
संवैधानिक र कािूिी अनधकारका लानि दनलत िािररक समाजको भूनमका | 159

सवैंधानिक र कािूिी अनधकारका लानि दनलत 
िािररक समाजको भूनमका

जेबी नवश्वकमामा

पषृ्ठभूनम 
िेपालको अर्थ-राजिीनतको मूल स्ोत वर्थ व्यवसरा िै हो । िेपालमा सत्ा, शनति र 
समपनत्मानर कुि जात, जानत वा समुदा्यको नवशेषानधकार रहिे भनिे कुरा वर्थ व्यवसरा 
अिुसार कािूिै बिाएर लािू िरी संसराित िररएको इनतहास छ । शासकहरूले जाती्य 
नवभेदलाई संसराित ििने ऐि र कािूि लािू िरेका कारर दनलत समुदा्य राजिीनतक 
सत्ाबाट नि्योनजत रूपमा बनहषकररमा परेका छि् । 

िेपालमा दनलत समुदा्यले जाती्य नवभेद र छुवाछूत नवरुद्ध संिनित रूपमा नव.सं. 
२००३ मा आनदोलि शुरू िरे । ्यस आनदोलिको अिेक उतारचढावबीच नव.सं. २०४६ 
मा प्रजातनत्र पुिसरा्थपिा पनछको खुला राजिीनतक वातावररमा दनलत अनधकारका लानि 
िैरसरकारी संसरा खुलिे र सञचालिमा आउिे क्रमले तीव्रता पा्यो । ्यसरी सरानपत िािररक 
दनलत संििि र िैरसरकारी संसराले दनलत मानरको नवभेद र बनहषकरर नवरुद्ध अनभ्याि 
सञचालि िददै आएका छि् । ती संघ-संिििले राज्यसामु संवैधानिक र कािूिी रूपमा 
छुवाछूत-भेदभावको अन्त्य, राज्यका सबै तहमा आरक्षर, प्राकृनतक स्ोत साधिमानर 
पहुँच, शोषरमूलक आनर्थक समबनधको अन्त्य, नशक्षा, सवास्थ्य, रोजिारको सुनिनचितता 
जसता मुद्ा उिाए । सारै उपलबध कािूिको प्रभावकारी का्या्थनव्यि तरा आवश्यक 
ि्याँ संवैधानिक र कािूिी अनधकारका लानि संघष्थ िददै आएका छि् । िेपालको दनलत 
आनदोलिले सात दशकको ्यात्रा पार िररसके पनि राजिीनतक दनलत संििि र दनलत 
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िािररक समाज1 ले उिाएका नवष्यवसतु र भूनमकाबारे रोरै मात्र अध्य्यि भई पुसतक 
तरा प्रनतवेदि प्रकानशत भएका छि् ।2 तर, ती प्रकाशिमा पनि संवैधानिक र कािूिी 
अनधकार सरानपत िराउिे सनदभ्थमा दनलत िािररक समाजले कसतो भूनमका खेलेका नरए 
भनिे सपष्ट नववेचिा पाइँदैि ।

िेपालमा अनहलेसमम नवनभनि सम्यमा िरी सात ओटा संनवधाि जारी भए ।3 तरानप, 
२०४७ सालको संनवधािबाट मातै्र संवैधानिक रूपमा जाती्य नवभेद तरा छुवाछूत-भेदभाव 
अन्त्य शरुू भ्यो । दनलतले िरेको निरनतर संघष्थकै पररराम उति संनवधािले जाती्य छुवाछूत-
भेदभावलाई दण्डिी्य बिा्यो ।4 ्त्यसै िरी २०६२–२०६३ सालको जिआनदोलिपनछ 
जारी भएको अनतररम संनवधािले पनहलोपलट “जाती्य भेदभाव तरा छुवाछूत नवरुद्धको 
हक” मौनलक हकमा समावेश ि¥्यो भिे संसद् बाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर 
र सजाय) ऐन, २०६८ पाररत भ्यो । २०७२ सालमा जारी िेपालको संनवधािले “छुवाछूत 
तरा भेदभाव नवरुद्धको हक” र “दनलतको हक” को व्यवसरा िरेको छ । ्यो लेख ती 
संवैधानिक र कािूिी अनधकार सरानपत िराउिमा दनलत िािररक समाजको भूनमका 
र ्योिदािमा केननरित रहेको छ । संवैधानिक र कािूिी अनधकार प्रानतिका लानि दनलत 
िािररक समाजले के-कसतो भूनमका निवा्थह िरेको नर्यो र िािररक समाजले कसता-कसता 
िनतनवनध सञचालि िरेका नरए भनिे नवष्यको समीक्षा ्यस लेखमा िररएको छ । िेपालमा 

1 ्यो लेखमा दनलत अनधकार सरानपत ििने सामूनहक लक््य सनहत सरानपत र राजिीनतक 
दलको भ्ात ृसंिििको रूपमा प्र्त्यक्ष नक्र्याशील िरहेका, तर राजिीनतक चररत्रको दनलत संिििसँि ै
िैरसरकारी, िैरिाफामूलक संघ-संसरा र दनलत समुदा्य नभत्रका नवनभनि जात नवशेषले सञचालि 
िरेका संसरालाई दनलत िािररक समाजको रूपमा पररभानषत िररएको छ ।

2 हेिु्थहोस्, नकसाि (२०५८, २०७३), आहुनत (२०६७), बसिेत र दिा्थल (२०६३), भट्टचि, 
सुिार र भट्टचि (२०६५), दनलत मनहला संघ (२०६२), आनद । 

3 िेपालमा अनहलेसमम जारी भएका संनवधाि निमिािुसार रहेका छि् : नेपाल सरकार 
वैधाननक कानून, २००४; नेपालको अनतररम शासन नवधान, २००७; नेपाल अनधराजयको 
संनवधान, २०१५; नेपालको संनवधान, २०१९; नेपाल अनधराजयको संनवधान, २०४७; नेपालको 
अनतररम संनवधान, २०६३ र नेपालको संनवधान (२०७२) । ्यीमध्ेय नेपालको संनवधान (२०७२) 
संनवधािसभाले बिाएको हो ।

4 नेपाल अनधराजयको संनवधान, २०४७ को धारा ११ मा समािताको हकको व्यवसरा 
िररएको छ । सोही धाराको उपधारा (४) मा उललेख छ, “कुिै पनि व्यनतिलाई जानतपानतका 
आधारमा छुवाछूतको भेदभाव िररिे वा साव्थजनिक सरलमा उपनसरत हुि वा साव्थजनिक उप्योिका 
कुराहरूको प्र्योि िि्थबाट वनञचत िररिे छैि । ्त्यसतो का्य्थ कािूिबमोनजम दण्डिी्य हुिेछ” (श्ी 
५ को सरकार २०४७ : ४) ।
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दनलत समुदा्यले लामो सम्यदेनख अनधकारको निनमत संघष्थ िददै आए तापनि ्यो लेख 
भिे २०४७ सालदेनख २०७२ सालसमम दनलत िािररक समाजले खेलेको भूनमकामा मातै्र 
केननरित छ । िेपालमा दनलत अनधकारका सवालमा नवनशष्टीकृत क्षेत्रमा काम ििने िरी रुपै्र 
संघ-संसरा नक्र्याशील छि् । तर ्यस लेखमा २०४७ देनख २०७२ साल बीचमा कमतीमा 
दश वष्थभनदा बढी सम्यसमम दनलत अनधकारका लानि निरनतर रूपमा नक्र्याशील केही 
संििि र संघ-संसरालाई मातै्र समावेश िररएको छ ।

नव.सं. २०४६ पनछ सरानपत खुला प्रजाताननत्रक राजिीनतक व्यवसरामा दनलत िािररक 
समाजको तीव्र नवकास हुिे क्रम शुरू भएको इनतहास छ । ्यसै क्रममा २०४९ सालमा 
राजिीनतक चररत्रको िेपाल उ्तपीन्डत दनलत जाती्य मुनति समाजको सरापिासँिै दनलत 
िािररक समाजले ि्याँ फ््डको मा¥्यो ।5 नवनभनि राजिीनतक दलसँि िनजक रहेका, तर 
कुिै निनचित राजिीनतक दलको दनलत भ्ातृसंिििका रूपमा नक्र्याशील िरहेका दनलत 
िेतृ्तवको साझा संिििको रूपमा मुनति समाजको ििि भएको नर्यो । ्यो संिििले 
मूलतः दनलत समुदा्यलाई संिनित िि्थ, अनधकारबारे जािरुक बिाउि वा प्रनशनक्षत िि्थ र 
दनलत मुद्ामा राज्यलाई जबाफदेही बिाउि भूनमका खेलेको नर्यो । संवैधानिक र कािूिी 
अनधकारलाई आनदोलिको मुद्ाको रूपमा उिाएका कारर ्यस संिििका िनतनवनधलाई 
्यस अध्य्यिमा समेनटएको छ । 

नव.सं. २०३९ देनख भनूम अनधकार, हनल्या अनधकारका सारै समग्र दनलत अनधकारका 
लानि निरनतर नक्र्याशील रहेको िेपाल रानषरि्य दनलत समाज कल्यार संघका नक्र्याकलाप 
्यस अध्य्यिमा समेनटएका छि् । ्त्यसै िरी, २०४७ सालपनछ दनलत िैरसरकारी संसराको 
रूपमा दनलत अनधकारका क्षेत्रमा नवनभनि नक्र्याकलाप िददै आइरहेको पुरािो संििि दनलत 
सेवा संघको ्योिदािलाई पनि ्यस अध्य्यिमा समेनटएको छ भिे दनलत समुदा्य नभत्रका 
मनहलाहरूलाई संिनित र सशति ििने काममा नक्र्याशील दनलत मनहला संघको भूनमकाबारे 
पनि ्यहाँ चचा्थ िररएको छ । ्यसै िरी, दनलत िैरसरकारी संसराको छाता संिििको रूपमा 
रहेको दनलत िैरसरकारी संसरा महासंघ तरा नमन्ड्या माफ्थ त जिमत निमा्थर ििने र राज्यलाई 
जबाफदेही बिाउिे उद्ेश्य सनहत खुलेको जािरर नमन्ड्या सेनटर; सुदूरपनचिमबाट शुरू भई 
रानषरि्य सतरमै दनलत अनधकारका लानि नक्र्याशील रानषरि्य दनलत िेटवक्थ को भूनमकाबारे 
पनि ्यहाँ चचा्थ िररएको छ । दनलत िािररक समाज समबनधी प्रकाशिको अध्य्यि र 

5 िेपाल उ्तपीन्डत दनलत जाती्य मुनति समाजमा केही सवतनत्रसँिै िेकपा (एकता केनरि) 
र िेकपा (एमाले) सँि आबद्ध व्यनतिहरू संलगि नरए । दनलत समुदा्यको एउटै संििि बिाउिे 
उद्ेश्य सवरूप सरानपत सो संिििमा िेपाली काँगे्रस र अन्य दलसँि आबद्ध सरािी्य का्य्थकता्थ 
पनि रहेका नरए (आहुनत २०६७) ।
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नवशे्षर, छिोट िररएका संघ-संसराका प्रनतनिनध सँिको कुराकािीका आधारमा ्यो 
लेख त्यार पाररएको हो । 

्यो लेखलाई मुख्य रूपमा तीि खण्डमा नवभाजि िररएको छ । पनहलो खण्डमा 
िेपालमा दनलत िािररक समाजको ऐनतहानसक नवकासक्रमबारे चचा्थ छ । दोस्ो खण्डमा 
दनलत समुदा्यले प्राति िरेका संवैधानिक र कािूिी अनधकार तरा ती अनधकार प्रानतिका 
लानि दनलत िािररक समाजको ्योिदािबारे समीक्षा िररएको छ । तेस्ो खण्डमा दनलत 
िािररक समाजको सीमा र साव्थजनिक वृत्मा हुिे आलोचिाबारे चचा्थ छ भिे अनतमा 
निषकष्थ नदइएको छ ।

िेपालमा दनलत िािररक समाजको नवकास 
िेपालमा जाती्य नवभेद र छुवाछूत-भेदभाव नवरुद्ध बुद्धकाल (इ.पू. ५००) देनख िै आवाज 
उिेको पाइनछ । िौतम बुद्धले बाटो बढािने काम ििने कनरत तललो जातको भनििे सुनमत 
िाम िरेका व्यनतिलाई भेटेरै नभक्षु संघमा नवभेद िहुिे भनदै नभक्षु बनि आग्रह िरेका नरए । 
्त्यसै िरी उिले प्रकृनत िाउँकी चाण्डाल (शुरि) ्युवतीलाई नभक्षुरी बिाएका नरए (महज्थि 
२०७६) । जोसमिी सनत शशीधर (नव.सं. १८०४–१९०६), सनत ज्ािनदल दास (नव.सं. 
१८७८–१९४०) का सारै ्योिमा्या न्यौपािे आनदले जोसमिी मतको प्रचार िददै वर्थ 
व्यवसरा र छुवाछूतको नवरोध िरेको पाइनछ (आहुनत २०६७) । दनलत समुदा्यकै पहलमा 
२००३ सालमा बागलुङका भित सव्थनजत नवश्वकमा्थले नवश्व सव्थजि संघ सरापिा िरेर दनलत 
मुनतिका लानि संिनित अनभ्यािको शुरूआत िरे, जुि िेपालको दनलत समुदा्यको पनहलो 
संिनित अनभ्याि नर्यो । ्त्यसै िरी २००४ सालनतर कािमा्डौमँा सहष्थिार कपालीले 
टेलर ्युनि्यि, धरािमा जदुवीर नवश्वकमा्थले िेपाल समाज सुधार संघजसता संििि खोलेर 
जाती्य नवभेद नवरुद्ध संघष्थ िरेका नरए । 

तिहुँको बनदीपुरमा चनरिलाल नवश्वकमा्थले नव.सं. २००७ मा बिाएको िेपाल हररजि 
संघ, सोही वष्थ जदुवीर नवश्वकमा्थकै िेतृ्तवमा िनित निमि समाज सुधार संघ आनद संििि 
माफ्थ त जाती्य भेदभाव नवरुद्ध अनभ्याि सञचालि भएका नरए (नकसाि २०५८) । 
प्रजातनत्रको सरापिापनछ २००८ सालमा तीिै संििि एकीकृत भएर सहष्थिार कपालीको 
िेतृ्तवमा जातजो्ड मण्डल ििि भ्यो, जुि िेपालको रानषरि्य सतरको पनहलो दनलत संििि 
नर्यो (नकसाि २०५८; आहुनत २०६७) । नव.सं. २०१२ मा नमिाइदेवी नवश्वकमा्थको 
िेतृ्तवमा दनलत मनहलाको पनहलो संििि पररिनरत िारी संघ सरापिा भएको नर्यो । 

