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नेपालका माओवाद  : ितनका लआय, संरचना र रणनीित? 

सारस ेप  

माओवाद  विोहले दस वषभ दा कम समयमा नेपालको 
पा तरण गरेको छ। नेपाल क युिनःट पाट  (माओवाद ) ले 
देशभ र सश   फैलाएर नेपालको राजनीितक वातावरणलाई 
उ टाउनै नस कने गर  नयाँ साँचोमा ढालेको छ। तर उनीह का 
राजनीितक उ ेँयह मािथ भने अझै ू िच  खडा भएकै छ र 
उनीह का संरचना र रणनीितबारे पया  जानकार  पाइएको छैन। 
माओवाद का िलखतह  र उनीह का कायह को साथ ै
अ तवाताह को यापक शृ खलामा आधा रत माओवाद को 
पृ भूिमको खोजतलास गन यो ूितवेदनले यीम ये धेरै कुराको 
जानकार  उपल ध गराउन खोजेको छ। यो खोजीको उ ेँय 
नेपालका र अ तरा य समुदायका नीित-िनमाताह लाई शा त 
ू बयालाई यथाथपरक ढ गले अिघ बढाउनका लािग सूचना र 
अ त  उपल ध गराउनु हो।   

माओवाद ह  सार पमा एउटा राजनीितक दल हन।ु ्  उनीह ले 
सैिनक मताको वकास गरेका छन ् तर यो राजनीितक 
िनय ऽणको अधीनमा रहेको छ। उनीह  आत कज य कायनीित 
र करकापको ूयोग गछन ् तर पिन उनीह  आत ककार  माऽ 
भने होइनन।् उनीह ले उपमहा पका अ य क युिनःट 
बा तकार  समूहह सँग स ब ध कायम राखेका छन ्तर उनीह  
न त खमेर जका नेपाली औतार हनु  ्न त उनीह को अिभयान 
कुनै पिन भूम डलीय आत कवादको अ ग नै हो।   

माओवाद  रणनीित राजनीितक र सैिनक दवैु  ले द घकालीन 
जनयु  हो। यी दईु कुरालाई अल याउन स कँदैन। उनीह मा 
द घकालीन ःव न  र धैय दवैु  छ। राजनीितक ले उनीह  
अ य तै चतुर हनु  स छन ्(जसको उदाहरण से टे बर २००५ को 
एकतफ  यु वरामको घोषणा हो) तर आ ना द घकालीन 
लआयह का हकमा भने उनीह ले गलत आकलन गन पिन 
स छन ् (जसको उदाहरण २००५ को सु मा नेतृ वमा रहेका 
मतिभ नताह को गलत प रचालन हो)।   

माओवाद ह  अ तरकलहको कारणबाट धराशयी हनेु  स भावना 
छैन। िनःस देह सव च नेतृ विभऽ खचातानी छ र कमा ड तथा 

िनय ऽणस ब धी चुनौतीह  छन ् तर यी कुराह  माओवाद का 
आ मघाती कमजोर  भने होइनन।् वैधतार हत सरकारह ले 
अ तयार गरेका सुर ाूधान कायसूचीले माओवाद को ःथितलाई 
झनै सु ढ बनाउने काम गरेको छ।   

माओवाद  विोह ह  यवहारमुखी र कायनीितक ले लिचला 
छन।् आफूले ठाडो सैिनक वजय ूा  गन नस ने कुरामा उनीह  
सजग छन,् यसैले उनीह ले त कालै समाजवादमा स बमण 
गन अस भव छ भ ने कुरा महसुस गरेका छन।् उनीह  
स झौता गन एक हदस म त पर छन,् यसैले उनीह  घरेलु र 
अ तरा य राजनीितक श ह सँग संवाद गन यादै इ छकु  
छन।्   

माओवाद ह ले १९९६ मा सश  अिभयान थालेदे ख नै राजनीितक 
उ ेँयह को ूाि का लािग श  ूयोग गद आएका छन।् 
उनीह ले आत क र करकाप लगायत यातना, ह या र हंसाका 
अ य ःव••पह  पिन ूयोग गद आएका छन।् तर उनीह  अ य 
अनेक  विोह  समूहह भ दा बढ  नै संयिमत पिन छन।् यसलेै 
उनीह का हातबाट सीिमत माऽामा नाग रक हताहती भएको छ र 
उनीह  सामा यतः वभेदर हत आबमणह बाट जोिगएका छन।् 
उनीह ले अथत ऽलाई कमजोर बनाएका भए तापिन यसलाई 
कामकाजी अवःथामा रहन दएका छन ्र उनीह ले क ह यै पिन 
वदेशी नाग रकह लाई आबमणको िनशाना बनाएका छैनन।्   

माओवाद ह  घरेलु र अ तरा य जनमतूित संवेदनशील छन।् 
तर, जनयु को दशन अगँालेका भए तापिन उनीह ले 
जनसमथनको भरोसा भने गरेका छैनन।् कुनै पिन शा त 
ू बयामा उनीह को संल नताको ग भीरता जो खम र 
अवसरह स ब धी उनीह को धारणाह मा िनभर गनछ। यी 
धारणाह लाई िन त आकार दने कायमा अ तरा य समुदायले 
मह वपूण भूिमका खे न स नेछ।   

व र  माओवाद  नेताह  सामा जक र आिथक पा तरणलाई 
साकार प दने स द छाबाट ूे रत भएका हनु  स छन।् घरेल ु
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पा तरणलाई अिघ बढाउने काय व बा तस ब धी उनीह को 
घो षत ूितब ताभ दा ूाथिमक काय हो। व बा तूित भ दा 
नेपालभ रका वकास ूयासह मािथ िनय ऽण कायम गर  
ःथानीय जनताको दैिनक जीवनमािथको पकडलाई द रलो पानमा 
उनीह को ठलोू  चाख छ।   

नेपालका मूलधारका राजनीित ह ले माओवाद ह लाई यथाथपरक 
ढ गले स ा नुपछ भ ने कुरा बुझेको िनकै समय भयो। उनीह  
विोह ह का धेरैजसो नशृसं आबमणह को तारो ब ने ःथानमा 
रहेका हनालेु  माओवाद ह ले राजनीितक मतिभ नतालाई आदर 
गछन ् भ ने कुरामा उनीह मा कुनै ॅम छैन। तर साथसाथ ै
आ ना कितपय यापक समथनूा  मागह लाई स बोधन गन 
साझा कायबमूित सहमित ूा  गन हेतुले माओवाद ह लाई 
राजनीितक पले आफूिसत सहकाय गन हौःयाउनका लािग 
“पापा” र “छड ” दवैु  ूयोग गन स कने स भावना पिन उह ह ले 
देखेका छन।्   

 अिधकतम ू बयामा माओवाद ह ले यवहारवाद  त रकाले 
काय गरेका छन।् उनीह ले भावी पुनःःथापना र मेलिमलापका 
लािग ढोका खुला रा ुपन कुराको हे का राखेर यस ूयोजनका 
लािग मलूधारका श ह सँग केह  न केह  संवाद पिन कायम 
राखेका छन।् उनीह ले अ तरा य वकास ूयासह ूित पिन 
संयिमत नीित अपनाएर शा त ू बयामा अ तरा य 
सहजीकरणका लािग िनकै प हलेदे ख नै आ ान गरेका छन।्   

भखरै ःथा पत भएको संयु  रा स घीय मानवअिधकार 
िनयोगूित माओवाद •••••• ग रने यवहारबाट उसका ूवृ ह  
र मताह को मह वपूण पर ण हनेछ।ु  उ  यवहार•••••• 
माओवाद ले आफू शा तका लािग तयार रहेको र स झौताबाट 
ूा  हनेु  समाधानको उपायलाई काया वयन गन स म रहेको 
कुरा ूमा णत गन सकेको ख डमा राजनीितक मूलधार 
उनीह लाई स ा न तयार हनेछ।ु  से टे बर २००५ मा एकतफ  
तीनम हने यु वरामको घोषणा ग रएपिछ यापक जनताले 
राहतको सास फेरेको त यका आधारमा मू या कन गदा नेपालका 
जनता आफूलाई शा त ूदान गन यायोिचत स झौतालाई 
समथन गन तयार रहेको दे ख छ। 
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नेपालका माओवाद  : ितनका लआय, संरचना र रणनीित 

१. पृ भिूम : माओवाद र नेपाल  

जब नेपालका माओवाद ह  अथात ् नेपाल क युिनःट पाट  
(माओवाद ) ले १९९६ को फेॄुअर  म हनामा जनयु  छेडे, यो 
बेला यो सानो चोइटे क युिनःट समूहले मु ठ भर दगमु  ेऽह मा 
गडबड  म चाउनुबाहेक अ•• केह  गन स नेछैन भनी स जलै 
बेवाःता ग रयो। उनीह सँग हितयार शू य बराबर िथए, 
उनीह को एउटा झनो स गठना मक आधार िथयो र उनीह सगँ 
िमित गु ळएको र अयथाथपरक दे खने रणनीित िथयो। तर 
उनीह को आ दोलन यो ब दस मु  वःता रत भइसकेको छ 
जहाँ रा यले नेपालको अिधकतर भूभागमािथको िनय ऽण 
गुमाइसकेको छ।• उनीह  मूलधारका राजनीितक दलह लाई 
राजनीितक ले िनःतेज पान र प र ःथितह  आ नो अनुकूल 
भएका बेलामा हितयार•••••• सुस जत शाह  नेपाली सेनामािथ 
सफलतापूवक आबमण गन स म सा बत भएका छन।् 
उनीह लाई परा जत गन ग रएका एक कृत ूयासह का सामु 
उनीह को विोह अद य सा बत भएको छ।  

एक श का पमा माओवाद ह को उदय भए तापिन र नेपालको 
ःथा पत राजनीितक यवःथामािथ ितनीह बाट पैदा हनु  गएको 
खतराूित अ तरा य िच ता ब ढरहेको भए तापिन उनीह बारे 
यादै थोरै जानकार  हनुु  आ यको कुरा हो। यसो हनाकोु  आिंशक 
कारण उनीह को गो य अवःथा हो। भूिमगत आ दोलनमा जटेुका 
                                              
• शाह  नेपाली सेना नेपालको अिधकतर भूभागमािथ िनय ऽण गुमाइसकेको 
कुरालाई अःवीकार गछ। ऊ भ छ – “हामीलाई साँ ची नै के व ास छ 
भने माघ १९ दे ख आजस ममा हामी राजधानीका िनद ष नाग रकह मािथ 
माओवाद ले थोपन गरेका आत ककार  बयाकलापह लाई िनय ऽण गन 
समथ भएका छ । मामीण ेऽको सुर ा ःथितको हकमा के कुरा स य हो 
भने देशभ रका सबै गाउँमा सुर ा बलको उप ःथितलाई वःतार गन हामी 
समथ भएका छैन । यसो हनाको मु य कारण जनश को अभाव होु , तर 
मामीण ेऽको सुर ाज य ःथितमा भने यादै यून प रवतन भएको छ 
भ ने कुरा स य होइन। देशका व मान आवँयकताह का कारण शाह  
नेपाली सेनाको दलबल सु ढ भएपिछ जनतालाई सुर ा ूदान गनका 
लािग ूितर ा मक ले सै य व यास गन हामी समथ हने हँदा यस ु ु
बेला हामी सकेस म धेरै मामीण ेऽह मा बढ  सुर ा एकाइह  उपल ध 
गराउने काय जार  रा ेछ । ...माओवाद ह को न त कुनै ेऽमािथ 
िनय ऽण छ न त उनीह का मु  ेऽह  नै छन।्” शाह  नेपाली सेनाको 
मु यालय, जनस पक िनदशनालयका िनदशक ॄगे डयर द पक गु ङ ारा 
२० अ टोबर २००५ मा बाइिसस मुपका अ य  या रथ इभा सलाई 
ले खएको पऽ। उ  पऽ १५ से टे बर २००५ को बाइिसस मुप एिसया 
ॄ फङ नं. ४१, Nepal: Beyond Royal Rule को ू यु रःव प ले खएको हो।  

हनालेु  माओवाद ह  आ नो सुर ाबारे सतक छन ् र साथै 
नकारा मक समाचारह मािथ रोक लगाएर आ नो सावजिनक छ व 
धिमलो हनु  न दन पिन क टब  छन।् तर अिधकांश 
पयवे कह ले माओवाद  आ दोलनको राजनीितक चुरो प डन 
आनाकानी गनु पिन यसको एउटा कारण हो।•  

धेरैजसो क युिनःटह झ नेपालका माओवाद ह  बहु-उबर लेखक 
तथा िस ा तकारह  भएकाले उनीह ले थुू ै लेखह  लेखेका छन ्
जसले उनीह का लआयह  र रणनीितमािथ ूकाश पाछन।् िसपालु 
ूचारबाज पिन भएकाले उनीह ले आ नै ूकाशनह  स चालन 
गरेका छन,् एफ.एम. रे डयो ःटेसन चलाएका छन ् र आ नो 

कोणलाई अिघ बढाउन घरेलु तथा अ तरा य 
स चारमा यमह को उपयोग पिन गरेका छन।् धेरैजसो ूमुख 
मािमलाह का हकमा माओवाद ले जे गछ  भनेका हनु  ् यह  गरेका 
छन।् उनीह का योजनाह बारे बु नु विोह लाई सै य बाट 
बु नु माऽ अित मह वपूण नभएर उनीह लाई यवहारमलूक 
ढ गले स ा न ु र स झौताको मा यमबाट समाधान िनका ने 
स भा वत बाटाह को रेखा कन गनु पिन हो। वाःतवमा 
माओवाद ह को सै य प  अ हलेस म रा यको सै य प भ दा 
स म सा बत भएको छ।  

                                              
• अ ूल २००३ दे ख नेपालको बारे जानकार  गराउँदै आएको बाइिसस 
मुपले तयार पारेका साममीह  www.crisisgroup.org मा उपल ध छन। ्
माओवाद  आ दोलनको स ब धमा ब दो माऽामा ले खँदै गरेका साममीह  
पिन उपल ध छन। फेॄुअर  ् २००४ भ दाअिघ ूकािशत मह वपूण 
साममीह  रमेश पराजुली ारा स किलत नेपालको माओवाद  आ दोलन 
स दभ म थ (काठमाड  : मा टन चौतार , २००४) मा समावेश ग रएका 
छन। माओवाद  विोहको्  पृ भूिमस ब धी अ मेजी भाषाका साममीह मा 
द पक थापा ारा स पा दत Understanding the Maoist Movement of Nepal 
(काठमाड  : मा टन चौतार , २००३), काक  र सेडन ारा स पा दत The 
People's War in Nepal: Left Perspective, ( द ली : एडरोइट, २००३), द पक 
थापा र ब दता िसजापित, A Kingdom under Siege: Nepal's Maoist 
Insurgency, 1996 to 2003 (काठमाड  : द ू टहाउस, २००३), माइकल हट ारा 
स पा दत Himalayan People’s War (ल डनः हःट ए ड क पनी, २००४)। 
लेख, नीितपऽह , ूेस व यह  र अ तवाताह  लगायत थुूै माओवाद  
दःताबेजह  इ टरनेटमा, खास गरेर www.cpnm.org. मा उपल ध छन। ्
माओवाद ह ले पुःतकाकारमा दईओटा उपयोगी स कलनह  पिन ूकािशत ु
गरेका छन। ती हन् ्ु  : Some Important Documents of Communist Party of 
Nepal (Maoist) (जन दशा ूकाशन, २००४) र Problems and Prospects of 
Revolution in Nepal (जन दशा ूकाशन, २००४)। 
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पृ भूिमस ब धी यो रपोटमा माओवाद  ःवयंका धेरै लेखह  र 
व यह को साथसाथ ैअ य थुू ै साममीह  ूयोग गर  तीनओटा 
आधारभूत ू ह को जाँच ग रएको छ : 

 नेपालका माओवाद ह  को हनु  ्र उनीह  के हािसल गन 
चाह छन?् के उनीह  साँ ची न ैमाओवाद  हनु ?् विोहको 
के िमा राजनीित रहेको ह छु , यसकारण सश  
स घषको औिच य बु नका लािग माओवाद  लआयह  तथा 
राजनीितक संःकृितबारे बु नु अ यावँयक छ। यसो 
गनाले माओवाद ह का कायबमका तकस गत त वह लाई 
स बोधन गर  उनीह लाई संसद य राजनीितको ढाँचािभऽ 
याउने ूयासह मा सघाउसमेत पु छ।  

 आ दोलनलाई कसर  स ग ठत ग रएको छ र यसको 
नेतृ व कसर  ग रएको छ? कागजमा त सरंचना सरल 
छ, जःतो क पाट , सेना र संयु  मोचा। तर 
माओवाद ह  ऐितहािसक न जरह बाट वचिलत भएका 
हनालेु  उनीह को िस ा त र यवहारको बीचमा बेमेल 
ूकट भएको पाइ छ। ॐोतह , समथनको आधार र 
िनय ऽणस ब धी ू ह ले पिन माओवाद ह का 
सबलताह  र दबलताहु  स ब धमा सुराक द छन।्  

 माओवाद ह का रणनीित र कायनीितह  के हनु ?् के 
ितनमा स झौता•••••• शा तको बाटोमा अवतरण गन 
स केतह  छन?् नाममा त द घकालीन जनयु को समम 
रणनीित सुप रिचत नै छ तर यसलाई स दभ राखेर बु नु 
ज र  छ। हामी रणनीितक आबमणको अ तम चरणमा 
ूवेश गरेका छ  भनी माओवाद ह ले गरेको सावजिनक 
उ  घोषणमा सैिनक वजय ूा  गन आ म व ास 
अ तिन हत छ। तर वाःतवमा माओवाद को आ त रक 
राजनीितले भने पाट लाई स झौता गन राॆो ःथितमा 
रा ख दएको त यलाई इ गत गन अनेक  ल णह  देखा 
पछन।्    

माओवाद ह  ःवयंले परःपर वरोधी दे खन आउने व यह को 
चाङ लगाएर आ ना स चा उ ेँयह लाई अ यौलको कु हरोमा 
पारेका छन।् उनीह  आफूलाई अझै पिन चीनको सन ् साठ को 
दशकको उपिवकार  सांःकृितक बा तको उ रदानको दाबी गनमा 
गौरव गछन ्तर साथसाथै उनीह  भावी रा यको हकमा आ नो 

कोण सवस ावाद  नहनेु  कुरामा पिन दोहो  याई-दोहो  याईकन 
जोड द छन।् नेपालमा प हले “पुँजीवाद  जनवाद  बा त” पूरा 
गन अिन यसपिछ स चा बहदलीयु  जनवाद ःथापना गन 
धारणाले शीय “सवहारा वगको अिधनायक व” ःथापना गन 
उनीह को आ ानको ःथान िलएको छ।•  

माओवाद ह ले रा स घीय मानवअिधकार अनुगमन िनयोगको 
ःथापनाको ःवागत गद आफूले अ तरा य मानवीय कानुनको 

                                              
• ूच ड, ूेस व य, १० मे २००५। 

पालना गन बाचा गरेका छन।्• बा हर  व सम  ूःतुत ग रएका 
यी अनेक  अनुहारह म ये माओवाद को स चा अनुहार कुन हो? 
माओवाद का कोणह  जनु गितमा प रवतन भइरहेका छन ्
यसले उनीह का अ तम अिभूायह बारे बताउने कुरा के हो? 
यी ू का िन त उ रह  छैनन।् वाःतवमा नेकपा (माओवाद ) 
िभऽ चिलरहेका बहसह ले के कुराको स केत द छन ् भने 
माओवाद ह  ःवयंले अ तम उ रह को िन••पण गन बाँक  नै 
छ। तर यो रपोटमा ती सबुतह  ूःतुत गन ूयास ग रएको छ 
जसबाट क तीमा पिन माओवाद का अिभूायह  र मताबारे 
अिल राॆर  सुसूिचत भएर आकलन गन स कयोस।्  

यो रपोटको ेऽ सीिमत छ। माओवाद ह लाई आ नो अडान के 
हो भ ने कुरा उनीह कै श दमा या या गन ठाउँ दँदै बाइिसस 
मुपले िलएका अ तवाताह  लगायत दजन  ूकािशत तथा िनजी 
ॐोतह को आधारमा तयार पा रएको यो रपोट िनणय दने 
ूकृितको नभएर व ेषणा मक ूकृितको छ।• यसो गदा यो 
रपोटमा कुनै पिन कोणलाई अनुमोदन गनुको स टा उपल ध 
ूमाणह को ऐनामा माओवाद ह का कथनह को पर ण गन माऽ 
खो जएको छ, य प यी धेरैजसो ॐोतह को हकमा ियनीह  
अवँय भावी पले अपया  र आ म हतमुखी छन।्  

तथा प, माओवाद का ूकािशत साममीह  यानपूवक प ने हो 
भने ियनबाट आ दोलनको राजनीितक संःकृित तथा रणनीितक 
उ ेँयह बारे तकस गत मागदशन उपल ध हनु  आउँछ, य प 
सैिनक झडप र राजनीितक उपल धह  जःता वषयह िसत 
स ब धत व यह  भने ूचारबाजीका लािग ूायो जत ग रएका 
हनालेु  ितनलाई केह  स देहका साथ हेनु ज र  छ। माओवाद ह ले 
आ नो उ यालो छ वको िचऽण गनमा यादै नै िच रा े गरेको 
कुरा त यसै बु झ छ, यसकारण उनीह का आ नै प ह  
माझको अनुशासन वा अ तरा य कानुनह को उ ल घनस ब धी 
वषयह  वरलै माऽ बा हर याइ छन।् न बेको दशकको सु दे ख 
माओवाद को रणनीित िनकै नै स गितयु  र हआएको हो, तर 
उनीह ले आ ना कायनीितह लाई बदिलँदो प र ःथितअनु••प 
ढा ने गरेका हनालेु  पयवे कह  अ सर अ यौलमा पदछन।् 
भ वंयमा विश  मु ाह  स ब धमा बढ  वःतारपूण रपोट 
तयार पान आधार ब न सकोस ् भ ने अिभूायले यो रपोट 
अ तिन हत राजनीित र संरचनागत कारकह बारे पृ भूिमज य 
मागदशन उपल ध गराउनमा नै के ित रहेको छ। 

                                              
• ूच ड, ूेस व य, १३ अ ूल २००५। 
• “जनयु ”, “जनसरकार”, “जनमु  सेना” आ द जःता माओवाद  
पदावलीह  अ सर उ रण िच बना नै ूयोग ग रएका छन।् 
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२. माओवाद  राजनीित   

क) राजनीितक कायबम    

१. नौलो जनवाद  

नेकपा (माओवाद ) को सश  स घषको आधारभूत उ ेँय 
रा यस ा क जा गरेर “नौलो जनवाद” को ःथापना गनु हो।• 
“नौलो जनवाद” स ब धी धारणा माओ जेदोङ वचारधाराबाट 
उ रािधकारमा िलइएको हो। यो धारणा लेिनन, शा ःक  र 
ःटािलनका वचारह को जगमा िनमाण भएको हो। “नौलो 
जनवाद  बा त” ले बुजवुा ूभु वका शा ीय मा सवाद  चरणह  
(“पुरानो जनवाद”) बाट सवहारावाद  ूभु व (नौलो जनवाद) मा 
स बमण गन ू बयालाई जनाउँछ।• १९३० को दशकको चीनमा र 
नेपालको हालको माओवाद  व ेषणमा झ जनु समाजमा पुँजीवाद  
जनवाद  बा तले पूणता ूा  गरेको छैन यो समाजका लािग 
नौलो जनवाद  बा तमा पुँजीवाद  (बुजवुा) ूभु व र सवहारा 
ूभु वका चरणह  समा हत भएका ह छन।ु ्  यसमा “िनर तर 
बा त” को लेिननवाद  िस ा त थ पँदा यसबाट आ नो 
स घषस ब धी नेपाली माओवाद को भ वंय को िनमाण हनु  
पु छ :    

यो योजना साम तवाद र साॆा यवादलाई वःत पारेर 
नौलो जनवाद  बा तलाई पूरा गन उ ेँयमा आधा रत 
हनेछ।ु  यसपिछ लग ै यो ू बया समाजवादतफ ल कने छ 
र सवहारा वगको अिधनायक वअ तगत िनर तर बा तको 
िस ा तमा आधा रत सांःकृितक बा तको मा यमबाट 
समःत मानवजाितको सुनौलो भ वंय अथात ्सा यवादतफ 
अिघ ब ने छ।•  

                                              
• यो रपोटमा जनवादलाई “जनताको जनवाद” को पमा अनुवाद गर  
Martin Hoftun, William Raeper र John Whelpton ारा िल खत People, Politics 
and Ideology (काठमाड , १९९९), प.ृ २००, २३८ लाई अनुसरण ग रएको छ। 
यसो गदा नेपाली भाषामा ूयोग ग रने जनवाद र ूजात ऽबीचको 
िभ नता यसमा उजागर ह छु । यी दवै श दलाई अ मेजीमा ु “डेमोबेसी” 
भनेर माऽ अनुवाद गन स क छ, तर नेपालीमा भने यी दई श दको ु
िन हताथ एकदमै फरक छ। यो त ःबरलाई थप ज टल बनाउँदै मूलधारका 
राजनीित ह मा ूजात ऽको स टा लोकत ऽको ूयोग गन चाउने बम 
ब ढरहेको छ। ूजा (“स तान” वा “रैती”) श दमा पतसृ ा मक जिनने अथ 
िन हत छ भने लोकको अथचा हँ “जनता” हो। यसैले लोक श दमा 
हो याउने खालको अथको भार कम छ।  
• Stuart Schram को The Thought of Mao Tse-tung ( या ॄज, १९८९), प.ृ ७६, 
७९ मा नौलो जनवादस ब धी माओको धारणाको स  तर आिधका रक 
या या फेला पान स क छ। माओ ःवयंको यस वषयको ूजनक 
िनब धचा हँ नौलो जनवादबारे (१९४०) हो। उ  िनब ध Jacobs र Baerwald 
ारा स पा दत Chinese Communism: Selected Documents ( युयोक, १९६३), 
प.ृ ६६-७७ मा पुनः ूकािशत ग रएको छ। 
• Some Important Documents of Communist Party of Nepal (Maoist) मा 
समावेश ग रएको “जनयु को ऐितहािसक पहलस ब धी सै ा तक 
ूःतावनाह ” (जन दशा ूकाशन, २००४)। पाट को के ि य सिमित ारा 
से टे बर १९९५ मा पा रत “जनयु को ऐितहािसक पहल” नामक 
दःताबेजबाट िलइएका उ रणह । 

जनयु को थालनी गदा माओवाद ले नाग रकह का नाममा जार  
गरेको अ पलमा “मानवजाितलाई वग य शोषणको जवुाबाट सधका 
लािग मु  गन मा सवाद-लेिननवाद-माओवादको सवश मान 
वचारधारा” अनसुार “यो ूित बयावाद  रा यस ालाई बलपवूक 
वःत पारेर नौलो जनवाद  रा यस ाको ःथापना गन” आ नो 
ढिन य भएको कुराको घोषणा गरेका िथए।•   

यो ू बयाको िनगरानी गनका िनिम  कःतो “अिधनायक व” को 
आवँयकता पला भ ने ू को उ रमा पर परागत मा सवाद  
“सवहारा वगको अिधनायक व” को ःथान “जनताको जनवाद  
अिधनायक व” नामक वग य स मौणयु  माओवाद  धारणाले 
िलने कुरा अिघ सा रएको छ। “नौलो जनवाद  वा जनताको 
जनवाद  गणत ऽको आधारभूत च रऽ कःतो हनेछु  भने यो 
सवहारा वगको नेतृ वअ तगत मजदरु- कसानको सहकायमा 
आधा रत रा य पुँजीपित तथा उ पी डत जाित-जनजाितह  समेत 
सबै ूगितशील वगह को सहभािगता भएको जनताको जनवाद  
अिधनायक व हनेछ।ु ”••  

नौलो जनवादस ब धी धारणा माओवाद ह का लािग अप रहाय 
कुरा हो। १९९० को दशकको सु मा नेपालका सबैजसो क युिनःट 
समूहह का लािग यो साझा लआय िथयो। बहदलीयु  ूजात ऽ यो 
लआयमा पु ने एउटा चरण हनस लाु  भ ने उनीह म ये धेरैको 
व ास िथयो Ð “यो बाटोमा कसर  याऽा गन हो र नौलो 
जनवादका राजनीितक संःथाह  कित बहलवादु  हनुपनु  हो भ ने 
कुरामा भने मतभेद िथयो।”•• जब नेपालको नरम क युिनःट पाट  
(एक कृत मा सवाद -लेिननवाद ) अथात ् एमालेले बहदलीयु  
जनवाद अवल बन ग  यो, माओवाद ले भने बहदलीयु  
ूणालीूितको आ नो वरोधलाई झनै कठोर तु यायो, जुन 
दशातफ नेपाल अिघ ब ढरहेको िथयो।•• माओवादका ूमुख 
वचारिश पी बनेका बाबुराम भ टराईसँग से टे बर १९९० मा 
अ तवाता िलँदा उनले ससंद य ूजात ऽ र सुधा रएको 
ूणालीस ब धी योजनाह को आलोचना गनुको कारण यस ूकार 
बताएका िथए :  

संसद य ूजात ऽमा स प को पुन वतरण ग रँदैन, केवल 
ःवत ऽ ूितःपधाको वकालती माऽ ग र छ। असमान 

                                              
• “जनताका नाममा नेकपा (माओवाद ) को अ पल : ूित बयावाद  
रा यस ालाई वःत पारेर नौलो जनवाद  रा यस ाको ःथापना गन 
जनयु को बाटोमा अिघ बढ ”, ऐ.ऐ.। यो फेॄुअर  १९९६ मा विोहको 
थालनी गन बममा नेकपा (माओवाद ) ारा नेपालभ र वतरण ग रएको 
पचा हो। 
•• संयु  बा तकार  जनप रष , नेपालको साझा यनूतम नीित तथा 
कायबम, धारा १। 
•• Martin Hoftun र अ ह , मािथ उ ले खत, प.ृ २३८। 
•• प हले भूिमगत रहेका राजनीितक दलह को गठब धनको नेतृ वमा 
स चालन भएको जनआ दोलनले तीन दशकदे खको िनर कुश राजत ऽीय 
शासनलाई अ त ग र दयो। अ ूल १९९० मा राजा वीरे िले 
ूदशनकार ह को प चायतको अ त गन मागसामु घँुडा टेके, अिन नोभे बर 
१९९० मा नयाँ बहदलीय सं वधान जार  ग रयो। हेनुहोस बाइिसस मुपको ु ्
एिसया रपोट नं.९९, Towards a Lasting Peace in Nepal: The Constitutional 
Issues, १५ जून २००५। 
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मािनसह का बीचमा हनेु  ःवत ऽ ूितःपधा ःव भवतः बढ  
श शाली मािनसह का प मा ह छ।ु  यो नौलो जनवाद  
बा त स प न भएपिछ हामी लग ै स प को पुन वतरण 
गनछ । हामी सबै भसू प  जफत गर  उ  स प  
ग रबह माझ पनु वतरण गनछ । राजनीितक सःंथाह  भने 
उनै रहन स छन।् राजनीितक ःवत ऽतामा हाॆो व ास 
छ। हामी िनवाचन गराउनेछ , तर अ हलेस मका 
िनवाचनह मा भने पैसाको ूभु व र हआएको छ।••   

माओवाद को सोचाइ यो आधारभूत काय दशाको बढ  बा तकार  र 
मलुवा बा तकार  संःकरणको बीचमा यता र उता ह लने गरेको 
छ।•• तर उनीह ले प र ःथितले माग गरेको ख डमा कडा 
मागह लाई यागेर लिचलोपना ूदशन गन गरेका छन।् 
उदाहरणका लािग, २००३ मा सरकारसँग भएको दोॐो शा त 
वातामा उनीह  वदेशी पुँजीलाई समा हत गन जःता आधारभूत 
आिथक नीितगत उपायह मा स झौता गन त पर भए, जुन 
पुँजीलाई उनीह  अ यथा साॆा यवाद  र “दलाल” पुँजी भ ने 
सं ा दने गथ।••  

माओवाद ह मा रा वादले हंसा मक स घषका लािग एकताब  
तु याउने भावना मक त वको काम गछ भ ने व ास छ -- 
“नेपाली जनता रा वादको ू ूित यादै सचेत र संवेदनशील छन ्
र ...उनीह  वदेशीह का दबाबह सामु झु नभु दा ब  लडेर 
यानको आहितु  दन गौरव ठा छन।्”•• माओवाद ह ले 
जनसमथन ूा  गनका िन त जात र जनजाितह का 
पीरमकाह लाई पिन यापक पले ूयोग गन गरेका छन।् 
उनीह ले म यमवगको समथन ूा  गनका िनिम  िनजी 
व ालयह को चक  शु कलाई राजनीितक बयाकलापह को 
िनसानाका पमा रो ने गरेका छन।् वदेशी सहयोगको लगानी 
भएका वकास आयोजनाह ूितको अपे ाकृत खुलापना र 
मह वपूण आिथक सवालह ूितको िमिौत भावनाह ले पिन 
उनीह को बढ  यवहारमुखी कोणलाई इ गत गछन।्   

२. त कालीन मागह   

माओवाद ह ले जनयु  ूार भ गनुभ दा ठ कअिघ त कालीन 
ूधानम ऽी शेरबहादरु देउवासम  चालीस सूऽीय माग पेस गरेका 
िथए। मागका ूमुख बुँदाह  ू य  पले रा वादिसत स ब धत 

                                              
•• Martin Hoftun र अ ह , मािथ उ ले खत, प.ृ २३९। 
•• बहलवाद  राु जनीितक संःथाह स ब धी “कडा” र “नरम” काय दशाह  
तथा शा तको खोजीमा ितनको मह वबारे तल छलफल ग रएको छ। 
•• माओको व ेषणमा ूयोग ग रएको र नेपाली माओवाद ह का 
दःताबेजह मा अनुसरण ग रएको “दलाल” श दले वदेशी पुँजी वा 
सरकारह का प ठुका पमा रहेका घरेलु म यःथह  वा अंिशयारह लाई 
जनाउँछ जसले रा य अथत ऽलाई साॆा यवाद  तथा वदेशी पुँजीको 
अिधनःथ तु याउने काम गछन।् 
•• माच १९९५ मा नेकपा (माओवाद ) को तेॐो पूण बैठक ारा पा रत 
दःताबेज “नेपालमा सश  स घषको रणनीित र कायनीितह ”। यो 
भावनाको अिधकतम अंश भारतले नेपालमा ूाय:जसो खेलेको भूिमकाबाट 
उ प न रोषूित ल त छ। 

िथए।•• चारओटा माग १९५० को शा त र मैऽी स धमा िन हत 
“असमान स ध-स झौताह ” हटाइनुपन (य प स ध ःवयंको 
खारेजीको भने माग ग रएको िथएन)••, १९९६ को 
जलॐोतस ब धी महाकाली स धको खारेजी,•• नेपाल-भारत 
िसमानाको िनय ऽण र भारतमा दता भएका कारह  नेपालमा 
चलाउन ूितब ध लगाइनुपन जःता मागह  कटानीसाथ 
भारतमािथ ल त मागह  िथए। अिन अ तम मागचा हँ 
“साॆा यवाद  तथा वःतारवाद ह को सांःकृितक ूदषणू ” 
रो कयोस ् भ ने नैितकतावाद  माग िथयो जसको ूमुख अथ 
“भारतीय अ ील फ मह , िभ डयो यासेटह  र 
पऽप ऽकाह को आयात र वतरणमािथ रोक लगाइयोस”् भ ने 
िथयो।  

यीम ये कुन ै पिन मागलाई खास पले माओवाद  माग भनी 
बयान गन स कँदैन कनभने यीम ये धेरैजसो मागह  विभ न 
राजनीितक कोणबाट घ रघ र अिघ सा रएका मागह मा पदछन।् 
अ य रा वाद  मागह मा मलूतः आिथक मागह  िथए, जःतो 
क वदेशी (बेलायती र भारतीय) सेनामा गोरखालीह लाई भत  
गन काय रो कयोस ्र भत  हनेहु लाई “मयादापूण रोजगार ” को 
यवःथा ग रयोस,् वदेशी ूा विधकह लाई नेपालीह लाई भ दा 
बढ  ूाथिमकता न दइयोस,् “ वदेशी पुँजीको एकािधकार” 
रो कयोस,् भ सार महसुलह बाट “देशको आिथक वकासलाई 
पया  आ दानी” उपल ध होओस,् तथा “गैसस र अगैससका 
नाममा साॆा यवाद  तथा वःतारवाद ह •••••• चलाइने 
घुसखोर  ूथा रो कयोस।्”   

प हलो पटकको असफल भएको स झौता वातामा ूःतुत ग रएका 
गोलमेच स मेलन, अ त रम सरकार र सं वधान सभाको 
िनवाचनजःता माओवाद का ूमुख मागह  मलूतः अटल रहेका 
छन।् तर फेॄुअर  २००५ मा शाह  व लवपिछ वातामा राजालाई 
समावेश गन उनीह को त परता घटेको छ र उनीह  मूलधारका 
राजनीितक दलह लाई अ त रम सरकारमा स बमण गन 
वचारलाई ःवीकार गन दबाब दँदै आएका छन ् (जनु सरकारमा 
आफूले ूमुख भूिमका खे ने उनीह को आशा छ)। उनीह ले 
मूलधारबाट सं वधानसभाको धारणाूित िनकै नै ठलोू  समथन 
पाइसकेका छन ्य प सं वधानसभास ब धी उनीह को ढाँचा के-

                                              
•• चालीस सूऽीय मागह को रा यताको साथै राजनीितक, आिथक र 
सामा जक क ाह को पथृक् जानकार का लािग An Overview of Recent 
Armed Conflict in Nepal काठमाड  नेपाल, प.ृ ९७ मा हक गु ङ, आन द 
आ द य, सुरे ि केसी, चुडाबहादर ौे  र सुधीर शमाका लेखह  प नुहोस। ु ्
माओवाद ह का आ नै क ामा भने “रा वादिसत स ब धत मागह ”, 
“जनक याणिसत स ब धत मागह ” र “जनजी वकािसत स ब धत 
मागह  िथए”।   
•• उ  स धको पाठ http://www.nepaldemocracy.org/documents/ treaties_ 
agreements/indo-nepal_treaty_peace.htm. मा उपल ध छ।  
•• उ  स धको मूल पाठ http://www.nepaldemocracy.org/ documents/ 
treaties_agreements/indo-nepal_treaty_mahakali.htm. मा उपल ध छ। 
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कःतो हो भ ने कुराको या या भने ग रएको छैन, यसकारण 
यसमा थुू ै िछिह  हन स नेु  स भावना छ।•• 

३. राजत ऽूितको कोण  

गणत ऽ माओवाद को एक अ तम लआय हो। तर चालीस सूऽीय 
मागपऽमा यो ू लाई सोझै नउठाएर “जनिनवािचत 
ूितिनिधह •••••• मःयौदा ग रने” नयाँ सं वधान र सेना, 
ूहर  र ूशासनलाई “जनताको िनय ऽणमा रा े” यवःथाको 
माग ग रएको छ। राजत ऽस ब धी एउटै माऽ ू य  भनाइका 
पमा “राजा र उनका प रवारका सबै वशेषािधकार र वशेष 
सु वधाह को अ य ग रयोस”् भ ने कुरा परेको छ।  

नेकपा (माओवाद ) को आफूभ दा ठ क अगा डको पूवज नेकपा 
(एकता के ि) ले “राजावाद  संसद य बहदलीयु  ूणाली” को वरोध 
गद १९९० को जनआ दोलनको वाःत वक उ ेँय “राजत ऽा मक 
यवःथाको अ य गन”ु हो भनी आ नो वचार ूकट गरेको 
िथयो।•• दईु वष सश  विोह चलाएपिछ नेकपा (माओवाद ) ले 
दोहो  याएर भ यो, “नेपाली समाजमा राजा र राजत ऽले ग हरो 
जरा गाडेका छन ्भ ने ूित बयावाद ह को व ेषण साँचो होइन। 
...वग वभाजनको वकासको खास चरणमा के ि कृत साम ती 
रा यको उदय भएपिछ माऽ पुरःकार र द ड ूथाको अ यास तथा 
दैवी िस ा तका आधारमा अःवाभा वक पले राजा र राजत ऽ 
थोपन ूयास ग रएको हो।”•• 

