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राज्य निर्देनित निंसा : पोखरा निप ल्ेढंुगाका सडक 
व्यापारी मनि्ाका अिुभव

सानवत्ी गौतम

पररि्य 
म २०७१ सालको चैत २४ गतेको अपराह्न नचपलेढंुगा, पोखराको नविा्यक सुपरमाकदे ट 
अगानडको सडकपेटीमा तरकारी नकनर्ै निएँ । तरकारी बेचिे मनिलाले एक प्रसंगमा 
भनिि्, “ििर त िनपङ मलवालािरूको मात्र िुिे भ्यो ।” उिको सोिी वाक्य िै ्यो लेख 
जनमाउि पे्ररक बनि पुग्यो । सडक पेटीमा सामाि बेचिे उिीिरूका सामाि िगरपानलका 
का्यायाल्यबाट अिुगमिका िाममा नर्ििुँ आउिे िगर प्रिरीले खोनसनर्िेतरया  संकेत गर्दै 
उिले त्यसो भिेकी निइि् । उिी तरकारी बेचि बसिे सडकपेटीको ठीक अगानड नविा्यक 
सुपरमाकदे ट छ । िनजकै सेलवेज टावर र आनचयाज ग्यालरी िामका ठूला व्यापाररक भवि 
छि् । ्यस बािेक मिेनद्रपुल चोकर्ेनख नसद्ािया चोक सममको लगभग ५०० नमटर बाटोमा 
अकाया र्ुई ओटा नडपाटयामेनट सटोर—सेलवेज र मूिाल छि् । त्यसै क्ेत्रमा रति इमपोरर्यम 
र पोखरा टे्ड मल िामक ठूला नबके्ताका सािै िुपै्र संख्यामा नवनभनि प्रकारका उपभोग्य 
सामग्ी व्यापार िुिे “नमनि माकदे ट” िरू पनि छि् । 

सं्योगवि, त्यिी नर्ि एकै नछिपनछ त्यिी सडकपेटीमै भेनटएकी प्राध्यापक चनद्रा 
भद्रालाई ्यो घटिा सुिाउँर्ा उिले प्रनतनक््यामा भनिि् “म त ्यसलाई िगरपानलकाको 
‘आतंकवार्’ भनछु । कै्यौपँटक सामाि खोनसनर्िे िगर प्रिरीसँग लडेकी छु ।” िामीकिाँ 
एउटा वगया ्यसतो पनि छ जसलाई ििरमा आश्र्य नलएर वर्षौंसमम बसे पनि ििरले 
कनिल्ैय आफिो ठानर्ैि । ििरका लानग बिाइिे नवनभनि कल्याणकारी ्योजिामा उिीिरू 
कनिल्ैय पर्दैिि् । उलटो, ििर व्यवसिापिको “ठेकका” नलएका राज्यका निका्यबाट 
सधैभँरर लछारपछार गररिे, सामाि खोनसिे र लखेनटिेजसता निंसा सिेरै उिीिरू जीनवका 
चलाउँछि्; छोराछोरी िुकायाउँछि् ।

मनििावारी तलब आउिे र घरनभत्र बसेर काम गिया पाउिे व्यवनसित रोजगारीको 
अभावमा कनित गैरकािूिी रूपमा सडक व्यापार मारया त जीनवका चलाउिे मनिला र 
उिीिरूउपर सरकारी निका्य िगरपानलकाले गिदे र्ुव्ययाविार र निंसा, उिीिरूले सडकमा 
व्यिोिदे असुरक्ा िेपालको मातै्र किा िोइि । “अनवकनसत” र्ेििरूमा नवकास र व्यवनसित 
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ििरको िाममा सडक व्यापारीले भोगिे निंसा र र्ुव्ययाविार उसतै छि् । भारतको राजधािी 
ि्याँ नर्ललीमा रेब्ुअरी १४, २०१३ मा सडकमा व्यापार गिदे क्ममा आरूमानि प्रिरी 
र िगरपानलकाका अनधकारीले गिदे र्ुव्ययाविार र ्यौिनिंसा समेतको नवरोधमा त्यिाँका 
व्यापारी मनिलाले प्रर्ियाि गरेका निए ।1 

व्यापारी मनिलाले िगर प्रिरीसँग सामाि िखोनसनर्ि गरेको ्याचिा वा खोसेपनछ गरेको 
रुवाबासी पोखराका सडकमा ििरवासीले र्ेखिे नि्यनमत दृश्य िुि् । नर्ििुँजसो सडक 
व्यापारी मनिलालाई िगरपानलका का्यायाल्यले खटाएका िगर प्रिरीले गरेको लछारपछार, 
अपमाि र म्यायार्ािीि व्यविार र्ेखर्ा िेपालको संनवधािमा मौनलक िकको रूपमा व्यवसिा 
गररएको प्रत्ेयक व्यनतिले “सममाि पूवयाक बाँचि पाउिे िक” को सरासर अवमूल्यि भएको 
मिसूस िुनछ ।2 र्ेिमा समता, सिभानगता र सितिीकरणजसता कािूिी प्रावधाि भए पनि 
त्यसको प्रभावकारी का्यायानव्यि भएको छैि । मनिला र नपछनडएकािरूलाई कम मित्व 
नर्इिे व्यविार िगरपानलकािरूमा अझै का्यमै छ (नगरी २०६३) । 

सडकपेटीमा व्यापार गरेकै आधारमा िगर प्रिरीले मनिला व्यापारीलाई गरररिेको तँ-तँ, 
म-मको समबोधि र उिीिरूमानि गरेको र्ुव्ययाविार अत्यनत असवाभानवक र अम्यायानर्त 
र्ेनखनछ । िगरपानलकाले “कुि कािूि अनतगयात रिरे सडकपेटीमा व्यापार गिदेलाई लछारपछार 
गिया वा उिीिरूको सामाि खोसि पाउँछ ?” भनिे प्रश्नमा िगरपानलकाका कमयाचारीिरूसँगै 
सपष्ट जवार छैि । िगरपानलकाका निरीक्ण मिािाखा प्रमुख वसनत चानलसेले, “सिािी्य 
सवा्यत्त िासि ऐि, २०५५ अनतगयात ििर व्यवसिापि िीर्याकमा रिेर िगरपानलकाको 
कमयाचारीको रूपमा काम गरेको र आरूखुसी ्यसता व्यापारीलाई िटाएको िोइि” भिे ।3 
तर उति ऐिमा कतै पनि “सडक व्यापार गैरकािूिी िो” भिेर लेनखएको छैि । सडक 
व्यापारलाई िगरपानलकािरूले आरूखुसी “अवैधानिक” करार गर्दै सडकमा व्यापार 
गिदेिरूमानि निंसा गर्दैआएका छि् । 

धेरैजसो मनिला आफिा सािा छोराछोरीलाई काखमा राखेर वा सडक वा सडकपेटीम ै
सुताएर व्यापार गरररिेका र्ेनखनछि् । िाम िबताउिे ितयामा नचपलेढंुगामै चिा-चटपटे बेचिे 
एक मनिलाले भनिि्, “िगर प्रिरीले अबर्ेनख ्यिाँ बसछेस् नक बनसर्िस् भनर्ै धेरैबेर 
जोडले िाडीमा समानतराखे, िनजकै उनभएको छोरा आनत्तएर रुि िाल्यो ।” नर्िनर्िै आफिी 
आमालाई राज्यका निका्यले लखेटेको, र्ुव्ययाविार गरेको बालबानलकाले र्ेखेका छि् । 
्यसता बालबानलका अधयानिद्रामा लछारपछार र त्रसत िुँर्ै भागेको ्यार् नलएर िुकदे का छि् । 

1  http://nasvinet.org/newsite/nasvi-joins-one-billion-rising-campaign-
against-violence-against-women/ मा उपलबध । िोभेमबर २०, २०१७ मा िेररएको ।

2 िेिुयािोस्, िेपालको संनवधाि २०७२ भाग ३ धारा १६ ।
3 चानलसेसँग जेठ २३, २०७४ मा गररएको कुराकािी ।
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िुकदे पनछ उिीिरूले राज्यका निका्य वा ििरलाई िै कसरी िेलायाि् ? ्यसतो दृश्य नर्िनर्िै 
र्ेखेर िुकदे का उिीिरूको मिोनवज्ाि कसतो िुँर्ो िो ?4

