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नेपाल : जनश बाट शा न्तको दशातफ? 

सारस ेप  र  सुझाउ 

२४ अ ूल २००६ मा राजा ानेन्िले जनआन्दोलनसाम ु
आ मसमपण गनु नेपालको लोकतन्ऽको वजयको स केत हो भने 
नयाँ सरकार र माओवाद ह बीच यु वराम हनु ग भीर शा न्त ु
ू बयाको थालनी। “जनआन्दोलनको भावना” लाई मान्न बा य 
हँदै ानेन्िले जनताको सावभौमस ा ु ःवीकार गरे, संसदको 
पुनःःथापना गरे र मूलधारका सात दलह को गठबन्धनलाई 
आ नो मागिचऽ लागू गन आमन्ऽण गरे। उ  मागिचऽअन्तगत 
दलह ारा माओवाद सँग पाँच म हनाअिघ ग रएको 
स झौताअनु प सं वधानको पुनलखन गनका लािग 
सं वधानसभाको िनवाचन गन कुरासमेत उ लेख छ। अन्तरा य 
समुदायले दलह लाई राजासँग बेकामे स झौता गन दबाब दने 
ूयास गरेर आ नो व सनीयता गुमायो र अब वगतका यःता 
ग तीह बाट जोिगदै क ठन स बमण र शा न्त ू बयालाई सघाउ 
पु  याउन उसले कडा िमहेनत गनुपदछ।  

लोकता न्ऽक आन्दोलन चारओटा मोचामा नेपाली जनताको वजय 
िथयो :  

 राजामािथ। अ ूल म हनामा ह स म भएका वरोध 
ूदशन र हडतालह का बममा नेपालको राजनीितक 
प र ँयमा प रवतनह  देखा परे। राजा र उनको ू य  
शासनूित लामो समयदे ख यापक असन्तोष र हआएको 
िथयो। राजाले जनभावनाको गलत मू या कन गर  २१ 
अ ूलका दन अिघ सारेको ूःताव व  क युको आम 
अव ाका साथ ग रएको वरोध ूदशन िनणायक 
जनफैसला िथयो जसले गदा आ नो मातहतमा शाह  
सुर ा फौजको वशाल प  हँदाहँदै पिन आ मसमपण ु ु
गनुबाहेक राजासँग कुनै वक प रहेन।  

 दलह मािथ। सरकारमा छँदा दलह ले खेलेको िमिौत 
भूिमकाको अिभलेख र ितनले राजासँग मुलुकको अ यु म 
हत वपर त कुनै अनुिचत स झौता गलान क भन्ने ्
डरले गदा जनतामा दलह ूित आश का िथयो। तथा प 
िनरन्तर दबाब दने हो भने दलह ले जनभावनाअनु प 
ूितिनिधमूलक राजनीितक नेतृ व ूदान गलान भन्ने ्

आशा धेरै मािनसह मा िथयो। यो एउटा यःतो त रका 
हो जसबाट अ हलेस म ठोस नितजाह  ूा  भएका छन। ्  

 माओवाद ह मािथ। जनआन्दोलनको सफलतामा 
माओवाद ह को समथनको मह वपूण भूिमका रहेको छ। 
य प मूलधारका लोकतन्ऽवाद ह  यस कुरालाई ःवीकार 
गन आनाकानी ग ररहेका छन। तर विोह ह ले ू य  ्
पबाट आमह गदागद पिन जनता मामीण ेऽमा समेत 
माओवाद  झन्डामुिन गोलब  भएनन। धेरै मािनसह ले ्
माओवाद  कायसूचीका त वह लाई ःवीकार त गरे तर 
माओवाद ारा ग रएको बा न्तकार  विोहको आ ानलाई 
नटेरेर ितनले जनश  विोह ह का साथै दरबार र 
दलह का कायह मािथको अवरोध हो भन्ने कडा स केत 
दए।  

 अन्तरा य समुदायमािथ। नेपालमा बा  श ह को 
वशेष ूभाव रहँदै आएको छ। ेऽीय महाश का बीचमा 
अव ःथत हनाु ले र लामो समयदे ख वैदेिशक सहयोगमािथ 
िनभर रहनाले नेपालका नेताह  र जनताले स कट 
आइला दा ूायः बा ह रयाह का मुख ता ने गरेका हन। ु ्
यसपािल संयु  रा य अमे रका र कितपय युरोपेली 
श ह ले लोकता न्ऽक आन्दोलनको वातावरण िसजना 
गन सघाउ नपु  याएका होइनन तर स कटको अन् य गन ्
अलोक ूय समाधान ूःतुत गन दबाब दने ल ण 
दे खएपिछ भने नेपाली जनताले यसलाई ठाडै अःवीकार 
गरे।  

दल वा माओवाद को स ग ठत कारबाह ले नभएर यापक जनताको 
कारबाह ले नै अन् यमा राजालाई झु न बा य तु याएको त यले 
जनतालाई नेपालको राजनीितको केन्िमा ितनको हैिसयतअनुसार 
सुहाउँ दलो ठाउँमा रा ख दएको छ। यसर  नेपाली जनता ूमुख 
राजनीितक खेलाड ह बाट हनु  स ने द यवहारमािथ श शाली ु
अ कुश लगाउन स ने अवःथामा पुगेका छन। वरोध्  
ूदशनह लाई रो ने सम न्वत अन्तरा य अिभयानसामु नेपाली 
जनता यो काय गन समथ हनुको अथ के हो भने अब ितनले ु
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बा ह रयाह का मुख ता नु ज र  छैन। यो जनताले आ न ै
बलबुताले ूा  गरेको वजय हो। जनताले दलह लाई खराब 
सरस लाहका पमा अिघ सा रने बा  दबाब व  ढतासाथ 
उिभन सफलतासाथ ूो सा हत गरेको त यले स चा रा य 
ःवािम व र शा न्त ू बयाको दशा तथा संवैधािनक सुधारलाई 
संव न गन स कने कुराको शभु स केत दएको छ।  

जनआन्दोलनले नोभे बर २००५ मा दलह ारा माओवाद ह सँग 
ग रएको बा॑बुँदे समझदार लाई सह  सा बत ग र दयो। यो 
सहमित बना आन्दोलन कदा प स भव हने िथएन। साथै ु
जनआन्दोलनले माओवाद  व  ल ने एकमाऽ बाटो राजदरबार 
र दलह बीचको मेलिमलाप हो भन्ने ूःथापनालाई पिन िनणायक 
पले इन्कार ग र दयो। दलह  र माओवाद ह ले आ नो संयु  
शा न्त योजनाूितको ूितब तालाई पुनःपु  गनु उ साहजनक 
कुरा हो। बा॑बुँदे समझदार मा ठोस आ म हत अन्तिन हत छ 
य प यसको सुिन तता भने छैन। तथा प यो समझदार लाई 
सफलतापूवक कायान्वयन गन काय अझै पिन दवैु  प का लािग 
अ यन्तै आकषक वक पका पमा रहेको छ।  

सरकारमा छँदा र अिघ लो चरणमा शाह  शासन व  आधा 
मनले स चालन ग रएको “ूितगमन वरोधी” अिभयानको नेतृ व 
गन बममा जन व ास गुमाएर िनकै नै बद वाइँ ग रएका 
नेपालका राजनीितक दलह ले फे र िनकै हदस म जन व ास 
आजन गरेका छन। तर नयाँ सरकार गठन गन बमको सु मा ्
मन्ऽालयका पदह को बाँडफाँडको ू मा किच गल गद उ  
ू बयालाई ढलो गराउने कायकलापह  भने न्यून ूेरणादायी 
िथए। अ ूल ३० मा शपथमहण गरेका ८४ वष य वृ  ूधानमन्ऽी 
िग रजाूसाद कोइरालाको सरकार न् लाई अन् य गन व मान 
मागिचऽको अनुसरण गनुबाहेक काय गन सीिमत वैधता भएको 
अन्त रम शासन यवःथा माऽ हो। यसका सामु त काल सामना 
गनुपन चुनौतीह  चारओटा छन ् :  

 शा न्त ू बयालाई सह  गोरेटोमा डो  याउनु;  

 राजालाई काबुमा रा ु र सेनामािथ िनयन्ऽण कायम गनु;  

 संवैधािनक प रवतनका लािग योजना बनाउनु; र  

 स बमणकालीन न्याय यवःथास बन्धी जनचाहनालाई 
स बोधन गनु।  

व मान नाजकु वातावरणमा यी चुनौतीह को हल गन बममा 
नेपाल सरकारलाई म त दएर अन्तरा य समुदायले नेपालमा 
गुमाएको आदरभाव पुनः आजन गन स छ। देश अझै सा बक 
पमा काय स चालन गन अवःथामा फकको छैन। यसैले दात ृ
संःथाह ले जनश बाट शा न्ततफको क ठन स बमणको 
ू बयाको र ा गन आफूले खे नुपन भूिमका बु नु ज र  छ।  

सुझाउह   

भारत, संयु  रा य अमे रका, युरोपेली स घ र 
अन्तरा य समुदायका अन्य सदःयह का लािग :  

1. िन निल खत बुँदाह लगायत ःप  साझा मान्यताह मा 
आधा रत त रकाको समन्वय गन ु:  
(क) स पक समूह र पूरक शा न्त सहयोग समूहको 

ःथापना गनु। हाल शा न्त ू बया जार  रहेको 
अवःथामा शा न्त सहयोग समूहको भूिमका िनकै 
मह वपूण हनेछु ,  

(ख) नेपाली जनता ःवयं अन्तरा य संल नताको िनधारण 
गन कता हन र प रवितत घरेलु राजनीितक ु ्
वातावरणमा नेपालका दलह , नाग रक समाजका 
समूहह  तथा अन्य ूितिनिधह  अन्तरा य 
संल नताको ूकृितबारे सुझाउह  ूःतुत गन 
मािमलामा प हलेभन्दा राॆो ःथितमा भएको कुरालाई 
ःवीकार गनु,  

(ग) शा न्त आजको ूाथिमकता हनाले सुनौलो िनयममा ु
“ठेस नलगाउने” कुरालाई ःवीकार गर  वकासस बन्धी 
िनकायह ले सरकार र माओवाद ह  िनयम वपर त 
च न नपाऊन भन्नका लािग ितनलाई दबाब दने ्
हेतुले आ ना कायस चालनस बन्धी मलूभूत 
मागदशनह को पालना ग ररहनुपदछ,  

(घ) नेपालमा २००२ को लन्डन स मेलनको स भा वत 
अनुगमनको आयोजना ग रनुपछ। यसलाई सायद 
समावेशी तयार  र सहभािगताको ढोका खु ने शा न्त 
तथा वकास म चको विश  ःव प दनपुला। 
नेपालको नाग रक समाज ारा जनू म हनाको अन् यमा 
काठमाड मा आयोजना गर  यो ू बयाको थालनी गन 
योजनामा सहयोग गन र ग भीर सहभािगता ूदान 
गन लायक छ, र  

(ङ) न् का जड कारणह लाई स बोधन गन र वकास 
स बन्धी िनकायह का बयाकलापह ले अिततमा 
यदाकदा गरेझ आइन्दा सामा जक, जातीय वा ेऽीय 

ले मािनसह लाई पाखा पान ढाँचाह लाई सु ढ 
नबनाउने कुरालाई सुिन त गन समावेशी तथा 
सहभािगतामूलक वकासलाई सुिन त गन।ु  

2. िन निल खत कुराह को आवँयकता महसुस गर  सुधारह  
र वकासको वृ लाई नभई ःथािय व र शा न्तलाई सव च 
ूाथिमकता दन ु:  
(क) राॆर  सोच वचार नगर कन ह प  “शा न्तस बन्धी 

टुबे” कायबमह को थालनी गनबाट जोिगनु, कनभने 
राॆर  योजना नबनाई ग रने नगद र अन्य सहयोग 
ू यु पादक हनु  स छ,  

(ख) नयाँ सरकार वधायक  र शासक य मताह स हत 
पूण अिधकारूा  सरकार नभएर अन्त रम र िन छरो 
ूकृितको सरकार हो र यसको वैधता शा न्त 
ू बयालाई अिघ बढाउनका लािग ूा  जनसमथमा 
आधा रत छ भन्ने कुराको हे का रा ु,  
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(ग) वकासस बन्धी सहयोग राजनीितक ःथित र 
ू बयाह बाट अलग हन स दैन भन्ने कुरालाई ु
ःवीकार गर  राजनीितक व ेषणले सहयोगस बन्धी 
योजनालाई सुसूिचत गन कुरालाई सुिन त गन,ु र  

(घ) ज लाह मा सरकारको पहँच र ूशासिनक मता के ु
कःतो छ सोको मू या कन गन ुजनु कुरा क तीमा 
पिन उ च तहको राजनीितक वातावरण ज कै 
मह वपूण हन्छ। ु  

3. िन निल खत कायह ारा शा न्त ू बयालाई सहयोग गनु 
:  
(क) अनुरोध ग रएको ख डमा शा न्त ू बयाको अनुगमन 

गन सघाउन,ु र हाल स-साना उ ेँयह का लािग 
यावहा रक योजना बनाउन सु  गन,ु  

(ख) दवै सश  प लाई बःतारै बःतारै सैन्य ःथ रकरण ु
र असैन्यकरणको ू बयामा सहयोग गन तयार  गन,ु  

(ग) सेवाह  ूदान गरेर र आिथक वकास गन ेऽका 
ढोका खोलेर वकास तथा मानवीय सहयोगलाई शा न्त 
ू बयालाई सु ढ गन कायमा लगाउन,ु  

(घ) अन्तरा य व ीय संःथाह सम  अन्त रम सरकार 
स बन्धी सधुारका मह वाका ी ूःतावह  पेस 
गनुको स टा ितनलाई लघुःतर य आिथक ःथरता र 
पारदिशतालाई उ चतम ूाथिमकता दनका लािग 
ूो सा हत गन,ु र  

(ङ) ूित त अन्तरा य लेखापर कह बाट सरकार, 
राजदरबार र सैिनक खचको सोलोडोलो पेसागत 
लेखापर ण गराउने कायमा आिथक सहयोग गनबारे 
सोच वचार गनु।  

4. राजसंःथासँग िन निल खत िस ान्तअनु प स बन्धह  
स चालन गनु :  
(क) राजनीितक नेताह ले सरकारले अनुरोध गरेको ख डमा 

माऽ राजालाई भे नु,  
(ख) राजतन्ऽ भएका देशह ले ानेन्िसँगको स बन्धलाई 

कायम राखेर स ाबाट पिछ हटेबापत उनलाई परुःकृत 
गन लालाियत हनुु हँदैन। यसो ग रयो भने अन्तरा य ु
समुदायको व सनीयतामा झन ठलो िगरावट ् ू
आउनेछ।  

(ग) काठमाड ःथत कूटनीित ह ले शाह  शासनकालमा 
सबैभन्दा बढ  यादती गनमा ज मेवार रहेका शाह  
नातागोताह लाई पुनःःथा पत गन लालाियत हनुु हँदैन। ु  

5. सुर ा ेऽसगँ िन निल खत िस ान्तह अनुसार 
सावधानीपूवक सलं न रहनु :  
(क) वशेष गरेर अ हले दईप ीय यु वरामको कारण ु

घातक साममीह को सहयोग आवँयक नभएको हनाले ु
यःतो सहयोगलाई पुनः िनरन्तरता न दन,ु  

(ख) सेनालाई लोकता न्ऽक िनयन्ऽणमा याउनका िनिम  
चािलएका ठोस कदमह स बन्धी मान्यताका आधारमा 

सेनासगँ ग रने सबै स पक-स बन्धलाई नाग रक 
सरकारमाफत स चालन गन,ु  

(ग) हालस म अनु रत रहेका जबजःती बेप ा पा रएका 
घटनाह  र दोषीलाई यथे  सजाय दने मािमलाह  
लगायतका मानवअिधकार उ ल घनस बन्धी 
घटनाह को पूण र पारदश  पले छान बन गराउने 
दबाबलाई कायम रा ु,  

(घ) राजनीितकम ह  र नाग रक समाजका पेसाकम ह का 
ूबन्धनस बन्धी मताह को वकासमा सहयोग गन,ु  

(ङ) शाह  नेपाली सेना ारा ग रएका मानवअिधकार 
उ ल घन स बन्धी घटनाह को सन्तोषजनक पले 
छान बन गर  उ  सेनामािथ लोकता न्ऽक िनयन्ऽण 
कायम गन ःप  झलक दने ठोस कदमह  
नचािलउन्जेलस म शाह  सेनालाई रा स घीय शा न्त 
सेनामा ःथान दने कायलाई ःवे छक पले ःथिगत 
गन कायलाई समथन गन,ु  

(च) यु वराम कालमा कानुन र यवःथा कायम गनमा 
मह वपूण भूिमका खे ने नेपाल ूहर लाई सु ढ गराउन ु
आवँयक भएकाले यसलाई सहयोग गन।ु  

6. स बमणकालीन न्यायूणाली एक संवेदनशील ेऽ हो 
जसमा रा य ःवािम व र रा य िनणय अ यन्तै 
मह वपूण हने कुरालाई कदर गनु। तर साथसाथैु  
रा स घीय मानवअिधकार उ चायु को कायालयले जसर  
वैध अिधकार ह सँग मानवअिधकार हननस बन्धी 
छान बनह बाट ूा  अ ना खोजह  ःवे छक पले 
बाँडचुँड गन बम सु  गरेको छ यसैगर  सरकारलाई अन्य 
देशका अनुभवह  र ूा विधक साधनह का लाभह  ूदान 
गन त पर रहनु।  

7. संवैधािनक सुधार ू बयामा संल न हनका लािग ूितःपधा ु
गद आ नो हात मािथ पन किसमको सहयोग गनबाट 
जोिगनु। यःतो ूितःपधा र सहयोगको नितजा 
जनअनुमो दत सं वधानका सारभूत िस ान्तमा स झौता 
गनु हनु  स छ। यसो गनुको स टा सरकारको 
अनुरोधअनुसार सहयोग गनुपदछ :  
(क) अनुरोध ग रएको अवःथामा आिथक सहयोग दएर वा 

सावजिनक परामश तथा यापक रा य बहसलाई 
ूा विधक पले सहजीकरण गर  सहयोग गरेर 
जनता ारा स चालन ग रने ू बयालाई सघाउ 
पु  याउन,ु र  

(ख) जहाँ उपयु  हन्छ यहाँ थु प यापक ूा विधक 
सहयोग गन तयार हनु।ु  
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१. प रचय 

अ ूल २००६ मा भएको लोकता न्ऽक आन्दोलनले नेपालको 
राजनीितक प र ँयमा प रवतन गरेको छ तर यो शा न्ततफको 
लामो र चुनौतीपूण बाटोको ूार भ माऽ हो।• यो आन्दोलन 
जनसहभािगताको यापकता र यसले महण गरेको गितको 
तीोताका ले उ लेखनीय हनु  गयो। आन्दोलनका यी दवै ु
वशेषता मूलधारका दलह  र माओवाद  दवैको अपे ाभन्दा ु
बा हरका कुरा िथए। यस रपोटमा आन्दोलनले िलएको बाटाको 
ूार भक व ेषण ूःतुत गद राजाले आ मसमपण गरेपिछ 
िसजना हनु  आएको ःथितमा नेपाली जनतालगायत ूमुख 
राजनीितक खेलाड ह का प रवितत ःथितह को परेखा ूःतुत 
ग रएको छ।  

यो आन्दोलन न त पूण पले योजनाब  िथयो न त पूण पले 
ःवतःःफूत नै िथयो। यो आन्दोलन नोभे बर २००५ मा दलह  र 
माओवाद बीच भएको खुकुलो राजनीितक गठबन्धन र ितनको 
शा न्तस बन्धी संयु  योजनाले शाह  शासनका अनेक  
असफलताह बाट यसूित ब दो माऽामा मोहभ घ हँदै गएका ु
जनतामा जगाएको आशाको जगमािथ खडा भएको िथयो। वरोध 
ूदशन नामले मूलधारका सातदलीय गठबन्धनको• िथयो तर 
यवहारमा भने यसमा माओवाद ह को ठलो हात िथयो। शान्त र ू
मूलतः अ हंसा मक भूिमकामा खे न अिघ सरेका माओवाद  
कायकताह  योजना र समम राजनीितक रणनीितबाट राॆर  
सुस जत िथए।  

तर वरोध ूदशनले अःत यःत ःथितलाई िन याउने, रा यका 
अिधकार ह ले घुँडा टे ने र विोह ले त कालै रा य िलने डर 
हँदाहँदै पिन माओवाद ह  आन्दोलनलाई आक ःमक गणता न्ऽक ु ु
िनंकषतफ धके न समथ भएनन। यसो हनाको आिंशक कारण के ् ु

                                              
• लोकता न्ऽक आन्दोलनको ूार भक चरणको रपो टङबारे जानकार  ूा  
गन बाइिसस मुप एिसयाको जानकार  वषयक अ क ४९ मा Nepal’s 
Crisis: Mobilising International Influence, १९ अ ूल २००६ हेनुहोस। ्
बाइिसस मुपको नेपालस बन्धी सबै ूितवेदनह  www.crisisgroup.org मा 
उपल ध छन। ्  
• संसद य दलह  नेपाली का मेस (नेका), नेपाल क युिनःट पाट  (एमाले), 
नेपाली का मेस (ूजाता न्ऽक), जनमोचा नेपाल, नेपाल स  भावना पाट  
(आनन्द देवी), नेपाल मजदरु- कसान पाट  (नेम कपा) र संयु  वाममोचा 
िमलेर सातदलीय गठबन्धन बनेको हो। 

हो भने आ खरमा ानेन्िको चेत खु यो र उनले अ न्तम घड मा 
स ा समपण गरे। उनले यसो गलान भनेर आश का गनह मा ्
माओवाद  माऽ िथएनन। अिन यसो हनाको आिंशक कारण ् ु
मूलधारका दलह मा अन्तिन हत स क णता िथयो जसले क तीमा 
पिन राजतन्ऽको भ वंयको फैसला गन समयलाई पर सान 
स झौतालाई खसुीसाथ ःवीकार गरेका िथए।  

तर आजस मको अपे ाकृत ःथायी स बमणको ौये भने मलूतः 
ूदशनकार ह लाई नै जान्छ। माओवाद  कायकताह को ूो साहन 
र यदाकदा अ ूेमी सुर ाकम ह को उ साहटको बाबजदु 
आन्दोलनकार ह का अज गका भीडह  वरलै माऽ हंसामा उ ऽए। 
ठूला द गाह  भएनन,् स प को ित पिन यादै न्यून र ो, 
फा टफु ट ढ गाु  हानाहान भयो, सुर ाकम ह  वा सरकार  
अिधकार ह मािथ यादै कम ग भीर हमलाह  भए। तर 
सातदलीय गठबन्धन जे कुरा दन त पर भएको ूतीत हन्छ ु
जनभावनाले योभन्दा धेरै कुरा मागेको िथयो। अब यो 
गठबन्धनसामु जनतालाई राजनीितको डु गामा सँगसँगै राखेर 
अिघ ब नु एउटा ूमुख चुनौती हनेछ। यसगैर  संवैधािनक सुधार ु
तथा न् को अन् यपिछको नेपालको योजनास बन्धी बहसह मा 
यापक र पारदश  जनसहभािगतालाई सुिन त गन ुअक  चुनौती 
हनेछ। ु  

अन्तरा य समुदायलाई २००६ को जनआन्दोलनले दएको 
मह वपूण िश ा के हो भने जनभावनाको वारमािथ ग रने 
राजनीतक हःत ेपका भ ा ूयासह  असफल भएरै छा छन। ्
यदाकदा द लीको राजनीितक पन्जामा पन अन्यथा असल 
मनसाय भएका कूटनीित ह लगायतका काठमाड ःथत 
कूटनीित ह ले आ नो राजनीितक मू या कनका सीमाह  ूदशन 
गरेका छन। तै् पिन अब उनीह ले खे नुपन भूिमकाले प रंकृत 
राजनीितक व ेषणको नभएर नेपालका वैध नेताह लाई आ नो 
जनअनुमो दत मागिचऽ कायान्वयन गन ूयासको बममा 
सन्तुिलत र िस ान्तिन  सहयोगको माग गदछ। 
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२. जनश   

क) आधारह   

राजाको ू य  शासनका पटक-पटकका असफलताह बाट पैदा 
भएको जनअसन्तोष र मूलधारका दलह  तथा माओवाद बीच 
भएको बा॑बुँदे समझदार बाट शा न्त ःथापना होला भन्ने जनताको 
आशा नै जनआन्दोलनका दई ूमुख आधारह  िथए।ु • नोभे बर 
२००५ मा सातदलीय गठबन्धन र माओवाद बीच भएको 
स झौतालाई पुनः सुधार गन ूितब ता माच २००६ मा ग रयो।• 
अ ूलमा भएको आन्दोलनको त कालको ूेरक त व यह  िथयो।  

१. दलका योजनाह   

जनआन्दोलन उठाउने अ ना प हलेका ूयासह  असफल भएको 
कुराूित दलह  एकदमै सजग िथए। २० जनवर  २००६ को 
ूःता वत जनभेलालाई सुर ाबलको कठोर छेकथुनले स जलै 
िनःतेज तु याइ दएको िथयो। माओवाद ह सँग सवंाद गर  योजना 
बनाउन चु नु नै ती असफलताका कारणह  हन भनी मान्न ु ्
स कन्छ। दलह  ए ल ैस चा जनूदशनको संयोजन गन स ने 
गर  द रला िथएनन,् अिन सम न्वत योजना नहनाको कारण ु
काठमाड  उप यका र देशका अन्य भागह मा माओवाद ले गरेका 
हमलाह ले शाह  सरकारलाई दमनको औिच य िस  गन सघाउ 
पु  याए।•    

दलह ले सामना गनुपन प हलो ू  पर परागत हडताल/बन्दका 
लािग ूयास गन क जनआन्दोलन गन ूयास गन भन्ने िथयो। 
यी दई वक पह  आिंशक पले परःपरु  वरोधी िथए। बन्दको 
आ ान गदा दलह  जनतालाई प रचालन गन स दैनथे जसले 
गदा जनआन्दोलन िनमाण गन मौकाह  गु थे। अन्ततः दलह ले 
जनु आमहडताल गन िनणय गरे यसको सु मा यस हडतालूित 
उनीह का यित ठला अपे ाह  िथएनन। ू ् हडताल सु  भइसकेपिछ 
पिन प हले तय ग रएका चार दन (६-९ अ ूल) स म यो 
द॑ोसँग ट ला भन्ने व ास उनीह मा िथएन।•  

अक  ू  वरोध ूदशनलाई के न्ित गन क वके न्ित गन भन्ने 
िथयो। सु मा नेपाली का मेसले प हले तय ग रएको ८ अ ूल 
(चैत २६) को दन राजधानीमा ठलो श  ूदशन गन द॑ो अडान ू
िलयो। तर एमालेले भने देशभ र वके न्ित वरोध ूदशनह  गन 
योजना अिघ सा  यो। आ खरमा यह  योजनालाई रो जयो।  

                                              
• बाइिसस मुपको एिसयास बन्धी रपोट, अ क १०६ मा New Alliance: The 
Mainstream Parties and the Maoists, २८ नोभे बर २००५ हेनुहोस।् 
• १९ माच २००६ मा सातदलीय गठबन्धनका नेताह  र ूच ड ारा एउटै 
व य अलग-अलग जार  ग रयो। 
• माओवाद ह ले १४ जनवर  २००६ मा काठमाड को काठमा पन थानकोट र 
दिधकोटमा अव ःथत ूहर  चौक ह मािथ आबमण गर  पन्ी ूहर को 
यान िलए। बाइिसस मुपको एिसयास बन्धी रपोट नं. १११ मा Nepal: 

Electing Chaos, ३१ जनवर  २००६ हेनुहोस।् 
• बाइिसस मुप ारा िलइएका अन्तवाताह , काठमाड , अ ूल २००६। 

दलका नेताह ले हडताल सु  हनुभन्दा प हले नै सरकारलाई पु बाउ 
गन दएर थोरै ूयासबाट आन्दोलनलाई फासफुस पान दने भलू 
दोहो  याउन चाहेनन। यसपटक ूमुख नेताह  प हले नै भूिमगत ्
भए। उनीह ले अ ना योजनाह बारे सहकम ह लाई प हले नै 
जानकार  गराए जसले गदा कितपय नेताह  िगर तार भए पिन र 
पूवानुमान ग रएअनुसार टेिलफोन सेवा बन्द ग रए पिन यसबाट 
प हले-प हले जःतो ःथित लथािल ग भएन।  

दलह ले उित धेरै कायकताह लाई देशभ र खटाउने काम त 
गरेनन तर पिन काठमाड  र अन्य ेऽका समथकह लाई ्
प रचालन गन कायमा भने उनीह  आ यजनक पले सफल 
भए। यीम ये कितपय कायकता बा हरबाट राजधानी याइएका 
िथए जसम ये केह  समथकह  मजदरु स घह  र युवा 
आन्दोलनह को सहयोगमा याइएका िथए। तर यी समथकह को 
स या आलोचनाशील जनसमहूसरह खासै ठलो भने िथएन। ू
ूमुख दलह ले हडताल हनुभन्दा अिघ ला ह ामा अ नाु  केन्ि य 
नेताह लाई ःथानीय स गठनह मा जोस र उम ग भनका लािग 
देशको ॅमणमा खटाएका िथए।  

२. माओवाद को भूिमका  

बिमक पले आ नो राजनीितक रणनीितको वकास गन कायमा 
माओवाद को भूिमका आलोचनाशील र स गितयु  रहेको छ। दई ु
वषका क ठन आन्त रक छलफलह पिछ अ टोबर २००५ मा 
भएको माओवाद को केन्ि य सिमितको पूण बठैकले पिछ गएर 
बहदलीय राजनीितमा सामेल हने नीित पा रत ग  योु ु ।• साथसाथै 
उ  पूण बैठकले लोकतन्ऽूित ूितब ता जनाउने हसाबले सैिनक 
उपायह  र राजनीितक प रचालन दवैको उपयोग गर  सहर  ु
केन्िह लाई िनसाना बनाउने िनणय पिन ग  यो। सहरलाई केन्ि य 
िनसाना बनाएर च ने यो नीितले उनीह लाई काठमाड  र अन्य 
सहरह को आन्दोलनलाई टेवा दन राॆर  तयार  गन बाटो 
खोिल दयो।  

माओवाद का मा अ टोबर २००५ को पूण बैठकले “रणनीितक 
ू याबमण” स बन्धी ितनको धारणाअन्तगत प हलो चरणको 
अन् यको स केत ग  यो। अगःत २००४ मा सु  भएको र 
राजधानीमा आ नो राजनीितक तथा सैिनक ूभावलाई टेवा दने 
कायमा सम पत यो प हलो चरण मूलतः असफल भएको िथयो। 
माओवाद ह  सहर  ेऽमा जनप रचालन गन असमथ भएका 
िथए। अिन अगःत २००५ मा कािलकोटको कमजोर ूितर ा 
यवःथा भएको सैिनक सडक िनमाण िश वरमािथको आबमणका 
अित र  उनीह का बहृत ःतरका सैिनक आबमणह को ूभाव ्
यादै न्यून रहेको िथयो।•  

दोॐो चरणमा मलूधारका आ नो राजनीितक सुगमतामा वृ  गन 
र सैिनक रणनीितलाई नयाँ ःव प दने कायमा दलह सगँ 

                                              
• ूच ड ारा जार  ूेस व य, २८ नोभे बर २००६। 
• उ  आबमण ७ अगःत २००६ मा ग रएको िथयो। ूभाकर ारा ८ 
अगःत २००६ मा जार  ग रएको व य हेनुहोस।् 
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ग रएको खुकुलो गठबन्धनलाई उपयोग गरेर यी कमजोर लाई 
स बोधन गन खो जयो।• माओवाद ह ले आम हडतालका लािग 
दलह सँग िमलेर संयु  अ पल जार  गन आशा राखेका िथए। 
वाताकारह  द लीमा यस वषयमा सहमत भएका पिन िथए तर 
नेपाली का मेसका सभापित तथा सातदलीय गठबन्धनका 
वाःत वक नेता िग रजाूसाद कोइराला भने मन्जरु भएनन।्•• 
दलह ले आन्दोलनको सोलोडोलो ःवािम वको दाबी गरेछन नै भने ्
पिन आन्दोलनमा आ नो ू य  उप ःथित जनाउँदा आफूलाई 
फाइदा हने कुरा माओवाद ह लाई थाहा िथयो। ु  

आन्दोलनलाई सहयोग गन माओवाद का योजनाह  दलह का 
योजनाह भन्दा बढ  ठोस िथए। ती योजनाह  यस ूकार िथए:  

बन्दलाई टेवा दन नाकाबन्द को ूयोग। माओवाद ह ले १४ माच 
२००६ मा ज ला सदरमुकामह  र ूमखु राजमागह मा 
नाकाबान्द  लगाउने रा यापी कायबमको घोषणा ग रसकेका 
िथए।•• तर दलह ले बन्दको तयार  गरेपिछ भने माओवाद ह ले 
आ नो एकतफ  कारबाह  फता िलई उ  कायबमलाई समथन 
गन घोषणा गरे।••   

सैिनक दबाब। अ टोबर २००५ को पूण बैठकप ात माओवाद ह ले ्
आ नो सेनाको पुनःसंरचना गरेका माऽ नभई उनीह ले ग डक र 
लु बनी ेऽमा ठलो स यामा सशू  तथा राजनीितक 
कायकताह लाई भेला पान पिन सु  गरेका िथए।•• ितनले 
पुनःसंरचनाको एक अ गका पमा काठमाड  ेऽका लािग एउटा 
वशेष केन्ि य कमान्ड गठन गरेका िथए। यो कमान्ड एक 
सैिनक डिभजनमािथ िनयन्ऽण कायम गन राजनीितक सिमित 
िथयो। जन विोहको स भावनाको सेरोफेरोमा रहेर योजना 
बनाइएको िथयो। जन विोह त कालै स भव होला भन्ने कुरामा 
ितनलाई श का भए तापिन प र ःथितले माग गरेको ख डमा 
काठमाड  उप यका र यसको व रप र ठला आबमण गन उनीह  ू
त तयार भएका िथए।•• माओवाद  अ य  ूच डले राजधानीमा 
                                              
