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सकुुमबासी बस्ी : शहरले जनमाएको शहरसगँ 
अन्रक्रियाको माधयम

रामचनद्र शे्ष्ठ

“संसारमा लगभग एक अर्ब जनसंख्ा सुकुमरासी छन् अरा्बत् छ जनामध य्े एक जना 
अवैधाननक सुकुमरासी रसतीमा रसोरास गछ्बन् ।” — रोबर्ट नययूअर्ट, सयाडो क्सरी

सामानय्या सुकुमबासी बस्ीलाई अनक्िकृ् ढंगले गररएको बसोबासको रूपमा 
अरया्टइन्छ । नेपाल सरकारले सुकुमबासी बस्ीलाई “सलम बस्ी” नाम क्िएको ्छ । 
राजपत्रमा “सलम बस्ी” लाई “सानाक््ना आय मयूलक काय्ट गन्ट वा जीक्वकोपाज्टन गन्ट 
ग्ामीण क्ेत्रबार आई महानगरपाक्लका, उपमहानगरपाक्लका वा नगरपाक्लका के्त्रका 
सरकारी/साव्टजक्नक जगगामा आफयू खुसी घर वा रहरा बनाई बसोबास गरेको बस्ी” को 
रूपमा पररभाक्ि् गररएको ्छ (नेपाल राजपत्र २०७३) ।

यो पररभािाले सुकुमबासी बस्ीलाई सपेस (सरान) को रूपमा सराक्प् ग्छ्ट  । ्र 
सुकुमबासीको पररभािालाई सपेसमा सीक्म् नगरी आक्र्टक आिारमा हेररनुपनने िारणा पक्न 
्छ । सुकुमबासीलाई घर ्रा भयूक्म क्वहीनको अर्टमा मात्र बुझने हो भने यस त्ै प्रकृक््को 
्र जयालािारी श्रम गरी बसने भाडामा बक्सरहेको वयक्तिलाई सुकुमबासी नठाक्नने यरार्ट 
बुक्िन्छ (ढकाल २०७५) । सुकुमबासी बस्ी मुल्ः “सलम बस्ी” नतै हुन् जो शहरको 
मुखय भागक्भत्र पक्न नमाक्नने अक्न बाक्हरी पक्न नमाक्नने “आउर पलेसेस” हुन् (ढकाल 
२०७५) । आक्र्टक आयामबार हेिा्ट सुकुमबासीलाई शहरी गररबीको पया्टयको रूपमा पक्न 
क्लइन्छ । सुकुमबासीले शहरी गररबीको प्रक््क्नक्ितव ग्छ्टन् जसले शहरी समाजलाई समपनन 
बनाउन क्नरन्र योगिान गरररहेका ्छन् (्ानाका २०६३) । सुकुमबासीलाई अनौपचाररक 
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बसोबासको रूपमा समे् पररभाक्ि् गनने गररन्छ । “वास्वमा सुकुमबासी अनौपचाररक 
र असंगक्ठ् बसोबासको रूपमा क्चक्नन्छन् जो आिारभयू् भौक््क (आवास, खुला क्ेत्र, 
नाली, सडक, रेक्लफोन आक्ि) र सामाक्जक (साक्र्ा, सवासरय, सहभाक्ग्ा, संगठन 
आक्ि) को अभावमा हुन्छन्” (आचाय्ट सन् २०१० ः १८३) । अकको्फ्ट  सुकुमबासी बस्ी 
क्नमा्टणको प्रक्रियालाई भने बसाइँसराइ र भयूक्महीन्ासँग जोडेर हेनने गररन्छ । नेपालमा भयूक्म 
बेचन वा ्छोड्न बाधय पहाडका भयूक्महीनहरू वा क्नकर भयूक्महीनहरू ्राईमा सुकुमबासी 
बनेका भेक्रन्छन् (कापलान र श्रेष्ठ सन् १९८२) । 

नेपाल सरकारले सुकुमबासीलाई समसयाको रूपमा ग्हण गरेको ्छ । तयसतैले समसया 
समािानको लाक्ग परक-परक सुकुमबासी समसया समािान आयोग गठन भएका ्छन् । 
प्रजा्नत्रको पुनःसरापनापक््छ मंक्सर ९, २०४७ मा पक्हलो परक सुकुमबासी समसया 
समािान आयोग गठन गररएको क्रयो (सुकमबासी समसया समािान आयोग २०६६) । 
तयस य्ा १२ ओरा आयोग गठन भइसकेका ्छन् र ४६ हजार क्बघा जक्मन क्व्रण 
गररएको ्छ (मतैनाली २०७४) । सुकुमबासीलाई समसयाको रूपमा पररभाक्ि् गरे ्ापक्न 
सुकुमबासीको ्रयांक र अक्भलेखीकरणमा पया्टप्त धयान नक्िएको िेक्खन्छ । संघीय सरकार, 
केनद्रीय ्रयांक क्वभागका प्रकाशनिेक्ख प्रिेश सरकार र सरानीय ्ह सममका प्रोफाइलमा 
क त्ै पक्न सुकुमबासीबारे पया्टप्त ्रयांक र क्ववेचना गरेको पाइँितैन । 

सकुुमबासी बस्ीलाई अनक्िकृ्, अनौपचाररक र असंगक्ठ् बसोबास र शहरी गररबीको 
प्रक््क्नक्ितवको रूपमा पररभाक्ि् गरे ्ापक्न शहर सँगको समबनिबारे खासतै वयाखया गन्ट 
सक्करहेको िेक्खँितैन । सुकुमबासी बस्ीको सरापनामा शहरीकरणको भयूक्मकाबारे कमतै 
अधययन भएको पाइन्छ । 

यो अधययन बुरवलको नवीन्म सुकुमबासी बस्ीको सरापना, तयसको सराक्यतवको 
लाक्ग संघि्ट र तयसको गक््शील्ा (डाइनाक्मकस), सराक्यतव सँगसँगतै शहरसँग तयहाँका 
बाक्सनिाको अन्रक्रियाबारे केक्नद्र् ्छ ।1 कसरी शहरमा सुकुमबासी बस्ीको आिार 
बन्छ, नयाँ बस्ीले कसरी सराक्यतव ग्हण ग्छ्ट , कसरी सुकुमबासी बस्ीले शहरी संसकृक्् 
ग्हणमा भयूक्मका खेल्छ भनने खोजी नतै अधययनको मुखय क्विय हो । समग्मा, कसरी 
सुकुमबासी बस्ी भनेर क्चक्नने “सपेस” (सरान) मानवीय गक््क्वक्ि माफ्ट ् “पलेस” को 
सवरूप ग्हण ग्छ्ट  भनने अधययनको मुखय केनद्र हो । सपेसले भौगोक्लक चररत्र जनाउँ्छ 
भने पलेसले मानवीय गक््क्वक्िलाई । पलेस सामाक्जक प्रक्रियाबार क्नक्म्ट् हुन्छ । यसले 
पक्हचान क्िन्छ (वयक्ति कहाँबार आएको हो), समुिाय क्नमा्टण ग्छ्ट  र सुरक्ा प्रिान ग्छ्ट 
(क्जयाङक्मन र अरू सन् २०१३ : ८–१४) ।

1 यस समबनिमा तयहाँका बाक्सनिासँग साउन–चतै् २०७५ का  क्वक्भनन क्मक््मा कुराकानी 

गररएको क्रयो ।
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बुटवलमा सकुुमबासी 
सुकुमबासी बस्ीको सरापना शहरीकरणसँग अक्भनन ढंगले गाँक्सएको हुन्छ । शहरीकरणको 
्ीव्र्ासँगतै गाउँबार शहर बसाइँ सनने माक्नसको संखयामा पक्न वकृ्धि हुन्छ । श्रम क्बरिरीको 
प्रशस् समभावना, रोजगारको उपलबि्ा, वयापार-वयवसायको समभावना, क्शक्ा, सवासरय 
लगाय्का सुक्विाको उपलबि्ाका कारण शहर बसाइँ सरी आउने आकि्टणको केनद्र 
भएको ्छ । यसरी बसाइँ सरी आउनेमधये भयूक्महीन, क्नमन पयूँजी भएका, जयालािारी श्रम 
गरेर बाँचनेका लाक्ग शहरको मुखय भागमा बसोबास गन्ट कक्ठन हुन्छ । उनीहरूले खोला 
क्कनार, शहरको पररक्िमा भएका जंगल ्ेछउ, साव्टजक्नक जक्मन ओगरेर बस्ी सरापना 
ग्छ्टन् । तयही बसाइ पक््छ सुकुमबासी बस्ीको रूपमा क्चक्त्र् हुन्छ ।