व्यापार-व्यवसा्य समबनधी आनधकाररक र औपचाररक संघसंसिाको छातामुनि 
िअटाएका, त्यसैकारण राज्यका नवनभनि कल्याणकारी ्योजिा अनतगयात कनिल्ैय पिया 
िसकेका, राज्यलाई प्रत्यक् कर िनतररकि सडकपेटीजसता सावयाजनिक ठाउँ ओगटेर व्यवसा्य 
गिदे कारण उिीिरू सधैभँरर उपेनक्त र अपिेनलत छि् । राज्यबाट पनिचाि िगररएका र 
राज्यको अनभलेखमा िसमेनटएका, नि्यमिमा िपरेका, कम लगािीमा सञचालि िुिे 
नवनभनि खालका सवरोजगार जसतै, जुत्ता नसलाउिे, पत्रपनत्रका बेचिे वा सडकमा नवनभनि 
सामाि बेचिे मानिसिरूको संख्या िेपालमा बाकलो छ । िेपालको सनर्भयामा आनियाक 
रूपमा सनक््य जिसंख्याको ९६ प्रनतित जिसंख्या अिौपचाररक रोजगारीमा संलगि छ, 
जुि नवपनि वगयाको आमर्ािीको मुख्य स्ोत िो (राउत र सुवाल सि् २००९) । औपचाररक 
रोजगारीनभत्र िपरे पनि सडक व्यापार बिुसंख्यक ििरी नवपनििरूका लानग जीनवकाको 
बनल्यो आधार िो । नर्िभरर सडकमा धेरै मानछेको चिलपिल िुिे सम्यमा लुनकनछपी 
र भागीभागी भए पनि सामाि बेचेर उिीिरूले आफिा पररवार पालेका छि् । ििरका 
सडकिरूमा व्यापार गिदे ती नवपनि ििरकै अन्य गरीबिरूका लानग खाद्ानिर्ेनख लुगा 
र अन्य नवनभनि ससतो उपभोग्य सामािका आपूनतयाकताया िुि् । 

्यसप्रकार ििरी नवपनिको एउटा समूिले सडक व्यापार मारया त आफिो गुजारा चलाएको 
मात्र छैि, ििरी नवपनिकै अकको समूिको लानग सेवा प्रर्ाि समेत गरररिेको छ (भौनमक सि ्
२००५) । ििर व्यवसिापिका लानग सडक व्यापारीलाई लखेट्िे बािेक िगरपानलकासँग 
कुिै अकको सपष्ट का्ययाक्म छैि । बेलाबेला ििरनभतै्र कुिै निजी वा संसिागत जमीिमा 

4 बालमैत्री सिािी्य िासि, संभाग १ को बाल अनधकारको संरक्ण र प्रवद्याि उपसंभाग 
“ग” अिुसार िेपाल सरकारले असार २१, २०६८ मा “बालमैत्री सिािी्य िासि का्यायानव्यि 
का्ययानवनध” लाई मननत्रपररर्र्् ले सवीकृत गरेको छ । सो का्ययानवनधलाई िगरपानलका सतरमा 
सञचालि गियाका लानग “बालमैत्री सिािी्य िासि िगर सनमनत” का्ययारत छ । उति सनमनतमा 
िगरप्रमुख, उपप्रमुख, िगरपानलकाले मिोि्यि गरेको सवास्थ्य संसिाका प्रमुख वा प्रनतनिनध र 
नजलला निक्ा का्यायाल्यका प्रमुख वा प्रनतनिनध रिनछि् । बालमैत्री सिािी्य िासि अनतगयात 
बालबानलकाको निक्ा, संरक्कतव र व्यनतितव नवकासको अनधकार, बालबानलकासँग समबद् 
नवर््यगत क्ेत्रिरू, जसतै सावयाजनिक भौनतक सुनवधा सेवािरू, भवि, नवद्ाल्य, असपताल, उद्ाि, 
मिोरञजिसिल, सडकपेटी, क्नसङ, आनर्को उप्योगमा बालबानलकाको अनधकार सुरनक्त रििे 
आनर् नवर््यिरूलाई “नवकासको अनधकार” अनतगयात सुनिनचित गररएको छ । तर सडक व्यापारी 
मनिलासँगै िगर प्रिरीको र्वु्ययाविार भोगिे उिीिरूका छोराछोरी बालमैत्री सिािी्य सुिासि अनतगयात 
कतै पनि अटाएको जसतो लागर्ैि ।
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सडकमा व्यापार गिदेिरूका लानग सिा्यी रूपमा व्यापार गिदे ठाउँ बिाउि उसले मध्यसिता 
गररनर्एको उर्ािरण छ । तर, ती जमीि पनि समबननधत जगगाधिीले अकको प्र्योजिका 
लानग प्र्योग गिया चािेमा वा अचािक भाडा बढाइनर्एर सो नतिया िसकर्ा व्यापारीिरूले 
खाली गिुयापिदे िुनछ ।5 सिा्यी रूपमा व्यवसिापि गररएका ठाउँिरूमा पोखराका सडक 
व्यापारीिरू अटेका छैिि् । िगरपानलकाका कािूि अनधकृत िारा्यण िमायाका अिुसार 
िाल पोखराको सडकपेटीमा व्यापार गिदेको संख्या ७०० को िारािारीमा छ र बसदेनि ्यो 
संख्या बढ्र्ो छ ।6 

सडक व्यापार र व्यापारीिरूबारे िगरपानलकासँग समबननधत अनधकारीिरू र 
ििरवासीबाट समेत सुनििे सर्ाबिार भिाइ िो : ्यसले सडकपेटीमा आवतजावतका लानग 
बाधा उतपनि गरेको छ, र्घुयाटिा बढाएको छ, र सािा बालबानलका तिा जेष्ठ िागररकिरूका 
लानग आवागमि असनजलो बिाएको छ । त्यसमानि, ्यसले ििरलाई सधैभँरर “कुरूप” 
बिाएको छ । त्यसैले, िरेकनर्ि का्यायाल्य सम्यमा समबननधत िगरपानलकाले “ििर 
सुनर्र बिाउिे अनभ्याि” सञचालि गछयाि् । ्यस अनतगयात सडकमा व्यापार गिदेिरूलाई 
लछारपछार गररनछ, लखेनटनछ र उिीिरूका सामाि खोनसनछ । 

सडकपेटीमा व्यापार गिदे आरूिरूजसतै मनिला “नचपलेढंुगा वररपररमातै्र ५० जिाको 
िारािारीमा” भएको उिीिरूको अिुमाि छ । ती मनिलािरूले बताए अिुसार कुिै ठूला 
व्यापारीको पसलको बरणडामा सामाि राखेर व्यापार गरे बापत समबननधत व्यापारीलाई 
प्रत्ेयक मनििा केिी रकम बुझाउिु पछया , जुि व्यापार तुलिातमक रूपमा िगर प्रिरीिरूको 
आक्मणबाट “सुरनक्त” िुनछ । ्यी बािेक, नर्िभरर जोनखमपूणया तररकाले भागाभाग गरेर 
सामाि बेचिे पुरुर् व्यापारीको संख्या मुनशकलले १० जिाको छ । सडकमै व्यापार गिुयामा र 
िगरपानलकाले “निनर्याष्ट गररनर्एका” ठाउँमा िजािुमा सडकपेटीका व्यापारी मनिलाको आफिै 

5 पोखराको ि्याँ बजारमा कृनर् नवकास बैंकको सवानमतवमा रिेको खाली जगगामा गणडकी 
नमिी माकदे ट र िेपाल वा्युसेवा निगमको सवानमतवमा रिेको जगगामा पोखरा ससतो बजार सञचानलत 
छि् । िगरपानलकाका निरीक्ण मिािाखा प्रमुख चानलसेका अिुसार ्यी बजार बसाउिका लानग 
व्यापारी र जगगाधिीबीच िगरपानलकाले समनव्य गरेको नि्यो । तर असार २०७४ मा िेपाल 
वा्युसेवा निगमको जमीि भाडामा लगाउिे ठेकेर्ार कमपिीले “बढाइएको भाडार्र िनर्एको” भनर् ै
लामो सम्यसमम तालाबनर्ी गरेर व्यापारीिरूलाई नछिया नर्एको निएि । माघ २०७४ मा “पोखरा 
ससतो बजार” का टिरािरू भतकाएर कंनक्टको संरचिा्युति बजार निमायाण गररसनकएको पाइ्यो । 
सो बजारका ठेकेर्ार ्युवराज खनतवडाका अिुसार िटर बुनकङका लानग न्यूितम रकम रु. २ 
लाख र प्रनतिटर न्यूितम भाडा रु. १० िजार तोनकएको छ (खनतवडासँग माघ १२, २०७४ मा 
गररएको कुराकािी) ।