• उ  पूण बैठकले “ढाडमा टेकेर टाउकामा हान्ने” नयाँ सैिनक रणनीित 
पा रत ग  यो। यहाँ ढाड भनेर राजमागह  र आपूित मागह  तथा टाउको 
भनेर मूलतः काठमाड लाई इ गत ग रएको हो। हेनुहोस ्बाइिसस मुपको 
रपोट, Electing Chaos, मािथ उ ले खत।  
•• अन् यमा उनीह ले एउटै व य अलग-अलग जार  गरे। िग रजाूसाद 
कोइरालासँग िलइएको अन्तवाता, The Kathmandu Post, ३ अ ूल २००६। 
•• ूच ड र बाबुराम भ टराई ारा जार  ूेस व य, १८ फेॄुअर  २००६। 
•• ूच ड र बाबुराम भ टराई ारा जार  ूेस व य, १९ माच २००६। 
•• ३१ जनवर  २००६ मा पा पामािथ ग रएको आबमण यसै ू बयाको 
एउटा अ ग िथयो। ूभाकर ारा १ फेॄुअर  २००६ मा जार  ग रएको ूेस 
व य हेनुहोस। उनीह ले ् ५ अ ूल २००६ मा म य तराईको सलाह  
ज लामा पिन आबमण गरे। “सैिनक हेिलको टर वःत”, समय, १३ 
अ ूल २००६। 
•• माओवाद ह ले ६-९ अ ूल २००६ ितर काठमाड  उप यकामा ठूलो 
आबमण गन योजना बनाएका िथए। अनेक  ह ादे ख ग डक ेऽको 
मूलतः पा पामा रहेका उप-कमान्डर ूभाकरको नेतृ वमा उनीह का केह  
डिभजन सेना प मी कमान्डबाट काठमाड तफ प रचािलत भएका िथए। 
बाइिसस मुप ारा िलइएका अन्तवाताह , काठमाड , अ ूल २००६। अन् यमा 
आन्दोलनको अविधमा माओवाद ह ारा २३ अ ूलमा काठमाड  
उप यकाको ठ क उ रमा अव ःथत िसन्धुपा चोकको चौताराको स चार 

हंसा ारा शा न्तपूण आन्दोलनलाई बथो ने काम नग रयोस भन्ने ्
दलह को आ ानलाई ःवीकार गरे।•• तैपिन रा यले गन दमनबाट 
आफूले फाइदा उठाउन स ने खालको ग भीर भिगोलको ःथित 
उ पन्न भएको ख डमा जाइला नका लािग उनीह  तयार रहन 
चाहन्थे।••  

राजनीितक प रचालन। माओवाद ह ले जनसाधारणलाई हौसला 
दन, वरोध ूदशनह लाई उरा न र दशािनदश बनाका 
जनसमूहलाई राजनीितक िनदशन दन काठमाड  र अन्य सहर  
केन्िह मा राजनीितक कायकताह लाई खटाए।•• मलुुकभ र 
फैिलएको राजतन्ऽ वरोधी भावनाले बढ  खुला पले गणतन्ऽवाद  
अिभयान स चालन गनका लािग प र ःथित प रप व बनाएको 
कुराको ितनले चेत पाए। यसैले मूलधारका दलह ले ूयोग 
गदआएका “ूितगमन वरोधी” र “पूण ूजातन्ऽ” जःता अमूत 
नाराह को स टा उनीह ले लोक ूयतावाद  गणतन्ऽवाद  नाराह , 

वशेष गरेर य गत पले राजा र उनका अलोक ूय छोरा 
युवराज पारस व  ल त नाराह  लगाउन 
आन्दोलनकार ह लाई ूो सा हत गरे।   

मामीण विोहको िसजना। मलूधारका दलह ले क तीमा पिन नाम 
माऽका हसाबले आम हडतालको नेतृ व गरेका भए तापिन 
देशभ र माओवाद ह को वचःव रहेको िथयो। यसकारण मामीण 
जनतालाई प रचालन गन उनीह को स बय समथन र स बय 
िनदशनको आवँयकता हनु  गयो। उनीह ले गाउँलेह लाई ितनका 
आ नै टोलिछमेकमा माऽ नभई ज ला र ेऽीय सदरमुकामह का 
वरोध ूदशनह मा पिन सहभागी हन ूो सा हत गरे। साथै ु
उनीह ले ठलो जनसमूहू लाई काठमाड  लैजाने योजना गरे तर 
यस योजनाले भने साकार प िलन पाएन।••   

जनतासँगको स बन्धमा सुधार। माओवाद ह  बा हर  संसारका 
अगा ड स झौताकार  अनुहार ूःतुत गरेर हालैका म हनाह मा 
आफूले आजन गरेको लोक ूयतालाई अझ खँ दलो पान क टब  
िथए। माओवाद ह  बन्दको आ ान गन कायमा आफूलाई ौयेको 
हःसा न दएको ख डमा दलह सँग स बन्ध व छेद गन 
लालाियत हँदाहँदै पिन यो उनीह लाई लिचलो र समावेशी बन्न ु ु
हौसला दने ूमुख कारक िथयो। उनीह ले शा न्तपूण 
आन्दोलनलाई आ नो समथन भएको कुरातफ यानाकृ  गद ूेस 
व यह  जार  गरे, अिन काठमाड  उप यकामा यु वरामको 
घोषणा गरे -- यो एउटा यःतो कदम िथयो जनु उनीह को 
                                              
टावरमािथ एकमाऽ ूमुख आबमण ग रएको िथयो। उ  आबमणको 
राजनीितक अिभूाय ःप  िथएन। “माओवाद ारा चौतारामा आबमण”, 
ekantipur.com, २४ अ ूल २००६।  
•• ूच ड ारा जार  ूेस व य, ३ अ ूल २००६। 
•• काठमाड ःतर य यु वरामूित उप-कमान्डर ूभाकर ूसन्न नभएको 
कुरा जानकार मा आएको िथयो। उनले आ ना फौजह लाई प मतफ 
फता गदा पा पा र रो पा- कुमको बीचमा कतै एक कृत भएर ठूलो 
आबमण गलान क भनी शा् ह  नेपाली सेनाले श का गरेको िथयो। 
बाइिसस मपु ारा िलइएको अन्तवाता, सैिनक खु फया ॐोत, अ ूल २००६।  
•• बाइिसस मुप ारा िलइएको अन्तवाता, काठमाड , अ ूल २००६। 
•• बाइिसस मुप ारा िलइएको अन्तवाता, माओवाद  ॐोतह , अ ूल २००६। 
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प हलेका योजनाह मा हन वा नहन पिन स यो। उनीह ले ु ु
आ नो छ व सुधानका लािग नेपाली र अन्तरा य दवै ु
स चारमा यमको कुशलतासाथ ूयोग गद मानवअिधकारको 
स मान गन वषयमा आजस मको सबैभन्दा सबल सावजिनक 
ूितब ता पिन जार  गरे।••   

आ नै जनसभाह को आयोजन। माओवाद ह ले दलह ारा नेतृ व 
ग रएको आम हडताललाई दलह लाई समथन गन ूयासको 
समानान्तर पमा आ नो राजनीितक जनप रचालन काय पिन 
जार  राखे।   

ख) दबाबमा वृ   

आम हडतालमा जनसहभािगताको लहर ा ै बढेको देखेर दलह  र 
माओवाद ह  दवै आ यच कत भए। उनीह ले आन्दोलन उठाउन ु
िनकै नै ूयास गरेका भए तापिन आन्दोलनको वार ए कािस 
उलनुमा न त ितनको पूरापूर हात िथयो न त यसमािथ उनीह को 
पूण िनयन्ऽण न ैिथयो।   

१. दलह को िनयन्ऽण?  

सु मा वरोध ूदशनमा दलका कायकता र नेताह  वरलै देखापरे 
अिन ितनले नेतृ व स ालेको पिन वरलै दे खयो। कुनै पिन 
स ग ठत वरोध ूदशनको ूतीकका पमा रहने दलका झन्डाह  
पिन िछटपुट माऽ दे खए। अिधकांश कोणसभा, भेला र जलुुस 
ःवःःफूत ूकृितका िथए, जसलाई दलको केन्ि य योजनाको 
स टा ःथानीय अिभयानकम ह ले स ालेका िथए अथवा ितनले 
माओवाद  कायकताह बाट ूो साहन पाएका िथए।•• सहभािगह मा 
सवसाधारण जनता अ यिधक िथए। तर मलूधारका दलका खाँ ट  
कायकताह  वा माओवाद  समथकह  भने कमै िथए। ती 
सहभागीह  मलूतः ती वगह का िथए जसले लोकता न्ऽक 
राजनीितलाई समथन गद आएका िथए र चुन्न पाएको ख डमा 
स भवतः ितनले अझै पिन मलूधारका दलह लाई नै मतदान गदा 
हन। ु ्  

आन्दोलनमा दलह का विभन्न मोचाका अिभयानकम ह  अथात ्
व ाथ , युवा, मजदरु, म हला स घह  संल न िथए तर ितनले 
सम न्वत रणनीितअनु प काम गरेजःतो दे खएन।•• अन्ततः व र  
नेताह  वरोध ूदशनमा सामेल हन थालेु , तर ितनको यो 
सहभािगता पिन सवसाधारण सहभागीह सरह नै िथयो। भाषण र 
पर परागत कोणसभाह  यादै कम भए। ूमुख नेताह  राजाको 
दोॐो घोषणापिछ माऽ सावजिनक ःथलमा देखा परे। यसो 
हँदाहँदै पिन आन्दोलन माओवाद ह को मातहतमा नभई आु ु न ै
मातहतमा रहोस भन्ने कुरामा जोड दन नेताह  पिछ परेका ्
िथएनन। नितजाःव प बीबीसी नेपाली सेवाको ् १० अ ूलको 

                                              
•• “माओवाद ारा मानवअिधकार एवं मानवीय िस ान्तूित ूितब ताको 
घोषणा”, जनादेश, १८ अ ूल २००६। 
•• बाइिसस मुप ारा िलइएको अन्तवाता तथा अवलोकनह , काठमाड , 
अ ूल २००६। 
•• बाइिसस मुप ारा िलइएको अन्तवाता, काठमाड , अ ूल २००६। 

कायबममा िग रजाूसाद कोइराला र माओवाद  ूव ा कृंणबहादर ु
महराबीच ठलो सावजिनक असहमित ूकट हनू ु  पु यो।••   

२. माओवाद  प रचालनकताह   

आन्दोलन चकाउनमा माओवाद को यादै ठलो भूिमका र ो। ू
ूच डले काठमाड  उप यका ःतर य यु वरामको घोषणा 
ग न्जेलस ममा सय  िनःश  विोह ह  उप यकामा पिससकेका 
िथए।•• बा हर  पले ितनले सातदलीय गठबन्धनको कायबमलाई 
सावजिनक पले समथन गरेका र अझ यसमािथ मलूधारका 
दलह का झन्डा र यानरह  बोकेका भए पिन वाःतवमा उनीह  
िभऽबाट भने आन्दोलनलाई हाँ करहेका िथए। उनीह  गणतन्ऽवाद  
नाराह लाई ूो साहन दन र भीडलाई बढ  झडपकार  मुिामा 
ूःतुत हन ूे रत गनमा के न्ित िथए।ु •• उनीह ले आन्दोलनको 
च रऽ बद ने आशा गरेका िथए। उदाहरणका लािग, झडपको 
बीचमा सुर ाकम का हितयारह  खोसेर यःतो काय गन ितनको 
सोचाइ िथयो। यस ूकारका एक-दई घटनाबाट व लवकार  असर ु
पैदा होला भन्ने ितनको व ास िथयो।••  

ूच डले ९ अ ूलको दन जार  आन्दोलनलाई समथन गन ६ बुँदे 
कायबमको घोषणा गरे : (१) कुनै पिन सरकार  िनषेध व  
अव ा गद वरोध ूदशन जार  रा े; (२) देशभ रका शाह  
सािलकह  वःत पान;२६ (३) “ौी ५ को सरकार” ले खएका 
सरकार  सूचनापाट ह  हटाउने वा ितनलाई व प बनाउने;  

                                              
•• “यो हाॆो संयु  कायबम हो”-- महरा, “होइन, यो हाॆो आ नै आन्दोलन 
हो”Ð को  इराला”, nepalnews.com,११ अ ूल २००६। 
•• बाइिसस मुप ारारा िलइएको अन्तवाता, काठमाड , अ ूल २००६। 
•• सुर ा फौज व  आशयवश हंसा थोप रएका थोरै घटनाह  माऽ 
जानकार मा आएका िथए। गो गबमुा ूहर  अिधकार ह मािथ खुकुर  र 
फलामका डन्ड ले आबमण ग रयो भन्ने अपु  समाचार सुिनएको िथयो। 
उ  घटना मूलधारका दलका समथकह बाट ग रएका होलान भन्ने कुरामा ्
ूहर को व ास िथएन। ूहर  अिधकार सगँ बाइिसस मुप ारा िलइएको 
अन्तवाता, काठमाड , १५ अ ूल २००६। क ितपुरमा १० अ ूलमा ूभावकार  
शा न्तपूण जनसभाको आयोजना ग रए तापिन यह का ूदशनकार ले १६ 
अ ूलमा ब खुको भेलामा लाठ  नचाएका िथए।  
•• बाइिसस मुप ारा िलइएको टेिलफोन अन्तवाता, माओवाद  ॐोत, अ ूल 
२००६। 
•• यित धेरै सािलक वःत पा रएनन जसको एउटा कारण के हो भने ्
लामो समयदे ख सुर ा फौजको ूाथिमकता ती सािलकह को सुर ा गनु 
रहेको िथयो। तथा प १८ अ ूलमा नेपालगन्जमा िनमाणाधीन ानेन्िको 
सािलक ूतीका मक पले न  ग रयो। हेनुहोस ् “म गलबार वरोध 
ूदशनको बममा एक ूदशनकार को मृ यु, १०० जना घाइते”, 
www.nepalnews.com, १९ अ ूल २००६। ७ अ ूलको दन ऽभुवन 
व व ालय, क ितपरमा राजा ानेन्िक  आमा का न्त रा यलआमीको 
सािलक वःत पा रयो। हेनुहोस ् “रां र    तनावमःत, उप यकामा ३०० 
िगर तार”, www.ekantipur.com, ७ अ ूल २००६। ६ अ ूलमा बुटवलमा 
ानेन्िका बाबु राजा महेन्िको सािलक वःत पा रयो। हेनुहोस ्

“ ज लाह मा २५० जना फबाउ, दजन  घाइते”, www.ekantipur.com, ६ 
अ ूल २००६। आन्दोलन सफल भएपिछ ूदशनकार ह ले सरकार  भवन 
िसंहदरबारको मूल ारबा हरको पृ वीनारायण शाहको सािलकमािथ 
राजनीितक झन्डाह  फहराए। यस ूकारका घटनाह  घटेपिछ 
सािलकह को संर ण गन कमजोर हितयार बो ने ूहर ह को स टा शाह  
नपाली सेनाका िसपाह ह लाई तैनाथ ग रयो।  
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(४) ःथानीय तहमा गणतन्ऽका घोषणाह लाई समथन गन;••  
(५) जनतालाई कर नितन आमह गन; र (६) बल ूयोग गरेर 
राजमाग क जा गन।••  

माओवाद  कायकताह ले ख ढालेर र अन्य अवरोधह  खडा गरेर 
नाकाबन्द  गन आ नो अनुभव उप यकाका सडकह मा ूयोग 
गरे। उनीह को उ ेँय सुर ाकम ह माझ हंसा मक ूित बयालाई 
भ काउनु र यसबाट उ पन्न हने भिगोल ःथितबाट फाइदा ु
उठाउनु िथयो। उनीह ले क युको अविधमा काठमाड को केन्िका 
विभन्न ठाउँह मा विभन्न नाउँ ूयोग गर  कोणसभाह को 
आयोजना पिन गरे। यस ूकारको एउटा सभा “शा न्तपूण स घष 
सिमित” को यानरमुिन मैतीदेवीमा सेना (शाह  नेपाली सेना) का 
फौजह को ठ क अगा ड ग रयो। घ टेकुलोमा एक जना माओवाद  
कायकताले नेपाली का मेस (ूजाता न्ऽक) का कायकताको भेषमा 
भाषण गरे।••  

काठमाड को चबपथमा पन वरोध ूदशनको अक  केन्ि ग गबुमा 
जनभावनालाई भ काउने काममा मु य पले माओवाद ह कै हात 
िथयो। लिलतपुरमा ूहर को गोलीले घाइते भएका दनेश चापागा  
नाउँ गरेका माओवाद  कायकताले चार दन अःपतालमा उपचार 
गराए।•• यसबीच माओवाद ह ले झन्डैजसो पूरै नाकाबन्द  गरे, 
जसलाई सरकार ःवयं ारा घोषणा ग रएका क युह ले सघाउ 
पु  याए। उप यकामा दैिनक उपभोगका वःतुह  दलभ हन ु ु
थालेपिछ सरकारले ःथितमािथ आ नो िनयन्ऽण गुमायो भन्ने 
भावना जागतृ भयो।  

यसै चरणितर माओवाद को व ाथ  मोचा अनेराःव वयु 
(बा न्तकार ) ले जनआन्दोलनमा आफू स बय सहभागी भएको 
कुरा औपचा रक पले घोषणा ग  यो।•• उ  स गठनका अ य  
लेखनाथ न्यौपानेले हडताल सु  भएको केह  दनदे ख नै काठमाड  
उप यकामा काम गन थािलसकेका िथए। यसैगर  माओवाद  
िश क मोचाका ूमुख गुणराज लोहनीले पिन काम गन सु  
गरेका िथए।•• ई र पौडेलको संयोजक वमा ग ठत एघार सदःयीय 
गणता न्ऽक सयंु  मोचा जःता थुूै “ःवतन्ऽ” गणता न्ऽक 
मोचाह का पिछ तर पिन माओवाद ह को हात हनु  स छ। १८ 
अ ूलमा काठमाड  होटलमा आयो जत पऽकार स मेलनमा 
पौडेलको नेतृ वमा सो मोचा गठनको घोषणा ग रएको िथयो।••  

                                              
•• यो घटना प हले र ूमुख पले िचतवनमा घ यो तर यो घटना अन्यऽ 
फैिलएन। हेनुहोस ् “नेपालको णभ कुर ‘गणतन्ऽ’”, The Telegraph, ९ 
अ ूल २००६। 
•• ूच ड ारा जार  ूेस व य, ९ अ ूल २००६। 
•• बाइिसस मुप ारा काठमाड का घ टेकुलो र मैतीदेवीमा ग रएका 
अवलोकनह , अ ूल २००६। 
•• माओवाद  व ाथ  मोचा अनेराःव वयु (बा न्तकार ) का अ य  
लेखनाथ न्यौपानेसँग िलइएको अन्तवाता, जनआःथा, ३ मे २००६। 
•• ूेस व य, अनेराःव वयु (बा न्तकार ), १५ अ ूल २००६। 
•• बाइिसस मुप ारा िलइएका अन्तवाता , माओवाद  ॐोत, २० अ ूल 
२००६। 
•• “गणता न्ऽक व ाथ  एकजुट”, जनएकता, २४ अ ूल २००६। 

सातदलीय गठबन्धनका वरोध ूदशनह मा भाग िलने बममा 
माओवाद ह ले साहस बटलेर आ नैु  आमसभाह को आयोजना 
गरे। ितनले शाह  नेपाली सेनाको इटहर ःथत पूव  डिभजन 
मु यालय न जकै मोरङको पथर  बजारको मु य राजमागमा २४ 
अ ूलका दन एउटा आमसभाको आयोजना गरे।•• माओवाद का 
ूथम डिभजन किमसार दनेश शमा (सागर), िछन्ताङ-सुखानी 
ःमिृत ॄगेड किमसार अमतृा थापा (सन् या) र अन्य नेताह ले 
उ  भीडलाई स बोधन गरे। माओवाद ले रो पा, कुम र स यान 
ज लाबाट हजार  नभए क तीमा पिन सय  मािनसलाई दाङको 
घोराह मा आयो जत राजतन्ऽ वरोधी ूदशनह मा भाग िलन 
पठाए।••   

३. यापक सहभािगता  

यापक जनसहभािगता यस आन्दोलनको विश  वशेषता िथयो। 
तर विभन्न चरणमा विभन्न अिभूाय भएका अनेक  को टका 
वरोधकम ह ले वरोध ूदशनमा भाग िलएका िथए।  

पेसाकम । अनेक  पेसाकम  स गठनह ले आन्दोलनको समथन 
गद अ ना सदःयह लाई प रचालन गरे। यीम ये म हन दे ख 
वरोध ूदशन गद आएका (व कल र पऽकार) जःता कितपय 
स गठनह  समावेश िथए अिन १९९० को जनआन्दोलनमा यादै 
मह वपूण भूिमका खेलेका अन्य (िच क सक र िश क जःता) 

स गठनह  यो बेलास म अपे ाकृत मौन रहेका िथए। जब 
चलिचऽका अिभनेता-अिभनेऽीह  र लोक ूय गायक-गाियकाह  
वरोध ूदशनमा उ ऽए यसपिछ आन्दोलनलमा जनसमूहको 
साँ ची नै यापक सहभािगता भएको कुरा ःप  भयो। 
आन्दोलनका अ न्तम दनितर सामान्यतः राजनीितदे ख पर बःने 
वकासे पेसाकम ह  र राजदताबासका कमचारू ह समेत वरोध 
ूदशनमा सामेल हन पुगे।ु ••  

नाग रक समाज। नाग रक समाजका थुूै ूमुख अगुवाह लाई 
वरोध ूदशनह  सु  हनुभन्दा िनकै अिघदे ख ु नै थुनामा रा खएको 
िथयो। उदाहरणका लािग, “लोकतन्ऽ र शा न्तका लािग नाग रक 
आन्दोलन” का अगुवाह  देवेन्िराज पा डे र कृंण पहाड  १९ 
जनवर  २००६ को आम िगर तार दे ख नै हरासतमा रहेका 
िथए।•• तथा प राजनीितक दलह  अपे ाकृत अकम य अवःथामा 
रहेको धेरै म हनाको बीचमा देशभ र सभा र जुलुसको आयोजना 
गन ितनले गरेका ूयासह  नै आन्दोलनको एक सारभूत आधार 
बनेका िथए। आन्दोलनले गित िलने बममा नाग रक समाजले 
दलका नेताह लाई जनताको मनोभावनाको कदर•• गन आमह गद 

                                              
•• “मोरङमा गणता न्ऽक सभा”, www.krishnasenonline.org, १६ अ ूल 
२००६। 
•• बीबीसी नेपाली सेवाको समाचार, २२-२३ अ ूल २००६। 
•• बाइिसस मुप ारा िलइएको अन्तवाता, काठमाड , १८-२२ अ ूल २००६। 
•• बाइिसस मुपको रपोट, Nepal: Electing Chaos, हेनुहोस।् 
•• “दवाकोटका बन्दु ह ारा राजदतलाई खुला पऽू ”, www.insn.org, २३ 
अ ूल २००६। 



नेपाल : जनश बाट शा न्तको दशातफ? 
बाइिसस मुप एिसया रपोट न ं. ११५, १० मे २००६ ६ 
 

 

व यह  जार  गरेर र कितपय वरोध ूदशनह को आयोजना 
गरेर राजनीितक भूिमका िनवाह गन काय जार  राखे।••  

स चारमा यम। घरेलु ूेस, रे डयो र टेिलिभजनह ले 
जनआन्दोलनका सामाचारह  यापक पले समेटेर आन्दोलनमा 
यान भन काम गरे। यो एउटा यःतो प र ँय हो जनु १९९० को 
जनआन्दोलनमा िथएन। एफ.एम.ह का घन्टै प छेका बुले टनह ले 
आन्दोलनबारे जनतालाई सुसूिचत गराएर मोबाइल फोन बन्द गन 
सरकार  कदमको असरलाई न्यून तु याउन ठलो काम गरे। ू
टेिलिभजनबाट ूसा रत समाचारह ले देशभ रका रोमा चक 
भीडह को ूदशन माऽ गरेनन,् ितनले सरकार ारा जनाइएको 
हंसा मक ूित बया व  जनतामा आबोश पिन जगाए। 
उदाहरणका लािग, कल क मा नराॆोसँग घाइते भएका 
ूदशनकार को ँय सँगसँगै राजा ानेन्िले उनको सुखसयलले 
सुस जत दरबारमा भारतीय दत करण िसंहलाई ःवागत गरेको ू
का न्तपुर टेिलिभजनको ूःतुित चौतफ  चचाको वषय बन्यो।••  

मानअिधकारकम । को याप र इन्सेक जःता रा य 
मानवअिधकार स गठनका सदःयह ले ूदशनकार  र 
सुर ाकम ह बीचका झडपह को अनुगमन गरेर र मानअिधकार 
हनन ग रने कायलाई रो न ःथलगत पयवे कका पमा काम 
गरेर बहादर  ूदशन गरे। यस कुराको राजनीितक ु मह व िथयो 
भने स भवतः काठमाड का सय  मानवअिधकार पयवे कह म ये 
एक जना पिन शाह  सरकारका प मा िथएन। लोकता न्ऽक 
मान्यताह ूित ूितब  हनाको कारण उनीह को उप ःथित ु
पूण पले िनंप  कदा प हन स दैु न यो। तर वरोध 
ूदशनकार ह मा भने यसले समथनको अित र  भावना स चार 
गन स यो। मानवअिधकारकम ह ले मुखले र इन्टरनेट तथा 
व तुीय स चारमा यापक पले वतरण ग रएका रपोटह का 
मा यमले वरोध ूदशनस बन्धी जानकार  फँजाउने काम पिन 
गरे।  

िनजामती सेवा। िनजामती कमचार ह ले भाग िलन थालेपिछ 
आन्दोलनले थप गित ूा  ग  यो। यःतो सहभािगता यसअिघ 
क पनै नग रने कुरा िथयो। सबैभन्दा प हले नेपाल दरस चार ू
संःथान र नेपाल व ुत ् ूािधकरण जःता संवेदनशील सरकार  
िनगमका कमचार ह  अिघ सरे। अिन यसपिछ रा  बकका 
कमचार ह ले बक झन्डैजसो पूरै बन्द गरे। ज लाह का ःथानीय 
ूशासनका अिधकृतह ले काम बन्द गरे। दरबार ारा िनयु  
कितपय ेऽीय र अ चल ूशासकह  तथा ज ला वकास 
सिमितका मनोिनत अ य ह  क त भागे अथवा भूिमगत भए। 
सुर ाकम ह का प रवारजनह  ू येकजसो सावजिनक वरोध 
ूदशनमा सामेल भए। यसगैर  अवकाशूा  िसपाह ह  र ूहर  
अिधकृतह  पिन सामेल भए। यी सारा ूदशनकार ह ले अन्य 
ूदशनकार को मनोबल उठाए र रा ययन्ऽलाई ठ प पारे। 

                                              
•• “नाग रक समाजका नेताह  अमानवीय पले थुनामा”, 
www.ekantipur.com, ९ अ ूल २००६। 
•• बाइिसस मुप ारा िलइएको अन्तवाता, काठमाड , २१-२२ अ ूल २००६। 

कहाँस म भने गहृ मन्ऽालयका व र  िनजामती सेवकह समेत 
रा य हंसा व  हडतालमा उऽे, जनु हंसाका लािग िस ान्ततः 
उनीह  ःवयं ज मेवार िथए।  

यापा रक समुदाय। दरबारले यापा रक समुदायलाई आफूलाई 
समथन गन थोरै ठोस ख बाह म ये एक ठानेको िथयो तर शाह  
कूपिछ उनीह माझ बःतारै असन्तोष ब ढरहेको िथयो।•• प हले 
साना यापार ह  वरोध ूदशनमा सामेल भए। यसो हनाको एउटा ु
कारण के िथयो भने आम हडतालले गदा उनीह लाई फुसद भयो। 
बन्दबाट आ नो आजनमा असर पनाले सबैभन्दा प हले गनुासो 
गन या सी चालकह ले पिन बन्दलाई सवऽ समथन गरे। 
ज लाःतर य उ ोग वा ण य स घह ले एकपिछ अक  गद 
आन्दोलनलाई समथन गन घोषणा गरे।•• पयटन यवसायीह ले 
प हले य गत पले अिन यसपिछ अ ना यावसाियक 
स गठनह का झन्डामुिन उिभएर वरोध ूदशन गरे। कहाँस म 
भने पाँचतारे होटलका कामदारह ले समेत पाखरुामा कालो प ट  
बाँधेर हरेक दन केह  समय हडताल गरे। िनजी बकह  र अन्य 
मह वपूण उ ोगह  ःवे छाले बन्द भए। िनजी व ालयका 
स घह ले लोकतन्ऽ फकपिछ माऽ व ालय खो ने घोषणा गरे।  

आम जनता। उ लेखनीय कुरा के हो भने जनसाधारणले प हलो 
पटक आम हडतालबारे सु दे ख नै कुनै गुनासो गरेनन। जसले ्
केवल भीडलाई आन्दोलनको श को सूचकका पमा हेरे ितनले 
यसको वःतारको आकलन भने न्यनू पले गरेका िथए। 
क तीमा पिन सहभािगताका चारओटा कोट ह  िथए : (१) 

स गठनकताह  र ूेरणादाताह  (मूलधारका दलह , माओवाद  
वा ःवतन्ऽ य ह ); (२) सडकमा नारा लगाउँदै अगा ड 
ल कने स बय सहभागीह ; (३) रिमतेह  र टहलुवाह , 

ूदशनकार ह लाई पानी वा अ  ूकारको म त दने मािनसह  

जःता अू य  सहभागीह ; र (४) घरमा बसेर अ  
त रकाह बाट समथन गन मौन समथकह । उदाहरणका लािग, 
अनेक  स-साना चन्दाह बाट घाइतेह को औषधोपचारका लािग 
ठलो धनरािश सू कलन हनु ग हरो जनसमथनको िचु  िथयो।•• 
यस काममा यःता युवा र व ाथ ह को भूिमका ूमुख िथयो 
जसम ये धेरैजसो राजनीितक पृ भूिमबाट आएका िथएनन। ्
कितपय आलोचकह ले युवाह को यापकतालाई हेरेर यो स जलै 
उ े जत तु याउन स कने समूह हो भनेका छन तर यो ्
यापकताले नेपालको जनस याको वतरणलाई झ काउँछ जसमा 
आधा जनस या २५ वषमुिनका मािनसह को छ।   

                                              
•• बाइिसस मुपको एिसयास बन्धी जानकार  न बर ४१, Nepal: Beyond 
Royal Rule, १५ से टे बर २००५, हेनुहोस।् 
•• २१ अ ूल २००६ मा पवत ज लामा भएको वरोध ूदशनमा सुर ा 
फौज ारा नेपाल उ ोग तथा वा ण य स घका पूव केन्ि य सदःय 
गो वन्दनाथ शमाको ह या ग रएपिछ उ  समथन भावना मक पले सु ढ 
भयो। सूय थापा, “जसले मृ यु ःवीकारे”, हमाल खबरप ऽका, २९ अ ूल 
२००६, हेनुहोस।् 
•• बाइिसस मुप ारा ग रएका अवलोकनह , काठमाड , अ ूल २००६। 
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४. राजधानी घेराउ  

अनेक  कारणले गदा काठमाड  सहरको केन्ि नभएर चबपथ 
आन्दोलनको नािभःथल बन्न पु यो, जसको प हलो कारणचा हँ 
यावहा रक िथयो। यसअिघ काठमाड को केन्ि ःथत आवासीय 
टोल-िछमेकमा भएका वरोध ूदशनह लाई मु य सडकह मा 
पु नुअिघ नै छे कएको हनाले ितनले आपसमा िमिसएर ठलो ु ू
भेलाको प िलन सकेका िथएनन। र पाक वा दरबारमाग्  जःता 
पर परागत केन्ि य ःथलह मा सुर ाकम ह ारा पहरा दइएको 
िथयो। चबपथ यो क यु लगाइएको ेऽको बा हर  िसमाना 
िथयो। यसकारण ूदशनकार ह  चबपथको व रप र कनारमा 
भेला हनु ःवाभा वकै िथयो। ु  

हडताल सु  भएपिछ चबपथको ठ क बा हर पन सानो सहर 
क ितपुरका नाग रकह  समाचारको शीषक बन्न पुगे। अ ूल १० 
को दन ितनले सडकमा धना दएर शाह  नेपाली सेनाका 
ब तरबन्द गाड ह लाई छेके।•• यसै दन क ितपुरले एउटा वशाल 
जनसभाको आयोजना ग  यो, जहाँ व व ालयका िश कह , 

राजनीितकम ह  र नाग रक जोदाहाह का भाषणको साथै एक 
जना त ण व ाथ ले ःवःःफूत पले क वता वाचन गरेको सुन्न 
हजार  मािनस भेला भएका िथए। ती क वका क वता पिछ 
टेिलिभजनबाट ूःतुत ग रँदा िस गो रा  नै मु ध भयो।  

ग गबु र कल क  जःता ठाउँ वरोध ूदशनका यव ःथत नाका 
बनेपिछ आयोजकह लाई ती नाकामा भेला भएका मािनसह लाई 
एकसाथ जटुाएर वशाल भेलाको प दन स जलो भयो। १५ 
अ ूलको दन अलग-अलग ठाउँबाट आएका स-साना  यालीह  
ब खु ेऽमा एकसाथ िमिसँदा दस  हजारको भेला जु न पु यो। 
ूित बयाःव प ूहर ले अौु याँस र रबरका गोली ूहार गदा 
नेपाली का मेसक  पूव मन्ऽी सा वऽी बोगट लगायत दजन  
ूदशनकार ह  घाइते भए। भोिलप ट कल क  र क ितपुरबाट 
आएको जलुुस ब खुमा िमिसएर सहरिभऽ पःने जमक  गरे। यस 
बममा ूहर ले चलाएको रबरका गोलीह  लागेर १२ ूदशनकार ह  
घाइते भए।  