अर्टशास्ती आर्टर लुइसले ग्ामीण अर्ट्नत्रबार शहरी अर्ट्नत्र्फ्ट  कसरी श्रमशक्ति 
प्रसार हुन्छ भनेर वयाखया गरेका ्छन् । उनका अनुसार प्रक्वक्ि र पयूवा्टिारको सीक्म््ाका 
कारण ग्ामीण अर्ट्नत्रको उतपािन क्नक्चि् हुन्छ जसका लाक्ग क्नक्चि् श्रमशक्ति भए 
पुग्छ । तयसतैले क्नक्चि् उतपािनका लाक्ग चाक्हने क्नक्चि् श्रमभनिा बढी श्रम गाउँमा जगेडा 
रहन्छ । तयसरी जगेडा रहेको श्रमशक्ति अवसरको खोजी गिदै शहर क््छ्छ्ट  । शहरमा हुने 
क्वक्वि्ापयूण्ट उद्यमले उसलाई रोजगार क्िन्छ । एक्फ्ट  श्रक्मकले रोजगार पाउँ्छ भने 
अकको्फ्ट  उति श्रम समे्को लगानीबार उद्योगले अक््ररति पयूँजी क्नमा्टण ग्छ्ट  (्ोडारो र 
क्समर सन् २०१५ : १२४–१२७) । 

ग्ामीण भेगबार बसाइँ सरी आउनेहरूका लाक्ग बुरवल आकि्टणको केनद्र हो । 
पालपाका राजा मक्णमुकुनि सेनको पाँच सय वि्ट पुरानो ग्ीषमकालीन िरबारको अवशेिले 
पाँच सय वि्टअक्घ नतै बुरवल मानवबस्ीको रूपमा सराक्प् भइसकेको इंक्ग् ग्छ्ट  । सन ्
१८१४–१८१६ मा भएको नेपाल-क्रिरेन युधिमा नेपालले क्वजय प्राप्त गरेको क्ज्गढी 
क्कललाको अवशेिले भने यो रलो रणनीक््क क्बनिकुो रूपमा समे् प्रयोग भएको िेखाउँ्छ । 
्राक्प बुरवल बजारको सरापना सुगौली सक्निपक््छ उत्तर भार्का वयापारी ्रा कुरीर 
वयवसायी र पालपाका नेवार वयवसायीको आगमन पचिा्् भएको िेक्खन्छ । तयक्् बेला 
यो सरान पालपा गौंडा प्रशासनको मा्ह्मा क्रयो । क्व.सं. १९५० सालसमम बुरवलमा 
क्हउँिे वयापार मंक्सरिेक्ख चतैत्र–वतैशाखसमम मात्र चलने गरयको । क्व.सं. १९५० मा “चौ्ारा 
भनसार अड्डा” को सरापना सक्ह् बुरवलमा बाह्तै मक्हना बसोबास हुन रालयो (प्रिान 
२०७५ ः ८०) । तयक्् बेला बुरवल बुरवल भइसकेको क्रएन । बरौली भनेर क््नाउ 
निीिेक्ख उत्तर पक्चिम भागको बस्ीलाई क्चक्ननरयो भने पयूववी भागलाई खसयौली भक्ननरयो । 

पहाडका माक्नसहरूले आफयू सँग भएको घयु, मसला, जडीबुरी बेची उत्तर भार्बार 
आयाक््् नुन, मरटि्ेल, कपडा लगाय्का ितैक्नक जीवनयापनका सामग्ी खररि गनने बजार 
क्रयो बुरवल । मलेररया, बाढी र गमवीका कारण यस्ो वयापार क्हउँि मक्हनामा मात्र हुनरयो 
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(क्ेत्री २०६६ : १७३–१८०) । सन् १९६० को िशकको शुरूआ्समम पक्न बुरवलको 
बस्ी मौसमी रूपमा वकृ्धि हुनरयो । क्हउँिमा चार हजारसमम पुगने यहाँको जनसंखया गमवी 
मक्हनामा भने खुक्मचनरयो (शालहेम सन् २०१५ : ६९) ।

मलेररया उनमलुन, क्सधिार्ट र क्त्रभवुन राजमाग्टको क्नमा्टण, बरुवल रेक्कनकल इक्नसरचयरुको 
सरापना (क्व.संं. २०२०), क््नाउ निीबार एक मेगावारको क्वद्यु् उतपािनजस्ा योजनाबधि 
क्रियाकलापले बुरवलको सरायी जनसंखया वकृ्धि गन्ट मद्द् गरे । क्व.सं. २०१५ समम बुरवल 
खसयौली ग्ाम पञचाय् रहेको बुरवल क्व.सं. २०१६ बार बुरवल-खसयौली नगरपाक्लका, 
२०१८ िेक्ख बुरवल-खसयौली नगरपञचाय्, २०३५ िेक्ख बुरवल नगरपञचाय् 
हुँितै २०४६ िेक्ख बुरवल नगरपाक्लका बनयो । पुस २८, २०७१ मा नगरपाक्लकाबार 
उपमहानगरपाक्लकामा स्रोननक्् भयो (बुरवल उमनपा काया्टलय २०७४ ः ७) ।

सन् १९७६ (क्व.सं. २०३२) मा ४३४ रोपनी क्ेत्रफलमा फतै क्लएको “बुरवल औद्योक्गक 
क्ेत्र” सरापना पचिा्् यो नगर औद्योक्गक शहर बनने यात्रामा लक्मकयो । तयस त्ै, सन् १९६०, 
७० र ८० को िशकमा क्सधिार्ट राजमाग्ट र महेनद्र राजमाग्टको क्नमा्टणपक््छ बुरवल िुई 
राजमाग्टको संगम बनयो जसले बजार क्वस्ार गन्ट उललेखनीय भयूक्मका खेलयो । तयसपक््छ 
बुरवलमा उद्योग, वयापार, वयवसाय दु्र् गक््मा क्वस्ार हुन राले । क्व.सं. १९८८ क््र 
प्रारक्मक क्वद्यालयबार शुरू भएको बुरवलको शतैक्क्क यात्रा २०२१ सालमा नगरपञचाय् 
माफ्ट ् क्नःशुलक माधयक्मक क्शक्ासमम पुगेको क्रयो । क्व.सं. २०२८ मा लुक्मबनी कलेजको 
सरापना भयो जुन २०३० मा बुरवल बहुमुखी कयामपसमा पररण् भयो । तयस त्ै, २०३८ 
सालमा लुक्मबनी वाक्णजय कयामपस र २०४८ मा क्सधिार्ट बहुमुखी कयामपस सरापना भयो 
(शाकय २०५३ ः १४) । उद्योग, वयापार, वयवसाय, सकयू ल, कलेज, असप्ाल, या्ाया्ले 
बुरवललाई गाउँ र पहाडबार बसाइँ सरी आउने रलोको रूपमा आकि्टणको केनद्र बनाए । 

जीक्वकोपाज्टनका क्वक्वि सुक्विाको उपलबि्ा हुँिा ग्ामीण क्ेत्रबार बसाइँ सरी 
आउने बुरवल समभावनाको रूपमा उिायो । “पहाडक््र कम समपक्त्त भएका माक्नसको 
लाक्ग पक्न बुरवलमा जीवन क्नवा्टह गन्ट सक्जलो हुनरयो । जयालािारी मजिुरीका लाक्ग यहाँ 
प्रशस् समभावना क्रयो । तयसतैले सािारण माक्नस पक्न बुरवलमा बसाइँ सन्ट राले ।”2

बसाइँ सरी आउनेहरू खसयौलीको जंगल फाँडेर बसरे । अक्िकांश माक्नस प्वी 
जक्मनमा बसरे जसलाई पक््छ कानयूनी वतैि्ा प्रिान गररनरयो । केही कृक्ियोगय जक्मन पक्न 
ओगक्रनरे । पक््छ निी उकासमा पक्न बसोबास हुन रालयो । 

“शुरूआ्मा वयक्तिले ओगरेको जक्मनलाई सरानीय क्नकायले क््रो क््नने गरी अक्भलेख 
राखरयो । पक््छ तयस्ा िेरतै  घडेरी बहालक्बरौरीमा उललेख गररयो । बहालक्बरौरीको खास 

2 २००७ सालमा बुरवलमतै जनमेका पयूव्ट उप-प्रमुख एवं बुरवलको इक््हासका जानकार 
क्वमलबहािुर शाकयसँग फागुन ११, २०७५ मा गररएको कुराकानी ।
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पररभािा सरानीय क्नकायले भाडामा क्िएको जक्मन भनने हुन्छ । ्र बुरवलको हकमा 
वयक्तिको जक्मनलाई पक््छ अक्भलेख राक्खएको मात्र हो । २०२७ सालमा नापी हुँिा यस्ा 
जक्मनलाई क्बरौरी उललेख गररएको क्रयो । यस्ो क्बरौरीको क्कनबेच पक्न हुने गरयको । 
मालपो्मा स्ेस्ा कायम नभए पक्न सरानीय क्नकायले कर क्लनरयो र अक्भलेख राखरयो ।”3

