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पैदल-अनुसन्धान : नधागरिक समधाजको विकधासमधा 
एउटधा प्रयोग

सोहन प्रसधाद सधाह

परिचय
समूहगत हकवहतको पैििी गनने प्रधाय: गैिसिकधािी संस्धा (गैसस), दधातृ वनकधाय, संगठन िधा 
अनय वनकधायलधाई नधागरिक समधाज भनेि बुझने गरिन्छ । ज्धान ि स्ोतको परिचधालनकधा लधावग 
िधाजयको समबवन्त वनकधायमधा “दतधाता” गिेकधा गैसससँग देश-विदेशकधा दधातृ संस्धाहरूले 
अव्कधािको पैििी, अनुसन्धान, क्षमतधा अवभिवृधि ि समधाज सेिधाकधा लधावग सहकधायता गिेको 
पधाइन्छ । नधागरिक समधाजको बृहत् दृवटिकोणमधा संगठनधातमक प्रकधािको आव्ताक-सधामधावजक 
अव्कधािको पैििी गनने संस्धाकधा सधा्ै विवभनन वकवसमकधा सधामधावजक आनदोलन पवन 
पदता्छन् । नधागरिक समधाज हुन के-के स्ोत आिशयक हुन्छन् िधा यसको बुझधाइ कुन-कुन 
्िधातलमधा गरिन्छ भनेि सोचदधा यसमधा फिक-फिक दृवटिकोण पधाइन्छ । “िधाजनीवतक समधाज” 
ि “नधागरिक समधाज” मधा केही सैधिधावनतक वभननतधा ्छ भनने अधयेतधा पधा त्ा चटजजीको चचधाता 
यहधँा सधानदवभताक ्छ । उनी नधागरिक समधाजलधाई पवचिमधा समधाजको िैचधारिक ्िधातलमधा 
उवभएकधा संस्धाहरूको संघ हो भन्छन् जहधँा समधानतधा, सिधायत्ततधा, घुमवफिको सितनत्रतधा, 
अनुबन्, लोकतधावनत्रक प्रवरियधाबधाट वनणताय वलने प्रचलन, अव्कधाि ि कततावयको पवहचधान 
लगधायतकधा कुिधा हुन्छन्, जुन गैिपवचिमधा देशहरूमधा कमजोि अिस्धामधा हुन्छन् (चटजजी सन ्
२००१ : १७२) । यसतो परिभधाषधामधा “नधागरिक” एउटधा सधानो ति सचेत समूह हो भने 
“जनतधा” ठूलो ि आम समूह हो ।
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केही ्प िैचधारिक दृवटिकोणबधाट यसलधाई हेनता सवकन्छ । जसतै, बीसौ ँ शतधाबदीको 
मधयवति गैिपवचिमधा मुलुकमधा लोकतनत्रको लहि देवियो, जसले नधागरिक ि जनतधाबीच 
नयधँा वकवसमको वभननतधालधाई उजधागि ग¥यो । चटजजीकधा अनुसधाि “जनतधा” को अि्धािणधा 
िधाजयको नीवत, वनयम, प्रशधासवनक वनयनत्रण ि विवभनन वकवसमको िधाजनीवतक परिचधालनसँग 
समबवन्त हुन्छ । िधाजयले आफनो िै्तधा वनिनति रूपले लोकतधावनत्रक प्रवरियधा मधाफता त 
जनतधाबधाट िोज्छ, जसमधा जनतधाले िधाजयसँग िुलधा ्छलफल गनता सकदैनन्, बरु आफनो 
नधाफधाघधाटधाको वहसधाब गिेि लोकतनत्रमधा परिचधावलत हुन्छन् । तस त्ा, जनतधाको सञजधाल ि 
िधाजनीवतक परिचधालन िधाजयको वनगिधानीमधा आवरित हुन्छन् । ति, नधागरिक चधावहँ एउटधा 
सधानो समूह हो जसले आफनो वयवतिगत क्षमतधाले होस् िधा कुनै संघ-संस्धाकधा सदसयको 
नधातधाले, आ-आफनो समूहको कधानूनी ि िधाजनीवतक बिधाबिीको मुद्धा उठधान गनता सक्छन ्
िधा गरििहेकधा हुन्छन् (चटजजी सन् २००४ : ३४–३८) । हुन त चटजजीको अि्धािणधामधा 
समभ्धानत िगताको वयवतिलधाई नधागरिक समधाजको रूपमधा वचत्रण गरिए तधापवन यसतो समूहले 
पटक-पटक सधामधावजक, आव्ताक ि िधाजनीवतक अव्कधाि विहीनतधाको अिस्धामधा आफनो 
ज्धान ि क्षमतधाले हसतक्षेपकधािी भूवमकधा िेल्छ ।

यसै सनदभतामधा, नधागरिक समधाज ि िधाजनीवतक समधाजको वभननतधाबधािे सुदीप्धा कवििधाज 
(सन् २००१) ले पधा त्ा चटजजीलधाई उधितृ गददै भन्छन्—नधागरिक समधाज विकधासशील दशेहरूको 
सधामधावजक ्िधातलमधा िधाजनीवतसँग अनति समबवन्त हुन्छ ि तयसतो नधागरिक समधाजको 
विशे्षण अँधयधािोमधा तीि हधानने जसतो हो । नधागरिकले िधाजयसँग कसिी समबन् कधायम ग्छता 
भनने कुिधा नधागरिक समधाज ि िधाजनीवतक समधाजको वभननतधामधा भि प्छता  । उदधाहिणकधा लधावग, 
यवद जनतधाले आफनधा आ्धािभूत कुिधा (जसतै, वशक्षधा, सिधास्थय िधा अरू जनजीविकधा) को 
अव्कधािकधा लधावग िधाजनीवतमधा आवरित हुन्छ ि संिक्षण िोज्छ भने तयो िधाजनीवतक समधाजको 
दधायिधामधा प्छता  । िधाजयको समबन् िधाजनीवतक समधाजसँग कवहले घनीभूत हुन्छ त कवहले 
तनधािपूणता पवन हुन सक्छ । िधाजनीवतक समधाजले लोकतनत्रमधा लोकवप्रय प्रवतवनव्तिको 
दधायिधा बढधाउँ्छ, ति कवहलेकधाही ँ सधामधावजक तनधाि पवन बढधाउँ्छ । ति, कवििधाज भन्छन्, 
(िधाजनीवतक समधाजभनदधा वभनन) नधागरिक समधाजको प्रयोग दुई तरिकधाले गरिन्छ :  
(क) यसले समधाजको सधामुदधावयक चेतनधाको प्रवतवनव्ति गनता सक्छ ि (ि) अवत सधानो 
समूह िधा संघमधा सीवमत भए पवन यसले िधाजयको वििो्मधा तधावकता क रूपले आिधाज उठधाउने 
क्षमतधा िधाख्छ । मुखयत: नधागरिक समधाजले िधाजयको असधा्धािण शवतिलधाई वनयनत्रण गनता 
भूवमकधा िेलेको हुन्छ । यसमधा, नधागरिक समधाजकधा सिधायत्त वयवतिको सिैवच्छक प्रयधासले 
वनिनति रूपमधा िधाजयको लोकतनत्रलधाई सबलीकिण गरििहेको हुन्छ ।

कवििधाजकधा अनुसधाि नधागरिक समधाजले मुखयत: िधाजयको शवति वनयनत्रण गनने ि 
नधागरिकको पक्षमधा िकधालत गनने कुिधालधाई तीन वकवसमले बुझन सवकन्छ : (क) जब 
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िधाजय दमनकधािी हुन्छ ि जनतधाको सधामधावजक जीिनमधा गलत तरिकधाले दिल वदन्छ, जुन 
लोकतनत्रको मलूय-मधानयतधा विपिीतको कधायता हो; (ि) जब िधाजयले सशुधासन कधायम गनता सकदनै 
ि नधागरिक समधाजले विवभनन वकवसमले समधाजमधा सेिधा पु¥यधाउने प्रयधास ग्छता , जसकधा लधावग 
िधाजयको कमताचधािीतनत्र प्रधाय: अपुग िधा असम त्ा हुन्छ; (ग) जब लोकतनत्रमधा नधागरिकप्रवत 
िधाजनीवतक पधाटजीको जबधाफदेही कमजोि हुन्छ ि नधागरिक समधाजको प्रयधासले भुई ँ तहमधा 
वप्छविएको िगता ि समुदधायको आिधाज विवभनन वकवसमकधा संघ, संस्धा ि वयवतिगत रूपले 
उठधान ग्छतान्, जुन िधाजनीवतक पधाटजीको संिचनधागत प्रणधालीबधाट समभि हुँदैन (कवििधाज सन ्
२००१ : ३१८–३१९) । यी तीन सनदभतामधा नधागरिक समधाजले भुई ँतहको आिधाज, इच्छधा 
ि आकधंाक्षधालधाई चलनचलतीको िधाजनीवतभनदधा फिक ढंगले वयति ग्छता  ।