नव.सं. २०१७ मा पञचा्यतको शुरूआतसँिै दनलत संिििका िनतनवनध पनि प्रभानवत 
भए । राजा महेनरिले दनलतहरू पञचा्यत व्यवसरा नवरुद्ध िलािूि् भनिे मिसा्यले 
२०२० सालमा मुलुकी ऐि संशोधि िरी छुवाछूत-भेदभाव िि्थ िपाइिे व्यवसरा िरे, तर 
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“सिातिदेनख चनलआएको परमपरालाई भेदभाव िमानििे” व्यवसरा राखेर छुवाछूतलाई 
निरनतरता िै नदए (आहुनत सि् २००४) । पञचा्यती व्यवसराले प्रलोभिमा पाि्थ खोज े
पनि दनलतले संिनित हुिे र मुद्ा उिाउि छा्ेडिि् । २०२४ सालमा सहष्थिार कपालीको 
िेतृ्तवमा िेपाल रानषरि्य जिनवकास पररषद् ििि भ्यो (मुनति समाज २०५२) । ्यसरी 
राजिीनतक एजेण्डा सनहत अिान्ड बढेको संिििलाई पञचा्यती व्यवसराले नवनभनि पद 
र प्रलोभिमा पारेर फुटाउिे काम ि¥्यो ।6 टुटफुटबीच २०३६ सालमा टीआर नवश्वकमा्थले 
िेपाल रानषरि्य दनलत जिनवकास पररषद्को िेतृ्तव नलए भिे २०३९ सालमा िेपाल रानषरि्य 
दनलत समाज कल्यार संघ सरापिा भ्यो । ्यो दनलत अनधकारका क्षेत्रमा नक्र्याशील 
पनहलो िैरसरकारी संसरा हो, जुि अनहलेसमम पनि सनक्र्य छ ।7 

नव.सं. २०४० मा नचतविमा समपनि जिनवकास पररषदक्ो भेलाले टीआर नवश्वकमा्थलाई 
िेतृ्तव प्रदाि ि¥्यो र पुिः नक्र्याशील बिा्यो । ्यसै क्रममा २०४५ सालमा िोलछे साककीको 
िेतृ्तवमा राजिीनतक चररत्रको उ्तपीन्डत जाती्य उ्तराि मञच ििि भ्यो र २०४६ सालको 
जिआनदोलिमा सनक्र्य भूनमका खेल्यो । ती संििि राज्य व्यवसराको रूपानतररको 
आनदोलिमा सहभािी भए भिे दनलत मुद्ालाई राजिीनतक रूपमा उिाउि पनि सनक्र्य 
रहे । २०४७ सालको संनवधाि निमा्थरको क्रममा टीआर नवश्वकमा्थको िेतृ्तवमा केही दनलत 
संसराले संनवधाि मस्यौदा सनमनतलाई दनलतका लानि ५ प्रनतशत आरक्षरको व्यवसरा िि्थ 
सुझाव नदए । ्यसरी २०४६ सालअनघ पञचा्यत कालमा राजिीनतक चररत्रको संिििले 
दनलत आनदोलिलाई हाँके । ती संिििले दनलत समुदा्यमानर हुिे छुवाछूत-भेदभावको 
अन्त्य र प्रजाताननत्रक राजिीनतक व्यवसरा, राज्यसत्ामा दनलतका लानि आरक्षरको 
सुनिनचितता जसता एजेण्डालाई प्रारनमकता सनहत उिाए ।8 

नव.सं. २०४६ सालको आनदोलिका कारर पञचा्यती व्यवसराको अन्त्य र बहुदली्य 
प्रजातनत्रको सरापिा भएपनछ केही खुला राजिीनतक वातावररमा राजिीनतक चररत्रका 
दनलत संििि जाती्य नवभेद र छुवाछूत-भेदभाव नवरुद्ध निरनतर संघष्थमा लािे भिे अककोनतर 
दनलत समुदा्यका िैरसरकारी संसरा र दनलत नभत्रका जात नवशेषका संिििहरू पनि 

6 पञचा्यती व्यवसरामा धिमािनसंह परर्यारलाई २०१९ सालमा, हरकुमार नसंहलाई २०२४ 
सालमा, नहरालाल नवश्वकमा्थलाई २०२८, २०३१ र २०३८ सालमा, टीआर नवश्वकमा्थलाई २०३६ 
सालमा र टेकबहादुर नवश्वकमा्थलाई २०४३ सालमा राजाले रानषरि्य पञचा्यत सदस्यका रूपमा 
नि्युति िरेका नरए (दिा्थल २०७२) ।

7 िेपाल रानषरि्य दनलत समाज कल्यार संघ (एिएि्डीएस्डबलूओ) का पूव्थअध्यक्ष तरा 
दनलत िैरसरकारी संसरा महासंघका का्य्थबाहक अध्यक्ष भति नवश्वकमा्थसँि असोज १५, २०७६ 
मा िररएको कुराकािी ।

8 दनलत िेता ररेनरि बरालीसँि असोज ११, २०७६ मा िररएको कुराकािी ।
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खुलि राले । ती दनलत संघ-संसराले २०४७ सालदेनख मूलभूत रूपमा छुवाछूत र नवभेद 
नवरुद्ध नवनभनि खाले संघष्थ िददै संनवधाि र कािूि निमा्थरका समबनधमा नवनभनि एजेण्डा 
उिाए । नवशेष िरी छुवाछूत-भेदभावको अन्त्यका लानि कािूि निमा्थर िररिुपिने, राज्यमा 
दनलतको प्रनतनिनध्तवका लानि संवैधानिक आरक्षरको व्यवसरा िररिुपिने, संनवधािसभाको 
निवा्थचि र ि्याँ संनवधािमा दनलत समुदा्यका आनर्थक, राजिीनतक, सामानजक-सांसकृनतक 
सवाललाई समबोधि िररिुपिने जसता मुद्ा दनलत िािररक समाजले उिा्यो ।9 

िेपाल उ्तपीन्डत दनलत जाती्य मुनति समाजमा नवनभनि राजिीनतक दलसँि प्र्त्यक्ष 
वा अप्र्त्यक्ष रूपमा समबद्ध दनलत िेताहरूको प्र्य्तिमा खुलेको साझा दनलत संििि 
नर्यो । ्यसले मूलतः दनलत समुदा्यलाई संिनित ििने, अनधकारबारे जािरुक बिाउिे वा 
प्रनशनक्षत ििने कामसँिै दनलत मुद्ामा राज्यलाई जबाफदेही बिाउि संघष्थ ि¥्यो । नव.सं. 
२०५१ मा बुटवलमा समपनि रानषरि्य सममेलिले संिििलाई “कुिै पनि राजिीनतक पाटकी 
वा शनतिसँि तटसर रही आफिो घोनषत उद्ेश्य प्रानतिका लानि सवतनत्र रूपले एकीकृत 
दनलत आनदोलि हाँकिे ्यो एउटा नवशुद्ध सामुदान्यक संसरा” को रूपमा पररभानषत ि¥्यो 
(समािता २०५७ : १५) । ्यसकै फलसवरूप राषरिव्यापी बनि सफल भएको मुनति समाजको 
२०५५ सालमा समपनि दोस्ो रानषरि्य सममेलिले प्रसट रूपमा “दनलतहरूमानर राज्यले 
लामो सम्यदेनख लादेको जाती्य नवभेद तरा छुवाछूतको दुव्य्थवहारको क्षनतपूनत्थ सवरूप 
समपूर्थ क्षेत्रमा आवनधक रूपमा संवैधानिक आरक्षरको माि” ि¥्यो (समािता २०५७ : 
१५) । राजिीनतक संिििकै सवरूपमा सञचानलत मुनति समाजले मूलतः दनलत समुदा्यका 
सामानजक, राजिीनतक, आनर्थक, शैनक्षक, सांसकृनतक अनधकारका लानि संघष्थ िरेको 
नर्यो । तर, नवनभनि राजिीनतक दलसँि प्र्त्यक्ष वा अप्र्त्यक्ष रूपमा संलगि व्यनतिहरू 
िेतृ्तवमा रहेको र नतिको मोचा्थको सवरूपमा नक्र्याशील रहेको मुनति समाज २०५५ सालमा 
नवभानजत भ्यो । त्तकालीि िेकपा (एमाले) िनजक रहेको िेत्ृतवले िेपाल उ्तपीन्डत जाती्य 
मुनति समाज ििि ि¥्यो भिे त्तकालीि िेकपा (माओवादी) निकटका दनलत िेताहरूले 
िेपाल दनलत मुनति मोचा्थ ििि िरे । ्त्यही नवभाजिपनछ सुसताएको मुनति समाज माघ 

9 िेपाल उ्तपीन्डत दनलत जाती्य मुनति समाजले चैत १०, २०५६ मा प्रधािमनत्रीलाई 
बुझाएको ज्ापि-पत्रमा ्यी मुद्ा उिाइएको नर्यो । जािरर नमन्ड्या सेनटरका अध्यक्ष रेम नवश्वकमा्थका 
अिुसार २०५७ सालमा संसरा ििि भएपनछ संनवधािसभा र दनलत प्रनतनिनध्तवका नवष्यमा 
निरनतर का्य्थक्रम सञचालि िररएको नर्यो । िेपालमा संनवधािसभाको बहस शुरू भएदेनख िै 
ि्याँ संनवधािमा दनलत समुदा्यका सवालबारे निरनतर बहस, छलफल, अनतरनक्र्या, वकालत 
र आनदोलि समेत िरेको एिएि्डीएस्डबलूओका पूव्थ अध्यक्ष भति नवश्वकमा्थ, रानषरि्य दनलत 
िेटवक्थ का अध्यक्ष िरेश नवश्वकमा्थले अनतवा्थता्थका क्रममा बताएका नरए ।
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२०६३ मा त्तकालीि िेकपा (माओवादी) निकट दनलत मुनति मोचा्थसँि एकीकृत भएपनछ 
्यसको सवतनत्र दनलत िािररक संिििको अनसत्तव समाति भ्यो । 

्यसैबीच िैरसरकारी क्षेत्रमा २०५१ सालमा दनलत सेवा संघ, दनलत मनहला संघजसता 
संसरा सरापिा भए । नव.सं. २०५२ मा नवनभनि दनलत िैरसरकारी संघ-संसराको छाता 
संिििको रूपमा दनलत िैरसरकारी संसरा महासंघ पनि ििि िरर्यो ।10 ्यी िैरसरकारी 
संसराले मूलतः दनलत समुदा्यलाई आफिा अनधकारप्रनत सचेत िराउिे; उिीहरूलाई 
सशतिीकरर ििने; राजिीनतक दल, सरकार र अन्य निका्यसँि अनतरनक्र्या माफ्थ त दनलत 
समुदा्यको संवैधानिक कािूिी अनधकार सरानपत िराउि नवनभनि नक्र्याकलाप िरे । 
राजिीनतक रूपमा २०५८ सालमा त्तकालीि िेकपा (माओवादी) र सरकार बीचको पनहलो 
वाता्थमा संनवधािसभाको माि उि््यो । मंनसर ७, २०६२ मा िेकपा (माओवादी) र सात 
राजिीनतक दलबीच बाह्रबुँदे समझौता र मंनसर ५, २०६३ मा भएको बहृत् शाननत समझौताका 
माध्यमबाट राजिीनतक दलहरू संनवधािसभाबाट ि्याँ संनवधाि निमा्थर िि्थ सहमत भए । 
सोही अिुरूप २०६३ सालमा अनतररम संनवधािको प्रसताविामै संनवधािसभाबाट ि्याँ 
संनवधाि निमा्थर ििने कुरा उललेख भ्यो र ्यो रानषरि्य राजिीनतको केनरिी्य मुद्ा बन्यो । 
्त्यसपनछ दनलत िािररक समाजले पनि संनवधािमा दनलत सरोकारबारे बहसलाई अिान्ड 
बढा्यो । सचेतिा, जािरर अनभ्यािका सारसारै राज्यलाई दनलतप्रनत जबाफदेही बिाउिे 
नक्र्याकलाप सञचालि िरर्यो ।11 दनलत अनधकार सरानपत ििने उद्ेश्य सनहत समता 
फाउण्ेडशि, समावेशी फाउण्ेडशि, न्डनगिटी इनिनसएनटभ जसता संघ-संसरा सरानपत भएका 
छि् । कािमा्डौ ँबानहर पनि दनलत अनधकारका क्षेत्रमा नक्र्याशील हुिे िरी नवनभनि संघ-
संसरा सरानपत छि् । िेपालमा दनलतको संवैधानिक र कािूिी अनधकार सरानपत िि्थ ती 
संघ-संसराको पनि महत्वपूर्थ भूनमका रहेको छ । 

दनलत सघंरमा : सवैंधानिक र कािूिी उपलन्ध
दनलत िािररक समाजले जाती्य नवभेद र छुवाछूत-भेदभाव नवरुद्ध िािररकलाई सचेत 
िराउिे, दनलत मािवअनधकार उललंघि र ज्यादतीका घटिामा सशति आवाज उिाउिे तरा 
दनलतमैत्री कािूि र िीनत बिाउि तरा का्या्थनव्यिमा राज्यलाई दबाब नदिे काम िददैआएको 
छ (लमसाल सि् २०१२) । ्यी संवैधानिक र कािूिी अनधकार मूलतः राजिीनतक मुद्ा 

10 दनलत िैरसरकारी महासंघमा देशभरर छररएर रहेका ३३४ ओटा संसरा सदस्य छि् भिे 
दनलत मुद्ामै काम ििने कनतप्य संसरा महासंघमा आबद्ध भएका छैिि् । रप जािकारीका लानि 
हेिु्थहोस्, http://dnfnepal.org/page/about-us; मंनसर १२, २०७६ मा हेररएको । 