बसाइँसराइको क्हसाबले पक्न बुरवलमा जक्मनका िेरतै  प्रकार भेक्रन्छन् । परक-परक 
नापी भए ्ापक्न यहाँ जक्मनको जक्रल्ा अितै कायम ्छ । यहाँ रतैकर बाहेक क्बरौरी, 
कोिाले, प्वी, जंगल क्ेत्र, साव्टजक्नक, अवयवक्सर् ्रा सुकुमबासी लगाय्का जक्मन 
प्रचक्ल् ्छन् । 

पञचाय् कालमा आवािी बढाउन राजयले नतै ्राईका क्वक्भनन भयू-भागमा बसाइँसराइ 
आउन प्रोतसाहन ग¥यो । पुनवा्टस कमपनी सरापना गरेर बसाइँसराइलाई प्रोतसाहन गररयो । 
बुरवलमा भने पुनवा्टस कमपनीले जक्मन क्व्रण गरेको क्रएन । यद्यक्प, अनय माधयम माफ्ट ् 
भार्ीय सेनाबार सेवाक्नवतृ्त वयक्तिलाई आकक्ि्ट् गररयो । यसरी पञचाय्ी सरकारको 
प्रोतसाहनमा बुरवलको योक्गकुरीमा आई बसेका भार्ीय पयूव्ट सतैक्नकको रोललाई लखनउ 
रोल भनेर क्चक्नन्छ । आवािी बढाउन पञचाय्ी सरकारले अँगालेको यो लक्चलो शतैली 
२०४६ सालमा बहुिल सरापना पचिा्् पक्न कायम रह्ो । 

शुरूआ्मा ओगक्रएका िेरतैजसो जक्मनको लालपुजा्ट प्रिान गररयो । ्र कतै यौ ँजक्मनको 
लालपुजा्ट अक्हले पक्न क्िइएको ्छतैन । ्ी सबतै लालपुजा्ट क्वहीन सुकुमबासी भने होइनन् । 
भोगचलन गररएको, क्बरिरी क्व्रण पक्न भइरहेको, नगरपाक्लकामा अक्भलेख रहेको र 
नगरपाक्लकालाई कर क््िदै आएको जक्मन क्बरौरी हो । मालपो्मा समे् अक्भलेख रहेको 
्र लालपुजा्ट नभएको कोिाले जक्मन हो । ्र नगरपाक्लका वा कुनतै पक्न सरकारी अड्डामा 
अक्भलेख नरहेको जक्मन सुकुमबासीको रूपमा पररक्च् भयो । 

बहुिल सरापनापक््छ बढ्िो बसाइसँराइसँगतै सुकुमबासी बस्ीको आकार पक्न फराक्कलो 
हुँितै गयो । भोर बैंकका लाक्ग राजनीक््क िलहरूले ्ी बस्ीलाई वतैिाक्नक्ा प्रिान गन्ट 
राजय संयनत्रबारतै अभयास गरे । क्वमलबहािुर शाकय भन्छन् :

राजनीक््क पारवीहरूले सुकुमबासी बस्ीलाई मलजल गरे । परक-परक गठन 
भएका सुकुमबासी समसया समािान आयोगहरूले लालपुजा्ट क्व्रण गिदै गए । 
क्व.सं. २०५१ मा भोजप्रसाि श्रेष्ठ सुकुमबासी समसया समािान आयोगको क्जलला 
अधयक् बनेको समयमा चार हजार घरिुरीलाई लालपुजा्ट क्व्रण गररयो सारतै 

3 क्बरौरी ्रा कोिाले जगगाको लालपुजा्ट प्राक्प्तका लाक्ग सराक्प् “कोिाले ्रा क्बरौरी 
जगगा समसया समािान सक्मक्् २०७३” का अधयक् खेम लुँइरेलसँग फागुन ११, २०७५ मा 
गररएको कुराकानी ।
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बाह् हजार घरको नापजाँच र अधययन गररयो । सा् मक्हनाको अवक्िमा भएको 
वयापक लालपुजा्ट क्व्रणले सुकुमबासी बस्ीलाई रप प्रश्रय क्ियो ।4

बुरवलको जनसंखया वृक्धि पक्न राजनीक््क पररव ््टनसँग जोक्डएको ्छ । २०४६ को 
आनिोलनपक््छ यहाँको जनसंखया ठयू लो मात्राले बढेको िेक्खन्छ । “नेपाल : क्जललाग् 
वस्ुक्सरक््” मा उक्ललक्ख् “नगरपञचाय्को क्नक्म् वयवसरापन अधययन पररयोजना” 
अनुसार आ.व. २०४४/४५ मा बुरवल नगरपञचाय्को जनसंखया ३९,४३८ क्रयो 
(नेसनल ररसच्ट एसोक्सयर्स २०४६ ः ५१६) । २०४६ सालमा बहुिल सरापना पचिा् ्
भएको २०४८ सालको जनगणना अनुसार ्ीन वि्टमा १२ प्रक््श्ले वकृ्धि भई बुरवल 
नगरपाक्लकाको जनसंखया ४४,२७२ पुगयो (पपुलेसन मोनोग्ाफ सन् २००३ ः ३८१) ।

बुरवलमा सुकुमबासी बस्ी क्वस्ारको प्छाक्ड भयूक्महीन्ाको क्सधिान् लागयू 
हुन्छ । भयूक्महीन्ाका िुई ओरा क्सधिान् ्छन् । पक्हलो, भयूक्मको क्नरपेक् अभाव । िोस्ो, 
भयूक्मको सापेक्क्क अभाव । पक्हलो क्सधिान्ले भयूक्महीन्ाको कारण भयूक्मको प्राकृक््क 
अनुपलबि्ालाई मानि्छ । यसलाई भयूक्मको प्राकृक््क एकाक्िकार पक्न भक्नन्छ । िोस्ो 
क्सधिान्ले भयूक्मको सामाक्जक एकाक्िकारलाई वयति ग्छ्ट  । असमान भयूक्म क्व्रण प्रक्रियाकतै  
कारण भयूक्महीन्ाको क्सज्टना हुन्छ भनने यो क्सधिान्को म् हो । अरा्ट््, भयूक्ममाक्र एक ररी 
वग्टको एकाक्िकारकतै  कारण अकको वग्टमा भयूक्महीन्ा हुन्छ (श्रेष्ठ सन् २००१ ः १०८–१०९)

बुरवलमा शुरूआ्मा आइपुगेका माक्नसले िेरतै  जक्मन ओगरे । प्रशासक्नक पहुँचका 
कारण उनीहरूले लालपुजा्ट प्राप्त गरे । तयही जक्मन रुरिाउँितै पक््छ अनेकन घडेरी क्नमा्टण 
गरी बेचक्बखन गररयो । िोस्ो चरणमा आइपुगेका माक्नसहरूले रहलपहल जंगलको भयू-भाग 
कबजा गरे । बुरवलको िीपनगर यसरी नतै बनेको हो । यो बस्ी सुकुमबासीको नाममा 
पररक्च् भयो र यसले २०५१ मा लालपुजा्ट प्राप्त ग¥यो । ्ेस्ो चरणमा आउने माक्नसको 
लाक्ग बुरवलमा कबजा गन्ट बञजर जक्मनको अभाव भयो । यो भयूक्मको क्नरपेक् अभाव नतै 
क्रयो । नयाँ आप्रवासीको लाक्ग बुरवलमा िुई मात्र क्वकलप क्रए । पुराना जक्मन भएका 
माक्नससँग खरीि गनने वा क््नाउ निीको क्कनार र रहलपहल साव्टजक्नक जक्मनमा बस्ी 
सरापना गनने । निी उकास क्ेत्र र रहलपहल साव्टजक्नक जक्मनमा सराक्प् बस्ी नतै अक्हले 
सुकुमबासी बस्ीको रूपमा पररक्च् ्छ । 

सारमा, मलेररया उनमयूलन, राजमाग्टहरूको क्नमा्टण, उद्योग र वयापारको क्वस्ारसँगतै 
बुरवल शहर बनने प्रक्रियामा लक्मकयो । जीवन क्नवा्टहको लाक्ग उपयुति अवसरको 
उपलबि्ाका कारण यो बसाइँँ सरी आउने रलो बनयो । गाउँबार बसाइँ सरी आउनेहरूको 
लाक्ग यहाँको जंगल, प्वी जगगा र निी उकास के्त्र नतै बाससरानको मुखय रलो क्रयो 

