नेऩारको शान्तत प्रक्रिमा्
द्रत
ु ऩरयवततन, धीभा प्रगतत

ऩद्मप्रसाद खततवडा

कामतऩत्र नॊ.

नेऩारभा हार चलरयहे को याज्म ऩन
न यॊ चनाको कुया विगत एक दशक दे खि ऩि
ु स
ु न याज सॊस्था सहहत विलबन्न
द्िन्द्ियत ऩऺहरुसॉग चरेको ननयन्तय सम्िादको प्रनतपर हो । मस्तो सॊिाद प्रकृमाराई दे शभा स्थावऩत नागरयक
सभाज ित्ृ तरे प्रसस्तै भरजर गये को छ । मस ऩरयप्रेक्ष्मभा मो रेि नेऩारको सशस्र

द्िन्द्िरार्ृन

शान्न्तप्रकृमाााको फाटो सम्भ ल्माई सहबागगतात्भक रोकतन्र स्थावऩत गनन के कस्ता तत्िहरुरे काभ गये बन्ने
िाये भा

केन्न्ित

यहे को

छ

जसराई

सहभनत

(Negotiation) सॊहहताकयण (Codification) य कामानन्िमन

(Materialisation) को फ्रेभिकन लबर यािेय विश्रेषण गने प्रमास गरयएको छ । रेिरे एकानतय याज्मका
ननकामहरु सभािेशी फन्ने प्रकृमाराई जोड हदन्छ बने अकान तपन मस्ता ननकामका प्रत्मऺ सयोकािाराहरुको
सॊविधान ननभानण प्रकृमाभा अझ ऩनन सयगलबनत सहबागगता भापनत सहभनत िोज्ने काभ नबएको तपन सॊकेत
गदन छ । मो भद्ध
ु ाराई याजनीनतक दरहरुरे उगचत ठाउॉ हदएय सहन्जकयण गनन चुकेको िण्डभा नेऩारभा ऩन
ु ा
द्िन्द्ि बड्कन सक्ने तपन ऩनन रेिरे सचेत गयाएको छ ।
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४

प्रकाशनका सम्बन्धमा
मो अनस
ु तधान ऩत्र ‘Avoiding Conflict Relapse through Inclusive Political Settlements and State-building after Intra-

State War’ नाभक ऩरयमोजना भापतत तमाय गरयएको छ जसरे द्वतद्वोत्तय याजनीततक व्मवस्थाऩन, सहबागगतात्भक प्रकृमा य सभावेशी
प्रबावका फाये भा ववश्रेषणात्भक अनुसतधान गरय आएको छ । सन ् २०१३ को पेब्रअ
ु यीफाट शुरु बइ सन ् २०१५ सम्भको मो दईु वषे
ऩरयमोजना अवगधभा राभो सभसम्भ चरेको सशस्त्र द्वतद्वको अवस्था ऩहहचानका साथै द्वतद्वभा सहबागी सयोकायवाराहरु याज्म

सञ्चारनको तहसम्भ ऩुग्दाका आयोह तथा अवयोहहरुको ववश्रेषण गरय यान्रिम तथा अततयातन्रिम तहका अनुसतधाता, तथा नीतत
तनभातताहरुराई द्वतद्वोत्तय सभमभा यारि तनभातण तथा सुशासनका ऺेत्रभा फढी बतदा फढी सहबागगता, प्रतततनगधत्व तथा उत्तयदातमत्व
फवृ ि गदे प्रबावकायी कामाततवमनका अभ्मासहरुसम्फतधी जानकायी प्रदान गनुत ऩतन ऩरयमोजनाको उद्देश्म यहे को छ ।
ससनेऩ⁄ऩीऩीऩी -CINEP/PPP)

ऩरयमोजना सॊमोजक यही जभतनीभा यहे को सॊस्था वगतअप पाउतडेशन

कोरन्म्फमाको सॊस्था

(Berghof Foundation)

को सभग्र

सॊमोजनभा सञ्चासरत मो ऩरयमोजना ऩाॉच ववसबतन दे शहरुभा सञ्चारन गरयमो । मी दे शहरुभा एरसाल्बाडोयभा यहेको सॊस्था फ्रास्को FLACSO), दक्षऺण अक्रिकाभा इन िातसपयभेशन इतनससएहटब (In Transformation Initiative), सुडानभा सुद् इन्तसटच्य्मुट (Sudd

Institute), आचे⁄इतडोनेसशमाभा आचे ऩोसरसी इन्तसटच्य्मट
ु (Aceh Policy Institute) तथा नेऩारभा शान्ततका रागग सहकामत (Friends
for Peace)

नाभक सॊस्थाहरुफाट अनुसतधान कामतहरु बए । अनुसतधानऩत्रभा व्मक्त गरयएका ववचाय तथा बावनाहरुरे

ससनेऩ⁄ऩीऩीऩी

(CINEP/PPP), वगतअप पाउतडेशन (Berghof Foundation) तथा ऩरयमोजना रागु बएका दे शन्स्थत यहे का साझेदायहरुको ववचाय तथा

बावनाराई प्रततववन्म्वत गदै नन ्। ऩरयमोजनाफाट बएका, गरयएका अतम प्रकाशनहरुका सम्फतधभा वगतअपत पाउण्डेशनको वेवसाइट हे नत
सक्नुहुनेछ (www.berghof-foundation.com) । थऩ जानकायीका रागग ऩरयमोजना सॊमोजक डा. बेयोतनक डुडोट (Dr. Véronique
Dudouet) सॉग v.dudouet@berghof-foundation.org भा सम्ऩकत याख्न सक्नह
ु ु नेछ ।

ऱेखकका सम्बन्धमा
डा. ऩद्मप्रसाद खततवडा त्रत्रबव
ु न ववश्वववद्मारमका उऩप्राध्माऩक, भानवअगधकयकभॉ तथा शान्ततका रागग सहकामतका कोषाध्मऺ हुन ् । डा.
खततवडारे ववगतभा इतसेक, भानवअगधकाय एराइतस, तथा गरयवी तनवायणका रागग दक्षऺण एससमा भञ्च (SAAPE) रगामत ववसबतन
भानवअगधकाय सॊघसॊस्थाभा काभ गरय आएका छन ् । डा. खततवडारे साऩेका रागग २००९ य २०१२ का गरयफी तनवायण प्रततवेदनहरुभा
नेऩार च्यमाप्टयको सहरेखन गये । त्मसैगयी शान्तत, तमाम तथा तनसन्स्त्रकयण सम्फतधी दक्षऺण एससमाको स्थान ऩत्र सम्ऩादन गये का डा.
खततवडारे ववगतभा यारिसङ्घीम ववकास कामतिभ नेऩार अक्रपसभा स्वमभसेवक बइ प्रकोऩ व्मवस्थाऩन ववशेषऻका रुऩभा तत्कारीन कृवष
तथा सहकायी भतत्रारमभा सन ् २००३ दे खख २००४ सम्भ काभ गये । जनगणना २०६८ का फेरा नागरयक ऩमतवेऺण टोरीभा सभावेश बइ
प्राववगधक सदस्मको रुऩभा काभ गये का डा. खततवडा ववगतभा नेऩार जनसङ्ख्मा सङ्घको भहासगचव बइ काभ गये । त्रत्रबुवन
ववश्वववद्मारमफाट सन ् २०१० भा द्वतद्वका कायण ससन्जतत फाध्मात्भक फसाइसयाइ ववषमभा ववद्मावारयगध गये का डा. खततवडारे
अक्सपोडत ववश्वववद्मारमफाट

