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सोहन प्रसधाद सधाह

्ो पुस्तक मधार ट्िन चौ्तधारीले नोभेम्बर २०१७ देरि जुन २०१९ समम परचिम ्तरधाईकधा 
्तीन रजललधा (करपलवस्तु, नवलपरधासी र रुपनदेही) मधा सञचधालन गरेको “स्धानी् 
अर्कधारकममीहरूको अनुसन्धान क्षम्तधा अरभवरृधि” परर्ोजनधाको उपज हो । ्ो परर्ोजनधा 
अन्तगटि्त स्धानी् ्तवरमधा अर्कधारमधा आ्धारर्त पैरवी गनने अरभ्न्तधाहरूको अनुसन्धान 
क्षम्तधा अरभवृरधि गनने लक्् रलइएको र््ो । ्सले एकर्तर अर्कधारकममीहरूले गनने 
पैरवीमधा प्धारञिक भर्ेग हुने र अककोर्तर भुई ं्तहमधा रहेर कधाम गरररहेकधा अर्कधारकममीहरू 
आफँै अनुसन्धानमधा संलगन हुँदधा सधावटिजरनक ञिधान उतपधादनको क्षेत्र फरधारकलो हुने अपेक्षधा 
गररएको र््ो । परर्ोजनधाको परहलो चरणमधा उरललरि्त ्तीन रजललधाकधा शैरक्षक/प्धारञिक 
संस्धा (िधास गरी क्धामपस), सधामधारजक संस्धा (गैरसरकधारी संस्धा वधा गैसस) र सधावटिजरनक 
्बौरधिक/पत्रकधारर्तधा क्षेत्रको संस्धाग्त मूल्धंाकन गररएको र््ो । ्स क्रममधा सन् २०१७ 
को रिसेम्बरपरि परचिम ्तरधाईकधा ्तीन रजललधामधा प्क-प्क गएर ्तीन दजटिनभनदधा ्ेरै 
व्रतिसँग भे्घधा्, कुरधाकधानी ्त्धा अवलोकन गरी रवरभनन संस्धा्बधारे ्तथ्धंाक संकलन 
गररएको र््ो । संस्धाग्त मूल्धंाकनको उद्ेश् परचिम ्तरधाईकधा ्ी संस्धाग्त क्षेत्रमधा संलगन 
पैरवी-अनुसन्धानक्तधाटिहरूको िोजी गनुटि र उनीहरूमधा आलोचनधातमक  संवधादकधा  लधारग 
चधारहने  अनुसन्धान  क्षम्तधाको आकलन गनुटि र््ो, ्तधारक सो क्षम्तधालधाई अरभवृरधि गनटि 
सरक्ोस् । सो मूल्धंाकनको रवस्तृ्त चचधाटि मधार ट्िन चौ्तधारीले प्कधाशन गरेको शो्-संक्षेपमधा 
गररसरकएको ि (हेनुटिहोस्, मधार ट्िन चौ्तधारी २०७६) ।

दोस्ो चरणमधा, उरललरि्त रजललधामधा रवरभनन संस्धाग्त अवरस्र्तमधा कधा ट्िर्त 
व्रतिहरूलधाई अनुसन्धान-प्रशक्षणमधा सहभधागी हुन रवरभनन चरणको प्रक्र्धा मधाफटि ्त 

१

पररच्
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िनो् गरर्ो । िनो् भएकधा १३ जनधाले मधार ट्िन चौ्तधारी र ्स परर्ोजनधाकधा सधाझेदधार 
करपलवस्तुरस््त म्ेश मधानवअर्कधार गहृ (मधाहुरी होम) ले आ्ोजनधा गरेकधा ्ुपै् प्रशक्षण 
र लेिन कधा ट्िशधालधामधा भधाग रलए । र, आफूले प्स्तु्त गरेकधा अव्धारणधाकधा आ्धारमधा 
अनुसन्धान, लेिन एवं पुनलनेिन अगधारि ्बढधाए । ्तीमध्े ११ जनधाले आफनो लेिलधाई 
प्कधाशन्ोग् ्बनधाए । ्ो पुस्तक र्तनै लेिहरूको संग्रह हो । 

रवरभनन सधामधारजक मुद्धामधा आफूले गररआएको पैरवीलधाई निोिी समुदधा्मै रहेर 
्तथ्धंाक संकलन लगधा््तकधा अनुसन्धान मूलक गर्तरवर्मधा परन संलगन रहने व्रतिहरूलधाई 
हधामीले ्हधँा पैदल अनुसन्धा्तधा (वधा अंगे्रजीमधा ्ेब्रफु् ररसचटिर) भनेकधा िौ ँ । र, र्तनले 
गनने अनुसन्धान कधा ट्िलधाई पैदल अनुसन्धान भनेकधा िौ,ँ जसको रवस्तृ्त व्धाख्धा दोस्ो 
िणिमधा गररएको ि । 

्ो पररच्को परहलो िणिमधा परचिम ्तरधाईकधा उरललरि्त ्तीन रजललधामधा गररएको 
संस्धाग्त मूल्धंाकनको सधार प्स्तु्त गररनेि । दोस्ो िणिमधा अनुसन्धान क्षम्तधा अरभवरृधि 
सम्बन्ी रक्र्धाकलधाप अन्तगटि्त सम्बरन््त अनुसन्धानक्तधाटि ्त्धा मधार ट्िन चौ्तधारीले सँगधालेकधा 
अनुभवलधाई “पैदल अनुसन्धान” को अव्धारणधाको रूपमधा चचधाटि गररएको ि । परर्ोजनधाको 
भौर्तक उपजको रूपमधा उतपधारद्त ्ो पुस्तककधा रवष्वस्तु र रवशेष्तधा्बधारे अरन्तम िणिमधा 
चचधाटि गररएको ि ।

पश्चिम तरधाईमधा अश््कधारमुखी पैरवीको ससं्धागत मूल्धंाकन
सन्  १९९०  परिकधा  अढधाई  दशकमधा  नेपधालमधा  ्ुपै्  सधामधारजक  आनदोलन, मधाओवधादी 
रवद्ोह (सन्  १९९६ –२००६) र म्ेस  आनदोलन  (सन्  २००७, २००८  र  २०१५) भए  । 
्ी सधामधारजक आनदोलन र रवद्ोहको जगमधा नेपधालमधा समधावेशी र संघी् व्वस्धाकधा न्धँा 
संस्धाग्त  संरचनधाहरू  प्धारमभ  गररए  ।  ्तर शधारन्त  स्धापनधा, मधानवअर्कधारको  प्त्धाभूर्त 
र  सधामधारजक  न्धा्कधा  लधारग  संघषटि अद्धारप जधारी ि । परचिम  ्तरधाईकधा  अर्कधारकममी र 
रधाजनीर्तक  व्रतिहरूसँग गररएकधा  संवधाद्बधा् िधास  गरी  आफनधा अर्कधारप्र्त  जधागरुक 
म्ेसी र ्धारू समुदधा् अझै मधानरसक रूपमधा सधामधान् अवस्धामधा फरकटि ई नसकेको ्बुरझनि । 

्स्तो परररस्र्तमधा परचिम ्तरधाईमधा अर्कधारकममीहरूले के-कस्तो संस्धाग्त पररदृश्मधा 
कधाम  गरररहेकधा  िन् ? के  आलोचनधातमक  संवधादकधा  लधारग  चधारहने  अनुसन्धान  क्षम्तधा 
उनीहरूसँग  ि ? के उनीहरूमधा शधारन्त  स्धापनधा, मधानवअर्कधारको  प्वधिटिन  र  सधामधारजक 
न्धा्कधा  लधारग  लि्न आवश्क ञिधान र स्ो्त ि ? र्नै  सधामधारजक-रधाजनीर्तक  पररवेश 
र  महत्वपूणटि  प्श्नहरूको  सेरोफेरोमधा  शैरक्षक/प्धारञिक संस्धा, अर्कधारमुिी पैरवी संस्धा, र 
सधावटिजरनक ्बौरधिक/पत्रकधारर्तधा क्षेत्रको संस्धाग्त  मूल्धंाकन गररएको र््ो । ्ो संस्धाग्त 
मूल्धंाकनको उद्ेश् पैरवी-अनुसन्धानमधा रहेकधा कमी-कमजोरीलधाई पत्धा लगधाएर पैदल 
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अनुसन्धान र प्कधाशनको मधाध्म्बधा् ्ी ्तीन क्षेत्रलधाई एकअकधाटिसँग जोि्न र उनीहरू्बीच 
समपकटि  ्बढधाउन कोरसस गनुटि परन हो, जसले गदधाटि ्तथ्, ्तथ्धंाक, र ्तथ्परक रवशे्षणकधा 
आ्धारमधा पैरवी गनटि सरक्ोस् । 

शैश्षिक/प्रधाश्ञिक षिषेत्र
अर्कधारमुिी पैरवीको दृरटिकोण्बधा् हेनने हो भने परचिम ्तरधाईको प्धारञिक क्षेत्रको अवस्धा 
त्र्त उतसधाहजनक देरिँदैन । संस्धाग्त मूल्धंाकन (मधार ट्िन चौ्तधारी २०७६) ्बधा् के भनन 
सरकनि भने रजललधाको कुल जनसंख्धाको अनुपधा्तमधा मधानरवकी र समधाज रवञिधानमधा भनधाटि 
भएकधा रवद्धा्मीको संख्धा रनकै ्ोरै ि । एक ्त, समधाज रवञिधानमधा सनधा्तकोत्र ्तहको पढधाइ 
हुने  क्धामपस  नै  कम  िन्,  अकको, पढधाइ  हुने  ठधाउँमधा  परन  रनकै  ्ोरै  रवष्  मधात्र पढधाइनि  । 
रवद्धा्मी संख्धाको अनुपधा्तमधा रशक्षकहरू भने ्ेरै िन् । प्धारञिक र पैरवी-अनुसन्धान दवैु्तफटि  
िधासै रुरच त्हधाँ देरिँदैन ।

क्धामपसमधा अध्धापनर्त एक्री रशक्षक “पढधाउनमै” मधातै्र व्स्त िन् । रशक्षण पेशधामधा 
रनभटिरहरूको  मुख्  रचन्तधा  जीरवकोपधाजटिन  भएकधाले  उनीहरूलधाई  पैरवी-अनुसन्धान  गनटि 
सम्  रमलदैन, अरन अनुसन्धानमधा  लधागन  उनीहरूलधाई  कुनै  प्ोतसधाहन  िैन  ।  दोस्ो  िधाले 
रशक्षकहरू व्रतिग्त रुरच र क्षम्तधाकधा आ्धारमधा सधामधारजक आनदोलनमधा सरक्र् िन् । ्तर, 
रवरभनन  सधामधारजक-रधाजनीर्तक  र  संस्धाग्त  करठनधाइले  उनीहरूले परन ्ती आनदोलन्बधारे 
लेरिरहेकधा िैनन् । 

अर्कधारमुिी पैरवी-अनुसन्धान ्धा ्त िैन, क्ैत ि भने सो ्ेरै नै कमजोर ि । 
व्रतिग्त पहलमधा गररएकधा केही अनुसन्धान (अपवधाद) ्बधाहेक प्धारञिक क्षेत्र अनुसन्धानमधा 
संलगन िैन, अझ पैरवी अनुसन्धानमधा ्त झन् िँदै िैन । नवलपरधासीकधा एक पत्रकधार एवं 
अर्कधारकममीको प्र्तरक्र्धा र््ो, “सधामधारजक आनदोलनहरूमधा शैरक्षक क्षेत्रको ्ोगदधान 
न्ून ि, अ्वधा िँदै िैन भनन सरकनि ।”1

