
शािन्त ूिबयाबारे समीक्षा 
एिसया िॄिफङ नं. 131 
काठमाड /ॄसेल्स, 13 िडसेम्बर 2011 

नेपालको शािन्त ूिबया : टुि ने छाटँ देिखएको छ

1. िसंहावलोकन 

नेपालको शािन्त ूिबया अिघ बढेर एउटा िनि त चरणमा पगेुको छ। 
यु िवराम भएको पाँच वषर्भन्दा बढ्ता समयपिछ बल्ल पाटीर्ह  
माओवादी लडाकूह ले िशिवर छाड्ने र सेनामा ूवेश गन वा 
गैरसैिनक जीवन अगँाल्ने भ ेबारे सहमितमा पगेुका छन।् एक 
अनौपचािरक सहमित बमोिजम अक  चनुाव नहुँदासम्म स ा- 
साझेदारीको बन्दोबःत िमलाइएको छ। पाटीर्ह ले नयाँ संिवधान 
बनाउने मह वपूणर् कायर्तफर्  ध्यान िदन थालेका छन।् नयाँ ब े 
संिवधानले राज्यलाई बढीभन्दा बढी ूितिनिधमूलक र िवकेन्िीकृत 
बनाउने गरी राज्यको व्यापक पनुसर्ंरचना गन अपेक्षा रािखएको छ। 
तर चनुौतीह  नरहेका होइनन,् िनरन्तर बदिलरहने गठबन्धनको 
ूकृित र पाटीर्ह िभऽ िव मान अन्तरकलह लगायतबाट चनुौतीह  
आउनेछन।् लडाकूह बारे थप छलफल गिरन ु आवँयक हनेुछ। 
स ीयता शािन्त ूिबयाका अहम ् िवषयह मध्येमा पदर्छ र यसिसत 
सामान्य नेपालीको अपेक्षा एवं िचन्ता दवैु बिलयो गरी गाँिसएका छन।् 
त्यसैले पाटीर्ह ले स ीयताउपरको छलफललाई अिघ बढाउँदै लाँदा 
संिवधानसभािभऽ र बािहरका समूहह ले आफ्ना िवकल्पह  साँघिुरँदै 
गएको पाउनेछन,् जसका कारण शािन्त ूिबयामा दबाब पनर् सक्नेछ। 
तैपिन पाटीर्ह का साम ु यु लाई औपचािरक तवरमा समा  गन र 
उनीह ले वाचा गरेका मूलभतू पिरवतर्न ल्याउने एउटा उ म अवसर 
उपिःथत भएको छ। त्यसका लािग उनीह ले दूरगामी सम्झौता गन 
साहस जटुाउनपुछर्।  

नोभेम्बर १ तािरखमा हनु सकेको सहमित धेरै राजनीितक नेता तथा 
गटुह बीचका सम्बन्धमा गिरएको पनुरखा नको पिरणाम िथयो। 
त्यसबाट केही खास व्यिक्तह को भिवंय सिुनि त हनु गयो भने 
उनीह का राजनीितक लाइनले पिन मान्यता पायो। मखु्य पाऽह ले 
आफूिसत बाँकी बचेका औजारह को उपयोग सम्झौतावातार्का बममा 
गरे। अवरोध परु् याउने र अलिचलो चालको उपयोिगता समा  
भइसकेको िथयो। माओवादी पाटीर्का जडसूऽवादी गटु लगायत तीनै 
ठूला पाटीर्िभऽका शिक्तकेन्िह  सम्झौतावातार्मा आफूह लाई सामेल 
नगिरएकामा बु  छन।् उनीह ले शािन्त ूिबयामा भाँजो हाल्न 
सक्छन ्र ूिबयाको गितलाई सःुत बनाउन सक्छन,् तर यसलाई पूरै 
भताभ ु  भने पानर् सक्दैनन।् िढलो या चाँडो एउटा सहमतीय सरकार 
गठन हनु ुअिनवायर् छ, य िप हालको सरकारले राजीनामा िदने हो या 
ूितपक्ष सरकारमा जान्छ जाँदैन त्यो ूःट भइसकेको छैन।  

भिूमउपरको ःवािमत्वको कःतो अवःथा छ भ ेबारे आजसम्म कुनै 
वःतिुन  सवक्षण भएकै छैन र भिूम सधुारसम्बन्धी कुनै पिन नीितह  
पूणर्त: लागू गिरएका छैनन।् बेप ा भएकाबारे सत्य िन पण तथा 
मेलिमलाप आयोग अझै गठन गिरएका छैनन।् िवःततृ शािन्त 
सम्झौतामा उल्लेिखत नेपाली सेनाको “ूजातािन्ऽकरण” अिहलेसम्म 
तजिबजको िवषय बनेको छ र सेनालाई घेरेर बसेका कमर्चारीतन्ऽलाई 
िचिरच्या  पारेर राख्न ेकाममा माऽ सीिमत रहेको छ, सैन्य स ठनलाई 
जवाफदेही र सानो आकारको बनाउने कुरामा ध्यानै िदइएको छैन। 
यःता दीघर्कालीन आयोजनाह लाई थाँती राक्न ु सिजलो छ। तर 
त्यसो गनार्ले नयाँ ब े संिवधानको कायार्न्वयन तथा िवःततृ शािन्त 
सम्झौतामा पिरकल्पना गिरएका गम्भीर राजनीितक सधुारका िवषय 
ओझेलमा पनर् जानेछन ् र शािन्तलाई िटकाउ बनाइराख्न े कुरामा पिन 
त्यसको छाया पनछ। राज्य पनुसर्ंरचना आवँयक र टानर् नसिकने 
िवषय भएकोमा मोटामोटी पमा सहमित भइसकेको भए तापिन 
सावर्जिनक तवरमा यो माओवादीह ले अिघ सारेका स ीयताको 
िववादाःपद पिरभाषाउपर वादिववाद गन िवषय ब  पगेुको छ, 
नेपालीह  यसबाट कःतो खालको पिरवतर्न चाहन्छन ् र कसरी 
त्यसलाई ूा  गनर् सिकन्छ भ े होइन।   

स ा-साझेदारी शािन्त ूिबयाको अिहलेसम्मको सबभन्दा गितलो 
लाभांशका पमा देिखएको छ, य िप नोभेम्बर २००६ को िवःततृ 
शािन्त सम्झौतामा यसबारे केही उल्लेख भएको छैन। अगःट २०११ 
मा माओवादी नेततृ्वमा सरकार आउन ु त्यःतो पिहलो कारक िथयो 
जसबाट ूिबयाले गित िलन सक्यो। सरकारमा नगएको भए 
माओवादी पाटीर् आफ्नो सेनालाई त्याग्न तयार हनेु िथएन। 
त्यसबाहेक, माओवादीह  ूमखु ूितपक्ष नेपाली काङ्मसे (नेका) लाई 
संिवधान लेिखसकेपिछ बनाइने सरकारको नेततृ्व िदन अनौपचािरक 
पमा तत्पर हनु ुपिन मह वको कुरा हो। त्यःतो सरकार संिवधान 

बनेको केही मिहनापिछ गठन हनेु र त्यसपिछको िनवार्चन त्यसैको 
मातहतमा हनेु कुरा छ। सरकारमा माओवादीह का मखु्य साझेदार 
संयकु्त लोकतािन्ऽक मधेसी मोचार् रहेको छ, जो मधेसवादी पाँचवटा 
दलह को गठबन्धन हो। यस गठबन्धनलाई चोइिटरहने र माओवादी 
िवरोधी मोचार्का पमा हेन गिरन्छ। तर त्यस हेराइलाई मोचार् र नयाँ 
सरकारको शिक्तले चनुौती िदएको देिखन्छ। अिन सन ्२०११ मा 
भारतको नीितमा पिन बिमक पिरवतर्न आएको देिखएको छ र 
माओवादीह ूितको वैरभावपूणर् व्यवहारको ठाउँ समझदारी र 
सहयोगले िलएको छ।  
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नोभेम्बर १ तािरखको सम्झौतापिछ माओवादी लडाकूह को सवक्षण 
गिरयो र उनीह लाई राि य सेनामा समायोिजत हनेु वा नगद 
रकमसिहतको प्याकेज िलएर ःवेिच्छक अवकाश िलने त्यो छा  
लगाइयो। सम्झौतामा तय गिरएको ६,५०० भन्दा बढी लडाकूह ले 
नेपाली सेनामा भनार् हनु िच देखाए। यसले गदार् सङ्ख्याबारे फेिर 
सम्झौतावातार् हनुपुन पिरिःथित उत्प  भएको छ। नेपाली सेनामा 
ूवेश पाउन ूत्येक लडाकूले भनार् योग्यता पूरा गनुर्पन िनणर्य भएबाट 
लडाकूह लाई िच  नबझेुको पिन देिखयो। उनीह ले पाउने दजार्बारे 
पिन अझै ठेगान भइसकेको छैन। शारीिरक पमा अशक्त 
लडाकूह का िचन्ता र चासोलाई पिन हेनुर्पन हनु्छ। यी िवषयह मा 
हनेु छलफल लामो समयसम्म तिन्कन सक्छ, तर त्यसबाट संिवधान 
लेखन कायर्मा कुनै असर पन छैन।  

संिवधानसभाको म्याद १ तािरख िडसेम्बरदेिख ६ मिहनाका लािग थप 
गिरएको छ र िववािदत तर अन्तिरम संिवधानमा व्यवःथा गिरएको 
राज्य पनुसर्ंरचना आयोग गठन भएको छ। आयोगले संिवधानसभामा 
यसअिघ तयार पािरएका ूःतावलाई नै टेकेर अिघ बढ्न ु पनछ र 
आफ्ना िसफािरस संिवधानसभासमक्ष नै ूःततु गनुर्पनछ। तर 
आयोगको बनोटलाई हेदार् मह वपूणर् िनणर्यह  अन्यऽ नै गिरनेछ 
अथार्त ्उच्च राजनीितक तहमा गिरनेछ भ े देिखन्छ। वाःतवमा ठूला 
नेताह  ूःतािवत स ीय राज्यह  र ूणालीबारे टु ोमा पगु्न 
छलफलमा जटेुका छन।् उनीह ले नेपालका अनेक  भाषा र जातीय 
समूहह का ऐितहािसक पिहचान ःवीकानुर्का साथै उनीह उपरका 
भेदभाव र उनीह का अिधकारबीच सन्तलुन ल्याउनपुन हनु्छ।  

कुन तिरकाले सम्झौतावातार् गिरन्छ त्यो ूिबया त्यितकै मह वको 
हनु्छ जित त्यसको पिरणाम। ऐितहािसक पमा पाखा पािरएका 
समदुायह , मूलधारका पाटीर्ह मा ितनका ूितिनिधह  र अन्य जातीय 
समूहह लाई सम्झौतावातार्का िनणर्यह बारे जानकारी िदने माऽ होइन 
ितनलाई वातार्मा सामेल पिन गराउनपुछर्। स ीयता सम्बन्धमा 
केन्िीकृत र मािथबाट लािदने खालका िनणर्यह लाई काठमाड बािहर 
सिजलै लागू गराउन सिकँदैन। काठमाड बािहर पिहचानमा आधािरत 
समूहह  र स ीयतामािथ श ाको ि  राख्नहे  पिरचािलत भइराखेका 
छन।् ूःतािवत संवैधािनक ूावधानह बारे जनतािसत परामशर् 
गिरनपुछर्। यःतो अभ्यासलाई केवल औपचािरकता परु् याउने काम 
नठानी पाटीर्ह ले यसलाई िविभ  समूहह को सहमित बढाउने 
उपायका पमा हेनुर्पन हनु्छ।  

भिवंयको पिर ँयले ूःट आकार िलँदैजाँदाखेिर परम्परागत पमा 
शिक्तशाली रहेका संिवधानसभाबािहरका समूहह बाट ूितरोध आउन 
सक्छ, िकनभने उनीह  ूःतािवत पिरवतर्नलाई अ लाई फाइदा र 
आफूलाई घाटा हनेु खेलका पमा हेिररहेका छन।् त्यसबाहेक 
स ीयता िवरोधी छासिमसे समूहह , धमर्िनरपेक्षताको िवरोध गन िहन्दू 
समूहह  तथा राजावादीह बाट पिन ूितरोध आउन सक्छ। यस 
ूिबयाबाट संिवधानसभािभऽका पाटीर्ह  तथा ितनका गटु, 
उपगटुह ले पिन सकेसम्म फाइदा उठाउन खोज्नेछन।् दिक्षणपन्थी 
संसदीय पाटीर्ह  पिन गोलबन्द भइरहेका छन।् धेरैमा छलफल ारा 

िनंकषर्मा पगु्नेभन्दा जातीय, धािमर्क, सांःकृितक, के्षऽीय र वगीर्य 
आधारमा सामािजक ीवुीकरणलाई ितखान रहर जाग्न सक्छ, जनु 
िवभेदलाई घटाउने अिभूाय शािन्त ूिबयाको रहेको छ। 

शािन्त ूिबया भनेको पूरै िवःततृ शािन्त सम्झौता नभई अनौपचािरक 
तहमा माओवादी लडाकूह िसत सम्बिन्धत िवषय जःतो माऽ देिखन 
पगेुको छ। राजनीितक नेताह ले संिवधान लेखनलाई अत्यन्त ज री 
िवषय अवँय मानेका छन,् तर उनीह  थकान महससु गिररहेका छन ्
र यस ूिबयालाई सकेसम्म चाँडो टुङ्ग्याउन चाहन्छन,् जसले गदार् 
नेपाललाई यथावत ् पमा ल्याउन सिकयोस।् नेपाली सेनाको 
लोकतािन्ऽकरण गन ूितब तालाई पिरत्याग गन काम अिहले नै 
भइसकेको छ। भिूमसूधार आयोग बनाउने कुराले पिन हावा 
खाइसकेको छ। यु कालमा भएका ज्यादतीबारे िनसाफ िदलाउने 
िवषयबारे सिबय हनेु जागँर पिन सम्बिन्धत पाऽह मा देिखँदैन। यी 
िवषय तथा स ीयतासम्बन्धी जिटलताका सान्दिभर्कता मूलधारका 
पाटीर्ह ले ितनलाई बेवाःता गदमा हराएर जाने छैनन।् आउँदा 
मिहनाह मा ितनका कारणबाट जनपिरचालन वा िहंसा हनु्छ वा हुँदैन 
त्यो भ  नसिकए पिन अक  आमिनवार्चन हनुअुगािडको समयमा भने 
ियनले अितशय मह व राख्नछेन।् आफ्नो सान्दिभर्कता कायम राख्न ेहो 
भने नेपालको राजनीितक वगर्ले यस सम्बन्धमा केही कठोर िनणर्यह  
तत्काल िलन ुज री छ।   

२. नया ँसम्झौता, नया ँचनुौतीह   

नोभेम्बर १ तािरखको सम्झौताले पिहलो पटक माओवादी 
लडाकूह का अिघिल्तर समायोजन र पनु:ःथापनका िवकल्पह लाई 
ूःटिसत रािखिदयो र िवःततृ शािन्त सम्झौताका केही मखु्य 
ूितब ताह लाई पिन फेिर जगाइिदयो।१ माओवादीह का लािग यो 
सम्झौता उनीह का पाटीर् आफ्नो सेना छाड्न पिहलेदेिख नै तयार 
रहेको िथयो भ े तत्परताको ूदशर्न िथयो। नेका र अन्य पाटीर्ह का 
लािग केही माओवादी लडाकूह लाई नेपाली सेनामा समायोिजत नगरी 
 
 
१ िवकिसत राजनीितक पिर ँय, शािन्त ूिबयाका मु ाह  र शिक्त 
बाँडफाँडबीच अन्तसर्म्बन्ध तथा माओवादी सेना र सिवधानसभासँग सम्बिन्धत 
िवषयह बारे हेनुर्होस ्बाइिसस मपुका िरपोटर्ह  एिसया िॄिफङ नं .120 ,
नेपालको लागछाड शािन्त ूिबया, ७ अिूल २०११; तथा एिसया िरपोटर् नं .
२११, नेपाल  :दइुटा सेनाबाट एउटा , १८ अगःट २०११। नोभेम्बर २००६ 
को िवःततृ शािन्त सम्झौता, अिूल २००८ मा भएको संिवधानसभाको िनवार्चन 
र त्यसपिछ लामो समयसम्म तन्केको गितरोधबारे हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको 
एिसया िरपोटर् नं १२६, Nepal’s Peace Agreement: Making it Work, १५ 
िडसेम्बर २००६  ;एिसया िरपोटर् नं १५५ , नेपालको चनुाव  :शािन्तपूणर् बािन्त , 

३ जलुाई २००८  ;एिसया िरपोटर् नं १५६ , नेपालको नयाँ राजनीितक पिर ँय, 

३ जलुाई २००८  ;र एिसया िरपोटर् नं २११ , नेपालको भिवंयः कसको 
हातमा?, १३ अगःट २००९। Nepal’s Peace Agreement: Making it Work 
शीषर्कको िरपोटर्बाहेक सबैको पूणर् नेपाली अनवुाद www.crisisgroup.org/ 
nepali मा उपलब्ध छ। 
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सखु छैन र यस कुरालाई तन्काइराख्नाले फाइदा छैन भ े कुराको 
ःवीकारोिक्त िथयो।२ यो सम्झौता माओवादी लडाकूह का लािग अित 
मह वको िथयो, िकनभने उनीह को भिवंय पाँच वषर्देिख 
अिनि तताको भमुरीमा परेको िथयो। बहृ र सन्दभर्मा हेदार् यस 
सम्झौताले संिवधान लेखनको मागर् ूशःत गरेको छ, जनु कुरा 
मलुकुमा दईुवटा सेना रहँदासम्म समभ्व िथएन।  

जनमिुक्त सेना िवघटन गन सम्बन्धमा कुनै सम्झौता गनुर्अिघ सरकार 
आफ्नो हातमा हनुपुछर् भ े कुरामा माओवादी पाटीर् ूःट िथयो। अन्य 
पाटीर्ह  तथा नयाँ िदल्लीसमेत माओवादी सरकारलाई पाटीर् अध्यक्ष 
पुं पकमल दाहाल ‘ूचण्ड’ले हाँक्न ु हुँदैन भ े कुरामा पिन उि कै 
ूःट िथए। िकनभने ूधाममन्ऽी छँदा उनी अभिरला र अडबा े रहेका 
उनीह को बझुाइ िथयो।३ उनीह का लािग र विर  उपाध्यक्ष मोहन 
वै  ‘िकरण’ले नेततृ्व गरेको माओवादी पाटीर्िभऽको खेमाका लािग 
पिन ूचण्ड हेरी विर  नेता बाबरुाम भ राई ःवीकारयोग्य िवकल्प 

 
 
२ अिधकतम ६,५०० लडाकूह  नेपाली सेनाको नयाँ िनदशनालयअन्तगर्त 
समायोिजत हनेुछन ् जसको िजम्मेवारी वन तथा औ ोिगक सरुक्षा, िवकास 
िनमार्णमा सहभािगता र स ट व्यवःथापन गनुर् हनेुछ। नेपाली सेनाको भतीर् 
ूिबयाका कितपय िनयम वा मापदण्डह  जःतै वैवािहक अवःथा, उमेर र 
शैिक्षक ःतरमा केही लचकता अपनाइनेछ। समायोिजत हनेु लडाकूको सङ्ख्या 
जितसकैु भए पिन नयाँ िनदशनालायमा ितनको सङ्ख्या ३५ ूितशत माऽ 
हनेुछ  ,बाँकी सङ्ख्या नेपाली सेनाका अन्य एकाइबाट आपूितर् गिरनेछ। 
पनु:ःथापन रोज्ने लडाकूह का लािग िदइने एकमु  नगदका बारेमा पिन 
सहमित जिुटसकेको छ। हेनुर्होस ् बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपाल  :दइुटा 
सेनाबाट एउटा, मािथ उल्लेिखत। सहमित भएका अ  कुरामा िवःततृ शािन्त 
सम्झौता र नेपालको अन्तिरम संिवधान २००७ को मातहतमा रही 
न् कालका घटनाह लाई समेट्ने गरी बेप ा छानिबन आयोग, सत्य िन पण 
तथा मेलिमलाप आयोग गठन गन तथा न्  पीिडतह लाई िदइने राहतका 
कुरा पदर्छन।् राहत तथा न्याय सम्बन्धमा थप जानकारीका लािग हेनुर्होस ्
बाइिसस मपु िरपोटर् नं  .१८४ , नेपालः शािन्त र न्याय, १४ जनवरी २०१०, 
तथा नेपाल  :दइुटा सेनाबाट एउटा , मािथ उल्लेिखत। शािन्त ूिबया र 
संिवधान लेखनको काम अगािड बढ्दै गदार् सहमितको सरकार गठन गनर् पिन 
पाटीर्ह  सहमत भएका छन।् तर कुन काम पिहले गन भ े ठेगान नभएको 
हुँदा त्यसबाट असहमित जन्मने बाटो खलैु रहेको छ। त्यसरी नै भिूमसधुार 
कसरी लागू गिरनेछ भ ेबारेमा कुनै ूःटता छैन य िप िवःततृ शािन्त 
सम्झौतामा भिूमसधुार आयोग खडा गिरने कुरा उल्लेख भएको छ। अन्त्यमा, 
अन्तिरम संिवधान र िवःततृ शािन्त सम्झौताले माओवादी लडाकूह को 
समायोजन तथा पनु :ःथापन र नेपाली सेनाको लोकतािन्ऽकरणलाई समानान्तर 