फाध्मात्भक

फसाइसयाई,

मुतनबतससटी

अप

क्रिवोगत,

स्वीजयल्मातडफाट

सङ्घीमता

य

सश
ु ासन

तथा

ववकेन्तद्रकयण, य िातसेतड वऩस मतु नबतससटीफाट शान्ततसम्फतधी अध्ममन गये का छन ् ।

मो ऩरयमोजना क्मानडान्स्थत ओटोवाभा यहे को सॊस्था इतटयनेशनर डेबेरपेतट रयसचत सेतटय (International Development Research
Center - IDRC) को आगथतक सहमोगभा सम्बव बएको हो ।

मस अनुसन्धानऩरफाट साबाय गुनन ऩये भा मो शैर प्रमोग गनन स कनेछ : िनतिडा, ऩ प्रसाद, २०१५. नेऩारको
शान्न्त प्र

मा

ित
ु ऩरयितनन, धीभा प्रगनत, र्नक्रलु सब ऩेऩय ९ । िलरनन : िगनअप पाउन्डेशन, र्न्टयनेट :

www.ips-project.org.
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1 ऩरयचम
घोषणाका दृन्रटकोणरे ववश्वको सफैबतदा कातछो गणततत्र नेऩार, अहहरे ऩतन याजनीततक सङ्िभणफाटै गुन्ियहे को छ ।
आधुतनक नेऩारका तनभाततारे मसराई ‘दई
ु ढुङ्गाफीचको तरुर’ बनेका गथए, जहाॉ प्रततकात्भक रूऩभा चीन य बायतराई

सरइएको गथमो । हार, जनतारे मसराई व्मङ्ग्मात्भक रूऩभा दई
ु तरुरकाफीचभा अड्क्रकएको ढुङ्गा बनेय ववकासभा नेऩारको
ऩछ्मौटे ऩनराई सङ्केत गने गछत न ् (एनएनडीएसडब्रु, २०१२) ।

आधुतनक नेऩारको स्थाऩना बएको २ सम ४४ वषत ऩूया बइसकेको छ । मसअवगधका झतडै २ सम २५ वषतसम्भ नेऩार

याजततत्र, याणा य साभतती प्रथाफाट शाससत हुनक
ु ा साथै ततनका नातेदायको तनमतत्रणभा यह्मो । सन ् १९४० दशकको
अतत्मततय तछभेकी बायतभा बएको ‘स्वततत्रता सङ्ग्राभ य स्वततत्रताको प्रबाव नेऩारभा ऩतन ऩर्मो । सन ् १९५० ऩतछ
नेऩारभा ऩतन याजनीततक आतदोरनभातत ऩरयवततनको प्रक्रिमा आयम्ब बमो । मसफीचभा ठूरठूरा याजनीततक ऩरयवततनहरू
ऩतन बए । ऩरयवततनको शुरुआत सन ् १९५० भा याणा शासनको अतत्मफाट बएको गथमो । सन ् १९९० भा तनदत रीम ऩञ्चामती
व्मवस्थाको अतत्म य सन ् २००६ को १९ हदने जनआतदोरनभापतत सभावेशी रोकततत्रको स्थाऩना गयी नेऩारी जनतारे

ऩरयवततनप्रततको उत्कट असबराषा प्रकट गये का गथए । मद्मवऩ, याजनीततक ऩरयवततनफाट प्राप्त उऩरन्ब्धहरूको सॊस्थागत गने
प्रक्रिमाभा बने अझै कहठनाइ बइयहे को छ ।
सन ् १९५० भा बएको ऐततहाससक आतदोरनरे १ सम ४ वषतको जहातनमाॉ याणाशासनको अतत्म गयी नेऩारभा

प्रजाततत्रको स्थाऩना गर्मो । याणा शासक आप, याजा त्रत्रबुवन, नेऩारी काङ्ग्रेस य बायत सयकायका तपतफाट जवाहयरार
नेहरूरगामतरे नेऩारभा प्रजाततत्र स्थाऩनाका रागग सम्झौता गये का गथए । त्मो सम्झौता य ऩरयवततन धेयै राभो सभमसम्भ

हटकेन । याजा भहे तद्ररे सन ् १९६० भा तनवातगचत सयकायराई अऩदस्थ गयी ऩञ्चामती तनयङ्कुश व्मवस्थाको सुरुआत गये ।
तनयङ्कुश ऩञ्चामती शासन ३० वषतसम्भ कामभ यह्मो ।

सॊमुक्त फाभभोचात य नेऩारी काङ्ग्रेसको आह्वानभा सन ् १९९० भा बएको जनआतदोरनरे एकततत्रीम ऩञ्चामती शासन

अतत्म गयी फहुदरीम प्रजाततत्रको स्थाऩना गर्मो । मो आतदोरनको भख्
ु म उऩरन्ब्ध याजसॊस्थाराई सॊवैधातनक फनाउॉ दै
जनताफाट शाससत हुने व्मवस्थाको सुरुवात हुनु यह्मो । प्रजाततत्रको ऩुनस्
त थाऩनाऩतछ सॊस्थागत ववकासका गततववगध

सुस्तगततभा अतघ फहढयहे कै फेरा नेकऩा भाओवादीरे सन ् १९९६ भा सशस्त्र मुिको घोषणा गर्मो । नेकऩा भाओवादीका
क्रिमाकराऩरे प्रजातान्तत्रक प्रक्रिमाराई नै चुनौती हदन थाल्मो ।
दश

वषत राभो सशस्त्र द्वतद्वभा याज्म य नेकऩा भाओवादी दव
ु ैऩऺरे प्रजाततत्रका आधायबूत भूल्म भातमताकै खखल्री

भात्र उडाएनन ् । उनीहरूरे अऩहयण, गगयफ्तायी य मातना, हत्मा, फेऩत्ता, चतदा आतङ्क तथा खानतरासीरगामतका

क्रिमाकराऩराई प्रश्रम हदए । मी य मस्तै फफतयताकाफीचभा ऩतन शान्तत स्थाऩनाको प्रमास नबएको बने होइनन ् । सन ् २००१
भा नै याज्म य ववद्रोही ऩऺफीच बएको अल्ऩकारीन मुिववयाभराई एक अवसयको रूऩभा सरॉ दै नागरयक सभाजका व्मन्क्तहरूरे

सहन्जकयणको प्रमास गये को बए ऩतन नेकऩा भाओवादीरे याखेको याजततत्रको अतत्म, याज्मको ऩुनस
त ॊयचना, गोरभेच सम्भेरन
जस्ता भाग ऩूया गनत सक्ने अवस्थाभा याज्म गथएन । नेकऩा भाओवादीरे मुिववयाभको उद्देश्मराई फुझ्न सकेन । याजारे

आफ्नै वॊशको शासन अतत्म गने भागहरूको सभथतन गने सम्बावना ऩतन गथएन । दयफाय हत्माकाण्डऩश्चात ववकससत
याजनीततक अवसयको आॉकरन गदै तत्कारीन याजारे सन ् २००२ भा सॊसद्को ववघटन गयी शासनको फागडोय आफ्नो हातभा

सरए । याजाको मो अगधनामकवादी सोचका कायण नै मुियत नेकऩा भाओवादी य सात याजनीततक दरहरूराई एक ठाउॉ भा

ल्माउने वातावयण फतमो । मसैकायण सन ् २००५ भा ऐततहाससक १२ फॉद
ु े सम्झौता सम्बव बमो । १२ फॉुदे सम्झौता जसराई
शान्तत स्थाऩनाको आधायस्तम्ब भातनतछ । मही सम्झौताको जगभा सन ् २००६ भा बएको शान्ततऩूणत जनआतदोरनका
कायण याजा आपूरे सरएको अगधकाय जनताभा क्रपतात गनत फाध्म बए ।

ऩुनस्
त थावऩत सॊसद्रे याजततत्रको अतत्म गने घोषणा गयी याजततत्रराई अगधकायववहीन य कामतववहीन फनामो । सोही

