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जीविकाको अिस्ाले दवलत समुदायको 
उच्चविक्ामा पारेको प्रभाि

भीमबहादुर बोहरा

पषृ्ठभूवम 
नेपालमा दवलत समुदायको अपेवक्त विकास हुन सकेको छैन । परापूि्वकालदेवि नै 
सामावजक, राजनीवतक, सांसककृ वतक, आव ््वक, धावम्वक एिं िैवक्क रूपमा बवहषकरणमा 
पददै आएका कारण अवहले पवन अवधकांि दवलत गररबीको रेिामुवन जीिन वबताउन बाधय 
छन् (मलल र विश्वकमा्व सन् २००२) । रावषरिय औसत आय रु. २०,६८९ रहेकोमा दवलत 
समुदायको औसत आय रु. १३,३४० मात्र छ (तामाङ २०६५) । एकावतर स्ोत-साधनको 
अभाि र बेरोजगारीले दवलत समुदाय कष्टपूण्व जीिन जीउन बाधय भएको देविनछ भने 
अककोवतर समाजका हरेक के्त्रमा आधवुनकीकरणको प्रभाि बढ्द ैजाँदा दवलतको जीिन धानने 
आधारको रूपमा रहेका परमपरागत सीप त्ा कलाहरूको उपयोवगता घटेकाले उनीहरूको 
जीविका ्प असुरवक्त भएको पाइनछ । उद्ोगधनदा, कलकारिाना एिं वयािसावयक 
गवतविवधहरू आव््वक उतपादन बढाउने र जीविकालाई सबल बनाउने महत्िपूण्व अिसर 
र आधार हुन् । तर दवलत समुदायको जगगाजवमन, स्ानीय साधनस्ोत र अनय िालका 
वयिसायमा सनतोषजनक पहुँ्च नै छैन । जीविका ्चलाउनको लावग दवलतहरूले हवलया 
र तललो दजा्वको मजदुरको रूपमा काम गरररहनु परेको छ । पररणामसिरूप नेपालमा झण्ै 
९५ प्रवतित दवलतहरू ककृ वष मजदुरी गरेर जीविका धावनरहेका छन् (सुनार २०५८) । 

पुर्ययौली ्ात्लोमा बसेर जीिन वनिा्वह गन्व कविनाइ भएकै कारणले अवधकांि 
दवलत युिा त्ा प्ररौढहरू िषषेनी भारतका विवभनन िहरमा नयून आयमा ्चरौकीदार र भररया 
कामको लावग जान बाधय छन् । तयसबाट हुने सामानय आयआज्वनले जेनतेन पाररिाररक 
भरणपोषणबाहेक आफना सनतानको िैवक्क योगयता िकृवधिमा लगानी गन्व सकदैनन् । 
फलसिरूप आधुवनकीकरणसँगै समाजमा वसज्वना भएका नयाँ अिसरहरू दवलत समुदायले 
प्राप्त गन्व सकेका छैनन् । परमपरागत रूपमा हावसल गरेका सीपहरूको वयािसायीकरण गरी 
आयआज्वनमा आतमवनभ्वर बनने र जीिन वनिा्वहको पधिवतलाई सहज बनाउनेतफ्व  अग्रसर 
हुन सकेका छैनन् । राजयबाट हुनुपनषे तयस अनुकूलका नीवत त्ा काय्वक्रमको अभािका 
कारण पवन आज दवलतहरू कष्टकर जीिन वबताइरहेका छन् (गुरुङ सन् २००५) । तस ््व 
दवलत समुदायको जीिन वनिा्वहसँग जोव्एका आव््वक, सामावजक, सांसककृ वतक, िैवक्क 
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र राजनीवतक पक्बारे गहन विशे्षण नगररकन समसया समाधानको प्रवक्रया अगाव् 
बढाउन सवकँदैन ।

मुलुकमा सामावजक त्ा राजनीवतक पररित्वन हुँदै जाँदा िहरी त्ा ग्रामीण के्त्रमा 
विद्ालय र कयामपसहरू िोवलएका छन् । सा्ै विवभनन नीवत वनयमले दवलत समुदायको 
िैवक्क पहुँ्च िकृवधिमा पवन जो् वदएका छन् । फलतः दवलतहरूको विद्ालय विक्ामा पहुँ्च 
पवन बढेको छ । तर दवलत समुदायको िैवक्क सहभावगता प्रा्वमक तहमा सनतोषजनक 
देविए पवन माव्लला तहमा घट्दै गएको देविनछ, र उच्च विक्ासमम आइपुगदा यो वनकै 
नै नयून छ ।1 जीविका धानने महत्िपूण्व आधार मावनने उच्च विक्ामा यो समुदायको पहुँ्च 
नबढ्नु व्चनताजनक विषय हो । यो लेिमा दवलत समुदायको जीविकाको अिस्ा र उच्च 
विक्ामा पहुँ्चको अनतस्वमबनधबारे विशे्षण गररएको छ । यसका लावग दवलतहरूको 
उललेर्य जनसंर्या भएको अछाम वजलला छावनएको व्यो । यो वजललामा दवलत 
समुदायको वहससा कूल जनसंर्याको झण्ै २८ प्रवतित छ (केनद्ीय तथयांक विभाग 
२०५८) । यस वजललाका विवभनन क्ेत्रमा सरकारी अनुदान र सहयोगमा सञ्चावलत 
विद्ालय त्ा कलेजको संर्या पया्वप्त भएको अिस्ामा यसले दवलत समुदायलाई उच्च 
विक्ामा कसरी र कुन रूपमा आककृ ष्ट गरेको छ भनने सिालमा केवनद्त हुन पवन यो वजलला 
छनोट गररएको हो ।2  रावषरिय सतरमा देविएको दवलत समुदायको कमजोर िैवक्क वस्वत 
अछाम वजललामा पवन देविनछ ।3 यस ््व यो लेि अछाममा दवलतको जीविकाको अिस्ा 
कसतो छ? उच्चविक्ामा उनीहरूको पहुँ्चको वस्वत कसतो छ? जीविकाको अिस्ाले 
उच्चविक्ाको पहुँ्चमा कसरी प्रभाि पारररहेको छ? भनने प्रश्नमा केवनद्त छ । 

१ विक्ा मनत्रालयको सन् २००९/१० को तथयांकअनुसार भना्व भएका कूल विद्ा्थीमधये 
दवलत विद्ा्थीको वहससा प्रा्वमक तहमा २१.४ प्रवतित, वनमन माधयवमक तहमा १४.६ प्रवतित, 
माधयवमक तहमा १०.५ प्रवतित र उच्च माधयवमक तहमा ६.८ प्रवतित व्यो (्ीओई सन् २०११) ।   

2 यस वजललामा ३०६ ओटा प्रा्वमक विद्ालय, ४८ ओटा वनमन माधयवमक विद्ालय, 
५१ ओटा माधयवमक विद्ालय, २२ ओटा सामुदावयक उच्चमाधयवमक विद्ालय र पाँ्चओटा 
सामुदावयक कयामपस सञ्चालनमा छन् (्ीओई सन् २०१०; यूजीसी सन् २०१०) ।

3 कक्ा १ देवि १२ सममको विद्ा्थी वििरण वजलला विक्ा काया्वलय अछामको २०६६ 
सालको भना्व तथयांकको आधारमा र उच्च तहमा अधययनरत विद्ा्थीको वििरण अछाम वजललामा 
सञ्चावलत कयामपसहरूको भना्व वििरण पुवसतका वि.सं. २०६६ को आधारमा वलइएको हो । 
यहाँ प्रा्वमक तहमा अधययनरत कूल ७०,५१७ विद्ा्थीमधये ३४.३४ प्रवतित, वनमन माधयवमक 
तहमा १५,८२७ मधये १९.३२ प्रवतित, माधयवमक तहमा ६,९७३ मधये १४.९२ प्रवतित, उच्च 
माधयवमक तहमा ३,६२६ मधये १०.१७ प्रवतित र सनातक तहमा १,६८९ जनामधये जममा ६.५७ 
प्रवतित मात्र दवलत विद्ा्थीहरू अधययनरत छन् ।
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अधययनको लावग अछाम वजललाको सदरमुकाममा रहेको मंगलसेन गाउँ विकास 
सवमवत (गाविस) र ग्रामीण क्ेत्रमा पनषे कालागाउँ गाविसमा सञ्चावलत क्रमिः अछाम 
बहुमुिी कयामपस र कैलाि कयामपस एिं ती दुिै कयामपसको िररपरर रहेका दवलत 
बसतीलाई वलइएको व्यो । दुिै गाविसमा कयामपस नवजकका दवलत बसतीबाट २० 
ओटा घरपररिारको घरधुरी सिषेक्ण, दुईओटा घरपररिारको विसतकृत अधययन, २० जना 
अवभभािकसँग अनतिा्वता्व र सनातक तहमा अधययनरत छ जना विद्ा्थीसँग समूहगत 
छलफल गररएको व्यो । सा्ै दवलत संघसंस्ामा आबधि दुई जना प्रवतवनवध, दवलत 
आनदोलनका दुई जना अगुिा, दुई जना कयामपस प्रमुि, दुई जना विक्क र एसएलसी 
उत्ीण्व भए पवन उच्चविक्ामा सहभागी हुन नसकेका पाँ्च जना दवलत युिा गरी जममा १३ 
जनासँग अनतिा्वता्व र छलफल गररएको व्यो । लेिको पवहलो िण्मा दवलत समुदायको 
जीविकाको अिस्ाबारे ्च्चा्व छ । दोस्ो िण्मा दवलत समुदायको विक्ामा पहुँ्चको 
लेिाजोिा गररएको छ भने तेस्ो िण्मा जीविकाको अिस्ा र उच्चविक्ामा पहुँ्चको 
वस्वत बी्चको अनतस्वमबनधलाई केलाइएको छ । अनतयमा वनषकष्व प्रसतुत गररएको छ ।

