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आदिवासी जनजादि महासघं, 
जनजादि आनिदोलन र नागररक खबरिारी

कैलाश राई 

पषृ्ठभूदम 
नेपालका आदिवासी जनजादिहरू पथृवीनारायण शाहकदो नेपाल एकीकरणपदि राजय-सत्ाकदो 
प्रदिरदोधी शदति बनेकदो इदिहास ि । उनीहरू शाह, राणा र पञ्ायिकालीन राजय-सत्ासँग 
लडे । आ-आफना जािीय, सामादजक, सांसकृदिक, भादिक, धादममिक, राजनीदिक र आद्मिक 
अदधकार ि्ा सवायत्िाका लादग िी प्रदिरदोध गररएका द्ए ।1 एकिनत्ीय शासकीय 
वयवस्ामा दवगिका िी सबै दवद्दोह/संघिमिहरू िबाइए । दिनकदो प्रभाव अस्ायी रह्दो । 
यद्यदप तयसिा दवद्दोही संघिमिहरूले दनदचिि इदिहास र्े । दभनन अवदध र प्रकृदिका जािीय 

1 १०४ विषे राणा/शाहकालीन शासक-सत्ा दवरुद्ध दलमबबू (दव.सं. १८४८); िामाङ (दव.सं. 
१८५०); राई (माझ दकराि दव.सं. १८६४), भदोटे (दव.सं. १९०७), मगर, गुरुङ र आठपहररया 
(दव.सं. १९३३) हरूले जािीय सांसकृदिक-राजनीदिक हकअदधकार र सवशासनका लादग दवद्दोह 
गरे (दिकपाल २०७६) । दहनिबू धममि-संसकृदिमा आधाररि सामादजक-सांसकृदिक मबूलय-मानयिा र 
्ाल्लनलाई वयवदस्ि र औप्ाररक िवरमा जंगबहािुर राणाले मुलुकी ऐनमा संगृदहि गरेर 
दव.सं. १९१० मा उति ऐन लागबू गरे । ऐनले आदिवासी जनजादिहरूलाई दहनिबू वणामिश्रमदभत् 
नराखीकनै “मादसनया” र “नमादसनया मिवाली” मा श्रेणीबद्ध गरी राजयकदो सवेचिा्ारी शासकीय 
एकादधकारमा दभत्यायदो । पञ्ायिकालमा बहुल सामादजक य्ा म्िलाई जबरजसिी एकरूपिामा 
ढाली जािीय पदह्ान िबाउने काम गररयदो ।

अध्ा् ५
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दवद्दोही समबूहहरूले एक खालकदो ्ेिना र संगठन दनमामिण गरे ।2 तयसैले दव.सं. २०४६ 
पदिकदो जनजादि आनिदोलनले राजयलाई खबरिारी गनषे लक्य दलयदो र यस िीन िशकमा 
जनजादि आनिदोलनले एक दवशेि सामादजक शदतिकदो हदैसयि बनायदो (हानगेन सन् २००७) ।

“गैरराजनीदिक संस्ागि एजेनट” (वनि सन् २००६) कदो रूपमा आनिदोलनकदो नेिृतव 
नेपाल आदिवासी जनजादि महासंघले ग¥यदो । महासंघ नेपालका आदिवासी जनजादिहरूकदो 
प्रदिदनदधमबूलक जािीय संस्ा हदो । आनिदोलन मारमि ि महासंघले आदिवासी जनजादि 
समुिायमाद् ऐदिहादसक रूपमै हुँिैआएकदो बहुिहगि र बहुप्रकृदिका दवभेि र शदोिणकदो 
दवरदोध गिदैआएकदो ि । महासंघ, आदिवासी जनजादि समुिाय र राजय-सत्ा जदोड्ने कडी 
पदन बनयदो । तयसैले दव.सं. २०४६ पदि उिाएकदो जनजादि आनिदोलनकदो दवकासक्रम, 
शदति र कमजदोरी केलाउने एक उपयुति माधयम हदो । महासंघले आदिवासी जनजादिहरूकदो 
पदह्ान र सवाललाई वैधादनकिा प्रिान गनमि, शासनमा र नीदि दनमामिणमा यस समुिायकदो 
प्रदिदनदधतव वदृद्ध गनमि, नेपाली राजय र समाजलाई बहुल र समावेशी बनाउन भबूदमका खेलयदो 
(गुरुङ २०६७; िामाङ २०७५) ।

जािीय सवशासन र सवायत्िा सदहि खदोदसएकदो पदह्ान र अदधकार पनुिामिबी गनषे जनजादि 
महासंघ नेपालकदो बहृि ्नागररक समाजकदो अदभनन अंग हदो ।3 ऊममन (सन ्२००४ : ११४) 
ले भने झै ँ“दविम, उ्नी् र बहुल समाजका पदह्ानवािी समबूहहरू पदन नागररक समाजका 
वैधादनक बादसनिा” (गेलनर सन् २००९ बाट उद्धृि) हुन् । राजयकदो पररवदिमिि सवरूप र 
नेपालमा लदोकिनत्का लादग गररएका संघिमिका सनिभमिमा नागररक समाजका दवदभनन आयामकदो 
दवशे्िण आवशयक ि (िाहाल सन् २००१; िामाङ सन् २००२; हािे्ु सन् २००६) ।  

2 यद्यदप समग्र आदिवासी जनजादिहरूकदो सामबूदहक राजनीदिक आनिदोलनकदो इदिहास 
िैन । एक-एक जािीय समबूहले दवदभनन समयमा गरेका िी दवद्दोहले समग्र आदिवासी जनजादिकदो 
प्रदिदनदधतव गिदैनन् (लाविी २०७०) । यी आनिदोलनले पदिललदो आदिवासी जनजादि आनिदोलनका 
लादग ऐदिहादसक आधार ियार पानमि सहयदोग गरे ।

3 जनजादि आनिदोलनले दनदचिि ्ाि्लदोकदो सवशादसि र सवायत् जािीय समबूहकदो पदह्ान 
अनुरूपकदो हकअदधकार पुनस्ामिपनामा जदोड दिनि । डेदभड गेलनरले ््ामि गरे अनुसार आदिवासी/
जािीय समबूहहरूकदो दवद्दोही ्ररत्, प्र्ाजदनि पृ् क कानबूनी अभयास, “सामप्रिादयक” र सांसकृदिक 
्ररत् ि्ा “सयाभेज” प्रकृदि र नागररक समाजकदो आम ्ररत्बी् दभननिा ि । तयसिै एकिनत्ीय 
शासकीय पद्धदि र नागररक समाजबी् पदन दभननिा ि । यी िुवैभनिा उिार र खुला ्ररत् बदोकने 
नागररक समाजले दहंसा, दवद्दोह वा सशस्त्र आनिदोलन र शदोिण िमनजसिा “अदिवाि” मा दवश्ास 
राखिैन । बहुल लदोकिादनत्क राजयकदो दवकाससँगै आदिवासी/जािीय समबूहकदो जनजीवन, प्र्ा र 
्ररत् पदन रूपानिररि हुँिैआएकदो ि । नागररक समाजले दवशेि जािीय ्ररत् अवलमबन गिदैन । 
िर जािीय समबूहहरू नागररक समाजका अवयव बनन सकिन् (गेलनर सन् २००९ : १–२४) ।
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खबरिारी गनषे भबूदमकामा उदभएकदो जनजादि आनिदोलनकदो आनिररक र बाह् पक्षहरूकदो 
लेखाजदोखाले नेपालमा नागररक समाजकदो एक दभनन आयाम बुझन सघाउनेि ।

२०४६ साल पदिका सामादजक आनिदोलनकदो एक शदति बनेकदो जनजादि आनिदोलनले 
२०७० सालकदो िशकमा आइपुगिा क्षयीकरणकदो बाटदो दलयदो । अदस्र राजय सञ्ालन र 
िरल रादट्रिय राजनीदिमा जनजादि महासंघले आफना सैद्धादनिक धरािल अनुरूप आनिररक 
संर्ना-पद्धदि र आनिदोलनकदो रणनीदि/दक्रयाकलापहरू दनधामिरण गरी सही रूपमा कायामिनवयन 
गनमि नसकिा जनजादि आनिदोलनकदो शदति क्षय भएकदो भनने यदो लेखकदो मबूल िकमि  हदो । कुनै पदन 
आनिदोलन दनदचिि दबनिमुा पुगेपदि कमजदोर हुनु सवाभादवक हदो । तयसदो हुनुकदो बहुआयादमक 
सनिभमि र कारण बुझन भने अतयनि जरुरी ि । यदो लेख सामादजक आनिदोलनकिामिकदो रूपमा 
जनजादि महासंघकदो आनिररक संर्ना र दक्रयाकलापहरूमा केदनद्ि ि । सामादजक 
आनिदोलनकारी एक शदतिकदो रूपमा महासंघकदो दनमामिण, तयसकदो संर्ना, कायमिशैली, नेितृव, 
आनिररक शदति संर्ना र शदति अभयासका पक्षहरूमाद् िलरल गिदै जनजादि आनिदोलनकदो 
दवकासक्रम, शदति र कमजदोरीलाई यस लेखले केलाउँि । यसिदो अधययनले महासंघ जदोदडएकदो 
जनजादि आनिदोलनकदो ्ररत् र भबूदमकालाई लेखाजदोखा गनमि पदन मद्दि गिमि ।4

उपलबध अ/प्रकादशि स्दोि सामग्री ि्ा महासंघकदो केनद्ीय संर्ना र दक्रयाकलापमा 
आधाररि यदो लेखका ्ार खणड िन् । पदहलदो खणडमा महासंघ गठनकदो नालीबेली र यसकदो 
नेितृव क्ा ि । यस खणडले महासंघ उिय हुनकुदो पषृ्ठभबूदम र औद्तय िशामिउँि । िदोस्दो खणडले 
आदिवासी जनजािीय पदह्ान कसरी सवीकायमि भयदो र यस क्रममा कसिा ्नुौिी आए भनने 
््ामि गिमि । यदो खणडमा आदिवासी जनजादिहरूकदो पृ् क पदह्ानकदो सैद्धादनिक, नीदिगि र 
वयावहाररक पाटाहरू मारमि ि पदह्ानकदो लडाइकँदो द्त्ण गररएकदो ि । लेखकदो िेस्दो खणड 
महासंघले आनिदोलन मारमि ि उठाएकदो सवाल र िी सवालमा आएकदो रूपानिरणमा केदनद्ि 
ि । सामादजक-सांसकृदिक आयामबाट उठाइएका आनिदोलनका सवाल ि्ा मुद्दाहरूलाई 
राजनीदिक सवरूप दिइएकदो ््ामि यदो खणडमा ि । महासंघ िुलनातमक रूपमा कमजदोर र 
आलदोद्ि हुनुकदो आयामलाई ्ौ्दो खणडले समेटेकदो ि । यदो खणडले महासंघकदो संर्ना, 
नेितृव र दक्रयाकलापहरू मारमि ि जनजादि आनिदोलनकदो क्षय-क्रमबारे ््ामि गरेकदो ि । 

महासघंकदो गठन र ्सकदो नेिृतव
दव.सं. २००७ साल राणाशासनकदो अनतयपदि आ-आफना संसकार, संसकृदि, परमपरा 
जदोगाउने र पुनजामिगरण लयाउने, भादिक ्ेिना र सादहदतयक दक्रयाकलापमा केदनद्ि जािीय 

4  नेपालमा बृहि् सामादजक आनिदोलनदभत् जनजादि आनिदोलनकदो भबूदमका/स्ानबारे 
िुलनातमक अधययन जरुरी ि । यस लेखमा यदो पक्षलाई भने िलरल गररएकदो िैन ।
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संगठनहरूकदो सदक्रयिाले महासंघ स्ापना गनमि समभव बनायदो । पञ्ायिी वयवस्ादभत् 
दवदभनन जनजािीय समबूहहरू आ-आफनै ढंगले आनिररक अभयास र संघिमिमा द्ए (गुणरतने 
सन् २००२; भट्ट्न २०६०) । िर दव.सं. २०१७ मा तयसिा जािीय संगठनमाद् प्रदिबनध 
लागेपदि दिनले खलेुआम काम गनमि सकेनन् । दव.सं. २०३० कदो िशकबाट ्प उिाएका 
जािीय समबूहले धममिदनरपेक्षिा, मािभृािाकेनद्ी जािीय सवाल उठाए (सुनिर २०७४) । सन ्
१९८६ मा पदहलदो पटक प्रकादशि प्रयागराज शमामिकदो लेखमा उललेख ि : “आजकाल जािीय 
मदु्दाहरूले एक नयाँ खालकदो संवेिनशीलिा आजमिन गरेका िन्, जुन पदहले कदहलयै भएकदो 
द्एन, अिः, दिनकदो समाधानमा एक नयाँ ितपरिा हुनुपिमि ।…नेपालमा जािीय समबूहहरूकदो 
जािीय ्ेिना सांसकृदिक ि, राजनीदिक खालकदो िैन” (सन् २०१२ : २०३–२०६) । 