11 जािरर नमन्ड्या सेनटरका अध्यक्ष रेम नवश्वकमा्थसँि भदौ १०, २०७६ मा िररएको 
कुराकािी ।
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भएका कारर ती अनधकार दनलत िािररक समाजको मातै्र पहलमा सरानपत िि्थ समभव 
नरएि । ्त्यसैले राजिीनतक दनलत संििि र दनलत िािररक समाजको सं्युति आनदोलि र 
अनभ्यािकै कारर केही संवैधानिक र कािूिी अनधकार प्राति भए । ती अनधकार प्रानतिका 
लानि तुलिा्तमक रूपमा दनलत राजिीनतक संिििको भूनमका बढी रहेको देनखनछ भिे 
्यसमा िािररक समाजले सह्योिी भूनमका खेलेको नर्यो । 

्यहाँ २०४६ देनख २०७२ सालसमम दनलतका संवैधानिक र कािूिी अनधकार प्रानतिका 
लानि के-कसता संघष्थ भए, दनलत िािररक समाजले कसतो भूनमका निवा्थह ि¥्यो भनिे 
नवष्यमा समीक्षा िररएको छ । ्यस अध्य्यिमा मूलतः दनलतका प्र्त्यक्ष सरोकारसँि 
समबननधत छुवाछूत-भेदभावको अन्त्य, समावेशीकरर, पेसा-व्यवसा्यका कारर दनलतमानर 
भएका अन्या्य, ्त्यससँि समबननधत आनदोलि र उपलनबध, भूनम र आवाससँि समबननधत 
दनलतका संवैधानिक र कािूिी अनधकारका सवाललाई मातै्र ्यहाँ समेनटएको छ । 

 छुवाछूत-भेदभाव ववरुद्धको सघंर्ष र कानूनी अविकार
दनलत समुदा्यले भोगदैआएको सबैभनदा अमािवी्य आपरानधक समस्या छुवाछूत-
भेदभाव िै हो । दनलतमानर साव्थजनिक सराि, निजी सरािका सारै कुिै वसतु उ्तपादि र 
नबक्री-नवतरर िि्थमा प्रनतबनध लिाउिे तह सममको छुवाछूत-भेदभाव हुँदै आएका छि् । 
दनलत समुदा्यमानर मननदर, धारा, कुवा, पँधेराका सारै सभा-समारोह, भोजभतेर जसता 
साव्थजनिक सरािमा जाती्य नवभेद र छुवाछूत-भेदभाव िररँदैआएको छ । ्यस नकनसमको 
अमािवी्य भेदभावको अन्त्य र कुिै भेदभाव नबिाको आ्तमसममािपूर्थ जीविका लानि 
दनलत समुदा्यको संघष्थ जारी छ । २०४६ सालपनछ साव्थजनिक र निजी सरलमा हुिे 
नवभेद नवरुद्धको संघष्थबारे ्यहाँ संनक्षतिमा चचा्थ िररएको छ ।

नहनदू धम्थमा आसरा राखिे अनधकांश दनलतमानर कनरत “उचच जात” का सदस्यले 
नवभेद िछ्थि् वा धेरैजसो धानम्थक सरलमा दनलतलाई निषेध िररनछ । ्त्यसतो नवभेद नवरुद्ध 
लिभि एक शताबदी अनघदेनख िै संघष्थ भएको देनखनछ (नवश्वकमा्थ र अरू २०६३) । 
नव.सं. २०४६ पनछ दनलत संिििहरूले संवैधानिक रूपमा जाती्य छुवाछूतको अन्त्य, 
धम्थनिरपेक्षता र दनलतका लानि आरक्षरको संवैधानिक व्यवसरा हुिुपिने माि सनहत संघष्थ 
िरे । तर, २०४७ सालको संनवधािले ती मािको िोस समबोधि िि्थ सकेि । संनवधािको 
धारा १९ मा “धम्थसमबनधी हक” ले प्रचनलत परमपराको म्या्थदा राखी सिातिदेनख 
चनलआएको धम्थ अवलमबि र अभ्यास ििने सवतनत्रता नद्यो, तर दनलत मानरको धानम्थक 
नवभेद अन्त्य िरेि । 

्यसपनछ पनि मननदर प्रवेशको आनदोलि जारी रह्ो । नव.सं. २०४९ मा िनित िेपाल 
उ्तपीन्डत दनलत जाती्य मुनति समाजले दनलतलाई संिनित र प्रनशनक्षत िददै सामानजक-
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सांसकृनतक अनधकारका लानि आनदोनलत ि¥्यो । पचासको दशकमा मुनति समाजको 
िेतृ्तवमा देशव्यापी मननदर प्रवेश आनदोलि भए (महज्थि र नकसाि २०७०) भिे िैरसरकारी 
संसरा पनि ती आनदोलिमा सहभािी भए । नव.सं. २०५० मा मुनति समाजको िेतृ्तवमा 
“अछूतहरूलाई मननदर प्रवेश निषेध” नवरुद्ध िोरखाको िोरखकाली मननदर प्रवेश ििने 
आनदोलि भ्यो । ्त्यसतै, २०५८ सालमा धिकुटाको नछनताङ जलपादेवीमा र भदौ २३, 
२०५८ मा बैत्डीको दशररचनद ििरपानलकानसरत जिनिार मननदर प्रवेशजसता रुपै्र 
संघष्थ भए (नवश्वकमा्थ र अरू २०६३) । नव.सं. २०५७ देनख २०६० समम सुदूरपनचिममा 
मातै्र रानषरि्य दनलत िेटवक्थ  र अन्य सामानजक संसराको पहलमा ३२ ओटा मननदर प्रवेश 
संघष्थ भए । तीि चररसमम निरनतर भएको मननदर प्रवेश संघष्थको िेतृ्तव दनलत िािररक 
समाजका दनलत मनहला संघ, सम नवकास केनरि र क्षेत्री्य दनलत िेटवक्थ ले िरेका नरए 
(नकसाि २०७०) । 

सिाति धम्थ-संसकृनतको आधारमा हुिे छुवाछूत-भेदभाव धानम्थक सरलमा मातै्र सीनमत 
नरएि । दनलतलाई साव्थजनिक धारा, पँधेरा वा पािीको स्ोत, होटल, नवद्ाल्य, होटल तरा 
साव्थजनिक समारोह (सरसवती पूजा, साव्थजनिक भोज-भतेर, नववाह) मा छुवाछूत-भेदभाव 
का्यम नर्यो । साव्थजनिक सरलमा हुिे ्यस नकनसमका नवभेद र बनहषकररको अन्त्यका 
लानि पनि दनलतले आनदोलि िरे । ्यसै क्रममा २०४७ सालको संनवधािको धारा ११ 
मा समािताको हक अनति्थत उपधारा ४ मा कुिै पनि व्यनतिलाई जानतपानतका आधारमा 
छुवाछूतको भेदभाव ििने तरा साव्थजनिक सरलमा उपनसरत हुि वा साव्थजनिक उप्योिका 
कुराहरूको प्र्योि िि्थबाट वनञचत िररए कािूि बमोनजम दण्डिी्य हुिे व्यवसरा ि¥्यो । 
२०४८ सालमा मुलुकी ऐि संशोधि िरी जानतपानतको आधारमा छुवाछूतको भेदभावपूर्थ 
व्यवहार िरेमा वा साव्थजनिक सरलमा उपनसरत हुि वा साव्थजनिक उप्योिका कुराको 
प्र्योि िि्थबाट वनञचत िरेमा एक वष्थसमम कैद वा तीि हजार रुपै्याँसमम जररवािा वा दुवै 
सजा्य हुिसकिे व्यवसरा पनि िरर्यो । तर, सपष्टीकरर खण्डमा सिातिदेनख चनलआएको 
परमपरालाई नवभेद िमानििे प्रावधाि राखी नवभेदकारी परमपरालाई निरनतरता नदइ्यो । 
्त्यो प्रावधाि खारेजीको माि िददै त्तकालीि सांसद मािबहादुर नवश्वकमा्थले नदएको ररट 
निवेदिका आधारमा सवकोचच अदालतले ्त्यो व्यवसरा खारेज ि¥्यो । कुिै पनि सरािमा 
छुवाछूत-भेदभाव िि्थ िपाइिे व्यवसरा िि्थ संनवधािले िसकेकोले दनलत राजिीनतक 
संििि र िािररक समाजले जाती्य नवभेद र छुवाछूतको संवैधानिक पूर्थ रूपमै अन्त्य िि्थ 
नवनभनि नक्र्याकलाप जारी राखे ।

दनलतले साव्थजनिक सरलमा मातै्र होइि, दनैिक जीविका हरेक क्षरमा छुवाछूत-भेदभाव 
भोगदै आइरहेका छि् । दनलतलाई जाती्यताकै कारर िैरदनलतको घरनभत्र प्रवेश निषेध 
िररनछ, खािा-पािी छुि पनि बनदेज िररनछ र िैरदनलतसँि बसेर खाि समेत प्रनतबननधत 
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िररनछ । सारै अनतजा्थती्य नववाह ििने जो्डीले त चरम शारीररक तरा मािनसक ्यातिा 
भोगिु पद्थछ । दनलतलाई मानिसको व्यवहार िै िििने ्यस नकनसमको नवभेद नवरुद्ध राजिीनतक 
र सामानजक रूपमा दनलतले प्रनतरोध िददै आइरहेका छि् । राजिीनतक दलहरूले पनि 
छुवाछूतको अन्त्य िि्थ सरकारले पहल ििु्थपिने मुद्ा उिाए । ्यसै िरी नवनभनि राजिीनतक 
दलका दनलत भ्ातृ संिििले पनि छुवाछूत-भेदभाव संवैधानिक र कािूिी रूपमै अन्त्य 
ििु्थपिने कुरालाई निरनतर रूपमा उिाए । “जि्युद्ध” रालिुअनघ िेकपा (माओवादी) ले 
माघ २०५२ मा त्तकालीि प्रधािमनत्रीलाई बुझाएको चालीस बुँदे पत्रमा दनलत मानरका 
भेदभाव र छुवाछूत प्ररा पूर्थ रूपले बनद ििु्थपिने माि उललेख नर्यो । पचासको दशकमा 
राजिीनतक दनलत संििि र दनलत िािररक समाजले साव्थजनिक सरलमा मातै्र िभई निजी 
क्षेत्रमा हुिे सबै खालका भेदभावको अन्त्य हुिुपिने माि सनहत कतै सं्युति रूपमा त कतै 
एकलाएकलै संघष्थ िरे । 

दश वषने माओवादी “जि्युद्ध” र २०६२–२०६३ सालको जिआनदोलिपनछ दनलतमानर 
साव्थजनिक र निजी क्षेत्रमा हुिे नवभेदको संवैधानिक र कािूिी अनधकार सरानपत िररिुपिने 
मािले निरनतरता पा्यो । ्त्यसै क्रममा नेपालको अनतररम संनवधान, २०६३ को धारा 
१४(२) मा कुिै व्यनतिलाई जात, वंश, समुदा्य आनदका आधारमा कुिै नकनसमको छुवाछूत 
तरा भेदभाव िि्थ िपाइिे, ्त्यसतो भेदभाव दण्डिी्य हुिे र पीन्डतले क्षनतपूनत्थ समेत पाउिे 
व्यवसरा भ्यो (िेपाल सरकार २०६३) । नव.सं. २०६४ मा संनवधािसभाको निवा्थचिपनछ 
छुवाछूत र भेदभाव अन्त्यका लानि ऐिको आवश्यकताबारे राजिीनतक दनलत संििि, 
सभासद् र दनलत िािररक समाजले आवाज उिाए । दनलतमानर सामानजक-सांसकृनतक 
क्षेत्रमा रहेको छुवाछूत-भेदभाव, अन्या्य र अपमािको अन्त्य िरी आ्तमसममािपूव्थक 
बाँचि पाउिे व्यवसरा संवैधानिक रूपमा सुनिनचितताका लानि संनवधािसभा, राजिीनतक 
दल र अन्य सरोकारवालालाई उत्रदा्यी बिाउि दनलत िािररक समाज लानि परररह्ो । 
सरकारलाई दबाब नदि दनलत िैरसरकारी संसराले ऐिको मस्यौदा त्यार पारेर सरकारलाई 
बुझाए । संसद् मा नवधे्यक दता्थ भइसकेपनछ पनि छुवाछूत-भेदभावको व्यावहाररक रूपमा 
अन्त्य ििने प्रावधाि समावेश िराउि राज्यलाई दबाब नदइ्यो । रानषरि्य दनलत आ्योिले 
सरकार समक्ष पेस िरेको मस्यौदा नवधे्यकमानर दनलत सेवा संघले केनरिदेनख सरािी्य 
तहसमम कािूिनवद,् िािररक समाजका प्रनतनिनध र अन्य सरोकारवालासँि छलफल िरेर 
वैकनलपक नवधे्यक िै सरकारलाई बुझा्यो (दनलत सेवा संघ २०६६) । 

अककोनतर, दनलत सभासद्ले ऐि पाररत िराउि संसद् नभत्र प्रभावकारी भूनमका निवा्थह 
िरे । राजिीनतक दनलत संििि, दनलत सभासद् र िािररक समाजको निरनतर प्र्यासपनछ 
जेि १०, २०६८ मा संनवधािसभा तरा व्यवसरानपकाबाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत 
(कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ पाररत भ्यो । जेि १८ मा प्रमारीकरर भएपनछ ्यो ऐि लाि ू
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भ्यो । जाती्य भेदभाव र छुवाछूत अन्त्यका लानि ल्याइएको ्यो िै पनहलो र महत्वपूर्थ 
ऐि हो । ्यो ऐिले मूलतः कसैले कुिै व्यनतिलाई धम्थ, संसकृनत, जात, जानत, वंश, समुदा्य, 
आनदका आधारमा “साव्थजनिक वा निजी” कुिै पनि िाउँमा जाती्य भेदभाव तरा छुवाछूत 
िि्थ िपाइिे व्यवसरा िरेको छ । नवभेद ििनेलाई नवभेदको प्रकृनत हेरी एक मनहिादेनख तीि 
वष्थसमम कैद र पाँच स्यदेनख दुई लाखसमम जररवािा हुिसकिे व्यवसरा िररएको छ । 
्यसै िरी, ्यो ऐि बमोनजम कसुर िरेको िहररएमा कसुरदाताले पीन्डतलाई दुई लाखसमम 
क्षनतपूनत्थ नदिुपिने व्यवसरा पनि िररएको छ (िेपाल सरकार २०६८ ) । ्यो ऐि निमा्थरका 
लानि मूलतः सभासद,् राजिीनतक दनलत भ्ातृ संििि र दनलत िािररक समाजको सं्युति 
भूनमका महत्वपूर्थ रहेको नर्यो ।