पुस्तकधाल्लधाई  अनुसन्धानको पूवधाटि्धार  र  ञिधानको  स्ो्त  सममको  पहुँचको  सूचक मधानने 
हो भने ्स  क्षेत्रकै  पुरधानो  सधावटिजरनक  पुस्तकधाल्कधा  रूपमधा  रचरनने  ्बु्वलको  महधावीर 
पुस्तकधाल्  लगभग  प््ोगरवहीन  अवस्धामधा  ि  । ्बु्वल  ्बहुमुिी  क्धामपस  र  भैरहवधा 
क्धामपसकधा  पुस्तकधाल्  केवल  पधाठ््पुस्तक र परत्रकधा  पढ्नकधा लधारग  मधातै्र  रवद्धा्मीहरूले 
प््ोग गिटिन्  । प्धा्ः सधावटिजरनक पुस्तकधाल् परन  पत्रपरत्रकधा  पढ्ने  ्लोमधात्र  भएकधा  िन्  ।

1 पत्रकधार एवं अर्कधाममी वजृरधाज कुशवधाहधासँग मे १५, २०१९ मधा गररएको कुरधाकधानी ।
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गैरसरकधारी ससं्धाको अवस्धा
कमजोर प्धारञिक पूवधाटि्धारले परचिम ्तरधाईकधा गैससहरूको अर्कधारमुिी पैरवी-अनुसन्धानमधा 
परन प्र्तकूल प्भधाव परेको ि । अनुसन्धानको लधारग रवष्को िनो्, सम्बरन््त रवष्मधा 
पूवटि-प्कधारश्त ञिधानको अध््न, ्तथ्धंाक संकलन, ्तथ्धंाकको रवशे्षण र व्धाख्धा गनने जस्तधा 
क्षम्तधा/जधानकधारी अनुसन्धा्तधामधा हुन आवश्क ि । ्तर प्धा्ः स्धानी् अर्कधारकममीहरू 
दधा्तधाकधा लधारग ्तथ्धंाक जु्धाइरदने मधाध्म मधात्र ्बनेकधा िन् । अनुसन्धानकधा स्ैब प्रक्र्धा 
र चरणमधा संलगन नगररने भएकधाले उनीहरूमधा ्ती क्षम्तधाको रवकधास भएको िैन । 
रुपनदेहीमधा  अवरस््त  एक  अन्तरधाटिरट्रि्  गैससमधा  कधाम  गनने  अकधाटि  अरभ्न्तधाकधा अनुसधार 
गैसस अरभ्न्तधाहरू  फग्त दशटिकमधात्र  हुन्; परर्ोजनधाकधा रवरभनन पक्ष्बधारे र परर्ोजनधा 
अन्तगटि्त ्रद पैरवी-अनुसन्धानको पधा्ो परन ि भने सो्बधारे के-कसरी गनने भनने रनणटि् 
मधार्  नै  गररसरकएको  हुनि  ।2 अनुसन्धान्बधा् प्धाप्त ्तथ्धंाक र ञिधानको सवधारमतव परन 
दधा्तधाकै मधात्र हुने हुनधाले ्सले  ञिधानको  िधािललधाई  झन्  गरह¥्धाइरदएको  ि  । स्धानी् 
अर्कधारकममी लगधा््तकधा सरोकधारवधालधाहरू सम्बरन््त रवष् र मुद्धामधा रधाम्ो दिल रधाखने 
भए परन अनुसन्धानमधा उनीहरूको सरक्र् र पूणटि सहभधारग्तधा नहुँदधा, र अनुसन्धानकधा ्तथ् 
र ्तथ्धंाकमधा उनीहरूको र समुदधा्को सवधारमतव नहुँदधा उनीहरूले रवष्लधाई सैधिधारन्तक र 
्तधारकटि क व्धाख्धा-रवशे्षण गरी प्कधाशन-प्सधारण गनने मौकधा पधाउँदैनन् ।

अनुसन्धानको महत्व न्बुझनधाले परन गैससहरू अर्कधारमुिी पैरवी-अनुसन्धानमधा लधागन 
सकेकधा िैनन् । पैरवीलधाई अनुसन्धान र लेिनसँग परन जोि्नु पिटि  भनने कुरधा गैससमधा कधाम 
गनने अरभ्न्तधाहरूलधाई महसुस  भएको देरिँदैन । करपलवस्तुकी एक  अरभ्न्तधा लक्मी 
श्ेष्ठकधा अनुसधार स्धानी् पेशधाकममी वधा अर्कधारकममी भएकधाले उनीहरूसँग परहलेदेरि  नै 
जधानकधारी, सधानदरभटिक ्तथ् र स्लग्त अनुभव ्त ि ्तर अनुसन्धान प्रक्र्धामधा उनीहरूलधाई 
संलगन गरधाइँदैन । उनी भरनिन्, “प्र्तवेदन अरूले नै लेखिन् जुन हेदधाटि हधामी आफँै अचमममधा 
पिछौं । रवष्मधा दिल नै नभएको मधारनसले प्र्तवेदन लेिेको हुनि र महत्वपूणटि  रवष्लधाई 
्ेबवधास्तधा  गररएको  हुनि  ।  हधामीलधाई  कसरी  लेखने  भनने  कुरधा  ्धाहधा  नहोलधा  ्तर  अनुसन्धान 
कस्तो  देरिनुपिटि  भनने  ्त  ्धाहधा  ि  रन ।”3 

स्धानी् पेशधाकममी वधा अर्कधारकममीलधाई अनुसन्धानकधा समपूणटि प्रक्र्धामधा सहभधागी 
गरधाउन सके उनीहरूले आफूसँग भएको जधानकधारी र ्तथ्लधाई लेिनमधा ढधालन सकिन् । ्सले 
उनीहरूलधाई सव्तनत्र, सवधावलम्बी, र रनट्पक्ष रूपमधा पैरवी-अनुसन्धानमधा लधागन प्ोतसधाहन 
रमलि ।

2 अरभ्न्तधा रधाजरकशोर रजकसँग मे ३, २०१९ मधा गररएको कुरधाकधानी ।
3 श्ेष्ठसँग मे ३, २०१९ मधा गररएको कुरधाकधानी ।
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सधाव्वजश्नक बौश्धिक/पत्रकधाररतधा षिषेत्रको अवस्धा 
पत्रकधारर्तधा आफँैमधा िोज र लेिनमधा आ्धारर्त पेशधा हो । त्स अ ट्िमधा पत्रकधारहरू 
अनुसन्धानकधा आ्धारभू्त प्रक्र्धासँग अभ्स्त भएकधा हुनिन् । अर्कधार सम्बन्ी 
मुद्धामधा पत्रकधार/अरभ्न्तधाको प्धाटिप्त अनुभव हुँदधाहुँदै अनुसन्धान गनने क्षम्तधाको अभधाव वधा 
अनुसन्धानकधा रवरभनन चरणमधा आवश्क पनने प्रशक्षण, सीप र सललधाह पधाउने अवसर 
नहुँदधा ्स क्षेत्र्बधा् हुन सकने पैरवी-अनुसन्धान परन कमजोर ि ।

रुपनदहेीकधा एक पत्रकधार/अरभ्न्तधाकधा अनुसधार, अर्कधंाश पत्रकधारले कमै मधात्र फलो-अप 
ररपोर ट्िङ  गिटिन्  र  आफूले गरेकधा कधामको अरभलेि  परन  रधाखदैनन्  ।  उनकधा अनुसधार, एउ्ै 
घ्नधालधाई  लधामो  सम्समम  पछ्धाइरहँदधा  मधातै्र घ्नधाको  ्बृह्त्  प्वरृत् र महत्व परहल्धाउन 
सरकने र सधँाचो अ ट्िमधा अनुसन्धान हुने गिटि , जसले गदधाटि ्तथ्-्तथ्धंाक  सरह्तको  लधामो 
अनुसन्धानधातमक  लेि  ्त्धार गनटि  सरकनि  ।4 त्सैले, उप्ुति ्तधारलम हुने हो भने फलो-
अप ररपोर ट्िङ गरेकधा पत्रकधारहरूले आफनधा र्तनै अरभलेि, ररपोर ट्िङको आ्धारमधा पैरवी-
अनुसन्धान गनटि सकिन् ।

पत्रकधारहरूको  सधामधारजक अनुसन्धान गनने क्षम्तधा र समभधावनधालधाई उनीहरूले  पैरवी-
अनुसन्धान  गदधाटि सधामनधा  गनने  चुनौ्ती्बधा् ्बुझन सरकनि । म्ेस  आनदोलनको  सम्मधा 
मधानवअर्कधार  उललंघन  र  रहंसधाकधा  घ्नधाहरू्बधारे  रवरभनन  ररपोर ट्िङ  गरेकधा  रुपनदेहीकधा 
अकधाटि पत्रकधार भनिन्, “दश वषटि अरघदेरि मैले मधानवअर्कधार उललंघनकधा घ्नधाहरूको 
दस्तधावेजीकरण गरररहेको िु । मसँग रवरभनन अरभलेिहरू र लधामो अनुभव हुँदधाहुँदै परन 
मैले त्सलधाई लधामो अनुसन्धान मूलक लेि ्त्धार गनटि िोजदधा ्ुपै् चुनौ्ती आए ।”5

भुई ं ्तहको अर्कधारमुिी  पैरवीलधाई अरभ्न्तधाहरूले आवश्क सीपको अभधावमधा 
आफँैले जु्धाएकधा ्तथ्, ्तथ्धंाक, र प्मधाणमधा जोि्न सकेकधा िैनन् । अर्कधारमुिी  पैरवी-
अनुसन्धानको  प्धाटिप्त  अभ्धास  नभएकधाले  स्धानी्  गैससले  आफूले  परहले  गरेकधा  पैरवी-
गर्तरवर्हरूको  उरच्त  अरभलेि रधाखदैनन् । स्धानी् स्तरमधा रवरभनन मधाध्म्बधा् चचधाटि 
गररए परन, र्तनले रधारट्रि् स्तरमधा िधासै महत्व रधाखन र ध्धान रिचन सकेकधा िैनन् । फल्तः 
र्तनले नीर्त-रनमधाटिणमधा असर पधारेको देरिँदैन । त्सैले, पैरवी-अनुसन्धान गनने स्धानी् 
स्तरकधा  अर्कधारमुिी  पैरवी  संस्धाहरू एक ्त ्ोरै संख्धामधा  िन् । दोस्ो, जे जर्त िन ्
्ती परन कमजोर  िन्  र  उनीहरू्बीच  आपसी  सं्ोजन, सहकधा ट्ि  िैन  । 

संस्धाग्त मूल्धंाकनद्धारधा ्ी कमी-कमजोरीलधाई पत्धा लगधाएर स्धानी् स्तरमधा ि्ेर 
गररने अनुसन्धानमधा आ्धारर्त भएर ्बहस, संघषटि, र आवधाज मधाफटि ्त ्ी ्तीन क्षेत्रलधाई 
एकअकधाटिसँग जोि्न र र्तनीहरू्बीच समपकटि  ्बढधाउन कोरसस गनुटि परन ्ो परर्ोजनधाको 

