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खण्डमषा स्ीकषारेकषा छन् : “लेखहरूलषाई पररमषार्जन गरेर गहन बनषाउने प्रयतन गररए पनन 
न्निनन कषारणले प्रतयेक लेखहरूको गमिीर समीक्षा र पररमषार्जनको प्रनरियषा अ्लमबन 
गन्ज सकेनौ ँ। तयसैले यो पुस्तकमषा न्षय्स्तुकषा नहसषाबले र अरू प्रषान्निक नहसषाबले पनन 
कमी कमरोरीहरू पककै छन् िनने स्ीकषार्जछौ ँ । स्ो्त र समयको अिषा्ले समपषारन पक् 
पनन नि्तलो रह्ो” (पृ. ५) । रनरषान्त न्षयकषा प्रषानञिक मषाननने वयनतिहरूकषा लेखमषा यस्तो 
निपपणी गनु्जपनने अ्स्षा पककै पनन सुखर होइन । ्तर यी कमरोरीकषा बषाबरुर आनर्षासी 
रनरषान्त, नेपषाली रषाजय, सषामूनहक संघष्ज र न्तनकषा न्न्ि स्षालमषान् आम्तृ्तमषा रषानकषारी 
र ननरन्तर बहसको लषानग िने यो पुस्तक उपयोगी नै सम्झनु पछ्ज  ।

छम गुरुङ
नरििु्न न्श्वन्द्षालय

दीपक थापा, सं. । सन् २०१९ । समकालीन नेपाल : राजनीति र अन्य आ्याम । 
काठमाडौ ँ : सोसल साइनस बहाः र हहमाल हकताब ।

नेपषाली रषाजय ननमषा्जण प्रनरियषामषा सषामषानय्तयषा अनप्रल २००६ को रोस्ो रनआनरोलनपनछ 
र न्शेष गरी सेपिेमबर २०१५ मषा नयषँा संन्िषान रषारी िएपनछ नयषँा आयषाम ्नपएको 
छ—समषा्ेशी लोक्तनरि सनह्तको संघीय वय्स्षाको संस्षाग्त अभयषास । संघीय 
वय्स्षाको संस्षाग्त न्कषाससँग बृह्त् सषामषानरक आन््जक रूपषान्तरण सनह्त सषामषानरक 
बनहषकरणमषा परेकषा समुरषायको पनहचषान र पहुँचको मुद्षा रोन्डएको छ । तयसैले नेपषालमषा 
संघीय वय्स्षाको संस्षाग्त न्कषास र नरगोपनषाबषारे न्न्ि नकनसमकषा नचन्तषा र चषासो 
बढ्रो छ । यी न्निनन चषासोलषाई आकलन गन्ज र नषागररकको रषानषरिय अपेक्षा बुझन सन ्
२०१७ मषा र एनशयषा िषाउण्ेडशनले अ सर्भे अफ नेपाली पपपुल २०१७ (यसपनछ स न्ेक्ण 
२०१७) नषामक स न्ेक्ण गरेको न्यो । यही स न्ेक्णको आँक्डषा र पररणषामलषाई नेपषालको 
सषामषानरक, रषारनीन्तक र आन््जक मुद्षासँग ्तुलनषातमक न्शे्षण गरेर सोसल सषाइनस बहषाः 
र नहमषाल नक्तषाबले समकालीन नेपाल : राजनीपि र अन्य आ्याम प्रकषाशन गरेकषा छन् । 

नेपषालमषा समसषामनयक न्षयमषा गररने प्रषायः स न्ेक्णकषा पररणषामहरू िेरैरसो प्रन्त्ेरनको 
रूपमषा ्तयषार गनने र सीनम्त सरोकषार्षालषा बषाहेक आम रन्तषाको सहर पहुँचमषा ननरने 
चलन छ । ्तर यो स न्ेक्णको पररणषामलषाई समबननि्त न्षयकषा न्ञिहरूको संलगन्तषामषा 
समसषामनयक रषानषरिय मुद्षासँग रषँारेर पुस्तकको रूपमषा प्रकषानश्त गररनु एउिषा उरषाहरणीय 
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कषाम िएको छ । यसले पुस्तकको प्रषानञिक महत््कषा सषा्सषा्ै आम सरोकषार्षालषालषाई पनन 
आिूले उठषाउँरै आएकषा मुद्षाहरूकषा रषानषरिय प्र्नृत्त र अ्स्षा के छ िनने रषानकषारी नरनछ । 