पमा मह व िदइएको छ , तर पिछल्लो कुराबारे नयाँ सहमितमा कतै उल्लेख 
गिरएको छैन। 
३ अिूल २००९ मा सेनाूमखुलाई हटाउने िनणर्य तथा नेपालको आिथर्क तथा 
राजनीितक क्षेऽमा भारतको ूभावलाई कम गनर् ूचण्डले चीनसँग िनकट हनु 
ूयास गरेको देिखएबाट उनी अःवीकायर् बन्दै गए र त्यही नै मे २००९ देिख 
२०११ को सु सम्म सरकारमा जानबाट तथा नीित िनमार्णका तहबाट 
माओवादी िकनारमा धकेिलने कारण बन्यो। यसको पृ भिूमबारे िवःततृ 
जानकारीका लािग हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालको भिवंयः कसको 
हातमा?, तथा िॄिफङ, नेपालको नाजकु शािन्त ूिबया, मािथ उल्लेिखत। 

ठहिरए। ‘िकरण’ खेमालाई ूचण्डले पाटीर्लाई बढ्तै िनयन्ऽण 
गिररहेका छन ्भ े लागेको िथयो।४   

सरकारको नेततृ्व गरेको हनुाले माओवादीह का लािग सम्झौताबारे 
आफ्ना लडाकूह लाई िच  बझुाउन सिजलो हनेु िथयो र त्यसको 
कायार्न्वयनमा पिन उनीह को हात मािथ रहने िथयो।५ नोभेम्बर १ 
तािरखको सम्झौता नहुँदो हो त माओवादी पाटीर्ले िशिवरह  सम्बन्धमा 
“एकतफीर्” कदम चाल्ने िथयो र संिवधान लेखनलाई सिुनि त गनर् 
आफू जनुसकैु बिलदान गनर् र अ  पाटीर्ह िसत हात िमलाउन तत्पर 
रहेको तकर्  िदने िथयो। सम्झौता भए पिन नभए पिन माओवादीह ले 
जस पाउने िथए। वाःतवमा जनमिुक्त सेनाबारे केही गनुर् मेलिमलापको 
स ेत माऽ नभएर माओवादीह का लािग त्यो बाध्यता पिन िथयो। 
जनमिुक्त सेनाको राजनीितक उपयोिगता खिःकँदै गएको िथयो र 
माओवादीका लािग त्यो घाँडो हनेु सम्भावना बढ्दै गएको िथयो।६ 
तसथर् लडाकूह को भिवंयबारे सम्झौता गनर्लाई यो समय उपयकु्त 
िथयो र यसबाट केही फाइदा पिन िलन सिकन्थ्यो।   

शािन्त ूिबयाका सम्झौताह लाई रोक्ने र अड्काउने काममा नेका 
एक हदसम्म पगु्यो। तर सन ् २०११ मा माओवादीह  जनमिुक्त 
सेनाबारे आवँयक परे एकतफीर् िहसाबले नै केही गछ  भनी पत्यािरलो 

 
 
४ पाटीर्मा ूचण्ड नै सबभन्दा ूभावशाली नेता रहेका छन्  ,तापिन माओवादीका 

केही विर  नेताह ले सन् २०११ मा उनलाई लगातार चनुौती िदइरहे र 
पाटीर्को िनणर्य ूिबया ूजातािन्ऽक हनुपुन माग गिररहे। यस खण्डको बाँकी 

भाग बाइिसस मपुले नेका , माओवादी पाटीर्, मधेसी दलह , नेकपा 
एमालेलगायतका दलका नेताह , पऽकारह  भारतीय अिधकारीह  तथा 
पयर्वेक्षकह सँग काठमाड  तथा नयाँ िदल्लीमा अगःट-नोभेम्बर २०११ मा 
िलएको अन्तवार्तार्मा अधािरत छ। 
५ मोटामोटी िहसाबले हेदार् पिछल्लो सहमितको अन्त्यको थालनी फेॄअुरी 
२०११ मा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेततृ्वमा एमाले -माओवादी 
सरक◌ार गठन भएपिछ भएको हो। माओवादीह  सरकारमा एकै पटक नभई 
बिमक पमा आए। एमालेको किन  साझेदारका पमा सरकारमा सहभागी 
भएकाले उनीह ले अ  पाऽह लाई गरेको व्यवहार र लचकता बढी 
िव ासनीय र मेलिमलापपूणर् देिखन गयो। त्यसपिछ मे २०११ मा 
संिवधानसभाको म्याद ३ मिहना थप्नका लािग पाटीर्ह ले सहमित गरे। 
माओवादीह ले पूरापूर समथर्न गरेको त्यस सहमित अनसुार राि य सरकार 
गठन गनार्लाई झलनाथ खनालले राजीनामा िदएर बाटो सफा गन कुरा िथयो। 
यसको अथर् अगःटको अन्त्यमा संिवधानसभाको म्याद पनुः थप्न ु अगािड 
सहमतीय सरकार बने पिन नबने पिन सरकार पिरवतर्न गिरनपुन िथयो। 
जलुाईमा माओवादी केन्िीय सिमितले आफ्ना तफर् बाट भ राईलाई 
ूधानमन्ऽीको उम्मेदवार बनाउने िनणर्यमा पगु्यो जसले गदार् शीषर् 
नेताह बीचको तनाव कम भयो। त्यसको केही सातापिछ नै मधेसी मोचार्सँग 
गठबन्धन बन्यो जसको समथर्नमा अगःट मिहनाको आिखरीितर बाबरुाम 
भ राई ूधानमन्ऽी िनवार्िचत भए। संिवधानसभाको म्याद अक  तीन मिहनाका 
लािग कुनै झैझन्झटिबना थिपयो र माओवादीह ले शािन्त ूिबया अगािड 
बढाउने अवसर पाए। 
६ माओवादी लडाकूिभऽ देिखएको असन्तिु का बारेमा थप जानकारीका लािग 
हेनुर्होस ् बाइिसस मपुको िरपोटर् ,नेपाल  :दइुटा सेनाबाट एउटा , मािथ 
उल्लेिखत।  
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पाराले बोल्न थालेका िथए र माओवादी- मधेसी गठबन्धन बिलयो 
देिखएको िथयो। त्यसबाहेक, माओवादी िवरोधी अडानले भारतको 
थोक समथर्न पाउने अवःथा िथएन। संिवधानसभाको िवघटन गन, 
केही समयका लािग रा पित शासन लागू गन, नयाँ आमचनुाव गन 
जःता शािन्त ूिबयाका िवकल्पका पमा िवगत दईु वषर्देिख 
बेलाबखत िनःकेका िवचारह  मे २०११ मा संिवधानसभाको म्याद 
थिपनासाथ एकाएक िबलाएर गए। सबैजसो पाटीर्ह  आफ्नै 
अन्तरकलहमा अिल्झएका हनुाले िनधार्िरत मागर्को पिरवतर्नबाट लाभ 
उठाउन सक्ने अवःथामा उनीह  िथएनन।्  नेपाली सेना फेिर िभड्ने 
मनिःथितमा िथएन र शािन्त ूिबयालाई लत्याइएको खण्डमा 
अन्तरार्ि य समथर्न पिन िमल्नेवाला िथएन। मे २०११ ितर आइपगु्दा 
पाटीर्ह  माओवादीह ले जनमिुक्त सेनाका हातहितयार किहलेसम्ममा 
सरकारलाई बझुाउने हो र सरकारको नेततृ्व कसरी पालैपालो 
पाटीर्ह ले िलने हो भ े जःता िमिहन कुरामा छलफल गनर् 
थािलसकेका िथए।७ अगःट २०११ मा भ राई ूधानमन्ऽी चिुनदँा 
पाटीर्ह  ज्यादै थिकत अवःथामा देिखन्थे, यितिवघ्न थिकत उनीह  
यसअिघ किहल्यै देिखएका िथएनन।्  

लडाकूह का सम्बन्धमा केही ूगित हनुासाथ आफ्नो पकड कमजोर 
हनु्छ भ े डर नेकालाई हनु ुःवाभािवक िथयो, तर जनमिुक्त सेनाबारे 
केही न केही गनुर् पिन अित ज री भइसकेको िथयो। यो पिरिःथित 
िवशेषत: नेकाका लािग मह वपूणर् िथयो, नेकाका नेताह ले जनमिुक्त 
सेनाको िवघटन र संिवधान आएपिछको अवःथामा आफ्नो भिूमकाबारे 
सोच्न थािलसकेका िथए। व्यिक्तगत तवरमा नेताह  आफ्नो िनजी 
राजनीितक भिवंयका साथै पाटीर्ले चनुावमा कःतो गलार् भनेर िचिन्तत 
हुँदै गएका छन।् गटुबन्दीले गदार् धेरै जना ठूला नेताह को पकड 
कमजोर हनु गएको छ र कितपय अ को राजनीितक याऽालाई सःुत 
बनाइिदएको छ। ूिबयालाई िबथोलेको ौेय िलने वा दूरदशीर् 
राजनीित ले झ महान ् योगदान गरेर त्यसको राजनीितक लाभ िलने 
जःता अमूतर् कुराले तत्काल र िनि त लाभ िदन सक्दैन। तर शािन्त 
ूिबयालाई अिघ बढाउनाले अनभुतू गनर् सिकने लाभ ूा  हनु सक्छ: 
सरकारमा िहःसेदारी िमल्न सक्छ र िनजी तथा पाटीर्को पहुँचलाई 
िवःतार गनर् सिकन्छ।  

यःतो सन्दभर्मा भएको नयाँ सम्झौता गराउने अिघसराह मा केही ितनै 
पाऽ िथए जसले सन ्२००५ को मूल बा॑ बुदेँ सम्झौताका लािग 
पाटीर्ह लाई एक ठाउँमा ल्याएका िथए।८ सन ्२००५ मा झ यस 
पटकको सम्झौतामा पिन भारतको सहयोग रहेको िथयो। यसमा 
मह वपूणर् भिूमका खेल्ने अक  पाऽ नेपाली सेना िथयो। वातार् टेबलुमा 
सेनाले औपचािरक ःथान त िलएको िथएन, तर त्यसमा भएका 

 
 
७ हेनुर्होस ् बाइिसस मपुको िरपोटर् ,नेपाल  :दइुटा सेनाबाट एउटा , मािथ 
उल्लेिखत। 
८ सन ्२००५ मा गिरएको १२ बुदेँ सम्झौताले सन ्२००६ को अिूलमा 
भएको जनआन्दोलनका लािग मागर् ूशःत गर् यो जसका कारण राजा िवःथािपत 
भए, यु िवराम हनु गयो र अन्त्यमा शािन्त ूिबया आरम्भ भयो। 

एक/एक कुराबारे सेनाका उच्च तहका जनलह लाई अवगत 
गराइएको िथयो।९  

यस गिणतबाट माओवादीह लाई माऽ फाइदा हनेुछ भ  त गा॑ो छ। 
तर नोभेम्बर १ तािरखको सम्झौताले शािन्त ूिबयालाई देशिभऽ र 
बािहरका शङ्कालहु साम ु जायज ठहर् याएर देखाइिदयो। यसले 
सबभन्दा मह वपूणर् पाटीर्का पमा माओवादीह को ःथानलाई झन ्
खँिदलो बनाइिदयो र माओवादीह को नेततृ्विबना शािन्त ूिबया 
धमर्राउँछ भ े पिन ूः ाइिदयो। समायोजन र पनु:ःथापनसम्बन्धी 
मिसना कुराह बाट लडाकूह मा र पाटीर्िभऽकै जडसूऽवादी खेमामा 
पिन आबोश पैदा भएको छ। पाटीर्को त्यस खेमामा िकरण र अन्य 
केही विर  नेताह  पदर्छन।् लडाकूह  यो सम्झौता आफ्नो हकमा 
नभएको ठान्दछन,् खासगरी समायोजनको सन्दभर्मा। िकरण खेमाका 
लािग सम्झौताका ूावधानह  “अपमानजनक” छन ् र उनीह का 
ि मा नेपाली सेनालाई लोकतािन्ऽकरण गन ूितब तालाई पिरत्याग 
गनार्ले पाटीर्ले बािन्तकारी होइन संशोधनवादी लक्षण देखाएको छ।१० 

यस ूकारको पिरिःथितमा सम्झौता गिरएको भए पिन यसबाट पाटीर्ले 
सरकारको नेततृ्व गनबाहेक अ  फाइदा भने अिहलेसम्म उठाउन 
सकेको छैन। पाटीर् र जनमिुक्त सेनािभऽ देिखएको असन्तिु लाई 
शािन्त ूिबयाूितको सोझो अःवीकृित भ  िमल्दैन। तर यसबाट 
नेततृ्वले मूल उ ेँयलाई पिरत्याग गनर् सक्दैन र लडाकूह को िचन्ता-
सरोकारलाई बेवाःता पिन गनर् सक्दैन भ े कुराको चेतावनी 
झिल्कन्छ। पाटीर्को “संःथापना” पक्ष घमुाउरो पाराले के तकर्  गछर्न ्
भने जनमिुक्त सेनालाई पिरत्याग गनुर् वा अझ “बिलदान” गनुर् शािन्त 
ूिबयालाई कायम राख्नका लािग र त्यसभन्दा ठूलो लआय नयाँ 
संिवधान बनाउनका लािग ज री छ। जनमिुक्त सेनाका एक जना 
िडिभजन कमाण्डरले बाइिसस मपुलाई यसो भने, “जनमिुक्त सेना रहने 
छैन। तर यसले नयाँ संिवधानका लािग बाटो खलुा गिरिदएको छ र 
संिवधानमाफर् त यो इितहासको एउटा िहःसा हनेुछ।”११ भ राई र 
ूचण्डले धेरै लडाकू तथा पाटीर् कायर्कतार्ह लाई टािढनबाट रोक्ने हो 
र पाटीर्िभऽका आफ्ना ूित न् ीह को रोषलाई मत्थर पान हो भने 
दईुवटा मोचार्मा सावधानीपूवर्क सम्झौतावातार् गनुर् आवँयक छ Ñ 

 
 
९ सम्झौतावातार्बारे नेपाली सेनालाई सूिचत गिरएको माऽ िथएन  ,अिपत ु

समायोजन सम्बन्धमा सन् २०११ को सु ितर सेनाले तयार पारेको अवधारणा 
ूःतावमा टेकेर नै यो सहमित भएको िथयो। यसका लािग हेनुर्होस ्बाइिसस 
मपुको िरपोटर् ,नेपाल  :दइुटा सेनाबाट एउटा , मािथ उल्लेिखत। सेनाको 
लोकतािन्ऽकरण गन, यसको आकार घटाउने र यसलाई अझ पारदशीर्, समावेशी 
तथा धा  सिकने बनाउने जःता िवषयह ले पाटीर् र नेपाली सेनाबीचको 
संवादमा किहल्यै ूवेश पाएन। 
१० बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्  ,जनमिुक्त सेनाका िचतवन , रोल्पा, सखुत र 
कैलालीिःथत तेॐो, पाँच , छैट  र सात  िडिभजनका िशिवरह मा रहेका 
लडाकूह  ,१८-२१ नोभेम्बर 2011। 
११ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्  ,धनबहादरु माःकी “ राजेश ” ,िचतवनको 
शिक्तखोरिःथत जनमिुक्त सेनाको तेॐो िडिभजनका कमाण्डर ,18 नाभेम्बर 

2011।  
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संिवधानसभािभऽ स ीयता र पाटीर्िभऽ स ा-साझेदारी तथा िनणर्य़कारी 
अिधकारबारे।  

शािन्त ूिबयाको िवकास गितलाई कायम राख्न ेहो भने माओवादीह ले 
आफ्ना गठबन्धनकारी शिक्तह लाई साथमा िलइराख्नपुछर् र आफूले 
िदएका वचनह लाई पूरा गनुर्पछर्। सरकारमा गएर मधेसी मोचार्ले धेरै 
मन्ऽालयह  हात पारेको छ र अ  पाटीर्ह  हेरी मधेसवादी पाटीर्ह  
तथा माओवादीह को स ीयताूित साझा ूितब ता रहेको छ। 
माओवादी-मधेसी गठबन्धनको शिक्त यस कुरामा र मोचार्का घटकह  
एक जटु रहन सक्ने क्षमतामा िटकेको छ। शािन्त ूिबयामा अक  
लामो गितरोध नचाहने हो भने ूचण्डले देशलाई नेततृ्व िदने आफ्नो 
मह वाकाङ्क्षामािथ लगाम लगाउनपुछर्। उनले नेका सभापित सशुील 
कोइरालालाई भ राईको नेततृ्वमा नयाँ संिवधानको घोषणा भएपिछ 
वचनअनसुार अक  सरकारको नेततृ्व नेकाले गनर् पाउनेछ र त्यसै 
सरकारले आमचनुाव गराउनेछ भनी पनु:आ ःत तलु्याउनपुन हनु्छ। 
नेका सदःयह ले बाइिसस मपु सामु े खलुःत हुँदै अक  चनुावअिघ 
उनीह का पाटीर् सरकारमा जान नसक्ने र राज्यको शिक्त तथा ॐोतमा 
पाटीर्को पहुँच हनु नसक्ने उनीह लाई डर भएको बताए।१२ 
माओवादीह ले िनजी तथा अनौपचािरक तवरमा त्यो वचन िदएका िथए 
र यसरी गपुचपु गिरएका सम्झौताह को व्याख्या बेग्लाबेग्लै िकिसमले 
हनेु गरेको हालका वषर्ह मा देिखएको छ।  

जनमिुक्त सेनाबारेको गितलाई कायम राख्न े र संवैधािनक िवषयह मा 
छलफल चलाउने कामका साथसाथै किहले र कसरी राि य एकताको 
सरकार बनाउने हो त्यसबारे पिन पाटीर्ह ले िनणर्य गनुर्पछर्। 
अिहलेको सरकारले राजीनामा िदएर अक  नयाँ सरकार गठन गनुर्पन 
हो वा ूितपक्षमा रहेका नेका र एमाले भ राईले नेततृ्व गरेको 
सरकारमा सामेल हनेुछन ् त्यसमा िववाद छ। यिद नेका र एमाले 
अिहलेको सरकारमा सामेल हनेु हो भने मन्ऽालयको बाँडफाँडले अ  
कामलाई ठप्प पािरिदनेछ। फेिर त्यःतो सरकारको नेततृ्व नेकाले गन 
हो िक त्यो पिन ूःट छैन।   

३. िशिवरह को मनोदशा 

क. नपेाली सेनामा समायोजन िक नगद? 

