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नेपाल: दइुटा सेनाबाट एउटा 

सारसङ्के्षप र सझुाउह

नेपालको शािन्त ूिबयाको केन्िीय िवषय भनेको माओवादी जनमिुक्त 
सेनाका केहीलाई नेपाली सेनामा समायोजन गनुर् र बाँकीलाई 
“पनु:ःथापना” गनुर् हो। यी कदमह  शािन्त ूिबया तथा नयाँ संिवधान 
िनमार्णमा जटेुको संिवधानसभाको भिवंयिसत जोिडएका जिटल 
सम्झौतावातार्कै िहःसा हनु।् लडाकूह लाई ससम्मान िनकास िदन ुर 
ूारिम्भक यु िवरामपिछ उनीह ले माओवादी सेनामा िबताएका 
वषर्ह लाई औपचािरक पमा पछािड छाडेर उनीह लाई अिघ बढ्न िदन ु
ज री छ। संिवधानसभालाई जोगाउन ुर दईु सेनालाई घटाएर एउटा 
बनाउन ु पिन त्यि कै ज री छ। सम्बिन्धत सबै पक्षह ले िदगो 
शािन्तको ममर्मा रहेको यस िवषयलाई िकनारा लगाउन गिहरो सझुबझु 
देखाउन ुपरेको छ।  

हनु त मे २०११ मा संिवधानसभाको म्याद थिपए यता यस िवषयमा 
सम्झौतावातार्ह  फा फु  माऽै भएका छन,् तैपिन सहमितमा पगु्न सम्भव 
छ। िनणर्य गनुर्पन मखु्य बुदँाह  िनम्न छन:् समायोजन गिरने 
लडाकूह को सङ्ख्या तोक्ने, समायोजनका आधार तय गन, दजार् तोक्ने 
र पदो ितको बाटो ूः ाउने तथा नेपाली सेनामा जनमिुक्त सेनाका 
पिहलेका सदःयह को भिूमका के हनेुछ त्यो ठेगान गन। पनु:ःथापनाको 
बाटो वा “ःवेिच्छक अवकास” रोज्नेह का सन्दभर्मा कित जना 
सीपमूलक तािलम िलन इच्छुक हनेुछन,् कित जना नगद िलन चाहने 
छन ्वा दवैु थोक िलन खोज्ने छन ्भ े िवषय जोिडएर आउँछन।् अिन 
उनीह लाई नगद भकु्तानी कसरी िदइनेछ, माओवादी पाटीर् संरचनािभऽ 
उनीह लाई कसरी िमलाइनेछ र उनीह मा उठ्न सक्ने असन्तिु लाई 
कसरी बेहोिरनेछ भ  ेिवषय पिन िवचारणीय हनेुछन।्    

समायोजन र पनु:ःथापनालाई ू ािविधक िवषय भनी ठा  ुसिजलो छ। तर 
यो गहन राजनीितक िवमशर्को िवषय हो। शािन्त ूिबयाले दवैु सेनालाई 
समान हैिसयतमा हेरेको िथयो, कसैलाई पिन परािजत ठानेको िथएन। 
सबै पाटीर्ह ले जनमिुक्त सेनालाई राि य सेनामा ल्याउने र राि य सेनामा 
सधुार गरेर यसलाई सानो, समावेशीमूलक र अझ बढी जवाफदेही 
बनाउने भनेर हःताक्षर गरेका िथए। 

नेपाली काङ्मसे (नेका) र परम्परावादी िक ाका पाऽह का लािग यो 
ूिबया माओवादीह लाई चमुकु्यार्एर ठाउँमा ल्याउने र नयाँ संिवधान 
ब ुअिघ नै जनमिुक्त सेनालाई ठेगान लगाउने मौका हो। अझ क र 
अनदुारवादीह का ि मा जनमिुक्त सेनालाई िदइने सहिुलयत सिुवधा 

भनेको िहंसालाई परुःकृत गनुर् हो। यसको ठीक िवपरीत उता 
माओवादीको िवचारमा भने जनमिुक्त सेनाका कारण नै अहम ्मह वको 
राजनीितक पिरवतर्न आउन सकेको र नेपाल धमर्िनरपेक्ष गणतन्ऽ हनु 
सकेको हो।     

माओवादीह  िनजी तवरमा नेपाली सेनामा ूवेशका सबै नभए पिन केही 
िनयम पूवर्लडाकूह ले मा ुपन र थोकमा लडाकूह लाई समायोजन गनर् 
गा॑ो हनेु कुरा ःवीकाछर्न।् सै ािन्तक तवरमा त्यस पाटीर्ले नेपाली 
सेनाअन्तगर्तको नया ँ िनदशनालय मातहत लडाकूह  समायोजन हनेु 
कुरालाई ःवीकारेको छ, य िप त्यःतो िनदशनालयको अिधकारक्षेऽ ःप  
छैन र त्यसको नेततृ्व पिन सु मा जनमिुक्त सेनाको पूवर्कमाण्डरलाई 
सम्भवत: िदइने छैन। यसो गनुर् कुनै पिन अथर्मा दवैु सेना िमसाएर एउटै 
बनाउन ु होइन, जसको माग माओवादीह ले राख्दै आएका छन।् 
माओवादी पाटीर् फेिर यु मा फकर् न चाहँदैन र जनमिुक्त सेनालाई सन ्
२००७ देिख नै राजनीितक जीवनबाट बमब  ढ ले अलग्याइएको छ। 
तर माओवादीह ले संवैधािनक िवषयह मा िनकै ठूला सम्झौताह  गद 
गएबाट यी सबै कुराबारे पाटीर्िभऽकै केहीको र जनमिुक्त सेनाको िच  
बझुाउन गा॑ो छ। माओवादीह को आफ्नै पान्तरणका लािग समेत 
जनमिुक्त सेनालाई सम्मानपूणर् व्यवहार गिरएको देिखन ुवाञ्छनीय छ। 
त्यस पाटीर्ले सा ेितक नै भए पिन सहिुलयत पाउनपुछर् चाहे त्यसबाट 
नेपाली सेना र नेकाको टाउको िकन नदखुोस।्        

सा ेितक वा अन्यथा जे भए पिन जनमिुक्त सेनासाम ु उपिःथत 
िवकल्पह िसत १९,००० लडाकूह को सोझो सरोकार छ। 
पूवर्लडाकूह  आपरािधक िगरोहह मा लाग्ने, उनीह ले आफ्ना 
आबोसको लआय आफ्नै पाटीर्का नेताह लाई बनाउने वा नेपाली सेनामा 
रहेर अन्तरध्वंशात्मक गितिविधमा संलग्न हनेु जःता यस ूिबयाका 
सम्भािवत जोिखमह लाई घटाउने उपायबारे पाटीर्ह ले िनधो गन नै 
छन।् तर त्यसो गदार् लडाकूह को समूह िविवधतायकु्त समूह हो भ े 
कुरा िबसर्न हुँदैन। िभ िभ  तहका लडाकूह लाई बेग्लाबेग्लै  खालका 
व्यवहार गिरन ुआवँयक हनु्छ र एउटै तहका समूहमा पिन िविभ  
िवकल्प उपलब्ध हनुपुछर्।  

समायोजन नेपाली सेनाका लािग आफूलाई सकारात्मक खेलाडीका पमा 
ूःततु गन एउटा परीक्षा पिन हो। नेपाली सेनाले अनौपचािरक तवरमा 
सरकारसाम ुराखेको ूःतावले सम्झौतावातार्का लािग एउटा ढाँचा ूःततु 
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गरेको छ र त्यसका केही अंशले अिघ बढ्नका लािग मोटामोटी िहसाबले 
ःवीकायर् हनु सक्ने बाटो पिन िदएको छ। थाहा नपाउँदो गरी नेपाली 
सेनाले यसूकार एजेन्डा तय गनुर् सेनामािथ नागिरक िनयन्ऽण हनुपुन 
िस ान्तको ूितकूल छ। तर व्यावहािरक िहसाबले हेदार् यसबाट सेनाको 
ःवाथर्को राॆो ूितिनिधत्व भएको पाइन्छ, जो उनीह  ूिबयामा सामेल 
रिहरहनका लािग ज री छ।      

आवँयकताअनु प संिवधानसभाको म्याद फेिर थप्नेदेिख िलएर अन्य 
संवैधािनक मु ाह मा पाटीर्ह  सहमितमा पगु्नका लािग पिन समायोजन र 
पनु:ःथापनाको िवषयलाई तत्काल सल् ाउन ुज री छ। समायोजन र 
पनु:ःथापना यःता िवषय हनु ्जसबारे जनसाधारणको िच सीिमत छ। 
तर यसबारे देिखएको सःुतताले जनतामा मूलधारका पाटीर्ह उपर िवतृं णा 
बढाउने काम गरेको छ र अझ त्यसभन्दा पितर्र ूजातािन्ऽक ूिबयाको 
वैधािनकता नै उिल्टन सक्ने काममा योगदान परु् याइरहेछ। यसका कारण 
सन ्२००६ बाट आएका राजनीितक पिरवतर्नह लाई उल्टाउन खोज्ने 
भरेुटाकुरे पाऽह ले टेक्ने ठाउँ पाइरहेका छन।् िशिवरह लाई कायम 
रािखरहँदा राज्यलाई पिन ठूलो आिथर्क भार उठाउन ुपिररहेको छ र 
िवगत चार वषर्देिख यो भार राज्यले वहन गिररहेको छ। अन्त्यमा, 
नेपाली सेनािभऽको अवःथा पिन अिहले अपेक्षाकृत अनकूुल छ, सेनाूमखु 
पाटीर्ह िसत िमलेर काम गनर् तत्पर छन।् यु लाई औपचािरक र 
पूणर् पले पटाक्षेप गन काम अिहल्यै थािलन सक्छ र थािलन ुपिन पछर्।   

सझुाउह   

समायोजन र पनु:ःथापनाको कायर्ले एकािधक उ ेँयह  अिनवायर्त: पूरा 
गनुर्पन हनु्छ: यसले दस वष यु को अन्त्य र पाचँ वषर् लामो 
सङ्बमणकालको अन्त्य जनाउनपुछर्; यसले केही वषर् यताको इितहास र 
राजनीितक पिरवतर्नह लाई आत्मसात ् गनुर्पछर्; र यसले ःथानीय 
ूकृितको न्  वा राजनीितक िहंसाको खतरालाई घटाउनपुछर्। िवशेषत:  

 नेपाली सेनामा समायोजन भएका लडाकूह ले उनीह को उमेर र 
सेवाअविधअनु प सहुाउँिदलो सेवाविृ   र नेपाली सेनामा ितनका 
सहकमीर्ह को ःतरमा पगु्न सक्ने अवसर पाउनपुछर्। 
उनीह बीचको अन्तरलाई पनु खालको एक वा दईु वष अध्ययन 
कोसर् िदनपुन िवषयमा छलफल सु  भइसकेको छ। केही 
लडाकूह लाई आफ्नो शैिक्षक योग्यता बढाउन केही थप समय 
आवँयक पनछ भने केहीलाई ूशासिनक ूित ानमा अध्ययनाथर् 
पठाउन सिकन्छ। नेपाली सेनामा पदो ित किहलेकाही ँआशीवार्दका 
भरमा हनेु भएकाले माओवादी लडाकूह  त्यसबारे िन य नै सशि त 
छन।् समायोिजत सेनाका पद बहालीमा ूितःपधार् हनु नसके 
त्यसबाट असन्तिु  फैलनेछ। 

 जनमिुक्त सेनाबाट गएकाह लाई “असैिनक” वा िनःश  मािनएमा 
त्यसले उनीह मा समःया खडा गनर् सक्छ। यिद नेपाली 
सेनाअन्तगर्तको िनदशनालयलाई नै समायोजन ःथल बनाउने हो भने 
त्यसको क्षेऽािधकारबारे ूःट सोचाइ रहनपुछर्। जनमिुक्त सेनालाई 
सीमा सरुक्षा कायर्मा खटाइनपुछर् भ े माओवादीह को सझुाव मान्य 

हनु सकै्तन; नेपाली िसमानालाई सैिनकीकरण गनुर् आवँयक छैन। 
पाटीर्ह ले नयाँ ब  े िनदशनालयले शािन्त सेना र राि य 
िनकु ह को सरुक्षा गन जःता नेपाली सेनाको इज्जितलो काममा 
भाग िलन पाउने नपाउनेबारे छलफल गनुर्पछर्। अिहलेसम्मको 
वादिववाद नेपाली सेनालाई मध्यनजर राखेर हुँदै आएको छ, तर 
ूहरी र सश  ूहरी अझै पिन िवकल्प हनु सक्छन ्र पाटीर्ह ले 
ती सम्भावनाह को पिन िव षेण गनुर्पछर्।  

 ःवतन्ऽ तवरमा गिरएका केही मूल्या नह बाट बहतुायत माऽामा 
लडाकूह ले पनु:ःथापना र राजनीितक कायर्को िवकल्प रोज्नेछन ्
वा आकषर्क नगद अथवा नगद र व्यावसाियक तािलम िमलाइएको 
प्याकेज िदइएको खण्डमा “ःवेिच्छक अवकास” रोज्नेछन ् भ े 
देिखएको छ। धेरैका लािग यो िवकल्प िचकर हनु सक्छ, तर 
पिहलेबाटै राॆो बन्दोबःत िमलाउन नसकेमा त्यःतो नगद भकु्तानी 
माओवादीह को ढुकुटी भन काम माऽै हनु जानेछ जो अ  
पाटीर्ह का लािग राजनीितक तनावको ॐोत ब  जानेछ। त्यसो 
नहोस ्भ ाखाितर नगद भकु्तानी िनि त समयाविधिभऽ खण्डखण्ड 
गरेर िदनपुछर्। भकु्तानीको केही खण्ड कुनै तािलम पूरा गरेपिछ 
माऽ वा ूहरीमा रेकडर् सफा भएपिछ माऽ िदने गनुर्पछर्। त्यःतै 
केही खण्डलाई िनब्यार्जी वा न्यून ब्याजमा ऋणःव प िदने, 
वैदेिशक रोजगारमा जान चाहनेका लािग सोझै रोजगार एजेन्सीलाई 
शलु्क ितरी िदने वा सरकारी िनक्षेप बोन्ड खिरद गिरिदने आिद 
काम गनर् सिकन्छ। उपयुर्क्तमध्ये केही िवकल्पह बारे कुरा 
उिठसकेका छन ्ितनलाई औपचािरकता ूदान गिरनपुछर्। 

 सन ्२०१० मा गिरएको अयोग्य लडाकूह लाई िनंकासन गन 
ऽिुटपूणर् अभ्यासबाट केही पाठ िसक्न सिकन्छ। व्यावसाियक 
तािलमको िवकल्प िदँदाखेिर लडाकूह को िच र योग्यता हेरी 
िदनपुछर्, एकतफीर् िहसाबले होइन। भाषाउपरको संवेदनशीलतालाई 
ि गत गरेर “पनु:ःथापना” जःता शब्दको ठाउँमा “तािलम” 
शब्दको ू योग गनुर् उपयकु्त हनेुछ। त्यसैगरी तािलमका लािग रकम 
जटुाउने वा तािलम कायर्बमह को सपुरीवेक्षण गन अन्तरार्ि य दात ृ
िनकायह ले पिन तािलमेह ले लगानीअनु पको तािलम पाएका छन ्
छैनन ् त्यसको मूल्या न गनुर्पछर्। यसै पिन लडाकूह लाई 
उनीह ले पाएको तािलममा कित रकम खचर् भइरहेको कुरा थाहा 
भई नै हाल्छ।  

 नेपाली सेनामा समायोिजत भएका समेत सबै खाले पूवर्लडाकूह को 
दईुदेिख तीन वषर्सम्म लगातार अनगुमन गिरनपुछर्। त्यःतो 
अनगुमन हालको िवशेष सिमितको सिचवालयले गन सक्नेछ। 
िकनभने लडाकूह को व्यिक्तगत िववरण तयार पान िसलिसलामा 
उक्त सिचवालयले यथे  अनभुव र कमर्चारीह  पिन जटुाइसकेको 
हनेुछ। 

 िशिवरह  खािल हनेु बम अिघ बढ्दै जाँदा पाटीर्ह  र सरकारले 
दईुओटा अभ्यास थाल्नपुदर्छ। पिहलो, नेपाली सेनाका तल्ला तहका 
अिधकृत तथा जवानह को तलबभ ा र उनीह ले काम गिररहेका 
अवःथाको पनुरावलोकन। समायोजन नहुँदैको अिहलेको पिरिःथितमा 
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नै ती कुराबारे नेपाली सेनामा असन्तिु  रहेको पाइन्छ। दोॐो, 
संिवधानले नै तोकेको समायोजन र पनु:ःथापनाबारेको िवशेष 
सिमितको ठाउँमा त्यःतै िकिसमको अक  िनकाय बनाइनपुछर् जसले 
सरुक्षाक्षऽेको सधुार सम्बन्धमा नीितगत अध्ययन-अनसुन्धान  गनछ: 
नेपाली सेनालाई कसरी अझ बढी जवाफदेही र धा  सिकने 
बनाउने, रक्षा मन्ऽालयलाई कसरी बिलयो पान र कसरी नेपाली 
सेनालाई समावेशीमूलक बनाउनकुा साथै यसको आकारलाई 
घटाउने आिद अध्ययनका िवषय हनेुछन।् 
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१. पिरचय 

नेपालको शािन्त ूिबया िघचिघच गद अिघ बढेको छ र यो ूिबया सन ्
२००६ मा शािन्त सम्झौतामा हःताक्षर भएपिछ सु  भएको हो।1 यो 

                                                        
1 शािन्त ूिबया, जनमिुक्त सेना र िशिवरह सम्बन्धी बाइिसस मपुका पिहलेका 
िरपोटर्ह का लािग हेनुर्होस ्एिसया िरपोटर् नं. १०६, Nepal’s New Alliance: The 

Mainstream Parties and the Maoists, २८ नोभेम्बर २००५; नं. १२६, Nepal’s 

Peace Agreement: Making it Work, १५ िडसेम्बर २००६; नं. १३२, नेपालका 
माओवादीह  िवशु तावादी िक व्यवहारवादी, १८ मे २००७; नं. १५५, नेपालको 
चनुावः शािन्तपूणर् बािन्त?, ३ जलुाई २००८; नं. १५६, नेपालको नयाँ राजनीितक 
पिर ँय, ३ जलुाई २००८; नं. १६३, नेपालको धमर्राउँदो शािन्त ूिबया, १९ 
फेॄअुरी २००९; नं. १७३, नेपालको भिवंय कसको हातमा?, १३ अगःट 
२००९; नं. १९४, नेपालको राजनीितक संःकार, २९ सेप्टेम्बर २०१०; र एिसया 
िॄिफङ नं. ६८, नेपालको नाजकु शािन्त ूिबया, २८ सेप्टेम्बर; नं. ७२ नेपालः 
ःथिगत शािन्त, १७ िडसेम्बर २००७; र नं. १२०, नेपालको लागछोड शािन्त 
ूिबया, ७ अिूल २०११। सन ्२००७ देिख यताका सबै दःतावेजका नेपाली 
पान्तरणको पूणर् पाठ  www.crisisgroup.org/nepali मा उपलब्ध छ। नोभेम्बर 

२००६ मा भएको िवःततृ शािन्त सम्झौतामा माओवादी सेना अःथायी िशिवरह मा 
रहने र संयकु्त रा ले उनीह को “ूमाणीकरण” र अनगुमन गन कुरा उल्लेख छ। 
अन्तिरम मिन्ऽपिरषद्ले “माओवादी लडाकूह को सपुरीवेक्षण, समायोजन र 
पनु:ःथापना” गनछ। माओवादी सेनाले आफ्नो सरुक्षाका लािग चािहने बाहेकका 
सबै हातहितयारह  कन्टेनरमा बन्द गरेर राख्न ुपनछ र ितनका साँचो उनीह सँगै 
हनेुछ र कन्टेनरह लाई संयकु्त रा स ले अनगुमन गनछ। नेपाली सेना पिन 
आफ्नो ब्यारेकिभऽै रहन ुपनछ र माओवादीह ले जनु सङ्ख्यामा र जनु अवःथामा 
हितयार राखेका छन ्त्यित नै सङ्ख्या र अवःथामा हितयारह  नेपाली सेनाले 
ताला लगाएर राख्न ु पनछ।अन्तिरम मिन्ऽपिरषद्ले नेपाली सेनाको “उपयकु्त 
आकार तोक्न” र त्यसको “ूजातािन्ऽक संरचना र समावेशी चिरऽ” िनमार्णका 
लािग नेपाली सेनालाई ूजातािन्ऽकरण गन कायर् योजना तयार पानछ। िडसेम्बर 
२००६ मा भएको हातहितयार र सेना व्यवःथापन तथा अनगुमनसम्बन्धी 
सम्झौताले दवैुितरका सेनाका िनिम्त िहँडडलु र गितिविधमा पाबन्दी, हितयार, िशिवर 
र ब्यारेकह को अनगुमन तथा बा दी सु ङ रहेका ठाउँह बाट ितनलाई हटाउने 
िवषयमा सतर्ह  तोिकिदएको छ। सो कुराको पालना गराउने िजम्मा संयकु्त 
रा स ीय िमसन (अनिमन) हनेुछ र अनिमनले संयकु्त अनगुमन संयोजन सिमितको 
अध्यक्षता पिन गनछ। अनिमनले कायार्न्वयनमा मदत गनछ र अझ मह वपूणर् 
कुरा त के भने अनिमनले िववाद समाधान गन संयन्ऽको पमा रही काम गनछ 
र िव ास बढाउन सहयोग गनछ। अन्तिरम संिवधानमा मिन्ऽपिरषद् ारा िनयकु्त 
िवशेष सिमितले बहृत ् राजनीितक परामशर्मा माओवादी सेनाका लडाकूह को 
रेखदेख, समायोजन र पनु:ःथापना गनछ भिनएको छ र ूजातािन्ऽकरण गन 
कायर्योजनाूितको ूितब ता दोहोर् याइएको छ। यी सबै दःतावेजह मा 
“माओवादी सेना” भनेर उल्लेख गिरएको छ जनमिुक्त सेना भनेर होइन। तथािप 

शािन्त ूिबयामा पटकपटक धराशायी हनेु छाँट देिखएको िथयो, तैपिन 
यो अिहलेसम्म िटकेको छ, िटकेको माऽ नभई यसमा उल्लेखयोग्य ू गित 
पिन भएको छ। सबै पक्षका राजनीित ह  िहंसा बिल्झएको हेनर् 
चाहँदैनन ्र अिन्तम समयमा भए पिन ूिबयालाई जारी राख्न सहमितमा 
पगु्ने गरेका छन।् तर एउटा िवषय भने घरीघरी सामु े आइरहेको छ र 
त्यसले सबैलाई अँ ाइराखेको छ। त्यो िवषय हो: माओवादी सेनाका 
केही सदःयह लाई नेपाली सेनामा िमसाउनेबारे पिहले भइसकेको 
सहमित।  

जनमिुक्त सेनाका लडाकूह लाई सािवकको शाही नेपाली सेना अथार्त ्
हालको नेपाली सेनामा िमसाउने कुरा अप् ारो िथयो। एकअकार्को 
दुँ मनका पमा एक दशकसम्म लडेका उनीह ले एकअकार्लाई िनकै 
ठूलो हािन-नोक्सानी परु् याएका िथए, य िप दवैुतफर् को मारमा भने 
जनसाधारण परेका िथए। राजनीितमा दिक्षणपन्थी झकुाउ राख्नहे  सेना 
िमसाउने कुनै पिन काम िहंसालाई परुःकृत गरेको ठहिरने र यःतो 
कायर्बाट राज्यिव  बन्दकु उठाउन अ  पिन ूिेरत हनेु ठान्छन।् 
माओवादीह  भने उनीह का सेनाले मलुकुमा मूलभतू पिरवतर्न ल्याउन 
सकेको र यसलाई ह वा सेना ठानेर िवघटन गनर् नहनेु तथा यसले 
राि य सेनाको हैिसयतमा इज्जितलो ठाउँ बनाएको िवचार राख्दछन।्  

समायोजन र पनु:ःथापनाको ू ले समम शािन्त ूिबयाको सम्झौतापूणर् 
ूकृितलाई उजागर गदर्छ। स ा साझेदारीदेिख िलएर जनमिुक्त सेनाको 
िवषय, समायोजन र पनु:ःथापनाका कुरा तथा संिवधानसभा आिद सबै 
िवषयमा आपसी सहमित ारा नै काम भएका छन ्र ती कुनै कुरालाई 
एकअकार्िसत अलग मािनएको छैन। अिन्तम समयमा जे पिरआउँछ 
त्यसका आधारमा लेनदेन हनेु गदर्छ र त्यःतो लेनदेनमा पिन पिहले 
गिरएका मखु्यमखु्य ूितब तालाई दोहोर् याउने गिरन्छ, तर बडो अःप  
भाषामा। अपेक्षाह  धेरै ठूला छन,् खासगरी संःथागत सधुारबारे र िनकै 
ठूलो सहमित होला भ ेबारेमा। तर सबै सहमितका ूयासह  
ूतीकात्मक तहमा माऽै सीिमत रहन गएका छन।् त्यित हुँदाहुँदै पिन 
अिहलेको शािन्त र राजनीितक ूिबयामा समायोजन र पनु:ःथापनाको 
सन्दभर्लाई खु ाउनाले दईु ूकारका िवकासबम देिखन आउँछन।् 
एउटा त हो राजनीितक पाटीर्ह  र नेपाली सेना शािन्त ूिबयाको 
ूारिम्भक बेलामा रहेको चरम आपसी अिव ासको अवःथालाई पार गरेर 
अिहले यहासँम्म कसरी पगेुका छन ्भ े कुरा, य िप त्यो ूविृ  अझै 
हराइसकेको छैन। दोॐो कुरा हो धेरै िवषयह मा रहेको िवभाजनको 

                                                        
लडाकूह  र पाटीर् भने अिहलेसम्म जनमिुक्त सेना नै भ े गदर्छन।् यस िरपोटर्मा 
दवैु थरी नामको ूयोग सराबरी गिरएको छ। 
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खाडल पिुरँदै जान ुर सहमितको सम्भावना देखापनुर्, खासगरी समायोजन 
र पनु:ःथापनाको िवषयमा। यो िरपोटर् यी िवषयका यावत ्पक्ष र यसबाट 
ूत्यक्षत: ूभािवत जनमिुक्त सेनालगायतका मु ाबारे सन ्२०११ को 
जनवरी र जलुाई मिहनामा िलइएका अन्तवार्तार्का आधारमा तयार 
पािरएको हो। अन्तवार्तार्ह  काठमाड , नेपालगन्ज, सखुत, िचतवन, 
सनुसरी, पाँचथर र झापा िजल्लामा िलइएका िथए।  

2. हालका सम्झौतावातार्ह  

संिवधानसभाको म्याद ३१ अगःट २०११ मा सिकँदैछ। यसको म्याद 
तीन मिहनाका लािग २८ मेका िदन बढाइएको िथयो र त्यसको आधार 
वाःतवमा संिवधानसभाको म्याद छ मिहनाका लािग बढाउने र त्यसको 
पिहलो खण्ड तीन मिहनालाई मा े भ े व्यावहािरक समझदारी िथयो। 
स ीयता र शासन प ितको ढाचँा जःता संिवधानका गाठँी कुराह  अझै 
िकनारा लाग्न सकेका छैनन।् तर संिवधानसभाको अक  म्याद थप गन 
कुरा दईुओटा अन्य मु ाह िसत जोिडएका हनेुछन:् ती हनु ् राि य 
सहमितको सरकार बनाउने छलकारी कुरा र जनमिुक्त सेनाको भिवंय।   

एकीकृत नेकपा (माओवादी) वा “माओवादी”, नेपाली काङ्मसे (नेका), 
नेकपा (एकीकृत माक्सर्वादी-लेिननवादी) वा एमाले र संयकु्त 
लोकतािन्ऽक मधेसी मोचार् Ñ यी चारओटा ठूला पाटीर् वा पाटीर् 
गठबन्धनह बीच मे मिहनामा भएको सहमित पिन यसअिघ गिरएको 
सहमितह भन्दा िभ  िथएन। यो सहमित अिन्तम समयमा भएको िथयो, 
अःथायी िथयो र यसमा गाजेमाजे शब्दह को उपयोग गिरएको िथयो। 
त्यस सहमितका ूावधानह मा शािन्त ूिबयाका “आधारभतू िजम्मेवारी” 
लाई तीन मिहनािभऽ पूरा गन, नयाँ संिवधानको मःयौदा त्यसै अविधिभऽ 
तयार पान, नेपाली सेनालाई अझ समावेशी बनाउन मधेसी पाटीर्ह िसत 
यसअिघ भएका सम्झौताह लाई लागू गराउने र संिवधानसभाको म्याद 
तीन मिहनाका लािग थप गन आिद िथए। ूधानमन्ऽीले “सहमतीय 
राि य एकताको सरकार” बनाउन राजीनामा िदने कुरा पिन त्यसमा 
परेको िथयो। त्यो सहमित पािरत भए लगतै पाटीर्ह ले त्यस सहमितबारे 
आआफ्नै िहसाबले व्याख्या गनर् सु  गरे।2 

ूधानमन्ऽी झलनाथ खनालले राजीनामा िदएका छन,् तर सहमतीय 
सरकार आउने छाँटकाँट देिखदैँन र त्यःतो सरकारको नेततृ्वबारेको 
िखचलोले गदार् संिवधानसभाको म्याद जसरी सहजै बढाइयो त्यस कुरामा 
र आउँदा मिहनाह मा त्यसका िबयाकलापमा पिन असर पनर् सक्छ। 
फेिर नया ँसंिवधान िनमार्णको कायर्लाई अिघ बढाउन िमलेर के कित गनर् 
सिकन्छ त्यस कुराको नापजोख पिन पाटीर्ह ले गनछन।् संिवधानसभाको 
कुनै िवकल्प छैन र कुनै एक पाटीर्ले यित छोटो समयमा सवर्ःवीकायर् 
कुनै उपाय िनकाल्न सक्ने अवःथा पिन छैन। ताजा आमिनवार्चन 
गराउनपुन नेकाको (र एमालेको) एउटा िहःसाले उठाएको माग पिन 
लगभग सेलाएको छ। तर समायोजनबारे कुनै ूगित नभएसम्म नया ँ
संिवधान जारी हनेु कुरा त परै जाओस ्त्यसउपर पूणर् सहमितसमेत हनु 
सक्दैन।3 माओवादी लडाकूह को चाहनाबमोिजम उनीह को 
पनुवर्गीर्करण गिरने कुरालाई यसअिघको अवःथामा नेकाले िच  बझुाउने 

                                                        
2 केही वातार्कारह ारा ू ःततु सम्झौताउपरका व्याख्याह  र अपेक्षाह का लािग, 

हेनुर्होस ् “The Rationale Behind the Deal”, The Kathmandu Post, ३० मे 
२०११। यु िवराम भएको पाँच वषर् िबितसक्दा पिन पाटीर्ह  शािन्त ूिबयाका 
“आधारभतू कायर्ह ” के हनु ्भ े कुरामा अझै एक मत देिख न।् 
3 बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , काठमाड , अगःट २०११। 
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िथयो होला, तर अिहले यःतो हनु सक्ने सम्भावना पिन क्षीण भएको 
छ।4  

समायोजन र पनु:ःथापनाउपरको सम्झौतावातार् रोिकएको छ, तैपिन 
सहमितको जग भने बसािलसिकएको छ। मे मिहनामा संिवधानसभाको 
म्याद थप्ने सन्दभर्मा भएका सम्झौतावातार्ह मा पिहलो पटक समायोजन 
िवषयक िववरणह  सामु े आए र तीउपरका मतिभ ताह  हटाउन 
नसिकने खालका रहेनछन ् भ े तथ्य पिन बोध भयो। माओवादीह  
झन्डैझन्डै राजी भइसकेका िथए र उनीह ले नेपाली सेनाअन्तगर्त नया ँब  े
िनदशनालयको अधीनमा समायोजन गिरने ूःतावलाई िस ान्तमा ःवीकार 
गिरसकेका िथए। पाटीर्ह ले समायोजन गिरने लडाकूह को सङ्ख्या, 
िनदशनालयको भिूमका र क्षेऽािधकार, सु आती कायर्को समयसीमा र 
माओवादी लडाकूह को पनुवर्गीर्करण तथा समायोजन गिरने लडाकूह को 
छनोटलगायतका िवषयउपर छलफल गरेका िथए।  

नेकाले अिन्तम समयमा आएर संिवधानसभाको म्याद थप्न ःवीकृित 
िदनअुिघ माओवादीह ले उनीह का हितयार रािखएका कन्टेनरह का 
साचँो बझुाउनपुन माग गरेका िथए। माओवादीह ले त्यसो गनर् 
अःवीकार गद जनमिुक्त सेनाले माओवादी नेताह लाई बझुाएका 
सरुक्षासम्बन्धी िववरण नखलुाउनेसमेत अ ी िलए।5 नेकाले 
संिवधानसभालाई भ  गन धम्की िदइर ो, य िप नेकािभऽकै ूभावशाली 
खेमा त्यसको िवरोधमा िथयो। त्यितन्जेल मधेसी पाटीर्ह लाई 
सम्झौतावातार्मा सामेल गराइएको िथएन। उनीह  पिन सम्झौतावातार्को 
अिन्तम चरणमा सामेल भए अिन नेपाली सेनामा मधेसीह को ू ितिनिधत्व 
बढाउनेबारे यसअिघका ू ितव ताह  पूरा गिरन ुपन माग राखे।6 स ामा 