रीपक ्षापषाद्षारषा समपषानर्त यो पुस्तकमषा रममषा छ ओिषा लेख समषा्ेश छन् । पुस्तकको 
पनहलो लेख ध्ु् कुमषारको “संघीय नेपषालको रषारनीन्त” शीष्जकमषा छ । नेपषालले संघीय 
वय्स्षा अभयषास गरे पनछकषा रषारनीन्तक घिनषाहरू बुझन लेख उपयोगी छ । ध्ु् कुमषारले 
यस लेखमषा सन् १९५० पनछको नेपषाली रषारनीन्तको समीक्षा गरदै खषासगरी सन् १९९० 
पनछको न्निनन रषारनीन्तक संकिबषारे चचषा्ज गरेकषा छन् । सन् १९९० मषा बहुरलीय 
प्ररषा्तनरिको पुनस्षा्जपनषा पश्षा्त् कषा रलीय सरकषारहरूको अकम्जणय्तषाकषा कषारण मषाओ्षारी 
न्द्ोह िएको र सं्ैिषाननक रषार्तनरिलषाई सनरिय ्तुलयषाएर “कू” गनने ्षा्तषा्रण नसर्जनषा 
िएको उनको रषाबी छ । तयसै गरी, सन् २००६ पनछको रषारनीन्तक घिनषा रिमको चचषा्ज 
गरदै ्ततकषालीन नेकपषा मषाओ्षारीको रोस र अनुि्हीन्तषाले मषाओ्षारीको ्च्जस् रहेको 
पनहलो संन्िषान सिषाको अ्सषान िएको उनको ्तक्ज  छ । सषा्ै, रोस्ो संन्िषान सिषामषा 
सषामषानरक बनोिको नहसषाबले परमपरषाग्त प्रिुत्शषाली समूहहरूले पक्ड रमषाएको ्त्षा 
अरू रुई पषािटी एमषाले र कषाँगे्सको “एरेण्डषा” लषाई मषाओ्षारीले स्ीकषार गरेकोले नेपषालको 
संन्िषान सन् २०१५ रषारी हुन समि् िएको उनको ्तक्ज  छ । 

ध्ु् कुमषारले स न्ेक्ण २०१७ को आँक्डषा न्शे्षण गरदै सन् २०१७ मषा समपनन 
संघ र प्ररेश नन्षा्जचनमषा म्तरषा्तषाहरूले लोक्तनरिप्रन्त अगषाि आस्षा प्रकि गरेको, नयषँा 
अनुहषारहरूलषाई अगषान्ड लयषाएको, ्षाम गठबनिनले सपष्ट बहुम्त लयषाएको र न्खण्डनकषारी 
शनति ्त्षा अन्त्षार परषानर्त िएको मषानेकषा छन् । उनले न्खण्डनकषारी र अन्त्षारी शनति 
को हुन् िनेर लेखमषा उललेख ्त गरेकषा छैनन् ्तर पनहचषान्षारी रषा्तीय-क्ेरिीय रलहरूलषाई 
संके्त गरेर तयस्तो न्शे्षण गरेकषा हुन् िने मिेस पनहचषानको रषारनीन्त गरररहेकषा शनतिहरूले 
प्ररेश नं. २ मषा बहुम्त प्रषाप्त गरेर सरकषार सञचषालन गरररहेकषा छन् । तयसबषाहेक पहषा्डमषा 
रषा्तीय पनहचषानको रषारनीन्त गरररहेकषा पनहचषान्षारी रलहरूले उललेखय पररणषाम नलन 
नसकनुलषाई न्खण्डनकषारी शनति र अन्त्षारको परषानर्तको रूपमषा वयषाखयषा गररएको हो 
िने पनन पनहचषानको रषारनीन्तमषान् लेखकको पू्षा्जग्ह ्झलकनछ । 