4 शाकयसँग फागुन ११, २०७५ मा गररएको कुराकानी ।
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जुन प्रशासक्नक सहज्ाका कारण सक्जलतै पुजा्टवाल जगगामा पररण् हुनरे ।5 समयरिममा 
पुजा्टवाल जगगामा पररण् हुने समभावनाले जक्मनप्रक्् रप आकि्टण बढायो । यो आकि्टणको 
प्छाक्ड राजनीक््क संरक्णको पक्न उललेखनीय भयूक्मका रह्ो । पररणाम, सुकुमबासी 
बस्ीहरू बढ्न राले । ्र क्नरपेक् भयूक्महीन्ाको कारण शुरूमा जंगल मासेर प्वी जगगामा 
बसने सुकुमबासी बस्ी क््नाउ निी उकास क्ेत्रमा सराक्प् हुन राले । सुकुमबासी बस्ी 
सरापनाको यो शृंखलाको पक््छलला बस्ीमधये एउरा हो क्बनापा्े ।

बसाइकँो शुरूआ् : छेउछाउबाट प्रवेश
नयाँ बस्ी शयूनयबार सराक्प् हुँितैन । शहरमा जयालािारी मजिुरी, स-सानो वयवसाय र 
सरकारी ्रा गतैरसरकारी संसरामा सामानय पिमा काम गनने माक्नसहरूका लाक्ग बाससरानको 
खाँचो हुन्छ । सुकुमबासी बस्ी उनीहरूको खाँचो पयूरा गनने सािन बन्छन् । उपयोगमा 
नआएका साव्टजक्नक जक्मन उनीहरूको चासोमा प्छ्टन् । शहरमा पक्हलेिेक्ख बक्सरहेका 
माक्नसले तयस्ा जक्मन पक्हचान ग्छ्टन् र उनीहरू बस्ी सरापनाको क्िशामा लमकन्छन् । 
क्बनापा्ेका शुरूआ्ी बाक्सनिा पक्न यस वरपरका माक्नस नतै क्रए । 

क्बनापा्े बस्ी बुरवल उपमहानगरपाक्लका वडा नं. ११ िेवीनगरको पक्चिम्फ्ट  क््नाउ 
निीको पयूववी ्रमा अवक्सर् ्छ । उत्तरक््र क््नाउ निीकतै  भाग र िक्क्णमा “डक्मपङ साइर” 
्छ । यसको पयूववी सीमानामा पक्वत्रनगर, पयूव्ट-िक्क्णमा हात्तीसुँड सुकुमबासी बस्ी ्छन् । 
उत्तरी भागबार घुमेर निी बस्ीको पक्चिम हुँितै बग्छ । 

बस्ी सरापनाका ने्ृतवक्ा्ट लालबहािुर िजवीका अनुसार क्बनापा्े उपयोगमा 
नआएको खाली जक्मन क्रयो । यहाँ पा् क्बनाको स-सानो बुर्यान मात्र हुने हुनाले यसलाई 
क्बनापा्े नामकरण गररएको हो । पक्हले निी क्बनापा्ेको पयूव्ट र पक्चिमबार बगरयो । 
क्बनापा्ेको उपभोतिा सक्मक्् सतयव्ी रोल क्वकास संसरा ्रा पयूव्टव्् क््नाउ बस्ी 
क्वकास सक्मक््का सक्चव शयाम ्ुलाचनका अनुसार २०५७/०५८ सालबार निी पक्चिम 
कुना्फ्ट  बगन ्छोड्यो । निीले बारो फेरेपक््छ यो ठाउँ बञजर जक्मन बनयो । 

सुकुमबासी बस्ी सरापनाका लाक्ग क्नक्चि् राजनीक््क सनिभ्टको आवशयक्ा प्छ्ट  । 
क्िललीका सुकुमबासी बस्ीबारे अनुसनिान गरेका समाजशास्ती सञजय श्रीवास्वका 
अनुसार यस्ा बस्ी सरापनाको लाक्ग समुिायको आवशयक्ा र राजय सँगको ियूरीको 

5 बुरवलमा क््नाउ निी मात्र नभएर सानो आय्नको सुकौरा खोला पक्न क्रयो । यही 
खोलाले सुखखानगर र िीपनगर क्वभाजन गरयको । खोलाको केही क्ेत्र अितै बाँकरी ्छ ्र अक्िकांश 
क्ेत्र मानवबस्ीले ओगक्रसकेको ्छ । तयसतैले निी उकास क्ेत्रको अर्ट क््नाउ निीमात्र नभएर 
सुकौरा खोलाको क्ेत्र पक्न हो ।



216 | रामचनद्र श्रेष्ठ

आवशयक्ा प्छ्ट  (श्रीवास्व सन् २०१५ : १६)) । यस्ा बस्ी सरापनामा राजयको 
भयूक्मका सकारातमक हुनुप्छ्ट  अरवा राजयले सरापनाप्रक्् उपेक्ा प्रकर गनु्टप्छ्ट , होइन भने 
शुरूआ्मतै उजाक्डनुपनने अवसरा आउँ्छ । वडाधयक् रामचनद्र क्ेत्री बस्ी सरापनाको यो 
प्रारक्मभक श ््टलाई पुक्टि ग्छ्टन् । उनका अनुसार मुखय-मुखय राजनीक््क पररव ््टनको समयमा 
बुरवलमा सुकुमबासी बसने िरमा वकृ्धि भएको िेक्खन्छ । २०३५/३६ सालको आनिोलन 
र जनम् संग्हको बेलामा, २०४६ िेक्ख २०४८ सालको समयावक्िमा, २०५८ सालपक््छ 
द्वनद्वको समयमा बुरवलमा सुकुमबासी बस्ी बढीजसो सरापना भएको पाइन्छ ।

क्व.सं.२०५८/५९ क््रबार क्बनापा्े बस्ी बसन रालेको हो । यो समयमा नेपाल 
माओवािी सशस्त द्वनद्वको चरम अवसरामा क्रयो । राजयका सरानीय क्नकायहरू क्वघक्र् 
क्रए । संसिीय िलहरू अनयोलमा क्रए । तयक्् बेला बुरवलभरी नतै सुकुमबासी बस्ी 
सरापनाको लहर चलेको क्रयो । तयसको मुखय केनद्र क््नाउ निीको बगरसँग गाँक्सएको 
र प्रशस् साव्टजक्नक जक्मन रहेको अक्हलेको वडा नं. ११ भएको क्रयो ।

क्बनापा्ेमा सुकुमबासी बस्ी बसनुमा मुखय भयूक्मका क््नाउको क्गटिी-ढुंगा उतखनन् र 
ररकसा चलाउने पेशाले खेलेको ्छ । तयक्् बेला क््नाउ निीमा क्गटिी, ढुंगा, बालुवा उतखनन ्
गन्ट रोक क्रएन । तयस त्ै, ररकसा चलाउने पेशा पक्न उक्त्तकतै  फसराएको क्रयो । “क्बनापा्े र 
आसपासका सुकुमबासी बस्ीका शुरूआ्ी बाक्सनिा प्रायः खोलामा क्गटिी, ढंुगा, बालुवा 
संकलन गनने मजिुर नतै हुन् । कक््पय घर बनाउने क्नमा्टण मजिुर र ररकसावाल हुन् ।”6 

क्बनापा्े शुरूमतै सुकुमबासी बस्ीको लाक्ग आकक्ि्ट् सरान क्रएन । अनय सुकुमबासी 
बस्ीमा पक्न ठाउँ नपाएपक््छ मात्र यो क्वकलप बनन पुगेको हो । बस्ी सरापनार्ट ने्ृतविायी 
भयूक्मका खेलने लालबहािुर िजवीको अनुभव यस त्ै ्छ । लालबहािुर िजवीको पुखययौली घर 
पव्ट् हो । पव्ट्बार उनी शुरूमा बुरवलबार ४० क्कलोक्मरर पक्चिममा पनने रुद्रपुरमा बसाइ ँ
सरी आए । तयहाँ कक्हले आएको भनने उनलाई समिना ्छतैन । २०४४ सालक््र एउरा 
सारीको माधयमबार नगरपाक्लकामा काया्टलय सहयोगी (क्पयन) को जाक्गर खाए । पक््छ 
बुरवलक्सर् प्रहरी ्ाक्लम केनद्रमा भानसेको रूपमा सरायी जाक्गर पाएपक््छ नगरपाक्लकाको 
जाक्गर ्छाडे । अक्हले उनी प्रहरी ्ाक्लम केनद्रको जाक्गरबार पक्न सेवाक्नवृ्  भइसकेका ्छन् । 