िेपालमा संनवधािसभा माफ्थ त राज्यको पुिससंरचिा र ि्याँ संनवधाि निमा्थरको बहस 
शुरू भएसँिै दनलत िािररक समाजले पनि राज्यको पुि:संरचिा, समावेशीकरर र छुवाछूत-
भेदभाव अन्त्य िररिुपिने मुद्ालाई केनरिमा राखेको पाइनछ । अध्ेयता ्यामबहादुर नकसाि 
भनछि्, “मूलतः दनलत िािररक समाजले संनवधािसभाको बेला संवैधानिक रूपमा समबोधि 
हुिपिने दनलत मुद्ाको पनहचाि, ि्याँ संनवधािसभामा समेनटिुपिने प्रावधाि र एकीकृत 
रूपमा ती मुद्ालाई कसरी लैजािुपछ्थ  भनिे नवष्यमा राजिीनतक पाटकीका दनलत भ्ातृसंििि 
र दनलत अनधकारकमकीबीच सहजीकरर ििने तरा आवश्यकता अिुसार प्रचार-प्रसार ििने 
काम िरेको नर्यो ।”12 ्यसै क्रममा िािररक समाजले संनवधाि निमा्थर प्रनक्र्यामा उिेका 
नवनवध नवष्यलाई सरलीकरर ििने र ि्याँ संनवधािमा समावेश ििु्थपिने दनलत अनधकारबारे 
जिमत निमा्थर ििने काममा सघाए । 

नवनभनि दनलत िैरसरकारी संसराले पनहलो संनवधािसभा भंि िहुँदासमम छुवाछूत-
भेदभावलाई जघन्य सामानजक अपराधका रूपमा संनवधािमै नकटाि िररिुपिने माि राखेर 
निरनतर स्डक आनदोलि िरे । दोस्ो संनवधािसभामा पनि दनलत संघष्थ जारी रह्ो । ्त्यसै 
िरी, दनलत िािररक संघ-संिििले वैशाख २२, २०७० मा िेपाल सरकार मननत्रपररषद्का 
अध्यक्षलाई छ बुँदे माि राखेर ज्ापिपत्र नदए । ्यसरी िै अन्य िैरसरकारी संसराले पनि 
संनवधािसभा अवनधभर छुवाछूत-भेदभावको अन्त्य सनहत दनलत अनधकारका लानि 
निरनतर पैरवीदेनख स्डक संघष्थसमम िरे । दनलत िािररक समाजले राजिीनतक दनलत 
संिििहरूबीच ि्याँ संनवधािमा समेनटिुपिने संवैधानिक र कािूिी अनधकारबारे साझा 
दृनष्टकोर बिाउि ती संिििका प्रनतनिनधलाई एकै िाउँमा राखेर छलफल िराए । अध्ेयता 
्यामबहादुर नकसािका अिुसार दनलत भ्ातृसंिििहरूले ििि िरेको सं्युति राजिीनतक 
संघष्थ सनमनतलाई पनि कसरी अिान्ड बढ्िे भनिे असपष्टता हुँदा दनलत िािररक समाजले 
िै सहजीकरर ििने, बहस र छलफलको वातावरर बिाइनदिे काम ि¥्यो । ्यसै क्रममा 

12 अध्ेयता नकसािसँि असोज १५, २०७६ मा िररएको कुराकािी ।
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सं्युति राजिीनतक दनलत संघष्थ सनमनत, सभासद् र िािररक समाजको सं्युति मोचा्थ निमा्थर 
िरी संवैधानिक रूपमा छुवाछूत-भेदभाव अन्त्यको अनभ्याि सञचालि ििने सनदभ्थमा पनि 
दनलत िािररक समाजले प्रभावकारी भूनमका निवा्थह ि¥्यो । 

सं्युति संघष्थकै पररराम २०७२ सालमा जारी िेपालको संनवधािको धारा २४ मा 
“छुवाछूत तरा भेदभाव नवरुद्धको हक” को व्यवसरा िरेको छ । उति धारामा कुिै पनि 
व्यनतिलाई निजको उ्तपनत्, जात, जानत, समुदा्य आनदका आधारमा “कुिै पनि निजी 
तरा साव्थजनिक सरािमा कुिै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव िि्थ िपाइिे” र ्त्यसतो नवभेद 
िमभीर “सामानजक अपराध” हुिे व्यवसरा िररएको छ (िेपाल सरकार २०७२) । ्यसतो 
नवभेद ििनेलाई कािूि बमोनजम दण्ड, जररवािा हुिे र पीन्डतले क्षनतपूनत्थ पाउिे व्यवसरा 
पनि िररएको छ । ्यसले साव्थजनिक क्षेत्रमा मातै्र िभई निजी क्षेत्रमा पनि दनलतमानर कुिै 
नकनसमको भेदभाव िि्थ िपाइिे व्यवसरा िरेको छ । दनलतले ्यी संवैधानिक अनधकार 
प्राति ििु्थमा मूलतः राजिीनतक दनलत संििि, दनलत सभासद्का सारै दनलत िािररक 
समाजको पनि महत्वपूर्थ भूनमका रहेको नर्यो । 

िेपालमा नवभेदकारी नहनदू धम्थमा आधाररत राज्य रहँदासमम धानम्थक नवभेद अन्त्य 
िहुिे िहर िददै दनलत संघ-संिििले धम्थनिरपेक्ष राज्यको माि उिाएको इनतहास पनि छ । 
मूलतः आनदवासी जिजानत, दनलत र अन्य समुदा्यको संघष्थसँिै “जि्युद्ध”को रापतापकै 
पररराम सवरूप नेपालको अनतररम संनवधान, २०६३ ले िेपाललाई धम्थनिरपेक्ष राज्य 
का्यम िरेको नर्यो । नव.सं. २०७२ मा जारी िेपालको संनवधािमा सिाति नहनदू धम्थलाई 
संरक्षर िरेको भए पनि सैद्धाननतक रूपले धम्थ निरपेक्षतालाई सवीकार िररिुलाई रोरै भए 
पनि उपलनबध मानि सनकनछ ।

समावेशीकरणको अविकार 
राज्यको िीनत-निमा्थर र का्या्थनव्यि ििने तहमा दनलत समुदा्यको कनहल्ैय अर्थपूर्थ 
प्रनतनिनध्तव हुि सकेि । प्रनतनिनध्तवको अभावमा दनलत मानरका नवभेद र बनहषकररको 
अन्त्यका लानि आवश्यक िीनतित व्यवसरा हुि सकेि । ्त्यसैले राज्यका िीनत निमा्थर 
ििने सरािमा दनलतहरूले समािुपानतक प्रनतनिनध्तवको माि पञचा्यतदेनख िै उिाएका 
नरए । नव.सं. २०२९ मा कािमा्डौमँा भएको “िेपाल रानषरि्य दनलत जिनवकास पररषद्” 
को रानषरि्य भेलाले पनहलो पटक दनलतका लानि संवैधानिक आरक्षरको माि िरेको 
नर्यो (मुनति समाज २०५२) । ्त्यसपनछ लामो सम्यसमम ्यो नवष्यमा खासै बहस भएि । 

पञचा्यती व्यवसराको अन्त्यपनछ भिे समावेशीकररको मुद्ा नबसतारै उि्ि राल्यो । 
नव.सं. २०४८ मा िेकपा एकता केनरिको महानधवेशिमा दनलतलाई आरक्षर नदइिुपिने कुरा 
सवीकारर्यो (आहुनत २०६७) । ्यससँिै दनलत समुदा्यले पनि राज्यसत्ामा प्रनतनिनध्तवको 
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एजेण्डालाई सशति रूपमा अिान्ड बढाए । नवनभनि वामपनरी राजिीनतक पाटकीसँि आबद्ध 
रहेका व्यनतिहरूबाट बिेको िेपाल उ्तपीन्डत दनलत जाती्य मुनति समाजको िेत्ृतवमा २०५६ 
सालमा “जाती्य छुवाछूत नवरुद्धको रानषरि्य जािरर, दनलतलाई समपूर्थ क्षेत्रमा आरक्षर” 
भनिे िारा सनहत देशव्यापी अनभ्याि सञचालि िरर्यो । ्यस समाजले चैत १०, २०५६ 
मा त्तकालीि प्रधािमनत्रीलाई छुवाछूत-भेदभाव अन्त्यका सारै ऐनतहानसक दुव्य्थवहारको 
क्षनतपूनत्थ सवरूप संवैधानिक रूपमा आरक्षरको माि सनहत संघष्थ ि¥्यो (समािता २०५७) । 
्यसै क्रममा असार ९, २०५७ मा नसंहदरबार घेराउ का्य्थक्रम समेत ि¥्यो भिे असार १० 
देनख दनलतलाई समपूर्थ क्षेत्रमा आरक्षर, जाती्य छुवाछूतको अन्त्य र उचच सतरी्य दनलत 
आ्योिको माि सनहत भरिकालीमा अनिनचितकालीि ररले अिसि बस्यो । उति अिसिमा 
दनलत संघ-संसरा, राजिीनतक दनलत संििि र मािवअनधकारकमकी, सानह्त्यकार, मजदुर, 
नवद्ारकीको ऐक्यबद्धता र सहभानिता नर्यो (नवश्वकमा्थ २०५७) । नव.सं. २०६१ मा दनलत 
िैरसरकारी संसरा महासंघले दनलत समुदा्यको मूलप्रवाहीकररका लानि आरक्षर समबनधी 
ऐि, २०६१ को मस्यौदा िै त्यार पा¥्यो । उति मस्यौदा नवधे्यकमा रोजिार, निजी क्षेत्र, 
नशक्षा, राजिीनत, संवैधानिक पद, आनर्थक क्षेत्र, न्या्यपानलकामा दनलतले पाउिुपिने आरक्षर 
नलनपबद्ध िररएको नर्यो (नवश्वकमा्थ र नवश्वकमा्थ २०६१) । 

२०६३ सालमा अनतररम संनवधाि जारी ििने बेला पनि दनलत राजिीनतक संििि र 
िािररक समाजले आरक्षरको मुद्ालाई सशति रूपमा उिाए । ्त्यसैले अनतररम संनवधािले 
समािुपानतक समावेशी नसद्धानतका आधारमा राज्य संरचिामा दनलत सहभािी हुिे 
अनधकारको व्यवसरा ि¥्यो भिे संनवधािसभामा पनहलो हुिे निवा्थनचत हुिे र समािुपानतक 
हुिे नमनश्त निवा्थचि प्रराली अपिा्यो । ्त्यसै िरी निजामती कम्थचारी, प्रहरी सेवा, संसद ्
सनचवाल्य, सवास्थ्य, नवकास सेवा, नशक्षक तरा नशक्षा कम्थचारी सेवा आनदमा दनलतलाई 
आरक्षर नदिे कािूिी व्यवसरा भएको छ (नकसाि २०७३) । २०६४ सालमा पनहलो 
संनवधािसभाको निवा्थचिपनछ भिे दनलत िािररक समाजले ि्याँ संनवधािमा समावेश 
हुिपिने नवष्यवसतुलाई प्रारनमकताका सार उिाए । राज्य पुिससंरचिा माफ्थ त ििि हुिे संघी्य 
राज्यव्यवसरामा दनलतको कमतीमा समािुपानतक समावेशी प्रनतनिनध्तव संवैधानिक रूपम ै
सुनिनचित हुिुपिने माि सनहत नवनभनि संघ-संसराले नजलला तहदेनख केनरिसमम राजिीनतक 
दल र सरोकारवालालाई दबाब नदए । संनवधािसभामा अपिाइएको नमनश्त निवा्थचि 
प्ररालीबाट दनलतको समािुपानतक प्रनतनिनध्तव हुि िसकेको ्यरार्थलाई मध्यिजर िददै 
पररराममै दनलतको पूर्थ समािुपानतक प्रनतनिनध्तव हुिे िरी निवा्थचि प्ररालीको व्यवसरा 
िि्थ राजिीनतक दनलत संििि र दनलत िािररक समाजले छलफल, बहस, अनतरनक्र्या, 
पैरवी आनदका माध्यमबाट राजिीनतक दलका िेतृ्तव र संनवधािसभाका सदस्यलाई 
उत्रदा्यी बिाउिे प्र्य्ति िरे । २०६४ सालमा संनवधािसभाको निवा्थचिपनछ िेपालमा 
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राज्य पुिससंरचिाको बहस तीव्र रूपमा उि््यो । मूलतः राज्य पुिससंरचिा माफ्थ त ििि हुिे 
संघी्यतामा दनलत अनधकारको सुनिनचितता, राज्यका सबै तहमा दनलतको समािुपानतक 
समावेशीकरर ििने संवैधानिक अनधकारको प्र्त्याभूनत, उ्तपादिका स्ोत-साधि र अवसरमा 
न्या्योनचत पहुँचजसता मुद्ामा दनलत िािररक समाजले निरनतर छलफल, बहस र 
अनतरनक्र्या, आनद सञचालि िरे । 

दनलत बाहुल्य भएका सरािमा भौिोनलक संघी्य इकाइ वा प्रदेश ििि िररिुपिने, 
दनलतको निनचित भूिोल िभएका कारर िैरभौिोनलक संघी्य इकाइको व्यवसरा िररिुपिने 
र ििि िररिे संघी्य प्रदेशमा दनलतलाई नवशेषानधकार नदइिुपिने जसता मुद्ामा दनलत 
राजिीनतक संििि र दनलत िािररक समाजबीच निरनतर बहस र छलफल आ्योजिा िररए । 
्त्यसै िरी राज्यको पुिससंरचिा हुँदा पररराममै अनिवा्य्थ रूपमा दनलतको समािुपानतक 
प्रनतनिनध्तव हुिे संवैधानिक र कािूिी व्यवसराबारे पनि संनवधािसभा अवनधभर निरनतर 
बहस, छलफल, िोष्ी, सेनमिार, सममेलि आनद आ्योजिा िददै राजिीनतक दल र 
संनवधािसभाका नवनभनि सनमनतलाई दबाब नदइ्यो । ्यसका सारै संघी्यतामा उ्तपादिका 
स्ोत-साधिको नवतरर, राज्य र निजी क्षेत्रले प्रदाि ििने रोजिार लिा्यतका क्षेत्रमा दनलतको 
अनधकार सुनिनचित िररिुपिने कुरा पनि दनलत िािररक समाजले उिा्यो । ्त्यसै िरी राज्य 
पुिससंरचिा र दनलत अनधकारका सनदभ्थमा दनलत आनदोलिको दृनष्टकोरमा एकरूपता 
ल्याउि वा असपष्टतालाई नचिने र दनलत आनदोलिको साझा माि निमा्थर ििने काममा 
राजिीनतक दनलत संििि र िािररक समाजले सं्युति रूपमा बहस र नवमश्थ िरे ।13 