ूदशनकार ह को ब दो स या र सुर ाकम ह को हंसा मक 
कारबाह ले एकअकालाई उ े जत तु यायो। ११ अ ूलमा ग गबमुा 
काठमाड  उप यकाको प हलो सबैभन्दा ठलो झडप भयो। उ  ू
झडपमा ूहर ह ले ूहर  अित र  महािनर क पसागर 
मो ानको घरबाट िनःश  ूदशनकार ह मािथ धातुका गोली 
चलाए। सके आन्दोलनलाई सबभैन्दा धेरै उ ेिलत गन घटना यह  
िथयो।•• २० अ ूलको दन कल क मा गोली हान्नु नपन 
                                              
•• बाइिसस मुप ारा िलइएको अन्तवाता, क ितपुर, अ ूल २००६। 
•• मो ानको घरबाट पेःतोलले गोली ूहार गरेको त ःबर खचेबापत The 
Kathmandu Post का फोटोपऽकार ूकाश माथेमालाई “ौीधर आचाय 
रा य पऽका रता पुरःकार” ूदान ग रयो। उ  त ःबर स चारमा यमको 
जनआबोशलाई उ ेिलत गन श को उदाहरणका पमा त कालै 
इन्टरनेटमा ूकािशत भयो र The Kathmandu Post तथा का न्तपुरका १२ 
अ ूल २००६ का अ कमा देखा प  यो। “ व  ूेस ःवतन्ऽता दवस 
मनाइयो”, The Kathmandu Post, ४ मे २००६। 

अवःथामा तीन जना ूदशनकार  मा रँदा चकदो आन्दोलनको 
आगोमा िघउ थ पयो।  

तर चबपथको मह व यावहा रकभन्दा बढ  अ  पिन िथयो। 
कल क  देशको बाँक  भागका अिधकांश याऽुह  सहरमा ूवेश गन 
मु य ूवेश नाका हो। यो सडक काठमाड  उप यकाको प मी 
भन् याङ थानकोट भएर राजधानीमा आइपु ने नाका हो। गो गब ु
लामो दर मा च ने वाहनह को बसपाक हो। यहाँ मािनसह  ू
यासिमस भएको बःती छ जहाँ सःता होटलह  र भाडाका 
कोठाह मा थुूै बा ह रयाह ले अःथायी बसोबास पिन गरेका छन। ्
यी ठाउँको आन्दोलनमा काठमाड का रैथाने बािसन्दाह को भन्दा 
पिन बा ह रयाह  र बसाइँ सरेर आउनेह को भूिमका ूमुख िथयो।  

व रप रका गाउँह बाट थुूै ूदशनकार ह  आए। काठमाड  
उप यकाको काँठ भिनने गरैसहर  ेऽमा बसोबास गन 
मािनसह को वग र सामा जक च रऽ सहरह मा बसोबास गन 
मािनसह को भन्दा एकदमै फरक छ, जनु कुरा अनेक  
ूदशनह मा खुलःत दे खएको िथयो।•• सहरको केन्िभन्दा बा हर 
जनप रचालन गदा राजनीितक दलह लाई थप फाइदा हनु  गयो। 
यो के हो भने ितनले राजधानी न जकैका ेऽह मा तर 
सहरके न्ित नाग रक आन्दोलनको पहँचभन्दा बा हर िनरन्तर ु
पबाट आ नो तागत देखाउन सके।••  

१९९० को जनआन्दोलनमा काठमाड को नेवार समुदाय सहर  
केन्ि ःथत अ ना ेऽह मा सरकारको िनयन्ऽणलाई डामाडोल 
तु याउने गर  सहभागी भएको िथयो। तर यसको दाँजोमा 
यसपाला भने ितनको सहभािगता िनकै पातलो दे खयो। यसो 
हनाको एउटा कारण सु व यात नेवार नेताह  ु (प र  तुलाधर, 
मथुराूसाद ौे , म ल के .सुन्दर र ँयाम ौे ) को नजरबन्द  
हनु  स छ। तर यो न्यनू सहभािगतामा मलूधारका दलह ले 
वगतमा कायम गरेको अलोक ूय क ितमानबाट ितनमा पैदा 
भएको मोहभ गको भावना झ केको हनु  स ने स भाना बढ  छ। 
नेवार समुदायलाई प रचालन गन ूयास नभएका होइनन। ्
उदाहरणका लािग, १५ अ ूलमा गठन भएको लोकता न्ऽक नेवार 
स घष सिमितले भोिलप ट असनमा एउटा सानो भेला ग  यो र 
यापू महागुठ  नामक ूितिनिधमूलक संःथाले मानवअिधकारको 
प मा खडा हन नेवारह लाई आ ान ग  योु ।••  

क ितपुरको वशाल ूदशनमा नेवारह को उ ले य उप ःथित भए 
तापिन काठमाड , पाटन र भ पुर जःता ूमुख नेवार ेऽह मा 
भने ितनको खासै उप ःथित भएन। जनसमूह बा हरबाट सहरिभऽ 
पसेको घटनाले पिन यो तकलाई थप टेवा दएको छ। यो 
बा ह रया जमातले आ खरमा २२ अ ूलमा क यकुो घेरा तो यो। 
२५ अ ूलमा जनसमूह ारा चबपथ व रप रबाट अनेक  ूदशनह  
                                              
•• काठमाड को चबपथका विभन्न ःथानमा बाइिसस मुप ारा िलइएका 
अन्तवाताह , अ ूल २००६। 
•• बाइिसस मुप ारा िलइएको अन्तवाता, काठमाड , अ ूल २००६। 
•• “नेवार समुदाय सडकमा उ ऽयो”, The Kathmandu Post, १७ अ ूल 
२००६। 
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गद काठमाड लाई घेन योजनाले आ खरमा राजालाई झु न बा य 
गरायो।   

ग) दरबारले कन ग ती ग  यो?  

१. ूित-रणनीित  

याकुलता मु  दे खन ूयास गरे तापिन शाह  सरकार 
जनआन्दोलन सफल पो होला क भनेर िनकै अिघदे ख नै 
िच न्तत िथयो। यसैले १९ जनवर को दन आम िगर तार  गरेर 
अन्तरा य सहानुभूित गुमाउन त पर भयो। एउटा रपोटअनुसार 
गहृ र र ा मन्ऽालयले अ ूलभन्दा प हलेका ६ म हनामा 
दलह लाई प रचािलत हनबाट रो ने काममा ु ८१ करोड पयाँ खच 
गरे।•• उ  रकम सुराक ह लाई याला दने र सुर ास बन्धी 
योजना बनाउने काममा खच ग रएको िथयो तर जवाफदेह  हनु ु
नपन गर  बाँ डएको यो रकमको अिधकांश भाग लग ै हनािमना 
ग रएको िथयो।  

सरकारको राजनीितक ूित- विोहको नेतृ व गहृमन्ऽी कमल 
थापाले स ालेका िथए। उनले हडताल सु  हनुभन्दा िनकै ु
अिघदे ख नै माओवाद ह  सहर  विोहलाई उ साउनका लािग 
राजनीितक दलह लाई ूयोग गदछन भनेर पटक् -पटक दाबी 
ग रसकेका िथए।•• यो तक पूरापूर गलत नभए पिन यसको 
सावजिनक ूभाव कःतो होला भन्ने कुराको आकलन भने यादै 
िन छरो त रकाले ग रएको िथयो। यसैले यस तकलाई यादै कम 
मािनसले माऽ प याए भने धेरैचा हँ थापाले साधारण मािनस शाह  
सरकार व  छैनन भन्ने बहाना गन यो तकको ूयोग गरेको ्
देखेर बु  भए। शाह  सरकारसँग यसबाहेक कुनै पिन राजनीितक 
रणनीित िथएन। वरोध ूदशनले वशाल प िलएपिछ राजा 
कठपुतली ूधानमन्ऽी िनयु  गन उह  थोऽो कायनीितको 
पुनरावृ  गन ववश भए।  

नेताह लाई िगर तार गन, स चार-सूऽ व छेद गन, क यु 
लगाएर मािनसह लाई तसाउने र हितयारले सुस जत सुर ा 
फौज ूयोग गनजःता विभन्न त रकाह  ूयोग गरेर वरोध 
ूदशनह लाई िनयन्ऽण गन र आन्दोलनको आधँीलाई रो न 
स कएला भन्ने कुरामा थापा र दरबारका अ  स लाहकारह को 
व ास िथयो। अिधकांश काठमाड बासीह मा मूलधारका 
दलह ूित मोहभ गको भावना कायमै भएकोले वरोध ूदशनको 
आ ानलाई ितनले सुनेको नसनु्यै गलान भनेर उनीह  ढ क ् ु
िथए।•• दलह का प हले-प हलेका ूयासह का नितजा हेदा यो 
अनुमान तकस गत नै िथयो तर ियनले जनतािभऽ लुकेको 
भावनालाई बेवाःता गद ितनले ानेन्िको कुशासनूित देखाउने 
स हंणुताको भने यादा आकलन गरे।  

                                              
•• केदार सुवेद , “आन्दोलन दबाउन . ८१ करोड”, हमाल खबरप ऽका, २९ 
अ ूल-१४ मे २००६। 
•• “आत कवाद को सपना र अभी  सरकारले सफल हन दनेछैनु  : 
गहृमन्ऽी”, गोरखापऽ, २५ माच २००६। 
•• बाइिसस मुप ारा िलइएको अन्तवाता, काठमाड , अ ूल २००६। 

सरकारले सुर ाकम ारा दमनचब चलाउने कदम ू यु पादक हने ु
कुरा महसुस ग  यो। अिन यसले सुर ाकम ह लाई वशेष गरेर 
काठमाड  उप यकामा हरहालतमा घातक श को ूयोगबाट 
जोिगन कडा िनदशन जार  ग  यो। यसपिछका थुूै घटनाह मा 
खचातानीको बाबजदु ूदशनकार ह लाई स ा ने त रकामा िनकै 
माऽामा पेसागत कौशल दे खयो।   

२. कायनीितक असफलताह   

१९ दनको आन्दोलनमा ज मा १८ जनाको मृ यु भएको पु  हन ु
आएको छ।•• मृ युको प हलो घटना पूव  तराईको राज वराजमा 
घटेको िथयो। ५ अ ूलमा ूहर को गोलीबाट ग भीर पले घाइते 
भएका एमाले कायकता दशनलाल यादवको अःपतालमा मृ यु 
भयो। यी तराईबासीको ह याले आसपासका ेऽह मा 
आन्दोलनलाई रन्कायो। ८ अ ूलमा सेना ारा ३४ वष य भीमसेन 
दाहालको ह या ग रएपिछ पयटक य नगर  पोखरा उथलपुथलको 
अक  ेऽ बन्न पु यो। काठमाड दे ख ३० कलोिमटरको दर मा ू
रहेको भीमसेन दाहालको गहृनगर बनेपामा उनको दाहसंःकार गन 
हँडेका मलामीह मािथ सुर ाकम ह ले गोली ूहार गदा एक जना 
२२ वष युवाको मृ यु भयो। १९ अ ूलको दन पूवको झापा 
ज लामा सेना ारा ूदशनकार ह को ह या ग रएपिछ जनभावना 
झनै उ ेिलत भयो। यस घटनाले काठमाड मा झन ठलो वरोधको ् ू
भावना पैदा ग  यो, अिन भोिलप ट कल क मा तीन जना 
ूदशनकार  मा रए। यो राजधानीमा भएको मृ यकुो प हलो घटना 
िथयो। यो बेलास ममा जनताको मनोभावनामा िनणायक 
प रवतन आइसकेको िथयो। यसकारण थुूै ूदशनकार ह  दलका 
ूतीक-िच ह को स टा शह दका त ःबरह  बो न थाले।••  

राजाको यवहारले सु दे ख नै धेरै मािनसह को भावना प रवतन 
ग र दयो। राजा १७ फेॄुअर मा पोखरा गएका िथए। उनले 
तलाउ कनारको आ नो दरबारमा क रब दई म हना बताए। ु

                                              
•• मा रने ूदशनकार ह म ये दशनलाल यादव, ५० (राज वराज), भीमसेन 
दाहाल, ३४ (पोखरा), तुलसी छेऽी (िचतवन), िशवह र कँुवर, २२ (पोखरा), 
भीमसेन पा डे, ३२ (नवलपरासी), ह रालाल गौतम, २५ (बारा), सेतु वक, 
२५ (नेपालगन्ज), राजन िगर  (झापा), सुरज व ास, २६ (झापा), द पक 
कामी, २१ (कल क , काठमाड ), वासुदेव िघिमरे (कल क , काठमाड ), ू ु न 
ख का, ३२ (कल क , काठमाड ), सगुन ताॆाकार, १८ (बनेपा काॅे), 
यादवलाल लािमछाने, ५५ (ब दया), गो वन्दनाथ शमा, ५३ (पवत), मोह मद 
जहाँिगर, २३ ( ऽपुरे र, काठमाड ), अिनल लामा (चाब हल, काठमाड ) र 
चन्ि बयलकोट  ( ऽपुरे र, काठमाड ) िथए। यीम ये पाँच जनाको मृ यु 
आन्दोलन पूण भएपिछ उपचार गराइरहेको अवःथामा भएको िथयो। 
ःथानीय नाग रकह ले १९ अ ूलको दन झापामा मा रएका दईु जना 
ूदशनकार ह को शव अझै हःतान्तरण ग रएको छैन भनेर शाह  नेपाली 
सेनामािथ आरोप लगाएका छन। नेपाली स चारमा यम र राजनी् ितक 
दलह ले २१ जनालाई “शह द” घोषणा गरेका छन। ियनमा मृ युको पु  ्
भएकाह , झापामा मृ यु भएको भनी आश का ग रएका दईु जना र ८ 
फेॄुअर मा दाङमा मा रएका एमाले कायकता उमेश थापा परेका छन। ्
आन्दोलनको बममा ६,००० ूदशनकार  घाइते भए जसम ये १५ जनाको 
आखँाको  गु यो, १६ जनाको टाउकामा ग भीर चोट ला यो र 
काठमाड मा १५० का हात-खु टा भाँिचए। “संसद ारा छान बन आयोग 
गठन गन स क प ूःताव पा रत”, The Kathmandu Post, ५ मे २००६। 
•• बाइिसस मुप ारा ग रएको अवलोकनह , काठमाड , अ ूल २००६। 
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भिनन्छ, उनी आ ना योितषीको स लाहअनुसार यहाँ गएका 
िथए। आम हडताल सु  भएपिछ १४ अ ूलमा नयाँ वषको 
सन्देशका पमा जार  ग रएको उनको प हलो पर परागत 
सावजिनक व यमा उनले न त वरोध ूदशनको चचा गरे न 
यसूित चासो भएको स केत नै दए। सुर ाकम ारा 
ूदशनकार ह को ह याूित ग रएको मायाचना वह न ूित बयाले 
प र ःथितको मू या कनमा भएका यस ूकारका भूलह लाई झनै 
ग भीर बनाइ दयो। सुर ाकम ह ले २० अ ूलमा कल क मा 
मा रएका ूदशनकार  द पक व कमाको पोःटमाटम गन ःथानीय 
अःपतालमा लिगएको शव स ब न्धत डा टर र नातेदारह सँग 
सरस लाह नगर कन जबजःती क जामा िलए। पोखरामा मा रएका 
भीमसेन दाहालको शव उनक  ौीमतीलाई जानकार  नै न दईकन 
उनको गहृ ज ला काॅे पठाइयो। सेनामािथ नाम नखुलेका दईु 
जना ूदशनकार का शव लुकाएको आरोप लगाइएको छ।••  

सरकारले क यु तो न यित धेरै सवसाधारण मािनसह  त पर 
होलान भनेर क पना गरेको िथएन। तर लामो समयका ्
क युह बाट मािनसह  यसर  आबोिशत भए क अ यावँयक 
वःतुह को अभाव िसजना गन र दैिनक जीवनलाई अःत यःत 
बनाउने दोष सरकारमािथ थोप रएला भनेर हडतालकार  दलह ले 
िचताएकै िथएनन। सु मा कामदारह् , खास गरेर िनजामती 
कमचार ह ले पूरा दन काम गन पाउने गर  क युको समय 
िमलाइएको िथयो। तर आम हडतालको िनहँ पाएका कमचार ह  ु
ब दो स यामा घर बःनाले क युको स चत असरबाट 
आधारभूत ूशासन तीो गितमा धराशयी हँदैु  गयो।  

सहरह  वा ज लाह का सुर ास बन्धी कारबाह ह ले माओवाद का 
बयाकलापह लाई सीिमत तु याउन स भव भएन। मु य 
राजमागह बाट अवरोध हटाउन एकमु  ूयास ग रएन (य प 
एकाध स-साना वाहनह  भने काठमाड  आइपुगे)। काठमाड मा 
केह  माओवाद  कायकताह  फबाउ परे तर ती उप यकामा स बय 
रहेका विोह ह म ये एक अशं माऽ िथए। १७ अ ूलमा 
जमुनापुर, िचतवन िनवासी लिलतपुर ज लाका सिचव रमेश 
रे मी (अमर) लाई िगर तार ग रयो।•• यसैगर  लिलतपुरको 
सुनाकोठ का राजकाजी महजन (द पक) र नुवाकोट थानिसकंा 
भैरवबहादर भ डार लाई ु १८ अ ूलमा गो गबुबाट िगर तार 
ग रयो।•• तर यी िगर तार ह ले माओवाद का ूयासह मा खासै 
बाधा पारेनन। कहाँ् स म भने माओवाद ह ले अ ना नाकै 
अिघ तर वरोध ूदशनह को नेतृ व गदा पिन सुर ाकम ह ले 
कुनै ूित बया जनाएनन। ्   

                                              
•• गो वन्द प रयार, “ःवतन्ऽताका लािग उ सग”, समय, ४ मे २००६ 
हेनुहोस। ्  
•• बाइिसस मुप ारा िलइएको अन्तवाता, काठमाड , अ ूल २००६। 
•• बाइिसस मुप ारा िलइएको अन्तवाता, काठमाड , अ ूल २००६। नेपाल 
टेिलिभजनले पिन पोखरामा सात दलको वरोध कायबममा १६ अ ूलको 
दन पबाउ परेका एक जना माओवाद  कायकतालाई देखायो। 

३. मन्ऽीह  बेप ा  

आन्दोलन सघन हँदै जाँदा योजनाब  राजनीितक रणनीितको ु
अभाव झन धेरै ःप  र प गु भएको दे खन आयो। ् सन ्१९९० को 
आन्दोलनमा झ जाइला ने ूयासह  झन्डैजसो हँदै भएनन। ु ् सन ्
१९९० मा प चायत समथक बयाकलापह को संयोजन र 
वरोधीह लाई िनसाना बनाउनका लािग ू येक ज लामा 

“ूितकार सिमितह ” गठन ग रएका िथए। प चह लाई 
यवःथाको प मा  याली िनका ने ज मा दइएको िथयो भने 
म डलेह लाई ूदशनकार ह लाई चु न र तसाउन पठाइन् यो।  

यसको तुलनामा अ ूल २००६ मा सरकारको यस ूकारको 
स ग ठत कारबाह  शनू्यूायः िथयो। एक पटक कमल थापा, 
नीआयशमशेर राणा र ितनका समथकह ले सरकार समथक 
 यालीको आयोजना गन असफल ूयास गरे।•• अिघ ला 
म हनाह मा स बय रहेका हंसा मक युवराज पारसका समथक 
िगरोहह का नाक-मुख कतै दे खएन।•• पिछ कितपय भ ह ले 
दरबार ारा िनयु  ःथानीय अिधकार ह  वा फेॄुअर  २००६ मा 
दरबारको छऽछायामा भएको नगरपािलकाको चुनावमा 
चुिनएकाह म ये कसैले पिन आन्दोलन व  मुख देखाउन आटँ 
गरेनन भनेर गनुासो गरे।् •• ितनले मु ठ भर ूमुख मन्ऽीह बाट 
बनेको म न्ऽप रष को राजनीितक सिमित कुनै योजना ूःतुत गन 
चुकेको अरोप पिन लगाए।  

राजाले २१ अ ूलमा गरेको प हलो घोषणापिछ ूमुख मन्ऽीह  
लुके। यसपिछ उनीह  मलूभतू वभागीय दािय व िनवाह गन 
असमथ भए। राजा सरकार  टेिलिभजनमा बोिलरहँदा गहृमन्ऽी 
कमल थापा अ ना र क जवानह का आखँा छलेर बेप ा भए। 
सेनाले चारचौरास खोजेपिछ माऽ उनको प ो पायो र उनलाई 
क यु आदेशमा सह  गन जःता मूलभतू ूशासिनक दािय वह  
पूरा गनका िनिम  शाह  सेनाको मु यालयमा आउन बा य 
तु याइयो।•• राजाको प हलो घोषणालाई समथन गन एक जना 
मन्ऽी पिन सावजिनक पले देखा परेन।  

पररा  मन्ऽालयले लामो मौनतापिछ २४ अ ूलको अपरा मा 
राजदतह लाई जानकार  गरायो। िनिम  पररा  सिचव हू राबहादर ु
थापाले स चार स पक नग रएको बारे मायाचना गद राजाको 
भखरैको घोषणाको आधा मनले समथन गरे य प यहाँ उप ःथत 
सबैले भने स ा असफल भएको महसुस गरे।•• यसअिघ यस 
ूकारका जानकार  ूःतुत गन पाउँदा आन न्दत हने परराु मन्ऽी 
                                              
•• बाइिसस मुप ारा िलइएको अन्तवाता, काठमाड , २० अ ूल २००६।  
•• सरकारले म डेलह का समूहह लाई आिथक तथा अन्य सहयोग गरेका 
खबरह  ूकािशत भए (उदाहरणका लािग, “िभ जलान्तेह लाई िस ैमा 
एनट सी सीड एमए सेटह  उपल ध”, The Himalayan Times, ७ मे २००६) 
तर यो उपाय ूभावकार  ठह रएन।  
•• बाइिसस मुप ारा िलइएको अन्तवाता, काठमाड , अ ूल २००६। 
•• बाइिसस मुप ारा िलइएको अन्तवाता, गहृमन्ऽीका अिधकार , काठमाड , 
२९ अ ूल २००६।  
•• बाइिसस मुप ारा िलइएको अन्तवाता, काठमाड , २४ अ ूल २००६। 
“पररा  मन्ऽालय ारा शाह  घोषणा स बन्धमा वदेशी कूटनीित ह लाई 
जानकार ”, nepalnews.com,  २४ अ ूल २००६, हेनुहोस।् 
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रमेशनाथ पा डे यहाँ उप ःथित भएनन। लु न जानुअिघ िश ा ्
मन्ऽी राधाकृंण मैनालीले झ आ नो अ न्तम सरकार  कायको 
पमा आ नो कायालयबाट अिभयोगस बन्धी िलखत भएका 
फायलह  हटाए भन्ने कुरा जानकार मा आएको छ।••  

                                              
•• “सरकार  कागजातह  मन्ऽीह ले लगे”, The Kathmandu Post,२६ अ ूल 
२००६। पा डे ारा यो समाचार अःवीकार गद स पादकलाई िच ठ , The 
Kathmandu Post, २७ अ ूल २००६। य द मैनालीले दःतावेजह  हटाएका 
हन भने ती दःतावेज म डले िभ जलान्तेस बन्धी हन स छन। प हलेदे ख ु ु् ्
नै यःता िभ जलान्तेह को भत  र यवःथापन उनको मन्ऽालयको 
िनयन्ऽणमा रहेको खेलकुद प रष  माफत हँदै आएको िथयो।ु  

३. राजाको प हलो चालदे ख बाजीमाराइस म  

क) प हलो खटपट  
ब दो वरोध ूदशन दई ह ास म जार  रहेपिछ दमनबाट माऽ ु
काम फ े नहने कुरा महसुस ग रयो। दलह लाई केह  न केह  ु
न दई नहने भयो तर राजाले अझै फुटाऊ र शासन गर भन्ने ु
उनका च तीका कायनीितह  ूयोग गन योजना बनाए। यस 
योजनाको उ ेँय एउटा यःतो स झौता ूःताव अिघ सानु िथयो 
जस ारा मूलधारका ब ता च ख ःवभावका स कुिचत त वह लाई 
लो याएर जनआन्दोलनलाई फासफुस पान स कयोस। दरबारका ्
अनुचरह लाई दरबारूित सहानुभूितशील राजनीित ह सँग तुफानी 
वाता गन खटाइयो। सूयबहादर थापाु , पशपुितशमशेर राणा, 
लोकेन्िबहादर चन्दु  जःता ठला नाम भएका राजनीित ह ले शाह  ू
फौजी कदमको समथन गन इन्कार गरेका भए पिन राजतन्ऽको 
राजनीितक भूिमकाको िनरन्तरताको र ा गन अ न्तम 
ूयासःव प राजाले केह  सहिलयतह  दएको ख डमा उनीह लाई ु
गोलब  गन स कएला क भन्ने आशा िथयो।  

नेपाली का मेसका पूव ूधानमन्ऽी कृंणूसाद भ टराई लामो 
समयदे ख अक  कठपुतली ूधानमन्ऽी बनाइने दरबारका आदश 
पाऽका पमा रहेका िथए। उनलाई राजासँग भे न डा कयो अिन 
उनले स चारमा यममा उ साहजनक ट पणी गद म दयले 
राजावाद  हँ र अब ूु जातन्ऽ िछटै फ कने कुरामा व ःत छ भने। ु
तर आ नो दलका सहकम ह  र अ ह का कठोर स लाह ले 
शाह  चालका अगा ड नल ऽन उनलाई हौःयाए।••    

यसबीच नेपालको राजनीितक ःथितमा चासो रा े अन्तरा य 
समुदाय दलह सम  न्यायोिचत सौदाबाजी गन राजामािथ दबाब 
बढाइरहेको िथयो। नयाँ द लीले राजा ानेन्िसँग वाता गन व र  
का मेसी राजनीित  तथा कँमीरका अ न्तम महाराजका छोरा 
करण िसंहलाई वशेष दतकाू  पमा पठाएपिछ यो कदम सफल 
होला भन्ने व ासका साथ अन्य ूमुख श ह  पिछ हटे। १९ 
अ ूलको दन नेपाल आइपुगेका िसंहले दलका व र  नेताह सँग 
(नेपालमा िसंह अवतरण गरेको लग ै एमाले महासिचव 
माधवकुमार नेपाल हरासतबाट छटेु ) भेटघाट गरे, अिन यसको 
भोिलप ट राजासगँ लामो िनजी कुराकानी गरे। समःयाको 
समाधान शीय आउने कुराको आशा य  गद आ नो ॅमणको 
बाँक  कायबम र  गरेर िसंह लग ै नयाँ द ली फक।•• भारतीय 
राजदत िशवशू कर मुखज ले २१ अ ूलमा राजासँग छलफल जार  
राखे, अिन सातदलीय गठबन्धनका नेताह  संसद पुनःःथापनाको 
ूःताव ःवीकार गन म जरु भए। तर राजाले यस ूकारको ःप  
ूःताव अिघ सारेनन य प द् रबारका स लाहकारह लाई भने 
राजा ानेन्िको बाचामा आफूले नया ँ ूधानमन्ऽीको स लाहको 

                                              
•• John Cherian, “King-size crisis”, Frontline,२२ अ ूल २००६।  
•• “King sends Karan packing”, The Telegraph, २१ अ ूल २००६। 
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पालना गन गर  संसदको पुनःःथापनालाई िन हताथमा ःवीकार 
ग रयो भन्ने लागेको हनु  स छ।••  

जेजःतो प र ःथितमा राजाले प हलो घोषणा गरे यसबाट 
दलह लाई यो ूःताव इमानसाथ अिघ सा रएको होइन भन्ने 
स केत भइसकेको िथयो। अ हंसा मक नाग रक समाजका थुू ै 
नेताह  र मानवअिधकार र कह लगायत बनापुप छे थुनामा 
रा खएका अिधकांश राजबन्द ह  हरासतमै िथए। एमालेका दई ु
व र  नेता झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमलाई शाह  घोषणा 
हनुभन्दा केह  घ टाु  माऽ अिघ नयाँ द लीबाट फ कदै गदा 
वमानःथलबाट िगर तार ग रएको िथयो। भ टराईलाई ूधानमन्ऽी 
पद ःवीकार गन स झाइ-बु झाइ गन ूय  अ न्तम घड स म 
जार  र ो। उनले अःवीकार गरेपिछ माऽ बाँक  रहेको वक प 
सातदलीय गठबन्धनलाई आमन्ऽण गनु हो भन्ने कुरा 
अिन छापूवक ःवीकार गन दरबार बा य भयो। यो कुरा ःप  
हनासाथ दरबारिभऽ पूवु शतह  राखेर सं वधानसभाको घोषणा 
गनबारे छलफल भयो।••  

दस  हजार बु  ूदशनकार ह ारा काठमाड का सडकह मा 
क युको अव ा गद सुर ा घेरा तो ने काम अ यन्तै तनावपणू 
भए तापिन राजाले आ नो घोषणाअिघ दलह सँग सरस लाह 
गरेनन,् न त उनले यसबारे अिमम जानकार  नै दए। यसबाट 
उनले साँ च न ै सुगम त रकाले स ा हःतान्तरण गन इ छा 
गरेका हन भन्ने कुरामा सन्देह पैदा भयो। उनी इमाु ् नदार हँदा हन ु ु ्
त ःथायी स बमणको लािग वाता गरेर दलह  ूित बया जनाउन 
त पर छन भन्ने कुरालाई सुिन त गनु र सहमितबाट बन्ने नयाँ ्
सरकारलाई स ा हःतान्तरण गनबारे त काल घोषणा ग रनुप य ।  

आ खरमा २१ अ ूलको दन सरकार  टेिलिभजनमा देखा परेर 
राजाले “नासोको पमा आफूसँग रहेको” कायका रणी अिधकार 
जनतालाई फता गन ूःताव अिघ सारे। उनले सातदलीय 
गठबन्धनलाई आ नो रोजाइअनुसार ूधानमन्ऽीको उ मेदवार 
मनोनयन गन आमन्ऽण गद यो ूःताव ूःतुत गरे। यो 
ूःतावूित सडकह बाट त कालै ूित बयाह  ूकट भए भने 
राजनीितक नेताह ले यसूित ग हरो आश का ूकट गरे।  

राजालाई स झौता गन र ूजातन्ऽ पुनःःथापना गन िनजी र 
सावजिनक दवै त रकाले दबाब दइरहेको अन्तरा य समुदायले ु
नेपाली जनता र ितनका ूितिनिधह का ूित बया सुन्ने ूती ा 
नै नगर कन शाह  ूःताव ह प  ःवीकार गरे।•• भारतीय वदेश 
                                              
•• राजाले आ नो घोषणाभन्दा प हले महान्यायािधव ा लआमीबहादरु 
िनरालासँग परामश िलएका िथए। िनरालाले सातदलीय गठबन्धनको 
कायकार  अिधकारस हतको सरकार गठन गन राजा ारा संसदको 
पुनःःथापना ग रनु ज र  छ भनी परामश दइएको हनु  स छ। “धारा ३५ 
अन्तगतको सरकारले राजनीितक िनणय गन स छ : महान्यायािधव ा 
िनराला”, nepalnews.com,२४ अ ूल २००६।  
•• तर यो वचारलाई ल याइयो। बाइिसस मुप ारा िलइएको अन्तवाता, 
दरबा रया ॐोत, काठमाड , अ ूल २००६। 
•• अमे रक  राजदत जे स मो रआट ले यो दन सबेरै पऽकारह सँग ू
भेटघाट गर  भनेका िथए, “राजाको समय स कँदैछ। राजाले स झौता नगन 

मन्ऽालयले ानेन्िको “रा यका सबै कायका रणी अिधकार सात 
राजनीितक दलको गठबन्धन ारा बन्ने सरकारलाई हःतान्तरण 
गन अिभूायको” व यलाई त कालै ःवागत ग  यो।•• सयंु  
रा य अमे रकाले ूधानमन्ऽी र म न्ऽप रष को चयन गरेर िछटो 
ूित बया जनाउन दलह लाई आमह ग  यो।•• चीनले पिन राजाको 
कदमको यःतै भाषामा ःवागत ग  यो।•• बेलायती वैदेिशक 
कायालयका मन्ऽी कम होवे सले दलह लाई “रचना मक पले 
एकसाथ काम गरेर यो सरकार खडा गन” आ ान गद घोषणाको 
ःवागत गरे।•• रा स घका महासिचव कोफ  अन्नानले राजाको 
कदमको “नितजाःव प ूजाता न्ऽक यवःथा तीो गितमा 
पुनःःथा पत भएर न् को अन् य हनाको साथै संवादको समावेशी ु
ू बया ारा दगो शा न्तको ःथापना हनेु ” आशा गरे तापिन यसको 
वशेष ःवागत भने नगर  झनै सावधानीपूण व य जार  गरे।•• 
यस ूकारका चातुययु  ूित बयाह बाट भीड अलमिलनु र नेपाली 
स चारमा यमले ियनमािथ उित यान न दनु कुनै आ यको कुरा 
होइन।••  

ख) दलह ारा ूःताव अःवीकार  
तर यापक जनता र सातदलीय गठबन्धनले भने राजाको 
ूःतावलाई ठाडै अःवीकार गरे। सरकार र ूितप मा ितनको 
क ितमान उित राॆो नभए तापिन दलह ले देशको मन ःथितको 
राॆर  मू या कन गरेर िस ान्तिन  र यावहा रक अडान िलए। 
राजाको ूःताव अःवीकार गरेर ितनलाई थप जन व ास ूा  
भयो र यसबाट उनीह  अक  चरणको वरोध ूदशनलाई 
ज मेवार का साथ मागदशन गन ःथितमा पगेु।  

राजाको घोषणा झ ट हेदा राॆो ला ने स झौताह को लेप लगाएर 
बडो सावधानीसाथ तयार पा रएको िथयो। अन्तरा य 
स चारमा यमले राजाले आफू पिछ हटेर जनतालाई स ा फकाउने 
ूःताव गरेका छन भनेर समाचार स ूे् षण गरे तापिन घोषणामा 
यादै न्यून अिधकारह  दएर बडो भावो ेजक ढ गले यसको 
तानाबाना बुिनएको िथयो। दलह ले िन निल खत आधारमा 
यसलाई अःवीकार गरे : 