6 िमायासँग जेठ २०, २०७४ मा गररएको कुराकािी ।
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तकया  छ । उिीिरूका अिुसार ती ठाउँिरूमा सटर भाडाका लानग र्ुईर्ेनख पाँच लाखसमम 
धरौटी राखिुपछया  र मनििैनपचछे भाडा समेत नतिुयापछया , जुि उिीिरूको िैनस्यतले भेट्र्ैि । 
नचपलेढंुगा क्ेत्र पोखराको मुख्य बजार क्ेत्र िो । ्यो समभवत: पोखराभररमै सबैभनर्ा बढी 
चिलपिल िुिे ठाउँ पनि िो । धेरैको चिलपिल िुिे सम्यमा भागीभागी िै भए पनि केिी 
घणटामातै्र व्यापार गिया सके पनि उिीिरूले छाक टािया पुगिे कमाइ गिया सकछि् । उिीिरूसँग 
िगरपानलकाले समनव्य गररनर्एका ठाउँमा लाखौकँो लगािी गिया सकिे क्मता छैि ।

सडकपेटीमै नवनभनि जोनखम व्यिोरेर व्यापार गरेर आफिो तिको उद्मिीलता 
अपिाइरिकेा र त्यसबाट उललेख्य आनियाक प्रगनत गरेका मनिलाका केिी उर्ािरण पनि छि् । 
सडक व्यापारीबारे सिातकोत्तर तिको िोधपत्र (पराजुली सि् २०१३) त्यार गरेका अनिल 
पराजुली आरूले काठमाडौमँा सडक व्यापारबाटै छोरालाई एमबीबीएस पढाइरिेकी एक 
मनिला र पोखरामा चारतले घर बिाएकी अककी मनिला समेत भेटेको बताउँछि् ।7 त्यसतै, 
सेतोपाटी अिलाइिमा “नवमला नर्र्ीको नच्या पसल” िीर्याकको नरचरमा १५ वर्याअनघ 
सािो छोरा पालिका लानग काठमाडौकँो काननतपुर असपताल अगानड ५०० रुपै्याँबाट 
नच्या बेचि िुरू गरेकी नवमला पराजुलीको किा प्रकानित छ । उिी अनिले पुरािो 
बािेश्वरमा पककी घरमा नच्या पसल गनछयाि् । उिको मानसक आमर्ािी ६० िजार रुपै्याँ 
छ । नवमलाको भिाइमा उिले भतिपुरमा र्ुई र तराईमा र्ुई ओटा घडेरी नकनिसकेकी छि ्
(भणडारी २०७३) । त्यसतै, “एक नबरामी आमा जसले सडक पेटीमा मोजा बेचेरै छोरीलाई 
अमेररका पढ्ि पठाइि्” िीर्याकमा लोकानतर अिलाइिमा र्ोलखाकी करुणा भणडारीबारे 
नरचर प्रकानित छ (िापा २०७४) । 

्यो लेखको मुख्य उद्ेश्य सडक व्यापारी मनिलाको “सरलताका किा” वणयाि 
गिुयाभनर्ा पनि उिीिरूले सडकमा िरेक नर्ि गरररिेको संघर्याको मािवी्य पक्लाई र्िायाउि ु
िो । ्यसको प्रमुख तकया  ििरी गरीबीको चपेटामा परेका र सडक व्यापार मारया त अत्यनत 
जोनखम्युति जीवििैली अपिाउँर्ै बाँचिका लानग संघर्यारत मनिलाउपर राज्यले आफिा 
मातितका निका्य मारया त कसरी निंसा गरररिेको छ भनिे त्थ्य उजागर गिुया िो । नचपलेढंुगा 
क्ेत्रको सडकपेटीमा भेनटएका व्यापारी मनिलामध्ेय नर्िभररको व्यापारबाट र्ुई छाक टािया 
सकिु बािेक अरू कुिै नविेर् सरलताका किा भएका मनिला निएिि् । जोनखम पूवयाक 
भए पनि उिीिरूले आफिो व्यापार मारया त जसोतसो पेट पालिे कमाइ गरररिेका निए । 
निधयाकक भएर व्यापार गिया पाउिे िो भिे उिीिरूले पनि सडक व्यापारबाट मिग्य आमर्ािी 
गिया सकिे निए र मानि वणयाि गररएका जसतै सरलताका किा उिीिरूका पनि िुि सकिे 
भिेर अिुमाि गिया सनकनछ । त्यसैले ्यो लेखको सिा्यक तकया  राज्यका कल्याणकारी र 
गरीबी निवारणका नवनभनि ्योजिामा कुिै निससा िखोजी चुपचाप सडक व्यापार मारया त 

7 पराजुलीसँग कानत्तक २४, २०७३ मा गररएको कुराकािी । 
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जीनवका चलाइरिेका मनिलाको प्र्यासलाई राज्यले मािवी्य िजरले िेरेमा उिीिरूको 
व्यापारलाई उद्मिीलता र आनियाक गनतनवनधको रूपमा पनिचाि गिया सनकनछ भनिे 
समभाविा तरया को संकेत पनि िो । 

्यो लेख कुिै “अिुसनधाि वनृत्त” वा “रेलोनिप” अनतगयात िभई व्यनतिगत रुनचका 
आधारमा त्यार पाररएको िो । सडकपेटीमा व्यापार गिदे व्यनति र नतिमा पनि मनिलािरूबारे 
अिौपचाररक संवार् गिया िालेकै बखतमा िगर प्रिरीले उिीिरूमानि गिदे र्ुव्ययाविारलाई 
पनिलाभनर्ा बढी गमभीरता पूवयाक िेिदे बािी प¥्यो । सामाि नकनिे बिािामा उिीिरूसँग 
िनजनकँर्ै गर्ाया राज्यका निका्यको िजरमा “अव्यवसिा” िाम पाएका ्यसता खालका 
अिौपचाररक रोजगारीमा संलगि व्यनतिका कसता-कसता पाररवाररक बाध्यता वा किा 
रिेछि् भनिे पनि िािा भ्यो । लामो सम्य रेनड्योमा मैले मनिला सवास्थ्य समबनधी का्ययाक्म 
सञचालि गर्ाया गभयावती, सुतकेरी अवसिा र ३० वर्याको उमेर पार गररसकेका मनिलाको 
िरीरमा र्ेखा पिदे क्यानलस्यमको कमी, ढाड र्ुखिे र िड्डी नखइिेजसता समस्या, गहौ ँ
सामाि उचालर्ा िुिसकिे पाठेघर खसिे सममको जोनखम, आनर्बारे नचनकतसकिरू बताउँिे । 
त्यसैकारण िुिसकछ, सडकमा व्यापार गिदे मनिलाका ्यसता समस्या कनत िोलाि् भनिेतरया  
नजज्ासा लाग्यो । भर्ौर्ेनख चैत २०७३ समम पोखराको नचपलेढंुगा क्ेत्रमा व्यापार गिदे 
११ जिा मनिलासँग सामाि नकनिे बिािामा गररएका कुराकािीका आधारमा ्यो लेख 
त्यार पाररएको छ । कुराकािी गरेकामध्ेय धेरैजसो रलरूल व्यापारी निए । ११ मध्ेय 
१० जिा मनिला पोखरा बानिरका निए जो अवसर र जीनवकाको खोजीमा पररवार सनित 
पोखरा आएका निए । तीमध्ेय कोिी पनतले छोडेका, कोिी पनतको मृत्यु पचिात्् एकल 
जीवि नबताइरिेका र कोिी ज्यालार्ारी गिदे मजर्ूरका पतिी निए । कुराकािी गररएका 
मध्ेय सबैभनर्ा कम उमेरकी रीता क्ेत्री २२ वर्याकी निइि् भिे सबैभनर्ा जेठी निइि्, ४७ 
वर्याकी पावयाती नत्रपाठी । एकैनछि कुरा गरुञजेल पनि उिीिरू िगरपानलकाको गाडी वा 
िगर प्रिरी आउँछि् नक भिेर ्यताउता िेरररिेका िुनिे । िगरपानलकाको गाडी र्ेखेपनछ 
्यी मनिला सामािसँगै आफिा बचचा पनि नटपेर भागिे । कुराकािी अधूरो रििे वा ्यसले 
गर्ाया उिीिरू भागेर लुकेकै ठाउँमा गएर कुरा गिुयापिदे नसिनत समेत आएको नि्यो । िाम, 
उमेर, ठेगािा, पररवारमा को-को बसछि्, डेरा र पसलबीच कनत र्ूरी छ, ्यो व्यापारबाट के 
गिुयािुनछ, िगरपानलकाले सामाि उठाएर लैजाँर्ा के गिुयािुनछ लगा्यतका प्रश्निरू उिीिरूलाई 
सोनधएको नि्यो । 