जीविकाको अिस्ा  
वयवति, पररिार त्ा समुदायको समग्र अवसततिको र विकासको आधार जीविकालाई 
मावनएको छ । ्ीएफआई्ी (वमवत उललेि नभएको) का अनुसार जीविकाको ढाँ्चा 
मानि, प्राककृ वतक, आव ््वक, सामावजक र भरौवतक पूँजी गरी पाँ्चओटा प्रमुि साधनले 
धानेको एिं बनेको हुनछ । यी पूँजीहरूमा रहेको पहुँ्चको आधारबाट मात्र वयवति, पररिार 
त्ा समुदायको जीविका सबल भए नभएको लेिाजोिा गन्व सवकनछ । तयसतै सकूनज 
(सन् १९९८) ले पवन प्राककृ वतक, आव ््वक, सामावजक, मानि पूँजी लगायतका साधन 
स्ोतलाई जीविकाको आधारको रूपमा समेटेर यसको ढाँ्चालाई सपष्ट रूपमा देिाएका 
छन् । उनले जीविकाको सबलता र दुब्वलता आय, उतपादन, सामावजक मानयता, क्मता 
विकास जसता पक्हरूले वनधा्वरण गद्वछ भननेमा जो् वदएका छन् । यसरी समाजमा रहेका 
प्राककृ वतक, आव ््वक, सामावजक, भरौवतक र क्मता विकासका अिसरमा वयवति, पररिार 
र समुदायको पहँु्च पुगने कुराले जीविकाको अिस्ा सुरवक्त र नपुगने कुराले असुरवक्त 
बनन जानछ भनने कुरा जीविकासमबनधी उवललवित ढाँ्चाहरूले देिाएका छन् । ती पूँजीमा 
रहेको पहँु्च त्ा संस्ागत एिं सांसककृ वतक सनदभ्वको आधारमा हरेक वयवति अवन पररिारले 
ककृ वष काय्व गनषे वक गैरककृ वष काय्व गनषे भनी वनवचित जीविकोपाज्वन रणनीवत अपनाउँदछन् । 
सा्ै जीविकासँग जोव्एका यी आधारभूत पूँजीहरूले वयवति त्ा समुदायको सामावजक 
एिं िैवक्क आकांक्ामा समेत प्रभाि पाद्वछन् । 
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जवमनमा पहु्ँच र खाद्य उपलब्धता
नेपालको सनदभ्वमा जीविका र आव््वक आज्वनको मुर्य स्ोतको रूपमा रहेको जवमनको 
वितरणलाई हेदा्व ्ुपै्र असिाभाविक असमानताहरू भेवटनछन् । देिभररको जवमनको 
वितरणको अिस्ालाई हेदा्व पवन दवलत समुदायको भागमा केिल एक प्रवतित मात्र 
िेतीयोगय जवमन छ । पहा्का १६ प्रवतित दवलत पूण्वरूपमा भूवमहीन, ५० प्रवतितसँग 
पाँ्च रोपनीभनदा कम जवमन र ३४ प्रवतितसँग पाँ्च रोपनीभनदा बढी जवमन छ । तयसतै 
तराईका ९५ प्रवतित दवलतसँग िेतीपाती गन्वको लावग जवमनै छैन (िमा्व २०५८) । 
यसको प्रतयक् असर दवलतका लावग िाद् उपलबधतामा परेको छ । देिभरका दवलतको 
अिस्ालाई हेदा्व िाद्ानन उतपादन क्मताको वहसाबले िष्व भररमा तीन मवहनासममलाई 
पुगने िाद्ानन पवन उबजाउन नसकने दवलतको जनसंर्या २१.५ प्रवतित छ । तयसै गरी 
्चारदवेि छ मवहनासममका लावग उबजाउने १९.६ प्रवतित, जेनतेन िष्वभररका लावग उबजाउने 
१५.५ प्रवतित र आफूलाई ्चावहनेभनदा बढी उबजाउनेको संर्या ५.२ प्रवतित मात्र छ । 
बाँकी ३८.२ प्रवतितसँग उबजाउनका लावग जवमनै छैन (सुनार २०५८) ।  

यस अधययनका लावग गररएको घरधुरी सिषेक्णमा परेका दवलत पररिारको पवन जवमन 
माव्को पहुँ्च कमजोर देविनछ । ६० प्रवतित दवलत पररिारसँग एक रोपनी िा कम,  
२८ प्रवतितसँग दुई रोपनी र मात्र १२ प्रवतितसँग तीन रोपनी जवत जगगा भएको देविनछ । 
तयसमा पवन केही दवलत पररिारले पािो जगगा कम मूलयमा आफनो नाममा दता्व नहुने 
गरी केही समयको लावग अरूबाट मातेमा4 वकनेको देविनछ । यसकारण उनीहरूको 
आफनो नाममा जगगा नयून छ र यसको प्रतयक् असर िाद्ानन उपलबधतामा परेको छ । 
अधययन क्ेत्रका कररब ७५ प्रवतित दवलत पररिारलाई आफनो उतपादनले दुईदेवि तीन 
मवहनासमम मात्र िान पुगने देविनछ । आफनो जवमनको उतपादनबाट िष्वभरर िान पुगने 
अिस्ा कुनै पवन दवलत पररिारको छैन । विसतकृत अधययनमा सहभागी िारदा आउजीले 
जवमनको अभािले आफनो पररिारको जीविकोपाज्वनमा भएको समसया प्रसट्याउँदै भवनन् ः

श्ीमान् को मकृतयु भएको धेरै िष्व भैसकयो । जगगाको नाममा यो घर भएको जगगा मात्र हो, 
यो पवन देिरको नाममा दता्व छ । िेतीपाती गनषे जगगाजवमन छैन । बमबई गएका छोरा 
बुहारीको पवन िास कमाइ केही छैन । पररिारसवहत उतै गएकाले केही सहयोग हुँदैन । 

4 आपसी आिशयकताअनुसार मूल जगगा धनी र रकम लगानी गनषे वयवतिका बी्चमा अस्ायी 
रूपमा जवमनको उपयोग गनषे उद्ेशयले जगगाजवमनको लेनदेन गनषे प्रवक्रयालाई “मात हालने” अ्िा 
“माते” भवननछ, जसअनुसार जगगा धनीले मातसिरूप पाएको रकम लगानी गनषे वयवतिलाई वफता्व 
गरेको िण्मा मात्र जगगामाव्को उसको पूि्व हक कायम हुनछ ।
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यहाँ भएका छोराबुहारी पवन कवहलेकाही ँ पाइने जयालादारी काम गरेर गुजारा गछ्वन् । 
अवन आफू कवहलेकाही ँ वगट्ी फो्ेर कमाइ गरी िानछु ।5 

जवमनमा कमजोर पहु्ँच त्ा नयून ककृ वष उतपादनको पररणामसिरूप जीविका र िाद् सुरक्ाको 
वस्वत दररलो छैन उनीहरूको । यसकारण अवधकांि दवलत पररिारहरूले िाद्ाननको 
लावग आफनै गाउँघरमा त्ा बावहर नयूनतम आयमा जयालादारी काम गरररहेका छन् । ती 
काम पवन अवनयवमत र अपया्वप्त छन् । दवलत एकता मञ्च अछाममा काय्वरत मीन विकका 
अनुसार कुनै पवन दवलतले िाद्ानन जोहोको लावग एउटा वनवचित काम गरेर पररिारको 
भरणपोषण गन्व सकने अिस्ा नरहेकोले समाजमा पाइने जसतोसुकै कविन कामहरूमा पवन 
संलगन हुनुपनषे वस्वत पवछललो समयमा अझ बढ्दै गएको छ ।6 यसरी सस्वती हेदा्व जीविका 
धाननको लावग अपया्वप्त त्ा रुिो पािो एिं कमसल िालको जवमन दवलतहरूको भागमा 
परेको देविनछ । अवयिवस्त, असुरवक्त एिं जोविमपूण्व अिस्ाका घरहरू एिं बसतीहरू 
दवलत समुदायका नै देविनछन् । तस ््व िाद् अभाि र कुपोषणको गमभीर असर सबभनदा 
बढी दवलत समुदायले नै िेपनु परेको छ (अवधकारी २०५९) । तयसकारण उनीहरूले जेनतेन 
बाँचने बाहेकका अनय कुनै पवन वयवतिगत र सामावजक विकासका क्ेत्रमा सहभागी हुने र 
आफनो जीविकालाई ्प सबल बनाउने गवतविवध गन्व सकेका छैनन् । 