                                              
हो भने अन्ततः उनले देश छा नु पनछ। ‘अन्ततः’ भन्नुको मेरो अिभूाय 
ढलो होइन िछटो हो”, http://edition.cnn.com/2006/WORLD/asiapcf/04/21/ 

nepal.ap/index.html. 
•• “नेपालस बन्धी व य”, वदेश मािमलास बन्धी मन्ऽालय, नयाँ द ली, 
२१ अ ूल २००६। 
•• “राजा ानेन्िको अ ूल २१ को भाषण”, वदेश वभागका ूव ा िसयान 
याकको याकको व य, २२ अ ूल २००६। 

•• गोपाल शमा, “नेपालका सडकह मा आिंशक वजय, आिंशक वरोध”, 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/B164965.htm. 
•• “होवे स ारा नेपालका राजाले राजनीितक दलह लाई स ा हःतान्तरण 
गन कायको ःवागत”, बेलायती वदेश मन्ऽी कम होवे सको व य, २१ 
अ ूल २००६। 
•• “महासिचव ारा नेपालका राजाको जनतालाई कायकार  अिधकार फता 
गन घोषणाको ःवागत”, संयु  रा को व य, २१ अ ूल २००६। 
•• उदाहरणका लािग, “रा स घ, संयु  रा य अमे रका, युरोपेली युिनयन र 
यानडा ारा ग रएको शाह  घोषणाको ःवागत”, www.nepalnews.com, २२ 
अ ूल २००६ हेनुहोस।् 
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 ःवतन्ऽ पले िनवािचत सं वधानसभा ारा नया ँसं वधान 
िनमाण गन मान्यतामा आधा रत दलह को शा न्ततफको 
मागिचऽ राजाले ःप पले अःवीकार गरे। नोभे बर २००५ 
मा दलह ले माओवाद सँग गरेको समझदार को गाँठ  कुरा 
यह  िथयो र विोह ह  िनःश  भएर मूलधारको 
राजनीितमा ूवेश गन मूलभतू शत पिन यह  हो। यो 
माओवाद ह सँग यवहार गन एकमाऽ यथाथपरक योजना 
हो कनभने यसमा समःयाको सैिनक समाधान छैन। 
सेना ारा ग रने ूित- विोहस बन्धी ूयासह ले त 
विोह ह लाई द रलो माऽ बनाएको छ।  

 राजाले केवल जनवर  २००५ को यथा ःथितमा फ कने 
ूःताव माऽ अिघ सारे। अक  श दमा भन्ने हो भने उनले 
अ टोबर २००२ मा प हलो पटक स ा ह याएपिछका तीन 
जना बेतनभोगी ूधानमन्ऽीसरह जािगरको सुर ा हने गर  ु
नयाँ ूधानमन्ऽी पदको ू याभूित गन ूःतावमाऽ अिघ 
सारे। यी तीनै जना ूधानमन्ऽीलाई उनी आफैले िनयु  
गरेर आफैले पद युत गरेका िथए। यो पूव ूधानमन्ऽी 
शेरबहादरु देउवाको ट पणी हो। देउवाका अनुसार उनलाई 
जनू २००४ मा यसै आधारमा िनयु  गरेर फेॄुअर  २००५ 
मा राजाले पद युत गर  बन्द  बनाएका िथए।  

 दरबार ारा वतरण ग रएको ॅामक “अनौपचा रक” 
अ मेजी अनुवादमा जेसुकै भिनएको भए पिन राजाले 
जनता “सावभौमस ाका ॐोत” हन भन्ने कुराको चचा ु ्
गरेनन। वाःतवमा उनले ् “रा यस ा जनतामा िन हत” 
रहेको चचा माऽ गरे य प सन ् १९९० को सं वधानमा 
सावभौमस ा जनतामा िन हत भएको कुरा कटानीसाथ 
भिनएको छ।••  

 राजाले ूितिनिधसभाको पुनःःथापना गन चचा पिन 
गरेनन। यो चचा बना म न्ऽ् प रष लाई वधायक  अिधकार 
हने कुरा ःप  भएनु , अिन फेॄुअर  २००५ दे खयता 
राजाले जार  गरेका अ यादेश र अन्य कदमह लाई 
उ याउन स कने कुराको ू याभूित पिन ग रएन। 
संसदको पुनःःथापना दलह को लामो समयदे खको माग 
िथयो। यसलेै पुनःःथापनातफको बाटोबारे राजाको मौनता 
अथपूण िथयो। नयाँ म न्ऽप रष  पुनःःथापनाको ू मा 
सहमत भएको ख डमा पिन न्यायपािलकामािथ दरबारको 
ूभाव हनाको कारण सबै कुराको िनणय ू य  वा परोु  
पले दरबारबाटै हन् यो। ु  

                                              
•• यो सरल कायनीित संयु  रा य अमे रकालाई अन्योलमा पारेर अमे रक  
वदेश वभागलाई “राजा ानेन्िको आजको सन्देशले सावभौमस ा 
जनतामा िन हत छ भन्ने कुरालाई ःप  पारेकोमा हामी ूसन्न छ ” भन्ने 
कुरा जनाउनतफ उन्मुख गरायो। “राजा ानेन्िको २१ अ ूलको भाषण”, 
अमे रक  वदेश वभागका ूव ा िसयान याकको याकको व य, २२ 
अ ूल २००६। 

 शाह  नेपाली सेना कसको िनयन्ऽणमा रहने भन्ने वषयमा 
पिन राजा बोलेनन। ् सन ् १९९० को ूजाता न्ऽक 
सं वधानअन्तगत पिन यथाथमा सेना शाह  िनयन्ऽणमै 
िथयो। फेॄुअर  २००५ मा कू गन कदमको हकमा माऽ 
नभएर देशमािथ शासन चलाउने कायमा समेत राजाको 
श को ूाथिमक ॐोत यह  सेना भएको छ। सेनामािथ 
आ नो िनयन्ऽण नहनेु  सरकार अ तयार वह न हन्छ र ु
यो दरबारको छायाँ बन्ने ूबल स भावना रहन्छ।  

 राजाले य  वा अ य  पले अब उूान्त धारा १२७ को 
ूयोग नगन ूःताव पिन अिघ सारेनन,् जनु धारा 
राजाले अिधकारको अ यास गन र तज बजी काइदाले 
सारा अिधकार खोसेर िलने आधार बनेको छ। उनले संसद 
नभएको बखतमा आफूलाई हकुम ारा कानुन बनाउन पाउने ु
असीिमत छट हने अथमा यो धाराको या या गरेका छन। ु ु ्  

 राजाको असंवैधािनक त रकाले ूजातन्ऽलाई भ ग गन 
कायह  हेदा उनको “संवैधािनक राजतन्ऽ र बहदलीय ु
ूजातन्ऽूितको अटल ूितब ता” को पुनःपु  खोबो 
दे खन्छ।  

व मान म न्ऽप रष लाई कायम रा ाले ःथािय वलाई फकाउने 
कायमा कुनै योगदान नहनु ःवाभा वकै हो। उ  म न्ऽु प रष का 
धेरैजसो मन्ऽीह  १९९० को ूजाता न्ऽक आन्दोलनलाई दबाउने 
भूिमका खेलेको कारण चारैितर ब ाम हुनुको साथै दोषी मािनएका 
िथए। राजनीितक दलह मािथ “रा को हतमा संवादमा ूवेश गन” 
ग रएको आ ान ःवीकार नगरेको दोष थोपन कायले व ासको 
वातावरण िसजना गन सघाउ पु  याएन। िस गो घोषणा अ ना 
कदमह को औिच य िस  गन र फेॄुअर  २००५ मा स ा िलने 
भाषणमा र यसपिछ रेखा कत ग रएका राजाका योजनाह को 
ौे ताको पुनपु  गनमै के न्ित िथयो।  

घोषणामा जनताले अ ना कदमह  ःवीकार गरेको वषयमा 
ग रएको तक पिन यादै कमजोर िथयो। भाषणको सु मा आफूले 
गरेको कू र यसपिछका कामकारबाह ह लाई जनसमथन ूा  
भयो भन्ने ज  ववादाःपद िथयो। राजाले खुला पले मा 
मा लान भनेर जनताले अपे ा नगरे पिन कमसेकम प ा ापको ्
केह  न केह  स केत त आउला क भनेर आशा गरेका िथए। 
“आ नो गौरवमय पर पराको बँडो था ने” कायमा सुर ाकम ह ले 
ूदशन गरेको कत यपरायणता, बहादर  र अनुशासनको ूस गु ले 
बतेका दनह मा दजन  शा न्तपूण ूदशनकार ह  मा रएर र अ  
सय  घाइते भएर यादै द:ु खत भएका मािनसह का दयमा 
ग हरो ठेस पु  यायो।  

ग) गलत कूटनीितक आकलनह   

यथास भव दयालु ले या या गन खो दा, कूटनीितक 
समुदाय ारा दलह लाई राजाको ूःताव ःवीकार गन ग रएका 
एक कृत ूयासह  रा य मनोभावना र मूलधारको राजनीितक 
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नेतृ वका खुला वक पह को ग भीर पले गलत बुझाइमा 
आधा रत िथए। भारत, चीन, संयु  रा य अमे रका र संयु  
अिधरा यले दलह  र राजाको बीचमा अनुिचत स झौता गराउन 
जानाजान ज  गरे। अ  कितपय देशले यसको समथन गरे तर 
जापान, ःवी जर यान्ड र नव जःता अनेक  ूमुख दात ृ
मुलुकह ले भने घरेलु ूित बयाको मू या कन नग न्जेलस म 
न्याियक मौनता अपनाए।  

युरोपेली स घले एउटा व य जार  ग  यो जसमािथ 
काठमाड ःथत आ नो िनयोगका ूमुखह  २१ अ ूलको बहान 
सहमत भए।•• व यमा राजाले अिघ सारेको ूःतावको चचा 
ग रएको िथएन तर अ ःशयाका वदेशमन्ऽीले पऽकारह को 
ज ासाको उ र दने बममा अन्य सदःय रा ह सँग परामश 
नगर कन युरोपेली स घको अ य  म डलका तफबाट राजाको 
कदमको ःवागत गरे। यो गलत मू या कनमा आधा रत ूित बया 
िथयो जसले कैय  कूटनीित ह लाई वशेष ूितिनिध िनयु  गरेर 
युरोपेली स घिभऽको समन्वयलाई सुधानु आवँयक भएको कुरा 
महसुस गरायो।•• तथा प, युरोपेली स घका काठमाड ःथत दत ू
भने बेलायतको कोणलाई प याउँदै २२ अ ूलमा राजाको 
ूःताव ःवीकार गन दलह लाई दबाब दने संयु  अ यासमा 
सामेल भए। मािथ भिनएझ राजाको ूःतावमािथ संयु  
रा स घको ःवीकृित बढ  सतकतापूण िथयो। तपैिन ूदशनह मा 
रा स घ वरोधी लेकाडह  दे खए र मानवअिधकार उ चायु को 
कायालयका कमचार ह ले सवसाधारण ूदशनकार ह - ारा आ नो 
आलोचना ग रएको वषयमा रपोट गरे।••  

यी ूयासह  असफल हनु अवँय भावी िथयो। दलह ले राजाको ु
घोषणालाई जसर  बुझे यसको आधारमा स झौताका लािग ठाउँ 
नै िथएन। जन व ास तथा जनआन्दोलनलाई आ नो िनयन्ऽणमा 
रा े अवसरलाई बिल चढाएर माऽ स झौता हन स यो। राजाको ु
घोषणाको भोिलप ट काठमाड मा आन्दोलन सु  भएदे ख यताको 
यापक जनसहभािगता भएको सबैभन्दा ठलो भीड दे खयो। उ  ू
ूदशनले राजको ूःताव र र यसूित अन्तरा य समुदायको 
ःवीकृितलाई िनणायक पले अःवीकार गरेपिछ आ नो 
व सनीयतालाई बिल चढाउनेमा अन्तरा य समुदाय प  यो। शाह  
कूपिछ दल र नाग रक समाजका जोदाहाह म ये धेरैले बा हर  
व को सहयोगको अपे ा राखेका िथए। अ हले ितनले उ  
समुदाय ारा आफूूित व ासघात ग रएको अनुभूित गरे।  

                                              
•• “नेपालको वतमान अवःथाबारे युरोपेली स घको अ य  म डलका 
तफबाट जार  व य”, www.austria.org/index.php?option=com_content& 
task= view&id=152&Itemid=30,२१ अ ूल २००६। 
•• बाइिसस मुप ारा युरोपेली स घका कूटनीित ह सँग िलइएका 
अन्तवाताह , काठमाड , अ ूल-मे २००६। युरोपेली स घको वशेष 
ूितिनिधका लािग प हलेकै ूःताव, बाइिसस मुपको रपोट, Nepal: Beyond 
Royal Rule, मािथ उ ले खत। बाइिसस मुप ारा िलइएको अन्तवाता, 
काठमाड , २२ अ ूल २००६ हेनुहोस।् 
•• बाइिसस मुप ारा िलइएको अन्तवाता, काठमाड , २२ अ ूल २००६ 
हेनुहोस।् 

“प हले क ह यै यःतो कारण िथयो नै भने पिन अब ितनीह सँग 
बाँ ने पैसा छ भन्दैमा हाॆा अन्तरा य िमऽह  र साझेदारह  
हामीभन्दा बु मान ्र चलाख छन भन्ने कुराको अनुभूित गनुपन ्
कुनै कारण छैन,” नाग रक समाजका अगुवा देवेन्िराज पा डेले 
लेखे-- “स ब न्धत दात ृ संःथा र कूटनीित ह मा यो देश, 
यसको इितहास, यहाँका जनता र ितनका अिभलाषाह स बन्धी 
ान र संवेदनशीलता कित कम छ भन्ने कुरा यसर  उदा गयो 
क अब ितनलाई अ ना गलत सन्देशह  हामीले सुिन दउँला भनेर 
अपे ा गन कुन ैअिधकार छैन जनु सन्देशह  िनःसन्देह बार बार 
आइरहनेछन।्”•• राजनीितक ट पणीकार सीके लालले “घरेलु 
राजनीित र अन्तरा य दबाबबीचको कड  अभूतपूव पले ट न ु
गएको छ” भनेर सजग गराए।••  

“म र अ  धेरै मािनसह  काठमाड ःथत हाॆा ूितिनिधह  
राजासँग स झौता हने स भावना अझै छ भन्ने कुरामा साँ चु  नै 
व ःत होलान क भनेर यादै िच न्तत िथय् ,” संयु  
अिधरा यका एक अित स मािनत नेपाल व  माइकल हटले लेखे-- 
“संयु  रा य अमे रका र युरोपेली स घको त कुरै नगर , के 
हाॆो सरकारले आिथक सहयोग गन गरेका देशह का आन्त रक 
राजनीितक गितशीलताह लाई उिचत त रकाले बु छ?”•• एक 
जना प मा राजदतले ू “नेपाललाई नबु ने त माइकल हट पो 
हनु ”् भनी उम ूित बया दँदै “ वदेशीूित घणृाभाव रा े 
वामपन्थी अखबारह  र आधारह न या याह मा संशयह न 
त रकाले व ास गन” भनेर माइकल हटमािथ आरोप लगाए।••  

कूटनीितक समुदायले ःथितको बुझाइमा यित ठलो भूल कन गरे ू
त?  

सीिमत अनुसन्धान र रपो टङ। काठमाड मा भएका वरोध 
ूदशनह को यापकता, मनोदशा र अिभूायको धरातलीय 
मू या कन गन काय कूटनीित ह ले वरलै गरे। राजाको २१ 
अ ूलको घोषणाूित ता ातै ूित बया दएर यसै दन साझँ 
भीडह का बीचबाट “ व ासघात” र “धोखा” भन्दै ूकट भएका 
बु  िच कारह लाई जनताले राजाको ूःतावलाई अःवीकार गन 
स भावनाका पया  ल ण मािननुप य । तर राजदतावासका ू
अिधकार ह ले आ नो वृ बाट बा हर िनःकेर ःथितलाई सआूम 

ले िनया ने काम गरेनन। कितपय अवःथामा ूमुख ्
अिधकार ह  दतावासमै ू िथएनन। सुर ास बन्धी िचन्ताका्  
कारणले अमे रका अ ना आवँयक नपन कमचार ह लाई 
दतावासबाट अन्यन्ऽ सान र ितनलाई वरोधू  ूदशनह बाट 
अल गै बःने यवःथा िमलाउनम ैके न्ित र ो।  

                                              
•• देवेन्िराज पा डे, “Democracy, donors & diplomats”, The Kathmandu 
Post, १ मे २००६। 
•• सीके लाल, “A royal delusion”, Nepali Times,२३ अ ूल २००६। 
•• इमेल स चार, ५ मे २००६। 
•• Michael Hutt, “A People’s Peace”, Guardian Unlimited, ४ मे २००६, 
http://commentisfree.guardian.co.uk/michael_hutt/2006/05/ nepal.html  मा 
उपल ध। 
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व ेषणको अपया ता। कूटनीित ह  अ ना रोजाइह बारे त ःप  
िथए तर ितनलाई दलका नेताह का बाट हेरेर उनीह ले 
सामना गनुपरेका दबाबह  र ितनका आकलनह बारे बु न भने 
गा॑ो िथयो। देशको दशा सीिमत राजनीितक स ॅान्तह का 
चालबाजीह मािथ भन्दा पिन यापक जनताको भावनामािथ िनभर 
रहन थालेपिछ सवसाधारण नेपालीह बाट अल गनु कूटनीितक 
समुदायको ग भीर कमजोर  हनु  गयो।  

काठमाड मा अितशय के न्ित हनुु । काठमाड का घटनाह मा 
के न्ित हँदा देशभ रको आम जनु विोह बाट ओझेलमा प  यो। 
यसो गनुका पिछ तर केह  न केह  तक छ। यो के हो भने 
लामो समयदे ख काठमाड  कुनै पिन ठलो राजनीितक प रवतनको ू
िनणायक केन्ि बन्द बनेको छ। तर यस पालाको जनआन्दोलन ु
भने िस गो मलुुकका जनताको मनोदशाबाट स चािलत भयो। 
आम कूटनीित ह को हकमा क त देशमा घ टरहेका घटनाह को 
ववरण ूा  गन ःवतन्ऽ ूकृितको पहँच भएन अथवा ठला दात ृु ू
संःथाह को हकमा उनीह  वकासस बन्धी अ ना 
बयाकलापह बाट देश यापी पमा बनेका स पक-सूऽह लाई 
पूण पले उपयोग गन चुके।•• २००५ स म रेडबसको अन्तरा य 
सिमित (कितपय िमसनर  स गठनह  र ःवयंसेवी वकासे 
कायकताह बाहेक) काठमाड बा हर पूणकािलक कमचार ह  रा े 
एकमाऽ वदेशी िनकाय िथयो। पिछ गएर रा स घीय उ चायु को 
कायालयले ःथलगत पमा अन्तरा य उप ःथित थप गरेको छ। 
यो सःंथाले यसर  काम नगरेको भए काठमाड बा हरका 
घटनाह को ःवतन्ऽ रपो टङ झन्डैजसो शनू्यूायः हन् यो। ु  

कानुन र यवःथाको प रूेआय। थुूै कूटनीित ह ले िनकै 
अिघदे ख जनआन्दोलनको सफलताका स भावनाह को कायनीितक 

बाट लेखाजोखा गरेका िथए। अथात सेनाले ूदशनकार ह लाई ्
काठमाड को केन्िमा ूवेश गनबाट रोकेको ख डमा ितनले 
राजालाई कसर  पो ध काउन स लान र् ? ूदशनकार ह ले कसर  
दरबारमािथ धावा बो न स लान र् ? यःतो कोणको 
नितजाःव प यो मु ा राजनीितक नभएर मलूतः कानुन र 
यवःथाको मु ा हो जसलाई तकस गत यवःथापन ारा िनःतेज 
पान स कन्छ भन्ने गलत आकलन गन पुिगयो।“हेर, आज 
सडकमा कित थोरै मािनस छन।्” २३ अ ूलको दन आइतबार 
वरोध ूदशनह को अनुगमन गद गरेका एक जना प मा 
कूटनीित ले ट पणी गरे-- “सुर ाकम ह  अ ना भूलह बाट 
िसकेर सडकह लाई िनयन्ऽणमा िलन सफल भएका छन। ्
आन्दोलनको िनःूाण भएको छ। राजाले यो देखेर हौिसँदै आ नो 
ूःताव फता िलन बेर छैन।”•• 

                                              
•• संयु  अिधरा यले वकासस बन्धी आ नो वःततृ कायबमको अित र  
अवकाशूा  गोरखा िसपाह ह को लामो समयदे ख कायम भएको 
स जाललाई पिन उपयोग गन स छ। यो एउटा यःतो ॐोत हो जसलाई 
सायद नीितगत छलफलह का सन्दममा न्यून मह व दइयो। बाइिसस 
मुपले िलइएका अन्तवाताह , काठमाड , मे २००६। 
•• बाइिसस मुप ारा िलइएको अन्तवाता, चाब हल, २३ अ ूल २००६। 

िस ान्तमा ढ। एक वषभन्दा बढ  समयस म जनवर  २००५ को 
यथा ःथितमा कुनै हालतमा समःयाको हल हँदैन भन्ने तकु को 
रटान गरेर पिन कूटनीित ह  ठ क यह  ूःताव अिघ सा रँदा 
स झौता गराउने मौका ह याउन पाइने भो भनेर द ग परे। 
“बढ मा यो जनवर  २००५ मा फ कने ूःताव हो भन्ने मलाई 
थाहा छ,” एक जना प मा कूटनीित ले भने, “तर राजाले अ  
के नै पो दन स थे र? दलह ले यसलाई खु क ःवीकार 
गनुपछ।”•• यस ूकारको आकलन आिंशक पमा राजतन्ऽलाई 
कुनै हालतमा पिन मनाउने धेरै समयदे खको इ छामा आधा रत 
िथयो भने आिंशक पमा वरोध ूदशन जार  रहेको ख डमा 
िभडन्तको अवःथामा हंसा भ केला, अिनय न्ऽत द गा होला र 
माओवाद ले त कालै स ा क जा गलान भन्ने अितर जत ऽासमा ्
आधा रत िथयो। तर ःथित यो आकलनको ठ क वपर त हनु  
स ने स भावना िथयो। यो के भने दलह ले राजाको ूःताव 
ःवीकार गरेर जन व ास पूण पले गमुाएका भए कूटनीित ह ले 
क पना गरेजःतो खतरनाक प र ःथित पैदा हनु  स ने स भावना 
झनै ूबल िथयो। लामो समयदे ख सावजिनक व यह ारा 
समथन ग रएका मूलभतू लोकता न्ऽक िस ान्तह लाई दाउमा 
राखेर कृ ऽम ःथािय वलाई रो ने बममा कूटनीित ह  उह  
धरापमा फःन पगेु जसको नितजाःव प राजाले अ टोबर २००२ र 
फेॄुअर  २००५ मा स ा ह याएर झनै ठलो अ ःथरतालाई ू
िन याएका िथए।  

अितशय आ म व ास। ूमुख कूटनीित ह ले नेपाल र यहाँको 
राजनीित नेपालका राजनीित ह  वा जनताले भन्दा राॆोसगँ 
बुझेका छ  भन्ने गलत प रक पना गरेका िथए। २४ अ ूलको 
दन सोमबार बहानितर दरबारका िभ ऽयाह  र शाह  नेपाली 
सेनालाई ठलो र नयाँ छट दनु नै एकमाऽ बाँक  वक प हो भन्ने ू ु
कुराको चेत खु दास म पिन एक जना व र  दत भने अझै पिन ू
ूदशनकार ह  “िछन्निभन्न” हनु  स छन र राजाले ् “बाजी 
माछन”् भनेर सजग गराउँदै िथए। राजाले सावभौमस ा फता 
गनुपछ भन्ने दलह को मागले उनीह  अझै पिन “पुरानै 
मनोभावना” मा अ झरहेका छन भन्ने कुरा देखायो। उनीह ले ्
राजाको ूःताव ःवीकार गरेका भए राजाले “क तीमा पिन प हला 
केह  ह ास म” उनीह को एजेन्डालाई छे न स दैनथे। दलह लाई 
राजाको ूार भक दाउलाई इन्कार गन आमह गन नाग रक 
समाजका नेताह  पिन “जनआन्दोलनको अथलाई महण गन र 
बा न्तले कसर  काय गछ” भन्ने कुराको साथै “बा न्तकार ह ारा 
आफू बढा रने” जो खम भएको कुरा बु न चुके।••   

घ) प हलो ँयको अन् य  
२२ अ ूलको दन शिनबार नै यो दन िथयो जनु दन 
जनआन्दोलनले क तीमा पिन अ पकालीन ले वजय ूा  
ग  यो। राजाको घोषणाले आन्दोलनको वेगलाई म थर पानु त परै 
जाओस ब  यसले त उ टै आन्दोलनको आगोमा िघउ थ यो। ्

                                              
•• बाइिसस मुप ारा िलइएको अन्तवाता, काठमाड , २२ अ ूल २००६। 
•• इमेल स चार, २४ अ ूल २००६। 
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मािनसह  अभतूपूव पले सडकमा ओइ रए। उनीह  क युको 
अव ा गरेर दरबारलाई सन्देश पठाउन र दलका नेताह लाई 
स झौता वक प होइन भन्ने कुराको जनाउ दन द॑ो अठोट 
िलएर अिघ बढेका िथए।  

यसअिघ एउटा यादै ूभावकार  शा न्तपूण जनसभाको आयोजक 
भएको रङरोडबा हरको सानो र ःवतन्ऽताको भावनाले ओतूोत 
सहर क ितपुर खाली भयो। “यहाँ कोह  छैन, हामी सबै 
काठमाड ितर जाँदैछ ,” चबपथितर जाँदै गरेका एक जना त णले 
भने-- “हामी गणतन्ऽ चाहन्छ । अब ू येक मािनस गणतन्ऽको 
समथनमा उिभएको छ।”•• भीडह  काठमाड को जु याहा सहर 
पाटन व रपर  सरु ा प लाई तोडेर राजधानीको पुलितर ओरालो 
ला दा ूदशनकार ह को स या भेलसरह बढेर गयो। अ यन्तै 
उ े जत ूदशनकार ह  राजा वरोधी चका नारा लगाउँदै “हामी 
दरबारतफ ल कँदैछ ” भनेर िच याए।••  

सुर ाकम ह का अन्य योजनाह  िथए। क यु आदेशह  जार  
गरेर पिन आफूले समःत सहरलाई सुर त रा  नसकेको कुरा 
ःवीकार गद ितनले ूदशनकार ह लाई एउटा वृ ीय मागतफ 
एकोहो  याए र ितनलाई यो माग भएर केन्ि य ेऽको फेरो माद 
फे र चबपथमा पुगेर टु गने िनकास दए। कितपय ठाउँमा सैिनक 
र ूहर  अिधकार ह  वौामको मुिामा िथए। “आज कतै पिन 
सुनसान छैन, जहाँतह  मािनसको कँुडुलो लागेको छ। यसकारण 
हामी ितनलाई पुल तन दँदैछ । तपा  पिन अगा ड जानभुए 
हन्छु , ःथित शान्त छ,” शाह  सेनाका एक अिधकार ले भने।•• 
तर सुर ाको िभऽी प  भने जसर  पिन कायम रा ुपरेको 
िथयो। दशरथ र शालाबा हर गोली ूहार गदा भागेका 
ूदशनकार का च पल चारैितर छ रएका िथए।•• अमे रका ारा 
सश  र ूिश त तु याइएका िसपाह ह  आफू शाह  नेपाली 
सेनाको सबैभन्दा ूभावकार  ूित- विोह  फौज रेन्जर बटािलयनका 
ह  भन्ने कुरा सगव पु  गद हितयारले ससु जत भएर खचाखच 
शकमा त तयार खडा भएका िथए।••  

सबैभन्दा ठलो जलुुस अिघ ब ढरहेको बाटोको एक ठाउँमा एकू  

जना प मा सैन्य व ले आ नो छेउ भएर गएको जलुुसमा 
लगभग २,००,००० दे ख ३,००,००० मािनस भएको अनुमान 
गरे।•• यसबीच सातदलीय गठबन्धनले िग रजाूसाद कोइरालाको 
िनवासमा भइरहेको बैठकमा स झौताका लािग कुरा गन पुगेका 
युरोपेली स घका दतह को स लाह वनॆतापूवक अःवीकार गद ू
राजाको ूःताव औपचा रक पले अःवीकार गन िनणय गरेका 
िथए। म य दउँसो मुस धारे वषाले थुू ै ूदशनकार ह लाई 
िततर वतर ग न्जेलस ममा लडाइँ जितस कएको िथयो।  
                                              
•• बाइिसस मुप ारा िलइएको अन्तवाता, क ितपुर, २२ अ ूल २००६। 
•• बाइिसस मुप ारा िलइएको अन्तवाता, कुप डोल, २२ अ ूल २००६। 
•• बाइिसस मुप ारा िलइएको अन्तवाता, कुप डोल, २३ अ ूल २००६। 
•• २२ अ ूलको दन ूदशनकार  नमा रए पिन यो दनको झडपमा घाइते 
भएका दईजनाको पिछ उपचार गदागद मु यु भयो।ु  
•• बाइिसस मुप ारा िलइएको अन्तवाता, ऽपुरे र, २३ अ ूल २००६। 
•• बाइिसस मुप ारा िलइएको अन्तवाता, नयाँ बाने र, २३ अ ूल २००६। 

शाह  कूपिछ दरबार बबाद पूण बाटो समातेर समाजका ठला ू
ेऽह बाट झन ्झन अल गँदै जाने बममा आ खरमा यसका ्

प का समथकह समेत पिन लोकता न्ऽक आन्दोलनमा सामेल हन ु
पुगेका िथए। तर दरबारका राजनीितक चेतनाका तन्तुह  पूरै 
गिलसकेका भने िथएनन। दलह  र जनताले राजाको ् घोषणालाई 
िनणायक पमा अःवीकार गरेपिछ अब आन्दोलनका सारभूत 
मागह का साम ु क तीमा पिन कागजमा घुँडा टे नुबाहेक अक  
कुनै वक प छैन भन्ने कुरा दरबारका िभ ऽयाह ले महससु गरे। 
आइतबार दरबारिभऽ र सावजिनक तथा गु  
म यःथकताह माफत दलका नेताह सँग एकदमै हडबड पूण 
वाताह  भए। राजदतह लाई फे र दरबारमा डा कयोू , अिन ःथित 
चौपट हनुभन्दा प हले नै शालीनतापूवक आ मसमपण गनु बेस हो ु
भन्ने ितनको स लाहको सुनुवाइ भयो। राजाको प हलो घोषणापिछ 
आफूह ले गरेको हःत ेपूित ूकट भएको वैरभावपूण घरेलु 
ूित बयाले राजदतह मा राजालाई उनको ःथितको ग भीरताबारे ू
बोध गराउन बडो आतुरतापूण भावना जगाएको हनु  स छ।  

राजा दोॐो घोषणा गन बा य भए। घोषणा गनुअिघ यसको 
पाठबारे सातदलीय गठबन्धनसँग प ह यै सहमित ग रएको िथयो। 
राजाले अपमानपूवक पिछ ह दै वप ीह को भाषा ूयोग गरेर 
“जार  जनआन्दोलनको भावना” लाई ःवीकार गरे। यो घोषणा 
आधा मनले तयार पा रएको अिघ लो ूःतावभन्दा सारभूत पले 
नै फरक िथयो :  

 यसले सावभौमस ा जनतामा रहेको कुरा ःवीकार ग  यो;  

 यसले “आन्दोलनरत सातदलीय गठबन्धनको 
मागिचऽअनसुार” मुलुकले सामना ग ररहेको न्  र अन्य 
समःयाह को िछनोफानो गन आ ान गद िन हताथमा 
दलह ारा माओवावाद ह सँग ग रएको बा॑बुँदे समझदार  
र सं वधानसभाको चुनाव गन नीित ःवीकार ग  यो;  

 यसले लामो समयदे ख दलह ले माग गरेको (य प 
माओवाद ले होइन) ससंदको पनुःःथापना भएको घोषणा 
ग  यो; र  

 राजाले “जनआन्दोलनमा जीवन गुमाउने सबैूित हा दक 
समवेदना” ूकट गद घाइतेह को शीय ःवाः यलाभको 
कामना गरे।  

सु मा सडक र दलह बाट घोषणाूित सकारा मक ूित बया य  
भयो। यस पटक घोषणाको ःवागत गदै जार  ग रएका अिधकांश 
कूटनीितक व यह  जनभावना र मलूधारका दलह का 
चाहनाअनु प दे खए। तर यो नयाँ ःथितमा यसका आ नै 
जो खम र चुनौतीह  अन्तिन हत छन।् 



नेपाल : जनश बाट शा न्तको दशातफ? 
बाइिसस मुप एिसया रपोट न ं. ११५, १० मे २००६ १६ 
 

 

४. दलह  र ितनका योजनाह   

क) गठबन्धनको जत  

१. सवस मत क वभा जत?  