तथा प २००३ मा शा त वाताको बममा भने माओवाद ह ले हामी 
ःवत ऽ पले िनवाचन ग रने सं वधानसभाको समथन गछ  र 
हामी बलको सहाराले आ नो नीित थोपन छैन  भने। “ विभ न 
राजनीितक श ह  राजत ऽ र अ य ूगितशील मु ाह बारे आ-
आ ना वचार िलएर जनतामा जान स छन ्र जनताको अ तम 
फैसला स ब धत सबैका लािग ःवीकाय हनेछ।ु ”•• सन ्२००१ र 
२००३ का दवैु  शा त वातामा माओवाद ह •••••• राजत ऽ 
वशु  पले सेरेमोिनयल भएको ख डमा यसको भूिमकाको 
िनर तरतालाई आफूले ःवीकार गन स भावनाको स केत दइएको 
िथयो। तर फेॄअुर  २००५ को शाह  कदम र दरबार तथा 
मूलधारका दलह बीचमा ब ढरहेको फाटोका कारण बमशः झन ्झन ्
कठोर भाषाको ूयोग हन था यो।ु •• तर व ाथ  राजनीितमा र 
नेपाली का मेस तथा नेकपा (एमाले) नेतृ वका केह  अ गह मा 
हनु  गएको द रलो गणत ऽवाद  भावनाको उदयले माओवाद ह लाई 
आफूले चाएका कायनीितह लाई अिघ बढाउन सघाउ पु  यायो।  

                                              
•• बाइिसस मुपको नेपाल ःथायी शा तको दशातफ भ ने रपोट हेनुहोस,् 
मािथ उ ले खत। 
•• नेकपा (एकता के ि) को राजनीितक काय दशा। 
•• नेपाल क युिनःट पाट  (माओवाद ) का केह  मह वपूण दःताबेजह मा 
“जनयु का अनुभवह  र केह  मह वपूण ू ह ”, मािथ उ ले खत। 
(अगःत १९९८ मा पाट को के ि य सिमितको चौथो वःता रत बैठक ारा 
पा रत िनणयबाट िलइएको उदाहरण।) 
•• हेनुहोस ्शा त वाताका लािग नेकपा (माओवाद ) ारा अिघ सा रएको 
ूःतावको कायकार  सारांश। 
•• “राजा र दल : भेट नहने बाटोितरु ”, हमाल खबरप ऽका, ३० मे २००५। 

गणत ऽ नेकपा (माओवाद ) को चाहना भए तापिन उसले यो 
माग एकतफ  पले आफूले अगा ड धके नुभ दा मूलूवाहका 
राजनीित ह •••••• यसलाई अिघ बढाउन ूो सा हत गन ु धेरै 
नै ूभावकार  हनेु  कुरा महसुस गरेको छ।••  

पाट  अ य  तथा सव च नेता ूच ड आ म व ासका साथ दाबी 
गछन,् “पाट  सं वधानसभा•••••• गणत ऽा मक ःव••पलाई 
संःथागत गन चाह छ र ःवत ऽ तथा िनंप  िनवाचनबाट 
नेपाली जनताको जनादेश गणत ऽको प मा आउने कुरामा 
व ःत छ।”•• साथसाथै मूलधारका व र  राजनीित ह लाई 
माओवाद ले वशेषतः सेनामािथ कुनै पिन पकड नभएको 
सेरेमोिनयल राजत ऽलाई ःवीकार गला भ ने कुरामा अझै पिन 
व ास छ।••  

 ख) आिथक कायबम  

माओवाद को मा राजनीितक संःथाह  सामा जक तथा आिथक 
संरचनामा दरगामीू  पा तरण याउने साधनह  माऽ हन।ु ्  
गणत ऽ र नयाँ सं वधान जःता शीषःथ मागह मािथ ब ढ 
के ित भएकाले अ सर माओवाद ह को यान उनीह को आिथक 
र सामा जक लआयह बाट प छन पुगेको छ। तीम ये धेरैजसो 
लआयह बारे यहा ँ केह  वःतारका साथ बयान ग रएको छ। यी 
वषयूितको माओवाद  कोणले उनीह को आ दोलनको 
ूकृितलाई झ काउँछ र कदािचत ् स ा ूा  गरेको ख डमा 
उनीह का आिथक र सामा जक कायबम के-कःता होलान ्भ ने 
कुराको सुराक द छ।  

उनीह का आिथक योजनाह  द रलो रा य खाकािभऽ पुँजीवाद  
त वह लाई समा हत गन वकासे ढाँचाको हनेछ।ु  यसमा 
ःतािलनवाद  िनय ऽत अथत ऽभ दा पिन भारत, ौील का र 
िमौ जःता देशह मा लागू ग रएको उ र-औपिनवेिशक “िमिौत 
अथत ऽ” को झलक पाइ छ। यस स दभमा आधारभूत वचार के 
हो भने अथत ऽका “िनय ऽणकार  त वह ” रा य•••••• 

                                              
•• “िनर कुश राजत ऽ व  आधा शता द भ दा धेरै समयदे ख चिलरहेको 
नेपाली जनताको ूजाता ऽक आ दोलन यितखेर उ कषतफ अिघ 
ब ढरहेको छ। जनगणत ऽका िनिम  नेकपा (माओवाद ) को आठ वष 
लामो जनयु ले वशाल मामीण ेऽह बाट राजत ऽका साम ती 
सामा जक, आिथक तथा सांःकृितक जराह लाई साँ ची नै िनिम या न 
पा र दएको छ भने यित जेलस म संवैधािनक राजत ऽूित ूितब  
र हआएका ूमुख संसद य दलह मा आब  व ाथ ह  अब गणत ऽको 
नारातफ अमसर भई सहर  ेऽह मा आ दोलनलाई जोडतोडका साथ अिघ 
बढाइरहेका छन। राजत ऽको उ मूलन र गणत ऽको संःथागतकरणका ्
लािग ूजाता ऽक आ दोलनका दई धार अथात बा तकार  र संसद य ु ्
धारको ऐितहािसक स गमबाट देशको राजत ऽ वरोधी ूजाता ऽक 
आ दोलनलाई पूणता दने शानदार स भावनाको ार खुलेको छ।” 
“Relevance of Monarchy in Nepal”, नेपाली जनअिधकार सुर ा सिमित, 
भारत, नयाँ द ली ारा १२ फेॄुअर  २००४ मा ूःतुत धारणापऽ। यो पऽ 
http://cpnm.org/new/English/ articles_news/relevance _monarch.htm. मा 
उपल ध छ। 
•• ूच ड, “नेकपा (माओवाद ) का नीितह को छोटो िचनार ”, The Worker, 
अ क ९, फेॄुअर  २००४।  
•• बाइिसस मुपले िलएको अ तवाता, काठमाड , जुलाई-अगःत २००५। 
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िनय ऽत हनपुछु  र बाँक  कुरा िनजी पुँजीका हातमा 
छा ड दनुपछ।  

जातज य, जनजातीय, लै गक र धािमक असमानता तथा 
भेदभावह  उ मूलन गन जःता मह वाका ी सामा जक र 
सांःकृितक सुधारका योजनाह  माओवाद  नीितका के ि य त वह  
र थुूै कनार कृत समुदायह माझ ूमुख बकाउ चीजह  दवैु  हन।ु ्  
माओवाद ह ले आ नो िनय ऽणमा रहेका ेऽह मा कितपय 
नीितह लाई यवहारमा उतान ूयास गरेका छन ् र सीिमत 
प रवतन याएका पिन छन।् तर उनीह  आ नो घो षत नीितमा 
कित स चाइसाथ व ास गछन ्र उनीह  रा य स ामा अशंभाग 
पाएको ख डमा उ  नीितमा क को क टब  रह छन ् भ ने 
ू ह  भने अनु रत छन।्••   

नेपाल “अध-साम ती” र “अध-औपिनवेिशक” देश हो र यो 
साॆा यवाद र भारतीय वःतारवादका कृपामा बाँचेको छ भ ने 
कुराको व ास माओवाद  व ेषणको ूःथान ब द ुहो।•• नेपाली 
जनता अनेक  ले आिथक शोषण र भेदभावको िसकार भएका 
छन।् बाबुराम भ टराईका श दमा जनयु  साॆा यवाद, अध-
साम तवाद र अ तरा य पुँजीवाद•••••• पैदा ग रएको अव-
वकासका आिथक समःयाह  हल गन मा यम हो।•• यस 
कोणअनुसार द ण एिसयामा बेलायती औपिनवेिशक ूभु व 

कायम हनाकोु  साथसाथ ैनेपालले आ नो आिथक आ मिनभरता र 
ःवाधीनता गमुाएको हो। नेपालको सःतो ौमश मािथ सहज 
पहँचकाु  साथै उ र-ःवाधीन भारतसँगका यापा रक अस तुलनह , 

अथत ऽको ठलोू  भागमा भारतीय लगानीकताह को िनय ऽण तथा 
नेपालका ॐोत-साधनह को शोषण जःता कारकह बाट आिथक 
ःवाय तामा हनु  गएको यो ॑ास झनै वकराल ब न पुगेको छ।  

कृ षमा नेपालको परिनभरता मूलतः भारतीय अथत ऽ र 
यापारका वकृितकार  असरह को नितजा हो भ ने 
माओवाद ह को दाबी छ। अझ यसमािथ, नेपालको “अध-
साम ती समाज” ले नेपालको टा सएको आिथक वकास र चरम 
ेऽीय अस तलुनमा बल पु  याएको छ। नेपालको पुँजीवाद 

मु ठ भर सेठह का हातमा के ित भएको आयातमािथ आिौत 
बिनयाँ पुँजी, सुदखोर ज य व ीय पुँजी र सहायताको पमा ूा  
हनेु  नोकरशाह  पुँजीमा आधा रत छ। यसले उ पादनमुखी रा य 
पुँजीको वकासलाई कु ठत तु याएको छः “यसथ, ( वदेशी 
उ  भव भएको) नोकरशाह  पुँजीलाई वःत पारेर परिनभरताका 
सा ला चुडाउँदै आ मिनभर वकासको बाटो उघारेर रा य 

                                              
•• जातीय ःवाय ता र ःथानीय सरकारस ब धी माओवाद  नीित बाइिसस 
मुपले भा वंयमा वःतारपूवक रपो टङ गन वषय हनेछन।ु ्  
•• नेकपा (एकता के ि) को राजनीितक काय दशा जःता माओवाद का 
नीितगत दःताबेजह मा यो व ेषण िनर तर दोहो रइरह छ र 
माओवाद को कायबमले यसै व ेषणबाट ःव प महण गरेको छ। 
•• बाबुराम भ टराई, Politico-Economic Rationale of the People's War in 
Nepal (काठमाड , १९९८), http://insof.org/collected/bb_pe-rational.htm. मा 
उपल ध छ। 

औ ोिगक पुँजीको वकास गनका िनिम  समाजको बा तकार  
पा तरण र जनयु को ू बया अप रहाय बनेका छन।्”•• 

यस अथमा जनयु  राजनीितक कायबम माऽ नभएर आिथक 
कायबम पिन हो। भ टराईले आिथक वकासस ब धी नीितका 
लािग िन निल खत यापक उपायह  ूःता वत गरेका छन ्:  

 उ पादन स ब धह मा प रवतनः साम तह बाट जिमन र 
दलाल•• नोकरशाह वगह बाट पुँजी जफत गरेर,  

 िमिौत ःवािम वः जिमनमा कसानह को िनजी ःवािम व 
रहने, ूमुख औ ोिगक र व ीय क पनीह  रा यको 
ःवािम वमा रहने, संयु  उ मह  रा य र उ पादनशील 
िनजी पुँजीबीचको ःवािम वमा रहने, साना र मझौला 
यापार र वा ण य िनजी य वह को ःवािम वमा 
रहने,  

 संर त र िनयमनकृत अथत ऽः ःवत ऽ र आ मिनभर 
वकासलाई सुिन त गनका लािग,  

 योजनाब  वकासः सोिभयत ढाचँाको िनय ऽत अथत ऽ 
नभई “के ि कृत नेतृ व र मागदशन तथा वके ि कृत 
अमसरता र यवःथापनअ तगत स चािलत हनेु  स चा 
जनमुखी र स म अथत ऽ, जनु अथत ऽ माओकालीन 
चीनमा धेरै माऽामा अ यास ग रएको िथयो”, र  

 स तुिलत वकासः गाउँ र सहर, पहाड र मधेस, कृ ष र 
उ ोग आ दको बीचमा आिथक तथा भौगोिलक स तुलन, 
तर यसमा उ ोग नेतृ वदायी ेऽ हनेछु  र कृ ष यसको 
जग ब नेछ, जसको समम उ ेँय “सहरह को 
मामीणीकरण नभई मामीण ेऽको सहर करण” हनेछ।ु   

                                              
•• ३१ ऐ.ऐ.।  
•• हेनुहोस ्पाद ट पणी १५। 
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३. स गठना मक सरंचना  

नेपालका माओवाद ह ले “तीन जादगरु  हितयार” अथात ् पाट , 
सेना र संयु  मोचा भएको शा ीय िचिनयाँ क यिुनःट संरचनाको 
अनुकरण गन ूयास गरेका छन।् नेकपा (माओवाद ) को ऊभ दा 
ठ क अिघको पूवज नेकपा (एकता के ि) ले खुलःत पले यो 
तीन तहको बा तकार  स गठनको ढाँचा अगँालेको िथयो। 
उ ले य कुरा के हो भने यसले ूमुख ूयास पाट  र सेनामा 
लगाइने र संयु  मोचालाई गौण माऽामा यान दइने कुरा ःप  
पारेको िथयो। ूाथिमकतास ब धी यो ूार भक स केतबाट 
माओवाद  आ दोलनले पिछ महण गरेको ःव••पको या या गन 
केह  न केह  सघाउ पु छः  

कमरेड माओको िश ाअनुसार “बा तकार  क युिनःट 
पाट , बा तकार  संयु  मोचा र जनसेना” जःता तीन 
अ ह को वकास गनु नौलो जनवाद  बा तको सफलताका 
लािग अिनवाय कुरा हो। ःवतः ःप  कुरा के हो भने यस 
ूकारको बा तमा क युिनःट पाट  र जनयु को भूिमका 
ूधान हनेछु  र जनसमूह, वग य स गठनह  तथा 
जनआ दोलनको भूिमका गौण हनेछ।ु  यी अ ह को वकास 
गनका लािग ठोस कायबमका साथ अिघ ब न ु ूाथिमक 
मह वको कुरा हो।••   

माओवाद ह  आ नो कमा डको संरचनालाई ूचारमा याउँदैनन र्  
उनीह  नेतृ वदायी पदमा रहेका धेरै मािनसह का प रचयह  गु  
रा छन।् उनीह  जनु उपायह बाट कमा ड र िनय ऽणको 
ूणालीलाई कायम रा छन ् यो कुरा जानाजान िछपाइएको ह छु , 

अिन उनीह का अिधकांश नेताह  भूिमगत रह छन।् तर उनीह ले 
िन य नै चीनको तीनचबे ूणाली अगँालेका छन ् जसिभऽ 
सामा यतः सेनाभ दा पाट को वकासमािथ र संयु  मोचाभ दा 
पाट  र सेनाको वकासमािथ बढ  जोड द छन।्  

“जनयु ” र नीित-िनमाणिसत स ब धत सब ै बयाकलापह को 
समम ज मेवार  पाट को काँधमा रहेको ह छ।ु  पाट को पूण 
िनय ऽणमा रहने सेना (जनमु  सेना) को काँधमा “शऽुप ” का 
व  आबामक कारबाह ह  र ूितर ा मक ूब धह , दवैु  
ज मेवार  रहेका ह छन।ु ्  पाट को अ य  र जनमु  सेनाको 
सव च कमा डरको हैिसयतले ूच डले यी दवैु  स गठनको 
सव च पद महण गरेका छन।् संयु  बा तकार  जनप रष , 

नेपाल, “संयु  मोचा” को के ि य िनकाय हो जसलाई 
माओवाद ह ले आिंशक पले बा तकार  औजारको ःव••पमा र 

                                              
•• केह  मह वपूण दःताबेजह , मािथ उ ले खतमा समा व  नेकपा (एकता 
के ि) को राजनीितक काय दशा। यो त कालीन नेकपा (एकता के ि) ारा 
डसे बर १९९१ मा आयो जत एकता महािधवेशनमा पा रत राजनीितक 
ूितवेदनबाट िलइएको उदाहरण हो। के ि य सिमितको फेॄुअर  १९९५ मा 
आयो जत तेॐो वःता रत बैठकपिछ पाट को नाम नेकपा (माओवाद ) मा 
प रवतन ग रएको िथयो। 

आिंशक पले भावी के ि य जनसरकारको ःव••पमा ढालेका 
छन।्   

क) पाट   

नेकपा (माओवाद ) अनेक  ले नेपाल र नेपालबा हरका 
मूलधारका राजनीितक दलह  जःतै छ। यसले क युिनःट 
िस ा त अनुसरण गरेको छ तर यवहारमा दे खएको स गठनको 
ढाँचा भने नेपाली का मेस वा अ य नरम क युिनःट समूहह को 
भ दा फरक छैन। पाट  र सेनामािथको समम िनय ऽण “पाट  
मु यालय” को द॑ो पकडमा रहेको छ, जसको अथ यवहारतः 
ूच डको पकडमा रहनु हो। उनलाई सबै त कालीन िनणयह  गन 
अ तयार छ, य प पिछ गएर यःता िनणयह बारे पाट  
सिमितह मा छलफल गन स क छ, जनु सिमितह लाई ती 
िनणयह  अनुमोदन गन, संशोधन गन वा यदाकदा बदर गन 
अिधकार छ।  

राजनीितक नेतृ व। अ य को मातहतमा स गठना मक तहह मा 
बमशः ःथायी सिमित, पोिलट युरो, के ि य सिमित, डिभजन 
कमा ड, ेऽीय युरो, उप- ेऽीय युरो, ज ला, ेऽ र सेल 
किमट ह  रहेका छन।्•• पोिलट यरुोमा क तीमा २७ जना सदःय 
रह छन ् जसम ये १० जना वैक पक सदःय हन।ु ् •• ूच ड 
पोिलट युरोको सात सदःयीय ःथायी सिमितका अ य  हन।ु ्  
ःथायी सिमितका अ य सदःयह  मोहन वै  ( करण), बाबुराम 
भ टराई, रामबहादरु थापा (बादल), पोःटबहादरु बोगट  
( दवाकर), कृंणबहादरु महरा र देव गु ङ हन।ु ्  के ि य 
सिमितमा झ डै १०० जना सदःय छन ् र आ दोलनको 
वःतारसँगसगँै सदःय स या बढेको छ। फेॄुअर  २००१ मा 
आयो जत दोॐो रा य स मेलनमा ५५ जना माऽ के ि य 
सदःयह  िथए। तर सदःयह को स यामा भएको वृ सगँै 
ितनको अिधकार भने बढेको छैन। बहस यकु  राजनीितक र 
सैिनक फाँटका रणनीितक योजनाह को तजमुा अझै पिन 
पोिलट युरो र ःथायी सिमित•••••• ग र छ। व र , अनुभवी 
राजनीितक नेताह  र जोधाहाह  रहेको एउटा के ि य स लाहकार 
सिमित पिन छ। जलुाई-अगःत २००५ मा ेऽीय र ज ला 
कमा डह मा ठलोू  हेरफेर भयो।  

डिभजनल कमा डह । के ि य राजनीितक िनकायह भ दा बा हर 
तीनओटा डिभजनल कमा डह लाई यापक अिधकार दइएको छ। 
जनू २००२ मा आयो जत के ि य वःता रत बैठक•••••• 
स गठनको संरचना स ब धमा ग रएको यापक पुनरावलोकनको 
बममा प मी, वशेष के ि य र पूव  गर  तीनओटा डिभजनको 
नामकरण ग रयो। अगःत २००४ मा बसेको वःता रत बैठकले 
वशेष के ि य कमा ड (काठमाड  उप यका, सेरोफेरोका पहाड  

                                              
•• के ि य सिमितह बारे स वःतार जा न तल अनुसूची ग हेनुहोस।् 
•• एक जना माओवाद  नेतासँग बाइिसस मुपले अ ूल २००५ मा 
इमेलमाफत पऽाचार गर  जानकार  िलयो। पोिलट युरो सदःयह मा पूण 
सदःय र वैक पक सदःय गर  दई थर  छन। पूण सदःयह लाई माऽ ु ्
मतािधकार ूा  छ। 
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ेऽह  र तराई ेऽका बारा, पसा, रौतहट र अ यलाई समे ने 
कमा ड) लाई वघटन गर  नयाँ म य-के ि य कमा ड गठन 
ग रयो। वशेष कमा डअ तगत पन कितपय ेऽह लाई पूव  
कमा डमा ःथाना तरण ग रयो तर अिधकांश ेऽह  भने म य-
के ि य डिभजनसँगै रहे।•• ू येक कमा डको नेता जसलाई 
माओवाद ह  अ मेजी श द ूयोग गरेर “इ चाज” भ ने गछन ्ऊ 
ःथायी सिमितको पदेन सदःय ह छ।ु  अगःत २००४ मा बसेको 
वःता रत बैठकको खास वशेषता के हो भने यसले 
कमा डस ब धी िसमानाह को आधारभूत पनुःरेखा कन गनकुो 
साथै काठमाड  उप यकालाई पूव  कमा डमा सा  यो, यसले 
माओवाद को उ  गमःथल रो पा र कुमलाई घेन रा ी ेऽलाई 
पिन के ि य कमा डमा न ैसा  यो।•• अब तीनओटा कमा डह को 
भौगोिलक ेऽिभऽ प म के ि य कमा ड अथात ् महाकाली, 
सेती, कणाली र भेर  अ चल, म य के ि य कमा ड अथात ्
ग डक , लु बनी, रा ी र धौलािग र अ चल तथा पूव  के ि य 
कमा ड अथात ् जनकपुर, सगरमाथा, बागमती, नारायणी र 
मेची अ चल परेका छन।्••   

अ तरा य वभाग। नेकपा (माओवाद ) का नेपालबा हरका सबै 
एकाइह  अ तरा य वभागमा पछन ्जसको नेतृ व प हले सीपी 
गजरेुल (गौरव) ले गरेका िथए र अ हले बाबुराम भ टराईले गरेका 
छन।्•• बाबुरामले अ य व र  नेताह का साथ मे २००५ मा नयाँ 
द लीमा नेपाली र भारतीय राजनीितक ूितिनिधह सँग 

                                              
•• डिभजनल कमा डह को िनमाण गनुभ दा प हले पूव , के ि य, प मी 
र ूवास गर  के ि य सिमितको ू य  मातहतमा पाँचओटा ेऽीय 
युरोह  िथए। हाल ेऽीय युरोह ले डिभजन कमा डह सम  ूितवेदन 
पेस गछन। यी ेऽीय यु् रोह को स या बढेको छ र ियनका 
िसमानाह को पुनः रेखा कन ग रएको छ। हाल ू येक ेऽीय 
युरोअ तगत दईओटा अ चल समे टएका छनु  ् : मेची-कोसी (इ चाज Ð 
गोपाल ख बु), नारायणी-बा मती (इ चाज Ð अ न सापकोटा), जनकपुर-
सगरमाथा (इ चाज Ð म ण थापा), ग डक अथात ग डक् -लु बनी 
(इ चाज Ð श बहादरु बःनेत), रा ी-धौलािग र वशेष युरो (इ चाज Ð 
नेऽ वबम च द), (रा ी-धौलािग र ूमुख माओवाद  आधार इलाकालाई फेरो 
मान हनाले यसलाई ु “ वशेष” ेऽ भनी बयान ग र छ), भेर -कणाली 
(इ चाज Ð ख कबहादर व कमाु ) र सेती-महाकाली (इ चाज --लेखराज 
भ ट)। 
•• काठमाड  राजधानी हनाको साथसाथै वाःतवमा देशको पूवितर पन ु
भएकाले यस ूकारको सीमा कन तकस गत माऽ नभई यसले 
ूतीका मक स देश पिन बोकेको छ। रा यको काठमाड  के ित हने ु
ज बाट प म, म य प म र सुदर प म वकास ेऽह को िसू जना 
हन पुगेको िथयो जसको अ तिन हत ःप  अथका पमा यो ेऽ ु
राजधानीबाट पर हटेको सुदर सीू मा त ेऽ भ ने बु झ यो। माओवाद ारा 
ग रएको यो ूब धले चा हँ प हले कनार कृत ग रएका ेऽह  अब “के ि” 
का अ ग ब न स छन भ ने कुराको ूदश् न ग  यो। 
•• पु य गौतम “ व ास”, “ विोह ह को िभऽी स जाल”, नेपाल, २३ जनवर  
२००५। सरकार  नामह सँग कुनै तालमेल हन नपाओस भनेर पिन ु ्
माओवाद ह ले कितपय ज लाह का िसमानाको पुनः रेखा कन गरेका 
कुराको हे का रा खनुपछ। िसमानालाई िलएर सँगै जो डएका माओवाद  
ःवाय  सरकारह का बीचमा ववादह  पिन रहेका छन।् 
•• गौरव दोॐो शा त वाता भ ग हन लागेको बेलामा भारतीय ु
सुर ाकम ह ारा १९ अगःत २००३ मा चे नाईमा पबाउ परेका िथए। 
जा नमा आएअनुसार उनी माओवाद को ूितिनिध व गद युरोपमा गएर 
यहाँका सरकारह  सम  आ ना मु ाह  ूःतुत गन ूयासमा िथए। 

भेटघाटह  गरे।•• उनी अ य अ तरा य कामकाजह का लािग 
ूमुख स पक ब द ुपिन रहेका छन।् पाट  स गठनको वःतार 
गनु अथात ्ूवासी नेपालीह लाई पाट मा भना गन,ु अ तरा य 
स पकह  र स ब धह को ःथापना गन,ु रकम उठाउनु, 
गोलाबा द र वःफोटक पदाथह  ख रद गनु र तािलमको ूब ध 
िमलाउनु आ द अ तरा य वभागका ज मेवार ह  हन।ु ्  यो 
वभाग सु मा भारतमा ःथायी बसोबास गन र अःथायी नेपाली 
आूवासीह  दवैकोु  बीचमा पाट को आधार िनमाण गन ूयासमा 
के ित र ो। यस ूकारको काम अ हले युरोप र उ र अमे रकामा 
वःता रत भएको छ।   

अ य वभागह । िलखतह मा नीित र िनदशन, ूसारण, 
ूकाशन, व ालय, मानवअिधकार, ःवाः य, जनजाित, 
कानुन र संःकृित लगायतका अ य अनेक  के ि य वभागह  
छन।् यी संरचनाह  आिंशक पले रा यको व मान अ ःत वलाई 
छायाँमा पार  माओवाद ह  पूणःतरको वैक पक संरचनाको 
िनमाण गदछन ्भ ने छाप पानु हो। तर अिनयिमत पमै भए 
पिन ूकाशन काय ग ररहने ूकाशन वभागबाहेक यी नाम माऽका 
संरचनाह  जनु-जनु ूयोजनका िनिम  िनमाण ग रएका हुन ्
ितनले यो काम पूण पबाट गरेको झनो ूमाणस म पिन छैन। 
वाःतवमा के ि य नेताह को िगर तार  (जसम ये प ी जना 
जित नेपाल र भारतका कारागारमा रा खएका छन)् र अ य 
नेताह को ह या ग रनाले माओवाद ह को के ि य कमा डमा काम 
गन य ह को कमी हनु  गई विभ न पदह  खाली रहेका 
छन।्••  

ख) जनमु  सेना  
जनमु  सेना, नेपाल नै माओवाद ह को सै य बलको ूमखु 
आधार हो। तर यसको स याको आकलन गन गा॑ो छ। कितपय 
व ेषकह •••••• ग रएको स कुिचत आकलनअनुसार 
माओवाद ह सँग ख पस लडाकाह  केह  हजार माऽ छन।् एक 
जना सै य व  र शाह  नेपाली सेनाका अवकासूा  ले टने ट 
जनरलको भनाइअनुसार माओवाद ह सँग सश  छापामार चार 
हजार; छापामार तािलम पाएका िमिलिसया पाँच हजार र सश  
िमिलिसया २० हजार छन।्•• माओवाद ह  ःवयंले भने आ ना नौ 
ॄगेडमा•• १० हजारभ दा बढ  सश  छापामारह  भएको दाबी 
गरेका छन।् यो एउटा यःतो आकँडा हो जसलाई न जकैबाट 
माओवाद ह को अवलोकन गन धेरैले ःवीकार गरेका छन।् 
वाःतवमा शाह  नेपाली सेनाले पिन यसै ूकारको आकलन ूःतुत 
गरेको छ। उसको आकलनअनुसार माओवाद ह सँग क रब नौ 
हजार पाँच सय छापामारह  र २५ हजार िमिलिसया छन।्•• अ य 
                                              
•• बाइिसस मुपसँगका अ तवाताह , नयाँ द ली, मे २००५। 
•• माओवाद  नेतासँग बाइिसस मुपले िलएको टेिलफोन अ तवाता, माच 
२००५। 
•• स दपबहादर शाहु , भ वंयह न विोह, समय, ३० डसे बर २००४। 
•• माओवाद  स पक य सँग बाइिसस मुपले िलएको अ तवाता, 
काठमाड , माच २००५। 
•• ल िभ टर जेबी कनराणा, शाह  नेपाली सेनाको ूेस स मेलन, The 
Kathmandu Post, २१ मे २००५। 
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व ह ले भने बढ  सतकतासाथ माओवाद का ख पस लडाकाह  
यःतै पाँच हजारदे ख आठ हजारस म हन स नेु  बताएका छन।्  

माओवाद  र शाह  नेपाली सेना दवैलेु  उ च आकलन गनुका िन य 
नै कारणह  छन।् माओवाद ह ले आफूसँग जनाधार र उ ले य 
स यामा लडाकू सेना छ भ ने छाप पान चाहेको कुरा ःवतः 
ःप  छ। उता शाह  नेपाली सेनाका अगा ड समःया के छ भने 
प हले रा यले माओवाद  छापामार कायकताह  थोरै छन ् भनी 
गरेका आकलनह  उनीह •••••• ग रने वतमान ःथितको 
िचऽणसँग मेल खाँदैनन।् शाह  नेपाली सेना मा हालस म 
आठ हजारभ दा बढ  माओवाद ह  मा रएको जसम ये आधाभ दा 
बढ  सन ् २००३ मा शा त वाता भ••• भएदे ख यता माऽ 
मा रएको जनाउँछ।•• यी दवैु  दाबीह  र प हलेका आकँडाह  सह  
हँदाु  हनु  ् त अ हलेस ममा सारा माओवाद  सेना मा रइस कएका 
ह थे।ु  एक जना व ेषकले डसे बर २००३ मा शाह  नेपाली 
सेना•••••• ूःतुत यःतै आकँडाबारे यस ूकार ट पणी गरेका 
छन ्:  

स या जित भए पिन माओवाद ह को हताहतीस ब धी 
ववरणले अ हले माओवाद ह  भा ने बममा छन ् र 
संःथापन प का सैिनकह  केह  कालस म विोह ह को 
िनय ऽणमा परेको मुलुकको सीमा त ेऽमािथ आ नो 
िनय ऽणलाई सु ढ बनाउँदैछन ्भ ने कुरा औ याउनुपन हो। 
तर घटनाह को अिल गहन व ेषण गदा भने रा य र 
यसका िनकायह  ठाडो पलायनतफ ूवृ  भई मुलुक 
भिगोलको दशातफ ल करहेको ँय उजागर हनु  आउँछ।••  

जनमु  सेनाको जनरल हेड वाटर सव च कमा डर ूच डको 
मातहतमा छ। यसको “जनरल ःटाफ” मा पाट को ःथायी 
सिमितका सदःयह  रहेका छन।् जनरल हेड वाटरअ तगत 
स गठनको तहगत ूणाली यस ूकार छः डिभजन, ॄगेड, 
बटािलयन, क पनी, लाटनु , ः वाड र यसपिछ िमिलिसयाह  
अथात ् कमजोर हितयारधार  लडाकूह  जसले छापामार तािलम 
पूरा पाएका हँदैनन।ु ्  काठमाड  जःता खासखास ेऽह मा “ःपेसल 
टाःकफोस” को ःथापना ग रएको छ। यःतो टाःकफोस ःथा पत 
िनयिमत एकाइह  नभएका ेऽह मा अथवा बेलाबखत बढ  
वशेष तायु  कारबाह ह  गनुपन ठाउँमा काम गनका लािग 
छािनएका छापामारह म येबाट बनाइ छन।्••  

यो वःततृ संरचना आपे ाकृत पले हालैको वकास हो। आ नो 
सैिनक अिभयानको ूार भमा माओवाद ह  स यामा यादै 
                                              
•• ॄगे डयर जनरल द पक गु ङ, शाह  नेपाली सेनाको पऽकार स मेलन, 
काठमाड , ६ मे २००५ (“अगःत २००३ यता चार हजारभ दा बढ  
विोह ह  मा रए”, nepalnews.com, र मेजर जनरल करणशमशेर थापा, 
शाह  नेपाली सेनाको ूेस जानकार , काठमाड , २० मे २००५ (“नौ वषमा 
२,१०० सुर ाकम ह  मा रए”, का तपुर अनलाइन, २० मे २००५)। 
•• Ajai Sahni, “How Not to Fight an Insurgency”, South Asia Intelligence 
Review 2(21), ८ डसे बर २००३। 
•• जनमु  सेनाका क पनी तहका कमा डरसँग बाइिसस मुपले िलएको 
अ तवाता, नेपालग ज, फेॄुअर  २००४। 

सीिमत िथए र उनीह लाई हातहितयारह  र बद ह को अभाव 
िथयो। यूनतम उपकरणह ले ससु जत भएका ूथम 
एकाइह लाई लडाकू दल, सुर ा दल र ःवयंसेवक दलका पमा 
गठन ग रएको िथयो। माओवाद ह को के ि य ेऽका सै य 
कमा डर स दपको भनाइअनुसार सरकार•••••• मे १९९८-
अ ूल १९९९ मा कलो सेरा टु अपरेसन सु  गरपिछ माऽ 
वाःत वक पमा “जनसेना” को वकास भएको हो।••  

अगःत १९९८ मा बसेको माओवाद ह को के ि य सिमितको 
वःता रत बैठकले सरकार  दमनलाई चुनौती दनका लािग 

“आधार इलाकाह ” र सै य साम य वकास गन नारालाई पा रत 
ग  यो। माओवाद  छापामारह  ब दो गितमा सुस ग ठत र 
सुूिश त हँदैु  गए र २००१ को ूार भस ममा उनीह ले ूहर  
बललाई ूभावकार  ढ गले परा जत गरे। तर उनीह लाई शाह  
नेपाली सेनासगँ ल न आफू स म नभएको कुरा थाहा िथयो, 
यसकारण जलुाई २००१ मा उनीह ले सरकार•••••• ग रएको 
यु वरामको ूःतावको ू यु रमा यु वरामको घोषणा गर  
यसलाई आ नो सै य मता बढाउन र अनेक  ःथलह मा 
उ नत ःतरका ूिश ण िश वरह  स चालन गनमा उपयोग 
गरे।•• से टे बर २००१ मा रो पा ज लाको कुरेली गाउँमा 
“जनमु  सेना, नेपाल” गठन भएको घोषणा ग रयो। अब 
आ ना छापामारह  बढ  राॆोसँग स ग ठत र ूिश त भएका 
हनालेु  उनीह ले नोभे बरमा दाङ ज लाको घोराह ःथत सैिनक 
यारेकमािथ आबमण गरेर शाह  नेपाली सेनालाई यु मा िभ याए।   

छापामार सेनाको आकारमा वृ  भएपिछ जनू २००२ मा बसेको 
के ि य सिमितको वःता रत बैठकले ॄगेड तहका सैिनक 
समूहह  गठन गन िनणय ग  यो। अगःत २००४ मा यी 
समूहह लाई तीन-तीनओटा ॄगेड भएका तीनओटा डिभजनमा 
समा हत ग रयो जसम ये पूव  डिभजन वषमान पुन (अन त) 
को मातहतमा, म य डिभजन न द कशोर पुन (पासाङ) को 
मातहतमा र प मी डिभजन जनादन शमा (ूभाकर) को 
मातहतमा रहे। क पनीदे ख डिभजनस म ू येक लडाकू एकाइको 
नेतृ वमा एक जना सैिनक कमा डर र एक जना राजनीितक 
किमसारको साझेदार  ह छु , जसले गदा माओवाद ह को 
दाबीअनुसार सेनामािथ राजनीितक िनय ऽण सुिन त ह छ।ु ••  

                                              
•• क पनी तहका जनमु  सेनाका त कालीन कमा डर स दपसँग 
िलइएको अ तवाता, नेपाल समाचारपऽ, १७ डसे बर २०००। 
••पासाङको कमानमा धा दङको उ र  भागमा स चालन ग रएको यस 
ूकारको एउटा ूिश ण िश वरको िभ डयो शाह  नेपाली सेनाले फेला पारेर 
पिछ नेपाल टेिलिभजनबाट ूसारण ग  यो। माओवाद ह  ःवयंले पिन 
ूिश ण सऽह का िभ डयो यापक पले खचेर जनमु  सेनाका 
बयाकलापह  समे टएका एकएक घ टा लामा क तीमा पिन दईओटा ु
फ म तयार पारे। उ  फ मका धेरै अंशह मा यु वरामको अविधको 
िमित अ कत छ। यी फ मह को वतरण यापक पले ग रएको छैन, 
य प ितनका अंशह  भने http://cpnm.org/video/Web Librery/Final.htm. मा 
हेन स क छ। 
•• दनेश, “जनमु  सेनाको वकास र राजनीितक काय”, जनादेश, १० 
अगःत २००४। 
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किमसारको दजा कमा डरको भ दा उ च ह छु  र ऊ ू येक 
सैिनक एकाइिभऽ गठन ग रने पाट  किमट को इ चाज ह छ।ु  
ःपेसल टाःकफोस लगायत से सन तहभ दा मािथका सबै 
एकाइह  पाट को नीित ारा प रभा षत के ि य योजनािभऽ काय 
गन िनदिशत ह छनु ।्•• तर २००५ को गृं म यामको उ राधदे ख 
भने पबाउ परेका माओवाद ह ले आ ना थुूै कमरेडह का 
प हचानको पोल खोिल दने जो खम वल त भएकाले यसबाट 
जोिगनका लािग त लो तहका सैिनक र राजनीितक 
कायकताह लाई जानाजान अल याउने काय भयो भ ने वषयमा 
व सनीय सूचना ूा  भएको छ।••  

यसको अित र , अगःत २००४ मा ूच डले ज ला तथा ेऽीय 
मु यालयह को कमा डअ तगत क पनी तहस मका एक लाख 
जनिमिलिसया गठन गन उ ेँयको घोषणा गरे।•• यवहारमा भने 
जनिमिलिसयाह ले पाट का ःथानीय सिमितह दे ख िलएर 
ःथानीय जनसरकार जःता िभ निभ न िनकायह बाट आदेश 
िल छन।्•• मूलधारका लडाकूह ले छापामारस ब धी जे जःता 
काम-कत यह  पूरा गनुपन अपे ा रा ख छ जनसेनाका 
सदःयह बाट यस ूकारको अपे ा रा खँदैन तर ितनलाई 
भरअभरको टेवाभरोसाका पमा ूयोग गन स क छ। ितनीह  
हातहितयार•••••• िन छरो पले सुस जत ह छनु  ् र 
ितनीह ले बद  लगाउँदैनन।्  

माओवाद मा उनीह  मािनसह लाई जबजःती भत  गछन ् र 
बालिसपाह ह को ूयोग गछन ्भ ने व सनीय आरोपह  लागेका 
छन।्•• माओवाद ह ले साँ ची न ै जबजःती भत  गछन ् भ ने 
कुरामा कुनै स देह छैन। उनीह का खास गरेर “एक घर, एक 
छापामार” र “जु ाह ”•• भ ने दईओटाु  अिभयानह  यापक पले 
ूचार ग रएका छन।् आफूले बालबािलकाह लाई सै य तािलम दने 
र आ नो िनय ऽणमा रहेका ेऽह मा व ालयको पा यबमलाई 
सैिनक करण गन त यलाई पिन माओवाद ह ले गो य राखेका 
छैनन।् माओवाद का सैिनक ूिश ाथ  व ाथ ह स ब धी 
घटनाह  यापक पले िल पब  भएका छन ् तर 
बालिसपाह ह लाई लडाइँमा ूयोग ग रएका ूमाणह  भने 
                                              