पञ्ायिकदो उत्राद्धमिमा ्लाइएकदो धममिदनरपेक्ष अदभयान दवदभनन जािीय समबूह जदोड्ने 
कडी बनयदो । केशवमान शाकयका अनुसार, २०४६ सालकदो जनआनिदोलनसमम आइपुगिा 
युवा बौद्ध समबूहले उपतयका दभत्का अदधकांश नेवार बौद्ध संस्ाहरूसँग सहकायमि ग¥यदो । 
िामाङ, गरुुङ, मगर, राई, दलमबबू, ्ारू र शेपामि समिुायका नेिाहरूसँग घदनष्ट समपकमि  राखयदो । 
पद्मरतन िुलाधरकदो नेितृवमा नेपालभािा मंकाःखलः ले काठमाडौ ँ र तयस बादहरका नेवार 
संघ-संस्ालाई “दभनिुना” कायमिक्रम मारमि ि जदोड्यदो (शाकय २०७७) । जनआनिदोलन पचिाि ्
संदवधान लेखनका लादग गदठि सुझाव आयदोगले ितकालीन सरकार समक्ष सुझाव पेस गरे 
लगत्ै १३५ ओटा संघ-संगठन दमलेर “दवदवध धममि, जादि, भािा, धममि दनरपेक्षिा संघिमि 
सदमदि” बनाइयदो । सदमदिले धममिदनरपेक्षिा, बहुभािा, बहुजादिकदो पक्षमा दवशाल शादनिपबूणमि 
¥याली र जनसभा गिदै संयुति अदपल समेि दनकालयदो । “धममिदनरपेक्षिा, मािभृािा र जािीय 
अदधकार पक्षधर राजनीदिक पाटटीलाई भदोट दिएर संदवधानमा धममिदनरपेक्षिा कायम गरौ”ँ 
भनने नारा प्र्ार गररए (शाकय २०७७) । तयस बखि नेपालकदो इदिहासमा पदहलदोपलट एक 
लाखभनिा बढी संखयाकदो जुलुस दनकालन सरल रहकेदो शाकयकदो िाबी ि । यद्यदप नेपालको 
संविधान, २०४७ कदो धारा ४ ले नेपाललाई दहनिबू राट्रि बनायदो । यसिदो माहदोलमा नेपाल 
जनजादि महासंघ स्ापना भयदो । 

नेपाल जनजाति महासघं गठन र तिसिार
दव.सं. २०४७ पदि दवदभनन जािीय समबूहमा दक्रयाशील अदभयनिाहरूले बहुधममि-भािा-
संसकृदि ि्ा बहुल राजय दनमामिणका लादग संयुति आनिदोलनकारी मञ्कदो खाका बनाए 
(शाकय २०७७; सुनिर २०७४) र यही मञ्ले नेपाल जनजादि महासंघ भनी “संघहरूकदो 
संघ महासंघ” (आले मगर २०७७) कदो सवरूप दलयदो । “अनेकिामा एकिा : रादट्रिय 
आवशयकिा” दवियमा ्ँदहटीकदो धममिदकदिमि दवहारमा आयदोदजि गदोष्ठीबाट “जनजादि” 
शबि ्ुनेर “नेपाल जनजादि महासंघ” कदो प्रसिाव पाररि गरी रादट्रिय अदधवेशन कायमििल 
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गठन गररयदो (शाकय २०७७) । कायमििलमा सुरेश आले मगर, परशुराम िामाङ र केशवमान 
शाकयकदो दवशेि भबूदमका रह्दो ।5 वैशाख २२, २०४७ कदो भेला (सुनिर २०७४) बाट 
महासंघ एक “अदवदचिनन, उत्रादधकारवाला, सवशादसि, संगदठि एवं सविनत् संस्ा” 
(नेपाल जनजादि महासंघ २०४७ : २) कदो रूपमा गठन भयदो । दकराि याक्ुङ ्ुमलुङ, 
दकराि राई सांसकृदिक संघ (हाल दकराि राई यायदोकखा), नेपाल िामाङ घेिङु, नेपालभािा 
मंकाःखलः (हाल नेवाः िेय् िबबू), सगरमा्ा सेवा केनद् (हाल नेपाल शेपामि संघ), नेपाल 
लाङ्घाली संघ (हाल नेपाल मगर संघ), िमबू बौद्ध सेवा सदमदि (हाल िमबू ह्ुला िदोजँ 
दधं गुरुङ रादट्रिय पररिि्) र सुनुवार सेवा समाज गरी आठ ओटा जािीय संस्ाहरूकदो 
आबद्धिामा महासंघ स्ापना भयदो (राई सन् २००८) । जािीय संस्ाकदो प्रदिदनदध क्रमशः 
रकम ्ेमजदोङ, िेजराज राई, परशुराम िामाङ, मलल के सुनिर, िदोजषे सुशील शेपामि, सुरेश 
आले मगर, गणेशमान गुरुङ र राजेनद्कुमार सुनुवार रहेका द्ए (सुनिर २०७४) । 

असार २७–२९, २०४९ मा समपनन महासंघकदो पदहलदो अदधवेशनले “…जनजािीय 
संगठनकदो सविनत्िा, समानिा र भािृतवकदो सममान गनषे, एकरूपिा हदोइन, दवदभननिा यदो 
दवश्कदो सामानय िथय भएकाले दवदवध संसकृदिहरूलाई रुलन दिने, दवदवधिाका बी् 
एकअकामिले बाँचन दसकने र राट्रिहरूकदो एउटै सविनत् सावमिभौम राजय दनमामिण गनषे सामबूदहक 
द्निा र कायमिक्रम अदघ बढाउने प्रणका सा्…” भनिै घदोिणापत् जारी ग¥यदो (िार-
महेनिदो २०४९क : ९–१०) । अदधवेशनले महासद्व प्रणाली अपनाउँिै सुरेश आले मगर 
महासंघ महासद्व ्ुदनए । दवधानि: पररिि्कदो कामकाज सञ्ालनकदो प्रमुख दजममेवारी 
महासद्वलाई दिइयदो । महासद्वकदो झदोलामा सद्वालय हुने उति समयमा संघीय पररिि ्
सिसय संस्ाकदो वादिमिक शुलक, महादधवेशन शुलक र सद्वालय सिसयहरूकदो वयदतिगि 
ख्मिमा सद्वालय धादननथयदो (सुनिर २०७४) ।

िेस्दो महादधवेशनबाट एक संघीय पररिि् सदहिकदो एक सद्वालय बनाइयदो जसमा 
संगठन; अ म्ि; भािा, संसकृदि ि्ा सादहतय; मदहला, बालबादलका ि्ा सवासथय; 
अनुसनधान; दविेश; र जनसमपकमि  गरी साि ओटा दवभाग बनाई सद्वहरूकदो कायमि दवभाजन 
समेि गररयदो । प्रतयेक जािीय संस्ाबाट एक-एक प्रदिदनदध रहने गरी एक संघीय पररिि ्
समेि दनमामिण गररयदो । सद्वालय संघीय पररिि्प्रदि उत्रिायी हुने र हरेक विमि जािीय 
संस्ाबाट पालैपालदो अधयक्षकदो ्यन गररने प्रावधान रादखयदो । तयसै गरी संघीय पररिि्ले 

5 एकनारायण गुरुङ, एमएस ्ापा मगर, केवल ्ौधरी, गणेशमान गुरुङ, गंगाराज राई, 
गदोरेबहािुर खपांगी, िेजराज राई, िदोजटी सुशील शेपामि, ननि कनिङ्वा, पद्मरतन िुलाधर, वसनि 
शेर्न, मलल के सुनिर, रकम ्ेमजदोङ, राजेनद्कुमार सुनुवार, रामप्रसाि गुरुङ, लालबहािुर 
नेमबाङ, सतयनारायण ्ौधरी, सनिदोि राई र सीिाराम िामाङ लगायि महासंघ गठनमा सदक्रय 
द्ए (शाकय २०७७; आले मगर २०७७) ।
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महासंघ सञ्ालनका लादग आवशयक सुझाव र सहयदोगका लादग सललाहकार सदमदिकदो 
्यन गनषे भदनयदो । िीन-िीन विमिमा महादधवेशन मारमि ि नेितृव ्यनकदो प्रावधान अपनाइयदो ।

दजलला समनवय पररिि ्मारमि ि िेशभर महासंघले सञजाल दनमामिण ग¥यदो । माघ २०७६ 
समममा ५६ जािीय संस्ाहरू महासंघमा आबद्ध िन् ।6 २३ भनिा बढी दविेश शाखाहरू 
मारमि ि अनिरामिदट्रिय सञजाल र पदिललदो अवदधमा संघीय संर्ना अनुरूप प्रिेश, दजलला, 
स्ानीय िह (महानगर, उपमहानगर, नगरपादलका, गाउँपादलका र वडा) समनवय पररिि ्
दनमामिण गरी िेशभर आफनदो संर्ना र सञजाल दवसिार गरेकदो ि । आदिवासी जनजादि 
मदहला, युवा, दवद्या्टी, पत्कार, वदकल, ्लद्त्, मजिुर, अपांग, खेलकुि, सादहतयकार, 
सांसकृदिक र पयमिटन गरी १२ ओटा महासंघहरू जनजादि महासंघसँग समबद्ध िन् ।  

पुतलंगी नेिृति 
ितकालीन नेकपा माले, नेकपा ्ौ्दो महादधवेशन र नेकपा मशालका बुदद्धजीवीहरूकदो 
पहलमा बनेकदो महासंघकदो नेिृतवमा लामदो समयसमम वामपन्ी राजनीदिक पृष्ठभबूदमका 
पुरुि नै रहे (हेनुमिहदोस्, िादलका १) । २०४७ िेदख २०७६ सालसमम महासंघकदो नेिृतवमा 
क्रमशः सुरेश आले मगर, परशुराम िामाङ, बालकृट्ण माबुहाङ, ओम गुरुङ, पासाङ शेपामि, 
राजकुमार लेखी, नगेनद् कुमाल र जगि बराम रहेका िन् । 

संस्ापक महासद्व सुरेश आले मगर २०३६ सालकदो दवद्या्टी आनिदोलनबाट 
वामपन्ी राजनीदिमा हदोदमए । पेसागि दहसाबले अंगे्रजी दवियकदो प्राधयापनमा संलगन आले 
मगरले “नेपाल लाङ्घाली संघ” कदो प्रदिदनदध भई महासंघकदो संस्ापक महासद्वकदो 
दजममेवारी समहाले ।7 आले मगर पचिाि् परशुराम िामाङ २०५१ सालमा महासद्व 
्ुदनए । अ म्िशास्त्र दविय प्राधयापनरि िामाङ पञ्ायिकालिेदख िामाङ जादिकदो 
हकदहिकदो अदभयानमा संलगन द्ए । “नेपाल िामाङ घेिुङ संघ” मारमि ि महासंघमा 

6 यसमा दकसान, कुमाल, कुशवादडया, कुसणुडा, गनगाई, गरुुङ, ्ेपाङ, िनतयाल, दजरेल, झाँगड, 
डदोलपदो, िाजपुररया, िामाङ, िाङ्बे, िीनगाउँले ्काली, िदोकपेगदोला, ्काली, ्ामी, ्ारू, ्ुिाम, 
िनुवार, िराई, िरुा, धानुक, दधमाल, नेवार, पहरी, राउटे, राजवंशी, राजी, बराम, बाह्रगाउँले, बदोटे, 
भजुेल, भदोटे, मगर, माझी, मारामिली, मगुाल, मे्े, याकखा, दलमबबू, राई, लाप्ा, लाकषे , लहदोपा, लहदोमी, 
वालुङ, वयासी, शेपामि, सन्ाल, दसयार, सुनुवार, सुरेल, हायबू, ह्दोलमदोका संस्ाहरू िन् । www.
nefin.org.np/en/member-organization/ मा उपलबध; असदोज २६, २०७६ मा हरेरएकदो । 