                                                        
4 समायोजन र पनु:ःथापना ूिबया भ ाले समायोजन हनु चाहनेलाई समायोजन 
गन, पनु:ःथापनामा जान चाहनेलाई पनु:ःथापनामा लाने र राजनीितक जीवनमा 
फकर् न चाहलेलाई फकर् न िदने वा “ःवेिच्छक अवकाश” िदने गरी तीन समूहह मा 
लडाकूह को पनुवर्गीर्करण गन कामबाट आरम्भ हनेु ूिबया बिुझन्छ। कुनचािहँ 
काम पिहले गन भ े सवालले समःया पैदा गनर् सक्छ, तैपिन राजनैितक 
आवँयकताले राॆो काममा पिहले हात हाल्न लगाउन सक्छ। तर धेरै ू ह  
उठ्न सक्छन।् के समायोजन र पनु:ःथापनाका िवकल्पह बारे िवःततृ राजनीितक 
िनणर्य नगरीकन पनुवर्गीर्करण गनर् सिकन्छ? लडाकूह का ू ाथिमकतालाई मा  ेहो 
भने उनीह का लािग केके िवकल्प हनु सक्छन?् अझ भ े हो भने, लडाकूह का 
चाहना र उनीह का योग्यताबारे सवक्षण नगरीकन िवकल्पह बारे राजनीितक 
िनणर्य गनुर् कि को जायज हो? 
5 संिवधानसभाको म्याद बढाएको केही िदनमा माओवादी अध्यक्ष पुं पकमल दाहाल 
“ूचण्ड” ले पाटीर् नेततृ्वको सरुक्षाका लािग खिटएका जनमिुक्त सेनाका किरब 
१०० जना सरुक्षकमीर्ह लाई िबदा िदए। त्यसो त यो औपचािरक 
सम्झौताअन्तगर्त गिरएको काम िथएन। तर, थोरै भए पिन माओवादीह ले राॆो 
काम गरेको देखाउन गिरएको यस ूयासको पाटीर्िभऽैबाट चनुौती आयो, विर  
उपाध्यक्ष मोहन वै  “िकरण” ले आफ्ना सरुक्षाकमीर् िफतार् पठाउन मानेनन।् वै  
समूहले दईु मिहनापिछ माऽ त्यसो गनर् मान्यो, त्यो पिन समायोजन र 
पनु:ःथापनाको तयारीको िसलिसलामा नभई पाटीर्िभऽ पद िवभाजनउपर उठेको 
ठूलो अन्तरकलहको एउटा सानो िहःसाका पमा। पाटीर्िभऽका सबै पक्षह ले 
राज्यलाई जनमिुक्त सेनाको हितयार बझुाउने कुराको िवरोध गरे। उनीह का 
तकर् मा समायोजन र पनु:ःथापना ू िबयाको सु मै यसो गनुर् “आत्मसमपर्ण” िथयो। 
6 फेॄअुरी २००८ मा अन्तिरम सरकार र मधेसवादी पाटीर्ह को गठबन्धन संयकु्त 
लोकतािन्ऽक मधेसी मोचार् (संलोममो) बीच भएको सम्झौतामा भिनएको छ 

रहेको एमालेमा पिन गिहरो िवभाजन िथयो। पिरणामःव प जनु 
सहमितमा आिखरमा पाटीर्ह  पगेु त्यसमा त्यसबारेको िवःततृ िववरण, 
कायर्िविध र समयसीमाबारे उल्लेख भएन, केवल संिवधानसभालाई 
जोगाउने र सरकार पिरवतर्न गिरने कुरामा ध्यान िदइयो।  

मे मिहनामा संिवधानसभाको म्याद थिपएपिछ नेका र एनेकपा 
(माओवादी) मा फेिर आन्तिरक लडाइँ सु  भयो। नेकाले आफूिभऽका 
िववादलाई अझै सलु्झाउन सकेको छैन, त्यसले गदार् माओवादीह िसत 
गन व्यवहार र संिवधानसभाको भिवंयलाई िववेकसम्मत ढ ले लैजाने 
उसको क्षमतामा असर परेको छ।7 माओवादीह माझ गटुबन्दी त छ 
तर त्यो हुँदाहुँदै पिन लडाकूह लाई सम्मानजनक व्यवहार गिरनपुछर् 
भ मेा उनीह को मतैक्य रहेको छ। त्यसैगरी हालका राजनीितक 
पिरवतर्नह मा उनीह का व्यिक्तगत योगदान र जनमिुक्त सेनाको 
भिूमकाको कदर गिरनपुछर् भ मेा पिन उनीह  एक छन।् 
माओवादीह बीचको मतिभ ता पाटीर् र मन्ऽालयको िजम्मेवारीको 
बाँडफाडँिसत सम्बिन्धत छ। तर विर  उपाध्यक्ष मोहन वै  “िकरण” र 
उपाध्यक्ष बाबरुाम भ राईले जनमिुक्त सेनालाई सम्झौतावातार्मा अिघिल्तर 
ल्याए। आफ्नो सेनालाई छािडिदनाले पाटीर्ले खोजेका कुरा पाउन सक्दैन 
र राजनीितक शिक्त पिन गमुाउँछ भ े उनीह को तकर्  िथयो।8 
उनीह को आन्तिरक िववाद हाललाई साम्य भएको छ संिवधानसभाको 
म्याद सिकन अगािड समायोजन र पनु:ःथापनाबारे केही गरेर देखाउने 
दबाब एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र एनेकपा (माओवादी) अध्यक्ष 
ूचण्डमा पन गएको छ।   

                                                        
सेनालाई “राि य र समावेशी चिरऽ”  ूदान गनर्का लािग  “मधेसी र अन्य 
समूहह ” को ूवेशलाई सिुनि त गिरनेछ। 
7 एमाले र नेकािभऽ िव मान मतभेद र नेततृ्वबारे नेकाको लडाइँ सम्बन्धमा थप 

जानकारीका लािग हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िॄिफङ, नेपालको लागछोड शािन्त ू िबया, 
मािथ उल्लेिखत। गठबन्धनमा फेरबदल भइरहन्छ र संिवधानसभाबारेका सम्झौतावातार् 
जःता केही घटनाबाट नयाँनयाँ त वह  देखा पछर्न।् उदाहरणाथर्, “हितयार पिहला 
बझुाऊ” भ े जोड र ताजा िनवार्चन गराउने माग नेपाली काङ्मसेले माओवादीलाई 

समायोजन मा  लगाउन िदएको धम्कीकै एउटा अंश िथयो। तर िनजी पमा भने 

नेकाको ठूलो िहःसा संिवधानसभा भ  गन पक्षमा िथएन, संिवधानसभाको िवघटन भएमा 
समायोजन र पनु:ःथापनाको बहसमा नेकाको त्यही बल रह  िथयो। ःप  अडान 

नहनुाका कारण केही समयदेिख सम्झौतावातार्मा नेकाले धमर्र अवःथा देखाएको छ र 
शािन्त ूिबयाको चालकको िसटबाट माओवादीलाई हटाउन चािहने खतरा मोल्न पिन 

नेका अिनच्छुक देिखन्छ। बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काठमाड , अगःट २०११। 
8 थप जानकारीका लािग यस िॄिफङको खण्ड ४ हेनुर्होस।् केही मतभेदह को 
सारांशका लािग हेनुर्होस ्बाइिसस मपु िॄिफङ, नेपालको लागछोड शािन्त ू िबया, 
मािथ उल्लेिखत। िकरण र उनको समूह ू ायः “क रपन्थी” का पमा िचिनन्छन।् 
त्यो िवशेषण िकन असहयोगी र ो भ े थाहा पाउन हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको 
िरपोटर्, नेपालको नयाँ राजनीितक पिर ँय, मािथ उल्लेिखत, प.ृ २। जनमिुक्त 
सेनाका सरुक्षाकमीर्लाई िफतार् पठाउने सम्बन्धमा यी तथाकिथत “क रपन्थीह ” 

बाट भएको िवरोधबारे बढ्तै चचार् भएको छ। तर माओवादी पाटीर्का एक जना 
केन्िीय सदःयका अनसुार कसैकसैले जनमिुक्त सेनाका आफ्ना सरुक्षा गाडर्ह लाई 
पिहला नै अनौपचािरक तवरमा िफतार् पठाइसकेका िथए अथवा िफतार् पठाउने 
तयारीमा िथए। ूहरीका सरुक्षाकमीर्ह  पाटीर्बाट आफ्नो धेरै काम गराउन 
चाहँदैनन ् र ॅमण तथा लामालामा बैठकह  भएका बेला उनीह का िनजी 
आवँयकताह  पाटीर्ले पूरा गिरदेला भ े आशा राख्दैनन।् बाइिसस मपुसँग 
अन्तवार्तार्, जून २०११। 
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पाटीर्ह  समायोजन गिरने लडाकूको सङ्ख्या र उनीह लाई भनार् िलइने 
ूिबया जःता िवषयबारे तु न्तै सहमितमा पगु्न सक्छन,् तर त्यसबारेका 
िनणर्यह  भने सम्भवत: पटके िहसाबले िलइनेछ र ती सरकार गठन, 
संिवधानसभाको म्याद तथा अन्य कुराह िसत जोिडएका हनेुछन।् त्यसो 
नहनु्जेल पाटीर्ह ले एकअकार्का आन्तिरक र बा  बाध्यताह  केलाएर 
हेन ुर् ज री छ र मेरो गो को बा॑ै टक्का भ े खालको अडान निलई 
साँिच्चकै सम्झौतामा आउन तत्पर रहनपुछर्। पाटीर्ह  ूायश: सबै 
िवषयह लाई िमलाएर “प्याकेज डील” हनु लागेको कुरा गछर्न,् तर अिघ 
बढ्दै जाँदा उनीह ले जे गनर् सक्छन ्त्यही कुरा ःवीकानुर् बेस हनेुछ। 

नेकाले के बझु्नपुछर् भने संिवधानसभा भ  गन बल गनार्ले त्यसले अ  
खतराका साथै माओवादीह लाई जनमिुक्त सेनाबारे कुरा अिघ नबढाउन 
ूोत्सािहत गदर्छ। अिन ताजा चनुाव गदमा त्यसबाट सन ्२००८ को 
भन्दा बेग्लै पिरणाम आउन सक्छ भ े कुराको कुनै ग्यारेन्टी छैन। 
माओवादीह  सबभन्दा ठूलो पाटीर् भएकामा र संिवधानसभामाफर् त 
उनीह ले वैधािनकता ूा  गरेकामा केही राजनीितक पाऽह लाई 
टाउको दखेुको छ, तर आफ्ना िनवार्चन क्षेऽलाई जगाउने काममा 
साँिच्चकै जटेुका वा चनुावका लािग तयार भएका थोरै माऽ देिखन्छन।्9 

माओवादीह  िनकै अप्ठेरो अवःथामा छन।् नेकाको जोड-घटाउमा 
पिहलेका िविोहीह  फेिर यु मा फकर् ने छैनन ्र उनीह ले डर-ऽासको 
राजनीितक हतकण्डा अपनाउने छैनन ्भ  ेछ। त्यसैले समायोजन र 
पनु:ःथापना तथा अन्य िवषयमा माओवादीलाई जित िनचोदार् पिन नेकालाई 
कुनै घाटा हनेुवाला छैन, िकनभने दैनिन्दनको व्यावहािरक राजनीितक 
अपिरहायर्ताका कारण उनीह का साम ुसीिमत िवकल्प छन।् त्यसका 
साथै माओवादी नेततृ्वले जनमिुक्त सेना र पाटीर् कायर्कतार्ह लाई अनेकन ्
आ ासन बाँडेका छन।् ितनका लािग समायोजन र पनु:ःथापना एनेकपा 
(माओवादी) ले के गरेर देखाउन सक्छ भ े परीक्षा हो। ू चण्डले अनेक 
संवैधािनक िवषयह मा िकन पाटीर्ले ठाउँ छाड्नपुर् यो त्यसबारे पिन 
आफ्ना समथर्कह को िच  बझुाउन ुपनछ। िशिवरह  घाडँो सािवत 
हनुअुिघ नै र समायोजन तथा पनु:ःथापनाको िवषय नयाँ संिवधानको 
मागर्मा तगारो ब ु अिघ नै माओवादीह ले केही िवषयह मा नेकािसत 
हात िमलाउन ुबेस हनेुछ। 

संिवधानसभाको म्याद ३१ अगःट २०११ मा सिकन ुकेही िदनअिघ माऽ 
समायोजन र पनु:ःथापनाबारे फेिर सम्झौतावातार् सु  भए पिन केही 
िनणर्यह  िलन नसिकने होइन। उदाहरणका लािग, समायोजन गिरने 
लडाकूह को सङ्ख्या र उनीह को भतीर् ूिबयाउपर औपचािरक 
सम्झौता भएमा त्यसको बदला माओवादीह ले लडाकूह को पनुवर्गीर्करण 
गन कायर् थाल्न सक्छन ्र भएभरका हातहितयारह लाई एउटै िशिवरमा 
थपुान काम गनर् सक्छन ् अथवा एक सेट साचँो गहृ वा शािन्त र 
पनुिनर्मार्ण मन्ऽालयलाई बझुाउन सक्छन1्0 वा माओवादी लडाकूह को 

                                                        
9 नेकाका एक जना यवुा नेताले उनको पाटीर्ले संिवधानसभालाई भ  गरेर ताजा 
चनुावमा जान परेको खण्डमा उत्प  ि िवधाबारे यःतो िटप्पणी गरेः “भ  गरेमा 
पिन आफूलाई िधक्कानुर्पछर् र भ  नगरेमा पिन िधक्कानुर्पछर्।” 
10 माओवादीको समथर्नमा बनेको यस सरकारमा ती दवैु मन्ऽालयह मा माओवादी 
मन्ऽीह  छन।् 

समयोजन र पनु:ःथापनाबारे संवैधािनक अिधकारूा  बहदुलीय िवशेष 
सिमितको सिचवालयलाई िदन सक्छन।् तर यी कुराह  सबै पाटीर्ह  
िमलेर तय गनुर्पछर्। ूचण्ड घरीघरी समायोजन र पनु:ःथापनाबारे 
“साहिसलो” वा “एक तफीर्” कदम चाल्ने कुरा गछर्न।् तर त्यःतो 
कदमले अिहलेको गितरोधलाई हटाउनेभन्दा त्यसलाई बढाउने काम माऽै 
गदर्छ।  
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३. अिव ास र अन्योल 

माओवादीह  र नेपाली सेना, नेका र माओवादीह , नेपाली सेना र अ  
सबै राजनीितक पाटीर्ह बीच िव मान अिव ासका कारणह  सय  छन।् 
नोभेम्बर २००५ को बा॑ बुदेँ सहमित, नोभेम्बर २००६ को बहृत ्
शािन्त सम्झौता, िडसेम्बर २००६ को हातहितयर र सेना व्यवःथापनको 
अनगुमनबारेको सम्झौता, अन्तिरम संिवधानको मःयौदा, सन ्२००६ र 
२००८ बीचको अन्तिरम सरकारको गठन तथा संिवधानसभाको 
िनवार्चनको पछािड रहेका यावत ् िव षेणह  गलत सािवत भए। 
िनवार्चनमा तेॐो ःथान ल्याउने अनमुान िवपरीत माओवादीह ले 
संिवधानसभाको झन्डैझन्डै ४० ूितशत ःथान ओगटे र ूत्यक्ष 
िनवार्चनबाट ाकै्क आधा िसट िजते।11 

माओवादीह ले भ े गरेका “ससम्मान” समायोजन र पनु:ःथापनाबारेको 
िववादपछािड हालैका राजनीितक इितहास र शािन्त ूिबयाउपरको 
परःपरिवरोधी ि कोण रहेका छन।् माओवादीह को तकर् मा जनमिुक्त 
सेनाले राज्यलाई ठूला सधुारह  गनर् बाध्य तलु्यायो, सन ् १९९० 
पिछको ू जातािन्ऽक अभ्यासलाई खल्बल्याउने राजतन्ऽलाई फ्याँक्न बल 
परु् यायो र सामािजक तथा राजनीितक पान्तरणको अभतूपूवर् िसलिसला 
सु  गर् यो। नेका, एमाले र नागिरक समाजका केही िक ाको भनाइमा 
जनताले शािन्तको पक्षमा (र माओवादी सेनाको डरबाट पिन) भोट 
िदएका हनु ् र माओवादीह को लआय एकािधकारवादी भएका कारण 
उनीह  िव ासयोग्य छैनन।् उनीह  जनमिुक्त सेना र यसका 
लडाकूह को मह वलाई ःवीकार गनार्ले िहंसात्मक राजनीितक उपायलाई 
वैधता ूदान गनुर् ठहिरन्छ भन्छन।् केही सन ्१९९० को संिवधान नै 
काफी िथयो भ े िवचार राख्छन,् तर मूलधारका पाटीर्का कुनै नेताह  
पिन यःतो िवचारको समथर्न गदनन।्   

क. २००५-मे २००९  

शािन्त ूिबयाका दःतावेजह  र त्यसपिछ अिन्तम समयमा गएर 
हःताक्षर गिरएका सम्झौताह  अःप  हनेु कारणह मा साझा 
अल्पकालीन लआयबाहेक पाटीर्ह मा कुनै ूकारको समानताको अभाव, 
गैरमाओवादी पाटीर्ह मा रणनीितक ःप ताको कमी र िविवध िवकल्पह  
कायम राख्न े माओवादीह को आवँयकता िथयो। राजा ानेन्िको 
एकलौटी शासनको िवरोध गन चाहनाले पाटीर्ह लाई एक ठाउँमा 
ल्याएको िथयो, तर उनीह माझ रहेको अन्तरिवरोध अत्यन्त गिहरो 
िथयो। माओवादीह  र नेका अध्यक्ष िगिरजाूसाद कोइराला दवैु नै शाही 
नेपाली सेनालाई खसी पानर् चाहन्थे।12 माओवादीह का ि मा सेना 

                                                        
11 माओवादीह ले बढ्ता भोट ल्याउनेले िज  े ूणालीअन्तगर्तको िनवार्चनमा 
खसेको मतको ३०.५ ूितशत मत ूा  गद आधा (१२०) िसट िजते। 
ितनीह ले समानपुाितक ूितिनिधत्वतफर्  २९.३ ूितशत मत पाए र ५७५ 
िनवार्िचत िसटमा जम्मा २२० िसट ू ा  गरे। मनोनीततफर् को २६ ओटा िसटमध्ये 
९ ओटा िसट उनीह ले पाए। 
12 मे २००६ मा राजतन्ऽको उन्मूलनसँगै शाही नेपाली सेनाको नाम नेपाली सेना 
हनु गयो। 

शाही सामन्ती शासनको िजउँदो ःव प िथयो भने कोइरालाले त्यसलाई 
ूजातन्ऽूित वैमनःयता राख्न ेशिक्तशाली संःथाका पमा हेरेका िथए। 
तर पिन नेका र एमालेिभऽका खेमाह  शािन्त ूिबयाको ढाँचा र 
माओवादीह को मनसायउपर श ा गछर्न ् र कोइरालाले गरेका 
सम्झौताह को िवरोध गन गछर्न।्  

यसले गदार् केही िवरोधाभासपूणर् कायर्ह  हनु गए र त्यःतै ि कोण पिन 
ब  गए। जनमिुक्त सेनाको सङ्ख्यालाई बढाएर देखाउनेबारे 
अन्तिरमकालका ूधानमन्ऽी कोइराला र ूचण्डबीच एउटा अनौपचािरक 
समझदारी भएको िथयो।13 शाही नेपाली सेनाबाट सशि त र 
माओवादीह लाई निजक ल्याएर काम गरेबाट आफ्नै पाटीर्को बिलयो 
अनदुारवादी खेमाको ू हार झेिलरहेका कोइरालाका लािग सेनािसत अडान 
िलने र माओवादीह लाई ूिबयामा संलग्न तलु्याइराख्न े यही उपाय 
िथयो।  

पयर्वेक्षक र शाही नेपाली सेनाका अिधकारीह को अनमुानमा यु को 
उत्कषर्कालमा जनमिुक्त सेनाको सैन्यशिक्त ५,००० देिख १०,००० 
रहेको िथयो। संयकु्त रा ले सन ् २००७ मा ूमाणीकरण ूिकया 
थाल्दाखेिर ३२,००० को सङ्ख्यामा लडाकूह  देखापदार् र िशिवरह मा 
दतार् हुँदा सबै तीन छक्क परेका िथए। पिछ १९,६०० लडाकूह लाई 
जनमिुक्त सेनाका सदःय ठहर् याइयो।14 ठहर नभएका कैय  जना पिन 

                                                        
13 उदाहरणाथर् हेनुर्होस,् ू शान्त झा, “Reforming the Army”, and “The Limits of 

Negotiations”, The Kathmandu Post, २६ अिूल र १८ मे २०११। 
14 सु मा िशिवरह मा ३२,२५० जना लडाकूह  दतार् भएका िथए। तीमध्ये 
८,६३८ जना ू माणीकरण गन बेलामा आएनन ्। ू माणीकरण ू िबया पूरा गरेका 
२३,६१० जना लडाकूह मध्ये १९,६०२ जना माओवादी सेनाका अ  ठहिरए। 
बाँकी रहेका मध्येमा, २,९७३ जना नाबालक अथवा २५ मे १९८८ पिछ 
जन्मेका िथए भने १,०३५ जना २५ मे २००६ मा यु िवराम आचारसंिहतामा 
हःताक्षर गरेपिछ भनार् गिरएका िथए। यी नाबालक र पिछ भनार् भएका मध्ये 
किरब २,४०० जनालाई सन ्२०१० मा औपचािरक पमा िबदा गिरयो (तल 
हेन ुर्होला)। माओवादीह ले कसरी त्यित पत्यािरलो ढ ले जनमिुक्त सेनाको 
सङ्ख्या बढाउन सके भ े कुरा त्यित अन्योलपूणर् छैन जित त्यसलाई बनाउन 
खोिजएको छ। सन ्२००५ को मध्यसम्ममा माओवादी सेनाको आकारका बारेमा 
शाही नेपाली सेनाको अनमुान र माओवादी ःवयंको दाबी झन्डैझन्डै िमल्थ्योः त्यो 
भनेको उस बेला जनमिुक्त सेनामा ९,५०० देिख १०,००० सम्म लडाकूह  
िथए। दवैु पक्षले त्यसमािथ थप २०,०००- २५,००० िमिलिसया सदःयह  रहेको 
पिन िहसाब गरेका िथए। (उदाहरणका लािग हेनुर्होस,् बाइिसस मपुको िरपोटर् नं. 
१०४, नेपालका माओवादी: ितनका लआय, संरचना र रणनीित, २७ अक्टोबर 
२००५, प.ृ ८)। अक्टोबर २००५ मा भएको चनुवाङ बैठकपिछ भनार् बढाइयो 
र जनमिुक्त सेनाको िडिभजन िवःतार भएर तीनबाट सातओटा पगु्यो। त्यस 
बैठकले माओवादीले अन्य परम्परागत पाटीर्ह सँग अक  मिहनामा गरेको १२ बुदेँ 
सम्झौताका लािग मागर् ूशःत गरेको िथयो। त्यस िवःतारबाट माओवादी सेनाको 
आकार बढ्न गयो र त्यसमािथ िमिलिसयाका सदःयह  तथा िनयिमत सेनामा 
नभएका लडाकूह ले पिन िशिवरह मा ूवेश गरेका हनु सक्छन।् नेपाली सेनामा 
समायोजन सम्बन्धमा सङ्ख्या गौण कुरा हो। यु ताका जनमिुक्त सेनाको 
आफूभन्दा ठूलो, िशिक्षत-ूिशिक्षत, हातहितयार ारा ससुिज्जत र ॐोतसाधन सम्प  
शाही नेपाली सेनासँग िभड्न सक्ने सामथ्यर् यित बढेको िथयो िक त्यसले सैन्य 
समाधानलाई असम्भव बनाएको िथयो। िशिवरह  कसरी भिरए भ े अन्योलले 
एउटै काम गर ्यो, त्यसले माओवादीह ूितको अिव ासलाई िनकै बढायो। 



नेपाल: दइुटा सेनाबाट एउटा 
बाइिसस मपु एिसया िरपोटर् नं . २११, १८ अगःट २०1१ ६ 
 

 

िशिवरह मा आब  रिहरहे र फेॄअुरी २०१० मा गएर माऽ औपचािरक 
तवरमा िशिवरह बाट िनंकािसत भए।15 

जनमिुक्त सेनाका सबै लडाकूह  ूमाणीकरणको ूिबयाअन्तगर्त गएनन ्
न त सबै िशिवरह मै बःन गए। माथ्ला तहका कमाण्डर र 
किमसारह ले पाटीर्िभऽको आफ्नो उच्च पदलाई कायमै राखे र अन्य धेरै 
अनभुवी लडाकूह  िमलेर यङ कम्यिुनःट िलग (वाइसीएल) को िभऽी 
समूह गठन गरे।16 कोइरालाले उनीह को सङ्ख्या यित िविध बढ्न 
जाला भ े सोचेका िथएनन।् तैपिन उनको र नेकािभऽको एउटा खेमाको 
सोचाइ माओवादीह  चनुावमा धिुलसात हनेुछन,् लडाकूह ले िशिवर 

                                                        
15 केही गैरमाओवादी पाऽह ले ूमाणीकरण ूिबया सम्बन्धमा गरेको आलोचना 
के छ भने जनमिुक्त सेनाले आफूसँग जित हातहितयार रहेको दाबी गरेको िथयो 
त्यित नै सङ्ख्यामा लडाकूह  ूमाणीकरण गनुर्पथ्य । समायोजन गिरने 
लडाकूह को सङ्ख्या िनधार्रण पिन यसै आधारमा गिरनपुन तकर्  अिघ सािरँदैछ। 
संयकु्त रा ले जनमिुक्त सेनाका किरब ३,६०० हितयारह  दतार् गरेको िथयो। 
ितनमध्ये लगभग ३,३०० जित हितयारह  माओवादी सेनाले सरुक्षा बलिसतको 
लडाइँ र आबमणमा खोसेको भनी दाबी गरेको हितयारका िकिसमिसत िमल्दाजलु्दा 
भएका बताइन्छ। जनमिुक्त सेनाका लडाकूह को भनाइबाट र ूत्यक्षदशीर्ह को 
िववरण तथा केही तिःबरबाट ूा  साआयह बाट उनीह  सेनाले चलाउने 
अ श भन्दा बढी माऽामा सकेट बम, पाइप बम, ूसेर कुकर बम जःता 
िवंफोटक पदाथर्ह  तथा खकुुरी, खुडँा, बन्चरो, भालाह मा भर पथ। यु लाई 
हेन फरकफरक ि कोणका लािग हेनुर्होस ्कुन्द दीिक्षत (सं.), A People’s War 
(काठमाड , २००८); र तिःबरमा जनयु - १, एनेकपा (माओवादी) (काठमाड , 

२००८)। ूमाणीकरण ूिबयासम्बन्धी अन्य िवरोध माओवादीह बाट आयो। 
सु मै धेरै कुराह मा मतिभ ता खडा भए र संयकु्त रा का कमर्चारीह ले ू  
सोध्ने तिरकाबारे िसकायत आए। ितनलाई सल् ाउने काम भयो। तर पिन सन ्
२०१० मा िशिवर छाड्न ुपरेकाह मध्ये कसैकसैले उनीह लाई िनकािलने आधार 
के हो त्यो उनीह ले बझु्न नसकेको गनुासो गरेका िथए। बाइिसस मपुसँग 
अन्तवार्तार्ह , पूवर्लडाकूह , पूवर्अनिमन अिधकारीह , सनुसरी, झापा, पाँचथर, 
काठमाड , जनवरी- मे २०११। तल भाग ५ पिन हेनुर्होस।् 
16 नेपाली सेनाका एक जना अवकाशूा  जनलको अनमुानमा जनमिुक्त सेनाका 
किरब ७,००० लडाकूह  वाइसीएलमा ूवेश गरेका िथए। बाइिसस मपुसँग 
अन्तवार्तार्, काठमाड , अिूल २०११। माओवादी निजकका अ  ूयर्वेक्षकह ले 
पिन “धेरै” लडाकूह लाई त्यसमा िमसाइएको बताए। बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, 
काठमाड , जनवरी २०११। वाइसीएलका एक जना विर  सदःयले आफू पिहला 
जनमिुक्त सेनामा भएको तर लडाइँको पिछल्लो समय जेलमा िबताएको बताए। 
बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काठमाड , माचर् २०११। सेना पाटीर्को िनयन्ऽणमा 
हनु्छ भनेर पाटीर् नेततृ्वले हमेसा भ े गछर्। तर त्यस िकिसमको पथृकीकरण 
सदैव देिखदैन। िशिवर ूवेशको ूिबया थािलनअुगािड माओवादी नेताह ले 
जनमिुक्त सेनालाई वाःतिवक यु  त वैचािरक र मानिसक पो हो भनेर सम्झाउने 
गरेका िथए। उदाहरणका लािग, हेनुर्होस,् बाबरुाम भ राई, “िवचार, बन्दकु र नयाँ 
कायर्िदशा”, राि यता र गणतन्ऽ (काठमाड , २०१०)। जब जनमिुक्त सेनाका 
सदःयह ले हामी मूढ िसपाही माऽ होइन  हामी त खास ध्येयका लािग लड्ने 
यो ाह  ह  भन्छन ्तब त्यसले ूःट िवभाजन हेनर् चाहने गैर माओवादीह को 
तिःबरलाई झनै धिमल्याइिदन्छ। मे २०११ मा संिवधानसभाका सम्बन्धमा भएका 
वातार्ह मा नेकाले राखेको सतर्ह मा एउटा पालङुटार बैठकमा भाग िलने 
लडाकूह लाई िशिवरबाट तु न्त हटाउनपुछर् भ े िथयो। त्यसको अथर् उनीह  
अित राजनीितक भएकाले समायोजनका लािग योग्य हुँदैनन ्भ े हो। राजनीित वा 
िवचारधारा र सैन्य पेसाबीचको िवभाजन रेखा सध सोझो हुँदैन। 

छाड्नेछन ्र समायोजन तथा पनु:ःथापना िवषयमा नेकाले एकलौटी गनर् 
पाउनेछ भ  ेर ो।17   

सम्झौतावातार्का ू ारिम्भक िदनह मा माओवादीह  आफ्ना लडाकूह लाई 
िशिवरमा हलु्ने कुरामा त्यित ढुक्क िथएनन,् लडाकूह लाई पाटीर् स ठनकै 
एक िहःसाका पमा पिरचािलत गनर् फाइदा हनेुछ भ  े उनीह ले 
ठानेका िथए। गणतन्ऽलाई अिघ सादार् राजतन्ऽ र शाही नेपाली सेनाको 
ूितिबया कःतो होला र संिवधानसभाको चनुाव होला या नहोला भ मेा 
उनीह  िनि न्त नभएकाले माओवादी पाटीर् मठुभेडको सम्भावनालाई 
िजउँदो राख्न चाहन्थ्यो। तर सु को त्यो संशय हरायो, शािन्त सम्झौताका 
ूावधानह बाट माओवादी सेनाले शाही नेपाली सेनाकै समकक्षको 
हैिसयत ू ा  गर् यो र संयकु्त रा ले पिन जनमिुक्त सेनालाई मान्यता ू दान 
गर् यो, जो उनीह को वैधािनकताको ॐोत ब  पगु्यो।18 सन ्२००८ 
को सु ितर आइपगु्दा ूचण्ड समायोजनको माध्यम ारा सेनामा घसुपैठ 
गनर् सिकने र कालान्तरमा राज्य कब्जा गनर् सिकने कुरा बताउँदै िथए। 
तर िशिवरह मा भिनएका ती कुराह  पिन बािन्तकै एउटा ःव प 
िथयो।19 माओवादी नेततृ्वले बहृत ् शािन्त सम्झौतामा दईु सेनाका 
सम्बन्धमा समानान्तर ूितब ता जाहेर गिरएको बताएको िथयो र ती 
ूितब ता िथए: “(समायोजनमाफर् त) जनमिुक्त सेनाको व्यावसायीकरण र 
नेपाली सेनाको ूजातािन्ऽकरण।”     

                                                        
17 बाइिसस मपुको िरपोटर् हेनुर्होस,् नेपालको चनुावः शािन्तपूणर् बािन्त?, मािथ 
उल्लेिखत। सन ्२००९ को सु मा माओवादी पाटीर्ले अक  एउटा सानो वाम 
पाटीर्सँग िमलेर आफ्नो नामअगािड “एकीकृत”  शब्द नथप्दासम्म त्यसलाई नेकपा 
(माओवादी) भिनन्थ्यो। 
18 माओवादी र  अनिमनबीचको सम्बन्ध अित नै मैऽीपूणर् िथयो भनी आलोचना 
गनह ले के ःमरण गदार् हनु्छ भने सन ्२००८ को अन्त्यसम्म आइपगु्दा पिन 
िकरण र अन्य माओवादी नेताह  अनिमनूित श ाल ु िथए र उनीह  अनिमन 
जनमिुक्त सेनाको िवघटन चाहन्छ र अनिमन अमेिरकाको िपछलग्ग ुहो भ े गथ। 
अनिमनको कायार्देश, संिवधानसभाको िनवार्चन नहनु्जेसम्ममा यसका 
िबयाकलापह , आपसी अिव ासको सन्दभर् र िस ो शािन्त ूिबयालाई नै असर 
पान खालको अनिमनूित भारतको श ाल ुहेराइबारे राॆो िसंहावलोकनका लािग 
हेनुर्होस ्आिदत्य अिधकारी, “Shackled or Unleashed: UNMIN in Nepal’s Peace 