4 पत्रकधार/अरभ्न्तधा दीपक ञिवधालीसँग मे १५, २०१९ मधा गररएको कुरधाकधानी ।
5 रधामरवकधास चौ्रीसँग मे १५, २०१९ मधा गररएको कुरधाकधानी ।
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उद्ेश् र््ो । नेपधालको सधावटिजरनक वतृ्लधाई फरधारकलो पधानने कधाममधा अध््न-अनुसन्धान, 
सधावटिजरनक ्बहस, लेिन-प्कधाशन लगधा््तकधा ्बौरधिक-प्धारञिक कधा ट्ि गररआएको संस्धाको 
हैरस््तले मधार ट्िन चौ्तधारीले परचिम ्तरधाईमधा उरललरि्त ्तीन क्षेत्र्बीच समनव् र समपकटि  
्बढधाउने कधा ट्िलधाई अरघ ्बढधाउन मधानवअर्कधार क्षेत्रमधा उललेिनी् कधाम गरेको मधाहुरी 
होमसँग सहकधा ट्ि गरेको हो । ्सले भरवट््मधा अनुसन्धान-लेिन-प्कधाशन कधा ट्िमधा परचिम 
्तरधाईकै स्ो्त-सधा्न्ुति र ने्तृतवदधा्ी संस्धाको रूपमधा स्धारप्त हुने गरी सो संस्धाको परन 
क्षम्तधा अरभवरृधिमधा सह्ोग पुगने अपेक्षधा गररएको ि ।

पैदल अनुसन्धान
भुई ं ्तहमधा पैरवी-अनुसन्धान गरररहेकधा अध्े्तधा, अरभ्न्तधा, अर्कधारकममी, सञचधारकममी, 
वधा सधा्धारणजनले अध््न-अनुसन्धानमधा रुरच रधाखने र लेखने कधामलधाई हधामीले “पैदल 
अनुसन्धान” वधा अंगे्रजीमधा “्ेब्रफु् ररसचटि” भनेकधा िौ ँ (डे्ज सन् २००२ : ८१७) ।6 
्हधँा हधामीले पैदल अनुसन्धानलधाई प्धारञिक, सहभधारग्तधा मूलक, र कधा ट्ि मूलक (एकसन) 
अनुसन्धानभनदधा फरक ढंगले हेरेकधा िौ ँ । 

रवशेषणकधा रूपमधा “पैदल” को अव्धारणधा रवरभनन पेशधा र पेशधाकममीसँग जोिेर प््ोग 
गनने प्चलन ि । जस्ैत, पैदल िधाक्र, पैदल पत्रकधार, पैदल वरकल, पैदल रशक्षक, पैदल 
महधामधारीरवञि, आरद, जसलधाई रभनन-रभनन सम्, स्धान र परररस्र्तमधा रभनन-रभनन रूपमधा 
पररभधारष्त गररएकधा िन् । उदधाहरणको लधारग, चीनकधा दुगटिम गधाउँमधा सवधासथ् सेवधा रदन सन ्
१९६८ र्तर न्ून्तम औपचधाररक रशक्षधा मधात्र भएकधा ्तर सवधासथ् क्षेत्रमधा कधामको अनुभव 
र ्तधारलम रलएकधा स्धानी् सवधासथ् सव्ंसेवक (प्धारधामेरिक) लधाई पैदल िधाक्रको 
अव्धारणधारभत्र ल्धाइएको र््ो (झधाङ र अनशुलि सन् २००८) । नेपधालमधा दुगटिम भरनने 
क्षेत्रकधा ्बधारसनदधाकधा परररस्र्त, घ्नधा र प्रक्र्धा्बधारे पत्रपरत्रकधामधा लेखने पत्रकधारहरूको 
सञजधाल ्बनधाउन पैदल पत्रकधार ्त्धार गनने ्तधारलम रदइएको र््ो (कोइरधालधा र रवटि सन ्
१९९५) । त्सै गरी, दरक्षण अररिकधामधा दुगटिम क्षेत्रकधा ्बधारसनदधालधाई रशक्षधा रदन र रशक्षण 
कधा ट्ि गनटि इजधाज्त नरलएकधा ्त्धा रनपुण भइनसकेकधा रशक्षकहरूलधाई व्धावसधार्क ्बनन 
एवं रशक्षण कधाम्बधा्ै औपचधाररक रशक्षधा पधाउन पैदल रशक्षकको अव्धारणधा प््ोग गररएको 
र््ो (हेरनङ सन् २०००) । सधा्ै, चीनको द्नद् प्भधारव्त दुगटिम क्षेत्रमधा पिधारि परेकधा 
वगटिलधाई सव-प्रशरक्ष्त र स्धानी् अदधाल्तमधा मुद्धा द्तधाटि गनने र उजुरी रदने सममको ्तधारलम 
पधाएकधा पैदल वरकलहरूले न्धा् सेवधा रदएकधा र्ए (रल्ु सन् २००२) । ्सरी “पैदल” को 
अव्धारणधालधाई िो्ो सम्मधा रम्तव््ी ढंगले रवरभनन सधामधारजक, आर्टिक, र रधाजनीर्तक 

6 अंगे्रजीको “्ेब्रफु्” को सुहधाउँदो र सर्क नेपधाली शबद नभएको हुनधाले ्सलधाई ्हधँा 
“पैदल” भनेर अनुवधाद गररएको हो । पैदलले भुई ं सँगको रनक् सम्बन्लधाई जनधाउँि ।  
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चुनौ्ती भएकधा ठधाउँकधा समुदधा्लधाई ्तधारलम-प्धाप्त पैदल पेशधाकममीहरू्बधा् िरर्तो सेवधा रदने 
भनने अ ट्िमधा उप्ोग गररएको ्बुझन सरकनि ।

सधामधारजक अनुसन्धानको सनदभटिमधा भने पैदल अनुसन्धानले चधार ओ्धा रवष्लधाई इरंग्त 
गिटि  : (१) रदनहुँ आइपनने सधामधारजक समस्धाहरूलधाई रनरन्तर रूपमधा सधामधारजक अनुसन्धान 
र मूल्धंाकन्बधा् ्बुझने र समधा्धान गनने;7 (२) मजदूरले आफनो हकरह्तको सुरक्षधाको लधारग 
आफँै अध््न-अनुसन्धान गनने (की् र अरू सन् २००२); (३) समुदधा्लधाई सशतिीकरण 
गरी ्बधारहरी मध्स््तधार्बनधा समदुधा् रभतै्र्बधा् आफनो जीरवकोपधाजटिनको समधा्धान िोज़ने (रो् 
र हधार ट्िगन सन् २००८); र (४) अनुसन्धानको क्रममधा सवःगणनधा र सवःदस्तधावेजीकरणको 
महत्वलधाई दशधाटिउने (अपपधादुरधाई सन् २०१२) । ्सले गदधाटि आकधंारक्षक क्षम्तधालधाई ्बल 
पुगि र अनुसन्धानको मधाध्म्बधा् स्धानी् स्तरमधा ्बुझने, रसकने-रसकधाउने र समधा्धान गनने 
प्रक्र्धालधाई ्बल पुगि ।

पैदल अनुसन्धानकधा दुई मुख् रवशेष्तधा िन् : परहलो, ्सले सधामधारजक अनुसन्धान 
गनने अवसर्बधा् प्त्क्ष वधा अप्त्क्ष ्तवरमधा ्बधारहर परेकधालधाई अनुसन्धानमधा सधामेल हुने 
मौकधा रदनि, र भुई ं ्तह्बधा् ञिधान रनमधाटिण गिटि  । दोस्ो, ्सले भुई ं ्तहकधा व्रतिहरूलधाई 
उनीहरूको “अनुसन्धानको अर्कधार” (अपपधादुरधाई सन् २००६) को दधा्बीलधाई सवीकधारेर 
“लोक्तधारनत्रक नधागररक” (डे्ज सन् २००२) को हैरस््त प्धारप्तको वकधाल्त गनटि सघधाउँि ।

नेपधालमधा सम्-सम्मधा हुने गरेकधा संघषटि, आनदोलन र रधाज् व्वस्धा पररव्तटिनले 
समधाज र देश्बधारे रचन्तन गनने प्धारञिक, ्बौरधिक, र सचे्त नधागररकको जमधा्त ्बढधाएको ि । 
्तर भुई ं ्तहकधा मधारनसको आवधाजलधाई स्धानी्देरि प्देश हुँदै संघसमम प्र्तर्बरम्ब्त गरेर 
लोक्तनत्रलधाई स्बल ्बनधाउन भने सकेको िैन । स्धानी्, प्धादेरशक र संघी् ्तहमधा हुने 
गरेकधा ्बहसमधा भुई ं ्तहकधा प्धारञिक, अरभ्न्तधा र नधागररक समधाजको भूरमकधा ्बढधाउन र 
्ती ्बहसलधाई प्भधारव्त पधानटि पैदल अनुसन्धान जस्तधा कधा ट्ि जरुरी ि । उदधाहरणकधा लधारग 
्तरधाई-म्ेसमधा उठेकधा रधारट्रि् स्तरकधा रवरभनन जलदधा्बलदधा सवधाललधाई िधास गरी कधाठमधािौमँधा 
्बसने ्बौरधिक वगटिले उठधाइरहेकधा ्त िन्, ्तर कधाठमधािौ ँ ्बधारहर म्ेसकधा स्धानी् ्तहकधा 
व्रति वधा संस्धाहरूले अनुसन्धान र पैरवी गरेर रधारट्रि् स्तरमधा मुद्धा उठधान गरेको भने 
रवरैले भेर्नि । ्ो परर्ोजनधाले ्स्तधा स्धानी् वधा रधारट्रि् स्तरकधा सवधालमधा कधा ट्िर्त र 
अध््नर्त व्रति र संस्धाको क्षम्तधा र आकधंाक्षधाको अरभवरृधि गरेर उनीहरूको अनुसन्धान 
गनने क्षम्तधा र अर्कधारलधाई मुिरर्त गनटि सघधाएको ि । 

्स्तो पैदल अनुसन्धानको पहल रवरभनन सधामधारजक-रधाजनीर्तक व्धाव्धानकधा कधारण 
ञिधान उतपधादन, प्सधार, र रव्तरणमधा िधास गरी केनद् र मोफसल्बीच उतपनन असमधान ्बौरधिक-
प्धारञिक संरचनधा र पररदृश््बधा् उठ्ने गिटि  । ्सको कधारण अनुसन्धानकधा पूवधाटि्धारको कमी 

7 हनेुटिहोस्, www.barefootresearch.org.uk/projects/; अक्ो्बर ४, २०१८ मधा हरेरएको ।
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हुनुदेरि रलएर ञिधानको स्ो्त, अध््न, रसकधाइ र लेिन-प्कधाशनको अवसरको पहुँच्बधा् 
्धाढधा हुनु हो । सधा्ै, भुई ं्तहमधा गनटि सरकने वधा हुने अर्कधारमुिी पैरवी-अनुसन्धान कधा ट्िमधा 
प्धारञिक र नधागररक समधाज वगटिको चधासो र ्ोगदधानको कमीको कधारणले परन ञिधान उतपधादन 
र प्सधारको कधा ट्ि केनद्ीकृ्त भएको हुनि ।