7 उनी महासंघबाट बादहररएपदि ितकालीन नेकपा (माओवािी) मा आबद्ध भई असार 
२६, २०५७ मा “जनयुद्ध” मा संलगन रहँिै भबूदमगि भए । उनी नेकपा माओवािी केनद् हुँिै जुन 
२०१८ मा नेकपा एमाले र माओवािी केनद् दमलेर बनेकदो नेपाल कमयुदनसट पाटटी (नेकपा) समबद्ध 
आदिवासी जनजादि महासंघ, नेपालका संयदोजक िन् ।
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आएका उनले िदोस्दो र िेस्दो महादधवेशन मारमि ि िुई कायमिकाल महासद्वकदो भबूदमका 
समहाले ।8 दत्भुवन दवश्दवद्यालय केनद्ीय जनसंखया दवभागमा अधयापनरि बालकृट्ण 
माबुहाङ ्ौ्दो महादधवेशनबाट “दकराि याक्ुङ ्ुमलुङ” कदो प्रदिदनदधकदो रूपमा २०५७ 
सालमा महासंघकदो महासद्व ्ुदनए ।9 पाँ्ौ ँमहादधवेशनबाट “िमु रादट्रिय पररिि”् कदो 
प्रदिदनदधकदो रूपमा दत्भुवन दवश्दवद्यालयमा प्राधयापनरि मानवशास्त्री ओम गुरुङ २०६० 
सालमा महासंघकदो नेिृतवमा आए ।10

िैटौ ँ महादधवेशन मारमि ि महासंघले महासद्व प्रणाली तयागेर अधयक्षातमक प्रणाली 
अपनायदो । अधयक्षमा “िदोकपेगदोला सेवा समाज” कदो प्रदिदनदधकदो रूपमा २०६३ सालमा 
पासाङ शेपामि ्ुदनए । मुखयिः पेसा-वयवसायमा संलगन उनी तयस बेला नेकपा एमाले 
िापलेजङु-काठमाडौ ँसमपकमि  मञ्मा आबद्ध द्ए । दव.सं. २०६४ कदो संदवधानसभामा नेकपा 
एमालेबाट सभासि ््दुनए पदन शेपामि महासंघ अधयक्ष र सभासि ्िवैु भबूदमकामा रह े।11 “्ारू 
कलयाणकाररणी सभा” प्रदिदनदध राजकुमार लेखी सािौ ँ महादधवेशनबाट २०६६ सालमा 
महासंघकदो अधयक्ष ्दुनए । सभाकदो महामनत्ी रहकेा लेखी महासंघ नेितृवमा आउँिा नेकपा 

8 िामाङ सन् २००७ पचिाि् आधा िजमिन िलमा आबद्ध भइसकेका िन् । सन् २००७ मा 
िामसादलङ-नेपाल रादट्रिय िल (जसले २०६४ कदो संदवधानसभा दनवामि्नमा भाग दलएकदो द्यदो) 
कदो अधयक्ष, सन् २०१३ मा संघीय गणिादनत्क समाजवािी पाटटीकदो अधयक्ष, सन् २०१५ मा संघीय 
गणिादनत्क जनमुदति पाटटीकदो सहअधयक्ष, सन् २०१६ मा नयाँ शदति पाटटीकदो केनद्ीय कायमिकारी 
सिसय, सन् २०१७ मा नेकपा माओवािी केनद् प्रवेश र तयस पचिाि् एमाले र माओवािी केनद्कदो 
एकिा पचिाि् बनेकदो नेकपामा आबद्ध िन् (घदिमि मगर २०७५ : ९६) ।

9 वाम पृष्ठभबूदमबाटै आए पदन महासंघकदो नेिृतवमा आउँिा माबुहाङ राजनीदिक आबद्धिाकदो 
दहसाबले सविनत् द्ए । जेठ १९, २०५८ कदो िरबार हतयाकाणडपदि २०५९ पुसमा आदिवासी 
जनजादिबारे कुराकानी गनमि राजिरबारबाट उनलाई बदोलावट आयदो र भेटे पदन ।

10  महासंघबाट बादहररए पदि गुरुङ िदोस्दो संदवधानसभाकदो बखि पदह्ान सदहिकदो 
संघीयिाका लादग पद्मरतन िुलाधर नेितृवमा गदठि “नेपाल आदिवासी जनजादि रादट्रिय आनिदोलन” 
कदो प्रवतिा द्ए । तयसअदघ उनी द्त्बहािुर केसी नेिृतवकदो रादट्रिय जनमदो्ामिमा आबद्ध द्ए । 
संघीयिाकदो पक्षधरिा अँगालिै २०६४ सालमा उनले उति पाटटी तयागे । नेकपा क्रादनिकारी (मदोहन 
वैद्य दकरण नेितृव) मा आबद्ध भए । िेशभति जनगणिादनत्क मदो्ामिकदो िरमि बाट िदोस्दो संदवधानसभाका 
लादग समानुपादिकबाट दसराररस सबू्ीमा परे । हाल उनी नेकपा क्रादनिकारी अनिगमिि अदखल 
नेपाल आदिवासी जनजादि महासंघका अधयक्ष िन् ।

11 उनले नेकपा एमालेबाट बादहररएर एउटा ठबूलदो अधयक्ष मणडल बनाएर सामादजक लदोकिादनत्क 
पाटटी खदोले । दव.सं. २०७२ मा बाबुराम भट्टराई नेितृवकदो नयाँ शदति पाटटीमा प्रवेश गरे । दव.सं. 
२०७४ मा नेकपा माओवािी केनद्मा गए । माओवािी केनद् र नेकपा एमालेकदो एकिा पचिाि् उनी 
नेकपामा िन् ।
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एमाले जनकपुर-काठमाडौ ँ समपकमि  सदमदिमा आबद्ध द्ए ।12 “कुमाल सुधार सदमदि” 
प्रदिदनदधकदो रूपमा महासंघकदो आठौ ँमहादधवेशनबाट २०७० सालमा अधयक्ष ्दुनए—नगेनद् 
कुमाल । नेपाली काँगे्रसमा आबद्ध उनी “कुमाल दवद्या्टी संघ” मारमि ि आदिवासी जनजादि 
दवद्या्टी महासंघकदो स्ापनाकालिदेख जनजादि आनिदोलनमा जदोदडएका द्ए । २०७० सालकदो 
िदोस्दो संदवधानसभामा नेपाली काँगे्रसबाट सभासि ्भएपदि उनी महासंघ अधयक्ष र सभासि ्
िवैु भबूदमकामा रह े । २०७३ सालमा नवौ ँमहादधवेशनबाट “बराम संघ” कदो प्रदिदनदध जगि 
बराम महासंघकदो नेितृवमा ्ुदनए । मबूलिः दशक्षण पेसाबाट आएका र नेपाली काँगे्रससँग 
आबद्ध उनी जािीय संस्ा मारमि ि नै जनजादि आनिदोलनमा जदोदडएका द्ए । 

िादलका १ : नेपाल आदिवासी जनजादि महासघंकदो नेिृतव

क्र.स.ं नाम, का ््यकाल पषृ्ठभूदम
हाल (२०७६) कदो 
राजनीदिक आबद्धिा

१.
सरेुश आले मगर (दव.सं. २०४७–२०४९, िि्मि 
सदमदि संयदोजक, दव.सं. २०४९–२०५१), 
महासद्व

प्राधयापन/वाम राजनीदि
नेपाल कमयदुनसट पाटटी 
(नेकपा)

२.
परशरुाम िामाङ (दव.सं. २०५१–२०५७, िईु 
कायमिकाल), महासद्व

प्राधयापन/अदभयनिा नेकपा

३.
बालकृट्ण माबहुाङ (दव.सं. २०५७–२०६०), 
महासद्व

प्राधयापन/वाम राजनीदि सविनत्

४. ओम गरुुङ (दव.सं. २०६०–२०६३), महासद्व प्राधयापन/वाम राजनीदि
नेकपा क्रादनिकारी 
(मदोहन वैद्य नेितृव)

५. पासाङ शपेामि (दव.सं. २०६३–२०६६), अधयक्ष वयापार/वाम राजनीदि नेकपा

६.
राजकुमार लेखी (दव.सं. २०६६–२०७०), 
अधयक्ष

वाम राजनीदि
रादट्रिय जनिा पाटटी 
नेपाल (राजपा)

७. नगेनद् कुमाल (दव.सं. २०७०–२०७३), अधयक्ष दवद्या्टी राजनीदि नेपाली काँग्रेस

८. जगि बराम (दव.सं. २०७३ - ), अधयक्ष
दशक्षण/दवद्या्टी 
राजनीदि

नेपाली काँग्रेस

12 २०७२ सालमा नागररक समाजवािी पाटटी गठन गरेका लेखीले २०७४ सालमा राजेनद् 
महिदो नेिृतवकदो सद्ावना पाटटीसँग एकीकरण गरे । हाल उनी राजपामा सदक्रय िन् ।
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सद्वालयमा दवदवध जािीय समुिायकदो प्रदिदनदधतव भए पदन महासंघ स्ापनाकदो 
एक िशक (दव.सं. २०४७–२०५७) समम मदहला उपदस्दि हुन सकेन । महासंघमा आबद्ध 
जािीय संस्ाहरूमा मदहला सहभादगिा जयािै नयबून द्यदो । दिनै जािीय संस्ाहरूले ्ुनेर 
पठाएपदि मातै् मििािा वा िाबेिारीकदो अदधकार प्राप्त हुने र सद्वालयमा पुगन अदधवेशनमा 
िाबेिारी दिएर दवजयी हुनुपिमि  । िर िलिेदख माद् सममकदो यी संर्नागि र दनणामियक 
प्रदक्रयाहरूमा पुरुिकै व्मिश् रहिँै आयदो । २०५५ सालिेदख जनजादि मदहलाहरूले महासंघ र 
नेिृतव सँगकदो आफना गुनासा र असनिुदष्ट सावमिजदनक गरे । महासंघले िेस्दो महादधवेशनबाट 
आफनदो संर्नामा मदहला ि्ा बालबादलका सद्वकदो अवधारणा दभत्यायदो । ्ौ्दो 
महादधवेशनमा महासंघकदो सद्वालयमा िीन मदहलाहरू ्ुदनएपदि मदहला उपदस्दिले 
महासंघकदो संर्नादभत् दनरनिरिा पायदो ।13 महासंघदभत् मदहला दवभाग गठन र मदहला 
उपदस्दि मात्ै आदिवासी जनजादि मदहलाहरूकदो धयेय द्एन । जनजादि आनिदोलन र 
समग्र मदहला आनिदोलनमा आफनदो भौदिक र सवालगि प्रदिदनदधतवका लादग “रादट्रिय 
आदिवासी जनजादि मदहला महासंघ” गठन गरे (राई २०७४) ।

महासंघ र जनजादि आनिदोलन अदघ बढ्िै जाँिा जनजािीय संघ-संगठनहरू सविःसरबू िमि 
रूपमा स्ापना भई आपसी सहकायमि हुँिै गयदो । दवधानि: पाँ्ौ ँ महादधवेशन (दव.सं. 
२०५७) बाट प्रमुख पिमा एक कायमिकालभनिा बढी रहन नपाइने र महासंघकदो शुरूआििेदख 
नै सद्वालयकदो जुनसुकै पिहरूमा एउटा आदिवासी जनजादि समबूहबाट एक जना मात्ै 
रहने वयवस्ा द्यदो । तयसले आनिररक जािीय प्रभुतव दनयमन ि ग¥यदो; लैंदगक समान 
सहभादगिा दनिेध पदन ग¥यदो । िदोस्दो जनआनिदोलनसँगै वयापक बनेकदो समावेदशिाकदो 
अभयासले महासंघलाई लैंदगक उपदस्दि बढाउन िबाब पुगयदो । िैटौ ँ महादधवेशन (पुस 
२७, २०६३) ले दवधान संशदोधन गरेर महासंघकदो संघीय पररिि् बैठकमा दलंगीय समान 
सहभादगिा सुदनदचिि ग¥यदो । पदिललदो समय महासंघकदो प्रतयेक िहकदो समनवय पररिि ्
सद्वालयमा कमिीमा ३३ प्रदिशि मदहला प्रदिदनदधतवकदो प्रावधान अपनाएकदो ि । यद्यदप 
लैंदगक समानिामा आधाररि समुिायकदो पदह्ान िाबी गनषे, समावेदशिा र प्रदिदनदधतव 
मुद्दाकदो अगुवाइ गनषे महासंघकदो स्ानीय िहिेदख िेश-दविेशमा दनदममिि संर्ना (मदहलाका 
संगठन बाहेक) कदो नेिृतव पंदतिमा मदहला अपवाि हुन् । 