Process”, Himal South Asian, अक्टोबर २००८। 
19 एउटा चिचर्त िभिडयोमा ूचण्ड िचतवनको शिक्तखोरिःथत तेॐो िडिभजनको 
िशिवरमा रहेका लडाकूह साम ुूमाणीकरणको बेलामा पाटीर्ले जनमिुक्त सेनालाई 
८,००० बाट १९,००० परु् याएको र यसबाट राज्य कब्जा गनर्मा सहयोग पगु्नेछ 
भनी बोिलरहेका देिखन्छन।् संिवधानसभाको िनवार्चन हनुभुन्दाअिघ सन ्२००८ 
को सु ितर िखिचएको त्यो िभिडयो मे २००९ मा बािहर आयो जितखेर 
सेनाूमखुलाई पदबाट बखार्ःत गन असफल ूयासपिछ राजीनामा िदनपुरेकाले 
ूधानमन्ऽी रहेका ूचण्ड चक  िववादमा परेका िथए। एनेकपा (माओवादी) ले 
त्यस िभिडयोबाट िसिजर्त कैय  ू ह को सन्तोषजनक जवाफ किहल्यै िदएन। 
जनमिुक्त सेनामा पूणर्कालीन लडाकूह  कित छन,् उनीह लाई के गन पाटीर्को 
योजना छ साथै शािन्तपूणर् र ूजातािन्ऽक राजनीितूित पाटीर्को ूितब ता कित 
गिहरो छ भ े िवषयह मा छलफल गनुर्को साटो उल्टो माओवादी नेततृ्वले कुरा 
चपायो। ूचण्ड र अ ह ले त्यो िटप्पणी अक सन्दभर्मा गिरएको िथयो भ े तकर्  
माऽ िदए। नेपाली सेनािभऽ पसेर त्यसलाई पराःत गनर् सिकन्छ भ े कुरा 
माओवादी नेततृ्वले साँिच्चकै सोचेको िथयो भनेर यसै भ  गा॑ो छ। तर िशिवरमा 
रहेका जनमिुक्त सेनालाई उनीह ले भिवंयमा गन काम यःतो हनेुछ भनेर 
बताउनाले अन्य पाटीर्ह मा अिव ास थिपिदयो। 
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चनुाव हनुअुिघसम्म शािन्त ूिबया िटक्छ भ ेमा कसैलाई पिन िव ास 
िथएन।20 तर समायोजन र पनु:ःथापनाबारे माओवादीह उपर कुनै 
दबाब आइपरेन र दईुदईुओटा सेना छँदैको अवःथामा िनवार्चन सम्प  
भयो। नेकािभऽका धेरैजसोले “समायोजन हनु ुहुँदैन” भ े बाटो समाते, 
खासगरी िनवार्चनको उदेकलाग्दो अिमलो पिरणाम िनःकेपिछ। उनीह ले 
आफ्ना यस िवचारलाई सेनाूमखु क्मा त कटवालसमक्ष राखे, जो आफै 
जनमिुक्त सेना राजनीितक पमा िशिक्षत-ूिशिक्षत हनुाका कारणले 
नेपाली सेनामा समायोजन िनिम्त योग्य छैनन ् भिनिहँड्थे। भारतीय 
संःथापनाले माओवादी शिक्तलाई रोक्ने अक  शिक्त नेपाली सेना नै हो 
भ े ठानेर यस भनाइूित समथर्न जनायो। समायोजन हनु ु हुँदैन, 
वाइसीएल िवघटन गिरनपुछर् र न् कालमा कब्जा गिरएका सम्पि  िफतार् 
हनुपुछर् भ े माग नेकाको मखु्य नारा बने। यसले गदार् नेकािभऽका धेरै 
नेताह  माओवादी सेना रहेसम्म खेलको मैदान बराबरी नहनेु कुरामा 
जोड िदन थाले भने अकार्थरी नेताह ले माओवादी सेनाको िवघटन 
गनबारे समाधान िदनबाट पाटीर्लाई रोक्ने काम गरे।  

िनवार्चनपिछ सरकार गठन गन, नेपालको पिहलो रा पित छा  े र 
मलुकुलाई गणतन्ऽ घोषणा गन िसलिसलामा भएका सम्झौतावातार्को 
पिरणामःव प जून २००८ मा पाटीर्ह ले एउटा सहमितमा हःताक्षर गरे 
जसअन्तगर्त माओवादीह  छ मिहनािभऽ समायोजन र पनु:ःथापना गनर् 
वचनब  भए। माओवादी पाटीर्ले सरकारको नेततृ्व गिररहँदा त्यसबारे 
ूिबया थािलन ुउपयकु्त हनेु िथयो, तर अगःट २००८ मा ू चण्डले स ा 
स ाल्दा वैमनःयताले भिरएको नेपाली सेनालाई बेहोनुर् पिररहेको िथयो।  

सेनाूमखु कटवाल बरोबर राजनीितबारे िटप्पणी गथ, समायोजनको िवरोध 
गथ र आफ्नो मनलागी गथ।21 अन्य पाटीर्ह को राजनीितक 
                                                        
20 धेरै ूचारमा नआएको एउटा घटनाबाट त्यस बेला रहेको शऽतुापूणर् सम्बन्धले 
कःतो खतरा िनम्त्याउन सक्थ्यो त्यसलाई उजागर गछर्। संिवधानसभाको िनवार्चन 
हनुभुन्दा केही अगािड रामेछाप िजल्लाका माओवादी कायर्कतार्ह ले एमालेका 
समथर्कह लाई अपहरण गरे, जसमा िबदामा आएका नेपाली सेनाका दईु जना 
िसपाहीसमेत परेका िथए। त्यस िजल्लामा माओवादीह को एमालेिसत चक  
ूितःपधार् रहेको िथयो। सेनाूमखु क्मा त कटवालले उ ार टोली पठाउने 
आदेश िदए र नेपाली सेनाको िवशेष टुकडीलाई काठमाड िःथत नेकपा (माओवादी) 
को मखु्यालय घेन र त्यसलाई “ध्वःत”  गनर् खटाए। सरकारलाई त्यसबारे 
जानकारी गराइएको िथएन वा सरकारिसत अनमुित िलइएको िथएन। तर दवैु 
सेनाका विर  अिधकृतह ले संयकु्त अनगुमन संयोजन सिमितमाफर् त पिहलादेिख नै 
एकआपःतमा सम्बन्ध कायम गरेका हनुाले र अिन्तम  समयमा अनिमनको 
अनरुोधमा भएको राजनीितक हःतके्षपले गदार् त्यो स ट टर ् यो। बाइिसस मपुसँग 
अन्तवार्तार्ह , अनिमनका पूवर्अिधकारी र नेपाली सेनाका अवकाशूा  जनल, 

इमेलबाट, काठमाड , जलुाई २०११। 
21 अगःट २००८ मा ूचण्ड ूधानमन्ऽी भएपिछ उनलाई जानकारी िदलाउने 
बममा सेनाूमखु कटवालले माओवादी लडाकूह का लािग समायोजनभन्दा 
उपयकु्त हनेु केही िवकल्पह  ू ःततु गरेका िथए भिनन्छ जसमा वैदेिशक रोजगार, 
व्यापार, राजनीित र िशक्षाका अवसर िथए। उनले त्यो अडान अझै कायम राखेका 
छन।् बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काठमाड , फेॄअुरी २०११। अिूल २०११ 
मा Mikel Dunham ले िलएको अन्तवार्तार् पिन हेनुर्होस,् mikeldunham.blogs. 
com। कटवालको पालामा नेपाली सेनाले सरकार, सव च्च अदालत र हातहितयार 
तथा सेना व्यवःथापन र अनगुमनसम्बन्धी सम्झौतालाई पिन अटेर गथ्य । नेपाली 
सेनाले नयाँ भनार् नगरी नछाड्ने भयो (िवरोधःव प माओवादीले पिन त्यसै गर ् यो) 

समथर्निबना र नेपाली सेनामा दबाब नपारी समायोजन ला ाले िभडन्तको 
िःथित आउन सक्थ्यो।22 तर परम्परागत राजनीितक पाऽह  र भारतीय 
संःथापनाले समायोजन तथा सधुार गद लगेर सेनालाई जवाफदेही 
बनाउनेितरभन्दा सेनालाई उचाल्नमैु फाइदा देखे।23 त्यस बेलासम्म 
चौथो ठूलो पाटीर्का पमा रहेको मधेसी जनअिधकार फोरम (मजफो) 
का केही खेमाले उत्साहपूवर्क समायोजन िवरोधी नीित अगँाले भने अन्य 
धेरै मधेसी नेताह ले चािहँ नेपाली सेनालाई नेपालको जनसािङ्ख्यक 
िविवधताअनु प बढी ूितिनिधमूलक बनाउनपुन र गितलो सङ्ख्यामा 
मधेसीह लाई सेनामा भनार् िलइनपुन आफ्नै मागह  अिघ सारे।24  

                                                        
र मिन्ऽपिरषद्को सझुाउको बाबजदु अवकाशूा  व्यिक्तह लाई पनुबर्हाली गर ् यो। 
मे २००९ मा सम्बन्ध कहाँसम्म िबिमयो भने ूधानमन्ऽीका हैिसयतले ूचण्डले 
कटवाललाई गरेको बखार्ःतीलाई रा पित रामवरण यादवले उल् ाइिदएपिछ 
ूचण्डले राजीनामा गरे। हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालको भिवंयः कसको 
हातमा?, मािथ उल्लेिखत। 
22 तथािप समायोजन र पनु:ःथापना कायर्लाई अिघ बढाउन अनिमनले दबाब 
िदइराखेको िथयो। ूचण्डले संयकु्त रा स का महासिचव बान िक मनुले गनर् 
लागेको नेपाल ॅमणको केही िदनअिघ माऽ अक्टोबर २००८ मा हतारहतार 
संवैधािनक हैिसयतको िवशेष सिमित गठन गरेर त्यसको घोषणा गरे। आठ 
सदःयीय त्यस सिमितका सदःयह मा एनेकपा (माओवादी), नेका, एमाले र 
मधेसवादी पाटीर्ह का ूितिनिध रहने व्यवःथा छ र त्यसको अध्यक्षता 
ूधानमन्ऽीले गदर्छन।् सन ्२०१० मा त्यस सिमितले नेपाली सेना, नेपाल ूहरी, 
सश  ूहरी बल र जनमिुक्त सेनालगायत पाटीर्का ूितिनिधह  सदःयका पमा 
सिम्मिलत एउटा ूािविधक सिमित बनायो। पिछ अनिमनको बिहगर्मनप ात ्यसै 
सिमितले िशिवरह को अनगुमन गन सिचवालयको िजम्मा पायो। दवैु ठाउँमा सन ्
२०१० र २०११ मा गहिकला बैठकह  भए, तर सबै पाटीर्ह  मूलभतू 
िनणर्यह  उच्चतम राजनीितक तहमा िलइनपुछर् भ े ःवीकाछर्न।् 
23 शािन्त ूिबयाका वातार्ह मा संलग्न धेरै नेताह , िवशेषत: नेकाका नेताह , 
नेपाली सेनाबाट सजग रहँदारहँदै पिन यसो हनु गएको िथयो। उदाहरणाथर्, सन ् 
२००१ मा माओवादीह ले आबमण गरी बन्दी बनाएका ूहरीह को उ ार गनर् 
तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले इन्कार गरेपिछ िगिरजाूसाद कोइरालाले 
ूधानमन्ऽी पदबाट राजीनामा िदएका िथए। तर सन ्२००९ ितर आइपगु्दा िनकै 
ठूलो वृ का पाऽह ले नेपाली सेनाको माओवादी िवरोधी अडानको उपयोिगता देख्न 
लागेका िथए र उनीह  समायोजन र पनु:ःथापनाको पक्षमा सिबय रहेनन।् 
सेनालाई काखी च्याप्ने यो व्यवहार माधवकुमार नेपालको ूधानमन्ऽीत्वकालमा 
टुप्पैमा पगु्यो जित बेला रक्षामन्ऽी िव ादेवी भण्डारीले सेनाको चाहनालाई पूरा गनर् 
कुनै कसर बाँकी राखेनन।् हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालको भिवंय: र 
नेपालको लागछोड शािन्त ूिबया, दवैु मािथ उल्लेिखत। नेपाली सेना, पाटीर्ह का 
केही समूह र भारतीय संःथापना िमल्नाले समायोजनसम्बन्धी कुनै अथर्पूणर् बहस 
हनु सकेन। त्यसको अनपेिक्षत ू ितफलःव प समायोजन र पनु:ःथापनाका बारेमा 
नेकालाई सधका लािग ूितरक्षात्मक र ूितिबयात्मक अवःथामा परु ्यायो। 
बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , काठमाड , जलुाई २०११। 
24 नेपाली सेनालाई समावेशी र ू ितिनिधत्वमूलक बनाउने माग असाध्य दमदार छ 

र सेना भतीर्मा मधेसीह को सङ्ख्या बढाउनपुन कुरा कायर्सूचीमा रिहरहनेछ। तर 
यस मु ालाई यदाकदा माऽ (ूायः राजनीितक तनाव चकका बेलामा आफ्नो पल्ला 
भारी बनाउनलाई) उठाउने गिरन्छ। यसले गदार् यो कुरा कतै पगेुको छैन। यस 
मागलाई अझ स िठत ढ ले रािखने स ेतह  देखा परेका छन।् मे २०११ मा 
समायोजन र पनु:ःथापनाका मधेसी वातार्कारह , सरुक्षा बलबाट अवकाश पाएका 
विर  मधेसी अिधकृतह  तथा राजनीितक नेताह को बैठक बसेको िथयो र त्यस 
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त्यही बेला माओवादी नेततृ्वले जनमिुक्त सेनाको समायोजन आफूले 
चाहेकै सतर्मा हनेु आ ासन िदइरहेका िथए।25 पाटीर्को वैचािरक 
िस ान्त र नौलो राजनीितक बाध्यताबीचको तानातानी नोभेम्बर २००८ 
मा खिरपाटीमा सम्प  राि य अिधवेशनमा ःप  देख्न सिकन्थ्यो। त्यसमा 
पाटीर्को नेततृ्वमा देिखएको संशोधनवादी ूविृ  र बजु ुर्वा जीवनप ितको 
चक  आलोचना भयो, जनु आरोप पिछ सन ्२०१० को पालङुटार 
प्लेनममा भाग िलने माओवादी लडाकूह का भनाइमा ूितध्विनत भएका 
िथए। िकरणको जोड पाटीर् सरकारमा भए तापिन राज्य यसको 
िनयन्ऽणमा नभएकाले जनिविोहका लािग समय उपयकु्त छ र िविोहलाई 
अिघ बढाउन पाटीर्ले राज्य िनकायह मा अझ बढी पकड बढाएर आफ्नो 
िःथित सु ढ पानुर्पछर् भ े िथयो।26 कुन काम पिहले गन भ े सम्बन्धमा 
पिन नयाँ धारणा सामु  ेआयो: समायोजन र नया ँसंिवधान लेखन एक 
साथ अिघ बढाउने; नयाँ संिवधान िनमार्णमा आधारभतू िवषयह मा अ  
पाटीर्ह ले कुरा नफे न ् भनेर जनमिुक्त सेनालाई सरुक्षणका पमा 
उपयोग गन।   

ख. मे २००९-फेॄअुरी २०११ 

मे २००९ मा एमाले नेततृ्वमा गठबन्धन सरकार बनेदेिख फेॄअुरी 
२०११ मा सरकार पिरवतर्न नहनु्जेलको अविध बडो असन्तोषपूणर् समय 
र ो। त्यस समयमा हरेक मोचार्मा गितरोध आयो। अनकूुल वातावरण 
त िथएन, तैपिन ूधानमन्ऽी भएको केही ह ािभऽै माधवकुमार नेपालले 
समायोजनको योजना ू ःततु गद ५,००० जित माओवादी लडाकूह लाई 
सरुक्षा बलमा समावेश गनर् सिकने ूःताव राखे।27 त्यित बेलासम्ममा 

                                                        
बैठकले यस मु ामा िनरन्तर दबाब िदने िनणर्य गरेको िथयो। बाइिसस मपुसँग 
अन्तवार्तार्, काठमाड , जलुाई २०११। 
25 जून २००८ मा भएको सम्झौताउपर जनमिुक्त सेनाबाट आएको कटु 
ूितिबयालाई सम्बोधन गनर् र खिरपाटी भेलाअगािड आफूूित कमाण्डरह को 
समथर्नलाई मजबतु पानर् ूचण्डले माओवादी लडाकूह लाई सकेसम्म धेरै 
सङ्ख्यामा समायोजन गराउन भरमग्दरु गन आ ासन िदएका िथए। उनले 
समायोजन िक त “िस ै” िक “एकाइगत” िहसाबमा हनेु र समायोिजत हनेुह ले 
सेनाको भनार् िनयम पूरा गिररहन ुनपन बताएका िथए। माओवादीह ले राखेका 
सझुाउमध्ये जनमिुक्त सेनाका पूवर्लडाकूह लाई िमसाउन एउटा अलग्गै नयाँ सैन्य 
बल बनाउनपुछर् भ े िथयो। तर त्यसमा अन्य सरुक्षा बलका सदःयह लाई 
समावेश गन िक नगन भ े कुराचािहँ ूःट पािरएको िथएन। 
26 यःतो अडान अझसम्म पिन जनमिुक्त सेनाका मध्यम तहका धेरै कमाण्डरह ले 
िलइरहेका छन ्( तर कम िव सनीय ढ ले)। सन ्२००८ को खिरपाटी भेलामा 
पाटीर्ले आफ्नो बािन्तकारी वामपन्थी आकाङ्क्षालाई द॑ो बनाउन पिहलेको 
“स ात्मक लोकतािन्ऽक गणतन्ऽ” को लआयलाई फेरेर त्यसको स ा “जनताको 
स ीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽ” बनायो। नोभेम्बर २०१० मा भएको पालङुटार 
प्लेनममा िकरण र बाबरुाम भ राई दवैुका िवचारह लाई िमलाएर िहँड्ने ूय मा 
ूचण्ड लागेका िथए। िकरण र बाबरुामका “शािन्त (समायोजन र पनु:ःथापना) र 
संिवधान” बारे छु ाछु ै धारणा िथए।  ूचण्डको मध्यममागीर् िवचारमा शािन्त र 
संिवधान ूाथिमक िवषय हनु ्र यिद परम्परागत पाटीर्ह  तथा भारतले यसमा 
बाधा परु ्याए भने एनेकपा (माओवादी) ले िविोह गनछ भ े िथयो। बाइिसस मपु 
िॄिफङ, नेपालको लागछोड शािन्त ूिबया, मािथ उल्लेिखत। 
27 त्यस योजनाको ूा  िववरणबाट सम्झौतामा पगु्ने कुनै अपेक्षा नरािखएको 
देिखन्थ्यो। समायोजनाका कित चरणह  हनेुछन ्र ूत्येक चरणको अविध कित 
हनेुछ भ ेबारेमा कुनै परामशर् गिरएको िथएन। ती चरणह मा लडाकूह लाई 

माओवादीह का कायर्गत ूाथिमकताह  फेिरइसकेका िथए। उनीह ले 
नेपाली सेनाको ूजातािन्ऽकरण र समायोजनमा जोड िदन छाडेका िथए। 
त्यसको स ा सन ्२००९ को अन्तसम्मै उनीह ले “नागिरक सव च्चता” 
अथार्त ्सेनाउपर ूजातािन्ऽक िनयन्ऽण हनुपुछर् भ  ेअिभयान चलाए। 
त्यसपिछ नेपाली सेनाबारे कुरा गनर् छाडेर28 उनीह  भारत िवरोधी 
जनभावना उराल्नितर लाग।े29 जनवरी-फेॄअुरी २०१० मा गएर आिखर 
माओवादीह ले ूमाणीकरण ूिबयामा अयोग्य ठहिरएका ४,००० 
लडाकूह लाई िशिवर छोडाउने पिहल्यैदेिखको आफ्ना बचनब तालाई 
पूरा गरे। 

माओवादीह ले माधव नेपालको सरकार हटाउने अक  मखु्य लआय िलए, 
जो संिवधानसभाको म्याद थप्न सहमित जटुाउने बममा जून २०१० मा 
पूरा भयो। ूधानमन्ऽीको राजीनामा आएपिछका िदनह मा ूचण्डको 
ूयास सरकार बनाउन गठबन्धन जटुाउनेबाहेक संवैधािनक सवालमा 

                                                        
िदइने िवकल्प र सरसल्लाह, लडाकूह को चाहनाबारे सभक्षण, लडाकूह को 
पनुवर्गीर्करण, पनु:ःथापना केन्िह  र तािलम कायर्बमह को तयारी तथा नेपाली 
सेनामा आवास, तािलम र अन्य सिुवधाह को बन्दोबःतका कायर्ह  पदर्छन।् 
त्यसमा समायोजन ूिबया किहले “सम्प ” हनेु त्यसको पिन उल्लेख िथएन। 
त्यस योजनामा िशिवरमा लागू गिरने ूःतािवत आचारसंिहता पिन संलग्न िथयो, 
जनु आचारसंिहतामा टेिलफोनमा हनेु कुराकानीको समेत अनगुमन गिरने कुरा 
िथयो। त्यो माओवादीह का लािग ःवीकायर् िथएन। त्यसपिछका अठार मिहनामा 
त्यसबारे धेरै पनुराविृ  भए र ूत्येक पटक समयसीमा पिन छोिटदै गयो। 
28 माओवादीह ले अिहले आएर जनमिुक्त सेनाको भिवंयूित लडाकूह को चासो 
त छँदैछ तर ूाथिमक पमा यो राजनीितक पाटीर्ह को चासोको िवषय हो भ े 
बझु्दैछन।् काठमाड का नागिरक समाजका केही समूहह लाई बाहेक 

समायोजनूित कुनै सावर्जिनक संवेदनशीलता पाइँदैन, भए पिन एकदमै थोरै छ। 
य िप ूजातािन्ऽकरणको सवालमा नेपाली सेनालाई सहयोग िमल्न सक्छ। यस 
सवालमा जनताको िचलाई नेका नेततृ्वले गलत पमा बझेुको देिखन्छ। 
उदाहरणका लािग, मे २००१ मा दाङ िजल्लामा भएको नेकाको जलुसुमा केही 
विर  नेताह ले आफ्ना भाषणमा जनता जनमिुक्त सेनाको ऽासमा बाँिचरहेका छन ्
भन्दै िवशेष सिमितबाट भएका कामह को लामो व्यख्या गरे। तर ौोताको ध्यान 
त्यता गएन र उनीह बाट कुनै ूितिबया आएन। िनजी कुराकानीमा भने नेका 
नेताह  जनतामा ऽास कम भएको बताउँछन ्र पाटीर्िभऽका केही समूहह ले 
जनमिुक्त सेनालाई हटाउने उपाय संिवधानसभाको िवघटन होइन तथा जनमिुक्त 
सेनालाई कायमै राखेर अक  चनुावमा जान सिक  भ े बझेुका छन।् बाइिसस 
मपुसँग अन्तवार्तार्ह , दाङ र काठमाड , मे- जून २०११। 
29 उनीह को यो अिभयान एकदमै भ ा िथयो, हनु त यसै अिभयानका अवशेषह  
मे २०१० मा माओवादीह ले गरेका रा व्यापी बन्दका बेला पिन देख्न 
सिकन्थ्यो। व्यापक तवरमा टाँिसएका पोःटरह मा नेपाललाई िकल्चँदै गरेको 
एउटा िवरा  आकारको बटुका पमा भारतलाई देखाइएको िथयो। िडसेम्बर 
२०१० मा काठमाड मा भएको एउटा िवशाल आमसभामा ूचण्डले भारतीय 
हःतके्षपको िवरोध गद माओवादीले माधव नेपालको कठपतुली सरकारिसत होइन 
ब  सोझै उनका “वाःतिवक मािलकसँग” वातार् गन बताए। माधव नेपालको 
सरकार भारतको आशीवार्दमा बनेको र त्यसको मखु्य उ ेँय माओवादीह लाई 
पाखा लाउन ुहो भनेर सबैले व्यिक्तगत पमा भ े गथ, तर त्यित ठाडो गरी 
सावर्जिनक पमा सायदै कसैले भनेको िथयो। त्यस सभामा ू चण्डले सेनामािथको 
आबमणमा केही नरमी देखाए र नेपाली सेना तथा त्यसका सैिनकह को 
िभ तालाई ूः ाउँदै उनले के दोहोर ्याए भने नेपाली सेना सामन्ती संःथाको 
पमा रहेको छ, तर लड्न खिटएका िसपाहीह  भने माओवादीका “दाजभुाइ-

िददीबिहनी” हनु।् 
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उठेका मतिभ ताह लाई साँघरु् याउने पिन र ो। सन ् २०१० को 
पचु्छारदेिख सन ्२०११ को मे मिहनासम्म कायर्कारी रा पित हनेु नहनेु, 
स ीय गणतन्ऽमा कितओटा राज्यह  हनेु र समायोजन कसरी गन भ े 
जःता एकदमै िववादाःपद ठािनएका िवषयह मा िलइएका अलिचला 
सै ािन्तक अडानह मा पिन छलफल ूारम्भ भए। नेपाली सेनाको 
ूजातािन्ऽकरण गन िवषय ओझेल पद गयो।     

एमाले नेततृ्वमा बनेका दवैु सरकार (माओवादीलाई ाक्ने माधव 
नेपालको सरकार र माओवादीको समथर्नमा बनेको खनाल सरकार) ले 
नेपाली सेनालाई छलफलमा ल्याउने ूयास गरे। दवैुले सधुार वा 
ूजातािन्ऽकरणको िवषयलाई उठाए। तर उनीह को ि कोणमा िनकै 
ठूलो िभ ता िथयो र त्यसबाट सरकारअनसुारको ूभाव तथा अपेक्षाकृत 
ःवशािसत अवःथाको सेनाउपर राज्यको शिक्त पिन झिल्कन्थ्यो। घमु्ने 
कुसीर् जःतो बदिलरहने गठबन्धनको राजनीितले गदार् आत्मसंरक्षण गन 
नेपाली सेनाको संःकृित पिन ूःटिसत अगािड आयो।   

ूधानमन्ऽी नेपाल र उनका रक्षामन्ऽीबाट नेपाली सेनाले आफ्नो एजेन्डा 
तय गन छुट पाए।30 कटवालको ठाउँमा आउने सेनाूमखुले आफू त्यो 
पदमा आउँछु भ े सायद सोचेका िथएनन ्होला। जे होस,् छऽमानिसंह 
गु ङले सु सु मा आफ्ना राजनीितक हािकमह लाई िरझाउने खबैु ू यास 
गरे र आफ्ना सहकमीर् तथा नयाँ िदल्लीलाई पिन नेपाली सेनाको िहत र 
परम्परागत गठबन्धनलाई कायम राख्न ेआफू भरपद  संरक्षक हुँ भनी 
आ ःत पान खोजे।31 तर आफ्नो पदाविधको मध्यितर आइपगु्दा 
िनयिन्ऽत ढ ले माओवादीह लाई समायोजन गन िवचारूित खलुा िदमाग 
राख्न ेएक संयत र सझुबझुसिहत अगािड बढ्ने व्यिक्तका पमा उनले 
आफ्नै बाटो तय गनर् थाले।32 उनको यो बिमक बाटो फेराइलाई 
                                                        
30 त्यस सरकारले राखेको ूजातािन्ऽकरणको ूःताव र राि य सरुक्षा नीितको 
सिवःतार जानकारीका लािग हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िबिफङ, नेपालको लागछोड 
शािन्त ूिबया, मािथ उल्लेिखत। “ूजातािन्ऽकरण”  ूितको ूितब ता भनेको 
नागिरक र ूजातािन्ऽक िनयन्ऽण बढाउन ुहो भ े अथर्मा नबझुी ूजातािन्ऽक 
अभ्यासलाई गोलमाल, तदथर्वादी र िनयम िमच्ने चलनको पमा जानाजान 
अपव्याख्या गिरन्छ तथा त्यसो भएमा  सेनािभऽको िनदश र िनयन्ऽण संरचना न  
हनेुछ भिनन्छ। 
31 नेपाली सेनामा पदो ित रोलबमसँग जोिडएको हनु्छ। एकै दजार्का अिधकृतह  
भए पिन भनार् भएको समयअनसुार रोलबम तोिकन्छ। हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको 
िरपोटर्, नेपालको भिवंयः कसको हातमा? मािथ उल्लेिखत। 
32 सेनाध्यक्ष गु ङका लािग यो सवारी त्यित सहज भइरहेको छैन। उनले जनवरी 
२०११ मा पिहलो पटक त्यो योजना ूःततु गदार् रक्षामन्ऽी र सेनाका केही 
सूऽह  त्यसले नेपाली सेनाको धारणालाई ू ितिनिधत्व गदन भनेर तु न्तै त्यसबाट 
पिन्छए। त्यसो गनुर्पछािडका कारण ू ःट छैनन।् त्यसमा नेपाली सेनाको भिूमका 
ूःट देिखन ुहु थ्यो वा केही पाऽह ले त्यसमा सेना माओवादीह ूित बढ्तै उदार 
भएको पाए िक त्यो भ  सिक । त्यही ू ःतावलई अनौपचािरक ढ ले ू धानमन्ऽी 
खनालसमक्ष पनु: ूःततु गिरयो र अिहले त्यो पाटीर्ह काबीच वातार्को आधार 
बनेको छ। त्यित बेलै विर  जनलह मा िवभागीय िजम्मेवारी हःतान्तरण गन 
िवषयलाई िलएर सेनाूमखु र रक्षामन्ऽीबीच तनाव बढ्न गयो। “Ministry snubs 

NA proposal”, The Kathmandu Post, ९ जनवरी २०११। त्यित हुँदाहुँदै पिन 
समायोजनका लािग अिहलेको समयभन्दा उिचत समय आउन ुकिहल्यै सम्भव 
नहोला। सेनाध्यक्ष गु ङले सेप्टेम्बर २०१२ मा अवकाश पाउनेछन।् 
कायर्कालको उ राधर्मा ूधानसेनापितको ूभाव घट्दै जाने परम्परा नै छ। 

माओवादी समिथर्त खनाल सरकार आउनाले झनै पटु िमल्यो। 
समायोजनबारेको सम्झौतावातार् भनेको सदैव नेकािसतै हनेुछ, तैपिन 
खनाल सरकारले नेपाली सेनाको सपुरीवेक्षकका पमा केही गन जागँर 
देखायो।33 

उनीह ले एकअकार्ूित सम्भवत: किहल्यै न्यानोपनको अनभुव गन छैनन,् 
तर माओवादीह ले कटवाल काण्डबाट नेपाली सेनािसत जोरी खोज्नाले 
आइपरेका समःयाबाट केही िसकेका छन ्र नेपाली सेनालाई पिन आफ्ना 
पिहलेका ू ित न् ीिसत लड्न हरबखत तम्तयार रहन ुनपरेकामा हाइसन्चो 
भएको छ। एकआपसूितको अिव ासको तहमा जनु कमी आएको 
देिखएको छ त्यसलाई अिहलेको अवःथामा नराॆो मा  सिकँदैन।  

अिहलेको हकमा त नेपाली सेनाभन्दा पिन अन्य ि कोण र 
गत्यात्मकताको मह व बढी छ, खासगरी ती कारक त वह  जसले 
बदिलरहने शिक्त सन्तलुन र राजनीितक िव ासको स टलाई ूभािवत 
पादर्छन।् जनमिुक्त सेना माओवादी पाटीर्को राजनीितको केन्ििबन्दमुा 
रहेको छ, िकनभने समायोजन र पनु:ःथापनाबाट कित बढी फाइदा िलन 
सिकन्छ भ  े कुराको िनधार्रण जनुमिुक्त सेनाबाटै हनेुछ। अ  
पाटीर्ह लाई माओवादीह को आन्तिरक गत्यात्मकता बझु्न र यो पाटीर् 
कता गइरहेछ भनी थाहा पाउनै गा॑ो पिररहेको छ। उनीह  
माओवादीह को स षर् असली हो या राजनीितक चाल माऽै हो र 
पिहलेका िविोहीह  साँिच्चकै समायोजन हनु चाहेका हनु ्िक होइनन ्भ े 

                                                        
बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , नेपाली सेनाका अवकाशूा  विर  अिधकृतह , 
काठमाड , फेॄअुरी-अिूल २०११। एउटा तकर्  के छ भने समायोजनलाई 
ःवीकान नेपाली सेनाले अिहले देखाएको तदा कताले उसको बढ्दो 
आत्मिव ासलाई देखाउँछ। एक हदसम्म यो तकर्  जायज छ, तर नेपाली सेनाले 
आफ्नो ःवाधीनताका साथै संःथागत ःवाथर्ह को पिन रक्षा गनुर् ज री हनु्छ। 
समायोजनूित उसको अिहलेको खलुापन नेपाली सेनाले तलुनात्मक पमा खोजेको 
बढी ःवाय ता वा उसले चाहेका अन्य छुट वा सिुवधा पाउनका लािग गरेको 
लेनदेन पो हो िक भ े ःप  छैन। उदाहरणाथर्, जून २०११ मा रक्षा मन्ऽालयको 
एउटा कायर्दलले नेपाली सेनािसतको घिन  सहयोगमा सेनाको पनुसर्ंरचनाबारे 
एउटा ूःताव पेस गरेको िथयो। मिन्ऽपिरष  मा अझै पािरत नभएको र संसदमा 
छलफल नगिरएको उक्त ूःतावमा दईु रथी, छ उपरथी र एक दजर्नभन्दा बढी 
बािहनीपितको नयाँ पदह  िसजर्ना गन िसफािरस गिरएको छ। त्यसबाट नेपाली 
सेनािभऽ रोलबम र अवकाश हनेु िमितबारे िववाद उत्प  भएका कारण 
मन्ऽालयले त्यो ूःताव ःवीकार गनर् िवलम्ब गरेको बिुझएको छ। “ सेनामा 
पनुसर्ंरचना गन िनणर्य”, अ पूणर् पो , २१ जून २०११; र बाइिसस मपुसँग 
अन्तवार्तार्, काठमाड , मे २०११। 
33 उदाहरणका लािग, जलुाई २०११ मा संसदको राज्य व्यवःथा सिमितले शािन्त 
सेनाका लािग सामान खिरद गन काम नेपाली सेनाबाट आफ्नो हातमा िलन र 
खिरदको भकु्तानी संयकु्त रा बाट सोझै िलन सरकारलाई िनदशन गरेको िथयो। 
त्यही मिहनामा सेनाध्यक्ष गु ङले सेनाको कल्याणकारी कोषमा पारदिशर्ता नभएको 
र सेनाको “िहन्दू चिरऽ” को िवषयलाई िलएर सावर्जिनक लेखा सिमितसाम ुर सेना 
समावेशी हनुपुछर् भ े िनदशन पालनाका सम्बन्धमा राज्य व्यवःथा सिमितलाई 
जवाफ िदनपुरेको िथयो। “Govt told to procure for peacekeeping missions”, 