२०५८ सालक््र उनी क्बनापा्े नक्जकतै को मािगाउँमा बसरे । प्रहरी ्ाक्लम केनद्रको 
जाक्गरको आमिानीले नपुगने हुँिा उनको पररवारले क्बनापा्े नक्जकको मािगाउँमा खे् 
अक्ियाँमा क्लनरयो । यसो गिा्ट खे्वालाको जक्मनमा नतै बसन पाइनरयो । घडेरीमा फेररँितै 
गएकाले तयक्् बेला मािगाउँमा खे्हरू माक्सने रिम ्ीव्र क्रयो । तयसतैले खे्ी गन्ट 
समसया हुँितै गइरहेको क्रयो । अकको्फ्ट , उनीहरूलाई पक्न सरायी रूपमा बसने ठाउँको 

6 बुरवल उपमहानपा वडा नं. ११ का वडा अधयक् रामचनद्र क्ेत्रीसँग वडा काया्टलयमा माघ 
१८, २०७५ मा गररएको कुराकानी ।
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आवशयक्ा क्रयो । उनीहरू पक्न नयाँ खुक्लरहेका वररपररका सुकुमबासी बस्ीमा बसन 
खोजे ्र क त्ै ठाउँ पाएनन् । नयाँ खुलेको हात्तीसुँडक््र बसन खोजे ्र अवरोि भयो । 
जक्मन खोजने रिममा क्बनापा्े भेक्रयो । बस्ी सरापनाको प्रसंग िजवीकरी श्रीम्ी िेवकुमारी 
पररयार यसरी सक्मिक्न्छन् :

वाक्णजय कयामपसको प्छाक्ड हाक्त्तसुँडक््र िेरतै ले बाँस गाड्न रालेका क्रए । 
हामीले पक्न घर बनाएर बसन पाए हुनरयो भनने सोचयौ ँ । लुक्मबनी वाक्णजय 
कयामपसको प्छाक्डको खाली जक्मनमा बाँस गाड्यौ ँ ्र राक्् को-को आएर 
क्नकालेर फाक्लक्िए्छन् । अरूहरूले ‘ल तयहाँ ् बाँस फाक्लक्िए’ भने । गएर 
हे्छ्टम् ् सबतै बाँस फाक्लक्िएका ! अब कहाँ जाने ् भनेर खोजन राक्लम् । हामी 
पक्हलािेक्ख नतै मािगाउँमा बसेको । अब कहाँ जाने ् यहाँ राम्ो ठाउँमा बसन 
क्िएनन् । खोलाको ्ेछउ भए पक्न य त्ै बसनुप्छ्ट  क्क भनने मनमा आयो । क्चनेजानेको 
वररपररका सारीहरूसँग ्छलफल ग¥यौ ँअक्न िोहोरो खोलाको बीचमा िश पनध्र 
जना भएर िुप्रो हालयौ ँ ।

िजवीसँगतै बस्ी सरापनाका अका्ट अगुवा हुन् िुगा्टबहािुर क्वक । क्वक क्बनापा्ेको 
उत्तर क््रको सुकुमबासी बस्ी मिुवामा डेरा गरेर बसरे । उनी बुरवलमा मजिुरी गरने । 
क्िनभर घर बनाउने काम गरने क्बहान बेलुका खोलामा क्गटिी कुर्रे । शुरूआ्ी क्िनबारे 
क्वक भन्छन्, “बढीजसो खोलामा क्गटिी कुर्नेहरू क्रए । यही वररपरर मिुवा, प्रगक््नगर, 
बुधिनगरका माक्नस आएका क्रए ।”

लालबहािुर िजवीका अनुसार शुरूमा बस्ीमा बसोबास गननेमधये अक्िकांश िक्ल् 
क्रए । िक्ल्हरूको भयूक्महीन्ाको ऐक््हाक्सक पषृ्ठभयूक्मले शहरक््र िकेलने भयूक्मका खेलेको 
क्रयो । उनीहरू शहरमा मजिुरी गरेर डेरामा बसरे । ्ी मजिुर पहाडी गाउँबार ्राईमा 
जीक्वकाको खोजीमा आएका क्रए । 

५४ विवीय िनबहािुर पररयार पक्न क्बनापा्ेको शुरूआ् गननेमधये एक हुन् । उनको 
पुखययौली घर ्नहुँ हो । तयहाँ अक्ियाँमा खे्ी गनने र चाडपव्टमा बाजा बजाउने काम गरने । 
श्रीम्ी, ्ीन ्छोरा र ्ीन बुहारी, नाक््नाक््ना पालन पहाडको अक्ियाँमा गनने गुजारामुखी 
खे्ीले पुगितैनरयो । तयसतैले उनी बुरवल आए । बुरवल आएर मिुवामा डेरा गरेर बसन राले । 

मकतै  पोलने पेशा गनने बेलबहािुर क्वक नवलपरासीमा बसरे । उनी पक्हला िेवीनगरमा 
भाडामा बसरे । बस्ी खुलेपक््छ उनी पक्न रोकन आइपुगे । यसरी ्ेछउ्छाउका बस्ीमा डेरा 
गरेर बसने जयालािारी श्रक्मकको बहुम्ले नतै बस्ी सरापना गरे । रोल क्वकास संसराका 
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सक्चव शयाम ्ुलाचनका अनुसार शुरूआ्मा िक्ल्को संखया िेरतै  भए पक्न जनजाक््, 
रिाह्मण र क्त्रीको संखया पक््छललो समय बढ्ितै गएको ्छ । 

स्ाक्यतव र वैधाक्नक्ाको खोजी
सराक्यतवले िीघ्टकालीन बसोबासलाई जनाउँ्छ । यो भौगौक्लक चररत्रसँग बढी जोक्डन्छ । 
अनेकन् चुनौ्ीसँग जुधितै सराक्यतवको खोजी गररन्छ । सराक्यतवले वतैिाक्नक्ाको माग 
ग्छ्ट  । कुनतै पक्न बस्ीको सराक्यतवको खोजी संसराको क्नमा्टणबार हुन्छ । संसराले बस्ीका 
बाक्सनिाबार सहमक््को बलमा वतैि्ा प्राप्त गरेको हुन्छ । वतैि्ाको आिारमा संसराले 
क्वक्भनन चुनौ्ीसँग जुिेर सराक्यतव प्रिान गि्ट्छ । क्बनापा्ेले पक्न अनेकन् चुनौ्ी सामना 
गिदै सराक्यतवको खोजी ग¥यो । 

प्रशासक्नक चुनौ्ी 
सुकुमबासी बस्ीका कतै यन् चुनौ्ी हुन्छन् । प्रशासन सँगको रससाकससी पक्हलो चुनौ्ी हो । 
क्बनापा्ेले भने यस्ो चुनौ्ी भोगनु परेन । तयसको कारण यसको कमजोर भयू-बनोर हो । 
कुनतै बेला बुरवल नगरपाक्लकाको कम्टचारी पक्न भइसकेका लालबहािुर िजवी सुनाउँ्छन्, 
“िेवीनगर क््रका केही मान्ेछले नगरपाक्लकामा गुनासो गरेको राहा पाएपक््छ म तयहाँ गएर 
अक्िकृ्लाई भने ँ ‘यो गररब-गुरुवाले क त्ै बसने ठाउँ नपाएर बसेको क््नाउको बगर हो । 
नगरपाक्लकाले केही गनु्टपिदैन । लगे खोलाले लग्छ ।’ तयसपक््छ नगरपाक्लकाले कक्हलयतै 
पक्न कुनतै अपठ्यारो क्सज्टना गरेन ।”

िजवीले यस्ो भने ्ापक्न यसको प्छाक्ड राजनीक््क कारण क्रयो । वडा अधयक् रामचनद्र 
क्ेत्री भन्छन्, “तयक्् बेलाको राजनीक््क कारणले पक्न सुकुमबासी बस्ी फसराएका क्रए । 
सरानीय ्ह जनप्रक््क्नक्ि क्वहीन भएकाले नगरपाक्लका प्रभावकारी बनन सकेको क्रएन । 
राजनीक््क पारवीहरूले सुकुमबासी बस्ीलाई मलजल नतै गरररहेका क्रए । तयसको प्छाक्ड 
राजनीक््क सवार्ट नतै क्रयो ।”