हधाम्धा लधारग पैदल अनुसन्धानको औरचत् र अग्रसर्तधाकधा लधारग ्तीन रकरसमकधा अवस्धा 
र आ्धार रवद्मधान र्ए । परहलो, नेपधालकधा रवश्वरवद्धाल्हरूमधा सधामधारजक अनुसन्धान 
लगधा््तकधा प्धारञिक कधा ट्िको अवस्धा द्नी् ि नै, कधाठमधािौ ँ्बधारहर ्त औपचधाररक रशक्षधाको 
गुणस्तर अझ कमजोर ि । त्स्ैत, अनुसन्धानकधा लधारग आ्धारभू्त रूपमधा चधारहने ्तधारलम, 
पूवधाटि्धार (जस्तो पुस्तकधाल्, अनुसन्धान गोष्ठी/कधा ट्िशधालधा), ्बौरधिक-प्धारञिक समुदधा्को 
सह्ोग र सधामधारजक एवं आर ट्िक पूँजी नगण्प्धा्ः ि, जसको चचधाटि मधार् गररसरकएको 
ि । त्सैले, रवश्वरवद्धाल्भनदधा ्बधारहरकधा क्षेत्रमधा समधाज रवञिधान अनुसन्धानलधाई भुई ं
्तह्बधा् र लोक्तधारनत्रक ्तवरले उठधान गनुटि एउ्धा रवकलप हुन सकि भनने रवश्वधासमधा ्ो 
प््धास अरघ ्बढधाइएको हो ।8 

दोस्ो, “अनुसन्धान” को आफनै रधाजनीर्त ि । के-के गरर्ो भने त्ो अनुसन्धान हुनि; 
त्ो कसले, कसकधा लधारग गिटि  भनने्बधारे सोचन जरुरी हुनि । िधास गरी रवशेषधार्कधार प्धाप्त 
(रप्रभलेजि) वगटिको सधंासकृर्तक ्धारणधामधा आ्धारर्त भएर र उनीहरूकधा सवधा ट्ि (भौर्तक 
र वैचधाररक) पूरधा गनटि “अनुसन्धान” गररनि भनने आलोचनधा परन नभएकधा होइनन् । सधा्ै, 
प्धारञिक अनुसन्धानमधा दसी-प्मधाणको मधापदणि ्ेरै उचच हुने र त्सकधा लधारग गमभीर 
औपचधाररक ्तधारलम र रनरचि्त पद्र्त पछ्धाउनु पनने हुनि । अनुभवमधा आ्धारर्त व्धाख्धातमक-
रववेचनधातमक अभ्धासभनदधा परन “प्मधाणमधा आ्धारर्त” नीर्तग्त अनुसन्धानको मधाग गररनि । 
्तर डे्ज (सन् २०१९) ले भनेजस्ैत अनुभवलधाई प्मधाण मधारनएन भने नीर्त रनमधाटिण ्ोरै 
ञिधानमधा मधातै्र सीरम्त हुनसकि । त्सैले, पैदल अनुसन्धान भनेको अनुभवमधा आ्धारर्त 
ञिधानमधा जोि रदँदै प्धारञिक क्षेत्रमधा अभ्धास गररने “प्मधाणमधा आ्धारर्त” भनने रनहुँमधा गररने 
अनुसन्धानको रधाजनीर्तलधाई केही हदसमम प्श्न गनने, चुनौ्ती रदने प््धास हो । 

्ेतस्ो, भुई ं्तहमधा कधाम गनने स्धानी् व्रति र संस्धाहरूकधा अनुभव र ञिधानको कदर गददै 
समधाज रवञिधानको अनुसन्धानलधाई अझ लोक्तधारनत्रक ्बनधाउन ्सले सघधाउँि । एकर्तर 
स्धानी् मुद्धाहरू परन स्धानी्कधा सधा्सधा्ै रधारट्रि् रूपमधा परन महत्वपूणटि हुन सकिन ्
भने अककोर्तर स्धानी्हरू्बधा्ै र्तनको उठधान, रवशे्षण वधा समधा्धान िोरजनु/हुनु ्बढी 
औरचत्पूणटि हुनि । सधा्ै, ्बधारहर्बधा् हुने अध््न-अनुसन्धानले स्धानी््बधारे ञिधान उतपधादन 

8 रवश्वरवद्धाल् संरचनधा्बधारहर समधाज रवञिधान अनुसन्धानमधा न्धँा पुस्तधालधाई आकरषटि्त र 
प्रशरक्ष्त गनटि एवं ञिधान उतपधादनमधा भइरहेको लोक्तधारनत्रक अभ्धास सम्बन्ी जधानकधारीकधा लधारग 
हेनुटिहोस्, वन्त (२०६२) ।
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गनने ्तर त्स्तो ञिधान उतपधादनमधा स्धानी्कै सहभधारग्तधा नहुने र ्ती अध््न-अनुसन्धानको 
्बलमधा उतपधारद्त ञिधानको आ्धारमधा हुने रनणटि् प्रक्र्धामधा परन स्धानी्को सहभधारग्तधा 
नरहने हुनि । त्सैले, स्धानी्हरूको ञिधान हधारसल गनने क्षम्तधा वृरधि गरेर उनीहरूलधाई 
सशति ्तुल्धाउन आवश्क ि । परचिम ्तरधाईमधा गररएको ्ो पैदल अनुसन्धान अभ्धास 
्सै रसलरसलधामधा गररएको एउ्धा प््ोग र प््धास हो ।

पैदल अनुसन्धानको अभ्धास गनने क्रममधा हधामीले मधार् उललेि गररए झै ँ केही चरण 
पधार ग¥्ौ ँ । परहले, पैरवी अनुसन्धानकधा सनदभटिमधा ्तीन रजललधामधा अवरस््त संस्धाग्त 
परररस्र्तको समग्र मूल्धंाकन गरर्ो । संस्धाग्त मूल्धंाकनको क्रममधा ्तीन दजटिनभनदधा 
्बढी व्रतिहरूलधाई समपकटि  गररएको र््ो । अनुसन्धान पूवधाटि्धार र वधा्तधावरण, समभधारव्त 
अनुसन्धा्तधाकधा व्रतिग्त रुरच, उनीहरूले गनने दैरनक पैरवी र व्धावसधार्क कमटि्बधारे 
कुरधाकधानी गनुटिकधा सधा्ै उनीहरूकै कधा ट्िस्लमधा गएर अवलोकन समे्त गररएको र््ो । 
सधा्ै, उनीहरूलधाई अनुसन्धान क्षम्तधा अरभवृरधि सम्बन्ी कधा ट्िक्रम्बधारे जधानकधारी रदँद ै
त्समधा संगलगन हुन प्ोतसधारह्त गररएको र््ो । ्स क्रममधा परहलो चरणको समधाज 
रवञिधान अनुसन्धान सम्बन्ी ्तधारलम/कधा ट्िशधालधामधा जममधा २२ जनधा सहभधागी भएकधा र्ए । 
सहभधागीहरूलधाई आफूले गनटि चधाहेको अनुसन्धान्बधारे लेखन भरनएको र््ो अरन आफनधा 
्ोजनधा्बधारे उनीहरूले प्स्तुर्त रदएकधा र्ए । आफूले प्स्तु्त गरेकधा रवष्वस्तुप्र्त उनीहरूको 
अरभरुरच र सरक्र््तधा ्त्धा प्स्तु्त गरेकधा अनुसन्धानकधा अव्धारणधाकधा आ्धारमधा १३ जनधा 
पैदल अनुसन्धा्तधाहरू िनो् गररएकधा र््ो । 

्स्तो ्बौरधिक-प्धारञिक पररदृश् र अर्कधारमधा आ्धारर्त पैरवीकधा रवष्हरूको 
आकलनको कधाम रिसेम्बर २०१७ देरि जुन २०१८ समम गररएको र््ो । क्ररमक िनो्मधा 
दुई कुरधाले महत्वपूणटि भूरमकधा िेलेकधा र्ए । परहलो, स्धानी् ्तवरमधा सरक्र् भएकधाले 
उनीहरूमधा आ-आफनधा रवष्मधा प्धाटिप्त सूचनधा र समपकटि -सम्बन् हुनिन् भनने अपेक्षधा र््ो, 
जसको आ्धारमधा उनीहरूले ्तुरुन्ैत अनुसन्धानको रवष् प्स्तधाव गनटि सकनेिन् र एउ्धा 
रनरचि्त सम्धावर्मधा अध््न-िोजी गरेर लेिन कधा ट्ि गननेिन् भनने ठधारनएको र््ो । 
िनो् गदधाटि सधामधान््त्धा मधानरवकी ्त्धा समधाज रवञिधानमधा सनधा्तक ्तह उत्ीणटि भएकधा र 
परचिम ्तरधाईकधा ्तीन रजललधा—नवलपरधासी, रुपनदेही र करपलवस्तु—मध्े कुनै एकमधा 
कधाम गरररहेको हुनुपनने मधापदणि ्तोरकएको र््ो ।  दोस्ो, िनो् गदधाटि रवरव््तधालधाई 
ध्धान रदइएको र््ो—भूगोल, जधार्त, रलंग, पेशधा, संस्धा, मुद्धा, र रवष्कधा आ्धारमधा । 

लषेखन षिमतधा अश्िवशृ्धि
अनुसन्धान, दस्तधावेजीकरण र लेिन “क्षम्तधा अरभवरृधि” को दधा्बीलधाई ्त्बसमम रवश्वधास गनटि 
सरकनन ज्बसमम पैदल अनुसन्धानको उपजले एउ्धा मू्तटि आकधार (प्कधाशनकधा रहसधा्बले) 
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ग्रहण गददैन वधा त्स्तो अनुसन्धानले प्त्क्ष कुनै नीर्तग्त प्भधाव पधाददैन । ्तर, ्स्तो असरको 
समभधावनधा भने कुन परररस्र्तमधा ्स्तो क्षम्तधा अरभवरृधिको अभ्धास गरर्ो भननेमधा परन 
भर पिटि  ।9 परहलो, अनुसन्धा्तधाहरूले सीरम्त अनुसन्धान-पूवधाटि्धारमधा ्ेकेर कधाम शुरू 
गरे—जस्ैत, पुस्तकधाल् र सनदभटि-सूची/सधामग्रीको नगण् उपलब््तधा; रवञि सममको पहुँच 
र ्ती सँगको संग्तको कमी; रवश्वरवद्धाल् स्तरको रशक्षधाको कमजोर गुणस्तर; र ्तधारलम, 
गोष्ठी वधा कधा ट्िशधालधा ्त्धा “मेन्ररङ” को अभधाव । दोस्ो, पेशधाकममीको रूपमधा आ-आफनो 
ञिधान-क्षेत्रमधा उनीहरूकधा भोगधाइ, अनुभव, र अवलोकनलधाई रचत्रण गनने क्रममधा उनीहरूले 
समधाज रवञिधानकधा कुनै रवशेष अव्धारणधा (कनसेप्), रसधिधान्त, रवर्लधाई अपनधाएनन् । 
त्सैले उनीहरूले आफनधा अनुसन्धान-प्श्न एवं -नर्तजधालधाई संसधारकधा अरू अनुभव र ञिधान-
भणिधारमधा अवरस््त गनने वधा ्तुलनधा (रेफरेरनसङ/लोकेर्ङ) गरेनन् । ्ेतस्ो, न उनीहरूलधाई 
रवश्वरवद्धाल्कधा रशक्षक वधा प्धाञिहरूलधाई जस्तो “रक प्कधाशन गर, नभए रनसक” भनने 
द्बधा्ब ि, न पेशेवर अनुसन्धा्तधा जस्तो स्ैभँरर अनुसन्धानलधाई अँगधालनुपनने ्बधाध््तधा नै ि ।