पुस्तकमषा समषान्ष्ट रोस्ो लेख “प्ररेश ्त्षा स्षानीय ्तहमषा रषाजय र समषार बीचको 
अनुबनि” शीष्जकमषा कृषण खनषालको छ । खनषालले सन् २०१७ मषा समपनन सषा्त प्ररेश 
्त्षा ७५३ स्षानीय सरकषारको चुनषा्पनछ रषाजय र समषारको अनुबनिको चचषा्ज गरेकषा छन् । 
लेखको शुरूआ्त नेपषालमषा स्षानीय शषासनको ऐन्तहषानसक पषृ्ठिूनम उललेख गरदै हषालको नयषाँ 
संरचनषाको न्कषास र चुनौ्तीबषारे न्शे्षण गरेकषा छन् । पञचषाय्ती वय्स्षाको ्तुलनषामषा सन ्
१९९० पनछ स्षानीय ्तहलषाई न्केनद्ीकरणको नषाममषा िेरै अनिकषार प्रतयषायोरन गरे पनन 
नन्षा्जनच्त रनप्रन्तनननिहरूसँग शनति बषँा्डिषँािको ्झमेलषा, केनद्ीय सरकषारको कम्जचषारी्तनरिको 
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हस्तक्ेप ्त्षा मषाओ्षारी न्द्ोहको आरिमणको प्रमुख ्तषारो बनेकषा कषारण स्षानीय शषासन 
प्रिषा्कषारी हुन नसकेको ्तक्ज  खनषालले गरेकषा छन् । सन् २०१५ को संन्िषानले स्षानीय 
सरकषारलषाई संघीय वय्स्षा अन्तग्ज्त रषाजय सञचषालनको महत््पूण्ज ्ेतस्ो ्तहको रूपमषा 
वय्स्षा गरे पनन प्ररेश ्त्षा स्षानीय ्तहको रषाजय सञचषालनकषा लषानग गररएको सं्ैिषाननक 
वय्स्षा र सो अनुसषारकषा ऐन-कषानूनले स्षानीय सरकषार स्षायत्त रूपमषा सञचषालन हुन 
ननरएको न्शे्षण खनषालको छ । 

तयसै गरी, स्षानीय ्तहकै रूपमषा सीमषान्तीकृ्त समुरषायको सषामषानरक सषंासकृन्तक संरक्ण 
्षा आन ््जक न्कषासकषा लषानग न्शेष, संरनक््त र स्षायत्त क्ेरिको सं्ैिषाननक वय्स्षा रहेको 
उललेख गरे पनन सो वय्स्षाको सहर कषायषा्जन्यन हुन नसकनुबषारे खनषालको लेख मौन 
छ । यस समबनिमषा िेब्ुअरी २०१६ मषा गठन गररएको स्षानीय ्तह पुनससंरचनषा आयोग 
पनन समयषािषा् रेखषाउँरै पननछएको न्यो । संन्िषान ननमषा्जण िएको पषँाच ्ष्ज िइसकरषा 
पनन यो सं्ैिषाननक वय्स्षा कषायषा्जन्यन नहुनुमषा सीमषान्तीकृ्त समुरषायको मषागप्रन्त रषाजय 
अनुरषार िएको रेनखनछ ।

पसु्तकमषा समषा्ेश ्ेतस्ो लेख “नेपषालको सषा ््जरननक री्नमषा मनहलषा” शीष्जकमषा सञरय 
मह्तो, न्मलषा रषाई पौ््डयषाल र नननर्तषा बरुआको छ । उनीहरूले नेपषालको सषामषानरक 
रषारनीन्तक आनरोलनमषा मनहलषाहरू सन् १९५० को रशकरेनख नै सनरिय सहिषागी हुँर ै
आए पनन सन् १९९० को प्ररषा्तनरि पुनस्षा्जपनषासँगै सषा ््जरननक क्ेरिमषा रेनखन ्षालेको र 
सन् २००६ को रनआनरोलपनछ रषारी अन्तररम संन्िषानसँगै मनहलषाहरूले सषा ््जरननक 
क्ेरिमषा ि््डको मषारेको न्शे्षण गरेकषा छन् । सन् २०१५ मषा रषारी नेपषालको संन्िषानले 
संघीय संसर र प्रषारेनशक सिषाहरूमषा कम्तीमषा ३३ प्रन्तश्त र स्षानीय सरकषारमषा कम्तीमषा 
४० प्रन्तश्त मनहलषा सहिषानग्तषाको वय्स्षा गनु्ज उललेखय उपलन्ि िए पनन ननणषा्जयक 
्तहमषा मनहलषाको अ ््जपूण्ज प्रन्तनननित् नहुँरषासमम लैंनगक समषान्तषा नहुने ्तक्ज  लेखमषा छ ।