सुनील विलनधानी (सन् २००१) ले नधागरिक समधाजको विकधासलधाई कसिी बुझने भनने 
कुिधा मुखय गिी चधाि ओटधा सतता िधा क्षमतधामधा भि पनने तकता  गिेकधा ्छन् । पवहलो, नधागरिक 
समधाजलधाई कुनै ठोस परिभधाषधामधा िधािेि यसको संस्धागत िधा सैधिधावनतक पक्षको पूिधातानुमधान 
लगधाउन कवठन हुन्छ, तयसैले नधागरिक समधाजलधाई िधाजयको प्रवतपक्ष नसोची सितनत्र रूपले 
आिधाज उठधाउने समूहको रूपमधा बुझनुप्छता  । दोस्ो, नधागरिक समधाजको विकधास उदधाििधादी 
लोकतनत्रमधा मधात्र हुन्छ भनने अनुमधान पवन सही नहुन सक्छ । जसतै, लोकतनत्र कमजोि भएतधा 
पवन पूिजी एवसयधाकधा देशमधा समेत नधागरिक समधाजको भूवमकधा िहेकै हो । तेस्ो, समधाजमधा 
विद्यमधान नधागरिक/वयवतिको क्षमतधा, नैवतकतधा ि िधाजनीवतको समधायोजनको रूपमधा नधागरिक 
समधाजलधाई हनेुताप्छता । चौ्ो, वयवतिगत प्रयधासले, प्रतयक्ष िधा अप्रतयक्ष रूपले नधागरिक समधाजको 
विकधासमधा योगदधान वदन्छ । यी चधाि ओटधा सतता मखुय गिी वनमन तीन पिूतासतताहरूमधा वनवहत ्छन् :  
(क) नधागरिक समधाज िधाजनीवतमधा अनतवनतावहत हुन्छ ि संवि्धानको सीमधामधा िहिे हकवहतको पैििी 
ग्छता; (ि) नधागरिक समधाजमधा “पवटताकुलि टधाइप अफ सेलफ” (विवशटि वकवसमको सियं) को 
क्षमतधाले सधामधावजक मदु्धामधा तधावकता क बहस ि वििेचनधा उठधान गनने हुन्छ; (ग) कधाननूी िै्धावनकतधा 
प्रधाप् संस्धा (गैसस), दधात ृ वनकधाय, संघ िधा समूहगत हकवहतकधा लधावग पैििी गनने कुनै पवन 
संगठनहरूलधाई नधागरिक समधाजको रूपमधा बुवझन्छ (विलनधानी सन् २००१ : २४–३०) ।

विलनधानीले आफनो लेिमधा अगधावि सधा िेको “विवशटि वकवसमको सियं”को 
अि्धािणधालधाई दुई वकवसमले अ्थयधाताइएकधा ्छन् । पवहलो, भुई ँ तहमधा वयवतिहरूको प्रयधास 
सिवहतले पे्ररित हुन्छन्, जसको योगदधान सभय समधाजकधा लधावग अपरिहधायता हुन्छ । दोस्ो, 
भुई ँतहमधा वयवतिले जब आफनो पहलमधा नधागरिक हकवहतको पैििीबधाट लोकतनत्रको दधायिधा 
बढधाउने कधाम ग्छतान्, तब ती वयवतिहरू आफनो ज्धान, स्ोत, सीप ि क्षमतधाले सधामधावजक 
मुद्धाको उठधान ग्छतान् । वनवचित कधाल िणिमधा, यी वयवतिहरू सिवहतभनदधा मधाव् उठेि 
सधािताजवनक हकवहतको जधानी-नजधानी िकधालत पवन ग्छतान्, जसलधाई नधागरिक समधाजको 
विकधासमधा एउटधा आिशयक कदमको रूपमधा हेनुतापनने हुन्छ ।
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यो लेि नधागरिक समधाजकधा प्रवतवनव्हरूको “विवशटि वकवसमको सियं” ले आफनो 
क्षमतधाद्धािधा कसिी भुई ँ तहमधा प्रतयक्ष िधा अप्रतयक्ष रूपले पैदल-अनुसन्धान मधाफता त ज्धान 
उतपधादनको क्षेत्रमधा योगदधान ग्छता  भनने कुिधाको विशे्षण गनने प्रयधास हो ।1 पवचिम तिधाई 
(कवपलिसत,ु निलपिधासी ि रुपनदहेी) मधा सञचधावलत “स्धानीय अव्कधािकमजीहरूको अनसुन्धान 
क्षमतधा अवभिृवधि” परियोजनधामधा सवममवलत मधयेकधा तीन जनधा अव्कधािकमजीहरूलधाई 
“नधागरिक समधाज” कधा प्रवतवनव् िधा नधागरिक समधाज वनमधाताणमधा सहयोग गनने वयवतिकधा रूपमधा 
प्रसतुत गरिने ्छ, जसमधा ती वयवतिको ज्धान, स्ोत ि क्षमतधाको परिचधालनलधाई दुई वकवसमले 
प्रसतुत गरिने ्छ । पवहलो, विवभनन क्षेत्रमधा वयवतिहरूको आफनो वकवसमको आबधितधाले 
ज्धान, स्ोत ि क्षमतधा वनमधाताणमधा प्रतयक्ष िधा अप्रतयक्ष रूपले भूवमकधा िेलेको हुन्छ । दोस्ो, 
वयवतिले सिवःगणनधा ि सिवःदसतधािेजीकिणको महत्िलधाई बुझी वनिनति रूपले सधामधावजक 
विषयको पवहचधान; भुई ँतहमधा विचधाि वनमधाताण, अवन अनुसन्धान त्धा प्रकधाशनको मधाधयमबधाट 
नधागरिक समधाजको दधायिधा बढधाउने; ि बहस, संघषता ि वििो् गनने कधाम गरििहेकधा हुन्छन् । 
यसतधा वयवतिलधाई यस लेिमधा “पैदल-अनुसन्धान” को अि्धािणधाबधाट चचधाता गरिने ्छ ।

पवचिम तिधाईमधा अव्कधािकमजीहरूले के-कसतो संस्धागत परिदृशयमधा कधाम गरििहकेधा ्छन् ? 
उनीहरूले िधास गिी शधावनत स्धापनधा, मधानिअव्कधािको प्रिधितान ि सधामधावजक नयधायकधा लधावग 
लि्न आिशयक ज्धान, क्षमतधा ि स्ोत कसिी हधावसल ग्छतान् ? वयनै प्रश्नहरूको सेिोफेिोमधा 
िहेको यो लेि मूलत: तीन भधागमधा केवनरित ्छ । परिचय पव्छको पवहलो िणिमधा, पवचिम 
तिधाईको अव्कधािमुिी पैििीमधा संलगन संस्धालधाई शैवक्षक/प्रधावज्क क्षेत्र, गैिसिकधािी संस्धा 
ि सधािताजवनक बौवधिक/पत्रकधारितधा क्षेत्रमधा िगजीकिण गिी तयहधँा अनुसन्धानको अिस्धाको 
मूलयधंाकन गरिन्छ । दोस्ो िणिमधा पैदल-अनुसन्धानको अि्धािणधालधाई स्धानीय तहमधा 
विवभनन संस्धामधा आबधि अवभयनतधाले कसिी प्रयोगमधा लयधाउन सक्छन् भनने कुिधाको 
विशे्षण गरिने ्छ । तेस्ो िणिमधा अव्कधािमुिी पैििीमधा संलगन पैदल अनुसन्धातधाको 
क्षमतधा अवभिवृधिको प्रयधास ि उपलवब्को एक-एक ओटधा प्रवतवनव्मूलक उदधाहिण वदएि 
उनीहरूको “विवशटि वकवसमको सियं” ले कसिी ज्धान उतपधादनको क्षेत्रमधा योगदधान ग्छतान ्
भनने जधानकधािी वदइन्छ । ि, अवनतम िणिमधा लेिको वनषकषता हुने्छ ।

पवचिम तिधाईमधा अनुसन्धानको अिस्धा 
पैदल-अनुसन्धानबधािे चचधाता गनुता अवघ पवचिम तिधाईमधा अनुसन्धानको अिस्धा कसतो ्छ 
बुझनुपनने हुन्छ । यसकधा लधावग नधागरिक समधाजको प्रवतवनव्ति गनने संस्धाको मूलयधंाकन 