दनलतले ऐनतहानसक नवभेदको क्षनतपूनत्थ सनहत राज्यमा प्रनतनिनध्तवको अनधकार 
पाउिुपिने मुद्ामा नमन्ड्या माफ्थ त जिमत निमा्थर ििने काममा जािरर नमन्ड्या सेनटर 
निरनतर रूपमा लाग्यो । पत्रकारलाई ्यी मुद्ा उिाउि प्रनशनक्षत ििनेदेनख रेन्ड्यो का्य्थक्रम 
उ्तपादि र प्रसारर िरी जिमत निमा्थर ििने काममा ्यस सेनटरले भूनमका निवा्थह िरेको 
नर्यो । दनलत मनहला संघले दनलत समावेशीकररसँिै दनलत मनहलामानर हुिे विकी्य, 
जाती्य र लैंनिक नवभेद संवैधानिक रूपमा अन्त्य ििु्थपिने माि िरेर नवनभनि नक्र्याकलाप 
ि¥्यो । ्यसै क्रममा वैशाख २८–३०, २०६८ मा “ि्याँ िेपालमा दनलत मनहलाको सवाल” 
नवष्यमा सममेलि ि¥्यो । सममेलिले दनलत मनहलामानर हुिे सबै प्रकृनतका नवभेदको 
अन्त्यका सारै राज्यमा समािुपानतक प्रनतनिनध्तवको माि ि¥्यो (दनलत मनहला संघ 
२०६८) । ्त्यसतै, रानषरि्य दनलत िेटवक्थ ले पुस ८, २०६९ मा ४० नजललाका दनलत 
प्रनतनिनधबीच “िवौ ँ दनलत संसद्” को आ्योजिा ि¥्यो । नवनभनि क्षेत्रबाट प्रनतनिनध्तव 

13 अध्ेयता ्डा. ्यामबहादुर नकसािसँि असोज १५, २०७६ मा कािमा्डौमँा र दनलत 
िैरसरकारी संसरा महासंघका का्य्थबाहक अध्यक्ष भति नवश्वकमा्थसँि असोज १५, २०७६ मा 
िररएको कुराकािी ।
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ििने दनलत समुदा्यका अनधकारकमकी, नवज्, राजिीनतक दलमा आबद्ध दनलत िेतृ्तव 
बीचको छलफलबाट त्यार पाररएको घोषरापत्रलाई दनलत मािपत्रका रूपमा राजिीनतक 
दलहरूसमक्ष पेस िरर्यो । ्यसरी दनलत संसद्ले संवैधानिक रूपमै दनलतको समािुपानतक 
प्रनतनिनध्तव सुनिनचित हुिुपिने माि ि¥्यो (रानषरि्य दनलत िेटवक्थ  २०६९) । ्यसै क्रममा 
एकनतर, दनलत िािररक समाजले संवैधानिक रूपमा ऐनतहानसक नवभेदको क्षनतपूनत्थ सनहत 
कमतीमा २० प्रनतशत प्रनतनिनध्तव सुनिनचित हुिुपिने माि राखी वैशाख १५, २०६९ बाट 
संघष्थको का्य्थक्रम साव्थजनिक ि¥्यो । राजिीनतक िेतृ्तवसँि भेटघाट ििनेदेनख चककाजाम 
ििने सममको आनदोलिका का्य्थक्रम िरर्यो ।14 अककोनतर, सं्युति राजिीनतक दनलत संघष्थ 
सनमनतले ऐनतहानसक नवभेदको क्षनतपूनत्थ सवरूप संघमा ३ प्रनतशत, प्रदेशमा ५ प्रनतशत 
र सरािी्य निका्यमा १० प्रनतशत रप प्रनतनिनध्तवको संवैधानिक व्यवसरा िररिुपिने माि 
सनहत आनदोलि राल्यो । ि्याँ संनवधाि जारी हुिुपूव्थ सं्युति राजिीनतक संघष्थ सनमनत र 
दनलत िािररक समाजले समािुपानतक प्रनतनिनध्तव र दनलत अनधकारको सुनिनचितताका 
लानि सं्युति संघष्थ िरे । असार १९, २०७२ मा संवैधानिक दनलत अनधकारको माि िददै 
नबजुलीबजार कािमा्डौमँा िररएको चककाजाममा प्रहरीले दमि ि¥्यो । दमिमा परी संघष्थ 
सनमनत र दनलत िािररक समाजका सदस्यहरू घाइते भए । 

न्यिै आनदोलिहरूको पररराम सवरूप समावेशीकररलाई ध्याि नदई ऐि नि्यमको 
व्यवसरा पनि भ्यो । नव.सं. २०७२ को संनवधािको धारा ४० मा “दनलतको हक” मा 
दनलतलाई राज्यका सबै निका्यमा समािुपानतक समावेशी नसद्धानतका आधारमा सहभािी 
हुिे हक प्राति भ्यो । ्यसै िरी दनलत आनदोलिले नशक्षाबाट वनञचत दनलतले छात्रवनृत् 
सनहत निःशुलक नशक्षा पाउिुपिने माि उिाउँदै आएको नर्यो । ि्याँ संनवधािको धारा 
४०(२) मा दनलतका लानि प्रारनमकदेनख उचच तहसमम कािूि बमोनजम छात्रवनृत् सनहत 
निःशुलक नशक्षाको व्यवसरा िररिे तरा प्रानवनधक र व्यावसान्यक उचच नशक्षामा कािूि 
बमोनजम नवशेष व्यवसरा ििने प्रावधाि रानख्यो । ्यसै िरी आनदोलिकै कारर राज्यले 
नशक्षा ऐि संशोधि िरी दफा १६ मा संसराित नवद्ाल्यले कुल नवद्ारकी संख्याको कमतीमा 
१० प्रनतशतमा िघट्िे िरी नवपनि, अपांिता भएका व्यनति, मनहला, दनलत वा जिजानत 
नवद्ारकीलाई निःशुलक छात्रवनृत् उपलबध िराउिे व्यवसरा ि¥्यो । ननजामती सेवा ऐन, 
२०४९ लाई सरकारले २०६४ सालमा संशोधि िरी ४५ प्रनतशत निजामती सेवा आरनक्षत 
िररिे र ्त्यसमध्ेय ९ प्रनतशत दनलतका लानि आरनक्षत ििने व्यवसरा िररएको छ । ्त्यसै 
िरी, प्रहरी सेवा, सशस्त्र प्रहरी सेवा, सैनिक सेवा आनदमा ४५ प्रनतशत आरनक्षत नसटमध्ेय 
१५ प्रनतशत दनलतका लानि छुट््ट्याइएको छ । ्त्यसतै, व्यवसरानपका संसद् सनचवाल्य 

14 ि्याँ संनवधािमा दनलत अनधकार सुनिनचितताका लानि दनलत िािररक समाजले वैशाख 
१५, २०६९ मा जारी िरेको पे्रस नवज्नति ।
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सेवा, सवास्थ्य सेवा, नवकास सनमनत सेवा, नशक्षक तरा नशक्षा कम्थचारी सेवा, सरािी्य 
सवा्यत् शासि सेवामा आरनक्षत ४५ प्रनतशत नसटमध्ेय ९ प्रनतशत चानहँ दनलतका लानि 
छुट््याइएको छ (नकसाि २०७३) । ि्याँ संनवधािको धारा ४२ मा “सामानजक न्या्यको हक” 
ले पनि दनलत लिा्यत पछान्ड पाररएका समुदा्यलाई समािुपानतक समावेशी नसद्धानतका 
आधारमा राज्यमा सहभानिताको सुनिनचितता िरेको छ । ्यसै िरी नमनश्त निवा्थचि प्रराली 
अिुसार राज्यमा दनलतको प्रनतनिनध्तव हुिे व्यवसरा भएको छ । ्यसको अर्थ लामो 
सामानजक-राजिीनतक संघष्थपनछ िेपालको संनवधाि र राजिीनतक दलले समािुपानतक 
समावेशी नसद्धानतलाई सवीकार िरेका छि् । राज्यमा दनलत समावेशीकररका लानि प्राति 
्यी कािूिी अनधकार निरनतर दनलत आनदोलिकै प्रनतफल हो ।

भूवम तथा आवासको अविकार
भूनमहीिता दनलतको िूलो समस्या हो । पटक-पटक भूनम सुधार आ्योि तरा सुकुमबासी 
समस्या समाधाि आ्योि बिे पनि ्त्यसले भूनमहीि दनलतको समस्या समाधाि हुि सकेि 
(देउजा २०७५) । भूनमहीिताका कारर ओत लागिे घर समेत िभएका कारर दनलतलाई 
भू-सामनतले हनल्या, हरुवा, चरुवाका रूपमा आधुनिक दास बिाएको पाइनछ । ्यसता 
शुद्ध भूनमहीि दनलतको संख्या पहा्डमा २३ प्रनतशत र तराईमा ४४ प्रनतशत छ । दुई 
रोपिीभनदा कम जनमि भएकालाई कृनष भूनमहीि मानदा पहा्डका ७७ प्रनतशत र तराईका 
९० प्रनतशतभनदा बढी दनलत भूनमहीि कृषकको रूपमा रहेका छि् (आहुनत २०६३) । दास 
प्रराको अवशेषको रूपमा हनल्या प्ररा नवद्माि बँधुवा श्म व्यवसरा हो । िेपालको पनचिम 
र सुदूरपनचिममा अनहले पनि २० हजारभनदा बढीको संख्यामा हनल्याहरू शोषरमूलक श्म 
व्यवसरामा छि् । हनल्यामध्ेय ९७ प्रनतशत दनलत िै छि् (नवश्वकमा्थ २०७५) । नि्योनजत 
रूपमा भूनमहीि बिाइएका दनलतले भूनम मानरको सवानम्तव सरानपत िि्थ निरनतर आनदोलि 
िरररहेका छि् । सुदूरपनचिम र मध्यपनचिममा बँधुवा मजदुरका रूपमा रहेका हनल्याको 
मुनतिका लानि केही संसरा नक्र्याशील रहेका छि् । हनल्याहरूलाई प्रनशनक्षत ििने, हनल्या 
र मानलकलाई सँिै राखेर छलफल ििने तरा उिीहरूलाई संिनित िददै अनधकारका लानि 
संघष्थमा सामेल िराउिे काममा नवशेष िरी रानषरि्य दनलत िेटवक्थ  र एिएि्डीएस्डबलूओ 
का्य्थरत छि् । 

श्मशोषर र भूनमहीिता नवरुद्ध हनल्याहरूले २०३६ सालदेनख फाट्टफुट्ट अनभ्याि शुरू 
िरेको देनखनछ । नव.सं. २०४९ देनख २०५१ समम बझाङ र बैत्डीमा हनल्याको अवसराबारे 
अध्य्यि ििने, हनल्यालाई संिनित ििने काम भएको नर्यो । ्यसै िरी नव.सं. २०५६ मा 
्ड्ेडलधुरामा पनहलोपलट हनल्या अनधकारको लानि ¥्याली निकानलएको नर्यो । नव.सं. 
२०५७ मा हनल्या जािरर मञचको ििि भएको नर्यो भिे नव.सं. २०६२ मा हनल्या 
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मुनति समाज महासंघ िै सरापिा भएको नर्यो । ्त्यसपनछ हनल्या आनदोलि रप सशति 
भ्यो । ती संघ-संिििसँिै रानषरि्य दनलत िेटवक्थ , एिएि्डीएस्डबलूओ जसता संघ-संसराले 
राज्यले हनल्या मनुतिको घोषरा ििु्थपिने, उिीहरू पसुतौदँनेख बसोबास िददैआएको घर नबिासत्थ 
उिीहरूकै िाममा दता्थ िररिुपिने, ॠर खारेज िरी क्षनतपूनत्थ सवरूप जनमिमानर मोही्यािी 
हक का्यम िररिुपिने र हनल्या अनधकार सुनिनचितताका लानि आ्योि ििि िररिुपिने जसता 
माि अिान्ड सारेर जािरर अनभ्याि, अनभमुखीकरर र आनदोलि सञचालि िरे (नव.
के. नमनत िखुलेको) । ्यसै िरी २०६२ सालमा हनल्या मुनतिका लानि ्यी दुवै संसराले 
सवकोचच अदालतमा मुद्ा पनि दता्थ िरे । सवकोचच अदालतले २०६४ सालमा हनल्या 
मुनतिको घोषरा िि्थ सरकारलाई आदेश नद्यो । सोही आदेशका आधारमा हनल्यालाई 
भूनम नवतरर िराउि भूनमसुधार मनत्राल्यले मस्यौदा त्यार पारे पनि ऐि भिे पाररत हुि 
सकेि (नवश्वकमा्थ २०७५) । 

हनल्याको आनदोलि नजललामा मातै्र केननरित रहेि, कािमा्डौमँा समेत नवसतार 
भ्यो । राजधािीमा समेत हनल्याको आनदोलि भएपनछ सरकारलाई दबाब प¥्यो । ्यसैको 
फलसवरूप भदौ २०, २०६५ मा िेपाल सरकार र मुति हनल्या आनदोलिबीच एउटा 
सहमनत भ्यो । उति सहमनत अिुसार भदौ २१, २०६५ मा ॠरको खारेजीसँिै हनल्याको 
अवसराबारे अध्य्यि िि्थ का्य्थदल बिाई हनल्याका समस्या हल ििने िरी हनल्या मुनतिको 
घोषरा िरर्यो (नव.के. नमनत िखुलेको) । 