निप ल्ेढंुगाका सडक व्यापारी मनि्ाको अवस्ा ल्े र्लेखाउिले कले िी नित् 
बागलुङ सिा्यी घर बताउिे ३३ वर्याकी िुमा पौडेल चैत २०७३ मा सडकमा सुनतला 
बेचर्ै निइि् । उिी आठ मनििाकी गभयावती रनिछि् । सुनतलाको नसजि निएि, तर नकनिे 
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बिािामा बोलि िुरू गर्ायागर्दै िगरपानलकाको गाडी आइपुग्यो र उिी भानगि् । उिी भागेर 
अनडएको ठाउँमै गई सुनतला छानर्ै गर गर्ाया अचािक पेटनतर इिारा गरेर उिले भनिि ्
“िेिुयास् ि मेरो अवसिा ्यसतो छ । पनिलाको छोरा तेह वर्याको छ ।” उिले बताए अिुसार 
पनिला उिीिरूको मासु पसल नि्यो, रामै् चल्थ्यो । पसल मानसँर्ै ग्यो । जवरोले नसनकसत 
िुँर्ा नसटामोल खाि िपाउिे अवसिा समेत आ्यो । त्यनत बेला एकजिा नर्र्ीले निःिुलक 
और्नध नर्िे एउटा संसिामा पु¥्याइनर्इि् । उिले भनिि्, “श्रीमाि् ले अकको नबिे गरे । 
उसैसँग ‘लागेर’ पसलको िेरचाि गिया छोडे । घाटा लागेर पसल सनक्यो । पनछ उसले 
छोडेर गई । श्रीमाि् ज्यामी काम गिया िाले । काम गर्ायागर्दै एकनर्ि छतबाट खसे । [छतबाट 
खसेर] छाती िै रुटेको नि्यो । र्ुई मनििाअनघ [२०७३ माघमा] रेरर लडे । अनिले त 
ओलटेकोलटे पनि रकायाइनर्िुपछया  । बचचा पेटनभतै्र िुञजेल त जसरी नि काम गरौलँा जसतो 
लागेको छ ।” तर उिलाई सुतकेरी भएपनछ के गिदे भनिे नचनता नि्यो । िगरप्रिरीले लखेट्िे 
क्ममा “डोको बोकेर भागर्ा [पेटमा] कनत असर प¥्यो िोला भिेर पीर पछया  । डाकटरले 
गहंुगो भारी िउचालिू, उचालिै परे पनि २० नकलोभनर्ा बढीको िउचालिू भिेका छि् ।” तर 
उिको भारी सामान्यत्या २५ नकलोको िुनछ । आठ मनििाको गभया भएको पेटमा नर्िभरर 
डोको अड््याएर बसिु उिका लानग ्यसै पनि गाहो काम नि्यो । “त्यिीमानि र्ौडिुपर्ाया त 
[गभयाको बचचालाई] केिी भ्यो नक भिेर डर लागछ । रातभरर खुट्ा झमझमाएर निर्ाउिै 
सनकर्िँ । सुतकेरी िुिे बेलाको खचयाको जोिो गियाका लानग काम गररराखेकी छु । खुत्रुकेमा 
नर्िको असी िबबेर्ेनख स्य रुपै्याँसमम जममा गररराखेकी छु । न्यिै [सडकमा व्यापार 
गिदे मनिला] सािीिरूले ‘िामी पनि िजार–बाह स्य सि्योग गरौलँा नि’ भिेका छि् ।” 
पोखराको पस्यायाङमा रिेको उिको डेरा र नचपलेढंुगासमम व्यापार गिदे ठाउँको र्ूरी पैर्ल 
निँड्र्ा आधा घणटाको छ । त्योभनर्ा अनघ उिी ि्याँ बजारको तरकारी तिा रलरूलको 
िोक बजारमा रलरूल खररर् गिया जाननछि् । त्यिाँ पुगि उिलाई पस्यायाङबाट अनर्ाजी एक 
घणटा लागछ । त्यिाँबाट २५ नकलोको रलरूल सनितको डोको बोकेर रेरर नचपलेढंुगा 
आइपुगि उिलाई कमतीमा अकको आधा घणटा लागछ । 

िुमाले लोगिे र छोरासनित गाउँ छोड्िुको कारण चरम गरीबी बािेक अरू केिी निएि । 
उिको भिाइ अिुसार गाउँमा खरको झुपडी बािेक खाि पुगिे गरी आमर्ािी िुिे जगगाजमीि 
छैि । सािैमा बाबुआमा नबते । र्ाइ भारतमा मजर्ूरी गछयाि् । माइतीको आडभरोसा भिेको 
र्ाइले कनिलेकािी ँ आउँर्ा भेटेर नर्िे िजार-पनध्र स्य रुपै्याँ मात्र िो । “तँलाई गाहो छ, 
म पनि ्यिाँभनर्ा बढी गिया सनकर्िँ । [िामी] अभागी रिेछौ,ँ” िुमा आफिो र्ाइको भिाइ 
सुिाउँनछि् । बाल्यकालको समझिा गर्दै उिले भनिि्, “पढ्िे असाध्ैय रिर नि्यो । तर 
आमाबाबु नबतेपनछ पढ्ि पाइिँ । र्ाइ र बनििीलाई पढाएँ र घरको कामको नजममा मैले 
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नलएँ । सकूल जािे बेला मलाई मेरा सािीिरू बोलाउँर्ै निँड्िे । उिीिरूले िर्ेखुि् भिेर 
म करेसामा लुकिे ँ र रुनिे ँ । र्ाइ भनिुिुनछ, ‘तँलाई कनिले सुख लेखेको रिेिछ’ ।”

िुमा पौडेलकै िनजक स्याउ बेनचरिेकी कमला नतनमनलसिालाई “श्रीमाि् के गिुयािुनछ ?” 
भिेर सोधर्ा अकमकाइि् । “जे िो त्यिी भिि, के लाज मानछौ ?,” वररपररका सािीले 
समझाएपनछ उिले भनिि्, “श्रीमाि् छि् भिुँ नक छैिि् भिुँ । मि लागे घर आउँछि् मि 
िलागे आउँर्ैिि् । एकर्ुई मनििामा एकपटक आए पनि जाँड खाएर आउँछि् । तीिजिा 
केटाकेटी पालिे र बाँकी सबै खचया ्यिीबाट चलाउँछु । िगरपानलकाले सामाि लगेको नर्ि 
त रातभरर रुनछु । उपा्य भए त कसलाई ्यसरी नर्ििुँ बेइजजत िुिे रिर नि्यो र ? मेरा 
बचचािरूको गास खोसिे िगर प्रिरीलाई कनिले खाि ििोस् भिेर श्राप मातै्र नर्इराखछु ।” 

पावयाती नत्रपाठीका श्रीमाि् को घुँडा र्खुिे समस्या छ । गमकीमा उिी जसोतसो आँगिसमम 
आउँछि् । जाडोमा घर नभत्र-बानिर समेत गिया सकर्ैिि् । उिका र्ुई छोरा छि्, १२ र ८ 
कक्ा पढ्िे । र्ुई छोराको पढाइ लगा्यत सबै खचया उिले नर्िभरर सडकमा भागाभाग गरेर 
कमाएको चार–पाँच स्य रुपै्याँले िै चलाउिे िो । िगरप्रिरीले खोनसनर्एको नर्ि त त्यिी 
पनि जानछ । “िगरपानलकाले सामाि खोनसनर्एको नर्ि कसतो लागछ ?” भनिे प्रश्नको 
जवारमा उिले भनिि्, “घरमा कसैको पनि मुखबाट [भातको] गास निनलँर्ैि ।”