अछामको साँफेबगर हुँदै वजलला सदरमुकाम मंगलसेन जो््ने मुर्य स्कले छोएका 
क्ेत्र त्ा यातायात र िहरीकरणको विसतार भैरहेको त्ा अनय स्ानीय बजार के्त्रमा 
जगगाको मूलय बढेको देविनछ । दवलत समुदायका केही वयवतिले यो अिसरको उपयोग 
गरी आफनो आयआज्वनको अिस्ामा वनकै सुधार लयाएको पवन पाइनछ । तर ती बजार 
क्ेत्र त्ा वजलला सदरमुकाममा स्ायी बसोबास भएका दवलत पररिारले ओगटेको जगगा 
्ोरै मात्र भएको त्ा उनीहरूसँग अनय िैकवलपक स्ोतहरू पवन नभएको कारण तयो 
अिसरलाई उपयोग गरी आफनो जीविकालाई सुदृढ बनाउन सकेका छैनन् । यसै सनदभ्वमा 
अधययनमा सहभागी िंकरे कामीको भनाइ यसतो व्यो ः

अवहले घर जगगा वधतो रािी िूलो रकम वलई वयािसावयक वहसाबले कारोबार गन्व 
सवकने अिस्ा त बनेको छ, तर विक्ा, वयािसावयक ज्ान एिं सामावजक समबनधको 
क्ेत्रमा राम्ो पहुँ्च नभएको कारण तयसतो कारोबार गन्व आँट नै आउँदैन । ऋण वलएर 

5 िारदा आउजीसँग २८ साउन २०६७ मा गररएको कुराकानी ।   
6 मीन विकसँग २८ साउन २०६७ मा गररएको कुराकानी ।
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गरेको कारोबारमा घाटा लागयो भने बसने घर पवन वललाम हुनछ वक भनने ्रले कुनै 
वयािसावयक योजना बनाउन सवकएको छैन ।7 

वजललाका केही िाउँमा स्क वनमा्वणबाट प्रभावित वयवतिलाई पुनिा्वस काय्वयोजना 
काय्वक्रमले २०५७ देवि २०५९ सालसमम स्कमा परेका घर र जगगाको उव्चत मूलयांकन 
गरी क्वतपूवत्व वदइएको व्यो र क्वतपूवत्व पाउनेमा केही दवलत पवन व्ए । वतनले जगगामा 
लगानी गरी तराईवतर बसाइ सरेर आफनो जीविकामा केही सुधार लयाएको पवन पाइनछ । तर 
वजललावभत्रका ग्रामीण त्ा बजार के्त्रमा बसोबास गरररहेका दवलतहरूको जीविकामा भने 
सुधारका संकेतहरू अझै देविएका छैनन् ।8 वजललाभररका दवलतहरू जवमनकै अभािका 
कारण ककृ वषमा आधाररत विवभनन िालका वयािसावयक अिसरबाट िवञ्चत छन् । यसतो 
अिस्ामा उनीहरूका लावग स्ानीय पररिेिमा पाइने जयालादारी काम नै जीिन धानने 
मुर्य आधार भएको छ ।9 

पेिागत अिस्ा र िैकव्पक जीविकाको खोजी
बढ्दो जनसंर्याका कारण जवमनको भागबण्ा हुँदा दवलतहरूको सिावमतिको जवमनको 
क्ेत्रफल झन् घट्दो छ । तयसैले उनीहरूका लावग परमपरागत ककृ वष कम्व छो्ेर आफनो 
अनय आयमूलक काय्वहरूमा लागनुपनषे बाधयता छ । यसरी आफनो परमपरागत पेिाबाट 
अनयत्र सन्व बाधय भएका ग्रामीण क्ेत्रमा बसोबास गनषे समुदायहरूको जीविका सुवनवचित 
रूपमा अगाव् बढ्न सकदैन र उनीहरूको जीविका जोविममा पददै जाने समभािना बढ्द ै
जानछ । झण्ै ४० प्रवतित दवलतहरू आफनो परमपरागत पेिामा नरहेको देविनछ र यसतो 
अिस्ामा अवधकांिको िैकवलपक पेिा भनेकै ककृ वष श्वमकको रूपमा काम गनु्व हो (िमा्व 
२०५८) । विज्ान र प्रविवधको कारण विसताररत आधुवनकीकरणले समाजमा वसज्वना गनषे 
नयाँ सामावजक िातािरण र पररवस्वतले जीविका पररित्वनको प्रवक्रयालाई वनदषेवित गद्वछ 
(के्त्री सन् २००६) । दवलतको परमपरागत पेिा संकटग्रसत भएको पररपे्रक्यमा बदवलँदो 
प्रविवधले आयआज्वनका केही अिसर उपलबध त गराएको छ । तर पवन जीविकाको 
सुधारमा सहयोग पु¥याउन सकेको देविँदैन । अछाम वजललामा पवन दवलत जावतको 
जीविकोपाज्वनका उपायहरू अनयोलग्रसत र कविन भएको पाइयो ।

7 िंकरे कामीसँग २९ साउन २०६७ मा गररएको कुराकानी ।
8 रामारोिन विकास समाज, अछामकी सामावजक परर्चावलका सरोजकुमारी कुमालसँग  

३ असोज २०६७ मा गररएको कुराकानी ।
9 यो कुरा दवलत समुदायका अगुिाका रूपमा पररव्चत अजु्वन ताम्ाकारसँग बयालपाटा 

बजारवस्त उहाँकै पसलमा २७ साउन २०६७ मा गररएको कुराकानीले पवन प्रसट पारेको व्यो ।  
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अधययनमा सहभागी दुई वतहाइ घरमूलीले ककृ वष र जयालादारी पेिा अँगालेको पाइयो । 
तयसै गरी बहुसंर्यक दवलत पररिारबाट एक दईु जना परुुष भारतमा आंविक रूपमा नोकरीको 
लावग जाने गरेका र ३५ प्रवतित पररिारका कुनै पवन सदसयहरूको संलगनता नोकरीको 
वहसाबले न देिवभत्र रहेको पाइयो न देिबावहर । अधययनमा संलगन २० जनामधये अतयनतै 
कम दवलत घरमूलीको मात्र नेपालमा सरकारी नोकरी रहेको पाइयो भने एक ्चरौ्ाइले 
बाउबाजेका पालादेवि ्चलदैआएका पेिालाई आंविक रूपमा अँगावलरहेको भेवटयो । 
अधययन के्त्रमा घर ि्च्वको स्ोतको रूपमा ८५ प्रवतितले ककृ वष, जयालादारी, भारतको 
नोकरी एिं परमपरागत पेिालाई वमवश्त रूपमा अँगालेका छन् भनने यो अधययनले देिाएको 
छ । केिल १५ प्रवतितले मात्र ककृ वष एिं आफनै पररिेि र के्त्रमा उपलबध हुने दैवनक 
जयालादारी कामहरूलाई आधार बनाएका छन् । यसरी एउटै सुवनवचित पेिाको अभािमा 
दवलत समुदायले अनयोल भोवगरहेको देविनछ । पररणामसिरूप बाँचनैका लावग मातै्र भए 
पवन उनीहरूले नयून आय हुने दैवनक जयालादारी काममा सररक हुनुपनषे बाधयता देविनछ ।10

सामानयतया देिवभत्र रोजगारीका अिसरको अभािका कारण कामको लावग भारतका 
विवभनन िहरमा जाने प्रिकृवत् अछामका प्रायः सबै समुदायमा पाइनछ । स्ायी रोजगारी 
भएका वयवतिहरू पररिारसवहत लामो समयसमम भारतमै बसने र अिकािपवछ मात्र नेपाल 
फक्व ने गछ्वन् । राम्ो आय र भरपदको रोजगारी नभएका वयवतिहरू िेतीपातीको काम सकेर 
मंवसर-पुस मवहनामा भारतवतर जानछन् । तर अवहले स्ानीय तहमा विक्ा, सिासथय, सञ्चार, 
यातायात आवदको सुविधामा पहुँ्च भएका गैरदवलत समुदायलाई जीविकाको लावग पवहले 
झै ँ पूण्व रूपमा भारतमा भर पनु्वपनषे अिस्ामा केही कमी आएको छ । केही दवलतहरू 
आफनै पररिेिमा पढ्ने, लेर्ने, वयिसाय गनषे एिं विवभनन भूवमकामा संघसंस्ामा आबधि 
छन् । तर स्ानीय साधन स्ोतमा पहुँ्च नभएका दवलतलाई भने स्ानीय तहमा उपलबध 
अिसरले उनीहरूको जीविकालाई सबल बनाउने कुरामा िास सहयोग पु¥याउन सकेको 
देविँदैन । यसै सनदभ्वमा सामावजक एिं राजनीवतक क्ेत्रमा संलगन दवलत समुदायका एक 
जना अगुिा नैनवसंह ्लारी भनछन् ः

दवलतहरूको जीविकाको आधारको रूपमा रहेका परमपरागत पेिाहरूको महत्ि र प्र्चलन 
समाजबाट घट्दै छ । यसतो पररवस्वतमा जीविकाका िैकवलपक आधारहरू आफनो 
गाउँ पररिेिमा ि्ा गन्व सवकएका छैनन् । तयसकारण पवन अनय समुदायको तुलनामा 
अवधकांि दवलत घरपररिारबाट एक/दुई जना पुरुष आधारभूत आिशयकता पररपूवत्वकै 
लावग आंविक, वनयवमत र पालैपालो गरी भारतका विवभनन िहरमा ्चरौकीदारी र होटेल 

10 सनातक तहमा अधययनरत सुरत भूलसँग ३१ आवश्वन २०६७ मा गररएको कुराकानी । 
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मजदुरको रूपमा काम गन्व जाने वस्वत कायमै छ । तर यसबाट हुने आयले िष्वभररको 
िाद्ाननको जोहो गन्वसमेत धरौ-धरौ पनषे गरेको छ ।11 