13 “नेपाल शेपामि संघ” बाट आङिावा शेपामि (जनसमपकमि  सद्व), “िमु रादट्रिय पररिि्” बाट 
िीपा गुरुङ (दविेश सद्व) र “्ारू कलयाणकाररणी सभा” बाट रबू लमदि ्ौधरी (मदहला ि्ा 
बालबादलका सद्व) ्ुदनएका द्ए ।
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जनजािी् पदहचान दनमा्यण 
नेपालकदो दहनिबू वणामिश्रम अनिगमििकदो “जाि” वयवस्ाभनिा दभनन जनजािीय दृदष्टकदोणबाट 
सामबूदहक पदह्ान दनमामिण गनषे, समसया र सवालहरूकदो पदह्ान गनषे, दवभेदिि-शदोदिि 
अनुभव र सवालहरूकदो सैद्धानिीकरणकदो अभयासमा महासंघले डेढ िशक खद्मियदो (सुबबा, 
राई र गुरुङ सन् २००९) । जािीय समुिाय र अदभयनिाहरूले “आदिवासी,” “जनजादि” 
शबिकदो उसिै अ म्ि दिने गरी आफनदो पदह्ान दनकट रहेकदो िशामिउँ्े । यद्यदप आदिवासी र 
जनजादि िुई ररक दवशेििा र सनिभमिमा प्रयदोग गररनि (गुरुङ सन् २००४) भनने बुझाइ पदन 
कायमै द्यदो । महासंघकदो दवधान, २०४७ कदो िरा २ कदो उपिरा (ग) ले “‘जनजादि’ 
भननाले दहनिबू वणामिश्रमकदो संर्नादभत् नपनषे नेपालका आदिवासी एवं मबूल जादिहरूलाई 
जनाउँि” भनिै “आदिवासी,” र “जनजादि” लाई पयामिय मानयदो । दव.सं. २०४७ सालमा 
अनिररम प्रधानमनत्ी कृट्णप्रसाि भट्टराईले संयुति राट्रि संघले आदिवासी दिवसकदो अवसरमा 
बेलायिमा आयदोजना भएकदो महासभामा “नेपालमा आदिवासी नै िैनन्, यदो समसया पदन 
िैन” भनने अदभवयदति दिए । नेपाल रकषे पदि जनजािीय समुिायका बौदद्धकहरूबाट 
आलदो्ना खेपेपदि सञ्ारमाधयममा “नेपालमा आदिवासी भए पदन ६–७ हजारभनिा 
बढी िैनन्” भनेर आफनदो पबूवमि अदभवयदति सचयाएका द्ए (पुन मगर २०६३) । उनकदो तयदो 
भनाइ नेपालका राउटे, कुसुणडा लगायि लदोपदोनमुख जनजादिकदो जनसंखयामा लदक्षि द्यदो । 

संयुति राट्रि संघले सन् १९९३ लाई दवश् आदिवासी विमि र सन् १९९५–२००४ लाई 
दवश् आदिवासी िशककदो रूपमा मनाएपदि नेपालमा तयसकदो प्रभाव प¥यदो । सन् १९९४ 
मा महासंघले “दवश् आदिवासी अनिरामिदट्रिय िशक रादट्रिय सदमदि” बनाई “आदिवासी 
जनजादि समबनधी रादट्रिय गदोष्ठी” ग¥यदो । संयुति राट्रि संघले दनधामिरण गरेकदो अनिरामिदट्रिय 
मापिणडलाई समेि आधार मानेर गदोष्ठीले नेपालका जािीय समुिायकदो पररभािा ग¥यदो । 
जसमा दभनन उतपदत्, मौदलक सांसकृदिक-भादिक परमपरा दहनिबू धममि हदोइन दपिृ-भबूदम-ॠि ु
पुजने, (अ)दलदखि इदिहास र ऐदिहादसकिा भएकदो, मबूल्लदोमै दवस्ादपि र अदधकारबाट 
वदञ्ि, समानिावािी संर्नालाई आधार बनायदो । पुस ३०, २०५२ मा “जनजादि 
उत्ान रादट्रिय प्रदिष्ठान कायमििल” गठन भयदो (आजउराप्र २०७५) । सनिबहािुर गुरुङकदो 
संयदोजकतवमा गदठि ६ सिसयीय कायमििलले “दभनन सामबूदहक सांसकृदिक पदह्ान; भािा, 
धममि, परमपरा, संसकृदि र सभयिा; समानिामा आधाररि परमपरागि सामादजक संर्ना; 
परमपरागि बसदोबासकदो ्लदो वा भौगदोदलक क्षेत्; दलदखि वा अदलदखि इदिहास; ‘हामी’ 
भनने भावना; आधुदनक नेपालकदो सरकार/राजय सञ्ालन र राजनीदिमा दनणामियक भबूदमका 
नरहेकदो; नेपालकदो आदिवासी वा मबूलवासी; र, आरबू लाई ‘जनजादि’ भनने” (गुरुङ र अरू 
सन् १९९६) भनी जनजादिकदो पररभािा ग¥यदो । 
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दहनिबू वणामिश्रम मानने, शहर केदनद्ि ्ाि्लदो र वयापार-वयवसायमा पकड राखने, 
बीसौ ँ शिाबिीयिा सरकारी एवं सावमिजदनक दनकायहरूमा राम्दो प्रदिदनदधतव गरेका र 
आरैदभत् सानदो-ठबू लदो जादिकदो अभयास गनषे नेवारहरू जनजादि हुन् या हदोइनन् भनने 
दववाि उठ्यदो । यद्यदप उनीहरूलाई दहनिबू वणमि वयवस्ाकदो आधारमा हैन पेसाकदो आधारमा 
सानदो-ठबू लदो जािीय हैदसयि दनधामिरण गररएकदो, उनीहरूकदो आफनै भािा र संसकृदि भएकदो, 
बहुसंखयक बौद्ध धमामिवलमबीहरू रहेका लगायिका सामादजक-सांसकृदिक-भादिक 
कुराहरूकदो वयाखयाकदो आडमा नेवार समुिायलाई आदिवासी जनजादिमा रादखयदो (शाकय 
२०७७) । उनीहरूलाई राजनीदिक कारणले आदिवासी जनजादि समुिायका रूपमा समावेश 
गररएकदो द्यदो (वनि सन् २००६) ।

आवििासी जनजावि उत्ान रावट्रिय प्रविष्ान ऐन, २०५८ (प.ृ १) कदो पररचिेि १ कदो 
िरा २ (क) ले ५९ जािीय समुिाय (हेनुमिहदोस्, िादलका २) कदो सबू्ी सदहि आदिवासी/
जनजादि पदह्ानलाई मानयिा दियदो । तयस लगत्ै पाँ्ौ ँ महादधवेशनबाट महासंघलाई 
“नेपाल आदिवासी/जनजादि महासंघ” बनाइयदो । सबू्ीकृि आदिवासी जनजादिदभत् 
रहेकदो सामादजक-आद म्िक-भौगदोदलक-जनसंखया आदिकदो दविमिा, दभनन अवस्ा र सिर 
नखुट्टयाई नीदि र कायमिक्रमहरू बनाउन र अवलमबन गनमि कदठन द्यदो । महासंघले सन ्
२००४ मा एक कायमििल गठन गरेर सबू्ीकृि ५९ आदिवासी जनजादिहरूकदो सामादजक 
र आद म्िक दभननिाका आधारमा पाँ् समबूहमा वगटीकरण ग¥यदो (हेनुमिहदोस्, िादलका २) ।

यदो सबू्ीकरणले अकको अदभयान जनमायदो । आदिवासी जनजादिका एकै जािीय 
पदह्ानदभतै् समेदटएका राई दभत्का कुलुङ, ्ादमलङ, नादिररङ, वादहङ, लदोहरुङ, 
यामरु, बानिवािेदख गुरुङ समुिायका घले; ्ारू समुिायका राना ्ारू; मगर समुिायका 
पुन; नेवार समुिायका जयापु, द्यौला, बलामी; र मुगाल समुिायका कममिरदोङ लगायिले 
सबू्ीकरणकदो माग राखे (गुरुङ २०६८) । “आदिवासी जनजादि गैरसरकारी संस्ा महासंघ” 
ले आनिदोलनकदो पहल दलयदो । २०६५ सालमा नेपाल सरकारकदो मािहिमा ओम गुरुङकदो 
संयदोजकतवमा “आदिवासी जनजादि सबू्ी पररमाजमिन उच्सिरीय कायमििल” गठन भयदो । 
उति कायमििलले सबू्ीकृि र अनय गरेर ८१ आदिवासी जनजादिहरूकदो सबू्ी सदहि ्ैि 
३०, २०६६ मा सरकार समक्ष प्रदिवेिन पेस ग¥यदो । िर, उति कायमििलकदो प्रदिवेिनमाद् 
सरकारले ्प कारबाही अदघ बढाएन । 

स्ानीय दनवामि्न प्रायदोजनका लादग २०६८ सालकदो जनगणनाकदो आधारमा वैशाख 
११, २०७४ मा ०.५ प्रदिशिभनिा कम जनसंखया भएका ९८ जािजादिहरू अलपसंखयकमा 
सबू्ीकृि गररएपदि पुनः आदिवासी जनजादि पदह्ानकदो दविय बदलझयदो । आदिवासी 
जनजादिमा सबू्ीकृि ३९ जादि र सबू्ीकरणकदो माग गिदै आएका १६ समबूह अलपसंखयक 



140 | कैलाश राई

सबू्ीमा िन् (घले-डदोलपदो २०७५) ।14 उति सबू्ीले अनिरामिदट्रिय एवं रादट्रिय िहमा पाउनुपनषे 
हकअदधकारबाट आदिवासी जनजादिलाई वदञ्ि गराउने (िामाङ २०७७) ि्ा जनजादि 
आनिदोलनमा समेि बाधा पु¥याउने आवाज महासंघ र प्रदिष्ठानद्ारा गदठि अलपसंखयक 
समबनधी कायमििलले उठायदो (घले-डदोलपदो २०७५) । 

िादलका २ : आदिवासी जनजादिकदो वगगीकरण
के्त्र लदोपदोनममुख अदि सीमानिकृि सीमानिकृि समुदवधा वद्चि उननि

दहमाली 
(१८)

दसयार, दशङसवा 
(लहदोमी), ्िुाम

भदोटे, डदोलपदो, 
लाकषे , लहदोपा, 
मगुाल, 
िदोकपेगदोला, 
वालङु

बाह्र गाउँले, वयासी 
(सौका), िैरदोिन, 
मारामिली ्काली, 
शपेामि, िाङ्बे, 
िीनगाउँले

्काली

पहाडी 
(२४)

बनकररया, हायबू, 
कुशबादडया, 
कुसणुडा, लाप्ा, 
सरेुल 

बराम,ु ्पेाङ, ्ामी 
भबूजेल, िरुा, 
पहरी, फ्ी, 
सनुवुार, िामाङ 

िनतयाल, गरुुङ, 
दजरेल, दलमबबू, मगर, 
राई, याकखा, ह्दोलमदो

नेवार

दभत्ी 
िराई (७)

राजी, राउटे बदोटे, िनवुार, माझी िराई, कुमाल 

िराई 
(१०)

दकसान, मे्  े(बदोडदो)
धानकु (राजवंशी), 
झाँगड, सन्ाल 
(सिार)

दधमाल, गनगाई, 
राजवंशी (कदो्), 
िाजपरुरया, ्ारू 

कूल 
(५९)

१० १२ २० १५ २

स्ोि: नेविन (सन् २००४) ।

आदिवासी जनजादि पदह्ान र पररभािा केदनद्ि मिभेि र सबू्ीकरणकदो दववाि 
अदहलेसमम आनिररक र बाह् रूपमा नसुदलझएकदो दविय हदो । क्षेत्ी समाजले आरबू हरू 
“आदिवासी” भएकदो िाबी गरेपदि महासंघले अनिरामिदट्रिय मानयिा र नेपालका आदिवासी 
जनजादिहरूकदो ऐदिहादसक-सांसकृदिक पषृ्ठभबूदमकदो समरण गिदै-गराउँिै कादत्क २६, २०६८ 
मा जारी घदोिणापत्कदो बुँिा ३ मा भनयदो “…शासक जादिका बाहुन र क्षेत्ीहरू नेपालकदो 

14 यसमा कुलुङ, घले, खवास, नादिररङ, यामरबू , ्ादमलङ, आठपहररया, बानिवा, ्ुलुङ, 
मेवाहाङ, वादहङ, मुणडा, सामपाङ, कदो्े, खादलङ र लदोहदोरुङ समावेश िन् ।
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आदिवासी हुन नसकने घदोिणा जारी गररयदोस् ।”15 दहनिबू वणामिश्रम, राजनीदिक-आद म्िक-
सामादजक शदति बाहेक नेपालका आदिवासी जनजादिकदो पदह्ान दनधामिरणका मापिणड, 
पररभािा र (पुनः) िाबी “एक सवायत्, सवशादसि समुिाय” कदो “सामबूदहक” मानयिामा 
आधाररि ि । सवालहरू पदन सदोही मानयिाबाटै दनिषेदशि िन् ।