२४ वर्याकी रमा बुढािोकी/सापकोटा नच्याखाजाको िोटल चलाउँनिि् । िोटल चलि 
छोड््यो । श्रीमाि् ले “तैलेँ गर्ाया घाटा परेको िो, तैलेँ िै कमाएर र्ेखा” भिे । आरैले 
चलाउि िजािेर घाटा पारेको रकमको क्नतपूनतया श्रीमाि् लाई र्ानखला गिदे अठोटका साि 
उिी नचपलेढंुगामै रलरूलको के्ट नलएर बसि िानलि् । िुरूिुरूमा मासकले मुख छोपेर 
बसिे उिलाई एकनर्ि रलरूल नकनिे बिािामा नजसकाएँ, “त्यसतो राम्ो अिुिार मासकले 
नकि छोपिुभएको ? अनि तपाईलें मासकले मुख छोपेपनछ को नकनि आउँछ त ।” त्यसपनछ 
मात्र लजाउँर्ै र मुसकाउँर्ै उिले आफिो किा बताइि् । श्रीमाि् “जे भेट््यो त्यिी” काम 
गछयाि् । पाँच वर्याको छोरालाई सकूल पु¥्याएर उिी सडकमा आउँनछि् । बेलुका छोरालाई 
घरसमम पु¥्याइनर्ि िनजकैका एकजिा भाइले सि्योग गछयाि् । उिका अिुसार िोटेलबाट 
घाटा लागेको लगभग एकलाख रुपै्याँ िउठेसमम अरू उपा्य िै छैि । 

“श्रीमाि्  ज्यामी काम गिुयािुनछ, र्ुई जिा छोरा छि् ।” लमजुङबाट पोखरा आएकी 
सरला सोतीले भनिि्, “स्याउ, अिार वा अंगुरजसता मिँगा रलरूल भएको नर्िमा त 
आठ िजार रुपै्याँसमम पनि लगािी परेको िुनछ । ॠण खोजेर जुटाउिु पछया  । ्यिी व्यापारम ै
कनत धेरै ॠण छ, अरू काम के गिदे त्यसबारे त सोचि पनि सनकँर्ैि । के काम गिदे िािा 
पनि छैि, पैसा पनि छैि ।” सरला र अरू मनिलाको भिाइमा िगरप्रिरीले सामािको के्ट 
खोनसनर्एपनछ उिीिरू िप ॠण खोजछि् वा आरूले सामाि नकनिे सािुसँग केिी नर्िका 
लानग उधारो नर्ि अिुरोध गछयाि् । 
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गरीबीको मनि्ाकरण
मनिला अध्य्यिमा एउटा िबर्ावली िुनछ, “गरीबीको मनिलाकरण,” जसले भनछ, 
“गरीबीमा मनिलाको अिुिार र्ेनखनछ ।” संसारभरर िै पुरुर्को र्ाँजोमा मनिलाले आफिा 
लानग अवसर र छिोटको मौका कम पाउँछि् । नविेर् गरी नवकासिील र्ेििरूमा ्यसको 
असर उिीिरूको जीविभरर िै रिनछ । गरीबीमा िुकदे का उिीिरूको निक्ा र पोर्णमा 
पररवारले लगािी गररनर्ँर्ैि । असाक्रता र अज्ािको निकार बिेका उिीिरू भनवष्यमा 
सममािजिक जीवि बाँचिे अनधकारबाट त वनञचत रिनछि् िै, प्यायाप्त खाि िपाएका कारण 
कुपोर्ण र कमजोर सवास्थ्यको निकार बनछि् र चालीस वर्या पुगिुअनघ िै ज्याि समेत 
गुमाउि पुगछि् (रुकुर्ा-पार सि् १९९९) । िेपाल जसतो र्ेिमा पररवार जनतसुकै गरीब 
िोस् बचचाबचचीको “मुखमा माड लगाउिे” मुख्य नजममेवारी आमा (मनिला) कै िापलोमा 
िुनछ । मजर्ूरी गरेको पैसाले बेलुका रकसी खाएर घर पुगेका, बचचा िुकायाउिको र्ुःखले घर 
छोडेर भागेका वा अकको श्रीमती नलएर निँडेका िेपाली बाबुिरूभनर्ा ्यसता आमािरूका 
उर्ािरण िोरै छि् । नचपलेढंुगाका सडक व्यापारी मनिलाको किािीले ठ््याककै ्यिी 
“गरीबीको मनिलाकरण” को नचत्र र्ेखाउँछ । 

कमजोर िारीररक र मािनसक सवास्थ्य 
नचपलेढंुगाको सडकमा व्यापार गिदे मनिलालाई भेट्र्ा उिीिरू सधै ँअत्तानलएको मिनसिनतमा 
िुनिे । रलरूल नकनिे ग्ािकसँग पनि राम्री बोलि सकिे िालतमा िुँर्ैििे । कनतखेर, 
कताबाट िगरपानलकाको गाडी आउँछ र भागिे भनिे ध्याउनिमा मात्र रिनिे । उिीिरूको 
िारीररक अवसिा पनि कमजोर र जोनखम्युति समेत रिेको उिीिरूको भिाइबाट िािा 
िुनछ । उिीिरूले पेटमा गहँुगो डोको अड््याएका िुनछि् । काँधबाट छड्के गरेको िामलो 
अगानड पेटमा र पछानड ढाडमा िुनछ । पेटमा डोको अड््याएर नर्िभरर बसर्ा गहँुगो वजिका 
कारण ढाड र्ुखिे लगा्यतका समस्या िुनछि् । इनद्रा िापाले भनिि्, “रातभरर काँधका 
पाता र्ुखछि् ।” सँगै उनभएकी सरला सोतीले भनिि्, “घुँडा र्ुखछ ।” उिीिरूले लामो 
सम्य नपसाब गिया समेत पाउँर्ैिि् । कनिलेकािी ँ नबिाि िौ बजेबाट साँझ साढेसात आठ 
बजेसमम पनि नपसाब रोकिुपिदे िुनछ । बानलका िपनल्याले भनिि्, “एकनर्ि १२ घणटासमम 
नपसाब च्यापेछु, घर पुगर्ा त कोखा र्ुखेर बेिोस िुँलाजसतो भएको नि्यो ।” उिीिरूले 
बताए अिुसार कनिलेकािी ँ िनजकैका िोटेल रेषु्टरेनटमा केिी खाएजसतो गरेर एकपटक 
िौचाल्य प्र्योग गरे पनि बारमबार त्यसो गरररिि समभव िुँर्ैि । नर्िको एकैपटक मात्र 
पनि रेषु्टरेनट गएर खाजा खाि उिीिरूको आनियाक क्मताले भ्याउँर्ैि । ्यस बािेक सडकमा 
व्यापार गिदे अनधकांिलाई घाम र धुवाँधुलोका कारण र्ार्, डणडीरोर र चा्याँपोतोको 
समस्या, लामो सम्य सडकनकिार बसर्ा छालाका अन्य रोगिरूको समभाविा त छँर्ैछ । 
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काठमाडौ ँरतिपाकया को सडकमा नच्या बेचिे ओखलढंुगाका मनणराम ढकाललाई उद्ृत गर्दै 
इकाननतपुर डटकममा रानतमा बािुले लेखेको समाचारमा भनिएको छ, “िौचाल्य िनजक 
छैि, पािी खाँनर्िँ, डाकटरले मगृौला खराब िुि लागेको छ भिेका छि्” (बािु २०७४) ।

म्यायार्ा र मिोनवज्ाि
कमला नतनमनलसिाले नर्ििुँ सामाि खोसिे िगर प्रिरीबारे भनिि्, “जंगली जिावरले झै ँ
झनमटनछि् । एकचोनट भागेपनछ मािवताको िाताले छोनडनर्ए पनि त उिीिरूको जानगर 
जाँर्ैि । अत्यनत िाजुक अवसिा भएरै बाटोमा बसेको िो ।” बानलका िपनल्याले भनिि्, 
“अनघललो नर्ि सामािका के्ट खोनसनर्एपनछ िामी भोनलपलट िगरपानलकामा के्ट नलि 
जानछौ ँ । त्यिाँ पनि िामीलाई असाध्ैय िराम्ो व्यविार गछयाि् । त्यिी भएका कुसकीमा बसि 
समेत नर्ँर्ैिि् । ‘उठ्’ भनछि् ।”