•• ऐ.ऐ.। 
•• मुपले िलएका अ तवाताह , नेपाल, से टे बर-अ टोबर २००५। 
•• ूेस व य, १ से टे बर २००४। 
•• दनेश, “जनमु  सेनाको वकास र राजनीितक काय”, जनादेश, १० 
अगःत २००४। 
•• बालबािलका र सश  बारे Watchlist को “Caught in the Middle: 
Mounting Violations Against Children in Nepal's Armed Conflict”, जनवर  
२००५। यो साममी http://www.watchlist. org/reports/nepal.php. मा उपल ध 
छ। बाल िसपाह ह  अ तरा य छापामा पिन समाचारको वषय बनेका 
छन,् जःतो क John Lancaster को “Concern Grows over Nepal's Child 
Fighters”, The Washington Post, १४ जून २००५। 
•• यो पिछ लो अिभयानको अथ के हो भने माओवाद ह  घरका ढोकाबा हर 
एकजोर जु ा रा छन जुन जु ा यो घरबाट पाट मा् , सामा यतः सेनामा, 
“पूणकालीन पमा” एक जना सदःय सामेल हन अपे ा ग रने कुराको ु
िच  हो। कशोर नेपालको “The Maoist Service Provision in Parts of Mid and 
Far West Nepal”, यावसाियक पऽका रता अ ययन के ि, काठमाड , माच 
२००५ हेनुहोस।् 

अझस म यादै यून छन।् यसैगर  सुर ा अखडाह मा ग रने 
बहृत ् ःतरका अिधकांश आबमणह पिछ नाग रकह लाई 
मानवढालका ••पमा ूयोग ग र छ भ ने स यभाषी आरोपह  
सतहमा उ ऽएका छन।् तर दाबी र ूितदाबीको बीचमा स य 
कुराको य कन गन भने क ठन छ।   

ग) संयु  मोचा  
माओको िच तनमा चीनमा क युिनःट वजयका लािग संयु  
मोचाको धारणा एउटा के ि य त व िथयो। यो वचार सारमा सरल 
छ तर काया वयनमा भने यापक र स भा यताका ले क ठन 
छ। यसको अथ “शऽुका व  साझा स घष चलाउन र बा त र 
िनमाणमा वजय ूा  गनका लािग एकताब  हनु  स कने जित 
सबै श ह सँग एकताब  हनुु ” हो।•• गाँठ  कुरा के हो भने 
एकताब  हनु  स कने र एकताब  हनुपनु  श ह को ूकार 
प र ःथितअनुसार एकदमै पथृक् ूकृितको हन स छ।ु  माओले 
जापान वरोधी स घषको अविधउूा त “एकता-स घष-ःवाय ता” 
को नीितको तजमुा गर  यसमािथ िनर तर पबाट जोड दए। 
“ूगितशील श को वकास गर, बीचका श ह लाई आफूितर 
तान र हठ  श सँग जधु।”•• यस ूकारका श ह को क ा 
वभाजन गन कुरा उ ेँयह  र हतह मािथ िनभर ग य । 
िचिनया ँक युिनःट पाट  क तीमा पिन पाँचओटा एकदमै िभ न 
ूकारका संयु  मोचाह को पर णबाट गु ळयो।••  

सन ् १९९० को सु दे ख नेपाली माओवाद ह ले खास किसमको 
संयु  मोचाको िनमाण गन योजना गरे। यो मोचा तीन 
बा तकार  “हितयारह ” म ये सबैभ दा कम मह वको हनेवालाु  
िथयो र यो अनेकन ्िचिनयाँ ढाँचाह को स मिौत प हनेवालाु  
िथयो। “बा तकार  संयु  मोचा”, “स घषको एउटा उपकरण र 
नयाँ स ाको ॅणू” हनेछ।ु •• अक  श दमा भ ने हो भने यो मोचा 
बा तकार  स घषमा सहयोग पु  याउने स गठनह को यापक 
गठब धन माऽ नभई यसले सरकारको ॅूणको पमा पिन काय 
गनछ। नेकपा (माओवाद ) को वजामुिन गठन ग रएका थुूै ॅात ृ
स गठनह  अ ःत वमा हँदाहँदैु ु  र मूलधारका दलह सगँ जो डने 
सूऽह को िनमाण गन बार बरका ूयासह  हँदाहँदैु ु  पिन नेपाली 

                                              
•• Kwok-Sing Li (tr. Mary Lok), A Glossary of Political Terms of the 
People's Republic of China (हङकङ, १९५५), प.ृ ४५१। 
•• ऐ.ऐ., प.ृ ४५२। 
•• बा तकार  रा य संयु  मोचामा वोिम ताङसँग आपसी सहयोग गन 
प हलो ूयास अ ततः याङ काइ शेकले क युिनःटह मािथ खिनएर 
ितनलाई वःत पान खोजेपिछ बबाद मा पुगेर समा  भयो। दगम मामीण ु
ेऽमा पिछ हटेपिछ र लामो अिभयान स प न गरेपिछ माऽ 

क युिनःटह  जापान वरोधी मोचा (१९३७-१९४५) गठन गन समथ भए, 
जुन मोचा िमचाहाह का प जाबाट चीनलाई मु  गन कायमा सफलतासाथ 
ल यो। दोॐो व यु को अ यदे ख १९४९ को क युिनःट वजयस म 
संयु  मोचाका िनसानाह  अवरोधकार  बा हर  श ह  संयु  रा य 
अमे रका र सोिभयत स घ िथए। स ासीन भएपिछको उ ेँय पुँजीवाद  
वगको पा तरण िथयो, सांःकृितक बा तको उथलपुथल समा  भएपिछ 
पाट  नेतृ वले “नयाँ युगको देशभ पूण संयु  मोचा” को छ वको ूायोजन 
ग  यो। 
•• “नेकपा (एकता के ि) को राजनीितक काय दशा”, मािथ उ ले खत। 



नेपालका माओवाद  : ितनका लआय, संरचना र रणनीित 
बाइिसस मुप एिसया रपोट न ं. १०४, २७ अ टोबर २००५ ११ 
 

 

माओवाद का वमशह मा संयु  मोचाको पिछ लो भूिमका नै 
ूभु वशाली र हआएको छ।  

नेपालका माओवाद ह ले क युिनःट आ दोलनिभऽ व मान 
“कानुनी स घषमा यान के ित गन, विभ न ूित बयावाद  र 
द णप थी सशंोधनवाद  राजनीितक समूह सँगको कायगत 
एकतामा माऽ जोड दने र या ऽक ढ गले केवल आ नो पाट का 
कायकताह को ‘संयु  मोचा’ िनमाण गर  होह लामाऽ म चाउने 
संक णतावाद  र या ऽक ूवृ ह को”•• कटु आलोचना गरे। 
स चा बा तकार  संयु  मोचाले “वग स घषको वकास गन 
उपकरणका पमा साम तवाद र साॆा यवाद वरोधी 
देशभ पूण, जनवाद  र वामप थी श ह लाई” एकताब  
बनाउनुपछ। “यस ूकारको मोचाको ूमुख काय जनताका 
समःयाह मा आधा रत भई स घषको वकास गन ु हनुपछु  जनु 
स घषले बमशः कानुन र यवःथाका (सीमाह ) तोडोस।् 
ूार भक चरणह मा यस ूकारको मोचाको ूभावकार  ःव••प 
मामीण ेऽह  तथा ःथानीय तहमा सीिमत हनेछ।ु ”••  

जनयु को थालनी गन बाटोमा अमसर भएपिछ भने 
माओवाद ह ले संयु  मोचाका आत कत त वह लाई क डकडाउ 
ढ गले पाट को अिधनःथ राखेर यस मोचाको स कुिचत भिूमका 
प रभा षत गरे। “पाट को नेतृ वअ तगत साम तवाद वरोधी र 
साॆा यवाद वरोधी जनसमूहका सबै त का र क ाह लाई 
एकताब  तु याएर सश  स घषको स चालन ग रनेछ।”•• तीन 
वषिभऽमा सश  विोह उ लेखनीय पले वःता रत भयो 
जसबाट संयु  मोचालाई औपचा रक पले “जनगणत ऽ नेपालको 
के ि य स गठन सिमित” को वजामुिन रा खनुपन कुरा 
वचारणीय ब न पु यो।•• यसको भूिमका भने अझै पिन “ विभ न 
वामप थी, ूगितशील, देशभ  र जनवाद  श ह ” लाई 
प रचालन गनु िथयो। तर यो एकदमै स बमणकालीन ूकृितको 
हनेवालाु  िथयो : “यस ूकारको के ि य स गठनले केह  समयका 
लािग ूधान पमा स घषको साधनका पमा काय गनछ र गौण 
पमा स ाको साधनका पमा काय गनछ।” यस अथमा यसले 
आिंशक पले जनगणत ऽ चीनको ूार भक कालको “जनताको 
जनवाद  मोचा” को झलक द छ, जनु मोचाको काम रा यका 
आधारभूत अिभभाराह लाई पूरा गन सघाउ पु  याउनु र िभऽी तथा 
बा हर  शऽुह को वरोध गनु िथयो।•• से टे बर २००१ मा प हलो 
                                              
•• ऐ.ऐ.। 
•• ऐ.ऐ.। 
•• “ऐितहािसक जनयु को थालनीस ब धी सै ा तक ूःतावनाह ”, मािथ 
उ ले खत। 
•• “जनयु का अनुभवह  र केह  मह वपूण ू ह ”, मािथ उ ले खत। 
•• जनगणत ऽ चीनको सं वधानको ूा कथनमा भिनएको छ – 
“जनगणत ऽ चीनको ःथापना गन महान ्स घषको बममा हाॆो देशका 
जनताले िचिनयाँ क युिनःट पाट को नेतृ वमा सबै जनवाद  वग, पाट  र 
समूहह  तथा जन स गठनह को योगबाट जनताको यापक जनवाद  
संयु  मोचा िनमाण गरे। जनताको यो जनवाद  मोचाले 
(समाजवादतफको) स बमणको ू बयामा र िभऽ तथा बा हरका शऽुह को 
वरोध गर  रा यका आधारभूत अिभभारा पूरा गन साझा स घषमा समःत 
जनतालाई प रचालन र गोलब  गन कायमा आ नो भूिमका िनवाह 

यु वराम कालमा माओवाद ह ले एउटा मोचाका पमा ३७ 
सदःयीय संयु  बा तकार  जनप रष  गठन गरे। बाबुराम 
भ टराईको नेतृ वमा रहेको उ  मोचाका सहसंयोजक कृंणबहादरु 
महरा र सिचव देव गु ङ िथए।••  

माओवाद ह ले खुला राजनीितक बयाकलापह  गर  आ नो 
प मा जनप रचालन गरेर आ नो लोक ूयतालाई बढावा दनका 
लािग अनेक  ॅात ृस गठनह को ःथापना गरेका छन।् सन ्२००१ 
स ममा यस ूकारका २० ओटाभ दा बढ  स गठनह  िथए।•• 
नोभे बर २००१ मा राजक य स कटकालको घोषणा हनुअिघु  ती 
स गठनह ले खुला वा अध-खुला बयाकलापह  गरे। यीम ये 
लेखनाथ यौपानेको नेतृ वमा रहेको अ खल नेपाल रा य ःवत ऽ 
व ाथ  युिनयन (बा तकार ) सबैभ दा ूभावशाली स गठन हो। 
शािलकराम जमरक टेलको नेतृ वमा रहेको नेपाल शेड युिनयन 
महास घ (बा तकार ), जयपुर  घत को नेतृ वमा रहेको अ खल 
नेपाल म हला स घ (बा तकार ), सुरेश आलेमगरको नेतृ वमा 
रहेको अ खल नेपाल जनजाित महास घ, गणुराज लोहनीको 
नेतृ वमा रहेको अ खल नेपाल िश क स गठन (बा तकार ), 
नेपाल रा य बु जीवी स गठन, म ण थापाको नेतृ वमा रहेको 
अ खल नेपाल जनसांःकृितक स घ र िशवराज गौतमको नेतृ वमा 
रहेको अ खल नेपाल कसान स घ (बा तकार ) अ य बयाशील 
स गठनह  हन।ु ् ••  

खुलःत भ ने हो भने माओवाद ह •••••• “जनवग य स गठन” 
भिनने यी स गठनह  सयंु  मोचाका अ ग नभएर पाट  
संरचनाको अधीनमा रहेका स गठनह  हन।ु ्  यी स गठनह ले 
पाट को आदेशको पालना गछन ् र विश  कायभारह  वहन गन 
वा समथनका आधारह  बनाउने अधीनःथ अ गका पमा काय 
गछन।् यी स गठनह  के ि य पाट बाट केह  दर माू  रहेर 
प रचािलत हनेु  अध-खुला समूहह माफत भूिमगत 
बयाकलापह को फाँटमा कायकताह  भत  गन कायमा पिन 
उपयोगी छन।् वशेषगर  यःता समूहह मा असल काम गर  
याित कमाएका पाऽह म येबाटै नेकपा (माओवाद ) मा नयाँ 
सदःयह  भत  गन ग र छ।  

अनेराःव वयु (बा तकार ) बाहेक यी सबै स गठनह  विोहको 
आर भपिछ खोिलएका हनु  ्र ियनीह को योगदान खासै उ ले य 
रहेको छैन। अनेराःव वयु (बा तकार ) ले नोभे बर २००० मा 
हडतालको आ ान गर  देशभ रका ३० हजारभ दा बढ  व ालयह  
ब द गराएर प हलो पटक सहर  ेऽह मा माओवाद को पहँचकोु  
ूदशन ग र दयो। यसले सन ्२००१ को प हलो यु वराम कालमा 
खास गरेर १९९० पिछ याउझ फैिलएका शु क ितनुपन िनजी 
                                              
ग ररहनेछ।” Documents of the First Session of the First National People’s 
Congress of the People’s Republic of China (पे कङ, १९५५), प.ृ १३४। 
•• संयु  बा तकार  जनप रष को ूेस व य, २६ नोभे बर २००१। 
•• “माओवाद  समःयाको समाधानस ब धी उ चःतर य िसफा रस 
सिमितको ूितवेदन २०००”, ौी ५ को सरकार, प.ृ १२। 
•• www.cpnm.org लगायत विभ न स चारमा यमका ॐोतह बाट 
स कलन ग रएको। 
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व ालयह को शै क यवःथामा रहेका अद ताह  र 
असमानताह लाई िनसाना बनाएर आ ना बयाकलापह लाई थप 
वःतार ग  यो। िनजी व ालयह को शु क घटाउने यसको 
अिभयान एउटा िनकै चलाखीपूण कायनीित िथयो जसले आ ना 
बालबािलकाह को िश ाका लािग स घषरत िन न म यमवग य 
समूहको ठलोू  स याको मन ज यो। अनेराःव वयु (बा तकार ) 
आ नो सदःयता स या धेरै भएको दाबी गछ तर सहर  
व ालयह  र या पसह मा यसको ःथा पत संरचना भने छैन। 
तथा प, यसले राजनीितक हःत ेपह , अ सर व ालयह  ब द 
गराउने जःता बयाकलापह  ग रनै रह छ।  

अ खल नेपाल शेड युिनयन महास घ (बा तकार ) केह  समय 
यता बयाशील प हचान आजन गरेको अक  स गठन हो जसले 
नाम माऽकै भए पिन केह  दजन युिनयनह लाई आपसमा आब  
गरेको छ।•• यो स घको ूमुख उ ेँय औ ोिगक 
कारबाह ह •••••• माओवाद  उ ेँयलाई अिघ बढाउनु र 
औपचा रक अथत ऽका विभ न ेऽका ौिमकह लाई स ग ठत 
गर  समथनको आधारलाई प रचालन गनु हो। जानकार मा 
आएअनुसार यसका नेताह  र सदःयह ले काठमाड , वराटनगर 
र वीरग जका उ ोगपितह  र यापार ह बाट “च दा” स कलन 
गन काममा पिन मह वपूण भूिमका खेलेका छन।्•• सु मा 
जबजःती च दा, तोडफोड र बम वःफोटनको पिछ तर यो 
स घको हात रहेको छ भिन यो तर से टे बर २००४ पिछ भने 
वदेशी पुँजी र शोषणकार  बहरा यु  िनगमह स ब धी 
ौिमकह का शतह  र उजरु ह लाई िलएर बा॑ओटा ूमुख 
यापा रक ूित ानह लाई ब द गन बा य गराएपिछ भने यसको 
ूित ा यापक पले बढेर गयो।•• यसले सो ट  होटल प रसरमा 
सानो बम आबमण गरेर आ नो हडताल लागू ग  यो, जनु 
हडतालले पयटन ेऽमा ित पु  यायो र साथै राजप रवार व  
ग रएको ूतीका मक आबमणलाई पिन जनायो, जनु प रवारको 
सो ट  होटलसँग ग हरो स ब ध रहेको छ।••  

तर माओवाद ह ले िचिनयाँ बा तमा िनणायक रहेको जःतो 
संयु  मोचा बनाउन भने अझै बाकँ  छ। आफूलाई िनःशत समथन 
गन स गठनह को िनमाण गनु र िभ निभ न उ ेँय भएका 
श ह लाई सीिमत साझा उ ेँयह  भएका अिभभारामा साझेदार  

                                              
•• यी युिनयनह मा अ खल नेपाल गलचा मजदर सु घ, अ खल नेपाल 
यातायात मजदर सु घ, अ खल नेपाल होटल तथा रेःटरे ट मजदर सु ु घ, 
अ खल नेपाल िनमाण मजदर सु घ, अ खल नेपाल िमटर टे पो मजदर ु
स घ, अ खल नेपाल ूेस मजदर सु घ, अ खल नेपाल था का कला मजदर ु
स घ, अ खल नेपाल िचऽकार स घ, नेपाल पसल मजदर स घु , नेपाल 
ूगितशील समाचारपऽ वबेता स घ र हमालयन शे कङ मजदर स घ ु
पदछन।् 
•• शाह  नेपाली सेनाका अिधकार ह सँग बाइिसस मुपले िलएको अ तवाता, 
काठमाड , माच २००५। 
•• मुकुल हमागाु , “अथत ऽ वःत बनाउने िनयत”, नेपाल, २९ अगःत 
२००४। 
•• “ विोह ह ले नेपालका औ ोिगक ूित ानह  ब द गन वा  गराए”, 
बीबीसी समाचार, १७ अगःत २००४, http://newswww.bbc.net.uk/2/hi/ 
south_asia/ 3571884.stm मा पिन उपल ध छ। 

गन सामेल हनकाु  लािग स झाइ-बुझाइ गनु फरक कुरा हन।ु ्  यसो 
हनाकोु  मु य कारण सायद देशभ र नै अ य दलह का 
जोदाहाह लाई िनसाना बनाई राजनीितक ूितःपधालाई िनमलू 
पान माओवाद ह को बा यकार  नीित नै हो। यसले गदा अ य 
राजनीितक समूहह सँग सहकाय गनका लािग आवँयक पन 
अनुकूल वातावरणलाई चा हने खालको समझदार का लािग उवर 
भूिमको िसजना हनु  सकेको छैन। न फेॄुअर  २००५ मा भएको 
शाह  स ापलटको समयस म मलूधारका दलह िभऽ माओवाद सगँ 
ग रने कुन ै पिन गठब धन सुर ायु  र लाभदायक होला भ ने 
पया  भावना नै िथयो। उ  घटनापिछ मूलधारका दलह सँग 
एकसाथ काय गन माओवाद बाट भइरहेका ूयासह  उनीह ले 
स चा संयु  मोचा िनमाण गन स लान ् वा नस लान ् भ ने 
कुराको प हलो र स भवतः अित मह वपूण पर ण हनेछन।ु ्    
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४. नेतृ व, समथनको आधार र ॐोतह    

क) नेतृ व, कमा ड र िनय ऽण  

सामा यतः माओवाद ह  अनुशािसत र एकताब  छन,् तर यसो 
हँदाहँदैु ु  पिन आ नो वशाल आ दोलनलाई िनय ऽणमा रा े 
कायमा भने उनीह ले समःयाह को सामना गनुपरेको छ। सन ्
१९९५ मा नेकपा (माओवाद ) को गठन भए यता यसमा एउटा 
पिन फुट भएको छैन, तर यसको वपर त मूलधारका ू येक 
ूमुख दलह मा भने क तीमा पिन एक पटक फुट भएको छ। 
ूच डले पाट िभऽको अ तयारमा आ नो एकािधकारूित ग भीर 
चुनौतीको सामना गनुपन स भावना नभएझ ला छ। बाबुराम 
भ टराईबाहेक उनको अ तयार मािथ खतरा उ प न गन पया  
उचाइ भएका अ य नेताह  पाट मा छैनन।् बाबुराम ःवयंले नेतृ व 
ह याउने आ नो कुनै योजना नभएको कुरा बार बार बताएका छन ्
र २००५ को पूवा मा आफूले भो नुपरेको अनुशासनको 
कारबाह बाट उनले चेतेको पिन हनुपछ।ु  तर यस ूकारको 
अनुशासन कायम रा का लािग िनर तरको ूयास ज र  ह छ।ु  
व र  नेताह  नीितगत ववादह  स ा नमा र मतमता तरह लाई 
ठलोू  ित पु  याउने अवःथामा पु न न दने ूयास गनमा आ नो 
िनकै समय खच गन गछन।् शाह  नेपाली सेनाको भनाइअनुसार 
यसबाट योजना र रणनीितको काया वयनबाट अ यऽ यान 
मो डन न दई कारबाह ज य ूभावका रतामा ू य  ूभाव पन 
गरेको छ।••  

पाट िभऽ अ य खचातानीह  पिन छन ्तर हाल तीम ये कुनैले 
पिन पाट को एकता वा काय मतामा ग भीर खतरा पैदा गरेका 
छैनन।् पाट  र विभ न जनजातीय मोचा स गठनह बीचको 
स ब ध नै हाल स भा वत वभाजनह को सबैभ दा ःप  ेऽ हो। 
सन ्२००४ मा स र मा उ ले य फुटह  भए जहाँ माओवाद  नेता 
जयकृंण गोइत मधेसी रा य मु  मोचाबाट अल गए र उता 
पूव  पहाडमा चा हँ कराँत रा य मोचाबाट अनेक  दलबदल 
कायह  भए। यी घटनाह ले उ ले य पले ूेसको यान तानेका 
भए तापिन ियनले आ दोलनमा ग भीर ित पु  याउने स भावना 
नभएको कुरामा जोड दएका छन।्•• तर शाह  स ापलटपिछका 
म हनाह मा यसै ूकारका ववादह  उ प न भएको त यले 
मािथका घटनाह बाट साँ ची न ैग भीर चुनौती पैदा भएको कुरा 
झ क छ।••  

थुूै व र  नेताह को िगर तार बाट माओवाद ह लाई ग भीर 
समःया हनु  गएको छ। भारतका कारागारमा रहेका के ि य तहका 
१५ जना कायकताह म ये मोहन वै  ( करण) एक जना व र  
                                              
•• अ नपूण पोःटमा २१ मे २००५ मा ूकािशत मेजर जनरल करणशमशेर 
थापाको मू या कन हेनुहोस।् 
•• बाइिसस मुपले िलएको अ तवाता, काठमाड , माच २००५। 
•• से टे बर २००५ मा ते॑थुममा माओवाद ह बीच भिगोलको ःथित 
उ प न भएको (बाइिसस मुपसँग भएको इमेल संवाद) र मधेसी 
कायकताह ले पाट  हाईकमा ड व  विोह गरेको कुरा सु नमा आयो, द 
हमालयन टाइ स, २० से टे बर २००५। 

वचारक र स मािनत य व हनु  ् जसले वगतमा ूच ड र 
भ टराईबीचका मतिभ नताह लाई म थर पान सघाउ पु  याएका 
िथए। भारतीय कारागारमै रहेका अका व र  नेता सीपी गजरेुल 
(गौरव) हनु  ्जो न कली बेलायती पासपोटका आधारमा चे नाईमा 
िगर तार हनुअिघु  अ तरा य वभागमा कायरत िथए। ब द  
बनाइएका अ य सहकम ह  पिन मह वपूण कायह  ग ररहेका 
िथए, यसकारण उनीह लाई गुमाउनुपदा माओवाद को मतामा 
असर परेको छ।•• दईु मह वपूण नेताह लाई भारतमा िगर तार 
गर  नेपाललाई बुझाइएको िथयो जसम ये मातकृा यादवको 
तराईमा माओवाद को वःतार र प रचालनमा के ि य भूिमका 
रहेको िथयो भने सुरेश आलेमगरचा हँ आ दोलनिभऽका जनजातीय 
जोदाहाह म ये ूमुख य  िथए। माओवाद ले ३ से टे बर २००५ 
मा एकतफ  यु वरामको घोषणा गरे यता म यम तहका थुूै 
कमा डरह  िगर तार भएका छन,् जसम ये कितपय कमा डरह  
आ नै लापरबाह को कारण िगर तार भएको कुरा ःप  छ।••  

सवािधक मतावान ् माओवाद  नेताह म ये धेरै जना मा रएका 
छन।् पोिलट यरुोका वैक पक सदःय सुरेश वा ले (वासु) ८ 
से टे बर १९९९ मा गोरखामा पुिलस•••••• मा रएका िथए, 
के ि य नेता द डपा ण यौपाने (द पे ि शमा) २१ मे १९९९ मा 
काठमाड बाट बेप ा पा रएका िथए जसलाई मा रएको अनुमान 
ग र छ। ेऽीय तहका नेता र माओवादमुखी पऽकार कृंण सेन 
२००१ को प हलो स कटकालमा ूहर  हरासतमा मा रएका िथए, 
दोलखा ज लाबासी के ि य सिमितका सदःय रतबहादरु ख का 
(ूताप) जलुाई २००२ मा रौतहटमा मा रएका िथए, के ि य 
सिमितका सदःयह  मोहनच ि गौतम (कुमार) र शेरमान कँुवर 
( वशाल) ५ से टे बर २००४ मा िसरहामा मा रएका िथए।•• 
के ि य सिमितका सदःय तथा ॄगेड कमा डर नेपबहादरु केसी 
(प रवतन) को १३ मे २००४ मा दघटनामाु  मृ यु भएको िथयो,•• 
अिन के ि य सिमितका सदःय तथा सतब रया दोॐो ॄगेडका 
कमा डर जत माच २००५ मा ब दयामा सैिनक झडपमा मा रएका 
िथए।••  

खास गरेर शाह  नेपाली सेना ख टएपिछ आ मसमपणका घटनाह  
पिन बढेका छन,् जःतो क ॄगेड कमा डर होमूकाश ौे  
( हमाल), बटािलयन कमा डरह  जयबहादरु घत  (ूभात) र 
मानबहादरु म ल (स घष) र क पनी कमा डर ानु छ याल 

                                              
•• उनीह मा कुलूसाद केसी, हतबहादर तामाङु , लोके ि ब , दलीप 
महजन, िचऽनारायण ौे  र अिनल शमा जःता पाट का स म 
यवःथापकह  पदछन।् 

•• उदाहरणका लािग, चौध  बटािलयन किमसार उमेश ौे  (अिनल), खोटाङ 
ज लाका इ चाज गणेश काक  (ूभात) र अनेराःव वयुको के ि य 
सिमितका सदःय र  ढकाल से टे बर-अ टोबर २००५ मा काठमाड मा 
सुर ाकम का हातबाट िगर तार भएका िथए। स र  ज लाका इ चाज 
िशवराम यादव (सुवास) पिन १ अ टोबर २००५ मा स र  ज लाको 
क चनदाहामा िगर तार भएका िथए। 
•• िस धुली घर भएका वशाल सोलु-स लेर  छैट  ॄगेडका किमसार िथए। 
•• ूच ड, ूेस व य, ५ जून २००४। 
•• जत शाह  नेपाली सेना ारा मा रने दोॐो ॄगेड कमा डर िथए। 
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(ूताप) ले आ मसमपण गरेका छन।्•• आ मसमपण गन 
राजनीितक कायकताह मा ेऽीय युरोका सदःयह  खोपबहादरु 
कँडेल, र व काक  र मा डवराज काक  पदछन।्  

आ मसमपण र दलबदलका घटनाह  धेरैजसो पाट को त लो 
तहमा घटेका छन ् तर यो ूवृ  के ि य तहस म वःता रत 
भएको भने दे खँदैन। तर के ि य सिमितका सदःयह  रवी ि 
ौे , रेखा शमा, मुमाराम खनाल, कृंण वज ख का र वामदेव 
छेऽीलाई पाट ले २००१ मा रा यअ तगत हरासतमा रहँदा 
“कमजोर ” ूदशन गरेको आरोप लगाएको िथयो। जसम ये शमा, 
ख का र खनाललाई पुनःःथा पत ग रएको छैन र खनालले चा हँ 
आफू नेकपा (माओवाद ) मा स ब  नभएको कुरा सावजिनक 
पले घोषणा गरेका छन।्••  

ूच डको आदेश माओवाद  आ दोलनभ र नै जार  ह छ रु  के ि य 
तहका िनणयह  ेऽीय, ज ला र गाउँ तहह मा जार  ह छन।ु ्  
कमा डको यो शृ खलामा लामा ठलाू  यवधानह  पैदा भएका 
छैनन।् यसकारण यस हदस म आ दोलन एक कृत र अनुशािसत 
रहेको छ। यसो हनाकोु  कारण के ि य नेतृ वको द॑ो पकडमा 
रहेको सुस ग ठत रा य कमा डको संरचना हनुु  नै हो। 
यासागु बाको•• यापार गर  पैसा कमाउन खो ने ःथानीय 
माओवाद ह स ब धी सतकताकार  कथा- कःसाह  जःता सबल 
के ि य यवःथापन स ब धी अनेक  ववरणह बाट यो कुरा 
दे खन आउँछः “कैय  वषअिघ एक पटक ःथानीय माओवाद ह  
ःवयंले म यःथता गन डलरका पमा काम गर  ती ठलाू  
कारोबारह बाट मनुाफा कमाएका िथए। माओवाद  नेतृ वलाई यो 
कुराको जानकार  भएपिछ उनीह ले यःतो अ यासलाई रोकेर उ  
यापार पर परागत िनजी डलरह लाई फकाइ दए अिन अनुिचत 
त रकाले आजन ग रएको मुनाफा जफत गर  माओवाद  के ि य 
कोषमा दा खला गरे।”••  

तर थुूै पयवे कह  ःथानीय कमा डरह ले उ चःतर य नीित 
व  काय गरेका वा उनीह  ती नीितह ूित अनिभ  रहेका 
जःता दे खने घटनाह  औ याउँदै के ि य िनय ऽणको द रलो 
पकडबारे ू  गन गछन।् पाट ले लापरबाह  वा ग तीह  गरेबापत 
कारबाह  पिन गरेको छ तर सामा यतया खास दबाब परेको 
ख डमा माऽ अनुशासनस ब धी यःता कदमह  ूकाशमा 
आउँछन।् ११ अगःत २००४ मा दैलेखका पऽकार डेके िराज 
थापाको ह याको घटनामा यःतै भएको िथयो। रा य तथा 
अ तरा य तहमा तीो आलोचना भएपिछ माऽ माओवाद का 

                                              
•• शाह  नेपाली सेनाले यी सबै माओवाद  कमा डरह लाई एउटा ूेस 
भेटघाटमा ूःतुत गरेको िथयो। हेनुहोस ्नेपाल, ३० जनवर  २००४। 
•• मुमाराम खनालसँग िलइएको अ तवाता, नेपाल, ८ मे २००५। 
•• यासागु बा नेपालको हमाली भेकमा पाइने र भारत तथा चीनमा िनयात 
ग रने यादै मू यवान ्पर परागत औषिध हो। 
•• रबट गस नीको रपोट, Robert Gersony, “Sowing the Wind: History and 
Dynamics of the Maoist Revolt in Nepal’s Rapti Hills”, मस  कोर 
इ टर यासनल सम  दा खला ग रएको रपोट, अ टोबर २००३, प.ृ १४, 
http://www.mercycorps.org/items/1662/ मा पिन उपल ध। 

प मी के ि य कमा डका इ चाज दवाकर ह याको बयान दन 
बा य भएका िथए। उनले थापा पऽकार माऽ नभई उनी सुराक  
पिन िथए जसले थुूै मािनसको ह या गराएका िथए भनी दाबी 
गरे। तर माओवाद को के ि य नीितअनुसार भने यो घटनामा 
ग ती हनु  गएको िथयो। “यस ूकारका ग भीर अपराधको दोषी 
पाइने कुनै पिन पऽकारलाई पबाउ गन स क छ तर मृ युद ड 
भने दइन ु ह न।ु ”•• उनले पाट ले छान बन गन आदेश दएको 
घोषणा गरे तर उनीह को वेबसाइटमा एउटा छोटो व य देखा 
पनुबाहेक छान बनका प रणामह  ूकािशत भएका छैनन।्  

अनुशासनस ब धी घटनाह  घ नुको एउटा कारण पाट का त ला 
तहह लाई दइएको ःवाय ताको माऽा हो। सिमितह  र अ य 
ेऽीय िनकायह लाई ितनीह को हैिसयतअनुसार िनणय गन 

अ तयार िन त माऽामा ू यायोजन ग रएको छ। खास गरेर 
तीनओटा डिभजन कमा डह लाई िस ा ततः पाट को समम 
काय दशाअनु••प आ ना कायबमह  र काययोजनाह  िनधारण 
गनका लािग उ लेखनीय ःवत ऽता दइएको छ। तर उनीह को 
नेतृ व ःथायी सिमितबाट बनेर आउने हनालेु  उनीह •••••• 
शीषःथ तहमा सहमित नभएको काय दशा अपनाउने स भावना 
यून छ।••  

ःथानीय र ज ला सिमितह लाई सैिनक िनसाना र ह याबारे 
िनणय गन दइएको छ। तर यो अिधकारको द पयोु ग भने 
ब झरहने घटनाबम बनेको छ।•• माओवाद  आ दोलनको 
सबैभ दा संवेदनशील अ ग अथात ् जनसेनामा भने अ हलेस म 
आ त रक अनुशासनह नता वा अराजकता उ लेखनीय पमा 
दे खएको छैन।•• यसो हनाकोु  आिंशक कारण दोहोरो 
सैिनक/राजनीितक नेतृ वको ूणाली नै हो। कमा डरह ले 
कारबाह मा छापामारह को नेतृ व गछन ्भने किमसारको पाट को 
दजा भने अिल उ च ह छ।ु  मह वपूण िनणयह  कमा डर र 
किमसारले संयु  पबाट गन यवःथाले अनुशासनह नताको 
स भावनालाई घटाउँछ।  

माओवाद ह  अराजक वा “अिनय ऽत भीड” मा पितत भए भ ने 
दाबी अितशयो पूण दे ख छ र उनीह को सैिनक कमा डले यो 
दाबीलाई अःवीकार गरेको छ। तर माओवाद ह  यापक पले 
फैिलएको वैय क अनुशासनको समःयाबाट भने हैरान भएका 
छन।् यसो हनाकोु  आिंशक कारण उनीह को शीय वःतार हो। 
आर भका वषह मा उनीह का कायकताह को छनोट 
होिसयार साथ ग र यो। उनीह लाई िम हन पले केलाइ यो र 

                                              
•• दवाकर, नेकपा (माओवाद ) का प मी के ि य कमा डका इ चाज, ूेस 
व य, २१ अगःत २००४। 
•• बाइिसस मुपले िलएको अ तवाता, काठमाड , माच २००५। 
•• माओवाद  कायकतासँग बाइिसस मुपले िलएको अ तवाता, नेपालग ज, 
फेॄुअर  २००४। यस ूकारका िनणयह  एउटा सिमित वा सैिनक 
आयोग ारा ग र छन। तर यसमा ूमुख भूिमका भने सिचव् , कमा डर र 
किमसारको ह छ।ु  
•• “जनमु  सेनाको घोषणा”, जनमु  सेनाको प हलो रा य स मेलन ारा 
पा रत दःताबेज, से टे बर २००१। 
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उनीह लाई ज मेवार  दइनुभ दा प हले मा सवाद  र माओवाद  
िस ा तको िश ा दइ यो। यसबाट सानो तर राजनीितक ले 
के ित र अनुशािसत समूहको िनमाण ह यो।ु   

तर खास गरेर शाह  नेपाली सेनालाई प रचालन ग रएपिछ भत को 
आवँयकता ब नाको कारण आ दोलन यादै तीो गितले 
वकिसत भएको हनालेु  होिसयार साथ छनोट गन ू बया प र य  
हन पु यो।ु  राजनीितक र सैिनक दवैु  मोचामा पाट  कायकताह को 
औसत उमेर घ यो। प रणामःव••प, अनुशासनह नता र यसिसत 
स ब धत समःयाह  ा ै बढे। माओवाद  आदश वचन “ब दकलेु  
वचारलाई िनय ऽण गन हैन, वचारले ब दकलाईु  िनय ऽण 
गनुपछ” भ ने ह यो।ु  तर थुूै कायकताह का मा ब दकु बढ  
श शाली भएझ ला छ। यो समःया हटाउनका लािग बेलाबखत 
आ त रक सुधारा मक कदमह  चािलएका छन।्  

माओवाद ह  कमा ड र िनय ऽणको स कटमा पुिगहाले जःतो 
ला दैन। तर उनीह ले समःयाह को सामना गनुपरेको कुरा भने 
ःप  छ। माओवाद  आ दोलन वशाल र वःता रत हनाकोु  कारण 
यसमा िनःस देह आपरािधक त वह  आक षत हनेु  नै भए, 
जसबाट आ त रक यवःथापनस ब धी चुनौतीह  आइलागेका 
छन।् मृ य,ु िगर तार  र आ त रक ववाद•••••• व र  
नेताह  गु नाले गदा उनीह को मतामा आघात पु न गएको छ। 
आ त रक खचातानीह बाट आम मनोबलका साथै कारबाह ज य 
ूभावका रतामा समेत खास पले ित पु ने गर  असर परेको छ। 
२००५ को आर भमा ूच ड-बाबुरामबीचको सहकाय भ••• भयो 
होला भनी तीो अनुमान ग रएको अविधमा अनेक  मह वपूण 
सैिनक पराजयह  भो नुपरेको त य िन य नै सयंोग होइन।  

ख) सदःयता र समथनको आधार  
माओवाद  आ दोलन जनु हदस म वकिसत भयो, समथनको 
ठलोू  आधारलाई प रचालन नगर  यसो हनु  स भव िथएन। य प 
यो नेपालको जनस याको सानो ूितशत माऽ हो। उदाहरणका 
लािग, शाह  नेपाली सेनाको आकलनअनुसार सश  कायकताह  
र १४ हजार राजनीितक कायकताह बाहेक माओवाद का क रब एक 
लाख समथक हनु  स छन।्•• माओवाद ह  ःप तः योभ दा कता 
हो कता ठलोू  स याको दाबी गदा हन।ु ्  यसबाहेक िन य नै गु  
पले सहानभुूित रा ेह  र ूितब  समथकह को झनै ठलोू  
जमात छ। शाह  नेपाली सेनाका अवकाशूा  ले टने ट जनरल 
स दपबहादरु शाहको आकलनअनुसार माओवाद का २४ हजार 
बयाशील समथकह  र दईु लाख सहानुभूितदाताह  छन।्••  

थुूै सव णह ले के कुराको स केत गरेका छन ्भने ःवत ऽ र 
ःव छ िनवाचनमा माओवाद ह ले ूा  गन मतको ूितशत यनू 
हन स छ।ु  तर योभ दा िनकै बढ  मतदाताह  उनीह ले 
अपनाएका साधनह सगँ असहमत हँदाहँदैु ु  पिन उनीह का 
                                              
•• कनल िभ टर जेबी राणा, शाह  नेपाली सेनाको पऽकार स मेलन, The 
Kathmandu Post, २१ मे २००५। 
•• स दपबहादर शाहु , “भ वँयह न विोह”, समय, ३० डसे बर २००४। 

उ ेँयह सँग भने सहमत छन।् समम पमा माओवाद ह लाई 
समथन गन मािनसह  तीन को टका छन ्-- ‘ूितब  पूणकािलक 
कायकताह ’, जसले भूिमगत भएर सैिनक वा राजनीितक 
कायमा भाग िलएका छन।् समथकह , जसले खुला पले काम 
गछन ्र जसले आफू माओवाद  भएको घोषणा नगरे तापिन अनेक 
त रकाले सहयोग जटुाउँछन ्र सहानुभूित रा े मािनसह , जसले 
यावहा रक सहयोग ग रहाले पिन थोरै माऽ गछन।् यस को टमा 
ती मािनसह  पिन पन स छन ्जो माओवाद  हंसाूित अस तु  
भएर पिन उनीह को राजनीितक एजे डालाई समथन गछन।्••  