सवाल उठान र रूपानिरण

सामातजक आन्दोलनकदो ्शक
नेपाल अवधराजयको संविधान, २०४७ ले पररभादिि गरेकदो “बहुभादिक, बहुजािीय, 
प्रजािादनत्क मुलुक” मा महासंघले सामादजक नयायका लादग जनजादि समुिायकदो 
परर्ालन ग¥यदो । असार, २०४९ मा भएकदो महासंघकदो पदहलदो महादधवेशनले “दहनिबू 
्ाडपवमिहरूकदो सट्टामा आ-आफनै ्ाडपवमिहरूकदो पदह्ान गरी मनाउने; अनावशयक 
खद्मिलदो संसकार तयागने, मािृभािा दशक्षामा जदोड दिने; सरकारी दनकायमा दनवामिद्ि 
जनजादि समुिायका पिादधकारीलाई उपेदक्षि नहुन स्ेि बनाउने; राजयकदो स्दोिसाधन र 
अनिरामिदट्रिय दनकायबाट सञ्ादलि दवकासका पररयदोजनाहरूप्रदि ्नाखदो भई हक िाबी 
गनषे” (िार-महेनिदो २०४९ख: ११) उललेख ग¥यदो । आदिवासी जनजादिका समसयालाई 
प्रा्दमकिामा राखिै बहुसांसकृदिक रादट्रियिाकदो खाका अनुरूप ऐदिहादसक द््दोदम्दो, 
जािीय दवभेि, सीमानिीकरण, दवभेिकदो क्षदिपबूदिमिकदो माग ग¥यदो (रार-्ानषेचका सन ्
१९९९) । धममिदनरपेक्षिा, पृ्क पदह्ानकदो अंगीकार, समान राजनीदिक अदधकार, 
आरक्षण, संयुति राट्रि संघले िदोके बमदोदजम आदिवासी जनजादिहरूकदो सवायत्िा र 
आतमदनणमियकदो अदधकार, मािृभािाकदो वयावहाररक उपभदोग/प्रयदोगकदो अदधकार (भट्ट्न 
२०६०) कदो कुरा उठायदो । प्ास र साठीकदो िशकमा आफना सवालहरू बादहर लयाउन 
र सावमिजदनक उपदस्दि िह्रदो पानमि आदिवासी जनजादिका सवाल केदनद्ि मयागेदजनहरू 
उनीहरूकै पहल र संलगनिामा प्रकाशन भए (वनि र हुमागाई ं सन् २०१७) । दवदभनन 
रेदडयदो ि्ा टेदलदभजन कायमिक्रम उतपािन ि्ा प्रसारण गररए ।

दव.सं. २०५१ (अगष्ट ९, १९९४) बाट महासंघले दवश् आदिवासी दिवस मनाउन 
्ालयदो । सामादजक-सांसकृदिक ि्ा अनिरामिदट्रिय महासदनध केदनद्ि अनिरदक्रया बादकलए । 
तयसिा दक्रयाकलापलाई “सामप्रिादयक”/“राट्रि दवरदोधी” पदन ठह¥याइनथयदो (भट्ट्न २०६०; 
लामा-िामाङ सन् २००९) । नेपालभािा र संविबारे नेवारहरूकदो सममेलन, भािा-
संसकृदि-जािीय अदधकार समबनधी रादट्रिय िामाङ सममेलन र रादट्रिय जन (मंगदोल) 

15 नेपाल आदिवासी जनजादि महासंघकदो कायमि प्रगदि प्रदिवेिन (्ैि २५, २०६६ िेदख 
्ैि २७, २०६९ समम), पृ. ४३ (राई सन् २०१३ बाट उद्धृि) ।
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जादिहरूकदो सममेलनप्रदि लदक्षि गिदै २०५४ सालमा ितकालीन प्रधानमनत्ी सबूयमिबहािुर 
्ापाले “सामप्रिादयक भावना रैलाउनेलाई श्री ५ कदो सरकारले कदहलयै िुट दिने िैन” 
(िामाङ २०६० : ९५ बाट उद्धृि) भने । महासंघले दवश् आदिवासी दिवसकदो अवसरमा 
आफनदो कायमिक्रममा दवदभनन िलका “प्रभावशाली” मादनएका नेिाहरूकदो उपदस्दि गराई 
जनजादि सवालमा ऐकयबद्धिा र प्रदिबद्धिा दलने ्लन लयायदो, जुन कायमै ि । तयसिा 
कायमिक्रमहरूमा बढीजसदो जािीय पदोशाक-बाहुलय मदहलाहरू सदहि प्रिशमिन गररएका झाँकी, 
जुलुस, ना्गान, खानदपन, मनदोरञजनातमक दक्रयाकलाप जसिा पक्ष आकिमिणकदो केनद् 
बनाइनिन् (राई २०७६) । 

दव.सं. २०५२ मा शुरू भएकदो ितकालीन नेकपा (माओवािी) कदो “जनयुद्ध” ले 
प्रा्दमकिाका सा् पदह्ानकदो मुद्दा उठायदो । दवदभनन िलले आ-आफना जनवगटीय 
संगठनलाई दवदभनन समुिायमा दवसिार गनषे काम िीव्र बनाए । तयस बखि िी मुद्दाहरू 
जनजादिकदो हकदहिकै लादग उठाइए भनने ठदोस आधार द्एन । िैपदन प्रजािादनत्क पद्धदि 
र सरकार प्रदिकदो दविृट्णा र शादनिपबूणमि आनिदोलनप्रदि सरकारकदो बेवासिामा िीव्र पररविमिन 
्ाहने जनजादिहरू प्रभादवि बने । तयसले द्नद्कालीन अदस्र सरकारलाई समेि ्ुनौिी 
्पयदो । ितकालीन सरकारकदो नीदि र कायमिक्रममा आदिवासी जनजादिलाई पदन समेट्न 
खदोदजनथयदो । महासंघका ितकालीन (दव.सं. २०५७–२०६०) महासद्व बालकृट्ण माबुहाङ 
आफनदो कायमिकालकदो एउटा घटना यसरी समझनिन् :

ितकालीन प्रधानमनत्ी शेरबहािुर िेउवाले आचियमिजनक िररकाले २५ विमिमा जनजादिका 
सबै प्रकारका समसया हल गनषे प्रदिबद्धिा जनाए । महासंघका सललाहकार डा. हकमि  
गुरुङदसि परामशमि गरेर हामी उनलाई भेट्न गयौ ँ । भेटमा “डा. गुरुङजसिा जनजादिका 
खमबाकदो नेिृतवमा एउटा कायमििल बनाउँ” भनने उनकदो प्रसिाव आयदो । िर डा. गुरुङले 
ितकालीन मदनत्पररिि्कै सिसय नारायणदसंह पुनलाई अदघ सारे । कायमिनीदि र कायमिक्रम 
सदहि कायमििलकदो नामावली प्रधानमनत्ीलाई बुझायौ ँ। मदनत्पररिि ्दवघटनसँगै कायमििलकदो 
खाका पदन हरायदो ।16

राजयले ५९ आदिवासी जनजादिहरूकदो पदह्ान गनुमि, तयसपदि रादट्रिय ि्ा अनिरामिदट्रिय 
िाि ृदनकायहरूकदो सहयदोग प्राप्त हुँिै जानुमा रादट्रिय राजनीदि र राजयकदो सवा म्िले पदन काम 

16 माबुहाङसँग पुस ३, २०७६ मा गररएकदो कुराकानी ।
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गरेकदो द्यदो । ितकालीन नेकपा (माओवािी) कदो ्दकमि िै गएकदो दवद्दोहमा जनजादि समबूहकदो 
बढ्िदो सहभादगिा कम गनषे र सरकार दटकाउने धयाउननले समेि काम गरेकदो द्यदो ।17 

गणिादनत्क वयवस्ा आएपदि भिौ २९, २०६५ मा नेपाल सरकारले दवश्भरका 
आदिवासीहरूकदो हकअदधकार सदुनदचिि गनषे अनिरामिदट्रिय श्रम संगठन समबनधी (आईएलओ) 
महासदनध नं. १६९ अनुमदोिन ग¥यदो । र, आदिवासी जनजादिकदो अदधकार समबनधी संयुति 
राट्रिसंघीय घदोिणापत् (यबूएनदरिप) ग्रहण ग¥यदो । तयस पचिाि् आईएलओ महासदनध र 
यबूएनदरिप अनिगमििका-आतमदनणमियकदो अदधकार, सवायत्िा, दवकासका कुनै पदन पररयदोजना 
सञ्ालनका लादग सविनत्, पबूवमि जानकारी सदहिकदो मञजुरी, मबूिमि अमबूिमि आदिवासीय एवं 
ऐदिहादसक सांसकृदिक धरदोहरकदो समबद्धमिन, प्र्ाजदनि कानबून र परमपरागि संस्ाहरूकदो 
पुनजटीवन वा वैधिा आदि सवालमा महासंघले जदोड दियदो । 

्ािृ तनकायकदो सहयदोग र आलदोचना
महासंघले एक िशकभनिा लामदो समय पबूणमििः सवयंसेवी िवरमा कायमिक्रम र गदिदवदधहरू 
गरेकदो द्यदो । मुतिदसंह िामाङ (सन् २००४) कदो प्रदिवेिन अनुसार सन् १९९४–१९९५ मा 
सिसयिा शुलक, वादिमिक साधारणसभा, वयदतिगि सहयदोग रकम र ॠण गरी महासंघले ख्मि 
टा¥यदो । कममि्ारीकदो िलबमा जममा पाँ् सय रुपैयाँ खद्मिएकदो द्यदो । सन् २००२–२००४ 
मा सरकारी र गैरसरकारी संस्ाबाट महासंघले सानदो आद्मिक अनुिान पाएकदो िेदखनि । 
तयस बेला कममि्ारीकदो िलबमा १६ हजार र बाँकी कायमिक्रममा खद्मियदो । आदिवासी 
जनजादि पदह्ानले कानबूनी मानयिा पाए पदन जनजादि राजनीदि वा पदह्ानकदो राजनीदिले 
कानबूनी मानयिा पाउन सकेकदो द्एन । 

दव.सं. २०६३ कदो अनिररम संदवधान जारी हुनु अदघसमम प्रभुतवशाली जाि र िहका 
वयदतिहरूले जनजादि पररयदोजनालाई नेपाल टुक्राउने कामका रूपमा लेलान् भनेर िाि ृ
संस्ा पदन डराउँ्े (दवश् बैंक/डीएरआइडी सन् २००६) । िािाकदो सहयदोगले आनिदोलनकदो 
मौदलक भावना र मममि गुमने, सवालहरू प्रा्दमकिाबाट हट्ने, आनिररक झै-झगडाकदो 
समभावना हुने जनजादि आनिदोलनका अगुवाहरू िकमि  ग ष्े (भट्ट्न सन् २००४) । यद्यदप 

17 दव.सं. २०५४ मा “सामप्रिादयक भावना रैलाउनेलाई िुट नदिने” अदभवयदति दिने 
प्रधानमनत्ी सबूयमिबहािुर ्ापाकै अधयक्षिामा २०५९ सालमा “आदिवासी/जनजादि उत्ान रादट्रिय 
प्रदिष्ठान” गठन हुनु संयदोग द्एन । माबुहाङले प्रदिष्ठान गठनकदो सनिभमि ्प खुलाए, “माघबाट 
राट्रिाधयक्षकदो हैदसयिमा आइसकेपदि रागुनमा राजाबाट ‘भेट्न आउनु’ भनने खबर पाएँ । भेटमा 
अदवलमब प्रदिष्ठान गठनकदो माग राखे ँ । लगतै्, स्ानीय दवकास मनत्ालयका सद्व खेमराज 
नेपालले ‘जनजादि दवकास सदमदि’ का कायमिकारी अदधकृि दशवराज मैनाली मारमि ि प्रदिष्ठान 
गठन प्रदक्रयाकदो ्ालनी गरे ।” माबुहाङसँग पुस ३, २०७६ मा गररएकदो कुराकानी ।
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रादट्रिय ि्ा अनिरामिदट्रिय दनकायकदो आद्मिक सहयदोग वा लगानीमा सबैकदो बराबरी हक 
रहेकदो भनने महासंघकदो मानयिा द्यदो ।

 सन् २००४–२००८ सेपटेमबरसमम महासंघले १९ करदोड बराबरकदो बेलायिी सहयदोग 
दनयदोग (डीएरआइडी)/इएसपीकदो सहयदोगमा जनजादि सशतिीकरण पररयदोजना (जेप) 
सञ्ालन ग¥यदो । तयस बेला महासंघमा आबद्ध ४८ जनजािीय समुिायमधये २५ ओटाभनिा 
बढी संस्ाकदो सामादजक-आद्मिक दस्दि एकिम नाजुक द्यदो । ितकालीन महासद्व 
माबुहाङका अनुसार, “दवशेि गरी िराई भेगका मे्े, दधमाल, राजवंशी, कदो्े, िाजपुररया 
आदिका जािीय संस्ा गदोजीमै दबलाएकदो द्यदो । कुखुरा बे्ेर, जयाला मजिुरी गरेर, 
सापटी दलएर, ॠण काढेर संघीय पररिि् बैठकमा आउ्े । तयसैले कमजदोर समबूहहरूकदो 
सुदृढीकरणका लादग स्दोि जुटाउनु आवशयक ठानयौ ँ ।”18 