भारतमा गररने ्चरौकीदारी र मजदुरीले जीविकाका आधारभूत पक्लाई सामानय रूपमा 
सघाए पवन यसबाट दवलत समुदायको विक्ामा पहुँ्चलगायत अवतररति विकासमा िासै 
सघाएको देविँदैन । अविक्ा र प्राविवधक सीपको अभािका कारण तयहाँ आयका वहसाबले 
कमसल सतरका ्चरौकीदारी गनषे र गा्ी सफा गनषे जसता काममा उनीहरू संलगन छन् । 

स्ानीय स्ोत माव्को पहु्ँच 
समाजका सबै िग्व त्ा समुदायको सुरवक्त जीविकाको लावग साधनस्ोत त्ा सामावजक, 
सांसककृ वतक, प्राककृ वतक, आव ््वक, भरौवतक पक्मा सबैको पहुँ्च विसतारका लावग सामावजक 
नीवत र वतनको काया्वनियनको िूलो भूवमका हुनछ (मोसर सन् २००८) । साधनस्ोत 
माव्को पहुँ्च राम्ो भएकै कारण तुलनातमक रूपमा गैरदवलत समुदायले समाजमा आएको 
पररित्वनलाई आतमसात गन्व सकेको देविनछ भने पहुँ्च नभएका दवलत समुदाय झन ्
अनयोलपूण्व अिस्ामा छन् (पोख्ेल र क्ेत्री सन् २००६) । अधययन क्ेत्रका सबै दवलत 
पररिारमा स्ानीय साधन स्ोत माव्को पहुँ्चको अभाि रहेको देविनछ । समाजमा वसज्वना 
भएका िैवक्क, वयािसावयक, राजनीवतक, सामावजक अिसर त्ा यातायात र सञ्चार 
जसता सुविधाको पूण्व उपभोग गरी आफनो जीिनसतरमा समयानुकूल सुधार लयाउने काम 
अधययनका क्रममा भेवटएका कुनै पवन दवलत पररिारले राम्ोसँग गन्व सकेको पाइएन । 
तर स्ानीय स्ोतमा पहुँ्च भएकै कारण गैरदवलत समुदायहरूले विसताररत पेिा त्ा 
वयिसायमा आफूलाई रूपानतरण गन्व सकेको देविनछ । 

अधययनमा सहभागी लगभग आधा दवलत पररिार सेनाको बसाइ विसतारका कारण 
र बाँकी आधा दवलत पररिार गैरदवलत समुदायको विगतदेवि नै रहँदै आएको ि्च्वसिका 
कारण िन समपदाको सुविधाबाट िवञ्चत भएको देविनछ । यसबाट दवलत समुदायको 
ककृ वष पेिामा पवन असर पुगेको देविनछ । अधययनका क्रममा भेवटएका सेते कामीको 
भनाइले यस तथयलाई पुवष्ट गछ्व  । उनी भनछन्, “िन जंगलको असुविधाका कारण िाना 
पकाउने दाउरादेवि वलएर पिुपालनका लावग घाँस सोत्र आवदको अभाि छ र यसको 
असर िेतीपातीमा पवन परेको छ ।”12 स्ानीय िनमाव् पहुँ्च घटेको सनदभ्वलाई दवलत 
समुदायका अगुिा भीम जनालाले प्रसट्याए ः

11 नैन वसंह ्लारीसँग २ भदरौ २०६७ मा गररएको कुराकानी । 
12 सेते कामीसँग ३० साउन २०६७ मा गररएको कुराकानी ।
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मंगलसेन गाविसको ि्ा नमबर ३, ५ र ६ अनतग्वत रहेको पालेिन सामुदावयक िन 
तयहाँको समुदायलाई २०५३/०५४ सालवतर हसतानतरण गररएको व्यो जसमा तयहाँका 
दवलत समुदाय पवन अनय समुदायसरह उपभोतिा रहँदै आएका छन् । तर ४ फागुन 
२०५८ को रावत माओिादीले वजलला सदरमुकाम मंगलसेनमा गरेको आक्रमणपचिात ्
सरकारले सुरक्ा वयिस्ाको लावग सामुदावयक िनलाई नै प्रयोगमा लयायो । तयसै कारण 
िेतीपाती र दैवनक जयालादारीमा जीविका ्चलाइरहेका यहाँका दवलतहरूमा यसको असर 
तुलनातमक रूपमा बढ्ता परेको छ ।13

 
संरक्ण र उपयोगका वहसाबले सामुदावयक िनले गररबको जीविका सुधारमा सहयोग 
पु¥याउँछ (लामा र बु्ची सन् २००४) । यसका सा्ै सामुदावयक िन ग्रामीण समुदायको 
सहभावगता, समता र सितिीकरणको महत्िपूण्व आधार पवन हो । वसधिानततः यसलाई 
सिीकारी सबैको प्रवतवनवधति सुवनवचित गनषे प्रािधान लागू गररएको पवन छ । तर वयिहारमा 
तयसतो देविँदैन । सामुदावयक िनमा मवहला, गररब त्ा िवञ्चतीकरणमा परेका समुदायको 
अवनिाय्व सेिा र सहभावगतालाई प्रा्वमकतामा रार्नु पनषे वसधिानतका विपरीत नेपालका 
सामुदावयक िनमा हुनेिाने िग्व र गैरदवलत समुदायको बोलिाला रहेका ्ुपै्र उदाहरण 
पाइनछन् । नेपालका अवधकांि सामुदावयक िनमा मवहला, गररब त्ा वपछव्एका 
समदुायहरूको प्रभािकारी पहु्ँचको विसतार हुन सकेको छैन । यसबाट उनीहरूको जीविकाको 
अिस्ामा सुधार हुन नसकेको वनषकष्व विवभनन अधययनले वनकालेका छन् (पाण्े र अरू 
सन् २००६) । यो वस्वत अछाम वजललाको दवलत समुदायमा पवन पाइनछ । जनता उमावि 
मेललेिका वनवमत् प्रा्चाय्व गगनवसंह बोहरा भनछन् ः  

दवलत समुदायले िेपनुपरेको सामावजक अपहेलनाको मुर्य कारकतत्िको रूपमा रहेको 
जातीय छुिाछूतमा विक्ा र सामावजक ्चेतनाको विसतारले केही कमी आएको छ । 
तर अझै आव ््वक र अनय स्ोत माव्को पहुँ्चको आधारमा समाजमा विकवसत हुँद ै
गएको असमान सामावजक वयिहार दवलत समुदायले बढी िेवपरहेको छ । एकावतर हुने 
िाने िग्वको बोली वयिहारबाट दवलतहरू आफू अपहेवलत हुनुपरेको छ भने अककोवतर 
पाररिाररक भरणपोषणका लावग हुनेिाने िग्वको जयालादारी गनु्वबाहेक अकको विकलप 
पवन उनीहरूका अगाव् देविँदैन ।14

13 भीम जनालासँग ३१ साउन २०६७ मा गररएको कुराकानी ।
14 गगनवसंह बोहरासँग २८ साउन २०६७ मा गररएको कुराकानी ।
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आयआज्जनको अिस्ा
दवलत समुदायको ्च्चा्व गदा्व प्रायजसो छुिाछूत र भेदभािमा मात्र सीवमत हुने गरेको 
देविनछ । तर यवतमा मात्र सीवमत रहने हो भने दवलत समसयाको मूल जरासमम कवहलयै 
पवन पुगन सवकँदैन । जीिन वनिा्वहसँग जोव्एको आव््वक पक्बारे र यसले समग्र सामावजक 
समायोजनमा पु¥याएको असरबारे पवन गहन अधययन र विशे्षण जरुरी हुनछ (आहुवत सन ्
२००४) । आव ््वक र िैवक्क पक् वयवति त्ा समुदायको सामावजक रूपानतरणका महत्िपूण्व 
आधार हुन् । लामो समयदेवि परमपरागत पेिामा वनभ्वर हुँदै आएको दवलत समुदायको 
आव ््वक हैवसयत कमजोर हुनुले नै उनीहरूको अनय सबै पक्को विकासमा असर पारेको 
छ (नावमबसान सन् २००६) । परापूि्वकालदेवि नै विकराल सामावजक दबाबमा हुवक्व न 
बाधय भएको दवलत समुदायले सिवििेकले पेिा छानन पाउँदैनन् र तललो दजा्वको पेिा 
अपनाउन बाधय हुनछन् । झन् जेनतेन बाँचने आधारको रूपमा रहेका परमपरागत पेिाहरू 
नै समाजबाट पलायन हुँदै गएका छन् जसको सीधा असर उनीहरूको जीविका र आव््वक 
पक्मा परेको छ (अवधकारी २०५९; कोइराला २०५८) ।