1 भुई ँतहमधा पैििी-अनुसन्धान गरििहेकधा अधयेतधा, अवभयनतधा, अव्कधािकमजी, सञचधािकमजी िधा 
सधा्धािणजनले अधययन-अनुसन्धानमधा रुवच िधाखने ि लेखने कधामलधाई यस लेिमधा “पैदल अनुसन्धान” 
िधा अंग्ेजीमधा “बेयिफूट रिसचता” भवनएको ्छ (डे्ज सन् २००२ : ८१७) ।



पैदल-अनुसन्धान : नधागरिक समधाजको विकधासमधा एउटधा प्रयोग | 277

गनुताप्छता  । वयवतिको बौवधिक क्षमतधा विकधास गनने ्ुपै्र संस्धा हुन सक्छन् । सधामधानयत: ती 
संस्धालधाई वनमन तीन तरिकधाले िगजीकिण गनता सवकन्छ : (क) शैवक्षण/प्रधावज्क संस्धा,  
(ि) अव्कधािमुिी पैििी समूह (मुखय गिी गैिसिकधािी संस्धा) ि, (ग) सधािताजवनक बौवधिक/
पत्रकधारितधा क्षेत्र । यी तीनै ्िी संस्धाहरू एकआपसमधा परिपूिक ्छन् । ि, यी संस्धाहरू 
नधागरिक समधाजकधा अियि पवन हुन् । 

अनुसन्धानको अिस्धा मूलयधंाकनकधा लधावग विसेमबि २०१७ पव्छ पवचिम तिधाईकधा तीन 
वजललधामधा पटक-पटक गएि त्थयधंाक संकलन गरिएको व्यो । यसकधा लधावग तीन दजतानभनदधा 
्ेिै वयवतिसँग भेटघधाट ि कुिधाकधानी गरिएको व्यो । ती मधयेबधाट २२ जनधालधाई उनीहरूको 
रुवच ि अनुभिको आ्धािमधा अनुसन्धान समबन्ी प्रवशक्षण ि प्रसतुवतकधा लधावग आमनत्रण 
गरियो । मधाव् उवललवित तीनै ्िी संस्धागत परििेशमधा संलगन मधयेबधाट अनतत: १३ जनधा 
्छनोट गरियो, जसले कधाठमधािौकँो मधावटतान चौतधािी ि कवपलिसतुको म्ेस मधानिअव्कधाि गहृ 
(मधाहुिी-होम) मधा आयोवजत प्रवशक्षण ि लेिन कधायताशधालधामधा भधाग वलएकधा व्ए । अधययन 
रिममधा विवभनन संस्धाकधा िधावषताक प्रवतिेदन, केनरिीय त्थयधंाक विभधाग, समधाज कलयधाण 
परिषद ् ि अनय वद्तीय स्ोतबधाट आिशयक जधानकधािी त्धा त्थयधांक संकलन गरिएको व्यो ।

शैक्षिक/प्राक्ञिक षिषेत्र
पवचिम तिधाईको प्रधावज्क क्षेत्रको अिस्धा तयवत उतसधाहजनक देविँदैन । वजललधाको कुल 
जनसंखयधाको अनुपधातमधा मधानविकी ि समधाज विज्धानमधा भनधाता भएकधा विद्यधा्जीको संखयधा वनकै 
्ोिै ्छ (मधावटतान चौतधािी २०७६) । एक त  समधाज  विज्धानमधा  सनधातकोत्ति  तहको पढधाइ  हुने 
कयधामपस  नै  कम  ्छन् ।  अकको, पढधाइ  हुने  ठधाउँमधा  पवन  वनकै  ्ोिै  विषय  मधात्र पढधाइन्छ  । 
विद्यधा्जी संखयधाको अनुपधातमधा वशक्षकहरू भने ्ेिै ्छन् । प्रधावज्क ि पैििी-अनुसन्धान दिुैतफता  
िधासै रुवच तयहधाँ देविँदैन ।

कयधामपसमधा  अधयधापनित  एक ्िी  वशक्षक  पढधाउनमै  वयसत  ्छन्  ।  वशक्षण  पेसधामधा 
वनभताि हुनेहरूको  मुखय  वचनतधा  जीविकोपधाजतान  भएकधाले  उनीहरूलधाई  पैििी-अनुसन्धान  गनता 
समय  वमलदैन, अवन अनुसन्धानमधा  लधागन  उनीहरूलधाई  कुनै  प्रोतसधाहन  ्ैछन  ।  अकधाता ्िी 
वशक्षकहरू वयवतिगत रुवच ि क्षमतधाकधा आ्धािमधा सधामधावजक आनदोलनमधा सवरिय ्छन् । ति, 
विवभनन  सधामधावजक-िधाजनीवतक  ि  संस्धागत  कवठनधाइले  उनीहरूले पवन ती आनदोलनबधािे 
लेवििहेकधा ्ैछनन् । 

अव्कधािमुिी पैििी-अनुसन्धान यधा त ्ैछन, कतै ्छ भने ्ेिै नै कमजोि ्छ । वयवतिगत 
पहलमधा गरिएकधा केही अपिधाद बधाहेक प्रधावज्क क्षेत्रको अनुसन्धानमधा संलगन ्ैछनन्, अझ 
पैििी-अनुसन्धानमधा त झन् ्ँछदै ्ैछनन् ।
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यस  क्षेत्रकै  पुिधानो  सधािताजवनक  पुसतकधालयकधा  रूपमधा  वचवनने  बुटिलको  महधािीि 
पसुतकधालय लगभग प्रयोगविहीन अिस्धामधा ्छ । बटुिल बहुमिुी कयधामपस ि भैिहिधा बहुमिुी 
कयधामपसकधा  पुसतकधालय  केिल  पधाठ्यपुसतक ि पवत्रकधा  पढ्नकधा लधावग  मधातै्र  विद्यधा्जीहरूले 
प्रयोग  ग्छतान्  । प्रधायवः सधािताजवनक पुसतकधालय पवन पत्रपवत्रकधा  पढ्ने  ्लोमधात्र  भएकधा  ्छन्  ।

गैरसरकरारी ससं्राको अवस्रा
प्रधायवः स्धानीय अव्कधािकमजीहरू दधातधाकधा लधावग त्थयधंाक जुटधाइवदने मधाधयम मधात्र बनेकधा 
्छन् । अनुसन्धानकधा सबै प्रवरियधा ि चिणमधा संलगन नगरिने भएकधाले उनीहरूमधा अनुसन्धान 
क्षमतधाको कमी ्छ । रुपनदेहीको एक अनतिधातावषरिय गैससमधा कधाम गनने  अवभयनतधाकधा अनुसधाि 
गैसस अवभयनतधाहरू  फगत दशताकमधात्र  हुन्; परियोजनधाकधा विवभनन पक्षबधािे ि परियोजनधा 
अनतगतात यवद पैििी-अनुसन्धानको पधाटो पवन ्छ भने तयसलधाई के-कसिी गनने भनने वनणताय 
मधाव्  नै  गरिसवकएको  हुन्छ  ।2 अनुसन्धानबधाट प्रधाप् त्थयधंाक ि ज्धानको सिधावमति पवन 
दधातधाकै मधात्र हुने हुनधाले यसले  ज्धानको  िधािललधाई  झन्  गवह¥यधाइवदएको  ्छ  ।

अनुसन्धानको महत्ि नबुझनधाले पवन गैससहरू अव्कधािमुिी पैििी-अनुसन्धानमधा लधागन 
सकेकधा ्ैछनन् । पैििीलधाई अनुसन्धान ि लेिनसँग पवन जोि्नुप्छता  भनने कुिधा गैससमधा कधाम 
गनने अवभयनतधाहरूलधाई महसुस  भएको देविँदैन । स्धानीय पेसधाकमजी िधा अव्कधािकमजीलधाई 
अनुसन्धानकधा समपूणता प्रवरियधामधा सहभधागी गिधाउन सके उनीहरूले आफूसँग भएको जधानकधािी 
ि त्थयलधाई लेिनमधा ढधालन सक्छन् । यसले उनीहरूलधाई सितनत्र, सिधािलमबी ि वनषपक्ष 
रूपमधा पैििी-अनुसन्धानमधा लधागन प्रोतसधाहन वमल्छ ।

सराव्वजक्िक बौक्धिक/पत्रकराररतरा षिषेत्रको अवस्रा 
रुपनदेहीकधा  एक  पत्रकधाि/अवभयनतधाकधा अनुसधाि, अव्कधंाश  पत्रकधािले  कमै  मधात्र  फलो-अप 
रिपोवटताङ  ग्छतान्  ।  उनकधा अनुसधाि, एउटै  घटनधालधाई  लधामो  समयसमम  पछयधाइिहँदधा  मधात्रै 
घटनधाको  बृहत्  प्रिवृत्त ि महत्ि पवहलयधाउन  सवकने ि सधँाचो अ त्ामधा अनुसन्धान हुने ग्छता , 
जसले गदधाता त्थय-त्थयधंाक  सवहतको  लधामो  अनुसन्धानधातमक  लेि  तयधाि गनता  सक्छ  ।3