महासंघकदो सांगठदनक दवसिार एवं सवलिा, िक्ष जनशदति उतपािन र परर्ालनमा 
जेपले टेवा दियदो । जनजािीय संघ-संस्ाहरूकदो “दभदजदबदलटी” बढायदो । जेपकै सहयदोगमा 
आदिवासी जनजादि केदनद्ि कानबूनी र सबू्नामबूलक सामग्री उतपािन गरी दवदभनन माधयममा 
प्रकाशन र प्र्ार प्रसार गररए । केही जनजािीय समुिायबारे अधययन-अनुसनधान भए । 
जेप अनिगमिि महासंघकदो ५७ दजलला समनवय पररिि् र लगभग िुई हजार गादवसका गाउँ 
समनवय सदमदिहरू समेदटए (सुबबा, राई र गुरुङ सन् २००९) । जािीय संगठनहरूले िाि ृ
दनकाय ि्ा अनिरामिदट्रिय गैससहरूकदो स्दोिसमम पहुँ् र समपकमि  राखन ्ाले (ईएसपी सन ्
२००९) । सामादजक-आद म्िक आधारमा वगटीकृि पाँ् समबूह मधयेका सीमानिकृि, अदि 
सीमानिकृि र लदोपदोनमुख समुिाय लदक्षि कायमिक्रम ि्ा दक्रयाकलापहरू प्रा्दमकिामा 
पिदै गए । तयसले जनजादि आनिदोलनकदो नेिृतवलाई सीमानिकृि समुिायिरमि  रूपानिररि 
गनमि समेि पे्रररि ग¥यदो ।

नेपालकदो सनिभमिमा पदहलदोपलट आदिवासी जनजादिले आफनदो दनदमि आरैले ख्मि 
गरी अनिरामिदट्रिय िािृ दनकायबाट पररयदोजना पाउँिा तयदो ्ौिरटी ्ासदो/बहसकदो दविय 
बनयदो । सन् २०११ मा पदह्ान, संघीयिा, राजय संर्ना ि्ा राजय शदति बाँडराँटबारे 
संदवधानसभा दभत् र बादहर सबै सरदोकारवालाबी् गमभीर िलरल ्लिा र मिभेि 
िेदखँिा पदह्ानकदो आधारमा संघीयिाकदो पक्षमा उदभिै महासंघले वयापक नेपाल बनि 
सदहिकदो ्रणबद्ध आनिदोलन ग¥यदो । यसपदि िदोस्दो ्रणमा जेपबाट डीएरआईडीले हाि 
दझकयदो (खरेल, ्ापा र दसजापदि सन् २०१६) । रादट्रिय बहस, संदवधान दनमामिण ि्ा 
राजनीदिमा जािीय पदह्ानकदो बहस ्दकमि िा नेपालमा जािीय द्नद् ्कामिउन र दवखणडन 
लयाउन अनिरामिदट्रिय िािृ दनकाय (डीएरआईडी) ले सहयदोग गरेकदो आरदोप पदन लागयदो 

(खनाल २०७३ : २८५–३३८) । 

18 माबुहाङसँग पुस ३, २०७६ मा गररएकदो कुराकानी ।
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महासंघले आफनै जनजािीय संस्ा ि्ा सञजाल मारमि ि पररयदोजना सञ्ालन गरेपदि 
यसले संस्ागि सुदृढीकरण एवं सवालगि सवलीकरणमा टेवा दियदो । िर सहयदोगले 
संस्ागि सुदृढीकरण, आनिदोलनकदो िीघामियुपन र अदि सीमानिकृिहरूकदो जनजीदवकामा 
अपेक्षाकृि पररणाम लयाउनु अदघ रादट्रिय एवं अनिरामिदट्रिय राजनीदिक माहौल प्रदिकबू ल 
बनन पुगयदो । युरदोदपयन र बेलायिी सरकारकदो सवा म्ि अनुरूप नेपालमा जािीय पदह्ानकदो 
मुद्दा उ्ालेर राजयमा कलह र दवखणडन लयाउन परर्ादलि भएकदो आरदोप लागयदो 
(खनाल २०७३) । तयस पचिाि् भने यदि ठबू लदो पररमाणकदो आद्मिक सहयदोग महासंघले 
प्राप्त गरेकदो िैन ।

ठबू लदो मात्ामा िािाकदो आद्मिक सहयदोग नभएपदि महासंघकदो दक्रयाकलाप खुदम्यदो । 
यद्यदप आदिवासी जनजादिका सवाल दनरनिर उठाउनुकदो दवकलप महासंघसँग द्एन । 
महासंघले आदिवासी जनजादि र जल, जंगल र जमीन सँगकदो अनिरदनभमिर समबनधमाद् 
जदोड दिँिै जलवायु पररविमिन र वन रँडानी ि्ा दवनाशबाट हुने कावमिन उतसजमिनकदो 
कटौिी (रेड पलस) कायमिक्रम ्ालयदो । दनरनिर खबरिारीका लादग महासंघले केनद्, प्रिेश, 
दजलला र गाउँ समनवय पररिि् ि्ा महासंघ समबद्ध जनजािीय संगठनहरूसँग जलवाय ु
पररविमिन र रेडपलस कायमिक्रम एवं भबूदम ि्ा प्राकृदिक स्दोिजसिा सवालहरूमा साझेिारी 
कायम राखयदो ।19 यद्यदप स्दोि साधनमा आतमदनभमिर हुने, संस्ागि दवकास-दक्रयाकलाप 
र जनजादि आनिदोलन हाँकने िीघमिकालीन सपष्ट खाका र रणनीदि भने महासंघसँग भएन ।
 
सिालगि राजनीतिक रूपानिरण
नेपालमा राजिनत्कदो अनतय र गणिादनत्क पद्धदिकदो पबूवमिियारीकदो राजनीदिक र सामादजक 
माहौलमा महासंघले क्रमशः जनसंखयाकदो आधारमा समानुपादिक प्रदिदनदधतव, पदह्ानकदो 
आधारमा राजयकदो पुनससंर्ना र पदह्ानकदो राजनीदिमा आफनदो सवाल केदनद्ि ग¥यदो । यी 
सवाल उठाइरहँिा महासंघकदो आनिररक अभयास पदन दववािमुति रहेन । राजा ज्ानेनद्कदो 
शाही घदोिणामा “िटस्िा” अपनाएर महासंघले पे्रस वतिवय जारी ग¥यदो । महासंघ 
स्ापनामा भबूदमका खेलेका र जािीय मुद्दा लगािार उठाएका नेिा गदोरेबहािुर खपांगी 
मदनत्पररिि् सिसय बने । महासंघकदो ितकालीन महासद्व बालकृट्ण माबुहाङकदो 
“िटस्पन” लाई राजिनत्कदो पक्षधरिाकदो वयाखया गररयदो । संस्ापक सिसय नेपाल 
िामाङ घेिुङ संघले महासंघकदो ्ौ्दो महादधवेशनबाट बनेकदो सद्वालय र नेिृतवकदो 

19 “जलवायु पररविमिन साझेिारी कायमिक्रम” का रादट्रिय संयदोजक टंुग भद् राईसँग पुस १८, 
२०७६ मा गररएकदो कुराकानी ।
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वैधादनकिामाद् प्रश्न उठाउिै आएकदो द्यदो । माबुहाङले ितकालीन राजासँग भेटेपदि 
महासंघदभत् पदहलेिेदख रदहआएकदो उति आनिररक मिभेि ्दकमि यदो र बादहर आयदो ।20

मुलुक गणिनत्मा प्रवेश गरेपदि महासंघ र जनजादि आनिदोलनकदो धयान संघीयिा र 
नयाँ संदवधानमा आदिवासी जनजादिकदो पदह्ानमा केदनद्ि भयदो । आदिवासी जनजािीय 
संघ-संगठनहरूसँगै सीमानिकृि, बदहट्कृि आनिदोलनरि समबूह र दवदभनन राजनीदिक िल 
र राजय ि्ा सरकारी दनकाय सँगकदो सहकायमि र समनवयलाई वयापक बनाए । आदिवासी 
जनजादिका दवदभनन मुद्दामा िलरल गनषे सवालमा यी संस्ाहरू अग्रसर भए । नेपालको 
अनिररम संविधान, २०६३ ले समावेशी समानुपादिक दसद्धानि अंगीकार गरेपदि जनजादि 
आनिदोलन सवायत्िा, सवशासन, सकारातमक दवभेि, पदह्ानकदो आधारमा संघीयिा, 
आतमदनणमियकदो अदधकार, भादिक-सांसकृदिक-प्राकृदिक स्दोि-साधनमाद्कदो अदधकार 
आदि सवाल सदहि सडक-सिनमा बढी केदनद्ि रह्दो (सुबबा सन् २०१०) । 

अनिररम सरकारले महासंघसँग साउन २२, २०६४ मा २० बुँिे सहमदि र जेठ 
९, २०६९ मा ९ बुँिे समझौिा ग¥यदो । दव.सं. २०६४ मा भएकदो सहमदिकदो पदहलदो र 
िदोस्दो बुँिामा सबै जािजादिकदो समानुपादिक समावेदशिाकदो आधारमा राजय संर्नामा 
प्रदिदनदधतव र नयबूनिम एक जादि एक प्रदिदनदधतव गराउने भनने द्यदो । िुवै सहमदिकदो 
साझा दविय भने दमदश्रि दनवामि्न प्रणालीमा ६० प्रदिशि समानुपादिक र ४० प्रदिशि 
प्रतयक्ष प्रदिदनदधतव हुने दनवामि्न प्रणालीकदो अवलमबन गनुमि रहेकदो द्यदो । सहमदिका िी 
दवियहरू पालना गनमि गराउनकै लादग महासंघ र जनजादि आनिदोलनले समबदनधि दनकाय 
र वयदतिहरू समक्ष बारमबार आवाज उठायदो । 

20 सदोही सनिभमिमा मुतिदसंह िामाङले भनेका िन् दक लदोकिादनत्क वयवस्ादबना महासंघ 
र जनजादि आनिदोलनकदो संघिमि समभव नहुने दव्ार सदहि एक सद्वालय सिसयले राजीनामा 
दिए (िामाङ सन् २००४), जबदक महासंघका पबूवमिमहासद्व परशुराम िामाङले आफनदो कायमिकाल 
पचिाि् िामाङ घेिुङलाई सिसयबाट दनट्कादशि गनषे प्रयास गररएकदो आरदोप लगाएका िन् (िामाङ 
२०७७) । यदो घटनालाई ितकालीन महासद्व बालकृट्ण माबुहाङले आफनदो कायमिकालकदो एउटा 
अदप्रय दनणमिय भनेका िन् । माबुहाङका अनुसार उनले महासद्वकदो दजममेवारी समहालेिेदख नै 
िामाङ घेिुङले जनजादि महासंघकदो सद्वालय र महासद्वलाई अवैधादनक मानथयदो । सदोही 
अवैधादनक मानेकदो सद्वालयले जनजादि प्रदिष्ठानकदो सञ्ालक पररिि्कदो सिसयमा िामाङ 
घेिुङलाई दसराररस गनुमि नैदिक नठहररने हुँिा दनट्कासनकदो प्रदक्रया ्ालनुपरेकदो द्यदो । उति दनणमिय 
खारेज गनमि िामाङ घेिुङले जनजादि महासंघ र ितकालीन रादट्रिय जनजादि दवकास सदमदि दवरुद्ध 
परमािेश जारी गनमि ररट हालयदो । अनििः जनजादि महासंघकदो संघीय पररिि् बैठक बसी िामाङ 
घेिङुले महासंघ सद्वालय र महासंघलाई अवैध नमानने र सद्वालयले पदन दनट्काशनकदो प्रदक्रया 
दरिामि दलने सहमदि गरी उति दववाि सुलझाइयदो (माबुहाङ २०७७) ।
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२०६४ सालकदो संदवधानसभाले जािीय जनसंखयाकदो अनुपािमा समानुपादिक दनवामि्न 
प्रणाली अपनाएपदि पदहलदो संदवधानसभामा आदिवासी जनजादि सदहि बदहट्कृि र 
सीमानिकृिहरूकदो बाकलदो उपदस्दि भयदो ।21 महासंघका ितकालीन अधयक्ष ि्ा सभासि ्
पासाङ शेपामिले संदवधानसभादभत् माघ १९, २०६५ मा गदठि “आदिवासी जनजादि 
सभासि् सभा (ककस)” कदो पहलकिमी दलए । आनिदोलनकदो एजेनडालाई “ककस” कदो 
माधयमबाट संदवधानमै सुदनदचिि गनषे कसरि सवरूप संघीयिा, राजय पुनससंर्नाकदो आधार 
दनधामिरण, सीमांकन, नामांकन ि्ा प्रतयेक सदमदिकदो मसयौिामाद् आदिवासी जनजािीय 
सरदोकारका दवियहरू समेटेर संदवधानसभालाई दलदखि सुझाव दिइयदो (आदिवासी जनजादि 
सभासि् सभा [ककस] २०६८) ।