वषतको नोबेम्फय भहहनाभा सयकाय तथा नेकऩा भाओवादीफीच सम्ऩतन बएको ववस्तत
ृ ् शान्तत सम्झौतारे सशस्त्र द्वतद्वको
ववगधवत अतत्म गर्मो । ववस्तत
ृ शान्तत सम्झौतारे अततरयभ सॊववधानको तनभातण, सॊववधानसबाको तनवातचन गने आधाय
तमाय ऩाये को गथमो । सन ् २००८ भा सम्ऩतन सॊववधानसबा तनवातचनभापतत गहठत सॊववधानसबारे नमाॉ सॊववधानका
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आधायवस्तु तमाय त गर्मो तय, सङ्घीम सॊयचनारगामतका ववषमभा सहभतत हुन नसकेकै कायण ऩहहरो सॊववधानसबा
ववघटन बमो । ववववध उल्झनहरूकैफीच दरहरू सॊववधानसबाको दोस्रो तनवातचन गनत सहभत बए । सॊववधानसबाको दोस्रो
तनवातचन १९ नोबेम्वय २०१३ भा सम्ऩतन बमो । दोस्रो सॊववधानसबाभा सॊववधान तनभातणका फाये भा फहस जायी यहको छ ।
मस रेखभा तनयङ्कुशताफाट सभावेशी रोकततत्रसम्भ आइऩग्ु दा नेऩारभा ववद्मभान साभान्जक द्वतद्वराई अहहरेको

याजनीततक अवस्थारे आयम्ब गये को सम्फोधन तथा तत्सम्फतधी प्रक्रिमाका फाये भा चचात गरयएको छ । सभावेशी रोकततत्रको

अवधायणा ववसबतन रूऩहरूफाट व्मक्त गने गरयएको छ जस्तै् प्रत्मऺ याजनीततक रोकततत्र, आगथतक रोकततत्र, तथा
साभान्जक य ऩमातवयणीम रोकततत्र ।

पुटोऩौरस (१९९७)का अनुसाय सभावेशी रोकततत्र सफै तहभा शन्क्तको सभान

ववतयणको अवस्था हो, जहाॉ सभावेशी रोकततत्रभा भानवअगधकाय, ववगधको शासन, असर शासन, सभानुऩाततक प्रतततनगध
व्मवस्था,

फहुदरीम व्मवस्था य याजनीततक सहभतत यहे को हुतछ । बट्टचन (२००५) रे सभावेशी रोकततत्रराई शन्क्त य
अगधकायका रूऩभा सरॉ दै सफै जातजातत, सरङ्ग, बाषा, धभत, सॊस्कृततको ऩहुॉच, ऺेत्रीम स्वशासन, सभानऩ
ु ाततक प्रतततनगधत्व य
ववषेश अगधकाय बएको सङ्घीम सॊयचनाको शासन य सयकायका रूऩभा व्माख्मा गये का छन ् । जसका रागग गोरभेच
सम्भेरन, जनभत सङ्ग्रह य सॊववधानसबा आवश्मक ऩदत छ ।

मस रेखभा सन ् २००६ दे खख हारसम्भ कामभ यहे को नेऩारको सङ्िभणकारभा सभावेसशताको प्रकृतत, प्रक्रिमा, य

त्मसको व्मवहारयक अभ्मासको अवस्था हे ने प्रमास गरयएको छ । अध्ममन साभग्रीको रूऩभा शान्तत सम्झौताका

दस्तावेजहरू, सॊववधानसबाफाट सॊववधानका रागग तमाय गरयएका ववषमगत दस्तावेजहरू, मसफीचभा बएका ववसबतन सयकायी
तनणतमहरू, तथा द्वतद्वयत ऩऺसॉग गरयएका सम्झौता तथा ततनभागथका धायणाहरूको ववश्रेषण गरयएको छ ।

2 सन ् २००६ दे खखको याजनीततक व्मवस्थाऩनका ऺेत्रहरूको
सहभतत (Negotiation), सॊहहताकयण (Codification) य
कामाततवमन (Materialisation)
मस बागभा सन ् २००६ दे खखको याजनीततक ऩरयवततन, सॊववधानसबाको चुनाव य ऩुन्चुनावसम्भ गरयएका द्वतद्व तनवायणको
सङ्कल्ऩ य रोकतान्तत्रकयणको अततयतनबतयताका फाये भा सायाॊशभा प्रस्तत
गनेछु । द्वतद्वयत ऩऺहरूभा ववषेशत्
ु
सभावेशीताको अवस्था, नीतत तथा प्रक्रिमा य तनणतम तहभा बएका प्रमासहरूराई ववश्रेषण गरयएको छ ।

2.1 जनआतदोरन (भाचत– अवप्रर, २००६)
2.1.1

सहमति (Negotiation), संहहिाकरण (Codification): १२ बुँदे सम्झौिा

सन ् २००५ भा सात याजनीततक दर य नेकऩा भाओवादीफीच बएको ऐततहाससक १२ फॉद
ु े सम्झौतारे दोस्रो जनआतदोरनको
जग फसाएको गथमो । बायतको नमाॉ हदल्रीभा सम्झौता गरयएको बएता ऩतन मसभा न त बायतको आगधकारयक तनकामको

उऩन्स्थतत, न त नेऩार वा त्महाॉको नागरयक सभाज वा अतम कुनै यारि य सॊस्थाको सॊरग्नता गथमो । त्मस सम्झौताभापतत
दरका प्रभुख य आतदोरनको नेतत्ृ व गने भुख्म शन्क्तरे आतदोरनको वैधातनकताको रागग तत्कारीन अवस्थाभा फायम्फाय

स्ऩरटीकयण हदनुऩये को गथमो । त्मस सभमभा एकाततय कानुनत् प्रततफन्तधत नेकऩा भाओवादी सशस्त्र द्वतद्वको अवस्थाभा
गथमो बने शासन सत्ता याजाको हातभा ।
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१२ फॉद
ु े सम्झौताको आशम प्रजाततत्र य याजततत्रफीच तत्कारीन अवस्थाभा कामभ यहे को दीघतकारीन द्वतद्वको अतत्म

गयी अग्रगाभी याजनीततक ऩरयवततनका रागग कामतगत एकता कामभ गनुयत हे को गथमो । त्मसका रागग ऩहहरो कामत

याजततत्रको अतत्म य याज्मको ऩन
त ॊयचनाफाट सभाजभा बएका सफैखारे द्वतद्वहरू जस्तै् वगत, जातजातत, सरङ्ग,
ु स
ऺेत्ररगामत याजनीततक, आगथतक, साभान्जक य साॊस्कृततक ववशेषताहरूको सम्फोधन गयी शान्तत य ववकासभा जाने उद्देश्म
यहे को गथमो ।

2.1.2

कायाान्वयन (Materialisation)

याजाको शासन अतत्म गनत तम बएको १२ फॉद
ु े सम्झौताको जगभा दे शबय बएको १९ हदने जनआतदोरनभा राखौँ
सवतसाधायण जनता, श्रसभक, क्रकसान, भहहरा, धासभतक सभह
ू य सॊस्था, आहदवासी जनजातत य ततनका सङ्घसङ्गठनको

सहबागगताभा यहे को गथमो (फढ
ु ाथोकी, सभतत नबएको ) । राखौँराख स्वत्स्पूतत तनन्स्कएको जनताको आतदोरन नेऩारका
भुख्म शहय तथा शान्क्त केतद्रहरूका अगाडड बएको गथमो । जसकाकायण तत्कारीन सॊसदीम याजनीततक दरहरूरे भाग गये

फभोन्जभ याजारे प्रतततनगध सबाको ऩुनस्
त थाऩनाभापतत प्रजाततत्र जनताकै हातभा पकातएको घोषणा गये का गथए । जनताको
अगधकाय जनताभा पकातउने शाही घोषणा मसप्रकाय यहे को गथमो ।