नोभेम्बर १ तािरखको सम्झौताले पिहलो पटक जनमिुक्त सेनाका 
सदःयह लाई िदइने िवकल्पह को िववरण उपलब्ध गरायो। यसबाट 
माओवादी लडाकूह को सपुरीवेक्षण, समायोजन र पनु:ःथापन 
सम्बन्धमा बनेको बहदुलीय िवशेष सिमितले िशिवरह मा गएर 
“पनुवर्गीर्करण” थाल्न सक्यो। माओवादी सेनाका सदःयह लाई 
नेपाली सेनामा जाने, नगद पैसा िलएर ःवेिच्छक अवकाशमा जाने वा 
 
 
१२ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्  ,नेका केन्िीय सिमित सदःयह ,काठमाड ,

अगःट ,सेप्टेम्बर ,अक्टोबर 2011।  

पनु:ःथापन रोज्ने भनेर सोिधयो।१३ ९,००० भन्दा बढीले नेपाली 
सेनामा ूवेश गनर् चाहे, ७,००० चानचनुले अवकाश िलन चाहे भने 
पनु:ःथापनको िवकल्प रोज्नेमा केवल ६ जना िथए। जनमिुक्त सेनाका 
१९,६०० ूमािणत लडाकूह मध्ये २,६०० लडाकू पनुवर्गीर्करणका 
बेला उपिःथत भएनन।् लडाकूह लाई िविभ  समूहमा छु ाइनेछ र 
नेपाली सेनामा िमसाउन अिघ उनीह लाई ूिशक्षण िदइनेछ, अवकाश 
रोज्नेह ले नगद पाउने छन ् वा पनु:ःथापन कायर्बमअन्तगर्त 
उनीह लाई थप तािलमह  िदइनेछ। यसूकार लडाकूह  जनमिुक्त 
सेनाको कमान्डबाट अलिग्गने छन ् र माओवादी सेनाको िवघटन 
हनेुछ।  

केही व्यवधानह  िवशेष सिमितको सिचवालय िशिवरह मा जाँदाखेिर 
नै देखा परेका िथए। बाइिसस मपुले सातमध्ये चार िशिवरह मा 
ूारिम्भक चरणमा पनुवर्गीर्करण ूिबयाका लािग िढलो तयारी 
थािलएको पायो। लडाकूह ले जनमिुक्त सेनाको िवघटन ूिबयालाई 
अिघ बढाउनपुछर् भ े बझेुका िथए, तर उनीह  आफ्नो भिवंयबारे 
पिन िचिन्तत िथए। माओवादी नेताह ले सम्झौता गदार् लडाकूह को 
िहतउपर चािहने जित ध्यान निदएको भ े भावना व्या  देिखन्थ्यो। 
धेरैजसो लडाकूह ले हरेक िवकल्पका फाइदा-बेफाइदालाई िहसाब 
गरेर हेरेका िथए। उनीह  काठमाड का सम्ॅान्त वगर् र दात ृ
संःथाह ले सोचे जःतै अिशिक्षत, पाखे वा िदमाग भिुटएका लडाकूह  
नभई किठन िनणर्य िलन तयार ूितब  व्यिक्तह  िथए।  

लडाकूह  ितनका नेताह ले सन ् २००७ मा ूमाणीकरण हुँदाका 
बखतको दजार् र शैिक्षक योग्यताका आधारमा नेपाली सेनामा ूवेश र 
दजार् िमल्ने नेकाको मागलाई ःवीकारेकामा उनीह ूित बु  िथए। 
नेकाको भनाइमा समायोजनिनिम्त नेपाली सेनाको भनार् र दजार्सम्बन्धी 
िव मान िनयममा लचकता ूदान गिरन ु नै ठूलो कुरा भएकाले 
लडाकूह ले उनीह को अिहलेको योग्यताअनसुारको दजार् खोज्न ु
जायज होइन। तर १९,५०० माओवादी लडाकूह मध्ये अिधकांशले 
िबतेका चार वषर् अध्ययनमा लगाएका िथए र धेरैको बढुवा पिन भएको 
िथयो। भतूपूवर् माओवादी लडाकूले नेपाली सेनामा समायोिजत भएपिछ 
पाउने सबभन्दा माथ्लो दजार् के हो त्यसबारे पिन िनधो भइसकेको 
छैन।१४ सिचवालय लडाकूह को पिरचयपऽमा पिहलेको र अिहलेको 

 
 
१३ सन ् २००७ मा माओवादी सेनाका सदःयह  यसै ूकार अनिमन ारा 
ूमािणत गिरएका िथए। िवःततृ िववरणका लािग हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको 
िरपोटर् ,नेपाल  :दइुटा सेनाबाट एउटा , मािथ उल्लेिखत। 
१४ िवशेष सिमितका सदःयह ले भनेअनसुार नेपाली सेना माओवादीका 
लडाकूह लाई सेनानी (मेजर) सम्मका पद िदन तयार भए पिन महासेनानी 
(कणल) सम्मको एउटा पद िमल्ने सम्भावना अझै सम्भव छ। यो पिन यसरी 
कणल हनेु व्यिक्तको थप पदो ित नहनेु या उसले िछटै अवकाश िलने 
अनौपचािरक सहमित भएपिछ माऽै। बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्  ,िवशेष 

सिमितका सदःय ,नोभेम्बर २०११। “ हामीले नेपाली सेनामा जनल हनुाका 
लािग लडेका होइन । तर यो कुरा )केही लडाकूह लाई उच्च दजार् िदने कुरा (
हामीले यु  हारेका िथएन  भ े तथ्यलाई ःथािपत गराउनका लािग हो” , एक 
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दजार् तथा शैिक्षक योग्यता उल्लेख गनर् राजी भयो। सङ्ख्या, दजार् र 
शैिक्षक योग्यता सम्बन्धमा अिन्तम िनणर्य राजनीितक तहमा िलइन ु
पनछ र त्यसउपरको छलफल जिटल हनु सक्छ।  

पनुरव्गीर्करणको समयमा अनपुिःथत रहेका २,६०० लडाकूह ले 
िलएका तलब-भ ाको रकमबारे माओवादीह ले अ  पाटीर्ह को 
दबाब झेल्नपुन हनु्छ। गैरमाओवादी पाटीर्ह ले सध नै ूमाणीकरण 
भएका लडाकूह को सङ्ख्या भन्दा कम लडाकूह  िशिवरह मा 
बसेका छन ् र उनीह को तलब रकम अन्यऽै मोिडएको छ भन्दै 
आएका छन।् अिहले उनीह  माओवादी पाटीर्ले त्यो रकम िफतार् 
गनुर्पछर् भिनराखेका छन।् तर ती लडाकूह  किहलेदेिख िशिवरमा 
रहन छाडेका हनु ् र पनुरव्गीर्करणको समयमा कित जना कित 
समयपिछ िशिवर फकका हनु ्त्यो ठेगान गन कुनै उपाय छैन।१५ 

अबको सौदाबाजी सङ्ख्याबारेमा हनेुछ। धेरै माओवादी लडाकूह का 
ि मा नेपाली सेनाले ःथाियत्व, जािगरको सरुक्षा र पेन्सन ूदान 
गदर्छ। त्यसबाहेक एक जना लडाकूले भने, “म त ेरी छु। म अझै 
देशका लािग केही गनुर् सक्छु। म लडाकू हुँ, त्यसैले म सेनामा जान 
चाहन्छु”।”१६ 

तर समायोजनको पक्षमा यित धेरै लडाकू ओइिरने कारण 
कतर्व्यबोधको भावना र विृ िवकासको उ ेँय माऽ होइन। कितपय 
लडाकूह ले सम्झौता गन नेताह ूित मोह भ  भएका कारणबाट पिन 
समायोजन रोजेका छन।् केही लडाकूह ले सम्झौताउपर असन्तिु  
जनाए र सवक्षण नै नगरी पिहलेबाटै सङ्ख्या तोक्ने काम िववेकसम्मत 
नभएको बताए। एक जना लडाकूले भने, “उनीह ले (माओवादी 
नेताह ले) हामी कित जना सेनामा जाने भनेर ठेगान गरे र शैिक्षक 
योग्यताबारे नेकाको कुरालाई। अब अिहले आएर उनीह  हामीलाई 
सोध्दैछन।् त्यसैले केही साथीह  आफ्नो धारणा राख्दैछन ्र सेनामा 
जान योग्य नभए पिन समायोजन रोज्दैछन।्केही बच्चाका आमा छन,् 
केही अपा  छन।्”१७  

जनमिुक्त सेनाका १० देिख १५ ूितशत सदःयह  अपा  वा 
शारीिरक तवरमा अशक्त छन।् उनीह लाई चािहएको कुरा कुनै पिन 

 
 
जना विर  कमाण्डरले भने। बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्  ,शिक्तखोरिःथत 

जनमिुक्त सेनाको तेॐो िडिभजन ,१८ नेभेम्बर।  
१५ जनमिुक्त सेनाको एक जना लडाकूलाई मािसक किरब ७७ अमेिरकी डलर 
तलब र ० .८५ देिख १.३० डलरसम्म दैिनक भ ा िदने गिरएको छ। त्यसैले 

२६०० लडाकूह को मािसक तलबभ ाका लािग जम्मा २६६ ,००० अमेिरकी 
डलरभन्दा केही बढ्ता खचर् हनु्छ। जनमिुक्त सेनाको आकार र िशिवरबाट 
लडाकूह  गयल रहेकाबारेको िववाद सम्बन्धमा हेनुर्होस ् बाइिसस मपुको 
िरपोटर् ,नेपाल  :दइुटा सेनाबाट एउटा , मािथ उल्लेिखत। 
१६ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्  ,जनमिुक्त सेनाको पाँच  िडिभजन , दहबन रोल्पाका 
िसपाही  ,१९ नोभेम्बर २०११।  
१७ बाइिसस मपुसँग टेलीफोन वातार्  ,शिक्तखोरिःथत जनमिुक्त स ◌ेनाको तेॐो 
िडिभजनका एक जना मध्यमःतरका कमाण्डर  ,२६ नोभेम्बर २०११।  

िवकल्पबाट निमल्ने हनुाले उनीह ले आन्दोलन गन बताएका छन।्१८ 
त्यसैगरी मिहला लडाकूह साम ु पिन सीिमत िवकल्प छन।् लगभग 
४,००० मिहला लडाकूह मध्ये धेरै जना िववािहत छन ् र कम्तीमा 
पिन आधा जितका बच्चा छन।् उनीह  समायोजनका लािग योग्य हनेु 
छैनन।्१९  

 
जनमिुक्त सेनाका कमाण्डरह  यस कुरालाई उित मह व िदँदैनन,् तर 
पाटीर्को शीषर् नेततृ्वमा भएको िवभाजन केही हदसम्म िशिवरह मा पिन 
देिखएका छन।्२० िकरण खेमाले आफ्ना समथर्कह लाई अवकाशको 
िवकल्प रोज्न र बािन्तका लािग िनरन्तर काम गिररहन आ ान गरेका 
िथए। त्यसको जवाफमा सु मा पाटीर् संःथापना र कमाण्डरह ले 
लडाकूह लाई समायोजन रोज्ने सझुाउ िदएको देिखन्छ। पनुवर्गीर्करण 
ूिबया सु  हुँदाको पिहलो दईु िदन अवकाश िलनेभन्दा समायोजन 
रोज्नेको अनपुात बढी िथयो, केही िशिवरह मा समायोजन रोज्नेह को 
सङ्ख्या दोब्बर नै िथयो। तेॐो िदनको अन्त्यसम्ममा दवैुको सङ्ख्या 
बराबर जःतो हनु थाल्यो। छैट  िडिभजनको कमाण्डरले बाइिसस 
मपुलाई बताएअनसुार उनी र उनका केही समकक्षीह ले समायोजनको 
पक्षमा स ाली नसक्नेगरी सङ्ख्या बढ्छ भनेर लडाकूह लाई नगद 
िलन सल्लाह िदन थालेका िथए।२१ नगद रकमको थैलो पिन 
आकषर्क छ: पाँच लाखदेिख आठ लाख िपयाँ।२२  

 
 
१८ उदाहरणका लािग  ,हेनुर्होस्  “PM, Dahal met with stir warning[?]”, The 

Himalayan Times, २ िडसेम्बर २०११। पीिडतह का मकार्लाई सम्बोधन 
गदार् सबै पाटीर्ह ले यु का सबै पक्षबाट पीिडतह उपर ध्यान िदन ुज री छ। 
उनीह लाई अिहलेसम्म िदइएको सहयोग र राहत कामचलाउ खालको माऽ 
छ। यसबारे थप जानकारीका लािग हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िरपोटर् ,नेपाल :
दइुटा सेनाबाट एउटा, मािथ उल्लेिखत। 
१९ जनमिुक्त सेनामा झण्डै २५ ूितशत भाग ओगट्ने मिहला लडाकूह का 
बारेमा थप जानकारीका लािग हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िरपोटर् ,नेपाल  :दइुटा 
सेनाबाट एउटा, मािथ उल्लेिखत। 
२० उदाहरणका लािग पाँच  िडिभजनका एक जना उपकमाण्डर १ नोभेम्बरको 
सहमितअनसुार पाटीर् नीितह का पक्षमा उिभएका छन ् तर उनीह का लािग 
अझ राॆो व्यवहार होस ्भ े चाहन्छन।् अकार् उपकमाण्डरचािहँ १ नोभम्बरको 
सहमितको ममर्सँग असहमत रहेका छन।् जनमिुक्त सेनाको पाँच  िडिभजन, 

दहबन रोल्पाका उपकमाण्डरह  राजबहादरु बढुामगर “अिवनाश” र रामलाल 
रोकामगर “मदन”ले १९ नोभेम्बर २०११ मा रोल्पाको दहबनमा गरेको 
पऽकार सम्मेलन। 
२१ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्  ,महेन्ि शाही “ ूज्ज्वल ” ,दशरथपरु सखुतिःथत 

जनमिुक्त सेनाको छैट  िडिभजनका कमाण्डर ,२१ नोभेम्बर २०११। पिछका 
सम्झौतामा केही थप सहिुलयत पाउन सिकयोस ् भनेर पाटीर्ले समाय ◌ोजनमा 

जानेह को सङ्ख्या ६,५०० भन्दा बढी होस ् भ े चाहेको हनु सक्छ । 
पाटीर्को ि कोण तरल देिखन्छ। जनमिुक्त सेनाका उच्चःतरका नेता र विर  
माओवादी नेताले अगःटमा बाइिसस मपुलाई कित जना लडाकूह  नेपाली 
सेनामा जान चाहन्छन ् भ ेबारे उनलाई यिकन नभएको बताएका िथए। 
पनु :ःथापन या ःवेिच्छक अवकाशमा जान चाहनेह का लािग िदइएको नगद 
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सन ्२०१० को सु ितर छटनीमा परेर िशिवर छाड्न बाध्य २,५०० 
लडाकूह  पाटीर्ले आफूह लाई अलपऽ पार् यो भनेर पाटीर् संःथापनाको 
आलोचना गिरिहँडेका छन ् र सङ्गिठत पिन भइरहेका छन।् 
सावर्जिनक पमा उनीह लाई िकरण खेमाको समथर्न रहेको छ र 
“अपमािनत भय  भ े उनीह का भनाइ नोभेम्बर १ को सम्झौताबाट 
धमर्िनरपेक्ष गणतन्ऽको ःथापनामा जनमिुक्त सेनाको योगदानको उिचत 
कदर नभएको भनी ठा े लडाकूह माझ गिु त हनु सक्छ। 
समायोजनमा नपरेका लडाकूह  यी कुराह बाट स िठत हनु्छन ् वा 
उनीह ले यसभन्दा बढी आबामक लाइन अिख्तयार गछर्न ्त्यो अिहले 
नै भ  सिक , तर पाटीर्ले उनीह लाई कःतो व्यवहार गछर् त्यसमा 
नै सबै कुरा भर पछर्।२३ यसबारेको अनगुमन सम्बन्धमा अिहलेसम्म 
कुनै छलफल भएको छैन। अवकाश रोज्ने लडाकूह का सम्बन्धमा 
अनगुमन गिररहन ु न आवँयक छ न सम्भव नै छ। तर नेपाली 
सेनामा ूवेश गन लडाकू र ितनका कमािन्डङ अिधकृतह का हकमा 
भने दजार्मा हनेु तलमािथ वा पदो ित वा दवु्यर्वहार जःता िवषयमा 
आउने िसकायत र िववादलाई हेनर्का लािग एउटा तटःथ िनकायको 
खाँचो छ। यःतो कायर् िवशेष सिमितको सिचवालय फेिरएर ब  े
िनकायले गनर् सक्छ।२४ 

ख. अलोकिूय पनु:ःथापन   

सवक्षण गिरएका झन्डै १७,००० लडाकूह मध्ये केवल ६ जना 
जितले पनु:ःथापनको िवकल्प रोजेको िथए, य िप पनु:ःथापनको 
प्याकेजअन्तगर्त व्यावसाियक तािलम, भ ा रकम िमल्छ र तत्कालै 
केही रकम पिन िदइन्छ। पनु:ःथापनको िवकल्प उपलब्ध गराउनकुा 
पछािड लडाकूह लाई यु को जीवन र पूणर्कालीन पाटीर् कायर्बाट 
अलग्याएर उनीह लाई केही गिरखान सिकने नया ँजीवन ूारम्भ गनर् 
योग्य बनाउने उ ेँय िनिहत छ।२५ तर िविभ  कारणह ले गदार् 
लडाकूह को बझुाइमा पनु:ःथापन भनेको लामो समयको तािलममा 
भाग िलनपुन र तािलम सिकएपिछ रोजगारको कुनै ग्यारेन्टी पिन नहनेु 
भ े परेको छ। त्यसको तलुनामा केही नयाँ काम गनर् खोज्ने र 
 
 
प्याकेज राॆ ै िथयो र वष देिख िशिवरमा कुईच खाएर बसेका लडाकूह का 
लािग आकषर्क ठहिरन सक्थ्यो। 
२२ “शािन्त र संिवधानका लािग सहमित”, कािन्तपरु, २ नोभेम्बर २०११। 
२३ उदाहरणका लािग हेनुर्होस,् “Discharged fighters form organisation”, The 

Kathmandu Post, २ िडसेम्बर २०११। यसको उ ेँय पनुः यु मा फकर् ने 
नभई लडाकूह लाई राॆो व्यवःथा गिरयोस ्भ े हो। बिहगर्मनको ूिबया र 
यसबाट अवकाश तथा पनु:ःथापनमा पन ूभावह को िव षेणका लािग हेनुर्होस ्
बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपाल: दइुटा सेनाबाट एउटा, मािथ उल्लेिखत।यसमा 
व्यिक्त, पाटीर् र समूहगत िहसाबिकताबको खेल िमिसएको छ। यसको िनप्टारा 
कसरी हनु्छ त्यसले नै पाटीर्अन्तगर्त सैिनक संरचनाको कुनै अवशेष बाँकी 
रहन्छ रहँदैन त्यस कुराको टु ो लगाउँछ। 
२४ योसिहत अ  सझुावह का लािग हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपाल: 
दइुटा सेनाबाट एउटा, मािथ उल्लेिखत। 
२५ दाताह ारा अिभूिेरत पनु:ःथापनको दबाब र लडाकूह को ि कोणबारे 
िवःततृ िववरणका लािग हेनुर्होस ्ऐ.ऐ.। 

आफूलाई पाटीर्को पूणर्कालीन गितिविधमा संलग्न गिरराख्न पिन 
चाहनेह का लािग तत्काल नगद रकम ूा  गनुर् आकषर्क हनु्छ। 
त्यसबाहेक पनु:ःथापन शब्द आफै लडाकूह का लािग मन नपन 
खालको छ। उनीह को भनाइमा उनीह ले नेपाललाई गणतन्ऽ 
बनाउनमा सकारात्मक योगदान गरेका छन,् कुनै अपराध गरेका 
होइनन।्    

“हाॆा लािग पनु:ःथापन तािलम भनेको बाभा पाल्ने, सनु्तलाको जसु 
बनाउने वा कार मरम्मत गन काम हो”, एक जना प्लाटुन कमाण्डरले 
अिमलो पोखे।२६ जीवन यापनको ू  आफैमा मह वको हुँदाहुँदै पिन 
धेरै लडाकूह मा देशका लािग केही गर  भ े ूबल भावना पाइन्छ। 
एक जना िडिभजन कमाण्डरको भनाइमा यस िकिसमको चाहनालाई 
सम्बोधन गनर् सोलार प्यानेल कसरी बनाउने वा ससाना जलिव तु ्
उत्पादन कसरी गन जःता खालका व्यावसाियक तािलमको तजुर्मा गनर् 
सिकन्थ्यो। िवशेष सिमित र यसको सिचवालयमा रहेका माओवादी 
ूितिनिधह ले यःता िवचार दाताह समक्ष परु् याए नपरु् याएको ूःट 
छैन। ती कमाण्डरले “सांःकृितक” कारणले गदार् पिन लडाकूह ले 
पनु:ःथापनको िवकल्प रोज्न नचाहेको तफर्  औलँ्याए। “सरकारले 
(अथार्त ् िवशेष सिमितले) पनुवर्गीर्करणको ूिबया चलाउँदाखेिर 
इन्टरनेट पिन राॆोिसत जोड्न सकेन। पिरचयपऽ बनाउँदा पिन 
समःया आइपर् यो। यःतो भएपिछ लडाकूह  कसरी उनीह को 
कायर्बम सही ढ ले स ालन हनु्छ भनी ढुक्क हनु सक्छन,् 
उनीह लाई कमर्चारीह ले घमुाउँदैनन?् ”२७ 