अधययनमा सहभागी सबै घरमूलीको आय अतयनतै नयून रहेको पाइयो । भारतमा 
नोकरी गन्व जाने दवलत पररिारको सालािाला मावसक आय ३,०००–५,००० समम 
रहेको पाइयो भने गाउँमै बसेर ककृ वष, जयालादारी त्ा परमपरागत पेिा अपनाउने दवलत 
पररिारको मावसक आय १,५०० भनदा बढी नरहेको पाइयो । यसरी विवभनन स्ोतबाट 
मावसक रूपमा हुने आयको िूलो अंि उनीहरूले िाद्ाननको जोहोमा नै िव्च्वने गरेका 
छन् । अधययनमा सहभागी कमला लुहारले बसने घरबाहेक िेतीपातीको लावग आफूसँग 
जगगाजवमन पटककै नभएकोले व्चनेजानेका पसलबाट िाद्ानन उधारो वलने गरेको र छोराले 
भारतबाट पैसा पिाइसकेपवछ वतरोभरो गनषे गरेको बताइन् ।15 काम गरी कमाएको रकमले 
पररिारको भरणपोषणमै िीकक भएको देविनछ । गाउँमै बसेर जीविका ्चलाउने दवलतहरू 
पवन समयानुकूल उतपादनमूलक पेिामा संलगन हुनसकेका छैनन् । ब्चतको अिस्ाबारे 
बुझदा आफनो आय आज्वनबाट ब्चत गन्व सकने ५ प्रवतित मात्र भेवटए भने बाँकी ९५ 
प्रवतितले ब्चत गन्व नसकने बताए । 

धेरैजसोले बताएअनुसार समुदायमा परमपरागत पेिाको प्र्चलन घट्दै गएको छ र 
समाजमा उपलबध जसतोसुकै कमसल र जोविमपूण्व काम दवलतहरूले गरररहनु परेको छ । 
यसैले जीविका झन् अनयोलपूण्व हुँदै गएको छ । परमपरागत पेिामा आधाररत जीविकाको 
पवह्चान नै नामेट हुने वस्वत बढ्द ैगएकोले र अकको िैकवलपक पेिासमेत अँगालन नसकेकाले 
जीविकाको अिस्ा झन् नाजुक हुँदैगएको कुरा प्रसट हुनछ । पररणामसिरूप उनीहरूको 
पररिार क्ा पररश्ममा आधाररत दैवनक जयालादारी काम गरेर जीविका ्चलाइरहेका 

15 कमला लुहारसँग २९ साउन २०६७ मा गररएको कुराकानी ।
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छन् । यी कामहरू पवन वनयवमत रूपमा एउटै दरमा पाइँदैनन् । अधययनका क्रममा भेवटएका 
्ण्ी विकको भनाइ व्यो ः

समाजमा आएका नयाँ ्चलनहरूले हाम्ा परमपरागत कामको प्र्चलन घट्यो र गैरदवलत 
समुदायबाट बाउबाजेका पालादेवि पाउँदै आएको िलो16 पवन बनद भयो । िेतीपातीका 
लावग पया्वप्त जगगाजवमन नभएको र आव््वक अिस्ा पवन वनकै कमजोर भएकोले केटाकेटी 
पालनका लावग गाउँघरमा आंविक रूपमा मात्र पाइने हलो जोतने, भारी बोकने, स्क 
िनने, ढंुगा वगट्ी फो््ने र बोकने जसता कुनै पवन जयालादारी काम नगरी बाँचने अकको 
कुनै आधार छैन । नत्र भारतमा गएर ्चरौकीदारी गनु्वप¥यो । पढाइ लेिाइ नभएकाले 
जयालादारी काम गरेर मात्र बाँचनुपनषे अिस्ा छ ।17 

सामावजक भूवमका
सामावजक समबनधको क्ेत्र फरावकलो हुन नसकेकोले पवन दवलत समुदायको जीविकाको 
सतरमा सधुार आउन नसकेको विशे्षण अनय विवभनन अधययनले गरेको पाइनछ । उदाहरणका 
लावग, हान र जुमर (सन् २००५) का अनुसार सबल जीविकाको लावग सतरीय अिसरहरूमा 
वयवतिको पहुँ्च पुगन उसको सामावजक समबनधको क्ेत्र, संघसंस्ामा आबधि हुने क्मता, 
साधनस्ोतमा पहुँ्च जसता पक्को भूवमका महत्िपूण्व हुनछ । समाजमा विक्ा र ्चेतनाको 
सतर बढ्दै गएअनुसार रावषरिय एिं अनतरा्ववषरिय सतरका ्ुपै्र सामावजक संघसंस्ाहरू दवलत 
समुदायलगायत िवञ्चतीकरणमा परेका अनय समुदायको उत्ानमा लागेका छन् । तर 
दवलतहरूको सामावजक भूवमका अपेक्ाककृ त बढ्न सकेको छैन । अधययनमा सहभागीमधये 
एक जना विद्ालय वयिस्ापन सवमवतको सदसय, दुई जना विक्क अवभभािक संघको 
सदसय, दुई जना िानेपानी उपभोतिा सवमवतका सदसय र एक जना सामुदावयक िन 
उपभोतिा सवमवतको सदसय रहेको पाइयो । तर सामावजक भूवमकाको वहसाबले विवभनन 
िालका संघसंस्ा र सवमवतहरूमा दवलत समुदायको प्रवतवनवधति नयून प्रककृ वतको देविनछ । 
सामावजक भूवमका सीवमत भएकाले उनीहरूको समपक्व को दायरा साँघुरो बनेको छ र यसले 
उनीहरूको जीविकामा नकारातमक असर पारेको छ । 
 

16 कव्त उच्च जातका वयवतिको ककृ वष काय्व त्ा अनय काममा सघाएबापत िष्वको दुई 
पटक अनन उतपादन हुने समयमा दवलतलाई वदइने अनन बालीलाई िलो भवननछ ।

17 ्ण्ी विकसँग ३१ साउन २०६७ मा गररएको कुराकानी ।
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अवहले र पवहलेका दवलत समुदायको जीविका 
अधययनमा सहभागी सबै पररिार पुिखौंदेवि वनरनतर रूपमा आफनो समुदायमा बसद ै
आएको पाइयो । आधाजवत घरपररिारलाई िानेपानी, बाटोघाटो, वबजुली, सिासथय सेिा, 
िरौ्चालय एिं विक्ाको सुविधा िीकिीकै रूपमा उपलबध भएको देविनछ भने बाँकीलाई 
यी सुविधाहरू पया्वप्त मात्रामा पुगेको छैन । उदाहरणको लावग, अधययनमा सहभागी जया 
विकलाई वलन सवकनछ । उनी भवनछन्, “प्रतयक् रूपमा लगानी गनु्वपनषे यातायात, सञ्चार 
त्ा वबजुली जसता सुविधाहरूको पूण्व उपभोग आय राम्ो भएका घरपररिारले गरेको देर्न 
पाइएको छ, तर आफूले भोगन पाइएको छैन ।”18  पवहलेको तुलनामा उनीहरूको िाने, 
लाउने, बसने, अिस्ाबारे गररएको कुराकानीको आधारमा ६५ प्रवतितले अिस्ा राम्ो 
हुन नसकेको बताए । बाँकी २५ प्रवतितको अिस्ा उसतै र १० प्रवतितको अिस्ामा 
मात्र केही सुधार भएको देविनछ । पवहलेको अिस्ाभनदा जीविकाका यी आधारभूत 
पक्हरू कमजोर हुनुमा पररिारको संर्यामा िकृवधि, परमपरागत कामको प्र्चलनमा कमी, 
अपया्वप्त जगगाजवमन, अविक्ा, कमजोर आव ््वक पकृष्ठभूवम आवद मुर्य कारकतत्िका रूपमा 
देविएका छन् । पवहलेका तुलनामा अिस्ा उसतै भएका वयवतिहरूले नयूनतम तहमा भए 
पवन अवहलेको पेिागत िातािरणलाई िैवक्क एिं वयािसावयक वहसाबले आतमसात गन्व 
सकेको देविनछ ।

दवलत र विक्ा
दवलतहरू परमपरागत सीप त्ा पेिाका दृवष्टकोणले महत्िपूण्व समुदायको रूपमा रहे पवन 
पवहलेदेवि नै विवभनन अिसरबाट िवञ्चत हँुदै आएकाले उनीहरूको िैवक्क विकास 
रावषरिय औसतभनदा वनकै तल छ । यो समुदायको साक्रता वस्वत ३३.८ प्रवतित (रावषरिय 
औसत ५४ प्रवतित), एसएलसी र तयोभनदा माव् ३.८ प्रवतित (रावषरिय औसत १७.६ 
प्रवतित), सनातक तह त्ा तयोभनदा माव् ०.४ प्रवतित (रावषरिय औसत ३.२ प्रवतित) 
छ (परौ्ेल २०६६) । अकको एक अधययनअनुसार उच्चविक्ामा दवलतको सहभावगता 
केिल १.४ प्रवतित मात्र छ (भट् र अरू सन् २००८) ।19 दवलतको विक्ाबारे विसतकृत 
्च्चा्व तल गररएको छ । 

18 जया विकसँग ३१ साउन २०६७ मा गररएको कुराकानी ।
19 तयसै गरी वसजापती (सन् २००५) का अनुसार नेपालको प्रमाणपत्र तह त्ा उच्च 