भुई ँ तहको अव्कधािमुिी  पैििीलधाई अवभयनतधाहरूले आिशयक सीपको अभधािमधा 
आफैले जुटधाएकधा त्थय, त्थयधंाक ि प्रमधाणमधा जोि्न सकेकधा ्ैछनन् । अव्कधािमुिी 
पैििी-अनुसन्धानको  पयधाताप्  अभयधास  नभएकधाले  स्धानीय  गैससले  पवहले  गिेकधा  पैििी-
गवतविव्हरूको  उवचत  अवभलेि िधाखदैनन् । स्धानीय सतिमधा विवभनन मधाधयमबधाट चचधाता 

2 अवभयनतधा िधाजवकशोि िजकसँग िैशधाि २०, २०७६ मधा गरिएको कुिधाकधानी ।
3 पत्रकधाि/अवभयनतधा दीपक ज्िधालीसँग जेठ १, २०७६ मधा गरिएको कुिधाकधानी ।
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गरिए पवन, वतनले िधावषरिय सतिमधा िधासै महत्ि िधाखन ि धयधान विचन सकेकधा ्ैछनन् । फलतवः 
वतनले नीवत-वनमधाताणमधा असि पधािेको देविँदैन । 

मधाव् चचधाता गरिएकधा तीन वकवसमकधा संस्धागत परिदृशयकधा आ्धािमधा वनमन वलवित 
वनचोि वनकधालन सवकन्छ : (क) शैवक्षक/प्रधावज्क क्षेत्र अव्कधािमुिी-पैििीबधािे प्रवतवरियधा 
वदन सक्छ, ति पवचिम तिधाईको पैििीको क्षेत्रमधा उनीहरूको उपवस्वत कमजोि ्छ ।  
(ि) गैससकधा कधायताकतधाता, अवभयनतधाहरू पैििी गनने उपयुति पधात्र हुन् ति सधामधावजक-िधाजनीवतक 
ि संस्धागत वयि्धानकधा कधािण सितनत्र रूपमधा अव्कधािमुिी पैििी गनता सवकिहेकधा ्ैछनन् । 
उनीहरू स्धानीय सतिकधा मुद्धालधाई केनरिसँग जोि्न असफल ्छन् । ि, (ग) सधािताजवनक 
बौवधिक/पत्रकधािहरू नधागरिक समधाजकधा अनय सदसय, संस्धासँग जेवलएको समबन्कधा 
कधािण स्धानीय तििमधा अव्कधािमुिी पैििी िधा पैििी-अनुसन्धान गनतासकने उपयुति पधात्र 
भए तधापवन उनीहरूले पयधाताप् रूपमधा सो कधाम गनता सवकिहेकधा ्ैछनन् । 

पैदल-अनुसन्धान ि लेखन क्षमतधा अवििवृधिको प्रयधास

पैदल-अिुसन्राि अव्रारणरा 
भुई ँतहमधा पैििी-अनुसन्धान गरििहेकधा अधयेतधा, अवभयनतधा, सञचधािकमजी िधा सधा्धािणजनले 
अधययन-अनुसन्धानमधा रुवच िधाखने ि लेखने कधामलधाई यस लेिमधा “पैदल-अनुसन्धान” 
भवनएको ्छ (डे्ज सन् २००२ : ८१७) । यहधँा हधामीले पैदल-अनुसन्धानलधाई प्रधावज्क, 
सहभधावगतधामूलक ि कधायतामूलक (एकसन) अनुसन्धानभनदधा फिक ढंगले हेिेकधा ्छौ ँ । 

पैदल-अनुसन्धानकधा दुई मुखय विशेषतधा ्छन् : पवहलो, यसले सधामधावजक अनुसन्धान 
गनने अिसिबधाट प्रतयक्ष िधा अप्रतयक्ष तििमधा बधावहि पिेकधालधाई अनुसन्धानमधा सधामेल हुने 
मौकधा वदन्छ ि भुई ँ तहबधाट ज्धान वनमधाताण ग्छता  । दोस्ो, यसले भुई ँ तहकधा वयवतिहरूलधाई 
उनीहरूको “अनुसन्धानको अव्कधाि” (अपपधादुिधाई सन् २००६) को दधाबीलधाई सिीकधािेि 
“लोकतधावनत्रक नधागरिक” (डे्ज सन् २००२) को हैवसयत प्रधावप्को िकधालत गनता सघधाउँ्छ ।

नेपधालमधा समय-समयमधा हुने गिेकधा संघषता, आनदोलन ि िधाजय वयिस्धा परििततानले 
समधाज ि देशबधािे वचनतन गनने प्रधावज्क, बौवधिक ि सचेत नधागरिकको जमधात बढधाएको ्छ । 
ति भुई ँ तहकधा मधावनसको आिधाजलधाई स्धानीयदेवि प्रदेश हुँदै संघसमम प्रवतवबवमबत गिेि 
लोकतनत्रलधाई सबल बनधाउन भने सकेको ्ैछन । स्धानीय, प्रधादेवशक ि संघीय तहमधा हुने 
बहसमधा भुई ँतहकधा प्रधावज्क, अवभयनतधा ि नधागरिक समधाजको भूवमकधा बढधाउन ि ती बहसलधाई 
प्रभधावित पधानता पैदल-अनुसन्धान जसतधा कधायता गनुता जरुिी ्छ । उदधाहिणकधा लधावग, तिधाई-
म्ेसमधा उठेकधा िधावषरिय सतिकधा विवभनन जलदधाबलदधा सिधाललधाई िधास गिी कधाठमधािौमँधा 
बसने बौवधिक िगताले उठधाइिहेकधा त ्छन्, ति कधाठमधािौ ँ बधावहि म्ेसको स्धानीय तहकधा 
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वयवति िधा संस्धाहरूले अनुसन्धान ि पैििी गिेि िधावषरिय सतिमधा मुद्धा उठधान गिेको भने वििलै 
भेवटन्छ । यो परियोजनधाले स्धानीय िधा िधावषरिय सतिकधा सिधालमधा कधायताित ि अधययनित 
वयवति िधा संस्धाको क्षमतधा ि आकधंाक्षधाको अवभिवृधि गिेि उनीहरूको अनुसन्धान क्षमतधा 
ि अव्कधािलधाई मुिरित गनता सघधाएको ्छ । 

पैदल-अनुसन्धानको अभयधास गनने रिममधा हधामीले मधाव् उललेि गरिए झै ँ केही चिण 
पधाि ग¥यौ ँ। पवहले, पैििी अनुसन्धानकधा सनदभतामधा तीन वजललधामधा अिवस्त अनुसन्धानको 
संस्धागत परिवस्वतको समग् मूलयधंाकन गरियो । संस्धागत मूलयधंाकनको रिममधा तीन 
दजतानभनदधा बढी वयवतिहरूलधाई समपकता  गरिएको व्यो । अनुसन्धान पूिधाता्धाि ि िधातधाििण, 
समभधावित अनुसन्धातधाकधा वयवतिगत रुवच, उनीहरूले गनने दैवनक पैििी ि वयधािसधावयक 
कमताबधािे कुिधाकधानी गनुताकधा सधा्ै उनीहरूकै कधायतास्लमधा गएि अिलोकन समेत गरिएको 
व्यो । सधा्ै, उनीहरूलधाई अनुसन्धान क्षमतधा अवभिवृधि समबन्ी कधायतारिमबधािे जधानकधािी 
वदँदै तयसमधा संगलगन हुन प्रोतसधावहत गरिएको व्यो । यस रिममधा पवहलो चिणको समधाज 
विज्धान अनुसन्धान समबन्ी तधावलम/कधायताशधालधामधा जममधा २२ जनधा सहभधागी भएकधा व्ए । 
सहभधागीहरूलधाई आफूले गनता चधाहेको अनुसन्धानबधािे लेखन भवनएको व्यो, अवन आफनधा 
योजनधा उनीहरूले प्रसतुत गिेकधा व्ए । आफूले प्रसतुत गिेकधा विषयिसतुप्रवत उनीहरूको 
अवभरुवच ि सवरियतधा त्धा प्रसतुत गिेकधा अनुसन्धानकधा अि्धािणधाकधा आ्धािमधा १३ जनधा 
पैदल अनुसन्धातधाहरू ्छनोट गरिएकधा व्ए । 