 १. वग  

माओवाद ह ले सश  स घषको थालनी गनभु दा प हले आ नो 
समथनका लािग आशा गन स कने ूेरक श ह को वग व ेषण 
गरे। उनीह ले समथनको अपे ा गन स कने छओटा यापक 
वगह को प हचान गरे। जसम ये सवहारा वग, ग रब 
कसानह , म यम कसानह , धनी कसानह , िन न 
पुँजीपित वग र रा य पुँजीपित वग िथए।•• यी पिछ ला 
तीनओटा वग “ढलमलेुु  सहयोगीह ” माऽ हनेु  अपे ा ग रयो। 
य प माओवाद ह ले िन न पुजँीपित वगलाई भने “मह वपणू 
सहायकको भूिमका” खे ने स भावना भएको वगका पमा 
आकलन गरे। उनीह ले “साॆा यवाद ह ” र “ूित बयावाद  
श ह ” बु जीवीह लाई सहवरण गनमा के ित रहेको कुरा 
पिन औ याए।  

माओवाद ह  पर परागत मा सवाद ह झ नेपालको सवहारा वग 
सानो भए तापिन “यो सवािधक बा तकार  वग” हो र “अ य 
सहयोगी वगह को प हचान गन र ितनीह लाई नेतृ व दने 
ऐितहािसक दािय व” यसकैा काँधमा रहेको छ भ ने कुरामा 
व ास गछन।् तथा प उनीह ले के िनंकष िनकाले भने मामीण 
तथा सह रया मजदरह कोु  स मौण अथात ् “कृ ष कामदारह , 

बँधुवा मजदरहु , भूिमह न कसानह , कु लीह , ग रब 
कसानाह  र हाॆो स दभमा गाडावालह , र सा चालकह , 

टे पो, या सी आ दका चालकह  र यातायात तथा होटल 
मजदरहु  आ द” को स मौण नै मु य ूेरक श  हनेछ।ु  
चाखला दो कुरा के छ भने भूिममा ःवािम व हँदाहँदैु ु  पिन 
क ठनाइसाथ जीवन यापन गन हनालेु  र पहाड  भेकमा उनीह को 
स या अ य वगह को भ दा बढ  हनालेु  म यम कसानह लाई 
पिन उनीह ले मािथको प मा सामेल गरे।••  

माओवाद ह ले िमलेर काम गन ूाथिमक वगका को टह  यी िथए 
भने अ य क युिनःट समूहह ले िनमाण गर  मा सवादमा द त 
भएका कायकताह को आधारले उनीह लाई सघाउ पु  यायो। 
मूलधारका क युिनःट पाट ह का केह  अस तु  सदःयह लाई 
दलबदल गराएर फाइदा िलन माओवाद ह  समथ भए। एक जना 

                                              
•• माओवाद  स गठनह  र अ य राजनीितक दलका कायकताह सँग 
बाइिसस मुपले िलएको अ तवाता, २००४ र २००५। 
•• “नेपालमा सश  स घषको रणनीित र कायनीितह ”, मािथ उ ले खत। 
•• ऐ.ऐ.। 
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माओवाद  नेताको भनाइअनुसार खास गरेर देशको पूव  भेगमा 
एमालेका कायकताह  दलबदल गर  माओवाद मा िभ ऽए।•• 
वचारधारा मक ले खा रएका यी कायकताह ले 
माओवाद ह लाई ूार भक कालको आ नो वःतारमा सघाउन 
मह वपूण भूिमका खेले।  

माओवाद ह का सु का अनेक  अिभयानह ले पिन यापक 
जनसहानुभूित ूा  गन सघाउ पु  याए। के ि य सरकार•••••• 
लामो समयदे ख उपे ा ग रएका र देशको असमान वकासूित 
सचेत भएका मािनसह का लािग माओवाद ह ले नयाँ आशाको 
ढोका खोिल दए जःतो ला यो। “जनअदालत” बाट याय दने 
ूथम पर णह मा शोषणकार  सुदखोर र भूिमपितह लाई द ड 
दइँदा यसले जनसमथन ूा  ग  यो भने म दराको द पयोगु  र 
घरेलु हंसा वरोधी अिभयानह ले माओवाद ह को साहिसक र 
सुधारवाद  छ व िनमाण ग र दए। तर यी अिभयानह को आकषण 
िछटै धिमिलएर गयो, अिन यी अिभयानह को स देहाःपद 
ूभावका कारण माओवाद को सबलतालाई उकाःने ितनको मता 
सीिमत ब न पु यो।  

२. जनजाित र जात  

अ यथा ब हंकृत भएका जनजाित र जात समूहह को यापक 
सहभािगता माओवाद  आ दोलनको एउटा उ ले य वशेषता हो।•• 
तर यो सहभािगता उप ला तहह को िनय ऽणमा पा त रत हनु  
भने सकेन। ःवत ऽ वचार भएका र आफू नेपालको रा यबाट 
ऐितहािसक कालदे ख नै ब हंकृत भएकोमा राॆर  सचेत मगरह  
रो पा र कुममा के ित हनुु  एउटा यःतो कारक िथयो जसले 
यःतो सहभािगतालाई माओवाद  प रचालनको एक उपयु  त व 
बनाइ दयो। तर अ पस यक समुदायका युवाह लाई नेतृ वले 
कुभावनासाथ नचाएर तोपको चारोभ दा पिन तु छ वःतुका पमा 
उपयोग ग  यो भनी बार बार आरोप लगाइएको छ।  

माओवाद को सात सदःयीय ःथायी सिमितमा रामबहादरु थापा र 
नविनयु  देव गु ङ गर  अ पस यक जनजाित समुदायह का 
दई जनाु  सदःय माऽ छन।् अ य िनकायह  भने बढ  
ूितिनिध वयु  छन।् संयु  बा तकार  जनप रष का ३७ 
सदःयह म ये २० सदःय जनजाित र दिलत समुदायह का छन ्
भने २००० मा वघटन ग रएको संयु  जनमोचामा जनजाित र 
दिलत समुदायह का सदःयह  १६ जना िथए। माओवाद  पाट को 
के ि य सिमितमा पिन जनजाित, दिलत र तराईबासी नेताह को 
उप ःथित उ ले य छ।•• माओवाद  नेतृ वको बनोट जेजःतो भए 
पिन उनीह ले दरबार र मूलधारका दलह ले क ह यै गन 
                                              
•• जनमु  सेनाका पूव  डिभजन कमा डर अन तसँग िलइएको 
अ तवाता, जनादेश, १६ डसे बर २००३। 
•• सुधीर शमा, “माओवाद  विोहको जनजातीय आयाम”, मे २००२ 
(अूकािशत रपोट), प.ृ २६। 
•• उदाहरणका लािग, देव गु ङ, रामबहादर थापाु , मानबहादर थापाु , सुरेश 
आलेमगर, मातकृा यादव, न द कशोर पुन, वषमान पुन, रामचरण चौधर , 
िचऽनारायण ौे , रवी ि ौे , हिसला यमी, स तोष बुढामगर, पूणबहादर ु
घत , कुमार  मो ान, हतमान शा य, हतबहादर तामाङ।ु  

नसकेको••  अ पस यकह का अिधकारह  स ब धमा ःप  
पले जनु ग भीर ूितब ता गरेका छन,् यसको अथ के हो 
भने उनीह ले एउटा यःतो वक प ूःतुत गरेका छन,् जुन 
वक प यस ूकारका धेरै समुदायह , वशेष गरेर बा तकार  
बनाइएका र मोहभ••• भएका युवाह का लािग िच ाकषक बनेको 
छ।  

३. म हलाह   

माओवाद ह ले म हलाह लाई आ ान गर  आ नो आ दोलनका 
बयाशील सहभागीह का पमा भत  गन वशेष ूयास गरेका 
छन।्•• लै गक समानता सदैव उनीह को राजनीितक कायबमको 
एउटा वशेषता बनेको छ। नेकपा (माओवाद ) ले आ नो विोहको 
आर भको उ  घोष गन अ पलमा भनेको छ, “म हलाह लाई दोॐो 
दजाका नाग रकका पमा यवहार गद आएको यो रा यले अ हले 
बला कार र चेलीबेट  तःकर को साथ ै व ापनह को मा यमले 
म हलाह को वःतुकरणको ू बयालाई घनीभूत तु याएको छ।”•• 
संयु  बा तकार  जनप रष  आ नो नीितगत घोषणापऽमा 
म हला र प रवारलाई अल गै ख ड दएर “म हलाह मािथ हनेु  
गरेका पतसृ ा मक शोषणका सबै ःव••पह लाई समा  पा रनेछ 
र म हलाह लाई पु षसरह समान अिधकार दइनेछ। छोराले जःतै 
छोर ले पिन पै ऽक स प मा समान अिधकार उपभोग गन पाउने 
छन।् म हलाह लाई रा यका सबै अ गह मा सहभागी ब नका 
लािग वशेष अिधकारको यवःथा ग रनेछ”••• भिनएको िथयो। 
माओवाद ह ले यापा रक यौनकमलाई उ मूलन गन, 
चेलीबेट ह को तःकर  गनह का व  कडा कदम चा ने, 
पारःप रक स मितका आधारमा माऽ बहा गन अनुमित दने, 
गभपतन गन छटु  दने र पारपाचुकेस ब धी काय विधह मा 
म हलाह लाई वशेष यान–  दने बाचा गरेका िथए।•••  

                                              
•• यो वफलताबारे बाइिसस मुपले मूलधारका राजनीितक दलह स ब धी 
आ ना पिछका रपोटह मा वःतारपूवक जाँच गनछ। 
•• माओवाद  आ दोलनमा म हलास ब धी वषयलाई िलएर बाइिसस 
मुपका पिछका रपोटह मा यथोिचत ् पले जाँचबुझ ग रनेछ। माओवाद  
म हलाह  ःवयंम ये, मूलतः हिसला यमी (पावती) ले बाहेक यस वषयमा 
कसैले पिन लेखेको छैनन। उदाहरणका्  लािग, हिसला यमी र बाबुराम 
भ टराई िल खत मा सवाद र म हला मु  (उ ूेरक ूकाशन, २०००) तथा 
अजुन काक  र डेिभड सेडन ारा स पा दत The People’s War in Nepal: 
Left Perspectives नामक म थमा पावती िल खत “जनयु मा म हला 
सहभािगता” ( द ली, २००३) हेनुहोस। नेपालको बा तका समःयाह  र ्
स भावनाह  नामक म थमा ूच डको “म हला मु को समःया र 
आजको आवँयकता” शीषकको लेख पिन ूकािशत भएको छ। शोभा 
गौतम ारा स पा दत नेपालको माओवाद  विोहमा म हला नामक म थमा 
शोभा गौतम, अमतृा बाँसकोटा र र ता मनच ढाका गैरमाओवाद  

कोणह  पिन उपल ध छन,् प.ृ ९३-१२१ र यस स दभमा Michael Hutt  
ारा स पा दत Himalayan People’s War नामक म थमा म दरा शमा र 
दनेश ूसा  िल खत “जनयु का लै गक आयामह ” भ ने लेख पिन 
ूकािशत भएको छ (ल डन, २००४), प.ृ १५२-। 
•• “नेकपा (माओवाद ) को अ पल”, मािथ उ ले खत। 
••• संयु  बा तकार  जनप रष को साझा यूनतम नीित तथा कायबम। 
••• ऐ.ऐ.। 
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म हलाह लाई पाट , सेना र मोचा स गठनका सबै ेऽह मा 
ूवेश गराइएको छ। माओवाद  छापामार सेनामा म हलाह  ३० 
दे ख ४० ूितशतको बीचमा कतै होलान ्भनी आकलन ग रएको 
छ।••• माओवाद  म हला स गठन अ खल नेपाल म हला स ग 
(बा तकार ) ले म दरा र घरेल ु हंसा वरोधी अिभयानको नेतृ व 
गरेको छ। २००१ को यु वराम अविधमा यो वशेष बयाशील 
िथयो। तर त कालीन म हला नेत ृ रेखा शमा र अ य व र  
य वह को िगर तार बाट यो अिभयानमा ग भीर यवधान 
पैदा भयो। रो पाबासी के ि य सिमित सदःय जयपुर  घत लाई 
२००३ मा स गठनको नयाँ अ य मा िनयु  ग रयो। यसपिछ 
यो म हला स घले मामीण ेऽह मा बढ  काम गन थालेको छ। 
ू येक सैिनक एकाइमा यथास भव धेरै म हलाह लाई समावेश 
गन माओवाद ह को घो षत नीित छ। उनीह का नेताह को 
भनाइअनुसार २००० ितर थुूै म हला ः वायड कमा डरह  र 
उप–कमा डरह  िथए। कितपय ेऽमा त अ खल म हला 
छापामार एकाइह  पिन िथए।••• हिसला यमी (पावती) को 
भनाइमा २००४ को आर भस ममा म हलाह को स या जनमु  
सेनाको एकितहाइ पुगेको िथयो र उप–कमा डर तहह  तथा 
बटािलयन तहमा किमसारस म उनीह को ूितिनिध व भएको 
िथयो।•••  

तथा प म हलाह ले माओवाद  आ दोलनिभऽै समानता ूा  गनका 
िनिम  पिन लामो याऽा िछचो न बाँक  छ। के ि य सिमित र 
पोिलट युरोमा म हलाह  यादै थोरै छन र्  श शाली ःथायी 
सिमितमा त एक जनास म पिन छैन। प फा भूषाल र हिसला 
यमी दई माऽु  पोिलट युरो सदःय हनु  ् जसले अनुशासनको 
कारबाह को सामना गनुपरेको छ। के ि य सिमितका अ य म हला 
सदःयह  हनु ,् जयपुर  घत , उमा भुजेल, कुमार  मो ान र 
रेखा शमा (जो ःप तः अनुशासनको कारबाह मा परेका छन)्। उस 
बेला थुूै पयवे कह ले ट पणी गरेझ २००३ मा सरकारसँग 
भएको शा त वातामा माओवाद  वाता टोलीमा म हलाको अभावले 
आ दोलनको शा दक ूितब ता झूटो भएझ दे खन आयो।  

माओवाद ह ले म हलाह को भिूमका तथा म हलाह लाई हेन 
कोणमा िन य नै एक हदस म प रवतन याएको भए तापिन 

यो सब ै प रवतन सकारा मक भने छैन। मःत भई मामीण 
जनता वःथा पत हनाकोु  उ ले य नितजा के भयो भने पु षह  
गाउँ छाडेर हँडे अिन म हलाह मािथ कामको प हलेको भ दा ठलोू  
बोझ थोप रयो। साथै अ य सुधारह को टकाउपनाको पर ण हनु  
पिन बाँक  नै छ। माओवाद •••••• नेतृ व ग रएका सुधारह बारे 
स वःतार बयान गन एउटा रपोटले के कुरामा सतक गराएको छ 
भने  “...माओवाद  कारबाह  वा कारबाह को ध क को कारण 
प रवतन आएझ ला छ। ःथानीय जनता•••••• यी सकारा मक 
अ यासह लाई िनर तर पले सबल तु याउँदै लिगएको ख डमा 
                                              
••• म दरा शमा र दनेश ूसा , मािथ उ ले खत, प.ृ १५४। 
••• यमी र भ टराई, मािथ उ ले खत, प.ृ ६६। 
••• Parvati, “Women's Participation in People's Army”, The Worker, अ क 
९, फेॄुअर  २००४। 

माऽ यी प रवतनह  टकाउ सामा जक मा यता र मू यह  
ब नेछन।्”•••  

 ४. स भावनाह   

माओवाद ह ले ूार भक कालमा आजन गरेको सावजिनक छ व 
र सहानुभूित टकाउ हनु  सकेन। अिधकांश पयवे कह को के 
व ास छ भने का सबै कताह  अथात ्राजा, माओवाद ह  
र राजनीितक दलह  यथाथको कठोर धरालतमा ःप  पले ूकट 
भएको अविधमा जन मा माओवाद को छ व र उसूितको 
सहानुभूित उ लेखनीय पमा यमःत हनु  पुगेको छ। 
माओवाद ह ले पाउने जनसमथनको ःथित कःतो होला भनी 
सोिधएको ू को उ रमा एक जना ख पस क युिनःट जोदाहाले 

भने, “चार वा पाँच वषअिघ उनीह ले ५० ूितशत मत पिन ूा  
गन स थे होलान,् दईु वषअिघ सायद २० वा ३० ूितशत मत 
ूा  गन स थे होलान,् तर अ हले भने मलाई उनीह ले १० 
ूितशत मत पिन ूा  गलान ् जःतो ला दैन।”••• का 
ूार भक चरणह मा जुन िनंकल क आदशवादले 
माओवाद ह ूित िन ंबय समथनलाई ूो सा हत गरेको िथयो। 
समयको बममा आ दोलनले ूगितशील ूतीत हनेु  
एजे डाअनु••प सेवा आपूित नगर  िनर तर पबाट बबरता 
ूदशन ग  यो भ ने कुरामा यस ूकारको मू या कन आधा रत छ।  

माओवाद ह  सहरमा भ दा मामीण ेऽमा समथन प रचालन गन 
बढ  सफल भएका छन।् सन ् २००१ मा पा रत ग रएको 
“ूच डपथ” को रणनीित•••••• आ ान ग रएको सहर  विोह 
केवल िनराशाजनक िन दाको वषय माऽ सा बत भयो।••• नगर र 
सहरका बा तकार  व ाथ ह  पिन अझै मूलधारका दलह िभऽै 
काम गन चाउँछन,् यसकारण माओवाद ह ले आम समथन 
ूा  गन दशामा कुनै उ ले य पाइलो चा न सकेका छैनन।् 
फेॄुअर  २००५ यता शाह  सरकारले जसर  अपे ाकृत सहज 
त रकाले काठमाड मा माओवाद  ब दको श लाई धराशयी 
तु यायो यसले राजधानीमा माओवादह ूित ूितब  समथनको 
अभाव भएको कुरालाई इ गत गछ।  

यसबीच माओवाद ह •••••• ब दो माऽामा जबजःती भत  गन 
कुराको सहारा िलइएको त यले माओवाद को समथनको आधार 
खोबो भएको कुरालाई स केत गछ। यसबाट लडाइँ जार  रा े 
उनीह को मतामा भने खास ै असर परेको छैन कनभने यो 
ूयोजनका लािग उनीह ले आ ना गुद तु य छापामार कायकताह  
र राजनीितक कायकताह लाई टकाइरा ु माऽ आवँयक ह छ।ु  
तर यस कुराले चुनावी राजनीितमा ूवेश गन कुराको हकमा लाभ 

                                              
••• मु  िसं लामा तामाङ, सुिमऽा मान धर गु ङ, धम ःवणकार र सीता 
रानामगर, “ मःत ेऽह मा सामा जक प रवतन : मू या कन 
ूितवेदन”, संयु  अिधरा यको अ तरा य वकास वभागका लािग तयार 
पा रएको रपोट, अगःत २००३, प.ृ २३। 
••• बाइिसस मुपले िलएको अ तवाता, नयाँ द ली, अ ूल २००५। 
••• ूच डपथको परेखाबारे तल हेनुहोस।् 
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वा हािनस ब धी उनीह को रणनीित र उनीह का आकलनह मा 
भने असर पान स छ।   

ग) ॐोतह   

माओवाद ह ले आ नो आ दोलनका विभ न प ह लाई कायम 
रा को िनिम  पया  ॐोतह  जटुाउने ूब ध िमलाएका छन।् 
लडाकूह लाई हितयार र गोलाबा द उपल ध गराइएको छ र पया  
ॐोत लगाएर राजनीितक अिभयानलाई टकाइएको छ। 
माओवाद ह ले गन ॐोत प रचालनको पूरा त ःबर ूःतुत गन 
स भव छैन, तथा प तलका ख डह मा उनीह ले ॐोत प रचालन 
गन ढाँचाको परेखा भने ूःतुत ग रएको छ।  

१. आिथक यवःथा  

नेकपा (माओवाद ) नेपालको सबैभ दा धनी राजनीितक दल हो। 
माओवाद को आ दानी र खचको अचुक पले आकलन गन गा॑ो 
छ। यसो हनाकोु  मु य कारण आ दोलनको ूकृित ःवयं हो र 
साथसाथ ैअक  कारण के पिन हो भने उनीह ले पाउने खाना वा 
बासको िनिम  उठाइने करकापको च दाजःतो अिधकांश सहयोग 
नगदको पमा नभई ज सीको पमा आउँछ। माओवाद ह को 
आिथक यवःथाबारे जेजित आकडाह  उपल ध छन ्ती छ रएका 
छन,् यसैले ती सध भरपदा हँदैनन।ु ्  माओवाद ह को अिधकांश 
आ दानी पाट  स चालन र सैिनक बयाकलापह मा लगाइ छ, 
जसमा हजार  पूणकािलक कायकताह को भरण–पोषण गन 
कायमा आ दानीको ठलोू  हःसा खच ह छ।ु  ूशासिनक 
मताह को वकास गन कायमा वा वकास काय गनमा थोरै माऽ 

पैसा बाँडफाँड गरेको दे ख छ।  

माओवाद  लडाकूह सँग िलइएका ू य  अ तवाताह मा आधा रत 
एक अ ययनअनुसार एक जना सश  छापामारलाई लगुाफाटो र 
अ य आधारभूत आवँयकताह  उपल ध गराउन वा षक १७ हजार 
पैयाँ ला छ।••• यसिभऽ भोजन, बास, हितयार र गोलाबा द 
तथा औषधोपचार खच पदन। नगद वा ज सी जनुसुकै पमा 
कन नहोस,् यी चीजह मा ला ने खच मािथ उ लेख ग रएको 
खचभ दा धेरै गणुा बढ  ह छ।ु  अ य ॐोतह  के कुरामा सहमत 
छन ्भने छापामारह लाई तलब त दइँदैन तर साबुन र टथपेःट ु
जःता अ यावँयक चीजह का लािग एक सय ५० पैयाँ मािसक 
भ ा दइ छ।•••  

माओवाद  आ दोलनको यापकताका कारण यसका राजनीितक र 
सैिनक बयाकलापह लाई धा नका लािग आवँयक पन ॐोतह को 
यापकता अ•• कुनै पिन दलको भ दा कता हो कता धेरै छ। 
२००२ को आर भमै एक जना पूव माओवाद  ज ला कायक ाले 
“माओवाद ह लाई आ नो यु लाई जार  रा , आ नो छापामार 
श लाई भरण–पोषण गन र अ य ब दोबःती तथा हातहितयार 

                                              
••• उजीर मगर, “माओवाद को यु  खच”, नेपाल, जुलाई २००४। 
••• राजे ि दाहाल र मोहन मैनाली ारा स पा दत ब दकको बोझ ु
(काठमाड , २००४), प.ृ १०१। 

आ दका लािग ूितम हना एक करोड पैयाँ खच गन ु ज र  
ह छ।ु ”••• यो खचमा राजनीितक र ूशासिनक खचह  परेका 
िथएनन।् यसमािथ गत तीन वषमा त यो आ दोलन उ लेखनीय 
पले वःतार भएको छ।  

बकको डकैती, अनुदान र जबजःती च दा माओवाद ह का ूमुख 
आिथक ॐोतह  हन।ु ् ••• यी तीनम ये बकह मा सुर ा ूब ध 
द रलो बनाइएकोले र अिधकांश मामीण ज लाह मा राित सबै 
मौ दात रकम सुर ाका लािग सैिनक यारेकह मा लिगने हनालेु  
बक डकैती गन बढ  गा॑ो भएको छ।••• तथा प डकैती भने चिलनै 
रहेको छ। माओवाद ह ले जनू २००५ मा ब दया ज लामा गरेको 
डकैतीबाट चार लाख २० हजार पैयाँ (छ हजार अमे रक  डलर) 
बराबर मू यको रकम कु याएको दाबी गरेका छन।्••• फेॄुअर  
२००५ दे ख यता माओवाद को ॐोत स कलन गन कायमािथ 
दमनचब चलाइए तापिन जबजःती रकम धु े काय भने चिलरहेकै 
छ।••• माओवाद ह लाई गो य पले रकम बुझाउनेह मा 
यापार ह ,••• उ ोगपितह  र पसलेह  माऽ नभई व र  
राजनीित ह  र िनजामती कमचार ह समेत पिन पदछन।् 
माओवाद ह  आ नो ूभु व कायम भएका मामीण ेऽह मा नगद 
आ दानी हनेु  य ह , जःतै िश कह बाट•••नगद “करह ” र 
कसानह बाट मौसमी च दाका पमा बालीको एक अशं उठाउने 
गछन।्••• आ दानी “कर” का दरह  ५ दे ख २५ ूितशतस मका 
छन।् माओवाद ह का लािग पयटन पिन नगदको ॐोत भएको छ। 
उनीह  अिधकांश लोक ूय पहाड  मागह मा याऽा गन 
पयटकह बाट अिनवाय च दा उठाउँछन।्  

विोहले ूगित गद जाने बममा माओवाद ह ले भारत र 
समुिपा र अथ स कलन गन मताको वकास गन ूयास गरेका 
छन।् यो ॐोतबाट के कित उ ती ह छु  यसको आकलन गन 
अस भव छ, कनभने बा हरबाट देशमा िभ ऽने अिधकांश रकम 
िनयिमत रेिम या सको अ यिधक हःसाझ अनिधकृत मागह बाट 
आउँछ। तर प म युरोपमा बःने माओवाद ह को भनाइअनुसार 

                                              
••• पुंकर गौतम, “रेड टेरर” (लाल आत क), Nepali Times, ८ फेॄुअर  
२००२। 
••• माओवाद ह ले बक डकैतीबाट फेॄुअर  १९९६ र मे २००३ को बीचमा 
माऽ २८ करोड ४२ लाख पैयाँ (४० लाख ६० हजार डलर) बराबरको 
नगद र मू यवान ् धातुह  जफत गरेको अनुमान ग र छ (दाहाल र 
मैनाली, मािथ उ ले खत, प.ृ १०५) 
••• बाइिसस मुपले िलएको अ तवाता, काठमाड  र अ य ज लाह , 
जनवर -मे २००५। 
••• “ ज ला सदरमुकामह मा एकै समयमा आबमण”, कृंणसेन युज 
एजे सी, १० जून २००५ (दाहाल र मैनाली, मािथ उ ले खत, प.ृ १०५ 
हेनुहोस)्। 
••• “ विोह ारा आ मसमपण, जबजःती च दा उठाउने ५ जना पबाउ”, 
The Kathmandu Post, २६ अ ूल २००५। 
••• बाइिसस मुपले िलएका अ तवाताह , काठमाड , जनवर  २००५। 
••• नेपाल रा य िश क स गठनका अनुसार नेपालका सरकार  
व ालयह मा झ डै एक लाख ४३ हजार िश कह  कायरत छन,् जसम ये 
अिधकांश िश कह  मामीण ेऽमा काम गछन र उनीह्  आ नो मािसक 
तलबको ५ दे ख २५ ूितशतस म ितन बा य छन।्  
••• बाइिसस मुप ारा िलइएको अ तवाता, काठमाड , जनवर  २००५। 
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उनीह  य गत पमा वा आफूलाई समथन गन 
स गठनह माफत च दा स कलन गन समथ भएका छन।्••• 
माओवाद  कायकताह बाट उठाइने च दा बा  ॐोतह बाट उठाइने 
रकमको दाँजोमा यादै यून छ।  

के ि कृत ूयासह को अित र  माओवाद  ेऽीय ःवाय  
सरकारह लाई आफ लेभी उठाएर आिथक ले आ मिनभर ब ने 
ूयास गन िनदशन दइएको छ। यसको नितजाःव••प राजःवका 
स भा य अवसरह को खोजी गनका लािग ूाकृितक ॐोतह को 
प हचान गनतफ ल कने काय भएको छ। सेती–महाकाली सरकार 
ूमुखले जनाएअनुसार “हाॆो सरकार स चालन गन रकम हाॆो 
ेऽमा उपल ध ूाकृितक ॐोतह  (जःतो क जड बुट  र काठपात) 

मा लगाइने करह , यापारमा लगाइने महसुल र विभ न 
पेसाकम ह  तथा सवसाधारण जनताले ःवे छाले दने च दाबाट 
स कलन ह छ।ु ”••• रो पा, भेर  र कणालीमा जड बुट ह को 
उपल धता वशेष लाभदायक वक प हो, जहाँ जनसरकारका एक 
जना अिधकार ले दाबी गरेअनुसार त कालीन “ वशेष ज ला 
जनसरकार” ले ूितवष झ डै ५२ लाख १० हजार पैयाँ (सात 
हजार तीन सय अमे रक  डलर) भ दा बढ  स कलन गन गरेको 
छ।•••  

मू यवान ्यासागु बाको मौसमी यापार वशेष लाभदायक छ। एक 
जना माओवाद  कायकताको दाबीअनुसार डो पामा ूित कलोमाम 
७४ अमे रक  डलरका दरले एक हजार तीन सय कलोमाम 
यासागु बा स कलन ग रएको िथयो। एक जना अ तरा य 
अिधकार ले जनाएअनुसार २००४ को गृं म याममा दाचलुा 
ज लाबाट भारतमा िनयात ग रएको यासागु बाबाट छ लाख 
अमे रक  डलर जित आ दानी भएको िथयो।••• माओवाद ह मािथ 
गाँजा यापारबाट लाभ उठाएको आरोप पिन लागेको छ। सयंु  
रा य अमे रकाले “माओवाद  छापामारह  आ नो विोहका लािग 
अथ स कलन गनका िनिम  लागू पदाथको चोर -िनकासी गन 
कायमा संल न छन र्  (नेपालको) लागू पदाथ िनय ऽण गन 
कानुन काया वयन गन एकाइले माओवाद ह ले खास ेऽह मा 
भाङ उ पादनमािथ ४० ूितशत कर लगाउने गरेका छन ् भनी 
जनाएको छ” भनेको छ।••• तर लागू पदाथह बाट हनेु  आ दानी 
यून माऽ हनेु  स भावना छ, साथै नेपाल कडा लागू पदाथह  
                                              
११८ बाइिसस मुप ारा माओवाद  कायकताह सँग ल डन, ॄसे स र 
या कफटमा िलइएको अ तवाता, जनवर -फेॄुअर  २००५। अ तवाता 
िलइएका य ह  स ब धत रकमको प रमाणबारे ट पणी गन तयार 
भएनन।् 
११९ लेखराज भ टसँग िलइएको अ तवाता, जनादेश, २० अ ूल २००४। 
१२० त कालीन वशेष ज ला जनसरकारका सदःय सािमल पुनमगरसँग 
िलइएको अ तवाता, जनादेश, ११ मे २००४। 
१२१ बाइिसस मुपले िलएको अ तवाता, काठमाड , से टे बर २००४। 
••• “अ तरा य लागू पदाथ िनय ऽणस ब धी रणनीित वषयक 
ूितवेदन”, संयु  रा य अमे रकाको अ तरा य लागू पदाथ तथा कानुन 
काया वयन मािमलास ब धी युरोको वा षक ूितवेदन, माच २००५, 
http://www.state.gov/ g/inl/rls/ nrcrpt/2005/vol1/html/42366.htm 

उ पादन गन देश नभएकोले यो माओवाद को ूमुख आयॐोत हनेु  
स भावना छैन। नेपालले या टन अमे रका वा अफगािनःतानझ 
लागू पदाथ विोहको ढाँचालाई प याउला क भ ने भय िनराधार 
छ।  

माओवाद ह  आ नो अिभयानलाई मूलतः गैरकानुनी र जबजःत 
उपायह •••••• टकाउनका लािग पया  ॐोतह  जटुाउने 
कायमा मा हर सा बत भएका छन।् माओवाद ह  य कन गन 
स कने हदस म समुिपा रबाट आउने उ ले य रकममािथ भर 
नपरेका हनालेु  यसबाट आ नै ःथितमा उनीह  झनै अटल 
दे ख छन ् कनभने उनीह ले स कलन गन रकमको कटौती गन 
स कने सरल माग छैन। तर यसबाट उनीह को रणनीितमा भने 
असर पन स छ। यो कसर  भने आ नो अ ःत वका लािग 
नेपालको समम आिथक ूितफलको ूितशतमािथ िनभर 
रह जेलस मु  उनीह  अथत ऽलाई नाटक य ढ गले अ तर वंश 
गन स दैनन।् पयटन जःता खास उ ोगह  पूण पले धराशयी 
वा वःत भएको ख डमा यसबाट माओवाद को आ नै आ दानीमा 
ग भीर ध काकार  असर पनछ। यसकारण वड बना के हो भने 
माओवाद का काँधमा अथत ऽले काम ग ररहोस ् भ ने कुरालाई 
सुिन त गनुपन मह वपूण सरोकार रहेको छ।  

अ य एिसयाली देशह  वा म य पूवका आूवासी ौिमकह को 
आ दानीमािथ रा य िनभरतामा वृ  हनाकोु  साथसाथ ै
माओवाद ह  रेिम या सको एक अनुपातको दाबी गन कायमा 
के ित भएझ ला छ। यसबीच नेपाल सरकारको िश ा, ःवाः य 
र मामीण वकासस ब धी बजेटका अशंह  िनयिमत पले बगेर 
नेकपा (माओवाद ) का हातितर जाने हनालेु  यसबाट सरकार 
नचाहेर पिन माओवाद लाई ट न सघाइरहेको हनेछ।ु  अिन 
माओवाद ह को अ तरा य सहायताूितको सामा यतया 
मेलिमलापकार  ूवृ  जार  रहने स भावना छ। अ तरा य 
आिथक सहयोग ूा  वकास आयोजनाह ले मामीण ेऽह मा 
माओवाद ह ले ूब ध िमलाउन नस ने खालका कितपय सेवाह  
आपूित गन माऽ नभई उनीह ले वशाल आकारको नगद बजेट 
वतरण गछन ्जसलाई आ नो मु ठ मा पान माओवाद ह  कुशल 
छन।् माओवाद ह ले जनु आकार र भौगािलक वःतारस हतको 
आ दोलनको िनमाण गरेका छन ् यसलाई आिथक ले भरथेग 
ग ररहन स जलो छैन तर विोहलाई कमजोर पान आयको अभाव 
माऽ एक िनणायक कारक िस  होला भ ने कुनै पिन ल ण 
दे खँदैन।   

२. हातहितयारह   

जब माओवाद ह ले सश  स घष ूार भ गरे यो बेला 
उनीह सँग कुन ै पिन ूकारको स ग ठत सैिनक श  िथएन। 
उनीह सँग न त वाःत वक हातहितयारह  न ै िथए। माओवाद  
नेता रवी ि ौे को भनाइअनुसार सु मा उनीह सँग दईओटाु  
राइफल माऽ िथए, जसम ये एउटा बिमएको िथयो।•••तर आ नो 

                                              
••• रवी ि ौे , “जनयु का सु का दनह  स झँदा”, जनादेश, २२ मे २००१। 



नेपालका माओवाद  : ितनका लआय, संरचना र रणनीित 
बाइिसस मुप एिसया रपोट न ं. १०४, २७ अ टोबर २००५ २० 
 

 

अिभयानलाई तीो गितमा फैलाउँदै लैजाने बममा उनीह  आ नै 
मामुली ब दकहु  बनाउन, ःथानीय बािस दाह बाट 
लाइसे सवाला ब दकहु  र अ य हितयारह  हात पान र ूहर बाट 
३०३ माकाका राइफलह  क जा गन थाले। िनकै पिछ आएर 
उनीह ले मूलतः सुर ा फौजबाट उ नत ःतरका हितयारह , 

वःफोटक पदाथह  र बमगोलाह  लगायतका हितयारह  क जा 
गर  आ नो श ागारलाई वकिसत तु याएका छन।् ूच डको 
भनाइअनुसार, “यु  ल ने ू बयामा हामी ूहर का हातबाट केह  
राइफलह  खोःन सफल भय । अ हले ितन ै राइफलह ले शाह  
सेनाका ःवचािलत हितयारह  क जा ग ररहेका छन।् यसथ जज 
बुस•••••• नेपाली जनतालाई दबाउन पठाइएका हितयारह  िछटै 
नै नेपाली जनताका हातमा पु नेछन ् र ती हितयारह लाई 
साॆा यवाद व  सो याइनेछ।”••• माओवाद ह सँग हितयारको 
य कन स या कित होला भनी ग रने आकलनह  एकदमै 
फरक–फरक छन।्•••  

माओवाद ह ले खास गरेर िछमेक  भारतका वहार र उ र ूदेश 
रा यह को काला बजारबाट पिन हितयार ख रद गरेका छन,् जहाँ 
गैरकानुनी हातहितयारह को यापार फःटाइरहेको छ। उनीह  
ब दकहु  क नुभ दा डटोनेटर, ए स लोिसभ र बुलेटह  
क नमा के ित रहेका छन ् तर उनीह ले एके–४७ एस ट 
राइफलह  ख रद गरेका केह  ूमाणह  पिन फेला परेका छन।् 
कितपय व ेषणह ले आश का गरेअनुसार उ  हितयार उ र–
पूव  भारतमा ख रद ग रएको हो।••• अ ूल २००४ मा 
ब•••लादेशी ब दरगाह िचटगाँवमा ठलोू  माऽामा हितयारह  जफत 
ग रँदा ती हितयारह का ल त अ तम ूयोगकता नेपालका 

                                              
१२४ ूच डसँग िलइएको अ तवाता, माओवाद  समाचार बुले टन-४, नेकपा 
(माओवाद ) को सामियक बुले टन, १५ से टे बर २००३। 
१२५ उदाहरणका लािग, स दपबहादर शाहको ु “भ वंयह न विोह,” समय, ३० 
डसे बर २००४ हेनुहोस। शाह  नेपाली सेनाका अवका् शूा  ले टने ट 
जनरल शाहले माओवाद ह सँग ज मा ३,२९५ ओटा हितयार भएको 
आकलन गरेका छन,् जसम ये ३२२ ओटा से फलो डङ राइफल, १३२ ओटा 
सब-मेिसन गन, ४२ ओटा लाइट मेिसन गन, चारओटा जनरल परपज मेिसन 
गन, ६५ ओटा भारतमा िनिमत इ सास राइफल, नौओटा एम-१६ राइफल, 

१,३७० ओटा ३०३ राइफल, दईुओटा गिलल राइफल, २५ ओटा एके-४७, 

पाँचओटा रकेट ल चर, १० ओटा २ इ च मोटार, तीनओटा १८ एमएम मोटार, 
२१५ ओटा पःतोल र रभ भर, ३३१ ओटा सटगन, २२ ओटा राइफल र ३६९ 
ओटा घरेलु ब दकह  छन। यी आकँडाह लाई ःवत ऽ पले जु ग रएको ु ्
छैन र माओवाद  छापामारह  र जनसेनाका सदःयह को यापक पबाट 
ःवीकार ग रएको आकलनका ले यी आँकडाह  यादै कम दे ख छन।् 
१२६ बाइिसस मुप ारा एक जना गु चर अिधकार सँग िलइएको अ तवाता, 
काठमाड , डसे बर २००४। साथै सीताराम बरालको “सान एके-४७ को” 

नामक लेख, समय, १३ मे २००४ पिन हेनुहोस। उ  लेखमा माओवाद ह ले ्
भारतीय कालो बजारमा किनएका एके-४७ राइफलह  आयात गर  सीिमत 
बटािलयनह मा वतरण गरे भिनएको छ। 

माओवाद ह  हन स नेु  धेरै पयवे कह को अनुमान रहेको 
िथयो।••• 

माओवाद ह सँग कुशल बम िनमाताह  छन ्जो आर भमा विभ न 

ूकारका घरेलु वःफोटक पदाथह  अथात ्सकेट बम, पाइप बम, 
ूेसरकुकर बमलाई प रमाजन गन ूयासमा सम पत िथए। उनीह  

बःतारै-- बःतारै बजलुी जडान गर  जिमनमा ओ याइने धरापह  

बनाउन िसपालु भए। उनीह ले भारतीय सेनाका िमनेडह को पिन 

ूयोग गरेका छन,् जनु कालो बजारबाट ूा  ग रएका हन स छ।ु  

माओवाद ह को हितयारको ूमुख ॐोत रा यका सुर ा फौजह  ःवय ं

नै हनेु  गरेका छन ्भने गोलीग ठा र वःफोटक पदाथह को ता ातो 
आवँयकताचा हँ मूलतः भारतीय िसमानाबाट चोर -पैठार  गरेर पूरा 
ग रने गरेका स केतह  पाइएका छन।् माओवाद ह का अनुसार 
उनीह ले नेपालिभऽ उ चःतरका हितयारह  उ पादन गन कारखाना 
खो नका लािग वदेशबाट उपकरणह  ख रद गरेका छन।्•••  