माधयवमक तहमा पहा्ी दवलतको उपवस्वत ०.८६ प्रवतित र तराई दवलतको उपवस्वत केिल 
०.४६ प्रवतित मात्र छ भने सनातक तह त्ा तयोभनदा माव्ललो तहमा पहा्ी दवलतको उपवस्वत 
०.५१ प्रवतित र तराई दवलतको उपवस्वत केिल ०.३१ प्रवतित मात्र छ । िागले (२०६१) का 
अनुसार वत्रभुिन विश्वविद्ालयको २९ औ ँ दीक्ानत समारोहमा जममा ३,५७० विद्ा्थीहरूमधये 
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विद्यालय विक्ामा सहभावगता
अधययनको लावग छनोट गररएको मंगलसेन गाविसको दवलत जनसंर्या पुरुष १,१४१ र 
मवहला १,४१२ गरी जममा २,५५३ रहेको छ भने कालागाउँ गाविसको दवलत जनसंर्या 
पुरुष ४६५ र मवहला ५३४ गरी जममा ९९९ रहेको छ (केनद्ीय तथयांक विभाग २०५८) । 
२०६७ सालमा गररएको स्लगत अधययन र दवलत एकता मञ्च अछामले प्रकावित गरेको 
अछामका दवलतको पाश्व्वव्चत्र २०६० सालमा उललेि भएअनुसार मंगलसेन गाविसमा 
दवलतको जममा घरधुरी संर्या ३५४ रहेको छ भने कालागाउँ गाउँ विकास सवमवतमा 
जममा घरधुरी संर्या १८१ छ । यी दुिै गाविसमा दवलत समुदायबाट विद्ालय तहमा 
अधययनरत छात्रछात्राको सहभावगताको वस्वत तावलका १ मा देिाइएको छ ।

तावलका १ ः विद्यालय तहमा दवलत विद्या्थीको भना्ज वििरण 
(सखंया र प्रवतितमा)

गाविस तह छात्र छात्रा जममा

मंगलसेन प्रा्वमक  २९५ (६१.५%) १८५ (३८.५%) ४८०

वनमन माधयवमक ३६ (७५%) १२ (२५%) ४८

माधयवमक २९ (७६.३%) ०९ (२३.७%) ३८

उच्च माधयवमक १३ (८६.७%) ०२ (१३.३%) १५

कालागाउँ प्रा्वमक १०५ (७४.५%) ३६ (२५.५%) १४१

वनमन माधयवमक २७ (७९.४%) ०७ (२०.६%) ३४

माधयवमक  १० (९०.९%) ०१ (९.१%) ११

उच्च माधयवमक ०५ (१००%) ०० (०%) ०५

स्रोतः दलित एकता मञ्च, अछाम, २०६० ।

दुिै गाविसमा विद्ालय तहमा दवलत विद्ा्थीको सहभावगता प्रा्वमक तहको तुलनामा 
वनमावि, मावि र उच्च माविमा क्रमिः घट्दै गएको तावलका १ बाट प्रसट हुनछ । 
छात्रको तुलनामा छात्राको सहभावगता हरेक तहमा अझ नाजुक देविनछ । अधययनमा 
सहभागी अवभभािकमधये ६५ प्रवतित वनरक्र, २५ प्रवतित सामानय साक्र, ५ प्रवतितले 
एसएलसी र ५ प्रवतितले आइएसममको अधययन पूरा गरेका व्ए । तयसतै ८० प्रवतित 
दवलत पररिारले आफना बालबावलका विद्ालय पढाउने गरेको पाइयो भने केिल १० 
प्रवतितले मात्र विद्ालय र कयामपस दुिै िाउँमा पढाउने गरेको पाइयो । बाँकी १० प्रवतित 

५४.९ प्रवतित ब्ाह्मण/क्त्री, ४३.३ प्रवतित जनजावत र केिल १.७० प्रवतित मात्र दवलत 
विद्ा्थीहरू रहेका व्ए ।
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घरमूलीका बालबावलकामधये अवधकांिले प्रा्वमक तहमै विद्ालय छो्ेको पाइयो । 
दवलत समुदायमा विद्ालय जानेको संर्या बढ्दै गएको भए पवन बी्चमै विद्ालय छा््ने 
प्रिकृवत् घट्न नसकेकोले उच्चविक्ामा पढ्न जानेको संर्या वनकै कम छ । बालबावलकाको 
विद्ालय विक्ाको ि्च्वलाई केिल १५ प्रवतित अवभभािकले मात्र पूण्व रूपमा धानन 
सकेको पाइयो । उच्चविक्ामा लगानी गनषे अवभभािकको संर्या वनकै कम रहेको पाइयो । 

उच्चविक्ामा सहभावगता 
वयवतिको लावग विक्ा पाउने िातािरणको वनमा्वण गनु्व भनेको उसलाई सहज रूपमा जीिन 
जीउन सघाउ पु¥याउनु हो (्चनाना सन् २००१) । तर समाजमा बसोबास गनषे सबैले समान 
रूपमा विक्ा प्राप्त गन्व तयवत सहज छैन । बढ्दो प्रवतसपधा्वका कारण वदन प्रवतवदन जवटल 
बवनरहेको समयमा जीिन वनिा्वहको लावग आधारभूत साक्रताले मात्र पुगदैन । यसका 
लावग उच्च तहसममको विक्ा हावसल गनु्व आिशयक बनदै गएको छ । तर अधययन क्ेत्रमा 
सञ्चावलत दुिै कयामपसको विद्ा्थी भना्व वििरणलाई हेदा्व दवलत विद्ा्थीको संर्या 
तुलनातमक रूपमा वनकै कम देविनछ (हेनु्वहोस् तावलका २) । 

तावलका २ ः सनातक तहमा दवलतको भना्ज वििरण
कयामपस तह कूल विद्या्थी सखंया दवलत विद्या्थी सखंया

छात्र छात्रा जममा छात्र छात्रा जममा

अछाम 

बहुमिुी 

कयामपस

बीए् प्र्म िष्व १४७ ५८ २०५ १० २ १२

दोस्ो िष्व १४३   ६० २०३ ८ १ ९

तेस्ो िष्व ७७ ३६ ११३ ७ ० ७

बीबीएस प्र्म िष्व   ४० २२ ६२ ४ १ ५

दोस्ो िष्व २९ ४ ३३ ३ ० ३

तेस्ो िष्व १० ४ १४ २ ० २

कैलाि 

कयामपस 
बीए् प्र्म िष्व ७५ ३५ ११० ३ ० ३

जममा ५२१ २१९ ७४० ३७ ४ ४१

स्रोत ः स्थिगत अध्य्यन, २०६६/०६७ ।

दुिै कयामपसको विद्ा्थी भना्वलाई हेदा्व दवलत समुदायका विद्ा्थीको संर्या तयसमा पवन 
छात्राको संर्या उच्चविक्ामा वनकै कम देविनछ । सनातक तहमा विक्ािास्त्र र वयिस्ापन 
संकायका कक्ाहरू सञ्चालन गरररहेको अछाम बहुमुिी कयामपसमा जममा विद्ा्थी 
संर्या ६३० मधये गैरदवलत समुदायबाट ४१२ छात्र र १८० छात्रा अधययनरत छन् भने 
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दवलत समुदायबाट जममा ३८ जना विद्ा्थी अधययनरत छन् । तीमधये ३४ जना छात्र 
र ्चार जना मात्र छात्रा छन् । वजलला सदरमुकाममा सञ्चावलत कयामपस भएकोले त्ा 
यसको सेिाक्ेत्र तुलनातमक रूपमा केही वयापक भएकोले पवन यस कयामपसमा दवलत र 
गैरदवलत दुिै समुदायबाट विद्ा्थीको ्चाप प्रतयेक िैवक्क सत्रमा बवढरहेको छ ।20 तयसतै 
सनातक तहमा विक्ािास्त्र संकायका कक्ा सञ्चालन गरररहेको कालागाउँ वस्त कैलाि 
कयामपसमा जममा विद्ा्थी संर्या ११० मधये गैरदवलत समुदायबाट ७२ जना छात्र र ३५ 
जना छात्रा छन् भने दवलत समुदायबाट जममा तीन जना छात्र मात्र अधययनरत छन् । 
उति कयामपसमा एक जना पवन दवलत छात्रा भना्व नभएको पाइयो । यस गाउँ विकास 
सवमवतमा दवलत जनसंर्या उललेिनीय भए पवन अवधकांि दवलत पररिारका केटाकेटीको 
विद्ालय छो््ने दरमा िासै कमी आउन सकेको छैन । तयसैले गाउँमै कयामपस िुलदा 
पवन उनीहरूको सहभावगता उच्चविक्ामा अतयनतै नयून देविनछ ।21 
 

जीविका र उच्चविक्ाको पहु्ँच बी्चको अनतस्जमबन्ध
आधुवनक समाजमा वयवतिको जीिन पधिवतको सबैभनदा महत्िपूण्व आधार विक्ालाई 
मावनएको छ र विक्ामा भएको सहभावगताको सतरले वयवतिको जीविकाको ढाँ्चालाई 
प्रभाि पाद्वछ । जीविकासमबनधी विकवसत यसता अिधारणाका आधारमा हेदा्व नेपालका 
दवलत समुदायको जीविकाको रणनीवत एकैनासको छैन र ित्वमान सनदभ्वमा तयो झन ्
कमजोर, असुरवक्त र अनयोलपूण्व बनदै गएको कुरा विवभनन अधययनहरूले देिाएका 
छन् (अवधकारी २०५९; पोख्ेल र क्ेत्री सन् २००६) । यसको प्रतयक् असर उनीहरूको 
िैवक्क सहभावगता (जसतै, भना्व, वनयवमतता त्ा उपलवबध) मा परररहेको छ । अछाम 
वजललामा प्रा्वमक तहमा दवलत बालबावलकाको भना्व सनतोषजनक देविए पवन तयोभनदा 
माव्लला तहमा विद्ालय छो््ने दरमा कमी आएको पाइँदैन । तयसैले ्ोरै विद्ा्थी 
मात्र एसएलसी उत्ीण्व हुनछन् । अधययनमा सहभागी एसएलसी उत्ीण्व, तर उच्चविक्ाको 
पढाइमा सहभागी हुन नसकेका केही दवलत युिाले अधययनलाई जारी रार्न नसकनुका 
कारण यसरी वयति गरेका व्ए22 ः