नेऩार अगधयाज्मको याज्मशन्क्तको स्रोत नेऩारी जनता नै बएको य नेऩारको सावतबौभसत्ता एवभ ् याजकीमसत्ता नेऩारी

जनताभा नै तनहहत यहे को तथ्मराई रृदमङ्गभ गदै वततभान जनआतदोरनभापतत असबव्मक्त बएको जनबावना एवभ ्
आतदोरनयत सात याजनीततक दरको गठफतधनको भागतगचत्रका आधायभा भुरुकभा जायी हहॊसात्भक द्वतद्वरगामत

सभग्र सभस्माहरूको सभाधान गनत तत्कारीन प्रधानभतत्रीको ससपारयशभा नेऩार अगधयाज्मको सॊववधान , २०४७ फभोन्जभ

२०५९ सार जेठ ८ गते ववघटन बएको प्रतततनगधसबाराई मसै घोषणाभापतत ऩुनस्
त थावऩत गरयफक्सेका छौँ । फहुदरीम
प्रजाततत्रको यऺा, स्थामी शान्तत, यान्रिम एकता एव्भ सभवृ िको फाटोतपत भुरुकराई अतघ फढाउने न्जम्भेवायी फहन गनत
हाभी आतदोरनयत सात याजनीततक दरराई आह्वान गदत छौँ ।

2.2
2.2.1

सहमति (Negotiation)

नेऩारभा बइयहे को द्वतद्व सभाधानका रागग सात ऩाटॊ गठफतधनरे तम गये को याजनीततक तनकासराई कानुनी रूऩभा
सभाधान गनतका रागग सहमोग ऩुगोस ् बतने भनसाम शाही घोषणाभा व्मक्त गरयएको गथमो । घोषणारे द्वतद्वभा यहे को

भाओवादीराई रोकतान्तत्रक अभ्मास अफरम्फन गनत सहमोग ऩर्ु माएको गथमो । मसैअनस
ु ाय सयकाय य नेकऩा भाओवादीरे २५
भे २००६ भा मुिववयाभ गने सहभततभा हस्ताऺय गये य रोकततत्र, शान्तत य प्रगततको रागग ऩुन् प्रततफिता जनाएका गथए ।

त्मसफाहे क १२ फॉद
ु े सम्झौतारे ववश्वव्माऩी भानवअगधकायको भातमता य प्रततस्ऩधातत्भक फहुदरीम व्मवस्थाराई ऩतन स्वीकाय
गये को गथमो । सॉगसॉगै, जनताराई हदइने स्वास्थ्म, सशऺा जस्ता आधायबूत आवश्मकता, ववचाय य वाक स्वततत्रता,
हहॉडडुरको स्वततत्रता, डय धाकधम्कीयहहत वातावयण तनभातणका ववषमभा ऩतन सहभततभा उल्रेख गथमो । सयकाय य नेकऩा

भाओवादीफीच सन ् २००६ जन
ु १५ भा बएको मि
ु ववयाभ सम्झौताको अनग
ु भन गनत नागरयक सभाजका नेता तथा प्राध्माऩक
डा. वीये तद्रप्रसाद सभश्रको सॊमोजकत्वभा ३० सदस्मीम यान्रिम अनुगभन ससभतत गठन बएको गथमो । अनुगभन ससभततभा

आहदवासी जनजातत (८), दसरत (१), भहहरा (२), भधेशी (१) रगामतका सभुदामको प्रतततनगध यहे को गथमो । मसैगयी,
नागरयक सभाजका ऩाॉच जना अग्रज व्मन्क्तहरू सन्म्भसरत अवरोकन ससभततसभेत गठन बएको गथमो । जसको काभ

द्वतद्वयत ऩऺहरूको सहभतत, अनग
ु भनभा सहमोग गनयुत हे को गथमो । मसैगयी, नेकऩा भाओवादी य सात दरीम
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गठफतधनफीच सन ् २००६ जुन १६ भा ८ फॉद
ु े सम्झौता बएको गथमो । सम्झौताभा सॊमुक्त यारिसङ्घराई हततमाय य रडाकुको

अनुगभनका साथै भानवअगधकायको सॊयऺण य सुधायको रागग अनुयोध गने सहभतत यहे को गथमो । मो सहभतत तत्कारीन
अततरयभ सयकायको भातहतभा बएको गथमो ।

2.2.2

संहहिाकरण (Codification)

नेकऩा भाओवादी तथा तथा सयकायरे सन ् २००६ नोबेम्फय २१ भा हस्ताऺय गये को ववस्तत
ृ शान्तत सम्झौतारे सशस्त्र
द्वतद्वको अतत्मका रागग ऐततहाससक तथा आगधकारयक घोषणा गये को गथमो । सम्झौतारे रडाकु य हततमायको अनुगभन

गने न्जम्भा सॊमुक्त यारिसङ्घराई हदन भागत प्रशस्त गये को गथमो । ववस्तत
ृ शान्तत सम्झौताभा उल्रेख गरयएका भहत्वऩूणत
फॉद
ु ा तनम्नअनस
ु ाय छन ् ।

सशस्त्र द्वन्द्वको अन््य् ववस्तत
ु को ववगधवत अतत्मको घोषणा
ृ शान्तत सम्झौतारे नेऩारभा बएको १० वसे सशस्त्र मि
गये को गथमो । सम्झौताभा ववद्रोही य याज्मऩऺरे एक अकातको ववरुि कुनै ऩतन प्रकायको आिभण, हातन य ऺतत
नऩुर्माउने सहभतत गये का गथए । साथै, दव
ु ैऩऺरे कुनै ऩतन प्रकायको हातहततमाय, फारुद नक्रकतने य प्रमोग नगने सहभतत
बएको गथमो ।
सेना समायोजन् नेकऩा भाओवादीको रडाकुराई अस्थामी सशववयभा याख्ने य प्रभाणीकयण प्रक्रिमाफाट ऩुनस्
त थावऩत गने
वा सेना सभामोजनभा रैजाने सहभतत गरयएको गथमो । मस्तै, नेऩारी सेनाराई ऩतन आफ्नो ब्माये क (Barrack) भा
सीसभत याख्ने सहभतत बएको गथमो । य मी दव
ु ैका कामतराई सॊमुक्त यारिसङ्घरे अनुगभन गने य महद कसैरे शान्तत
सम्झौता ववऩयीत कामत गये याज्मको कानुनअन्र्तगत सजाम गरयने सम्झौता बएको गथमो ।
राज्यको ऩनासंरचना् सॊववधानसबाको तनवातचन गयी गठन बएको सॊववधानसबाफाट नमाॉ सॊववधान तनभातण गयी
सॊववधानसबाभापतत याज्मको ऩन
त ॊयचना गरयने उल्रेख गरयएको गथमो ।
ु स
राजिन्रको अन््य् शान्तत सम्झौतारे नेऩारराई औऩचारयक रूऩभा गणततत्रात्भक भुरुक घोषणा गये को गथमो ।
द्वन्द्वकाऱमा भएका मानवअधधकार उल्ऱङ्घनका घटनाको छानबबन् द्वतद्वका फेराभा बएका गम्बीय प्रकायका