्स्तो परररस्र्तमधा स्ैबलधाई एकै िधालको ्तधारलम उप्ुति हुन सकदैनथ्ो । प्त्ेक 
अनुसन्धा्तधाकधा आफनधा िुटै् रवशेष आवश्क्तधालधाई सम्बो्न गनने िधालको ्तधारलम र 
मेन्ररङ हुनुपथ्को । त्सै गरी, अनुसन्धा्तधाहरूको रवरव् कधा ट्िक्षेत्र, शैली र रुरच भएकधा 
कधारणले ्तधारलमको रवष्वस्तुको मधात्रधा परन पूवटि रन्धाटिरण गनटि सरकननथ्ो । र्नै कधारण 
्ो परर्ोजनधा अन्तगटि्त एउ्धा औपचधाररक र ्तीन ओ्धा अनौपचधाररक ्तधारलम/कधा ट्िशधालधा 
गररए । औपचधाररक ्तधारलम पैदल अनुसन्धा्तधाहरूको अरन्तम िनो्अरघ गररएको र््ो । 
समधाज रवञिधान अनुसन्धानकधा रवरव् पक्ष ्त्धा नेपधाली समधाज र उनीहरूले रोजेकधा रवष्सँग 
सम्बरन््त सधामग्रीहरू कधा ट्िशधालधामधा उप्ोग गररएको र््ो।  सधामग्री िनो् गनने रसलरसलधामधा 
नेपधाली समधाजलधाई र अझ त्समधा परन िधास गरी ्तरधाई-म्ेसको समधाजलधाई ्बुझन मद््त 
गनने समधाज रवञिधानकधा रवरभनन महत्वपूणटि रवचधार र अव्धारणधा समेर्एकधा सधामग्री कसरी 
स्ो्त व्रतिहरू मधाफटि ्त् अनुसन्धा्तधाहरूलधाई पसकने भनने्बधारे मधार ट्िन चौ्तधारीकधा र अन् 
प्धारञिक व्रतिहरूसँग व्धापक िलफल गररएको र््ो । ्सको उद्ेश् अनुसन्धा्तधाहरूलधाई 
उनीहरूको रुरचको रवष्मधा अनुसन्धान गनटि प्ोतसधारह्त गनुटि र््ो । 

सधा्त पधानधाको सधानदरभटिक सधामग्रीको सूची एवं समभधारव्त अनुसन्धा्तधाकधा रोजधाइकधा 
रवष्सँग सम्बरन््त लधामधा (प्धारञिक) र िो्धा (रवचधार-लेि) सहभधागीहरूलधाई उपलब् 
गरधाइएको र््ो । िधारनएकधा लेिमधा आ्धारर्त रही रवरभनन रवष्ग्त िलफल गररए; 
स्ो्त व्रतिहरूले ्ती रवष् ्धा मुद्धा्बधारे आफनधा रवचधार परसकए । आफूले गनटि चधाहेको 
अनुसन्धानको रवष्वस्तु्बधारे अनुसन्धा्तधाहरूले पेश गरेकधा प्स्तधावनधा वधा अव्धारणधा उपर 

9 ्ो कुरधा मधार ट्िन चौ्तधारीकधा ्ोगेश रधाजले जुन २०, २०१९ मधा भएको कुरधाकधानीमधा सुझधाएकधा 
हुन् ।



“पैदल” अनुसन्धान : अव्धारणधा र अभ्धास | 11

स्ो्त व्रतिहरूले र्पपणी र सुझधाव रदएकधा र्ए । प्धा्ः अनुसन्धा्तधा आफनो रवष्वस्तुमधा 
परहलेदेरि िु्ेबर कधाम गरेकधा व्रति भएकधाले उनीहरूमधा ञिधान, अनुभव, रवञि्तधा र््ो । 
त्सैले रवष्वस्तुमधा भनदधा परन रवष्वस्तुलधाई र्तिधानने, रवशे्षण गनने, र लेिनको पक्षमधा 
कधा ट्िशधालधामधा जोि रदइएको र््ो । कधा ट्िशधालधामधा अनौपचधाररक रहसधा्बमधा गहन िलफल 
गनने वधा्तधावरण ्बनधाइएको र््ो । एउ्धा सहभधागीकधा पृष्ठभूरम र अनुसन्धानको रवष् वधा 
प्स्तधावनधा अन् स्ैबलधाई ्धाहधा होस् र अनुसन्धान/लेिनको दौरधान एक अकधाटिलधाई सह्ोग 
गनटि सकून् भनेर ्सो गररएको र््ो । ्ो क्षम्तधा अरभवरृधि गनने र सधामधारजक पूँजी जु्धाउने 
एउ्धा अंग हो । सधा्ै, सहकममीले गरेको अनुसन्धानप्र्त रुरच रधाखनधाले उनीहरूमधा सह्ोगी 
भधावनधाको सधा्ै केही हदसमम प्र्तसप्धाटिको भधावनधा परन पैदधा होस् भनने सोच रधारिएको 
र््ो । सो औपचधाररक ्तधारलमपरि अरन्तम िनो्मधा परेकधा १३ जनधा अनुसन्धा्तधालधाई 
रवञिहरूकधा र्पपणीलधाई समे््द ैआफनधा प्स्तधावनधामधा ्प कधाम गनटि लगधाइ्ो । ्ती प्स्तधावनधाकधा 
आ्धारमधा मधार ट्िन चौ्तधारी रभत्रकधा र केही ्बधारहरकधा रवञिहरूलधाई अनुसन्धा्तधाकधा मेन्रकधा 
रूपमधा ्तोरकएको र््ो । 

्तधारलमलधाई क्षम्तधा अरभवृरधिको लधारग गररने सधामूरहक अभ्धास मधानने हो भने 
मेन्ररङलधाई व्रतिग्त रूपमधा गररने प््धास मधानन सरकनि । अ्धाटि्त्, ्तधारलम/कधा ट्िशधालधाले 
सधाझधा रवष्, आकधंाक्षधा, र समस्धालधाई सम्बो्न गिटि  भने मेन्ररङले व्रतिग्त । मेन्रले 
रवशेष गरी अनुसन्धा्तधालधाई प्स्तधाव पररमधाजटिन गनटि र अनुसन्धान-प्श्न प्स्््धाउन सह्ोग गनने, 
अध््नको लधारग आवश्क रवरभनन सनदभटि-सधामग्री उपलब् गरधाउने, लेिकधा मस्ौदधामधा 
र्पपणी र सललधाह-सुझधाव रदएर पररमधाजटिन गनटि सघधाउने, र लेिलधाई प्कधाशन्ोग् ्बनधाउन 
अरन्तम चरणमधा करप-एरिर्ङ गनने सममको कधा ट्ि गरेकधा र्ए । कर्तप् ्ी कधाम ्ेरलफोन 
वधा इमेल मधाफटि ्त र कर्तप् प्त्क्ष भे्घधा््बधा् गररएकधा र्ए ।  ्ेरलफोन वधा इमेल मधाफटि ्त 
मूल्तः अध््न सधामग्री उपलब् गरधाउने, अनुसन्धान-लेिनको प्गर्त्बधारे ्बुझने-्बुझधाउने, 
सधानधार्तनधा रजञिधासधा र समस्धा समधा्धान गररएकधा र्ए । अनुसन्धा्तधा र मेन्र्बीच प्त्क्ष 
भे् भने करपलवस्तुमधा गररएकधा ्तधारलम ्त्धा गोष्ठीकधा क्रममधा वधा अनुसन्धा्तधाहरू कधाठमधािौ ँ
आएकधा ्बि्त मधार ट्िन चौ्तधारीमधा भएको र््ो । सधा्ै, अनुसन्धान ्त्धा प्धाररमभक मस्ौदधा 
लेिन पचिधा्त् अनुसन्धा्तधालधाई आवधासको सुरव्धा सरह्त ्बढीमधा पधाँच रदनसमम कधाठमधािौमँ ै
रधािेर मेन्रको प्त्क्ष सह्ोगमधा उनीहरूको प्धाररमभक मस्ौदधालधाई आवश्क्तधा अनुसधार 
पुनलनेिन वधा पररमधाजटिन गनने वधा्तधावरण रमलधाइएको र््ो । ्स्बधा् अनुसन्धा्तधाले लेिनकधा 
्तररकधा रसकनेदेरि रलएर लेखदधा आइपरेकधा रवरभनन समस्धालधाई समधा्धान गनने ्त्धा मेन्रले 
रदएकधा र्पपणीलधाई रधाम्री ्बुझेर त्सलधाई सम्बो्न गनने मौकधा पधाएकधा र्ए । ्स्तो 
अभ्धासले ्ेरलफोन वधा इमेलकधा भरमधा गररने लधामो दूरीको मेन्ररङकधा क्रममधा आउने 
सञचधारग्त समस्धा र सीरम्त्तधालधाई ह्धाउन मद््त गरेको र््ो ।



12 | सोहन प्सधाद सधाह

पैदल अनुसन्धानको ्तधारलम र अन् रधारट्रि् ्त्धा अन्तरधाटिरट्रि् गैससकधा ्तधारलममधा 
रभनन्तधा ि । गैससकधा ्तधारलममधा भुई ं ्तहकधाहरूमधा िधासमधा कुनै “क्षम्तधा” हुँदैन त्सैले 
उनीहरूलधाई ्तधारलम रदइनुपिटि  भनने मधान््तधा हुनि । ्तर पैदल अनुसन्धानको ्तधारलममधा 
व्रतिकधा ञिधान र अनुभवको संग्रहको आ्धारमधा उनीहरूको आकधंाक्षधाको परहचधान गनने 
औजधारहरू रवकधास गररनि । रुपनदेहीकधा एक मधानवअर्कधारकममीलधाई पैदल अनुसन्धानको 
्तधारलम र उनले पधाएकधा अन् ्तधारलममधा के रभनन्तधा ि भनेर सोधदधा, उनको उत्र र््ो, 
“[अन् ्तधारलममधा] ्तधारलमपरि रवरलै मधात्र फलोअप ग न्े र सम्बन् त्हीं अन्त हुने गथ्को । 
्तर मधार ट्िन चौ्तधारीले प्गर्त रववरणको मधाध्म्बधा् फलोअप गरररहनि, पूवटि सधारहत्कधा 
सधामग्री पठधाइरहनि, र अनुसन्धानकधा रवरभनन चरणमधा औपचधाररक र अनौपचधाररक 
्तधारलमकधा सेसनको मधाध्म्बधा् समनव् गरररहेको हुनि । उसले मस्ौदधा पढ्ने, त्समधा 
र्पपणी गनने, ्तथ्धंाक/नर्तजधालधाई क्रसचेक गनने र वहृत्र दृरटिकोण रदने कधाम ग¥्ो ।”10 
त्स्ैत, करपलवस्तुकी अकमी एक अनुसन्धा्तधाले मेन्ररङ प्रक्र्धा्बधारे भरनन्, “्सले मेरो 
आतमरवश्वधास ्बढधाइरद्ो । मैले महसुस गरे ँरक सधामधारजक क्षेत्रमधा मेरो सरक्र््तधाको कधारणले 
मसँग प्धाटिप्त ्तथ्/्तथ्धंाक रहेि, र मसँग परन लेखने क्षम्तधा रहेि भनने ्धाहधा पधाएँ ।”11 
मेन्ररङलधाई ्तधारलमकै एउ्धा अंगको रूपमधा रलइएको र््ो जसले गदधाटि गरेर रसकने र प्धाप्त 
सूचनधालधाई अनुसन्धानकधा रवरभनन चरणमधा रवशे्षणधातमक रूपमधा प्स्तु्त गनटि सरक्ोस् । 
त्सैले, पैदल अनुसन्धान समधाज रवञिधानलधाई लोक्तनत्रीकरण गनने वैकरलपक ्तररकधा हो, 
जसले सीरम्त वगटिमधा रहेको अनुसन्धानको रवशेषधार्कधारलधाई चुनौ्ती रदनि । 