्यीभनर्ा बढी र्र्यािाक निए सडकमा व्यापार गिदे मनिलालाई “िगरपानलकाले सामाि 
खोनसनर्एपनछ कसतो लागछ ?” भनर्ा उिीिरूका छोराछोरीले भिेको कुरा । आठ मनििाकी 
गभयावती िुमा पौडेलले भनिि्, “छोराले मममी तपाई ंसुतकेरी िुँर्ा िामीले के खािे भनछ । 
मलाई एसएलसी पास गिया नर्िुस् । त्यसपनछ पनत्रका बेचेर भए नि पालछु भनछ । सामाि 
खोनसएर घर गएको नर्ि आमा छोरा नमलेर सँगै रुनछौ ँ।” पावयाती नत्रपाठीले भनिि्, “सामाि 
खोनसएको कुरा घरमा कसैले िािा िपाओस् भिेर एक र्ुई घणटा ्यतै ‘फे्ि’ भएर जानछु, 
तर कसोकसो जेठो छोराले िािा पाइिालछ ।” उिले १२ पढ्र्ै गरेको जेठो छोराको भिाइ 
सुिाइि्, “र्ुई वर्या मातै्र कुिुयास् आमा, त्यसपनछ भातसमम खाि त म पनि पु¥्याउँला नि ।”

सडकमा व्यापार गिदे सबैजसो मनिलाको अकको गुिासो िगर प्रिरीले “नसनभल डे्स” 
मा समेत आएर सामाि खोनसनर्एको बारे नि्यो । “िगरपानलकाको गाडीमा आउँर्ैिि्, 
कनिलेकािी ँ ट््याकसीमा समेत आएर पछानडबाट खोनसनर्नछि् । कनिलेकािी ँ भागेर 
वररपररका घरका तीि तलामानि पुगर्ा समेत त्यिी ँगएर लछारपछार गरी सामाि खोसछि् ।” 
्यस बारेमा सोधर्ा िगरपानलकाका कािूि अनधकृत िारा्यण िमाया भनछि्, “िुक्बारको 
नर्ि त्यसो गरे िोलाि्, िुक्बार ‘्युनिरमया’ अनिवा्यया ििुिे, कनिलेकािी ँ भिेको बेला 
गाडी पनि उपलबध ििुिे िुिाले त्यसतो भएको िुिसकछ ।” तर िगरपानलकाका निरीक्ण 
मिािाखा प्रमुख वसनत चानलसे भिे आरूले उिीिरूलाई “त्यसो गिदे अनधकार नर्एको” 
बताउँछि् । “िगरपानलकाको गाडी टाढैबाट र्ेखेपनछ उिीिरू भानगिालछि् र एकैनछिमा 
आएर बसछि् । त्यसैले उिीिरूलाई नसनभल डे्समा र अन्य गाडीमा पनि जािे र सामाि 
खोसिे अनधकार छ ।” चानलसेले सडक व्यापारीिरूलाई “अनतक्मणकारी” र उिीिरूका 
किालाई “िाटक” बताउँर्ै निमयामता पूवयाक भिे, “न्यिीिरूलाई कुिै र््या-मा्या र्ेखाउि ु
जरुरी छैि । धेरै मानछेले सुख पाउिे कुरामा िोरै मानछेको र्ुःख िेिया नमलर्ैि ।” सडक 
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व्यापारीउपर गररिे व्यविारबारे प्राध्यापक भद्राको “िगरपानलकाको आतंकवार्” भनिे 
नटपपणीबारे सोधर्ा उिले भिे, “आफिो आफिो तररका िो पररभानर्त गिदे । सडकलाई 
व्यापारको लानग िामी पैसा नतरेर पनि उप्योग गिया नर्ँर्ैिौ ँ ।”8

सडकको अ य्ािास्त्र 
“घर पा्यकको रोजगारीबाट घर-घरमा रकम नछिुया, बालबचचाको सवास्थ्य र निक्ाका 
लानग मनिलाको िातमा रकम आउिु सामानजक दृनष्टले उप्योगी िुनछ । ्यो सवावलमबी 
र समावेिी आनियाक वनृद्को माध्यम िो । ्यस प्रकारको सितिीकरण र सवावलमबिले 
नवकासका अरू उपलनबधमा पनि टेवा नर्नछ ।”9 रानषट््य ्योजिा आ्योगका ततकालीि 
सर्स्य सवनणयाम वागलेको ्यो व्याख्याको सैद्ाननतक फे्मनभत्र नचपलेढंुगाको सडकमा व्यापार 
गिदे मनिला अटाउलाि्, तर व्यविारमा अटाउँर्ैिि् । औपचाररक रूपमा रोजगारीको 
मान्यता िपाएको र “गैरकािूिी” भनििे उिीिरूको घरपा्यकको रोजगारी, आतमनिभयारता र 
सवावलमबि सधैभँरर जोनखममा छ । ्यो व्यापारलाई कनिले पनि सितिीकरण र समावेिी 
आनियाक वृनद्, वा “नवकासका अरू उपलनबधमा टेवा नर्िे सवावलमबि” मा गणिा 
गररँर्ैि, बरु “र्णडिी्य का्यया” को रूपमा नचनत्रत गररनछ । र्ेिमा गरीबी निवारणका लानग 
बिाइिे ठूलठूला सरकारी गैरसरकारी ्योजिा तिा परर्योजिामा उिीिरू ि कनिले पछयाि ्
ि उिीिरूले आरै आफिो गरीबी निवारणका लानग गरेका ्योगर्ाि गरीबी निवारणका 
उपलनबधका त्थ्यांकमा गणिा िुनछि् । ििरवासीको गरीबी निवारण र ििरको आनियाक 
वनृद्बारे कुरा िुँर्ा अत्यनत जोनखमका साि आफिो पररवारको आनियाक अवसिामा सुधार 
गरेका उिीिरूले आफिो आनियाक वनृद् आरै कसरी गरे भिेर कनिल्ैय छलरल िुँर्ैि । 
सधैभँरर “सडक अनतक्मणकारी” कै रूपमा उिीिरू पररनचत रनिरिनछि् । 

नचपलेढंुगाका मनिलािरूले बताए अिुसार एक डोको सामािको लानग सामान्यत्या 
२,५०० र्ेनख ८,००० रुपै्याँ सममको लगािी परेको िुनछ । केिी व्यापारी मनिलािरूले िगर 
प्रिरीिरूलाई आरोप लगाए नक उिीिरूसँग रलरूल खोसछि् र भाटभटेिी [सुपरमाकदे ट] 
मा तिा तरकारी रलरूलको िोक बजार ि्याँ बजारनसित सबजीमणडीमा लगेर बेचछि् । 
उिीिरूका सामािका के्ट िगरपानलकामा लगेर रानखनछि् भोनलपलट सडकमा व्यापार 
िगिदे ितयामा १,०००–१,५०० रुपै्याँ नतरेर उिीिरूले ती के्टिरू नरताया पाउँछि् । “नकि 
्यसरी र्ुव्ययाविार सिेर पनि ्यिी ँ बसिुिुनछ त ?” भनिे प्रश्नको जवारमा सबैजसो भनछि्, 

8 चानलसेसँग जेठ २३, २०७४ मा गररएको कुराकािी ।
9 कानत्तक २७, २०७३ मा काननतपुर टेनलनभजिबाट प्रसाररत ‘घले गाउँको िोम सटे, प्ययाटि 

अियातनत्रमा मनिला’ िीर्याकको समकोण का्ययाक्ममा अियािास्ती तिा रानषट््य ्योजिा आ्योगका 
ततकालीि सर्स्य सवनणयाम वागलेद्ारा व्यति भिाइ ।
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“मानछेको आवतजावत धेरै िुिे ठाउँमा बसे भागीभागी भए पनि र्ुई–चार स्य भए नि 
व्यापार िुनछ ।” ्यसै पनि पोखरामा रागुिको अनतर्ेनख लगभग िरेक नर्िजसो झरी पछया  । 
कमला नतनमनलसिाले भनिि्, “झरी परेका नर्ि त ्यसै नि नबजिेस िुँर्ैि ।”