20 अछाम बहुमुिी कयामपसका कयामपस प्रमुि नकृपबहादुर ्चा्सँग २८ साउन २०६७ मा 
गररएको कुराकानी ।

21 कैलाि कयामपसका सहायक प्राधयापक वहकमत सो्ारीसँग २९ साउन २०६७ मा 
गररएको कुराकानी ।

22 लोकेनद् पररयारसँग २८ साउन २०६७, भीमबहादुर टमट्ा र हक्व  विकसँग ३१ साउन 
२०६७ मा गररएको कुराकानी ।
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आव ््वक अभािका कारण कक्ा ९ मा भना्व हुन नसकेर मेरो पढाइ ्चार िष्व वढला भयो । 
पवछ वछमेकीको सहयोगले भना्व भएँ र एसएलसी पास गरे । तयसपवछको पढाइको लावग 
ि्च्व पवन बढी ्चावहने र घरको आव््वक अिस्ाले पढाइको ि्च्व धानन पवन नसकने 
भएकोले मैले पढ्ने आँट गररनँ । तयसपवछ वििाह भयो, अभािका कारण घरायसी 
बेमेल हुन गई छुरट्एर अलग बसन ्ालयरौ ँ । अवन अवहले आएर अब घरायसी बोझले 
पवन पढाइको बारेमा सोचन सवकनन (लोकेनद् पररयार, िष्व २४) ।

बुबा आमा असति छन् । उहाँहरूको उप्चार पवन गन्व सवकएको छैन । जवमन भएको 
भए ककृ वष वयिसाय गरी घरायसी र वयवतिगत आिशयकता पूरा गन्व सवकनथयो होला । 
तर आफनो पररिारलाई ्चावहने अननदेवि अनय आिशयकताको ्चाँजोपाँजोको लावग 
जयालादारी काम गरररहेको छु । घरमा आफू जेिो भएकोले भाइबवहनीको हेरवि्चार 
पवन गनदै प¥यो । जसोतसो एसएलसी पास गररयो र घरायसी बोझ र आव््वक अभािका 
कारण योभनदा माव् पढ्ने कुरै सोव्चएन (भीमबहादुर टमट्ा, िष्व २६) ।

गाउँकै नवजक वनःिुलक रूपमा विद्ालय पढ्न पाइएकोले घरायसी अिस्ा कमजोर 
भए पवन एसएलसीसमम पढ्न समभि भयो । घरमा कमाउने अरू कोही पवन छैनन् । 
बुबा आमा पवन िकृधि हुनुभयो । काम गन्व सकनु हुनन । कयामपसको पढाइको लावग अरू 
कुनै आधार भएन । घरायसी ि्च्व धाननै कविन छ । नोकरीको लावग सदरमुकामका धेरै 
िाउँमा प्रयास गरे ँ। कही ँसमभि भएन । अवहले घर ि्च्व ्चलाउनको लावग िेतीपातीको 
काम सकेर बी्चबी्चमा बमबई जानेआउने पवन गरेको छु (हक्व  विक, िष्व २४) ।

जीिन वनिा्वहको लावग ्चावहने आधारभूत सामग्री र सुविधाको जोहो गनु्व नै दवलतका 
लावग पवहलो ्चुनरौती देविनछ । यसले गदा्व एसएलसी उत्ीण्व गररसकदा पवन उनीहरू 
उच्चविक्ामा सहभागी हुन सकदैनन् । उमेर बढ्दै गएअनुरूप एकावतर घरायसी बोझ त्ा 
पाररिाररक वजममेिारी बढ्ने र अका्ववतर आव ््वक अभािका कारण ती समसयाको सहज 
रूपमा समाधान गन्व कविनाइ हुने भएकाले उच्चविक्ा हावसल गनषे ्चाहनामा अिरोध 
आउँछ । उच्चविक्ा वयवतिगत र सामावजक विकासको लावग आिशयक छ भनने कुरा 
बुझदाबुझदै पवन कमजोर जीविकाको कारण आफनो अधययन यात्रालाई वनरनतरता वदन 
सकदैनन् उनीहरू । जसोतसो पवढरहेका दवलत विद्ा्थीको पवन समसया कम छैन । सनातक 
तहमा अधययनरत वदनेि आउजी भनछन् ः
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सकूलमा पढ्दा िेरर बेला बेलामा लेर्ने पढ्ने सामग्रीको अभाि भैरार्थयो । यसले गदा्व 
पवछ पढाइ पवन तयवत राम्री अगाव् बढ्न सकेको व्एन । २०५८ सालमा संकटकालको 
बेलामा कक्ा ९ मा पढ्दै गरेको बेला सुरक्ा वनकायबाट तसा्वइएको कारण विद्ालय छो््ने 
मनवस्वत बनाई बमबई भागे ँ । पवछ तयहाँ नोकरी गरररहेको दाइले समझाइ/बुझाइ गरेको 
र आव ््वक सहयोग गरेको कारण हाल म सनातक तहमा भना्व भैरहेको छु । तर पररिार 
पवन िूलो छ । आफनो पवन वििाह भैसकयो । एउटी छोरी पवन छ । यसतो अिस्ामा 
आव ््वक कविनाइका बािजुद पाररिाररक बोझसमेत बहन गनु्व परेकोले कयामपसमा भना्व 
भए पवन सनतोषजनक रूपमा पढ्न सवकरहेको छैन ।23 

सनातक तहमा अधययनरत एिं समूह छलफलमा सहभागी सबै दवलत विद्ा्थीले जेनतेन 
कयामपसमा भना्व भए पवन कमजोर आव ््वक अिस्ाका कारण पिनपािनमा अनेकरौ ँ
कविनाइ भोवगरहेको बताए । छलफलको क्रममा उनीहरूले कयामपस भना्वको बेला दवलत 
छात्रिकृवत्को कुरा उिे पवन अवहलेसमम एक जना छात्राले मात्र छात्रिकृवत् पाएको बताए । 
छलफलमा सहभागीमधये दुई जनाले वनजी विद्ालयमा कम पाररश्वमकमा विक्ण गददै 
पवढरहेको, दुई जनाले बुबाको सामानय तलबको भरमा पवढरहेको र दुई जनाले कुनै काम 
नपाउँदा घरपररिारको सहयोगमा र छरवछमेकबाट सरसापट वलँदै पवढरहकेो बताए । समाजमा 
पढेलेिेका मावनसको जीिन िैली र उनीहरूले समाजमा पाएको महत्िबाट प्रभावित हुँद ै
जसरी पवन पढाइलाई वनरनतरता वदनु पद्वछ भनने आफनो वयवतिगत अिोटलाई पूरा गन्व 
आव ््वक कविनाइ परेको बेला धानको कन (भुस) बे्चेर पवन विद्ालय पढेको अनुभि हाल 
सनातक तहमा अधययनरत टंक भूलको छ । तयसतै परीक्ा िुलक वतन्वको लावग बलल24 
बे्चेर पवन पढाइ जारी रािेको अनुभि अका्व सनातक तहमा अधययनरत सुरतबहादरु सुनारको 
छ । तयसो त कयामपसमा अधययनरत धेरैजसो दवलत विद्ा्थी वििावहत भएका कारण 
उनीहरूको आफनै पाररिाररक संर्चना पवन बवढरहेको पाइनछ । यसतो अिस्ाले उनीहरूको 
पाररिाररक दावयति बढेको देविनछ, जसले गदा्व पूण्व विद्ा्थीको रूपमा उच्चविक्ामा 
सररक हुन सवकरहेका छैनन् । यसरी आव््वक अिस्ा कमजोर भएकै कारण कयामपसले 
तोकेको िावष्वक िुलक समयमा बुझाउन नसकेको र घरायसी वजममेिारी पवन बहन गनु्वपनषे 
भएकाले वनयवमत रूपमा कयामपसमा उपवस्त हुन नसकेको अवधकांि दवलत विद्ा्थीले 
बताए । अधययनमा सहभागी एक जना दवलत विद्ा्थी रूप विश्वकमा्वले भने, “सनातक 
तहमा अधययनरत अवधकांि दवलत विद्ा्थीहरू घरायसी झमेलाकै कारण कयामपसको 
वनयवमत पिनपािनमा उपवस्त हुन नसकी केिल िावष्वक परीक्ामा मात्र सहभागी हुनुपनषे 