नेपषालको सनरि्जमषा सषा ््जरननक री्नमषा मनहलषाको अ्स्षा नसंहषालोकन गरदै सन ्
१९९० को रशकमषा नेपषालको रषारनीन्त र रषाजय सञचषालन खषासगरी स्षानीय ननकषायमषा 
मनहलषाको प्रतयक् सहिषानग्तषा उललेखय रूपमषा बढे पनन नेपषाली समषारमषा रह्ो गरी कषायम 
रहेको नप्तृसत्तषाले मनहलषाको िूनमकषा र प्रिषा् सीनम्त गरेको ्तक्ज  लेखकरियले गरेकषा छन् । 
मषाओ्षारी न्द्ोहको कषारण रईु रशकसमम स्षानीय नन्षा्जचन नहुँरषा एकषान्तर मनहलषा ने्तृत् 
न्कषासमषा ननकै असर परेको र अककोन्तर युद्धले सषामषानरक रषारनीन्तक री्नमषा लैंनगक 
समषान्तषा खोजन उतपे्ररर्त गरेको उनीहरूको ्तक्ज  रेनखनछ । सन् २००६ को रषारनीन्तक 
परर््त्जनपनछ मनहलषाको संखयषातमक प्रन्तनननित् ह्षात्तै बढ्नु उतसषाहरनक िए पनन गुणषातमक 
प्रन्तनननित्को लषानग िेरै चुनौ्ती िएको लेखमषा उललेख छ । नेपषालको सषा ््जरननक री्न 
(मुखय गरी रषारनीन्त) मषा मनहलषाको अ्स्षा बुझन लेख सषानरनि्जक िए पनन नेपषाली 
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मनहलषानिरि रहेको न्न्ि्तषालषाई िने लेखले पूरै बे्षास्तषा गरेको छ । मनहलषाको नषाममषा 
रषाजयकषा अनय अंगमषा रस्ैत परमपरषाग्त ्च्जस्शषाली समुरषायकै मनहलषाहरूको प्रन्तनननित् 
र पहुँच बढ्नुले समग् नेपषाली मनहलषाको अ्स्षाको प्रन्तनननित् गन्ज सकरैन । सषामषानरक 
बनहषकरणमषा परेकषा सीमषान्तीकृ्त समुरषायकषा मनहलषाको सषा ््जरननक री्न लेखमषा िननए 
रस्तो उतसषाहप्रर छैन नकननक उनीहरू नेपषाली समषारमषा न्द्मषान नप्तृसत्तषाबषाि मषारि पीन्ड्त 
छैनन्, सयौ ँ ्ष्जरेनख कषायम रषा्तीय, क्ेरिीय र िषानम्जक न्िेर पनन िौगरै आएकषा छन् ।

 पुस्तकको चौ्ो लेख “पनहचषान, समषार र रषाजय : न्निनन कषालखण्डमषा नेपषालमषा 
नषागररक्तषा र समषा्ेशीकरण” शीष्जकमषा रनक रषाई र सषारषा सनषाइ्डरमयषानको छ । पनहचषानको 
रषारनीन्त समकषालीन नेपषालको सषामषानरक रषारनीन्तक क्ेरिमषा अतयन्त न््षारषासपर र गहन 
छलिलको न्षय बनर ैआएको छ । रषाई र सनषाइ्डरमयषानले नेपषालमषा समषा्ेशीकरणको उत्षान 
बनहषकरणको प्रतयक् अप्रतयक् रणनीन्त मषाि्ज ्त गररएको नषागररक्तषाको ्गटीकरणबषाि हुँर ै
आएको र सन् १९९० को रशकमषा आनर्षासी रनरषान्त, मिेसी आनरोलन र मषाओ्षारी 
न्द्ोहको न्स्तषारसँगै रषानषरिय “एरेण्डषा” बनेको चचषा्ज गरेकषा छन् । रषानषरिय एरेण्डषाको 
रूपमषा स्ीकृ्त िएपनछ पनहलो संन्िषान सिषाको अ्निसमम रषाजयले न्निनन सषामषानरक 
र कषानूनी रणनीन्त अपनषाएर समषा्ेशीकरण सुनननश््त गनने प्रयषास गरे पनन पनहलो संन्िषान 
सिषाको अ्सषानपनछ नेपषाली रषाजयले प्रन्तगषामी कोलिे िेरषाइ गरदै बनहषकरणमषा आिषारर्त 
नेपषाली रषानषरिय्तषाको पुनरोरय िएको बनलयो ्तक्ज  उनीहरूको छ ।