संवैधानिक र कािूिी व्यवसरा िददै भूनमहीि दनलतलाई जीनवकोपाज्थिका लानि पुगिे 
िरी न्या्योनचत रूपमा जनमि उपलबध िराउिु पिने, आवास नवहीि दनलतका लानि राज्यले 
बसोबासको व्यवसरा ििु्थपिने र भूनम नवतरर िररँदा दनलतलाई पनहलो प्रारनमकता नदइिुपिने 
माि दनलत आनदोलिले उिाएको नर्यो । ्यी आधारभूत माि नवरुद्ध वर्थवादी सत्ाका 
पहरेदारहरू निरनतर लानिरहे । नतिै दनलत आनदोलिलाई समबोधि ििने िरी नेपालको 
संनवधान, २०७२ को धारा २९ मा “शोषर नवरुद्धको हक” को व्यवसरा िररएको छ । 
्यसले हनल्या, हरुवा, चरुवा, हनल्या, बालीघरे जसता शोषरको अन्त्यका लानि ्यो 
व्यवसरा महत्वपूर्थ छ । ्यसै िरी दनलतको हक समबनधी धारा ४० को उपधारा ५ मा 
भूनमहीि दनलतलाई एक पटक कािूि बमोनजम भूनम उपलबध िराउिे र उपधारा ६ मा 
आवास नवहीि दनलतलाई बसोबासको व्यवसरा ििने कुरा उनललनखत छ । ्यो संवैधानिक 
प्रावधाि मूलतः सबै भूनमहीि दनलत र हनल्याहरूको संिनित अनभ्यािकै प्रनतफल हो । 
्यद्नप, भूनमहीि दनलतले भूनम पाउिे सुनिनचितता भिे अझै भइसकेको छैि । 
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पेसागत अविकार
वर्थ व्यवसरा र ्त्यसको आधारमा लेनखएका नवधािले तोके बमोनजमका पेसा अपिाउिै 
पिने बाध्या्तमक अवसरा नर्यो । ्यो दनलत र िैरदनलत दुवैको हकमा लामो सम्यसमम 
पेसाको बारबनदेज लािू िररएको नर्यो । तर सामानजक रूपमा भिे दनलत समुदा्यलाई केही 
अवसरामा परमपराित पेसा िै अपिाउिुपिने िरी बाध्य पाररएका उदाहरर छि् । ्त्यसता 
सामानजक व्यवहारले संनवधािले प्रदाि िरेको जुिसुकै पेसा िि्थ पाउिे िािररकको पेसाित 
अनधकारको हिि िछ्थ  । ्यसता केही उदाहररको चचा्थ ्यहाँ िररएको छ । 

दनलत समुदा्यमध्ेय तराईको चमार जानतमानर िाउँमा जो कसैको पनि पशुको नसिो 
फालिुपिने बाध्यता रोपररएको नर्यो । नसिो िफाले उिीहरूले िैरदनलतबाट धमकी, 
कुटनपट र बनहषकार समेत सामिा ििु्थप्थ्यको । २०५४ सालमा सतिरीमा सरानपत राम समाज 
कल्यार संघले नसिो फाले बापत ज्याला पाउिुपिने निर्थ्य िरेर िाउँ-िाउँमा प्रचार रालेपनछ 
िैरचमारसँि द्वनद्व बढ्दै ि्यो । िैरचमारहरू चमारले पशुको नसिो पनि उिाउिु पिने िरी 
उिीहरूमानर रोपररएको पेसाित बारबनदेजको पक्षमा उनभए । ्यही मुद्ा २०५६ सालमा 
नसिो बनहषकार आनदोलिको रूपमा नसराहा र सतिरीमा उि््यो । राम समाज कल्यार संघ, 
सरसवती सामुदान्यक नवकास मञच लिा्यतका संसराको अग्रसरतामा नसराहा र सतिरीका 
नवनभनि िाउँमा नसिो बनहषकार अनभ्याि शरुू भएपनछ िैरदनलतले चमारहरूमानर िाकाबनदी 
लिाए । िाकाबनदीको नवरोधमा दनलत अनधकारमकी, मािवअनधकारवादी, लेखक आनदको 
संलगितामा आनदोलि भएपनछ चमार बसतीमा िाकाबनदी फुकुवा भ्यो । चैत ११, २०५६ 
मा कसैलाई पनि करकापमा नसिो फालि िलिाउिे सहमनत भ्यो (पासवाि २०७०) । 
्यस आनदोलिले शोषरमूलक श्म-समबनधको अन्त्य िि्थ राज्यलाई दबाब नद्यो । ्यसको 
अिुवाइ दनलत िािररक समाजले िरेका नरए । जाती्य छुवाछूत तरा भेदभाव (कसुर र 
सजा्य) ऐि र ि्याँ संनवधािको धारा २४ ले कसैलाई पनि कुिै निनचित पेसा ििदै पिने िरी 
बाध्य बिाउि िपाउिे व्यवसराले ्यसता नवभेदकारी श्म-व्यवसराको संवैधानिक र कािूिी 
रूपमै अन्त्य िरेको छ । 

िेपालका बादी जानतले बाइसे, चौबीसे राज्यमा राजा-महाराजाका दरबारमा परमपराित 
रूपमा िाचिाि िरने र ्त्यसकै कमाइबाट जीनवकोपाज्थि िरने । बाइसे, चौबीसे राज्यको 
समानतिसँिै एकनतर, मिोरञजि पेसा संकटमा पददै ि्यो भिे अककोनतर उिीहरूसँि उ्तपादि 
िररखािे भूनम नरएि । ्यसैकारर बादी पुरुष माछा मािने, ढोल, मादल बिाउिे काममा लािे 
भिे बादी मनहला बाध्यतावश ्यौि पेसामा धकेनलए (िेपाल सरकार २०६५) । पेसाित 
संकट र भूनमहीिताका कारर कष्टकर जीवि नबताइरहेका बादीहरू आ्तमसममािपूर्थ पेसा 
र भूनममानर सवानम्तवका लानि संिनित रूपमा संघष्थरत् छि् ।
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बादी समुदा्यले २०५५ सालमा कैलालीमा सामुदान्यक सेवा सनमनत ििि िरेर समुदा्य 
नभत्रको सुधारका काम शुरू िरे । वैशाख ९, २०६० मा जिनहत संरक्षर मञच, िैरसरकारी 
संसरा महासंघ र सामानजक जािरर (सेफ) का तफ्थ बाट टेक ताम्ाकार लिा्यतले बादी 
समुदा्यको बाध्या्तमक देहव्यापारको अन्त्य, उिीहरूबाट जननमएका बालबानलकाको 
जनमदता्थ र िािररकताको व्यवसरा तरा सबैखाले नवभेदको अन्त्य िररिुपिने माि सनहत 
सरकार नवरुद्ध सवकोचचमा ररट दा्यर िरे । सवकोचच अदालतले बादी समुदा्यको समस्या 
अध्य्यि िरी समाधाि िि्थ जेि ७, २०६१ मा निदनेशिा्तमक आदेश जारी ि¥्यो (दिा्थल 
२०७०) । ्यसका सारै नवनभनि नजललामा बादी समुदा्यले जनमि उपलबध िराउिुपिने, 
बाध्या्तमक ्यौि पेसाबाट मुति िररिुपिने र निःशुलक नशक्षा सनहत आ्यआज्थिको आवश्यक 
प्रबनध िररिुपिने माि राखी स्डक आनदोलि िददै आएका नरए । २०६० सालमा उमादेवी 
बादी सामुदान्यक सेवा सनमनतको अध्यक्षमा निवा्थनचत भएपनछ दाङ, बाँके, बनद्थ्या, कैलाली 
र कञचिपुर नजललाका बादीहरूले अनधकारका लानि भेला िरी बादी दबाब सनमनत 
ििि िरे । उमादेवी बादीकै सं्योजक्तवमा ििि भएको दबाब सनमनतले २०६३ सालमा 
धििढीमा बृहत् प्रदश्थि ि¥्यो भिे पाँचै नजललाबाट प्रधािमनत्रीलाई ज्ापिपत्र बुझा्यो । 
्त्यसपनछ देशका २५ नजललामा बादी दबाब सनमनत ििि भ्यो (रमतेल र नव.के. २०७५) । 

बादी दबाब सनमनतले २०६४ सालमा सरकार, राजिीनतक दल र नवनभनि आ्योि 
र नि्योिलाई आफिा मािबारे जािकारी िराउि कािमा्डौमँा भेटघाट, अनतरनक्र्या र 
स्डक आनदोलि समेत ि¥्यो । सरकारबाट आफिा माि समबोधि िराउि ३५ नजललाका 
बादीहरूले कािमा्डौमँा भेला भई असार ३१, २०६४ मा उमादेवी बादीको सं्योजक्तवमा 
बादी अनधकार संघष्थ सनमनत ििि िरे । सनमनतले अनधकारका लानि साउि ३२ देनख 
निरनतर ४५ नदिसमम कािमा्डौमँा स्डक संघष्थ ि¥्यो । सरकारले आवाज सुिुवाइ ििरेको 
भनदै भदौ ५ मा सरकारी निषेधाज्ा तो््डदै बादी मनहलाले नसंहदरबारको दनक्षरी िेटमा 
अध्थिगि प्रदश्थि िरे । सारै, राजिीनतक दलका मुख्य िेत्ृतवलाई भेटेर दबाब नदिे, प्रधािमनत्री 
का्या्थल्यमा धिा्थ नदिे जसता संघष्थका का्य्थक्रम िरे (दिा्थल २०७०) । सो आनदोलिमा 
बादी समुदा्यका सारै दनलत िािररक अिुवा र नवनभनि संघ-संसराको पनि संलगिता रह्ो । 
असोज ६, २०६४ मा संघष्थ सनमनत र सरकारबीच बादी समुदा्यको आ्तमसममािमा चोट 
पुगिे अवसराको अन्त्यका लानि राज्यले पहल ििने र िािररकता नदिे व्यवसरा नमलाउिे 
तरा बादी समबनधी अध्य्यि ििने का्य्थदल निमा्थर िरी बादीका समस्या समाधाि ििने 
सहमनत भ्यो । ्यसै सहमनतको आधारमा सरकारले बादी नवकास बो्ड्थ ििि ि¥्यो ।

अककोनतर, दनलतले परमपराित पेसा छो्ेडर ि्याँ पेसा व्यवसा्य सञचालि िि्थबाट 
जाती्यताकै कारर निषेध िररएको उदाहरर पनि छँदैछ । नव.सं. २०५० मा स्याङ्जाको 
उनद्याचौरमा सरािी्य दधु संकलि केनरिले दनलतले नबक्रीको लानि ल्याएको दधु िनलएपनछ 
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िेपाल उ्तपीन्डत दनलत जाती्य मुनति समाजको िेत्ृतवमा आनदोलि भ्यो । ्त्यसै िरी २०५५ 
सालमा िवलपरासीको िैं्डाकोटमा एक सहकारीले दनलतले उ्तपादि िरेको दुध जाती्य 
छुवाछूतकै कारर िनलएपनछ मुनति समाजकै िेतृ्तवमा िवलपरासीमा दुगध संघष्थ भ्यो । 
्यसरी कुिै पेसा व्यवसा्यमा प्रनतबनध लिाइि िपाइिे माि सनहत निरनतर दनलत समुदा्यले 
संघष्थ िरे । ती संघष्थकै पररराम जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, 
२०६८ को दफा ४(६) मा कुिै पनि व्यनतिलाई कुिै पेसा व्यवसा्य िि्थ प्रनतबनध लिाउि 
वा रोक लिाउि िपाइिे व्यवसरा िरेको छ (िेपाल सरकार २०६८) भिे संनवधािसभाबाट 
जारी ि्याँ सनवधािको धारा २४(२) ले कुिै वसतु कुिै व्यनतिलाई खररद वा प्राति िि्थ रोक 
लिाउि िपाइिे व्यवसरा िरेको छ । संनवधाि र कािूिले िरेका ्यी व्यवसरा पनि दनलत 
राजिीनतक र िािररक आानदोलिकै पररराम हुि् । 

सरंचनागत व्यवसथा 
दनलत आनदोलिले माि िरेकै कारर दनलतको नवकास र उपलबध संवैधानिक र कािूिी 
अनधकारको का्या्थनव्यिका लानि सरकारलाई सुझाव नदि सरकारी सं्यनत्र पनि ििि 
भएका छि् । ती संरचिाले िरेका उपलनबध वा कमजोरीबारे छुटै्ट समीक्षा िि्थ सनकनछ, 
्त्यसबारे ्यहाँ चचा्थ िररएको छैि । 

दनलत समुदा्यले भोगदै आएका समस्या समाधािका लानि आवश्यक िीनतित व्यवसरा 
िरी सरकारलाई सुझाव नदि, उपलबध संवैधानिक र कािूिी अनधकार का्या्थनव्यिको 
अिुिमि र मूल्यांकि िि्थ र दनलतमानर भएका नवभेदका घटिाको अध्य्यि र अिुिमि 
िरी सरकारलाई सुझाव नदिे आनद नक्र्याकलाप िि्थ छुटै्ट दनलत आ्योि चानहनछ भनिे माि 
दनलत समुदा्यले उिाउँदै आएका नरए । ्त्यसैले दनलत समुदा्यको आनर्थक, सामानजक, 
राजिीनतक, शैनक्षक आनद क्षेत्रमा मूलप्रवाहीकररका लानि छुटै्ट सरकारी सं्यनत्रको िेपाल 
उ्तपीन्डत दनलत जाती्य मुनति समाज, राजिीनतक दनलत संििि र सामानजक संघ-संसराले 
माि िरे । ्त्यसैले सरकारले २०५४ सालमा उपेनक्षत, उ्तपीन्डत र दनलत वि्थ उ्तराि नवकास 
सनमनतको ििि ि¥्यो । उति सनमनतले दनलत नवद्ारकीलाई नशक्षाका लानि छात्रवनृत् नदिे, 
सीपमूलक तानलम, लोकसेवा त्यारी कक्षा आनद सञचालि िददै आइरहेको छ । 

्यसै िरी, दनलत समुदा्यको मािवअनधकारको संरक्षर र प्रवद्ध्थि ििने तरा दनलतमानर 
भएका नवभेदका घटिाको अध्य्यि अिुिमि िरी राज्यलाई दनलत अनधकारप्रनत जबाफदेही 
बिाउिे उद्ेश्यले २०५८ सालमा मननत्रपररषद्को निर्थ्य बमोनजम “रानषरि्य दनलत आ्योि” 
को सरापिा भ्यो । राज्यले निमा्थर िरेका कािूिको का्या्थनव्यि िराउि र आवश्यक कािूिी 
व्यवसराको पनहचाि िरी सरकारलाई सुझाव नदिु ्यस आ्योिको मुख्य काम हो । रानषरि्य 
दनलत आ्योि समबनधी नवधे्यक निमा्थरको क्रममा दनलत िािररक समाजको भूनमका 
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उललेखिी्य रह्ो । समाजले िै नवधे्यकका नवनवध पाटा र पक्षबारे बृहत् छलफल िरेर 
सरकारलाई सुझाव नदएको नर्यो । ि्याँ संनवधाि जारी भएपनछ रानषरि्य दनलत आ्योिले 
संवैधानिक आ्योिको हैनस्यत पाएको छ । 