तर आम कोण भने अनावँयक पले हातहितयार नबढाउनु नै 
रहेको छ।••• ूहर ह सँग माऽ ल डहरहेको बखतमा मूलतः ूहर  
चौक ह बाट लुटेका हितयारह मािथ िनभर गनमै उनीह  खुसी 
िथए। शाह  नेपाली सेनासँग यु  गन थालेदे ख उनीह ले अध–
ःवचािलत र ःवचािलत हितयारह को भ डार बढाउन खो ने 
बममा वदेशी हितयारह  ख रद गन कायको सहारा िलए। 
अिधकांश छापामारह का आधारभूत िनजी हितयारह मा 
एसएलआर, ३०३ राइफल र साधारण ब दकहु  पदछन ् भने 
राजनीितक किमसारह , व र  अिधकार ह  र नेताह चा हँ 
िचिनयाँ पःतोलह  बो छन ्जसम ये धेरैजसो ूहर बाट लु टएका 
हन।ु ् ••• सरकारले २००३ दे ख आ मसमपण गन माओवाद ह बारे 
ूकािशत हितयार सु पनेह लाई पुरःकार दने ूब धस हतको 
नीितपऽमा माओवाद ह सँग केदे ख केस मका हितयारह  होलान ्
भ ने आ नो अनुमानको स केत दएको छ।••• कितपय 
ःथितह मा माओवाद ह लाई शाह  नेपाली सेनालाई भ दा 
अनुकूल हनेु  कुरा के हो भने उनीह का हितयारह  विभ न 
लिचला ॐोतह बाट आउने गछन।् शाह  सेनाका 
हातहितयारह स ब धी आवँयकता एकदमै उ च पले वशेषीकृत 
भएको हनालेु  उसले केह  आिधका रक ॐोतह मै िनभर रहनुपन 

                                              
••• “Arms Cache Was on Way to Third Country”, The Daily Star, बा लादेश, 
४ अ ूल २००४। 
••• सुर ा फौजले २००४ मा िचतवन, कैलाली र रो पामा हितयारका केह  
कारखानाह  जफत गरेको िथयो। 
••• ूच डसँग िलइएको अ तवाता, माओवाद  समाचार बुले टन-४, नेकपा 
(माओवाद ) को सामियक बुले टन, १५ से टे बर २००३। 
••• “Small Arms in Nepal: an Overview”, द पक थापा र सुधीर शमा। 
“South Asia and Small Arms: Challenges and Responses” वषयमािथ 
साप नेपाल ारा काठमाड मा आयो जत रा य कायगो ीमा ूःतुत कायपऽ, 
१० अ ूल २००१। 
••• “समपणका लािग सरकार  नीित”, ौी ५ को सरकार, १८ डसे बर 
२००३। यसले माओवाद सँग ८१ एमएम, ४० एमएम र २ इ च मोटारह , 
जीपीएमजी, एलएमजी, एसएलआर, एसएमजी, एम-१६ राइफल, इ सास 
राइफल, यागनम, सटगन, गिलल, ३०३ राइफल, पेःतोल, रभ बर, एयरगन 
र घरेलु ब दकहु , आ द भएको दाबी गदछ। 
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ह छ।ु  यसकारण उसले हितयार आपूितको हकमा यादै 
स कुिचत सीमाह िभऽ खु चन बा य हनुपरेकोु  छ।  

अ हले माओवाद ह ले ूिश णस ब धी आ नै प ितह को 
वकास ग रसकेका भए तापिन सु मा उनीह  भारतीय विोह  
समूहह को मागदशनको भर पदथे।••• कुनै पिन िनयिमत सेनाबाट 
जेजःता पेसेवर मानकह को अपे ा ग र छ माओवाद ह  अझ ै
यो तहभ दा धेरै तल छन।् “धराप था नुपदा आ ना आधारभूत 
कायनीितह •••••• आफूह ले के ग ररहेको हो भ ने कुरा 
उनीह लाई थाहा भएझ ला छ” , एक जना बेलायती सै य व ले 
ट पणी गरेका छन,् “तर उनीह  अझै पिन क चा खेलाड ह को 
एउटा झु ड हनु  ् जनु कुरा एउटा प रंकृत सेनासँग तुलनीय 
छैन।”•••  

माओवाद ह ले रे डयो, ःयाटलाइट फोनदे ख िलएर इमेल र 
इ टरनेट जःता प रंकृत स चार साधनह बाट फाइदा िलएका 
छन।् उनीह  देशमा सबैभ दा बढ  ःयाटलाइट फोन ूयोगकता 
हनु  ् भनी आकलन ग रएको छ।••• मोबाइल फोनको वःता रत 
भइरहेको स जालबाट पिन उनीह ले लाभ उठाएका छन ्: फेॄुअर  
२००५ मा भएको स ापलटपिछ ूपेड मोबाइल सेवा िनर तर 
पबाट िनल बन ग रनाको औिच य िस  गन आधारका पमा 
माओवाद ह ले थुूै ूपेड मोबाइलका िसमकाडह  ख रद गरेको 
आश कालाई अिघ सा रएको िथयो। तर स ापलटपिछको अविधमा 
माओवाद ह को स चार स जालले सरकार  स जालले भ दा 
राॆोसँग काम गरेको दे खयो। जनु बेला कितपय नेपाली 
कूटनीितक िनयोगह  आ नो देशका सबै समाचारह बाट वमुख 
भएका िथए••• यो बेला युरोपमा रहेका माओवाद ह  भने 
ःयाटलाइट फोनमाफत िनयिमत पबाट समाचार पाइरहेका 
िथए।••• माओवाद ह  वाक टक को पमा काम गन गर  अनुकूलन 
ग रएका रे डयो सेटह  तथा कडलेस टेिलफोनह  पिन ूयोग 
गछन।्  

नोभे बर २००१ मा इमेल र इ टरनेटतफ फकने उपबम सु  भयो। 
यु वराम भ••• भएपिछ माओवाद ह को अनौपचा रक मुखपऽ 
जनादेशलाई ब द ग रयो र यसमा काम गन पऽकारह  भूिमगत 
भए। यस बखत मुिणस ब धी ूकाशनह लाई गु  पमा कायम 
रा खयो अिन माओवाद ह ले नेपालमा इ टरनेटको ब दो 
ूयोगलाई स चारको ूाथिमक मा यमका पमा अगँाले।••• 
देशिभऽ र देशबा हर टाढाटाढास म छािनएका पऽकारह लाई 
                                              
••• सुधीर शमा, “पूव  हमालयमा अशा तको आगो”, हमाल, १४-१८ मे 
२००१। 
••• अवकाशूा  व र  ॄ टस सैिनक अिधकार सँग बाइिसस मुपले िलएको 
अ तवाता, डसे बर २००४। 
••• सुर ा अिधकृतह सँग बाइिसस मुपले िलएको अ तवाता, काठमाड , 
माच २००५। 
••• कूटनीितक य ह सँग बाइिसस मुपले िलएको अ तवाता। ल डन, 
ॄसे स र जेनेभा। फेॄुअर् , २००५। 
••• बाइिसस मुपले प म युरोपमा िलएको अ तवाता, फेॄुअर  २००५। 
••• स चारमा यमसँग माओवाद को स ब ध बाइिसस मुपको भावी 
रपो टङको वषय हनेछ।ु  

या समाफत ूेस व यह  पठाउने काम बःतारै– बःतारै 
इमेलबाट हनु  था यो। माओवाद ह का राजनीितक र 
समाचारस ब धी वेबसाइटह  ूेस व यह  स कलन गर  
माओवाद ह का नेपाली र अ मेजी ूकाशनका अनलाइन 
संःकरणह  उपल ध गराउन थाले। एक जना अनुस धानकम को 
भनाइअनुसार “नेपालका माओवाद ले व कै क युिनःट 
आ दोलनमा प हलो पटक सूचना ू विधको भरपूर उपयोग गरेका 
छन।्”••• 

                                              
••• ब टल िल टनर, “नऽ यु  ल ब छ”, नेपाल, १७ से टे बर-१ अ टोबर 
२००२। 
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५. माओवाद  रणनीित  

नेपाल शा तपूण देश हो र यहाँका नाग रकह  ःवभावतः हंसा 
वरोधी छन ् भ ने ॅामक धारणालाई माओवाद ह ले 
उ याइ दएका छन।् उनीह ले नेपालको इितहासभ र नै रा यस ा 
क जा गन र यसको अ यास गन कुराको के िमा हंसा 
र हआएको छ भ ने कुराको जोडदार पले ूितपादन गरेका 
छन।्••• उनीह को सश  स घषले सु मा वशेष ह ले देखाएको 
यसूितको उदासीनता र स देहलाई गलत िस  गद बडो नाटक य 
पले हंसाको स भा यता ूदशन गरेका छन।् य प यसले 
क ह यै वजय ूा  गला क नगला भ ने कुराचा हँ अझै 
छलफलको वषय रहेको छ। माओवाद ह का लािग हंसाको 
औिच य िस  गन गा॑ो छैन। आ नो गहृूा त हनानकोु  कसान 
विोहको कारबाह स ब धी एकदमै ूार भकालीन कदमका 
स दभमा र पातको औिच य िस  गन माओले यादै लामो 
या या ूःततु गनुपरेको िथयो :  

... बा त भनेको मािनसह लाई बेलुकाको भोजमा िन ता 
गन ुवा िनब ध ले ु वा िचऽकला बनाउनु वा सु दर काच पी 
भनु जःतो होइन। बा त यित प रंकृत, यित शा त र 
सुशील, यित नरम, दयालु, शािलन, संयिमत र स त 
ःवभावको हँदैन।ु  बा त भनेको विोह हो, यो हंसा मक 
कारबाह  हो जस ारा एउटा वगले अक  वगको स ा 
प टाइ द छ। मामीण बा त एउटा यःतो बा त हो 
जस ारा कसान समुदायले साम ती जिमनदार वगको स ा 
प टाइ द छ। कसानह ले आ नो अिधकतम बल ूयोग 
नगरेको ख डमा ितनले जिमनदारह को हजार  वषदे ख जरा 
गाडेर बसेको स ा कदा प प टाउन स दैनन।्•••   

माओले अगा ड के भने हनाु नका “ू येक मामीण ेऽमा छोटो 
समयका लािग आत कको राज चलाउनु ज र  िथयो। बेठ कलाई 
ठ कमा फेन उिचत सीमा ननाघीकन स कँदैन।”••• नेपालका 
माओवाद ह  यो आधारभूत कोणको अनुसरण गद नेपालको 
इितहासले आ नो या यालाई टेको दने कुराको तक गछन।्  

नेकपा (माओवाद ) को माच १९९५ को तेॐो वःता रत बैठक ारा 
पा रत सश  स घषस ब धी नीितमा भिनएको छ :            

नेपाली जनता शा त ूय छन ् र उनीह  हंसा चाउँदैनन ्
भ ने ूित बयावाद  ूचार स पूण पले झूटा हो। नेपाली 
जनता ऐितहािसक कालदे ख नै आ नो हक हत िन त 
हंसा मक स घषमा ब दै आएका छन ्भ ने कुरा िन ववाद 
वाःत वकता हो। आजस म नेपाली जनताले जनु सामा य 

                                              
••• “नेपालको सश  स घषको रणनीित र कायनीितह ”, मािथ उ ले खत। 
••• माओ जेदोङ, िचिनयाँ क युिनःट पाट को के ि य सिमितसम  ूःतुत 
“हनानु  कसान आ दोलनको जाँचबुझको रपोट”, फेॄुअर  १९२७, याको स 
र बायरवा डमा पुनमु ित, मािथ उ ले खत, प.ृ २३। 
••• ऐ.ऐ.। 

सुधारह  ूा  गरेका छन,् ती सबका पछा ड जनताको 
हंसा मक र गैरकानुनी स घषकै बल रहेको छ।•••   

ूच ड ारा एउटा अल गै लेखमा यस बुँदालाई यसर  टेको दइएको 
छ― “जनताले हंसा मक स घषह  नचलाईकन यूनतम 
लाभह  पिन हािसल गरेका छैनन।् आज नेपाली समाज व मान 
राजनीितक ूणालीअ तगत स कटको एउटा यःतो ब दमाु  
आइपुगेको छ जहाँ यस ूणालीलाई वःत पानबुाहेक जनताका 
लािग अक  कुनै पिन वक प छैन।”•••  

माओवाद ह को मू या कनअनुसार जनप रचालन गन आधारह  
सबल िथए : “१९५१ दे ख आजस म ूित बयावाद  रा य व  
मूलतः नेपाली कसानह  र जनताका अ य त काह  अस य 
हंसा मक तथा सश  ह मा सामेल भएका छन,् यसकारण 
नेपाली जनतामाझ संःथापनप  वरोधी भावना यादै द रलो छ।” 
नेकपा (माओवाद ) ले नयाँ सश  स घषलाई “महान ्ऐितहािसक 
धरोहर” को ूितिनिध व गद द घकालीन स घषलाई पूरा गन 
अवसरका पमा ूःतुत गरेको छ।•••  

यसकारण माओवाद  रणनीित सश  स घषमा आधा रत छ र 
उनीह को सै य बल मूलतः राजनीितक ूभावकै प रणित हो भ न 
स क छ। उनीह को हंसाका िनसानाह  का वकासमान 
चरणह ारा िनधा रत हनेु  गरेका छन।् प हलो उ ेँय आ नो 
राजनीितक ूभु व कायम गनका लािग मामीण ेऽमा रहेका 
बाधालाई िनमूल पानु िथयो, जसले गदा उनीह  रा यस ामािथ, 
मूलतः ूहर  चौक ह  र वरोधी दलका कायकताह मािथ 
जाइला न अमसर भए। ूार भक चरणह मा वरोधी दलका 
कायकताह मािथ िनकै न ैकठोर ूहार ग रयो। उदाहरणका लािग, 
यु को प हलो वषमा छ जना ूहर  माऽ मा रए भने ३५ जना 
“जनताका शऽुह ” को ह या ग रयो।•••  

माओवाद ह ारा िसकार तु याइएका राजनीितक य ह मा 
होिसयार साथ छनोट ग रएका य ह  िथए। जलुाई २००० स म 
यःता य ह को अ यिधक बहस याु  (१३६) मा का मेसी 
कायकताह  परेका िथए र माओवाद को गौण िनसानामा एमालेका 
२२ जना, राूपाका १९ जना र मसालको एक जना परेका 
िथए।••• शाह  नेपाली सेनालाई प रचालन गरेप ात ् यु ले जब 
बढ  पर परागत सैिनक ःव प धारण ग  यो यसपिछ 
माओवाद ह ले आ ना आबमणह  सैिनक िनसानाह मािथ 

                                              
••• “नेपालको सश  स घषको रणनीित र कायनीितह ”, मािथ उ ले खत। 
•••ूच ड, नेपालको बा तका समःयाह  र स भावनाह , “ऐितहािसक 
वकासका स दभमा नेपालको नौलो जनवाद  बा तको यु नीित” नामक 
लेख (जन दशा ूकाशन २००४)।  
••• “नेपालको सश  स घषको रणनीित तथा कायनीितह ”, मािथ 
उ ले खत। 
••• ूच ड ारा जार  ग रएको ूेस व य, १२ फेॄुअर  १९९७। 
••• माओवाद  समःयाको समाधानस ब धी उ चःतर य िसफा रस 
सिमितको ूितवेदन, ौी ५ को सरकार, २०००, प.ृ ६५। 
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के ित गरे, अिन नाग रकह को ह याको अनुपात घटेर गयो।••• 
यसको वपर त रा य ारा नाग रकह मािथ ग रने आबमणमा 
कुन हदस म वृ  भयो••• भने घरेलु तथा अ तरा य ःतरमा 
दबाब ब नाको कारण शाह  नेपाली सेना मानवअिधकार हनन 
गरेबापत ४४ जना िसपाह ह मािथ अनुशासनको कारबाह  गन 
बा य भयो।••• स ेपमा भ ने हो भने स ब  दवैु  प  फोहोर 
यु  ल दै आएका छन।्•••   

क) “द घकालीन जनयु ”   

नेकपा (माओवाद ) ले १९९१ मा आयो जत एकता महािधवेशनमा 
मामीण ेऽबाट सहरह लाई घेन कुरामा आधा रत द घकालीन 
जनयु को रणनीित पा रत ग  यो। उ  धारणा ूच डले ूःततु 
गरेका िथए र स मेलनले यसलाई अनुमोदन गरेको िथयो। तर 
यसले मू प भने तीन वषपिछ माऽ िलयो। पाट को माच १९९५ 
मा आयो जत वःता रत बैठकले जनयु को िस ा तलाई 
यवहारमा ढा नका िनिम  िन न िल खत योजनाह  पा रत ग  यो 
:  

...“गाउँको कामलाई ूाथिमकता देऊ तर सहरको कामलाई पिन 
नछोड, अवैधािनक स घषलाई ूाथिमकता देऊ तर वैधािनक 
स भावनालाई पिन नछोड, िन त रणनैितक इलाकाह लाई 
ूाथिमकता देऊ तर अ य इलाकाह लाई पिन नछोड, यु को 
कामलाई ूाथिमकता देऊ तर जनआ दोलनको काम पिन नछोड, 
भूिमगत कामलाई ूाथिमकता देऊ तर खु ला काम पिन नछोड, 
मामीण वगस घषलाई ूाथिमकता देऊ तर देश यापी स घषलाई 
पिन नछोड, छापामार कामकारबाह लाई ूाथिमकता देऊ तर 
राजनैितक भ डाफोर र ूचारलाई पिन नछोड, देशिभऽको 
ूचारलाई ूाथिमकता देऊ तर व यापी ूचारको कामलाई पिन 
नछोड, सै य स गठनको िनमाणको कामलाई ूाथिमकता देऊ 
तर मोचा स गठनह को िनमाणको कामलाई पिन नछोड, आ नै 
स गठन र श मा भर पन कुरालाई ूाथिमकता देऊ तर कायगत 

                                              
••• सीताराम बराल िल खत ‘मोचाव  लडाइ’, समय, ३० डसे बर, २००४ 
। 
••• सुवास देवकोटा, “स कटमा स कटकाल”, समय, २१ अ ूल २००५। 
••• यशोदा ित सना, “कारबाह मा परे िसपाह ”, नेपाल, १७ अ ूल २००५। 
••• बाइिसप मुपको Nepal: Dealing with a Human Rights Crisis नामक 
एिसया रपोट नं. ९४, २४ माच २००५ हेनुहोस।् सैिनक िनसानाह को 
ूकृित र प रभाषाको ू  पिन उ छ। केह  समयअिघस म माओवाद  
आ ना िनसानाह स ब धी प रभाषामा िनकै नै ःप  िथयो। विोहले 
आ ना लडाकूह  र आ ना नाग रक “गहृबासी” जनताबीचको दर लाईू  
ःवभावत: घटाइ द छ। यःतो ःथितमा ूित विोह बेफाइदाको ःथितमा 
पन जा छ। केह  समययता शाह  नेपाली सेनाले नाग रक पोसाक लगाएर 
नाग रक वाहनह मा घु दै माओवाद ह को न कल गन थालेको छ। 
ःथानीय जनतालाई छ याउनका लािग शाह  नेपाली सेनाका फौजह ले 
माओवाद  लडाकूह को पोसाक लगाउने गरेको कुरा पिन जानकार मा 
आएको छ, तर शाह  नेपाली सेना ारा ग रएका यादतीह को कारण 
पी डतह बाट ूायः ितनको भ डाफोर ग रनाले यो नीित उित सफल 
नभएको कुराको स केत गछ। केह  हदस म यु को र गम च पा त रत 
भएको छ तर बा ह रयाह को नाताले शाह  नेपाली सेनाको माओवाद सँग 
यो भूबनोटमा केह  जोर च दैन। 

एकता, अ तरा य जनमतको सहयोग र समथन िलने कुरालाई 
पिन नछोड...।”•••         

जनयु  मु यतया माओ जेदोङ ारा वकालत गर  अनेक लेखह मा 
सं हताब  ग रएको िचिनयाँ क युिनःट पाट को िस ा तको सार 
िथयो।••• “जनयु ” स ब धी मौिलक िचिनया ँसंःकरणका मूलभूत 
त वह  यस ूकार िथए : (१) राजनीितक स ा क जा गनका 
िनिम  जनतालाई प रचालन गर  सश  बनाउनु बा तको ूमुख 
उ ेँय र उ चतम प हो, (२) जनता नै यु  ूार भ गन ठोस 
आधार भएका हनालेु  यु मा वजय ूा  गन ूमुख कारक भनेको 
जनतामािथ पूण पले भर पन ु हो, (३) मलूतः कसानह लाई 
साथ िलएर जनसेनाको ःथापना गन,ु (४) ूमुख तथा ःथानीय 
श ह लाई छापामार सेनाह  र जनसेनाह सँग एकताब  
गराउनु, (५) शऽु जहाँ कमजोर छ र जहाँ भौगोिलक 
अनुकूलताह  छन ् यहाँ ठोस बा तकार  आधारह को ःथापना 
गन,ु र (६) बा तकार  यु को िनिम  जनयु का रणनीितह  
उपयु  हनेु  हनालेु  र ितनबाट यु  ल नको लािग अचुक मागदशन 
ूा  हनेु  हनालेु  जनयु का रणनीितह को उपयोग गनु।•••        

द घकालीन यु स ब धी माओको धारणाको गाँठ  कुरो यस ूकार 
छ :  

यो मापन गन स कने समयिभऽ वजयको आशा नराखीकन 
ल डने तर सध नै सेना र जनताबीचको एकता कायम रा े 
कुरामा आधा रत यु  हो। माओको वचारमा जुन जनताको 
बीचमा रहेर लडाइँ स चालन ग र छ ती जनतालाई 
राजनीितकरण गनु सेनाको कत य हो कनभने ितन ै
जनताको बीचबाट ल नका लािग आफूलाई चा हने 
लडाकूह , आपूितह  र सूचना ूा  ग र छ। यसको साथ ै
उसले सैिनक वजयको साथसाथै पाइला-पाइला गर  
समाजको सांःकृितक र राजनीितक संरचनालाई पा तर 
पिन गछ। यसथ बा त वजयको प रणामका पमा हनेु  
नभई यु को ू बया ःवयंमाफत ह छ।ु  “राजनीितक स ा 
ब दककोु  नालबाट ज म छ” भ ने उनको यादै ःप  अथ 
ला ने अ य तै सुप रिचत नाराको अिभूाय यह  नै हो।•••  

यसकारण दईु प ह  दईओटाु  फरक-फरक यु  ल डरहेका ह छनु  ्
जसमा वजय र पराजय, सफलता र असफलतास ब धी 

                                              
••• नेकपा (माओवाद ) का ऐितहािसक दःताबेजह , प हलो भाग, के ि य 
ूकाशन वभाग, नेकपा (माओवाद ), प.ृ ८४–८५। 
••• “चीनको बा तकार  यु मा रणनीितका समःयाह ”, डसे बर १९३६, 
छािनएका रचनाह - १, (बेइ जङ, १९६७) , प.ृ १५४-२२५, “जापान वरोधी 
छापामार यु मा रणनीितका समःयाह ”, मे १९३८, छािनएका रचनाह - २ 
(बेइ जङ, १९६७), प.ृ ३७३-४०६, “द घकालीन यु बारे”, मे १९३८, छािनएका 
रचनाह -२, प.ृ ४०७-८४ र “यु  र रणनीितका समःयाह ”, ११ नोभे बर 
१९३८, छािनएका रचनाह - २, प.ृ ५०६-२१ माओका सवािधक ूभाव सैिनक 
रचनाह मा पदछन।्  
••• Kwok-Sing Li, मािथ उ ले खत, प.ृ ३४१। 
••• J Keegan र A. Wheatcroft, Who’s Who in Military History ( युयोक, १९७६), 
प.ृ २०९। 
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धारणाह  एकअकाको वपर त ह छन।ु ्  शाह  नेपाली सेना 
भूख डको यु  ल डरहेको छ तर माओवाद ह  भने कुन ै एकदम ै
फरक चीजका लािग ल डरहेका छन।्  

चीनमा माओले जनवाद  बा तको ू बयालाई रणनीितक 
ूितर ा, रणनीितक स तुलन र रणनीितक आबमण गर  तीन 
चरणमा वभाजन गरेका िथए। नेपालका माओवाद ह ले आ नो 
सश  अिभयानभ र नै कमसेकम िस ा तको तहमा यस 
संरचनालाई अनसुरण गरेका छन।् अगःत २००४ मा आयो जत 
नेकपा (माओवाद ) को के ि य सिमितको पूण बैठकपिछ 
“बा तकार  पा तरणको ू बयालाई नयाँ उचाइमा उठाएर 
रणनीितक आबमणको चरणमा ूवेश गर ” भ ने नारा पा रत गर  
माओवाद ह  यी तीन चरणम ये अ तम चरणमा ूवेश गरेको 
घोषणा ग रयो।••• उ  घोषणामा यथाथ ूित ब बत भएको िथयो 
वा िथएन भ नेबारे तल छलफल ग रने छ। जे होस,् 
माओवाद ह ले आ नो स घषको बाटो सीधा हनेछैनु , न त यसले 
व मान मोडेलह को न कल नै गनछ भ ने वषयमा सध नै 
जोड दने गरेका छन ्:     

बा त यसका आ नै िनयमह  अनुसार सरल रेखामा नभई 
ज टल र बा गा ट गो बाटो भएर वकिसत हनेछ।ु  बा तले 
आ नो वकासबममा सध नै असामा य र ज टल ःथितको 
िसजना गछ भ ने लेिननको उ को मह वलाई ःवीकार गनु 
ज र  छ। वजय र पराजय तथा लाभ र हािनका चबह बाट 
गु ळएपिछ माऽ यु ले वजय ूा  गनछ। हामी 
अ त वरोधका िनयमह  तथा बेठ कलाई ठ कमा पा तरण 
गन िनयमह लाई सह  ढ गले पबेर माऽ जनयु को नेतृ व 
गन समथ हनेछ ।ु •••  

उनीह ले आ नो अिभयानको आर भमा यु  एकदमै क ठन, 
घु ती र मोडह ले भ रपूण तथा द घकालीन ूकृितको हनेु  कुराको 
चेतावनी अिघ सारेका िथए।••• तर उनीह ले “स घषका सबै 
पह को उपयोग गद” आफूह  मूलतः “कृ ष बा तलाई धुर  
बनाएर र मामीण वगस घषको बीचबाट र यसमैा संयो जत भएर 
मामीण ेऽबाट सहरलाई घेन रणनीित” मा अ डग रहने कुरा पिन 
गरेका िथए।•••  

वाःतवमा माओवाद  रणनीितको अिधकतर अशं केवल सैिनक 
सहज ान माऽ हो य प यो रणनीित माओ ारा खास अनुभवका 
आधारमा सं हताब  ग रएको छ। अिधकांश विोह मा सचेत वा 
असचेत पले छापामार यु स ब धी माओवाद  शलैीका 
कायनीितह  अपनाइएका छन।् ूच डको तकअनुसार माओवाद  
द घकालीन यु को िस ा तका के ि य त वह मा अठार  
शता द को म यितर नेपालको एक करण गनका िनिम  
                                              
••• पूण बैठकबारे ूच डको ूेस व ि , १ से टे बर २००४। 
••• “जनयु को ऐितहािसक पहलस ब धी सै ा तक ूःथापनाह ”, मािथ 
उ ले खत। 
••• “नेकपा (माओवाद ) को अ पल”, मािथ उ ले खत। 
••• ऐ.ऐ.। 

पृ वीनारायण शाह ारा स चालन ग रएको अिभयानकै झलक 
पाइ छ।•••  

१. रणनीितक ूितर ा  

माओवाद ह ारा “जनयु ” ूार भ गनका िनिम  ग रएको 
आबमणले उनीह का राजनीितक र बा तकार  ूाथिमकताह लाई 
ःप  पले इ गत गरेको िथयो। १३ फेॄुअर  १९९६ मा प मका 
रो पा र कुम ज ला तथा पूवको िस धुली ज लाका ूहर  
चौक ह मा आक ःमक पले आबमण गर  सश  स घष ूार भ 
ग रयो। रो पामा लडाइँ दईु घ टास म च यो भने कुम र 
िस धुलीमा ूहर ह ले स घष नै नगर कन हितयार हःता तरण 
गरे। माओवाद ह ले गोरखा ज लाको या ली गाउँ ःथत कृ ष 
वकास बक र साना कसान वकास आयोजनामा आबमण गरेर 
ऋणस ब धी कागजपऽह  जलाई आ नो राजनीितक अिभूायको 
परेखा ूःतुत गरे।  

उनीह ले गोरखाको मनकामना ड ःटलर मा आबमण गरेर आ नो 
नैितकतावाद  एजे डाको स केत दए। उनीह ले यस ै रात 
काठमाड को काखमा रहेको पे सीकोला कारखानामा पेशोल बम ारा 
आबमण गर  आ नो मा बहरा यु  िनगमह  परेको त य र 
आफूले राजधानीको साथै बढ  दगमु  मामीण ेऽह मािथ ूहार 
गन इ छा ूदशन गरे। माओवाद ह ले ूच डको व यमाफत 
पाँच दनपिछ माऽ औपचा रक पले यी आबमणह को ज मेवार  
दाबी गरे।•••  

झल क हेदा यी आबमणह  भयावह पले हंसा मक िथएनन ्
कनभने ियनमा जीवनको ित भएको िथएन, तर यी 
आबमणह मा माओवाद ह को दगो सश  विोह चलाउने 
स क पको झलक दने अिभूाय रहेको िथयो। एक जना 
वामप थी व ेषकका श दमा “सो घटनाले साम रक श  
व यासको ले एकदमै नयाँ स भावनाको ज म दयो। 
वाःतवमा नेपाली वगयु मा यो नया ँ काम िथयो, जो देशको 
इितहासमा प हले क ह यै घ टत भएको िथएन।”••• तर एकाध 
ज लामा घटेका यी साँ ची नै सःयाना र छरपःट घटनाह ले 
काठमाड को राजनीितक संःथापन प लाई लेस माऽ पिन झ का 
दएनन।्  

प हलो ूितर ा मक चरणले क रब पाँच वष िलयो र यो छओटा 
ःप  ूकृितका काय योजनाह  भएर गु ळयो जनु काय योजनाह  
प र ःथितको वकास गनका लािग अगँािलएका िथए।••• 

                                              
••• समःयाह  र स भावनाह  नामक म थमा ूच ड ारा िल खत 
“ऐितहािसक वकासको स दभमा नेपालको नौलो जनवाद  बा तको 
यु नीित”, मािथ उ ले खत। 
••• ूेस व य, १८ फेॄुअर  १९९६। 
••• गो व द यौपाने, नेपाली समाजको पा तरण : पृ भूिम, प रवेश र 
यूहरचना (काठमड , से टर फर डेभलपमे ट ःट डज, २००१), प.ृ ११३। 

••• यी “योजनाह ” लाई “कायनीितक योजनाह /चरणह ” भनेर पिन 
अनुवाद गन स क छ, हेनुहोस ्थापा, मािथ उ ले खत, प.ृ ९९-१०२। 
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२. नयाँ काय दशाः ूच डपथ  

पाँच वषस म सश  स घष स चालन गरेपिछ माओवाद ह ले 
आ नो ूगितको पूण मू या कन गरे। यसबीच उनीह ले क तीमा 
पिन िनकैओटा ज लामा अःथायी आधार इलाकाह को ःथापना 
गरेका िथए,••• र पाट को ूभाव अभूतपूव दरले बढेको िथयो। तर 
यी सफलताह ले उनीह का सामु समःयाह  पैदा गरेका िथए। 
आधार इलाकास ब धी नीितअ तगत बा तकार  िचिनयाँ 
मोडेलको अनुकरण ग रएको िथएन। कायकता र जोदाहाह को 
वःतार तीो गितमा हन जाँदाु  स गठना मक चुनौतीह  
आइलागेका िथए। यसकारण अब रणनीितको पुनः पर ा गन 
बेला आएको िथयो।  

फेॄुअर  २००१ मा कुनै गो य ःथानमा आयो जत माओवाद ह को 
दोॐो रा य स मेलन सश  विोहको थालनी भए यता पाट को 
प हलो ठलोू  जमघट िथयो। उ  आयोजनाको नितजाःव प नयाँ 
काय दशा पा रत भयो जसलाई “ूच डपथ” भ ने नाम दइयो। 
आ नो राजनीितक ूितवेदनमा ूच ड ःवयंबाट ूःताव ग रएको 
उ  काय दशालाई पाट को वधानमा केह  प रवतन गर  अनमुोदन 
ग रयो जसको नितजाःव प ूच ड पाट  अ य मा िनयु  
भए।••• नयाँ रणनीितअ तगत मलूतः मामीण ेऽह को कायलाई 
अझ सबल तु याउँदै र सहरह  घेनका लािग काय गद सहरमािथ 
विोह बो ने कायमा बढ  के ित हनु  आ ान ग रएको िथयो।   

बदिलँदो व  प र ःथितमा सवहारा बा तको कुनै एक ःथा पत 
मोडेल अब उपयु  हन स दैनु  भ ने तक ारा उ  रणनीितक 
प रवतनको औिच य िस  ग रएको िथयो।••• िचिनयाँ काय दशा 
अनु प स चालन ग रने दशक  लामो स घष सफल नहनेु  
स भावना स ब धी ब दो आ म ानका कारण नेपालको ःथितमा 
“द घकालीन जनयु ” उपयु  छ भ ने ूार भक व ास कमजोर 
हनु  गएको िथयो। मामीण ेऽह मा बःतारै- बःतारै जरा गा दै 
जाँदा ःवतः िनणायक बा त ह छु  भ ने कुरामा स देह पैदा 
हनाकोु  नितजाःव प माओवाद  र लेिननवाद  कायनीितह को 
स गम हन गु यो, अथात ् नगरह  र सहरह मा “जन विोह” 

छेडेर यसबाट गाँउह मा ल डने “जनयु ” को पूरकको भूिमका 
िनवाह हनेु  िनचोड िनकािलयो।  

कितपय अथमा यो कुनै नौलो कुरा िथएन। नेकपा (एकता के ि) 
को १९९१ को नीितमा “हाॆो देशका विश ताह  र वतमान व  
प र ःथितमा सहर  जनआ दोलनको मह व िन य नै बढेर गएको 
छ”••• भनी ःवीकार ग रएको िथयो। सन ् १९९० मा राजधानीमा 

                                              
••• माओवाद ह ले जनवर  २००१ मा कुमबाट “ ज ला जनसरकारह को” 
घोषणा गन सु  गरे। 
••• स मेलन ारा पा रत महान ् अमगामी छलाङ : इितहासको अप रहाय 
आवँयकता नामक राजनीितक ूितवेदनमा ूच डपथस ब धी आधारभूत 
िस ा तह को परेखा खिचएको छ, नेकपा (माओवाद ) के ि य ूकाशन 
वभाग, २००१। उ  ूितवेदनमा रणनीितक तथा कायनीितक 
मागदशनह को परेखा पिन स वःतार ूःतुत ग रएको छ। 
••• नेकपा (माओवाद ) को ूेस व य, २००१। 
••• नेकपा (एकता के ि) को राजनीितक काय दशा। 

ग रएको अ तम जनप रचालनबाट सफल भएको जनआ दोलनको 
अनुभवलाई गत गर  माओवाद ह ले पिन श केिलाई बढ  
ू य  पबाट िनसाना बनाउने कायको मह व ःवीकार गनु कुनै 
अच मको कुरा होइन।  

बाबुराम भ टराईले ूच डपथ सामा य काय दशाभ दा मािथ तर 
वचारधाराभ दा तल रहेको वचार शृ खला हो भनी या या 
गरे।••• तर नयाँ रणनीितलाई ःवयं ूच डसँग ू य  पमा 
गाँसेर य करण ग रने कायले पाट िभऽ र अ य 
क युिनःटह का बीचमा उम ववाद पैदा ग  यो।••• मोहन वै  
( करण) ले नयाँ काय दशाबारे भ य दाबीह  गद आ नो मत 
यसर  ूकट गरे -- “यितखेर ूच डपथ विश  हैन, व यापी 
ब ने ू बयातफ गुणा मक पले छलाङ मान इितहासको नयाँ 
मोडमा खडा भएको छ।”••• तर कृंणबहादरु महराले भने यसो 
भनेका छन ् -- “यो स, चीन र अ यऽका अनुभवह बाट 
िस कएको कुरा हो। ...हामीले मा स, लेिनन र माओलाई 
यागेका छैन  तर हामी कुनै पिन कुरालाई जडसूऽका पमा महण 
गन पिन चाह न । हामी ए काइस  शता द को जनवाद चाह छ  
जसमा पैसा हनेु  मािनसह ले िनवाचनमािथ िनय ऽण कायम गन 
नपाऊन ्भ ने हेतुले जनताले रा यको सुपर वे ण गनछन।् हामी 
पारदिशता र सबै पाट ह का लािग समान अवसर चाह छ ।”••• 

सहर  विोहलाई समा हत गन नयाँ नीितमाफत नेपाल जःतो 
अ य तै के ि कृत देशमा मामीण कारबाह ह बाट माऽ रा यमािथ 
ग भीर दबाब दन गा॑ो पछ भ ने कुरा ःवीकार ग रयो। 
माओवाद  बा तलाई ूगितको दशातफ डो  याउने हो भने 
स घषलाई रा यस ा के ित रहेको काठमाड मा ू य  पले 
पु  याउने नयाँ उपायह  हनुु  ज र  िथयो। सहर  विोहस ब धी 
अनेक कायनीितह  ूःता वत भए, जःतो क रा य राजनीितमा 
िनर तर पबाट हःत ेप गन,ु ॅात ृस गठनह लाई हडताल र 
सडक ूदशन गन कायमा उपयोग गन,ु शाह  सेनािभऽ विोह 
भ काउनु र आफूूित सहानभुूित रा े र आ नो वरोध गन 
राजनीितक श ह को बीचमा ीवुीकरण गराउनु। यी कायनीितह  
मूलतः अ हंसा मक भएका हनालेु  २००१ को प हलो यु वराम 
कालमा ियनलाई ूयोगमा याइयो। माओवाद ह ले २१ से टे बर 
२००१ को दन काठमाड मा राजत ऽ वरोधी वशाल ूदशन गन 
योजना बनाएका िथए तर सरकारले यसलाई हनु  दएन।  

माओवाद ह ले आ नो व ाथ  मोचाको वकासमा धेरै ूयासको 
लगानी गरे। अिन उ  मोचाले शै क ूणालीका, खास गरेर 
शु क असु ने िनजी व ालयह का अ मता र असमानतालाई 
बडो होिसयार साथ आ नो ूहारको िनसाना बनायो। 
                                              
••• बाबुराम भ टराई, “दोॐो रा य स मेलनको युगा तकार  मह व”, 
का तपुर, १ माच २००१। 
••• उदाहरणका लािग, ूद प वाली, ूच डपथ : वचारको के ि करण क 
ॅ ीकरण? (काठमाड , २००१) हेनुहोस।् 
••• http://insof.org/collected/k_conceptof_pp.html. मा करण ारा िल खत 
“ूच डपथको दाशिनक अवधारणा”, डसे बर २००३। 
••• Isabel Hilton, “The King and Mao”, Financial Times, १४ मे २००५। 
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माओवाद ह ले आ नो राजनीितक घुसपैठलाई बढावा दनका लािग 
तराईका बुटवल र वराटनगर जःता औ ोिगक तथा यापा रक 
के ि रहेका सहरह मा भएका राजनीितक द गाको पिन उपयोग 
गरे। यसको लग ै भारतीय फ मी अिभनेता ऋितक रोशनले 
नेपालबारे अपमानजनक ट पणी गरेको ह ला चलेपिछ काठमाड  
उप यकामा द गा भ कयो। माओवाद ह  यो अशा तको आगोमा 
िघउ थ ने काय गद दई दनेु  रा यापी आम हडताल गराउनमा 
बयाशील रहे।  

तर सहर  ेऽमा अ ःथरता र राजनीितक वभाजन पैदा गनका 
िनिम  यस ूकारका ूयासह  ग रए तापिन सहर  विोहस ब धी 
माओवाद  रणनीितले सहरह मा बा तको खतरालाई यथाथ प 
दनका लािग पया  समथन प रचालन गन मता ूदशन गन 
सकेको छैन। माओवाद ह ले यदाकदा राजधानीमा बम वःफोट र 
ह या गर  आ नो उप ःथित जनाउने र सँगसगँै मूलधारका 
राजनीितक दलह सँग सहकाय गन स भावनाको आसा पिन 
ग ररहने जःता परःपर वरोधी कायनीितह  पिन लागू गरेका छन।्  