23 वदनेि आउजीसँग ३१ साउन २०६७ मा गररएको कुराकानी ।
24 अछामको स्ानीय भाषामा गोरुलाई बलल भवननछ ।
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बाधयतामा छन् ।”25 कमजोर जीविकामा सुधार लयाउन आयआज्वन लगायत विकासका 
हरेक क्ेत्रमा दवलतलाई आरक्ण प्रदान गनषे नीवत त्ा काय्वक्रमको िूलो अभाि देविनछ ।26 
यसता काय्वक्रम सफलतापूि्वक काया्वनियन हुँदै गएमा विक्ालगायत विकासका सबै क्ेत्रमा 
उनीहरूको सहभावगता बढ्दै जानेछ । सामावजक संघसंस्ाहरू र राजयको तफ्व बाट दवलत 
उत्ानको लावग तय गररएका काय्वक्रमको प्रभािकाररता सनतोषजनक नभएकै कारण दवलत 
समुदायको िैवक्क सहभावगता र जीविकामा अपेवक्त सुधार आउन सकेको छैन । दवलत 
एकता मञ्च अछामका अधयक् सुरतबहादुर सुनार भनछन् ः

अछामको दवलत समुदाय गररबी, सामावजक अपहेलना, अविक्ा, राजनीवतक उपेक्ा, 
हीनताबोध, परवनभ्वरताको कारण अतयनतै नाजुक अिस्ामा रहेको छ । दवलत 
समािेिीकरणको मुद्ा जसरी सुनाइ र बोलाइमा उिाइएको छ, तयही रूपमा काया्वनियन 
गन्व राजय र समाजको हुने िाने िग्व इमानदार नभएकोले पवन दवलत समुदायको जीविकाको 
अिस्ामा सुधार नआएको हो ।27 

यसरी देिभरर जसतै अछामका दवलत पवन बहुबवहषकरणको मार िेवपरहेका छन् जसले 
दवलतको अवसतति, क्मता विकास र नेतकृति विकासमा िूलो असर पारेको छ (वकसान 
२०५८) । सामानयतया िैवक्क रूपमा सुविधाविहीन समूह नै सबै क्ेत्र र सतरमा 
िवञ्चतीकरणको अिस्ामा हुनछन् (हाता सन् २००१) । िैवक्क अिसरबाट िवञ्चत 
यसता समूह आफनो सामावजक पूँजी िकृवधि गन्व सकदैनन् र कमजोर पेिा अपनाउन बाधय 
हुनछन् । कमजोर पेिाले गदा्व गुणसतरीय विक्ामा पहुँ्चको विसतार हुन सकदैन । फेरर 
उच्चविक्ाबाट विमुि हुने अिस्ाले जीविकालाई असुरवक्त नै रार्दछ । यसरी जीविका 
र विक्ाबी्च ्चक्रीय समबनध भएको यसले देिाउँछ । 

वनषकर्ज
लामो समयदेवि जातीय भेदभाि एिं छुिाछूतको विकार हुँदैआएका दवलत समुदाय रावषरिय 
विकासको मूल प्रिाहबाट टाढै छन् र गररबी त्ा आवश्त जीिन जीउन बाधय छन् । गररबी 
त्ा आव ््वक पछरौटेपन जीविकाको एउटा मात्र पक् हो, तर यसले जीविकासँग समबवनधत 
सबै पक्लाई प्रभाि पाद्वछ (प्रसाई ं सन् २००५) । नेपालका दवलतहरू परापूि्वकालदेवि 

25 रूप विश्वकमा्वसँग २८ साउन २०६७ मा गररएको कुराकानी । 
26  दवलत सेिा संघका अधयक् एिं दवलत आनदोलनका अगुिा अजु्वन ताम्ाकारसँग  

२७ साउन २०६७ मा गररएको कुराकानी ।
27 सुनारसँग ३१ साउन २०६७ मा गररएको कुराकानी ।
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नै आव ््वक पछरौटेपन, त्ा सामावजक दबाबको सामना गददै आएकाले जीविकामा यसको 
असर परेको बुझन सवकनछ जुन दवलत समुदायको िैवक्क पछरौटेपन बढाउनमा मुर्य 
कारण बनेको छ । यसतो कमजोर पकृष्ठभूवममा अछामका दवलत पवन देिका अनय भागका 
दवलत जसतै जीविकाका सबै पक्मा वनकै पछाव् देविनछन् । अधययनको लावग उपयुति 
पाररिाररक िातािरण नपाउँदा अवधकांि दवलत विद्ालय तहमै आफनो िैवक्क यात्रा 
रोकन बाधय भएको देविनछ । ्ोरैले मात्र एसएलसीसमम उत्ीण्व गरे पवन उच्चविक्ामा 
भना्व हुन नसकेका र भएकामधये पवन आव ््वक अभाि र पाररिाररक बोझको व्चनताबाट 
मुति हुन सकने अिस्ा नभएकोले उनीहरूको पिनपािन औप्चाररक भना्वमा मात्र सीवमत 
रहेको देविनछ । जीविका दररलो नहुँदा उच्चविक्ा अधययन गनषे उमेरमा आफनो बढ्दो 
पररपकिताअनुसार पाररिाररक जिाफदेवहता बहन गन्व गाउँघरमै र भारतका विवभनन िहरमा 
उनीहरूले जयालादारी काम गरी आधारभूत आिशयकताको जोहोमा िट्नु परेको देविनछ । 
यसप्रकार कमजोर जीविकाको कारण विद्ालय तहबाट नै िैवक्क पहुँ्चमा अंकुि लागन 
िुरू हुनछ भने उच्चविक्ामा यसको असर अझ बढ्ता परेको देविनछ । तुलनातमक रूपमा 
आयआज्वन र सामावजक समबनध राम्ो भएका दवलत पररिारका बालबावलकाको िैवक्क 
यात्रा भने उच्चविक्ासमम पवन कायमै रहेको छ ।

विक्ालाई ऐन, वनयम त्ा कानुनका दृवष्टकोणले वयवतिको मरौवलक अवधकारको रूपमा 
स्ावपत गन्व िोजे पवन तयसको काया्वनियनमा दवलतको घरायसी, आव ््वक, सामावजक र 
जीविकाको अिस्ाले फरक पारेको छ । सुविधाविहीन िग्वको संसककृ वत, परमपरा र जीिन 
पधिवतलाई सामावजक, सांसककृ वतक, आव ््वक, राजनीवतक एिं िैवक्क वहसाबले सिीककृ वत र 
सममान प्रदान गरेको िण्मा उति समुदायका मानछेहरू नै आफनो िैवक्कलगायत समग्र 
उत्ानमा सियं वक्रयािील हुनछन् (काफले २०६२) । तर नेपाली समाजमा परमपरागत 
रूपमा ्चलेको जातीय छुिाछूत अझै पवन विवभनन सिरूपमा कायम रहेको देविनछ, जसले 
दवलतको अवसतति, क्मता विकास र नेतकृति विकासमा िूलो असर पारेको छ (वकसान 
२०५८) । तस ््व यसतो अिस्ामा दवलतका लावग विद्ालय िोलेर मात्र हुँदैन । बाँचनेदेवि 
मैत्रीपूण्व सामावजक, सांसककृ वतक त्ा िैवक्क िातािरण पवन ्चावहनछ । 

गररब र अवत गररब अवभभािकहरू आफना बालबावलकालाई विक्ा वनःिुलक भए पवन 
विद्ालय पिाउन असक्मता प्रकट गद्वछन् र पिाउने गररएका बालबावलका पवन िैवक्क 
उपलवबध हावसल गन्व सकदैनन् (ग्रुटेयट्व सन् १९९४) । यसै सनदभ्वमा विवलयमस (सन् २००८) 
ले सीमानतीककृ त अिस्ामा रहेका बालबावलकाको विक्ामा संलगनता बढाउन राजयले बकृहत ्
िैवक्क योजना बनाउनुपनषेमा जो् वदएका छन् । राजयले विक्ाको माधयमद्ारा सामावजक 
संर्चनामा पररित्वन लयाउने उद्ेशय र योजनालाई उच्च प्रा्वमकता वदन आिशयक हुनछ । 
दवलत समुदायको आयआज्वन क्मता नबढाई उनीहरूको िैवक्क पहुँ्चमा अवभिकृवधि गन्व 
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सवकँदैन । दवलत समुदायको आधारभूत तहदेवि उच्च तहको विक्ासमम पहुँ्च बढाउन 
विद्मान सामानय वकवसमको आरक्णको वयिस्ाले मात्र काम गन्व सकदैन । विद्ालय 
त्ा कलेजमा ्चुतिा गनु्व पनषे िुलकलाई मात्र आधार बनाएर दवलत समुदायलाई आरवक्त 
गरेर पुगदैन । यसका सा्ै उनीहरूको अनय आधारभूत आिशयकतालाई समेत आरक्ण 
काय्वक्रममा समेटन आिशयक हुनछ । यसतो िाले आरक्णको वयिस्ाले मात्र उनीहरूको 
िैवक्क सहभावगतालाई र्चनातमक रूपमा सघाउन सकदछ ।

्धनयिाद
यो लेि मावट्वन ्चरौतारीको “नेपालको उच्च विक्ा त्ा अनुसनधानमा सामावजक 
समािेिीकरणको अवभिकृवधि” नामक पररयोजनाअनतग्वत तयार पाररएको हो । यसका लावग 
अनुसनधान िकृवत् प्रदान गनषे मावट्वन ्चरौतारीप्रवत ककृ तज् छु । अधययन अिवधभरर माग्ववनदषेि 
गनु्वहुने िरद वघवमरे, प्रमोद भट् र प्रतयूष िनतलाई वििेष धनयिाद छ । अवनतम मसयरौदा 
पढी सुझाि वदने िेिर पराजुली त्ा समाज अध्य्यन जन्वलका समपादक मण्ललाई 
पवन धनयिाद छ ।
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