दनलत िािररक समाज : आलोचिातमक समीक्ा 
मूलतः िेपाल उ्तपीन्डत दनलत जाती्य मुनति समाज जसता राजिीनतक चररत्रको दनलत 
संिििले संवैधानिक तरा कािूिी सुधारका लानि २०४९ सालदेनख एक दशकसमम 
समुदा्यलाई संिनित, प्रनशनक्षत र पररचानलत िरेका नरए । मुनति समाजले दनलत समुदा्यले 
भोिेका छुवाछूत-भेदभावका घटिामा सशति प्रनतरोध आनदोलि ििनेदेनख राजिीनतक रूपमा 
संवैधानिक आरक्षरको माि सनहत स्डक संघष्थ िरेको नर्यो । ्यस अर्थमा िेपालको दनलत 
आनदोलिमा मुनति समाजको निकै महत्वपूर्थ ्योिदाि छ । तर, नवनभनि राजिीनतक दलमा 
रहेका दनलत राजिीनतक का्य्थकता्थहरूको ्यो साझा संििि सवतनत्र र सवा्यत् संिििको 
रूपमा लामो सम्य नटकेि । नव.सं. २०५५ मा त्तकालीि िेकपा (एमाले) िनजक रहेका 
िेताहरूले पाटकीको भ्ातृ संिििको रूपमा िेपाल उ्तपीन्डत जाती्य मुनति समाज िामक 
अलगिै दनलत संििि बिाए । िेकपा (माओवादी) का िेताहरूले ्यो सामानजक संघ-
संसराको रूपमा सीनमत भएको आरोप लिाउँदै ्यसरी दनलतको मुनति समभव छैि भिेर 
दनलत मुनति मोचा्थ ििि िरे (आहुनत २०६७; परर्यार २०७०) । ्यसरी राजिीनतक रूपमा 
सचेत एकीकृत संिििको आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि मुनति समाज नवभानजत हुिु दनलत 
आनदोलिका लानि सकारा्तमक नरएि । 

नव.सं. २०४६ पनछ दनलत िैरसरकारी संसरा खुलिे क्रमले तीव्रता पाएसँिै नतिको 
एकीकृत शनति निमा्थरका लानि दनलत िैरसरकारी संसरा महासंघ ििि भ्यो । ती िैरसरकारी 
संसराको एकल पहल वा दनलत राजिीनतक संििि सँिको साझेदारीमा अनधकारका 
पक्षमा नक्र्याशील भएका छि् । नवशेष िरी परर्योजिाका आधारमा सञचालि हुिे ती 
संसरा दाताबाट प्राति परर्योजिाको पूव्थनिधा्थररत दा्यरा, ्त्यसका निनचित सीमाभनदा बानहर 
आउिसकिे अवसरा नरएि । ्त्यही बनधि र सीमाका कारर २०६३ सालमा अनतररम 
संनवधाि जारी हुिुपूव्थ ती संघ-संसराले राज्य शनतिको रूपानतरर र संवैधानिक अनधकारलाई 
खासै प्रारनमकता नदएिि् । नवशेष िरी दनलत िैरसरकारी संघ-संसराले अनतररम संनवधाि 
जारी भएपनछ संनवधाि सभाबाट बनिे ि्याँ संनवधािमा समेनटिुपिने दनलत अनधकारका 
साझा एजेण्डा त्य ििने, ती अनधकार प्रानतिका लानि एकीकृत ररिीनत त्यार पािने र 
प्रभावकारी वकालत ििने काम हुि सकेि । ्त्यसै कारर नवनभनि दनलत संघ-संसराहरूले 
नभनिानभनिै सुझाव राजिीनतक दल, संनवधािसभाका नवष्यित सनमनतलाई प्रदाि िरे । 
दोस्ो संनवधािसभाको बेला दनलत िािररक समाजले सं्युति माि र एजेण्डा बिाएर संघष्थ 
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िरेका नरए । संनवधािसभाको िििदेनख िै दनलत िािररक समाजको संवैधानिक र कािूिी 
अनधकारबारे एकीकृत सपष्ट दृनष्टकोर सनहतका नक्र्याकलाप सञचालि िररएको भए रप 
प्रभावकारी हुि सक्थ्यो । 

दोस्ो संनवधाि सभाको बेला मातै्र दनलत िैरसरकारी संसराको पहलमा “दनलत िािररक 
समाज” को ििि भ्यो । जसले दनलतको संवैधानिक अनधकारका लानि एकीकृत अनभ्याि 
सञचालि िरेका नरए । िािररक समाजले ि्याँ संनवधािमा दनलत अनधकार सरानपत िि्थ 
सं्युति राजिीनतक दनलत संघष्थ सनमनत सँिको सहका्य्थमा अनभ्यािहरू सञचालि ि¥्यो । 
सारै, राज्य र राजिीनतक दललाई दनलत मुद्ामा नजममेवार बिाउि दबाब नद्यो । ्त्यसतै, 
स्डक आनदोलिमा पनि सनक्र्यतापूव्थक सहभानिता जिा्यो । संनवधािसभाबाट ि्याँ संनवधाि 
माफ्थ त जनत अनधकार प्राति भएको छ, ्त्यसमा दनलत िािररक समाजको पनि भूनमका 
छ । तरानप, दनलत िािररक समाजले सपष्ट ररिीनतक दृनष्टकोर सनहतका दबाबमूलक 
अनभ्याि सञचालि िरेको भए रप अनधकार प्राति िि्थसकिे समभाविा रहन्थ्यो । ्यसो 
हुि िसकिुका धेरै काररमध्ेय िेपालका दनलत संघ-संसरा र नतिको िेतृ्तवले व्यनतिित र 
संसराित सवार्थभनदा मानर उिेर समुदा्यको बृहत्र नहतका लानि काम िि्थ िसकिु पनि 
हो (सुिार २०७६) ।

िैससमानर हुिे िरेको “दातामुखी भए” भनिे आलोचिाबाट दनलत िैससहरू पनि मुति 
छैिि् । कनहलेकाही ँदनलत संघ-संसरा दनलत समुदा्यको आवश्यकतालाई प्रारनमकतामा 
राखी अनभ्याि सञचालि ििनेभनदा पनि जुि सवालबाट परर्योजिा प्राति हुनछ ्त्यतैनतर 
लागिे प्रवनृत् देनखनछ । संवैधानिक र कािूिी अनधकार प्रानतिका लानि संघष्थ ििु्थपिने दनलत 
िैरसरकारी संघ-संसरा दाताको आनर्थक सह्योि पाउिे भएपनछ संसराको ररिीनत िै फेि्थ 
समेत पनछ पददैिि् ।15 ्यस प्रवनृत्ले दनलत िािररक समाजलाई पनि मूलतः परर्योजिा 
सञचालक मातै्र बिाउिे नदशानतर लैजानछ । ्यसले ्यरानसरनतवादी शनति संरचिालाई 
चुिौती नदिे साम्थ्य्थ राखदैि । ्यरानसरनतवादी राजिीनत-सामानजक शनति-समबनधलाई 
फेि्थ दनलत संघ-संसराको सपष्ट ररिीनत अनिवा्य्थ हुनछ ।

दनलत िैरसरकारी संसराले नवशेष िरी नवनभनि नवष्यमा बहस, छलफल र अनतरनक्र्या 
िददै आएका छि् । ती अनतरनक्र्या दनलतका बहुआ्यनमक सवालमा, नवनभनि दृनष्टकोर र 
फरक-फरक समूहबीच हुि सकेका छैिि् । परमपराित नवभेदकारी राज्य-निनम्थत भाष्यलाई 
चुिौती नदिे र त्थ्यमा आधाररत वैकनलपक भाष्य निमा्थर ििने सतरका बहस र नवमश्थ दनलत 
िैरसरकारी संसराले प्या्थति मात्रामा िि्थ सकेका छैिि् । नवचार, दृनष्टकोर र सहभानितामा 
नवनवधता र िनहराइ िहुिु, पुरािै मुद्ामा मातै्र बहस घुनमरहिु दनलत िािररक समाजका 

15 दनलत अनधकारका लानि नक्र्याशील केही संघ-संसराले भूकमप पनछको पुिनि्थमा्थर, 
वातावररी्य पररवत्थि आनद क्षेत्रमा परर्योजिा सञचालि िरररहेका छि् ।
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बहस र ज्ाि उ्तपादिमा देखा पिने मुख्य समस्या हो । एउटै नवष्यवसतुमा एकै नकनसमका 
सहभािी र उसतै नवचारमा छलफल हुिे क्रमले दनलतका मुद्ा समबनधी बुझाइ र नतिको 
समबोधि ििने सवाललाई पनि सीमाबद्ध िरेका छि् । पररराम सवरूप दनलतका जनटल 
मदु्ामा िमभीर र आलोचिा्तमक बहस अिान्ड बढाउिुपिने आवश्यकतालाई दनलत सामानजक 
संघ-संसराले पूरा िि्थ सकेका छैिि् । 

संवैधानिक र कािूिी अनधकार सरानपत िि्थ दनलत िािररक समाजले एकीकृत ररिीनत 
र का्य्थ्योजिा बिाएर आवाजलाई सशति बिाउि सकरे । संनवधािसभाबाट ि्याँ संनवधाि 
निमा्थरको क्रममा होस् वा संघी्यताको बहसको नसलनसलामा, दनलत िािररक समाजबीच 
बृहत्र बहस र छलफल िरी परररामुखी हसतक्षेप ििने मानमलामा कमजोरी भएको पाइनछ । 
नवनभनि समूह र संसराबाट संनवधािसभालाई नदइएका सुझाव पनि दनलत िािररक समाजको 
एकीकृत सुझावको रूपमा पेस िि्थ सनकन्थ्यो, जुि दबाबकारी र प्रभावकारी हुि सक्थ्यो । 
तर, आ-आफिा संसराको अलि अनसत्तव र उपनसरनत देखाउिकै लानि फरक-फरक 
संसराले आ-आफिै ढंिबाट सुझाव पेस िरे, दबाब, वकालत र पैरवी पनि िरे, जुि एकीकृत 
र सशति हुि सकेि । ्त्यसतै, ि्याँ संनवधािमा समेनटिुपिने दनलत अनधकारबारे सरािी्य 
तहदेनख केनरिसमम प्या्थति अनभ्याि सञचालि हुि सकेिि् । उिीहरूले संघी्यता, निवा्थचि 
प्रराली लिा्यतका मुद्ामा पनि व्यापक बहस र छलफल चलाउि सकेिि् । फलसवरूप 
िािररक समाजको अिुवाइमा राजिीनतक दल र सभासद् लाई ििु्थपिने जनत खबरदारी र 
नदिुपिने जनत दबाब पुिेि । 

दनलत िािररक समाज राज्यलाई निरनतर खबरदारी ििने आलोचिा्तमक समूह पनि 
हो । ्यसको महत्वपूर्थ काम आलोचिा्तमक बहसका लानि ज्ाि उ्तपादि ििु्थ हो, ्यसरी 
उ्तपानदत ज्ाि, त्थ्य र तक्थ का आधारमा वकालत ििु्थ हो । तर, िेपालको दनलत िािररक 
समाजले प्रभावकारी र रचिा्तमक वकालतको ररिीनत बिाउि सकेको देनखँदैि । निर्थ्य 
प्रनक्र्यालाई िै प्रभाव पािने सतरको वकालत दनलत िािररक समाजले िि्थ सकेको छैि । 
रानषरि्य अवसरा, पररनसरनत र आवश्यकताका आधारमा सपष्ट ररिीनत सनहत प्रभावकारी 
वकालत ििने काममा दनलत िािररक समाजले रप नमहेित ििु्थपिने देनखनछ । 

दनलत अनधकारको मुद्ा रानषरि्य मातै्र िभई अनतरा्थनषरि्य सरोकारको नवष्य पनि हो । 
िेपालले सबै प्रकारका जाती्य भेदभाव उनमूलि ििने समबनधी अनतरा्थनषरि्य महासननध 
(१९६५) मा हसताक्षर िररसकेकोले दनलतका संवैधानिक र कािूिी अनधकार सुनिनचित िि्थ 
िराउि ्यसता मुद्ा सं्युति राषरिसंघको सतरबाट समेत उिाउि सनकनछ । दनलत िैरसरकारी 
संघ-संसराले ती मुद्ालाई अनतरा्थनषरि्य सरोकारवाला समक्ष धेररोर उिाउिे िरेका छि् । 
तर, अनतरा्थनषरि्य रूपमा मािवअनधकारवादी संघ-संििि सँिको साझेदारीमा सशति रूपमा 
ती मुद्ा उिाउि र प्रभावकारी वकालत ििने प्रवृनत् िेपालको दनलत िािररक समाजमा 
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देनखएको छैि ।16 समग्रमा, िेपालको दनलत िािररक समाजले दनलत समुदा्यलाई जािरुक 
र आनदोनलत बिाउिे, रानषरि्य तरा अनतरा्थनषरि्य सतरमा सशति आवाज उिाउिे र ररिीनतक 
िेतृ्तव नदिसकिे िेतृ्तवकता्थ सरानपत िि्थ अझै बाँकी छ ।

निषकरमा 
िेपालको दनलत समुदा्य संवैधानिक र कािूिी अनधकार प्रानतिका लानि राजिीनतक 
व्यवसरा पररवत्थि र सशति सामानजक रूपानतररको क्षेत्रमा नक्र्याशील छि् । दनलत 
िािररक समाजको मूल प्रवनृत् चानहँ सामानजक आनदोलिमा बढी केननरित छ । ्यद्नप, 
मुख्य राजिीनतक रूपानतररको आनदोलिमा पनि दनलत िािररक समाज संलगि हुँदैआएको 
छ । संवैधानिक र कािूिी अनधकार मूलतः राजिीनतक एजेण्डा भएकोले ती अनधकार 
प्रानतिका लानि भएको आनदोलिको मुख्य िेत्ृतव दनलत राजिीनतक संिििले िै िददै आएका 
छि् भिे दनलत िािररक संििि/समाजले महत्वपूर्थ साझेदारको भूनमका निवा्थह िरररहेको 
छ । नवित २५ वष्थको इनतहासमा संवैधानिक र कािूिी अनधकार प्रानतिका सनदभ्थमा 
राजिीनतक दनलत संििि र दनलत िािररक समाजले केही महत्वपूर्थ घटिाक्रममा एकीकृत 
पहल िरेको देनखनछ । तरानप, दीघ्थकालीि रूपमा सपष्ट ररिीनतक का्य्थ्योजिा सनहत 
अिान्ड बढ्ि सकेको देनखँदैि । दनलत आनदोलिले उिाएका दनलतका समग्र मािहरू 
संवैधानिक र कािूिी रूपमा सरानपत िि्थ अबका नदिमा एकीकृत ररिीनत तजु्थमा िरी 
अिान्ड बढ्िुपिने देनखनछ । 