 जेठ १५,२०६९ मा पदहलदो संदवधानसभा दवघटन भएसँगै संदवधानकदो मसयौिा पदन 
तयादगयदो । मसयौिा माद्का सुझावहरू “ऐदिहादसक” िसिावेज भए । २०७० सालकदो 
िदोस्दो संदवधानसभाकदो दनवामि्नमा राजनीदिक समीकरण रेररएसँगै आदिवासी जनजादि 
सभासिह्रूकदो उपदस्दि ४.५ प्रदिशिले घट्यदो । संदवधानसभामा “ककस” गठनले मानयिा 
पाएन । यसै बेला महासंघकदो नेिृतव पदन सीमानिकृि क्षेत् र समुिायिरमि  हसिानिरण 
हुने क्रम जारी रह्दो । सा्ै, अककोदिर प्रभावशाली भदनएका िलकदो ह्ीप बदलयदो हुँि ै
सीमानिकृिहरूका आवाज र सवालहरू क्रमशः कमजदोर बनिै गए । पदह्ानकदो आधारमा 
राजयकदो पुनससंर्ना हुनुपनषे महासंघकदो बदलयदो अडान सावमिजदनक वै्ाररक प्रसिुदिमा 
सीदमि हुनपुगयदो । िैपदन राजनीदिक संर्नागि संयनत् मारमि ि नै सवालहरू समबदोधन गररने 
जनजादि दवज्, नेिा ि्ा आनिदोलनकारीहरूकदो प्रयतन कायम रह्दो ।22

आलदोदचि नेिृतव र कमजदोर महासघं
दव.सं. २०७० पदि साख खसकेकदो, नेिृतव कमजदोर बनेकदो, मुद्दाहरूकदो प्रा्दमकीकरण 
गनमि ्ुकेकदो र िलीयकरण हाबी भएकदो, आनिररक द्नद् र दवभाजनमा रसेकदो (्ेमजदोङ 
२०७५) भनी महासंघ आलदोद्ि भयदो । यदो हुनुकदो आनिररक कारण िन् । महासंघ गठनकदो 
आधा िशकदभत्ै नेिृतव पंदतिबी् आपसी मिभेि शुरू भयदो (सुनिर २०७४) । महासंघकदो 
अवधारणा समुिाय सिरमा कायामिनवयनमा लान नसकेकदो र अदभयानमा केदनद्ि हुनुकदो सट्टा 

21 सदोही संदवधानसभामा आदिवासी जनजादिकदो अनिरामिदट्रिय कानबून अनुरूप नेपालका 
आदिवासी जनजादिहरूले सविनत् रूपमा ्ुनेका प्रदिदनदध सहभागी नगराइएकदो र सबै जनजािीय 
समुिायकदो प्रदिदनदधतव नभएकदो कुरामा आदिवासी जनजादि वदकलहरूकदो समबूह, लाहुदनमिप; 
महासंघ सदहि अरू १८ ओटा जनजािीय संस्ाले ररट हालेका द्ए ।

22 पद्मरतन िुलाधरकदो संयदोजकतवमा गदठि “आदिवासी जनजादि रादट्रिय आनिदोलन” ले 
जनजादिका सवालहरूमा राजनीदिक िबाब दिने कायमि तयसिै एउटा प्रयतन द्यदो । 
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अनिरामिदट्रिय िहमा सहभादगिा जनाउन र शहर केदनद्ि सभा सेदमनारमा जदोड दिइएकदो र 
संस्ामा पारिदशमििाकदो अभाव भएकदो दवियमा मिभेि शुरू पदन भयदो । यसिा मिभेिले 
महासंघकदो दक्रयाकलापमा प्रभाव पा¥यदो । उिाहरणका लादग अगष्ट ९, २००१ कदो दवश् 
आदिवासी दिवस िुई खेमाले दभनिादभनिै मनाए । मािृभािामाद् सवकोच् अिालिबाट 
लागेकदो बनिेज दवरुद्धमा िुइटा जुलुस दनसके । शुरूआिी अवस्ामै रहेकदो संगठन र 
आनिदोलन अदघ बढ्नैपनषे हुँिा नेिृतवले महासंघदभत् “प्रजािादनत्क कायमिशैली अपनाउने, 
आद म्िक पारिदशमििा कायम राखने, संघीय पररिि्प्रदि उत्रिायी हुनुपनषे” जसिा समझिारी 
गरी दववाि सुलझाउन प्रयतन गरे । 

आनिररक दववाि नसुदलझिै वाम िलहरूले आफनदो क्षेत्ादधकार बढाउँिै कायमिकिामि 
उतपािनका लादग आदिवासी जनजादि जनसंखया केदनद्ि दक्रयाकलाप र भािृसंगठनहरू 
दनमामिण गिदै लगे । “जनयुद्ध” ले जनजादि जनशदति मातै् हदोइन सवाल पदन खदोसेकाले 
(िामाङ सन् २००४) महासंघकदो शादनिपबूणमि सामादजक आनिदोलन संयदमि र संगदठि रूपमा 
अदघ बढाउन ्ुनौिी ्दपयदो । तयस बेला महासंघले कुनै पदन िलसँग समबद्धिा नराखी, 
िलीय दसद्धानिमा िटस् रही शादनिपबूवमिक ढंगमा अदघ बढ्ने अडान दलयदो । िलहरूलाई 
पदन तयस बेला आदिवासी जनजादिका सवाल उठाउन एक खालकदो िबाब पदन द्यदो 
(गेलनर र काकटी सन् २००८) । 

पदहलदो संदवधानसभा दवघटन भए पचिाि् पुराना सत्ासीन र प्रदिपक्षी िल या िलकै 
सहकायमिमा आदिवासी जनजादिका मुद्दा उठाउने या आफनै नयाँ राजनीदिक िल खदोलने भनने 
िईु ओटा दवकलप महासंघ समक्ष रह्दो । अनिि: यी िवैु दवकलप महासंघकदो लादग प्रभावहीन 
रहे । सत्ासीन र प्रदिपक्षी िलहरू जनजादिकदो सम म्िन पाउन र जनसंखया परर्ालनसँग 
सरदोकार राख्े । पदह्ानकदो राजनीदि मानय भएपदि महासंघकै नेिृतवकिामिहरूकदो पहलमा 
राजनीदिक िल पदन खदोदलए । परशुराम िामाङकदो नेिृतवमा िामसादलङ-नेपाल रादट्रिय 
िल, पासाङ शेपामि लगायिका वयदतिकदो पहलमा सामादजक लदोकिादनत्क पाटटी, राजकुमार 
लेखीकदो नेिृतवमा गठन भएकदो नागररक समाजवािी पाटटी यसका केही उिाहरण हुन् । 
दवडमबना, िी िलहरूले आफनदो अदसितव समेि जदोगाउन सकेनन् । आदिवासी जनजादि 
केदनद्ि मुद्दा बदोकेर गठन भएका अनय िलहरूकदो अवस्ा पदन सनिदोिजनक भएन (घदिमि 
मगर २०७५) ।

 दवदभनन िलहरूदभत् गदठि जनजादि भ्ाि ृसंगठनहरूले आदिवासी जनजादि सवालमा 
्ासदो दिएनन् (शेपामि २०७१) । िलहरूले जनजादि आनिदोलन हाँकने सद्वालयकदो भबूदमकामा 
रहेकदो महासंघकदो नेिृतव र नेिृतव मारमि ि परर्ालन गनमि सदकने समुिाय लदक्षि रणनीदि 
अवलमबन गरे । आनिदोलनकदो सवालप्रदि उिादसन रहे । महासंघका नेिृतव पंदति िलकदो 
प्रदिदनदधकदो रूपमा अदघललदो संदवधानसभामा संलगन भएपदि समावेदशिा, संघीयिा, 
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सवायत् क्षेत्, दवशेिादधकार लगायिका सवालहरूमाद् िबाब दसजमिना भए झै ँ िेदखयदो । 
दव.सं. २०७० कदो दनवामि्नबाट बनेकदो िदोस्दो संदवधानसभामा िी सवालहरूकदो उपािेयिा 
शुनयमा पररणि गररएसँगै िबाब क्षदणक भएकदो पुदष्ट भयदो । तयस बेला आदिवासी 
जनजादिहरूकदो सवाल संदवधानसभा मारमि ि नै समबदोधन गररनु एकमात् उपयुति बाटदो हदो भनने 
जनअपेक्षा महासंघ र जनजादि आनिदोलनले नै जगाएकदो द्यदो । जनजािीय सवालहरूकदो 
राजनीदिक समबदोधनकदो पहल गनषे क्रममा सवालकदो राजनीदिक रूपानिरण कायमिभनिा 
महासंघ र जनजादि आनिदोलनमा िलीय हसिक्षेप दनमतयाउने सहज अवस्ा बनिै गयदो ।

असदोज ३, २०७२ मा जारी गररएकदो नेपालकदो संदवधानमा ितकालीन महासंघ अधयक्ष 
नगेनद् कुमाल (नेपाली काँगे्रसबाट सभासि)् र महासद्व पेमबा भदोटे (नेकपा एमालेबाट 
सभासि्) ले हसिाक्षर गरेपदि महासंघकदो गररमा, नेिृतव र जन परर्ालन क्षमिामा प्रभाव 
परेकदो प्रसटै िेदखयदो । महासंघका विमिमान उपाधयक्ष गदोदवनि िनतयालले भने, “नगेनद् 
कुमालकदो कायमिकालमा हामै् मदु्दाहरूलाई ‘तयादगदिएकदो’ अवदध हदो । यसकदो शरुूआि पदहले 
नै भइरहेकदो द्यदो । दव.सं. २०६२–२०६३ पिादडका महादधवेशनपदि (पासाङ शेपामिकदो 
पालािेदख) एक शदतिकदो रूपमा उिाउिै गिामि महासंघ िलकदो कदोपभाजनमा पनमि ्ालेकदो 
हदो । हाम्दो पालासमम आइपुगिा पदन तयही भइरहेकदो हदो ।”23 संदवधान जारी भएकदो ्ार 
दिनपदि असदोज ७, २०७२ मा महासंघका पबूवमिप्रमुखहरू सुरेश आले मगर, परशुराम िामाङ, 
ओम गुरुङ, पासाङ शेपामि र राजकुमार लेखीले पत्कार सममेलन गरे । सममेलन मारमि ि 
उनीहरूले आदिवासी जनजादिहरूकदो समपबूणमि अदधकार खदोदसएकदो संदवधानमा हसिाक्षर 
गरेकदोले महासंघकदो पिबाट कुमाल र भदोटेकदो राजीनामा मागे (अनलाइनखबर २०७२क ) । 
प्रदिउत्रमा महासंघकदो केनद्ीय सदमदि, पिादधकारी र संघीय पररििमा एकदिहाई बहुमि 
पु¥याउन पेमबा भदोटेले ्ुनौिी दिए (अनलाइनखबर २०७२ख) । नेिा/नेिृलाई मात्ै ग्रहण 
गरी आनिदोलनकदो नेिृतव खदोसेपदि आनिदोलन लक्यभनिा अनिै मदोदडएकदो र गदि भंग 
भएकदो कुरा यसले औलँयाउँि ।

गणिादनत्क वयवस्ामा आएर महासंघले सवालहरूकदो राजनीदिक रूपानिरण उद्ि 
िवरले गनमि सकेन । बालकृट्ण माबुहाङले आफनदो कायमिकालकदो समरण गिदै भने, “शुरूमा 
मलाई कसैले पतयाउिैन्े । मैले महासंघकदो महासद्वकदो हैदसयिमा आफनदो स्ान बनाउन ु
प¥यदो । दवज्हरू सबैलाई भेला पारेर महासंघ सललाहकार समबूह बनाएँ । उहाँहरूलाई अदघ 
सारेर समबदनधि दनकाय, वयदतिहरूसँग ‘दडल’ गनमि ्ाले ँ । बलल मेरदो कुराकदो सुनुवाइ 
हुन ्ालयदो ।”24 महासंघ नेिृतवले यही शैली अपनाएकदो भए पदन पदिललदो समय, खास 

23 साउन १२, २०७६ मा मादटमिन ्ौिारीमा “आदिवासी जनजादि आनिदोलन : दवशे्िण र 
भावी दिशा” दवियकदो प्रसिुदिबाट ।