भानवअगधकायका उल्रङ्घनका घटनाहरू जस्तै् फेऩत्ता, हत्मा, अङ्गबङ्ग आहदको छानत्रफन गयी सत्म तथ्म
ऩत्ता रगाउन सत्म तनरूऩण तथा भेरसभराऩ य फेऩत्ता छानत्रफन आमोग गठन गने सहभतत बएको गथमो ।
सम्झौताभा द्वतद्वकारभा ववस्थावऩत बएका भातनसहरूको ऩन
त थाऩना गने सहभतत बएको गथमो ।
ु स्
मानवअधधकार र ऱोकिन्रप्रति प्रतिबद्धिा् ववस्तत
ृ शान्तत सम्झौतारे मसअतघका सफै प्रकायका सम्झौताको ऩारना गने
सहभतत गये को गथमो । याज्म य ववद्रोहीऩऺरे भानवअगधकाय, अततयातन्रिम भानवअगधकायका कानन
ु भातमता, नागरयकका
हक अगधकायको ऩारना गनेभा सहभतत गये का गथए ।
न्याय र असऱ शासन् द्वतद्वयत दव
ु ैऩऺरे साभतती याज्म सत्ताको अतत्म गने य वैऻातनक ववगधभापतत बूसभको
व्मवस्थाऩन गने सहभतत बएको गथमो । जया गाडेय फसेको भ्ररटाचाय तनमतत्रण गनतका रागग कडा कानुनी प्रफतध गने
सहभतत दव
ु ैऩऺरे गये का गथए ।

2.2.3

कायाान्वयन (Materialisation)

ववस्तत
ू त कामतहरू बएका गथए । शान्तत
ृ शान्तत सम्झौताऩतछ द्वतद्व रूऩाततयण य शान्तत स्थाऩनाका रागग केही भहत्वऩण
सम्झौताऩतछ केही ऐन कानुन, सॊस्थागत सॊयचनाहरू तनभातण गरयए । शान्तत तथा ऩुनस्
त थाऩना भतत्रारमको गठन, नेऩार
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शान्तत सगचवारम कोष गठन, स्थानीम तथा न्जल्रास्तयभा स्थानीम शान्तत ससभततको तनभातण गये य शान्तत स्थाऩना य
द्वतद्व रूऩाततयणराई स्थानीम तफयफाट कामाततवमन गने कानुन य सॊस्थाको गठन गरयएका छन ् । स्थानीम शान्तत

ससभततभा स्थानीम नेता, नागरयक, फवु िजीवी, द्वतद्व ऩीडडतहरूको प्रतततनगधत्वको सन
ु न्ु श्चतता गरयएको छ । द्वतद्वकारभा
ध्वस्त बएको सॊयचनाहरूको ऩतन ऩुनतनभातण गने कामत प्रायम्ब बएका छन ् ।

ववस्तत
ृ शान्तत सम्झौतारे द्वतद्वकारभा बएका भानवअगधकाय उल्रङ्घनका घटनाहरूको तनरूऩण गनत सङ्िभणकारीन

तमामको सॊमतत्रहरूको व्मवस्था गये को छ । सशस्त्र द्वतद्वका िभभा द्वतद्वयत दव
ु ै ऩऺफाट गयी १४ हजाय भातनसहरू
भारयएका गथए । १ हजायको हायाहायीभा भातनसहरू फेऩत्ता ऩारयए बने २ राख ५० हजायदे खख ३ राख ५० हजाय भातनसहरू
ववस्थावऩत बएको ववसबतन सङ्घ सॊस्थाको असबरेखहरूभा उल्रेख छ । मसअवगधभा १० दे खख १५ राख भातनस अतम दे शभा
फसाइसयाइ गये को अनभ
ु ान गरयएको छ । द्वतद्वकारभा जफयजस्ती फेऩत्ता ऩारयएका १ हजाय बतदा फढी भातनसहरूको

अवस्था हारसम्भ अऻात नै छ । ववस्तत
ृ शान्तत सम्झौताभा सत्म तथा तनरूऩण तथा भेरसभराऩ आमोग य फेऩत्ता

छानत्रफन आमोगको गठन गयी गम्बीय खारका भानवअगधकाय उल्रङ्घनका घटनाभा सॊरग्नहरूराई कानुनी दामयाभा ल्माउने

सहभतत बएको गथमो । सयकायरे हारै ववस्तत
ृ शान्तत सम्झौताभा उल्रेख बएअनुसाय सत्म तनरूऩण तथा भेरसभराऩ
आमोग य फेऩत्ता छानत्रफन आमोग गठन गये को छ । तय, आमोगरे तमाम हदने कुयाभा द्वतद्वऩीडडतरे शङ्का व्मक्त गये का
छन ् ।

सयकायरे द्वतद्वऩीडडत तथा ततनका ऩरयवायराई केही आगथतक तथा प्राववगधक सहमोगहरू गये को छ । ववतयण

गरयएको सहमोग य मो िभभा आएका सभस्माहरूराई स्वततत्ररूऩभा अनग
ु भन गने सॊमतत्र बने ववकास गरयएको छै न ।
ववस्तत
ू स्वास्थ्म सवु वधा, सशऺा, योजगाय आहदको व्मवस्था गने उल्रेख
ृ शान्तत सम्झौताभा जनताराई आधायबत

गरयएको बए ऩतन मस अनुरुऩका कामत सततोषजनक रूऩभा बएनन ् । कय, ववप्रेषण आहदभापतत सङ्करन गरयएको यकभराई

जनताको आधायबूत आवश्मकता ऩरयऩूततत गने कामतभा सयकायरे रगानी गनत सकेको छै न । आधायबूत स्वास्थ्म सेवाभा

जनताको ऩहुॉचभा ऩुग्न सकेको छै न । योजगायी सज
ृ ना गनेतपत सयकायरे ध्मान केन्तद्रत गनत सकेको छै न । केतद्रीम
तथ्माङ्क ववबाग (CBS) २०१२ को तथ्माङ्ककाअनस
ु ाय २० वषतका भुतनको जनसङ्ख्मा ४८ प्रततशत यहे को छ । १६ दे खख ४०

वषत उभेय सभह
ू का १५ समको हायाहायीभा नेऩारीहरू प्रत्मेक हदन बायत, खाडीभर
ु क
ु य अतम दे शभा तनम्नस्तयको योजगायीको
खोजीभा ववदे सशतछन ् । सयकायरे दे शभा योजगायी सज
ृ ना गनेतपत ध्मान हदन सकेको बए राखौँ नेऩारी मुवा तमूनस्तयको

आम्दानी हुने जोखखभऩूणत श्रभका रागग ववदे सशने गथएनन ् । सयकायको आम्दानीको भुख्म श्रोत वैदेसशक योजगायीभा गएका
भानससहरूरे ऩठाएको ववप्रेषण नै हो । सभाजभा व्माप्त आगथतक साभान्जक ववबेदराई ऩूणरू
त ऩभा सम्फोधन गनत याज्मका

सॊमतत्रहरू चुकेका छन ् । मतत हुॉदाहुॉदै ऩतन ववस्तत
त ॊयचना य सभावेशी रोकततत्रको
ृ शान्तत सम्झौताराई याज्मको ऩुनस
तनभातणका ऩऺभा ऐततहाससक उऩरन्ब्धको रूऩभा भातन सक्रकतछ ।

2.3 अततरयभ सॊववधान
2.3.1

(Negotiation)

सात याजनीततक दर य नेकऩा भाओवादीफीच बएको ववस्तत
ृ शान्तत सम्झौताऩतछ अततरयभ सॊववधान फनाउनका रागग
ववऻहरूको सभह
ू फनाइमो । जनआतदोरन य भानवअगधकायको ऺेत्रभा मोगदान हदएका व्मन्क्तहरूराई सयकायरे अततरयभ

सॊववधानका रागग फनाइएको ववऻ सभूहभा साभेर गये को गथमो । ववऻ सभूहभा जनजातत, दसरत, भधेशी, भहहरा आहद वगत
य सभूहको सभानुऩाततक सभावेसशता यहे को गथएन । तय, ती सभूहसॉग सॊववधानका अततयवस्तुका सतदबतभा छरपर गरयएको
गथमो । ववऻ सभूहराई अततरयभ सॊववधान तनभातणका रागग १५ हदनको सभमावगध हदइएको गथमो । दरहरूका फीचभा बएको