उद्यमिी्ताको द्वैध पररभाषा 
उद्मिीलतालाई िेपाल प्रज्ा प्रनतष्ठािद्ारा प्रकानित िेपाली बिृत् िबर्कोिले “जीनवकाका 
लानग गररिे उपाजयाि, व्यापार पेिा वा व्यवसा्य” भिेर पररभानर्त गरेको छ । सामान्यत्या 
उद्ोग व्यवसा्यमा मनिलाको पिुँच वा नि्यनत्रण ििुिे परमपरा भएको िेपाली समाजमा 
्यनतखेर र्ेिभररका उद्ोगी-व्यवसा्यीिरूको छाता संगठि िेपाल उद्ोग वानणज्य मिासंघकी 
प्रिम मनिला अध्यक्को रूपमा भवािी राणा च्यि भएकी छि्, जसलाई सराििा गररएको 
छ । पारमपररक पुरुर्प्रधाि संरचिालाई चुिौती नर्ँर्ै पररवारको आनियाक व्यवसिापि 
मनिलाले पनि गिया िालेको, घर बानिर निसकेर गररिे व्यापार व्यवसा्य लगा्यतमा उिीिरूको 
सिभानगता र र्क्ता बढ्र्ै गएको िालको सम्यमा राणाको ्यो िेतृतव र्ेिभररका उद्ोगी-
व्यवसा्यी मनिलाको लानग िौसलाको कुरा िो । तर ठूलो लगािीमा, ििरका व्यवनसित 
भवि वा का्यायाल्यमा, कुिै संगनठत संघसंसिाको संरक्णमा, पाररवाररक पूँजीको उप्योग 
गरेर व्यापार-व्यवसा्य गरररिेका मनिलाको उद्मिीलतालाई जसरी प्रिंसा गररएको छ, 
त्यसको नवपरीत ्यी सबै नबिा िै अत्यनत धेरै पररश्रम र जोनखमका सािमा सडकमा व्यापार 
गिदे बिुसंख्यक मनिलामानि नर्ििुँ अम्यायानर्त व्यविार गररनछ । उिीिरूको ्यो पररश्रम र 
आनियाक प्रगनत उद्मिीलताको रूपमा कनिल्ैय गणिा िुँर्ैि । 

पूजँीवार्को कुरूप अिुिार
नचपलेढंुगाको सडक पेटीमा नर्ििुँ र्ुव्ययाविार सिेर व्यापार गरररिेका सबैजसो मनिलाले 
भिेका छि्, “गाउँमा खाि पुगिे भएको भए आउिे निएिौ ँ।” स-सािा िै भए पनि गरीखाि 
नमलिे र िातमा र्ईु–चार रुपै्याँ पिदे कामका अवसरिरू तुलिातमक रूपमा ििरमै बढी छि् । 
्यसै कारण जीनवकाको खोजीमा िरेक वर्या िजारौ ँ व्यनति र पररवारिरू गाउँ छोडेर ििर 
नभत्रनछि् । गाउँबाट ििरनतर श्रमको बिाव बढ्िुमा उिीिरू मातै्र र्ोर्ी िभई नवकासको 
पूँजीवार्ी चररत्र पनि नजममेवार छ (सुवेर्ी २०६३) । प्राध्यापक चनद्रा भद्रा सडकमा 
व्यापार गिदे मनिलालाई नर्ििुँ र्वु्ययाविार गिदे तर िगरपानलकाकै भवि अगानडको सडकपेटी 
सनित लगभग आधा सडक ढाकेर पानकया ङ गररिे सवारी साधििरूबारे िगरपानलका चुप 
बसिुलाई “पूँजीवार्को कुरूप अिुिार” भननछि् । भद्राको भिाइमा ्यो ठूलो पूँजीले सािो 
पूँजीलाई कसरी नवसिानपत गछया  र सािा पूँजी मारया त जीनवका चलाउिे नवपनििरू कसरी 
मारमा पछयाि् भनिे कुराको उर्ािरण िो । भद्राका अिुसार सडक व्यापारीको संख्या बसदेनि 
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घट्िेभनर्ा बढ्र्ै जािे भएकाले ्यसको समाधाि लछारपछार र र्ुव्ययाविार िोइि । भद्राको 
सुझाव छ, “बरु िगरपानलकाले नर्िको र्ुई–तीि घणटाको कुिै सम्य निनर्याष्ट गररनर्एर 
उिीिरूलाई निवायाध व्यापार गियाका लानग छुट नर्ँर्ा िुनछ ।”10 तर पोखरा लेखिाि 
मिािगरपानलकाका िवनिवायानचत प्रमुख मािबिार्रु नजसीलाई सोधर्ा उिले “सडक व्यापार 
गैरकािूिी भएको र िगरपानलकाले कािूिको सीमामा रिेर िै काम गिुयापछया” भनिे जवार 
नर्ए । ििरको असतव्यसत पानकया ङप्रनत कुिै कडाइ िगरेको बारे सोधर्ा चानिँ उिले भिे, 
“सडकमा िून्य पानकया ङको िीनतलाई िगरपानलकाले िगर पररर्र्् बाट पाररत िै गररसकेको 
छ । निजी के्त्रलाई पानकया ङको व्यवसिापि गिया नर्िे िगरपानलकाको ्योजिा छ । अकको 
व्यवसिा ििुञजेल सडकमा पानकया ङ गिया नर्इरानखएको िो ।” तर त्यो “अकको व्यवसिा” 
कनिलेसमम भइसकिे भनिेबारे भिे उिले केिी बताएिि् । “त्यसो भए सडकमा व्यापार 
गिदेिरूलाई पनि अकको व्यवसिा ििुनजेल ्यनत्तकै छोनडनर्ि नमलर्ैि ?” भनिे प्रश्नको उिीसँग 
जवार निएि । ्यसबारे उिले भिे, “त्यसता तपाईलें भिेजसता अनत नवपनि मनिलालाई 
जममा पारेर िगरपानलकामै नलएर आउिुस् ि एकनर्ि, कुरा गरौ ँ । उिीिरूका लानग 
ततकाल केिी अलपकालीि व्यवसिा गिदेबारे ्योजिा बिाउि सनकनछ नक ?” िगरप्रमुख 
नजसीको भिाइ अिुसार र्ीघयाकालीि रूपमा भिे ििरलाई सडक व्यापार रनित बिाउिे िै 
िगरपानलकाको लक््य िो ।11

“समारया” िगरका अिागररक
वैिाख ३१, २०७४ मा भएको सिािी्य निका्यको निवायाचि अनतगयात पोखरा लेखिाि 
मिािगरपानलकाको चुिावमा सबैजसो िगरप्रमुखका उममेर्वारिरूका घोर्णापत्रमा 
पोखरालाई “समाटया ििर” बिाउिे िारा बाँनडएको नि्यो । मे्यर नजसी आबद् र्ल िेपाल 
कम्युनिष्ट पाटकी एकीकृत माकसयावार्ी-लेनििवार्ी (िेकपा एमाले) द्ारा जारी सिािी्य ति 
निवायाचि २०७४ को घोर्णापत्रको “मिािगर नवकासमा िाम्ा िीनतिरू” िीर्याक अनतगयात 
बुँर्ा िं. ३ मा पनि ्यिी कुरा उललेख छ (िेकपा एमाले २०७४) । सबैजसो ििरलाई 
“समाटया ििर” बिाउिे भनर्ै ििरसँग समबननधत राज्यका सरोकारवालािरूले पनिलो 
नििािा बिाउिे भिेको सधैभँरर सडकमा व्यापार गिदे निमुखा र नवपनि व्यापारीलाई िै 
िो । ििरनभत्रका नवपनििरूको बाँचि पाउिे अनधकार प्रत्याभूत िुिे नक ििुिे, समबननधत 
ििरका समपनि िागररकको मातै्र िभई अनत नवपनि िागररकको पनि अनधकार रक्ाको 
नजममेवारी राज्यका निका्यको िो नक िोइि भनिे प्रश्नमा चानिँ िगरपानलका सधैभँरर 
मौि छ । पोखरा बजारका सडक व्यापारीको मामलामा पनि िगरपानलकाले उिीिरूलाई 

10 भद्रासँग असार १७, २०७४ मा गररएको कुराकािी । 
11 नजसीसँग जेठ २१, २०७४ मा गररएको कुराकािी ।
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सकेसमम खेद्े, लखेट्िे र त्यसनछ जररवािा नतराउिे बािेक अन्य मािवी्य दृनष्टकोणबाट 
सोचेको र्ेनखँर्ैि । ििरी सुिासि भिेको र्णडसजा्य र कागजी िीनत-नि्यमभनर्ा बढी 
पनि केिी िो । ्यसले नवकासको सरोकारलाई सिािी्यकरण मात्र िगरी ििरका अवसर, 
चुिौती र समस्यािरूलाई नविेर् रूपमा िेछया  (नगरी २०६३) । 