Republica, ५ जलुाई २०११; “No misuse of welfare fund: NA”, The 

Kathmandu Post, ११ जलुाई २०११। 
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भेउ पाउने कोिससमा छन।्34 तर आन्तिरक शिक्तस षर्ले हालका लािग 
िवौाम पाएको छ। समायोजनबारे आफ्नो ूःट ि कोणलाई पाटीर्ले 
अिघ बढाउनेछ र ूचण्डले िनणर्य िलने अिधकार पाएका छन।् नेकाको 
नेततृ्व कित िभड्न सक्छ त्यो मह वपूणर् हनेुछ। त्यसैगरी अन्य 
गैरमाओवादी आफ्नै बलमा कित बढ्न तत्पर हनेुछन ्र सरुक्षा क्षेऽको 
सवालमा नेपाली सेनाले राखेको ू ःतावभन्दा पितर्र कित जान सक्छन ्त्यो 
पिन मह वपूणर् हनेुछ।  

                                                        
34 नेकाका एक जना विर  नेताको भनाइमा माओवादी पाटीर्मा देिखएका 
समःयाह  समायोजनसम्बन्धी वातार्मा ूचण्डको हात बिलयो पानर् सघाउ पगुोस ्
भनेर गिरएका “नाटक” हनु।् बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, नयाँ िदल्ली, जलुाई 
२०११। 

४. ूितःपधार्को बाध्यता 

क. माओवादी पाटीर् र जनमिुक्त सेनाको सम्बन्ध 

१. सै ािन्तक िवचार र छिव, रणनीित र कायर्नीित 

यु िवराम भएको पाँच वषर् िबितसक्दा जनमिुक्त सेनाले पाटीर्का लािग 
कःतो मह व राख्दछ भ े कुराको मापन गनर् गा॑ो छ।35 अिहलेकै 
अवःथामा माओवादी सेनाको उपयोग एनेकपा (माओवादी) का लािग 
सीिमत देिखन्छ। सन ्२००६ देिख नै यसको सैिनक मह व लगातार 
घट्दै आएको छ र पाटीर् फेिर यु मा फकर् नेवाला छैन।36 माओवादीको 
िहंसा थाल्ने क्षमता छ र त्यसको उपयोग ःथानीय ॐोतसाधन िनिम्त हनेु 
ूितःपधार्मा भइरहेको छ तथा भिवंयमा हनेु चनुावह मा पिन त्यसको 
खाचँो पलार्। तर उनीह को िहंसा थाल्ने क्षमताको ॐोत अब अन्यऽ 
सरेको छ जःतै, यसका यिुनयन र अन्य साझेदारी संःथाह , वाइसीएल 
र जनःवयंसेवक ब्यरुो।37 तथािप पाटीर्िभऽ माओवादी सेनाको िनकै ठूलो 
ूतीकात्मक र भावनात्मक ध्विन िव मान छ। यो पाटीर्को इितहास र 
राजनीितक दशर्नको ँयमान ूतीक हो, य िप पाटीर्ले बहदुलीय 
ूजातन्ऽ अगँालेपिछ राजनीितक दशर्नमा पिरंकार आउँदै गएको छ। 
पाटीर्मा रहेर पिन पाटीर्को सेनािसत आब  नहनु ु भनेको हालैका 
राजनीितक पिरवतर्नह मा यसको भिूमका नकानुर् हो र नेपालको 
पान्तरणका लािग हजार ले िदएका योगदान तथा बिलदानको बेवाःता 

गनुर् हो।38 यसका धेरै ूत्यक्ष असरह  माओवादी नेततृ्वमा पिन पनर् 

                                                        
35 यो खण्ड बाइिसस मपुले व्यिक्तगत पमा भेटेर, फोन गरेर र इमेलबाट 
काठमाड , िचतवन, सखुत, बाँके, सनुसरी, झापा, पाँचथरमा माओवादी िॄगेड, 

बटािलयन र कम्पनी कमाण्डरह लगायत साधारण लडाकूह  गरी बीस जना 
माओवादी लडाकूह , सन ् २०१० मा अयोग्य ठहिरएका 10-12 जना 
पूवर्लडाकूह , पऽकारह , अन्तरार्ि य अनगुमनकतार्ह  र िशिवरमा कायर्रत अन्य 
व्यिक्तह सँग िलइएको अन्तवार्तार्ह मा आधािरत छ, अक्टोबर २०१०-जून 
२०११। 
36 सैन्य र राजनीितक खण्ड छु ाउन पाटीर्लाई समय लागेको छ। खासगरी पैसा 
उठाउन सक्ने जनमिुक्त सेनाका केही कमाण्डरह  पाटीर् नेततृ्वलाई राॆो दबाब 
िदने सामथ्यर् राख्दथे। अिहले त्यःतो सामथ्यर् मूलत: पाटीर्का ॅात ृस ठनह का 
ूमखुह को छ। बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, अनसुन्धानकतार्, काठमाड , माचर् 
२०११। हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालको राजनीितक संःकार, मािथ 
उल्लेिखत। 
37 सन ्२०१० देिख वाइसीएल तलुनात्मक पले चपुचाप छ र जनःवयंसेवक 
ब्यरुोको भिूमका र ूभाव अझै ूःट छैन। तर यःता समूह र माओवादी 
यिुनयनह  पाटीर्का ज्यादै मह वपूणर् हितयार हनु।् ियनीह को माओवादी 
सेनािसतभन्दा पिन आफ्ना स ठन, राजनीितक ूितःपधीर्ह  र जनतािसत दैिनक 
पमा िनकट सम्पकर्  हनेु गदर्छ। 

38 पाटीर्िभऽ त्यःतो भावना राख्नमेा िकरण समूह र ूचण्ड माऽै छैनन।् 
उदाहरणाथर्, हालसालै माऽ बाबरुाम भ राईले के लेखेका छन ् भने जनमिुक्त 
सेनाको ऐितहािसक भिूमका, धैयर् र सहादतलाई अवमूल्यन गरेर शािन्त ूिबया 
टु ोमा परु ्याउन असम्भव छ। “सेना समायोजनका जिटलता”, नयाँ पिऽका, २८ 
जून २०११। यो एउटा किठन काम हो। माओवादीह ले नयाँ संिवधानको 
ूःतावनामा “जनयु ” र “जनमिुक्त सेना” भ े शब्दह  उल्लेख गनुर्पन माग 
राखेका िथए। मे २०११ मा संवैधािनक िववादह  सलु्झाउनका लािग ूचण्डको 
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जान्छ: लडाकूह ले आफूह  “अपमािनत” महससु गछर्न ्र उनीह  अझ 
बढी अपमािनत हनु चाहँदैनन।्39  

क रपन्थी भिननेह का लािग बािन्त अझै सिकएको छैन, य िप 
उनीह  जनमिुक्त सेनाको उपयोग फेिर किहले र कसरी हनेुछ भ ेमा 
ूःट छैनन।्40 तर जनमिुक्त सेनालाई साबतु रािखराख्नाले फेिर ठूलो 
िभडन्त र िविोह हनु सम्भव छ भ े कल्पना िजउँदो राख्न म त पगु्छ। 
समायोजन र पनु:ःथापना “आत्मसमपर्ण” जःतो देिखन ुहुँदैन भ े िकरण 
तथा अन्य नेताह को भनाइ माओवादी सेना सोचेभन्दा चाँडै िवघटन 
हनु सक्ने कुराको ःवीकारोिक्त हो।41 

 “िविोह” को वकालत गन िकरण र “शािन्त तथा संिवधान” को पक्षमा 
तकर्  गन ूचण्ड र बाबरुामबीचको बहुू चािरत वैचािरक मतिभ ता 
आफ्नै ठाउँमा छ, तर त्यसभन्दा मह वका कुरा अ  नै छन।्42 
िकरण र भ राईको साठगाँठ हनु ु अःवाभािवक देिखन्थ्यो। तर मे 
मिहनामा संिवधानसभाको म्याद थिपएपिछ िनणर्य िलने र स ठनात्मक 
मािमलामा तथा संसदीय अन्तरिबयामा रहेको ूचण्डको पकड 
खुःकाउने कुरामा उनीह  एक भए। िकरणको खेमा सरकारमा आफ्नो 
                                                        
नेततृ्वमा गठन भएको कायर्दलले ती शब्दावली नराख्न े िनधो गर ्यो। नेपालको 
संिवधान भनेर जनु नाममा सहमित भएको छ त्यसले पिन िवगत पाँच वषर्मा भएका 
कुनै पिन पिरवतर्नह  (जःतो गणतन्ऽ र स ीयताूितको ूितब ता) लाई 
जनाउँदैन। 
39 यसमा भाषाको कुरा पिन आउँछ। गैर माओवादी पाऽह ले घरीघरी 
समायोजनबाट नेपाली सेना “ूदूिषत” हनु्छ भ े गरेका छन।् िशिवरबाट 
िनकािलएका केही लडाकूह ले भोग्नपुरेको ितरःकार र उपेक्षा पिन अक  पाटो 
हो। जनमिुक्त सेना र यु मा मािरएका अथवा बेप ा भएकाह को पिरवारजन 
लडाकूह को भिवंय मोलतोलका लािग माऽ पाटीर् नेततृ्वले ूयोग गन गरेकोमा 
उनीह को आलोचना गछर्न ्र किहलेकाही ँबदला िलने धम्की पिन िदने गछर्न।् 
माओवादी र अन्य ू काशनह मा लडाकूह का थुू  ैिवचारह  हालसालै छािपएका 
छन,् उदाहरणका लािग, “ूचण्ड कमरेडलाई िशिवरको पऽ”, जनआःथा, २० अिूल 
२०११; र “फुटबादीलाई हाॆो आगँनमा ठाउँ छैनः एक सिहद प ीको पेिरस 
डाँडालाई पऽ”, लाल रक्षक, २६ जून २०११। हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िबिफङ, 

नेपालको लागछोड शािन्त ूिबया, मािथ उल्लेिखत। 
40 अक्सर गरेर “जनिविोह” लाई माओवादी बािन्तको अक  सम्भाव्य चरणका 
पमा िलने गिरन्छ। यो सामान्यत: सहरकेिन्ित रहन्छ र जनपिरचालनको 

सन्दभर्मा यो जनमिुक्त सेना र िमिलिसयाको आवँयकता पन छापामार यु भन्दा 
मूलभतू पमा फरक हनु्छ भनेर व्याख्या गिरन्छ।  
41 जनु िनंकषर्का आधारमा माओवादीह  मूलधारका पाटीर्ह सँग गठबन्धन गरेर 
शािन्त ूिबयामा गएका िथए ती बदिलएका छैनन:् सैन्य िवजय असम्भव िथयो र 
वािञ्छत पिन िथएन। पाटीर्ले राज्यशिक्त ूा  माऽ नगरी त्यसलाई कायम पिन 
रािखराख्न ेहो भने माओवादीले स ा कब्जा गनर्का लािग अन्तरार्ि य पिरिःथित 
अनकूुल िथएन र परम्परागत कम्यिुनःट मोडेल नेपालमा काम लाग्ने िथएन। 
हेनुर्होस ्बाइिसस मपुका िरपोटर्ह , नेपालका माओवादी: ितनका लआय, संरचना र 
रणनीित; नेपालका माओवादीह : िवशु तावादी िक व्यवहारवादी, दवैु मािथ 
उल्लेिखत। पाटीर्ले अिहले आफ्नो स ठनात्मक स ाल र साधनॐोतह लाई धेरै 
माऽामा फैलाएको छ र ितनबाट िनकै बल ूा  गरेको छ। यसको अथर् अब 
अन्य बहस र स षर्मा जनमिुक्त सेनाका सदःय, हितयार र ूतीकह  ूयोग गिरने 
छैन भ ेचािहँ होइन। 
42 पाटीर्िभऽका मतभेदको जानकारीका लािग, हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िॄिफङ, 

नेपालको लागछोड शािन्त ूिबया, मािथ उल्लेिखत। 

ूितिनिधत्व बढेको हेनर् चाहन्थ्यो।43 त्यसकारण, उनीह बीचको स ा 
स षर्लाई िनजी मह वाकाङ्क्षा र शऽतुा तथा पाटीर्को फैलँदै गएको 
कप रेट ःवाथर्उपरको िनयन्ऽण र व्यवःथापनमा आफ्नो िहःसा खोज्ने 
चाहनाले जन्माएका हनु।्44 

समायोजन बहृ र अन्तरपाटीर् लेनदेनकै एउटा भाग िथयो। मे २०११ 
पिछ माओवादीह ले समायोजनबारेको आफ्ना नीितलाई उल् ाए। 
उनीह  समचु्चा एकाइह को समायोजन हनुपुछर्, कुनै दजार् र तहमा भनार् 
गदार् नेपाली सेनाका िनयम लागू हनु ुहुँदैन भ  थाले। यःता भनाइ 
िकरणको वैचािरक नीितअनु प िथए। तर अन्तरपाटीर् छलफललाई रोक्न ु
आन्तिरक शिक्त स षर्मा आफ्नो हात बिलयो पानुर् िथयो र त्यसका साथै 
जनमिुक्त सेनालाई फाइदा पगु्ने गरी सम्झौतावातार् गनर् ूचण्डलाई दबाब 
िदन ुपिन िथयो। 

सन ्२०१० देिख २०११ को सु सम्म ूचण्डले ूधानमन्ऽीको पद 
पाउन जनु ूयास गरेका िथए त्यसको पाटीर्का िविभ  तप्काबाट 
आलोचना भयो। उनीह लाई पाटीर्िभऽ कडा िनयन्ऽण राख्दाराख्दै राि य 
राजनीितक म मा समेत आफ्नो हैिसयत सु ढ पानर् ूचण्डले संवैधािनक 
मािमलालगायतका मूलभतू सवालह मा सम्झौता गनछन ्वा आफूखसुी 
िनणर्य िलनेछन ्भ  ेडर िथयो।  

                                                        
43 ूचण्ड एनेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष, पाटीर् संसदीय दलका नेता, स ठन 
िवभागका वाःतिवक ूमखु हनु ्र बेलाबखत िवरोधाभासपूणर् िव ि ह  आउने गरे 
तापिन उनी जनमिुक्त सेनाका सव च्च कमाण्डर पिन हनु।् भ राईको छनोट 
ःवाभािवक हनेु िथयो, तर उनलाई सन ्२००८ मा पाटीर् संसदीय दलको नेता 
बनाइएन। सन ्२०११ मा पाटीर् पनुसर्ंरचना हुँदाखेिर उनले त्यस पदको दाबी गरे 
पिन त्यो पाएनन।् तर माओवादीको नेततृ्वमा गठन हनेु अक  सरकारको 
ूधानमन्ऽी ब  उनले पाटीर्को समथर्न पाए। उनले सम्मान पाउनका लािग माऽ 
ती दवैु पद खोजेका िथएनन;् संसदीय दलको नेता भएपिछ पाटीर्को अध्यक्ष पदका 
लािग चनुौती िदन सक्ने सम्भावना बढ्छ। जःतो नेकाले देखाएको छ, िनणर्य िलने 
अिधकार दईु शिक्तकेन्िमा िवभािजत भएपिछ अन्य पाटीर्ह सँग ूभावकारी पमा 
वातार् गनर् अप्ठेरो हनु्छ। नामका लािग िकरण पाटीर्को शिक्तशाली स ठन 
िवभागका ूमखु भए पिन उनमा कायर्कारी अिधकार िथएन। उनलाई त्यो 
अिधकार त िदइयो, तर त्यसो हुँदैमा पाटीर्का मखु्य स ठनकतार्ह को िन ा 
ूचण्डबाट िकरणितर सछर् भ े ग्यारेन्टी छैन। महासिचव रामबहादरु थापा 
“बादल” ले जनमिुक्त सेनाको ू मखुको बढुवा पाएबाट उनको भिूमका कःतो हनेुछ 
त्यो बताउने बेला भएको छैन। उनका सम्बन्धह मा भइरहने फेरबदल, सबै 
खेमाबाट उनलाई ू ा  समथर्न र धेरै कमाण्डरह िसतको उनको िनकट सम्पकर् को 
आफ्नै मह व छ, तर समम माओवादी सेनाको भिवंयबारे िनक्य ल नभएसम्म 
सेनाउपर ू चण्डको पकड खकुलो हनेु छाँट छैन। बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , 

काठमाड , जून-जलुाई २०११। मन्ऽालयह को भागबण्डा माओवादीह का लािग 
िवभाजनकारी र ो। सरकार गठन भएपिछ आफ्नो भागमा आएका क्यािबनेट 
मन्ऽी र राज्यमन्ऽीह को पद भनर् माओवादीह लाई पाँच मिहना लाग्यो। जलुाई 
२०११ मा सबै खेमाको भाग पगु्ने गरी मिन्ऽपिरष  मा पाटीर्को ूितिनिधत्वबारे 
पनु: सम्झौता हुँदा ूचण्डले मिन्ऽमण्डल पनुगर्ठन गनर् ूधानमन्ऽीलाई अिनच्छुक 
पाए। उनी सहमत त भए, तर त्यसका लािग माओवादीह ले आफ्नो समथर्न िफतार् 
िलने धम्की िदनपुर् यो। 
44 हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िॄिफङ, नेपालको लागछोड शािन्त ूिबया, मािथ 
उल्लेिखत। 
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यी कारणह ले गदार् माओवादी सेनाका केहीलाई जनमिुक्त सेनालाई टु ा 
पन गरी कुनै सहमित होला िक भ े डर पःयो।45 ू चण्डका पाटीर्िभऽ र 
बािहरका आलोचकह लाई के कुरा राॆरी थाहा छ भने उनलाई बाहेक 
गरेर कुनै सहमित हनु सक्दैन। पाटीर्को साम ु समायोजन र 
पनु:ःथापनाबाहेक अ  पिन थुू  ै मह वका िवषय भएकाले ूचण्डले 
समायोजनबारे अ  पाटीर्ह िसत बडो कडाइसाथ मोलमोलाही गिररहेको 
भान िदएर वाःतवमा संिवधान लेखन ूिबयाको नेततृ्व गद अ  
पाटीर्ह िसतको मतिभ तालाई साघँरुो बनाएर नया ँ संिवधान बनाउन 
सम्भव छ भ े देखाउन सक्छन ् र संिवधान लेखन माओवादी 
आन्दोलनको एउटा ूमखु लआय हो। बेलाबखत उनको कुरा काट्ने 
काम भए तापिन जनमिुक्त सेनाका कमाण्डरह  उनीूित औधी बफादार 
छन।् उनले समायोजन र पनु:ःथापनाबारे हनेु कुनै पिन सहमितलाई 
गितलो अन्जाम िदन सक्नपुछर्। पाटीर्ले दईु सेना िमसाउने कुरा गनर् 
छाड्नाले जनमिुक्त सेनाको आकाङ्क्षाको बेवाःता भएको हनु सक्छ, तर 
ूत्येक लडाकूको व्यिक्तगत िहतलाई यसै फासफुस पानर् सिकँदैन। त्यसो 
गनार्ले भिवंयमा ूचण्डको हैकममा चनुौती आउन सक्छ। गटुबन्दीले 
यसै पिन खलल पैदा गरेको छ र संिवधान लेखन ूिबयामा माओवादी 
नेताह ले गरेका सम्झौताह ले गदार् ूचण्डको ूित ामा आघात पनर् 
सक्छ र उनले काम सम्प  गराउन नसकेको ठहिरन सक्छ।46    

समायोजन गिरएका लडाकूह लाई तदनु पको िजम्मेवारी िदइनपुछर् र 
उनीह मािथ नेपाली सेनाको भनार् िनयम लागू गिरन ुहुँदैन भ े जःता 
जनमिुक्त सेनाका कमाण्डरह  तथा िकरणले िलएका अडानह  
सम्झौतावातार्िभऽ पिरसकेका छन।्47 यी तकर् ह  आन्तिरक शिक्तस षर्मा 

                                                        
45 नेपाली सेनामा ७,०००- ८,००० जना माओवादीह लाई ठाउँ िदने कुरा 
भइरहेको छ र एकाध हजारलाई ूहरी र अधर्सैिनक बलमा समावेश गन कोिसस 
माओवादीह ले गनर् सक्नेछन।् बाइिसस मपुसँग अन्तरवार्तार्, काठमाड , जलुाई 
२०११। कोइरालाले वचन िदएका िथए भनेर ू चण्डले दाबी गन गरेको अ भन्दा 
यो सङ्ख्या दईु गणुा बढी छ। 
46 उदाहरणाथर्, रा पतीय प ित माओवादीको मूल माग रहेको िथयो, पाटीर्ह  
अिहले अधर्- रा पतीय प ितमा जान सहमत भएका देिखन्छन।् स ीयतासम्बन्धी 
सम्झौतावातार्को नितजा यःतै हनु्छ भनेर भ  सिकने अवःथा छैन र ूचण्डले 
राज्यह को सङ्ख्याका बारेमा छलफल गनर् सिकने बताएका छन।् यःता 
सहमितहह मा जान सक्ने उनी एक्ला माओवादी नेता होइनन।् भ राई निजकका 
एक जना विर  पाटीर् सदःयले भने, “ स ीयता, शासकीय ःव प, िनवार्चन ूणाली 
जःता संिवधानका टु ो लाग्न बाँकी िवषयह  वैचािरक ूकृितका होइनन।् ती 
सवालह उपर छलफल गनर् हामीलाई माक्सर्वाद वा लेिननवाद वा माओवाद 
केहीले छेक्दैन।” बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काठमाड , जून २०११। यी 
सवालह  वैचािरक नहनु सक्छन ् तर ितनबारेका िनणर्यह ले राज्य स ाको 
संरचनालाई िनधार्रण गनछन।् त्यो माओवादीह का लािग िवचारधारा जि कै 
मह वको हनेुछ। पाटीर्ले धेरै कुरामा सम्झौता गर ् यो भ े पनुर् हुँदैन, िकनभने 
कायर्कतार् र एनेकपा (माओवादी) िभऽका खेमाह ले संवैधािनक मु ाउपर िलइने 
िनणर्यह लाई निजकबाट िनयािलरहेका हनेुछन।् बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , 

काठमाड , जून २०११। बाइिसस मपुको िरपोटर् पिन हेनुर्होस,् नेपालको लागछोड 
शािन्त ूिबया, मािथ उल्लेिखत; िरपोटर् नं. १९९, नेपालः पिहचानको राजनीित र 
स ीयता, १३ जनवरी २०११। 
47 लडाकूह ले ूायः बडो किसएर “म मेरो छाती नपाउने छैन” भ े गछर्न।् तर 
उमेर र िशक्षाको आवँयकता सम्बन्धमा नेपाली सेना र नेकाले लचकता देखाए 

उपयोग भइरहेका छन।् तर मन्ऽालयको राॆो बाँडफाँड हुँदैमा वा कुनै 
खास व्यिक्त ू धानमन्ऽी हुँदैमा यी कुराह को टु ो आफ से आफ लाग्छ 
भनी ठा ुचािहँ गल्ती हनेुछ। यी सबै अन्तरसम्बिन्धत लआयह  हनु ्र ती 
बदिलरहन सक्छन।्  

२. लडाकूह  के सोच्छन?्  

लडाकूह का मागलाई डोर् याउँदै लैजान ुगा॑ो काम हो। संिवधानसभाको 
िनवार्चन सम्प  भएपिछ पाटीर् र जनमिुक्त सेनाको सम्बन्धलाई 
पनुपर्िरभािषत गिरएको िथयो। अिन आम लडाकूह मा र तल्ला तहका 
अिधकृतह मा पाटीर्को भिूमका र नेताह को कायर्शैली आलोचनाको 
िवषय रहेको छ। पाटीर् नेततृ्व जनमिुक्त सेनाको आम तहबाट टािढँदै 
गएको छ र पाटीर्ले आफ्नो भनाइ र अडानबारेको सूचना तल्लो तहसम्म 
परु् याउन कमाण्डरह लाई सेतकुा पमा ूयोग गन गरेको छ। विर  
नेताह  िशिवरह मा िवरलै गएका छन।् नेताह ले गरेका उल्लेखनीय 
ॅमण भनेको सन ्२०१० मा अयोग्य लडाकूह ले िशिवर छाड्दा र 
माओवादी सेना सरकारलाई हःतान्तरण गदार्खेिर जनवरी २०११ मा 
भएको िथयो।48   

                                                        
भने त्यसलाई नःवीकारी उनीह लाई धर छैन। बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , 

काठमाड , जून २०११। 
48 पाटीर्को यु कालीन ूणालीअन्तगर्त ूत्येक एकाइमा एक जना सैन्य कमाण्डर 
र एक जना किमसार रहने गथ। त्यसमा किमसारको अिधकार भने बढी हनेु 
गथ्य । िवःततृ शािन्त सम्झौतामा हःताक्षर गरेपिछ पाटीर्ले त्यसमा फेरबदल 
ल्यायो। त्यस बेलादेिख सैिनक मािमलालाई जनमिुक्त सेनाको जनरल ःटाफ 
िमिटङले हेन गरेको छ। जनमिुक्त सेनाका सव च्च कमाण्डर ू चण्ड कायमै रहे र 
दैनिन्दन कामह  हेन कमाण्डर नन्दिकशोर पनु “पासाङ” भए। सन ्२०१० मा 
ूचण्डले आफू जनमिुक्त सेनाको ूमखु नरहने र पासाङ नै कमाण्डर हनेु घोषणा 
गरे, तर भनाइअनु प पिरवतर्न भएको देिखएन। जनरल ःटाफ िमिटङको 
समानान्तरमा सरुक्षा अथवा सैन्य र समायोजन ब्यरुो रहेको छ, जसले राजनीितक 
नेततृ्व ूदान गथ्य । यसको नेततृ्व पिन ूचण्डले नै गथ र उनको मातहतका 
“इन्चाजर्” का पमा वषर्मान पनु “अनन्त” िथए। पाटीर्का िनणर्यह  ियनै 
िनकायह माफर् त सम्ूिेषत हनेु गछर्न।् संिवधानसभाको िनवार्चनपिछ सैिनक ब्यरुोले 
समायोजनसम्बन्धी कामह मा बढी समय िदने गरेको छ र हालका वषर्ह मा 
िशिवरमा राजनीितक ूिशक्षणह  नगण्य माऽ भएका छन।् तर, लडाकूह ले 
िनयिमत सैन्य तािलमका साथै “सहरी िविोह” को तािलम िलने गरेको बिुझएको 
छ। केही गरी अन्य पाटीर्ह ले संिवधानसभा वा शािन्त ू िबयाको बाटो छाडे भने 
सहरी िविोह ज री हनु्छ भ े माओवादी धारणाका कारण सहरी िविोहको तािलम 
पिन िदइएको हनुपुछर्। पाटीर्को स ठन िचऽमा जनरल ःटाफ िमिटङमा ू चण्डको 
मातहतमा चार जना डेपटुी कमाण्डरह  (पासाङ, अनन्त, चन्िूकाश खनाल 
“बलदेव” र जनादर्न शमार् “ूभाकर” ), सातओटा िडिभजनका कमाण्डरह  र पाटीर् 
मखु्यालयका सरुक्षा कमाण्डरलाई देखाइएको छ। सैन्य अथवा सरुक्षा ब्यरुोमा 
ूचण्ड र अनन्तभन्दा तल पासाङ, ूभाकर, बलदेव, तेॐो िडिभजनका कमाण्डर 
धनबहादरु माःकी “राजेश”, चौथो िडिभजनका कमाण्डर तेजबहादरु वली “ूतीक”  
र पिहलो िडिभजनका कमाण्डर सन्त ुदराइँ “परवाना” छन।् बादललाई जनमिुक्त 
सेनाको सपुरीवेक्षण गनर् बनेको नयाँ आयोगको ूमखु बनाइएको छ। तर चेन 
अफ कमाण्ड अझ पिन पासाङकै हातमा छ र ूचण्डको ःथान बादलले र जनरल 
ःटाफ िमिटङको ःथान आयोगले िलने हो िक भ े कुरा अिहले पिन अःप  नै 
छ। स ठनात्मक पले सैन्य र  पाटीर्को िवभेद ःप  हनु सक्छ, तर पाटीर्ले धेरै 
जनाको सम्बन्ध दवैुितर जोिडएको छ भ ेतफर्  पिन िवचार परु् याउनपुन हनु्छ। सेना 
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केही कमाण्डरह ले उमेरका कारण नेपाली सेनामा विृ  थाल्न सक्दैनन ्
र केहीको न्यूनतम शैिक्षक योग्यता पगु्दैन। धेरैले नेपाली सेनामा मेजर 
जनरलको तहमा पगु्ने आशा अिहल्यै छािडसकेका छन।्49 केही भने 
िनणर्यकारी िनकायह मा सदःय बिनसकेका छन ् र केही िजल्ला वा 
 राज्यःतरीय सिमित जःता पाटीर् संरचनामा ठाउँ पाउनेमा ढुक्क छन।्50  

िॄगेड र बटािलयन कमाण्डरह को अवःथा केही जिटल छ। नेपाली 
सेनामा उनीह ले केही गनर् सक्ने सम्भावना देिखन्छ Ñ उनीह मध्ये धेरै 
जना त ना छन ्र केहीले हाइःकुलसम्मको िशक्षा हािसल गरेका छन।् 

                                                        
र पाटीर् नेताह का बीच कायम यःतो जिटल सम्बन्ध पाटीर्को कायर् िवभाजनको 
खाकामा ूितिबिम्बत भएको देिख । त्यसले गदार् भिवंयमा के हनेु हो भ  गा॑ो 
छ। बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , जून-जलुाई २०११। 
49 केही विर  माओवादी लडाकूह लाई नेपाली सेनामा तलुनात्मक पले 
मािथल्लो तहमा समायोजन गन ू बारे अझसम्म गम्भीरतापूवर्क छलफल 
चलाइएको छैन, तर कणल (महासेनानी दजार्सम्मको सम्भवतः िमल्न सक्नेछ। 
बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, जलुाई २००१। िजतेन्ि देव पिन हेनुर्होस,् “Juggling 

twin priorities”, The Kathmandu Post, २७ जलुाई २०११। जनमिुक्त सेनाका 
सातओटा िडिभजनह  छन,् ूत्येक िडिभजनलाई एक जना कमाण्डरले नेततृ्व 
गरेको हनु्छ। तीनओटा िॄगेडह  िमलेर एउटा िडिभजन बनेको हनु्छ। तीनओटा 
बटािलयनको एउटा िॄगेड हनु्छ, तीन कम्पनीको एउटा बटािलयन, तीनओटा 
प्लाटुनको एउटा कम्पनी र तीनओटा सेक्सनको एउटा प्लाटुन हनु्छ। ूत्येक 
एकाइमा एक जना कमाण्डर र एक जना सहायक कमाण्डर हनु्छन।् एउटा 
िडिभजनमा ३६४ कमाण्डर र ३६४ सहायक कमाण्डरह  हनु्छन।् (सात  
िडिभजन अिल फरक ढ ले बनाइएको छ, त्यसका तल्ला तहमा कमाण्डरह  थोरै 
छन।्) 
50 आठ जना विर  कमाण्डरह मध्ये छ जना केन्िीय किमटीका सदःयह  
छन,्अन्य दईु जना राज्य सिमितका सदःयह  छन।् सन ्२००८ देिख पाटीर् धेरै 
ठूलो भएको छ। केन्िीय किमटीको सदःय सङ्ख्या ३५ बाट १४६ पगु्यो। 
राज्य सिमितह  ठूला भए, यिुनयन जःता ॅात ृस ठनह का सदःय र आकार 
बढे। यसो हनुाका धेरै कारणह  हनु सक्छनः् पाटीर्को सम्बन्ध फरािकलो हुँदै 
जाँदा नयाँ ू वेशीह लाई ःथान िदनाले यसो भएको हनु सक्छ, सानो वाम पाटीर्सँग 
एकता भएको कारणले हनु सक्छ (जःतो सन ्२००९ मा एकताकेन्ि  मसालिसत 
एकता भएको िथयो) र सके जनमिुक्त सेनाका सदःयह लाई बमशः राजनीितमा 
समािहत गद लैजानपुन कारणले पिन हनु सक्छ। सन ् २०१० मा भएको 
पालङुटार प्लेनममा १,१०० भन्दा धेरै कमाण्डरह ले भाग िलएका िथए, 

खिरपाटीमा सन ् २००८ मा भएको बैठकमा केवल २२० कमाण्डरह को 
सहभािगता िथयो। सन ्२००५ मा चनुबाङ प्लेनम हुँदासम्म जनमिुक्त सेनाका 
तीनओटा िडिभजनह  िथए, जसको नेततृ्व एक जना किमसार र एक जना 
कमाण्डरले गथ, कमाण्डरको मातहतमा एक जना सहायक कमाण्डर रहने 
व्यवःथा िथयो। एक जना कमाण्डर (पासाङ) बाहेक सबै कमाण्डरह ले 
मूलधारको राजनीितमा ूवेश गरे र अिहले उनीह  ःथायी किमटी सदःय भएका 
छन।् ूत्येक िडिभजनमा तीनतीनओटा िॄगेडह  िथए जसको नेततृ्व किमसार र 
कमाण्डरले गथ। अिहलेका धेरै िडिभजन कमाण्डरह  र केही सहायक 
कमाण्डरह  यसै समूहबाट तािनएका छन।् दईु जना िॄगेड किमसारह , 
टोपबहादरु रायमाझी “अिनल” र गणेशमान पनु “रँमी”, ले राि य राजनीित र 
पाटीर् जीवनमा ठूलो ःथान ओगिटसकेका छन।् जनमिुक्त सेनाको दजार्बाट 
उनीह को राजनीितक ूभाव ूितिबिम्बत हुँदैन, तल्ला तहका अिधकृतह  सेनामा 
ूवेश गनुर्भन्दा पिहला पाटीर्मा भनार् भएका हनु सक्छन ्र त्यसकारणले उनीह  
शिक्तशाली रहेका हनु्छन।् बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , काठमाड , जून- जलुाई 
२०११। 