समधाज रवञिधान अनुसन्धानलधाई सधामधान्जनको ्बु्तधाभनदधा ्बधारहरको भनने ठधारननि । 
लधामो सम् रनरचि्त क्षेत्रमधा र्ब्तधाएकधाहरूमधा परन त्स्बधारे अनुसन्धान गनने सम्बन्मधा रनकै 
संकोच र अलमल देरिनि । समधाज रवञिधान सम्बन्ी प्धारञिक अनुसन्धानकधा सनदभटिमधा 
अनुसन्धानको क्रममधा आइपनने अलमल्बधारे मधानवशधास्ती अजुटिन अपपधादुरधाईको भनधाइ ्हधँा 
सधानदरभटिक ि । उनी लेखिन्, “अनुसन्धान के हो, ... ्सकधा अ ट्ि के हुन्, कसैले ‘अनुसन्धान 
गरररहेको’ िु भरनरहँदधा वधा अनुसन्धान गनटि अरूलधाई रसकधाइरहँदधा उनीहरू िधासमधा के 
गरररहेको ठधानिन् .... त्स्तो [अनुसन्धानको] संसधारमधा प्वेश गनटि [पधाउनकधा लधारग] श्तटि 
के के हुन् ?” (सन् २००६ : १६९) । ्स्ैत प्कधारको संकोच पैदल अनुसन्धा्तधाहरूमधा 
देरिएको परर्ोजनधाकी स्धानी् सं्ोजक (जो सव्ं एक पैदल अनुसन्धा्तधा समे्त हुन्) 
मधाहुरी होमकी लक्मी श्ेष्ठले ्ब्तधाएकी र्इन् । उनले परर्ोजनधा कधा्धाटिनव्नको प्धारमभमधा 

10 रधाम रवकधास चौ्रीसँग मे १५, २०१९ मधा गररएको कुरधाकधानी ।
11 मो्तीकलधा पंगेनीसँग जुन २९, २०१९ मधा गररएको कुरधाकधानी । 
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्ब्तधाएकी र्इन्, “अनुसन्धा्तधाहरूमधा ‘अनुसन्धान गनटि’ कसरी शुरू गनने र उनीहरू्बधा् के 
अपेक्षधा गररएको हो भनने्बधारे प्शस्त अलमल ि ।”12

अनुसन्धा्तधाहरूकधा भोगधाइ, अनुभव, रवञि्तधा, अवलोकन, र िोजीमधा अनुसन्धान 
आ्धारर्त र्ए, जसलधाई सर्क, सपटि, र सरल रूपमधा अरभलेि्बधि गनुटि र््ो । ्स्बधारे 
लक्मी श्ेष्ठ भरनिन् : 

मेरो स्ैकँो प्धा्रमक्तधा भनेको मेरधा रवग्तकधा अनुभवलधाई प््ोग गरेर र मेरो 
संस्धाको कधामलधाई आ्धार ्बनधाएर पैरवीलधाई अझ प्भधावकधारी ्बनधाउने र््ो । 
म ्स्बधारे सोचदैिु । जरहले परन मैले मरहलधाको नधागररक्तधाको अर्कधारको 
कुरधा गदधाटि, ्ेरै मधानिेले हधाम्ो चधासोलधाई ्ेबवधास्तधा गिटिन् । ्सलधाई गमभीर रूपमधा 
रलइँदैन । त्सैले, मैले ्ो अवसर पधाएपरि ्सै रवष्मधा अध््न गनने रन्ो गरे ँ। 
... मलधाई ्ो रवष्सँग सम्बरन््त कुनै रसधिधान्त वधा आइरि्ोलोजी (रवचधार्धारधा) 
्धाहधा िैन । ्ैतपरन उनीहरूकधा कुरधा सुनेर उनीहरूकधा आफनधा भोगधाइ र दुःिलधाई 
प्धा्रमक्तधा रदएर मैले नधागररक्तधा[सँग गधाँरसएकधा] उनीहरूकधा समस्धालधाई ्बुझने 
कोरसस गरेकी िु र त्समधा पैरवी गरेकी िु ।13 

आफूभनदधा फरक समुदधा्मधा गएर गररने अन् अनुसन्धानभनदधा रभनन िधाले ्ो पैदल 
अनुसन्धान अभ्धासमधा रवष्वस्तु िधानने, ्तथ् िोजने, र लेखने कधाम परन रभनन नै र््ो । 
रवश्वरवद्धाल्मधा हुने प्धारञिक अनुसन्धानभनदधा पैदल अनुसन्धान मुख् गरी दईु प्कधारले फरक 
र््ो । परहलो, प्धारञिक अनुसन्धानमधा लेिनकधा क्रममधा प्स्तु्त गररने ्तकटि  र प्मधाणहरू 
सघन अध््न रवर्द्धारधा पुरटि गनटि सरकने ्त्धा अन्त्र परन लधागू गनटि सरकने िधालको 
हुनुपिटि  भनने गररनि । त्सैले, प्धारञिक लेिनमधा ्तथ् र प्मधाणको उजधागर गनटि पूवटि प्कधारश्त 
सधामग्रीको प््ोग गनुटि पनने हुनि । ्तर, पैदल अनुसन्धा्तधाले गनने अनुसन्धान वधा लेिन भनेको 
आफूले देिेकधा-सुनेकधा र भोगेकधा घ्नधा/जधानकधारीको रसलरसलेवधार, सधानदरभटिक र ्तधारकटि क 
अरभलेिीकरण परन हो । उदधाहरणकधा लधारग, नवलपरधासीकधा वजृरधाज कुशवधाहधाले नेपधाल र 
भधार्त्बीच भएको गणिक रसंचधाइ र रवद्ु्त समझौ्तधाको कधारणले रवस्धारप्त भएकधाहरूको 
संघषटिको क्धा प्स्तु्त गरेकधा िन् । गणिक रन्नत्रण संघषटि सरमर्त कुनै औपचधाररक/रवर्व्त 
रूपमधा द्तधाटि भएको संगठन नभएर पीरि्तहरूको अनौपचधाररक समूह हो । पत्रकधार कुशवधाहधा 
सव्ं परन नदीपीरि्त हुन् र उनले आफू र आफनो समुदधा्ले भोगेकधा दुःि र संघषटिको 

12 श्ेष्ठसँग सेप्ेम्बर १०, २०१८ मधा गररएको कुरधाकधानी ।
13 लक्मी श्ेष्ठसँग सेप्ेम्बर २२, २०१९ मधा गररएको कुरधाकधानी ।
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अरभलेि आफनो लेिमधा रधािेकधा िन् । ्द्रप, उनको लेिमधा प्धाटिप्त सनदभटि सधामग्री वधा 
पूवटिप्कधारश्त सधामग्रीको अध््न नपधाइएलधा । 

 दोस्ो, प्धारञिक अनुसन्धानको उपजलधाई सैधिधारन्तक व्धाख्धा सरह्तको ्बहस मूलक 
्बौरधिक-प्धारञिक एवं रवचधार्धारधातमक रलरि्त दस्तधावेजकधा रूपमधा ्बुरझनि । सधा्ै, प्धारञिक 
अनुसन्धानलधाई एउ्धा लधामो शृंिलधाको रवग्तमधा ्ेकेर, वधा अकको शबदमधा भनदधा ख्धा्तीप्धाप्त 
रवद्धानहरूको कधाँ्मधा चढेर, गररने दधा्बी (रनचि्धातमक क्न) हो भनने ्बुझधाइ ि । स्लग्त 
अध््नद्धारधा ्तथ्परक घ्नधा वधा मुद्धाहरूलधाई अगधारि रधािेर व्धाख्धा गररएको पैदल 
अनुसन्धा्तधाको लेिनीमधा सैधिधारन्तक वधा रवचधार्धारधातमक लेपन ्त्धा पूवटिप्कधारश्त सधामग्री 
सँगको पहुँच वधा ञिधान नहुन सकि । 

उदधाहरणकधा लधारग, लक्मी श्ेष्ठले कधाठमधािौमँधा भएको एउ्धा िुलधा सेरमनधारमधा 
मरहलधालधाई नधागररक्तधाको अर्कधार्बधा् घरपररवधार, समधाज, र रधाज् स्ैब ्तह्बधा् कसरी 
वरञच्त गररएको ि भनने प्मधाण रदएकी र्इन् ।14 ््तधा कधाठमधािौमँधा मरहलधाको नधाम्बधा् 
सन्तर्तलधाई नधागररक्तधा रदनुपनने मधाग गरररहँदधा (जुन जधा्ज ि) म्ेसमधा भने मरहलधा सव्ं 
नै पधाररवधाररक अि्चनकधा कधारण नधागररक्तधा पधाउन्बधा् वरञच्त हुनुपरेको ्तथ्लधाई ्ेबवधास्तधा 
गररएको उनले ्ब्तधाएकी र्इन् । उनले आफनो अनुसन्धान्बधा् प्धाप्त ्स्तधा दृटिधान्तहरू 
सप्मधाण रधाखदधा कधाठमधािौकँधाहरूले अनौठो मधानेको सनदभटि ्हधँा उललेिनी् ि । त्सै 
गरी, नवलपरधासीमधा कधा ट्िर्त अर्वतिधा सरसव्ती शमधाटिले वकधाल्तको क्रममधा “अदधाल्त्बधा् 
आफनो पक्षमधा फैसलधा पधाएको ्तर न्धा् नपधाएको” भनने कधानूनी क्षेत्रमधा प्चरल्त भनधाइ 
मधाफटि ्त मरहलधाहरूले नधागररक्तधा नपधाएर िपनुपरेको व््धा र पधाएपरि परन उनीहरूको 
जीवनले न्धँा मोि रलन नसकेको कुरधालधाई दशधाटिएकी िन् । ्ी दुवै लेिमधा न ्त कुनै ठोस 
समधाज रवञिधानकधा रसधिधान्त वधा अव्धारणधाको लेपन ि, न ्त कुनै संसधारकधा अरू ठधाउँमधा 
हुन सकने वधा भएकधा ्स्तधा घ्नधा र मुद्धालधाई सनदभटि स्ो्तकधा रूपमधा उललेि गररएको ि । 
त्सैले र्नमधा उधिृ्त गनने शैलीमधा रवग्तको सैधिधारन्तक ्बोझ िैन । ्स अ ट्िमधा, ्ी भनेकधा 
अनुसन्धा्तधाले आफनो देिधाइभोगधाइकधा आ्धारमधा गरेकधा ्तकटि  र पैरवी हुन्, जसले पठनी् 
लेिन, नवीन सोच, दृरटिकोण, वधा अन्तदृटिरटि रदने कोरसस गिटिन् । 