असहभततका कायण अततरयभ सॊववधान जायी हुन तनकै हप्ता रागेको गथमो । सयकायरे सन ् २००७ जनवयी १५ भा अततरयभ
सॊववधान जायी गये को गथमो । भधेशी जनअगधकाय पोयभरे अततरयभ सॊववधान भधेशी जनता ववयोधी बएको बतदै
काठभाडौँको भाइतीघय भण्डराभा एक कामतिभको आमोजना गयी अततरयभ सॊववधान जरामो । सॊववधान जराउने कामतभा
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सॊरग्न बएको आयोऩभा भधेशी जनअगधकाय पोयभका अध्मऺ उऩेतद्र मादवरगामतका केही कामतकतातराई प्रहयीरे गगयफ्ताय
गर्मो । आफ्ना अध्मऺ गगयफ्ताय बएको ववयोधभा ससयहाको रहानभा प्रदशतन गरययहे का एक जना मुवा भारयएऩतछ
बड्क्रकएको आतदोरन भधेशका धेयै न्जल्राभा पैसरमो । आतदोरनका िभभा ५३ जना भातनसको ज्मान गएको गथमो ।
सयकाय य भधेशी जनअगधकाय पोयभकाफीच सन ् २००७ भाचत १४ भा बएको सम्झौताभा नेऩारराई सङ्घीम स्वरूऩभा रैजाने

सहभतत बइ आतदोरन स्थगगत बएको गथमो । मो आतदोरनऩतछ नेऩारभा याज्म सॊयचनाका सतदबतभा नमाॉ फहसको
सुरुआत बमो ।

2.3.2

संहहिाकरण (Codification)

अततरयभ सॊववधान जायी बएको २००७ दे खख २०१० सम्भको अवगधभा नेऩारको अततरयभ सॊववधान आठऩटक सॊशोधन गरयमो
। सॊववधान सॊशोधन गनुक
त ो भर
ू उद्देश्म ववसबतन ऩऺसॉग गरयएका सम्झौताहरूराई सरवऩफि गनुत यहे को दे खखतछ । अततरयभ
सॊववधानभा शासनको अगधकाय नेऩारी जनताभा यहे को बनेय उल्रेख छ । मस्तै धाया ४ रे नेऩारराई एक स्वततत्र,
अववबाज्म, धभत तनयऩेऺ, सभावेशी य सङ्घीम रोकतान्तत्रक गणततत्रात्भक दे श बनेय उल्रेख गये को छ । नेऩारको नमाॉ
सॊववधान जनताफाट तनवातगचत सववधानसबाफाट फनाउने उल्रेख छ । यान्रिम भानवअगधकाय आमोगराई सॊवैधातनक फनाउने ,
सयु ऺा सॊमतत्रको तनमतत्रण भन्तत्रऩरयषद्मा याख्ने जस्ता भहत्वऩण
ू त ववषम अततरयभ सॊववधानभा उल्रेख छन ् । मस्तै, अततरयभ

सॊववधानरे भाओवादी रडाकुहरूको व्मवस्थाऩनका रागग ववशेष ससभततभापतत अनुगभन, व्मवस्थाऩन य ऩुनस्
त थाऩना गने
उल्रेख गथमो ।

नेऩारको अततरयभ सॊववधानको प्रस्तावनाभा ‘ऐततहाससक जनआतदोरनफाट जायी बएको मस सॊववधानरे सीभाततकृत

जनताको ऩऺभा य ववकासभा कामत गनेछ’ बनी उल्रेख छ । अततरयभ सॊववधानको धाया १३ भा सीभाततकृत, आहदवासी
जनजातत, दसरत, आगथतक, साभान्जक तथा साॊस्कृततक रूऩभा ऩछाडड ऩारयएका सभूहको उत्थान, ववकास, सॊयऺण गनुत उद्देश्म
यहे को उल्रेख गरयएको छ ।

2.4 सॊववधानसबा
अततरयभ सॊववधानभा उल्रेख बएअनुसाय सॊववधानसबाभापतत सभावेसशता, जनताका हक अगधकायराई सुतनन्श्चत गनतका
रागग नमाॉ सॊववधान फनाउन ८ अवप्रर २००८ भा सॊववधानसबाको तनवातचन सम्ऩतन बएको गथमो । सॊववधानसबाको तनवातचन

अतघ भधेशी, जनजातत दसरत सभुदाम तथा भाओवादीरे सडक आतदोरन गये का गथए । परस्वरूऩ सॊववधानससबाभा
सभानऩ
ु ाततक तनवातचन प्रणारी अफरम्फन गने सहभततभा आतदोरन स्थागगत बएको गथमो । सॊववधानसबाको सदस्म
सङ्ख्मा ६ सम १ कामभ गने जसभा ५६ प्रततशत सभानुऩाततक, ४० प्रततशत प्रत्मऺ तनवातगचत, चाय प्रततशत सयकायरे

भनोतनत गने व्मवस्था सहभततभा गरयएको गथमो । सयकायरे भनोतनत गने चाय प्रततशत सदस्मभा नागरयक सभाजका
व्मन्क्त, सॊववधानसबाभा प्रतततनगध नबएका सभुदाम वा वगत तथा ववऻहरूराई छनौट गने सहभतत बएको गथमो ।
ऩहहरो सॊववधानसबा सभावेशी चरयत्रको यहे को गथमो । सॊववधानसबाभा ३३ प्रततशत भहहरा, ३६ प्रततशत आहदवासी
जनजातत, आठ प्रततशत दसरत य २३ प्रततशत भधेशी तथा अतम धभत, ऺेत्रका जनताको प्रतततनगधत्व यहे को गथमो ।
सॊववधानसबाको सन ् २८ भे २००८ भा फसेको ऩहहरो फैठकरे नेऩारराई सङ्घीम रोकतान्तत्रक गणततत्र नेऩार बनी घोषणा

गये को गथमो । सॊववधानसबारे सॊववधान फनाउनका रागग ववसबतन ओटा ससभतत फनाइ ववसबतन ववषमभा छरपर गये को
गथमो य सहभततको प्रततवेदन सॊववधानसबाभा ऩे श गये का गथए । याज्म ऩुनस
त ॊयचना ससभतत य शासकीम स्वरूऩको तनधातयण

ससभततको प्रततवेदनराई बने सॊववधानसबाभा सभावेश गनत सक्रकएको गथएन । तय, मी दव
ु ै ससभततरे सहभतत गनतका रागग
धेयै नै सभम सरएको बए ऩतन सहभततको प्रस्ताव सॊववधानसबाभा ऩेश गनत सकेनन ् ।

सॊववधानसबाको फैठक फसेको दई
ु वषतसबत्रभा सॊववधान जायी गने बतनए ऩतन सॊववधानसबाको म्माद तीन ऩटक थऩ

गरयमो । सवोच्यच अदारतरे ऩटकऩटक सॊववधानसबाको म्माद थप्न नऩाइने आदे श गये ऩतछ सन ् २८ भे २०१२ भा
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सॊववधानसबाको ववघटन बएको गथमो । याजनीततक दरहरू सॊववधानसबाको ववघटनको दोष एकअकातराई रगाउन प्रमासयत
यहे । प्रधानभनत्री डा. फाफुयाभ बट्टयाईरे सॊववधानसबा ववघटन बएको करयफ नौ भहहनासम्भ शासनभा यहे । सवोच्यच
अदारतका प्रधानतमामाधीशको अध्मऺताभा अततरयभ चुनावी सयकायको गठन गने ठूरा याजनीततक दरहरूफीचको
सहभततऩतछ प्रधानभतत्री डा. फाफुयाभ बट्टयाईरे यान्जनाभा हदए । सवोच्यच अदारतका प्रधानतमामाधीश खखरयाज ये ग्भीको