नेपषालमषा एक्री बौनद्धकहरू पनहचषानको आनरोलन र समषा्ेशीकरणको मुद्षा उठ्नुमषा 
न्रेशीहरूको हषा्त रहेको िषारणषा रषाखरछन् । ्तर रषाई र सनषाइ्डरमयषानले यो अ्िषारणषालषाई 
अस्ीकषार गरदै पनहचषान र समषा्ेशीकरणको रषारनीन्त बषाह् ्तत््बषाि घुसषाइएको निई 
इन्तहषासको न्निनन कषालखण्डमषा रषाजयद्षारषा अपनषाइएकषा असमषा्ेशी नषागररक्तषाको नीन्तको 
उपर िएको रषाबी गरेकषा छन् । लेखको मुखय िषाग नेपषाली रषाजय ननमषा्जण प्रनरियषा सन् १७६९ 
रेनख हषालसमम न्निनन शषासनकषालमषा पनहचषानको ननमषा्जण र परर््त्जन कसरी हुँरै आयो 
िनने समबनिमषा न्स्तृ्त वयषाखयषा गररएको छ रसले लेखलषाई पठनीय र ओरपूण्ज बनषाएको 
छ । सन् २०१७ को चुनषा्पनछ बनेको ््त्जमषान सरकषारले नलएकषा कन्तपय असमषा्ेशी 
नीन्तहरूमषा लेखकद्यले िनेरस्ैत प्रन्तगषामी ्झुकषा् सनह्तको रषाषरि्षारी िषा्नषाको प्रन्तनबमब 
रेनखनछ । ्तस ््ज नेपषालको पनहचषान र समषा्ेशीकरणको रषारनीन्तकषा पनछललो आयषामलषाई 
बुझन लेख सषानरनि्जक छ ।

पुस्तकमषा पषाचौ ँ लेख रनषा्न गु्डह्षाण्ड र ओनलिर ्षालिनको “सीमषान्त लषाि : 
युद्धोत्तर नेपषालमषा सीमषान्त क्ेरिको गन्तशषास्त्र” शीष्जकमषा छ । ्तुलनषातमक रूपमषा नेपषालमषा 
कम चषासो र बहस हुने न्षयमषा लेख केननद््त छ । युद्धपनछ केनद् र सीमषान्त क्ेरिको 
्तुलनषातमक दृनष्टकोणबषाि रषाजय र समषार बीचको बरनलँरो समबनि बुझन यो लेख महत््पूण्ज 
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छ । सीमषान्त क्ेरिको रूपमषा िषार्तनस्त सीमषा रोन्डएको पू्टी ्तरषाईको सप्तरी, पनश्म ्तरषाईको 
बनर्जयषा ्त्षा न्त्ब्तसँग सीमषानषा रोन्डएको ्डोलपषा नरललषामषा यो अधययन गररएको हो । 
युद्धपनछको संरिमणकषालीन अ्स्षामषा सीमषान्त क्ेरिकषा सरोकषारकषा मुद्षाहरू रषारनीन्तक 
न्चौनलयषा ्षा मधयस्क्तषा्जको हषा्तमषा हुने र उनीहरूले नै सीमषान्त क्ेरिको मषागलषाई केनद्मषा 
उठषाउने ्तक्ज  यस लेखमषा गु्डह्षाण्ड र ्षालिनले गरेकषा छन ।