ूच डपथलाई सफल बनाउन आवँयक पन राजनीितक 
स तुलनको िसजना गन क ठन छ। यो कुरा मूलधारका 
राजनीितक दल र राजत ऽजःता “संवैधािनक श ह ” को 
बीचमा फाटो पैदा गन कायमा भर पछ। माओवाद ह लाई 
राजत ऽ व  सफल जनआ दोलन छे नका लािग राजनीितक 
मूलधारिभऽका आफूूित सहानभुूित रा े त वह सँग स ब ध 
ःथा पत गनु ज र  छ भ ने कुरा थाहा छ। यसको साथसाथै 
उनीह ले मलूतः राजाूित बफादार रहेको शाह  नेपाली सेनािभऽ 
विोहलाई ूो सा हत गर  स ामािथ राजाको पकडलाई कमजोर 
तु याउनु पिन आवँयक छ। यो स जलो प रक पना भने होइन। 
“हामीले शाह  सेनािभऽ फाटो पान सकेको ख डमा जन विोहको 
रणनीित सफल हनेछु ”, एक जना माओवाद  के ि य नेता 
भ छन,् “तर यसका लािग केह  समय ला नेछ।”••• बा तको 
“जनयु ” र सहर  विोहको योगस ब धी रणनीितको अ यऽ कतै 
पिन पर ण भएको छैन। यसकारण यो सफल ैहोला भ ने कुनै 
यारे ट  छैन। माओवाद  नेता र कायकताह  सफलता ारा माऽ 
ूच डपथले आ नो वैधता सा बत गनछ भनी ःवीकार गछन।्•••  

३. रणनीितक स तलुन  

रणनीितक स तुलन हािसल गन के ि य लआय भावी वैक पक 
सरकारको िनमाण गद रा यको मता र ूभाव घटाउँदै जानु हो। 
यसका लािग वरोधी सैिनक श का व  थे न स ने गर  
पया  पमा आ नो सै य श को वकास गनु ज र  छ, य प 
सै य श  बराबर  हनुु  भने ज र  छैन। माओवाद  िस ा तमा 
सदाझ गाँठ  कुरा फौजह को स या वा ितनीह का उपकरणह  
नभई व मान मताह को अिधकतम उपयोग गनका लािग लाग ू
गन स कने खालका कायनीितह को तजमुा गनु र शऽुह लाई 
गलत धरातलमा फसाउनु हो। माओवाद ह ले नोभे बर २००१ मा  
                                              
••• बाइिसस मुपसँग अ तवाता, या कफट, १५ फेॄुअर  २००५। 
••• बाइिसस मुपसँग अ तवाता, काठमाड , जनवर  २००५। 

प हलो यु वराम भ ग भएर वाता प र याग गर  शाह  नेपाली 
सेनासगँ ू य  िभड तको ूार भ भएपिछ आफू रणनीितक 
स तुलनको चरणमा पुगेको दाबी गरेका िथए।••• यसउूा त 
माओवाद ह ले “पुरानो स ा” लाई आ नो “नयाँ स ा” को 
समाना तर श का पमा दे खन था ने हदस म कमजोर 
तु याएको अनुभव गरेका छन।् उनीह ले सै य अखडाह लगायत 
अनेक िनसानाह मा एकसाथ साहसपूवक “आम आबमण” गर  
आफूह ले यो चरणमा ूवेश गरेको उ  घोष गरेका हन।ु ्   

यस बेला माओवाद  रणनीित स ब धमा शाह  नेपाली सेनाको 
मू या कन यस ूकार िथयो -- “सहर र नगरह  घेनका लािग 
मामीण ेऽह मा आधारह को ःथापना गनु र आ खरमा काठमाड  
उप यकालाई घेनु। उनीह  यो ूयोजनका लािग व ुतीय धराप 
था नुको साथै अ य आत ककार  बयाकलापह  ग ररहेका छन ्
... र यसर  आ नो स गठनलाई सु ढ पा ररहेका छन।्”••• 
माओवाद ह ले ूहर  चौक ह मािथ आबमण गर  ूहर  बललाई 
हटाउन बा य गराएर, राजनीितक ूितःपधालाई िनमूल पानका 
लािग मूलधारका दलह का कायकताह मािथ आबमण गरेर, 
ःथानीय सरकारका िनकायह मािथ आबमण गर  यहाँका 
अिधकार ह लाई राजीनामा गन बा य गराएर, रा यको सेवा 
आपूित गन मता घटाउनका लािग सरंचनाह मािथ आबमण 
गरेर र बाँक  रहेका संःथाह का िश कह  जःता िनजामती 
सेवकह लाई डर-ऽास देखाई सहवरण गरेर रा यको पहँचु  घटाउने 
ूयास गरे।  

रा यको अूभावी ू यु रबाट सघाउ पु नाको कारण उ  
कायनीितह  म यप मका माओवाद को “गढ” का पमा रहेका 
रो पा, कुम, स यान, जाजरकोट, कािलकोट र यूठान 
ज लाह मा िनकै नै सफल भए। यो ेऽमा रा यको उप ःथित 
घटेर गयो, जनु कुरा १९९९ को एउटा खुलःत दे खने ूवृ  
िथयो। प रणामःव प रा य ारा प र याग ग रएको मामीण ेऽ 
मूलतः माओवाद ह को वचःवमा पन गयो। नोभे बर २००१ मा 
स कटकालको घोषणा गर  शाह  नेपाली सेनालाई प रचालन 
                                              
••• ूच ड ारा िल खत “वतमान प र ःथित र हाॆा ऐितहािसक 
कायभारह ”, द वकर, अ क ९, फेॄुअर  २००४। मे २००३ मा ूच ड ारा 
ूःतुत भई नेकपा (माओवाद ) को के ि य सिमितबाट पा रत।   
••• शाह  नेपाली सेना ारा “अमे रक  सहायक वदेशम ऽी ब ना 
रो कालाई जानकार ”, १७ डसे बर २००३, 
http://www.cpnm.org/new/English/articles_ news/rna_briefing.htm. मा पिन 
उपल ध। यो दःताबेज बा हर चु हएर एउटा माओवाद  वेबसाइटमा 
ूकािशत भएको िथयो। ूेसमा यसबारे िनकै चचा हँदाु  पिन शाह  नेपाली 
सेनाले यसको आिधका रतालाई चुनौती दएन। माओवाद ह ारा आ ना 
लआयह  हािसल गनका लािग ूयोग ग रएका कायनीितह लाई शाह  
नेपाली सेनाले यस ूकार क ाकरण गरेको िथयो : (क) सरकार  र 
नाग रक स प ह को अ त वंश, (ख) सुर ाकम ह , राजनीितक य ह  
र अ य उ च पदःथ अिधकार ह को ह या, (ग) सहर  आत कवाद 
(तथाकिथत सहर  छापामार यु ), (घ) जबजःती रकम असुली, (ङ) 
कमजोर िनसानाह  (थोरै श  भएका ूहर  चौक ह , सुर ा नाकाह ) 
मािथ आबमण, (च) व ुतीय धरापह  (उनीह  एक पटकमा १५० दे ख 
३०० स म व ुतीय धरापह  था परहेको कुरा गछन.्..) र (छ) तथाकिथत 
वके ि त कारबाह ह  गर  के ि कृत कारबाह ह लाई सु ढ पानु। 
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ग रएको अविधमा सैिनक मा वृ  हनु  जाँदा केवल यो 
ू बयामा तीोता आयो।  

२००४ को आर भितर माओवाद ह ले संयु  बा तकार  
जनप रष को िनमाण र ेऽीय ःवाय  जनसरकारह को घोषणाले 
“आधार इलाकाह लाई सु ढ तु याउन र देशभ र आस न 
रणनीितक आबमणका लािग तयार  गनमा अज ग ठलोू  सघाउ 
पुगेको” कुरा बताए।••• तर माओवाद ह  आधार इलाकाह को 
िनमाण गन सफल भएनभएको वषयमा फरक-फरक 
या याह का लािग भने यहा ँ ठाउँ खुला रा खएको छ। शा ीय 
माओवाद  प रभाषाअनुसार आधार इलाका भनेको यो ेऽ हो 
जहाँ “ूित बयावाद  रा यस ा” को उप ःथितलाई पूरापूर िनमूल 
पा रएको ह छ रु  यहाँ “नया ँजनस ा” को अ यास गन स चा 
ूयास ग रएको ह छ।ु •••  

स ाका लािग स घष गरेको अविधमा माओ र िचिनयाँ क युिनःट 
पाट ारा वकिसत िस ा तह अनुसार कामकाजी आधार 
इलाकाह को िनमाण गनका लािग पाँचओटा अ यावँयक शतह  
पूरा हनुपछ।ु  जःतै, जनसमथनको यापक र भरपद  आधार, सह  
िस ा तह  र ठोस स गठन ारा िनदिशत क युिनःट पाट , 
श शाली जनसेना, सैिनक कारबाह का लािग अनुकूल भूबनोट र 
जनताको भरण-पोषणका लािग पया  आिथक ॐोतह ।•••  

बाबुराम भ टराईको भनाइअनुसार आधार इलाकाह  “छापामार 
इलाकाह ” ारा घे रएका छन ्जहाँ आलोपालो गर  माओवाद का 
सेना र रा यका सेनाको िनय ऽण कायम हने गछ।ु  यी दवैभ दाु  
बा हर रा य िनय ऽत ेऽ छ, जनु ेऽमा घ रघ र छापामारह  
घुसेर आबमण गन काय भइरह छ। यो ेऽलाई उनले “छापामार 
कारबाह  ेऽ” भनी प रभाषा गरेका छन।्••• एउटा अ तवातामा 
“तपा को येनान कहाँ छ?”••• भनेर सो दा ूच डले उ र दए -- 
“देशका सबै मामीण ेऽह  नेपालका येनान भएका छन।्”••• 

वाःतवमा माओवाद ह ले जनयु  ूार भ गनुअिघ नै व मान 
प र ःथितह को कारणले गदा “चीनको िचङ-काङ शानमा जःतै 
नेपालमा सश  स घष खासखास विश  ेऽह मा ःवत ऽ पले 
अ ःत वमा रहेर यहाँबाट अ यऽ फैिलने स भावना दे खएको 
छैन” भ ने कुरा ःवीकार गरेका िथए।••• एकताका माओवाद ह का 
सहकम  रहेका एक जना वामप थी व ेषकको वचारमा नेकपा 

                                              
••• “ःवाय  जनसरकारह  ग ठत”, The Worker, अ क ९, फेॄुअर  २००४। 
••• माओ जेदोङ, “जापान वरोधी छापामार यु मा रणनीितका समःयाह ”, 
मे १९३८, http://www.marxists.org/reference /archive/mao/selected-works/ 
volume-2/mswv2_08.htm#p6 मा पिन उपल ध। 
••• ऐ.ऐ.। 
••• बाबुराम भ टराई, राजनैितक अथशा को आखँी यालबाट, (उ ूेरक 
ूकाशन), १९९८, प.ृ ९९। 
••• लामो अिभयानपिछको िनमाण तथा सु ढ करण कालमा येनान िचिनयाँ 
क युिनःटह को आधार इलाका र बा तकार  मु यालय िथयो। 
••• ओम शमा र मनऋ ष िधताल ारा ूच डसँग िलइएको अ तवाता, 
कृंणसेन अनलाइन, २ मे २००४। 
••• “नेपालको सश  स घषको रणनीित र कायनीितह ”, मािथ उ ले खत। 

(माओवाद )ले “गाउँबाट मु  ेऽह ” िनमाण गन दशामा अिघ 
ब ने ू बयाले क ह यै पिन िनणायक सैिनक अमसरताको 
िसजना गनछैन। यसकारण आधार इलाकास ब धी धारणाको 
भूिमका कम हनेु  कुराको प रक पना ग रनुपछ भ ने कुरा महससु 
गरेका छन।्•••  

४. २००३ को यु वरामदे ख अक  आबमणस म  

अ टोबर २००२ मा राजाले शेरबहादरु देउवाको िनवािचत 
सरकारलाई बखाःत गर  लोके िबहादरु च दलाई ूधानम ऽी 
िनयु  गरेपिछ यु वराम गर  वाता गन िनणय गनुका पछा ड यी 
सबै कारकह ले काम गरेका िथए। यु वरामको घोषणा २९ 
जनवर  २००३ मा भएको िथयो र १३ मोचामा दवैु  प ले २२ बुदेँ 
आचारसं हतामा हःता र गरेपिछ यसले ःप  आकार महण 
ग  यो।••• तर वाता सारभूत मु ाह स म पु न सकेन, अिन दवैु  
प ले एकअकामािथ यु वरामका शतह को उ ल घन गरेको 
दोषारोपण गरे। वाता असफल हनुकाु  पिछ तर ूा विधक 
कौशलको कमी हनुु  र यसलाई गैरपेसेवर सहजीकरण ारा झनै 
खराब तु याइनुलगायत अनेक  कारणह  िथए। दवैु  प  ग भीर 
छलफलका लािग तयार िथएनन।् तर ूमुख अवरोधह  भने अहम ्
राजनीितक ू ह  नै िथए।  

माओवाद ह  वाताको असफलताको सामना गन िन य नै 
त तयार िथए, यसकारण उनीह ले यु वरामलाई सघन 
राजनीितक तथा सैिनक वकासका लािग उपयोग गरे। काठमाड मा 
उनीह ले आ ना उ च दजाका वाताकारह को ूचार मू यलाई 
भजाए। माओवाद  बबरताूित जन मा घणृाको भावना हँदाहँदैु ु  
पिन उनीह का पऽकार स मेलनह मा पऽकारह  र भूिमगत 
नेताह का अनुहार हेन उ क ठा भएका रिमतेह ले यापक पले 
भाग िलए। यसर  चमकधमकपूण र ग ारा उनीह को बदनामी 
अक ःव पमा पा त रत भयो।  

वातामा उनीह को अडानको अिभूाय मूलधारका दशकह लाई 
अ पल गनु िथयो। उनीह ारा ूःता वत गोलमेच स मेलन, 
अ त रम सरकारको मोडेलअ तगत सवहारा वगको अिधनायक व 
वा तुफानी सांःकृितक बा तको ूस गलाई बडो होिसयार साथ 
प छाइएको िथयो।••• यसबीच उनीह बाट एकपिछ अक  ेऽीय 
ःवाय  जनसरकारह को घोषणा ग रने कायले उनीह का 
द घकालीन योजनाह को रेखा कन ग  यो भने सैिनक भत  र 
ूिश ण वहृत ्ःतरमा चुपचापसगँ जार  र ो।  

वाता र यु वराम भ ग भएपिछको अविधमा  अ य तै तीो 
पले बढेर गयो। माओवाद ह लाई “कठोर ध का दएर” कमजोर 
तु याई वाताको टेबुलमा फकाउने उ ेँयले शाह  नेपाली सेनालाई 
                                              
••• ँयाम ौे , “के माओवाद ह  फे रएका हनु ?्”, हमाल खबरप ऽका, १४–
२९ माच २००१। 
••• “शा त वाताका लािग २२ बुँदे आचारसं हतामा हःता र स प न”, The 
Kathmandu Post, १४ माच २००३। 
••• नेकपा (माओवाद ) को २००३ को वातास ब धी एजे डाको सारांश 
हेनुहोस।् 
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दइएको अ तरा य सहयोगको ूवाहलाई माओवाद ह ले भने 
सकारा मक पले हेरे। उनीह को िनंकष के िथयो भने खास 
गरेर भारत र संयु  रा य अमे रकाको ब दो संल नता र 
साथसाथ ै बे जयमबाट भएको हितयारको आपूित र बेलायती 
स लाह आ नो िन त कुनै ध का सा बत नभएर वाःतवमा यी 
कुराले “जनयु लाई तेॐो र रणनीितक आबमणको झनै उ च 
चरणमा उकाःनका लािग अनुकूल भूिम तयार ग र दए।”••• पाट  
नेतृ व २००४ को आर भमै उ  स बमणको तयार मा िथयो र ऊ 
सैिनक र राजनीितक ूगितले अक  चरणको िसला यास गरेको 
दाबी गद िथयो :         

देशमा ूगितशील जनवाद  प रवतन याउनका िनिम  
यु वराम र वाताकालमा साहसपूवक यूनतम कायबम 
ूःतुत गर  राजनीितक आबमणको ेऽमा उ चःतर य 
सफलता ूा  गनु अक  विश ता िथयो। पाट ारा अिघ 
सा रएको राजनीितक एजे डालाई पुरानो स ाले अःवीकार 
गरेपिछ यसबाट रणनीितक आबमण र आम विोहतफ 
अिघ ब ने आधरभूिम तयार भयो। त कालीन सैिनक 
योजनाका पमा तीन चरणको खाका खिचयो, जःतै 
प हलो चरणमा वके ित कारबाह ह  गन, दोॐो चरणमा 
अपे ाकृत के ि कृत कारबाह  र तेॐो चरणमा ठलठलाू ू  
के ि कृत कारबाह ह  गन योजना।•••   

शाह  नेपाली सेना ारा दाबी ग रएअनुसार अगःत २००३ दे ख यता 
मा रएका माओवाद ह को स या हेदा छापामार सेनाह  वनाशको 
अ तम घड मा पुगे जःतो दे खन आयो। यो प रक पनालाई 
काठमाड का कूटनीितक तथा सरकार  वृ ह मा यापक पले 
ःवीकार ग रएको पिन िथयो। तर माओवाद ह ले माच र अ ूल 
२००४ मा पूवको भोजपुर ज ला र प मको बेनी ज लाका 
सदरमुकामह मा यादै व वंशक आबमणह  गरे। शाह  नेपाली 
सेनाले माओवाद ह  यी सहरह मा पूण पले हाबी हनु  सकेनन,् 
िन य नै ियनमािथ क जा जमाउन पिन सकेनन ्तर आबमणको 
मनोवै ािनक ध का भने ग भीर रहेको छ भनी सदाझ 
स यतापूण दाबी ग  यो। बेनीमािथको आबमणबाट माओवाद ह मा 
हजार  मािनसह लाई प रचालन गन स ने ब दोबःतीका 
सरसामानह  र राजनीितक मता माऽ नभई उनीह को सैिनक 
मता िन त पले वृ  भएको कुरा पिन ूदिशत भयो।  

बेनी आबमणको योजना सुिनयो जत िथयो र यसलाई विभ न 
मोचाह मा काया वयन ग रयो। उदाहरणका लािग, माओवाद ह ले 
सायद प हलो पटक रा ऽकालीन आबमणमा िन त ूितर ा मक 
िनसानामािथ बमगोलाह  ूभावकार  पले ूयोग गन खबुी 
देखाए। उनीह को वःततृ तयार अ तगत ःशेचरह  र ओखतीमूलो 
त तयार रा ु र ःथलगत िच क सा के िह  खडा गनु जःता 

                                              
••• “Report From the Battlefield: The Breakdown of Ceasefire and 
Resumption of Military Strike by PLA”, The Worker, अ क ९, फेॄुअर  
२००४। 
••• ऐ.ऐ.। 

कुराह  समा व  िथए। नेपालका मामीण ेऽमा शाह  नेपाली 
सेनाको सै य वनाशको के ि कृत तैनाथीको सापे मा यो मह वपूण 
सैिनक वकास िथयो। होिसयार साथ काया वयन ग रएको 
आबमणमा नाग रकह को हताहती यादै कम भयो। 
माओवाद ह ले अिधकांश ःथानीयबासीह लाई आबमणको तयार  
हँदैछु  भ ने कुराको अिमम चोतावनी दएका िथए। व र  प मा 
सै य व ह लाई सबैभ दा बढ  ूभा वत तु याउने कुरा के िथयो 
भने माओवाद ह  अ तम घड मा आ नो ४८ घ टे कायतािलका 
ूःतुत गन स म भए, जनु “कुनै पिन सेनाका लािग मह वपणू 
पराबम” हो।••• ूच डले बेनीमािथको आबमणपिछ साँझपख ूेस 
व य जार  गरे :  

केह  समयअिघ भोजपुरमा ग रएको के ि कृत कारबाह को 
लग ै ग रएको यो दोॐो गुणा मक पले सफल कारबारह ले 
(माओवाद ह को सै य मता घटेको वषयमा) शऽु ारा 
ग रएको झूटो ूचारको सश  पले ख डन गनुको साथै 
जनयु को वकास र अजेयपनालाई सश  पले ूमा णत 
गरेको छ। देशभ र ग रएका वके ि कृत कारबाह ह  र यी 
पिछ ला कारबाह ह को शृ खला ारा जनमु  सेनाले गु डा 
शाह  सेनामािथ सैिनक ौे ता ःथा पत गरेको छ। सैिनक 
कारबाह ह को शृ खला आमूल प रवतनकार  अमगामी 
राजनीितक समाधान हािसल नभएस म जार  रहनेछ।•••   

अझ यसमािथ, यी ठलाू  सैिनक आबमणह को समय िनधारण 
काठमाड मा भएको राजनीितक गोलमालबाट अिधकतम फाइदा 
उठाउने बाट भएको िथयो। सयूबहादरु थापाको ूधानम ऽी वमा 
राजा ारा ू य  पबाट िनयु  ग रएको दोॐो सरकार राजनीितक 
दलह को संयु  वरोध अिभयानको चक  दबाबमा परेको िथयो। 
माओवाद ह लाई तह लगाउनका लािग िनणायक रणनीितको 
तजमुा गन ु त कता हो कता, काठमाड  त अभूतपूव पले 
अःत यःत भएको िथयो। माओवाद ह  यो अवःथाबाट फाइदा 
उठाई काठमाड मा फाटो पान वक प रो न याकुल भएका िथए। 
“पुरानो स ा” को ःवघो षत सैिनक ौे ताका अिघ तर उ  
स ाको कमजोर  र अिनणयकार  मनोभावनाले माओवाद ह लाई 
झनै साहस ूदान गरेको िथयो।  

माओवाद ह ले अगःत २००४ मा प म नेपालमा आ नो पूण 
बैठकको आयोजना गरेको बेलामा सयूबहादरु थापाको स टा 
शेरबहादरु देउवा ूधानम ऽी िनयु  भएका िथए। देउवा ारा 
तारत य िमलाइएको चारदलीय गठब धनले ूित विोहको 
ूयासलाई एक कृत गन साम य भएको यापक संयु  मोचा 
िनमाण गन स ला भनी नेपालका अ तरा य समथकह ले ठलोू  
आशा राखेका िथए। तर माओवाद ह का हकमा भने अवसरवाद  
दलह  र दरबार ारा िनयु  ग रएका य ह को अ ःथर खचड  
िनणायक िभड ततफ अिघ ब नका लािग आम ऽण िथयो।        

                                              
••• बाइिसस मुपसँग अ तवाता, प म युरोप, नोभे बर २००४। 
••• “Maoists Temporarily Seize District Capital in Western Nepal”, A World to 
Win News Service, २९ माच २००४। 
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ख) रणनीितक आबमणको वष  
माओवाद ह ले ३१ अगःत २००४ मा रणनीितक आबमणको 
थालनी गन घोषणा गरे।••• प हलो उप-चरणलाई रणनीितक 
ू याबमण भनी प रभा षत ग रयो। माओवाद ह ले आस न 
भारतीय सैिनक हःत ेपको दाबी गद सबै गाउँलेह लाई आबमण 
र ूितर ा दवैु  ूकृितको सैिनक तािलम दने र िभयतनामी 
शलैीको “सु ङ यु ” को आ ान गरे।•••  

पोिलट युरो सदःय तथा प मी भेकका इ चाज दवाकरको 
भनाइअनुसार माओवाद ह  रा यस ा क जा गन सश  
अिभयानको अ तम चरणतफ उ मुख भएका िथए। “यसिभऽ केह  
योजनाब  लडाइँह  ल नुपनछ, अिन आ खरमा माऽ हामी आम 
विोहको चरणमा पु नेछ ।”••• माओवाद ह का मा अ तम 
ू याकमणकार  चरणको मह वपणू वशेषता के हो भने अ तम 
ीुवीकरण भएर कार  दईु सेनाबीचको झडपमा िगरावट 
आएपिछ यो चरण आउनेछ। सन ् २००५ को आर भमा 
कृंणबहादरु महराले एउटा अ तवातामा भने, “...अ हले यो दईु 
ीुवीय छ र अ हले एउटा राजाको र अक  बा तकार  स घषको 
सेना गर  दईु सश  सेनाको बीचमा वाःत वक यु  चिलरहेको 
छ।”•••  

माओवाद ह ले रणनीितक ू याबमण पूरा हनेु  समयाविधको 
कटान गरेका छैनन ्र शीय वजयको बाचा गन कुरामा उनीह  
सतकता अपनाउँछन।् के उनीह ले आ नो मताको अिधक 
आकलन गरेका हनु ?् के उनीह  ःवयंलाई अितर जनासाथ ूःततु 
ग ररहेका हनु ?् नेपालका माओवाद ह को वपर त, िचिनयाँ 
क युिनःटह  अ तम आबमणको दशातफ उ मुख हँदाु  
उनीह को मातहतमा वशाल िनयिमत सेना िथयो। उनीह ले 
िन य नै भूख डका वशाल ेऽह मािथ क जा जमाएका िथए।  

नेपालका माओवाद ह ले आफू सफलतापूण चौतफ  आबमणको 
िशखरमा पुगेको दाबी गन बममा िन य नै आ नो 
वनॆताह नताको क ितमान ूदशन गरेका छन,् तर उनीह को 
अिभयानले भने अझै पिन अनेक  भय कर अवरोधह को सामना 
गनुपरेको छ। उनीह का समथकह का श दमा “माओवाद  
धारणाअनुसार बा तकार ह ले “रणनीितक आबमण” यो बेला 
आर भ गछन,् जब उनीह  शऽुका सश  सेनाह लाई िनणायक 
पले वःत पार  देशभ र जनताको शासनको ःथापना गन 
कायलाई आ नो त कालीन उ ेँय बनाउन समथ ह छन।ु ् ”••• 
नेपालको रा य ारा विोहूित राजनीितक ू यु र जनाउन 
नसकेको कमजोर  ःप  छ तर माओवाद ह  शाह  नेपाली 
सेनालाई “िनणायक पले वःत” पान मु ःकलैले समथवान ्
                                              
••• ूच ड, ूेस व य, ३१ अगःत २००४। 
••• ऐ.ऐ.। 
••• नेकपा (माओवाद ) को ःथायी सिमितका सदःय दवाकरसँग िलइएको 
अ तवाता, कृंणसेन अनलाइन, २८ डसे बर २००४। 
••• Isabel Hilton, “The King and Mao”, Financial Times, १४ मे २००५। 
••• “Maoists Temporarily Seize District Capital in Western Nepal”, A 
World to Win News Service, २९ माच २००४। 

दे ख छन।् शाह  नेपाली सेनाले िस गो देशभ र पुनः िनय ऽण 
ःथा पत गन स दैन भ ने कुरामा िनंप  सैिनक व ेषकह  
समहत छन,् तर उनीह  के कुरामा पिन यित नै जोड द छन ्
भने रा यले आ नो यूनतम ूितर ा मक पकड भने कायम 
रा खरहन स छ। य प यसको अथ ज ला सदरमुकामह  र 
राजधानीमािथको पकड माऽ हो।  

माओवाद ह ले आ नो सैिनक ूगितबारे गन गरेका ज ड 
उ  घोषणह  सरकार  ववरणह सँग मेल खाँदैनन।् सरकार  
दाबीअनुसार माओवाद ह को लडाकू मतामा ॑ास आएको छ र 
उनीह ले एकपिछ अक  गर  ग भीर ध काह  बेहोनुपरेको छ। 
उदाहरणका लािग, माओवाद ह ारा द ण एिसयाली 
मािमलास ब धी अमे रक  रा य सहायक सिचव ब ःटना 
रो काको काठमाड  आगमनको समय पारेर ९ मे २००५ को राित 
तराईका िसरहा र धनुषा ज लाका सुर ा फौजका अखाडाह मािथ 
एकसाथ ग रएको आबमणलाई आफूले उ टो ध का दएको शाह  
नेपाली सेनाको दाबी छ।••• तर यसको एक ह ापिछ माओवाद का 
पूव  डिभजन कमा डर अन तले दाबी गरे -- “हामी आ नो 
योजनामा पूण पले सफल भय । िमचया ःथत एक कृत 
कमा डरका यारेकह  क जा ग रए। ब दपुरमािथ ूहार गर  
आिंशक पले क जा ग रयो। चोरहवा र धारापानी ःथत अ य दईु 
यारेकमािथ कडा ूहार ग रयो।”••• अन तको भनाइअनुसार :  

आगामी दनमा रणनैितक आबमणमा हनेु  मोचाब  लडाइँको 
आधार खडा भएको छ, यो हामीले यहाँको लडाइँबाट ूा  
गरेको सबैभ दा ठलोू  उपल ध हो। रणनैितक ू याबमणको 
प हलो योजनाअनुसार पूव  मोचा सफल हनुलेु  रणनैितक 
ू याबमण सडक, सहर र सदरमुकाममा के ित हनेछु  
भ ने हाॆो पाट को व ेषणलाई पु  गरेको छ। हामीले 
चलायमान र मोचाब  माऽ नभई ःथर मोचाब  यु का 
िश ाह समेत ूा  गरेका छ । ... उ  िभड तमा हाॆो 
शानदार सफलताप ात ् शाह  ज लादह ले उसको रे जर 
बटािलयनसमेत हजार को फोस प रचािलत गर  हामीलाई 
घेरामा पारेर सखाप पान कसरत गय  तर यसलाई 
जनयो ाह ले परैू नाकाम माऽ बनाएनन ् उनीह तफ ठलोू  
ित पु  याएको छ र थुूै यु  साममीसमेत क जा ग रएको 

छ।••• 

यी परःपर वरोधी मू या कनह मा सदाझ दईु प का ूचारमुखी 
उ ेँयह  झ क छन।् फेॄुअर  २००५ पिछको वातावरणमा 
घटनाह को ःवत ऽ रपो टङको पूण अभाव हँदाु  स यको िन पण 
गन झनै गा॑ो भएको छ। शाह  नेपाली सेनाले िसरहाका 
झडपह मा माओवाद ह ले तीन दजन जित ःथानीय 
बािस दाह लाई “ःप तः मानव ढालका पमा” ूयोग गरेको दाबी 

                                              
••• “माओवाद ारा िसराहा र धनुषाको आबमणमा ३२ विोह को मृ यु”, 
का तपुर अनलाइन, १० मे २००५। 
••• अन तसँग िलइएको अ तवाता, जनादेश, १६ मे २००५। 
••• ऐ.ऐ.। 
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ग  यो।••• यसको वपर त, दवाकरले चा हँ “शाह  
आत ककार ह  जनमु  सेनाको सामना गन नसकेर ःथानीय 
जनतामािथ घातक हितयारह ले आबमण गन थाले”••• भ ने 
कुरामा जोड दए।  

दवैु  सश  प का दाबीह  भरपदा छैनन र्  वतमान प र ःथितमा 
ितनलाई ज ु गरेर हेन पिन स कँदैन। तर माओवाद  नीितका 
स दभमा मह वपूण ू  “ वजय” भनेको हो? भ ने नै हो। नेकपा 
(माओवाद ) का थुूै िम हन पयवे कह  के कुरामा व ःत छन ्
भने चौतफ  सैिनक वजय अस भव माऽ हैन अवा छत पिन छ 
भ ने कुरामा माओवाद ह  िनकै अिघदे ख सचेत छन।् जःतो क 
एक जना माओवाद  समथक भ छन ्:         

उनीह  स ा क जा गन माऽ हैन यसलाई कायम राखेर 
नेपालको पा तरणका लािग ूयोग गन चाह छन।् 
उनीह लाई श बल ारा स ालाई वःत पान काय क ठन 
माऽ नभई अ ततः यो टकाउ पिन हनु  स दैन भ ने कुरा 
थाहा छ। हंसा ारा काठमाड को स ा प टाउँदा व ले कःतो 
ूित बया जनाउला र यसबाट आफू स ामा र हरहन कित 
गा॑ो होला भ ने कुरा उनीह लाई राॆर  थाहा छ।•••  

माओवाद ह ले सध नै राजनीितक र सैिनक कारबाह ह लाई एउटै 
िस काका दईु पाटाका पमा हेन गरेका छन।् उनीह का सबै 
नीितगत व यह  र यु स ब धी रणनीितह को के िमा यो 
आधारभूत ूःथापना रहेको पाइ छ। यसकारण वजयस ब धी 
उनीह को धारणा योभ दा फरक होला भनी अपे ा गनु अनौठो 
हनेछ।ु    

                                              
••• “िसराहाको िभड तमा हताहत हनेह कोु  स या ४५ भ दा बढ ”, 
nepalnews.com, १० मे २००५। 
••• अन तसँग िलइएको अ तवाता, जनादेश, १६ मे २००५। 
••• बाइिसस मुपसँग अ तवाता, नयाँ द ली, नोभे बर २००४। 

६. के कुराबाट उनीह को अवतरण हन स लाु  
त?  

माओवाद ह ले स ाको एक अंश ूा  गन हो भने उनीह का 
उ ेँयह  के होलान?् उनीह का कितपय घो षत ूाधा यताह  
हेदा के ला छ भने उनीह का लािग माओ ारा सांःकृितक 
बा तपूवको चीनमा अवल बन ग रएको संयु  मोचास ब धी 
यवहारमूलक कायनीितह  मागदशक ब ने बढ  स भावना छ। 
सांःकृितक बा तभ दा प हलेको चीनले पुँजीपित वगूित 
स बमणकालीन  अगँालेको िथयो तर सांःकृितक बा त 
कालमा भने चीन वगशऽुह लाई िनमूल पानमा के ित भयो।••• 
तर िचिनयाँ क युिनःटह ले आफू स ामा आएपिछ लागू गरेको 
राजनीितक ूणाली अझै पिन नेकपा (माओवाद ) का घो षत 
नीितह को आधारभूत मा यता दे खन आउँछ।•••  

चीन ारा “नौलो जनवाद” लाई यवहारमा उतान अपनाइएको 
मोडेल “जनताको जनवाद  अिधनायक व” िथयो, जनु मोडेल 
क युिनःटह  बेइ जङमा ूवेश गरेपिछ माओ ारा सूऽब  ग रएको 
धारणा हो।••• “जनताका लािग जनवाद र ूित बयावाद ह का 
लािग अिधनायक व”••• भनी यो धारणाको सार ःप  पा रएको 
िथयो। नेपालका माओवाद ह ले उ  िचिनयाँ नजीरको अनुसरण 
गर  आफूले सामाजवाद  पा तरण वरोधी ठानेका मािनसह लाई 
राजनीितक अिधकारह  दन इ कार गन कुराको स केत दएका 
छन।्••• चीनको १९५४ को सं वधानले क युिनःट पाट लाई वशेष 
हैिसयत ूदान गरेको िथएन, न त यसले अ  कःता ूकारका 
दलह लाई अ ःत वमा रहन छटु  दइने हो भ ने कुरा नै 

                                              
••• “यो वगसँगको सहकायलाई िनर तरता दनु क युिनःट पाट को 
राजनीित िथयो, अिन आिथक नीितचा हँ शा तपूण वःतार र राजक य 
पुँजीवादलाई काया वयन गनु िथयो। क युिनःट पाट को उ ेँय रा य 
पुँजीपित वगलाई उ मूलन गर  उ  वगका बहस यकु  सदःयह लाई 
बमशः ौिमकह मा पा तरण गनु िथयो”, Kwok-Sing Li, मािथ उ ले खत, 
प.ृ ४५२। 
••• १९५४ को िचिनयाँ सं वधानको ूा कथनमा “जनताको जनवाद” र 
“नौलो जनवाद” लाई समानाथ का पमा ूयोग ग रएको छ भने उता जन 
गणत ऽ चीनलाई भने “जनताको जनवाद  अिधनायक व” भनी बयान 
ग रएको छ। धारा १ बढ  स टक छ : “जनवाद  गणत ऽ चीन मजदरहु  
र कसानह को सहकायमा आधा रत तथा मजदरु वगको नेतृ वमा च ने 
जनताको जनवाद  रा य हो।” जनगणत ऽ चीनको ूथम रा य 
महािधवेशनको प हलो सऽका दःताबेजह  (पे कङ, १९५५)। 
••• माओ जेदोङ, “जनताको जनवाद  अिधनायक वबारे”, ३० जून १९४९। 
••• माओ जेदोङ, “जनताबीचका अ त वरोधह को सह  स चालनबारे”, २७ 
फेॄुअर  १९५७, Kwok-Sing Li को लेखमा उ तृ भाषण, मािथ उ ले खत, प.ृ 
३३८। 
••• चीनको १९५४ को सं वधानको धारा १९ यस ूकार छ : “जनगणत ऽ 
चीनले जनताको जनवाद  यवःथाको र ा गछ, सबै देशिोह  र 
ूितबा तकार  बयाकलापह लाई दमन गछ र सजाय द छ। रा यले 
साम ती जिमनदारह  र नोकरशाह -पुँजीपितह लाई कानुनअनुसार िन द  
समयाविधका लािग राजनीितक अिधकारह बाट व चत गछ। साथसाथै 
यसले उनीह  काम ारा आफूलाई सुधान र आ नै ौमबाट आ नो 
जी वकोपाजन गन नाग रकह  ब न सकून ् भनेर उनीह लाई 
जी वकोपाजन गन साधन पिन उपल ध गराउँछ।” 
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य कनसाथ बताएको िथयो, तर यथाथमा चा हँ यो एकदलीय 
रा य िथयो।••• सं वधानमा वाक्, ूेस र भेला, स गठन र 
वरोध ूदशन जःता मौिलक राजनीितक अिधकारह को 
िस ा ततः ू याभूित ग रएको िथयो,••• तर यो िनरथक सा बत 
भयो। सयंु  बा तकार  जनप रष को यो कायबम एकदमै उःतै 
छ :  

नौलो जनवाद /जनताको जनवाद  ूणालीमा बो ने, ले े, 
ूकाशन गन, सभा र वरोध ूदशन गन, स गठन र 
राजनीितक दल खो ने, चु ने र चुिनने, धम मा ने वा 
नमा ने, आफूलाई मन परेको ठाउँमा बसोबास गन आ द 
लगायत सबै जनताका मौिलक र राजनीितक अिधकारह को 
ू याभूित ग रने छ। रोजगार , िश ा र ःवाः य जनताका 
मौिलक आिधकार मािननेछन।् नौलो जनवाद/जनताको 
जनवादमा क युिनःट पाट को एकदलीय अिधनायक व ह छु  
भ ने ूित बयावाद ह को ूचारबाजीको वपर त विभ न 
देशभ , जनवाद  र वामप थी दलह लाई क युिनःट 
पाट सँग िमलेर लामो समयस म पारःप रक सहयोग र 
सुपर वे ण गन आधारमा पणू ःवत ऽताको ू याभूित 
ग रनेछ।•••  

“सहयोग र सपुर वे ण” स ब धी चेतावनी खतराको घ ट  
बजाउन पया  नभएको ख डमा ग रने कारबाह बारे कायबममा 
अगा ड ःप  पा रएको छ -- “जनवाद  बा त कालमा 
ूित बयावाद  भूिमका खे ने र देश तथा जनताको येय व  
काय गन ूित बयावाद  वगलाई िन त अविधका लािग सब ै
राजनीितक अिधकारबाट व चत ग रनेछ।”••• माओवाद ले 
िनवािचत जनूितिनिध सभाको यवःथा गन बाचा गरेका छन।् 
जनु सभाले “जनवाद  के ि यताका िस ा तअनु प काय 
गनछ।”••• उनीह को शतअनुसार जनवाद  के ि यताको अथ “सब ै
ेऽमा सवहारा नेतृ व र उ चःतरमा जन दशा लागू गन प ित” 

का साथ “जनवाद र के ि यताको बीचमा उिचत स तुलन कायम 
गन”ु हो।••• अझ यसमािथ “नौलो जनवाद  बा त” पूरा 
                                              