अध्मऺताभा गठन बएको भन्तत्रऩरयषद्रे सॊववधानसबाको दोस्रो तनवातचन १९ नोबेम्फय २०१३ सपरताऩूवत सम्ऩतन गयी
शासनसत्ता जनतनवातगचत प्रधानभतत्रीराई सुम्ऩेको गथमो । नवगहठत सॊववधानसबारे ऩाॉच ओटा ससभतत गठन गनुक
त ा साथै
अतघल्रो सॊववधानसबारे गये का तनणतमको स्वासभत्व ग्रहण गये को छ ।

3

याज्मको ऩुनस
त ॊयचनाको वववाद् सभावेशी नेऩार उतभुख

याज्मको ऩन
त ॊयचनासम्फतधी वववादका नै ऩहहरो सॊववधानसबाको ववघटन हुनक
कायण बतनएको छ । ववषेशगयी
ु स
ु ो प्रभख
ु
प्रदे शको सङ्ख्मा य नाभाकयण, शासकीम स्वरूऩका प्रकायका ववषमभा भतबेद तथा वववादहरू यहे का गथए ।

3.1 प्रदे शको प्रकृततभा बएको वववाद
3.1.1

िीन िहको सङ्घीय संरचना

ऩहहरो सॊववधानसबाभा नेऩारराई तीन तहको सॊयचनाभा १) सङ्घीम, २) प्रदे श, य ३) स्थानीम तहभा ववबाजन गने सहभतत
बएको गथमो । हार कामभ यहे को प्रशासतनक तथा याजनीततक ववबाजनराई ऩूणत रूऩभा नकाये य नमाॉ सॊयचना य सीभा
फनाउने सहभतत सॊववधानसबारे गये को गथमो । मसववषमभा सफैजसो याजनीततक दर य ततनका बात ृ सॊस्था तथा नागरयक

सभाजरे फह
ृ त ् छरपर चराएका गथए । न्जल्रा ववकास ससभतत भहासङ्घरे (FoDDC) रे चाय तहको सॊयचनाको भाग
गये को गथमो । उसको भाग हार कामभ यहे का न्जल्राहरूराई कामभ याख्नुऩने यहे को गथमो । एक जना याजनीततककभॉ

कृरणप्रसाद साऩकोटा हार कामभ यहे को न्जल्रा सॊयचनारे ऩव
ू ातधाय ववकासभा याम्रो बसू भका तनवातह गये को ववश्वास गछत न ्
(२०११) ।

3.1.2

प्रदे श तनमााण

याज्म ऩुनस
त ॊयचना ससभततरे प्रदे श तनभातणको आधायको रागग नौ वटा आधाय जसभा ऩहहचान य साभतथ्मका आधायभा १४

प्रदे शको प्रस्ताव गये को गथमो । मसयी ऩहहचानको रागग ऩाॉच वटा आधाय फनाएको गथमो ती मसप्रकाय यहे का छन ् । क.
जातजातत वा सभद
ु ाम ख.

बाषा ग.

सॊस्कृतत घ. बौगोसरक तथा ऺेत्रीम तनयततयता ङ. ऐततहाससक तनयततयता । मस्तै,

साभतथ्मका आधायहरू मसप्रकाय यहे का छन ् । क. आगथतक अततयसम्फतध तथा ऺभता ख. ऩूवातधाय ववकास तथा सम्बाव्मता
ग. प्राकृततक स्रोतसाधनको उऩरब्धता घ. प्रशासतनक सुगभता

।

मी ववषमहरूराई प्रदे श तनभातणको आधाय फनाउनुको उद्देश्म बनेको बववरमभा प्रदे शरे आधायबूत ववकास य सवरता प्राप्त

गयी आत्भतनणतमको ऺभताभा ववकास होस ् बतने यहे को दे खखतछ । प्रस्ताववत सूचीका आधायहरूभा याज्मको ऩुनस
त ॊयचना

ववषेशगयी प्रदे शको नाभाङ्कनका गने कामतभा तनकै वववाद बएको गथमो य मो वववाद हारसम्भ ऩतन कामभै छ । मसखारको
वववादभा वववादभा दई ऩऺहरू छन ् जसभध्मे एउटा ऩऺको अडान प्रदे शको नाभाङ्कन गदात आहदवासी सभह
ू को नाभ याखखनु

हुॉदैन य अको ऩऺ प्रदे शको नाभाकयण आहदवासीको इततहासराई सम्भान गदै गनुऩ
त छत बतने यहे को छ । थौये सङ्ख्माभा बए
ऩतन केही याजनीतनऻ, केही नेता, ववद्वान य नागरयक सभाजका सदस्मरे बने मी भागथका आधाय भात्र होइन अतम
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साॊस्कृततक, साभान्जक य आगथतक ऩहहचानको ऩऺ य आधायराई ऩतन ध्मान हदएय प्रदे शहरूको नाभाकयण गनुऩ
त छत बतने याम
हदएका छन ् । मसयी नाभकयण गरयएका प्रदे शभा उनीहरूको जनसङ्ख्माको उऩन्स्थतत थोयै छ । जस्तै् सरम्फूवानभा सरम्फूको
जनसङ्ख्मा २६ प्रततशत भात्र यहे को छ ।

सफैबतदा धेयै वववाद प्रदे शको बौगोसरक सॊयचनाभा यहे को छ । एकऩऺ हहभारदे खख भधेशसम्भ छोएको प्रदे शका आकाय

हुनऩ
ु छत बतने अडान छ । अकोततय, ववसबतन शन्क्त सभह
ू जसभा एभाओवादी, भधेशी, जनजाततहरू बने उनीहरूको
जनसङ्ख्माको केन्तद्रत बएको अवस्थाअनुसाय प्रदे शको आकाय हुनुऩछत बतने भागभा अडडग छन ् । नेऩारभा १ सम बतदा
फढी जातजातत यहे का छन ् तय, प्रदे श नाभाकयण गदात ८ दे खख १० वटा भात्र जाततको आधायभा नाभाकयण हुॉदा अतम
जातजाततभा पुट आउने तथा प्रदे शको सङ्ख्मा धेयै फनाउॉ दा याज्मरे आगथतकरूऩभा धातन सक्दै न बतने धायणा याख्ने एउटा
ऩऺ य अकोऩऺ नेऩार तनभातणताका य ऩतछको इततहासराई ऩहहचान हदनऩ
ु छत बतने भातमता याख्छ

। प्रदे शहरू स्वततत्र हुने
बएकारे प्रमोगभा नआएका स्रोतसाधनको प्रमोगफाट याज्म आगथतक रूऩभा ऩतन सफर हुनेछ बतने भातमता य अडान मो
ऩऺरे याख्दछ । त्मस्तै, दसरतहरूका रागग गैयबौगोसरक प्रदे श (Non- territory) ऩव
ू त भेचीदे खख ऩन्श्चभ भहाकारीसम्भको
फनाउनुऩने भाग यहे को छ ।

3.2 शासकीम ऩितत
याज्म ऩन
त ॊयचना ससभततरे प्रस्ताव गये को सङ्घीम सॊयचनाभा तीन तहको हुने उल्रेख गये को छ । मस ससभततको
ु स
प्रततवेदनभा स्थानीम तहराई तनकै शन्क्तशारी अगधकायहरू हदइएको छ । स्थानीम तहराई बूसभकय, सञ्चाय, घयवहार,

नगयप्रहयीय ऩमतटक शुल्क उठाउने अगधकाय यहे को छ । तय, मी अगधकायको प्रमोग को ? कसरे य कस्तो ? भोडेरभा गने
बतने खुराएको छै न ।

मस्तै, ससभततरे प्रस्ताव गये को याज्मका अङ्गहरू व्मवस्थावऩका, तमामऩासरका य कामतऩासरका तीन तहभा नै यहने
व्मवस्था प्रस्ताव गये को छ । जसरे स्थानीम शासनराई प्रभुख रूऩभा सरएको दे खखतछ । शन्क्तको फाडपाॉडको सम्फतधभा