ःप त: तीनवटा गल्तीह  भएका देिखन्छन।् माओवादी पाटीर् र 
जनमिुक्त सेनाका नेततृ्व पनु:ःथापनको िवकल्पबारे लडाकूह िसत 
संवाद गनर् सिकरहेका छैनन ् या चािहरहेका छैनन।्२८ गैरमाओवादी 
पाटीर्ह ले पनु:ःथापन कायर्बमको ूशासिनक झन्झटमा नपन भनेर 
यसबाट सिजलै हात धोए।२९ दात ृिनकायह को पिन यहाँ राजनीितक 
असफलता देिखन्छ। उनीह ले पिन माओवादी पाटीर् र सरकारलाई 
यस िवकल्पलाई गम्भीरतापूवर्क िलनका लािग यथे  दबाब िदन 
सकेनन।् ब  उनीह ले “अन्तरार्ि य अनभुव”बाट अूभावकारी 

 
 
२६ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, जनमिुक्त सेनाको सात  िडिभजन, तालाबन्द, 
कैलाली, २० नोभेम्बर 2011। 
२७ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, ूज्ज्वल, जनमिुक्त सेनाको सात  िडिभजन 
कमाण्डर, संग दशरथपरु, सखुत, २१ नोभेम्बर २०११। । पनुरव्गीर्करणमा 
संलग्न िवशेष सिमितका एक जना सदःयले पिन उनका िवचारह िसत 
िमल्दाजलु्दा िवचार व्यक्त गरे। 
२८ उमेर नपगेुका र शािन्त सम्झौतापिछ भतीर् गिरएका कारण अयोग्य 
ठहर् याइएका लडाकूह लाई िनंकािसत गिरने बेलामा पिन माओवादीले यःतै 
ि कोण अपनाएको िथयो। त्यित बेला पिन पाट  आफैले कुनै न कुनै व्यवःथा 
िमलाउनेछ भन्दै रा स ीय िवकास कायर्बम (यएुनडीपी) बाट ूदान गनर् 
खोिजएको पनु:ःथापना प्याकेज निलन िनंकासनमा परेका लडाकूह लाई 
ूोत्सािहत गरेको िथयो। 
२९ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काठमाड मा रहेका अन्तरार्ि य पयर्वेक्षकह , 
नोभेम्बर २०११। 
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ठहिरएकाले३० नगद रकमको प्याकेज िदन हु  भने र पनु:ःथापनलाई 
समायोजन वा नगदपछािड छु ै तेॐो िवकल्पका पमा ूःततु गन 
काम भयो। तर पनुवर्गीर्करणको ूिबया थािलन ु केही मिहनाअिघ नै 
िवशेष सिमितमा रहेका राजनीितक ूितिनिधह  नगद रकम नै िदने 
पक्षमा रहेका र पनु:ःथापनको पक्षमा नरहेका कुरा ूःट भइसकेको 
िथयो। लडाकूह को हकमा पिन त्यही कुरा लागू हनु्छ।३१ नगद 
िदन ु हुँदैन भ े कुरामा अ ी िलनकुो स ा यो पिरिःथित बझेुर दात ृ
संःथाह बाट अवकाश िलँदा ूा  हनेु नगद र पनु:ःथापनको 
िवकल्पलाई एकै ठाउँमा िमलाउने ूयास भएको भए उनीह ले मखु 
रातो पानुर्पन िथएन।  

“अन्तरार्ि य ःतर”को तलुनामा नगद रकमको थैलो गितलो भएको 
कुरा उठाउने गिरन्छ र नभन्दै धेरै नेपालीह को बचतको अनपुातमा 
यस रकमलाई राॆो मा ुपछर्। “यो पैसाले हामीलाई आिथर्क आधार 
िदन्छ, खासगरी दवैु जोइ-पोइले िलन पाएको खण्डमा। तर साँच्चै भ े 
हो भने नेपालमा पैसा लगानी गन ठाउँ नै छैन। काँबा उत्पादन 
बढाउनलाई त्यो रकम लगाउने कुरा आएन। अ  कुनै नयाँ काम 
गनर्लाई त्यो पैसा पगु्दैन”, एक जना िववािहत लडाकूले भने।३२ 
आउँदा मिहनाह मा दात ृ िनकायह लाई पनु:ःथापनको प्याकेजबारे 
िच जाग्न सक्छ, त्यितन्जेलमा लडाकूह ले आफ्नो पैसा कतै लगानी 
गिरसकेका हनेुछन ्वा ऋण ितनमा उपयोग गिरसकेका हनेुछन।् त्यस 
बेला दात ृ िनकाय र राजनीित ह ले त्यःता लडाकूह  पनु:ःथापन 
प्याकेजिनिम्त योग्य हनु्छन ्हुँदैनन ्िनणर्य िलनपुन हनु्छ।  

दात ृ िनकायह ले शारीिरक पले अशक्त र अपा  भएका 
लडाकूह का लािग िवशेष कायर्बमह  ल्याएर सहयोग परु् याउनेबारे 
पिन सोच्न सक्छन।् त्यःता लडाकूह मध्ये धेरैको लगातार 
औषधोपचार गराइरहनपुन वा िनयिमत उपचार र देखरेख आवँयक 
पन अवःथा छ। उनीह लाई िदइने रकम यथे  छैन। धेरै जना त 
पनु:ःथापनको प्याकेज पिन िलन सकै्तनन,् तर उनीह लाई नै भनेर 
िवशेष िकिसमले तयार पािरएका कामह  भने गनर् सक्छन।् 
समायोजन र पनु:ःथापनसम्बन्धी िवशेष सिमितले यःतो व्यवःथा 
िमलाउने वचन िदएको छ३३ र दात ृिनकायह ले यःता ूयासमा म त 
गनुर् उपयकु्त हनेुछ। मिहला लडाकूह  त्यस ूकारले स िठत भएका 
छैनन,् तर बच्चा भएका मिहलाह को आवँयकता आफ्नै िकिसमका 
हनु सक्छन।्  

 
 
३० बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, यरुोपेली यिुनयन, बेलायत तथा रा स  
लगायतका दाताह का ूितिनिध, फेॄअुरी, जून, अगःट, सेप्टेम्बर र नोभेम्बर 
२०११। 
३१ हेनुर्होस ् बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपाल: दइुटा सेनाबाट एउटा, मािथ 
उल्लेिखत। 
३२ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, जनमिुक्त सेना सात  िडिभजन िशिवर, तालबन्द, 

कैलाली, २० नोभेम्बर २०११। 
३३ हेनुर्होस,् “Special committee members address fighters’ concerns”, The 

Kathmandu Post,  २४ नोभेम्बर २०११। 

४. संिवधान लेखन 

सबैभन्दा मह वको संवैधािनक मु ा भनेको स ीय राज्यका पमा 
नेपालको पनुसर्ंरचान कसरी गन भ े हो। ऐितहािसक पमा पाखा 
पािरएका समूहह का लािग यसको वाःतिवक र ूतीकात्मक दवैु 
मह व छ। उनीह  स ीयताले आफ्नो पिहचानलाई ःवीकानुर्पन, 
ूितिनिधमूलक राजनीितक वगर् तथा कमर्चारीतन्ऽ िनमार्ण गनुर्पन र 
जातीय तथा के्षऽीय भेदभावलाई अन्त्य गनर् ूःतािवत ूान्तह लाई 
बढीभन्दा बढी ःवाय ता िदनपुन माग गछर्न।्३४  

संिवधानसभामा यसबारे ूःताव परेको भए पिन सबै पाटीर्ह ले यसमा 
सही गरेका छैनन।् िनणर्य िलनपुन मखु्य िवषयह मा िवभाजनको 
आधार तथा राज्यको नाम, ःवाय ताको हद, अन्तरराज्य सम्बन्ध र 
जातीय एवं कोटाका आधारमा अमािधकार िदने आिद छन।् अित 
िववािदत िवषयह उपर मािथल्लो राजनीितक तहमा िनणर्य गिरने 
समझदारी बनेको छ। मधेसी पाटीर् र सबै पाटीर्का जनजाित 
सभासदह  िमलेर बनेको आिदवासी जनजाित सभासद सभा (ककस) 
तथा संिवधानसभाका अन्य सदःयह लाई त्यसो गिरएमा 
संिवधानसभामा भएका सबै छलफलह को बेवाःता हनेु र शीषर् 
नेताह ले राजनीितक दाउपेचबाट ूभािवत भई िनणर्य गनछन ् भ े 
िचन्ता छ।३५  

नोभेम्बर १ तािरखको सम्झौतामा पाटीर्ह  स ीयताबारे िवःततृ कायर् 
गनर् िवशेष ह को एउटा प्यानेल वा टोली बनाउन सहमत भएका 
िथए। अन्तिरम संिवधानमा उल्लेख भएको राज्य पनुसर्ंरचना आयोगका 
ठाउँमा त्यःतो टोली बनाउने कुरा भएको िथयो। त्यःतो प्यानेलले 
आफ्ना मागह लाई यथे  माऽामा नहेलार् िक भ े डर हुँदाहुँदै पिन 
मधेसी पाटीर्ह ले त्यस सम्झौतामा हःताक्षर गरेका िथए। तर 
जनजाित सभासदह को भनाइमा त्यःतो प्यानेल बनाउँदा स ीयताको 
पूरै मु ा संिवधानसभाबाट बािहिरन्छ, आयोग भनेको कम्तीमा 
संवैधािनक िनकाय हो। जनजाित सभासदह ले पाटीर् ीपलाई नटेरी 
प्यानेल खडा गनर्का लािग संिवधान संशोधन गन ूःताव िव  भोट 
िदए।३६ उनीह को यस कायर्ले ठूलो मह व बोकेको छ र यसबाट 
के देिखएको छ भने ऐितहािसक पमा पाखा पािरएका समदुाय र 
उनीह का ूितिनिधह  स ीयताको मु ामा कुनै पिन ूकारको 

 
 
३४ हेनुर्होस ् बाइिसस मपुको एिसया िरपोटर् नं. १९९, नेपालः पिहचानको 
राजनीित र स ीयता, १३ जनवरी २०११। 
३५ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, संिवधानसभाका सदःयह , नोभेम्बर, िडसेम्बर 
२०११। 
३६ “हामी जनजाित सभासद सभा (ककस) ले संिवधानसभामा कुनै ूःताव पास 
गराउन नसक ला, तर कुनै पिन ूःतावलाई रोक्न भने सक्छ ”, माओवादीका 
एक जना विर  नेता र जनजाित सभासदले भने। बाइिसस मपुसँग अन्तवार्रत्ा, 
काठमाड , नोभेम्बर २०११। 
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हेरफेरलाई चपु लागेर ःवीकान छैनन।्३७ त्यसैगरी संिवधानसभाका 
दिलत सदःयह ले पिन दिलत ूितिनिधत्व रहने गरी आयोगलाई 
िवःतार गराउने ूयास गरे र उनीह को ूयास सफल पिन भयो। 
“स ीयता माऽै शािन्त ूिबयाको यःतो मु ा हो जसले सबै नेपालीलाई 
छुन्छ”, स ीयता समथर्क नेकाका एक जना सदःयले भने।३८ 

तर आिखरमा जब आयोग बन्यो त्यसूित एउटा अखबारले “ठूलो 
ठ ा”३९ भनी िटप्पणी गर् यो। पयर्वेक्षकह  र संिवधानसभाका केही 
सदःयह का िवचारमा ख्याितूा  िव ान,् स ीयताका सवालमा 
लिडरहेका व्यिक्तत्वह  र मध्यःथकतार्ह लाई आयोगमा राख्नपुन िथयो 
तर ितनका ठाउँमा केही ूा ह  रािखएका लतेु गैसस जःतो आयोग 
बन्यो। संिवधानसभाका केहीलाई अिन्तम िनणर्य अन्तै िलइने कुरा 
ूःट भइसकेकाले आयोगलाई चािहँ कायर्िविध रोक्ने हितयारका पमा 
उपयोग गिरन्छ भ े िचन्ता छ।४०   

संिवधानको मःयौदामा पानर्का लािग अ  िवषयमा पिन औपचािरक 
सहमित आवँयक पदर्छ। शासन प ितका हकमा अधर्-रा पतीय 
प ितमा सम्झौता हनेु धेरैको अनमुान छ। त्यसको अथर् हो ूत्यक्ष 
िनवार्चन ारा चिुनने कायर्कारी ूमखु र संसद ारा छािनने ूधानमन्ऽी। 
तर यी दईुबीचको शिक्त िवतरणबारे ःप ताको खाँचो छ। िनवार्चन 
प ितबारे चािहँ सहमितको िबन्द ुएक चरणमा हनेु धेरै भोट ल्याउनेले 
िज  ेर समानपुाितक प ित नै राि य, ूान्तीय र ःथानीय सबै तहमा 
लागू गराउने हनु सक्छ। त्यसमा सायद अिधकांश िसट धेरै भोट 
ल्याउनेले िज  ेप ितबाट छािनने हनु सक्छ।  

न्याियक ूणालीबारेको मु ा हाललाई टु ो लागेको छ, तर काननुी 
वृ मा यो िववादाःपद रहेको छ। संवैधािनक अदालतका साथै 
संसदका ूितिनिध रहने ःवतन्ऽ िनकायले न्यायाधीशह को िनयिुक्त 
हनेु कुरा ूःताव गिरएको छ। यो व्यवःथा सु मा माओवादीह ारा 
ूःतािवत व्यवःथाभन्दा िनकै फरक छ। माओवादीह को ूःतावमा 
सव च्च अदालतको ूािधकार सीिमत हनेु, संवैधािनक िववाद संसदले 
बनाएको िनकायले िछनोफानो गन र सबै न्यायाधीशह को राजनीितक 
िनयिुक्त हनेु कुरा परेका िथए। जनु ूकारले शािन्त ूिबया र 
संिवधानसभाको म्याद बढाउनेदेिख िलएर अपराधको अिभयोग लागेका 
पाटीर्का सदःयह लाई माफी िदने जःता राजनीितक मह वका 
िवषयह मा सव च्च अदालतमा िरट पिररहेको छ त्यसलाई हेदार् 
काननुी समदुायलाई राजनीित ह ले उपेक्षा गनर् गा॑ो पन देिखन्छ।४१  

 
 
३७ जनजाित सभासद सभाको कामका बारेमा एउटा राॆो िव षेणका लािग 
हेनुर्होस ्दीपक थापा, “Disengaged leadership”, The Kathmandu Post, २४ 
नोभेम्बर 2011। 
३८ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काठमाड , नोभेम्बर २०११। 
३९ हेनुर्होस ्“Disappointing”, सम्पादकीय, Republica, २३ नोभेम्बर 2011। 
४० बाइिसस मपुसँग अन्तवार्रत्ा, नेका, मधेसी पाटीर्का सदःयह , राजनीितशा ी, 
िडसेम्बर २०११। 
४१ नोभेम्बर २०११ मा सव च्च अदालतले एउटा फैसलामाफर् त संिवधानसभाको 
म्याद अिन्तम एक पटकलाई ६ मिहनाका लािग माऽ थप्न सिकनेछ यिद त्यस 

५. सरकार, तर कसको? 

अगःट २०११ मा बाबरुाम भ राई ूधानमन्ऽी चिुनदँा काठमाड मा 
त्यसबाट गैरमाओवादीह मा समेत िनकै आशाको स ार भएको िथयो। 
भ राई ःवच्छ छिव भएका पढालेखा र मलुकुका बारेमा िनि त 
पिरकल्पना भएका राजनीित  मािनन्छन।्४२ हनु त अिहलेको 
सरकारमा संसदमा दोॐो ठूलो पाटीर् रहेको नेका र एमाले सामेल 
छैनन,् तापिन माओवादीह  र ती पाटीर्ह बीच शािन्त ूिबयाबारे 
संवाद हनु सक्यो जसका कारणबाट नोभेम्बर १ तािरखको पिरणाम 
िनःक्यो। माओवादी पाटीर्का तफर् बाट ूचण्ड नै ूमखु वातार्कार रहँदै 
आएका छन,् तर ूधानमन्ऽीका पमा लडाकूह को पनुवर्गीर्करण र 
कब्जा गिरएका जग्गा िफतार् गन जःता िनणर्यह  कायार्न्वयन गराउने 
िजम्मा भ राईको हो।  

यस सरकारले गठन भएको तु न्तै जसो चनुौतीह को सामना 
गनुर्पर् यो। भ राईले स ा स ाल्नेिबि कै माओवादी पाटीर्िभऽको 
मतिभ ता बािहर िनःक्यो। िकरणले नेततृ्व गरेको जडसूऽवादी मािनने 
खेमाले भ राई र ूचण्ड ारा शािन्त ूकयाबारे गिरएका हरेक 
सम्झौताको िवरोध गर् यो। लडाकूह का सम्बन्धमा पाटीर् कुनै 

 
 
समयिभऽ पिन संिवधान जारी गनर् नसकेका खण्डमा या त जनमत सङ्मह 
गनुर्पनछ या त ताजा जनादेशका लािग संिवधानसभाको चनुाव हनुपुछर् भ े 
आदेश जारी गर् यो। यःता कडा शब्द परेको फैसलाूित तीो ूितिबयाह  
आए, धेरैजसो पाटीर्ले संिवधानसभाको म्यादको कुरा संवैधािनकभन्दा राजनीितक 
मािमला भएको भनेर आफ्ना धारणाह  राखे। संिवधानसभाको म्याद थपका 
िवषयमा यसअगािड परेका िरट िनवेदनह मा सव च्च अदालतले दईु परःपर 
िवरोधी आदेश जारी गरेको िथयो। हत्याको अपराधमा सजाय पाएका 
सभासदलाई माफी िदनेबारे मिन्ऽपिरषद्ले रा पितसमक्ष गरेको िसफािरसका 
िवरोधमा परेको िरट िनवेदनमािथ िनणर्य िदँदै सव च्चले ःथगन आदेश जारी 
गरेको िथयो। 
४२ अगःटको अन्त्यितर समा  हनु लागेको संिवधानसभाको म्याद कुनै 
झैझन्झटिबना तीन मिहनाका लािग थिपएको िथयो। भ राईले पिन िबनाकुनै 
िढलाइ जनमिुक्त सेनाका िशिवरह मा थन्क्याइएका हितयारका कन्टेनरह को 
साँचो  िवशेष सिमितलाई हःतान्तरण गरे, सरकारको फजलु खचर् कटौती र 
राहतका कायर्बमह  घोषणा गरे, िजल्ला तहका अिधकारीह लाई न् कालमा 
माओवादीको कब्जामा रहेको सम्पि  हकवालालाई हःतान्तरण सिुन तत गनर् 
आदेश िदए, नेकालाई सरकारमा सहभागी हनु अिपल गरे तथा ॅ ाचार िवरोधी 
र िनगरानीकतार् िनकायह लाई बिलयो बनाउने अठोट व्यक्त गरे। संयकु्त 
रा स , भारत र दिक्षण एिसयाली छेऽीय सहयोग सङ्गठन (साकर् ) मा 
भ राईको ॅमण तथा सहभािगता पिन सफल र ो। तर यसका साथै 
लोकतािन्ऽक नेपालको सबैभन्दा ठूलो र खिचर्लो मिन्ऽपिरष  अिहले बनेको 
छ। हत्याको अिभयोग लागेका एक जना माओवादी मन्ऽीले राजीनामा िदन 
वा  हनुपुर् यो, त्यःतै अिभयोग लागेका अकार् एक जना नेता अझै राज्यमन्ऽी 
छन।् मिन्ऽपिरषद्का सदःयह मािथ व्यापक ॅ ाचार गरेको आरोपह  
लागेका छन।् अिहलेको अवःथाका कारण ूधानमन्ऽी भ राईले यःता कुरामा 
आखँा िचम्लेको देिखन्छ। हेनुर्होस ् “Don’t know names of many ministers: 