िगरपानलकाका कािूि अनधकृत िारा्यण िमायासँग रुटपाि व्यापारी मनिलाको 
अपठ््याराबारे कुरा गर्ाया उिले भिे, “ििरमानि पनिलो अनधकार पोखरा लेखिाि 
िगरपानलकाका ३३ ओटा वडाका [आनधकाररक] वडावासीको िुनछ ।” पचित्तरै नजललाका 
मानछे आएर पोखरामा िुनप्रएका कारण सडक व्यापारीको संख्या पनि बसदेनि बढ्र्ै जािे र 
्यो समस्या समाधािमा गाहो पररराखिे उिको भिाइ नि्यो । िमायाका अिुसार बसाइँसराइको 
प्रमाणपत्र भएमा उिीिरूले पनि िगरपानलकाले नवपनि िागररकका लानग व्यवसिा गरेका 
सुनवधा वा सिुनल्यतमा निससेर्ारी पाउँछि् । तर िमायाले बताएको ्यो प्रावधाि ििरमा 
घरजगगा नकिेर ्यतैको सिा्यी बानसनर्ाको पररच्य बिाएकाको लानग मात्र िो । आफिो 
िातिलो छोडेर ििर नभनत्रएका र सडकमा व्यापार गरेको कमाइले र्ुई छाक खाि समेत 
धौ-धौ पिदेिरूलाई िगरपानलकाको ्यसतो प्रावधािले समबोधि गर्दैि । िमायाले जािकारी 
नर्ए अिुसार पोखरा लेखिाि िगरपानलकाका नवनभनि ्योजिािरूमध्ेय िगर क्ेत्रलाई 
ट््याकटर, पानकया ङ, ठेला र सडक व्यापार रनित बिाउिे ्योजिा पनि िो । पोखरा प्ययाटकी्य 
ििर भएका कारण ्यसको सुनर्रता जोगाउिु िगरपानलकाको र्ान्यतव िो । िगरपानलकाका 
निरीक्ण मिािाखा प्रमुख वसनत चानलसे पनि “ििरलाई सरा राखर्ा, ्यनर् स्यमा िबबे 
जिाको भलाइ िुनछ भिे र्ि जिालाई मकाया पिुया सवाभानवक िो” भनछि् ।

अनतमा,
मािवले बाँचिका लानग वा आफिो र पररवारको जीविसतर उकासिका लानग र्ेिनभत्र 
मात्र िोइि संसारकै एक ठाउँबाट अकको ठाउँमा बसाइँ सिदेक्म निरनतर छ । िेपालमा पनि 
पेट पालिे अवसरको खोजी गर्दै बसदेनि िजारौ ँ मानिस गाउँबाट ििर पसछि् । पररवारको 
पेट मातै्र पालिका लानग नर्िरात संघर्या गरररिेकािरूलाई मिँगा भवििरूमा र मिँगो कर 
नतरेर व्यापार गिया िसकेकै आधारमा िगरपानलकाले र्ुव्ययाविार गिुया अन्या्यपूणया िो । ्यससँगै 
ििरका समपनि र नवपनि र्ुवै िरी िागररकको जीनवकाको अनधकार रक्ाको नजममेवारी 
िगरपानलकाजसता राज्यका निका्यको नजममेवारी िो नक िोइि भनिे प्रश्न पनि आउँछ । र्ेि 
वा ििर बिाउिे ठूला-ठूला ्योजिािरूमा सडकमा सािा-सािा काम गरेर पेट पानलरिेकािरू 
सधै ँछा्याँमा पछयाि् । ििरको नवकासबारे कुरा िुँर्ा सधैभँरर ििरको भौनतक नवकासबारे 
चचाया गररनछ । बाटोघाटो, पाकया  वा िानलक जसता कंनक्टका संरचिा निमायाणका मातै्र कुरा 
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िुनछि् र ्यसलाई मातै्र नवकासको िाम नर्इनछ । ििरको भौनतक (वा कसमेनटक) मूल्य 
बढाउिे ध्याउनिमा राज्यका निका्यिरू मािवी्य मूल्यको भिे अवमूल्यि गरररिनछि् । 

ििरका िीनत नि्यमिरू धिाढ््य र ठूला घरमा बसि सकिे, निजी सवारी साधि चढ्ि 
सकिे, प्रिसत पैसा खचया गरेर व्यवसा्य र्ताया गिया सकिे, प्रिसत घरभाडा नतरेर ती व्यवसा्य 
सञचालि गिया सकिेिरूका नितमा मातै्र बिाइनछि् । धिाढ््यिरूलाई निँड्िे बाटो साँघुरो 
भएकोमा सडकमा व्यापार गरेर र्ुई छाक टािदेिरूलाई िगरपानलकाले लछारपछार र 
र्ुव्ययाविार गछया , तर उिै धिाढ््यिरूले प्र्योग गिदे मिँगा सवारी साधि पानकया ङ गियाका लानग 
भिे उिी सडकको आधाभनर्ा बढी भाग प्र्योग गिया नर्नछ । त्यनत मातै्र िोइि समपनि र 
िनतििालीिरूले उललंघि गरररिेका भवि निमायाणका मापर्णड, सावयाजनिक जमीि, सडक 
वा खोलािाला नमचिे, वा ठूला उद्ोगपनतिरूले गरररिेको कर छली जसता गैरकािूिी 
कामनवरुद् भिे िगरपानलका मौि रिनछ । ्यसले समपनििरूमानि केिी गिया िसकिे र 
नवपनििरूलाई मातै्र र्मि गरेर उिीिरूको गास खोसिे राज्यका निका्यिरूको “िनतिको 
राजिीनत” पनि उजागर गर्याछ । 

एकानतर मनिलाको आनियाक सितिीकरण वा उिीिरूलाई सवावलमबी बिाउिे र 
्यसका लानग राज्यले घोर्णा गिदे नवनभनि िीनत नि्यम वा मनिला निंसा नवरुद्मा राज्यको 
प्रनतबद्ता जसता कुराका चचाया बेलाबेला भइरिनछि् । अकायानतर सडकमा स-सािा 
व्यापार गरेर आफिा बालबचचा पानलरिेका मनिलामानि निंसा गिया राज्यले आफिै निका्य 
िगरपानलकालाई छुट पनि नर्इराखछ । ्यसले राज्यको र्ोिोरो चररत्र र्ेखाउँछ । नवपनि 
भएकै आधारमा कुिै िागररकको म्यायार्ा पूवयाक बाँचि पाउिे संवैधानिक अनधकार राज्यद्ारा 
ििि् गररिु अवैधानिक र अमािवी्य समेत छ । ्यसले िागररकको िकनित र म्यायानर्त 
जीवि्यापिका लानग कािूिमा उनललनखत िीनत नि्यमप्रनत राज्यका निका्यिरू इमानर्ार 
छैिि् भनिे कुराको पुनष्ट गर्याछ । 

धन्यवार्
्यो लेख लेखिका लानग िुरूआती उतपे्ररणा जगाउिे र पटक-पटक औपचाररक/अिौपचाररक 
कुराकािीका लानग सम्य नर्िे प्राध्यापक चनद्रा भद्रालाई धन्यवार् । सडकमा व्यापार गर्ायागर्दै 
र िगर प्रिरीले कुिै पनि बेला झनमटि सकिे त्रासको अवसिामा समेत बारमबार आफिा किा 
सुिाउि त्यार िुिे पोखरा नचपलेढंुगाको सडकपेटीमा व्यापार गिदे मनिलािरूप्रनत आभारी छु । 
कुराकािीका लानग सम्य नर्एकोमा पोखरा लेखिाि मिािगरपानलकाका प्रमुख मािबिार्रु 
नजसी, कािूि अनधकृत िारा्यण िमाया र निरीक्ण मिािाखा प्रमुख वसनत चानलसेलाई 
धन्यवार् । लेखको मस्यौर्ामानि नटपपणी गररनर्एकोमा प्रत्यूर् वनत, िीनत अ्यायाल खिाल 
र अजुयाि पनिीलाई धन्यवार् । सडक व्यापारीबारे मित्वपूणया जािकारीमूलक कुराकािीका 
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लानग सम्य नर्िुका सािै आफिो सिातकोत्तर तिको िोधपत्र उपलबध गराइनर्एकोमा 
अनिल पराजुलीलाई धन्यवार् । आवश्यक सनर्भया सामग्ी उपलबध गराइनर्एकोमा िेखर 
पराजुली र मानटयाि चौतारीलाई धन्यवार् । 
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