ती अनुसन्धातधा विसेमबि २०१७ देवि जुन २०१८ समममधा ्छधावनएकधा व्ए ि यस रिममधा 
दईुटधा कुिधामधा धयधान वदइएको व्यो । पवहलो, स्धानीय तििमधा सवरिय भएकधाले उनीहरूमधा 
आ-आफनधा विषयमधा पयधाताप् सूचनधा ि समपकता -समबन् हुन्छन् । तयसैले उनीहरूले तुरुनतै 
अनुसन्धानको विषय प्रसतधाि गनता सकने्छन् ि एउटधा वनवचित समयधािव्मधा अधययन-िोजी गिेि 
लेिन कधायता गनने्छन् । ्छनोट गदधाता सधामधानयतयधा मधानविकी त्धा समधाज विज्धानमधा सनधातक तह 
उत्तीणता भएकधा ि पवचिम तिधाईकधा तीन वजललधा—निलपिधासी, रुपनदेही ि कवपलिसतु—मधये 
कुनै एकमधा कधाम गरििहेको हुनुपनने मधापदणि तोवकएको व्यो । दोस्ो, ्छनोट गदधाता भूगोल, 
जधावत, वलंग, पेसधा, संस्धा, मदु्धा ि विषयकधा आ्धािमधा विवि्तधा पवन समेवटएको व्यो । 

लषेखि षिमतरा अक्िवकृ्धिको प्यरास
यो परियोजनधा अनतगतात एउटधा औपचधारिक ि तीन ओटधा अनौपचधारिक तधावलम/कधायताशधालधा 
गरिए । औपचधारिक तधावलम पैदल अनुसन्धातधाहरूको अवनतम ्छनोट अवघ गरिएको व्यो । 
समधाज विज्धान अनुसन्धानकधा विवि् पक्ष त्धा नेपधाली समधाज ि उनीहरूले िोजेकधा विषयसँग 
समबवन्त सधामग्ीहरू कधायताशधालधामधा उपयोग गरिएको व्यो । सो औपचधारिक तधावलमपव्छ 
अवनतम ्छनोटमधा पिेकधा १३ जनधा अनुसन्धातधाले विज्हरूकधा वटपपणीलधाई समेट्दै आफनधा 
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प्रसतधािमधा ्प कधाम गिे । ती प्रसतधािकधा आ्धािमधा मधावटतान चौतधािी ि बधावहिकधा केही 
विज्हरूलधाई अनुसन्धातधाकधा “प्रवशक्षक” कधा रूपमधा तोवकएको व्यो । 

पैदल-अनुसन्धानको तधावलम ि अनय िधावषरिय त्धा अनतिधातावषरिय गैससकधा तधावलममधा प्रमुि 
तीन वकवसमको वभननतधा ्छ । एक, भुई ँतहकधाहरूमधा कुनै “क्षमतधा” हुँदैन, तयसैले उनीहरूलधाई 
तधावलम वदइनुप्छता भनने मधानयतधा गैससकधा तधावलम आयोजकमधा हुन्छ । ति पैदल-अनुसन्धानको 
तधावलममधा “विवशटि वकवसमको सियं” कधा ज्धान ि अनुभिको संग्हको आ्धािमधा उनीहरूको 
आकधंाक्षधाको पवहचधान गनने औजधािहरू विकधास गरिन्छ । दोस्ो, प्रधाय: विकधासे गैिसिकधािी 
संस्धाकधा परियोजनधामधा वनवचित विषयको परिव्मधा िही कधायतारिम सञचधालन गनुतापनने हुन्छ, ति 
पैदल अनुसन्धातधाको िोजीको रिममधा भुई ँतहकधा अवभयनतधाहरूले के अनुसन्धान गनता इच्छधा 
िधािेकधा ्छन्, तयसको वयवतिगत सिधायत्ततधाको कदि ि प्रोतसधाहन गरिन्छ । तेस्ो, अनुसन्धान 
तधावलममधा प्रवशक्षकहरूले प्रधाय: आ-आफनो पूिता तधावलम, वसधिधानत ि अनुसन्धानधातमक 
विव्लधाई भुई ँ तहकधा अवभयनतधा/अनुसन्धातधाहरूमधा जधानी-नजधानी लधाद्े गिेको हुन्छ । ति 
पैदल-अनुसन्धान तधावलमको रिममधा यसतधा कुिधाहरूबधाट सकेसमम टधाढधा िहने गिी भुई ँतहकधा 
अवभयनतधाहरूले आ-आफनो ज्धान ि अनुभिलधाई सिवःगणनधा ि सिवःदसतधािेजीकिणको मधाधयमले 
जे-जसिी लेख्छन्, तयही नै अनुसन्धान हो भनने वकवसमले क्षमतधा अवभिृवधिको लधावग 
प्रवशक्षण, मेनटरिङ ि लेिन कधायताशधालधा गरिन्छ । यी कुिधाहरू परियोजनधा कधायधातानियनको 
रिममधा मधावटतान चौतधािीमधा आबधि सहकमजी प्रवशक्षकहरूसँग प्रवशक्षण ि लेिन कधायताशधालधा 
सञचधालन गदधाताकधा आफनधा ि प्रवशक्षकहरूकधा अनुभिमधा आ्धारित ्छन् । यसबधािे वनयवमत 
्छलफल मधाफता त “गिेि वसकने” प्रवरियधाबधाट परियोजनधा अगधावि बढ्यो । 

पवहलो चिणको औपचधारिक तधावलम बधाहेक अरू सबै प्रवशक्षण, लेिन कधायताशधालधा सबै 
अनौपचधारिक भए ि औपचधारिक भनदधा अनौपचधारिक तधावलम बढी प्रभधािकधािी भए । जसतै, 
पवहलो औपचधारिक तधावलम लगत्तै १३ जनधा पैदल अनुसन्धातधाको ्छनौट गिेि उनीहरूलधाई 
प्रसतधाि मसयौदधा बुझधाउन अनुिो् गरियो, ति दुई मवहनधा वबतदधा समेत केही प्रगवत नभएको 
महसुस भयो । अनुसन्धातधाले पवन आ-आफनो प्रवशक्षकसँग समपकता  नगिेको िधा गिे पवन 
औपचधारिकतधाको लधावग मधात्र गिेको पधाइयो । मधाहुिी-होमकधा तफता बधाट परियोजनधाकधा संयोजक 
लक्मी रिेष्ठसँग के अपठ्यधािो भयो भनी वजज्धासधा िधाखदधा उनले भवनन्, “अनुसन्धान गनता 
त भननु भयो, ति अधययन के गनने हो ? शुरू कहधँाबधाट गनने ? ्ेिै सधा्ीहरू अनयोलमधा 
्छन् ।” यही बेलधा हधामीलधाई ्धाहधा भयो वक औपचधारिक तधावलमले यो अनुसन्धान कही ँपवन 
पुगदैन । तयसपव्छ पवहलो अनौपचधारिक तधावलम गनता मधावटतान चौतधािीकधा अनुसन्धानकमजीसँग 
कवपलिसतु गयौ ँ। सबै अनुसन्धातधालधाई भेटी सिवःगणनधा ि सिवःदसतधािेजीकिणको महत्िको 
बधािेमधा दशधाताउने प्रयधास ग¥यौ ँि आफनो ज्धान ि अनुभिको आ्धािमधा प्रसतधाि गिेको विषयमधा 
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जे-जे आउँ्छ लेखन लगधायौ ँ । हिेक अनुसन्धानकमजीकधा आ-आफनो समसयधालधाई समूहमधा 
्छलफल ग¥यौ ँ ि अनुसन्धानको विवभनन आयधामको बधािेमधा ्छलफल ग¥यौ ँ । 

विवभनन प्रवशक्षण, लेिन कधायताशधालधा समधानधानति रूपले चलदै गदधाता, पैदल-अनुसन्धानको 
अि्धािणधा ि नधागरिक समधाजलधाई कसिी भुई ँतहमधा लेिन क्षमतधा अवभिवृधिबधाट सबलीकिण 
ग्छता  भनने कुिधाको विचधाि वनमधाताणमधा मधावटतान चौतधािीकधा अनुसन्धान वनदनेशक प्रतयूष िनत ि 
योगेश िधाजसँग विवभनन वकवसमले विचधाि विमशता गनने ि अनुभि सधाट्ने कधाम भयो । यही 
रिममधा हधामीले गरििहेको कधामलधाई “पैदल-अनुसन्धान” अि्धािणधाको आ्धािमधा विशे्षण 
गनने ि भुई ँ तहमधा अवभयनतधाको ज्धान ि अनुभिले के वदन सक्छ भनने कुिधामधा जोि वदनुपनने 
टंुगोमधा पुगयौ ँ । सधा्ै, सोही अनुरूप अनौपचधारिक तधावलमकधा योजनधाहरू पवन बनधायौ ँ ।