PM”, The Kathmandu Post, १५ नोभेम्बर २०११। 
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रोकटोक बेगर अिघ बढ्न सक्यो, तर मध्य र सदूुरपि मका तराई 
के्षऽमा भने त्यस खेमाले भिूमहीनताको भावनालाई उपयोग गनर् सकेको 
देिखयो। िकरण खेमाले िवःततृ शािन्त सम्झौताको हवाला िदँदै 
त्यसको पिरपालनामा राज्य र माओवादीह को “समानान्तर ूितब ता” 
रहेको तकर्  अिघ साछर्न।् उनीह  माओवादी लडाकूको समायोजन र 
पनु:ःथापन हनुपुछर् भने नेपाली सेनाको पिन लोकतािन्ऽकरण र 
यथोिचत ्सङ्ख्या िनधार्रण गिरनपुछर् भनी जोड िदन्छन।् माओवादीह  
कब्जा गिरएका जिमन िफतार् गन वाचा ूायश: गछर्न,् तर िवःततृ 
शािन्त सम्झौतामा वै ािनक भिूमसधुारका लािग आयोग खडा गिरने 
कुरा पिन परेको छ।  

िकरण खेमाले नयाँ गठबन्धनलाई “रा िवरोधी”को सङ् ा िदएको छ, 
त्यसको सा ेितक अथर् भ राई र मधेसी पाटीर्ह  भारतको एकदमै 
निजक र स ीयताका क र समथर्क हनु ्भ े हो।४३ माओवादीह  र 
मधेसी मोचार्बीचको सम्झौताले झनै यस डरको आगोमा िघउ थप्ने 
काम गर् यो। िकनभने त्यसमा नयाँ ब े स ीय राज्यह मा 
आत्मिनणर्यको अिधकार हनेु, सेनामा मधेसी एकाइ रहने र नेपालका 
दवैु िछमेकीह िसतको सम्बन्धमा सधुार गन कुरा परेका िथए।४४ 
नयाँ गठबन्धनूित भारतको ूःट समथर्न भएबाट त्यस खेमाको 

 
 
४३ माओवादी आन्दोलनको मखु्य माग रहेको स ीयताका बारेमा माओवादी 
पाटीर्िभऽै शङ्का उिब्जन ुआ यर्जनक देिखन्छ। तर केही नेताह  िनणर्यको 
आधार वगर् नभई जात र पिहचानलाई मािनने कुराबाट िचिन्तत देिखनछ्न।् 
४४ माओवादी- मोचार्बीचको समझ्ौतामा अ  थुू  ै कुराह  परेका छन।् 
समायोजनका बारेमा, िवशेष सिमितमाफर् त िनणर्य गराएर ७,००० लडाकूको 
“एकाइगत” समायोजन गन भिनएको छ। माओवादी पाटीर्ले कब्जा सम्पि  
िफतार् गनर् अूत्यक्ष तवरमा ूितब ता जनाएको छ। जनयु , मधेस आन्दोलन 
र अ  िविभ  न्यायोिचत मागह  िलएर भएका आन्दोलनका दौरान “राज्यबाट 
पीिडत”ह का लािग सरकारले राहत िदने भिनएको छ। मधेसी पाटीर्ह ले 
अपूरो भयो भनेर आलोचना गिररहेका समावेशीकरणसम्बन्धी िवधेयकको 
संशोधन गिरनेछ। जनयु ताका र त्यसपिछका आन्दोलनका बममा कायर्कतार् 
र समथर्कह मािथ लगाइएका मु ाह  िफतार् गिरनेछ। यसैमा रहेको नेपाली 
सेनामा १०,००० मधेसीह को छु ै एकाइ खडा गन सहमित रा घाती भएको 
भन्दै चक  आलोचना भएको छ। हनु त यो कुनै नयाँ माग होइन। फेॄअुरी 
२००८ मा भएको मधेस आन्दोलनले संिवधानसभाको िनवार्चन हनु निदने 
अवःथा िसजर्ना गरेको िथयो। मधेसी पाऽह लाई सम्झौताका लािग राजी 
गराउन र फेिर शािन्त ूिबयामा फकार्उन सेनामा मधेसीह लाई एकमु  भनार् 
गरी सेनालाई अझ समावेशी बनाउने कुराको ःवीकृितले काम गरेको िथयो। मे 
२०११ मा संिवधानसभाको म्याद थप्ने बेलामा पिन यो एउटा जिटल िवषय 
बनेको िथयो। यसबारे हेनुर्होस ्बाईिसस मपुको िरपोटर्, नेपाल: दइुटा सेनाबाट 
एउटा, मािथ उल्लेिखत। यसअिघको सरकारले पहाडेह को पोसाक दौरा-
सु वाललाई राि य पोसाक तोकेकोमा सो िनणर्य उल्टाउने कुरामा पिन सहमित 
भयो। दौरा-सु वाल र टोपी केवल पहाडे संःकृितसँग नगाँिसएर लामो 
समयसम्म औपचािरक पोसाकको मान्यता पाएकाले यो पोसाक परम्परागत 
राज्य र कमर्चारीतन्ऽसँग पिन गाँिसएको छ। त्यसैले गदार्  धेरै मधेसीका 
ि मा यस पोसाकले िवभेदकारी र बाध्यकारी सम पीकरणको ूितिनिधत्व 
गदर्छ। 

आश ालाई पिु  गन काम गर् यो र त्यसले नेपालको “िसक्कीमीकरण” 
हनेु िटप्पणीलाई जन्म िदयो।४५  

वाःतवमा भ े हो भने राजावादी र दिक्षणपन्थीसिहतका अित रा वादी 
खेमा, एमाले र माओवादी पाटीर्िभऽका अित वामपन्थीह ले यस 
सरकारलाई रा िवरोधी भनेर आलोचना गरेका छन।् ियनीह का लािग 
नेपाली राज्यलाई पिरवतर्न गनर् खोज्न ु र जातीय तथा अन्य 
पिहचानलाई ःवीकाद भेदभावलाई अन्त्य गनुर् तथा रा वादलाई 
पनुपर्िरभािषत गनुर् राि य एकता एवं पिहचानको स ीणर् ि कोण 
िवपरीत हो। मधेसी पाटीर् तथा मन्ऽीह उपर भारतीय संःथापनाका 
केही पक्षिसत निजक रहेको र सेनामा ूितिनिधत्व बढाउने माग 
राखेकोमा जनु लान्छना लगाइएको छ त्यसबाट मधेसी जनसङ्ख्या 
“नेपाली” भन्दा बढी “भारतीय” हनु ्भ  खोिजएको आशय लकुाउन 
चाहेर पिन लकुाउन सिकँदैन।४६ रा वादी भावनाको यस धारले भारतले 

 
 
४५ िन य नै भारतले नेपालउपर र यसको राजनीितक मािमलामा बिलयो 
िनयन्ऽण कायमा राखेको छ तर यसलाई उपिनवेश नै बनाइहाल्ने कुनै सङ्केत 
देिखदैन। “िसिक्कमीकरण” शब्दले ती घटनाह ितर सङ्केत गछर् जसको 
पिरणामःव प सन ् १९७५ मा गिरएको जनमत सङ्महमाफर् त िसिक्कम 
अिधराज्य भारतमा गािभएको िथयो। कुरा भारतले नेपाललाई आफूमा गाभ्नेछ 
भ े होइन ब  परम्परागत दरबािरयाह  र वामपन्थीह मा जरा गाडेर रहेको 
गिहरो तथा अिल जेिलएको नेपाली रा वादको हो। रा घाती अथवा भारत परःत 
कायर् भयो भनेर िचच्याउने उही पाऽह  उितखेरै िदल्लीलाई िरझाउने काम 
गिररहेका पिन देिखन्छन।् उदाहरणका लािग सन ्२००९ को मध्यदेिख सन ्
२०११ को सु सम्म िटकेको माधवकुमार नेपालले नेततृ्व गरेको सरकारलाई 
भारतीय संःथापन पक्षले उत्साहपूवर्क खलुा समथर्न गरेको िथयो। भारतको 
मखु्य उ ेँय माओवादीलाई सरकारबािहर राख्न ु िथयो र पिछल्ला वषर्ह मा 
उसले राजनीितलाई ीवुीकरणितर लैजान सक्दो काम गर् यो। तर त्यसै 
सरकारका धेरै समथर्कह समेत अिहलेको गठबन्धनले िदल्लीका मह वपूणर् 
पाऽह को खलुा र ूत्यक्ष समथर्न पाएको छ भनेर यसको आलोचना गछर्न।् 
४६ उदाहरणका लािग, यो सरकारको गठन हनेुिबि कै कुनै मधेसी रक्षामन्ऽी हनेु 
सम्भावना देखा परेको िथयो। त्यसोचािहँ भइहालेन। तर एउटा उमरा वादी र 
चीनपरःत अङ्मजेी सा ािहक People’s Review ले आफ्नो ूथम पृ मा “A 

‘dhoti’ in Army HQ?!” भ े शीषर्कमा व्यङ्ग्यात्मक िटप्पणी छाप्यो। उक्त 
लेख दौरा-सु वाललाई नेपालको औपचािरक पोसाक नमा े हो भने दौरा-
सु वाल लगाएको अपेक्षा गन नेपाली सेनाको औपचािरक समारोहमा  एउटा 
मधेसी मन्ऽी धोती लगाएर पगु्दा कःतो ूितिबया उत्प  होला भ ेबारे िथयो। 
“धोती” मधेसी मूलका मािनसह का लािग ूयोग गिरने अपमानजनक शब्द पिन 
हो। नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउने कुराको िवरोध धेरै पक्षबाट आएको 
छ। एउटा समाचार पऽले मधेसी मन्ऽीह लाई नेपाली सेनामा कित मधेसी 
छन ्भ े पिन थाहा छैन । उनीह  मधेसीह को सङ्ख्या ९०० भन्दा कम छ 
भन्छन ् तर नेपाली सेनाको गणनाअनसुार यःतो सङ्ख्या ६,५०० छ। 
“Madhesi leaders don’t know Madhesi strength in Army”, Republica, ३ 
अक्टोबर २०११। त्यस समाचारको साथसाथै उक्त पिऽकाले त्यही िदन 
सम्पादकीय पिन लेख्यो जसमा मधेसी मन्ऽीह को यस अ ानतालाई 
समावेशीकरणका बारेमा मधेसी मन्ऽीह  गम्भीर नभएको ूमाणका पमा 
उल्लेख गद यसलाई उनीह ले राजनीितक हितयारका पमा माऽ ूयोग 
गरेका तथा नेपाली सेना पूणर् समावेशी रहेको पिन बताइएको िथयो। “Reality 

vs perception”, Republica ३ अक्टोबर २०११। नेपाली सेनाको सङ्ख्या 
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जिहले पिन नेपाली भभूागमा आखँा गाडेको ठान्छ र स ीयतालाई देशको 
िवखण्डनको पूवर्म नका पमा हेन गछर्। य िप ऐितहािसक तवरमा 
पाखा लगाइएका समूहह  भने नेपाली राज्यूित अझ बढी समायोिजत 
हनु खोिजरहेका छन।्४७  

मधेसी मोचार् िहजोअिःतसम्म नेका र एमालेको साथ लागेको देिखन्थ्यो। 
उनीह  अनपेिक्षत पमा माओवादीह को पक्षमा लािगिदनाले नया ँ
गठबन्धनूित झनै नकारात्मक ूितिबया उिब्जयो। यस गठबन्धनलाई 
“अूाकृितक” भिनयो, िकनभने िवगतमा माओवादीह  र मधेसी 
राजनीितक वगर्को एकअकार्िसत लडाइँ भएको िथयो। मधेसी नेततृ्वमा 
रहेका व्यिक्तह  नेका र राजावादी पाटीर्ह बाट आएका छन।् 
मोटामोटी तवरमा भ ुपदार् मधेसी नेततृ्वले तराईको उच्च वगर्को 
ूितिनिधत्व गदर्छ र भिूमपित तथा उच्च जातको यस सामािजक समूहले 
यु कालमा माओवादीह िसत मठुभेड गरेका िथए। तर त्यो वगीर्करणमा 
पिरवतर्न आइरहेको छ र वगर् तथा जातको हकमा मधेसी पाटीर्ह  
तथा मधेसी आन्दोलनको नेततृ्व िवकासको चरणमा छ।४८ 

मधेसी पाटीर्ह  समावेशीकरण र राज्य पनुसर्ंरचनाबारे आफ्ना 
मतदाताह को भावनालाई कदर गिररहेको ठान्दछन।् यी दवैु िवषय 
माओवादी एजेन्डाका अिवभाज्य अ  हनु।् मोचार् र माओवादीह बीच 
यी िवषयह मा नेपाली राजनीितका अन्य पाऽह  हेरी बढी समानता 
छन।्४९ यो समानता र गठबन्धनको अूाकृितकपन तथा किथत 
भारतपरःत ूकृित वतर्मान सरकारूित आबोश जन्माउने ॐोत बनेका 
छन।् माओवादी-मधेसी गठबन्धन िटिकरहेको खण्डमा अ  
पाटीर्ह को सरकार बनाउने क्षमता क्षीण हुँदै जान ुअवँयमभावी छ 
र उनीह ले चनुावमा अझ बढी चनुौतीको सामना गनुर्पन हनु्छ। 
परम्परागत पाटीर्ह ले समावेशीकरण र स ीयताबारे िऽश ु चिरऽ 
ूदशर्न गरेका छन।् मधेसी पाटीर्ह को उदयले िवशेषत: नेकालाई 

 
 
९५,००० छ र सेनाको तथ्याङ्कअनसुार सेनामा मधेसीह  ७ ूितशत छन,् 

जनु मधेसीह को ४० ूितशत जनसङ्ख्याको तलुनामा िनकै कम हो। नागिरक 
समाजका एक जना कायर्कतार्का अनसुार नेपाली सेनाको यो सूचना झकु्याउने 
खालको छ। उनीह ले यसमा सरसफाइ तथा भान्छाको काम गन मधेसी 
कमर्चारीह को सङ्ख्या पिन जोडेका छन।् बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, 
अक्टोबर २०११। माओवादी- मधेसी सम्झौता भएपिछ अन्य स ारमाध्यमह ले 
िदएका समाचार र िटप्पणीमा त मधेसीह ले साँिच्च नै स ीयता चाहेका हनु ्
भ े कुराूित नै चनुौती गिरएको छ, य िप वाःतिवकता यसको ठीक उल्टो 
रिहआएको छ। यसका लािग हेनुर्होस ् बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालः 
पिहचानको राजनीित र स ीयता, मािथ उल्लेिखत। 
४७ यी तकर्  तथा अडानउपरको अत्यन्त राॆो िव षेणका लािग हेनुर्होस ्ूशान्त 
झा, “The conservative assault”, The Kathmandu Post, १५ सेप्टेम्बर २०११, 

तथा दीपक थापा, “The enigma of identity”, The Kathmandu Post,  २२ जून 
२०११। 
४८ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, मधेसी पाटीर्का सदःयह , काठमाड , सेप्टेम्बर, 
अक्टोबर २०११। 
४९ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, मधेसी, माओवादी पाटीर् सदःयह , काठमाड , 
सेप्टेम्बर, अक्टोबर २०११। 

असर परेको छ र तराईमा नेकाको ऐितहािसक चनुावी आधार खिुम्चन 
पगेुको छ।५० 

६. ठूला पाटीर्ह  खसुी छैनन ्

क. माओवादी 

िकरण, रामबहादरु थापा ‘बादल’ र एनेकपा (माओवादी) का अन्य 
विर  नेताह समेतको खेमाले पाटीर्को “संःथापन” पक्षले िलएका 
कैयन ् िनणर्यह को िवरोध गरेका छन।्५१ त्यित हुँदाहुँदै पिन 
उनीह का आपि  शािन्त ूिबयाका ूितब ताह को बिखर्लाफ भने 
होइन। उनीह का आपि  माओवादीह ले आफ्ना माग लत्याएकामा 
र िनणर्य िलदाखेिर आफ्नो खेमा ारा उठाइएका चासो र 
सरोकारह लाई बेवाःता गिरएकामा हो।५२ 

केही असन्तिु  भ राईले किथत “धोबीघाट सहमित” तोडेबाट उत्प  
भएका हनु।् गत जलुाई मिहनामा भएको त्यस सहमितमा वै , भ राई 
र नारायणकाजी ौे  (हाल पररा  मन्ऽी) पाटीर्मािथ ूचण्डको 
एकलौटी िनयन्ऽण र एक्लैले िनणर्य िलने उनको ूविृ लाई चनुौती 
िदन एक ठाउँमा आएका िथए। उनीह को एकमु  दबाबबाट ूचण्ड 
पाटीर्सम्बन्धी केही अिधकार िकरणलाई र जनमिुक्त सेनाको अिधकार 
बादललाई िजम्मा लगाउन बाध्य भए। य िप अिहलेसम्म शिक्तको यो 
हःतान्तरण व्यावहािरकभन्दा पिन अवधारणात्मक देिखन्छ।५३ पाटीर् 
सहमतीय सरकारको िनमार्णमा लाग्न पिन तयार भयो र पिहलो पटक 
भ राईलाई ूधानमन्ऽीको उम्मेदवारका पमा अिघ सािरयो। ूचण्डले 
नाइँ भ े ठाउँ िथएन, गैरमाओवादीह का लािग उनी अःवीकायर् िथए। 
तर भ राई ूधानमन्ऽी भए पिन शािन्त ूिबयालाई हाँक्ने त ूचण्ड नै 
देिखन्छन।् धोबीघाट सहमित यसै पिन धेरै लामो समय िटक्नेवाला 
िथएन। वै  र भ राई धेरै कुराह मा िवमित राख्छन ्र एकअकार्लाई 
अिव ास गछर्न।् तर वै , बादल र अन्य असन्तु  नेताह ले 
भ राईलाई धाप िदएबापत जित लाभ पाए सायद त्यसभन्दा बढी पाउने 
उनीह को उम्मेद िथयो।  

 
 
५० बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, अनसुन्धाताह , काठमाड , अक्टोबर २०११। 
५१ यो िभ िभ  ःवाथर्ह ारा िनदिशत िविवधतायकु्त गटु हो। थप जानकारीका 
लािग हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िॄिफङ, नेपालको नाजकु शािन्त ूिबया, तथा 
बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपाल: दइुटा सेनाबाट एउटा, मािथ उल्लेिखत। 
५२ माओवादी पाटीर्िभऽका समःयाबारे स ारमाध्यममा धेरै कुरा आएका छन।् 
िकरण पक्षको अडानबारेमा िवःतारमा बझु्न हेनुर्होस ्पो वहादरु बःनेतले िलएको 
अन्तवार्तार् “An end to violence… through the use of violence”, Himal South 

Asian, अक्टोबर २०११। 
५३ हेनुर्होस ् बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपाल: दइुटा सेनाबाट एउटा, मािथ 
उल्लेिखत। 
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हाल उनीह  आफ्नो भिूमका बढी खोज्ने र भाँजो हाल्ने जःता 
देिखएका छन।्५४ िनजी जोडघटाउ र गटुबन्दीको तानातान शिक्त 
सन्तलुनकै एउटा िहःसा हो, तर यस दाउमा केही गहन ू ह  
उठेका छन।् नोभेम्बर २००५ मा परम्परागत संसदीय पाटीर्ह िसत 
सम्झौता गरेदेिख र एक िहसाबले सन ्१९९६ मा यु  सु  गरेदेिख 
यता माओवादी पाटीर्ले यित किठन चनुौती भोग्नपुरेको िथएन। सबै 
माओवादी नेताह को लआय आिखर एउटै हो, उनीह मा केही फरक 
छैन भ े गिरन्छ। खािल ूचण्ड र भ राईको भिूमका म न केही 
लामो भएकाले वै लाई मन नपरेको हो भ े ठािनन्छ। तर त्यसभन्दा 
धेरै ठूलो र मूलभतू सवाल खडा भएको छ। लडाइँ गरेर, राजालाई 
हटाएर अिन संसदीय राजनीितमा ूवेश गिरसकेपिछ अब आएर त्यस 
पाटीर्ले स ीयता, जातीय पिहचानको मान्यता र नेपाली सेनामा सधुार 
ल्याउने जःता आफ्ना एजेन्डालाई कितसम्म धिमिलन िदने त्यसबारे 
िनणर्य िलनपुछर्।५५ यी िवषय माओवादी पाटीर् कुन बाटो जाँदैछ 
भ ेिसत सम्बिन्धत छन ् र पाटीर्ले एउटा आन्दोलनको छिव कायम 
राख्न ेिक एउटा सामान्य राजनीितक स ठनको प िलने भ े कुरािसत 
जोिडएका छन।्  