सातदलीय गठबन्धनले राजाको दोॐो घोषणामा आ नो 
मागिचऽलाई ःवीकार ग रएको कुराको झटपट ःवागत ग  यो।•• तर 
ितनको नीितगत ूित बया भने पूण पले तयार भएको िथएन। 
राजाको नयाँ ूःतावबाट फाटो पैदा हनु  स ने खालका मु ाह  
पैदा भए जसम ये पुनःःथा पत संसदको कायसूची, 
म न्ऽप रष को बनोट र द घकािलक संवैधािनक प रवतन र 
स बमणकालीन न्यायस बन्धी बढ  ता कािलक मागह  जःता 
वलन्त मु ा िथए। राजाको घोषणाप ात भोिलप ट बहान ्
िग रजाूसाद कोइरालाको िनवासमा सातदलीय गठबन्धको बैठक 
बःयो। बैठकमा दलका नेताह ले िन निल खत वषयह मा 
सवस मत िनणय गरे :  

 सं वधानसभाको चुनावलाई पनुःःथा पत ससंदको ूमुख 
एजेन्डा बनाउने;  

 बा॑बुँदे समझदार ूित ूितब  रह  सोको पालना गन 
माओवाद ह लाई पिन आमह गन; 

 सं वधानसभाको चुनावको ू  सुिन त भएर 
िनश ीकरणको ू बया ूार भ हनासाथ माओवाद ह लाई ु
अन्त रम सरकारमा सामेल गराउने;  

 रा य ारा लोकतन्ऽमुखी ूदशनकार ह  व  ग रएको 
अिधकार हननको छान बन गन उ चःतर य आयोग गठन 
गन; र  

 शाह  सरकार ारा ग रएका सबै “असंवैधािनक िनणयह ” 
अवैध भएको घोषणा गन।••   

तथा प िछटै नै नीितगत मतिभन्नताह  देखा पन थाले। 
गठबन्धनको एक साझेदार एमालेले गणतन्ऽतफको शीय 
स बमणस बन्धी तक अिघ सा  यो। २९ अ ूलमा बसेको यस 
दलको केन्ि य सिमितको बैठकले सरकार र शाह  नेपाली सेनाको 
नाम बमशः “नेपाल सरकार” र “नेपाली सेना” मा बदलेर “ौी ५” 
तथा “शाह ” श द हटाउनुपन वचार ूःतुत ग  यो। साथै यसले 
सेना राजाूित नभएर संसदूित उ रदायी हनुपन र ु
राजप रष लाई खारेज ग रनुपन वचार पिन ूःतुत ग  यो।•• तर 
सातदलीय गठबन्धनले अझै िनःशत सं वधानसभाको चुनाव र 

                                              
•• “ःवागत छ नेताह को भनाइलाई”, The Kathmandu Post,२५ अ ूल 
२००६।   
•• “आम हडताल फता, मुलुकभ र  याली, सं वधानसभा ूमुख एजेन्डा 
बन्ने”, www.nepalnews.com, २५ अ ूल २००६। 
•• “नयाँ सरकारमा ओलीले नेकपा (एमाले) को नेतृ व गन”, 
www.nepalnews.com,  २८ अ ूल २००६। 

गणतन्ऽको प मा सामू हक िनणय गरेको छैन। गठबन्धनको एक 
मह वपूण सदःय नेपाली का मेस सेरेमोिनयल राजतन्ऽको प मा 
खडा भएको छ।••  

म न्ऽप रष को गठन अपे ाकृत सरल ू बया हनुपन हो तर ु
कोइरालाको बमार र मन्ऽालयह को बाँडफाँडस बन्धी कच कचका 
कारण वल ब हन गयो। ु २ मेका दन सात जना मन्ऽीको 
िनयु को घोषणा ग रँदा नेपाली का मेसले ूमुख पदह  आफसँग 
सुर त राखेको िथयो। एमालेका केपी ओली (उप-ूधानमन्ऽी) र 
नेपाली का मेसका रामशरण महत (अथमन्ऽी) जःता छ  
राजावाद ह लाई ूमुख पद दइँदा दलका बा न्तकार  नेता र 
कायकताह  िच न्तत भए।•• ओलीका स बन्धमा व र  माओवाद  
वचारिश पी बाबुराम भ टराईले “ियनले सं वधानसभा र 
लोकता न्ऽक गणतन्ऽको एजेन्डा इमानदा रता र ूभावका रतासाथ 
कायान्वयन गलान भनेर क पना गनु गो  दहेर दध पाउने आशा ् ु ू
गनु जःतै हो” भनेर खबरदार  गरे।•• एमालेले दाबी ग ररहे पिन 
र ामन्ऽीको िनयु  ग रएन। एमालेसगँ स लाह नग रएको िनहँ ु
झकेर वरोधःव प एमाले ःथायी सिमितका सदःय ूद प 
नेपालले पदबाट राजीनामा गरे। नेपाल मजदरु- कसान पाट  
म न्ऽप रष  मा सहभागी बन्न इन्कार ग  यो, जनमोचाले भने 
आलोचना मक ट पणी ग  यो तापिन यसले ७ मेमा आएर 
सरकारमा सामेल हने घोषणा ग  योु ।   

२. संवैधािनक ससंद?  

नयाँ सरकारले सन ्१९९० को सं वधानअनसुार काम ग ररहेको हो 
क भन्ने कुरा ःप  छैन। जनआन्दोलनले राजालाई संवैधािनक 
पले भन्दा पिन सारतः राजनीितक पले पिछ ह न बा य 
तु याएको िथयो। उनले सं वधानको कुनै धाराको आधारमा 
संसदको पुनःःथापन गरेका नभएर यो पुनःःथापनले िन हताथमा 
राजनीितक आवँयकता ारा वैधता ूा  गरेको िथयो। तर 
ूितिनिधसभा भने संवधैािनक बाट प रभा षत िनकाय भएकाले 
सरकारका अ हलेस मका कायह ले संवधैािनक अवःथाबारे 
अन्योल थपेका छन। ्  

ूधानमन्ऽी कोइरालाले अिघ लो शाह  सरकारका ूमुख समथकह  
ूधान सेनापित, ूधानन्यायाधीश, युवराज र राजप रष का 
सभापितको उप ःथितमा नारायण हट  राजदरबारमा राजाबाट 

                                              
•• “िग रजाूसाद कोइरालासँग िलइएको अन्तवाता”, www.ekantipur.com,  
३ अ ूल २००६। 
•• पूण म न्ऽप रष  यस ूकार छ-- ूधानमन्ऽीः िग रजाूसाद कोइराला 
(नेपाली का मेस), उप-ूधानमन्ऽी तथा पररा मन्ऽीः ख  गूसाद ओली 
(एमाले), गहृमन्ऽीः कृंणूसाद िसटौला (नेपाली का मेस), भौितक योजना 
तथा िनमाणमन्ऽीः गोपालमान िसंह (ूजाता न्ऽक का मेस), अथमन्ऽीः डा. 
रामशरण महत (नेपाली का मेस), कृ ष तथा सहकार मन्ऽीः महन्थ ठाकुर 
(नेपाली का मेस), भूिमसुधार तथा यवःथामन्ऽीः ूभुनारायण चौधर  
(संयु  वाममोचा)। 
•• बाबुराम भ टराई, “सं वधानसभाको सहवरणको खतरा”, जनादेश, २ मे 
२००६। 
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शपथमहण गरे।•• कोइरालाले एमाले महासिचव माधव नेपालको 
सावजिनक चेतावनी व  राजाबाट शपथमहण गरेका िथए।•• 
दरबारले सु मा खुलःत पले दलह को स लाहअनुसार काम गरेर 
सन ् १९९० को सं वधानको धारा ३६(१) अन्तगत कोइरालाको 
िनयु को घोषणा गरेको िथयो।••• तर एमालले उ  धारा 
सवस मत सरकारको लािग नभएर बहमतको सरकारका लािगु  
माऽ सान्दिभक छ भन्ने तक ग  यो। दरबारबाट संसदलाई 
पठाइएको औपचा रक पऽमा केवल “सं वधानअनुसार” भिनएको 
िथयो।•••  

तर ूधानमन्ऽी कोइराला राजप रष  मा भने सामेल भएनन ्(सन ्
१९९० पिछका ूधानमन्ऽीह  उ  प रष को पदेन सदःय हन्थे तर ु
शपथ भने अल गै महण गथ) अिन उनी ःवयंले नयाँ 
मन्ऽीह लाई शपथमहण गराए। प हले यो काय पिन राजा ारा 
राजदरबारमै गराइन् यो।  

अ हले सरकार अ यारो धमस कटमा परेको छ। यो के हो भने 
व मान सं वधानको एउटा माऽ धारालाई ःवीकार गन कायलाई 
उ  दःतावेजको सममतामा बाँिधएको अथमा हे रन स छ तर 
संवैधािनक र ताको बीचमा अिघ ब दा आ नो वैधता कमजोर 
भएर आधारभूत ूशासिनक तथा वधायक  कायभारह  पूरा गन 
अ ठेरो हनु  स छ। “वतमान अन्योलको गाँठ  कुरो नयाँ सरकारले 
१९९० को सं वधान र यस सं वधानले तजमुा गरेका औपचा रक 
विध वधानह को पालना गन क नगन भन्ने हो। यसको छोटो 
उ र के हो भने यसले ती विध वधानह को पालना गनुहँदैनु ,” 
भनेर द काठमाड  पोःटको कडा स पादक यले खबरदार  गरेको 
छ-- “जनआन्दोलन ारा मतृ घोषणा ग रएको सं वधानको कुन ै
पिन धाराको आ ाका रतासाथ पालना गनुको कुनै अथ छैन। 
एउटा धारालाई ःवीकार गनुको अथ िस गो सं वधानलाई ःवीकार 
गनु हन्छ।ु ”•••   

३. माओवाद , राजा र सेनासँग ग रने यवहार  

ूधानमन्ऽी कोइराला र सातदलीय गठबन्धनका नेताह ले आ नो 
आ ानलाई दोहो  याउँदै माओवाद ह लाई वाता जार  रा  र बा॑बुँदे 
समझदार को खाकािभऽ रहेर एकसाथ काम गन भनेका छन। तर ्
धेरैले अपे ा गरेजित िछटो ठोस स  भावका स केतह ले साकार 
प िलएका भने छैनन। माओवाद को एकतफ  तीन् म हने 
यु वरामको ू यु रमा त काल यु वरामको घोषणा ग रएन न त 
माओवाद का बन्द ह लाई रहाइ गन जःता त कालका 
                                              
•• “राजा ानेन्िबाट कोइरालाको शपथ महण,” The Kathmandu Post,३० 
अ ूल २००६। 
•• “नेताह ारा वगतका ग तीह  नदोहो  याउने बाचा, सं वधानसभा 
ूितिनिधसभाको प हलो एजेन्डा हने ितनको भनाु इ, www.nepalnews.com,  
२७ अ ूल २००६। 
••• धारा ३६(१) अनुसार “राजाबाट ूितिनिधसभामा बहमतूा  दलका ु
नेतालाई ूधानमन्ऽी पदमा िनयु  ग रब सनेछ र िनजको अ य तामा 
म न्ऽप रष को गठन ग रब सनेछ”, नेपाल अिधरा यको सं वधान २०४७, 
अनौपचा रक अनुवाद http://www.nepalhomepage.com/dir/politics. 
••• “ूधानमन्ऽी िनयु ”, रा य समाचार सिमित, http://rss.com.np. 
••• “खबरदार को घ ट ,” The Kathmandu Post,२९ अ ूल २००६। 

मागह ूित ूित बया नै जनाइयो।••• यसबीच तल रेखा कन 
ग रएअनुसार सरकारको सहमितयु  नीितको अभावबाट 
माओवाद ह ले िछटोिछटो फाइदा उठाए।  

कोइराला ारा दरबारमा ग रएको शपथमहणले स चार गरेका 
अःप  सन्देशह ले नयाँ सरकारको राजाूितको अडानलाई 
ूः याउन खास ै भूिमका खेलेनन। अथमन्ऽी महतले दरबारको ्
बजेटमा संशोधन गन बाचा गरे तर दलह ले राजासँग स झौता 
गरेको स केत दे खएमा ितनले हालै ूा  गरेको जनअनुमोदन 
एकदमै िछटो कमजोर हनु  स ने जो खम रहेको िथयो।  

राजनीितक दशािनदशको ःप  पले बोध गराउने र ामन्ऽी नहँदा ु
सेनामािथ सरकारको वाःत वक िनयन्ऽण कायम भएको छ वा 
छैन भन्ने कुरा अःप  छ। शाह  सेनाले ःप  पले सरकारको 
शा न्त वातास बन्धी एजेन्डा वपर त माओवाद ह  व  कितपय 
आबामक कारबाह ह  जार  राखेको छ (तनहँ र नवलपरासीका ु
दईओटाु  आमसभामा बमशः २७ र २९ अ ूलको दन 
हेिलको टरबाट ग रएका आबमण यसका उदाहरण हन।ु ् ) सेनालाई 
नाग रक िनयन्ऽणअन्तगत याउनका लािग राजनीितक इ छाश  
र शाह  नेपाली सेनाको नेतृ वमा सुधार याउने स क प दवै ु
कुराको आवँयकता पदछ। सरकार यसका लािग तयार भएको 
खास ल ण दे खँदैन।  

नयाँ सरकारका सामु जनसमथनको लहर र अन्तरा य 
अनुमोदनको उपयोग गर  आ नो ूािधकार ःथापना गन र 
लोकता न्ऽक आन्दोलनले माग गरेका नीितह को कायान्वयन गन 
अभूतपूव अवसर व मान छ तर सु का ल णह  हेदा यो यी 
अवसरह बाट फाइदा उठाउन पूण पले तयार भएको दे खँदैन। 
यसले गदा सरकारले िछटै जन व ास गुमाउन स छ र अनेक  
मोचामा न्  मा फःन स छ।   

ख) माओवाद  आकलनह   

१. ूार भक ूित बया  

माओवाद ह ले राजाको २१ अ ूलको ूःतावको भ सना गरे 
(ूच डले आ नो पाट ले “सामन्ती त वह ारा ग रएको यो 
ष  यन्ऽकार  ूःताव”)••• लाई घणृासाथ अःवीकार गरेको घोषणा 
गरे। दोॐो ूःताव पिन सं वधानसभा र स भा वत 
गणतन्ऽस बन्धी उनीह का मागह लाई स बोधन गन दशामा 
पया  पले अमसर भएन। माओवाद ह ले दलह लाई ससंदको 
पुनःःथापनलाई एकतफ  पले ःवीकार गरेर “ऐितहािसक ग ती” 
गरेको आरोप लगाए।••• उनीह ले यस ःवीकृितलाई बा॑बुँदे 
सहमितको भावनाको उ ल घनका पमा हेरे। साथै दलह ले 

                                              
••• सरकार मु य माओवाद  कायकताह लाई एकएक गरेर रहाइ गन 
त पर रहेको कुरा जानकार मा आयो तर माओवाद हह ले आ ना सबै 
कायकताह लाई एकसाथ रहाइ ग रनुपन माग गरे। बाइिसस मुप ारा 
िलइएको अन्तवाता, काठमाड , मे २००६। 
••• ूच ड, ूेस व य, २२ अ ूल २००६। 
••• ूच ड र बाबुराम भ टराई, ूेस व य, २५ अ ूल २००६। 
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जनआन्दोलनको पूरा जसको दाबी गद माओवाद ह को िनणायक 
योगदानको उपे ा गरेकोमा उनीह   भए।•••  

माओवाद ह ले दईओटा गलत आु कलन गरे :  

 सं वधानसभाको मागिचऽ स बन्धमा सातदलीय 
गठबन्धनसँग विश  पले तक वतक गरेर तयार ग रएको 
आ नो ूःतावबाट उनीह  प न्छए। बा॑बुँदे समझदार मा 
संसदको पुनःःथापनमाफत (सातदलीय गठबन्धनको 
रोजाइ) अिघ ब ने क सवदलीय गोलमेच स मेलन तथा 
अन्त रम सरकारमाफत (माओवाद को रोजाइ) अिघ ब ने 
भन्ने मतिभन्नतालाई ःवीकार ग रएको िथयो। घटनाबम 
अिघ ब दै जाँदा यसस बन्धी मु ालाई आ नो प मा पान 
बा य तु याउन स कएला र सोझै अन्त रम सरकारमा 
जान स कएला भन्ने ितनको आशा िथयो। यसको स टा 
संसदको पुनःःथापनले उनीह लाई अझस म पिन वधै 
सरकारबा हर विोह का पमा छा डएको छ।  

 उनीह ले राजाको यवहारको गलत मू या कन गरे। 
राजाले पिछ हटेर संसदको पुनःःथापनलाई ःवीकार गन 
काम कदा प नगलान भन्ने ितनको प रक पना िथयो। ्
शाह  नेपाली सेनाको आडमा राजाले बबर श को ूयोग 
गरेर आन्दोलनलाई न  गन गलत मू या कनयु  ूयास 
गलान भन्ने उनीह को आ् कलन िथयो। यसको 
प रणामःव प रा यका अिधकार बीच साँ चको 
मतिभन्नता र फुटह  हुन स ने, अथवा क तीमा पिन 
सुर ा फौजिभऽ मनोबल िगन स ने स भावना िथयो।••• 
यी अवःथाह  सफल सहर  विोहका लािग उपयोग गन 
स कने िथए। राजा स ाबाट पिछ ह नाले माओवाद ह  
रनभु लमा परे।   

संसदको पुनःःथापनले त काल गणतन्ऽवाद  विोह गन उनीह को 
आशामा ठेस लागेको माऽ नभई सातदलीय गठबन्धनलाई 
वजयको ठूलो अशंभाग दाबी गन समथ पिन तु यायो। दलह  
नयाँ ःथितका ूाथिमक उपभो ाह  बन्न पुगे। अिन यसबाट 
उनीह मा माओवाद को योगदानको न्यूनीकरण गन आटँ जा यो।  

माओवाद ह ले नीितगत ूित बयाको हकमा पिन गलत 
मू या कन गरे। उनीह ले िनःशत सं वधानसभाको घोषणा 
नभएस म शा न्तपूण जनआन्दोलनलाई जार  रा  र ज ला 
सदरमुकामह  र राजधानीमािथको नाकाबन्द  कायम रा  बाचा 
गरेका िथए।••• यो आिंशक पले सौदाबाजी गन खालको अडान 
िथयो कनभने नाकाबन्द  हटाउने काय ूार भक वाताका लािग 
स जलो स  भावयु  स केत हन् योु  भने आिंशक पले यो नयाँ 
सरकारलाई दबाब दन मािनसह लाई सडकमा रा खछा ने स चा 
ूयास हन् यो। तर यो उपायले राॆर  काम गरेन। ु सातदलीय 
                                              
••• बाइिसस मुप ारा िलइएको अन्तवाता, काठमाड , २५ अ ूल २००६। 
••• ूच ड, “वतमान जनस घषबारे केह  कुरा”, जनादेश, २ मे २००६। 
••• ूच ड र बाबुराम भ टराई, ूेस व य, २५ अ ूल २००६। 

गठबन्धनको ूार भक ूित बया सुनेर थुू ै मािनसले हषले 
ग  ग  भए तर सडकको वरोध ूदशनलाई जार  रा  भने उनीह  
इ छक भएनन। उनीह ले उन्नाइस दनको नाकाबन्दु ् , हडताल र 
क युको कारण ख पनस न ु दःख पाएका िथए। यसलेै ु
माओवाद को यस ूकारका दःखु -क ह लाई ल याउने जरह 
उनीह ले चाएनन। ्  

कोइरालालगायत सातदलीय गठबन्धनले यी उपायह  फता िलन 
अनुरोधन गनासाथै माओवाद ह ले यो अनुरोध ःवीकार ग रहाले। 
उनीह ले नाकाबन्द  हटाए (संसदले िनःशत सं वधानसभाको 
घोषणा नगरेको ख डमा पुनः नाकाबन्द  लगाउने ध क का साथ) 
अिन एक कदम अिघ बढेर तीन म हनाका लािग एकतफ  
यु वरामको घोषणा गरेर पुनः उ च नैितक धरातल ूा  गन 
खोजे।•••   

२. सायद उनीह ले खेल खे लान ्...  

वातास बन्धी सरकार  ूःताव ःवीकार गरेका भए पिन 
माओवाद ह  बा॑बुँदे समझदार बाट पिछ नह लान भन्ने कुनै ्
यारेन्ट  छैन। यसमा कायम रहे नै भने पिन उनीह ले ू येक 
स भा वत फाइदाका लािग स दो जोड गनछन। नितजाःव प्  
वाता खचातानीपूण हनेछ। तर उनीह को आ म हतले भने ु
दलह सँग ग रएको स झौताको आधारभूत खाकामा अ डरहन 
द रलोसँग ूे रत गनछ। यसो गनाले सीिमत वजयको र 
स भा वत भावी उपल धह का लािग मौका ूा  हनेछ जब क ु
बाँक  सबै वक पह  आकषक छैनन। उनीह का क् ठोर श दले 
भ रएका हालसालैका ू येक व यले यस दशातफको 
ूितब ताको पुनःपु  गरेको छ। सातदलीय गडबन्धसँग ग रएको 
समझदार अनु प वाता जार  रा ुका पिछ तर माओवाद ह का 
हतह अन्तगत तलका कुराह  पदछन ्:  

आ नो राजनीितक मताको र ा गनु। दलह  सं वधानसभाको 
मागलाई िलएर अिघ बढेको अवःथामा माओवाद ह  यो केन्ि य 
मागमािथ आ नो ःवािम वलाई प र याग गन स दैनन। ्
सामा जक तथा आिथक सुधारह को हकमा पिन यह  कुरा लागू 
हन्छ। अथात राजनीितक दलह  जित बढ  प रवतनकार  हन ु ु्
स छन माओवाद ह का लािग रा् जनीितक ःथान यित नै कम 
हनेछु , अिन ितनले अ ना बाँक  लआयह  पूरा गन स भावना 
पिन यित न ै कम हने स भावना छ। माओवाद ह ले आ नो ु
आन्दोलनलाई अिघ बढाउन जितसुकै हंसा ूयोग गरेका कन 
नहोऊन,् उनीह  अझै पिन आ नो लोक ूयतावाद  एजेन्डामा 
अन्तिन हत आ ानमािथ नै िनभर रहेका छन। मूलधारका दलह ले ्
यो कुरालाई गमुाएको ख डमा ितनीह  ग भीर पले कमजोर 
हनेछन। ु ्  

पूण यु मा फ कनबाट जोिगनु। सैिनक अिभयानलाई िनरन्तरता 
दन स भव त छ तर यो अिभयान आकषक भने छैन। 
माओवाद ह मा लडाइँ जार  रा े मता कायमै छ, अिन कितपय 
                                              
••• ूच ड, ूेस व य, २६ अ ूल २००६। 
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कायकताह  जे कुरा आफूले सबैभन्दा राॆोसँग जानेको छ यसैमा 
लािगपन चाउन स छन। तर रा य सैिनक समाधान थोपन ्
असमथ भएको अवःथामा यसबाट माओवाद ह को जीवन 
प हलेभन्दा कता हो कता असहज हनु  स छ। शा न्त ू बयालाई 
अःवीकार गरेको ख डमा यसले झनै उ चःतरको ूित- विोहकार  
अिभयानका लािग बहृत ःतरमा वदेशी सहायतालाई ्
िन याउनेछ। अिन यो ूित- विोहकार  अिभयानको नेतृ व 
वैधताूा  सरकार ारा ःवीकारयो य रणनीितका साथ हन स नेछ। ु
नयाँ द लीले माओवाद ह लाई झनै कम ठाउँ दन स छ जसको 
वशेष कारण के हो भने भारत आ नै देशका माओवाद ह बाट 
िनकै नै ऽिसत छ।  

अन्तरा य मान्यताका लािग काय गनु। माओवाद ह ले गत वष 
उ ले य पले अन्तरा य ःवीकृित ूा  गरेका छन। हाल उनीह  ्
वदेशी अिधकार ह सँग मानवअिधकार तथा वकासस बन्धी 
मु ाह बारे िनयिमत पले अन्तर बया गदछन र राजनीितक ्
छलफलह लाई अिघ बढाउनका लािग ूमुख श ह सँग 
उनीह को पहँच छ। लोकता न्ऽक मागलाई अःवीकार गरेको ु
ख डमा उनीह ले यो पहँच गुमाउनेु छन। भारतको राजनीितक ्
ःवीकायता यादै अ ठेरोसँग ूा  भएको छ, यसकारण 
माओवाद का अनेक  ूयासह  बहदलीय राजनीिततफको स भा वत ु
स बमणको र ा गन ढ गले स चािलत छन। यो स बमणलाई ्
साकार प दन भारतीय क युिनःट पाट  (मा सवाद ) जःता 
मह वपूण खेलाड ह को समथनको मह व यादै ठलो हनेछ। ू ु
माओवाद ह ले भारतीय राजनीित ह ले आफूूित गरेको 
व ासलाई घात गरेको ख डमा उ  समथन पाइरहने स भावना 
छैन।  

जन व ासको ःथापना। वाता ारा शा न्त ूा  गन कायमा आफूले 
ूदशन गरेको खुलापनबाट सकारा मक जनूित बया ूा  भएको 
कुरामा माओवाद ह  एकदमै सजग छन। यु  अन् य गन र ्
मूलभतू अिधकारह को संर ण गन अ ना घो षत बाचाह को 
कारण उनीह ले जनु आदर ूा  गरेका छन,् ती बाचाह को 
पालना नगरेको ख डमा उनीह ले यो आदर िछटै नै गुमाउने 
छन। माओवाद ह  स भा वत सं वधानसभाको चुनावलाई गत ्
गरेर चुनावको तयार  ग ररहेका छन। वगत कालका मत ्
सव णह ले उनीह ले जित पाउने स केत गरेका िथए अ हले 
उनीह का सामु मतको योभन्दा िनकै न ैठलो हःसा ूा  गन ू
सुअवसर छ। तर यस ूयोजनका लािग आ नो जनसमथनको 
आधारलाई फरा कलो पानु ज र  छ भन्ने कुरा उनीह लाई थाहा 
छ।  

३. ...तर यो मागमा क टब  हँदैु  अन्य वक पह  खुला रा ुपछ  

आन्दोलनबाट गणतन्ऽको उदय हनु  स छ भन्ने माओवाद ह को 
आशा अ न्तम, हंसा मक विोह ारा माऽ राजतन्ऽको त ता 
उ टाउन स कन्छ भन्ने लामो समयदे खको व ेषणमा आधा रत 
िथयो। तर यसो भएन। “सबैभन्दा ठलो घाटा माओवाद ह लाई ू
भएको छ”, अमे रक  राजदत जे स मो रआट ले दाबी गरेू -- 

“शिनबार (२२ अ ूल) उनीह  हंसा मक बा न्त ारा िस गो 
राजतन्ऽबाट छटकारा पाउने लआयको न जक िथए।ु ”••• 
माओवाद ह ले साँ च नै बा न्त न जकै छ भनेर आशा गरेका 
िथए। ूच डको के व ास छ भने “आन्दोलनलाई अ  केह  दन 
िनरन्तर हन दइएको भए नेपालका राजा र राजप रवारु को ःथित 
मािनयाका चाउचेःकुभन्दा फरक नहने कुराु मा झन्डैजसो िन त 
िथयो।”••• 

तर माओवाद ह लाई सबैभन्दा ठलो घाटा भएको छैन। आक ःमक ू
विोहबाट आफूलाई कःतीमा स ा ूा  भएको भए उनीह  
ूसन्न त हन्थे नै तर उनीह ले अन्य नितजाह का लािग पिन ु
यावहा रक ले योजना बनाएका िथए। उनीह  बदिलँदो 
राजनीितक प र ँयबाट फाइदा उठाउनका लािग सुस ग ठत छन ्
र लचकता अपनाउन यादै समथवान छन। यो अ वचल् ्  पबाट 
उनीह को एउटा सबल प  र हआएको छ र यसमा प रवतन नहने ु
स भावना छ। कितपय गलत आकलनह का बाबजदु, उनीह ले 
काठमाड को राजनीितलाई िनया ने तथा, फुट र 
कमजोर ह ह बाट पूरापूर फाइदा िलने राॆो क ितमान कायम 
गरेका छन। ्  

जनआन्दोलनले आ नो जनयु को रणनीितको सफलतालाई पु  
ग  यो भनेर माओवाद ह ले ूार भक व ेषण गरेका छन ् र यो 
रणनीित नै जनआन्दोलनको मूल आधार हो भन्ने कुरामा उनीह  
व ःत छन। मामीण प रचालनले जनआन्दोलनको आगोमा ् िघउ 
थपेको हो र ग रब कसान, अ पस यक जनजाितह , दिलत 
र म हला नै यसका सवािधक मह वपूण सहभागी हन भन्ने ु ्
ितनलाई लागेको छ।••• आन्दोलनले पूणता ूा  नगरेको कुरा 
ःवीकार गदागद पिन उनीह ले यसलाई भावी विोहको 
स भावनाको ढोका खो न स ने बढ  समुन्नत आधारको िनमाण 
ग  यो भन्ने अथमा बुझेका छन। यो आन्दोलनलाई यापकता ् र 
ूकृित दवै बाट ु सन ् १९९० को आन्दोलनसगँ दाँ न िम दैन 
कनभने सन ् १९९० को आन्दोलन िनकै नै साँघुरो, काठमाड  
उप यकाके न्ित र सह रया म यमवगह ारा स चािलत िथयो।•••  

थप वाता गनु अगावै वाता गन आ नो ःथितलाई र स भा वत 
सं वधानसभाको चुनाव अगावै आ नो सावजिनक हैिसयतलाई 
सबल तु याउन ु माओवाद ह को हालको ूाथिमकता हो। यस 
ूयोजनका लािग ितनका कायनीितक उ ेँयह  यस ूकार छन ्:  

 िनःशत सं वधानसभाको दशामा अिघ ब न सरकारलाई 
दबाब दनु;  

                                              
••• “नेपाल हंसा मक बा न्तको स घारमै पुगेको िथयोः मो रयाट ”, 
www.nepalnews.com,  २७ अ ूल २००६। 
••• ूच ड, “वतमान जनस घषबारे केह  कुरा”, मािथ उ ले खत। 
••• दिलत सं हताबारे, “जनआन्दोलन २००६ मा दईु जना दिलत शह द 
घो षत”, जागरण िम डया सेन्टर, इ-बुले टन न बर १५, १ मे २००६ हेनुहोस। ्  
••• ूच ड, “वतमान जनस घषबारे केह  कुरा”, मािथ उ ले खत।  
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 जनसाधारणमाझ आ नो राजनीितक पहँच र उप ःथित ु
बढाउनु;  

 जनमानसमा जस आजनका लािग एकतफ  यु वराम 
जःता स  भावसचूक कदमह लाई उपयोगमा याउनु;  

 अ ना अनेक  राजनीितक उ ेँयह मा सहमत हने अन्य ु
वामपन्थी दलह लगायतका समूहह सँग यापक 
गठबन्धन िनमाण गनु; र  

 आधारभूत संवादकै तहमा माऽ भए पिन अन्तरा य 
समुदायसगँ स बन्ध कायम गन।ु   

माओवाद ह  भखरै उपल ध हन गएको राजनीितक ःथान ओग न ु
ह प  अिघ सरे। उनीह का कायकताह  बन्देजह  आिधका रक 
पले फुकुवा ग रने समय नकुर  काठमाड को साथै ज लाका 
केन्िःथलह मा समेत जनसभाह लाई स बोधन गन थाले,••• 
अिन त कालै आ नो मुखपऽ जनादेश को ूकाशनलाई पुनः सु  
गरेर खुलेआम बब  गन थाले।••• उनीह  देशभ र वशाल 
जनसभाको आयोजना गन थाले जसम ये अनेक  सभामा व र  
नेताह ले स बोधन गरे। ूच ड सावजिनक हनका लािग ःथित ु
अझै पया  पले सुर त छैन भन्ने ितनको अनुभूित छ य प 
यो िछटै नै स भव होला भन्ने ितनको आशा छ।••• यसबीच 
उनीह  वरोध ूदशन गन अझै पिन इ छक रहेका मािनसह लाई ु
ूे रत गद मलूधारका राजनीितक नेताह ूितको जनअसन्तोषको 
धङधङ बाट फाइदा उठाउन खो जरहेका छन। यसर  उनीह ले ्
राजनीितक नेताह लाई तसाउन खोजेको पिन आभास पाइन्छ।•••  

उनीह  कितपय अवःथामा यो चरणको जनप रचालनको 
िसलिसलामा मोचा स गठनह लाई ूयोग ग ररहेका छन जसम ये ्
                                              
••• माओवाद  व ाथ  नेता लेखनाथ न्यौपाने र मजदरु स गठनका नेता 
शािलकराम जमरक टेलले २८ अ ूलको दन काठमाड को केन्ि ःथत 
खुलाम चमा अन्य दलह ारा अयो जत भेलामा अितिथको हैिसयतले 
स बोधन गरे। “ विोह ह ारा सं वधानसभाका लािग दबाब”, Himalayan 
Times,२९ अ ूल २००६। दोॐो शाह  घोषणापिछ यूठान, वराटनगर, 
धनगढ , धनकुटा र अन्य ठाउँमा पिन माओवाद ह का वशाल जनसभा 
भए। “लोकता न्ऽक गणतन्ऽका लािग देश यापी आमसभा, जनादेश, ३० 
अ ूल २००६। 
••• २००३ को यु वराम भ ग भएयता काठमाड मा प हलो पटक जनादेश 
खुला पले बब  ग रएको २ मे २००६ मा हो। 
••• बाइिसस मुप ारा िलइएको अन्तवाता, २ मे २००६।  
••• उदाहरणका लािग एमाले महासिचव माधव नेपाल र केन्ि य सिमितका 
सदःय ूद प वालीलाई बु  भीडह ले आबमण गरे। नेपालमािथ २८ 
अ ूलको बेलुका आ नै घरबा हर आबमण ग रयो भने वालीलाई २ मेको 
बेलुका संसदबाट फकन ला दा आबमण ग रयो। उ  आबमण आ नो 
कायकताह बाट नभएको माओवाद ह ले बताए। बाबुराम भ टराई ःवयंले 
नेपाललाई भेट  यस कुरामा जोड दए-- “Lawmakers face miscreants’ wrath”, 
Himalayan Times,३० अ ूल २००६। २ मेको दन सानो तर बु  भीडले 
िसंहदरबारको मूल ारको ता चा तोडेर संसद भवनसमेत रहेको िसंहदरबार 
प रसरमा घुःने चे ा ग  यो। २८ अ ूलको दन स न्द ध माओवाद ह ले 
काठमाड को आ नो जनसभाबारे समाचार स ूेषण गन एक जना 
फोटोपऽकारलाई समातेर ध क  दए। “माओवाद ह ारा फोटोपऽकार 
ौे मािथ राजधानीमा द यवहाु ”, www.nepalnews.com, १ मे २००६। 