जक्मन वयवस्ापनको चुनौ्ी
जक्मनको वयवसरापन अकको चुनौ्ी क्रयो । बस्ीको सरापनासँगतै ओइररएका बाक्सनिाले 
भोगचलन गनने जक्मनको वयवसरापन चुनौ्ी बनयो । खासमा जक्मनको वयवसरापनको 
लाक्ग नतै सक्मक््को आवशयक्ा खर्क्कयो । लालबहािरु िजवीकरी श्रीम्ी िेवकुमारी भक्न्छन्, 
“एकाि वि्टमा नतै मान्ेछहरू रक्पँितै गए । मान्ेछहरू बढ्ितै गएपक््छ बस्ीको क्वकासको 
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लाक्ग सक्मक्् चाक्हयो । अक्न हामीले सक्मक््को कलपना ग¥यौ ँ । हामी बुढाबुढीले बतैठक 
राखयौ ँ । बतैठकबार सक्मक्् गठन भयो ।”7

पक्हलो सक्मक््को आक्िकाररक ्रयांक अक्हले उपलबि ्छतैन । बाढीले सक्मक््को 
पुरानो काया्टलय बगाएकाले सबतै कागजा् बगेको शयाम ्ुलाचन ब्ाउँ्छन् । पक्हलो 
सक्मक्् २०६० क््र गठन भएको ्तकालीन सक्मक््का सिसय िुगा्टबहािुर क्वक समिन्छन् । 
उनका अनुसार तयक्् बेला ३८५ कुररया क्रए । शुरूमा सक्मक््को नाम क्बनापा्े राख े
पक्न पक््छ “क््नाउ नगर क्वकास सक्मक््” राक्खयो । क्वकका अनुसार सक्मक््को अधयक् 
लालबहािुर िजवी क्रए । उपाधयक् क्मनबहािुर कुमाल, सक्चव खगेनद्र पौडेल, सहसक्चव 
गंगा सुवेिी, सिसयमा िुगा्टबहािुर क्वक लगाय् क्रए । बस्ीमा बहुम् संखया िक्ल्को 
भए पक्न राठोबाठो र पढ्नलेखन जानेकाले गतैरिक्ल्हरू सक्मक््मा िेरतै  क्रए । 

सक्मक््ले शुरूमा प्रतयेक घरिुरीबार २०/२० रुपतैयाँ उठाएर कोि बनायो । अक्न 
जक्मनको क्व्रण प्रणालीलाई वयवक्सर् गन्ट रालयो । िजवी सक्मिन्छन् :

हामीले एकरूप्ा कायम गन्ट खोजयौ ँ । पक्हला आउनेले बीच क््रको जक्मन 
रोके । पक््छ आउनेले ्ेछउ्छाउमा रोकन राले । एकरूप्ा होस् भनेर बराबरी जक्मन 
ओगर्ने क्नयम बसालयौ ँ। अगाक्ड १८ हा् र प्छाक्ड ३० हा् गरेर लगभग आठ 
िुर ओगर्ने वयवसरा ग¥यौ ँ । एउरतै मान्ेछले िेरतै  जक्मन ओगर्न नपाउने गरायौ ँ । 
हामी सक्मक््का मान्ेछले पक्न िेरतै  ओगरेनौ ँ । सबतै गररबगुरुवाको लाक्ग रोकेको 
हो भने क्कन बढी रोकने भनने सोचयौ ँ । यस्ो नराम्ो ठाउँ ्छ आउने आउन् र 
बसयून् भनने सोचयौ ँ ।

यसरी जक्मन ओगर्ने ्ररकामा एकरूप्ा लयाउने कोक्सस भएपक््छ सक्मक््ले खाली 
जक्मन क्व्रण गन्ट पक्न रालयो । िुगा्टबहािुर क्वक भन्छन्, “कोही भाडामा बसेर मजिुरी 
गनने जसको अनयत्र क त्ै केही ्छतैन भनने सक्मक््लाई लागेपक््छ एक हजार एकाउनन रुपतैयाँ 
क्लएर क्िइनरयो । घडेरीको क्ेत्रफल आठ िुर कायम गररएपक््छ खोलाको ्ेछउक््र अक्ल 
िेरतै  र बस्ीको बीचक््र अक्ल कम हुनरयो ।”

आधारभू् आवशयक्ाको चुनौ्ी
जक्मनको वयवसरापनसँगतै सक्मक््ले आिारभयू् आवशयक्ामा पक्न धयान क्िन रालयो । 
बस्ीको सराक्यतवको लाक्ग आिारभयू् आवशयक्ाको वयवसरापन आवशयक क्रयो । 
तयस त्ै प्रकृक्् सँगको संघि्ट अकको पारो क्रयो । तयसतैले सक्मक््ले खानेपानी, क्वद्यु्, बाँि, 

7 िेवकुमारी िजवीसँग माघ १८, २०७५ मा गररएको कुराकानी ।
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क्शक्ा लगाय्मा धयान क्िन रालयो । खानेपानीको लाक्ग बोररङ गाक्डयो । िेवकुमारी 
पररयार सक्मिक्न्छन्, “गैंडाकोर पुगेर बोररङ िसाउने मान्ेछ लयाइएको क्रयो । उनीहरूले 
चार लाख लाग्छ ्पाईहँरूलाई पानी खुवाएरतै  ्छोड््छौ ँ भनेका क्रए । हरेक घरबार पतैसा 
उठाइयो, केही पतैसा सक्मक््को कोिमा पक्न क्रयो । ्र बोररङ िसाउँिा िसाउँितै मेक्सनको 
फाली अड्क्कएर भाक्चचयो । रप पचास हजार खच्ट भयो । बोररङ सुचारु गन्ट र घरको 
लाक्ग नक्जकतै को बस्ी पक्वत्रनगरबार क्वद्यु् ्ाक्नएको क्रयो ।”

्रबनि र क्वद्यु्बारे िुगा्टबहािुर क्वक समिन्छन् :

सरकारी काया्टलयहरूबार ्रबनिको लाक्ग जाली मागेको पाइएन । पक््छ एमालेका 
सरानीय ने्ा रामप्रसाि खनालको माधयमबार जाली पाइयो । प्रतयेक घरबार 
अक्नवाय्ट श्रमिानको आिारमा खोलामा जाली-ढुंगा लगाइयो । क्वद्यु् लयाउनको 
लाक्ग पोल र ्ार राँक्गयो । क्वद्यु् प्राक्िकरणका क्चनजानका कम्टचारीले पोल 
र ्ार राँगे क्वद्यु् लयाइक्िने भनेका क्रए । ्र पोल गाडेको ्छ मक्हना नक्बतितै 
बाढीले सबतै लक्गक्ियो ।

सामाक्जक वैध्ा ्र्फ को यात्ा
लालबहािुर िजवीको सक्मक्् सितै ँ कायम रहेन । २०६२ सालमा िजवीको सक्मक्् क्वघरन 
भएर भीमबहािुर केसी अधयक् बने । सक्मक््मा पढेको मान्ेछ हुनुप्छ्ट  भनेर बहुम्कतै  
आिारमा नयाँ सक्मक्् बनाइयो । िुगा्टबहािुर क्वक भन्छन्, “सक्मक््मा पढेको मान्ेछको 
आवशयक्ा भयो । अक्न भीम केसी केही पढेको हुनाले उनलाई राक्खयो । सक्चवमा अि 
पढेको जानेको मान्ेछ चाक्हयो । भख्टर भख्टर आएका शयाम ्ुलाचनले गन्ट सक्छन् । युवा 
हुन् र पढेका पक्न ्छन् भनेर उनलाई सक्चवमा चुक्नयो ।” 

सक्मक््को यस्ो फेरबिलमा राजनीक््क िलहरूको हस्क्ेपकारी भयूक्मका हुनरयो । 
शयाम ्ुलाचन भन्छन् :