त्यित हुँदाहुँदै पिन उनीह  नेपाली सेनाको ूणाली र ूविृ बारे अनिभ  
छन ्र उनीह ले आफ्नो औपचािरक िशक्षालाई बढाउँदै लैजाने सम्भावना 
पिन छैन।51 सबभन्दा मखु्य कुरा त नेपाली सेनामा ू वेश गनुर् व्यिक्तगत 
तवरमा उनीह का लािग राॆो नहनु सक्छ। उनीह ले राजनीितक 
पाऽका पमा कायर् गनर् पाउने छैनन ्र माओवादी सेनामा उनीह ले 
पाएका दजार् नेपाली सेनामा सम्भवत: किहल्यै पाउने छैनन ्र उनीह ले 
िवभेदकारी वातावरणमा रहेर काम गनुर्पन पिन हनु सक्छ। हनु त 
एनेकपा (माओवादी) ले कुनै वचन िदएको छैन, तर पाटीर्मा रहँदा नै 
मध्यम तहका कमाण्डरह ले इज्जत, ूभाव र आय आजर्न गनर् 
सक्नेछन।् यो समूह पाटीर् निजक छ र उनीह मध्ये धेरै जना पाटीर्ले 
अ॑ाएको काम खु खु  गन खालका छन।् केहीले पाटीर्ले िदन नसक्ने 
दजार् र तहको माग गनर् पिन सक्नेछन।् त्यःताह ले समायोजनलाई 
नकानछन।्  

माथ्ला तहका कमाण्डरह मा रहेको आत्मिव ास तल्ला तहका 
लडाकूह मा पाइ । कम्पनी कमाण्डरभन्दा तल्ला तहका अिधकृत र 
आम लडाकूह  सरुक्षा बलमा उनीह लाई ू वेश गराउन सम्झौतावातार्मा 
पाटीर्ले माथ्ला तहका अिधकृतलाई जि कै मह व िदने हो होइन त्यसबारे 
अन्योलमा छन।् मध्यम तहका कमाण्डरह झ उनीह ले यु मा भाग 
िलने कारण र आकाङ्क्षाह  पिन बेग्लाबेग्लै छन।् उनीह मध्ये केही 
यु  अझै सिकएको छैन भनी ठान्छन ्अथवा आफूलाई पाटीर् िव  हनेु 
सम्भािवत षडयन्ऽबाट पाटीर्लाई जोगाउने जगेडा शिक्तका पमा 
हेछर्न।्52 राज्यको पान्तरण हनु नसके कम्तीमा आफ्नो िनजी िजन्दगी 
त राॆो होस ्भनी सोच्नेह  पिन छन।् त्यसबाहेक आफूलाई धोखा 
िदइयो भनेर िनराश हनेुह  पिन छन,् मान  उनीह ले कैय  अमूल्य 
वषर्ह  खेर फाले र अब उनीह लाई नेताह ले आफ्ना वाचा पूरा गछर्न ्
भ मेा िव ास छैन।53 

                                                        
51 बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, सेनाका अवकाशूा  जनलह , काठमाड , अिूल 
२०११। 
52 धेरैले माओवादी आन्दोलनको कायर्सूचीूित िव ास लागेर भनार् भएका िथए, 

केही भने जबजर्ःती भनार् गराइएका िथए। केहीले सश  िभडन्तमा भाग िलएका 
िथए, केही भने भान्से, भिरया र हलकाराको पमा काम गरेकाह  िथए। 
कैय चािहँ माओवादी िमिलिसयामा आब  रहेर काम गरेकाह  िथए। 
कोहीकोहीचािहँ िकशोरावःथामा वाम राजनीित गन िव ाथीर्ह  िथए। यःता 
यवुाह लाई समाितने खतरा िथयो, त्यसैले उनीह  जनमिुक्त सेना अथवा 
िमिलिसयामा भनार् भएका िथए। यु को अन्त्य र समायोजनको ूितब ता एउटा 
अवसर िथयो, िवशेषतः जनमिुक्त सेनाका  पूणर्कालीन काम नगन सदःयह का 
लािग। खास गिरकन मिहलाह का लािग पाटीर्समिथर्त सरुक्षाजालो बेगर आफ्ना 
गाउँमा फकर् ने िवकल्प हनु सक्दैन िथयो। बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , पूवर् र 
वतर्मान माओवादी लडाकूह , अनसुन्धानकतार्ह , अिूल-मे २०११। यु मा भाग 
िलएका र िशिवरमा मोहभ  भएका कमाण्डरको अनभुवका लािग, हेनुर्होस ्खगेन्ि 
संमौला, “कमाण्डरका आसँकुो कथा” , कािन्तपरु/कोसेली, २३ जलुाई २०११। 
53 जनमिुक्त सेनाका सदःयह  र माओवादीसँग निजक रहेका पयर्वेक्षकह सँग 
भएको कुराकानीमा सािवकको दजार् घट्ने कुराले सबैलाई छोएको पाइयो, खासगरी 
कमाण्डरह का हकमा कःतो सम्झौता गिरनपुछर् भ े कुराको चेतना पिन 
उनीह मा यथे  छ। एक जना अनसुन्धानकतार्ले भने, “उनीह मध्ये धेरै जसो 
अिशिक्षत र अित गिरब छन।् ितनीह ले कुनै समःया खडा गदनन ्र नगद 
प्याकेज राॆो भएको खण्डमा उनीह मध्ये धेरै नेपाली सेनामा जाने छैनन।्”  यो 
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केही लडाकूह  उनीह का साध्य, साधन र वाःतिवक पिरणाम अिमल्दो 
भएको ःवीकाछर्न।् कित लडाकूह  यु  सु  हुँदा भखर्र िकशोरावःथामा 
ूवेश गरेका िथए र अिहले उनीह का छोराछोरी भइसकेका छन।्54 
“मेरो छोराले यु मा लड्न नपरोस ्भ े चाहन्छु। यु मा म त भाग्यले 
बाँचे त्यसका लािग म धन्य ठान्छु,” मध्यम तहका एक जना कमाण्डरले 
भने।55 अकार्ले भने, “म माओवादी हुँ। उस बेला लड्नबुाहेक हामीिसत 
कुनै उपाय िथएन। तर अिहले पिरिःथित बदिलएको छ। हामी कसरी 
िवकिसत हुँदै जाने त्यो सोच्नपुछर्।”56 

यसूकार बढ्दै गएको नैराँयलाई अिहलेसम्म त थामथमु पािरएको छ, 
तर उनीह को धैयर् टुट्दै गएको देिखन्छ।57 यसको अथर् तु न्तै नेततृ्व 
िव  बगावत भइहाल्छ भ े होइन। िशिवरमा अनपुिःथत रहनेह को 
सङ्ख्या िनकै उच्च रहेको बताइन्छ। उनीह ले बािहर गएर अथ कै गन 
वा पाटीर्का लािग काम गन गरेको हनु सक्छ र लडाकू रहँदा हैिसयतका 
साथै जीवनःतर सधुान सम्भावना घट्दै गएको भए पिन उनीह ले जेनतेन 
त्यसलाई धािनरहेका हनु सक्छ। माओवादी पाटीर्का जानकार 
समथर्कह , अनसुन्धाता र माओवादी आन्दोलनलाई निजकबाट 
िनयािलरहेका पऽकारह  तथा िछटफुट गिरएका सवक्षणह को िनंकषर्मा 
धेरै जना लडाकूह  सैिनक जीवनलाई िनरन्तरता िदन चाहँदैनन।्58 
अवकाशको प्याकेज वा पनु:ःथापनाका िवकल्पह  आकषर्क भएमा 
उनीह  गैरसैिनकका पमा िजउन चाहन्छन।्  

                                                        
कुरा सही हनु सक्ला, तर यसको अथर् के पिन हो भने समायोजन र पनु:ःथापनाको 
कायर्सूची जनमिुक्त सेनाका माथ्लो वगर्ले तय गरेका छन।् बाइिसस मपुसँग 
अन्तवार्तार्ह , काठमाड , जून २०११। 
54 ३,८४६ जना मिहला लडाकूह मध्ये ५० ूितशत मिहलाका बच्चा छन ्भ े 
अनमुान गिरएको छ। दीपक वाली, “अिधकांश लडाकू मिहला अयोग्य” , 

राजधानी, १४ जून २०१०। ःप तः जनमिुक्त सेनाका पु ष लडाकूह का पिन 
सेनाभन्दा बािहरका ीह बाट जन्मेका बच्चा छन।् 
55 बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काठमाड , मे २०११। 
56 बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काठमाड , जून २०११। 
57 एक जना कमाण्डरले लेखेका छनः् “हामी हाॆो (समायोजनको) मु ा चाँडै 
टुि योस ्भ े चाहन्छ । यी झ्यालखाना (िशिवर) मा हाॆो बसाइ लिम्बन ुहुँदैन।” 
“क्याण्टोनमेण्टका केही कुरा”  र “कमाण्डरको आसँकुो कथा” पिन हेनुर्होस,् दवैु 
मािथ उल्लेिखत। 
58 एक जना पऽकारले जनमिुक्त सेनाका ५० ूितशत लडाकूह  पनु:ःथापना 
प्याकेज मा  तयार छन ्भनेर लेखे। २५ देिख ३० ूितशत लडाकूह  सरुक्षा 
बलमा समायोिजत हनेुछन ्वा राजनीितमा फकर् ने छन,् जनु पाटीर्को इच्छामा भर 
पन कुरा हो, १५ ूितशतले माऽै यु मा अझै िव ास गछर्न।् चडुामिण भ राई, 

“सेनाको नयाँ सतर्”, नेपाल, २२ मे २०११। सेफरवल्डर्ले गरेको सभक्षणअनसुार 
व्यिक्त व्यिक्तसँग अन्तवार्तार् िलँदा ६० ूितशत लडाकूह ले यिद पनु:ःथापना 
प्याकेज आकषर्क भएको खण्डमा आफूह  नागिरक जीवनमा फकर् न इच्छुक 
भएको बताए। “Common ground? Gendered assessment of the needs and 
concerns of Maoist army combatants for rehabilitation and integration”, 

Saferworld, नोभेम्बर २०१०, प.ृ २३। एक जना विर  माओवादी पऽकारले 
जनमिुक्त सेनाका किरब ७० ूितशत लडाकूह  सरुक्षा बलमा जान नचाहेको 
बताए। लामो समयदेिख अनसुन्धानमा लागेका एक जना अनसुन्धानकतार्को 
भनाइमा कित नगद िदइँदैछ र पनु:ःथापना प्याकेजको मूल्य कित हनु्छ त्यसका 
आधारमा लडाकूह ले यस कुराको टु ो लगाउनेछन।् बाइिसस मपुसँग 
अन्तवार्तार्, काठमाड , मे-जून २०११। 

ख. नपेाली सेना 

नेपाली सेनाको परम्परागत संःथापनाको ि मा माओवादी लडाकूह  र 
एउटा वगर्का पमा राजनीित ह  अिभशाप हनु।् य िप पिहलेका केही 
लडाकूह लाई सेनामा िमसाउनपुछर् भ े कुरालाई अिहले उनीह ले 
मानेको देिखन्छ। अनौपचािरक तवरमा ूःततु गिरएको भए पिन नेपाली 
सेनाको ूःतावले सम्झौतावातार्को आधार ूदान गरेको छ। नेपाली 
सेनाले शािन्त ूिबयामा अवरोध परु् याएको छ भ  ेआमधारणामा केही 
सधुार ल्याउन खोज्दै त्यस ूःतावले नेपालको खास सेना आफू माऽ 
भएको दाबी गरेको छ। अझ अगािड बढेर त्यसमा समायोजन सेनाको 
इच्छा मतुािबक हनेु बताइएको छ, जो माओवादीले आफ्ना व्यावसाियक 
जनमिुक्त सेनालाई ूजातािन्ऽकरण गिरएको नेपाली सेनामा गाभ्ने आशा 
िवपरीत छ।   

माओवादी लडाकूह लाई सामेल गनार्ले आफ्नो स ठनको व्यावसाियक र 
अराजनैितक ू कृितमा खलल पछर् भ  ेतकर्  नेपाली सेनाले लगातार राख्दै 
आएको छ। सेनाको यस ूकारको िचऽणूित धेरै ःवतन्ऽ पयर्वेक्षक र 
सेनािभऽकै केही सहमत छैनन।् तर जनलह लाई अन्तरध्वंश हनेु ठूलो 
डर अवँय छ। यो डर समायोजन गिरएपिछ पिहलेका िविोहीह ले 
सेनामा बगावत मचाउँछन ्वा ितनमध्येका केही टाउको दखुाइको कारण 
बन्छन ्भ ेबाट माऽ उब्जेको होइन। सेनाका जवानह मा अिहले नै 
उनीह लाई र अिधकृतह लाई गिरने व्यवहारमा आवँयकताभन्दा बढी 
नै िभ ता भएकोमा र यु ताका सबै अिधकृतह  खतरािसत िभड्न तयार 
िथएनन ्भ े ूभाव परेबाट असन्तिु  रहेको छ।59 सेनाको बजेट बढ्दै 
जानमुा र जवानह को अवःथामा सधुार िढलो हनुमुा पिन कुनै तालमेल 
देिखँदैन।60 अक  कुरा, धेरै माओवादी लडाकूह  र नेपाली सेनाका 
तल्ला तहका सदःयह को पृ भिूम समान छ। यी कारणह ले गदार् 
“चेन अफ कमाण्ड”मा ःथानीय तवरमा बेलाबखत चनुौती आउन 
सक्दछ।61  

यःतो डरले नेपाली सेनाको नेततृ्वलाई केही गितला सधुार ल्याउन 
झकझक्याउन ुपन हो, तर यु िवराम भएको पाँच वषर् भइसक्दा पिन 
ूःतािवत पिरवतर्नबारे आल ािरक काम माऽै भएका छन।् सन ्२००३ 
र २००६ को बीचमा सेनाको सङ्ख्या झन्डै दोब्बर ब ो62 र सन ्

                                                        
59 बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काठमाड , फेॄअुरी २०११। उदाहरणाथर्, जनरल 
रणध्वज अ ुहाङ िलम्बू पिन हेनुर्होस,् “Lessons of War – 2”, The Kathmandu 

Post, २४ फेॄअुरी। 
60 नेपाली सेनाका सबै तह र दजार्को तलब तथा मडे िनजामती सेवाको ःकेलसँग 
िमलाइएको हनु्छ। आ.व. २०११/२०१२ को बजेटमा िनजामती कमर्चारीह को 
तलब ३० र ४३ ूितशतको बीचमा बढाइएको छ। तर सरुक्षा बलले काम गन 
अवःथा सध सिजलो हुँदैन र तल्ला तहमा काम गनह का लािग व्यावसाियक 
ूगितका िवकल्पह  सीिमत छन।् 
61 २०११ को सु मा भएको एउटा घटनाका लािग, हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको 
िरपोटर्, नेपालको लागछोड शािन्त ूिबया, मािथ उल्लेिखत। 
62 नेपाली सेनामा ९०,००० जवान छन ्र ५,००० ःथानह को बाँकी पदपूितर् 
सायद सेनाले िछटै गनर् थाल्नेछ। िशिवरह  खािल हनु थालेपिछ नेपाली सेना र 
केही राजनीित ह ले त्यसलाई सेनाउपर भतीर् गनर्मा लागेको पाबन्दी हटेको 
स ेतका पमा हेन सम्भावना देिखन्छ। यु ताका नेपाली सेनाले िसपाही भनार् र 
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२००१ र २०११ को अविधमा रक्षा बजेटमा चार गनुा विृ  भयो।63 
ब्यारेकह मा बःने ठाउँको अभाव छ र सेनाका लगभग ४० ूितशत 
जवानह  यु ताका खडा भएका अःथायी आधार िशिवरह मा 
बःछन।्64 सेनालाई ूजातािन्ऽकरण गन योजना अपयार्  छ। सेनाले 
आफूलाई ू ितिनिधमूलक, समावेशी र भेदभावरिहत रहेको बताउँदै आएको 
छ, य िप अनेकन ्सबदु-ूमाणह  त्यस दाबी िवपरीत पाइएका छन।्65  

आफ्नो संःथागत वातावरण “ूदूिषत” हनु सक्छ र “राजनीितक पमा 
दीिक्षत” लडाकूह ले उत्पात मचाउन सक्छन ्भ े आपि  रहँदारहँदै पिन 
नेपाली सेना समायोिजत लडाकूह लाई तह लगाएर राख्न सक्ने कुरामा 
िनकै ढुक्क छ। सेनािभऽको असन्तिु लाई माओवादीह ले उल्लेखनीय 
माऽामा उपयोग गन सक्ने कुरामा पिन श ा छ।66 त्यसबाहेक, नेपाली 
सेनाको ू ःतावअनु प माओवादी लडाकूह ले एउटा िनदशनालयअन्तगर्त 
रहनपुनछ र त्यहाँ नेपाली  सेनाका खािरएका सदःयह  र सश  ूहरी 
तथा नेपाल ूहरीबाट आएकाह को सङ्ख्या उनीह को भन्दा धेरै बढी 
हनेुछ। जनमिुक्त सेनाका केही लडाकूह  आफूलाई हावादारी तालले 
बनेको गिुरल्ला सेनाको सदःय नभई सही ढ को सेना सािवत गनर् तत्पर 
रहेको र चेन अफ कमाण्ड मा  तयार भएको बताउँछन।्67 

समायोिजत लडाकूह लाई नेपाली सेनािभऽ गिरने व्यवहारले केही समःया 
िनम्त्याउन सक्छ। केही घोचपेच र भेदभावको व्यवहार हनु ुअवँयम्भावी 
छ, तर नेपाली सेनाको नेततृ्वले माओवादी लडाकूह लाई होच्याउने वा 

                                                        
तािलम दवैु काम िछटोिछटो गथ्य । बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काठमाड , जून 
२०११। नेपाली सेनाको सङ्ख्या घटाउने राजनीितक िनणर्य नाटकीय ढ मा 
गिररहन ुज री छैन। साधारण र सिजलो ःवेिच्छक अवकाश िलने ू िबयाबाट त्यो 
थाल्न सिकन्छ। 
63 सन ्२००१ देिख नै रक्षा मन्ऽालयलको बजेट दईु वषर्बाहेक ूत्येक आ.व.मा 
बढ्दै आएको छ। आ.व. २००१/२००२ मा . ४ अबर् ५२ करोड रहेको 
बजेट बढेर आ.व. २००५/२००६ मा . १० अबर् ९०करोड पगु्यो (त्यो 
सबभन्दा पिछल्लो यु कालीन बजेट िथयो) र आ.व.२०११/२०१२ मा . २० 
अबर् १ करोड पगेुको छ (तथ्या  अथर् मन्ऽालय)।  यो रकम नेपालको कुल 
बजेटको किरब ५.२५ ूितशत हो। हितयार तथा सेना व्यवःथापनको 
अनगुमनबारेको सम्झौताले नेपाली सेनालाई हातहितयार वा यु साममी खिरद 
गनर्मा रोक लगाएको छ। सेनाले शािन्त सेनासम्बन्धी आम्दानी-खचर्को अलग्गै 
िहसाब राख्न ेगरेको छ र यसको िनयन्ऽणमा सैिनक कल्याणकारी कोषको . १६ 
अबर् छ। नेपाली सेनाका लािग उसले सेवा ूदान गन वन तथा भसंूरक्षण (राि य 
िनकु  संरक्षण गरेबापत) र सूचना तथा स ार (स ार उपकरण र 
टेिलकम्यिुनकेसन टावरह लाई संरक्षण गरेबापत) जःता सम्बिन्धत मन्ऽालय र 
िवभागह बाट पिन रकम िविनयोजन हनेु गछर्। 
64 हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िॄिफङ, नेपालको लागछोड शािन्त ूिबया, मािथ 
उल्लेिखत। तर, हरेक वषर् ःथायी आवासह  थप्ने काम भइरहेको छ। 
65 ऐ.ऐ.। 
66 नेपाली सेनाका अवकाशूा  केही विर  अिधकारीह को भनाइमा यु कालमा 
माओवादीह ले नेपाली सेनामा घसुपैठ गन ू यास गरेका िथए। केही गोप्य सूचना 
चहुनेुबाहेक उनीह को ूयासबाट सेनािभऽको आदेश र िनयन्ऽण ूणालीमा कुनै 
ठूलो असर परु ्याउन सकेन। बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , काठमाड , जून- जलुाई 
२०११। 
67 बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काठमाड , जून २०११। 

छुट् ाउने व्यवहार गिरन ुहुँदैन भ े बझेुका छन।्68 सेनाूमखु गु ङले 
अिहले समायोजनका लािग ढोका खोलेका छन,् तर अिहले िलइएका 
िनणर्यह को कायार्न्वयन उनका उ रािधकारीह मा भर पनछ।69 
समायोजनबारे सहमित भएपिछ माओवादी लडाकूह ले अनेक िकिसमका 
तािलम िलनपुन हनु्छ र त्यसका लािग कैय  मिहना वा एक वषर्भन्दा बढी 
समय पिन लाग्न सक्छ। अिन सेनाध्यक्ष गु ङले सेप्टम्बर २०१२ मा 
अवकाश िलनेछन।् ूधानमन्ऽी खनालअन्तगर्तका िविभ  सिमितह ले 
उठाउन खोजे जःतै पिछ आउने सरकारह ले पिन त्यःतै अप् ारा 
ू ह  उठाए भने अब हनेु सेनाूमखुले समायोजन र सेनालाई 
जवाफदेही तथा कुरा सु े बनाउने ू यासलाई सन्तिुलत बनाउँदै लैजानपुन 
हनु्छ। गु ङले झ भावी सेनाध्यक्षले पिन व्यिक्तगत ूाथिमकताह , 
सेनािभऽको होडबाजी र स ाल तथा राजनीित ह िसत व्यिक्तगत तवरमा 
गिरएका समझदारीह मा सन्तलुन कायम गनुर्पन हनु्छ। 

सेनाका जनलह ले आफूह  राजनीित ह को पकडबाट ःवतन्ऽ छ  
भनी गवर् गन गरेबाटै “ूजातािन्ऽकरण” बारेको संशय ूःट हनु्छ।70 
ूहरीको कुरा िभ  छ, विर  ूहरी अिधकृतह ले पिन पाटीर्ह साम ु
झकु्नपुरेको छ। िनरपेक्ष ि कोणबाट हेन हो भने नेपाली सेना ॅ  
राजनीित ह बाट मकु्त माऽ छैनन ् उनीह  समममा ःवतन्ऽ 
देिखन्छन।्71 नाम माऽको रक्षा मन्ऽालय छ, अूभावकारी राि य सरुक्षा 
पिरष  पिन छ र राज्य मािमला तथा आिथर्क सिमितह  पिन छन,् तर 

                                                        
68 बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काठमाड , जलुाई २०११। 
69 गु ङले छाड्ने िवरासतबारे मूल्या न गिरहाल्न ुअिहले धेरै चाँडो होला। सेनाको 
किरब २५० वषर् लामो इितहासमा ऐितहािसक पले उपेिक्षत आिदवासी अथवा 
जनजाित समूहको तफर् बाट सेनाध्यक्ष हनेु उनी पिहलो व्यिक्त हनु ्र नेपाली सेनाले 
उसले सेवा परु ्याउने जनसङ्ख्याको समिुचत ूितिनिधत्व गनुर्पछर् अिन ऐितहािसक 
पले उपेिक्षत समदुायह ले मनािसब अवसर पाउनपुछर् भ ेमा उनी सहमत हनेु 

आशा राख्न सिकन्छ। तैपिन, उनी आफ्नो संःथाको संःकार, संिहता र ःवाथर्बाट 
बाँिधएका छन।् मे २०११ मा भएको सम्झौताअनु प सेनामा मधेसीह को 
ूितिनिधत्वलाई बढाउन सैिनक ऐनको संशोधन गनर् उनी राजी भए पिन सेनामा 
मधेसीह को सङ्ख्या धेरै भएपिछ उनीह लाई अन्य समदुायका जवानह सँग 
िमसाउने वा उनीह को अलग्गै एकाइ बनाउने वा उनीह लाई अन्य “लडाकू” 
समूहका जवानह  रहेका पैदल सेनामा सेवा गनर् िदने वा इिन्जिनयिरङ र त्यःतै 
लड्न नपन काममा सीिमत राख्न ेभ े िवषयह मा छलफल हनु सकेको छैन। 
बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, अिूल २०११। 
70 “राजनीितक नेताह लाई भेट्न जाँदा हामी किहल्यै मःुकुराउँदैन ”, अवकाशूा  
एक जना जनलले भने। बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काठमाड , अिूल २०११। 
71 धेरैले नेपाली सेनालाई निजकबाट िनयाल्ने गरेका छैनन।् उदाहरणाथर्, ूसे र 
बै ह िसत मध्यःथ भई काम गनह  अनौपचािरक कुराकानीमा सामान खिरदमा 
र शािन्त सेनाबाट हनेु आम्दानीमा अिनयिमता हनेु गरेको बताउँछन।् बाइिसस 
मपुसँग अन्तवार्तार्ह , काठमाड , फेॄअुरी, माचर्, जलुाई २०११। तर िमिडयामा 
राॆोिसत अनसुन्धान गिरएका सूमाण लेखह  िवरलै आउँछन।् सेनाका 
अिधकृतह  ःवयंले नेपाली सेनाउपर लगाएको ॅ ाचारका आरोपह का िनिम्त 
हेनुर्होस,् “सेनाको गहुार रक्षामन्ऽीले सनु्लान?्” साँघ,ु ८ अगःट २०११। अिख्तयार 
दु पयोग अनसुन्धान आयोग (अदअुआ) विर  ूहरी अिधकृतह उपर समेत 
अनसुन्धान र कारबाही गनर् सिबय रहने गछर् तर अदअुआ ऐनबमोिजम नेपाली 
सेनालगायत मिन्ऽपिरषद्का िनणर्यह , संवैधािनक अ ह , अदालतह  र 
गैससंह उपर अनसुन्धान गनर् सिक । बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, टेिलफोनवातार्, 
अदअुआ अिधकारी, काठमाड , अगःट २०११। 
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ितनले पारदिशर्ता, जवाफदेही र सधुारका अप् ारा ू ह लाई अगािड 
ठेल्न चाहँदैनन।्72 यःतोमा आफ्नो ःथान सरुिक्षत राख्नलाई नेपाली सेनाले 
िदलोज्यान िदन ुआ यर्को कुरा होइन।  

                                                        
72 बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , काठमाड , मे २०११। 

5. समायोजन, पनु:ःथापना र अवकाश 

लगभग कित जना लडाकूह लाई समायोजन, पनु:ःथापना र राजनीितक 
कायर् वा “ःवेिच्छक अवकाश” िदन सिकन्छ भ े कुरा माओवादी पाटीर् र 
जनमिुक्त सेनाले नै बताउन सक्छन।् अ लाई लडाकूह का ूाथिमकता 
र योग्यता के छन ्भनी ठहर गनर् गा॑ो छ। कुनकुन लडाकूह  कुनकुन 
समयमा जनमिुक्त सेनामा पसेका हनु ्र सन ्२००७ देिख उनीह  के 
गद आएका छन ्भ े कुरा दशार्उने कुनै आिधकािरक अिभलेख छैन र 
पाटीर्ले त्यःतो रेकडर् भए पिन त्यसलाई सायद देखाउन चाहँदैन।73 
लडाकूह को पृ भिूम, योग्यता र चाहनाबारे अन्तरार्ि य 
िनकायह लगायत अन्य गैरमाओवादी पाऽह िसत थोरै माऽ जानकारी 
छ। त्यसले गदार् उनीह बाट मािगएको सहयोग ूदान गनर्लाई चािहने 
योजना बनाउन र छलफल अिघ बढाउन उनीह लाई अप्ठेरो पिररहेको 
छ।74  

क. समायोजन 

१. ूःताव 

नेपाली सेनाले पिहले ू धानमन्ऽी नेपाललाई १५ जनवरी २०११ र पिछ 
उनका उ रािधकारी खनाललाई २९ माचर्मा बझुाएको ूःतावमा सेनाले 
पिहलेको भन्दा छु ै लाइन िलएको छ। पिहले सेना समायोजनको पक्षमा 
िथदैँ िथएन।75 ूःताव सेनाबाट आएको भए तापिन यसबारेको 

                                                        
73 िशिवरमा कित सङ्ख्यामा पूणर्कालीन लडाकूह  रहने गछर्न ्भ े ू  मनािसब 
छ। ःप  छ, िबतेका वषर्ह मा यो सङ्ख्या घिटरहेको छ। िविभ  ॐोतह बाट र 
जनमिुक्त सेनाबाट समेत ूमाणीकरण पूरा गरेका केही लडाकूह ले िशिवर पसेको 
केही मिहनामा नै िशिवर छाडेका िथए भ े जानकारी ूा  भएको छ। िनजी 
कुराकानीमा बािहरका व्यिक्तह लाई िशिवरह मा १३,०००- १४,००० लडाकूह  
माऽै रहेको पाटीर्ले सकाछर्। तर पाटीर् निजकका ॐोतह को अनमुान भने 
लडाकूह को सङ्ख्या त्यसभन्दा थोरै छ। बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , 

काठमाड , फेॄअुरी र जून २०११। तैपिन, अयोग्य लडाकू िनंकासन ूिबयाबाट 
के देिखएको छ भने अिहले भौितक पमा िशिवरह मा रहने लडाकूह को 
सङ्ख्या कम छ भन्दैमा तािलम, नगद र नेपाली सेनामा ूवेशको अवसर िमल्ने 
भएमा समायोजन-पनु:ःथापनाका बेला नफकलान ्भ  सिक । 
74 संयकु्त रा  िवकास कायर्बम र सरकारिसत ूमाणीकरण गन बेला स िलत 
सूचनाह  छन।् तर यिकन सङ्ख्या तोक्न र व्यिक्तगत िववरणमा भएका पिरवतर्न 
प ा लाउन गा॑ो छ। िकनभने माओवादी सेना बािहिरयाह लाई िव सनीय 
तिरकाले टाउको गन्ती गन वा लडाकूह बारे व्यविःथत ढ बाट सूचना स लन 
गन काम गनर्िदन िहिच्कच्याउँछन ्चाहे त्यो शािन्त तथा पनुसर्ंरचना मन्ऽालय (जनु 
मन्ऽालयमा िशिवर व्यवःथापन सिमितको कायार्लय छ) होस,् चाहे हितयारका 
कण्टेनरह को अनगुमन गन िजम्मा पाएको अनिमन होस,् चाहे सु सु मा 
लडाकूह को पािरौिमकबापतको रकम सरकारलाई ूदान गन िव  बक होस ्
अथवा िशिवरह मा सीपमूलक तािलम र शैिक्षक कक्षाह  स ालन गन जमर्न 
सहयोग संःथा िजटीजेड होस।् बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , काठमाड , 
फेॄअरी- मे २०११। 
75 यो खण्ड मखु्यतः चडूामिण भ राईको लेख “सेनाको नयाँ सतर्”, मािथ उल्लेिखत, 
भोजराज भाट, “नयाँ कोल्टे”, मािथ उल्लेिखत, “ राि य िवकास तथा सरुक्षा 
महािनदशनालय”, मिहमा राि य सा ािहक, २ जून २०११ र बाइिसस मपुसँग 
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सम्झौतावातार्मा सेना नेपथ्यमा बिसरहेको छ। त्यस ूःतावका आधारमा 
सम्भवत: नेकाले सम्झौतावातार् गनछ।76 

ूःतावमा माओवादी लडाकूह लाई नेपाली सेनामातहतको नया ँ
िनदशनालय (महािनदशकको कायार्लय, सरुक्षा तथा राि य िवकास 
िनदशनालय) अन्तगर्त गािभनपुन सझुाउ गिरएको छ।77 त्यसको 
कमर्चारीगण ३५ ूितशत माओवादी सेनाका लडाकूह , ३५ ूितशत 
सेनाका र १५- १५ ूितशत नेपाल ूहरी तथा सश  ूहरीका सदःय 
िमलेर ब ेछ। त्यसले िवकास कायर्, ू ाकृितक ू कोप राहत व्यवःथापन, 
औ ोिगक सरुक्षा र वन्यजन्त ुसंरक्षणको कायर् गनछ।78 िनदशनालय 
कऽो बनाउने भ  ेकुरा (र कित जना माओवादी लडाकूलाई समायोजन 
गन भ े कुरा) नेपाली सेनाले राजनीितक पाऽह कै िजम्मामा 
छािडिदएको छ, तर भनार् ूिबया सम्बन्धमा भने कडा अडान िलएको 
छ।79  

माओवादी लडाकूह ले समायोिजत हनुाका लािग तोिकएका धेरै 
मापदण्डह  पालना गनुर्पन हनु्छ र ितनैका आधारमा दजार् पिन िनधार्रण 
हनेुछ। ती मापदण्डह  यसूकार छन:्  

मानवअिधकारबारे जाँचबझु। राि य र अन्तरार्ि य मानवअिधकार 
काननुह को उल्ल न गन लडाकूह  समायोजनका लािग अयोग्य 
हनेुछन।् उनीह ले अ  मापदण्ड पूरा गरे पिन मानवअिधकारसम्बन्धी 
मापदण्ड ूवेशका लािग िनणार्यक हनेुछ। यसको मूल्या न राि य 
मानवअिधकार आयोग, संयकु्त रा को मानवअिधकार कायार्लय, सेनाको 
आफ्नै मानवअिधकार फाटँ र नेपाल ूहरीमा परेको उजरुी वा त्यहाँ 
रहेको रेकडर्का आधारमा गिरनेछ। िनश  मािनसलाई मारेको वा 
अन्यायपूवर्क मािनस मारेको ठहर भएको व्यिक्त अयोग्य हनेुछ।  

शरीिरक मापदण्ड। लडाकूह ले नेपाली सेना ारा िनधार्िरत न्यूनतम 
आवँयकताह  पूरा गनुर्पनछ।  

ःवाःथ्यसम्बन्धी। लडाकूह ले ःवाःथ्यसम्बन्धी परीक्षा उ ीणर् गनुर्पनछ।  

                                                        
अन्तवार्तार्ह , काठमाड , माचर्, जून र जलुाई २०११ मा आधािरत छ। बाइिसस 
मपु िॄिफङ पिन हेनुर्होस,् नेपालको लागछोड शािन्त ू िबया, मािथ उल्लेिखत। सन ्
२००८ को आरम्भमा नै सेनाले पाँचओटा सम्भाव्य िवकल्पह मध्ये एउटा भनेर 
अलग्गै िनदशालयअन्तगर्त रहने िमिौत फौजको मोडेल बनाएको िथयो। जनरल 
कटवालको समायोजन िवरोधी चक  अडान भएकाले यसबारे सावर्जिनक पमा 
किहल्यै छलफल भएन। बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, नेपाली सेनाका अवकाशूा  
अिधकृत, काठमाड , माचर् २०११। 
76 बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, नेका नेता, काठमाड , जून २०११। 
77 अिहले नेपाली सेनामा 11 ओटा िनदशनालयह  छन।् तीबाहेक, सैिनक ूहरी 
जःता अन्य कायार्लय र शाखाह  साथै अपरेसन र बन्दोबःतीका कायार्लयह  