24 माबुहाङसँग पुस ३, २०७६ मा गररएकदो कुराकानी ।
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गरी २०७० सालपदि सललाहकार वा दवज् समबूह औप्ाररक/अनौप्ाररक रूपमा गठन 
नगररएकदो हुँिा सललाह सुझाव लेनिेनकदो संस्ागि अभयासले दनरनिरिा पाएन । बिदलँिदो 
सनिभमिमा वै्ाररक वा सैद्धादनिक रूपमा बाटदो पदहलयाउने सामबूदहक पहल महासंघले गनमि 
सकेन । बरु, महासंघकदो नेिृतव पंदति संस्ा र आनिदोलनका लादग प्रदिरक्षातमक अवस्ामा 
उदभए । महासंघले मुलुकमा सशस्त्र द्नद् ्कषे कदो बेलामा सबैभनिा ठबू लदो राशीकदो पररयदोजना 
सञ्ालन ग¥यदो । तयसले एकदिर आदिवासी जनजादिकदो भलाइभनिा राजय दवद्दोही 
“जनयुद्ध” कदो शदति बढाउने समुिायकदो संलगनिाकदो समभावना नयबूनीकरण गनमि भबूदमका 
खेलयदो । अकामिदिर, जनजादि आनिदोलनकदो मुद्दा िािाकदो पररयदोजना दनिषेदशि रहेकदो भनन 
सदकने आधार दियदो । डीएरआईडीले बी्ैमा पररयदोजना रदोकेपदि उतपनन बहसहरूमा 
जनजादिका सामादजक संगठनहरू िािाकदो “कठपुिली” बनेकदो आरदोप लागयदो । महासंघका 
ितकालीन अधयक्ष राजकुमार लेखीले िािाहरूकदो सवा म्ि अनुरूप न्लेकाले उति पररयदोजना 
रदोदकएकदो सावमिजदनक रूपमै भने (खनाल २०७३) ।

“रुटाउ र राज गर” कदो अकको रणनीदि महासंघ र आनिदोलनकदो द्निाकदो दविय हदो । 
महासंघमा आबद्ध हरेक जािीय संगठनहरू समान र सवायत् िन् । सवायत्िाका लादग 
्ारूले ्ारू आनिदोलन, दलमबबूले दलमबुवान आनिदोलन, िामाङले िामसादलङ आनिदोलनमा 
आफनदो शदति ख्संिै आए । तयसबाट आफनदो नेिा आरै बनने अवसर दसजमिना भयदो । 
जनजादि आनिदोलनकदो एकीकृि शदति र धयान पदन दवभादजि भयदो । एकापसकै सवाल 
र मुद्दामा अपनतव र एकयबद्ध हुने समभावना जदटल र ्ुनौिीपबूणमि भयदो । महासंघले यदो 
जदटल अवस्ालाई सहज बनाउन र ्ुनौिी पनिाउन सकेन । 

 महासंघकदो महादधवेशन पदन धेरै खद्मिलदो र अदि प्रदिसपधामितमक हुने गरेकदो ि । 
नेिृतवका लादग आवशयक भावी यदोजना, कायमिक्रम र रणनीदिभनिा पदन िलीय र जनजािीय 
संगठनबी् गुटबनिीकदो आधारमा शदतिकदो आकलन गरी उममेिवार बनने र दजतने प्रवदृत् 
हाबी ि । महासंघका पबूवमि नेिृतव, आदिवासी जनजादि दवज्िेदख आनिदोलनकिामि समेिले 
पदिललदो समय महासंघ िलकदो ्लखेल गनषे ्लदो र नेिृतवकिामिहरू ्लखेलकदो उपकरण 
बनेकदो आरदोप हाकाहाकी लगाउने गिमिन् । 

जािीय जनसंखयाका आधारमा “ठुला” र “साना” समबूहकदो आनिररक रुट (्ेमजदोङ 
२०७५) ले पदन नेिृतव ्यनमा प्रभाव पारेकदो ि ।25 २०७० सालमा समपनन आठौ ँ
महादधवेशनमा “साना” जनसंखयाले “ठुला” जनसंखया लाई हराएकदो बुझाइ पदन ि (गुरुङ 

25 “ठुला” जनसंखयावाला—मगर, िामाङ, ्ारू, राई, दलमबबू, नेवार, शेपामि, गुरुङ—कदो 
जािीय समबूहलाई “जी-८” कदो संज्ा समेि दिइयदो ।
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र दवश्कमामि सन् २०१४) ।26 जािीय जनसंखयाकदो आकार बेवासिा गिदै प्रतयेक जािीय 
प्रदिदनदध संस्ालाई समान मिादधकार दिइँिा ठुला जनसंखयामाद् नयाय हुन नसकने िकमि  
ि । नेिृतव मारमि ि परर्ादलि दनदचिि जािीय जनसंखयाले आनिदोलनलाई कदि शदति दिनि 
भनने प्रश्न मारमि ि यदो िकमि लाई पुदष्ट गररनि । यसिदो पुष््टयाइले जनजािीय समुिाय दभत्कदो 
दविमिा र दवदवधिा वयवस्ापन, नेिृतवकदो सामथयमि दवकास र अपनतव ग्रहण प्रदक्रयाकदो 
गहनिालाई सिही बनाइदिनि ।

दनषकर्य
जनजादि आनिदोलन कमजदोर बननुमा जनजादि महासंघ एकलै दजममेवार िैन । िर, जनजादि 
महासंघले आरै दभत्कदो आनिररक कमजदोरीकदो उद्ि वयवस्ापन र प्रदिकबू ल बाह् 
सामादजक-राजनीदिक ्लखेल र पररदस्दिकदो सही आकलन गरी सदोही अनुरूपकदो 
रणनीदिक किम ्ालन नसकिा आनिदोलन कमजदोर बनयदो भनने कुरा सपष्ट ि । यद्यदप 
समावेशी समाज दनमामिणमा खबरिारी गिदै महासंघले नेपालका आदिवासी जनजादि 
समुिायलाई राजयकदो नजरमा “दभदजबल” बनाउन भबूदमका खेलयदो ।  

महासंघकदो शदति क्षयीकरणकदो क्ाले नागररक समाजकदो रूपमा एउटा संगठनले 
प्रदिरदोधी शदतिकदो रूपमा राजय र बहृि् समाजलाई खबरिारी गरररहिँा संगठन सवयं आनिररक 
रूपमा सशति हुनुपनषे ि्ा राजयकदो नीदि, यदोजना र कायमिक्रम एवं राजनीदिक गदिदवदधहरूकदो 
प्रतयक्ष प्रभाव धानने क्षमिाकदो सव-दवकास गनुमिकदो दवकलप नरहेकदो वासिदवकिा उजागर 
गरेकदो ि । तयसिै, संगठनकदो दक्रयाकलाप बढाउन िािृ दनकायकदो आद्मिक सहयदोगकदो 
भबूदमका महत्वपबूणमि रहे पदन तयसले संगठन र संगठनले उठाएकदो आनिदोलनलाई िीघामिय ु
बनाउन गाह्रदो हुने िेखायदो । राजय र बृहि् सामादजक संर्ना भतकाई नयाँ दनमामिणका लादग 
प्रदिरदोधी शदति पैिा गरररहने नेिृतव पंदति, जनशदति, सांगठदनक वै्ाररक एवं सैद्धादनिक 
आधार र रणनीदि महत्वपबूणमि िन् । यी पक्षहरू कमजदोर हुँिा प्रदिपक्षी समबूहकदो रूपमा राजय 
र मबूलप्रवाहलाई िबाब दिने महासंघकदो शदति नै क्षय भएकदो अवस्ा ि । 

तयसिै, महासंघकदो आनिररक दवकास र रूपानिरण पदन उदत्कै महत्वपबूणमि पाटदो हदो । 
राजय र गैरजनजािीय समाजले महासंघकदो दसद्धानि, संर्ना, नेिृतव, रणनीदि, सामबूदहकिा 
र कायमिक्रमलाई सामप्रिादयक वा जािीय घेरामै राखेर बुझने गरेका िन् । जनजािीय मौदलक 
प्र्ा परमपराहरूकदो वकालि गनषे भए पदन महासंघकदो संर्ना, कायमिक्रम र कायमिशैलीमा 
भने जनजािीय समुिायमा आधाररि मबूलय-मानयिा, ्ररत् झदलकिैन । जािीय सवशासन 
र समिामबूलक समाजकदो पररकलपना गनषे महासंघ आरैले लदोकिादनत्क पद्धदि आतमसाि 

26 महादधवेशनमा िुई प्रदिसपधटी ्नद्दवक्रम राई र नरेश िाम्ाकारलाई उदिनिै नगेनद् कुमाल 
महासंघ अधयक्ष ्ुदनएका द्ए ।
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गरेकदो िैन । दवधानि: जािीय संस्ा शदतिशाली मादनए पदन संस्ागि शदति केनद्ीय 
सद्वालय, केनद्ीय नेिृतव र संघीय पररििमा सीदमि ि । केनद्कदो सबू्ना, दनयम, पररपत् 
र कायमिक्रमहरूमै जािीय संस्ा ि्ा िहगि अंगहरू बढीजसदो दनभमिर रहे । तयसदो भए पदन 
महासंघकदो नेितृविायी भबूदमका सशति बनन सकेन । आनिदोलनलाई संयदोदजि सवरूपमा ढालन 
सकेन । अनेक सवाललाई एकीकृि, समय सापेक्ष बनाउन र उद्ि प्रा्दमकिा दिन ्ुकयदो । 
जनजादि आनिदोलनले उठाएकदो समानुपादिक समावेदशिाकदो मुद्दा पदन भौदिक उपदस्दिमा 
सीदमि रह्दो । आनिररक संर्नालाई समावेशी बनाउने नाममा महासंघकदो माद्लला 
िहमा जािीय, क्षेत् र दवियगि प्रदिदनदधतवलाई पदन अंक गणीिीय कदोणबाट उठायदो । 
संखयातमक प्रदिदनदधतवकदो जदोडबलले महासंघकदो नेिृतव सुदवधा वदञ्ि समुिायबाट 
क्रमशः नयाँ पुसिा, सीमानिकृि र अदि सीमानिकृि समुिाय (पुरुि) िरमि  रूपानिररि भयदो, 
िापदन लैंदगक र दवदवध प्रदिदनदधतव हुने संर्नागि सवरूपकदो दवकास भएन ।

महासंघकदो नेिृतव र जनजादि आनिदोलनका बदलया खमबाहरू धेरैजसदो प्रादज्क/
बौदद्धक कममि ि्ा ज्ान उतपािनमा संलगन द्ए । िर आनिदोलन भने “एदकटदभजम्” 
(पैरवी) शैलीमा सीदमि रह्दो । सडक-सिन आनिदोलन, प्रदशक्षण शैलीका िलरल-बहस-
कायमिशाला,जानकारी/स्ेिनामबूलक सामग्री प्रकाशन-समपे्रिणमै बढी शदति, स्दोि र ज्ान 
खद्मियदो । आदिवासी जनजादिहरूकदो “सामबूदहक अदधकार” कदो महत्व र अदनवायमििाबारे 
राजय र बाह् समाजलाई प्रसट पाररएकदो िैन । आनिदोलनलाई वै्ाररक एवं सैद्धादनिक 
पृष्ठपदोिण गनमि आवशयक अधययन, अनुसनधान र बहस अभयासकदो संसकृदि दवकास 
भएन । िथय/िथयांकमा आधाररि सवाल र िकमि हरू दनमामिण, प्रसिुदि र प्रयदोगमा धयान 
पु¥याएन । संस्ागि िवरमा समपनन गरेकदो कामकाजहरूकदो “इदनटचयबूसनल मेमदोरी” का 
लादग अदभलेखीकरणकदो काम गररएन । यसिा दव्ार दनमामिण, पनुदनमिमामिण र िसिावेजीकरणका 
अभयास आनिदोलन सशति बनाइराखन ्ादहने आवशयक पक्षहरू हुन् । महासंघकदो 
संर्नातमक एवं कायामितमक रूपानिरण र सवालगि सपष्टिाका लादग यदो एउटा समभावना 
सदहिकदो उपयुति माधयम हदो । 
 

धन्वाि
यदो लेखकदो मसयौिामाद् दटपपणी गरी पररमाजमिन गनमि सघाउनुहुने प्रतयबूि वनि, हिमिमान 
महजमिन र महेशराज महजमिन, अदन आवशयक सबू्ना र सामग्री उपलबध गराउनुहुने गदोदवनि 
िनतयाल र अधययनकदो क्रममा आ-आफना गहन दव्ार-दवशे्िण उपलबध गराउनुहुने 
सबैलाई धनयवाि ि । 
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