सक्मक्् क्नमा्टण गन्ट राजनीक््क िलहरूको महत्वपयूण्ट भयूक्मका हुनरयो । तयक्् बेला 
यहाँ एमालेको बढी वच्टश्व क्रयो । २०६३ सालपक््छ माओवािीको प्रभाव बढ्न 
रालयो । ्ी पारवीहरूले खराए अनुसार सक्मक्् बनरयो । फलाना-फलाना मान्ेछलाई 
फलाना-फलाना पिमा राखने भनने हुनरयो । िलका काय्टरिम, जुलुसहरूमा 
सुकुमबासी बस्ीका मान्ेछहरूलाई लक्गनरयो । तयसको लाक्ग पक्न सक्मक््मा 
आफनो मान्ेछ हुनु राजनीक््क िलहरूलाई आवशयक क्रयो ।
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यो वतैि्ा ्फ्ट को यात्रा क्रयो । वतैि्ाले सवीकारोक्तिलाई जनाउँ्छ । तयस्ो सवीकारोक्ति 
क्नक्चि् सामाक्जक मयूलय, मानय्ा, क्वश्वास र पररभािाले क्नक्म्ट् प्रणालीको सीमाक्भत्र हुन्छ । 
वतैि्ालाई कानयूनी र सामाक्जक गरी िुई प्रकारमा क्वभाजन गन्ट सक्कन्छ । कानयूनी वतैि्ाले 
क्नयम, कानयून र नीक््लाई इंक्ग् ग्छ्ट  । तयो भनेको कानयूनी प्रणालीद्वारा सवीकारोक्ति प्राप्त 
गनु्ट हो । सामाक्जक वतैि्ाले समाजबार सवीकार हुनुलाई जनाउँ्छ । जक्मनको सनिभ्टमा 
कानयूनी कागजपत्र (लालपुजा्ट, नकसा, इतयाक्ि) को आिारमा कानयूनी वतैि्ा प्राप्त हुन्छ । 
यसरी कानयूनी रूपले वतैि जक्मनले उपभोग, हस्ान्रण, क्बरिरी, क्ि्ो, भाडा, लगानी 
आक्िका लाक्ग सवीकारोक्ति प्राप्त ग्छ्ट  । जक्मनको सामाक्जक वतैि्ाको अर्ट बसोबासको 
लाक्ग सामाक्जक सवीकारोक्ति हो (श्रेष्ठ र अरू २०१६ : २५–२६) । सामाक्जक वतैि्ाका 
्ीन आयाम हुन्छन्—आक्र्टक, राजनीक््क र सांसकृक््क ।

राजनीक््क उद्देशयका लाक्ग पक्न राजनीक््क िलहरूको हस्क्ेप महत्वपयूण्ट क्रयो । 
अकको्फ्ट  बस्ी पक्न वतैिाक्नक्ाको खोजीमा क्रयो । सुकुमबासी बस्ीलाई वतैिाक्नक्ा 
प्रिान गन्ट राजनीक््क िलहरूको भयूक्मका रहेको वडाधयक् रामचनद्र क्ेत्री पक्न सवीका्छ्टन् । 
उनी भन्छन् :

क्बनापा्े र अनय सुकुमबासी बस्ी बसनु र फतै क्लनुमा राजनीक््क पारवीहरूको 
सहानुभयूक््ले काम गरेको साँचो हो । बस्ी बक्ससकेपक््छ मानवीय जीवनका 
ितैक्नक आवशयक्ाहरू पानी र क्वद्यु् पु¥याइक्िनतै प्छ्ट  । तयसतैले राजनीक््क पारवी 
र सरानीय ्हले जस्ोसुकतै  बस्ीमा पक्न पानी र क्वद्यु्को लाक्ग क्सफाररस 
क्िलाइक्िने र सहयोग गनने ग्छ्ट  । 

यसरी राजनीक््क िलहरूको सहभाक्ग्ाले बस्ीले राजनीक््क वतैि्ा प्राप्त गिदै गयो । बस्ीमा 
क्वद्यालय क्नमा्टणको पक्न प्रयास भयो । शयाम ्ुलाचन समिन्छन् : 

२०६३ सालमा क््नाउ नगर प्रारक्मक क्वद्यालय भनने क्नजी क्वद्यालय सरापना 
ग¥यौ ँ । सकयू लको भवन बनाउन प्रतयेक घरबार अक्नवाय्ट श्रमिान गरायौ ँ । िुई 
जना क्शक्कको वयवसरा गरेका क्रयौ ँ। सकयू लको लाक्ग एउरा क्रिक्चियन संसराका 
युवराज क्वक भनने सारीले सहयोग गनु्टभएको क्रयो । उहाँले संसराको ्फ्ट बार 
लक्मी पररयारलाई एक वि्टको लाक्ग क्शक्क्काको रूपमा पठाउनु भएको क्रयो । 
अकको क्शक्क हामीले नतै वयवसरा गरेका क्रयौ ँ। पक््छ बाढीले सकयू ल नतै बगाइक्ियो ।
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क्वद्यालय सरापनाको यो अभयासले बस्ीमा क्शक्ा उपलबि ् गरायो नतै सारतै बस्ीलाई 
सांसकृक््क वतैि्ा पक्न क्ियो । 

क्बनापा्ेको सरापनाको मुखय समसया भनेकतै  बाढी क्रयो । क्बनापा्ेले परक-परक 
बाढी बेहो¥यो । मान्ेछहरूले कक्हले-कक्हले बाढी आएको क्रयो प्रसर ब्ाउन सकितैनन् । 
्र, उनीहरू सँगको कुराकानीबार राहा हुन्छ क्व.सं.२०६३, २०६५ र २०६७ क््र बस्ी 
ठयू ला बाढीको मारमा परेको क्रयो । बाढीले माक्नस नतै बगाएको कुनतै समकृ्् र अक्भलेख 
भने ्छतैन । घर, भाँडाकँुडा, नगि बगाएका करा भने िेरतै  ्छन् । २०६७ को बाढीसमम 
आइपुगिा िेरतै  माक्नसले बस्ी ्छाक्डसकेका क्रए । शयाम ्ुलाचनका अनुसार तयक्् बेला 
भीम केसी सक्ह् १३ घरमात्र बक्सरहेका क्रए । अरू सबतैले ठाउँ ्छाडेर पुनः डेरामा वा 
अन् बसाइँ सरेका क्रए । 

२०६८ सालपक््छ बस्ीको पुनः बसोबास शुरू भयो । ्ुलाचन वयाखया ग्छ्टन् :

क्व.सं. २०६७/६८ क््र िेरतै  क््छननक्भनन भए । जममा १३ (अधयक् भीम केसी 
सक्ह्) घरमात्र बाँकरी क्रए । अब बस्ी हुनन । यहाँ बसन क्मलितैन भनने मनसाय 
क्रयो । अक्न हामीले भनयौ,ँ ‘बसने हो भने संघि्ट गनु्टप¥यो । बरु श्रमिान गरौ ँ। बच े
बक्चन्छ नत्र भागयमा रहेन्छ जामला ।’ २०६८ मंक्सरपक््छ हामीले नयाँ अक्भयान 
शुरू ग¥यौ ँ । एउरा सक्मक्् बनायौ ँ । भीम केसीकतै  अधयक््ा र म सक्चव रहेको 
सक्मक्् बनयो । हात्तीसुँड र पक्वत्रनगरका सारीहरूसँग क्मलेर काम गरौ ँभनने प्रस्ाव 
ग¥यौ ँ । हात्तीसुँडको सारीहरू ्ीव्र वयवसरापनमा हुनुहुनरयो । उहाँहरूले पतैसाको 
वयवसरापन गनने हुनुभयो र हामीले श्रमिान गनने भयौ ँ । अक्न हामीले क्बनापा्ेमा 
घडेरी भएका ्र भागेका सारीहरूलाई भनयौ,ँ ‘क्क ्पाइइंहरू आएर बसनुस् होइन 
भने हामीले यो अरूलाई क्िन्छौ ँ र तयस बराबरको पतैसा क्लन्छौ ँ र ्रबनिमा 
हाल्छौ ँ ।’ कोही आउनुभयो । कोही आउनुभएन । तयस पक््छका ्ीन वि्टसमम 
(क्व.सं. २०६८, २०६९ र २०७०) कसलाई राखने, कसलाई नराखने भनने ्छनोर 
गनने काम भयो । यो ्छनोर गन्ट के ग¥यौ ँभने नयाँ आउने माक्नसलाई क्नक्चि् पतैसा 
क्िए मात्र पाउनुहुने्छ भनयौ ँ। सक्मक््ले घडेरीको मयूलय ्ोकयो । चार िुर घडेरीको 
मयूलय पाँच हजार । ्र एकरूप्ा क्रएन । कसतैको बढी र कसतैको कम क्रयो ।
 

यसरी प्राप्त गररएको घडेरी बेचक्बखन पक्न हुनरालयो । एका्फ्ट  बस्ीले कानयूनी वतैि्ा 
प्राप्त गरेको क्रएन । अरा्ट्् जक्मनले लालपुजा्ट प्राप्त गनने, तयस माफ्ट ् बेचक्बखन, क्ि्ो, 
हस्ान्रण हुने क्रएन । अकको्फ्ट , बेचक्बखनको प्रचलन शुरू भइसकेको क्रयो । सक्मक््ले 
बेचक्बखनको ्रयांक राखरयो । यसरी बस्ीले आक्र्टक वतैि्ा हाक्सल गिदै गयो । 
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नयाँ सक्मक््ले बस्ीको सुरक्ालाई पक्हलो प्रारक्मक्ा क्ियो । शयाम ्ुलाचनका 
अनुसार खोला क्कनारमा बाँि बाधन राक्लयो । तयसको लाक्ग श्रमिान गराइयो जसलाई 
िारा (प्रक््घर एक जना श्रममा जानतैपनने बाधयकारी वयवसरा) भक्नन्छ । सरानीय प्रयाससँगतै 
नेपाल सरकारद्वारा सञचाक्ल् “जन्ाको ्रबनि” काय्टरिमबार ठककरहरू क्नमा्टणको 
लाक्ग सहयोग प्राप्त भयो । ्रबनि क्नमा्टणको काय्ट पक््छसमम जारी रहेको िेक्खन्छ । फागुन 
२२, २०७३ मा सक्मक््को बतैठकले बस्ीको उत्तरी क्ेत्रमा जाली क्ब्छयाउने क्नण्टय गरेको 
माइनयुरमा उललेख ्छ । 