िािररक समाजको मुख्य उद्ेश्य र काम िै राज्य र सरोकारवालाको नििरािी ििने, 
खबरदारी ििने र समुदा्यप्रनत उत्रदा्यी बिाउिे हो । दनलत समुदा्यलाई उपलबध अनधकार, 
ती अनधकार प्र्योि ििने नवनध र रप संवैधानिक र कािूिी अनधकारबारे जािरुक बिाउिे 
काम दनलत िािररक समाजले िि्थ सकछ । ्यसका सारै दनलत समुदा्यका जनटल र 
बहुआ्यानमक सवालमा िमभीर बहस र छलफल चलाउिे र राज्य र सरोकारवालालाई 
दनलत मुद्ामा नजममेवार बिाउिे काम दनलत िािररक समाजले ििु्थपछ्थ  । ्यसका लानि सपष्ट 
दृनष्टकोर, ररिीनत र का्य्थ्योजिा बिाएर नसंिो दनलत आनदोलिसँिै एकाकार भएर दनलत 
िािररक समाज अिान्ड बढ्िपछ्थ  । दनलत संघ-संसरा र नतिको िेतृ्तव निजी सवार्थभनदा 
समग्र समुदा्यको बृहत्र नहतलाई केनरिमा राखेर अिान्ड बढ्ि सकिुपछ्थ  । ्यसका सारै 
दनलतका सवाल बहुआ्यनमक छि् । ती मुद्ालाई समबोधि ििने फरक-फरक प्रकृनत्का 
संघ-संसराका आवश्यकता हुनछ । 

16 न्डनगिटी इनिनसएनटभका संसरापक सदस्य तरा अध्ेयता रूपबहादुर सुिारसँि मंनसर २०, 
२०७६ मा िररएको कुराकािी ।
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्यहाँ नवचाररी्य एउटा प्रश्न हो—कुिै पनि संसरा वा संिििले सवा्यत् रूपमा दनलत 
मुद्ामा कनत्को िमभीर पहलकदमी नलिसकछ र मुद्ा नमलिे संिििसँि कनतको सहका्य्थ 
िि्थ सकछ ? ्यसमा दईु ररी अभ्यासका आधारमा निषकष्थ निकालि सनकनछ । एक, नवनभनि 
राजिीनतक नवचार राखिे राजिीनतक व्यनतिहरू संलगि भए पनि सवतनत्र र सवा्यत् राजिीनतक 
संिििको रूपमा नक्र्याशील भएकै कारर दनलत अनधकार सरानपत िराउिे सनदभ्थमा मुनति 
समाजको भूनमका सशति रहि पुिेको नर्यो । दुई, दनलत संघ-संसराले मुख्य राजिीनतक 
एजेण्डामा दनलत राजिीनतक संिििहरूसँिै सहका्य्थ ििने ररिीनत नलएकैले पनि दनलत 
आनदोलिले रोरै मात्रामा भए पनि उपलनबध हानसल िि्थ सफल भएको हो । ्यसरी हेदा्थ 
दनलत अनधकार सरानपत ििने मानमलामा दनलत िािररक समाज र दनलत राजिीनतक संििि 
एकअका्थका पररपूरकका रूपमा रहिु जरुरी देनखनछ । मूलतः आवश्यकताको नहसाबले 
दनलत िािररक समाज परर्योजिाको पररनधबाट आलोचिा्तमक िािररक नििरािीकता्थ, 
राज्यलाई जबाफदेही बिाउिे सशति शनतिको रूपमा नक्र्याशील हुिुपछ्थ  । ्यसका लानि 
दीघ्थकालीि एकीकृत ररिीनत निमा्थर िि्थ जरुरी हुनछ । 

धन्वाद 
संवैधानिक र कािूिी अनधकारका लानि दनलत िािररक समाजको भूनमका नवष्यक ्यो 
लेख लेखिका नवनभनि चररमा महत्वपूर्थ सललाह र सुझाव प्रदाि ििने मानट्थि चौतारीका 
हष्थमाि महज्थि, प्र्त्यूष वनत, देवराज हुमािाई ंर सोहि प्रसाद साहप्रनत आभार व्यति िद्थछु । 
्यसै िरी ्यो लेखको पनहलो मस्यौदा अध्य्यि िरी समीक्षा्तमक नटपपरी र सुझाव प्रदाि 
िररनदिे अध्ेयता नहरा नवश्वकमा्थ र अननतम मस्यौदाको समपादि िररनदिे राजेनरि महज्थिका 
सारै अनतवा्थता्थका लानि सम्य नदई महत्वपूर्थ सूचिा, जािकारी र नवचार प्रदाि ििने 
सबैलाई धन्यवाद प्रदाि िद्थछु ।

सनदभमा सामग्ी 
आहुनत । सि् २००४ । नहनद ूसमाजमा दनलत जाती्य मुनतिको प्रश्न । नेपालको सनदभ्भमा 

समाजशास्तीय निनतन । मेरी ्ेडशेि र प्र्त्यूष वनत, सं., पृ. ४७५–५२१ । लनलतपुर : 
सोशल साइनस वहाः । 

आहुनत । २०६३ । दनलतका लानि आरक्षर–अनधकार । आरक्षण र नवशेषानधकारको 
राजनीनत । पूर्थ बसिेत र सुभाष दिा्थल, सं., पृ. १८७–२१९ । कािमा्डौ ँ : जािरर 
नमन्ड्या सेनटर ।

आहुनत । २०६७ । नेपालमा वण्भवयवसथा र वर्भ संघष्भ । लनलतपुर : समता फाउण्ेडशि ।
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नकसाि, ्यामबहादुर । २०५८ । नेपालमा दनलत जातीय मुनति आनदोलन । कािमा्डौ ँ : 
जिउ्तराि प्रनतष्ाि ।

नकसाि, ्यामबहादरु । २०७० । शैलेश्वरी मननदर प्रवेश संघष्थ : दलि र प्रनतरोधको इनतहास । 
दलननवरुद्ध प्रनतरोध : नेपाली दनलतहरूको संघष्भ राथा । राजेनरि महज्थि र ्यामबहादुर 
नकसाि, सं., पृ. ७०–९७ । लनलतपुर : समता फाउण्ेडशि ।

नकसाि, ्यामबहादुर । २०७३ । नेपालमा सकारातमक उपाय र सामानजक समावेशीकरण : 
अवधारणा, अनुभव र उपादेयता । लनलतपुर : समता फाउण्ेडशि । 

दिा्थल, अशोक । २०७० । बादी समुदा्यको संघष्थ : भूनम र अनधकारका लानि । दलननवरुद्ध 
प्रनतरोध : नेपालमा दनलतहरूको संघष्भ राथा । राजेनरि महज्थि र ्यामबहादुर नकसाि, 
सं., पृ. २८८–३१६ । लनलतपुर : समता फाउण्ेडशि ।

दिा्थल, लक्मर । २०७२ । संनवधानसभामा दनलत मुद्ा । ्युवराज राई, सं. । कािमा्डौ ँ : 
िेपाल नक्र्यनटभ हाउस ।

दनलत मनहला संघ । २०६२ । नेपालमा दनलत मनहला । लनलतपुर : दनलत मनहला संघ ।
दनलत मनहला संघ । २०६८ । नयाँ नेपालमा दनलत मनहलाको सवालमा जारी काठमाडौ ँ

घोषणा पत्र, वैशाख २८–३० । लनलतपुर : दनलत मनहला संघ । 
दनलत सेवा संघ । २०६६ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अपराध उनमूलन र सजाय ऐन, 

२०६५ । कािमा्डौ ँ : दनलत सेवा संघ । 
नदकपाल, राजकुमार । २०७५ । कामी-साककीमानर चौिुिा कर । अननपूण्भ पोस ट््  । http://

annapurnapost.com/news/114626 मा उपलबध; भदौ १०, २०७६ मा हेररएको ।
देउजा, जित । २०७५ । दनलत नकि भूनमहीि भए ? नयाँ पनत्रका, माघ १६, पृ. ७ ।
िेपाल सरकार । २०६३ । नेपालको अनतररम संनवधान, २०६३ । कािमा्डौ ँ : िेपाल 

कािूि आ्योि ।
िेपाल सरकार । २०६५ । बादी समुदायको अधययन रन्भ रनठत काय्भदलद्ारा तयार पाररएको 

अधययन प्रनतवेदन । कािमा्डौ ँ : बादी अध्य्यि का्य्थदल, िेपाल सरकार, भूनमसुधार 
तरा व्यवसरा मनत्राल्य । 

िेपाल सरकार । २०६८ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ । 
कािमा्डौ ँ : िेपाल कािूि आ्योि । 

िेपाल सरकार । २०७२ । नेपालको संनवधान । कािमा्डौ ँ : िेपाल कािूि आ्योि । 
िेपाली, शुकलाल । नमनत िखुलेको । बादी समुदा्यको वत्थमाि अवसरा र समाधािका 

पक्षहरू । बादी उ्तराि नवकास सनमनतले आ्योजिा िरेको एक अनतरनक्र्या का्य्थक्रममा 
प्रसतुत िररएको का्य्थपत्र ।
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परर्यार, नतलक । २०७० । दश वषने जि्युद्धमा दनलतको बनलदाि िारा । दलननवरुद्ध 
प्रनतरोध : नेपाली दनलतहरूको संघष्भ राथा । राजेनरि महज्थि र ्यामबहादुर नकसाि, 
सं., पृ. ३१७–३२६ । लनलतपुर : समता फाउण्ेडशि ।

पासवाि, भोला । २०७० । नसराहा-सतिरीको नसिो बनहषकार संघष्थ : मधेशी दनलतको 
एकता र प्रनतरोध । दलननवरुद्ध प्रनतरोध : नेपाली दनलतहरूको संघष्भ राथा । राजेनरि 
महज्थि र ्यामबहादुर नकसाि, सं., पृ. २२३–२५८ । लनलतपुर : समता फाउण्ेडशि ।

बसिेत, पूर्थ र सुभाष दिा्थल, सं., । २०६३ । नवशेषानधकार र आरक्षणको राजनीनत । 
कािमा्डौ ँ : जािरर नमन्ड्या सेनटर । 

भट्टचि, कृषरबहादरु, तेज सुिार र ्यशोकाननत भट्टचि (िौचि) । २०६५ । नेपालमा जातीय 
भेदभाव । कािमा्डौ ँ : दनलत िैरसरकारी संसरा महासंघ । 

महज्थि, राजेनरि र ्यामबहादुर नकसाि । २०७० । दलि र प्रनतरोधको इनतहास । दलननवरुद्ध 
प्रनतरोध : नेपाली दनलतहरूको संघष्भ राथा । राजेनरि महज्थि र ्यामबहादुर नकसाि, 
सं., पृ. १५–३३ । लनलतपुर : समता फाउण्ेडशि ।

महज्थि, वसनत । २०७६ । छुवाछूतनवरुद्ध बुद्ध । नारररक (अक्षर), कानत्क २३, पृ. ख ।
मुनति समाज । २०५२ । िेपाल उ्तपीन्डत दनलत जाती्य मुनति समाजको एकता रानषरि्य 

सममेलिको प्रनतवेदि (२०५१ फािुि १, २ र ३) । समानता २(२) : ६–१९ । 
रमतेल, परशुराम र िरेश नव.के. । २०७५ । बादी अनधकार आनदोलिकी प्रतीक । दनलत 

नेतृतव : संघष्भ र सफलता । राजेनरि महज्थि, सं., पृ. १९–२८ । कािमा्डौ ँ : दनलत 
मनहला केनरि िेपाल ।

रानषरि्य दनलत िेटवक्थ  । २०६९ । नवौ ँ दनलत संसदट् को घोषणापत्र । कािमा्डौ ँ : रानषरि्य 
दनलत िेटवक्थ  । 

नव.के., िरेश । नमनत िखुलेको । मुति हनल्या, कमै्या र कमलरीहरूको वत्थमाि अवसरा 
र समाधािका सुझावहरू । अप्रकानशत मस्यौदा । 

नवश्वकमा्थ, जेबी । २०७५ । दनलतको भूनम अनधकारमानर राजिीनत । नयाँ पनत्रका, माघ 
१७, पृ. ६ । 

नवश्वकमा्थ, पद्मलाल । २०५७ । नसंहदरबार घेराउ तरा अिशि संघष्थको मूल्यांकि । 
समानता ७(१) : २१–२३ ।

नवश्वकमा्थ, पद्मलाल, ्यामबहादुर नकसाि, रनवमाि लमजेल र िरेश नव.के. । २०६३ । 
नेपाली दनलत आनदोलनको संनक्षप्त इनतहास । कािमा्डौ ँ : जिउ्तराि प्रनतष्ाि ।

नवश्वकमा्थ, नवमल र लुमानसंह नवश्वकमा्थ । २०६१ । नेपालमा दनलत समुदायका लानर 
आरक्षणको सवरूप (अधययन प्रनतवेदन) । किकनवक्रम रापा, भरतबहादुर काककी र 
पूर्थमाि शाक्य, सं. । कािमा्डौ ँ : दनलत िैरसरकारी संसरा महासंघ ।



186 |  जेबी नवश्वकमा्थ

श्ी ५ को सरकार । २०४७ । नेपाल अनधराजयको संनवधान, २०४७ । कािमा्डौ ँ: कािूि 
नकताब व्यवसरा सनमनत । 

समािता । २०५७ । रानषरि्यसतरका संघष्थहरू । ७(१) : १३–१६ । 
सुिार, रूपबहादुर । २०७६ । दनलत मािवअनधकारको प्रश्न । नयाँ पनत्रका, माघ ७, पृ. ५ । 
Lamsal, Hem Bahadur. 2012. Role of Dalit Civil Society against 

Untouchability: Challenges and Prospects. Nepal Journal of Social 
Science and Public Policy 2(1): 75–84.