त्सैले अनुसन्धान गनने र त्सको क्षम्तधा अरभवरृधि गनने भनेको रनरन्तरको आवश्क 
सह्ोग सरह्त “गददै रसकने” एउ्धा प्रक्र्धा हो । ्ो प्रक्र्धामधा आवश्क सीप र ञिधान 
अनुसन्धा्तधा सव्ंले आजटिन गनने हो । करपलवस्तुकधा संज् कुमधार पधासीको ने्ुवधा जधार्तउपर 

14 “नेपधाल अध््नमधा मरहलधा अनुसन्धानक्तधाटिहरूको सरक्र््तधा” शीषटिकमधा मधार ट्िन चौ्तधारीमधा 
फधागुन १९, २०७५ मधा आ्ोरज्त सेरमनधारमधा प्स्तु्त भनधाइ । सधा्ै, परि जून २९, २०१९ मधा 
करपलवस्तुमधा भएको अनुसन्धान प्स्तुर्त कधा ट्िशधालधामधा परन श्ेष्ठले आफनो प्स्तुर्तमधा ्ो सनदभटि 
व्ति गरेकी र्इन् ।
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गररएको अध््नमधा उनलधाई सपटि नचधाउने र मधागेर जीरवकधा चलधाउने ने्ुवधा ्बधारेको पूवटि-
प्कधारश्त सधामग्री पधाउन ्ेरै करठन भएको र््ो । ्सरी ञिधानको सीरम्त स्ो्त र अनुसन्धानकधा 
आ्धारभू्त सीपहरूको कमी भएको परररस्र्तमधा अनुसन्धा्तधामधा देरिने हीनभधाव र त्सले 
अनुसन्धानमधा पधानने ्बधा्धालधाई ह्धाउन अनुसन्धानलधाई केही फरक ढंगमधा ्बुझनुपनने हुनि, र 
्ो एउ्धा रनरन्तरको “गददै रसकने” प्रक्र्धा हो भनने कुरधामधा जोि रदनु जरुरी ि । 

पैदल अनुसन्धानको सनदभटिमधा एउ्धा रलरि्त दस्तधावेजको रूपमधा अनुसन्धानको 
उपजलधाई “क्षम्तधा अरभवरृधि” को एउ्धा मधापन गनटि सरकने आवश्क उपलरब्को रूपमधा 
रलन सरकएलधा, ्तर ्ो नै समपूणटि उपज भने होइन । अनुसन्धानकधा नर्तजधालधाई रलरि्त 
्बधाहेक अन् ्तररकधा्बधा् परन समपे्षण गनटि सरकनि, र ्ी गैर-लेिनकधा ्तररकधा कर्तप् 
अवस्धामधा अझ प्भधावकधारी परन हुन सकिन् । रवरभनन कधारणवश लेिको मस्ौदधा ्बुझधाए 
परन प्कधाशन्ोग् लेि ्बुझधाउन नसकेकधा अनुसन्धा्तधा्बधारे उनकधा मेन्र देवेनद् उपे््तीको 
्बुझधाइ ्स्तो ि, “रवष्वस्तुमधा रधाम्ो पकि भएकधाहरूले आफनो अनुसन्धानमधा आ्धारर्त 
्तथ्, नर्तजधा र रवशे्षणलधाई मौरिक रूपमधा वधा अरू कुनै मधाध्मद्धारधा परन प्स्तु्त गनटि 
सकनुपिटि, ्तधा रक र्तनले आफनो पैरवी्बधा् समधाजलधाई त्सप्र्त आकरषटि्त गनटि सकून । ्सलधाई 
परन क्षम्तधा रवकधासको एउ्धा उपलरब् मधाननुपिटि  । अध््न-अनुसन्धानको उपलरब्लधाई 
लेिनमधा मधात्र सीरम्त गररनु हुँदैन ।”15

कधाठमधािौ-ँकेरनद््त ञिधान उतपधादन प्णधाली, ञिधानको स्ो्तमधा पहुँच र ्तधारलममधा सीरम्त 
वगटिको रवशेषधार्कधार ्त्धा सधामधारजक अनुसन्धान मूल्तः रवश्वरवद्धाल्रभत्र सीरम्त भएको 
अरहलेको पररप्ेक््मधा ्ो समग्र प्रक्र्धालधाई लोक्तनत्रीकरण गनटि र भईु ं्तहकधा आवधाजहरूलधाई 
सुनन पैदल अनुसन्धानको भूरमकधा महत्वपूणटि हुनि । ्सकधा लधारग, स्धानी् स्तरमधा स्लग्त 
अनुभव र ञिधान भएकधा अध्े्तधा, अरभ्न्तधा, अर्कधारकममी, सञचधारकममी, वधा सधा्धारणजनलधाई 
ञिधान उतपधादनमधा सररक गरधाउनु जरुरी ि । भुई ं ्तहकधा ्ी व्धावसधार्क पेशधाकममीहरूसँग 
रवश्वरवद्धाल्मधा रदइने अनुसन्धान सम्बन्ी उचच ्तहको औपचधाररक ्तधारलम वधा अनुभव 
नहोलधा, ्तर पैदल अनुसन्धान जस्तधा प्कृ्धाद्धारधा उनीहरूलधाई आवश्क ्तधारलम वधा अवसर 
रदएर ्तमधाम व्व्धानकधा वधावजूद परन अनुसन्धान र ञिधानउतपधादनमधा लधागने आकधंाक्षधा जगधाउन 
सरकनि । ्स्तो प््धासले उनीहरूको सोचने क्षम्तधालधाई ्बढधाई समधाजकधा रवरभनन घ्नधा र 
मुद्धाहरूमधा पैरवी गनटि ्त्धा सधामधारजक अनुसन्धानको मधाध्म्बधा् घ्नधाको रववरण, रवशे्षण, 
र व्धाख्धा गनटि सघधाउँि । सधा्ै, रवश्वरवद्धाल्को अध््न-अनुसन्धानको घेरधा्बधा् ्बधारहर 
रहेकधा ्तर महत्वपूणटि सधामधारजक मुद्धाहरूलधाई स्तहमधा ल्धाउन मद््त गिटि  ।

15 उपे््तीसँग अगस्त २०, २०१९ मधा गररएको कुरधाकधानी । 
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पैदल अनुसन्धानको उपज
्ो परर्ोजनधा स्धानी् स्तरको पैरवी-अनुसन्धानमधा केरनद््त भएकोले अनुसन्धा्तधाहरूले पेश 
गरेकधा रवष्वस्तु परन उनीहरूले आफनो पेशधाग्त जीवनमधा गददै आएकधा कधाम र पैरवीसँग 
सम्बरन््त हुनु सवधाभधारवक ि । त्सैले, ्स पुस्तकमधा समेर्एकधा रवष् परर्ोजनधाले 
रनदनेरश्त वधा िनो् गरेको नभई अनुसन्धा्तधाकधा कधा ट्िक्षेत्र र रुरचसँग सम्बरन््त िन् । 
्हधँा सरममरल्त लेिले म्ेससँग सम्बरन््त रवरभनन रवष्/मुद्धालधाई प्र्तरनर्तव गिटिन्, 
जसलधाई चधार ओ्धा मूल रवष्मधा वगमीकरण गररएको ि : लैंरगक रवभेद (लक्मी श्ेष्ठ, 
सरसव्ती शमधाटि र उमधा पौिेलकधा लेि); शधारन्त प्रक्र्धा र मधानवअर्कधार (दीपक ञिवधाली, 
रधामरवकधास चौ्री र मो्तीकलधा पंगेनीकधा लेि); जीरवकोपधाजटिन (वृजरधाज कुशवधाहधा, 
संज् कुमधार पधासी र रधामचनद् श्ेष्ठकधा लेि); र, सधामधारजक समधावेशीकरण (सोनधा िर्क 
र रक्षधारधाम हररजनकधा लेि) ।

्तरधाई-म्ेसकधा नधागररक र नधागररक्तधाको प्मधाणपत्रको रवष् रधारट्रि् स्तरमै एउ्धा पेरचलो 
र दीघटिकधालीन मुद्धाको रूपमधा रहँदै आएको ि । ्ो मुद्धा्बधारे लेखदधा-्बोरलँदधा नधागररक्तधाको 
प्मधाणपत्र नभएकधा, नपधाएकधा मरहलधाकधा दुःि र संघषटि भने ओझेल पनने गरेको ि । दुई 
पैदल अनुसन्धा्तधा (लक्मी श्ेष्ठ र सरसव्ती शमधाटि) ले ्ो रवष् उठधाएकधा िन् । म्ेसी 
मरहलधाले नधागररक्तधाको मधाग गदधाटि स्बभनदधा परहलधा पररवधार्बधा्ै घरेलु रहंसधा र भेदभधाव भोगन ु
परेको कुरधाको गुनधासो एक सधामधारजक अरभ्न्तधाकधा हैरस््तले लक्मी श्ेष्ठकहधँा आउँिन् । 
उनीहरूकधा ्ती समस्धाको समधा्धान िोजने क्रममधा समुदधा्को ्तहदेरि केनद्ी् ्तहसमम ै
आइपनने रवरभनन जर्ल्तधाको व्धाख्धा उनले आफनो लेिमधा गरेकी िन् । त्सै गरी, 
अर्वतिधा सरसव्ती शमधाटिले मरहलधाकधा नधागररक्तधा सम्बन्मधा आउने अवरो्को कधानूनी 
रनदधान िोरजिन् । मरहलधालधाई नधागररक्तधा रदलधाउन अदधाल्तमधा संघषटि गदधाटिको अनुभवकधा 
आ्धारमधा नधागररक्तधा नहुँदधा मरहलधाको आर्टिक सशतिीकरण नहुने मधात्र होइन, उनीहरूले 
घरेलु रहंसधा्बधा् परन मुरति नपधाएको ्तकटि  उनले गरेकी िन् । उनी प्श्न गरिटिन्—कोही 
नधागररक हो-होइन भनेर परहचधान गनने रजममेवधारी कसको हो ? नधागररक हो भनेर परहचधान 
गनने प्मधाणको भधार नधागररक सव्ंले ्बोकनुपनने रक रधाज्ले ?