लेिन क्षमतधा भनेको शैवक्षक पृष्ठभूवमकधा सधा्ै वयवतिको वयधािसधावयक ि संस्धागत 
आबधितधामधा पवन भि पनने विषय हो । लेिन रिममधा पवहलो मसयौदधाबधाट अवनतम प्रकधावशत 
मसयौदधा (हनेुताहोस्, सधाह ि महजतान २०७६) सममको चिण पधाि गदधाता अनुसन्धातधाहरूलधाई ्ेिै 
चनुौती आइपिे ि वतनको समधा्धान गरियो । अनुसन्धातधाहरू मधये “विवशटि वकवसमको सियं” 
को सटीक उदधाहिणकधा रूपमधा यो लेिमधा प्रसततु गरिएकधा तीन जनधाको अनभुि यसप्रकधाि िह्ो ।

पवहलो, िधामविकधास चौ्िी पत्रकधारितधा ि गैसस क्षेत्रकधा अव्कधािकमजी हुन्, जो 
लेिन कधायतामधा अभयसत ्छन् । ति पत्रकधारितधाकधा लेिभनदधा अनुसन्धानधातमक लेि लधामो 
हुने, त्थय/प्रमधाण प्रसतुत गनुतापनने, तधावकता क ि संिचनधागत हुनुपनने भएकोले उनलधाई लेखन 
अवल गधाह्ो अनुभि भयो । म्ेस  आनदोलनको  समयमधा  मधानिअव्कधाि  उललंघन  ि 
वहंसधाकधा  घटनधाहरूबधािे  विवभनन  रिपोवटताङ  गिेको उनी सिीकधा्छतान्, “दश िषता अवघदेवि मैले 
मधानिअव्कधाि उललंघनकधा घटनधाहरूको दसतधािेजीकिण गरििहेको ्ुछ । मसँग विवभनन 
अवभलेिहरू ि लधामो अनुभि हुँदधाहुँदै पवन मैले तयसलधाई लधामो अनुसन्धानमूलक लेि 
तयधाि गनता िोजदधा ्ुपै्र चुनौती आए ।” विवभनन चिणको मसयौदधामधा मेनटरिङ ि लेिन 
कधायताशधालधाबधाट तयसलधाई पधाि गनने कधाम गरियो ।

दोस्ो, िजृिधाज कुशिधाहधा लधामो शैवक्षक अनुभि भएको, गैिसिकधािी संस्धा ि सधािताजवनक 
बौवधिक/पत्रकधारितधा क्षेत्रमधा लधागेकधा ि एक प्रवतवष्ठत स्धानीय पवत्रकधाको समपधादक पवन 
हुन् । उनको पवहलो मसयौदधामधा गणिक नदी वनयनत्रण संघषता सवमवतको क्धाको विसतृत 
जधानकधािी वदने प्रयधास व्यो । कुशिधाहधाको प्रवशक्षक िनदनधा ज्िधालीसँग ्छलफल गदधाता, 
उनको पवहलो मसयौदधामधा ठूलो परििततान गनुतापनने हुन्छ, भवनन् । गणिक समझौतधाबधािे गुगलमधा 
भएको जधानकधािीभनदधा फिक लेि बननुपनने भएकोले गणिक समझौतधाबधािे ठूलो कुिधा नगिी 
गणिक नदी वनयनत्रण संघषता सवमवतको क्धालधाई केनरिवबनदुमधा िधाखने सुझधाि वदइन् । यसमधा 
प्रवशक्षकको भूवमकधा एउटधा सहयोगी पधाठकको रूपमधा प्रसतुत मसयौदधामधा विचधाि विमशता गनने 
ि तयसको लधावग मधावटतान चौतधािी एउटधा वचनतन गनने मञचको रूपमधा िह्ो ।
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लक्मी रिेष्ठको पवहलो मसयौदधा भने फिक वकवसमले आयो । उनले मवहलधाको 
नधागरिकतधाको समसयधालधाई पैििी गिेकधा ्ुपै्र “केस सटिी” हरूलधाई पवहलो मसयौदधामधा प्रसतुत 
गरिन् । भुई ँ तहको त्थयधंाकमधा उनको िधाम्ो पकि व्यो ि अनुसन्धानको तकता  पवन सपटि 
ि सटीक व्यो : म्ेसमधा मवहलधाको नधागरिकतधा प्रधावप्मधा सबभनदधा ठूलो अि्चन परििधाि 
वभत्रबधाटै ्छ । ति, लेिलधाई िधाम्ो संिचनधामधा कसिी ढधालने भनने बधािेमधा उनीलधाई मेनटि 
कैलधाश िधाईले सललधाह-सुझधाि वदइन् । लक्मी रिेष्ठको दोस्ो मसयौदधामधा आफूसँग भएको 
त्थयधंाकलधाई एउटधा लयमधा लयधाउने कधाम भयो । तयसपव्छ विवभनन चिणमधा प्रवशक्षकले 
सनदभता सधामग्ी उपलब् गिधाउने ि प्रधावज्क बहसको िधातधाििण बनधाएि प्रवशक्षण ि लेिन 
कधायताशधालधाबधाट क्षमतधा अवभिवृधि गरियो । 

्ुपै्र चिणमधा लेिको मसयौदधा परिमधाजतान गनुतापदधाता अनुसन्धातधाले हिेश िधाएि बीचमै ्छोि्ने 
िि हुनसक्थयो । ति, जसै अनुसन्धातधाहरू अगधावि बढ्दै गए, उनीहरूले नधागरिक समधाजको 
लधावग गिेको योगदधानलधाई वलवपबधि गनता ्प प्रोतसधाहन वमलेको कुिधा अनौपचधारिक भेटमधा 
भने । नधागरिक समधाजको विकधासकधा लधावग यसकधा प्रवतवनव्हरूमधा “विवशटि वकवसमको 
सियं” को पे्रिणधा, इच्छधा ि महत्िधाकधंाक्षधा परिचधावलत हुनुप्छता  । अनुसन्धातधाले गिेको यसतो 
प्रयधासको उदधाहिण प्रकधावशत लेिहरू हुन् (हेनुताहोस्, सधाह ि महजतान २०७६) ।

नधागरिक समधाजको विकधास ि “विविष्ट वकवसमको सियं” : तीन उदधाहिण
अधयेतधा विलनधानीले भने जसतै, केही पूिता सतताहरूमधा नधागरिक समधाजको विकधास वनवहत 
हुन्छ जसमधा “विवशटि वकवसमको सियं” को क्षमतधाले सधामधावजक मुद्धामधा तधावकता क बहसको 
उठधान गनने ि लोकतधावनत्रक नधागरिकको दधायिधा बढधाउने ग्छता  (विलनधानी सन् २००१ : 
२८) । यसतधा वयवति कवहले तकता संगत सिवहतको भधािनधाले पे्ररित हुन्छन् त कवहले वनसिधा त्ा 
भधािनधाले पे्ररित हुन्छन् । उनीहरू आ-आफनो क्षमतधाले सिवःगणनधा ि सिवःदसतधािेजीकिणको 
महत्िलधाई बुझी पैििी ग्छतान् । अनुसन्धान ि प्रकधाशनको मधाधयमबधाट नधागरिक समधाजको 
दधायिधा बढधाउने, बहस, संघषता, त्धा वििो् गनने ि आिधाज उठधाउने कधाम गरििहेकधा हुन्छन् । 
ति, दुभधातागयिश नेपधालमधा नधागरिक समधाज भनेि प्रधाय: संगठनधातमक प्रकधािको सधामधावजक 
अव्कधािको आनदोलनलधाई भनने गरिन्छ । यसले बृहत् नधागरिक समधाजको परिव्लधाई 
समेट्न त सकदैन नै, यसले नधागरिक समधाजको दधायिधा बढधाउने वयवतिको क्षमतधाको पवन 
उपेक्षधा ग्छता  । यसतो नधागरिक/वयवतिको ज्धान, स्ोत ि क्षमतधा अवभिृवधिको मधाधयमकधा 
रूपमधा शैवक्षक/प्रधावज्क क्षेत्र, गैिसिकधािी संस्धा ि सधािताजवनक बौवधिक/पत्रकधारितधा िधा अनय 
वकवसमको संस्धाको प्रतयक्ष अप्रतयक्ष भूवमकधा हुन्छ । “विवशटि वकवसमको सियं” कधा लधावग 
यी संस्धाहरू परिपूिक हुन्छन्, जसमधा िधाजय ि नधागरिकको लगधानीलधाई वनयवमत प्रोतसधावहत 
गरिनुप्छता , जुन प्रधाय: मोफसलमधा अवत कमजोि अिस्धामधा ्छ ।
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यो िणिमधा अनुसन्धातधा मधयेकधा तीन जनधामधा वनवहत “विवशटि वकवसमको सियं” 
लधाई पैदल-अनुसन्धानको अि्धािणधाबधाट प्रसट्यधाउने प्रयधास गरिन्छ । यो प्रयधास लेिकको 
वयवतिगत अनुभि, अिलोकन, प्रवशक्षण, लेिन कधायताशधालधा लगधायतकधा कधाममधा प्रतयक्ष/
अप्रतयक्ष रूपले संलगन भएको आ्धािमधा गरिने्छ ।

पवहलो उदधाहिण कवपलिसतु वनिधासी लक्मी रिेष्ठ हुन् । उनी मवहलधा अव्कधािको क्षेत्रमधा 
वरियधाशील अवभयनतधा हुन् । विवभनन सधामधावजक संघ-संस्धामधा आबधि उनी हधाल मधाहुिी-
होमकी कधायताकधािी वनदनेशकको रूपमधा कधायताित व्छन् । अव्कधाि पैििीमधा लधामो अनुभि 
भएकी उनले आफू कधायताित गैिसिकधािी संस्धाबधाट देश ि विदेशमधा ्ुपै्र प्रवशक्षण पधाइन् । 
के विषयमधा अनुसन्धान गनने भनेि उनलधाई सोधदधा, उनले म्ेसी मवहलधाको नधागरिकतधा 
विहीनतधाको सिधालमधा अनुसन्धान गनने भवनन् । उनको अनुभि गैिसिकधािी संस्धाकधा अनय 
्ुपै्र विषयमधा भएतधा पवन यही विषय वकन िोवजन् त ? 