मालेका रा य सभाका पूव सासंद••• राममान ौे को नेतृ वमा 
रहेको लोकता न्ऽक संयु  मोचा र खुला रहेका माओवाद  समथक 
भ बहादर ौे को नेतृ वमा रहेको नवग ठत रा य जनम च ु
पदछन। एकताका नेकपा ् (मशाल) को महासिचव छँदा भ बहादर ु
ूच डका नेता िथए।•••  

यी सब ै कायह ले पिन उनीह को व मान रणनीितलाई टेको 
दएका छन। जनअसन्तोष ब दै गएमा र अन्य प र ःथित ्
अनुकूल भएमा उनीह ले स भा वत जन विोहको तयार लाई जार  
नै रा ेछन। िनजी कुराकानीमा माओवा् द  नेताह  वाताका लािग 
यो अ न्तम मौका हो भनेर खबरदार  गन गछन। उनीह  यो वाता ्
असफल भएमा आफूह  र अ ना कायकताह को वाताूितको धयै 
ट ने कुरा गछनु ।्••• तर ःवीकारयो य वातावरणमा मूलधारमा 
ूवेश गनु नै उनीह का लािग सबैभन्दा सुर त वक प हो। 
गणता न्ऽक विोह सफल भएछ नै भने पिन यसबाट दगो 
वजय ूा  नहने कुरामा उनीह  सजग छन। तर बहदलीय ु ु्
राजनीितमा ूवेश गन कायलाई आ मसमपणका पमा िलइयो 
भने उनीह ले यसमा ूवेश गन छैनन। ्   

ग) दरबार झुकेको छ तर हारेको छैन  

राजाको २४ अ ूल २००६ को घोषणाको श दचयनको िन हताथ 
िनःशत आ मसमपण हो। उनी जनआन्दोलनको भाषा ूयोग गद 
सातदलीय गठबन्धनलाई यसको मागिचऽ लागू गनका लािग 
आमन्ऽण गरेर अ ना योजनाह  प र याग गन बा य भएका 
िथए। तर दरबारले यित स जलै हार ःवीकार गनछैन। घोषणाको 
तयार ले आ मसमपण नभएर कायनीितक पिछ हटाइलाई इ गत 
गछ। राजा र उनका व रप रको सश  सन्जालले आफूिसत भएको 
हरूकारको ूभाव ूयोग गर  राजतन्ऽको र ाथ पृ र क 
कारबाह का पमा स घष गनछन। फुटाउने र शासन गन ्
ूयासह लाई पनुः जार  राखेर दलका कमजोर ह बाट फाइदा 
उठाउने जःता अ यासमा पार गत भएका हनाले ियनीह लाई खेल ु
खे नका लािग सायद अनेक  अवसरह  उपल ध छन। ्  

दरबारले अ ना सश  सन्जालह माफत अझै पिन ूभाव र 
संर क वको अ यास गन स छ। यो अ यासमा कमान्डरह  
राजमुकुटूित बफादार रहेको र शाह  सरकारको मे द डको पमा 
रहेको नेपाली सेना सबभैन्दा ूमुख त व हनु  स छ। तर 
न्यायपािलका र िनजामती सेवादे ख िलएर मूलधारका दलह का 
आफूूित सहानुभूित रा े य ह स म र सुन्दा अनौठो लागे 
पिन, माओवाद ह स म समेत वःता रत भएको हनाको कारण ु
नेपालको राजनीितभ र न ै यसको पहँच रहेको छ। राजदरबार ु
सिचवालयका अिधकारह  कडाइकासाथ कटौती नगरेस म उ  
सिचवालय यो सन्जालको केन्िका पमा र हरहनेछ।  

                                              
••• नेकपा (माले) १९९८ मा एमाले फुटेर बनेको िथयो। फुटेका दई समूह ु
२००२ मा पुनः एक कृत भए। 
••• वरोध ूदशनका िसलिसलामा यःता मोचाको गठनबारे मािथ हेनुहोस।् 
••• बाइिसस मुप ारा िलइएको अन्तवाता, अ ूल-मे २००६। 
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२४ अ ूलको घोषणाको समयस म शाह  सरकारको स भा वत 
यवहारको नाड  छा न खो ने पयवे कह  य  राजामािथ 
के न्ित रहे। यो पयवे ण उनको अिभमान, ढस क प, नाक 
जाने डर आ द इ या द जःता कारकह मै के न्ित र ो। तर अब 
भने दरबारमािथ आिौत हनेह  अथात सेनाु ् , सामन्ती 
अिभजातह , शाह  नातेदारह  र वंशका सदःयह  तथा 
यापा रक हतह  अ ना सम गत हतह को संर ण गनका 
िनिम  गोलब  हनेछन। उनीह ले य  राजा जित स म श  ु ्
भएका िथए योभन्दा पिन द रलो र स म राजनीितक श को 
िनमाण गनछन। दरबारलाई यस ् ूयासमा राजावाद  राजनीितक 
दलह ारा ू य  वा परो  पले समथन ूा  हनेछ।ु •••  

राजाले दोॐो घोषणा ग न्जेलस ममा उनका लािग सं वधानसभा 
नै अ यु म वक प बनेको िथयो। उनले वरोध ूदशनलाई जार  
रहन दएका भए सडकका बु  भीडह ारा आन्दोलनको तातो 
रापको बीचमा उनको िनयितको िनधारण ग रन् यो होला। 
सं वधानसभा राजतन्ऽ व  खडा हनु  स छ तर यो हदै िछटो 
हँदा पिन सं वधानसभा स पन्न गन म हनु  ला नेछ। यस 
अविधमा जनआवेग ठन्डा हनेछ। यसकारण सावधानीपूण चाल ु
चलेको ख डमा राजाले आ नो धिमिलएको छ वमा केह  न केह  
सुधार गन स नेछन। कोइरालाको ् शपथमहण समारोहमा राजाले 
ूधानमन्ऽीलाई डो  याएर सोफामा पु  याएको घटनालाई 
समाचारह ले राजाको “िश ता र वनॆता” का पमा ूःतुत 
ग रसकेका छन।्••• खास गरेर मूलूवाहका नेताह ले आ नो छ व 
धिम याउन पुगे भने प हलेका मत सव णह मा राजनीित नगन 
संवैधािनक राजतन्ऽले पाएको यापक समथन फे र युँितन 
स नेछ। तर राजाले आ मसमपण गरेको केह  दनपिछ नै ूहार 
गरेर भा ने अक  सडक दघटना गराउन पुगेकाु  युवराज पारसको 
कु प सावजिनक छ वले भने शाह  पुनःःथापनस बन्धी 
ूयासह लाई िनःूभावी बनाइरहनेछ।•••  

                                              
••• पशुपितशमशेर राणाको नेतृ वमा रहेको रा य ूजातन्ऽ पाट  र 
सूयबहादर थापाकोु  नेतृ वमा रहेको रा य जनश  पाट ले शाह  कूलाई 
अःवीकार गर  सं वधानसभाको दशामा अिघ ब ने कायमा अन्य 
दलह लाई मत ूदान गरेका िथए। तथा प ती गणतन्ऽको प मा नउिभने 
हनाले आगामी म हनाह मा ती आलोचनाु मक ूवृ का साथ दरबारका 
मू यवान िमऽ ह् ुनेछन। शाह  गहृमन्ऽी कमल थापाको नेतृ वमा रहेको ्
राूपाको चोइटो जसलाई फुटाउन दरबारले चालबाजी गरेको िथयो र 
जसलाई आिथक भरणपोषण पिन गरेको िथयो। शाह  शासन ढलेर थापा 
सावजिनक ँयबाट ितरःकृत पले बेप ा भएपिछको अवःथामा कुनै 
मह व रहला क नरहला यो हन बाँक  नै छ। 
••• “ूधानमन्ऽी कोइराला ारा पदको शपथमहण”, www.nepalnews.com, 
३० अ ूल २००६। राजाले ३० अ ूल २००६ मा दव गत नरशमशेर 
(दरबारका िनकट व ासपाऽ) को घरमा गएर अ न्तम ौ ा जली पिन 
दए। उनले राजसी धूमधामर हत िनजी कार चलाएर, अझ यसमािथ 
शा फक लाइटसमेत कुरेर नाग रक तहको याऽा गरे। “कालो गाड मा राजा 
सरर”, जनआःथा, ३ मे २००६। तर यसको एक ह ापिछ नै सुर ाका 
नाममा सावजिनक सडक घ ट स म बन्द गरेर द भ ूदशन गद एउटा 
म न्दरमा पुगे। “King offers sacrifices at Dakshinkali temple”, The 
Kathmandu Post, ७ मे २००६। 
••• केदार ओझा, “Crown prince’s vehicle clips wedding party bus”, The 
Kathmandu Post, ३० अ ूल २००६। 

हाल अिधकांश व  राजतन्ऽूित उदासीन भएको छ तर कितपय 
िमऽह  भने राजतन्ऽूित अझै पिन बफादार हन स छन। यीम ये ु ्
अमणी भारतका राजप रवारह  (मह वपूण राजनीितक पदमा 
बहाल रहेकाह  समेत) र हन्द ूद णपन्थी हन। चीन र अमे रकाु ्  
जःता ूमुख श ह  राजाको हालसालैको यवहार देखेर िनराश 
भएका हन स छन तर नेपालको सबैभन्दा पुरानो संःथालाई ु ्
यािगँदा हनु  स ने स भा य अ ःथरताकै भयले माऽ पिन 
कमसेकम राजतन्ऽको िश ाचार  भूिमकाको संर ण गनका लािग 
ियनीह  गोलब  हनेछन। जहाँस म सवसाधारण नेपालीको कुरा ु ्
छ, माओवाद ह को ूितकार गन ःप  पले असफल हनाको ु
बाबजदु राजाले माओवाद ह को डर कायमै रहेको वषयलाई िलएर 
अन्तरा य तहमा अ पल गद राजतन्ऽ क युिनःट सवस ावाद 
व  पहरेदार हो भन्ने वचार सदाझ अिघ सान स नेछन। ्   

घ) कूटनीितक पुनःसलं नता  

अन्तरा य समदुायले गनुपन प हलो कुरा के हो भने उसले 
अतीतमा आफूले गरेका भूलह बाट िसकेर यःता भूलह  
नदोहो  याउने सुिन तता गनुपछ। यो कायपथ अथात नेपालका ्
राजनीितकम ह लाई द॑ाद॑ा िसफा रस गन कदा प न हच कचाउने 
दात ृ संःथाह  र कूटनीित ह ले अगँा ने गरेको कायपथले 
नेपालको लोकता न्ऽक स बमणमा सघाउ पु  याउने माऽ नभएर 
यसबाट नेपालका अन्तरा य साझेदार पिन लाभा न्वत हनेछन। ु ्
नेपालको लोकता न्ऽक आन्दोलनको सफलताले दात ृसंःथाह  र 
कूटनीित ह लाई आ नो व सनीयता पनुः ूा  गन ःथान 
छा ड दएको छ र नेपालका राजनीतक नेताह ले ितनलाई अ ना 
नीितह को पुनरावलोकन गन सावधानीसाथ ठाउँ दएका छन। ्  

राजाको प हलो ूःतावलाई आफूले गरेको द रलो समथनूित ूकट 
हनु  स ने नकारा मक ूित बयाह  काठमाड ःथत भारतीय 
कूटनीित ह का ले त कालै खुलःत भए। “फेॄुअर  १ 
(२००५) दे ख नेपाली जनतासँग एकसाथ रहेर हामीले जनु 
स  भाव कमाएका िथय  हामीले यसलाई एकै दनमा िम काउने 
जो खम उठाय ”, एक जना व र  कूटनीित ले भने-- “फे र 
यःतो ग ती ग रयो भने व ासको पुनःःथापन गन हामीलाई परैू 
एक पुःता ला न स नेछ।”••• यो ःवीकारो ले द लीमा अन्यौल 
पैदा ग  यो। ूधानमन्ऽी मनमोहन िसंह ारा ूेसलाई भारतले 
राजाको ूःतावको समथन गरेको खुलासा ग ररहँदा••• र रा य 
सुर ा स लाहकार एमके नारायणन ारा एक अलग व यमाफत 
उ  समथनको अनुमोदन ग रँदै गदा पररा  सिचव ँयामशरण 
भने शीयतासाथ नीितगत माग प रवतन ग ररहेका िथए। राित 
अबेर आयो जत ल बेतान पऽकार स मेलनमा उनले भारतीय 
ूेस ारा सोिधएका ू ह को ू यु रमा उ  माग 
प रवतनस बन्धी ःप ीकरण दएका िथए :   

                                              
••• बाइिसस मुप ारा िलइएको अन्तवाता, काठमाड , २१ अ ूल २००६।  
••• “मनमोहनिसंह ारा नेपालका राजा ानेन्िको कदमको समथन,” Daily 
News Analysis, २२ अ ूल २००६।  
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मेरो यालमा तपा ह ले भारत ारा हजो जार  ग रएको 
व यलाई यो वा यो ूःतावको ःवीकृित वा खारेजीका 
पमा हेनुहँदैन। मैले भनेजःत ैु हजोको व यमा हामीले 
राजाले नेपालका जनतालाई स ा हःतान्तरण गनुपछ 
भन्ने हाॆो मान्यताबारे स ूेषण गन खोजेका िथय । 
राजाले उनको व यमा, उनको घोषणामा उ  खास 
मान्यतालाई ःवीकार गरेको ूतीत हन्छ। यसलाई कसर  ु
अिघ बढाइने हो भन्ने कुराको िनधो नेपालका जनता 
ःवयंले गन हो। भारतले जे भन्यो यसलाई नेपालका 
जनताले अःवीकार गरेको वा यसूित नकारा मक 
ूित बया य  गरेजःतो मलाई ला दैन। मलाई के ला छ 
भने केह  खास प  वा खास त वह  छन जसले भारतको ्
कथनको िन हताथलाई जानाजान बं याएका छन।् हामी 
नेपालका लोकता न्ऽक श ह को प मा रहेका छ  र 
र हरहने छ । यस स बन्धमा कुनै संशय हनुु हँदैन।ु •••   

संयु  रा य अमे रकाले संवैधािनक प रवतन स बन्धमा लामो 
समयदे ख िलएको अडानमा उ ले य संशोधन ग  यो। अमे रक  
कूटनीित ह ले सन ् १९९० को सं वधानको खाकािभऽ ग रने 
संशोधनभन्दा परको आधारभूत प रवतन आवँयक होला र यस 
ूकारको प रवतन राजनीितक ले ःवीकारयो य होला भन्ने 
कुरा क ह लै पिन म जरु गरेका िथएनन। जनवर  ् २००६ मा 
राजदत जे स मो रआट ले जोड दँदै भनेका िथएू -- 

“सं वधानसभाबारे वचार गनु ज र  छैन।” उनले यसको स टा 
सैन्य अिभयानलाई सघन तु याउनु नै माओवाद ह सँग ट कर 
िलने एकमाऽ उपाय हो भन्ने कुरामा जोड दएका िथए।••• तर 
राजाले आ मसमपण गरेपिछ भने अमे रकाले सं वधानसभा 
“माओवाद ह का लािग राजनीितक मूलधारमा सामेल भएर 
नेपालका समःयाह  समाधान गन शा न्तपूण त रकाले सघाउने 
शानदार थलो सा बत हनु  स ला”••• भनेर नयाँ राजनीितक 
वातावरणलाई झटपट मान्यता दयो।  

तथा प त रकाह बारे भने ग भीर मतिभन्नताह  व मान छन। ्
बेलायती राजदत कथ लमु फ डले ू “राजाका २१ र २४ अ ूलका 
घोषणाह स बन्धी युरोपेली स घका वचारह लाई लोकता न्ऽक 
ूेस ारा पटक-पटक गलत ूःतुित ग रयो” भनी गुनासो गरेका 
छन। उनले ् “युरोपेली स घले नेपालमा पूण ूजातन्ऽको 
पुनःःथापनको प मा अ वचल कोण अपनाएको” कुरामा जोड 
दँदै भनेका छन-्- “िन य नै उह  लआय ूा  गन बाटाह  भने 
िभन्निभन्न छन।्”••• तर उनको यो भनाइबाट आधारभूत 
असहमित पैदा भयो। युरोपेली स घ, दरबार र दलह का 
“संवैधािनक श ह ” बीच मेलिमलापको प म अ वचल 
                                              
••• “पररा  सिचव ँयाम शरण ारा नेपालबारे ूेसलाई जानकार ”, पररा  
मन्ऽालय, नयाँ द ली, २२ अ ूल २००६। 
••• बाइिसस मुप ारा िलइएको अन्तवाता, काठमाड , १२ जनवर  २००६। 
••• “अमे रका नयाँ सरकारसँग काम गन पूवक पना गदछ”, अमे रक  
राजदतावासको ूेस व यू , २७ अ ूल २००६, http://nepal.usembassy.gov/ 
pr_04-27-2005.html. 
••• Nepali Time लाई पऽ, २८ अ ूल २००६। 

र हआएको हो य प अ ना पिछ ला व यह मा भने उ  
अडानलाई ःप  पले “सबै राजनीितक श ह ” मा संशोधन 
गरेको छ जसमा िन हताथमा माओवाद समेत परेको छ।•••  

उता अमे रकाको कोण भने योभन्दा एक कदम पछा ड रहेको 
िथयो जसअनुसार नेपालका राजालाई संवैधािनक श  माऽ नभएर 
“संवैधािनक राजनीितक पाऽ” समेत मािनएको िथयो।••• दलह ले 
म हन  प हले वनॆतासाथ यस अडानलाई अःवीकार गरेर 
दरबारले हार ःवीकार गरेको ख डमा माऽ जनताले ःवीकार गन 
िम ने नयाँ शासनको ढोका खु ने कुरा सह  ढ गले महससु गरेका 
िथए। तर २४ अ ूलको ससंद पनुःःथापना गन राजाको घोषणाको 
घड स ममा अमे रक  कोणमा हठात कित ठलो प रवतन ् ू
भइसकेको िथयो भने घोषणा भएको केह  घ टापिछ नै रा य 
वभाग ारा जार  ग रएको व यमा भिनयो-- “हामीलाई के ला छ 
भने उनले अब दलह लाई स ा हःतान्तरण गरेर आ नो देशको 
शासक य ूणालीमा सेरेमोिनयल राजाको भूिमका धारण 
गनुपदछ।”••• 

नेपालको ूभावशाली दात ृ समुदायले राजाको दोॐो ूःतावको 
हा दक ःवागत ग  यो। अिन थुू ैूमुख दात ृसंःथाह ले नेपाललाई 
खुला दयले सहयोग गन योजना पिन अिघ सारे। तर यस 
ूकारको सहयोगमा सम न्वत त रका अपनाइने ल णह  भने 
यादै कम दे खएका छन। ऋण ःथगन नगरेर त काल आिथक ्
राहत दन स ने सबैभन्दा ठलो मता भएको र दू घकालीन 
पूवाधार तथा सामा जक वकासमा अिभ िच रा े भारतले झटपट 
आफूले यस कायमा अमणी भूिमका खे ने वचन दयो। एउटा 
रपोटअनुसार, “भारतले अन्तरा य सहयोग-समूहको एक अ ग 
हनुको स टा काठमाड लाई एकतफु  पले आिथक सहयोग गन 
िनधो ग  यो।”••• नवका अन्तरा य वकासमन्ऽी इ रक सो हेमले 
राजा पिछ हटेको केह  दनपिछ नै काठमाड मा अवतरण गर  
सहायता वृ  गन र माओवाद ह सँगको वातामा सघाउने ूःताव 
अिघ सारे।••• उनले नव ारा ौील कामा आजन ग रएको अनुभवको 
उ लेख गद सरकार र सात दलले अनुरोध गरेको ख डमा न् को 
िछनोफानो गन कायमा सहयोग गन वचन दए।••• तर उनले 
                                              
••• नेपाल ःथत फन यान्ड राजदताू बास ारा ११ अ ूल २००६ मा जार  
ग रएको “नेपालका हालैका घटनाह बारे युरोपेली स घको अ य  
म डलको व य” यसको उदाहरण हो। 
••• अमे रक  राजदत जे स मो रआटू ारा गणेशमान िसंह ूित ानमा 
दइएको भाषण, १५ फेॄुअर  २००६।  
••• अमे रक  अिधकार ह ले ू ह को उ र दँदै सेरेमोिनयल भूिमकासमेत 
पिन जनताको िनणयमा िनभर रहने कुरातफ इ गत गरे। द ण तथा 
केन्ि य एिसया मािमलाका सहायक रा यसिचव रचड बाउचर ारा ग रएको 
ूेस स मेलन, काठमाड , ३ मे २००६। यो साममी 
http://www.state.gov/p/sca/rls/ rm/2006/65751.htm मा उपल ध छ।  
••• “King gone, India opens purse strings for new Nepal Govt”, Indian 
Express, ३० अ ूल २००६।  
••• “सो हेम ारा नेपालमा सत वषयक वाता जार ”, www.nepalnews.com,  
४ मे २००६।   
••• “माओवाद ह स हतको अन्त रम सरकार बनेपिछ सं वधानसभाको 
चुनावः ूधानमन्ऽी कोइराला”, ekantipur.com,, ४ मे २००६। सो हेम 
ौील काली शा न्त ू बयाका ूमुख म यःथकता पिन हन।ु ्  
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भारतले आ नो अमणी भूिमका कायम रा ुपन कुरा सुझाउँदै नवले 
वातामा म यःथताको खोजी गरेको होइन भनेर ःप ीकरण पिन 
दए।••• अन्य दात ृसंःथाह  पिन सहायता कायबमह  पुनः चालु 
गनबारे कुरा गन थालेका छन,्••• अिन नेपाली अिधकार ह  
आिथक सहयोगका लािग अनुरोध गन थालेका छन।्••• तर हतपत 
गरेर सहायता ूवाह गनाले अ ःथर राजनीितक ःथित झनै 
नाजकु हनु  स ने स भावना छ।  

                                              
••• “नव ारा नेपालको शा न्त ू बयामा भूिमका खे ने कुरा खारेज”, 
बीबीसी समाचार, ५ मे २००६।  
••• “दात ृ संःथाह  नेपाललाई पूण ःतरको सहयोग गन इ छुक”, 
www.nepalnews.com, २९ अ ूल २००६। India is reportedly planning a 
“mega economic package” for Nepal. Bhaskar Roy, “Himalayan Marshall plan to 
bail out Nepal?”, Times of India, २७ अ ूल २००६। जापानले केन्ि य 
सरकारका मन्ऽालयह ारा स चालन ग रने सामा जक तथा आिथक 
वकास आयोजनाह का लािग झन्डै ४० लाख डलर िनकासा गरेको छ। 

“केआर-२ को समक ी कोषको उपयोग गन योजना जापान ारा 
अनुमोदन”, nepalnews.com, ५ मे २००६। 
••• हैदरावाद ःथत एिसयाली वकास बकको ३९औ वा षक बैठकमा 
नेपालको ूितिनिध व गद अथ मन्ऽालयका सहसिचव रामे रूसाद 
खनालले रोइटसलाई बताएअनुसार नेपाल न् पिछको पुनिनमाणका लािग 
१.२ अब डलर वैदेिशक सहायताका लािग अ पल गद िथयो। “पुनिनमाणका 
लािग नेपाल ारा १.२ अब डलरको खोजी”, Reuters, ६ मे २००६। 

 ५. त कालका चुनौतीह   

क) कमजोर सरकार, इ छकु  दाताह   

माओवाद ह सँगको शा न्त ू बयाले ठोस नितजाह  
न दउन्जेलस म नेपालको केन्ि य सरकारमा अिधकांश मामीण 
ेऽमा शासन चलाउने मता यादै कम हनेछ। तर काठमाड मा ु

तीो गितमा भइरहेको राजनीितक ूगित, राजक य ूािधकारको 
पुनिनमाण गन अिभभारा र ज ला यापी पमा ूभावकार  
शासक य ूणालीको ःथापना गन धेरै समय ला नेछ। यसका 
लािग म हन भन्दा पिन वष  ला नेछ। यह  कारणले माऽ पिन 
वकासस बन्धी सहयोगलाई राजनीितक ःथित र अन्ततः 
वधायक  तथा ूशासिनक मतायु  ःथायी र वैध सरकारको 
ःथापना गन द ह स बमणकालीन ू बयाह बाट अलु ग याएर 
हेन िम दैन।  

अन्तरा य समुदायले पुनः व सनीयता ूा  गनका िनिम  
शा न्त ू बयालाई ूभावकार  सहयोग उपल ध गराउने मा यमका 
पमा ूयोग गन स छ तर व ास कन्न स कने चीज होइन। 
यसकारण सहायताको ठलो रािश ूवाह गन कायलाई शा न्तको ू
लाभांशका पमा हेनु अप रव क कोण हनेु छ। वकासे 
पेसाकम ह को सा बक पले आ नो काय यापारमा फ कने 
इ छाको बाबजदु नेपाल बहृत ःतर य वकास काय पुनः स चालन ्
गनका लािग तयार हन ु िनकै समय ला नेछ। यसकारण नयाँ 
सरकारको मागदशनअन्तगत शा न्त ू बया र यसस बन्धी 
कायलाई सु ढ तु याउन,ु रा यूितको व ासको पुनिनमाण गनु 
र ूभावकार  पले शासन स चालन गन यसको मताको 
बःतारै- बःतारै पुनःःथापन गनु नै ूार भक ूयास हनुपछ। ु
एकतफ  पले सहायता दने ूयासह  अन्तर वरोधी र 
ू यु पादक हने ग भीर जो खम व मान छ। सबै ूमुख ु
दाताह लाई एकसाथ जटुाएर िस ान्तह का स बन्धमा सहमित 
कायम गर  कायबमह लाई सम न्वत गन शा न्त सहयोग 
समूहका िनमाण गनु यस ूकारका जो खमह लाई न्यूनीकरण गन 
सवािधक तकस गत मा यम हो।  

संरचनागत सुधार गन समय आउन अझै बाँक  छ। यो समय 
पूण रा य बहसपिछ यापक संवैधािनक संशोधन ू बयाको एक 
अ गका पमा माऽ आउनेछ। यसकारण अ हले आधारभूत 
सेवाह लाई कायम रा े र जहाँ स भव हन्छ यहाँ यःता ु
सेवाह लाई वृ  गन कायमािथ यान के न्ित ग रनुपदछ। कुनै 
पिन अित र  साधन-ॐोतह  नयाँ कायबमह  ूार भ गन 
कायमा नभएर व मान कायबमह लाई बढावा दने कायमा 
लगाउनु नै अ यु म हनेछ जनु कायबमहु ले शा न्त ू बयालाई 
सु ढ तु याउने आधारभूत मापद डअनु प होऊन र जनु ्
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कायबमह  मागदशनस बन्धी आधारभूत मान्यताअनु प 
होऊन।्•••  

अिल द घकालीन सहयोगका लािग नेपाललाई सुःप  साझेदार  
िस ान्तह मा आधा रत सम न्वत ूकृितको अन्तरा य त रकाको 
खाँचो पछ। बाइिसस मुपले ूःथान बन्दको पमा आठ कुरा ु
सुझाएको छ।••• हाल शा न्त ू बया सु  भएको अवःथामा शा न्त 
सहयोग समूहको मह व झन ैब न गएको छ।••• बदिलएको घरेलु 
राजनीितक वातावरणले दलह , नाग रक समाजका समूहह  तथा 
अन्य ूितिनिधह लाई िस ान्तह स बन्धी अ ना सुझावह  अिघ 
सान सहज ःथित पैदा गरेको छ। अन्तरा य संल नता के-कःतो 
हने भन्नेबारे नेपाली जनता नै िनणायक ु त व हन भन्ने कुरालाई ु ्
सुिन त गनु यादै मह वपूण कुरा हो।  

यस स बन्धमा यान दइनुपन ूमुख बुँदाह  यस ूकार छन ्: 

 वकासस बन्धी िनकायह ले पारदिशता र ॅ ाचार वरोधी 
संयन्ऽह लगायत मागदशनकार  आधारभूत मान्यताह को 
पालना ग न ् भन्ने कुरालाई सुिन त गद शा न्तलाई 
ूाथिमकता दन ु र “हािन नपु  याऊ” भन्ने आधारभूत 
िनयममा अटल रहेर सरकार तथा माओवाद ह लाई पिन 
सोह अनुसार च न दबाब दनु;  

 सायद शा न्त तथा वकासम चको विश  ढाँचामा 
ढािलएको लन्डन स मेलन २००२ को अनुसरण गनबारे 
वचार गनु। यस स बन्धमा समावेशी तयार  तथा 
सहभािगता मह वपूण हनेछ। नेपालको नाग रक समाजका ु
जोदाहाह  जनू म हनाको अन् यमा काठमाड मा रा य 
ःवािम वस हतको आ नो स मेलन आयोजना गर  यो 

                                              
••• ूमुख दईप ीय दाताह ले वकास काय गन ेऽलाई कायम राखी ु
उपभो ाह स मको पहँचलाई कायम रा काु  लािग न् का सबै प ह को 
मह व र दािय वमािथ जोड दन २००३ मा आधरभूत मागदशनकार  
िस ान्तह  पा रत गरे। उ  िस ान्तह  अन्तरा य तहमा मान्यता ूा  
मानवीय कानुनी मान्यताह मा द रलो गर  अवल बत छन र ितनमा ्
नेपालको न् रत ःथित विश  पले ूित ब बत भएको छ। संयु  रा , 
रा य तथा अन्तरा य गैससह ले पिन यस ूकारका मागदशक 
िस ान्तह  पा रत गरेका छन,् 
http://www.ecdelegationnepal.org/en/eu_and_nepal/bogs/ bogs.htm. 
हेनुहोस।्  
••• सुझाइएका िस ान्तह  यस ूकार छन ् : (१) सश  प ह  र 
राजनीितक स ॅान्तह  माऽ नभएर म हलाह लगायत नाग रक समाजको 
यापक सहभािगता हने सहमितयुु  शा न्त ू बया, (२) माओवाद ह ारा 
सहमितयु  समाधानका पमा हंसाको प र याग र पणू िनश ीकरणको 
म जुर , (३) सबै प ारा मूलभूत मानवअिधकारको स मान, (४) 
सावभौमस ा जनतामा िन हत हने संवैधािनक लोकतन्ऽको ःथापनाु , (५) 
जनइ छा ूित ब बत हने भरपद  चुनावलाई स भव तु याउने पूण ु
राजनीितक ःवतन्ऽतायु  वातावरण, (६) सुर ा फौजह मािथ पूण नाग रक 
िनयन्ऽण, (७) न्  र अव वकासका अन्तिन हत कारणह लाई स बोधन 
गन बढ  समावेशी राजनीितक यवःथाको ःथापना, र (८) समु चा देश, 
खास गरेर कनार कृत समूहह  लाभा न्वत हने समतामूलक वकास तथा ु
आिथक योजनास बन्धी एजेन्डा। बाइिसस मुपको रपोट, नेपालस ्
बाइिसस, मािथ उ ले खत। 
••• ऐ.ऐ.।  

ू बया ूार भ गन योजना बनाइरहेका छन,् जनु 
स मेलन सहयोग र ग भीर सहभािगता ूदान गन लायक 
हनेछु ; र  

 न् का जड कारणह लाई स बोधन गन र 
वकासस बन्धी िनकायह ले अतीतमा यदाकदा गरेझ 
आइन्दा सामा जक, जातीय वा ेऽीय ले असमावेशी 
योजनाह  लाग ू नग न भन्ने कुरालाई सुिन त गद ्
समावेशी तथा सहभािगतामलूक वकासलाई सुिन त गनु।   

ःथािय व र शा न्तले संरचनागत सुधारह  र वकासको वृ ले 
भन्दा ूाथिमकता पाउनुपछ। राॆर  सोच वचार नगर कन ह प  
“शा न्तस बन्धी टुबे” कायबमह को थालनी गनबाट जोिगन ु
मह वपूण हनेछ कनभने राॆर  योजना नबनाई ग रने नगद र ु
अन्य सहयोग ू यु पापदक हनु  स छ। नयाँ सरकार वधायक  र 
शासक य मताह स हत पूण अिधकारूा  सरकार नभएर 
अन्त रम र िन छरो ूकृितको सरकार हो जसको वैधता शा न्त 
ू बयालाई अिघ बढाउनका लािग ूा  जनसमथमा आधा रत छ। 
दात ृ संःथाह ले वकासस बन्धी सहयोग राजनीितक ःथित र 
ू बयाह बाट अलग हन स दैन भन्ने कुरालाई ःवीकार गन ुु
ज र  छ, यसकारण राजनीितक व ेषणले कुनै पिन 
सहयोगस बन्धी योजनालाई ससुूिचत गनुपदछ। अन् यमा, दात ृ
संःथाह ले ज लाह मा सरकारको पहँच र ूशासिनक मता केु -
कःतो छ सोको सावधानीसाथ मू या कन गनुपछ जनु कुरा 
क तीमा पिन उ च तहको राजनीितक वातावरणमा हने प रवतन ु
ज कै मह वपूण हन्छ। ु   

ख) शा न्त ू बया  

चुनौतीह   

श वरामलाई कायकार  तु याउनु सबभैन्दा ता ातो चुनौती हो। 
झ ट हेदा यो चुनौती जित क ठन दे खन्छ वाःतवमा यो 
यसभन्दा बढ  नै क ठन छ। धान्न स कने ू बयालाई 
सु यव ःथत गनुको अथ माओवाद ह लाई शा न्त ू बयामा 
कायम रा ु, सातदलीय गठबन्धनलाई कायम रा ु र 
जन व ासको िनरन्तरतालाई सुिन त गर  अगा ड ब नु हो। यस 
कायमा, आइन्दा ग रने संवधैािनक संशोधनमा झ सरकारले 
पारदश  जनसावभौमस ा तथा सहभािगताको पारदिशतामािथ जोड 
दन यादै िमहेनत गनुपनछ। सन ्२००५ का स झौता वाताह मा 
दल-माओवाद ारा शा न्त ू बयाका ूःथान बन्दह का साथै ु
यसको िनरन्तरताको खाका प रभा षत भएका हन।ु ् ••• पुनःःथा पत 
संसदले ४ मे २००६ मा सातदलीय गठबन्धनको बा॑बुँदे 
समझदार मा आधा रत मागिचऽलाई औपचा रक पले अनमुोदन 
ग  यो।•••  