गु्डह्षाण्ड र ्षालिनको लेखमषा युद्धोत्तर समयमषा सीमषान्त क्ेरिकषा ्तीन मुखय पररदृशयको 
चचषा्ज गररएको छ । पनहलो, युद्धोत्तर संरिमणले नयषँा खषालको रषारनीन्तक न््षार र नहंसषा 
ननमतयषाउने गर्जछ (रस्ैत, मिेस आनरोलनमषा िएको नहंसषातमक रषारनीन्त ्त्षा सन् २०१४ 
मषा ्डोलपषामषा यषासषा्जगुमबषा निपन रषँारषा िएको नहंसषा) । रोस्ो, युद्धोत्तरकषालमषा सीमषान्त 
क्ेरिकषा समुरषायले गरेको रषारनीन्तक आनरोलन केनद् र प्ररेशसँग मषारि समबननि्त निई 
सीमषानषा रोन्डएको पषाररेशीय आयषामसँग पनन रोन्डएको हुनछ । रस्तो नषाकषाबनरीको 
बेलषा मिेसीहरूको मषागलषाई िषार्तको सम ््जन र पू्टी ्त्षा पनश्मी ्तरषाई रु्ै ठषाउँकषा सशस्त्र 
समूह ए्ं रषारनीन्तक ने्तषाहरूलषाई सीमषापषारको संरक्ण । ्ेतस्ो, युद्धोत्तर समयमषा सीमषान्त 
क्ेरिमषा रषारनीन्तक र आन््जक अ्सर खुलेकषाले ठेकरषार, यु्षा र पेशे्ररस्तषा नयषँा खषालकषा 
रषारनीन्तक मधयस्क्तषा्जको उरय हुनछ । रस्तो ्डोलपषामषा यषासषा्जगुमबषा र स्डक ननमषा्जणको 
ठेककषासँग रोन्डएकषा मधयस्क्तषा्ज र बनर्जयषामषा अन्तरषा्जनषरिय संरिमणकषालीन नयषायको 
सञरषालसँग रोन्डएको मधयस्क्तषा्ज । 

पुस्तकमषा समषा्ेश अनन्तम लेख युरेनद् बसने्त, चनरन सषापकोिषा र समीर खन्त््डषाको 
“आन ््जक रूपषान्तरण : हषामीलषाई केले पनछ पषारेको छ ?” शीष्जकमषा छ । उनीहरूले यस 
लेखमषा आन ््जक रूपषान्तरण र समृनद्धको चषाहनषालषाई गररबी सोचले प्रिषा् पषारेको ्तक्ज  
गरेकषा छन् । गररब रेखषाउन ्तयषार गररने ब्गेल्ती आँक्डषा र ररपोि्जहरू ्त्षा िषागयमषा नै 
गररब हुनु लेखेको ठषानने िषागय्षारी न्श्वषास समनृद्धको मुखय बषािक िएको लेखमषा न्शे्षण 
गररएको छ । तयसैले सोच बरलेर हषामीलषाई गररब बनषाउने गल्त आन ््जक नीन्तको सट्षा 
सही आन््जक नीन्त रोजनुपनने लेखकहरूले सु्झषाएकषा छन् । 

हषामी पनछ पनु्जमषा नेपषालको शुरूरेनख नै कु्त असुलने अ ््ज्तनरि कषारक रहेको न्शे्षण 
उनीहरूले लेखमषा गरेकषा छन् । कु्त अ ््ज्तनरिमषा सत्तषामषा रहेकषाहरूले आिू सत्तषामषा निनकरहन 
आफनो सत्तषा लम्यषाउनकषा लषानग उतपषारनशील कषाममषा लषागेकषाबषाि कु्त उठषाउने चलनले 
भ्रष्टचषार बढेको र सीनम्त शषासकले मषारि असीनम्त िन आर्जन गरेको उनीहरूको न्शे्षण 
छ । न्निनन आन ््जक ्तथयषंाक र स न्ेक्ण सन् २०१७ को आँक्डषालषाई प्रस्तु्त गरदै उनीहरूले 
सन् २०१५ मषा नयषँा संन्िषान बनेपनछ पनन ्तीनै ्तहकषा सरकषारले कृनष क्ेरिलषाई आन््जक 
्नृद्ध गनने कषाममषा उपयोग गन्ज नसकेको, रेनमि्यषानसको प्र्षाहले नेपषालमषा आयषान्त्त ्स्तुको 
उपिोग बढेको, आन ््जक गन्तन्निलषाई प्रोतसषाहन नरने र सषा ््जक रोरगषारी (रषाम्ो ्तलब 
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र सुरनक््त रोरगषारी) को नसर्जनषामषा धयषान ननरएको लेखकहरूको ठमयषाइ छ । आन ््जक 
रूपमषा सीमषान्तीकृ्त समुरषायलषाई कसरी समषा्ेशी आन््जक न्कषास मषाि्ज ्त समदृ्ध बनषाउने 
िनने रस्तो अनहलेको रलरोबलरो न्षयलषाई िने लेखमषा पूण्ज्तः बे्षास्तषा गररएको छ । 