पाटीर् फुट्ने चचार् पिन चलेको छ। केही पिछ गएर त्यसो हनु सक्ला, 
तर हाललाई फुिटहाल्ने अवःथा छैन। जनमिुक्त सेनाको िहःसा वा 
त्यसिसत सम्बिन्धत राजनीितक नेततृ्व जनयु  थाल्नलाई भिूमगत हनु 
तयार रहेका लक्षणह  कम छन।् पाटीर्का िनणर्यकारी िनकायह  
जःतैÑ ःथायी सिमित, पोिलटब्यरुो, केन्िीय सिमित, िविभ  
यिुनयनह का नेततृ्वदायी िनकायह , के्षऽीय मोचार्ह  आिदमा फाटो 
हनु सम्भव छ, तर पाटीर्को िवःततृ स ठन तथा समथर्नको आधारलाई 
फुटाउन त्यित सिजलो छैन।५६ यी यःता आधारह  हनु ् जसलाई 
पाटीर्ले आवँयक परेका बेला सफलतासाथ पिरचािलत गनर् सक्छ, 
जःतै मे २०१० मा गिरएको नेपाल बन्द। तल्ला तहका 
कायर्कतार्ह लाई सोध्ने हो भने धेरैभन्दा धेरै कायर्कतार्ह  एकता 
हनुपुन र नेताह मा अनमेल हनु नहनेु बताउँछन,् िवशेषगरी मूलभतू 
मु ाह मा। जनमिुक्त सेनाको पनुवर्गीर्करण ूिबया र समायोजन तथा 
अवकाशपिछको वातावरणका कारण उत्प  हनु सक्ने असन्तिु ले 
पिरिःथित बदिलन सक्छ, तर हाललाई त्यो समभ्ावना देिखँदैन। 
लडाकूह  िच  नबझेु पिन जे त होला भ  े मनिःथितमा छन,् 
उनीह लाई िचन्ता आफ्नै भिवंयबारे छ।  
 
 
५४ हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िॄिफङ, नेपालको नाजकु शािन्त ूिबया, मािथ 
उल्लेिखत। 
५५ यसबारे तीआण िव षेणका लािग हेनुर्होस ्आिदत्य अिधकारी, “All of us 

cannot be right”, The Kathmandu Post, ९ नेभोम्बर २०११। पृ भिूम थाहा 
पाउनका लािग हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िरपोटर्, Nepal’s Peace Agreement: 

Making it Work, तथा बाइिसस मपु िरपोटर् नं. 132, नेपालका माओवादी: 
िवशु तावादी िक व्यवहारवादी?, १८ मे २००७। 
५६ यो अनचु्छेद अनसुन्धाता, ःथानीय पऽकार, माओवादी पाटीर्का कायर्कतार्, 
जनमिुक्त सेनाका सदःयह सँग काठमाड मा अगःट, अक्टोबर, नेभेम्बर २०११ 
मा बाइिसस मपुको अन्तवार्तार्ह  र िचतवन र सखुतमा टेिलफोनबाट गिरएको 
कुराकानीमा आधािरत छ। 

वै  खेमाको िच  के कुराले बझु्छ त्यो ूःट छैन। वतर्मान सन्दभर्मा 
उनीह ले खोजेका कुरामा समायोजन राॆोिसत होस,् भिूमसधुार तथा 
स ीयता जःता माओवादी एजेन्डाह  परेका संिवधान बनोस,् सरकारमा 
ठाउँ िमलोस ्र पाटीर् िजम्मेवारी बाँिडयोस ्भ े देिखन्छ। यस खेमाको 
पाटीर् र पाटीर्को सेनािभऽको केही मह वपूणर् िहःसामा पकड छ। 
त्यसैले ूचण्ड र भ राईले अ  पाटीर्ह िसत गरेका सम्झौताह को 
पिरपालनामा समःया खडा गिरिदन सक्छन।् तर त्यसो गनार्का लािग 
यस खेमाले सरकारमा भाग िलनपुछर् या त अक  सरकारमा आफ्नो 
ूभाव मजबतु पान िहसाबमा यस सरकारलाई ढाल्नपुछर्। यी दईुमध्ये 
एउटा काम नगरी सखु छैन। ूचण्ड अिहले पूरै भ राईिसत िमलेका 
छन।् तर शािन्त ूिबयालाई अिघ बढाउन उनले वै  गटुलाई पिन 
साथमा िलनपुन हनु्छ र भ राईको सफलताबाट उनलाई िनजी पमा 
आइपन चनुौतीलाई पिन घटाउन सक्नपुछर्। नेताह का साम ु िवकल्प 
साँघिुरदै जानअुिघ र पाटीर् फुटको सङ्घारमा पगु्नअुिघ गटुह मा 
पिरवतर्न भएको देख्न सिकनेछ।  

ख. नपेाली काङ्मसे 

नेका साम ुदईुवटा समःया छन ्र ती एकअकार्िसत गजुिुल्टएका छन।् 
औपचािरक शािन्त ूिबयालाई अिघ बढाउन नोभेम्बर १ तािरखको 
सम्झौतामा पगु्नका लािग नेततृ्वले यसअिघका वषर्ह मा जःतो बाधा 
परु् याउने, रोक्ने र बोली फेन काम नगरी एउटा िनि त भिूमका 
देखायो। संिवधान जारी भएपिछको र आमचनुाव हनुअुिघको अविधमा 
नेकाले सरकारको नेततृ्व गनर् पाउनेछ भ े अनौपचािरक वचन ूा  
भएपिछ यःतो पिरवतर्न आएको िथयो। तर नेकाको अक  समःया 
भनेको उसको छिरएको एकता हो। त्यस बेला ब  ेसरकारमा भाग 
खोज्ने दाबेदारह  पाटीर्िभऽ धेरै हनेुछन ्र आफूले भाग नपाएमा भाँजो 
खडा गनह  पिन धेरै हनेुछन।् सभापित सशुील कोइराला र पिहलेका 
ूधानमन्ऽी शेरबहादरु देउवाबीच नेकाउपर िनयन्ऽण जमाउन होडबाजी 
चल्ने ूःट देिखन्छ।५७ राि य राजनीितमा पाटीर्को ूितिनिधत्व कसले 
गन र शािन्त ूिबयामा पाटीर्ले कःतो भिूमका िनवार्ह गन भ ेमा 
उनीह को िवमित हनेुछ।५८ 

कुनै गटुको सदःयता सध एक नासको रहँदैन। कोइराला र देउवाका 
क र समथर्कह  पिन आफ्नै नेताह का कुरा कािटरहेका भेिटन्छन।् 
एकदमै सिुनने िसकायतमा शीषर् नेताह ले सबै राजनीितक 

 
 
५७ देउवाले २००२ मा पाटीर्लाई दईु टुबा पाद नेपाली काङ्मसे 
( ूजातािन्ऽक) ःथापना गरेका िथए।  नेपाली काङ्मसे (ूजातािन्ऽक) सन ्
२००७ मा मात ृपाटीर्मा एकीकृत भयो। देउवा आफै सन ्१९९५- १९९७, 

सन ् २००१- २००२ र सन ् २००४- २००५ गरी तीन पटक ूधानमन्ऽी 
भइसकेका छन।् दोॐो कायर्कालमा उनलाई राजा ानेन्िले बखार्ःत गरेका 
िथए, राजाबाटै पनु: िनयिुक्त पाएका उनी फेिर पिन राजाबाटै बखार्ःत गिरएका 
िथए। 
५८ नेपाली काङ्मसेिभऽको िववादका बारेमा हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िॄिफङ, 
नेपालको नाजकु शािन्त ूिबया, मािथ उल्लेिखत। 
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अवसरह मा एकािधकार जमाए र आफूमिुनका कायर्कतार्ह को 
भिवंयबारे उनीह  वाःता गदनन ् भ े छ।५९ यःता िसकायत 
झन्डैझन्डै माथ्ला तहमा पगेुका “दोॐो पःुता”का नेताह बाट आउने 
गरेको छ। नेकािभऽको राजनीितक जीवनको ूकृित नै यःतै छ। 
त्यहाँ पाटीर् िनवार्चन राजनीितक हैिसयत बढाउने माध्यम किहले पिन 
रहेन। सन ् २०१० मा िगिरजाूसाद कोइरालाको मतृ्य ु नहुँदासम्म 
संरक्षण स ालिभऽ पःन सक्ने योग्यतामा िनणर्यकारी क्षमता र िनजी 
ूभाव िनभर्र हनु्थ्यो। िगिरजाूसाद कोइरालाको मतृ्योपरान्त यस 
स ाललाई िनयन्ऽण गनर् सक्ने िमयो देखा परेको छैन। सबै विर  
नेताह  उमेर, राजनीितक अनभुव र इितहासका िहसाबले एक समान 
छन।् विर तम व्यिक्तको अभावमा हरेक पदका लािग कैयन ्
दावेदारह  िनःकन्छन ्र आन्तिरक िनवार्चनको सामना गनर् सबै जना 
गा॑ो मान्छन।् नेकाको हातमा ॐोतह  पिन थोरै छन।् पाटीर् 
स ठनलाई मजबतु पान कामितर लाग्नभुन्दा शािन्त ूिबयालाई िढलो 
पानितर आफ्नो ध्यान केिन्ित गनार्ले हनेु नोक्सानीको िहसाब नेकाले 
राॆोिसत गनर् सकेन।  

सभापित सशुील कोइराला आफ्नो नेततृ्व किहलेसम्म धा  तयार छन ्
भ े िनकै मह वको ू  हो। उनले अिहलेसम्म कुनै राजनीितक 
पदमा जाने िच देखाएका छैनन,् उनी पाटीर्को पदमै सन्तु  
देिखन्छन।् तर िबतेका अठार मिहनामा के देिखएको छ भने पाटीर्मा 
उनले आफ्नो ःथानलाई बिलयो पान हो र देउवा तथा अ का 
चनुौतीलाई मत्थर पान हो भने उनले आफ्ना समथर्कह लाई पाटीर् र 
सरकारी पदमा ठाउँ िदलाउन सक्नपुछर् अिन िनणर्य क्षमता देखाउन 
सक्नपुछर्। उनले देउवा गटुको वचर्  रहेको नेकाका ॅात ृ
स ठनह का िनवार्िचत केन्िीय सिमितह को िवघटन गरेर आफ्नो 
अिधकार ूदशर्न गन र ूभाव िवःतार गन ूयास नगरेका होइनन,् तर 
उनको त्यो िनणर्य चाइएन।६० अब उनले दीघर्कालीन रणनीित 
अगँालेको देिखन्छ। उनी पाटीर्बािहर ठूलो भिूमका खोिजरहेका 
देिखन्छन,् जःतै नेकाको नेततृ्वमा ब े सरकारको ूधानमन्ऽी। 
त्यसबाट ॐोतह को पिरचालन गनर्, अक  आमचनुावका लािग तयारी 
गनर् र पाटीर्को कमजोर नैितकबल उकाःन म त पगु्छ।६१ त्यसो 

 
 
५९ धेरैजसो “दोॐो पःुताका” नेताह  ५५ वषर् लागेका छन।् यो अनचु्छेद 
नेकाको दोॐो  तहका जानेमाने नेताह  र केही यवुा नेताह सँग बाइिसस 
मपुले जलुाई, अक्टोबर २०११ मा गरेको अन्तवार्तार्मा आधािरत छ। 
६० सेप्टेम्बर २०११ मा कोइरालाले नेकाका यवुा, मिहला, आिदवासी र सषु ु  
रहेको “सैिनक” स ठनका केन्िीय सिमितह  भ  गन आदेश िदए। उनले यो 
काम देउवाको कडा आपि  र िवरोधका बाबजदु गरेका िथए। देउवाको तकर्  
नयाँ चनुाव नहोउ ले यी सिमितह लाई काम गनर् िदइनपुछर् भ े िथयो। 
यसपिछ केही नाटकीय घटनाह  भए, देउवा गटुका नेताह  अनसनमा बसे 
अिन ःवयं देउवाले केन्िीय कायर्सिमितबाट राजीनामा िदए। कोइरालाले 
राजीनामा ःवीकार गरेका छैनन ्तथा देउवाले पिन अक  कुनै कदम चालेका 
छैनन।्   
६१ ूचण्डले सशुील कोइरालालाई आगामी चनुावी सरकारको ूधानमन्ऽी ब  
ूःताव गरेको बताइन्छ। उनको यस ूःतावमा कोइराला नेकाको नेता माऽ 
नभएर पूरै रा को नेता देिखनपुन र पाटीर् कायर्कतार्लाई खसुी पानुर्पन उनको 

भएमा उनको व्यिक्तगत मह वाकाङ्क्षा शािन्त ूिबयाूितको पाटीर्को 
ि कोणलाई बदल्ने कारण ब ेछ। त्यसबाट शािन्त ूिबयाको गित 
केही सःुत हनु सक्ला, तर ूिबया आफै भने समा  हनेु छैन। 

ग. मधेसी पाटीर् 

मधेसी मोचार्ले आफ्ना सदःय पाटीर्ह  िवखण्डनको रोगबाट मःत भए 
पिन राि य राजनीितमा एकताब  र ःवतन्ऽ शिक्तका पमा आफ्नो 
सान्दिभर्कतालाई पनु:ःथािपत गरेको छ।६२ मोचार्ले मे २०११ ा  
मािथ आउने मौका पायो जनु बेला बिलयो मधेसी शिक्त मािनएको 
उपेन्ि यादव ारा नेततृ्व गिरएको मधेसी जनअिधकार फोरम (नेपाल) 
फु ो र संिवधानसभाका बा॑ जना सदःयह लाई िलएर जयूकाश 
गु ाले मधेसी जनअिधकार फोरम (गणतािन्ऽक) गठन गरे।६३ त्यो 
नयाँ पाटीर् मोचार्मा सामेल भयो, जसले गदार् मोचार्लाई माओवादी वा 
नेका र एमाले कसैिसत पिन िमलेर बहमुतको गठबन्धन सरकार 
बनाउन सक्ने सङ्ख्या ूा  भयो। भ राईको सरकार बनाउन 
उनीह ले खेलेका भिूमकाले उनीह लाई झनै बिलयो बनायो। यो 
नेकाका लािग मोचार्लाई आफ्नै त हो भनेर किन  साझेदारका पमा 
व्यवहार गनुर् हुँदैन भ  े िशक्षा पिन हो। त्यसका साथै 
माओवादीह लाई पिन सावधान रहने स ेत हो, यिद उनीह  आफ्नो 
सरकारलाई िटकेको हेनर् चाहन्छन ् भने मोचार्लाई गितलो िहःसा 
िदनपुछर् भ े।६४ मोचार्का नेताह का भागमा परेका बा॑वटा 

 
 
खाँचो ूितिबिम्बत भएको छ। यो ूःताव राज्यको नेततृ्व गदार् ःवतः हातमा 
आउने ॐोत तथा साधनको ूयोग गद आगामी चनुाव लड्ने काङ्मसेको चाहना 
अनकूुल छ। ूधानमन्ऽीका पमा कोइराला पाटीर्िभऽै पिन सबैका लािग 
ःवीकायर्चािहँ हनेु छैनन।् तर आफ्नो राजनीितक भिवंय धमर्राएको देख्ने 
नेकाका दोॐो पःुताका लािग  कोइराला र देउवा जो आए पिन फरक पन छैन, 
सवाल कसले उनीह लाई आफ्नो साथ िलन्छन ्भ े हो। बाइिसस मपुसँग 
अन्तवार्तार्, काठमाड , अगःट, सेप्टेम्बर २०११। 
६२ यस सम्बन्धमा थप जानकारीका लािग हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िरपोटर्, 
नेपाल: दइुटा सेनाबाट एउटा, मािथ उल्लेिखत। 
६३ यही समयमा मधेस राजनीितका एक जना मह वपूणर् व्यिक्त महेन्ि यादवले 
तराई मधेस लोकतािन्ऽक पाटीर् (नेपाल) (तमलोपा  नेपाल) फुटाए, तर आफ्नो 
मात ृ पाटीर् जःतै उनी मोचार्को एउटा घटक भने बिनरहे। सन ्२००७ को 
मधेस आन्दोलनअगािड समावेशीकरणलाई शािन्त ूिबयाको मखु्य मु ा बनाउँदै 
मधेसी जनअिधकार फोरम (मजफो) मखु्य शिक्तका पमा उदाएको िथयो तथा 
सन ्२००८ को संिवधानसभा िनवार्चनमा देशको चौथो ठूलो पाटीर् ब  पगेुको 
िथयो। तर यसका नेता उपेन्ि यादवको माओवादीसँगको िनकटता िवजय 
गच्छेदार लगायत उनका धेरै सहकमीर्ह लाई  मन परेको िथएन। गच्छेदारले 
सन ् २००९ मा ूचण्डको राजीनामापिछ बनेको माधवकुमार नेपालको 
नेततृ्वको सरकारलाई समथर्न गनर् पाटीर् फुटाए र मधेसी जनअिधकार फोरम 
लोकतािन्ऽक मजफो ( लोकतािन्ऽक) गठन गरे। “फोरम”को नामले लोकिूय 
रहेको मूल पाटीर्का सु का ५४ जना सभासदमध्ये १२ जना माऽ पाटीर्मा 
बाँकी छन ् र यो मजफो (नेपाल) का नामले िचिनन्छ। यो पाटीर् मधेसी 
मोचार्को सदःय छैन। 
६४ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, मधेसी पाटीर्का नेताह , काठामाड , अक्टोबर 
२०११। 
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मन्ऽालयह  िनकै मह वपूणर् छन।् ितनमा गहृ, भौितक योजना जःता 
मन्ऽालयका साथै शिक्तहीन भए पिन अिहले सबैको नजरमा चढेको 
रक्षा मन्ऽालय पिन पदर्छ।   

यसबाट नेताह ले पाएका लाभ त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यसबाहेक 
मोचार्का पाटीर्ह ले मे मिहनादेिख देखाएका एकताबाट तराईमा 
उनीह को िनवार्चन के्षऽमा जनसामान्यका िचन्ता-चासो र सन ्२००७ 
को मधेस आन्दोलनले उठाएका मागह  टेबलबाट हराएका छैनन ्
भ े भावना पल्हाएको छ।६५ उनीह को चनुौती भनेको यस 
एकतालाई कायम राख्न ु हो। मधेसी पाटीर्ह को संरचना र ितनको 
स ालनको तौरतिरका नै यःतो छ जसले स ठनात्मक एकतालाई 
उितिवघ्न मह व िदँदैन।६६ अ  ठूला पाटीर्ह झ मधेसी मोचार्का 
सदःयह ले आफ्नै पाटीर्िभऽका तथा पाटीर्ह  र ितनका 
नेताह बीचका अनेक थरी तनावह लाई ठेगान लगाउनपुन हनु्छ। यो 
कुरा सरकारी मन्ऽालयह लाई फुटाउन गिरएको समःयामूलक 
अभ्यासबाट ूःट देिखएको छ।  

शािन्त ूिबया र स ा-साझेदारीका लािग अक  चनुाव नहुँदासम्म 
संयकु्त पमा सौदाबाजीको ठाउँ राख्न ुउनीह को हकमा हनेुछ। अझ 
खासगिर मधेसी नेताह को राि यता र िन ाूित सध ू  उिठरहने 
हनुाले पिन त्यसो गनुर् पन हनु्छ।६७ अिहले उनीह  
माओवादीह िसतको गठबन्धनमा छन,् तर मधेसी पाटीर्ह लाई के 
राॆोिसत थाहा छ भने उनीह  एक गठ भएर बःन सकेमा माऽै कुनै 
पिन पाटीर्िसतको गठबन्धनबाट फाइदा िलन सक्छन।्  “हामी गैर-

 
 
६५ मधेस िविोहले शािन्त ूिबयाको ूकृितलाई नै पिरवतर्न गिरिदयो तथा 
समावेशीकरणलाई केन्िीय िवषय बनाइिदयो। सन ् २००७ को सु सम्मको 
ूिबयामा माओवादी र संसदीय दलह  िमलेर राजालाई हटाउने काम भयो, 
त्यसपिछ माओवादी र परम्परागत पाटीर्ह का बीचमा अप्ठेरो सहकायर्को िबन्द ु
खोज्ने कुरा नै मखु्य िथयो। मधेस आन्दोलनपिछ भने तराई राजनीितको 
मह वपूणर् त व या कारकशिक्त ब  पगु्यो र जनमिुक्त सेनाको समायोजन जःतै  
स ीयता तथा समावेशीकरण शािन्त ूिबयाका केन्िीय िवषय हनु गए। 
खासगरी नेकाका मधेसी मूलका धेरै विर  सदःयह  पाटीर् छाडेर या त नयाँ 
पाटीर् खोल्न पगेु या त मधेसी पाटीर्ह मा ूवेश गरे। 
६६ पिछल्ला तीन ठूला िवभाजन र ितनका कारणह बारे एकदमै राॆो 
िव षेणका लािग हेनुर्होस ्ूशान्त झा, “The great Madhesi mushrooming”, The 