••• १९५४ को सं वधानको धारा ८६ ले य ह लाई चुनावमा उ ने 
अिधकार दएको छ तर (२० से टे बर १९५४ मा पा रत) जनगणत ऽ 
चीनको रा य जनवाद  महास मेलनको आ गक कानुनमा भने “रा य 
जनमहास मेलनमा डपुट ह ले जनताको जनवाद  यवःथाूित बफादार 
रहनैपछ। ...साथै उनीह ले सं वधान, कानुन र रा यको नीित काया वयन 
गन बयाशील पले सहयोग गनपछ।” दःताबेजह , मािथ उ ले खत, प.ृ 
१७७। 
••• धारा ८७। 
••• संयु  बा तकार  जनप रष को साझा यूनतम नीित तथा कायबम। 
••• ऐ.ऐ.। 
••• ऐ.ऐ., धारा १३–१५। माओका श दमा, “हामी जनताका प िभऽ 
ःवत ऽता बना िनवाह चलाउन स दैन , न अनुशासन बना नै िनवाह 
चलाउन स छ । ...यो ूणाली (जनवाद  के ि यता) अ तगत जनताले 
यापक जनवाद र ःवत ऽताको उपभोग गछन,् तर साथसाथै उनीह ले 
समाजवाद  अनुशासनका सीमािभऽ पिन रहनैपछ।” माओ जेदोङ, 
“जनताबीचका अ त वरोधह को सह  स चालनबारे”, २७ फेॄुअर  १९५७, 
छािनएका रचनाह , मािथ उ ले खत, पाँच  ठेली, प.ृ ३८९। 
••• संयु  बा तकार  जनप रष को यूनतम नीित तथा कायबम, धारा ९। 

गरेपिछको माओवाद को मूल उ ेँय “सवहारा वगको 
अिधनायक वअ तगत िनर तर बा तको िस ा तका आधारमा 
सांःकृितक बा तको मा यमले लग ै समाजवादतफ ल कनु र 
समःत मानव जाितको सुनौलो भ वंय अथात ् सा यवाद  
समाजतफ अिघ ब नु” हो भनी बयान ग रएको छ।•••  

माओवाद को राजनीितक सवस ावादको खतरालाई ग भीर पमा 
िलइनुपछ। उनीह को आजस मको आचरणले पिन यह  कुराको 
स केत गछ। उनीह  अ सर ितनै वगह लाई िनसाना बनाएर 
हंसाको ूयोग गदछन,् जसका लािग ल डरहेका ह  भनी दाबी 
गछन।् “उनीह को दय र म ःतंक” स ब धी रणनीितमािथ 
ू ह  उठाइनु पनाको कारण यह  हो। माओवाद को िनय ऽणमा 
रहेका भागह को शासनको च रऽ हैकमवाद  रहेको छ। उदाहरणका 
लािग, वाक् ःवत ऽता सुिन त गन आल का रक ूितब ताह  
कसैलाई पिन उनीह  व  बो न दने तहस म वःता रत 
भएका छैनन।् माओवाद  भेर -कणाली ःवाय  जनसरकारका ूमुख 
ख  गबहादरु व कमाका श दमा “ूित-बा तकार  भूिमका खे ने 
सबै श  वा दलह मािथ िन त समयस म ूितब ध 
लगाइनेछ।”••• “ूितबा तकार ” ूवृ ह  स ब धी आरोप एउटा 
यःतो ड डा हो जसलाई वगतमा मलूधारका सबै राजनीितक 
दलका कायकतालगायत वरोधीह को यापक प लाई थला 
बसाउने काममा ूयोग ग रएको िथयो।  

तर समाजवाद र सा यवादको अ तम लआय माओवाद  नीित 
र हआएको भए तापिन २००३ को यु वराम यता “नौलो जनवाद  
बा त” स ब धी चचाको ःथान बःतारै- बःतारै पुँजीवाद  
जनवाद  बा तको पूणतास ब धी ूितब ताले िलएको छ। ूच ड 
ःवयंले ःप ता साथ भनेका छन ् -- “पाट को आधारभूत 
राजनीितक रणनीित पुँजीवाद  जनवाद  बा तको मा यमले 
नेपाली समाजलाई साम तवाद र साॆा यवादबाट मु  गनु 
हो।”••• यस कथनले उ ेँयमा भएको मह वपणू प रवतनलाई 
इ गत गछ। यो एउटा यःतो प रवतन हो जसले कुनै पिन भावी 
वाताह मा माओवाद  बयाकलाप र कोणलाई नयाँ ःव पमा 
ढा न भूिमका खे नेछ। साथसाथ ै माओवाद को रणनीितक 
आबमण जार  रहने कुरालाई पु  गद ूव ा कृंणबहादरु महराले 
पिन बहदलीयु  ूजात ऽको चरण हँदैु  शा तपूण स बमण गन 
स भावनामािथ यसर  जोड दएका छन ्-- “अ  दलसँग सहकाय 
गन हो भने हामीले लिचलो हनैपछ।ु  हामीले दईु कदमको 
बा तको प रक पना गरेका छ  जसम ये प हलो कदम बहदलीयु  
लोकता ऽक गणत ऽ हो। यो स चा लोकत ऽ भएको ख डमा 
यसपिछ हामी रा यको शा तपूण पा तरणका लािग काम 
गनछ ।”••• 

                                              
••• “जनयु को ऐितहािसक पहलस ब धी ूःथापना”, मािथ उ ले खत। 
••• जे पा डे, “माओवाद  येनानमा ब दककोु  शासन”, नेपाल, १–५ फेॄुअर  
२००४। 
••• ूच ड, “नेकपा (माओवाद ) का नीितह स ब धी छोटो प रचय”, The 
Worker, अ क ९, फेॄुअर  २००४। 
••• Isabel Hilton, “The King and Mao”, Financial Times,, १४ मे २००५। 
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माओवाद  वचारधारािभऽ यस ूकारको स बमण गन र पाट  
िस ा तका आधारमा यसको औिच य िस  गनका लािग पया  
ठाउँ छ। मा सवाद ह का मनमा सध नै बा तको ूकारस ब धी 
ऐितहािसक उपयु ताका ू ले सध नै घर गरेको ह छ।ु  धेरै 
वषस म लेिनन ःवयंमा सा यवादको प रक पना गन 
आ दोलनतफ उ मुख हनुअिघु  सले प हले जनवाद  बा तबाट 
गुळनुपन कुराको व ास िथयो। उनी बयाँलो गर  शा ःक को 
“ःथायी बा त” को योजनाबाट आःथा प रवतन गनम ये एक 
जना िथए। जनु बा तले वकासको जनवाद  चरणलाई पूण पले 
नाघेर सवहारा वग ारा स चािलत वग य पा तरणमा छलाङ मान 
कुरा ूःता वत ग य ।   

यो वषयिसत स ब धत सवािधक मह वपूण माओवाद  लेखनमा 
बाबुराम भ टराईले ए गे सको भनाइको सहारा िलएर आ नो 
तकलाई टेको दएका छन ् -- “आजको नेपाल जःता देशमा 
सवहारावाद  पाट ले पुँजीवाद  गणत ऽको कायबम अगँा नु ज र  
छ।”••• ए गे स ारा ग रएको उ नाइस  शता द को ःपेनका 
बाकुिननवाद  अराजकतावाद ह को आलोचनालाई भ टराईले उ तृ 
गरेका छन।् जसको िन हताथ के हो भने नेपालको ःथित ःप  
पले यस कुरामा समान छ, “ःपेन औ ोिगक ले यित 
पछ डएको देश हो क यहाँ मजदरु वगको त कालै पूण मु को 
ू  ै उ दैन। ःपेनले प हले वकासका अनेक  ूार भक 
चरणह बाट गुळदैँ आ नो बाटोमा रहेका थुूै अवरोधह लाई 
प छाउनु पनछ।”•••  

वड बना के हो भने भ टराई ारा “बाकुिननवाद ” कोणलाई 
बदर गन कायले भारतीय क युिनःट आ दोलनको मूलधारिभऽबाट 
ग रएको न सलप थीको शा ीय आलोचनाबाहेक अ  कुनै कुराको 
पिन ःमरण गराउँदैन।••• उदाहरणका लािग मो हत सेनले 
न सलबाद  रणनीितबारे भनेका िथए -- “यसमा अ तिन हत 
के ि य वचार के िथयो भने सश  स घषका लािग कसैले पिन 
जनतालाई प खनुपदन। तर सम पत बा तकार ह बाट यस 
ूकारको स घष आर भ गराई जनतालाई स घषको लािग तयार 
पानुपछ। ...यो वाःतवमा अ  केह  नभएर उह  या कुई र 
बाकुिननको पुरानो अराजकतावादलाई िलन याओको सेनाको नयाँ 
बद  लगाइएको माऽ हो।”••• भ टराईले र वाःतवमा ूच डले पिन 
पुँजीवाद  जनवाद  बा तको पूणताको आवँयकतास ब धी यस 
                                              
••• बाबुराम भ टराई, “Royal Regression and the Question of a Democratic 
Republic in Nepal”, मा  Monarchy vs. Democracy: The Epic Fight in Nepal, 
(नयाँ द ली, २००५), प.ृ ११। 
••• ृेड रक ए गे स, द बाकुिनिनःट एट वक, भ टराई ारा “शाह  
ूितगमन” मा उ तृ, मािथ उ ले खत, प.ृ ११। 
••• भारतको प म ब गाल ःथत न सलबार  (नेपालको िसमाना पन) 
नामक गाउँको आधारमा नामकरण ग रएको न सलबाद  आ दोलन १९६० 
को दशकको उ राधमा भएको माओवाद  विोह िथयो। मूलतः कठोर 
सैिनक ू यु र ारा र मूलधारका क युिनःट पाट ह ारा कसानह बाट 
समिथत सानो आधार ेऽ िनमाण गन भूिमसुधार गर  
न सलप थीह लाई राजनीितक पले कनारा लगाएर पराःत ग रएको 
िथयो। 
••• Mohit Sen, The Traveller and the Road, ( द ली, २००३), प.ृ २८५। 

खालका थुूै ट पणीह मा न सलबाद ह को भ दा पिन 
मूलधारका भारतीय क युिनःटह को भाषा अपनाउनु एकदमै 
अथपूण कुरा हो।••• एक व र  भारतीय क युिनःट नेताले यो 
समानतालाई यसर  औ याएका छन ्:      

माओवाद ह  सीपीएम (भाकपा मा सवाद ) शलैीको 
मोडेलबाट आक षत भएका हनपुछ।ु ••• हामी उनीह लाई 
आम माफ  दएर मूलधारमा सहभागी ब नका लािग 
स झाइ-बुझाइ गन चे ा गन स छ । उनीह मा थकान पिन 
छ, यसैले लामो समयको लडाइँले गदा कारबाह ह बाट 
वा क भइरहेका मािनसह लाई नाक जोगाउने एक न एक 
ूकारको संय ऽ फेला पानतफ ूो सा हत गन स छ। जःतो 
क भूिमसुधार जःतो कुनै चीज पाएको ख डमा यसलाई 
उनीह  आफूले “ वजय” ूा  गरेको दाबी गन स छन।् 
केह  मािनसह  अितवाद  छन ् तर सबै भने छैनन।् 
...(एमालेका मािनसह ) मूलधारमा आएपिछ उनीह  
संसद य संय ऽमा पूण पले समा हत भई स ामुखी भए। 
यसबाट युवाह को मोहभ ग भयो। उनीह  स भा वत 
माओवाद  समथक ब न पुगे। यो हःसालाई मूलधारमा 
फकाउन स क छ।•••  

माओवाद ह ले आ ना कायकताह लाई ःप तः केह  न केह  
सफलताह  ूदान गन ुज र  छ। जसमा मूलधारका लोकता ऽक 
श ह सँग स झौता गन उनीह ले खास केह  तयार  गरेका 
छैनन।् अिन उनीह का केह  यूनतम मागह  छन।् खास गरेर 
उनीह  भूिमसधुार, जातीय र जनजातीय समानता, ेऽीय 
अ तयार ू यायोजन र राजत ऽका स ब धमा मह वपूण 
कदमह  चािलएको दे  चाह छन।् जहाँस म अ तम बुँदा वा 
राजत ऽको कुरा छ, उनीह  अझै लिचलो ब ने दाबी ग ररहेका 
छन।् य प वतमान प र ःथितले उनीह लाई हौसला दई 
राजत ऽको अ य गर  “ वजय ूा  गन” आशा जगाएको होला 
भनी व ास गन गा॑ो छ। अिन बाँक  मागह को हकमा 
राजनीितक ले ियनको पूित हनु  नस ने कुनै कारण छैन। 
माओवाद ह  के पाएको ख डमा अवतरण गलान ् भनी सोिधँदा 
एक जना उ च तहका भारतीय नोकरशाहले यसर  आशावाद ूकट 
गरेका छन ्:       

उनीह लाई राजनीितक समाधानह को परेखा तयार पान 
कायमा साझेदार को आवँयकता छ। सहभागी ब नका लािग 
सुगम ब डाःथलको आवँयकता छ। कुनै न कुनै ूकारको 
आम मादानको आवँयकता छ, जसले गदा आ ना 

                                              
••• शाह  स ापलटभ दा अगा ड वषभ र ूच डले “मा सवादले बािलग 
मतािधकार र िनवािचत ूितिनिधमूलक संःथाह को वरोध गदन” भ ने 
कुरामा जोड दए, “On the State and Democracy”, The Worker, अ क ९, 
फेॄुअर  २००४। 
••• सीपीएम मूलधारको भारतीय क युिनःट पाट  (मा सवाद ) को स  
प हो, जसले १९७७ दे ख प म ब गालको संयु  मोचा सरकारको 
नेतृ व गरेको छ। 
••• बाइिसस मुपसँग अ तवाता, नयाँ द ली, डसे बर २००४। 
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कायकताह ले आ नो कायबमका केह  त वह लाई ःवीकार 
गराइएको दे  पाऊन।् उनीह ले हःता र गन स ने एजे डा 
फेला पानु कुनै यःतो अक पनीय कुरा होइन।•••   

यस ूकार धेरै कुरा त िनवाचनमुखी राजनीितमा ूवेश गन 
वषयमा माओवाद  ःवयंका आकलनह मा भर पनछ। राजनीितक 
मूलधारका लािग अनुकूल भ वंय छ भ ने कुरामा उनीह लाई 
आ ःत तु याउन स कएमा वा ःवयलें आफूलाई आ ःत 
तु याउन सकेमा ग भीर पले वाता गन उनीह  साँ ची नै तयार 
हनेछन।ु ्   

                                              
••• बाइिसस मुपसँग अ तवाता, नयाँ द ली, डसे बर २००४। 

िनचोड  

माओवाद ह को सश  विोहको ूितफल जेसकैु कन नहोस,् 
उनीह ले नेपालको राजनीितलाई उ याउनै नस कने गर  प रवतन 
गरेका छन।् सन ् १९९० पिछको स झौताको मौन स मितलाई 
तोडेका छन ् र प हले कनारा लगाइएका मु ाह लाई रा यले 
प छाउनै नस ने गर  के ि य ू  बनाइ दएका छन।् यसो गन 
बममा उनीह ले सन ् १९९० को स झौतामा खोटह  अ तिन हत 
िथए र यो रा यस ाको ःथायी वभाजन िथएन भ ने आ ना 
आर भक कथनह म ये धेरैलाई पु  गरेका छन।्••• भूिमसुधार, 
जनजातीय, जातीय र लै गक समानता तथा ेऽीय मु ाह , 

सामा जक र आिथक वषमताह  र दशक को वफल वकास 
जःता वगतका असफलताह ूित उनीह ले तीो पले यानाकृ  
गरेका छन।्   

उनीह ले िनवािचत िनकाय ारा नयाँ सं वधानको मःयौदा गन 
स भावनालाई मलूधारको एजे डाको के िमा ूवेश गराएका छन।् 
प हले िनषेिधत वषयको पमा रहेको गणत ऽको ू लाई 
ःथा पत दलह िभऽका जोदाहाह लाई एकताब  गन वचैा रक 
सूऽका पमा उठाउने कायमा उनीह को ठलोू  हात छ। यसो त 
यस कायमा दरबारले पिन सघाउ पु  याएको छ। स ेपमा, 
उनीह ले दमन ग रएका थुूै स यह का ब द ढोका खोिल दएका 
छन।् साथै आ दोलन सफल होस ् वा नहोस,् उनीह ले ःथित 
प रवतन ग र दएका छन।् जनु ःथितलाई स बोधन गर  
भ वंयका सरकारह ले काय गन ुअप रहाय हनेछ।ु   

माओवाद ह  एकदमै दे खने गर  र बडो क पूण पमा के कुरा 
ूदशन गन सफल भएका छन ्भने नेपाली समाजमा साँ ची नै 
हंसा थे न स ने मता छ। जसलाई राजनीितक अभी  पूरा गन 
दशातफ मो न स क छ। शता द य दे खको उ पीडनलाई 
स याउनका लािग विोहको मानिसक झ का आवँयक छ। 
रा य ारा ग रएको बबर उपे ापूण इितहासको दाँजोमा यो आमूल 
सुधारको लािग चुकाउन लायकको मू य हो भनी माओवाद ह ले 
तक गन गरेका छन।् तर मूलधारका लोकत ऽवाद ह  भने 
माओवाद ह मािथ १९९० को जनआ दोलनका उपल धह लाई 
त व त पारेको र ूगितशील सुधारका स भावनाका ढोका ब द 

गद सरकारलाई अस म बनाएको आरोप लगाउँछन।् हैकमवाद  
राजत ऽले फे र टाउको उठाउनुका पिछ तर मूलतः माओवाद ह  
र उनीह ारा जानाजान ग रएको रा यको सैिनक करणको दोष 
रहेको छ भ ने कुरामा मूलधारमा मतै य छ। माओवाद लाई 
देशभ र फैलाएको हंसा संःकृित, डरऽास र ब दकुे यायको 
वातावरणलाई स याउन िनकै नै गा॑ो पनछ।  

माओवाद ह ले नेपालका अ य सहधम  क युिनःटह बाट पिन 
चक  आलोचनाको सामना गनुपरेको छ जसले उनीह लाई 
राजनीितक ःथितको गलत मू या कन गर  खतरापूण 
                                              
••• हेनुहोस बाइिसस्  मुपको रपोट, Towards a Lasting Peace in Nepal, मािथ 
उ ले खत। 
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ू यु पादक बाटोमा हा फा ने दःसाहसवाद काु  पमा हेन गरेका 
छन।् मूलधारका क युिनःटह  माओवाद ह का समम उ ेँयह मा 
सहमत हन स नेु  भए तापिन माओवाद ह का त काल सश  
स घषको ढोका खो ने तकह लाई अःवीकार गछन।् उनीह  
यसको स टा लोक ूय जनाधारको िनमाण गर  शा तपूण 
मा यमह ारा यसको प रचालन ग रनुपन कुरामा जोड द छन।् 
ूच डले य  पूजाको वातावरण िसजना गद आ दोलनलाई 
सवश मान के ि य कमा डको ढाँचामा ढा न खोजेको त यले 
झनै ग भीर स देहह  पैदा गरेका छन।् माओवाद ारा राजनीितक 

बाट आफूलाई ए याउने बम जार  नै छ। वैचा रक ले 
सवािधक समानता भएका जनमोचा जःता दलह सँग माओवाद ले 
गन गरेका झडपह बाट उनीह  राजनीितक बहसको ू बयामा 
वचःव कायम गन कायबाट अझै कित टाढा छन ्भ ने कुराको 
झलक पाइ छ।  

यसो हँदाहँदैु ु  पिन हितयारको बलले होस,् वचारको बलले होस ्वा 
यी दईकोु  योगबाट होस,् माओवाद को भीषण राजनीितक 
स गठनका पमा उदय भएको छ। उनीह  कसैले पिन पूवानमुान 
गरेभ दा बढ  नै सफल भएका छन।् उनीह को जनयु को 
रणनीितको प रणामःव प एउटा सश  आ दोलनले ज म िलएको 
छ जसलाई स जलै वःथा पत गन स कने छैन। “ूच ड र 
बाबुराम कोह  िथएनन,् हामीले उनीह लाई बनाय ” एक जना 
अनुभवी जनःतर य क युिनःट जोदाहा भ छन।्••• तर त य के 
हो भने माओवाद ह ले मूलधारलाई छायाँमा पा र दएका छन।् अब 
माओवाद ह का साम यह सँग ट कर निलईकन र उनीह को 
राजनीितक एजे डालाई स बोधन नगर कन को िछनोफानो हनेु  
कुरै छैन।  

हाल ग भीर वाता स भव हनेु  उ साहजनक ल णह  देखा परेका 
छन।् माओवाद ह  ःवयंले यःता वैचा रक कदमह  चालेका छन ्
जसबाट उनीह ले आ ना कायकताह को िच  बुझाउन स कने 
खालको िस ा तिन  स झौताको स भावनाका ढोकाह  खु न 
स छन।् उनीह  खमेर जको नेपाली औतार होइनन,् न त 
उनीह  वातालाई अःवीकार गन आत गकार  स गठन नै हन।ु ्  
मूलधारका दलह  नेपाली समाजमा संरचना मक सुधारह  गनुपन 
र स ाको बढ  समतामूलक वतरण गनुपन दशातफ अमसर 
भइरहेका छन।् सातदलीय गठब धन ारा सं वधानसभालाई 
सुधारको मोडेलका पमा ःवीकार ग रने कायले माओवाद लाई बढ  
सारभूत वाताका लािग आक षत गन स छ।•••  

माओवाद ूितको अ तरा य अिभमतमा नरमपना आएको छैन तर 
उनीह ले कितपय िनयमह को पालना गरेको ख डमा उनीह सँग 
संवाद गन नीित-िनमाताह  ब दो माऽामा इ छकु  भएको 
दे ख छ। “माओवाद ह सँग वाता गनु हाॆा लािग उऽो टाउको 
दखाइकोु  वषय होइन”, एक जना भारतीय रा य सुर ा व  

                                              
••• बाइिसस मुपसँग अ तवाता, नयाँ द ली, मे २००५। 
••• हेनुहोस बाइिसस्  मुपको रपोट, नेपाल शा तको दशातफ, मािथ 
उ ले खत। 

भ छन,् “तर उनीह ले दईओटाु  शतको पालना गरेको ख डमा 
माऽ यो स भव छ। ती शत हनु -्- भारतीय उमवाद ह सँगको 
स ब धलाई तो नु र बहदलीयु  लोकत ऽलाई ःवीकार गनु।”••• 

माओवाद ारा से टे बर २००५ मा घो षत तीनम हने एकतफ  
यु वरामले पूवानुमान ग रएअनु प ूित बयाह  पैदा गरेको छ। 
वष को यु बाट आ जत भएका जनताले हंसाको यूनीकरणको 
यापक पले ःवागत गरेका छन।् यो चाहे जितसुकै अःथायी र 
सशत कन नहोस।् रा यका सरु ाकम  र ितनका प रवारह ले 
पिन यु वरामको यसैगर  ःवागत गरेका छन।् जसम ये धेरै 
जनाले िनर तर पबाट माओवाद को हैरानी र ध क  झे नुपरेको 
छ। मूलधारका दलह ले यो यु वरामलाई असल मनसायको 
आिंशक ूमाणका पमा िलएका छन।् तर यी दलह लाई 
हंसा मक दमनस ब धी आ नो आदतलाई प र याग गन स ने 
कुरामा व ःत गराउनका लािग माओवाद ले कठोर मेहनत 
गनुपनछ। स देहाःपद सैिनक नेतृ वको आडमा उिभएको शाह  
सरकारले भने यु वराममा साझेदार  जनाउन इ कार गर  
माओवाद मािथ व ास गन नस कने कुरामा जोड दएको छ। 
शाह  नेपाली सेनाले यु वराम ताकालाई केह  माओवाद लाई पबाउ 
गन र केह लाई मान कायमा उपयोग गद फे र  सु  हनेु  
प र ःथित िसजना गरेको छ।  

माओवाद ले लाई वःतार गन स भावनालगायतका वैक पक 
प र ँयह को तयार  गनका लािग यु वरामको अिधकतम 
उपयोग गन कुरा वगतका अनुभवह ले ःप  पले स केत 
गछन।् तर उनीह का कायह  शा तको चाहनाूित उनीह को 
“इमानदार ” बाट भ दा पिन खतरा र अवसरह स ब धी 
उनीह को मू या कनबाट ूे रत हनेु  स भावना बढ  छ। 
मूलधारको राजनीितमा सामेल हँदाु  यसबाट आफूलाई मन गे 
फाइदा हनेु  लागेमा र अ य मा यमबाट यीभ दा ठलाू  फाइदाह  
हात पान नस कने कुरामा व ःत भए माऽ उनीह ले यस 
दशामा ग भीर ूयास गनछन।् यस स दभमा आजस मको 
आ नो अिभयानमा झ उनीह ले द घकालीन कोणलाई कायम 
रा ेछन।् उनीह  म द गितमा हनेु  ूगितको बाटोमा ला दा 
आइला ने अ पकालीन ध काह लाई झे ने सयंम र साम यबाट 
सुस जत हनेछन।ु ्  सवािधक ूितब  माओवाद ह ले आ ना 
राजनीितक लआयह  र ती लआयह लाई ूा  गन इ छा क ह यै 
प र याग गलान ्भनेर क पना गनु बेतुक कुरा हो। तर उनीह ले 
लडेरभ दा स झौता गरेर बढ  लाभ हािसल गन स कएला भनी 
िनणय गरेको ख डमा उनीह को यवहारमुखी हनेु  मताको 
वचःव कायम हनु  स नेछ। 

काठमाड  /ॄसे स, २७ अ टोबर ,२००५

                                              
••• बाइिसस मुपसँग अ तवाता, नयाँ द ली, मे २००५। 
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अनुसूची ग 
माओवाद  नेतृ व 

 
 

हेड वाटर   
ूच डः पाट  अ य  तथा जनमु  सेनाका सव च कमा डर   

 ःथायी सिमितः  
१. पुंपकमल दाहाल (ूच ड, व ास), िचतवनका बाहनु , ज म सन ्१९५४ (काःक )। अ य  तथा जनमु  सेनाका सव च कमा डर, 

नेकपा (चौथो महािधवेशन) को पूणकालीन कायकताका पमा सन ् १९७० को दशकमा क युिनःट राजनीितमा सलं न, िनमल 
लामासँगको लामो ववादपिछ सन ्१९८४ को वभाजनमा मोहन वबम िसंहको प मा लागेका तर सन ्१९८६ मा मोहन वै सँग िमली 
िसंहको वप मा रहेका, सन ्१९९० मा मशालको महाम ऽी भई एकता के ि र यसपिछ नेकपा (माओवाद ) ब दा समेत पाट  ूमुख 
नै कायम रहे। पाटन या पसबाट आई.एस.सी. तथा िचतवनको रामपुर या पसबाट कृ ष व ानमा ःनातक गरेका ूच डका कैय  
लेख, नीितगत दःतावेज र ूेस व य एवं नेपाली बा तका समःयाह लगायत केह  पुःतकसमेत ूकािशत छन।्   

२. मोहन वै  ( करण, अगम), यूठानका बाहनु , ज म सन ् १९३७। नेकपा (माओवाद ) का  संःथापकह म ये एक, मशालका पूव 
महाम ऽी, आजीवन राजनीितक कायकता, माओवाद का ूमुख िस ा तकार तथा ूच डका ूमुख स लाहकार। पवू  के ि य कमा डको 
इ चाज हँदाु  सन ् २००४ को माचमा प म ब गालको िसलीगुड मा पबाउ पर  अ हलेस म ब द  अवःथामा। उनले ऽभुवन 
व व ालयबाट ःनातको र गरेका छन।्    

३. डा. बाबुराम भ टराई (लाल वज, जतवीर, मु मानव), गोरखाका बाहनु , ज म सन ् १९५४। म य ेऽ के ि य कमा डका पूव 
इ चाज। संयु  बा तकार  जनप रष  नेपालका संयोजक तथा अ तरा य वभागका ूमुख। सन ् २००५ को माचमा अनशुासनको 
कारबाह मा पर  पुनः ःथा पत ग रएका। सन ्१९७७ मा व ाथ  राजनीितमा ूवेश। अ खल भारतीय नेपाली व ाथ  संघका सःथापक 
सभापित। नेकपा (चौथो महािधवेशन) मा सलं न भई सन ्१९८६ को वभाजनपिछ मोहन वबम िसंहको मसालमा आब । सन ्१९९१ मा 
सो यागी संयु  जनमोचा नेपालको गठन, जो पिछ नेकपा (माओवाद ) को राजनीितक मोचा ब न पु यो। सन ्२००३ मा नेकपा 
(माओवाद ) को वाता टोलीका नेता। जेहेनदार व ाथ , एस.एल.सी. पर ामा काठमाड  उप यका बा हरबाट प हलो पटक सव च ःथान 
ओग न सफल। काठमाड को अमतृ साइ स या पसबाट व ानमा आई.एस.सी., भारतको च ड गढबाट इ जिनय रङ वषयमा 
ःनातक, नया ँ द लीको ःकूल अफ लािनङ ए ड आ कटे चरबाट ःनातको र। द ली ःथत जवाहरलाल नेह  व व ालयबाट 
“नेपालको अ प वकासमा ूाकृितक र ेऽीय  मु ाह ” वषयमा शोध गर  व ावा रिध उपािध ूा  गरेका। The Nature of 

Underdevelopment and Regional Structure of Nepal, राजनीितक अथशा को आखँी यालबाट (नेपालमा जनयु को राजनीितक आिथक 
औिच य), मा सवाद र म हला मु  (आ नी प ी हिसला यमीसगँको सहलेखन) लगायत कैय  लेख तथा पुःतकका लेखक। 
माओवाद  आ दोलनका सुप रिचत सावजिनक अनुहार। कसैकसैले ूच डको सव चताको चुनौतीका पमा पिन िलने गरेका छन।् 

४. रामबहादरु थापा (बादल, लखन, ूेम, भीमसेन), िचतवनका मगर, ज म सन ् १९५४। पूव ेऽ के ि य कमा डका इ चाज तथा 
नेकपा (माओवाद ) का तफबाट सन ्२००३ को वाता टोलीका सदःय। िचतवनम ै व ालय र या पस तहको अ ययन। उ च िश ाका 
लािग सोिभयत स घ ूःथान। तर सन ्१९७९ को व ाथ  आ दोलनका लािग नेपाल फक र पणूकालीन भूिमगत क युिन  राजनीितमा 
सम पत भए। रा ीको पहाड  ेऽ जनयु को आधार िनमाण गन नेतृ वदायी भूिमका िनवाह गरे। सन ्१९९७ मा उनलाई पाट का सबै 
ज मेवार बाट मु  गरेर अनुशासनको कारबाह अ तगत ौमिश वरमा पठाइएको िथयो। तर बःतारै उनको पुनःःथापनका साथै 
बढवासमेतु  हँदैु  गयो। सबैजसोले उनलाई सैिनक कमा डर ठा दछन,् पर तु उनी आफूलाई सै य रणनीितकार भ न चाउँछन।् उनलाई 
ःथायी सिमितमा ूच ड प का श शाली सदःयका पमा हे र छ।   

५. पो बहादरु बोगट  ( दवाकर, रण वज), नुवाकोटका छेऽी, ज म सन ्१९४२। म य- ेऽ के ि य कमा डका इ चाज। यसअिघ प म 
ेऽ के ि य कमा डका इ चाज। रो पा, कुम र म यप ममा जनयु को सु दे ख माच २००५ स मै बयाशील रहेर माओवादूित 

समथन िनमाण गन ूमुख भूिमका िनवाह गरेका। ःवा यायनबाट मा सवाद  दशनको यापक ान आजन गरेका उनलाई ःथायी 
सिमितका श शाली सदःयका पमा िलइ छ।   

६. कृंणबहादरु महरा (अमरिसंह, च टान, बलभि), रो पाका छेऽी, ज म सन ् १९५८। नेकपा (माओवाद ) का ूव ा, अ तरा य 
वभाग (भारत) का इ चाज र संयु  बा तकार  जनप रष का उपसंयोजक। नेकपा (माओवाद ) को सन ् २००१ को वाता टोलीका 
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पूवसंयोजक र नेकपा (माओवाद ) को सन ्२००३ को वाता टोलीका सदःय। सन ्२००५ को सु मा ःथायी सिमितमा बढवा।ु  ूच डबाहेक 
पाट  हेड वाटरको तफबाट स चारमा यमसँग कुरा गन स ने एक माऽ य । ऽ व वबाट िश ाशा मा ःनातक र रो पामा एक 
दशकभ दा बढ  समय व ालयमा िश ण काय गरेका। सन ्१९९१ मा सं.ज.मो.बाट संसद सदःयमा िनवािचत।   

७. देव गु ङ (का छाबहादरु, दोज), मनाङका गु ङ, ज म सन ्१९५४। जनजाित वभाग, ग डक ेऽीय युरो र र तमुवान ःवाय  ेऽ 
जनसरकारका पूवूमुख। माच २००५ मा ःथायी सिमितमा बढवाु  अिन प म ेऽ के ि य कमा ड हेन गर  िनयु । संयु  बा तकार  
जनप रष का सिचव तथा नेकपा (माओवाद ) को सन ्२००३ को वाता टोलीका सदःय। व ाथ  कालमा क युिनःट राजनीितमा ूवेश 
गर  अनेराःव वयु (बा तकार ) को अ य समेत भएका। सन ्१९९६ मा गोरखामा ूहर ारा पबाउ पर  सन ्२००० को जनवर  ६ मा 
रहा ग रएका।     

 पोिलट युरोका सदःयह   

८. द नानाथ शमा ( कशोर, अशोक), बागलुङका बाहनु , प हले द ण एिसयाली माओवाद  पाट  र स गठनह को सम वय सिमितका 
संयोजक, तर माच २००५ मा अनुशासनको कारबाह मा परेका। पाट का सबै पदह बाट राजीनामा गन बा य पा रएका र हाल पाट का 
कुन तहमा छन ्भ ने कुरा अःप ।   

९. सी.पी. गजरेुल (गौरव, वजय, ूवेशकुमार), िस धुलीका बाहनु , ज म सन ् १९४८। अ तरा य वभागका पूवूमुख, रभो युसनर  
इ टर यासनल मुभमे ट (र म) तथा व  जनूितरोध अिभयान (व ड पपु स रेिसःटा स मुभमे ट) सँगको स ब ध हेन ज मेवार। 
अ खल भारत नेपाली एकता समाजका पूव अ य । अगःत २००३ मा भारतको चे नई वमानःथलमा जाली ॄ टस पासपोटबाट युरोप 
जाने ूयास गदा पबाउ पर  हालस म ब द  अवःथामै। ऽ व वबाट व ान वषयमा ःनातको र।   

१०. अ नूसाद सापकोटा (क चन, सुशील, पवत), िस धुपा चोकका बाहनु , ज म सन ्१९५८। नारायणी-बागमती ेऽीय युरो इ चाज 
तथा संयु  बा तकार  जनप रष का सदःय। सन ्२००१ को माओवाद  वाता टोलीका सदःय। िस धुपा चोकमा िश क हँदाु  राजनीितमा 
ूवेश।   

११. म ण थापा (अनकूुल, अनुप), यूठानका मगर, सगरमाथा-जनकपुर ेऽीय युरोका इ चाज।  
१२. मातकृा यादव (रामिसंह, ूद प), धनुषा तराईका ह द,ू ज म सन ् १९४७। मधेस ःवाय  ेऽ जनसरकारका अ य  तथा मधेसी 

मु  मोचाका ूमुख। सन ्२००३ को माओवाद  वाता टोलीका सदःय। सन ्२००४ मा द ली न जकैबाट पबाउ पर  हाल नेपालमा 
हरासतमा।   

१३. प फा भूसाल (सृ , हमाली, स रता, पूजा, ःमिृत), अघाखाँचीक  बाहनु , ज म सन ् १९६१। म हला वभाग ूमुख, संयु  
बा तकार  जनप रष क  सदःय तथा नेकपा माओवाद का सबैभ दा व र  म हला।   

१४. नेऽ वबम च द ( व लव, र बहादरु शाह , इमानिसंह), रो पाका छेऽी, म य के ि य कमा डअ तगत वशेष ेऽीय युरोका इ चाज। 
अनेराःव वयु (बा तकार ) का पूवउपा य ।   

१५. ई रमान ूधाना ग (रवी ि ौे , शशी ौे ), भ पुरका नेवार। उ ोग वभाग ूमुख। सन ्२००१ मा काठमाड मा पबाउ पर  सन ्
२००३ मा थुनामु ।   

१६. जनादन शमा (ूभाकर),  कुमका बाहनु , प म डिभजनका कमा डर।   
१७. वषमान पुन (अन त), रो पाका मगर, पूव  डिभजनका कमा डर।  
१८. हतराज पा डे (उ म), ज म सन ्१९५९। वासु ःमिृत चौथो ॄगेडका किमसार।   
१९. टोपबहादरु रायमाझी (जीवन, अमर, अिनल, कसन याकुरेल), अघाखाँचीक  छेऽी। संयु  बा तकार  जनप रष का सदःय र सन ्

२००४ को से टे बरदे ख ूवासी नेपाली (भारत) कमा डका इ चाज। िलःने-गाम ॄगेडका पूव किमसार अिन अनेराःव वयु (बा तकार ) 
का पूव अ य । सन ्२००१ को माओवाद  वाता टोलीका सदःय। बाबुराम भ टराई िनकट।   

२०. ह रभ  कँडेल ( वमल), गोखाका बाहनु , के ि य आिथक वभागका ूमुख।  
२१. ह रबोल गजरेुल (शीतलकुमार, ू वल), िस धुलीका बाहनु , अ तरा य वभागका सदःय।  
२२. हतमान शा य (समुन, सुरेश, टटु ु, सागर), बागलुङका नेवार, ज म सन ् १९६०। पूव  के ि य कमा डअ तगत वशेष ेऽीय 

युरोका इ चाज तथा के ि य िश ा वभागका ूमुख।  
२३. न द कशोर पुन (पासाङ), रो पाका मगर, प म डिभजन कमा डर।  
२४. हिसला यमी (पावती), काठमाड क  नेवार, वैक पक पोिलट यरुो सदःय, अ तरा य वभागक  पूव उपूमुख। तर माच २००५ मा 

अनुशासनको कारबाह मा परेक । हाल पाट मा उनको ःथान थाहा नभएको। तािलमूा  वाःतु व  तथा सन ् १९९६ दे ख भूिमगत 
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हनुअिघस मु  पु चोक या पसमा ले चरर। थुू ै लेखक  ले खका र सहले खकाका पमा पित बाबुराम भ टराईसँग संयु  पमा 
मा सवाद र म हला मु  नामक पुःतक लेखेको।   

२५. कुलूसाद केसी (सोनाम), वैक पक पोिलट युरो सदःय, हाल भारतको पटनामा ब द  अवःथामा।   
२६. गोपाल ख बु (साइँला), सोलुखु बुका राई, वैक पक पोिलट युरो सदःय, मेची-कोसी ेऽीय युरोका इ चाज तथा कराँत ःवाय  

ूदेशका जनसरकार ूमुख।   
२७. देवे ि पौडेल (सुिनल), वैक पक पोिलट युरो सदःय, अनेराःव वयु (बा तकार ) का पूव महाम ऽी, बा यतावश राजीनामा गन 

परेको, हाल अनुशासनको कारबाह मा।   
२८. ख गबहादरु व कमा (ूका ड), कािलकोटका दिलत, वैक पक पोिलट युरो सदःय, भेर - कणाली ेऽीय ःवाय  जनसरकारका 

अ य , भेर -कणाली ेऽीय यरुोका इ चाज एवं के ि य दिलत वभाग ूमुख।   
२९. कुमार दाहाल ( वजय), बाहनु , वैक पक पोिलट युरो सदःय र उप यका युरोका पूव इ चाज। अ खल नेपाल शेड युिनयन महास घका 