पुस्तक पढेपनछ यसको शीष्जक “समकषालीन नेपषाल : सषामषानरक, रषारनीन्तक र आन ््जक 
आयषाम” रषाखेको िए ठीक हुने न्यो िनने लषागन सकछ । रममषा छ ओिषा लेखमधये पनहलो 
र रोस्ो लेख रषारनीन्तक आयषाममषा, ्ेतस्ो र चौ्ो लेख सषामषानरक आयषाममषा र छैिौ ँ
लेख आन ््जक आयषाममषा केननद््त छ िने पषाचौ ँलेख केनद् र न्निनन सीमषान्त क्ेरि बीचको 
समबनिको ्तुलनषातमक न्शे्षण िए पनन सषामषानरक, रषारनीन्तक र आन ््जक आयषामसँगै 
समबननि्त छ । पुस्तकमषा केही प्रन्निक कमरोरीहरू छन् । रस्तो नेपषाली संसकरणमषा 
प्रकषाशन ्ष्ज उललेख छैन । लेखहरूमषा प्रयोग गररएकषा कन्तपय स्ो्त सषामग्ीहरू सनरि्ज 
सूचीमषा छुिेकषा छन् रस्ैत नसओस र कुहन सन् १९८१; मोहन्ती सन् १९८८; अनिकषारी 
सन् २००७; ्तषामषाङ सन् २००९; आनर । यसले पुस्तकको प्रषानञिक प्रयोरनमषा खषासगरी 
“सषाइिेशन” र सनरि्ज सषामग्ीको प्रयोगमषा कनठन पषाननेछ । समग्मषा समकषालीन नेपषालको 
संघीय्तषा, समषा्ेशीकरण, पनहचषान, सीमषान्त क्ेरिको अ्स्षा र आन््जक रूपषान्तरण रस्तषा 
न्न्ि आयषामबषारे समबननि्त न्षयकषा न्ञि लेखकद्षारषा स न्ेक्णको आँक्डषा सनह्त न्शे्षण 
गररएकषा लेखहरूले संघीय नेपषालको ््त्जमषान अ्स्षा र िषा्ी चुनौ्तीलषाई बुझनको लषानग 
यो पुस्तक एउिषा िरपरको अधययन सषामग्ी बनेको छ ।

झकेनद्र घतती मगर
सरस््ती बहुमुखी कयषामपस, नरििु्न न्श्वन्द्षालय

हलसा क्ाहिहकल्ा । सन् २०१८ । सेकस वक्क  इन नेपाल : द मेतकङ एण्ड 
अनमेतकङ अफ अ क्याटेगोरी । न्ाँ हदलली : रुटलेज ।

सेकस वक्क  इन नेपाल : द मेपकङ एण्ड अनमेपकङ अफ अ क्याटेगोरी नलसषा कयषानिनकलयषाले 
सन् २०१४ मषा हषाइ्डलबग्ज न्श्वन्द्षालयमषा पेश गरेको न्द्षा्षाररनि शोिमषा आिषारर्त 
पुस्तक हो । सषा ््जरननक ्तृ्तमषा न्रलै बहस हुने यौन र यौनकमटीको न्षयलषाई पुस्तकले 
समेिेको छ । सन् १९९० पनछ न्स्तषार िएको न्उरषार्षारी अ ््जवय्स्षा र रनस्षासथय 
समबनिी िएकषा न्कषासे गन्तन्नि/बहसले नेपषाली समषारमषा यौन र यौन वयषापषारलषाई निनन 
“सोसल कयषािेगोरी” को रूपमषा न्कषास गन्ज सहयोग ग¥यो िनने पुस्तकको मूल ्तक्ज  हो । 