लक्मी रिेष्ठले प्रमिु गिी तीन ओटधा कधािण सुनधाइन् । एक, वदनहु ँ जसतो नधागरिकतधाको 
समसयधा वलएि मवहलधाहरू मधाहुिी-होममधा आउने ग्छतान् । दोस्ो, संस्धामधा यस वकवसमको कुनै 
परियोजनधा ्ैछन, ति मधानिअव्कधािकमजीको तििले मवहलधा समसयधाको वयवतिगत ि संस्धागत 
वहसधाबले पवन आफनो सधामधावजक दधावयति हो भनेि बझुी वनिनति मवहलधाहरूकै हकवहतकधा लधावग 
मधाहुिी-होमले विवभनन वकवसमले पैििी गरििहकेो हुन्छ । तेस्ो, नधागरिकतधाको समसयधा बधािेमधा 
कधानूनीभनदधा पधारििधारिक अि्चनको कुिो उठ्दधा विवभनन सिोकधाििधालधाले बेिधासतधा ग्छतान् । यी 
कधािणले, लक्मीले मौकधा पधायो भने नधागरिकतधाकै विषयमधा अनुसन्धान गनने ि लेख्ुछ भवनन् । 
पैििी गदधाता ्ेिै मवहलधाको समसयधा प्रतयक्ष रूपमधा अनुभि गिेकोले यो विषयमधा अनुसन्धान ि 
प्रकधाशन गदधाता यो मदु्धाको पैििी ्प प्रभधािकधािी हुने आशधा उनको व्यो ।

यो “विवशटि वकवसमको सियं” को एउटधा उदधाहिण हो, जसमधा पीवितसँग हिेक वदनको 
यसतो संलगनतधा कुनै वनवचित मुद्धा िधा उद्ेशय बोकेको गैिसिकधािी संस्धाको कधािणले भनदधा 
पवन वयवतिगत पे्रिणधाले भएको हो । आफू आबधि संस्धाको दैवनक कधामकधाज बधाहेकको 
समयमधा अव्कधािकमजीको हैवसयतले मवहलधाको नधागरिकतधासँग गधँावसएकधाको दुवःि पीिधा 
बधािेमधा वचनतन ि पैििीको पहल विवभनन वकवसमले गरििहेकी हुवन्छन् । म्ेसी मवहलधाले 
नधागरिकतधाको मधाग गदधाता सबभनदधा पवहलधा परििधािबधाटै घिेलु वहंसधा ि भेदभधाि भोगनु पिेको 
सशति तकता  गव्छतान् । ती समसयधाको समधा्धान िोजने रिममधा समुदधाय तहदेवि केनरिीय तहसमम ै
आइपनने विवभनन जवटलतधा मवहलधाले भोगनुपनने हुन्छ । जसको बधाकलो िणतान उनी लेि मधाफता त 
प्रसतुत गव्छतान् । उनले लेिमधा मवहलधाको नधागरिकतधा विहीनतधाको सिधालमधा पधारििधारिकदेवि 
िधाजयको हिेक तह (स्धानीय, प्रदेश ि संघ) मधा िवञचतीकिण ि वपतृसत्तधातमक सधामधावजक 
प्रणधालीले कधाम गिेको एउटधा महत्िपूणता तकता  गव्छतान् (रिेष्ठ २०७६) । 

उनले कधाठमधािौमँधा भएको एउटधा िुलधा सेवमनधािमधा मवहलधालधाई मवहलधा सियंले नै 
पधारििधारिक अि्चन उतपनन गरिवदँदधा नधागरिकतधा पधाउनबधाट िवञचत हुनु पिेको त्थयलधाई 
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बेिधासतधा गरिएको कुिधा प्रसतुत गिेकी व्इन् । उनले आफनो अनुसन्धानबधाट प्रधाप् यसतधा 
उदधाहिणहरू सप्रमधाण िधाखदधा सहभधागीहरूले अनौठो मधानेको सनदभता यहधँा उललेिनीय ्छ । 
यी भनेकधा अनुसन्धातधाले आफनो देिधाइ भोगधाइकधा आ्धािमधा गिेकधा तकता  ि पैििी हुन्, 
जसले पठनीय लेिन, निीन सोच, दृवटिकोण, िधा अनतदृतावटि वदने कोवसस ग्छतान् । यसतो 
संलगनतधाले नेपधाली नधागरिक समधाजको ज्धानको विकधासमधा योगदधान गिेको हुन्छ । ि, यसतो 
प्रयधासको उवचत मूलयधंाकन नधागरिक समधाजको बहसमधा गनुताप्छता  ।

दोस्ो उदधाहिण निलपिधासीकधा िृजिधाज कुशिधाहधा हुन् । उनी वि.सं. २०४६ देवि 
अधयधापन, वि.सं. २०५४ देवि पत्रकधारितधा ि वि.सं. २०६२ देवि मधानिअव्कधाि क्षेत्रमधा 
लधागेकधा वयवति हुन् । उनी गणिक नदी वनयनत्रण संघषता सवमवत निलपिधासीकधा प्रितिधा ि 
नदी अव्कधाि मञच सधाउ् एवसयधाकधा संयोजक हुन् । पत्रकधारितधामधा सनधातकोत्ति गिेकधा उनी 
अनलधाइन जनतधा िटकममधा समपधादक पवन ्छन् ि मधानि विकधास अधययन केनरिमधा समेत 
अधयक्ष पदमधा ्छन् । उनको आबधितधा शैवक्षक, गैिसिकधािी संस्धा ि सधािताजवनक बौवधिक/
पत्रकधारितधा क्षेत्रमधा ्छ । ति पैदल-अनुसन्धातधाको िोजीकधा रिममधा के विषयमधा अनुसन्धान 
ि प्रकधाशन गनता चधाहनुहुन्छ भनेि सोधदधा उनले आफनो अरू ्ुपै्र कधाममधये “गणिक नदी 
वनयनत्रण संघषता सवमवत” को बधािेमधा अधययन ि प्रकधाशन ग्ुछता  भने । यो संघषतामधा उनको 
करिब एक दशक लधामो वन:सिधा त्ा आबधितधा ्छ । यो सवमवत अनौपचधारिक हो ि औपचधारिक 
रूपले नेपधालमधा “दतधाता” ्ैछन । ि, उनी वयवतिगत ि गणिक नदी वनयनत्रण संघषता सवमवत 
निलपिधासीकधा प्रितिधाको हवैसयतले गणिक परियोजनधाबधाट पीवितहरूको आव त्ाक, सधामधावजक 
ि सधंासकृवतक क्षेत्रमधा दीघताकधालीन समसयधा समधा्धानको वनवमत गिेको संघषता, मुद्धा ि आिधाज 
उठधाउनुप्छता  भनने कुिधामधा जोि वदन्छन् (कुशिधाहधा २०७६) ।