वैदेरशक रोजगधारमधा गएकधा व्रतिको मृत्ु भएकधा िणिमधा रवमधाकधा रकम मृ्तककधा 
पररवधारले पधाउँिन् । ्तर त्स्तो रकमकधा कधारणले गदधाटि पररवधारमधा, िधास गरी मृ्तककी 
श्ीम्तीमधा, पनने सधामधारजक र मनोसधामधारजक असरको रवशे्षण उमधा पौिेलले आफनो लेिमधा 
गरेकी िन् । सुररक्ष्त आप्वधासन सम्बन्ी सधामी परर्ोजनधामधा कधाम गरेकी उनले ्स्तो 
आर ट्िक सहधा््तधाले पररवधारमधा ्ेबमेल ल्धाउने र अन्त्तः म्ृतककी श्ीम्तीले पैसधाकै कधारण 
पररवधारमधा ्तनधाव भोगनुपनने घ्नधा प्त्क्ष अवलोकन गरेकी िन् । सधा्ै, ्स्तो ्ेबमेलको 
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मुख् कधारण सो आर्टिक सहधा््तधा रसंगो पररवधारले रक श्ीम्तीले मधात्र पधाउने भननेमधा नीर्त-
रन्ममधा सपटि नभएकोले हो भनने उनको ्तकटि  ि । 

मधाओवधादी रवद्ोह र म्ेस आनदोलन क्रममधा ्तरधाई-म्ेसमधा मधानवअर्कधार हनन् कधा ्ेरै 
घ्नधा भए । त्स क्रममधा मधानवअर्कधारकममीहरूले द्नद् समधा्धान र शधारन्त ्बहधाल गनटि ठूलो 
भूरमकधा िेले । ्तीन जनधा अनुसन्धा्तधाले र्नै रवष्उपर चचधाटि गरेकधा िन् । रुपनदेहीलधाई 
कमटिक्षेत्र ्बनधाएकधा पत्रकधार दीपक ञिवधालीले ्ततकधालीन सरकधारद्धारधा मधाओवधादी रवरुधि 
हर्त्धार उठधाउन प्ोतसधारह्त गरेकधा र हर्त्धार समे्त उपलब् गरधाएकधा प्र्तकधारकधारीहरूकधा 
हर्त्धारको सो्िोज गरेकधा िन् । ्स ्बधारेको उनको परहले देरिको चधासो र आफनधा 
पूवटिप्कधारश्त सधामग्रीकधा आ्धारमधा ्त्धार गररएको ्ो लेिले मधाओवधादी द्नद्को एउ्धा 
महत्वपूणटि ्तर वधास्तधा नगररएको पक्षलधाई उजधागर गरेको ि । मधाओवधादी ्ुधि्तधाकधाकधा 
प्र्तकधारीकधा हर्त्धारको व्वस्धापनर्बनधा सही अ ट्िमधा शधारन्त प्रक्र्धा रनट्कषटिमधा पुगदैन 
भनने उनको ्तकटि  मनन्ोग् ि । 

रधामरवकधास चौ्रीले म्ेस आनदोलन्तधाकधा र त्स परिकधा सम्मधा रुपनदेहीमधा भएकधा 
गैरन्धार्क हत्धालधाई अरभलेिीकरण गरेकधा िन् । एक मधानवअर्कधारकममीको हैरस््तले 
त्स्तधा हत्धाको अनुगमनमधा परन उनी संलगन र्ए । त्सैले प्धाप्त प्मधाण, प्त्क्षदशमीकधा 
भनधाइ, प्हरीकधा भनधाइ, रमरि्धाकधा ररपो ट्ि आरदकधा आ्धारमधा ्ती हत्धाहरू गैरन्धार्क हुन ्
भनने उनको दरलल ि । मधाओवधादी ्ुधि र म्ेस आनदोलनको समधारप्तपरि परन ्स्तधा 
हत्धा नरोरकनुले म्ेसी जन्तधा अझ परन रधाज्को दमन उतपीिनमधा परररहेको उनको 
लेिले देिधाउँि ।

अरल फरक सनदभटिमधा मो्तीकलधा पंगेनीले म्ेस आनदोलन्तधाकधा ्धारू र ब्धाह्मण-क्षेत्री-
दशनधामी समुदधा्मधा भि्केको द्नद् र सो द्नद्मधा ्धारू संग्रहधाल् जलधाइएको रवष् अध््न 
गरेकी िन् । नवलपरधासीरस््त जवधाफदेरह्तधा रनगरधानी सरमर्तमधा कधाम गरेकी पंगेनी ्धारू 
संग्रहधाल् जलधाइएको घ्नधा सम्बन्ी अनुगमन गनटि गरठ्त ्ोलीमधा सधामेल र्इन् । आफनो 
पुख्यौली भूरम्बधा् क्रमशः रवस्धारप्त हुँदै गएकधा ्धारूहरूले आफनो परहचधान जोगधाइरधाखन 
सधावटिजरनक जरमनमधा ्बनधाएको ्धारू संग्रहधाल्लधाई कसरी जधा्ती् रवद्ेष रधािी जलधाइ्ो, 
्त्धारप उनीहरूले कसरी सो संग्रहधाल्लधाई वै्धारनक्तधा रदएर आफनो परहचधान कधा्म रधाखन 
िोजदैिन् भनने कुरधालधाई पंगेनीले आफनो लेिमधा प्स्तु्त गरेकी िन् । 

्ो परर्ोजनधामधा समेर्एको अकको रवष् म्ेस भूगोल र त्हधँाकधा समुदधा्को जीरवकधा 
सम्बन्ी हो । ्स िणिमधा पधानी अर्कधारकममी वजृरधाज कुशवधाहधाले नेपधाल र भधार्त्बीच 
भएको गणिक समझौ्तधाको नधाली्बेली उ्तधाददै नवलपरधासीकधा गणिकी पीरि्त समुदधा्लधाई 
सो समझौ्तधाले कसरी असर पधारेको ि भनने िो्तलेकधा िन् । सधा्ै, सो समझौ्तधा रनष्ठधापूवटिक 
लधागू गरधाएर उनीहरूको पीिधा कम गनटि लधारगपरेको गणिक नदी रन्नत्रण संघषटि सरमर्तको 



18 | सोहन प्सधाद सधाह

भूरमकधालधाई कुशवधाहधाले आफनो लेिमधा उजधागर गरेकधा िन् । नेपधाल सरकधारले आवश्क 
पहलकदमी नरलएको र संघषटि सरमर्तको अनवर्त लिधाइँकै कधारण भधार्त सरकधारलधाई 
समझौ्तधा पधालनधा गनटि ्बधाध् पधाररएको र प्भधारव्तहरूले सम्-सम्मधा भधार्त सरकधार्बधा् 
्ोर्बहु्त सुरव्धा पधाउन सकेको लेिकको रजरकर ि ।

म्ेसी समुदधा्मधा आर ट्िक-रधाजनीर्तक र सधामधारजक रहसधा्बले स्ैबभनदधा रपँ्मधा पधाररएकधा 
समूह हुन्, म्ेसी दरल्त । म्ेसी दरल्तको परन रपँ्मधा पनने ने्ुवधा समुदधा्को जीरवकधाको 
सर्क रचत्रण संज् कुमधार पधासीको लेिमधा ि । दरल्त अर्कधारको पैरवीमधा रवरभनन 
गैरसरकधारी संस्धामधा संलगन भएकधा उनी आफै दरल्त समुदधा्कधा भएकधाले सपटि नचधाउने र 
मधागेर िधाने ने्ुवधा जधार्तको पेशधामधा आएको पररव्तटिनलधाई पधासीले रवशे्षण गरेकधा िन् ।

म्ेसमधा ्बढ्दो शहरीकरणको उपजको रूपमधा रहेको सुकुम्बधासी ्बस्ती्बधारे ्बु्वलकधा 
रधामचनद् श्ेष्ठले कलम चलधाएकधा िन् । उनले ्बु्वलको एउ्धा सुकुम्बधासी ्बस्ती र्बनधापधा्ेतको 
इर्तहधास िो्तलेकधा िन् । सुकुम्बधासी ्बस्ती कसरी ्बनि र रवकरस्त हुनि, र कसरी 
त्हधँाकधा ्बधारसनदधाले आफूलधाई शहरी्धा ठधानिन् भनने कुरधालधाई लेिकले र्तनको रवस्धापन/
्बसधाइँसरधाइको इर्तहधास र शहरमधा जीरवकधाको मधाध्म्बधा् प्स्तु्त गरेकधा िन् ।

त्सै गरी रहनदू वणधाटिश्म व्वस्धामधा आ्धारर्त नेपधाली रधाज् संरचनधाले गररआएको 
सधामधारजक ्बरहट्करणलधाई दुई जनधा अध्े्तधाले आफनो अध््नको रवष्वस्तु ्बनधाएकधा 
िन् । सञचधारकममी सोनधा िर्कले आफनधा सहकममी दरल्त मरहलधा रेरि्ोकममीहरूकधा 
अनुभवलधाई आ्धार ्बनधाएर र्तनको अवस्धा्बधारे लेिेकी रिन् । िधास गरी करपलवस्तु र 
रुपनदेहीकधा दरल्त मरहलधा रेरि्ोकममीहरूले रेरि्ोमधा प्वेश गदधाटिदेरि पधाररश्रमक, ्तधारलम, 
र वरृत्रवकधासमधा भोगनुपरेको रवभेद र मनोसधामधारजक रहंसधालधाई िर्कले उ्तधारेकी िन् । 
समधावेशीकरण र जधागरणको पैरवी गनने रमरि्धाहरू नै दरल्त मरहलधा सञचधारकममीलधाई कसरी 
रवभेद गरररहेकधा िन् भनने ्ो लेिले देिधाउँि । 

रक्षधारधाम हररजनले समधावेरश्तधाको सनदभटिमधा अदधाल्तमधा न्धार्क रनरुपणकधा लधारग पुगेकधा 
केही प्र्तरनर् मूलक मुद्धा र र्तनकधा फैसलधाहरूको अध््न गददै रधाज्को आफनो समधावेशी 
नीर्त र कधानूनलधाई सरकधारले पधालनधा नगरेको ्तकटि  गरेकधा िन् । दरल्त अर्कधारकममीकधा 
सधा्ै अर्वतिधा रहेकधा हररजनले समधावेरश्तधाको रवष्मधा अदधाल्तले गरेकधा रनणटि् आफैमधा 
्बधारझने, मनोग्त व्धाख्धा गररएकधा, फैसलधामधा रढलधाइ गररएकधाले रधाज् समधावेशी चररत्रको 
हुन नसकेको ्तथ् औलँ्धाएकधा िन् ।

समग्रमधा, ्ो पुस्तक मधार ट्िन चौ्तधारी र मधाहुरी होमले गरेको पैदल अनुसन्धान अभ्धास 
सम्बन्ी प््ोगको उपज हो । ्सले मधार् भरनए झै ँकसरी समुदधा् वधा भुई ं्तहमधा कधाम गनने 
अरभ्न्तधाहरूले परन आफनो पैरवी वधा पत्रकधारर्तधाको अभ्धास सँगसँगै प्धारञिक ञिधान उतपधादनमधा 
्ोगदधान गनटि सकिन् भनने कुरधाको उदधाहरण देिधाउँि । त्सैले, नेपधालमधा पैदल अनुसन्धान 
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्बधारेको ्बहसकधा लधारग ्ो पुस्तक एउ्धा प्धारमभर्बनदु हुन सकि । सधा्ै, आ-आफनो क्षेत्रमधा 
लधामो सम्देरि भुई ं ्तहमधा रहेर कधाम गरेकधा अनुभवी पैदल अनुसन्धा्तधाद्धारधा लेरिएकधा 
हुनधाले पुस्तकमधा संगृरह्त लेि ्त्त् ्त्त् रवष्कधा महत्वपूणटि दस्तधावेज हुन् । सम्बरन््त 
रवष्/क्षेत्रमधा ्प अध््न-अनुसन्धान गनटि चधाहने अनुसन्धा्तधा ्त्धा ्ती रवष्प्र्त रुरच 
रधाखने आम रजञिधासु पधाठककधा लधारग ्ो पुस्तक एउ्धा महत्वपूणटि सनदभटि सधामग्री हुनेि ।
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