आिद पिन छन।् 
78 चडूामिण भ राई, “सेनाको नयाँ सतर्”, मािथ उल्लेिखत। 
79 भोजराज भाट, “नयाँ कोल्टे”, मािथ उल्लेिखत। 

िशक्षा। लडाकूको शैिक्षक योग्यताबाट समायोजनपिछ उनीह को दजार् 
िनधार्रण हनेुछ। केही पदह का लािग िशक्षाको ःतरमा लचकता 
अपनाइनेछ।80  

सेवा अविध। यु  सु  भएदेिख अिहलेसम्मको समयलाई गणना गदार् 
लडाकूले बढीमा सो॑ वषर् सेवा अविध पूरा गरेको मािननेछ। 
(लडाकूह को पेन्सन बढोस ्भ े हेतलेु यो समयाविध तोिकएको हो) 
जनमिुक्त सेनाको िॄगेड कमाण्डरले अन्य सबै मापदण्ड पूरा गरे पिन 
नेपाली सेनामा सहायक रथी (िॄगेिडयर जनरल) हनुाका लािग आवँयक 
सेवा अविध पूरा गरेको मािनने छैन।81   

उमेर। नेपाली सेनाले िविभ  तहमा भनार्का लािग तोिकएको उमेरभन्दा 
दस वषर् बढी उमेरका लडाकूह लाई भनार् िलनेछ।  

सैिनक ान। लडाकूह मा सैिनक ान र उपयकु्त हातहितयार चलाउन 
सक्ने सामथ्यर् हनुपुछर्।  

माओवादी सेनामा जनु दजार्मा रहेको हो त्यही दजार् धेरै लडाकूह ले 
नपाउन सक्छन।् िनदशनालयको ूमखुमा नेपाली सेनाका रथी 
(लेिफ्टनेन्ट जनरल) वा उपरथी (मेजर जनरल) को िनयिुक्त हनेुछ, 
त्यसको अथर् जनमिुक्त सेनाका कमाण्डरले त्यो पद केही वषर्सम्म पाउन 
सक्ने छैन।82 नेपाली सेनाको वतर्मान स ठनात्मक संरचना हेदार् 
ूितहजार समायोिजत लडाकूह मा सेनानी (मेजर) को दसओटा पद र 
क्याप्टेन तथा सेकेन्ड लेिफ्टनेन्टको १७० ओटा पद हनेु देिखन्छ। 
लडाकूह ले आफूलाई नेपाली सेनाको अभ्यास र ःतर अनकूुल तलु्याउन 

                                                        
80 नेपाली सेनामा सेकेण्ड लेिफ्टनेण्ट (सहायक सेनानी) को अिधकृत पदमा ूवेश 
चाहनेले बा॑ कक्षा अथवा इन्टरिमिडयट तह उ ीणर् गरेको हनुपुछर् र उमेर १८ 
देिख २१ वषर्को हनुपुछर्। बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, नेपाली सेनाका अिधकृत, 

काठमाड , जलुाई २०११। धेरै लडाकूह ले िशिवरमा रहँदाको समयलाई राॆरी 
उपयोग गरेका छन।् केही हजार लडाकूले ूौढ िशक्षा कक्षाह मा भाग िलएका 
छन,् धेरै जनाले एस.एल.सी. परीक्षा पास गरेका छन ्र माओवादी सेनामा भएको 
िनरक्षरह को सङ्ख्या नाटकीय ढ ले घटेको छ। एउटा अनमुानअनसुार 
िनरक्षरह को सङ्ख्या १,००० भन्दा बढी रहेकोमा त्यो घटेर १०० भन्दा पिन 
कम भएको छ। अिहले किरब १७ ूितशतले दस कक्षा ( एस.एल.सी.) पास 
गरेका छन,् ४१ ूितशतले कक्षा ८ पूरा गरेका छन ्र ३३ ूितशतले ूाथिमक 
तहको िशक्षा हािसल गरेका छन।् “Skills development activities: the journey 

continues …”, GIZ, माचर् २०११। 
81 नयाँ भनार् हनेु सेकेन्ड लेिफ्टनेण्ट (सहायक सेनानी) सु को तािलम कोसर् पूरा 
गरेपिछ लेिफ्टनेण्ट (उपसेनानी) हनु्छ। लेिफ्टनेण्टले क्याप्टेन (सहसेनानी) हनुलाई 
थप दईुओटा तािलमह  (कमाण्डो र यङ अिफसस्र् सिभर्सेस)् पूरा गनुर्पछर्। त्यो 
पूरा गनर् ूायः चार देिख पाँच वषर् लाग्छ। मेजर (सेनानी) ब का लािग सेवाविध 
आठ वषर् हनुपुछर्। हनु त यसमा केही हेरफेर हनु सक्छ। िविोह चम्केका बेला 
लडाइँमा पन क्याप्टेन (सहसेनानी) ह को पदो ित िछटोिछटो हनु्थ्यो। 
कणलह ले २२ वषर् सेवा गरेको हनुपुछर्। िॄिगिडयर जनरल (सहायक रथी) र 
त्यसभन्दा मािथल्लो दजार्मा पदो ित हनु ःटाफ अथवा वार कलेज पूरा गनुर्पछर्। 
िडिभजन व्यवःथापनसम्बन्धी नेपाली सेनाको ूशासिनक कोसर् पूरा गनले पिन 
िॄगेिडयर (बािहनीपित) को पद पाउन सक्छ। बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, नेपाली 
सेनाको अिधकृत, काठमाड , जलुाई २०११। 
82 बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काठमाड , मे २०११। 
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तथा वैचािरक पनुअर्िभमखुीकरणका लािग दईु वषर्सम्मका तािलमह  
िलनपुन हनु्छ।  

समायोिजत माओवादी लडाकूह को दजार् उनीह को पिहलेको दजार्, 
उनीह को िशक्षा र सेवा अविध हेरी िमलाइनेछ। सेवा अविधका 
आधारमा माऽ हेदार् माओवादी लडाकूह लाई नेपाली सेना सबभन्दा 
मािथल्लो पदमा सेनानी (मेजर) सम्मको दजार् िदन राजी छन।् पदो ित 
सम्बन्धमा ूःट खलुाइएको छैन, तर त्यो ूचिलत िनयम, सेवा अविध र 
ूा  तािलमह का आधारमा गिरने आशा गनर् सिकन्छ। ूःतािवत 
िनदशनालयको बजेट सरुक्षा बजेटबाट नभई सम्बिन्धत मन्ऽालयह बाट 
तािननेछ।83 

2. लआमण रेखा, सहमितका िबन्दहु  र जोिखम 

माओवादी लडाकूह  र नेपाली सेना दवैुलाई एकसाथ खसुी पान, 
राज्यको िहत रक्षा पिन हनेु तथा नेपाली सेनामा सधुार ल्याउने 
दीघर्कालीन लआय पिन पूरा हनेु समायोजनको मोडेल पाउन सिजलो 
नहोला। केही िवषयको समाधान खोज्न सिजलो होला भने केहीको  
नहोला।   

नयाँ िनदशनालय। नयाँ िनदशनालयमा सबै सरुक्षा बलका कमर्चारी गण 
हनेुछन ्र त्यो कुरा माओवादीह ले मानेका छन।् यसभन्दा अिघ त 
उनीह  आफ्ना लडाकूह लाई छु ै “नयाँ बल” अन्तगर्त समायोजन 
गिरनपुछर् भन्दै आएका िथए।84 अ  पाटीर्ह लाई त्यो कुरा मान्य 
िथएन। उनीह लाई डर राज्य संयन्ऽिभऽै माओवादीह को देशिोही 
बल खडा होला भ े िथयो। नेपाली सेनाले अवँय पिन यसबारे िव षेण 
गरेको हनुपुछर् र माओवादी लडाकूह लाई मूल सेनाबाट अलग्याई 
उनीह मािथ िनगरानी राख्न ुनै कल्याण हनेु सोचेका होलान।् त्यसमा 
जनमिुक्त सेनाका कित जनालाई िमसाउने भ े ठूलो कुरा होइन, तर 
िनदशनालयमा िविभ  िनकायको सहभािगतको अनपुात भने िन य नै 
छलफलको िवषय हनु सक्छ।  

                                                        
83 यिद यो ूःतािवत कायार्देशउपर पाटीर्ह को ःवीकृित भयो भने पूवार्धार 
िनमार्णका लािग नेपाली सेनाले भौितक योजना तथा िनमार्ण मन्ऽायलबाट, उ ार 
तथा राहत कायर्का लािग गहृ मन्ऽालय, िजल्ला िवकास सिमित, नगरपािलका र 
िविभ  नगर िनकायह बाट तथा औ ोिगक सरुक्षाका लािग उ ोग मन्ऽालयलबाट 
बजेट ूा  गनछ। वन सरुक्षाका लािग वन तथा भ ूसंरक्षण मन्ऽालयलबाट बजेट 
पाउनेछ। बाँकी कामह का लािग अथर् मन्ऽालयवाट बजेट िनकासा सोझै हनेुछ। 
बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, इमेलबाट, अगःट २०११। 
84 सन ् २०१० मा अनन्तले समायोजनका लािग माओवादीह ले चाहेका 
िवकल्पह  ूःततु गरेका िथए। सबभन्दा उ म िवकल्प भनेको सम्पूणर् जनमिुक्त 
सेना माऽ भएको एउटा छु ै नयाँ बल बनाउने र त्यसले औ ोिगक, राजमागर्, 
िसमाना र राि य िनकु ह को सरुक्षालागायत अ  कायर्ह  हेन भ े िथयो। यो 
िवकल्पबाट अिहले िव मान सरुक्षा बलमा कुनै असर नपन देिखन्थ्यो र सरुक्षा 
बलमा सधुारका छु ै उपाय गनर् सिकन्थ्यो। अक  िवकल्प भनेको जनमिुक्त 
सेनाका एकाइह लाई नेपाली सेना, सश  ूहरी बल र नेपाल ूहरीमा समायोजन 
गन भ े िथयो। तेॐो िवकल्पचािहँ पूवर्माओवादीह  र अिहलेका सरुक्षा बलका 
सदःयह  बराबर रहने गरी अक  नयाँ बल बनाउने भ े िथयो।वषर्मान पनु, 

“अनन्त”, “नेपालमा सेना समायोजन”, रातो िझल्को, अिूल- सेप्टेम्बर २०१०। 

अ  पाटीर्ह को सोचाइमा माओवादीह ले नेपाली सेनािभऽ रहेर ःथानीय 
राजनीितमा ूभाव पानर् नसक्लान ्जो ूहरी र सश  ूहरीमा रहँदा 
उनीह ले गनर् सक्छन।् सायद त्यो सोचाइ ठीकै होला। समायोजन भए 
नेपाली सेनामा नै हनु्छ भ े मोटामोटी मान्यता बनेको छ, तर दजार् र 
पदह  सिजलै िमल्ने भए ूहरी र अधर्सैिनक बलमा समायोजन हनुपुछर् 
भनेर माओवादीह ले कुरा उठाउन पिन बेर छैन।85  

के्षऽािधकार। यो िवषयबारेको छलफलचािहँ िनकै किठन हनु सक्छ। 
एनेकपा (माओवादी) िभड्नलाई ितखािरएको, हितयारलैस, खिटन तम्तयार 
लडाकू बलको एक िहःसा ब  चाहन्छ। नेपाली सेना भने त्यही 
कामचािहँ नया ँ िनदशनालयबाट नगराउनेमा किटब  छ। सेनाले गद 
आएको कायर्ह मा अ भन्दा केही आकषर्क र इज्जितलो काममा शािन्त 
सेनामा खिटनलुाई मािनन्छ। राि य िनकु ह लाई सरुक्षा िदने काम पिन 
राॆो मध्येमै पछर्।86 माओवादीह ले केही गरी सश  ूहरी बल वा 
नेपाल ूहरीमा समायोजन गिरनपुछर् भ े कुरा उठाए भने गैरमाओवादी 
पाटीर्ह ले नेपाली सेनाको ूःतावमा जनाएको सहमित र नेपाली सेनामा 
नै समायोजन गिरनेछ भ े ि कोणउपर पनुिवर्चार गनपन हनु्छ। भतूपूवर् 
माओवादी लडाकूह लाई हितयार िदएर पैदल सेनाका पमा राख्न े
(त्यसूकार ब्यारेकिभऽै सीिमत राख्न)े िक ःथानीय समदुायिसत उठबस 
गन ूहरीका पमा खटाउने? अथवा औ ोिगक सरुक्षाको िजम्मेवारी 
िदने? उनीह ले यो ू  गनपन हनु्छ।87 माओवादीह ले पिन 
लडाकूह लाई समायोजन गिरएको ठाउँमा ू ा  हनेु क्षेऽािधकार वा ठूलो 
पद कुन चािहएको हो त्यसको िनधो गनपछर्।    

दजार्। दजार्मा एक पता ल्याउने ूयासको िवरोध हनेुछ र लडाकूह को 
िच  बझु्ने गरी त्यसको समाधान नगिरएमा त्यो नेपाली सेनािभऽ तनाव र 
न् को ॐोत ब  जानेछ। लडाकूह को भनाइमा उनीह को सैिनक 
क्षमताको मान्यता ःव प पिन उनीह लाई सहुाउँदो दजार् िदइनपुछर्, 
िकनभने उनीह ले यु मा हारेका िथएनन ्र यो उनीह को योगदानको 
ूतीकात्मक ःवीकारोिक्त पिन हनेुछ। तर यस कुरामा अ  पाटीर् नाक 
खमु्च्याउँछन।् केही कमाण्डरह  उनीह को शैिक्षक योग्यताको 
कमीबाट खडा हनेु समःयालाई पिन बझु्दछन ्तर उनीह को िवचारमा 

                                                        
85 नेकाका वातार्कारह  ूायः शािन्त सम्झौतामा समायोजनाबारे परेको “सरुक्षा 
बलमा ूचिलत मापदण्डअन्तगर्त समायोजन गिरनेछ” भ े शब्दावलीमा जोड िदने 
गछर्न।् उनीह ले ूहरी र सश  ूहरीलाई छािडिदएका छन।् नेपाल ूहरी र 
सश  ूहरी बलमा जनमिुक्त सेनाका पूवर्लडाकूह ले के गनर् सक्छन ्भ ेबारेमा 
गैर माओवादी पाटीर्ह को चासो हनु ुठीकै हो। दवैु संःथाह लाई राजनीितक 
पाटीर्ह ले खेलाउने र दु पयोग गन गरेका छन।् ितनमा हनेु समायोजनले 
माओवादीह को ू भाव बढाउन सक्छ। हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालको 
राजनीितक संःकार, मािथ उल्लेिखत। 
86 शािन्त सेनामा भाग िलन चाहने पूवर्माओवादी लडाकूह लाई पिन संयकु्त 
रा स ीय शािन्त पिरचालन िवभागले त्यही छानिबन ूिबया लागू गनुर्पछर् जनु 
नेपाली सेनाका सदःयह लाई लागू हनु्छ, िवशेषगरी कमाण्ड पद स ाल्ने 
अिधकृतह का लािग। 
87 यिद िनदशनालयलाई औ ोिगक सरुक्षाको िजम्मा िदइएको खण्डमा केही वषर्देिख 
एनेकपा (माओवादी) र उसका यिुनयनह को मार सहनपुरेका उ मी र 
उत्पादकह  िन:सन्देह िदक्क मा ेछन,् िकनभने यो चोरी िसकारी आफै वन्यजन्तकुो 
रक्षक बनेको जःतो हनेुछ। 



नेपाल: दइुटा सेनाबाट एउटा 
बाइिसस मपु एिसया िरपोटर् नं . २११, १८ अगःट २०1१ १९ 
 

 

यसको समाधान फेला पानर् सिकन्छ। उदाहरणका लािग, उच्च तहका 
पदह  सबै नेपाली सेनामा नै नखोजेर ूत्येक सरुक्षा बलमा केही उच्च 
पदको माग गनर् सिकन्छ।88 त्यसैगरी नेततृ्वको ू मा पिन एनेकपा 
(माओवादी) ले िनकै ल ी गनछ। तर भतूपूवर् माओवादी लडाकूलाई 
िनदशनालयको नायब ूमखुको पद िदएर उनीह लाई शान्त पानर् सम्भव 
छ।89  

समायोजन एकाइगत िक व्यिक्तगत। ूःतावमा कम्पनी वा बटािलयन 
नेपाली सेनामा एक िढक्का रहने गरी एकाइगत समायोजन हनेु हो वा 
कसरी हनेु हो त्यसबारे उल्लेख छैन। भतूपूवर् लडाकूह ूित हनु सक्ने 
नराॆो व्यवहारको िव  एकाइगत समायोजन माओवादीह का लािग 
िबमा पोिलसी जि कै हनेुछ भने अ  पाटीर्ह को ि मा यसो गनुर् भनेको 
नेपाली सेनालाई नै अिःथर बनाउन सक्ने खतरनाक समूहह लाई ूवेश 
िदन ुहनेुछ जो समायोजनको अभी को िव  हनेुछ। जनमिुक्त सेनाका 
चारदेिख छ जना लडाकूह को समूहलाई अनौपचािरक पमा सँगै बःन 
िदन ुत्यसको मध्यमागर् हनेुछ।90  

िव मान सरुक्षा बलह  छाडेर नयाँ ब े िनदशनालयमा आउन चाहने 
उम्मेदवारह  पाउन गा॑ो हनु पिन सक्छ, खासगरी िनदशनालयलाई 
सकेसम्म भ ु े बनाउने हो र यसका सदःय शािन्त सेनामा जान नपाउने 
हो भने। सन ्२००१ मा सश  ूहरी बल खडा गिरँदा यसमा आउन 
चाहने नेपाली सेना र नेपाल ू हरीका सदःयह लाई पदो ितको आकषर्ण 
िदइएको िथयो।  

छानिबन। समायोिजत हनेु माओवादी लडाकूह  मानवअिधकार 
उल्ल नको िबयाकलापमा संलग्न भए नभएकोबारे छानिबन गिरनपुन 
नेपाली सेनाको अडान आफैमा िवडम्बनापूणर् छ, िकनभने शािन्त सेनामा 
जाने नेपाली सेनाका सदःयह को त्यसैगरी छानिबन गिरनपुन संयकु्त 
रा को ूःतावलाई नेपाली सेनाले मा  इन्कार गरेको िथयो।91 
                                                        
88 बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काठमाड , जलुाई २०११। 
89 नेकािभऽ कोहीकोही यस िवचारूित खलुा रहेका बताइन्छ। बाइिसस मपुसँग 
अन्तवार्तार्, काठमाड , जलुाई २०१०। 
90 बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काठमाड , जून २०१०। 
91 संयकु्त रा स ीय शािन्त सेनामा जाने आफ्ना अिधकृतउपर छानिबन भएकामा 
नेपाली सेना एकदमै बेखसुी भएको तथ्यका यथे  ू माणह  छन।् काठमाड िःथत 
मानवअिधकारसम्बन्धी संयकु्त रा स ीय उच्च आयोगको कायार्लयले शािन्त 
ूिबयाको एउटा भागको पमा छानिबन संयन्ऽ राख्न ेूःताव गदार् त्यस संःथाको 
नेपाल ूितिनिधलाई नेपाली सेनाले सैन्य मािमलामा टीकािटप्पणी गरेर आफ्नो 
कायार्देशको उल्ल न गरेको भनेर आरोप लगायो। जब संयकु्त रा ले सन ्
२००६ मा िदलीप रायमाझी, सन ्२००७ मा तोरण िसंह र सन ्२०१० मा 
नेपालभषूण चन्दलाई संयकु्त रा को विर  सैन्य पदमा मनोनीत गिरएकोमा 
उनीह मािथ मानवअिधकारको हनन गरेको आरोप लागेकोमा र जनरल चन्दलाई 
मानवअिधकारसम्बन्धी चिलरहेको अनसुन्धानमा व्यवधान परु् याएको आरोप 
लागेकोमा ू  उठाएको िथयो त्यित बेला नेपाली सेनाले सावर्जिनक र व्यिक्तगत 
तवरमा ठूलो आपि  जनाएको िथयो। उदाहरणका लािग, हेनुर्होस ्कमलराज 
िसग्देल, “Litmus test for government”, The Kathmandu Post, २९ नोभेम्बर 
२००९; र फणीन्ि दाहाल, “NA loses peacekeeping post”, The Kathmandu 

Post, २९ जलुाई २०११। नेपाली सेनाले यु िवरामपिछ शािन्त सेनामा जानबाट 
आफ्ना १७५ जना सदःयह लाई रोकेको बताउँछ, तर उसले यी मािमलासम्बन्धी 

माओवादी पिन यसलाई मा  तयार नहोलान ्िकनभने यही िनयम नेपाली 
सेनाका हकमा लागू गनर् िनकै गा॑ो काम हो। तर आरोप लागेकालाई 
नेपाली सेनामा केही नभए पिन पदो ित रोक्का गनर् सिकन्छ र शािन्त 
सेनामा नखटाउन सिकन्छ। केलाई िव सनीय आरोप मा े, कमाण्डर र 
किमसारलाई समेत जवाफदेही बनाउने गरी कमाण्डको िजम्मेवारीलाई 
कसरी ठहर गन, त्यही मान्यतालाई नेपाली सेनाको हकमा कसरी लागू 
गन, अिन यी सबै कुरालाई न्याियक ूिबयािसत तथा भिवंयमा आउने 
सत्य िन पण तथा मेलिमलाप आयोगका कायार्िधकारिसत कसरी जोड्ने 
आिद िवषयमा ूःट सम्झौता हनुपुछर्। यस ूावधानबारे हालसम्म कुनै 
छलफल गिरएको छैन, तर यसलाई कुनै य ले अिघ बढाउने हो भने 
त्यसबाट नेपाली सेनाका सदःय र अझ राजनीितक नेताह लाई पिन 
काबार्ही गनर् सिकने निजर ूा  हनेुछ।  

समायोजनबाट नेपाली सेनालाई फाइदा पगु्ने सम्भावना पिन नभएको 
होइन, तर यस िवषयमा बहधुा छलफल हुँदैन। केही पयर्वेक्षक र 
िव षेकह को भनाइमा माओवादी लडाकूह ले उनीह को सामिरक 
पिरचालनमा िनकै ठूलो खबुी र स ल्प देखाएका िथए।92 उनीह को 
गिुरल्ला यु को िनपणुता शािन्त कायम गन काममा खिटएका सेनाका 
लािग िवषम पिरिःथितिसत लड्न उपयोगीिस  हनु सक्नेछ।93  

ख. पनु:ःथापना र अवकाश 

समायोजनमा जान नचाहने वा आवँयक योग्यता पूरा नगन लडाकूह का 
साम ु दईुओटा िवकल्प हनेुछन ् Ñ सीपमूलक तािलमह  िलएर 
“पनु:ःथापनाको” बाटो िलने वा राजनीितक र सामािजक कायर्ितर लाग्ने, 
जसलाई कोही कोही “ःवेिच्छक अवकाश” पिन भ े गछर्न।् पिछल्लो 
िवकल्पअन्तगर्त भतूपूवर् लडाकूह ले नगद रकम पाउनेछन ् र िशिवर 
छाड्नेछन।् नगद रकम िदएर गिरने िबदाइ (ःविणर्म िबदाइ) सम्बन्धमा 

                                                        
सूचनाह  न त मानवअिधकारसम्बन्धी उच्चायकु्तको कायार्लयमा उपलब्ध गराएको 
छ न त आन्तिरक छानिबनको नीितह बारे नै जानकारी िदएको छ। बाइिसस 
मपुसँग अन्तवार्तार्, OHCHR, टेिलफोन, अगःट २०११। न् कालका 
मानवअिधकारसम्बन्धी सव च्च अदालतमा परेका मु ाह मा नेपाली सेनाका 
ूितिनिधह ले जनु तकर् ह  ूःततु गरेका छन ्त्यसबाट िवगतमा नेपाली सेनाका 
सदःयह बाट भएका मानवअिधकार हननको िजम्मेवारी िलने र भिवंयमा त्यःतो 
हनुबाट रोक्ने नीितह  ल्याउने ूयासलाई सेनाले रोक्ने अडान ूःट हनु्छ। यी 
तकर् ह  हनुः् अिहलेका सेनाका सदःयह उपर लागेका अिभयोगह लाई सम्बोधन 
गनर् सामान्य सैन्य अनशुासनात्मक कायर्िविध काफी छ, यु ताका भएका 
मानवअिधकार उल्ल न कुनै नीितअन्तगर्त भएका िथएनन,् व्यिक्तगत तवरमा 
मानवअिधकार उल्लङघनमा संलग्न सेनाका सदःयह लाई सजाय िदइसिकएको 
छ। आफ्नै सम्बन्धमा भने “पत्यािरलो अिभयोग” कै आधारमा शािन्त सेनाको 
कामकारबाहीबाट नेपाली सेनालाई अलग्याउन नसिकने तकर्  नेपाली सेनाले पेस 
गरेको छ। बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, मानवअिधकारवादी विकल, इमेल, अगःट 
२०११। उदाहरणाथर्, “Maina’s murder: Impunity claim in NA ridiculous”, The 

Kathmandu Post, ८ अिूल २०११, पिन हेनुर्होस।् 
92 Sam Cowan, “Inside the People’s Liberation Army: A Military Perspective”, 

European Bulletin for Himalayan Research, vol. 37, Autumn-Winter २०१0। 
93 बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, नेपाली सेनाका अवकाशूा  अिधकृत, काठमाड , 

अिूल २०११। 



नेपाल: दइुटा सेनाबाट एउटा 
बाइिसस मपु एिसया िरपोटर् नं . २११, १८ अगःट २०1१ २० 
 

 

भएका राजनीितक छलफलह  त्यित िववादाःपद रहेका छैनन।् तर 
पनु:ःथापनाबारेको छलफलचािहँ िनकै ध्यान परु् याएर गनुर्पन हनु्छ। 
समायोजन सम्बन्धमा जःतै पनु:ःथापनाबारेको बझुाइ पिन बेग्लाबेग्लै 
छन।्  

माओवादीह ले सु मै नेपालमा िनश ीकरण, िवघटन र पनु:ःथापनाको 
ूिबया हुँदै हुँदैन भनेका िथए, िकनभने उनीह को ि मा माओवादी सेना 
परािजत सेना होइन। तर लडाकूको भिवंयबारेको छलफलह मा ितनै 
कुरा ूितिबिम्बत भइरहेका धेरै लडाकूह लाई महससु भएको छ। 
परम्परागत राजनीितक पाटीर्ह , दात ृ िनकायह  साथै माओवादी 
नेततृ्वमा रहेका केही व्यिक्तह को िदमागमा पनु:ःथापना भ ेिबि कै 
असन्तोष र अशािन्तको खतरालाई घटाउन ुहो भ े नै परेको छ। तर 
लडाकूह  त्यस शब्दूित नै आपि  जनाउँछन।् उनीह को भनाइमा 
उनीह ले केही गल्ती गरेका छैनन ् त्यसैले उनीह लाई पनु:ःथापना 
गिररहनपुन खाचँो छैन। त्यसैगरी, उनीह  “जनता” सँग किहल्यै पिन 
अलग भएकै िथएनन ्भने समाजमा पनु:समायोजन गन ू ै उठ्दैन। 
त्यसबाहेक, उनीह मध्ये धेरै जना आफूले छाडेर आएका घरमा फकर 
जान चाहँदैनन।्94 

नभन्दै, िबतेका वषर्ह मा लडाकूह ले िशिवरबािहर गएर धेरै थोक गरेका 
छन।् उनीह ले काम गरेका छन,् िबहे गरेका छन,् बच्चा जन्माएका 
छन,् मािनसह िसत सम्बन्ध िवकिसत गरेका छन,् पाटीर्को गितिविधमा 
सिरक भएका छन ् र बेलाबखत आफ्ना घर पिन गएका छन।् तर 
पनु:ःथापनाको ू  अ  कुरािसत पिन जोिडएका छन।् ती हनु,् 
पनु:ःथापनाूितको ि कोण, त्यसबाट िमल्ने इज्जत वा भौितक लाभ।  

अयोग्य ठहिरएका लडाकूह लाई सन ्२०१० मा गिरएको िनंकासन 
कायर्बाट ूा  अनभुवले के देखाएको छ भने लडाकूह  छाडे साँढे भएर 
मनपरी गिरिहँड्ने वा सश  समूहह मा लाग्नेभन्दा पिन असन्तोषको 
खतरा पनु:ःथापनाका िवकल्पह  राॆोिसत तयार नपािरएका कारण र 
उनीह का अपेक्षा बढाइएका कारण उत्प  हनेु गछर्। नेपालका 
माओवादी र गैरमाओवादी दवैु राजनीितक वगर्का साथै दात ृसंःथाह ले 
त्यस अनभुवबाट िसकेका छन।् केवल तािलमको प्याकेज िदनाले 
लडाकूह मा बोध र अपमानको भावना बढाउने काम हनु्छ। ौम 
बजारमा जितसकैु माग भए पिन व्यावसाियक तािलमलाई तल्लो ःतरको 
कामका पमा हेन गिरन्छ र त्यसबाट मान्यता र परुःकार पाउने 
लडाकूह को आशा पूरा हनु सक्दैन।   

त्यसै हनुाले िशिवरवासीह का आखँा “ःवेिच्छक अवकाश” िलनेह लाई 
कित रकम िदने भनेर राजनीितक पाटीर्ह बीच भइरहेको छलफलमा 
टाँिसएका छन।् िवशेष सिमितको सिचवालयमा नगद रकम िदने 
लगभग समझदारी बिनसकेको छ र अन्य िवकल्पह बारे छलफल जारी 
छ।95 यसबाट समायोजन र पनु:ःथापना ूिबयाको गितलाई बढाउन 

                                                        
94 बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काठमाड , जून २०१०। 
95 अवकाश िलँदा हरेक व्यिक्तलाई . ३००,००० देिख . ८००,००० 
सम्मको रकम िदनेबारे छलफल भइरहेको छ। छलफलमा सरुक्षा बलह सरहको 
मडेअनसुार सेवा अविध, पािरौिमक र िनविृ भरणको लाभलाई ध्यान िदइएको 

अवँय मदत पगु्छ, तर यस कायर्बाट पन बृह र सामािजक 
ूभावह लाई िनयोिजत राख्नका लािग सरकार तथा राजनीितक 
पाटीर्ह ले पटके िनणर्यह  िलनभुन्दा न् पीिडत अन्य समूहह लाई 
समेत समेट्ने गरी क्षितपूितर् र मआुब्जाबारे िवःततृ नीित तयार पानबारे 
सोच्न ुराॆो हनु्छ।96  

नगद िलने िवकल्प िवशेषत: मिहला लडाकूह का लािग मह वपूणर् 
हनेुछ। उनीह ले आन्दोलनमा भाग िलएर क र िपतसृ ात्मक समाज 
र त्यसले िनधार्रण गरेको परम्परागत अपेक्षा र लैि क भिूमकालाई 
लत्याएका िथए। त्यसपिछ सम्भवत: अन्तरजातीय िववाह बन्धनमा 
बाँिधएका हनु सक्छन।् यःता िबयाकलाप गरेबाट उनीह ले ूा  गन 
उपेक्षा र व नाका कारण मिहला लडाकूह ले जनमिुक्त  सेनाबाट 
बािहिरएपिछ नयाँ जीवन सु  गनर्लाई एकदमै ठूलो चनुौतीको सामना 
गनुर्पन हनु्छ। त्यःतो किठन िनणर्यबाट उत्प  पिरिःथितलाई झेल्न 
उनीह िसत आिथर्क ॐोत हनु ुअित राॆो कुरा हो। उनीह लाई िदइने 
आिथर्क सहयोगको रकम अ को भन्दा बढ्ता हनुपुछर् भ  ेछैन, तर 
समायोजनले बहसुङ्ख्यक मिहलाह को िहतलाई िवशेष ध्यान िदएको छ 
भनी देखाउन भने ज री छ।97 बच्चा भएका मिहलाह को पिरिःथितले 