कुशिधाहधाको लेिले नधागरिक समधाजकधा सनदभतामधा दुई वकवसमले महत्िपूणता योगदधान 
वदएको ्छ । एक, गणिक नदी वनयनत्रण संघषता सवमवतको प्रयधासलधाई समुदधाय सतिबधाट उठधाउने 
विषयको रूपमधा । कुनै पवन औपचधारिक संगठनधातमक प्रकधािको आनदोलनभनदधा अनौपचधारिक 
संगठनको भूवमकधालधाई नधागरिक समधाजको बृहत् दधायिधामधा समेट्नु पनने यो संघषता सवमवतले 
देिधाएको ्छ । यो विषयलधाई नेपधालमधा पयधाताप् धयधान वदइएको ्ैछन । दोस्ो, िधाजय सतिबधाट 
भएको गणिक समझौतधाको त्रुवटलधाई सधामुदधावयक सतिमधा आलोचनधातमक सधामधावजक पिीक्षण 
गनने कधाम यो संघषता सवमवतले गिेको ्छ । यसमधा कुशिधाहधाको “विवशटि वकवसमको सियं” 
को महत्िपूणता भूवमकधा ्छ । यो अवभयधान, अनुसन्धान ि प्रकधाशनको मधाधयमले नेपधालभरि नै 
जधानुप्छता , जसले नदी परियोजनधाकधा पीवितहरूको क्धा ि मुद्धालधाई सधाझधा बनधाउन मद्त ग्छता 
भनने उनको तकता  ्छ ।4 यसै रिममधा उनले शैवक्षक, गैिसिकधािी संस्धा ि सधािताजवनक बौवधिक/
पत्रकधारितधा क्षेत्रमधा हधावसल गिेको ज्धान ि सीपको आ्धािमधा विवशटि वकवसमले वयवतिगत 

4 कुशिधाहधासँग जेठ १, २०७६ मधा गरिएको कुिधाकधानी ।
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योगदधान गिेि नधागरिक समधाजको ितृ्त बढधाएकधा ्छन् । ि, यसतै अनय ्ुपै्र वयवतिहरू पवन 
गणिक नदी वनयनत्रण संघषता सवमवतमधा आ-आफनै वकवसमले आबधि ्छन् ।

तेस्ो उदधाहिण रुपनदेही वजललधा वनिधासी िधामविकधास चौ्िी हुन् । उनी मधाहुिी-
होम, कवपलिसतुमधा मधानिअव्कधाि अव्कृतकधा रूपमधा कधायताित ्छन् । रुपनदेहीकधा एक 
सञचधािकमजीकधा रूपमधा परिवचत उनी नेपधाल पत्रकधाि महधासंघ ५ नं. प्रदेशकधा कधायतासवमवत 
सदसय पवन हुन् । मधानिअव्कधाि त्धा सञचधाि क्षेत्रमधा योगदधान पु¥यधाएकधामधा उनी “म्ेसकधा 
सय जनधा वहिोहरू” ि “सधाहवसक पत्रकधारितधा पुिसकधाि २०१८” बधाट सममधावनत ्छन् । पैदल 
अनुसन्धातधाको िोजीको रिममधा उनलधाई के विषयमधा अनुसन्धान ि प्रकधाशन गनने भनी 
सोधदधा उनले भनेकधा व्ए, “लधामो समय मधानिअव्कधािको क्षेत्र, गैिसिकधािी संस्धामधा 
ि पत्रकधािको हैवसयतले कधाम गदधाता म्ेसमधा (िधास गिी रुपेनदेही वजललधामधा) गैिनयधावयक 
हतयधाको दसतधािेजीकिण गिे ँ । वकन गैिनयधावयक हतयधा हुन्छ ि मधान्ेछ वकन विरिोही हुन्छ िधा 
कसिी िधाजय पक्षले गैिनयधावयक हतयधालधाई एउटधा औजधािको रूपमधा प्रयोग ग्छतान्, भनने प्रश्न ि 
वजज्धासधा मनमधा जवहले पवन िवहिह्ो ।”5 तयसकधािण उनले यस विषयमधा रुवच िधािेकधा व्ए ।

यसतो अनुसन्धानको दसतधािेजीकिण गनता उनलधाई प्रमुि दुई कधािणले सवजलो व्एन । 
एक, यसतो अधययनमधा वनिनति घटनधाको िोजवबनकधा लधावग नधागरिक/वयवतिगत तौिले विवशटि 
अनुशधासन ि पे्रिणधा चधावहन्छ, जसबधाट सिवःगणनधा ि सिवःदसतधािेजीकिणको महत्िलधाई बुझी 
अव्कधािकमजीहरूले पैििी गनुतापनने हुन्छ (चौ्िी २०७६) । दोस्ो, यसतो अधययनको लधावग 
िधाजयसँग “वफलि” मधा त्थयधांक संकलन गनता िधा भेटिधातधाता गनता पवन ठूलो चुनौतीपूणता हुन्छ ि 
अव्कधािकमजीहरू आफैले अधययन/अनुसन्धानको लधावग चधावहने त्थयको लधावग सिवःप्रवशवक्षत 
हुन्छन् । यसतधा चुनौतीबधाट “विवशटि वकवसमको सियं” ले विवभनन वकवसमको संस्धागत 
आबधितधाको सही उपयोग ग्छतान् ि नधागरिक समधाजको ज्धान ि दधायिधालधाई बृहत् बनधाएि 
समधाजलधाई लोकतधावनत्रक बनधाउन मद्त ग्छतान् । उनको यो प्रयधासलधाई “विवशटि वकवसमको 
सियं” को एउटधा उदधाहिणको रूपमधा बुझन सवकन्छ, जसबधाट नधागरिक समधाजको विकधास 
ि ज्धानमधा (अ)प्रतयक्ष रूपले योगदधान वदन्छ ।

वनषकर्ष
यस लेिमधा “क्षमतधा अवभिवृधि” को बहस पैदल-अनुसन्धान अि्धािणधाको आँिीझयधालबधाट 
प्रसतुत गरिएको ्छ । नधागरिक समधाजको विकधासकधा लधावग गरिने अनुसन्धान ि लेिनकधा 
रिममधा नधागरिक समधाजकधा प्रवतवनव्हरूको “विवशटि वकवसमको सियं” को भूवमकधा महत्िपूणता 

5 िधामविकधास चौ्िीसँग जेठ १, २०७६ मधा गरिएको कुिधाकधानी ।
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हुने तकता  गरियो, जसमधा शैवक्षक, गैसस ि सधािताजवनक बौवधिकतधा/पत्रकधारितधालधाई परिपूिक 
संस्धाको रूपमधा हेरिएको ्छ ।

यो लेिको वनषकषतालधाई तीन चिणमधा िधािेि बुझन सवकन्छ । एक, शैवक्षक/प्रधावज्क क्षेत्र, 
गैिसिकधािी संस्धा ि सधािताजवनक बौवधिक/पत्रकधारितधा क्षेत्र नधागरिक समधाजको विकधासको लधावग 
मधयस्तधा गनने संस्धाको रूपमधा िहेकधा हुन्छन् । नेपधालको पवचिम तिधाईमधा अव्कधािमुिी 
पैििीको संस्धागत अिवस्वतले प्रसट ग्छता  वक नधागरिक समधाजको संस्धागत/संगठनधातमक पक्ष 
कमजोि हुँदधा पवन “विवशटि वकवसमको सियं” को समभधािनधालधाई उवचत मूलयधंाकन गरियो 
भने समधाजको लोकतधावनत्रक बहसमधा नधागरिक समधाजको दधायिधालधाई बृहत् गनता सवकन्छ । 
दोस्ो, आ-आफनो क्षेत्रमधा लधामो समयदेवि भुई ँ तहमधा िहेि कधाम गिेकधा अनुभिी पैदल 
अनुसन्धातधा/अवभयनतधाले नधागरिक समधाजको विकधासको लधावग विवशटि वकवसमको योगदधान 
वदइिहेकधा हुन्छन् । ि, यी नधागरिक समधाजको अंगको रूपमधा िहेकधा संस्धाहरूको सही 
उपयोग “विवशटि वकवसमको सियं” ले आ-आफनो तरिकधाले गिेको हुन्छ । तयसैमधा, क्षमतधा 
अवभिवृधिको प्रयधासले भुई ँतहकधा अवभयनतधालधाई महधाजन (सन् १९९९) ले भने जसतै प्रतयक्ष 
भधागीदधािी ि सिप्रबं्नको एक इकधाईको रूपमधा प्रसतुत गनता सकयो भने नधागरिक समधाजको 
विकधास ि सशतिीकिणको लधावग नयधँा मुद्धाको पवहचधान गनता सवकन्छ । तेस्ो, मोफसलमधा, 
िधास गिी म्ेसमधा, यी संस्धाहरूको अिस्धा कमजोि ्छ । ति, पैदल-अनुसन्धान जसतो 
अि्धािणधाको प्रयोग ि अभयधासद्धािधा नधागरिक समधाजले भुई ँतहमधा िहेकधा महत्िपूणता मुद्धाहरू 
उठधाएि समधाज/िधाजयलधाई लोकतधावनत्रक बनधाउन सघधाउँ्छन् ।

्नयिधाद 
पैदल-अनुसन्धानको अि्धािणधालधाई नयधाँ तधारिकले यो लेिमधा प्रसतुत गनताकधा लधावग 
बेलधाबेलधामधा सललधाह-सुझधाि वदनुहुने प्रतयूष िनत, महेशिधाज महजतान, हषतामधान महजतान, देिेनरि 
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