Kathmandu Post, २० जलुाई २०११। 
६७ मधेसी दलह मािथको अक  ठूलो आरोपचािहँ ितनीह  असाध्य ॅ ाचारी 
हनुछ्न ्तथा राज्यका ॐोत लु नकै लािग सरकारमा भाग िलन्छन ्भ े रहेको 
छ। तर सरकारमा जाने अ  दलह को कायर्काल पिन ग ाउने ॅ ाचार 
काण्डह ,  नातावादका िव सनीय आरोपह मा मिुछएको छ। कितपय 
परम्परागत पाटीर्का सदःयह  दाताह बाट अनदुान िलने गैससह सँग 
सम्बिन्धत छन।् सबैजसो पाटीर्का ःथानीय तहह ले िवकास िनमार्णका 
ठेक्काप ाबाट फाइदा िलने गरेका छन।् ूत्यक्ष तथा अूत्यक्ष ॅ ाचार िविभ  
ःव पमा िविभ  तहमा व्या  छ। यःता मािमलामा कुन पाटीर् कित राॆो र 
कित खराब छ भनेर तथ्यगत पमा केलाउन िनकै मिुःकल छ। हेनुर्होस ्
बाइिसस मपु िरपोटर् नं. १९४, नेपालको राजनीितक संःकार, २९ सेप्टेम्बर 
२०१०। 

माओवादी सरकारमा सामेल हनु्छ , हामीलाई खराब (रा िवरोधी र 
ॅ ) भन्छन।् हामी माओवादी सरकारमा सामेल हनु्छ , हामीलाई 
खराब भन्छन।् हामी सरकारमा नबसे पिन हामीलाई खराब नै भ े 
छन।् तर हामीिसत िमल्ने अ  कुनै पाटीर्लाई हामीिसत िमलेकोमा 
दाग लाग्दैन। त्यसैले हामी त्यही गछ , जो हामीले गनुर्पछर्”, एक 
जना मधेसी विर  नेताले भने।६८ स ीयताको बहसमा मधेसी 
पाटीर्ह को मह वपूणर् भिूमका रहनेछ र उनीह ले नेपाली सेनामा भनार् 
तथा समावेशीकरणबारे अिहलेसम्म ूःततु नभएको िवधेयकबारे आवाज 
उठाइरहने छन।्  

घ. एमाले 

अिःत भखर्रसम्म माओवादीह लाई साथ िलएर िहँड्नपुछर् भ े मान्यता 
राख्न ेझलनाथ खनालले नेततृ्व गरेको एमालेको खेमाको हात के.पी. 
शमार् ओली र पिहलेका ूधानमन्ऽी माधवकुमार नेपाल ारा नेततृ्व 
गिरएको पाटीर्िभऽका माओवादी िवरोधी अनदुारवादी खेमाको भन्दा 
एकपटक मािथ रहेको भए पिन अब त्यो अवःथा रहेन।६९ यो 
आंिशक पमा खनाललाई ूधानमन्ऽीको पदबाट िगराउन 
माओवादीह ले देखाएका तत्परताको पिरणाम हो। एमालेले माओवादी 
िवरोधी र माओवादी समिथर्त दवैु सरकारको नेततृ्व पालैपालो गरेको 
छ। तर एमालेको खास समःया पाटीर्िभऽको गटुबन्दीभन्दा पिन यसले 
भिवंयमा िलने बाटो हो। िवगत पाँच वषर्मा अिहलेको सरकार पिहलो 
हो एमाले सहभागी नबनेको। तर यो उनीह को सझुबझु वा वैचािरक 
कारणबाट हनु गएको होइन। पिहलो पटक पाटीर्िभऽका दिक्षणपन्थी 
र वामपन्थी खेमा एकै ठाउँमा उिभन पगेुका छन।् खनालले 
माओवादीह िसत िचिढएर आफ्नो अडान बदलेका हनु।् पाटीर्मा 
ूभावशाली नेता रिहरहे पिन ओलीको शाख काठमाड को मूलधारको 
राजनीितमा िगद  छ, नेपाल ढुलमलेु नीित बोकेर बीचमा उिभएका 
छन।्७० नेका अक  चनुावमा आफ्नो अवःथा बिलयो बनाउन सिबय 
भएको छ र यस वषर् केही आमसभाह को आयोजना पिन उसले 
गरेको छ, तर एमालेले भने आफ्नो स ठनात्मक शिक्त वा गितिविध 
बढाउन अिहलेसम्म केही गरेको छैन।  

 
 
६८ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, काठमाड , िडसेम्बर २०११। 
६९ एमालेिभऽको गटुबन्दीबारेमा िवःतारमा जा का लािग हेनुर्होस ् बाइिसस 
मपुको िॄिफङ, नेपालको नाजकु शािन्त ूिबया, मािथ उल्लेिखत। 
७० उदाहरणका लािग, ूधानमन्ऽीको पदमा रहु ले माओवादीका जित क र 
िवरोधी िथए माधव नेपाल अिहले त्यित छैनन।् के.पी. ओलीलाई सन ्२०११ 
को सु ितर आपत् काल लागेको अवःथामा रा पितले बनाउने ूधानमन्ऽीका 
पमा िचिऽत गिरन्थ्यो। मूलधारका ूजातािन्ऽक राजनीित ह  वा नेकािभऽैका 

नेताह समेत त्यःतो पद ःवीकानर् तयार हनेु िथएनन,् भलै उनीह ले 
माओवादीलाई ठीक पानर्का लािग रा पित शासन नै एक माऽ उपाय हो भनी 
ठानेका िथए। 
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ङ. अनदुारवादी पनु त्थान 

संिवधान लेखनको ूिबया अिघ बढ्दै जाँदा र मे २०१२ को म्याद 
फेिर थिपन नसक्ने देिखएबाट अनदुारवादी परम्परागत राजनीितक 
पाटीर्ह ले नयाँ जाँगर र जोस तथा अवसर फेला पारेका छन।् तीन 
ठूला अनदुारवादी पाटीर्ह  राि य ूजातन्ऽ पाटीर्, राि य जनशिक्त पाटीर् 
र राि य ूजातन्ऽ पाटीर् (नेपाल) राजनीितक सान्दिभर्कता पनु: ूा  गन 
उ ेँयले एउटै हनेु ूयासमा छन।्७१ यी तीनवटै पाटीर् स ीयता र 
धमर्िनरपेक्षताबारे जनमत सङ्मह गिरनपुन माग गिररहेछन।् राूपा 
(नेपाल) ले आफूलाई संवैधािनक राजतन्ऽ पनु:ःथािपत गन पक्षमा 
उभ्याएको छ, तर नयाँ संिवधान बनेर पािरत भएपिछ उसले आफ्नो 
अडानलाई फेनर् सक्नेछ। राजािबनाको अनदुारवादी एजेन्डाको माग 
जनःतरमा देिखएको छ। धेरैले हालैको संवैधािनक पिरवतर्नबाट 
आफूले बझेुको नेपाली राि य पिहचानको परम्परागत ि कोणउपर 
आबमण भएको ठानेका छन ् र जनसङ्ख्याको एउटा िहःसा 
धमर्िनरपेक्षता एवं पिहचानमा आधािरत स ीयताको िवरोधमा छ।७२ 
तर जसरी माओवादीह ले आफ्ना एजेन्डाका मह वपूणर् अ ह मा 
सम्झौता गरेका छन ् त्यसरी नै अनदुारवादी पाटीर्ह ले पिन सम्झौता 
गनुर्पन हनु्छ, उदाहरणका लािग कुनै न कुनै ूकारको सङघीयतामा 
उनीह  सहमत हनैुपछर्।  

७. पाटीर्इतर पाऽह  

स ीयताको पक्ष र िवपक्ष दवैुतफर्  अनेकन ् समूहह  सिबय छन।् 
ितनमा केही िनकै जझुा  छन ्र बेलाबखत उनीह बाट िहंसाको कायर् 
पिन भएको छ।  

 
 
७१ “Talks to unify RPP, RJP, RPP(N) inconclusive”, Republica, १७ 
नोभेम्बर २०११। अनदुार पाटीर्ह का बारेमा हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िरपोटर्, 
नेपालः पिहचानको राजनीित र स ीयता, मािथ उल्लेिखत। संिवधानसभामा 
राूपाका आठ, राजपाका तीन र राूपा (नेपाल) का चार जना सदःय छन।् 
राजपा र राूपा (नेपाल) बमशः सन ्२००५ र सन ्२००८ मा राूपाबाट 
फुटेर बनेका हनु।् 
७२ जनमत सवक्षणका आफ्ना सीमाह  हनु्छन,् अझ त्यसका ू ावली तयार 
पान तिरका पिन धेरै हनु्छन।् उदाहरणका लािग िहमाल िमिडयाले सन ्२०१० 
मा गरेको एउटा सवक्षणमा ३६.३ ूितशत उ रदाताह ले स ीयताको िवरोध 
गरे भने जम्मा २७.२ ूितशत यसको पक्षमा देिखएका िथए। त्यही सवक्षणमा 
५२.२ ूितशतले नेपाललाई पनुः िहन्दू राज्य बनाउनपुन चाहना व्यक्त गरेका 
िथए। “राि य सवक्षण २०६७”, िहमाल खबरपिऽका,२९ अिूल-१४ मे 
२०१०। िहमाल िमिडयाले सन ्२०११ मा गरेको सवक्षणमा ७६ ूितशत 
उ रदाताले पिहचानमा आधािरत स ीयताको िवरोध गरेका िथए। “िहमाल 
जनमत २०६८:, स ीयता र शासनूणाली”, िहमाल खबरपिऽका, १५-२९ मे 

२०११। धमर्िनरपेक्षताको राजनीितक िस ान्तले नेपाली समाजलाई धमर्िनरपेक्ष 
हनुबाट झनै रोकेको छ भ  े तकर् का लािग हेनुर्होस ् दीपक वाली, “Nepali 

secularism and its discontents”, Spotlight, २२ िडसेम्बर २०११। 

दिक्षणपन्थी धारमा िहन्दू पनु त्थानवादी समूहह  पदर्छन ् जसमा 
माथ्ला जातका बाहनु र छेऽी समूहह  तथा स ीयता िवरोधी 
स ालह  छन।् ितनीह का एजेन्डा एकआपसमा खिप्टएका छन।् 
ितनीह  सबै स ठनात्मक शिक्त बढाउनमा लागेका र ठोस 
संवैधािनक िनणर्य आएपिछ शिक्त पिरचालन गन बताउँछन।्७३ िव  
िहन्दू महास  र िशवसेना नेपाल जःता धमर्िनरपेक्षता िवरोधी 
िहन्दूत्ववादी समूहह  पिन मौकाको ताकमा बसेका छन,् तर 
इसाईह ारा धमर् पिरवतर्न भइरहेको छ भनी कराउँछन।्७४ 
ियनीह ले सिबय पमा आफ्ना गितिविध बढाएका वा उनीह को 
जझुा पनमा विृ  भएको लक्षणह  देिखएका छैनन।् केही दिक्षणपन्थी 
समूहह  िहंसा ूयोग गनर् पिन उनीह  तयार रहेका दाबी गछर्न।् 
िहंसा मच्चाउने उनीह को क्षमता कितको छ त्यो ूःट छैन, तर यस 
बखत आक्कलझकु्कल आत वादी हमला गनुर्मै उनीह को गितिविध 
सीिमत देिखन्छ।७५ यी अनदुारवादी स ालह  के कित पानीमा छन ्
भ े कुरा संवैधािनक बहस िनणार्यक चरणमा पगेुपिछ माऽै थाहा 
हनेुछ। तर ससाना र एक्का दकु्का समूहह बाट खतरा आउन सक्ने 
समभ्ावना छ।   

 
 
७३ छेऽी स ठनह मध्ये िचिनएका चािहँ छेऽी समाज नेपाल, खस छेऽी एकता 
समाज आिदवासी/जनजाती  र खसछेऽी समाज राि य महास  मखु्य हनु।् 
महास को मखु्य कायर्सूची भनेको छेऽी पिहचान र ूकारान्तरले नेपालको 
राि यता स टमा छ भ े पिरकल्पनामा आधािरत छ। छेऽी समाज नेपाल र 
खस छेऽी एकता समाजको मखु्य ूाथिमकता खस छेऽीलाई आिदवासीको 
मान्यता िदलाउन ु रहेको छ। छेऽी समाज नेपालले त अगःट २०११ मा 
आफ्नो दावीबारे अध्ययन गनर् एउटा कायर्दल बनाउन दबाब िदयो। “कायर्दल 
घोषण महास को व्यवःथा”, पनुजार्गरण, २ अगःट २०११। छेऽी समाज 
नेपाल र खस छेऽी एकता समाज जातीय स ीयताको िवपक्षमा छन ् भने 
महास वालाह  िहन्दू रा को पनुःथार्पनाको पिन माग गछर्न।् महास ले 
ॄा ण समाज नेपालसँग रणनैितक गठबन्धन पिन गरेका छन,् “Chhetris‚ 

Brahmins demand indigenous status”, अनलाइन, १५ नोभेम्बर २०११। 
छेऽी समूहह का बारेमा हेनुर्होस ् पिहलेको बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालः 
पिहचानको राजनीित र स ीयता, मािथ उल्लेिखत। 
७४ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, िहन्दूवादी कायर्कतार्ह , बाँके, मे २०११ तथा 
काठमाड , नोभेम्बर २०११। 
७५ इसाईह को िवकासे संःथा यनुाइटेड िमसन टु नेपाल (यएुमएन) को 
काठमाड िःथत कायार्लयअगािड नोभेम्बर २०११ मा भएको सानो बम 
िवःफोटसँगै नेपाल िडफेन्स आमीर्को नाममा पचार् भेिटएको िथयो। “Bomb 

goes off in front of UMN office”, The Kathmandu Post,  २३ नोभेम्बर 
२०११। यसअगािड सन ् २००८ र २००९ मा एउटा मिःजद र चचर्मा 
भएका बम आबमणमा पिन नेपाल िडफेन्स आमीर् िजम्मेवार िथयो। 
त्यसमध्येको एउटा िवःफोटमा तीन जनाको ज्यान गएको िथयो। यसका नेता 
आर.पी. मैनालीको िगरफ्तारीपिछ यो स ठन िनिंबय देिखएको िथयो, पिछल्लो 
घटनापिछ यो फेिर सिबय भएको हो िक भ े ूःट छैन। अ  धेरै 
दिक्षणपन्थी सश  समूहह  पिन बेलाबेलामा वक्तव्य िनकालेर धम्की िदनमै 
सीिमत देिखन्छन।् थप जानकारीका लािग हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको एिसया 
िरपोटर् नं. १९४, नेपालको राजनीितक संःकार, मािथ उल्लेिखत। 
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केही आिदवादी समूहह , त्यसमा पिन िवशेषत: पूवीर् पहाडमा सिबय 
रहेका समूहह ले जातीय आधारको चक  स ीयताको एजेन्डा बोकेका 
छन।्७६ ितनमध्ये ठूला र सावर्जिनक पमै स िठत समूहह मा 
स ीय िलम्बूवान राज्य पिरष  (एउटा कुमार िलङ्देनको नेततृ्वको 
तथा अक  सान्जहुाङ पालङुवाको नेततृ्वको) र खम्बवुान राि य मोचार् 
पदर्छन।् नेताह  नयाँ स ीय संरचनाले ितनका पिहचानलाई मान्यता 
िदनेमा ढुक्क छन,् तर केही गरी त्यसो नभएमा उनीह  “नयाँ 
संिवधानलाई सडकमा जलाउनेछ ” भनेर चेतावनी िदन्छन।्७७ यी 
समूहह  किहलेकाही ँ आफ्नो परम्परागत भिूममा आिदवासीह को 
राजनीितक र अन्य अमािधकार हनुपुछर् भ े माग उठाउँछन।् तर यस 
मागले काठमाड मा हनेु िवमशर्मा जोड पकड्न सकेको छैन। 
मूलधारका पाटीर्ह  ूःतािवत नयाँ ूान्तह को बहजुातीय बनोटमा 
सन्तलुन ल्याउन र बहृ र ूितिनिधत्वको मागउपर नै घोित्लरहेका 
छन।्  

अमािधकार जःतो असमावेशी उपायभन्दा आरक्षण र कोटा जःता 
सकारात्मक उपाय रोज्ने एउटा समभ्ािवत बाटो हनु सक्छ, तर 
यसबारे छलफल हनु बाँकी नै छ। उनीह का सङ्गठन टुबाटुबामा 
बाँिडए पिन यी समूहह को जनपिरचालन गनर् सक्ने क्षमता उल्लेखनीय 
छ। मखु्य मखु्य िलम्बूवान समूहह ले जनपिरचालनमाफर् त िवरोध 
ूदशर्न गरे पिन समभ्वत: िहंसात्मक बाटो रोज्ने छैनन।्७८  

८. शािन्त ूिबयाका अन्य ूितब ताह  

नेपाली सेनाको लोकतािन्ऽकरण,७९ भिूमसधुार, जबजर्ःती बेप ा 
पािरएकाबारे र सत्य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग बनाउने जःता 

 
 
७६ िलम्बूवान तथा खम्बवुान समूहह का बारेमा थप जानकारीका लािग हेनुर्होस ्
बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालः पिहचानको राजनीित र स ीयता, मािथ 
उल्लेिखत। 
७७ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, स ीय िलम्बूवान राज्य पिरष  (पालङु्वा) का 
उच्चःतरका नेता, नोभेम्बर २०११। त्यःतै, बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, 
काठमाड  र झापा, जून, जलुाई र नोभेम्बर २०११। स ीय िलम्बूवान राज्य 
पिरषद्का दवैु पक्षले पूवर्का नौवटा िजल्लालाई िमलाएर एउटै िलम्बूवान राज्य 
बनाउनपुन माग गरेका छन।् उता खम्बवुान राि य मोचार्चािहँ िकराँती जाितका 
राई, िलम्बू, याख्खा र अ  सबै समूह समावेश भएको िकराँत ूदेशको माग 
गछर्। यसबारे मािथ उल्लेिखत िटप्प्णी पिन हेनुर्होस।् 
७८ ससाना क रपन्थी  समूहह  िछटफुट िहंसात्मक आबमण गनर् सक्षम छन।् 
उदाहरणका लािग, खम्बवुान संयकु्त जातीय मोचार्ले पूवीर् तराईको सहर 
इटहरीमा भएको एउटा िवःफोटको िजम्मेवारी िलएको िथयो जसमा पाँच जना 
घाइते भएका िथए। “Police, four others injured in blast”, myrepublica.com, 

३ िडसेम्बर २०११। 
७९ अ  केही नभए पिन, नेपाली सेनाको ःवाधीनता भने पनु:ःथािपत भएको छ। 
१ नोभेम्बरको सहमितमा सेनाको लोकतािन्ऽकरणको बुदँामा चचार् नै गिरएको 
छैन। समायोजनको मूल ूःताव सैिनक मखु्यालयले तयार पारेको िथयो। 
माओवादी र नेकाबीच सम्झौतावातार् चिलरहेका बेला सेनाको उच्चतहिसत 

अित मह वका ूितब ताह  कसरी पूरा गिरने छन ्त्यसबारे ूःटता 
देिखँदैन। सत्य िन पण तथा मेलिमलाप आयोगको मह व त झनै 
टड्कारो छ।  

भ राई सरकारले दण्डहीनताबारे कैयन ् िववादाःपद कदमह  चालेको 
छ। माओवादी-मोचार्बीचको सहमितमा “न्यायोिचत गनुासो”८० भ े 
आधारमा अदालतमा परेका राजनीितक िवरोध र आन्दोलनिसत 
सम्बिन्धत मु ाह  िफतार् गिरने एउटा ूावधान परेको छ। यसको 
काठमाड मा व्यापक िवरोध भयो। त्यसका कारण हत्याको अिभयोग 
लागेका एक जना मन्ऽी राजीनामा िदन बाध्य भए८१ भने अकार् एक 
जना मन्ऽीमािथ पिन हत्याको आरोप लागेको छ। यो उनीह मािथको 
अिभयोग “ूितिनिधमूलक मु ा” भइसकेको एक जना मानवअिधकारकमीर् 
बताउँछन।्८२ अिन मिन्ऽपिरषद्ले रा पित रामवरण यादवसमक्ष 
हत्याको अिभयोगमा जेल सजाय पाएका माओवादी पाटीर्का सदःयलाई 
माफी िदन िसफािरस गर् यो। त्यस कदमलाई सव च्च अदालतले 
रोक्यो।८३ नविनयकु्त महान्यायिधवक्ताको राजनीितक उ ेँयले 