पूव ूमुख। हाल पटनामा ब द  अवःथामा।   

के ि य किमट  सदःयह   

३०. गंगाबहादरु काक  ( व ): बेथान ःमिृत पाचँ  ॄगेड किमसार।  
३१. स तु दराई (परवाना): मेची-कोशी सात  ॄगेड किमसार।  
३२. गंगा ौे  (ूभात): अनेराःव वयु (बा तकार ) का पूव महाम ऽी।   
३३. गौर शकंर ख का (राजे ि): पूव एमाले नेता।  
३४. कुमार पौडेल (कमल): त कालीन संयु  जनमोचाका के ि य किमट  सदःय।  
३५. ‘‘राजेश’’: पूव  डिभजनका उपकमा डर।  
३६. लोके ि व ः हाल भारतको पटनामा ब द  अवःथामा।  
३७. स तोष बुढामगर (भूरण् ): मगराँत ःवाय  ेऽ जनसरकार ूमुख।  
३८. धम ि बाँःतोला   
३९. ीुव पराजलुी (स तोष): सोल-ुस लेर  छैट  ॄगेड किमसार।  
४०. पवनमान ौे  (ूभा करण): उप यका यूरो इ चाज, नेवाः खलःका पूव सभापित।   
४१. जयपुर  घत : अ खल नेपाल म हला स घ (बा तकार ) क  अ य ।   
४२. उमा भुजेल (िसल)ु: म हला वभाग सदःय।  
४३. पदम राई ( वकास): भोजपुर ज ला, पद थाहा नभएको।  
४४. हमाल राईः भोजपुर ज ला, पद थाहा नभएको।  
४५. सा वऽी का ले (समर [पु ष]): भोजपुर ज ला इ चाज।  
४६. सुरेश आलेमगर (स माम): हाल नेपाल सरकारको ब द ।   
४७. हतबहादरु तामाङ (समशेर): तामाङ ःवाय  ेऽ जनसरकार ूमुख, हाल भारतको पटनामा ब द  अवःथामा।  
४८. रामचरण चौधर ः थ वान ःवाय  ेऽ जनसरकार ूमुख।  
४९. नारायण शमा (कमलूसाद): स चार तथा ूकाशन वभाग, पूव जनादेश का स पादक।   
५०. कृंणूसाद सापकोटा (देशब धु): अ न सापकोटाका भाइ। दोलखा िस धुपा चोक इ चाज।   
५१. वामदेव छेऽी ( वक प)  
५२. झ कुूसाद सुवेद ः रो पा ज. व.स.का पूव सभापित।  
५३. पूणबहादरु घत  ( वषम): कुम ज ला जनसरकारका पूव ूमुख।   
५४. ितलक प रयारः दिलत मु  मोचाका सभापित।   
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५५. अमर शमा (ूताप)   
५६. ौीराम ढकाल (ूशा त) थवाङ-नुवागाउँ सडक िनमाण सिमितका संयोजक।   
५७. भ बहादरु शाहः जाजरकोट ज ला जनसरकारका पूव ूमुख।    
५८. लेखराज भ ट (राकेश): सेती-महाकाली इ चाज, सेती-महाकाली ःवाय  ेऽ जनसरकार ूमुख।  
५९. रेखा शमा:  अ खल नेपाल म हला स घ (बा तकार ) क  पूव अ य , हाल अनुशासनको कारबाह अ तगत।   
६०. कृंण वज ख काः अनेराःव वयु (बा तकार ) का पूव अ य , हाल अनुशासनको कारबाह अ तगत।   
६१. दनेश शमा (ूमोद)  
६२. च िूसाद खनाल (बलदेव)   
६३. साखुहाङ कराँती  
६४. बाबुलाल पनु  
६५. हेम तूकाश ओली (एच.पी. हमाली)  
६६. गंगाबहादरु तामाङ (दोज): तामाङ रा य मु  मोचाका महासिचव।  
६७. मानबहादरु थापामगरः त कालीन संयु  जनमोचाका नेता।   
६८. ‘‘अपार’’: पूव ेऽ कमा डमा काम गन िनयु ।   
६९. ‘‘व ण’’: म य डिभजनका उपकमा डर।   
७०. ‘‘उ व’’: घोराह -सतब रया दोॐो ॄगेड किमसार।   
७१. ‘‘ व वध’’: प म डिभजनका उप-कमा डर।   
७२. ‘‘सरल’’  
७३. ‘‘अथक’’  
७४. द पे ि पुन (िसजल): रो पा  
७५. खमबहादरु थापा (सुिनल): मंगलसेन प हलो ॄगेडका किमसार।   
७६. बलराम ितिम सना ( दनेश): िस धलुी ज ला। पद थाहा नभएको।   
७७. मनोजजगं थापा   
७८. ई र  दाहालः (असारे काका/बुढा)  
७९. गणेशमान गु ङ (र ँम): मगराँत ःवाय  ूदेश जनसरकारका उपूमुख तथा प रवतन ःमिृत नव  बमेडका किमसार।   
८०. दलीप महजनः नेवाः खलःका सभापित, हाल पटनामा थनुामा।  
८१. तेजूकाश ओली (ूतीक): बहवीरु  यो ा आठ  ॄगेडका किमसार।    
८२. टंकूसाद आङवोहाङ (ूभाव): कराँत ःवाय  ूदेश जनसरकारका उपूमुख।  
८३. दावा तामाङ ( ितज): वैक पक के ि य किम ट सदःय (?), िस धुपा चोक जनसरकारका ूमुख।   
८४. महे ि पासवानः वैक पक के ि य किमट  सदःय, पूव व ाथ  नेता, मधेस ःवाय  जनसरकारका मु य सिचव।   
८५. लेखनाथ यौपाने (िनमल/ूेमसुधा): वैक पक के ि य किमट  सदःय  
८६. द नानाथ गौतम (पुरन): वैक पक के ि य किमट  सदःय।   
८७. अिनल शमा ( वरह ): वैक पक के ि य किमट  सदःय, पूव व ाथ  नेता, हाल पटनामा थुनामा।   
८८. पुंप वबम म ल (िसंह): वकै पक के ि य किमट  सदःय तथा धा दङका पूव इ चाज।   
८९. राम काक  (पाथ छेऽी): वैक पक के ि य किमट  सदःय, अ तरा य वभाग। 
९०. थमन प रयारः वैक पक के ि य किमट  सदःय तथा काःक  जनसरकारका ूमुख।   



नेपालका माओवाद  : ितनका लआय, संरचना र रणनीित 
बाइिसस मुप एिसया रपोट न ं. १०४, २७ अ टोबर २००५ ४१ 
 

 

९१. कुमार  मो ान (स झना): वैक पक के ि य किमट  सदःय, तामाङ ःवाय  ेऽ जनसरकारक  कायवाहक ूमुख, मकवानपुर 
जनसरकारक  ूमुख।   

९२. कालीबहादरु म ल ( जते ि): वकै पक के ि य किमट  सदःय। 
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 अनुसूची घ 
माओवाद  आ दोलनको स गठन संरचना 

 
 

पाट  सेना संयु  मोचा 

ःथायी किमट  डिभजन (३) संयु  जनबा तकार  प रष , नेपाल 

• • • 

के ि य किमट  ॄगेड (९) जातीय र ेऽीय ःवाय  जनसरकार 

• • • 

के ि य कमा ड (३) बटािलयन (२९) संयु  ज ला जनकिमट  

• • • 

पोिलट युरो क पनी संयु  ए रया जनकिमट  

• • • 

ेऽीय युरो लाटनु  संयु  गाउँ जनकिमट  

• • • 

उप- ेऽीय युरो ःकवाड संयु  वडा जनकिमट  

•   

ज ला किमट   

• 

ःथानीय तवरमा स ग ठत “जनिमिलिसया” 
सैिनक एकाइभ दा छ टै हन।ु ु ्  

 

ए रया किमट    

•   

सेल किमट    
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अनुसूची ङ 
“जनमु  सेना” को मािथ लो स गठन संरचना 

 

 
 मु यालय  

 सव च कमा डर 
पुंपकमल दाहाल (ूच ड) 

 

प म डिभजन म य डिभजन पूव  डिभजन 

किमसार 
देव गु ङ (का छा बहादरु) 

कमा डर 
जनादन शमा (ूभाकर) 

उष-कमा डर 
[थाहा नभएको] 

किमसार 
पो बहादर बोगट  ु ( दवाकर) 

कमा डर 
न द कशोर पुन (पासाङ) 

उष-कमा डर 
ब ण 

किमसार 
रामबहादरु थापा (बादल) 

कमा डर 
वषमान पुन (अन त) 

उष-कमा डर 
राजेश 

ॄगेड ॄगेड ॄगेड 

1. घोराह -सतव रया दोॐो ॄगेड 

किमसार 
उ व 

कमा डर 
जत (माच 2005 मा ब दयाको िभड तमा 

मा रएका) 

1. म गलसेन प हलो ॄगेड 

किमसार 
खमबहादर थापा ु (सुिनल) 

कमा डर 
ववेक 

1. बेथान मेमो रयल पाँच  ॄगेड 

किमसार 
ग गाबहादर काक  ु ( व ) 

कमा डर 
ह र ौे  (ूमोद) 

2. िलःने-गाम तेॐो ॄगेड 

किमसार 
टोपबहादर रायमाझी ु (जीवन) 

कमा डर 
स जय 

2. बासु मेमो रयल चौथो ॄगेड 

किमसार 
हतराज पा डे (उ म) 

कमा डर 
यामबहादर अिधकारु  (ूित ा) 

2. सोल-ुस लेर  छैट  ॄगेड 

किमसार 
ीुव पराजलुी (स तोष) 

कमा डर 
पावेल 

3. बहवीरु -यो ा आठ  ॄगेड 

किमसार 
तेजूकाश ओली (ूतीक) 

कमा डर 
कुवेर 

3. प रवतन मेमो रयल नव  ॄगेड 

किमसार 
गणेशमान पुन (र ँम) 

कमा डर 
मदन 

3. मेची-कोसी सात  ॄगेड 

किमसार 
स तु दराई (पारवन) 

कमा डर 
स जीव 

अनुसूची च 
चालीस बुँदे मागह  
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रा यतास ब धी माग  

१. सन ्१९५० को नेपाल-भारत स धलगायतका स पूण असमान स ध, स झौताह  खारेज हनुपदछ। ु  

२. रा घाती टनकपुर स धलाई ढाकछोप र नेपालको स पूण जलस पदामािथ भारतीय वःतारवाद लाई एकािधकार सु पन २०५२ माघ १५ 
गते नेपाल र भारत सरकारबीच स प न किथत एक कृत महाकाली स ध अझै बढ  रा घाती र द घकालीन कोणले बढ  खतरनाक 
भएकोले उ  स ध त काल खारेज ग रनुपदछ।  

३. नेपाल-भारत खलुा िसमाना िनय ऽत र यव ःथत ग रनुपदछ। नेपालिभऽ भारतीय न बर लेटका गाड ह  चलाउन त काल रोक 
लगाउनुपदछ।  

४. गोरखा भत  के ि र  ग रनुपदछ र नेपालीह लाई ःवदेशिभऽ नै स मानजनक रोजगार को यवःथा ग रनुपदछ।  
५. नेपालिभऽ व वध ेऽमा कामका िन त ःवदेशी कामदारह लाई नै ूौय दनुपदछ र वशेष अवःथामा वदेशी कामदारह लाई काममा 

लगाउनु पदा वकपरिमट ूथा लागू ग रनुपदछ।  
६. नेपालको उ ोगध दा, यापार व ीय ेऽमा वदेशी एकािधकार पुँजीको आिधप यको अ य ग रनुपदछ।  
७. आ मिनभर रा य अथत ऽको वकास हनेगर  भ सार नीित तय र लागू ग रनुपदछ। ु  

८. साॆा यवाद  तथा वःतारवाद  सांःकृितक ूदषण र अितबमणको अ य ग रनुपदछ। देशिभऽ छाडा ह द  िसनेमाू , िभ डयो र 
पऽप ऽकाह को आयात र वतरणमा तु त रोक लगाउनुपदछ।  

९. एनजीओ-आईएनजीओ आ दका नाममा देशिभऽ साॆा यवाद  वःतारवाद  घूसपैठको अ य ग रनुपदछ।  

जनतासँग स ब धत मागह   

१०. जनगणत ऽा मक यवःथा ःथापनाको िन त चुिनएका जनताका ूितिनिधह ारा नयाँ सं वधान िनमाण ग रनपुदछ।  
११. राजा र राजप रवारका सबै वशेषािधकार अ य ग रनुपदछ।  
१२. सेना, ूहर  र ूशासन पूण पले जनताको िनय ऽणमा हनुपदछ। ु  

१३. सुर ा ऐनलगाएतका सबै दमनकार  ऐनह  खारेज ग रनु पदछ।  
१४. राजनीितक ूितरोधका कारणले झुटा मु ामा फसाइएका कुम, रो पा, जाजरकोट, िस धलुी, गोरखा, काॅे, िस धुपा चोक, 

धनुषा, रामेछापलगायतका ज लाह मा रहेका स पूण ब द ह  त काल रहा ग रनुपदछ र सबै झु टा मु ाह  खारेज ग रनुपदछ।  
१५. ज ला- ज लामा भइरहेको सश  ूहर  अूेसन, दमन र रा यआत क तु त ब द ग रनुपदछ।  
१६. विभ न समयमा पुिलस हरासतबाट बेप ा पा रएका दलीप चौधर , भुवन थापामगर, ूभाकर सुवेद लगायतका य ह बारे िनंप  

छान बन गर  अपराधीह लाई कडा कारबाह  ग रनुपदछ र पी डत प लाई उिचत ितपूित ूदान ग रनुपदछ।  
१७. जनआ दोलमा मा रएकाह लाई शह द घोषणा ग रनुपदछ र शह दका प रवार तथा घाइते र अपा गह लाई उिचत ितपूित दइनुपदछ 

र ह याराह मािथ कडा कारबाह  ग रनुपदछ।  
१८. नेपाललाई धम िनरपे  रा य घो षत ग रनुपदछ।  
१९. म हलामािथको पतसृ ा मक शोषणको अ य ग रनुपदछ। छोर लाई छोरासरह पैतकृ स पितमािथ समान अिधकार दनुपदछ।  
२०. सबैखाले जातीय शोषण र उ पीडनको अ य ग रनुपदछ। जनजाितह को बाह य भएका ेऽह मा ःवाय  शासनको यवःथा ु

ग रनुपदछ।  
२१. दिलतह मािथको भेदभाव अ य ग रनुपदछ। छवाछत ूथा पूण पले ब द ग रनुपदछ। ु ू  

२२. सबै भाषाभाषीह लाई समान अवसर र सु वधा दइनुपदछ। उ च मा यिमक तहस म मातभृाषामा िश ा ूा  गन यवःथा 
िमलाउनुपदछ।  

२३. वाक तथा ूकाशन ःवत ऽताको पूण यारे ट  हनुपदछ। सरकार  स चारमा यमह  पूण पले ःवाय  हनुपदछ। ् ु ु  

२४. बु जीवी, सा ह यकार, कलाकार र सांःकृितककम ह को ूा क ःवत ऽताको यारे ट  हनुपदछ। ु  

२५. पहाड र तराईको ेऽीय भेदभावको अ य ग रनुपदछ। पछ डएका इलाकाह लाई ेऽीय ःवाय ता ूदान ग रनपुदछ। गाउँ र सहरबीच 
स तुलन कायम ग रनुपदछ।  

२६. ःथानीय िनकायह लाई अिधकार र साधनस प न बनाइनुपदछ।  
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जनजी वकाको ू सँग स ब धत मागह   

२७. जिमन जो ेको हनुपदछ। साम तह को स प  जफत गरेर भूिमह न तथा सुकु बाु सीह मा वतरण ग रनुपदछ।  
२८. दलाल तथा नोकरशाह  पुँजीपितह को स प  जफत गर  रा यकरण ग रनुपदछ। अनु पादक ेऽमा अ झएको पुँजीलाई 

औ ोिगक करणमा लगाउनुपदछ।  
२९. सबैलाई रोजगार को यारे ट  ग रनुपदछ। रोजगार  नपाउ जेल बेरोजगार  भ ाको यवःथा ग रनुपदछ।  
३०. उ ोग, कृ षलगायतका सबै ेऽह मा काम गन मजदरुह को यूनतम याला िनधारण गर  यसलाई कडाइका साथ लागू गन यवःथा 

हनुपदछ। ु  

३१. सुकु बासीह लाई बसोबासको उिचत यवःथा ग रनुपदछ। वैक पक बसोबासको यवःथा नगर  सुकु बासीह लाई उठ बास गन काम 
तु त ब द ग रनुपदछ।  

३२. ग रब कसानह लाई पूण पले ऋणमु  ग रनुपदछ। कृ ष वकास बकबाट साना कसानह ले िलएको ऋण िमनाहा ग रनुपदछ। सानो 
उ ोगीह लाई समुिचत कजाको यवःथा ग रनुपदछ।  

३३. मल, बीउ, सःतो र सुलभ हनपुदछ। कसानह लाई उ पादनको उिचत मू य र बजारको यवःथा हनुपदछ। ु ु  

३४. बाढ  पी डत, सु खामःत ेऽह मा उिचत राहतको यवःथा ग रनुपदछ।  
३५. सबैलाई िनःशु क, वै ािनक ःवाः य सेवा र िश ाको यवःथा ग रनुपदछ।  
३६. महँगी िनय ऽण ग रनुपदछ। महँगीको अनुपातमा याला वृ  ग रनुपदछ।  
३७. गाउँगाउँमा खानेपानी, बाटोघाटो र बजलुीको यवःथा ग रनुपदछ।  
३८. कु टर तथा साना उ ोगह लाई वशेष सहिलयत र संर ण दनुपदछ। ु  

३९. ॅ ाचार, कालोबजार , तःकर , घूसखोर , किमसन त ऽ अ य ग रनुपदछ।  
४०. अनाथ, अपा ग, वृ  र बालबािलकाह को उिचत संर णको यवःथा ग रनुपदछ। 
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अनुसूची छ 
सन ्२००३ को वातामा नेकपा (माओवाद ) को कायसूची 

 
 

अ. लआय र उ ेँयह ः   
पुरानो स ा र नयाँ स ाका ूितिनिधह बीचको वाताका लआय र उ ेँयह  यसूकार छन:्  

१. वतमान को ःथितलाई अमगामी राजनीितक िनकासको मा यमबाट अ य गर  मुलुकमा दगो शा त ःथापना गन।  

२. व मान वग य, रा य, ेऽीय, लै गक तथा अ य ूकारका अ तर वरोधह लाई राजनीितक, आिथक र सांःकृितक पा तरणबाट 
समाधान गन। ूजात ऽ र जनजी वकाको समःया हल गन तथा लोकता ऽक एवं समृ  नेपालको िनमाण गन।  

३. एक नया,ँ श शाली र लोकता ऽक रा य एकता िनमाण गन र रा य ःवाधीनता तथा सावभौिमकताको र ाका लािग लोकत ऽ र 
रा यता जःता वषय अ वभा य, अ तिनभर तथा परःपर स ब धत त वह  हनु  ्भ ने कुरालाई अिघ बढाउने।   

४. (खासगर  सु वधाबाट व चत तथा दमनमा परेका समूहह को) यापक मानवअिधकार तथा नाग रक अिधकार सुिन त गन र जनयु का 
पी डतह लाई उिचत ितपूित तथा पुनःथापनलाई सुिन त गन।   

आ. वाताको कायसूची  
आधारभूत राजनीितक कायसूची  

रा यश को ू  वा राजनीितक ू  सबै समःयाह को कु जी भएकोले हो। यसैले वाताको मु य कायसूची राजनीितक नै हनुपछु  र सबै 
कुरा यसमािथ आधा रत हनुपदछ।ु  वतमान स कटको राजनीितक िनकासका लािग अमगामी नयाँ रा यूणाली र यसअनु प नयाँ सं वधान 
आवँयक  छ। यो कन पिन आवँयक छ भने वतमान प र ःथितमा नेपालको सं वधान, २०४७ यवहारतः मतृ भइसकेको छ र मुलुकमा 
संवैधािनक र ता रहेको छ। यस धरातलीय यथाथलाई यानमा राखी नयाँ सं वधानका िनमाण गन विध तथा नयाँ सं वधानक यूनतम 
सारवःतु नै वाताको ूमुख कायसूची हनुपदछ।ु      

नेपालको सं वधान २०४७ मा लोकत ऽका केह  सकारा मक वशेषताह  (जःतै बहदलीयु  ूितःपधा,  आविधक िनवाचन, विधको शासन, 
अिभ य  तथा ूेस ःवत ऽता आ द) रहेका भए तापिन वगत १२ वषको अविधमा यसमा कैय  ग भीर ऽु टह  र अपया ता (जःतै 
तथाकिथत “अप रवतनीय” वशेषताह , रा यश  र सावभौमस ाबीचको वरोधाभास, ए लो ःया सन औपचा रक ढाँचाको ूजात ऽमा 
उ पी डत वग, रा यता, ेऽ, िल ग र अ य त काको वाःत वक लोकत ऽ घोिलनु आ द), रहेको ूमा णत भएको छ।   

यसैले नयाँ सं वधानको िनमाण ू बया र वषयवःतु यस सं वधानभ दा िन त पमा बढ  नै ूगितशील हनुपदछ।ु  ए काइस  शता द को 
नयाँ चेतना र सात वष लामो चक  जनयु ले िसजना गरेको नयाँ राजनीितक श को स तुलन रहेको वतमान प रूेआयमा २०४७ सालभ दा 
अिघ पु ने वचार तथा २०४७ कै उपल धको यथा ःथितमा टािँसइरहने प गामी वचारले देश र जनताको आवँयकता पूरा गदनन ्अिन 
वतमान स कटको समाधान पिन गदनन।् तसथ नयाँ सं वधानको िनमाण ू बया तथा नयाँ सं वधानका यूनतम सारवःत ु यसूकार 
हनुपदछःु    

क. नयाँ सं वधान िनमाणका ू बया र काय विधः 

१. देशका ूमुख राजनीितक दलह  र बा तकार  श ह को सहमितमा सबै लोकत ऽ प धर, देशभ  र स घषबाट आम जनतामा 
मा यता पाएका वाम श ह लाई समावेश गर  एक बहृत ्गोलमेच स मेलनको आयोजना गनुपदछ।   

२. यःतो गोलमेच स मेलनले अ त रम सं वधान बनाउनपुनछ जसले नेपालको सं वधान २०४७ ले ू याभूत गरेका ूजाता ऽक 
अिधकारह को कटौती नगर  राजनीितक श ह को नयाँ स तुलनलाई ूित ब बत गनछ र बा तकार  श ह को नेतृ वमा एक 
अ त रम सरकार गठन ग रनपुदछ।   

३. विभ न वग, जाित, ेऽ, िल ग र समुदायको उिचत ूितिनिध व रहने गर  अ त रम सरकारको नेतृ वमा ६ म हनािभऽ 
सं वधानसभाको िनवाचन गन र सो सं वधानसभाले नयाँ सं वधान तजमुा गर  लागू गन।  
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ख. नयाँ सं वधानको यूनतम सारवःतु  

१. जनता स पूण पमा सावभौमस ा स प न हनुपछु  र रा यश  पूण पमा जनताको हातमा रहनुपछ।   

२. सबै वग, जाित, दिलत, म हला, भाषाभाषी तथा धािमक समूहह , ेऽ र विश  य ह को उिचत ूितिनिध वस हतको एक 
सव च ूितिनिधमूलक संःथाको पमा जनूितिनिध सभाको िनवाचन ग रनेछ। रा यका सबै अ गह  यस ैजनूितिनिध सभाूित 
उ रदायी हनेछन।ु ्  सोह अनु प सबैको समुिचत ूितिनिध व हनेु  गर  सरकारको गठन ग रनेछ।  

३. सं वधानका कुनै पिन ूावधानको संशोधन गनुपन भएमा जनूितिनिध सभाको दईितहाइु  बहमतबाटु  वा जनमत स महबाट ग रनेछ।   

४. शाह  नेपाली सेना र जनमु  सेनाको यथोिचत ्संरचना मक प रवतन गर  एक कृत रा य सेनाको िनमाण गन र सो सेनाको प रचालन 
जनता ारा िनवािचत ूितिनिधह को मातहत रा खनुपछ।   

५. बहदलीयु  ूितःपधा, आविधक िनवाचन, ःवत ऽ मतदान, विधको शासन, अिभ य  तथा ूेस ःवत ऽता, आधारभतू 
मानवअिधकार जःता व यापी ूजाता ऽक तथा नाग रक अिधकारको यारे ट  ग रनुपदछ।   

६. देशका सबै उ पी डत जनजाित, मधेसी र उ पी डत ेऽको आ मिनणयको अिधकारस हत रा य तथा ेऽीय ःवाय ताको यारे ट  
ग रनुपदछ।   

७. देशलाई पूण पमा धमिनरपे  बनाउनुपछ।  

८. िश ा, ःवाः य तथा रोजगार लाई जनताको मौिलक अिधकार मािननुपदछ र सबैलाई िनःशु क आधारभूत िश ा र ःवाः यको 
सुिन त तु याइनुपदछ।  

९. “जिमन जो ेको” भ ने िस ा तअनु प नयाँ भूिम-स ब धको िसजना गनुपदछ र जिमनको यायपूण पुन वतरण तथा अमगामी 
यवःथापन ग रनुपदछ। ःवावल बी रा य औ ोगीकरण तथा रा य पुँजी र ॐोतह को संर ण गन नीित िलइनुपदछ।  

१०. सन ् १९५० को नेपाल-भारत स धलगायत सब ै ूकारका असमान स धह  खारेज गर  प चशील (शा तपूण सहअ ःत वका पाँच 
िस ा त) को आधारमा ःवत ऽ एवं असंल न पररा  नीित अवल बन गनुपदछ। अ य देशसँग ग रएका स ध-स झौताह को अनुमोदन 
जनूितिनिध सभाको दईितहाइु  बहमतलेु  ग रनुपदछ।  

ग. वतमान स कटको समाधान अमगामी समाधान ारा खो न इ छकु  सबै राजनीितक श ह बीच उ ल खत नयाँ सं वधानका यूनतम 
सारवःतुमा सहमित तथा समझदार  हनु  स छ तथा हनुु  पिन पदछ भ ने हाॆो सोचाइ छ। यसो भए तापिन शतर हत सं वधानसभाले 
नयाँ सं वधानको िनमाण गन हनालेु  अ हले न ैसो सं वधानका सबै ूावधान र वशेषताह को िनधारण गनु सै ा तक तथा यावहा रक 
दबैु  ले उपयु  हँदैन।ु  उ ल खत यूनतम सारवःतुका अित र  राजत ऽ तथा अ य ूगितशील वषयमा विभ न राजनीितक 
श ह  आ-आ नो कोणका साथ जनतामाझ जान स नेछन ्र जनताको अ तम फैसला स ब धत सबैका लािग ःवीकाय हनेछ।ु    

इ. रा य तथा आिथक-सामा जक ू ह   

१. आत कवादको बहानामा ग रएका सबै ूकारका स झौता, सैिनक सहायता, वदेशी सै य उप ःथित एवं गित विध आ दका कारण 
वाताको वातावरण असहज हनेु  र मुलुकको हत वपर त हनेु  हनालेु  यःता गित विध रो कनुपदछ।  

२. नेपाल-भारतबीचको खुला िसमानालाई उपयु  किसमले यव ःथत ग रनपुदछ। सीमा ेऽमा हनेु  गरेका सबै ूकारका अितबमण र 
उ ल घनका घटना िनय ऽण ग रनुपदछ। वदेशी कामदारका लािग “वकपिमट” लागू ग रनुपदछ।   

३. देशको अिभशापका पमा रहेको गोखा भत  के ि ब द गनुपदछ र सबै नेपालीलाई मुलुकिभऽै रोजगार  उपल ध गराउनुपदछ।   

४. उ ोग, यापार र आिथक ेऽमा वदेशी एकािधकारको अ य ग रनुपदछ। रा य उ ोगह  र पर परागत उ मको संर ण र संव न 
ग रनुपदछ र िन त समयाविधिभऽ देशलाई वदेशी ऋणको च गुलबाट मु  ग रनुपदछ।   

५. गसैस र अगैससका नाममा देशिभऽ भएका घूसपैठ र अितबमण रो कनुपदछ। देशको हत वपर त अ तरा य व ीय संःथाह बाट 
थोप रएका शतह  अमा य घो षत ग रनुपदछ।  

६. मुलुकको अपार जलॐोतको स भावनालाई उपयोग गन एक कृत रा य जलॐोत नीित तजमुा गनुपदछ। साना र मझौला जल व तु ्
प रयोजनालाई ूाथिमकता दई िन त समयाविधिभऽ पूरै देशको व ुतीकरण ग रनुपदछ।   
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७. भूिमह न र ग रब कसानलाई पूण पमा ऋणमु  ग रनुपदछ र उनीह का लािग रोजगार को यारे ट  ग रनुपदछ।   

८. कमैया, ह वा-च वा आ द सबै ूकारका बँधुवा मजदरु ूणालीको अ य गर  रोजगार  र पुनवासको यारे ट  ग रनुपछ। सब ै
घरबार वह नह का लािग उपयु  आवास यवःथा ग रनुपदछ।   

९. मल, बीउ वजन आ द कृ ष वःतुमा सलुभ र सहज पहँचु  हनपुदछु  र िसंचाइ सु वधाको वःतार ग रनुपदछ। कृ ष उ पादनका लािग 
उपयु  मू य तथा बजार उपल ध गराइनुपदछ। 

१०. पेशोिलयम पदाथ र अ य दैिनक आवँयकताका वःतुह को ब दो मू य िनय ऽण ग रनुपदछ। मू य वृ को अनुपातमा मजदरु र 
कमचार को याला र तलब बढाइनुपदछ।  

११. ॅ ाचार, तःकर , दलाली र नाफाखोर मा संल न हनेलाईु  िछटो र कडा सजाय दन उपयु  संय ऽ बनाइनुपदछ।  

१२. रा य तथा वै ािनक िश ा ूणाली लाग ूग रनपुदछ। िश ा रोजगार मूलक हनपुदछ।ु  िश ाको यापार करण तथा िनजीकरण तु त 
रो कनुपदछ।  

१३. वशेषगर  मामीण ेऽमा सवसलुभ र िनःशु क ःवाः य सेवा उपल ध तथा वःतार ग रनुपदछ।   

१४. वह न, अपा ग, वृ वृ ा, अित ग रब र बालबािलकाको अिधकार यारे ट  ग रनुपदछ र उनीह का हेर वचारका लािग वशेष 
यवःथाको यारे ट  गनुपदछ।   

१५. म हलामािथ हनेु  सबै ूकारका शोषणह को अ य ग रनुपदछ र म हलालाई पतैकृ स प मािथको हकलगायतका सबै ेऽमा समान 
अिधकार दइनुपदछ।   

१६. दिलतमािथको छवाछु ू तलगायत सबै ूकारका शोषण र भेदभावको अ य ग रनुपदछ।  उनीह को अ सरह बाँ न पाउने अिधकार 
सुिन त ग रनुपदछ।   

१७. मजदरुका लािग काम गन समय ह ाको ४० घ टा तो कनुपदछ र यूनतम याला िनधारण गर  यसको काया वयन कडाइका साथ 
ग रनुपदछ।   

१८. युवाह को सवा गीण वकासका लािग ठोस नीित तजमुा गर  यसको योजनाब  पमा काया वयन ग रनुपदछ।   

१९. लेखक, संःकृितकम , बौ क वग, िच क सक, कानुन यावसायी स चारकम , इ जिनयर, िश क तथा अ को ूा क ःवत ऽता 
र यावसाियक सुर ा सुिन त गर  उनीह लाई देश तथा जनताूित सम पत तु याइनुपदछ।   

२०. वदेशी सांःकृितक ूदषूण र अितबमणको मा यमका पमा रहेका अ ील चलिचऽ, िभ डयो र मु ित साममीह को आयत तथा 
वतरणमा ूितब ध लगाइनुपछ।  

२१. मामीण ेऽमा खानेपानी, पुल-पुलेसा, व ुत ्लगायत अ य पूवाधारको वकास र वःतार गन वशेष योजना तजमुा गर  ितगितकाु  
साथ ितनको काया वयन ग रनुपदछ। विभ न भौगोिलक ेऽका बीच तथा सहर  र मामीण इलाकाबीच व मान अस तुलनको अ य 
गन स तुिलत वकासको योजना तजमुा गर  काया वयन ग रनुपदछ।    

२२. वदेशमा कायरत नेपालीह को अिधकारको र ा ग रनुपदछ।   

२३. जनयु का बममा विभ न समयमा मा रएका र देश तथा जनताको मु का लािग मृ यु वरण गरेकाह लाई शह द घोषणा ग रनुपछ र 
ह याराह लाई सजाय दइनुपछ।   

२४. जनताका विभ न वग, त का र जनस गठनह ले अिघ सारेका यायोिचत मागह  पूरा ग रनुपदछ।   

ई. मानवअिधकार तथा त काल राहत एवं पुनःथापनसँग स ब धत वषयह   

१. जनयु का बममा भएका मानवअिधकार उ ल घनका घटनाह को िनंप  पमा छान बन गन मानवअिधकार स गठनका ूितिनिधह  
रहेका एक उ चःतर य अिधकारस प न आयोग गठन ग रनपुदछ र उ ल घनकताह लाई त काल कारबाह  ग रनुपदछ।   

२. शह दका प रवारलाई त काल राहत तथा उिचत ितपूित उपल ध गराइनुपदछ।  

३. जनयु का बममा घाइते भएका सबैको िनःशु क उपचार गराइनुपदछ।  
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४. जनयु का बममा वःथा पत भएकाह  सबैलाई पुरानै थलो वा अ य उपयु  ठाउँमा पुनःथा पत ग रनुपदछ।   

उ. काया वयन तथा अनुगमन  
दबैु  प बीच सहमित भएका स पूण वषयह  तो कएको समयिभऽ काया वयन ग रनुपछ र सहमितको काया वयन भएनभएको अनुगमन 
गन एक िनंप  अनुगमन सिमितको िनमाण ग रनुपछ। 
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अनुसूची ज 
इ टर यासनल बाइिसस मपुको प रचय 

 
 

इ टर यासनल बाइिसस मुप (बाइिसस मुप) ःवत ऽ, 
गैरनाफामुखी गरैसरकार  संःथा हो। पाँचओटै महादेशमा यसका 
झ डै १२० कमचार ह  कायरत छन ् । यस संःथाले ःथलगत 
अनुस धानमा आधा रत व ेषण तथा उ चःतरमा पैरवी गरेर 

 रो ने र  समाधान गन ूयास गदछ।  

बाइिसस मुपको काम गन मु य आधार ःथलगत अनुस धान 
हो। आक ःमक पले हंसा भ कन स ने,  चकन स ने 
वा को पुनराविृत हन स नेु  खतरा भएका देशिभऽै अथवा 
यःता देशका न जकका िछमेक  मुलुकह मा रहेर बाइिसस 
मुपका राजनीितक व ेषकह को समूहले काम गदछ। ःथलगत 
अनुस धानबाट ूा  सूचना र मू या कनका आधारमा बाइिसस 
मुपले ूमुख अ तरा य िनणयकताह सम  पेस गन 
यावहा रक सुझाउस हतको व ेषणा मक ूितवेदन तयार पाछ 
। बाइिसस मुपले १२ पृ को बाइिसस वाच नामको मािसक 
बुले टन पिन ूकाशन गछ । यस बुले टनले संसारभ रका  

चिलरहेका र  हनु  स ने ठाउँह मा के भइरहेछ यसबारे 
ताजा जानकार  गराउँछ।  

बाइिसस मुपले तयार पारेको ूितवेदन र सूचना इमेलमाफत 
स ब धत सबलैाई वतरण ग र छ । अिन मु ित पमा 
पररा  म ऽालयका अिधकार ह  तथा अ तरा य 
स घसंःथाह लाई पठाउने ग र छ। यसबाहेक ती साममी 
बाइिसस मुपको वेबसाइट www. crisisgroup.org मा पिन 
उपल ध गराइ छ। बाइिसस मुपले आ ना व ेषणह तफ यान 
आकषण गराउन र आ ना सुझाउह ूित समथन जटुाउन सरकार 
र सरकारलाई ूभाव पान स ने य , स घसःंथा तथा स चार 
जगत ्सँग िमलेर काम गछ। 

स चार जगत ्, राजनीित, कूटनीित र यापा रक ेऽका 
ूित त य ह  रहेको बाइिसस मुपको बोडले बाइिसस 
मुपको सुझाउ र ूितवेदनलाई संसारभ रकै उ च तहका 
नीितिनमाताह सम  पु  याउन ू य  सहयोग गछ। बाइिसस 
मुपको सहअ य मा ौी युरोपेली स घका पररा  मािमलाका पूव 
आयु  ब ोफर याटन र पूव अमे रक  राजदतु टमस पक रङ 
हनुह छ।ु ु  सन ्२००० को जनवर दे ख बाइिसस मुपको अ य  

तथा कायकार  ूमुखमा अःशेिलयाका पूव वदेशम ऽी गारेथ 
एभा स रहनुभएको छ।  

बाइिसस मुपको अ तर य मु यालय ॄसे समा छ। आ ना 
पैरवीस ब धी कामह लाई अिघ बढाउन यसका कायालयह  

वािस टन ड सी (जहा ँयसको दता भएको छ), युयोक, ल डन 
र मःकोमा ःथा पत ग रएका छन।् ःथलगत अनुस धानका लािग 
यस संःथाका १४ ओटा कायालयह  अ मान, वःकेक, बोगोटा, 
कायरो, डाकार, दसा वेु , इःलामावाद, जकाता, काबुल, 

काठमाड , नैरोबी, ू ःटना, सोल र ितबिलसी रहेका छन ् र 
चारओटा महादेशका ५० भ दा बढ  स कटमःत देश र ेऽमा 
यसका व ेषकह  हाल कायरत छन। यीम ये अ ृकामा्  

अ गोला, बु ड , कोट डे आइभर, ूजाता ऽक गणत ऽ कंगो, 
इ र शया, इिथयो पया, िगनी, लाइबे रया, वा डा, साहेल ेऽ, 
िसयरा िलओन, सोमािलया, सुडान, युगा डा र ज बाबेमा, तथा 
एिसयामा अफगािनःतान, इ डोनेिसया, कँमीर, कजाखःतान, 
क िग जःथान, यानम (बमा), नेपाल, उ र को रया, 
पा कःतान, ौील का, ता ज कःतान, तुकमेिनःतान र 
उ वे कःतान तथा युरोपमा अ बेिनया, अरमेिनया, अजरवैजान, 
बो ःनया हजगोिभना, ज जया, कोसोभो, मो दोभा, भा डोमा, 
म टेनेमो र स वया तथा प म एिसयामा उ र अ ृकादे ख 
इरानस मको स पूण ेऽ अिन या टन अमे रकामा कोल बया 
ए डयन ेऽ र हाइट मा पदछन।्  

बाइिसस मुपले सरकार, परोपकार  गुठ  र स घसंःथा र 
य गत च दादाताह बाट आ नो कोषमा रकम जटुाँउछ । 
हाल विभ न देशका िन न सरकार  िनकाय एवं संःथाह ले 
रकम उपल ध गराउँछन:् अःशेिलयाको अ तरा य वकास 
एजे सी (एएआईड ), अ ःशयाको पररा  म ऽालय, बे जयमको 
पररा  म ऽालय, यानेडेली वैदेिशक यापार तथा वदेश 
मािमला वभाग, यानेडेली अ तरा य वकास एजे सी, 
यानाडेली अ तरा य वकास अनुस धान के ि, चेक पररा  
म ऽालय, ह या डको पररा  म ऽालय, फन या डको पररा  
म ऽालय, ृा सेली पररा  म ऽालय, जमन वदेश वभाग, 
आयर या डको वैदेिशक मािमला वभाग, जापान अ तरा य 
सहयोग िनयोग (जाइका) िल टेनःटाइनको पररा  म ऽालय, 
ल जे बगको पररा  म ऽालय, यु ज या ड अ तरा य 
वकास एजे सी, शाह  डेिनस पररा  म ऽालय, शाह  नवली 
पररा  म ऽालय, ःवीडेनको पररा  म ऽालय, ःवीस स घीय 
पररा  वभाग, टक को पररा  म ऽालय, संयु  अिधरा यको 
वदेश तथा कमनवे थ वभाग, बेलायती अ तरा य वकास 
वभाग र अमे रक  सहयोग संःथा (युएसएड) छन।्  

गुठ  र िनजी ेऽका दाताह मा Carnegie Corporation of New 

York, Carso Foundation, Compton Foundation, Ford Foundation, 

Fundación DARA Internacional, Iara Lee and George Gund III 

Foundation, William & Flora Hewlett Foundation, Hunt 

Alternatives Fund, Kimsey Foundation, Korea Foundation,  

John D. & Catherine T. MacArthur Foundation, Charles Stewart 

Mott Foundation, Open Society Institute, Pierre and Pamela 

Omidyar Fund, Victor Pinchuk Foundation, Ploughshares Fund, 

Provictimis Foundation, Radcliffe Foundation, Sigrid Rausing 

Trust, Rockefeller Philanthropy Advisors and Viva Trust छन।् 
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अनुसूची झ 
बाइिसस मुपले सन ्२००४ दे ख  तयार पारेका एिसयास ब धी ूितवेदन र जानकार ह  
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