                                              
••• बाइिसस मुपको Nepal’s New Alliance, रपोट हेनुहोस,् मािथ उ ले खत। 
••• “House passes motion on probe commission”, The Kathmandu Post, 
५ मे २००६। 
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ूार भक ूयासह ारा दवै प मा आपसी व ास र इमाु नदार को 
िनमाण ग रनुपदछ। यस सन्दभमा माओवाद ह ले एकतफ  
यु वरामको घोषणा गर  ू बया ूार भ गरे।••• सरकारले केह  
वल ब गरेर अिन तकालीन यु वराम, माओवाद  
नेताह मािथको इन्टरपोल रेड नो टसको••• खारेजी र 
विोह ह मािथ थोप रएको “आत ककार ” ब ला••• हटाउने घोषणा 
गर  ू यु र जनायो। यसबाट माओवाद ह लाई घुम फर गन र 
शा न्तपूण भेला गन ःवतन्ऽता एक हदस म ूा  भयो। यसो त 
ितनले यी कुराको पर ण गन सु  ग रनै सकेका िथए। ूच डले 
सरकारको कदमको झटपट ःवागत गद माओवाद ह  बा॑बुँदे 
सहमझदार को आधारमा स झौता वातामा ूवेश गन त पर छन ्
भन्ने कुरा पु  गरे।•••  

माओवाद ह लाई आ ःत तु याउन शाह  नेपाली सेनामािथ दे खने 
गर  लोकता न्ऽक िनयन्ऽण कायम हनु अ यावँयक छ।ु  साथै 
मूलतः दलह  ःवयंले रा य संयन्ऽह ारा व सनीय पले 
यु वरामको पयवे ण ग रनु पिन ज र  छ, तर अन्तरा य 
घटक ारा पिन यो काय ग रनुपला।••• म न्ऽम डलले 
माओवाद ह ारा तयार पा रएको आचारसं हताको मःयौदाबारे 
छलफल गरेको छ तर सरकार ःवयंले भने अ ना योजनाह  
ूःतुत गन बाकँ  नै छ।••• माओवाद ह ले ूार भक पले 
नाग रक बन्द ह लाई मु  गरेर, यवहारमा राजनीितक 
बहलतालाई आदर गरेर र सुर ाकम ह का प रवारलाई सताउन ु
छाडेर व ास वृ  गन ू बयामा योगदान गनु ज र  छ। ितनले 
मूलतः िनःश  अवःथामा र नाग रक भेषमा न ैभए पिन अ ना 
कायकताह लाई रा यापी पले प रचालन गदा यसबाट रा य 
मातहतका सुर ाकम ह मा ऽास पैदा हने कुरा पिन महसुस ु
गनुपछ।••• माओवाद ह मािथ अपहरण र ह या जःता काय गर  
िनरन्तर पले मानवअिधकारको उ ल घन गरेको आरोप ला ने 
गरेको छ।•••  

                                              
••• ूच ड, ूेस व य, २६ अ ूल २००६।  
••• इन्टरपोल रेड कनर नो टस रा य ूहर बलको अनुरोधमा “खोजी 
ग रएका य ह लाई सुपुदगी गन हेतुले िगर तार  वा अःथायी िगर तार  
गन” जार  ग रने आदेश हो। http://www.inter pol.int/Public/Notices/ 
default.asp हेनुहोस। नेपाल ूहर को अनुरोधमा दई दजनजित माओवाद  ् ु
जोदाहाह  व  यस ूकारका नो टसह  जार  ग रएको िथयो। 
••• “Govt announces indefinite truce”, The Rising Nepal, ४ मे २००६। 
••• ूच ड ारा जार  ूेस व य, ४ मे २००६।  
••• हेनुहोस ्बाइिसस मुप ारा ूःतुत जानकार  Mobilising International 
Influence, मािथ उ ले खत।  
••• “Cabinet meet to take up Maoist code”,  The Himalayan Times,६ मे 
२००६।  
••• ज ला सदरमुकामलगायत मु य राजमागह  र आमसभाह मा सश  
माओवाद  लडाकाह  बनासूचना तैथान ग रएपिछ सरकारले माओवाद  
नेतृ वलाई यस ूकारको उ ेजना भ काउने यवहार रो न अनुरोध ग  यो। 
जवाफमा माओवाद ह ले आफूले आ ना कायकताह लाई उिचत आदेश 
जार  गरेको बताउनुका साथै आदेशको उ ल घन भएमा कारबाह  गन बाचा 
गरे। बाइिसस मुप ारा गहृमन्ऽालयका अिधकार सँग िलइएको अन्तवाता, 
काठमाड , मे २००६।  
••• “माओवाद ह ारा बारामा दई नाग रकको ह याु ”, nepalnews.com,  ५ मे 
२००६। 

माओवाद ह ले वगतमा आफूमा उपयु  अनुशासन भएको र 
आफूले यु वराम लागू गन स ने कुराको ूदशन गरेका छन। ्
उ ल घनह  भएमा यसलाई सहन ग रनेछैन, यसकारण 
सरकारले अ ना सकारा मक स केतह को ू यु रमा यःतै 
कुराको अपे ा गनछ। भा यवश, वाताको प रणामःव प पदैा 
भएको बा॑बुँदे समझदार ले दईप ीय ू बयाको िनमाण गन दवै ु ु
प  स म भएको कुरा दे खन आएको छ। दलह ारा राजाको 
ूःताव ःवीकार ग रएको वषयलाई िलएर माओवाद ारा सु मा 
ितनको आलोचना ग रएको भए तापिन यसको लग ै नाकाबन्द  
फता िलएर यु वरामको घोषणा गद कठोर भाषाको ूयोग गनुका 
साथै ितनीह  यावहा रक छटह  दन पिन स छन भन्ने कुराको ु ्
स केत दए।  

शा न्त ू बया लामो र क ठन हनेछ। ू येक कदमसँगै जो खमह  ु
आइला ने छन,् तर ितनलाई राॆर  यव ःथत ग रएको ख डमा 
व ासको िनमाण गन सघाउ पु न स छ। सं वधानसभाको 
चुनावभन्दा प हलेको मु य कायभार भनेको माओवाद ह सँग 
सहकाय गद सेनाको अप रचालन र िनश ीकरणस बन्धी 
व सनीय योजना तजमुा गनु हो। यस ू बयामा माओवाद ह ले 
कायनीितक लाभह  ूा  गन चाल च न स नेछन ् र साथै 
ितनका राजनीितक ूितप ीह ले पिन यःतो चाल च न स ने 
कुरामा कुनै सन्देह छैन। तर ितनका लािग ठोस पले भयमु  
गराउनु पिन ज र  हनेछ। ु  

अन्तरा य भूिमका  
अनुरोध ग रएको ख डमा अन्तरा य समुदायले यु वरामको 
पयवे ण गन कायमा सघाउनपुदछ र अब बाइिसस मुप ारा 
रेखा कन••• ग रएझ स-साना लआयह का लािग यावहा रक योजना 
िनमाण गन था नुपछ जसले गदा ऊ दवै सश  प ह लाई ु
बमशः अप रचालन र असैिनक करणको ू बयामा सहयोग गन 
त तयार हन सकोस। उ  समुदायको वकास तथा मानवीय ु ्
सहयोगको उ ेँय सेवाह  ूदान गन र आिथक वकासका लािग 
ेऽ खुला गन कायमा जोड दँदै शा न्तलाई सु ढ तु याउने 

हनुपछ। अिन अन्तरा य व ीय संःथाह ले अन्त रम ु
सरकारमािथ मह वाका ी सुधारस बन्धी ूःतावह  थोपनुको 
स टा लघु ःव पको आिथक ःथािय वलाई उ चतम ूाथिमकता 
दने हनुपछ। दात ृ संःथाह ले ूित त अन्तरा य ु
लेखापालह ारा सरकार, दरबार र सेनाको खचको सा गोपा गो 
यावसाियक लेखापर ण गराउने कायका लािग आिथक सहयोग 
दनेबारे वचार गनुपछ।  

ग) राजालाई वशमा रा े काय  

चुनौतीह   

दलह को सवािधक ज र  काय फेॄुअर  २००५ दे खको शाह  
कू ारा भएका दरबा रया अितबमणह लाई उ टाउनु माऽ नभएर 
                                              
••• हेनुहोस,् बाइिसस मुप ारा ूःतुत जानकार  Mobilising International 
Influence,  मािथ उ ले खत। 
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राजा ानेन्िले अ टोबर २००२ मा श  मु याउन थालेदे खका 
अितबमणह लाई समेत उ टाउनु हो। सरकारले ३ मेका दन 
फेॄुअर  २००६ मा भएको नगर िनवाचनलाई अवैध घोषणा ग  यो 
र जनआन्दोलनमा मा रने ू येक य का प रवारलाई  .१० 
लाख सहयोग ूदान ग  यो।••• यसको चार दनपिछ म न्ऽप रष ले 
४ अ टोबर २००२ मा राजा ारा स ा ह याएपिछ ग रएका ेऽीय 
तथा अ चल ूशासकह लगायत सबै राजनीितक िनयु ह लाई 
बदर ग र दयो र शाह  शासनकालमा िनयु  भएका १२ जना 
राजदतह लाई फता बोलायो।ू •••  

शाह  कूप ात ग रएका न्याियक तथा िनजामती्  िनयु ह  र 
स वाह को पुनरावलोकन गन थालेपिछ सरकार बढ  अ ठेरो 
ेऽमा ूवेश गनछ। दरबारले थुूै मह वपणू पदह मा बडो 

सफलतासाथ अ ना ूितब  समथकह लाई घसुाएको छ। यस 
सन्दभमा कितपय य ह  इ जतसाथ पदबाट ह न स नेछन। ्
उदाहरणका लािग, महान्यायािधव ा र रा य योजना आयोग, 
रा य म हला आयोग तथा समाज क याण प रष का व र  
अिधकार ह ले कटतापूण हेरफेरबाट जोिगनका लािग झटपट ु
राजीनामा दए। रा य मानवअिधकार आयोगका अिधकांश 
सदःयह  एकमु  राजीनामा दन सहमत भएका तर एक जना 
आयु  भने पद या न मन्जरु नभएको कुरा जानकार मा आएको 
छ।••• ःवतन्ऽ रा य मानवअिधकार स गठनह को अन्तरा य 
स घले नेपाल रा य मानवअिधकार आयोगलाई आफूले िचयो गन 
सूचीमा समावेश गरेको छ, कारण यो स गठन ःवतन्ऽ नभएको 
अनुभव ग रएको छ। सव च अदालतले २३ मेमा आयो जत 
आ नो तीन दने गो डेन जु लीको समापन सऽमा सहभागी बन्न 
राजालाई आमन्ऽण गरेको िथयो तर पिछ उ  आमन्ऽण फता 
िलयो।•••  

दलह िभऽ यादै आलोिचत आत ककार  तथा व वंशक 
बयाकलाप (िनयन्ऽण तथा सजाय) स बन्धी अ यादेश (टाडो) 

लगायत सबै शाह  अ यादेशह  खारेज गन आवाजह  उ ठरहेका 
छन।्••• सरकारले कितपय अ यादेशह  ःवतः खारेज हने वचार ु
                                              
••• “सरकार ारा यु वरामको घोषणा, माओवाद ह मािथको रेडकनर नो टस 
र आत ककार को ब ला खारेजी”, nepalnews.com, ३ मे २००६।  
••• राजदतह मा कण वज अिधकार  ू (भारत), नरेन्िराज पा डे (चीन), 
ूवलशमशेर राणा (संयु  अिधरा य), केदारभ  ौे  (संयु  रा य 
अमे रका), हर यलाल ौे  ( स), ू व लशमशेर राणा (ृान्स), ताराबहादर ु
थापा (थाइ यान्ड), िभ श  राणा ( यानमार), रमेशानन्द वै  (जापान), 
अबलेुश ठकुर  (साउद  अरब), पुंकरमान िसंह राजभ डार  (पा कःतान) र 
ँयामानन्द सुमन (कतार) िथए। हेनुहोस ् “सरकार ारा १२ देशबाट 
राजदतह लाई फता बोलाइयोू , ४ अ टोबर २००२ पिछका सबै िनयु ह  
बदर”, nepalnews.com,  ७ मे २००६। 
••• बाइिसस मुप ारा िलइएको अन्तवाता, काठमाड , ७ मे २००६। साथै 
“Most NHRC members mull quitting posts”, The Himalayan Times, ७ मे 
२००६ पिन हेनुहोस। ्  
••• “राजाले सव च अदालतको उ सवमा भाग निलने”, nepalnews.com, ४ 
मे २००६। 
••• सन ् १९९० पिछ कानुनका कताबह मा रहेका ूजातन्ऽपूवका 
कानुनह को पुनरावलोकन गन काय अमगामी तर अझ ज टल कदम 
हनेछ। यसको एउटा उदाहरण शाह  नेपाली सेनालाई िनयमन गन सैिनक ु

अिघ सारेर ितनलाई उपे ा गन चाहला तर यस ूकारका 
आवाजह को ूितरोध गन भने उसलाई गा॑ो पनछ।••• तर 
टाडोलाई त काल बदर गन काय भने झन ै ज टल हनु  स छ 
कनभने यसलाई खारेज गरेपिछ माओवाद  बन्द ह लाई मु  
गनु ज र  हनेछ। यो एउटा यःतो कदम हो जसलाई वाताको ु
बममा ूयोग ग रने राजनीितक अ का पमा सुर त रा े 
सरकारको इ छा हनु  स छ।  

सरकारले वशेष गरेर रा यको बजेटबाट क तीमा पिन अरब  
पयाँ राजदरबारितर ूवाह ग रयो भन्ने कुरा जनाउने खालका 

हालै ूेसबाट ूकािशत यव ःथत अनुसन्धानलाई गत गर  
शाह  सरकारका खचह को पुनरावलोकन गन ःवतन्ऽ आयोग 
गठन गन इ छा गन स छ।••• सेनाले ूा  गरेको रकम (खास 
गरेर कजाकःतानबाट ग रएको हेिलको टरको स न्द ध ख रद)••• 
माऽ नभएर अ  अनेक  ेऽह का साथै राजा तथा राजप रवारका 
अ  सदःयह ारा ग रएका ववादाःपद वदेश ॅमणह मा 
ग रएको खचूित ग भीर पले यानाकृ  भएको छ। सन ्२००२ 
मा राजदरबारको बजेटमा अज गको वृ  ग रयो। अथमन्ऽी 
महत ारा ग रने पुनरावलोकनको नितजाःव प राजदरबारको बजेट 
क तीमा पिन सन ्२००२ भन्दा अिघको तहमा झन गर  कटौती 
ग रएला।•••  

अ न्तम कुरा, सरकारले शाह  श का मु य दई संःथागत ु
आधारह  अथात राजप रष  र राजदरबार सिचवालयलाई स् ा नु 
पनछ। मु यतः अवकाशूा  जनलह  र भतूपूव प चायती 
राजनीित ह  जःता वृ  राजावाद ह बाट बनेको राजप रष ले 
आ नो संवैधािनक भूिमकाको दायरा नाघेर िनर कुश शाह  
शासनको प मा अिभयान चलाउँदै लोकतन्ऽवाद ह लाई वाँस 
दने काम ग  यो।••• ूधानमन्ऽी कोइरालाले राजप रष  मा सामेल 
हन इन्कार गरेका छन ु ् (जसर  सामान्यतः ूधानमन्ऽीह  यसमा 
सामेल हँदै आएका िथएु , मािथ हेनुहोस)् र स भवतः यसलाई 
खारेज ग रनेछ य प यापक संवैधािनक सुधारको ू बया सु  
नहोउन्जेलस म सरकारले यसो नगन स छ।  

तर दलह ले श शाली ूितःपध  श केन्िबाट अ ःथरता पैदा 
ग रने जो खमबाट जोिगन राजदरबार सिचवालयलाई त कालै 
                                              
ऐन (१९५९) हो अक  उदाहरण र बनापुप छे थुनामा रा े सावजिनक 
सुर ा ऐन (१९८९) हो।  
••• सन ्१९९० को सं वधानमा यवःथा भएअनुसार संसद ारा ६ म हनािभऽ 
अनुमोदन नग रएमा अ यादेशह  बदर हन्छन। हाल संसदको पुनःःथापना ु ्
भएको हनाले यी मािमलाह को हकमा ु सन ् १९९० को सं वधानका 
ूावधानह  लागू हने अनुमान गन स कन्छ।ु  
••• केदार सुवेद , “ . पचास अब यताउता”, हमाल खबरप ऽका, २८ फेॄुअर  
२००६। 
••• ूेम खनाल, “सरकार ारा बकको ऋणबाट चारओटा हेिलको टर ख रद”, 
ekantipur.com,  २१ अगःत २००५।  
••• “दरबारका खचह  घटाइने छन:् अथमन्ऽी”, nepalnews.com, २ मे 
२००६। 
••• हेनुहोस ्“राजप रष  मुठभेड गन तयार : एक रपोट”, nepalnews.com, 
५ जनवर  २००६ र बाइिसस मुपको रपोट, Electing Chaos, मािथ 
उ ले खत।  
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तटःथ तु याउनु ज र  छ। मु य सिचव पशपुितभ  
महजनलगायत यसका ूमुख अिधकार ह को अवकाशको समय 
गु ळसकेको हनाले ितनलाई पदबाट बदा हन स झाइबुझाइ गन ु ु
स कएला। बाँक  अिधकार ह लाई िनजामती सेवामा समा हत गन 
स कएला अथवा जािगर कटवा भएु बापत एकमु  सु वधाह को 
ूबन्ध िमलाउन स कएला। पुनसरिचत राजदरबार सिचवालयमा 
िनयिमत िनजामती सेवकह  भएको कमचार गण हनुपछ र ु
मूलधारको मन्ऽालय ारा राजदरबार सिचवालयको ू य  पले 
यवःथापन ग रनुपछ। सन ्१९९० मा ूजातन्ऽको पुनरागमनपिछ 
पिन जार  रहेको राजदरबार सिचवालय ारा मन्ऽालयका मह वपूण 
फायलह मा लालमोहर लगाउने ूचलन त काल रो कने कुरालाई 
सरकारले सुिन त गनु ज र  छ। हाल मेजर जनरल गजेन्ि 
िल बूको नेतृ वमा रहेको र शाह  नेपाली सेनामािथ िनयन्ऽण 
कायम गन केन्ि बन्द भइआएको ु राजदरबार सैिनक 
सिचवालयलाई भ ग गनु एकदमै ज र  छ। एमाले महासिचव 
माधवकुमार नेपालले यस कुराको माग ग रसकेका छन।्•••  

अन्तरा य भूिमका  
आइन्दा वदेशी राजनीितक नेताह ले सरकार ारा अनुरोध 
नग रएस म राजालाई भे नु हँदैन। अमे रक  सहायक वदेशु मन्ऽी 
रचड बउचरले मे २-३ को आ नो ॅमणमा राजालाई भे ने 
आ नो योजनालाई प र याग गद भ वंयमा राजा ानेन्िको भावी 
राजनीितक भूिमका छैन भन्ने कुरामा सावजिनक पले जोड दँदै 
सह  सु आत गरेका छन।्•••  

राजतन्ऽ भएका देशह  ानेन्ि स ाबाट प न्छएकोमा उनीसँगको 
संल नता कायम रा  र अझ उनलाई आमन्ऽण गर  पुरंकृत गन 
अझै लालाियत हन स छन। यस ूकारको कुनै पिन ूयासबाट ु ्
अन्तरा य समुदायको व सनीयता झन ै ःखिलत हनेछ। ु
यसैगर , काठमाड ःथत कूटनीित ह ले शाह  शासनका 
सबैभन्दा खराब यादतीह का लािग ज मेवार शाह  सेवकह लाई 
पुनःःथा पत गन लालसाबाट जोिगनुपछ। प हलेको आ नै दल ारा 
कनारा लगाइएका र जनआन्दोललाई दबाउन बबर ूयास गन 
कायको समन्वय गन पूव गहृमन्ऽी कमल थापालाई ५ मेमा 
ॄ टस राजदतावासमा आयो जत रानीको जन्म दनको भोजमा ू
िन ता ग रयो। उनी र क ितिनिध ब  तथा भरतकेशर िसंह 
जःता अन्य राजावाद ह ले इजरायली राजदतावासमा ू ३ मेमा 
आयो जत ःवागत समारोहमा पिन भाग िलए।  

अन्तरा य समदुायले राजतन्ऽको भ वंय नेपाली जनताका हातमा 
भएको कुरा ःवीकार गनुपछ। लोकतन्ऽलाई सहयोग गन गनुपन 
कायह  नै पया  छन। यसकारण सेरे् मोिनयल राजालाई कायम 
रा  जोड दनु आवँयक छैन। जनताले चाहेमा सेरेमोिनयल 

                                              
••• “नेपाल ारा शाह  नेपाली सेनाबाट ‘शाह ’ हटाउन माग”, ekantipur.com,  
६ मे २००६। 
••• द ण तथा केन्ि य एिसयाली मािमलाका सहायक वदेशमन्ऽी रचड 
बउचर ारा ूेस स मेलन, काठमाड , ३ मे २००६, http://www.state.gov/ 
p/sca/rls/rm/2006/ 65751.htm. 

राजाको प मा मतदान गनछन। शाह  भूिमकाको िनरन्तरताका ्
प मा बहस गन पाउँदा खुसी हने राजनीित ह को केह  कमी ु
छैन।   

घ) सेनामािथ िनयन्ऽण कायम गन ु 

चुनौतीह   

राजाले आ मसमपण गरेका भए तापिन शाह  नेपाली सेनाले भने 
सावजिनक स बन्धह  बढाउने उ चःतर य अिभयान सु  ग  यो। 
ूधान सेनापित यारजङ थापाले नाग रक पोसाकमा िन न्त 
दे खँदै २४ अ ूलको राजाको घोषणाको लग ै सीएनएनलाई एउटा 
दलुभ अन्तवाता रेकड गराए जसमा उनले शाह  नेपाली सेना 
वैधािनक सरकारअन्तगत काम गन त पर रहेको र यसले र ा 
तथा ूधानमन्ऽीका आदेशह को पालना गन कुरामा जोड दए।••• 
सेनाले विश  पऽकारह माफत पिन आ नो अिभूाय ूःतुत 
ग  यो :  

देशको स कट तीो गितमा ग ह रँदै िनयन्ऽणबा हर 
पु न लागेको महसुस गद शाह  नेपाली सेनाले राजा 
ानेन्िलाई भीरबाट पिछ ह न व ःत तु याउने 

कायमा िनणायक भूिमका खे यो। कुनै पिन ूकारले 
आ नो प रचय नखुलोस र कितपय नालीबेलीह  ्
ूकािशत नहोउन भन्ने ् शतमा द हन्द ूसँग कुरा गन 
अनेक  ॐोतह अनुसार ूधान सेनापित यारजङ थापाले 
राजदरबारलाई सातदलीय गठबन्धनका शतह  मान्न 
दबाब दने कायको पहल गरे। आ खरमा जनल थापाले 
सात दलको गठबन्धनलाई यस ूकारको ःप  र 
अस न्द ध सन्देश पठाए -- तपा ह ले सरकार गठन 
गनुभयो भने शाह  नेपाली सेना ढतासाथ तपा ह का 
पछा ड हनेछ।ु •••   

ज टल ूकृितका यी अ न्तम वाताह को नितजाःव प राजा पिछ 
हटे। यस ूकारका ववरणह मा यो धुिमल यथाथ ूित ब बत 
हन वा नहन पिन स छ। जसर  सेना संःथागत पले राजाूित ु ु
बफादार छ, उसगैर  शाह  नेपाली सेनाका व र  कमान्डरह  पिन 
राजाूित अझै बफादार छन। खास गरेर ् सातदलीय गठबन्धन 
सरकारका कायह  सेनामा आ म व ास जगाउन असफल भएको 
ख डमा यो बफादार  रातारात बदिलने छैन। तथा प शाह  नेपाली 
सेनाको लोकता न्ऽक ू बयाूितको ूितब ता भने पर ण गन 
लायकको छ। सरकारले कठोर भएर कितपय कदमह  लागू 
गनुपनछ जसबाट सेनाका व र  अिधकार ह  खन्न हन स छन। ु ्
तर ती कदमह ले घरेलु तथा अन्तरा य ूित ा वृ  भएको 
स चा रा य फौजमा पान्तरण हन सेनालाई सघाउ पिन ु
पु  याउनेछन। ्  

                                              
••• CNN World Television, २४ अ ूल २००६। 
••• Siddharth Varadarajan, “Nepal Army chief helped convince Gyanendra”, The 
Hindu, २७ अ ूल २००६।  
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नयाँ सरकारले राजालाई सेनाबाट अलग गराउनु पनछ। आइन्दा 
राजा र ूधान सेनापितका बीचमा िनजी भेटघाटह  हनुु हँदैन। ु
सैिनक बद  लगाएर सावजिनक थलोमा देखा पन समय गयो 
भनेर राजा ःवयंले महससु गरेको हनुपछ। सैिनक ु एकाइह सँग 
भ वंयमा हने कुनै पिन भेटघाटह  सरकारको अनुमितु मािथ 
िनभर हनेछन। ु ्  

र ा मन्ऽालयको कायभार ूधानमन्ऽी कोइराला ःवयंले िलएका 
छन। तर अिभूायको स केत दनकै लािग भए पिन एक्  जना 
स म र द॑ो र ामन्ऽी िनयु  गनाले सरकार साँ च नै दािय व 
वहन गदछ भन्ने कुराको द रलो सन्देश स चार हनेछ। ु मूलतः 
छाया संःथाको पमा र हआएको र ामन्ऽालयका लािग त कालै 
यःता मतावान िनजामती्  सेवकह को खाँचो छ जो दरबारका 
प धर वा दलका प धर दवै नहोउन। सुर ा फौजमा सुधार ु ्
याउन ग रने ग भीर काय ह प  गन नस कने भए तापिन 
ूभावशाली िनजामती सेवकह  स ब न्धत मु ाह को जानकार  
ूा  गरेर कसर  दगो मन्ऽालय िनमाण गन हो सो कायको 
तयार  गन तथा योजना बनाउन था नेछन। ्  

सरकारको ूाथिमकता शाह  नेपाली सेनालाई सरकारका ू येक 
अन्य सश  बलसरह एउटै न्याियक िनकायअन्तगत रा ु हनेु छ। 
यसको अथ सैिनक अदालतह लाई सव च अदालतको ेऽािधकार 
अन्तगत याउनु हो। सरकारले शाह  सेनाको वःतार तथा 
हातहितयार ूाि स बन्धी योजनालाई ःथिगत गनुका साथै घातक 
सैिनक सहयतास बन्धी बा  ूःतावह लाई अःवीकार गन 
स भावना छ। दईप ीय यु वरामको ु प रणामःव प एक कृत 
कमान्डलाई भ ग गर  िनजामती ूहर लाई सैिनक िनयन्ऽणबाट 
मु  रहेर कानुन तथा यवःथा कायम गन स म बढ  ूभावकार  
बलका पमा वकिसत गनु अ यावँयक छ। ःथानीय ूशासनको 
ब दो सैिनक करणलाई त काल रो कनुपछ।  

सेना ारा हन गएका मानवु अिधकार हननस बन्धी घटनाह को पूण 
तथा पारदश  छान बन पूरा नहोउन्जेल र िसपाह ह को तलब 
लेखापर ण नग रने सिैनक क याण कोषतफ मो डने वषयको 
अदालती मु ाको सन्तोषजनक ढ गले िछनोफानो नहोउन्जेलस म 
रा स घीय शा न्त सेनामा शाह  सेनालाई पठाउने कायलाई 
ःवे छक पले ःथिगत गनबारे सरकारले सोच वचार गन 
स नेछ।••• साथै सरकारले रा स घलाई शा न्त ू बयाका मूलभूत 

शतह  र यस ू बयामा दे खन आउने ूगितका आधारमा शाह  
नेपाली सेनाले भ वंयमा थप फौजह  पठाएर सहयोग गन कुरामा 
आ ःत तु याउन स छ। शा न्त ू बया अिघ ब ने बममा शाह  
नेपाली सेनाले लोकता न्ऽक आचरण ूदशन गरेको ख डमा छ व 
धिमिलएर शा न्त सेनामा जवानह लाई पठाउन असमथ भएको 

                                              
••• उ  कोषमा ९३.७ िमिलयन अमे रकन डलरजित रकम छ। ःवतन्ऽ 
भूपू सैिनक क याण प रष को अ य  अ बरबहादर थापामगरले ु कोषमा 
पारदिशताको अभाव भएको कुरालाई चुनौती दँदै २००१ मा सव च 
अदालतमा दायर गरेको मु ाको फैसला अझै भएको छैन। माधव ढु गेल, 
“जवानको कमाइ, हा कमको रजाइँ”, नेपाल, ५ माच २००६।  

सेनाको अन्तरा य छ व सुिीएर शा न्त सेनाका लािग सुहाउँ दलो 
हनु  स नेछ।  

माओवाद  लडाकाह लाई ितनको मता र यो यताको आधारमा 
शाह  नेपाली सेनामा समा हत गन स कने कुरा जनाएर जनल 
थापाले मह वपणू कदम चालेका छन।्••• माओवाद  फौजका उप-
कमान्डर ूभाकरले यूठान ज लामा आयो जत आमसभामा बो दै 
के कुरा दोहो  याए भने, “हामी जनसेना यारजङ थापा जःता ॅ  
ह याराह सँग एक कृत हन स दैन ।ु ” तर माओवाद ह को गुनासो 
मूलतः सेनाको उप लो तहतफ ल त छ। शाह  नेपाली सेनाका 
“देशभ  र रा वाद  िसपाह ह  तथा अ फसरह लाई” रा य 
सेनामा प रणत गन कायमा भने आफूले कुन ैसमःया नदेखेको 
कुरामा उनले जोड दए।••• बाबुराम भ टराईले द न्युयोक टाइ स 
सँगको एउटा अन्तवातामा िनश ीकरणको चचा नगर  सं वधान-
सभाको चुनावकालमा शाह  नेपाली सेनालाई यसैगर  संयिमत 
ग रएमा आ नो फौजलाई अन्तरा य पयवे णअन्तगत रा े 
माओवाद को ूितब ता दोहो  याए। “ःवतन्ऽ र ःव छ चुनावका 
लािग जनमु  सेना र शाह  नेपाली सेना दवै अल गै रा खयूनु ”्, 

भनेर उनले ूःताव गरे -- “अन्तरा य पयवे णकार  िनकायले 
दवै सेनाका गित विधको िचयो गरोस।ु ् ”••• यस स बन्धमा 
सहमित ूा  गन स जलो हनेछैन तर यस वषयमा खुला बहस ु
हनुचा हँ उ साु हजनक कुरा हो।  

सैिनक अिधकार ह  दल र आफूह बीचको खराब स बन्ध 
आधारह न नभएको कारण दलका राजनीित ह ले दोषको केह  
अशं बेहोन पछ भन्ने गुनासाह  दोहो  याइरहेका छन। उता ्
दलह चा हँ सेना ारा शाह  कूलाई ग रएको समथनले शाह  नेपाली 
सेनाको लगावस बन्धी आ नो ऽासको औिच य ूदशन गरेको छ 
भनी तक गछन। ् सन ् १९९० पिछ सरकार-सेनाबीचका 
स बन्धह को इितहास गन्जागोल हनाले गदा यो स बन्धले ु
य कैमा परूापूर सफाइ पाउन स भव छैन। दलह ले सेनासगँ 
स बन्ध-सूऽह  गाँःन र आफूलाई सुस जत तु याउन तथा 
सरकारका िनजामती सेवकह का हैिसयतले सेनालाई यावसािसक 

बाट यव ःथत गन थप कायह  गनु ज र  छ।   

अन्तरा य भूिमका  
अब वशेष गरेर दईप ीय यु वरामले घातक सहायतालाई ु
अनावँयक बनाइ दएको हनाले यःतो सहायता जार  नरहनु ु
ज र  छ। शाह  नेपाली सेनासगँ आ नै खरखजाना उ पादन गन 
मता भएकोले यसलाई बा हर  सहयोगको खाँचो छैन।••• सेनासगँ 

                                              
••• “Maoist militia could be incorporated in RNA: CoAS Thapa”,  The 
Kathmandu Post, २६ अ ूल २००६। 
••• “ यारजङ थापा जःता ॅ ह सँग जनमु  सेना एक कृत नहनेु ,” 
जनादेश, २ मे २००६।  
••• Somini Sengupta, “Nepalese Maoist proposes that rebels and army curb 
troops”, The New York Times, २८ अ ूल २००६। 
••• बाइिसस मुप ारा िलइएका अन्तवाताह , माच २००६। शाह  नेपाली 
सेना भारतीय इन्सास राइफल, अमे रकन एम १६ र यसको पुरानो ःव प 
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हने सब ैसंु ल नताह लाई नाग रक सरकारमाफत यव ःथत ग रनु 
र सेनालाई नाग रक िनयन्ऽणको दशातफ उन्मुख गराउने ठोस 
कदमस बन्धी विधको यवःथा ग रनु ज र  छ। अन्तरा य 
समुदाय ारा दोषी ूमा णत हनेह लाई यथे  सजायु  र जबजःती 
बेप ा पा रएकाह स बन्धी िछनोफानो नभइसकेका सबै 
मािमलाह को छान बन गनलगायत सेना ारा हन गएका ु
मानवअिधकार हननह को पूण तथा पारदश  छान बनका लािग 
दबाब दनु पिन ज र  छ।  

राजनीित ह  र िनजामती सेवकह को सश  सैन्यबललाई 
यावसाियक पले यव ःथत गन मतामा सुधार याउने 
कायमा दात ृ सःंथाह को ूमुख यान के न्ित हनुपछ। यसकाु  
साथै सरकारले शाह  सेना ारा हन गएका मानवअिधकार ु
हननह को सन्तोषजनक छान बन नहोउन्जेल र सेनामािथ 
लोकता न्ऽक िनयन्ऽण कायम गन ठोस कदमह  नचािलउन्जेल 
रा स घीय शा न्त सेनामा थप नेपाली फौज पठाउने योजना 
ःवे छक पले ःथिगत गनकुा साथै शाह  नेपाली सेनालाई 
अन्ततः रा स घीय शा न्त सेनामा झन राॆोसँग योगदान गन ्
स म तु याउन आवँयक सुधारह  गनमा पिन सघाउ 
पु  याउनुपदछ।  