                                                        
छ। केही गैर माओवादी वातार्कारह का लािग “नगद समःया होइन”। बाइिसस 
मपुसँग अन्तवार्तार्ह , काठमाड , मे २०११। त्यसैगरी, नेपाली सेनामा समायोजन 
हनेु लडाकूह को तलब र िनविृ भरणलाई नेपाली सेनामा नगई पनु:ःथापनाका 
िवकल्प रोज्नेह लाई िदइने माओवादीले गरेको क्षितपूितर्को िहसावसँग िमलान 
गिरनेछ। पीिडतह लाई िदइने क्षितपूितर् पिन अक  िवषय हो, तर यसको 
संवेदनशीलतालाई मध्यनजर राखी यसउपरको छलफललाई टड्कारो पािरएको 
छैन। 
96 बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, इमेल, अगःट २०११। शािन्त तथा पनु:ःथापना 
मन्ऽालयका अनसुार यु मा १६,००० भन्दा धेरै मािनसह  मािरए। 
कतर्व्यपालनको िसलिसलामा मािरएका नेपाली सेना, सश  ूहरी बल र नेपाल 
ूहरीका जवानका पिरवारले क्षितपूितर् ःव प . ७५०,००० पाए। बाइिसस 
मपुसँग अन्तवार्तार्, नेपाल ूहरी अिधकृत, काठमाड , अगःट २०११। माओवादी 
सरकारले सन ्२००८-२००९ मा ८,००० जनालाई सिहद घोषणा गर् यो र माधव 
नेपालको नेततृ्वको एमाले सरकारले पिन १,६२६ भन्दा धेरै नागिरकलाई त्यसरी 
नै सिहद घोषणा गर् यो। ूत्येक पिरवारलाई क्षितपूितर्बापत . १००,००० 
िदइयो। राहत तथा पनु:ःथापना िवभाग, शािन्त तथा पनुिनर्मार्ण मन्ऽालय। यो 
अन्तिरम राहत हो र कुल राहत रािश . १० लाख हनेु अपेक्षा रािखएको छ। 
सन ् २००६ को जनआन्दोलनमा मािरएका २६ जनाका पिरवारले एकमु   
. १० लाख पाएका िथए र मािसक पमा . १०,००० पाउँदै आइरहेका 
छन।् न्  व्यवःथापन िवभाग, शािन्त तथा पनुिनर्मार्ण मन्ऽालय। न् कालमा 
घाइते भएका ५,८८६ मध्ये ३,००० जनाले क्षितपूितर् पाएका छन।् ियनीह मध्ये 
धेरै जनाले . २००,००० भन्दा बढी रकम पाएका छैनन।् ऐ.ऐ.। 
97 ३,८४६ मिहला लडाकूह मध्ये ६० ूितशत िववािहत छन,् ५० ूितशतका 
बालबच्चा छन ् र १० ूितशत अपा  छन।् बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, 
माओवादी पाटीर् ॐोत काठमाड , जलुाई २०११। यी तीनओटा वगीर्करणमा 
कितपय कुरा समान छन,्तर िववािहत र बच्चाकी आमालाई ूवेश निदने नेपाली 
सेनाको िनयम नहटाउने हो भने कम्तीमा ६० ूितशत मिहला लडाकूह  
समायोजनका लािग लायक हनेु छैनन।् हालका वातार् ूारम्भ हनुअुिघ नेपाली 
सेनाका अिधकारीह ले किहलेकाही ँजनमिुक्त सेनाका मिहला लडाकू र दिलत 
जःता ूितिनिधत्व कम भएका समदुायका सदःयह लाई माओवादी लडाकूह को 
समायोजन र सेनालाई बढी समावेशी बनाउने दइुटा गहन िजम्मेवारीलाई पूरा गनर् 
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गदार् उनीह  बःने र पनु:ःथापनाको िसलिसलामा उनीह ले िलने 
तािलमको िवकल्प सीिमत हनु सक्छ।98 धेरै मिहलाह  आफ्ना गाउँमा 
फकर् न नचाहलान ्वा नसक्लान।् तसथर् मिहलाह को िःथित जनमिुक्त 
सेनाका पु ष लडाकूह को भन्दा बेग्लै छ।   

नगद रकम िदनेबारे कुनै आिधकािरक मत उपलब्ध छैन। तर 
िनश ीकरण, िवघटन र पनु:ःथापना िवषयक िवशेष ह  भने यसलाई 
पटकै्क चाउँदैनन।्99 दात ृसंःथाह  िभऽिभऽै नेपालको हकमा यसलाई 
असल िवकल्प मान्छन,् य िप रकम िवतरण कायर् राॆोिसत हनु नसके 
आिथर्क िहनािमना हनेु वा राजनीितक असहमित हनेु वा उपलब्ध 
रकमलाई राजनीितक पाऽह ले अन्यऽ लैजान खोज्ने सम्भावना नभएको 
होइन र त्यो कुरा सबैले बझेुका छन।् यसको राजनीितक 
संवेदनशीलतालाई बझेुर कुनै पिन दात ृ संःथाह ले यस िकिसमको 
भकु्तानीका लािग रकम िदन सक्दैन।100 तर ःविणर्म िबदाइ बहृत ्
सहमितको एउटा भाग हनेु पक्का छ। िकनभने यसबारे अन्तरार्ि य 
अिभमत जेसकैु होस ्वा जोसकैुले त्यो रकम ितरोस,् सबै नेपाली पाटीर्ह  
नगद रकम िदनपुछर् भ ेमा सहमत छन।्101   

                                                        
पिन सेना भनार् िलन तयार रहेको बताउने गथ। बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, 
काठमाड , माचर् २०११। 
98 धेरै वातार्कार र केही दाताह को िवचारमा पनुवर्गीर्करणको ूिबया स  गनुर् 
समायोजनका लािग अयोग्य ठहिरनेह लाई अलग्याउन ुजि कै सिजलो हनेुछ, 
जःतै अपा ह  र दूध ख्वाउने आमाह । अिन, बाँकी समायोजनमा जान 
चाहनेह को सवक्षण गनर् सिकनेछ। सङ्ख्यािसत सम्बन्ध राख्न ेजनमिुक्त सेनाका 
अन्य िवषय जःतै माओवादीह  अपा ह को यिकन सङ्ख्या सावर्जिनक गनर् 
चाउँदैनन।् केहीको अनमुान उनीह को सङ्ख्या ५६० देिख ७०० सम्म छ। 
बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, संयकु्त रा  कमर्चारी, काठमाड , अगःट २०११। यस 
अनमुानलाई पाटीर्को आन्तिरक िहसाबसँग िभडाउन गा॑ो छ, उदाहरणाथर्, पाटीर्को 
आन्तिरक िहसाबमा कुल मिहला लडाकूह मध्ये १० ूितशत (अथार्त ्३०० मा 
केही बढी) अपा  छन।् 
99 नगद सहयोगको लाभ र हािनबारेको ूाि क बहस िनकै जीवन्त छ। संयकु्त 
रा को समायोिजत िनःश ीकरण, िवघटन र पनुःसमायोजन मापदण्ड (IDDRS) ले 
नगद िदने कुरालाई इन्कार गदन, तर एकैचोिट ठूलो रकमको िकःता िदनलाई 
होिसयारी गराउँछ र िजन्सी सहयोग गरेर आिथर्क समायोजन गन िसफािरस 
गदर्छ। “4.30 Social and Economic Reintegration”, IDDRS। 
100 दात ृसंःथाह ले लडाकूह को समाजमा लडाकूह को “पनु:ूवेश”लाई सहज 
बनाउन छोटो समयका लािग थोरैितनो भ ालगायत केही सरसहयोग उपलब्ध 
गराउन सक्छन।् तर यस िकिसमका सरसहयोग गनर्लाई केही अड्चनह  छन:् 
पिहलो त हो, सम्बिन्धत सबै नेपाली पाऽह ले ःविणर्म िबदाइलाई नै ूाथिमकता 
िदएका छन ्र परेमा घरेल ुॐोतबाटै त्यो रकम ितनुर्पछर् भ े पक्षमा छन।् दोॐो, 
सरसहयोगको रकम सानो भए पिन त्यसको अनगुमन, सपुरीवेक्षण, मूल्या न गन 
तथा ूितवेदन तयार पान आिद ूशासिनक काम धेरै समय लाग्ने र झन्झिटलो 
हनु्छ, जनु काम दात ृसंःथाह ले सरकारी िनकायह को मदतिबना गनर् सकै्तनन।् 
अिन सरकारी िनकायह  यी िझनामिसना कामका लािग िविभ  कारणले तयार 
नहनु सक्छन।् तसथर्, दात ृ संःथाह ले आफ्नो सहयोगलाई तािलम 
कायर्बमह को आयोजना र स ालन, मनो-सामािजक परामशर् र समायोजन तथा 
पनु:ःथापना ूिबयाको अनगुमन कायर्मा सीिमत राख्न ुजाती हनेुछ।  
101 नगद िदने सम्बन्धमा थप िवषयको छलफलका लािग, हेनुर्होस,् अंश V.B.2 
तल। 

तसथर् दात ृसंःथाह  र राजनीितक पाऽह का साम ुतत्काल उपिःथत 
केही चनुौतीह  छन।् पिहलो अवकाश िलनाका फाइदाह  त्यित 
आकषर्क हुँदाहुँदै लडाकूह लाई पनु:ःथापनाको िवकल्प रोज्न के 
आकषर्ण िदन सिकन्छ भ े हो। यस सम्बन्धमा मोटामोटी तवरमा 
िनकािलएको फमुर्लाअनसुार तािलम र नगदको अनपुात102 यसरी 
िमलाउने जसले गदार् त्यसको समम मूल्य अवकाशको प्याकेजभन्दा बढी 
होस ्र बढीभन्दा बढी लडाकूह ले पनु:ःथापनाको बाटो रोजनु।् दात ृ
िनकायह ले नेपालमा चािहएभन्दा बढी पैसा खचर् गदर्छन ्भ े मािनसको 
सोचाइ छ, त्यसैले यो फमुर्ला अपनाएको खण्डमा पैसाको सदपुयोग बढी 
हनेुछ।103   

िवतरण गिरएको नगद रकममध्ये कित भतूपूवर् लडाकूह को हातमा पछर् 
र कित पाटीर्ले पाउँछ भ ेमा अ को चासो देिखएको छ।104 
सम्झौतावातार्मा बःने नेकाका ूितिनिधह  आफूह बाट पिहले गल्ती हनु 
गएकोमा पछुतो मान्छन ्जःतो, संिवधानसभाको िनवार्चन अगावै समायोजन 
हनु ुपनमा उनीह ले जोड िदनपुथ्य ।105 अिहले आएर जनमिुक्त सेनाको 
िवघटन गिरएबाट अक  आमिनवार्चन हनुअुिघ माओवादी पाटीर्ले आिथर्क 

                                                        
102 तािलम भइरहँदा लडाकूह ले पिन पाउने ूिशक्षणविृ बाहेक उनीह ले पाउने 
यो रकम बेग्लै हो। बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काठमाड , जून २०११। 
103 िशिवरबाट िनक्लने लडाकूह का लािग यस प्याकेजको मूल्यलाई ूितव्यिक्त 
२,३६४ अमेिरकी डलर पदर्छ। त्यसमा मनो- सामािजक सहयोग, ःवाःथ्योपचार, 
रोजगारसम्बन्धी परामशर्, बच्चाको हेरिवचारका लािग पािरवािरक मरम त र 
ूशासिनक खचर् समावेश छ। यी कुराह  समावेश नगरी चलाइने तािलम 
कायर्बमका लािग ूत्येक व्यिक्त खचर् २,००० डलर हनु आउँछ। बाइिसस 
मपुसँग अन्तवार्तार्, संयकु्त रा  अिधकारीह , इमेल, काठमाड , जून र अगःट 
२०११। उदाहरणका लािग, िनंकासनमा परेका लडाकूह ले आफूले िलएका 
मोबाइल फोनको ममर्त खचर् साँिच्चकै त्यित महँगो हनु्छ र भनी सोधेका िथए। 
लडाकूह का लािग िवशेष कायर्बम ल्याउने हो भने अक कुरा हो, नऽ यसै 
तािलम कायर्बममा उनीह लाई िमसाउने हो भने ूितव्यिक्त लागत यसभन्दा 
घटाउन सिकन्छ। सङ्ख्या यिकन गनर् नसक्ने िःथित भए पिन त्यसले योजना 
बनाउन सिजलो नै बनाउँछ। तथािप यी कायर्बमह मा गैरमाओवादी 
सहभागीह लाई कसरी समावेश गन त्यसबारे दात ृसंःथाह ले सोच्नपुदर्छ। यस 
ूिबयाको व्यवःथापन सरकार वा संयकु्त रा  जोबाट भए पिन मनो- सामािजक 
सहयोग जःता “अितिरक्त” कुरालाई बेवाःता गनर् वा त्यसलाई िपयाँमा तौलेर हेनर् 
हुँदैन। बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, संयकु्त रा  अिधकारीह , इमेल, अगःट, 

२०११। 
104 लडाकूह ले पाउने . ५,००० बाट . १,००० मािसक पमा पाटीर्मा 
बझुाउँछन ्भ े सिुनन्छ। त्यसबाहेक उनीह ले पाउने भ ाबापतका अन्य केही 
रकम पिन उनीह  रहेका बटािलयन वा िॄगेडह ले राख्न े गछर्न।् दैिनक 
भ ाबापतको रकम . ७२ देिख . ११० सम्म हनु्छ। बाइिसस मपुसँग 
अन्तवार्तार्ह , काठमाड , जनवरी, जलुाई २०११। अवकाश िलन चाहनेह का 
लािग ू ःताव गिरएको नगद प्याकेज आकषर्क छ र त्यसबाट पाटीर्ले पिहले जसरी 
नै आफ्नो भाग कटाउने हो भने पाटीर्को ढुकुटीमा धेरै विृ  हनेुछ। नोभेम्बर-
िडसेम्बर २००६ देिख जलुाई २०११ सम्ममा लडाकूह को तलबका लािग 
सरकारले ४ अबर् ६० करोड खचर् गिरसकेको छ। बाइिसस मपुसँग टेिलफोन 
अन्तवार्तार्, शािन्त तथा पनुिनर्मार्ण मन्ऽालय, जलुाई २०११। यो भ ा रकम नेपाल 
शािन्त कोषबाट (नेपाल िपस श  फन्ड) िदइन्छ। त्यस कोषमा सरकार र िविभ  
दात ृसंःथाह ले बराबर माऽामा रकम जम्मा गन गरेका छन।् 
105 बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , काठमाड , जून २०११। 
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लाभ उठाउन नपाओस ्भ ा खाितर अवकाश र पनु:ःथापनाको िवकल्प 
रोज्ने लडाकूह लाई नगद रकम कसरी बाँिडने हो त्यसबारे उनीह ले 
छलफल गनुर्पछर्। अवकाश िलएर राजनीितक काममा लाग्ने 
लडाकूह लाई एकमु  रकम निदएर त्यसलाई िनि त समयिभऽ िकःतामा 
िदने उपायह  गनर् सिकन्छ। पिहलो िकःताको रकम भने गितलै हनु ु
ज री छ, िकनभने त्यसबाट उनीह ले केही काम थाल्न सक्ने हनुपुछर्। 
त्यःतो रकम कसरी खचर् गिरन्छ त्यसको िहसाब राख्न ुत सम्भव हुँदैन।   

त्यसपिछका िकःता रकम सरकारी बोन्डका पमा िदन सिकन्छ वा 
वैदेिशक रोजगार कम्पनीलाई सोझै भकु्तानी िदन सिकन्छ वा ससाना 
कारोबारका लािग थोरै ब्याजमा ऋण िदन सिकन्छ। पनु:ःथापनाको 
िवकल्प रोज्ने लडाकूह को हकमा भने उनीह ले रोजेका तािलम पूरा 
गरेपिछ माऽ रकम भकु्तानी िदने व्यवःथा गनर् सिकन्छ।  

समायोिजत नहनेु र तु न्तै पनु:ःथापनाको प्याकेज पिन िलन नचाहने 
लडाकूह लाई पाटीर् स ठनको काममा लगाइने जनमिुक्त सेनाका विर  
कमाण्डरह  र एनेकपा (माओवादी) का अिधकारीह  बताउँछन।् 
अवकाश िलने अथवा राजनीितक काम गनर् चाहने लडाकूह  जे भए पिन 
पाटीर्मै जान चाउने छन,् जहाँ उनीह ले आफ्नो मयार्दा कायम राख्न,े 
स ठनमा अिघ बढ्ने र आम्दानीको जोहो गन सम्भावना पिन हनु्छ।106 
पाटीर्ले पिन स ठनमा काम गन अनभुवी र ूितब  कायर्कतार्ह  
पाउँछ। क्षेऽीय तहका एक जना माओवादी नेता र जनमिुक्त सेनाका 
भतूपूवर् किमसार ढुक्क िथए: “१९,००० नै गाउँ फकर् ने हो भने हामी 
अक  चनुाव िजत्छ ।”107 तर सबै लडाकू पाटीर्मा समािहत हनु्छन ्भ  े
पक्कापक्की छैन। माओवादी पाटीर् र जनमिुक्त सेनाका नेततृ्वले अयोग्य 
लडाकूह  िनंकािसत हनेु बेलामा पिन यःतै ठूला कुरा गरेका िथए। 
उनीह ले िनंकासनमा पन लडाकूह लाई सरकार र संयकु्त रा बाट 
िमल्ने प्याकेज ःवीकार नगनर् अनरुोध गरेका िथए र उनीह ले िशिवर 
छाड्दा हरेकलाई केही नगद रकम पिन िदएका िथए। धेरै भतूपूवर् 
लडाकूह ले उनीह लाई िदइएको वचन खोबो भएको अनभुिूत गरेका 
छन।्108 

१. िवगतको अनभुव: वाइसीएल र अयोग्य लडाकूह  

जनमिुक्त सेनाका पिहलेका लडाकूह का दइुओटा समूहबाट नागिरक 
जीवन सु  गनर् चाहने लडाकूह लाई कःतो हनु सक्छ भ े स ते 
िमल्दछ। माओवादी लडाकूह को एउटा ठूलै जत्था िशिवरह मा पःदै 

                                                        
106 बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काठमाड , मे २०११। एक जना कमाण्डरले 
लेखेः “हामीह  पैसा कमाउन जनमिुक्त सेनामा लागेका होइन , तर त्यसको 
मतलब अ ह ले थुू ो कमाइराखेको हेरी बःछ  भ े पिन होइन।” राम ढकाल, 

“ऋितक”, मािथ उल्लेिखत। 
107 बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, मे २०११। 
108 अयोग्य ठहिरएर िनंकासनमा परेकाह मा रहेको असन्तिु  मरेको 
छैन।अझसम्म उनीह  पाटीर्ले उनीह लाई सहयोगको राॆो प्याकेज ू दान गरोस ्
र त्यो ूमाणीकरणमा परेका लडाकूह लाई िदइने प्याकेज जि कै होस ्भ े माग 
गिररहेका छन।् सन ् २०११ को जलुाई र अगःटमा अवकाशूा  
पूवर्लडाकूह को एउटा ठूलो समूह माओवादी नेततृ्विसत वातार् गनर् काठमाड  
आएका िथए। उनीह ले एक िदन काठमाड  बन्द पिन गरेका िथए। 

पसेन वा पसे पिन ूमाणीकरण ूिबया थािलनअुिघ नै िशिवर छाडे र 
त्यस बखत भखर्रै गठन गिरएको वाइसीएलमा लागे।109 जनमिुक्त 
 सेनाका पिहलेका लडाकूह को ठूलो सङ्ख्या िभऽी तहमा रहेर बनेको 
वाइसीएलले धेरै ठाउँमा ःथानीय राजनीितक संरचनामा पेलेर पःन सक्ने 
बल माओवादीह लाई ूदान गर् यो।110 

सन ्२०१० को ७ जनवरी र ८ फेॄअुरीको बीचमा जनमिुक्त सेनाले 
िशिवरह बाट ४,००८ अयोग्य ठहिरएकामध्ये लगभग २४०० 
लडाकूह लाई बािहर पठाएको िथयो। अनिमनले गरेको ूमाणीकरणमा 
नाबालकह  र जनमिुक्त सेनामा पिछ भनार् भएकाह लाई माओवादी 
सेनाका लडाकू भ  निमल्ने ठहर गरेको िथयो। उनीह को िनंकासन धेरै 
कारणह बाट समःयामूलक िथए र ती हनु ुसायद ःवाभािवक पिन िथयो। 
भनार् हुँदाका बखत नाबालक पिन रहेका र िशिवर छाड्न पिन चाहने 
लडाकूह लाई त्यसो गनर् िदइयो र त्यो ठीकै पिन िथयो। तर िनंकासन 
हनेु बेलासम्म आइपगु्दा उनीह मध्ये धेरै जनाको उमेर १८ वषर् वा 
त्यसभन्दा मािथ पिुगसकेको िथयो। उनीह का ि मा उनीह लाई 
जनमिुक्त सेना र माओवादी पाटीर्बाट जबजर्ःती अलग पािरन ुअनावँयक 
िथयो र त्यो उनीह मािथको ूहार िथयो। जनमिुक्त सेनामा िनकै लामो 
समय िबताइसकेका हनुाले र मोचार्मा लिडसकेका पिन हनुाले धेरैले 
आफूलाई पक्का लडाकू ठानेका िथए।111 जनमिुक्त सेनामा ूवेश गरेर 
आफुखसुी त्यहा ँबसेकाह ले िशिवरबाट बािहिरन ुपदार् आफूलाई िदशािवहीन 
र अपमािनत भएको पाए।112  

संयकु्त रा ले सझुाएको र पिहलो पटक शािन्त तथा पनुिनर्मार्ण मन्ऽालयका 
ूितिनिधह ारा ू ःततु पनु:ःथापनाका उपायह लाई पिन अपमानका पमा 
हेिरएको िथयो। संयकु्त रा का िविभ  िनकायह  रहेका एउटा समूहले 
व्यावसाियक सीपको तािलम, सानाितना उ म र कारोबारका लािग सहयोग 
तथा औपचािरक िशक्षा आिद िमलाइएको एउटा प्याकेज अिघ सारेको 
िथयो।113 त्यसबाट लडाकूह   हनेु एउटा कारण त के िथयो भने 
सु मा मन्ऽालयका अिधकारीह ले लडाकूह का इितहास र सन्दभर्लाई 
उल्लेखै नगरी पनु:ःथापनाका िवकल्पह लाई ससर्ती यसै ूःततु गरे। 

                                                        
109 यिकन सङ्ख्या उपलब्ध छैन, तर ७,००० भन्दा मािथ भएको अनमुान 
गिरएको छ। 
110 हेनुर्होस ् बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालको राजीितक संःकार, मािथ 
उल्लेिखत। 
111 बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , अयोग्य लडाकूह , सनुसरी, झापा, पाँचथर, 
अिूल, २०११। “Children in the Ranks: The Maoists’ Use of Child Soldiers in 

Nepal”, Human Rights Watch, फेॄअुरी २००७। 
112 सबै जनालाई यसै ौेणीमा राख्न सिक । उमेर नपगेुका कारणले अयोग्य 
भएकाह को के गनुासो िथयो भने उनीह लाई जबजर्ःती भनार् गिरएको िथयो, 
ढाँटेर ल्याइएको िथयो वा उनीह का धेरै साथीह  भतीर् भएकाले उनीह  पिन 
आएका िथए।बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , जनमिुक्त सेनाका अयोग्य लडाकूह , 

सनुसरी, झापा, पाँचथर, अिूल २०११, अनिमनका पूवर्कमर्चारीह , काठमाड , मे 
२०११। 
113 “Assistance to the Peace Process”, संयकु्त रा  िवकास कायर्बम, नोभेम्बर 
२०१०। दात ृसंःथाह को सहयोगमा बनेको नेपालका लािग संयकु्त रा  शािन्त 
कोषबाट यो रकम बेहोिरएको िथयो।जून २०१२ मा समा  हनेु दईु वष 
ूिबयाका लािग ९० लाख ४५ हजार अमेिरकी डलर खचर् हनेुछ। 
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प्याकेजमा त्यःतो खराबी केही िथएन114 (य िप कृिषमा आधािरत 
िवकल्पह  सनेुर सबै िरसाएका िथए)।115 तर पनु:ःथापना कायर्बाट 
बहृ र समाजमा कुनै आबोश उत्प  नहोस ्र फेिर सश  िविोह नउठोस ्
भ  े मनसायले प्याकेजलाई धेरै आकषर्क बनाइएको िथएन। त्यसमा 
उपयोगी कुराह  परेका भए तापिन लडाकूह  वाःतवमा को हनु,् 
माओवादी सेना र पाटीर्िसत उनीह को सम्बन्ध कःतो छ र उनीह  घर 
फकर् न चाहन्छन ्चाहँदैनन ्वा फकर् न सक्छन ्सक्दैनन ्भ ेबारे कुनै कुरा 
नबझुी प्याकेज तयार पान तिरका ूत्यतु्पादक िथयो। 

माओवादी पाटीर् र जनमिुक्त सेनाले पिन गम्भीर िकिसमका केही पाइला 
चाले। ूमाणीकरण कायर् सिकएपिछ नाबालक र पिछ भनार् भएका 
ठहिरएका लडाकूह लाई जनमिुक्त सेनाले उनीह लाई अझै पिन अ  
लडाकूसरह मानेको र अ सरह उनीह को पिन सरुक्षा बलह मा 
समायोजन हनेुछ भनेर आ ःत पारेका िथए। संयकु्त रा  िवकास 
कायर्बमलाई िशिवरह मा गई उनीह का आवँयकताबारे अध्ययन गनर् 
िदइएन, जसले पनु:ःथापनाको प्याकेज उपर असन्तिु  बढाउने काम 
गर् यो। नेततृ्वले सन ्२००९ को आिखरीितर अयोग्य लडाकूह लाई 
िनंकासन गन िनणर्य िलइसक्दा पिन उनीह लाई त्यो अःथायी भएको र 
उनीह  िछटै फकर आउनेछन ् भिनएको िथयो। केही लडाकूह ले 
भनेअनसुार उनीह लाई वाःतिवक कुरा बताइएको िथएन र हठात ्
िनंकासनमा पनुर् पदार् उनीह लाई ठूलो धक्का लागेको िथयो।116 
पनु:ःथापनाको ू यासलाई पिन पाटीर्ले रोक्ने काम गर् यो। पाटीर्ले अयोग्य 
ठहिरएका लडाकूह लाई सरकारी प्याकेज ःवीकार गनर् हुँदैन भन्यो। 
पाटीर् र जनमिुक्त सेनाका विर  नेताह  आफूह बाट गल्ती हनु गएको 
र िनंकासनमा पन लडाकूह उपर उिचत ध्यान िदन नसकेको ःवीकार 
गछर्न।् िनंकािसत लडाकूह उपर भएको अघलोलाई पाटीर्ले अिहले 
आएर सच्याउन खोज्दा त्यसको सोझो ूभाव समायोजन र 
पनु:ःथापनाबारेको सम्झौतावातार्मा पनछ, िकनभने माओवादीह ले ती 
लडाकूह लाई पिन समावेश गिरनपुन कुरा उठाउनेछन।्117  

                                                        
114 माओवादी कमाण्डरह को उपिःथितमा िनंकासन ूिबया चलेको बखत कुनै 
पिन लडाकूले प्याकेजूित िच देखाएनन।् संयकु्त रा का कमर्चारीले हरेक 
लडाकूिसत गरेका छु ाछु ै कुराकानीमा किरब १० ूितशतले माऽ त्यो प्याकेज 
चाएको बताए। तर पिछ त्यस कायर्बमको पैसा नलाग्ने फोनमा जानकारी 
माग्नेह को सङ्ख्या ब ो। बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, संयकु्त रा  अन्तरसंःथा 
पनु:ःथापना कायर्बम (UNIRP)  का कमर्चारीह , जलुाई २०११। सन ्२०११ 
को जलुाईको मध्यसम्ममा किरब २,४०० मध्ये ७७२ जनाले आफ्नो कोसर् पूरा 
गरे, ३५० जनाभन्दा धेरैले रोजगार पाए र ९१० जनाले तािलम िलइरहेका िथए। 
“Bi-weekly report”, UNIRP,१९ जलुाई २०११। 
115 जनमिुक्त सेनाका बहसुङ्ख्यक लडाकूह  मामीण पृ भिूमबाट आएका छन।् 
एक जना लडाकूले सन ्२००९ मा मन्ऽालयका अिधकारीलाई कराएर भनेका 
िथए, “मेरा बा ब रु पालन गथ, तपाईंले मलाई त्यो कसरी गन भनेर िसकाउन 
पदन”, बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काठमाड । 
116 बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , अवकाश िदइएका लडाकूह , सनुसरी र 
पाँचथर, अिूल २०११। 
117 बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , अिूल- मे २०११। जलुाई २०११ मा 
पाटीर्ले काठमाड मा िनंकािसत लडाकूह िसत भेटघाटका कायर्बमह को 
आयोजना गरेको िथयो र पाटीर्का एक जना विर  नेताले उनीह को ख्याल गिरने 

यस बममा धेरै मह वपूणर् ूावधानह  हराएर गए, हनु त तािलमका 
साथसाथै मनोसामािजक सहयोग र असल विृ  िवकासबारे परामशर् िदएर 
पिछल्लो समयमा संयकु्त रा बाट त्यस खाडललाई पनु काम भयो। यी 
कुराह  समायोजन तथा पनु:ःथापनाको ू िबयामा मह वपूणर् रिहरहनेछन,् 
त्यसका साथै मिहला लडाकूह लाई खास िकिसमको सहयोग िदने कुरा 
पिन उि कै मह वको हनेुछ।118  

िनंकासनको ूिबया सु  भएको केही मिहनापिछ नै अयोग्य ठहिरएका 
धेरै लडाकूह लाई पाटीर्मा आफूलाई ठाउँ िमल्दैन र पाटीर्का अन्य 
स ाल पिन ःवतन्ऽ पमा काम गनर् चाहनेह का लािग खलुा हुँदैन भ  े
यथाथर्बोध भइसकेको िथयो। धेरै अयोग्य लडाकूह ले घर फकर् ने िनणर्य 
िलए र फक पिन। तर उनीह  घरमै बिसरहने हनु ्वा होइनन ्त्यो ू ःट 
भइसकेको छैन।119 

समममा नागिरक जीवनमा फकर्ं दाको अनभुव िमिौत रहेको छ। 
सम्भािवत रोजगारदाताह ले आफूलाई िव ास नगरेको केहीको गनुासो 
रहेको छ। अ चािहँ यु कालमा शऽ ुकमाएकोले आफू असरुिक्षत रहेको 
अनभुव गछर्न।् सबै नभए पिन केही मिहला लडाकूह  आफ्नो चिरऽमा 
धब्बा लागेको ठान्छन।् खासगरी अन्तरजातीय िववाह गन र जसका 
पितह  अझै िशिवरमा छन ् ितनलाई यो समःया बढी परेको छ।120 
ःथानीय तवरमा पिन मािनसह  सरुक्षासम्बन्धी केही गडबडी भयो वा हनु 
लाग्यो भने वा कुनै खास अपराधको घटनामा िनंकािसत लडाकूह लाई 
नै दोःयाउने गछर्न।् तर लडाकूह  सश  समूहमा लागेका वा अन्य 
आपरािधक गितिविधह मा संलग्न भएका ूमाणह  भने भेिटएका 
छैनन।्121  

                                                        
कुरा बताएका िथए। जनमिुक्त सेनाका एक जना विर  कमाण्डरले भने, “अयोग्य 
ठहर् याउने ूिबया अवै ािनक िथयो। जनमिुक्त सेनाका पक्का सदःयह समेत 
अयोग्य ठहर् याए। हामीबाट गम्भीर गल्ती भएको महससु गरेका छ । तसथर् 
समायोजन गन समयमा पनु:ःथापना प्याकेजका बारेमा छलफल गदार् हामी 
उनीह लाई िबसर्ने छैन  । बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काठमाड , ४ मे २०११। 
118 बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, UNIRP का कमर्चारी, जलुाई २०११। 
119 बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, संयकु्त रा का पूवर्कमर्चारी, नेपालगन्ज, अिूल 
२०११। 
120 बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , िनंकासनमा परेका जनमिुक्त सेनाका 
लडाकूह , सनुसरी, झापा, पाचँथर, अिूल २०११;  संयकु्त रा का पूवर्कमर्चारीह , 

काठमाड , मे २०११। मिहलाह  िबहे गरेपिछ आफ्नो पितको घरमा बःने गछर्न,् 
तर िशिवरिभऽको वैवािहक सम्बन्ध, िवशेषतः अन्तरजातीय िववाहबारे, पितका 
पिरवारलाई जानकारी हुँदैनथ्यो अथवा पितको घरमा दलुहीलाई ःवीकािरदैनथ्यो। 
121 बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्ह , धरान, सेप्टेम्बर २०१०। जनवरी २०११ मा 
झापा िजल्लाका ूहरीले चन्दा, अपहरण र लटुपाटका घटनामा जनमिुक्त सेनाका 
पूवर्लडाकूह को एकता स ठनको संलग्नता रहेको प ा लगाएको िथयो। त्यो 
स ठन मूलत: अयोग्य माओवादी लडाकूह बाट बनेको बिुझएको िथयो। इलाम 
िजल्लाको चलुाचलुीमा रहेको पिहलो िडिभजन िशिवर िभऽैबाट त्यो समूह स ािलत 
भएको ूहरीको दाबी िथयो। Ex-combatants into crime, say police”, The 

Kathmandu Post, १० जनवरी २०११। त्यस स ठनका सदःयह ले ूहरीले 
लगाएको आरोप नाजायज भएको बताए। बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, सनुसरी, 
झापा, अिूल २०११। जलुाई २०११ मा सखुतको दशरथपरुमा एक जना 
बहालवाला लडाकूका साथ अकार् अयोग्य लडाकू एउटा घरमा लटुपाट गदार्गद 
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ठीक या बेठीक जे होस,् धेरै भतूपूवर् लडाकूह  संयकु्त रा  िवकास 
कायर्बम र पाटीर्का कारण िशिवरबािहर आफूह ले अपमािनत हनुपुरेको 
बताउँछन।् उनीह लाई योग्यता नपगेुको भ कुो स ा “अयोग्य” भिनएको 
छ, जसको मतलब हनु्छ काम नलाग्ने।122 त्यसले गदार् उनीह लाई 
घरमा त्यही ि ले हेिरन्छ। हो, हरेक िनंकािसत लडाकूको अनभुव 
खराब छैन र उनीह  दवु्यर्वहारको िसकार पिन भएका छैनन ्त्यो बेग्लै 
कुरा हो। कोहीकोही लडाकूह  जनमिुक्त सेनाका आफ्ना 
साथीस ीह िसत िनयिमत सम्पकर् मा छन ् र कोही िशिवरमै बःनलाई 
फकका पिन छन ्र कसैकसैले आिथर्क सहयोग पिन पाएका छन।्    

त्यस ूिबयाबाट सरुक्षासम्बन्धी सोझै देिखने खालका कुनै समःया 
आएनन,् तर अिहलेको िःथित फरक हनु सक्छ। अयोग्य ठहिरएका 
लडाकूह  आफूमािथ अन्याय भएको ठा  सक्छन,् तर उनीह  किललो 
उमेरमा वा धेरै पिछ भनार् भएका िथए। अिन यस तथ्यलाई ःवीकार गरेरै 
ितनका नेताह ले अन्य पाटीर् र संयकु्त रा िसत सम्झौता गरेका िथए। 
अिहले िशिवर छाड्न लागेका जनमिुक्त सेनालाई भने “वैधािनक” मािनएको 
छ र उनीह का आकाङ्क्षा पिन उच्च छन।् आफ्ना साथीस ीह  
कसरी उपेिक्षत भए त्यो देखेका लडाकूह  आफूलाई पिन त्यःतै होला 
िक भनेर सशि त छन।् माओवादी सेना र त्यसका सदःयह का लािग 
समायोजन र पनु:ःथापनाभन्दा पितर्र जाने ठाउँ छैन। त्यसैले सबै 
पाटीर्ह ले लडाकूह को यस सङ्बमणकालीन अवःथाको गहनताूित 
सजग भएर उनीह को सरुिक्षत भिवंयका लािग केही गनुर्पछर् भ े 
बझु्नपुछर्।  