कामतकायी शन्क्त प्रदे शको भख्
ु म व्मन्क्त य स्थानीम दव
ु ैभा यहने प्रस्ताव गये को छ । ववशेष ऩरयन्स्थततभा बने मो अगधकाय
सङ्घीम सयकायसॉग यहने प्रस्ताव गरयएको छ ।

स्थानीम तहभा यहे को सॊयचनाको शासन ऩिततका रागग स्थानीम कामतकायी प्रभख
ु य उऩप्रभख
ु ऩतन हुने बनी ससभततरे
प्रस्ताव गये को छ । मी व्मन्क्तहरूको चमनका रागग आवगधक तनवातचन गने य उनीहरूको ऩदावगध ऩाॉच वषतको यहने छ बनी
ससभततको प्रस्तावभा उल्रेख छ । स्थानीम तहभा ऩतन सभावेसशताराई ध्मान हदॉ दै, ३० प्रततशत ऩदहरू सभानुऩाततक
प्रतततनगधभापतत गने बनी प्रस्ताव गरयएको छ । याजनीततक दररे ऩाएको बोटको आधायभा प्रतततनगधहरू छातनने व्मवस्था
गये को छ । मसयी, प्रतततनगध छातदा याजनीततक दरहरूरे जातजातत, भहहरा, दसरत य बौगोसरक ववववधताराई ध्मान
हदनऩ
ु नेछ बनी प्रस्ताव गये को छ । मद्मवऩ, स्थानीम सयकायरे के कतत अगधकायको कसयी प्रमोग य सीभाङ्कनका ववषमभा

स्ऩरट खुराएको छै न । स्थानीम य प्रादे सशक तहभा तमातमक सॊयचनाको प्रस्ताव ससभततरे गये को छ । दव
ु ै तहभा

ससभततभापतत तमामाधीशको ऩदऩूततत गने प्रस्ताव ससभततरे गये को छ । ससभततरे तमामऩासरका चाय तहभा प्रस्ताव गये को
दे खखतछ ।

ववशेष आयऺणका रागग तीन प्रकायको प्रस्ताव गरयएको छ् १) स्वशाससत ऺेत्र (आहदवासीहरूको रागग), २) ववशेष ऺेत्र
(साभान्जक रूऩभा वऩछडडएको सभूह जस्तै दसरत) य सॊयक्षऺत ऺेत्र (अल्ऩसङ्ख्मक सभूह जस्तै भुन्स्रभ) का रागग । मसयी
प्रस्ताव गरयएका ववशेष ऺेत्रहरूको सङ्ख्मा २३ वटा यहे का छन ् । तय, प्रस्तावभा प्रदे श, सङ्घीम य स्थानीम य ववशेष ऺेत्रका
सयकाय, तमामऩासरका, कामतऩासरकाफीच कसयी सभतवम गने बतनेभा स्ऩरट ऩारयएको छै न । अस्ऩरट खारका सॊयचनारे

बोसर द्वतद्व हुने सम्बावना फढी यहतछ । छोटकयीभा के बतन सक्रकतछ बने, याज्म ऩुनतसॊयचनाको मो प्रस्तावभा याजनीततक
दरहरूफीच ठूरो ववभतत यहे को छ । य त्मो ववभतत दोस्रो सॊववधानसबाभा ऩतन कामभ छ ।
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4 तनरकषत
नेऩारभा शान्तत स्थाऩना

य रोकतान्तत्रक प्रक्रिमाभा केही उऩरब्धीहरू बएका छन ् । जस्तै् नेकऩा भाओवादीको

सॊववधानसबाभा फढी प्रतततनगधत्व, अतम नमाॉ दरको ऩतन उल्रेख्म उऩन्स्थतत यहे को गथमो मसकायण ती दरहरूरे

रोकततत्रका भातमताराई ववस्तायै अफरम्फन गदै गइयहे का छन ् । शान्तत प्रक्रिमाका कामतहरू हठकसॉग सभाधान नबएका
कायणरे नेऩार असपर यारिभा ऩरयणत हॉदैछ बतने ऩतन गरयएको छ । द्वतद्वका सभमभा नागरयक सभाजरे शान्तत

स्थाऩनाको रागग चराएको आतदोरन य ऩहररे द्वतद्व अतत्म गनतका रागग तनकै ठूरो ऩहर बएको गथमो । मसयी गरयएको

ऩहररे सन ् २००६ को जनआतदोरनभा तनयङ्कुश याजाको शासनको अतत्म भात्रै होइन, याजसॊस्थाराई नै उतभुरन नै गर्मो ।
सॊववधानसबाभा ऩतन नेऩारको ववववधताअनुसाय सभाजका ववसबतन सभूह, वगतको प्रतततनगध बएको गथमो । हारको

सॊववधानसबाभा ऩतन त्मो अवस्था दे खखएको छ । जनआतदोरनको सपरतारे जनताभा आगथतक रूऩभा प्रगतततपत उतभुख हुने
आशा ऩराएको छ बने याज्म सॊयचनाभापतत नमाॉ नेऩार फनाउनेतपत दे श अगाडड फढे को छ । सफै याजनीततक दरहरूरे
आफ्ना चुनावी घोषणाऩत्रभा हदगो ववकासराई प्राथसभकता हदएका छन ् ।
ऩहहरो सॊववधानसबाराई ठूरा याजनीततक दरका नेतारे सहभततको नाभभा कोठे फैठकहरूभा सीसभत गयाएका गथए ।

सॊववधानका वववाहदत ववषमभा सॊववधानसबाभा छरपर हुनुऩनेभा मस्ता छरपर याजनीततक दरका फैठकभा बए । वववाहदत
ववषमको टुङ्गो नराग्दै सॊववधानसबाको ववघटन बएको गथमो । सॊववधानसबाका सदस्महरू बने तारी फजाउन भात्र सीसभत
बएका गथए । दोस्रो सॊववधानसबाभा ऩतन त्मस्तै प्रकायको कामतहरू दोहोरयने खतया फढे को छ ।

याज्म ऩुनस
त ॊयचनाको भुख्म एजेण्डा फोकेका भधेशी य जनजाततहरूको सॊववधानसबाभा आवश्मक

प्रतततनगधत्व छै न ।

सभग्र भधेश एक प्रदे शको नायाका साथ तनवातचनभा गएका भधेशवादी दरको सॊववधानसबाभा उऩन्स्थतत तमून यहे को छ ।
जातीम ऩहहचानभा केन्तद्रत बएय गठन बएका नमाॉ ऩाटॊहरूको अवस्था ऩतन याम्रो छै न । दसरतको सहबागगता य एक

गैयबौगोसरक प्रदे शको भाग ववसबतन सभह
ू भा ववबान्जत बएको कायण उनीहरूको अवस्था ऩतन कभजोय यहे को छ । ऩहहरो
सॊववधानसबाको ववघटन मी ववषमहरूभा सहभतत नबएय बएको नेताहरूरे बतदै आएका छन ् ।

अगधकायका रागग स्थानीमदे खख केतद्रसम्भ आतदोरन य तनयततय दफाफ हदन सक्रकमो बने अगधकाय प्रान्प्तको रडाइॉभा
सहबागगता, मोजना, य तनणतम प्रक्रिमाभा ऩहुॉच सम्बव हुनेछ । ववसबतन प्रकायका सभस्माका फाफजुद नागरयक बने
ऩारयवारयक, साभान्जक, य सभुदामकाफीचका सम्फतधराई सुदृढ फनाउनभा सध रागगयहे का छन ् । य, मो नै हदगो शान्तत
स्थाऩनाको भुख्म आधायस्तम्ब हो ।
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