 
 
परामशर् गिरएको िथयो। समायोजनपिछ नेपाली सेनाको सङ्ख्याले १००,००० 
नाघ्ने भएको छ। त्यसैले नेपाली सेनाले आफ्नो पनुसर्ंरचनाका लािग भनेर 
मध्यम तथा उच्चतहको अिधकृतह को सङ्ख्या विृ  गन ूःताव पिन गरेको 
छ। नयाँ हितयार खिरद नगिरएको भए पिन सन ्२००६ देिख नै सेनाको 
बजेट भने वषिपच्छे बढेको ब ै छ। माओवादी लडाकूह लाई समायोजन 
गनार्का लािग  बनाइने नयाँ महािनदशनालयका लािग रक्षा मन्ऽालयको नभई 
अक शीषर्कबाट खचर् िविनयोजन गिरने भएको छ। सेनाको लोकतािन्ऽकरण र 
यसको आकार सानो बनाउने तथा राि य सरुक्षा नीितसमेतका बारे सल्लाह िदन 
बनाइने भिनएको सरुक्षा संरचना तथा नेपाली सेनाको आकार घटाउनका लािग 
लागू गिरने ःवेिच्छक अवकाश योजनबारे ूःतािवत कायर्का सम्बन्धमा थप 
जानकारीका लािग हेनुर्होस ्बाइिसस मपुको िरपोटर्, नेपालः दइुटा सेनाबाट 
एउटा, मािथ उल्लेिखत। 
८० नेका सदःय र एक जना माओवादी काननु व्यवसायीको िवचार थाहा 
पाउनका लािग हेनुर्होस ् “Experts poles apart on conflict-era cases”, The 

Kathmandu Post, २१ सेप्टेम्बर २०११। 
८१ माओवादी मन्ऽी ूभ ुशाह िव  सन ्२०१० मा िवरगन्जमा एक जना 
िहन्दूवादी कायर्कतार्को हत्यामा संलग्न भएको अिभयोगमा वीरगन्जमा मु ा 
दायर भएपिछ िवपक्षीह को चक  दबाबका कारण मन्ऽी पदबाट हटाइए। “In 

the eye of the storm: Sah quits…”, The KathmanduPost, १७ अक्टोबर 
२०११। यसअिघको सरकारमा पिन  यातना र हत्यामा संलग्न भएर 
मानवअिधकार उल्ल न गरेको अिभयोग लागेका माओवादीका केन्िीय नेता 
अिग्न सापकोटा मन्ऽी भएका िथए। उनले पिन राजीनामा त गरे, तर 
मिन्ऽपिरष  पनुगर्ठनको िनहुँमा। “Mahara, Sapkota call it quits”, The 

Kathmandu Post, २७ जलुाई २०११। 
८२ सापकोटाकै मु ामा पोिलएका सूयर्मान दोङ अिहलेको सरकारमा राज्य मन्ऽी 
बनाइएका छन।् “Dong’s appointment as minister raises hackles”, The 

Kathmandu Post, ७ नोभेम्बर, २०११। 
८३ “Dhungel pardon plea: To pardon or not to pardon, Prez ponders”, The 

Kathmandu Post, १३ नोभेम्बर २०११। सरकारको माफी िदने िनणर्यलाई 
रोक्दै सव च्च अदालतले गरेको आदेशमा भिनएको छ, यो िनणर्यले ढु ेललाई 
जन्मकैद गन फैसला कायार्न्वयन गिरपाउन िनवेदन परेको हनुाले यो मु ा 
अदालतको िवचारधीन छ, सरकारको यस िनणर्यले भिवंयमा समेत न्याियक 
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अिभूिेरत सबै मु ाह  िफतार् िलइनेछ भ े भनाइबाट राजनीितक 
उच्चवगर्मा न्यायका िस ान्तूित कुनै आदर हुँदैन भ े धारणालाई बल 
परु् याएको छ।८४ “सबै राजनीितक पाटीर्ह  अपराध गनर्लाई लाइसेन्स 
िदने एजेन्सीह  जःता भएका छन”्, नाम चलेका एक जना 
मानवअिधकारवादी विकलले भने।८५ सरकारको यो कदम नोभेम्बर १ 
तािरखको सम्झौतामा सत्य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग र बेप ा 
पािरएकाबारे आयोग बनाउने सम्बन्धमा पाटीर्ह ले पनु: ूितब ता 
जाहेर गरेपिछ आएको छ। यी आयोगह  बनेका अवःथामा 
सै ािन्तक पमै भए पिन अनेक सवालह  पघल्नलाई टेक्ने आधार र 
कायर्िविधह  ूा  हनेुछन।् कुन अपराधलाई चािहँ राजनीित अिभूिेरत 
भ े र त्यसको िनसाफ कसले गन त्यसबारे कुनै िनधो भएको छैन। 
त्यसैगरी कुनै अिभयोग या मु ा यसै िफतार् िलने हो वा त्यसबारे 
अनसुन्धान गिरने हो र पिछ अपराधका भागीदारह लाई माफीका 
लािग िसफािरस कसरी गिरने हो भ े सम्बन्धमा पिन कुनै सहमित 
बनेको छैन। नेपाली सेनाका सैिनकह को संलग्नता भएका मु ाह का 
लािग छु ै नयाँ काननुको तजुर्मा गनुर्पन हनु्छ। अिहलेसम्म त्यःता 
मु ाह  सैिनक न्यायालयले माऽै हेन गरेको छ र पूरै दण्डहीनतामा 
टुि ने गरेको छ। राजनीितक दबाबले गदार् पीिडत र ितनका पिरवारले 
अझै पिन ःथानीय ूहरी थानामा जाहेरी उजरुीसमेत दतार् गनर् सकेका 
छैनन।्८६ 

हनु त ूितपक्षले सरकारको यस कदमलाई सरकारलाई ूहार गन 
ल ीका पमा ूयोग गनछ, तर यस िवषयलाई िव ासका साथ अथवा 
ूजातािन्ऽक न्यायको आदशर्को अनसुरणका लािग उठाइएको होइन। 
कुनै पिन पाटीर् वा नेताह  यु कालमा उनीह का िजम्मेवारी वा 
िबयाकलापको र केही घटनाका आधारमा भ े हो भने अपराधको 
स ालिसत अिहले रहेको उनीह को साठगाँठ उपर खोजीनीित गिरएको 
हेनर् चाहँदैनन।् अिहलेसम्माका सबै सरकारह ले र वाःतवमा न् का 
बेला र त्यसपिछको समयमा मह व राख्न े पाऽह ले कुनै न कुनै 
समयमा काननु तोडेको अिभयोग लागेका व्यिक्तह लाई ढाकछोप 
गरेका छन,् राजनीितक ूित न् ी िव  िहंसा ूयोग गरेका छन,् 

 
 
ूिबयालाई कमजोर बनाउँछ, साथै सरकारको यस िनणर्यबाट अदालतको 
आदेशको अपहेलना गरेको ठहछर्। यु कालीन घटनाह का आधारमा काननुी 
काबार्ही गिरने छैन भनेर आफ्ना कायर्कतार्ह लाई आ ःत पानुर्पन चक  दबाब 
भ राईमािथ परेको छ। साह र सापकोट जःता आरोपीह  पाटीर्का मह वपूणर् 
स ठनकतार् पिन हनु।् ूचण्ड, भ राईलगायत अ  उच्चःतरका माओवादी 
नेताह मािथ पिन सय  अ  मु ाह  परेका छन।् त्यःता धेरै मु ा त काननुी 
पमा िफतला छन,् तर पिन पाटीर्का नेताह लाई अन्तरार्ि य फौजदारी 

अदालतमा पो पयुार्ईने हो िक भ े आशंका पाटीर्िभऽ अझै व्या  छ। बाइिसस 
मपुसँग अन्तवार्तार्, मानवअिधकारवादी, अन्तरार्ि य पयर्वेक्षक, माओवादी पाटीर् 
सदःय, काठमाड , अक्टोबर, नोभेम्बर र िडसेम्बर २०११। 
८४ “AG discloses plan to retract cases”, Republica, १५ सेप्टेम्बर २०११। 
८५ काननु व्यवसायीह  के पिन भन्छन ्भने पाटीर्ह ले राजनीितसँग सम्बन्धै 
नदेिखएका मु ाह  िफतार् िलन िसफािरस गन गरेका छन।् बाइिसस मपुसँग 
अन्तवार्तार्, सेप्टेम्बर २०११, काठमाड । 
८६ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, मानवअिधकारकमीर्, अक्टोबर २०११। 

एकपक्षीय तवरले राजनीित अिभूिेरत भनेर मु ाह  िफतार् िलने काम 
गरेका छन ्वा पीिडतह ले मु ा अिघ बढाउन नसकुन ्भनेर फौजदारी 
न्याय ूणालीमा दबाब िदएका छन।्८७     

माओवादी नेताह  िवःततृ शािन्त सम्झौताको हवाला िदन्छन,् जसले 
राजनीित अिभूिेरत मु ाह  िफतार् िलने अनमुित िदएको छ। उनीह  
अन्तिरम संिवधानको उल्लेख गछर्न ्जसले माफी िदने अिधकार िदएको 
छ। अ  राजनीितक पाटीर्ह  यु कालमा भएका ज्यादतीह बारे 
न्याय र क्षितपूितर् कसरी िदलाउने भ े गा॑ो काममा ध्यान िदनकुो 
साटो व्यिक्तगत घटनामा आफ्नो ध्यान केिन्ित गिररहेका छन।् 
नेपाली सेनाचािहँ आफ्ना सैिनक र अिधकृतह  िव  परेका मु ाह  
कसरी िफतार् गराउने वा माफी ारा िडसिमस गराउने कसरतमा लागेको 
छ र सरकार पिन सेनालाई खसुी पानर् तयार रहेको देिखन्छ।८८ 

राि य तथा अन्तरार्ि य मानवअिधकार समदुाय चिचर्त मु ाका 
दोषीह लाई सजाय गराउन जोड िदइरहेछन,् त्यसबाट िनसाफ पाउन 
सिकन्छ भ े मह वपूणर् सन्देश जान्छ र दण्डहीनतालाई चनुौती पिन 
िमल्छ। तर यो कुरा पीिडतह को ूाथिमकतािसत मेल नखान सक्छ, 
खासगरी त्यःता मु ाह  जसलाई चिचर्त मा  सिकँदैन। उनीह को 
चासोको िवषय क्षितपूितर् र हराएका आफन्तलाई के भयो भनी जा े 

 
 
८७ उदाहरण बमले्ती छन।् उस बेला सरकारको नेततृ्व गिररहेको दल एमालेले 
िवराटनगरमा एक जना पऽकारमािथ जून २०११ मा सा ाितक आबमण 
गरेको आरोप लागेका पशुर्राम बःनेतको बचाउ गरेको सबैले देखेका िथए। 
बःनेत पाटीर्को यथु फोसर्का केन्िीय नेता हनु।् “Parshuram Basnet in city”, 

The Himalayan Times, १९ जलुाई २०११। सन ्२००८ मा संिवधानसभाको 
िनवार्चन हनुभुन्दा केही िदनअगािड माऽै दाङमा  केही पिन नगरी बसेका बेला 
माओवादीका सात जना कायर्कतार्  नेका नेता र भतूपूवर् गहृमन्ऽी खमुबहादरु 
खड्काको सरुक्षामा खिटएका सश  ूहरी बलका सरुक्षा कमीर् ारा मािरएका 
िथए। “Five Maoists killed in police firing”, hamropalo.com, ८ अिूल 

२००८। िगिरजाूसाद कोइरालाको सरकारले सन ् २००७ मा क्माङ्गद 
कटवाललाई  नेपाली सेनाको ूधानसेनापितमा िनयकु्त गर् यो। जनआन्दोलन 
२००६ का समयमा भएको शिक्तको दु पयोगसम्बन्धी छानिबन गनर् गिठत 
रायमाझी आयोगले उनलाई कारबाही गनुर्पन िसफािरस गरेको िथयो। 
दमाकान्त जैसी, Damakant Jayshi, “Let Katawal, Khadka retire on time”, 

myrepublica.com,१६ जून २००९। सन ्१९९० को आन्दोलनपिछ बनेका 
सबै सरकारह ले र िगिरजाूसाद कोइरालाको नेततृ्वको सरकारले समेत  

राजनीितक ूकृितको भन्दै थुू  ैमु ा िफतार् िलएका िथए। South Asia Forum 

for Human Rights, “Impunity in Nepal”, safhr.org. यातना र हत्या जःता 
यु कालमा भएका ज्यादतीबारे मु ा िदन चाहेर पीिडत पिरवारह ले अिहले पिन 
अनेक अप्ठेरा सामना गनुर्पिररहेका बारे    धेरै िववरण मानवअिधकारकमीर्सँग 
उपलब्ध छन।् 
८८ बाइिसस मपुसँग अन्तवार्तार्, पऽकारह , िडसेम्बर २०११। ढु ेललाई 
माफी िदने िनणर्यको बचाउ गद ूधानमन्ऽी भ राईले काठमाड को भैरवनाथ 
गणमा सन ्२००३ मा  ४९ जना श ाःपद माओवादी कायर्कतार्ह लाई यातना 
िदएर जबजर्ःती बेप ा पान काममा िजम्मेवार नेपाली सेनाका अिधकारीह लाई 
पिन कुनै कारबाही गिरने छैन भनेका छन।्कािन्तपरु िटभीका भषूण 
दाहालसँगको अन्तवार्तार्, १५ नोभेम्बर २०११। 
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चाहना हो।८९ यःता सरोकार एकअकार्िसत असम्बिन्धत नहनु 
सक्छन।् ूःतािवत सत्य िन पण र मेलिमलाप आयोगले सामना 
गनुर्पन चनुौतीह  यःता िविभ  चाहनाह लाई सन्तिुलत गनुर् हनेुछ।   

यस सन्दभर्मा तदथर् पमा माफी िदइने र मु ा िफतार् गिरने कायर् राॆो 
होइन र कितपय अवःथामा गैरकाननुी पिन हो। एकपक्षीय िनणर्यबाट 
यःतो कायर् गिरन ु हुँदैन र सत्य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग 
राजनीितक उच्चवगर्का लािग मेलिमलापको नाममा यु कालमा भएका 
अपराधह लाई गनु्िीमिुन लकुाउने औजार ब ु हुँदैन। राजनीितक 
पाटीर्ह , मानवअिधकारवादी समदुाय र पीिडतह बीच आपःतमा 
राजनीित अिभूिेरत मु ाको वगीर्करण गिरने िस ान्तह  सम्बन्धमा र 
साथसाथै दण्डहीनतालाई रोक्ने, िःथरता सिुनि त तलु्याउने र 
क्षितपूितर्को न्यायोिचत माग पूरा गनबारे िवमशर् हनुपुछर्।   

अिहलेसम्म मेलिमलापबारे खासै कुरा उठेको छैन। चाहे ती 
राजनीितक पाटीर्का सदःय हनु ् या मानवअिधकार संरक्षणकतार्, 
काठमाड का सबै सम्बिन्धत व्यिक्तह ले किठन िनणर्य िलनपुन हनु्छ। 
यिद उनीह ले अिहले दवैु पक्षका केहीलाई सजाय िदलाउने र बाँकी 
मु ाह लाई हालका लािग पन् ाएर राख्न े भनेर िनंकषर् िनकाल्छन ्
भने त्यही नै हनु्छ। तर पीिडतह को चाहना त्यितले पूरा हुँदैन। न 
त यसबाट पाटीर्ह ले िभ िभ  िवचार र यु कालमा अपनाइएका 
जिुक्तह बारे बझुाएर ितनमा साम ःय ल्याउने ूयास गरे भ े सन्देश 
जान्छ न त फौजदारी न्याय ूणालीमा सधुार नै आउँछ।   

९. िनंकषर् 

नकारात्मक िवचार राख्नहे  र श ालहु को श ाभावका बाबजदु 
शािन्त ूिबया अन्तत: गितलोिसत अिघ बिढरहेको छ र शािन्त 
ूिबया अिहले पिन उि कै सान्दिभर्क तथा आवँयक छ। आबोश र 
गमेुका अवसरह का कारण यसअिघ यसको गित सःुत हनु गएको 
िथयो। माओवादी सम्बन्धमा नयाँ िदल्ली र मधेसी पाटीर्ह का 
पिरवितर्त ि कोणबाट नेकाले धोका पाएको महससु गर् यो। सायद यी 
दवैु पक्षबाट यःतो कदािप हुँदैन भ े नेकाको िवचार िथयो होला। तर 
पिन नेका भिवंयूित उत्सकु नै देिखन्छ। एमालेको ठूलो िहःसाको 
अनभुिूत पिन यसभन्दा फरक छैन। माओवादी पाटीर्िभऽ अझै पिन 
आबोश र धोखाबाजीको गत्यात्मकताले काम गिररहेको छ। हालैको 
पनुरखा नले राजनीितमा संलग्न नेपालका सबै पाऽह लाई के ःमरण 
गराउने काम गरेको छ भने राजनीितमा कोही पिन ःथायी शऽ ुवा 
िमऽ हुँदैन र ूजातािन्ऽक गठबन्धन राजनीितको जनु अवःथामा नेपाल 

 
 
८९ उदाहरणका लािग, हेनुर्होस,् Simon Robins, “Transitional justice as an elite 
discourse: Human rights practice between the global and the local in post-
conflict Nepal”, Critical Asian Studies िबिटकल एिसयन ःटिडज, 

(ूकाशोन्मखु)। 

अिहले छ त्यःतो अवःथामा िवचारका धाँजाह ले ठाउँ फेिररहन्छन ्र 
व्यिक्त तथा पाटीर्ह मा देिखने ीवुीकरण अपिरवतर्नीय रहँदैन।  

शािन्त ूिबयामा पाटीर्ह ले व्यक्त गरेका धेरै ूितब ताह मा िनकै 
फेरबदलह  भइसकेका छन।् तर यस ूिबयालाई पूरै नङ्ग्याएर 
िटकाउ शािन्तको िनमार्ण हनु सकै्तन। नामको लािग गिरएको 
समायोजन, घारघरु पारेर बनाइएको संिवधान र कुनै संःथागत सधुार 
नगनुर् ूिबयालाई नङ्ग्याउन ुहनेुछ। पाटीर्ह ले िवशेषगरी स ीयताबारे 
छलफल गदार् काठमाड का उच्चवगर्बीचका कुराह  माऽ सल् ाएर 
पगु्दैन भ े बझु्नपुछर्। स ीयताको अवधारणा र पिहचानको मान्यताको 
सवाल धेरै समय िलएर यहाँसम्म आइपगेुको छ र धेरै आम 
नागिरकका लािग अहम ् िवषय बनेको छ। राजधानीबािहर पिहचानमा 
आधािरत समूहह  केही समय यतादेिख पिरचािलत भइराखेका छन।् 
सामािजक ीवुीकरण सिजलैिसत ितखािरन सक्नेछ। काठमाड िभऽ र 
बािहरका राजनीितक नेताह  तथा सबै ूकारका नागिरक समाजले 
अलिचलो लाइन र स ीणर् रा वादको आकषर्णबाट आफूलाई जोगाउन 
सक्नपुछर्। यो िनकै गा॑ो काम हो। िकनभने यसबाट शिक्तको 
परम्परागत चाँजोपाँजो खल्बिलन्छ, तर त्यसबाहेक िवकल्पका अ  
ढोकाह  पिन बाकँी रहने छैनन।् त्यसैले यो ज री छ। 
राजनीित ह  आफूले नेपाली जनतालाई राज्यको गहन पान्तरण 
ल्याउने जनु वचन िदएका िथए त्यो िबसर्नाले आइपन खतराबारे सजग 
हनुपुछर्।  

काठमाडौ/ॄसेल्स, 13 िडसेम्बर 2011 
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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। उहा ँ 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 क्षेऽीय 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 क्षऽेह  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 जटुाउँछ। 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 (सीडा), 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, 
ःलोभेिनयाको 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 Founda-
tion, Open Society Institute, Victor Pinchuk Foundation, Ploughshares 
Fund, Radcliffe Foundation, Sigrid Rausing Trust, Rockefeller Brothers 
Fund and VIVA Trust. 
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