िवशेषत: माओवादी नेततृ्वले आफूले िदन सक्नेभन्दा बढी कुराको वचन 
निदन ध्यान परु् याउनपुछर्। इच्छा हनेु जित पिन भतूपूवर् लडाकूह लाई 
पाटीर् संरचनामा िमसाउन पाटीर् सक्छ र तयार छ भ  ेहो भने नेततृ्वले 
त्यो गरेर देखाउनपुछर्। भतूपूवर् लडाकूह ले पाटीर् ूवेश गिरसकेपिछ 
उनीह  अवँयै पिन नेताह को गटुबन्दीको तानातानीमा पनछन।् त्यःतो 
पिरिःथितको असर कःतो हनेुछ त्यो भ  गा॑ो छ।  

२. नगद िदँदाको फाइदा बेफाइदा  

नगद िदन ुहुँदैन भ े पक्षमा अन्तरार्ि य पमा केही आवाजह  नउठेका 
होइनन,्123 तर ठूला दात ृसंःथाह को बहमुत नेपालमा नगद िदनपुछर् 

                                                        
समाितएका िथए। “Maoist combatants held for robbery”, Republica, ११ जलुाई 
२०११। उदाहरणका लािग, माओवादी पाटीर् र जनमिुक्त सेनाको िनरन्तर 
िनयन्ऽणका कारणले केही आपरािधक िबयाकलाप र सश  अपराधका घटनाह  
अनमुान गरेजसरी बढ्न नपाएको हनु सक्छ। एक जना पूवर्लडाकूले केही 
साथीह िसत िमलेर संयकु्त रा का गाडीह मािथ आबमण गन योजना बनाएका 
िथए, तर पाटीर्ले त्यसो गनर् रोकेको बताए। बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, पाँचथर, 
अिूल २०११। 
122 दईुओटा मापदण्डह  पूरा नगरेकाले उनीह  अयोग्य भएका िथए।उनीह  
त्यसरी अयोग्य सािवत हनुमुा उनीह को वाःतिवक सैन्य योग्यता र अनभुवको 
कुनै सम्बन्ध नहनु सक्छ।तर अयोग्य शब्दबाट त्यो कुरा बिुझ । 
123 उदाहरणका लािग सेफवल्डर् अध्ययनले सध एउटै तकर्  ू योग गछर्ः “अन्यऽका 
सन्दभर्ह बाट के देिखएको छ भने एकमु  रकम िदनाले सफल समायोजनमा 
बाधा िसजर्ना गछर् िकनभने पूवर्लडाकूह ले दीघर्कालीन फाइदाका लािग त्यःतो 

भ मेा रहेको छ। नगद िदने कुराको िवरोधका तकर् ह  या नेपालको 
हकमा लागू हुँदैनन ्या ितनमा दम छैन।  

 पैसाबाट जे काम पिन हनु सक्छ र त्यसको दु पयोगलाई रोक्न े
उपाय कम छन।् सकेसम्म नगदको स ा िजन्सीका िवकल्पह  
िदने, ब्या का भाउचर वा काडर्ह  िदने वा हरेक लडाकूले ब्या मा 
व्यिक्तगत खाता खोल्नपुन कुरामा लडाकूह को िच  बझुाउन 
सिक । नेपालको अथर्तन्ऽ नगद कारोबारमा आधािरत अथर्तन्ऽ 
हो। ब्या  सेवा पाइने नपाइने कुरामा लडाकूह  ढुक्क हनु सकै्तनन ्
र उनीह  नगर क्षेऽवरपर नबःने हो भने त ब्या  सेवाको अथर् नै 
रहँदैन। लडाकूह ले पाउने नगदको केही िहःसा एनेकपा 
(माओवादी) संयन्ऽले िलन्छ भ े कुरा जहासँम्म छ त्यो त नगद 
भकु्तानी जसरी गरे पिन हनु्छ। त्यःतो सम्भावनालाई चटक्क हटाउन 
सिक , केवल घटाउन सिकन्छ। त्यसका लािग नगद रकमलाई 
खण्डखण्ड गरेर िदनपुछर् र केही सतर्ह को पालना गरेपिछ माऽ 
िदने व्यवःथा गिरनपुछर्। िशिवरह मा जाने तलबभ ाका रकमउपर 
माओवादी सेनाको पूणर् िनयन्ऽण रहेको िथयो, अब भने उनीह लाई 
त्यःतो काम गनर् निदएर भकु्तानी िदने काम सरकारबाट 
गराउनपुछर्।  

 पैसा िलएर लडाकूह लाई घर फकर् न गा॑ो पछर्। पैसा िलएर गिरब 
समदुायमा फकर् नेह का लािग त्यो पैसा िरसइबी र डाहको कारण 
ब  सक्छ, अझ खासगरी माओवादीह िसतको सम्बन्ध नराॆो भएको 
ठाउँमा। भतूपूवर् लडाकूह ले पैसा कसरी खचर्ने छन ् त्यो भ  
सिकने उपाय छैन। धेरैले आफन्तबीच बाँड्लान ्वा पिरवारको ऋण 
ितन काममा उपयोग गलार्न ् र सायद फजलुखचर् नगलार्न।् धेरै 
माओवादी लडाकूह  िशिवरमा बसेका र बािहरै बसेर उनीह ले 
राजनीितक गितिविध चालू राखेको िथए। त्यसरी जनमिुक्त सेनामा 
नरहेकाह बाट न् कालमा झ केही ज्यादतीका काम पिन भएका 
हनु सक्छन।् तर पिन त्यःताह ले कुनै ूितकार बेहोनुर्परेन। 
िशिवरमा बसे पिन या बािहर बसे पिन जनमिुक्त सेना भनेको 
माओवादी आन्दोलनको एउटा भाग माऽै हो। त्यस आन्दोलनमा 
मामीण र नगर इलाकाका धेरै जनताले आआफ्नै िहसाबले भाग 
िलएका िथए र माओवादी सेना तथा जनताबीचका िनजी सम्बन्धह  
र पाटीर् तथा बाँकी समाजको सम्बन्ध किहल्यै टुटेका िथएनन।् 
मलुकुका धेरै भागमा माओवादीह को अझै गितलो उपिःथित रहेको 
छ त्यसका कारण पिन भतूपूवर् लडाकूह ले शऽतुापूणर् व्यवहार 
भोग्न नपलार्। यित भन्दाभन्दै पिन न्याियक ूिबया र 
न् पीिडतह लाई क्षितपूितर् िदने कायर्लाई अिघ बढाउनाले यसमा 
मदत पगु्नेछ।  

                                                        
रकम िवरलै लगानी गछर्न,् उनीह का आिौतह ले पिन त्यसबाट समान लाभ 
पाउँदैनन ् र त्यसले पनु:ःथापना ूिबयामा जालझेल गन ूयास पिन हनु 
सक्छ।त्यसबाहेक नगद रकम िदनाले ूायः त्यो पैसा पाउने समदुायका माझ 
िवभाजन र ितक्तता ल्याउँछ तथा यसले अ लाई िहंसा र अपराधमा लाग्नाले 
आिथर्क पःुकार पाइन्छ भ े खतरनाक सन्देश पिन िदन्छ।” “Common 

ground?”, सेफवल्डर्, मािथ उल्लेिखत, प.ृ ६७। 
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 लडाकूह िसत ठूलो धनरािशलाई िजम्मेवार तथा उपयोगी ढ ले खचर् 
गन क्षमता छैन। तल्लो कलमकै नै िकन नहोस,् लडाकूह लाई 
िदने भिनएको धनरािशबाट भतूपूवर् लडाकूह ले ःवतन्ऽ जीवनविृ  
थाल्न सक्छन,् चाहे त्यो वैदेिशक कामदारका पमा िवदेश जाने 
होस,् जग्गा िक े होस ्या थप िशक्षा ूा  गन होस।् जनु तल्लो 
कलमको कुरा गिरदैछ त्यो रकम नेपाली समाजको तल्ला तहमा 
मािथ उल्लेिखत उ ेँयकै लािग गिरने लेनदेन बराबरकै रकम हो 
Ñ अथार्त ्िवदेशमा रोजगारका लािग जानलाई, जग्गा खिरद गनर्लाई 
र ऋण ितनर्लाई। कुनै खास ूोत्साहन नभए पिन धेरै नेपालीह  
आफ्नो आम्दानीको िनकै ठूलो अंश छोराछोरीको िशक्षा-दीक्षामा 
खिचर्न्छन।् हरिहसाब राख्न िसकाउने तािलम र तत्सम्बन्धी 
सरसल्लाह ःवीकायर् हनु सक्छ, तर िपया ँपैसाको मािमलामा गिरब 
व्यिक्तलाई िव ास गनर् सिकँदैन भ  े व्यावहािरक ूमाणिबनाको 
पूवार्मह राखेर गिरने अ॑न-खटनचािहँ हनु ुहुँदैन।     

 खास समःया भनेको सामािजक र व्यावसाियक पुजँीको अभाव हो, 
तसथर् पैसालाई तािलम र आयमूलक काममा लगाउनपुछर्। तािलम 
िलन ुआफैमा नराॆो काम होइन, तर िलँदैमा क्षमता विृ  हनु्छ भ  े
ग्यारेन्टी छैन। धेरै लडाकूह  आय आजर्न गन अवसर चाहन्छन,् 
तर यो यो गनुर्पछर् भनेर खटाइएको उनीह  चाउँदैनन ् वा 
सहकारी खडा गनुर् राॆो उपाय हनु्छ भ ु ठीक होइन। उनीह  
आफ्नो नगद रकम पूणर् पमा आफ्नै अधीनमा राख्न र आफूले 
चाहेजसरी खचर् गनर् चाहन्छन ्तथा आफूखसुी नयाँ जीवनमा ूवेश 
गनर् चाहन्छन।् वाइसीएलका िभऽी सदःयह को अनभुवले के 
देखाएको छ भने लडाकूह  नेपाली समाजमा घलुिमल गनर् र 
शािन्तकालमा िजउन पूणर् सक्षम छन।् त्यसबाहेक एनेकपा 
(माओवादी) को आफ्नै स ाल र व्यावसाियक क्षेऽमा यसको पहुँच 
िनकै िवःततृ छ र लडाकूह  त्यसको लाभ िलन सक्छन।्   

 पनु:ःथापनाको प्याकेज आकषर्क भएको खण्डमा िहंसात्मक 
िविोहलाई परुःकृत गरेको ठहछर् र अ  समूहलाई पिन हितयार 
उठाउन ू ोत्सािहत गछर्। माओवादी िविोह अिहले देिखएका दईुचार 
नयाँ सश  समूहह भन्दा मूलभतू पमा फरक िथयो।124 
दैनिन्दन राजनीितमा हनेु िहंसाको भत्सर्ना नगिररहन सिक , तर 
अिहलेका कुनै पिन सश  समूहह  सम्पूणर् बािन्त सु  गनर् 
इच्छुक वा समथर् छैनन ्र राज्यबाट आिखरमा नगद पाइन्छ भ  े
आशमा त्यसो गदनन ्पिन।  

 यो खिचर्लो छ। मान  १०,००० लडाकूह ले अवकाश िलने भए रे र 
पनु:ःथापनाको प्याकेजअन्तगर्त ूत्येकले ३ लाख िपयाँ नगद पाउने 
भए रे, त्यसको आधारमा िहसाब गदार् (िवतरण कायर्मा हनेु ू शासिनक 
खचर्बाहेक) ३ अबर् िपयाँ अथार्त ्४ करोड अमेिरकी डलर खचर् हनेु 
देिखन्छ। कित जना लडाकूह ले पनु:ःथापनाको िवकल्प रोज्छन ्र 
कित जनाले समायोजन ःवीकाछर्न ् भ े कुराले यस अ मा केही 
तलमािथ पानर् सक्छ। यो पकै्क पिन चानचनेु रकम होइन। तर 

                                                        
124 हेनुर्होस ् बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालको राजीितक संःकार, मािथ 
उल्लेिखत। 

िशिवरह मा अिहलेसम्ममा १२ करोड अमेिरकी डलर खचर् भइसकेको 
छ।125      

वाःतवमा तािलमचािहँ खिचर्लो हनु आउँछ। अन्तरार्ि य संःथाह ले 
ठेक्का िलएको खण्डमा त्यसो हनु जान्छ र तािलम िलनेह का 
आखँामा पिन यो खिचर्लो देिखन्छ। संयकु्त रा ले दात ृ
संःथाह लाई पारदिशर्ताका िजम्मा आफूले िलने बताएको छ र 
त्यसैका कारण पिन यी कायर्बमह को लागत बढ्न जानेछ। त्यित 
गदार् पिन तािलम िलनेह लाई प्याकेजअनु प सहयोग िमलेको छ 
भ मेा िच  बझुाउन सिकने छैन। नगद रकमका साथै तािलम र 
परामशर् िदन ुऔधी बेस हनु्छ, तर नगद वा तािलमबीच छा ुपन 
भएमा नगदको मह व बढी हनु्छ। फेिर लडाकूह का 
आवँयकताबारे मूल्या न हनु सकेको छैन र यःतो अवःथामा नगद 
िदन ुकता हो कता राॆो हनु्छ, िकनभने अ  वैकिल्पक कायर्बम 
कःता हनेुछन ् र कसरी स ालन हनेुछन ् त्यो अिहले यिकन 
छैन।126    

राजनीितक कायर्मध्ये लडाकूह ले जनु िवकल्प रोजे पिन उनीह  
माओवादी आन्दोलनका कायर्कतार् वा समथर्कका पमा रिहरहन चाउने 
छन।् आिथर्क ःवाधीनता र सामािजक हैिसयतको अिलकित पिन ग्यारेन्टी 
िदने हो भने उनीह  पाटीर्को मखु नताकी आफ्नो इच्छाबमोिजम त्यःतो 
राजनीितक गितिविध चलाउन समथर् हनु्छन।्   

ग. राि य सरुक्षा र सरुक्षा बलह  

नेपाली सेनालाई नागिरक िनयन्ऽण र राजनीितकरणूित जित नै िच  
नबझेु पिन राज्यका अन्य िनकायह ूित उ रदायी नहनेु सेना हनु ुभनेको 
ूजातािन्ऽक मूल्य र मान्यता िवपरीत हो। नेपाली सेनाउपर गिरएका 
आलोचनात्मक िटप्पणीह बारे छलफल गन काम िवरलै भएका छन।् 
सेनाको “ूजातािन्ऽकरण” गन वा सेनामािथको नागिरक िनयन्ऽण बिलयो 
पान, सरुक्षा बलह को सङ्ख्यालाई नेपालको आवँयकता सहुाउँदो गरी 
घटाउने, सेनामा मधेस आधािरत समूहह  लगायत ऐितहािसक पमा 
पाखा परेका समूहह को सङ्ख्या बढाई सेनालाई अझ बढी 
ूितिनिधमूलक बनाउने जःता िवषयह  ती िटप्पणीह मा पदर्छन।् यी 
कुराह लाई पूरा गनुर् गा॑ो काम हो, तर सबै उि कै मह वका िवषय 
हनु ्जसका लािग राजनीितक समाधानको खाचँो पदर्छ।  

नेपालका सरुक्षा िहत केमा िनिहत छ तथा नेपालका सरुक्षा बाध्यताह  
के हनु ् र ितनका समाधान कसरी गनर् सिकन्छ भ े कुराको ठेगान 

                                                        
125 पूवार्धार, सेवासिुवधा र भ ालगायतका खचर्ह  नेपाल शािन्त कोष (NPTF) 
माफर् त गिरन्छ। माचर् २०११ सम्ममा सो कोषबाट िशिवरका लािग किरब . ४ 
अबर् १८ करोड खचर् भइसकेको िथयो।“Progress Report No. 11”, NPTF। 
बाइिसस मपुसँग टेिलफोन अन्तवार्तार्, शािन्त र पनुिनर्मार्ण मन्ऽालय, जलुाई 
२०११। तलबका लािग थप ६ करोड डलर खचर् भएको छ। 
126 माओवादीको अवरोधले गदार् िशिवरका लडाकूह को आवँयकता र 
चाहनासम्बन्धी सही सवक्षण संयकु्त रा ले गनर् सकेन। अन्तरार्ि य ौम स ठनले 
दीघर्कालीन ौम बजार अध्ययन तयार पानर् असमथर् भयो। बाइिसस मपुसँग 
अन्तवार्तार्ह , काठमाड , अिूल- मे २०११। 
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लगाउन राजनीितक छलफल गन समय आइसकेको छ। त्यसबाट 
नेपालका सरुक्षा बलह को ःव प तय गनर् सःुप  र िटकाउ िनणर्यमा 
पगु्न मदत िमल्छ। त्यसका साथै नेपाली सेनािसत सोझै सम्बन्ध नभएका 
ू ह  जःतै, सरुक्षा बलह लाई बढी ूभावकारी बनाउने, ॅ ाचार र 
राजनीितकीकरणलाई हटाउन आवँयक सधुार ूहरीमा कित िछटो सु  
गनर् सिकन्छ, नेपाललाई अधर्सैिनक बल चािहन्छ िक चािहँदैन र देशले 
के धा  सक्छ आिदको उ र पिन आवँयक छ।127 सरुक्षा बलह को 
सधुार न् कालमा भएका ज्यादतीह को ानब्यान गनितर नेपाली 
राजनीितक पाऽह को ध्यान जान्छ जादैँन र जान्छ भने किहले कसरी 
जान्छ तथा दण्डहीनताको संःकृितले किहलेसम्म ूौय पाइरहन्छ भ े 
ू िसत पिन गाँिसएको छ।  

सन ्२०१० मा ूःततु गिरएको यािन्ऽक र लापरबाही ढ ले एकपक्षीय 
तवरमा ठेगान गिरएको राि य सरुक्षा नीितबाट न धेरै राजनीितक 
पाऽह को सरुक्षासम्बन्धी धारणालाई ःव प िदने जिटल र रा वादी 
मु ालाई सम्बोधन हनु सक्छ न त सेना आफैमा एउटा संसार हो भ े 
िकिसमको ःवीकानर् नसिकने िचऽणलाई नै मदत पगु्छ।128 दईुओटा 
ठूला िछमेकीह को सरुक्षा सरोकार, िवशेषत: भारतको सरोकारले मह व 
राख्दछ। नेपालका राज्य िनकायह  र राजनीितक वगर्ले कसरी राि य 
सावर्भौिमकता र िहत तथा क्षऽेीय सरोकारबीच सन्तलुन ल्याउने हो त्यो 
छलफल गनुर्पछर्। नेपाल र यसका पाटीर्ह ले यी बाध्यताह को सामना 
कसरी गछर्न ्त्यसले राि य सरुक्षा नीितमा माऽ होइन ःवतन्ऽ पमा 
िनणर्य िलन सक्ने राजनीितक पाऽह को क्षमतालाई समेत ूभाव पाछर्।  

सरकार, राजनीितक पाटीर्ह , नागिरक समाज, स ारकमीर् र अवकाशूा  
सैिनकअिधकारीह  सबै जना तु न्तै बसेर सरुक्षा क्षेऽको भावी ःव पबारे 
संवाद सु  गनुर्पछर् र खलुा तथा लिचलो हुँदाहुँदै पिन जनसरुक्षाको 
मूल्या नमा अिडलो धारणा भएको नीित तयार पानुर्पछर् साथै िवदेश 
नीितबारे केही असिजला ू ह  पिन तेःयार्उनपुछर्। नेपालमा संिवधानले 
नै व्यवःथा गरेको राि य सरुक्षा पिरष  छ। तर यसको काम सेनाबारे 
मिन्ऽपिरषद्लाई िसफािरस गनुर्मै सीिमत छ र यसको बैठक पिन िवरलै 
हनेु गछर्। ब  संिवधानसभामा तयार पािरएको राि य िहतबारेको 
अवधारणापऽले धेरै मह व बोकेको छ। यसमा सरुक्षा पिरषद्को 
कायर्क्षेऽलाई फरािकलो पारेर पिरषद्ले नेपालको राि य िहत, सरुक्षा र 
ूितरक्षासम्बन्धी नीितह  तजुर्मा गनुर्पन पिरकल्पना गिरएको छ।129 

                                                        
127 नेपाली सेनामा ९०,००० नेपाल ूहरीमा ६०,००० र सश  ूहरी बलमा 
४०,००० व्यिक्त छन।् 
128 थप जानकारीका लािग,बाइिसस मपुको िॄिफङ पिन हेनुर्होस,् नेपालको 
लागछोड शािन्त ूिबया, मािथ उल्लेिखत। 
129 संिवधानसभाको राि य िहत संरक्षण सिमितले नयाँ सिवधानले नेपालको पररा  
नीित, राि य सरुक्षा नीित र आत्मसरुक्षा सम्बन्धी नीित बनाई सोबारे सरकारलाई 
िसफािरस गनर् राि य सरुक्षा पिरषद्को गठनका लािग िनदश गनुर्पन िसफािरस 
गरेको छ।त्यस पिरषद्को राि य सरुक्षासम्बन्धी यावत ्योजना बनाउने, सरकार 
ूमखुलाई सझुाउ िदने र सरुक्षा बलका अ ह  ू जातािन्ऽक सरकार मातहत रहने 
कुरा सिुनि त गन िजम्मेवारी हनेुछ। पिरषद्ले सरुक्षािवद्ह िसत परामशर् िलनेछ र 
ूभावकारी कायार्न्वयनका लािग योजना, परामशर् र कायार्न्वयनसम्बन्धी अलगअलग 
उपसिमितह  हनेुछन।् संिवधानसभाको राि य िहत संरक्षण सिमित, 

सरुक्षा क्षेऽको सधुारको ूिबया लामो र जिटल छ। तर त्यसो भन्दैमा 
संिवधान बनेर घोषणा नभएसम्म र शिक्तसम्प  सरुक्षा वा ूितरक्षा 
पिरष  नबनेसम्म यसबारेको अनसुन्धान र परामशर् कायर्लाई रोकेर 
राख्नपुछर् भ  ेछैन।   

                                                        
“अवधारणापऽमा आधािरत व्याख्यात्मक िटप्पणीसिहतको ूारिम्भक मःयौदा”, 

संिवधानसभामा पेस गिरएको, मे २००९। 
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6. िनंकषर् 

सैिनक बललाई िवघटन गन वा राि य सेनामा िविोही फौजलाई 
िमसाउनेबारेका धेरै ूकरणह मा झ नेपालको ूिबया पिन अन्य 
राजनीितक सरोकारह िसत अिवभाज्य तवरले गाँिसएका छन।् पिहले 
यसबारे केवल मोटामोटी िहसाबमा सहमित गिरएको िथयो र त्यसबारेको 
िवःततृ कायर् धेरै लामो समयसम्म हनु सकेन। समायोजन र पनु:ःथापना 
शािन्तलाई सु ढ बनाउने र यु लाई पछािड छाडेर अगािड बढ्नलाई 
आवँयक पिहलो पाइला हो। अिहले नेपाली सेनामा समायोिजत हनु 
लागेका माओवादी सेनाका सदःयह  पूरै समािहत हनु केही वषर् लाग्न 
सक्छ र त्यसका लािग शािन्त ूिबयालाई सघाउने अन्तरार्ि य समदुायको 
लगातार ध्यान र अनगुमन आवँयक छ। िव ासको िनमार्ण हनेु गरी 
समायोजन भए पिन धेरै िववादाःपद िवषयह  बाँकी रहनेछन।् नेपाली 
सेनालाई धा  सिकने र जवाफदेही बनाउन ुज री छ। एउटा ू जातािन्ऽक 
राज्यका लािग नेपाली सेनाको काया एकदमै ठूलो छ र नागिरक 
िनयन्ऽणभन्दा यो ःवतन्ऽ छ। सैन्यसम्बन्धी िवषयबारे नागिरक 
िवशेष ताको पूणर् अभाव छ र रक्षा मन्ऽालयलाई दशक देिख खसी पारेर 
रािखएको छ। ूहरीमा पिन तत्काल सधुारको आवँयकता छ, तर हरेक 
रङका राजनीित ह बाट ितनको उपयोग भएबाट यस ूिबयामा व्यवधान 
पगेुको छ। नेपाललाई अधर्सैिनक बल चािहन्छ या चािह  भ  ेू  पिन 
उठेको छ।    

आउने वषर्ह मा नेपालको सैिनक र सरुक्षा संरचनामा पनुिवर्चार गिरनपुछर् 
र यसको सधुार गिरनपुछर्। यी पाइलाह  नचालीकन न् पीिडतह ले 
न्याय पाउन किठन छ। यी यावत ्िवषयह को समाधान नयाँ संिवधानको 
ढाँचािभऽ रहेर माऽ पिहल्याउन सिकन्छ। अिन त्यो काम समायोजन 
नभई सम्भव छैन, समायोजनबाटै अ  सबै कायर्को थालनी हनु्छ। 

काठमाड /ॄसेल्स, 1८ अगःट २०1१
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 अनसूुची ख 
 

इन्टरन्यासनल बाइिसस मपुको पिरचय 
 

 

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

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

बाइिसस मपुले तयार पारेको ूितवेदन र सूचना इमेलमाफर् त सम्बिन्धत 
सबैलाई िवतरण गिरन्छ र त्यसका साथै बाइिसस मपुको वेबसाइट www. 

crisisgroup.org मा पिन उपलब्ध गराइन्छ। त्यसबाहेक बाइिसस मपुले 
आफ्ना िव षेणह तफर्  ध्यान आकषर्ण गराउन र आफ्ना सझुाउह ूित 
समथर्न जटुाउन सरकार र सरकारलाई ू भाव पानर् सक्ने व्यिक्त, स संःथा 
तथा स ार जगत ्सँग िमलेर काम गछर्। 

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

बाइिसस मपुको अन्तरार्ि य मखु्यालय ॄसेल्समा छ। आफ्ना 
पैरवीसम्बन्धी कामह लाई अिघ बढाउन यसका कायार्लयह  वािसङ्टन 
डीसी (जहाँ यो संःथा दतार् भएको छ), न्ययुोकर्  र लन्डनमा रहेका छन।् 
यसका सम्पकर्  कायार्लय मःको र बेइिजङमा ःथािपत गिरएका छन।् हाल 
स ालनमा रहेका यस संःथाका नौओटा क्षऽेीय कायार्लयह  िवःकेक, 
बोगोटा, डाकार, इःलामावाद, ःतानबलु, जकार्ता, नैरोबी, िूिःटना र 
ितबिलसीमा छन ्र ःथलगत अनसुन्धानका लािग 14 अितिरक्त ःथानमा 
कायार्लयह  (बाकु, ब्याङ् कक, बे त, बजुभुबरुा, दमाःकस, िडली, 
जे सेलम, काबलु, काठमाड , िकन्सासा, पोटर्-औ-िून्स, िूटोिरया, साराएभो 
र िसओल) मा छन।् बाइिसस मपुले न् का सम्भावना भएका र 
न् मःत रहेका चारओटा महादेशका 6० भन्दा बढी क्षेऽह  उपर ध्यान 
िदने गरेको छ। यीमध्ये अिृकामा बु न्डी, क्याम न, मध्य अिृकी 

गणतन्ऽ, चाद, कोट डे आइभर, ूजातािन्ऽक गणतन्ऽ कंगो, इिरिशया, 
इिथयोिपया, िगनी, िगनी-िबसाउ, केन्या, लाइबेिरया, म्याडागाःकर, नाइजेिरया, 
वान्डा, िसयरा िलओन, सोमािलया, सडुान, यगुान्डा र िजम्बाबे तथा एिसयामा 
अफगािनःतान, बाङ्लादेश, बमार्/म्यानमार, इन्डोनेिसया, कँमीर, कजाखःतान, 
कीिगर्िजःथान, नेपाल, उ र कोिरया, पािकःतान, िफिलिपन्स, ौील ा, ताइवान, 
तािजिकःतान, थाइल्यान्ड, ितमोर-लेःते, तकुमेिनःतान र उज्वेिकःतान तथा 
यरुोपमा अरमेिनया, अजरवैजान, बोिःनया-हजर्गोिभना, साइूस, जिजर्या, कोसोभो, 
म्यासोडोिनया, रिसया (उ र ककेसस), सिवर्या र टकीर् तथा मध्यपूवर् र उ र 
अिृकामा अल्जेिरया, इिजप्ट, खाडीका मलुकुह , इरान, इराक, इजरायल-
प्यालेःटाइन, लेबानन, मोरक्को, साउदी अरिबया, िसिरया र यमन तथा ल्यािटन 
अमेिरकामा क्यारेिबयन, बोिलिभया, कोलिम्बया, इक्वेडोर, ग्वाटेमाला, हाइटी र 
भेनेजयुला पदर्छन।्  

बाइिसस मपुले सरकार, परोपकारी गठुी र स संःथा तथा व्यिक्तगत 
चन्दादाताह बाट आफ्नो कोषका लािग रकम जटुाँउछ। हालका वषर्ह मा 
िविभ  देशका िनम्न सरकारी िनकाय एवं संःथाह ले रकम उपलब्ध गराएका 
छन:् अःशेिलयाको अन्तरार्ि य िवकास एजेन्सी (एएआईडी), अःशेिलयाको पररा  
तथा वािणज्य मन्ऽालय, अिःशयाको िवकास संःथा, बेिल्जयमको पररा  
मन्ऽालय, क्यानाडेली वैदेिशक व्यापार तथा िवदेश मािमला िवभाग, क्यानाडेली 
अन्तरार्ि य िवकास एजेन्सी, क्यानाडेली अन्तरार्ि य िवकास तथा अनसुन्धान 
केन्ि, चेक पररा  मन्ऽालय, डेनमाकर् को पररा  मन्ऽालय, हल्यान्डको पररा  
मन्ऽालय, यरुोपेली आयोग, िफनल्यान्डको पररा  मन्ऽालय, ृान्सको पररा  
मन्ऽालय, स ीय जमर्नको िवदेश िवभाग, आयरल्यान्डको आइिरस सहयोग 
संःथा, जापान अन्तरार्ि य सहयोग िनयोग (जाइका) िलख्टेन्ःटाइनको सरकार, 
लक्जेम्बगर्को पररा  मन्ऽालय, न्यिुजल्यान्ड अन्तरार्ि य िवकास िनयोग, नवको 
पररा  मन्ऽालय, ःवीडेनको पररा  मन्ऽालय, ःवीस स ीय पररा  िवभाग, 
टकीर्को पररा  मन्ऽालय, संयकु्त अरब इिमरेट्सको पररा  मन्ऽालय, संयकु्त 
अिधराज्य बेलायतको अन्तरार्ि य िवकास िवभाग (डीएफआईडी), संयकु्त 
अिधराज्य बेलायतको आिथर्क तथा सामािजक अनसुन्धान पिरष  र अमेिरकी 
अन्तरार्ि य िवकास संःथा (यएुसएड) छन।्  

बाइिसस मपुलाई हालका वषर्ह मा आिथर्क अनदुान उपलब्ध गराउने संःथा र 
िनजी गठुीह  िनम्न छन:् Carnegie Corporation of New York, The Charitable 

Foundation, Clifford Chance Foundation, Connect U.S. Fund, The Elders 

Foundation, Henry Luce Foundation, William & Flora Hewlett Foundation, 

Humanity United, Hunt Alternatives Fund, Jewish World Watch, Korea 

Foundation, John D. & Catherine T. MacArthur Foundation, Open Society 

Institute, Victor Pinchuk Foundation, Ploughshares Fund, Radcliffe Founda-

tion, Sigrid Rausing Trust, Rockefeller Brothers Fund and VIVA Trust. 
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अनसूुची ग 
 

बाइिसस मपुले सन ्२००८ देिख  तयार पारेका एिसयासम्बन्धी ूितवेदन र जानकारीह  
 
 

Central Asia 

Political Murder in Central Asia: No Time 
to End Uzbekistan’s Isolation, Asia 
Briefing N°76, 13 February 2008. 

Kyrgyzstan: The Challenge of Judicial 
Reform, Asia Report N°150, 10 April 
2008 (also available in Russian). 

Kyrgyzstan: A Deceptive Calm, Asia 
Briefing N°79, 14 August 2008 (also 
available in Russian). 

Tajikistan: On the Road to Failure, Asia 
Report N°162, 12 February 2009. 

Women and Radicalisation in Kyrgyzstan, 
Asia Report N°176, 3 September 2009. 

Central Asia: Islamists in Prison, Asia 
Briefing N°97, 15 December 2009.  

Central Asia: Migrants and the Economic 
Crisis, Asia Report N°183, 5 January 
2010. 

Kyrgyzstan: A Hollow Regime Collapses, 
Asia Briefing N°102, 27 April 2010. 

The Pogroms in Kyrgyzstan, Asia Report 
N°193, 23 August 2010. 

Central Asia: Decay and Decline, Asia 
Report N°201, 3 February 2011. 

Tajikistan: The Changing Insurgent 
Threats, Asia Report N°205, 24 May 
2011. 

North East Asia 

China’s Thirst for Oil, Asia Report N°153, 
9 June 2008 (also available in Chinese). 

South Korea’s Elections: A Shift to the 
Right, Asia Briefing N°77, 30 June 
2008. 

North Korea’s Missile Launch: The Risks 
of Overreaction, Asia Briefing N°91,  
31 March 2009. 

China’s Growing Role in UN Peace-
keeping, Asia Report N°166, 17 April 
2009 (also available in Chinese). 

North Korea’s Chemical and Biological 
Weapons Programs, Asia Report N°167, 
18 June 2009. 

North Korea’s Nuclear and Missile Pro-
grams, Asia Report N°168, 18 June 
2009. 

North Korea: Getting Back to Talks, Asia 
Report N°169, 18 June 2009. 

China’s Myanmar Dilemma, Asia Report 
N°177, 14 September 2009 (also avail-
able in Chinese). 
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