िनजामती ूहर गणलाई सहयोग गन ुपिन उ कै मह वपूण कुरा 
हो। यु वराम कालमा कानुन तथा यवःथा कायम रा े केन्ि य 
भूिमका खे न सकून भन्ने हेतुले ूहर् गणलाई सु ढ तु याइनु 
ज र  छ। 

ङ) स बमणकालीन न्याय यवःथा  

चुनौतीह   

शाह  सरकारका सदःयह  र अिधकार ह , खास गरेर 
ूदशनकार -ह को यान िलने र ितनलाई घाइते 
तु याउनेह लगायत लोकता न्ऽक आन्दोलनलाई दबाउने कायमा 
ज मेवार रहेकाह लाई न्यायको कठघरामा उ याइयोस भन्ने माग ्
वरोध ूदशनकाल र यसपिछ गर  दवै ु समयमा ठलो ःवरमा ू
सुिनएको छ। व का स बमणकालीन न्याय यवःथास बन्धी 
अनुभवह ले दईओटा मूलभूत िनयमह लाई स केत गदछनु  ् : (१) 

हतपत नगनु : िनणयह  भावो ेजनाको घड मा नगर  पिछ 
यापक तथा समावेशी रा य बहस स भव हने अवःथामा गनुु पछ 

र (२) यसको एकमाऽ ूा प हँदैनु  : गाँठ  कुरो यापक 
जनसहमित हने सूऽको िनमाण ग रनुु पछ जसका लािग नयाँ 
सरकार र झटपट नितजा चाहने जनगण दवै सयंिमत हनु ज र  ु ु
छ।  

सरकारले अ ूलको आन्दोलनकालमा रा य ारा ग रएका 
अ याचारह को छान बन गन पूव न्यायाधीश कृंणज ग 
रायमाझीको मातहतमा पाँच सदःयीय ःवतन्ऽ आयोग गठन 

                                              
एसएलआरसँग िम ने ५.५६ एमएम र ७.६२ एमएमका खरखजानाह  
उ पादन गन समथ छ। 

गरेको छ।••• रायमाझीको भनाइअनुसार आवँयक परे आयोगले 
मुलुकका त कालीन कायकार  ूमुख अथात राजालाई पिन डा न ्
स ने छ।••• स बमणकालीन न्याय यवःथास बन्धी नेपालका 
प हलेका आ नै अनुभवह ले बहस ग रनुपन क ठन ेऽह  
कुनकुन हन भन्ने कुरा इु ् गत गछ। सन ् १९९० मा म लक 
आयोग नामक ःवतन्ऽ न्याियक आयोगले प चायत यवःथाको 
अन् य गन ूजाता न्ऽक आन्दोलनकालमा भएका हननह को 
छान बन गरेको िथयो।••• आयोगका यापक खोजह ले स न्द ध 
य ह लाई इ गत गरेको िथए तर ितनमािथ कुनै कारबाह  
ग रएन। यसो हँदा यस बखत ित तापूण काननुी ूित हंसा बना ु
नै देश अिघ ब न स यो। तर सन ्१९९० का अनेक  अिभयु ह  
शाह  कू पिछको सरकारका ूमुख पदह मा पुनः देखा परेको त यले 
थोक मादान, वशेष गरेर यापक पले छलफल वा अनुमोदन 
नगर कन दइने यःतो मादानबाट उ पन्न हने खतराह  ु
औ याएको छ।  

िछनोफानो हन बाँक  रहेको यु को बममा जबजःती बेप ा ु
पा रएका मािमलाह  ःवतन्ऽ आयोग ारा सा गोपा गो पले 
छान बन ग रने काय त कालीन ूाथिमकता हनु ज र  छ। अ हले ु
रा यको मातहतका सुर ाकम ह बाट हन गएका मानवअिधकार ु
हननस बन्धी विश  मािमलाह लाई झटपट र पारदश  त रकाले 
स ा न स भव हनुपन हो। स भवतः पिछ मु ा चलाउने गर  ु
माओवाद ह ारा हन गएका अिधकार उ ल घनह को छान बन ु
गर  फाइलह  तयार पान स कन्छ। अ ूल २००६ मा 
ूदशनकार का यान िलने र ितनलाई घाइते तु याउने कायमा 
ू य  पले ज मेवार रहेकाह मािथ ग रने कारबाह  अपे ाकृत 
सीधा हनेछ भने न्ु को बममा हन गएका हजार  हनु नह लाई 
स बोधन गन काय शा न्तवाताको राजनीितसँग एकदमै जेिलएको 
संवेदनशील ू बया हनेछ। ु  

स बमणकार  कदमह बाहेक भावी ूशासनह ले न्याियक 
ूणालीमा सधुार गनुपन यापक कायभारह को सामना गनुपनछ 
जसको असंवेदनशीलता र अनुमािनत पूवामह जनताका 
पीरमकाह म ये एउटा यःतो वषय िथयो जसले माओवाद ह को 
वैक पक “जनअदालत” लाई लोक ूय बन्न सघाउ पु  यायो। यस 
ूकारका कमजोर ह लाई स बोधन गनुका साथै हाल शाह  
सरकार ारा िनयु  सदःयह  रहेको ःवतन्ऽ रा य मानवअिधकार 
आयोगले ूभावकार  सचेतकका पमा काय गन नयाँ नेतृ व र 
बढ  व सनीय जनादेश ूा  गनु ज र  छ।  

                                              
••• आयोगका सदःयह मा ह रहर वरह  (पऽकार), डा. करण ौे  (नेपाल 
मे डकल एसोिसएसनका महासिचव), रामकुमार ौे  र रामूसाद ौे  (दवैु  
जना व कल) रहेका छन। ् Panel to bring to book stir suppressors”, The 
Himalyan Times, ६ मे २००६। 
••• “कायकार  ूमुखलाई डा न स कनेछ : रायमाझी”, ekantipur.com, ८ 
मे २००६।  
••• हेनुहोस बाइिसस मुपको रपोट् , Electing Chaos, मािथ उ ले खत। 
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अन्तरा य भूिमका  
स बमणकालीन न्याय यवःथा एउटा यःतो संवेदनशील ेऽ हो 
जहाँ रा य ःवािम व तथा िनणयकार  मताको मह व िनणायक 
हन्छ। तथा प सरकार अ  देशह का अनुभव र ूा विधक ु
सहयोगबाट लाभा न्वत हनु  स छ। रा स घीय मानवअिधकार 
उ चायु को कायालय स लाहको ूाथिमक ॐोतका पमा तथा यी 
ेऽह मा ूा विधक सहयोगको समन्वय गन िनकायका पमा 

रहेको छ। यसले वैधािनकता ूा  अिधकार ह सँग अिधकारह को 
हननस बन्धी आ नो छान बनबाट ूा  खोजह को बाँडचुँड गन 
वचन दइसकेको छ।  

 च) संवैधािनक प रवतनका लािग तयार  गन ु 

चुनौतीह   

प रवतनस बन्धी शीषक दईओटा छनु  ् : (१) ूमुख राजनीितक 
खेलाड ह का बीच रहेका मतिभन्नताह बारे स झौता वाता गन ुर 
यो ू बयामा अ चन पैदा गन स भा वत वनाशकार ह को 
मतालाई सीिमत पानु, र (२) संवैधािनक प रवतन जनता ारा 

अनुमोदन र स चालन ग रने समावेशी ू बया हने कुरालाई ु
सुिन त गर  नेपाली जनता ारा अस न्द ध पले अनुमोदन 
ग रने सं वधान िनमाण गन।ु ूायः न्  च ने यी दईओटा ु
सतह लाई स बोधन गन स जलो हनेछैन य पु  िनरन्तर पले 
दइने जनदबाबले राजनीितक खेलाड ह लाई अ ना 
मतिभन्नताह लाई फःय ट गन सघाउ पु  याउनेछ।  

सं वधानसभामाफत संवैधा क सुधारको लआय ूा  हने कुरामा अब ु
खास सन्देह छैन। ःवाः य बमनाले गदा पुनःःथा पत 
ूितिनिधसभाको २८ अ ूलको बैठकमा उप ःथत हन असमथ ु
भएका ूधानमन्ऽी कोइरालाले सं वधानसभाको चुनावको बाचा गन 
िल खत स क प ूःताव पेस गरे। उ  ूःताव सवस मितले 
पा रत भयो तर यसस बन्धी ू बयाबारे बहस र िनणय गन बाँक  
नै छ।••• माओवाद ह ारा वःततृ ूःताव ूःतुत नग रए तापिन 
उनीह  योजना िनमाण गन कायमा फे र पिन मूलधारका 
दलह भन्दा अगा ड छन। एउटा टेिलफोन अन्तवातामा बाबुराम ्
भ टराईले चुनाव ू बया, िनवाचन ेऽको स या तथा 
अ पस यक जनजाित, म हला र पाखा पा रएका समूहह को 
ूितिनिध वलगायत छलफल ग रनुपन कितपय आवँयक 
मु ाह को सूची ूःतुत गरेका छन।्•••   

                                              
••• ितलक पोखरेल र युवराज आचाय, “House moves constituent assembly 
poll”, The Kathmandu Post, २९ अ ूल २००६। 
••• “Nepalis deceived again: Bhattarai”, The Himalayan Times  २८ अ ूल 
२००६। संवैधािनक सुधारस बन्धी माओवाद का योजनाह बारे जान्न 
बाइिसस मुपको एिसया रपोट नं. ९९ मा नेपाल ःथायी शा न्तको 
दशातफ: संवैधािनक मु ाह , १५ जून २००५ र बाइिसस मुपको 
एिसयास बन्धी रपोट नं. १०४ मा नेपालका माओवाद ह : ितनका 
उ ेँयह , संरचना र रणनीित, २७ अ टोबर २००५ हेनुहोस।् 

ूमुख सारभूत मु ाह को पूरा सूचीमा िन निल खत वषयह  
समावेश हनेछनु  ्:•••  

जनजाित, जात र ेऽीय समूहह  तथा म हलाह को सामा जक 
र राजनीितक सहभािगता। २८ अ ूलको दन संसदको प हलो सऽ 
सु  हुँदा संसद भवनबा हर धना बसेका सय  ूदशनकार ह  
अ पस यकह लाई अिधकार दने र नेपाललाई धम िनरपे  
बनाउने िनःशत अ तयार भएको सं वधानसभाको मागमािथ जोड 
दइरहेका िथए।••• यो स बोधन ग रयोस भनी नेपालका बहल ् ु
नाग रकह ारा अपे ा ग रएका अनेक  मागह म येको एउटा 
स केत माऽ हो।  

उप-रा य शासक य ूणाली। ेऽीय तथा ःथानीय तहह मा श  
हःतान्तरण ग रयोस भन्ने मागह  लामो समयदे ख था् ित रहेका 
छन। यो माओवाद ह ारा अ् गीकार ग रएको लोक ूय येय 
पिन हो।  

िनवाचन ूणालीमा सुधार। सन ् १९९० पिछको ूजाता न्ऽक 
ूणालीको स चालनस बन्धी थुू ै गुनासाह  िनवाचन ूणालीमा 
के न्ित छन। आलोचकह को दाबी के छ भने यो ूणाली ्
अन्तिन हत पले नै ूितिनिधमूलक छैन। वगतको ूणालीलाई 
सुधार गरेर यसलैाई कायम रा े क अक  बढ  आनुपाितक ढाँचा 
अ गीकार गन भन्ने वषयमा अवँय नै चक  बहस हनेछ। ु  

नाग रक-सैिनक स बन्धह । नयाँ सं वधानमा सुर ा फौजह मािथ 
लोकता न्ऽक िनयन्ऽण कायम हनुपन वषयमा ु यथकता पट कै 
हनुु हँदैन। ु  

राजतन्ऽको भ वंय। यस स बन्धमा अब गणतन्ऽ र वशु  
सेरेमोिनयल राजतन्ऽम ये एउटा वक प माऽ बाँक  रहेको भए 
तापिन यो ू  सवािधक भावो ेजनापूण र ववादाःपद रहने 
स भावना छ।  

अन्तरा य भूिमका  
संवैधािनक सधुारको ू बया द ह हनेछ र यसका लािग स भवतः ु ु
अनेक ूकारका ूा विधक सहयोगह को खाँचो पनछ। बलात दइने ्
सहायता जनसं वधानका अ यावँयक िस ान्तह सँगको स झौता 
हनु  स नेछ। यसकारण दात ृ िनकायह ले सरकारका 
अनुरोधह बाट िनदिशत हनुपछु , ितनले लगानीस बन्धी 
ूितःपधाबाट जोिगनपुछ र कुनै पिन ढाचँा नथोपनबारे वशेष 
सावधान रहनुपछ। ितनले जनता ारा स चािलत ू बयालाई 
सहयोग गनुपछ र ितनले आिथक सहयोग वा सावजिनक 
परामशको ूा विधक सहजीकरणका लािग अनुरोध ग रने ेऽमा 
तथा यापक रा य बहसका ेऽमा सहयोग गनुपछ। ितनले 
उपयु  दे खन आउने ेऽमा थप वःततृ ूा विधक सहयोग दन 
                                              
••• हेनुहोस स झौताको ू बया र मु ाह को िनचोडस बन्धी वःततृ ्
जानकार का लािग बाइिसस मुपको रपोट, नेपाल ःथायी शा न्तको 
दशातफ, मािथ उ ले खत। 
••• “Civil society warns leaders”, The Kathmandu Post, २९ अ ूल २००६। 
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पिन तयार रहनुपछ। यसो गदा ितनले के कुराको हे का रा ुपछ 
भने नेपालले यहाँका जनताले माग गरेबमो जम स चा सामा जक 
तथा आिथक पान्तरण ूा  गन हो भने मािथ रेखा कन 
ग रएका मु ाह स बन्धी आधारभूत प रवतनलाई सहयोग गनका 
लािग वकास तथा अन्य सहयोगस बन्धी नया ँत रका अपनाउनु 
ज र  हनेछ। ु  

६. िनंकष 

अ ूल २००६ को जनआन्दोलन लामो ू बयाको प हलो पाइला 
हो। राजाको िनर कुश शासनको पराजय त अ यावँयक िथयो न ै
तर यो पराजय ःवयं अनेक  समःयाह को समाधन भने होइन। 
नेपाली जनताका आका ाह  केवल राजतन्ऽको भूिमका हेरफेर 
हने कुरामा सीिमत छैनन। अब यसअिघको कुनै पिन ु ्
यथा ःथितमा फ कन स भव छैन। अबको माग नेपालका 
राजनीितक, सामा जक र आिथक संरचनाह मा आधारभूत सुधार 
तथा पान्तरण हो। थुूै मािनसले यस ूकारको प रवतनको 
वरोध गनछन,् कारण नेपालिभऽ र नेपालबा हरका 
स क णतावाद ह का लािग सश  लोकता न्ऽक जनआन्दोलन 
झन्डैजसो माओवाद  बा न्तसरह भयकार  हन्छ। तर प रवतन त ु
अिनवाय छ। यसकारण बा हर  व ले नेपालीह ारा बडो 
गा॑ोसँग ूा  गरेको अवसरलाई सहयोग गर  पारदश , समावेशी 
तथा ूितिनिधमलूक ू बया ारा नयाँ नेपालको िनमाण गन सघाउ 
पु  याउनुपछ। 

काठमाड  /ॄसे स, १० मे २००६
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अनुसूची क 
नेपालको न सा 
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अनुसूची ख 
राजा ानेन्िका शाह घोषणाह  

 

 

नयाँ वषको अवसरमा रा को नाममा राजा ानेन्िको सन्देश, १४ अ ूल, २००६ 

यारा देशवासीह , 

नव वष २०६३ को शभुार भमा ःवदेश तथा वदेशमा रहे बसेका स पूण नेपालीको सुख, ःवाः य र समृ का लािग शभुकामना य  गन 
पाउँदा हामीलाई खुसी लागेको छ। गत वष नेपाली जनताले देखाएको सुझबुझ र धैय, रा सेवकह ले देखाएको कत यपरायणता तथा 
सुर ाकम ह ले ूदशन गरेको लगन, साहस र अनुशासनको हामी सराहना गन चाहन्छ । 

सबै किसमका अितवाद ूजातन्ऽका अस गित हन। सयंम र सहमित माऽै ूजातन्ऽका स गित हन। मुलुकसाम ुदेखा पन सबै चुनौतीह को ु ु् ्
सामना गद भ वंयको रचनामा सामू हक ववेकको अमणी भूिमका ःवीकार गनु ूजाता न्ऽक शलैी हो। इितहासमा सध ःवतन्ऽ रहेको 
नेपालीको आ म व ास र आ मस मान तथा सःंकार र संवेदनशीलताूित सध सजग रहेर आपसी संवादबाट समःयाको समाधान गनुपदछ। 
यसका लािग सध खलुा रा खएको संवादको बाटोमा आएर बहदलीय ूजाता न्ऽु क यवःथालाई बयाशील तु याउने अिभभारा िलन र योगदान 
दन हामी सब ैदलह लाई आ ान गदछ । ए काइस  शता द मा बहदलीय ूजातन्ऽको वक प छैनु , मतदानबाट य  जनमत नै स य 
हन्छ। बहदलीय ूजातन्ऽलाई जीवन्त तु याउन सबै तहका जनूितिनिध िनकायह लाईु ु  िनवाचन ारा स बय बनाउन ढलो नहोस भन्ने हाॆो ्
चाहना छ। हामी दगो शा न्त र जनताको मतािधकारको प मा छ । नेपाल अिधरा यको सं वधानले िनधारण गरेको लआय संवैधािनक 
ू बयाबाट माऽ ै हािसल गन क टब ता ूजाता न्ऽक मयादा हो। यसैले शा न्त र ूजातन्ऽमा व ास गन सबै दलह को भूिमका तथा 
सहभािगताबाट आमिनवाचनजःतो उ कृ  ूजाता न्ऽक ू बया ारा बहदलीय ूजातन्ऽको साथक अ यास सु  होस भन्ने हाॆो चाहना छ।ु ्  

अन्तयमा, देश र जनताको हतमा दगो शा न्त र साथक ूजातन्ऽका लािग भएका ूयासह  पूरा गन नयाँ वष सफल होस ्Ð यह  हाॆो 
शभुकामना छ। 

ौी पशपुितनाथले हामी सबैको क याण ग न!् 

जय नेपाल! 

ॐोत : रा य समाचार सिमित 

______________________________________ 

रा को नाममा राजा ानेन्िको शाह घोषणा, २१ अ ूल २००६ 

यारा देशवासीह , 

नेपालीह को सयंु  ववेकको िन य ल, समझदार  र संयु  ूयासबाट शा न्त सु यवःथा, सशुासन, ॅ ाचार िनयन्ऽण तथा जनिनवािचत 
िनकायह लाई जीवन्त तु याएर बहदलीय ूजातन्ऽलाई साथक अ यासमा उन्मुख गराउन हामीबाट त कालीन प र ःथितमा बा यु  भई २०६१ 
माघ १९ गते कदम चा नुपरेको कुरा सव व दतै छ। हाॆो यो कदममा साथ दएर आम जनताले शा न्त र ूजातन्ऽ नै आ नो चाहना भएको 
पु  गरे, रा सेवकह ले कत यपरायणता देखाए, हामी यसको सराहना गदछ । आ नो गौरवमय पर परालाई अिघ बढाउँदै सुर ाकम ह ले 
ूदशन गरेको लगन, साहस र अनुशासनको हामी कदर गदछ । 

हामीबाट देशका सबै भागह मा गएर जनताको पीरमका र चाहना बुझी आसँु पु ने ूयास पिन ग  य । जनताको ढाडस बढाउन कोिसस पिन 
गरेकै हो। ह या, हंसा र आत कबाट पी डत देश र जनताको हतमा संवादको बाटोमा आउन राजनीितक दलह लाई आ ान पिन ग  य  तर 
यो साकार भएन। ूजातन्ऽको आदश ूाि का लािग राजनीितक दलह को स बय सलं नता र सहभािगता अिनवाय हन्छ। यसका साथै देश र ु
जनताको बहृत हत तथा लोकस मितका आधारमा शासन यवःथा चलाउने शाहवंशीय पर परा रहेको तथा्  संवैधािनक राजतन्ऽ र बहदलीय ु
ूजातन्ऽमा हाॆो अटट ूितब ता भएकाले आज यह  शाह  घोषणा ारा नेपाल अिधरा यको कायका रणी अिधकार नेपाल अिधरा यको ु
सं वधान, २०४७ को धारा ३५ बमो जम हने गर  जनताको नासो जनतालाई न ैफकाएका छ । रा यश को ॐोत जनता ु नै भएकाले देश र 
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जनताका हतमा स  भावना र सहमित बनाएर शा न्त सु यवःथा कायम गनुपदछ। बहदलीय ूजातन्ऽको र ा गद संवधैािनक बाटो ु
छाडेकाह लाई ूजाता न्ऽक ूणालीको मूल ूवाहमा याएर देशलाई शा न्त र समुन्नितको बाटोमा अमसर गराउनुपदछ। यसैगर  िनवाचन ारा 
जनूितिनिधमूलक िनकायह  बयाशील पार  ूजातन्ऽलाई साथक बनाउन अमसर हनुपदछ। यसका लािग नेपाल अिधरा यको सं वधानु , 
२०४७ बमो जम देशको शासन यवःथाको अिभभारा महण गन म न्ऽप रष  गठन गनका लािग ूधानमन्ऽी पदका लािग यथाशीय नाम 
िसफा रस गन सात राजनीितक दलह को गठबन्धनलाई हामी आ ान गदछ । यसर  ूधानमन्ऽीको िनयु  नभएस म मौजदुा म न्ऽप रष ले 
नै कायभार स ाली रहनेछ। 

ौी पशपुितनाथले हामी सबैको क याण ग न!् 

ॐोत : राजदरबार सिचवालय 

______________________________________ 

रा को नाममा राजा ानेन्िको शाह घोषणा, २४ अ ूल २००६ 

यारा देशवासीह , 

नेपाल अिधरा यको रा यश को ॐोत नेपाली जनता नै भएको र नेपालको सावभौमस ा एवं राजक यस ा नेपाली जनतामा नै िन हत रहेको 
त यलाई दय गम गद वतमान जनआन्दोलनमाफत सात राजनीितक दलको गठबन्धनको मागिचऽका आधारमा मलुुकमा जार  हंसा मक 
न् लगायत समम समःयाह को समाधान गन त कालीन ूधानमन्ऽीको िसफा रसमा नेपाल अिधरा यको सं वधान, २०४७ बमो जम २०५९ 
साल जेठ ८ गते वघटन भएको ूितिनिधसभालाई यसै घोषणामाफत पुनःथा पत ग रब सेका छ । बहदलीय ूजातन्ऽको र ाु , ःथायी शा न्त 
रा य एकता एवं समृ को बाटोतफ मुलुकलाई अिघ बढाउने ज मेवार  वहन गन हामी आन्दोलनरत सात राजनीितक दलह लाई आ ान 
गदछ । पुनःथा पत ूितिनिधसभाको बैठक २०६३ साल वैशाख १५ गते शबुबार दनको १ बजे संसदभवन, िसहंदरबारमा बःने गर  आ ान 
ग रब सेका छ । 

नेपाल र नेपालीको बहृ र हत यो संसदबाट हनेछ भन्ने हामीलाई व ास छ।ु  

जनआन्दोलनमा जीवन गमुाएकाूित समवेदना र घाइते एवं आहत भएका सबैूित शीय ःवाः यलाभको कामना गद मुलुक दगो शा न्त, 
ूगित, पूण ूजातन्ऽ र रा य एकतातफ अिभमुख हने व ास ूकट गदछ ।ु  

ौी पशपुितनाथले हामी सबैको क याणा ग न!् 

जय नेपाल! 
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अनुसूची ग 
इन्टरन्यासनल बाइिसस मपुको प रचय 

 
 

इन्टरन्यासनल बाइिसस मुप (बाइिसस मुप) ःवतन्ऽ, 
गैरनाफामुखी गरैसरकार  संःथा हो। पाँचओटै महादेशमा यसका 
झन्डै १२० कमचार ह  कायरत छन ् । यस संःथाले ःथलगत 
अनुसन्धानमा आधा रत व ेषण तथा उ चःतरमा पैरवी गरेर 
न्  रो ने र न्  समाधान गन ूयास गदछ।  

बाइिसस मुपको काम गन मु य आधार ःथलगत अनुसन्धान 
हो। आक ःमक पले हंसा भ कन स ने, न्  चकन स ने 
वा न् को पुनराविृत हनु  स ने खतरा भएका देशिभऽै अथवा 
यःता देशका न जकका िछमेक  मुलुकह मा रहेर बाइिसस 
मुपका राजनीितक व ेषकह को समूहले काम गदछ। ःथलगत 
अनुसन्धानबाट ूा  सूचना र मू या कनका आधारमा बाइिसस 
मुपले ूमुख अन्तरा 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 न्  

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

बाइिसस मुपले तयार पारेको ूितवेदन र सूचना इमेलमाफत 
स ब न्धत सबलैाई वतरण ग रन्छ । अिन मु ित पमा 
पररा  मन्ऽालयका अिधकार ह  तथा अन्तरा य 
स घसंःथाह लाई पठाउने ग रन्छ। यसबाहेक ती साममी 
बाइिसस मुपको वेबसाइट www. crisisgroup.org मा पिन 
उपल ध गराइन्छ। 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 
हनुहन्छ।ु ु  सन ्२००० को जनवर दे ख बाइिसस मुपको अ य  

तथा कायकार  ूमुखमा अःशेिलयाका पूव वदेशमन्ऽी गारेथ 
एभान्स रहनुभएको छ।  

बाइिसस मुपको अन्तर य मु यालय ॄसे समा छ। आ ना 
पैरवीस बन्धी कामह लाई अिघ बढाउन यसका कायालयह  

वािस टन ड सी (जहा ँयसको दता भएको छ), न्युयोक, लन्डन 
र मःकोमा ःथा पत ग रएका छन।् ःथलगत अनुसन्धानका लािग 
यस संःथाका १४ ओटा कायालयह  अ मान, वःकेक, बोगोटा, 
कायरो, डाकार, दसान्वेु , इःलामावाद, जकाता, काबुल, 

काठमाड , नैरोबी, ू ःटना, सोल र ितबिलसी रहेका छन ् र 
चारओटा महादेशका ५० भन्दा बढ  स कटमःत देश र ेऽमा 
यसका व ेषकह  हाल कायरत छन। यी् म ये अ ृकामा 
अ गोला, बु न्ड , कोट डे आइभर, ूजाता न्ऽक गणतन्ऽ कंगो, 
इ र शया, इिथयो पया, िगनी, लाइबे रया, वान्डा, साहेल ेऽ, 
िसयरा िलओन, सोमािलया, सुडान, युगान्डा र ज बाबेमा, तथा 
एिसयामा अफगािनःतान, इन्डोनेिसया, कँमीर, काजखःतान, 
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, 
मन्टेनेमो 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 न्डयन ेऽ र हाइट मा पदछन।्  

बाइिसस मुपले सरकार, परोपकार  गठु  र स घसंःथा र 
य गत चन्दादाताह बाट आ नो कोषमा रकम जटुाँउछ । 
हाल विभन्न देशका िन न सरकार  िनकाय एवं संःथाह ले 
रकम उपल ध गराउँछन:् अःशेिलयाको अन्तरा य वकास 
एजेन्सी (एएआईड ), अ ःशयाको पररा  मन्ऽालय, बे जयमको 
पररा  मन्ऽालय, यानेडेली वैदेिशक यापार तथा वदेश 
मािमला वभाग, यानेडेली अन्तरा य वकास एजेन्सी, 
यानाडेली अन्तरा य वकास अनुसन्धान केन्ि, चेक पररा  
मन्ऽालय, ह यान्डको पररा  मन्ऽालय, फन यान्डको पररा  
मन्ऽालय, ृान्सेली पररा  मन्ऽालय, जमन वदेश वभाग, 
आयर यान्डको वैदेिशक मािमला वभाग, जापान अन्तरा य 
सहयोग िनयोग (जाइका) िल टेनःटाइनको पररा  मन्ऽालय, 
ल जे बगको पररा  मन्ऽालय, न्यु ज यान्ड अन्तरा य 
वकास एजेन्सी, शाह  डेिनस पररा  मन्ऽालय, शाह  नवली 
पररा  मन्ऽालय, ःवीडेनको पररा  मन्ऽालय, ःवीस स घीय 
पररा  वभाग, टक को पररा  मन्ऽालय, संयु  अिधरा यको 
वदेश तथा कमनवे थ वभाग, बेलायती अन्तरा 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 घ 
बाइिसस मुपले सन ्२००४ दे ख  तयार पारेका एिसयास बन्धी ूितवेदन र जानकार ह  

 
 

CENTRAL ASIA 

The Failure of Reform in Uzbekistan: Ways Forward for 
the International Community, Asia Report N°76, 11 March 
2004 (also available in Russian) 
Tajikistan’s Politics: Confrontation or Consolidation?, Asia 
Briefing Nº33, 19 May 2004 
Political Transition in Kyrgyzstan: Problems and Prospects, 
Asia Report N°81, 11 August 2004 
Repression and Regression in Turkmenistan: A New 
International Strategy, Asia Report N°85, 4 November 2004 
(also available in Russian) 
The Curse of Cotton: Central Asia’s Destructive 
Monoculture, Asia Report N°93, 28 February 2005 (also 
available in Russian) 
Kyrgyzstan: After the Revolution, Asia Report N°97, 4 May 
2005 (also available in Russian) 
Uzbekistan: The Andijon Uprising, Asia Briefing N°38, 25 
May 2005 (also available in Russian) 
Kyrgyzstan: A Faltering State, Asia Report N°109, 16 
December 2005 (also available in Russian) 
Uzbekistan: In for the Long Haul, Asia Briefing N°45, 16 
February 2006 
Central Asia: What Role for the European Union?, Asia 
Report N°113, 10 April 2006 
Kyrgyzstan’s Prison System Nightmare, Asia Report N°118, 
16 August 2006 (also available in Russian) 
Uzbekistan: Europe’s Sanctions Matter, Asia Briefing N°54, 
6 November 2006 
Kyrgyzstan on the Edge, Asia Briefing N°55, 9 November 
2006 
Turkmenistan after Niyazov, Asia Briefing N°60, 12 
February 2007 

NORTH EAST ASIA 

Taiwan Strait IV: How an Ultimate Political Settlement 
Might Look, Asia Report N°75, 26 February 2004 
North Korea: Where Next for the Nuclear Talks?, Asia 
Report N°87, 15 November 2004 (also available in Korean 
and in Russian) 
Korea Backgrounder: How the South Views its Brother 
from Another Planet, Asia Report N°89, 14 December 2004 
(also available in Korean and in Russian) 
North Korea: Can the Iron Fist Accept the Invisible Hand?, 
Asia Report N°96, 25 April 2005 (also available in Korean 
and in Russian) 
Japan and North Korea: Bones of Contention, Asia Report 
Nº100, 27 June 2005 (also available in Korean) 
China and Taiwan: Uneasy Détente, Asia Briefing N°42, 21 
September 2005 
North East Asia’s Undercurrents of Conflict, Asia Report 
N°108, 15 December 2005 (also available in Korean) 

China and North Korea: Comrades Forever?, Asia Report 
N°112, 1 February 2006 (also available in Korean) 
After North Korea’s Missile Launch: Are the Nuclear Talks 
Dead?, Asia Briefing N°52, 9 August 2006 (also available in 
Korean and in Russian) 
Perilous Journeys: The Plight of North Koreans in China 
and Beyond, Asia Report N°122, 26 October 2006 (also 
available in Russian) 
North Korea’s Nuclear Test: The Fallout, Crisis Group Asia 
Briefing N°56, 13 November 2006 

SOUTH ASIA 

Unfulfilled Promises: Pakistan’s Failure to Tackle 
Extremism, Asia Report N°73, 16 January 2004  
Nepal: Dangerous Plans for Village Militias, Asia Briefing 
Nº30, 17 February 2004 (also available in Nepali) 
Devolution in Pakistan: Reform or Regression?, Asia Report 
N°77, 22 March 2004 
Elections and Security in Afghanistan, Asia Briefing Nº31, 
30 March 2004 
India/Pakistan Relations and Kashmir: Steps toward Peace, 
Asia Report Nº79, 24 June 2004 
Pakistan: Reforming the Education Sector, Asia Report 
N°84, 7 October 2004 
Building Judicial Independence in Pakistan, Asia Report 
N°86, 10 November 2004 
Afghanistan: From Presidential to Parliamentary Elections, 
Asia Report N°88, 23 November 2004 
Nepal’s Royal Coup: Making a Bad Situation Worse, Asia 
Report N°91, 9 February 2005 
Afghanistan: Getting Disarmament Back on Track, Asia 
Briefing N°35, 23 February 2005 
Nepal: Responding to the Royal Coup, Asia Briefing N°35, 
24 February 2005 
Nepal: Dealing with a Human Rights Crisis, Asia Report 
N°94, 24 March 2005 
The State of Sectarianism in Pakistan, Asia Report N°95, 18 
April 2005 
Political Parties in Afghanistan, Asia Briefing N°39, 2 June 
2005 
Towards a Lasting Peace in Nepal: The Constitutional 
Issues, Asia Report N°99, 15 June 2005 
Afghanistan Elections: Endgame or New Beginning?, Asia 
Report N°101, 21 July 2005 
Nepal: Beyond Royal Rule, Asia Briefing N°41, 15 
September 2005 
Authoritarianism and Political Party Reform in Pakistan¸ 
Asia Report N°102, 28 September 2005 
Nepal’s Maoists: Their Aims, Structure and Strategy, Asia 
Report N°104, 27 October 2005 
Pakistan’s Local Polls: Shoring Up Military Rule, Asia 
Briefing N°43, 22 November 2005 
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Nepal’s New Alliance: The Mainstream Parties and the 
Maoists, Asia Report 106, 28 November 2005 
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