बस्ीको पुनःसरापनापक््छ सक्मक््ले पानी, क्वद्यु् र सडकलाई जोड क्िएको ्र 
तयसको लाक्ग केही वि्ट लागेको िेक्खन्छ । सक्मक््को पुस ६, २०७३ मा बसेको बतैठकमा 
खानेपानीको पाइप लाइन क्वस्ार गनने क्नण्टय गरेको माइनयुरमा उललेख ्छ । ्र पानी 
उपलबि गराउने प्रयास २०७२ सालिेक्ख नतै भएको सक्चव शयाम ्ुलाचन ब्ाउँ्छन् । 
उनी भन्छन् ः

खानेपानी संसरानले यस क्ेत्रमा खानेपानीको माग पयूरा गन्ट बोररङ गाड्ने योजना 
बनायो । तयक्् बेला मािगाउँ, पक्वत्रनगर, हात्तीसुँड र क्बनापा्ेमधये कहाँ 
गाड्ने ठाउँ चाक्हयो भनने कुरा आयो । ठाउँ क्िन हामी ्यार क्रयौ ँ ्र बाढीको 
जोक्खमका कारण मािगाउँमा राक्खयो । बोररङ गाड्िा गाड्ितै पक्वत्रनगरमा पीच 
भयो । यहाँ पानी लयाउन पीच फोड्नुपनने । भख्टरतै  गरेको पीच फोड्न पक्वत्रनगरका 
सारीहरू माननुभएन । अक्न हामीले हात्तीसुँडबार पानी लयाएको हो । तयहाँ 
चार इञची पानी गएको ्छ हामीले िुई इञची लयाएका ्छौ ँ । हामीले पानी खान 
रालेको ्ीन वि्ट भयो । २०७२ सालिेक्ख आएको हो । अक्हले हरेकको घरमा 
खानेपानीको क्मरर ्छ ।

खानेपानी पाइपलाइनको क्वस्ारको रिम भने आ.व. २०७४/७५ सममतै चालु भएको िेक्खन्छ । 
आ.व. २०७४/७५ मा “खानेपानी पाइप लाइन क्वस्ार” योजना अन्ग्ट् नगरपाक्लका र 
सरानीय उपभोतिाको रिमशः ४० र ६० प्रक््श् लगानीमा जेठ ३१, २०७५ मा समपनन 
भएको बुरवल उपमहानगरपाक्लकाले प्रिान गरेको काय्टसमपािन प्रमाणपत्रमा उललेख ्छ । 

खानेपानीको वयवसरा भएको एक वि्टपक््छ क्वद्यु् जडान शुरू भयो । वडाले क्सफाररस 
क्िएपक््छ क्वद्यु् प्राक्िकरणले जडान गररक्िएको ्ुलाचन ब्ाउँ्छन् । क्वद्यु् जडानको 
लाक्ग सक्मक््ले २० रान पोल क्कनने क्नण्टय गरेको फागुन २२, २०७३ को बतैठकको 
माइनयुरमा उललेख ्छ । 
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खानेपानी र क्वद्यु्को वयवसरापक््छ सडक क्नमा्टणलाई जोड क्िएको िेक्खन्छ । बस्ीका 
मखुय सडक र सहायक गलली ्छन् । बस्ी क्नक्चि् जयाक्म्ीय आकारमा बसेको ्छतैन । तयसतैले 
कुन सडक र गललीलाई प्रारक्मक्ा क्िने भनने समसया ्छ । ्राक्प बस्ीको मुखय सडकमा 
कालोपते्र गनने योजना पारर् भइसकेको ्छ । आ.व. २०७५–२०७६ को बजेर अन्ग्ट् 
बुरवल उपमनपाको १५ लाख र उपभोतिा सक्मक््को िुई लाख ३३ हजारको लगानीमा 
बस्ीको मुखय सडक कालोपते्र भयो । बस्ीको िक्क्णी भागमा रहेको डक्मपङ साइरले 
नगरपाक्लका सँगको समििारीमा उललेखनीय भयूक्मका खेलेको ्छ । सडक क्नमा्टणको लाक्ग 
बुरवल उपमनपाको लगानी डक्मपङ साइरले पारेको नकारातमक असरको क्क््पयूक् ््ट हो । 

बस्ीको पुनःसरापनापक््छ द्रयू् गक््मा पयूवा्टिार क्नमा्टण भएको िेक्खन्छ । बस्ीको 
सबतैभनिा ठयू लो चुनौ्ी बाढी क्रयो । ्रबनि क्नमा्टणसँगतै जोक्खम कम भएको ्छ । निीसँग 
समबक्नि् पिार्ट (ढंुगा, बालुवा र क्गटिी) को अतयक्िक उतखनन् ले गिा्ट निीको गक्हराई 
बढेको ्छ । बहाव क्ेत्र पयूव्ट्फ्ट  सिदै गएकाले पक्न ्ुलनातमक रूपमा बाढीको जोक्खम नभएको 
सक्चव ्ुलाचन ब्ाउँ्छन् । यसरी सरानीय ्हको लगानीसँगतै बस्ीको राजनीक््क वतैि्ा 
बक्लयो हुँितै गयो । सरानीय सरकारले उपलबि गराउने अतयावशयक सुक्विाले अनौपचाररक 
बस्ीलाई सामाक्जक वतैि्ा प्रिान ग्छ्ट  (श्रेष्ठ र अरू सन् २०१४ : १४) । क्बनापा्ेले पक्न 
राजनीक््क, सांसकृक््क र आक्र्टक वतैि्ासँगतै सामाक्जक वतैि्ा हाक्सल ग¥यो । 

कानूनी वैध्ाको प्रक््क्ा
क्बनापा्े अनेकौ ँ चुनौ्ीसँग जुिेर सराक्यतव र वतैिाक्नक्ा्फ्ट  लमकेको ्छ । बस्ीले 
कानयूनी वतैि्ा पाउने नपाउने क्नक्चि् ्छतैन । ्राक्प उपमहानगरपाक्लकाको लगानी बढ्नुले 
कानयूनी वतैि्ा्फ्ट  पक्न लमकेको संके् गि्ट्छ । क्बनापा्े र यस त्ै सुकुमबासी बस्ीबारे 
उपमहानगरपाक्लकाले योजना बनाइरहकेो बारे उपमहानगरपाक्लका काय्टपाक्लका सिसय ्रा 
वडा नं. ११ का अधयक् रामचनद्र क्ेत्री भन्छन्, “उपमहानगरपाक्लकाले सबतै अवयवक्सर् 
बस्ीको ्रयांक संकलन गररसकेको ्छ । निीको रेडलाइन ्यार गनने र निी क्कनारका 
अवयवक्सर् बस्ी कसरी वयवसरापन गनने भननेबारे क्वचार गरररहेको ्छ ।”8

चतै् २०७४ िेक्ख यस्ा सबतै सुकुमबासी बस्ीमा जक्मन क्कनबेचमा औपचाररक रोक 
लागेको ्छ । जक्मन क्कनबेचमा महत्वपयूण्ट भयूक्मका खेलने बस्ीका सक्मक््हरू क्वघरन 
गररएका ्छन् र तयसको ठाउँमा रोल क्वकास संसरा गठन गररएका ्छन् । क्बनापा्ेको 
पुरानो क््नाउ नगर क्वकास सक्मक्् क्वघरन भएर “सतयव्ी रोल क्वकास संसरा” चतै् 
३०, २०७४ मा गठन भयो । नवगक्ठ् सक्मक््लाई बुरवल उपमहानगरपाक्लकाले जेठ 
२०, २०७५ मा ि्ा्टको प्रमाणपत्र क्िएको ्छ । नवगक्ठ् संसराका पिाक्िकारीहरूमा पुरानो 

8 क्ेत्रीसँग वडा काया्टलयमा माघ १८, २०७५ मा गररएको कुराकानी ।
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क्वकास सक्मक््का वयक्तिहरू नतै िोहोररएका ्छन् । सक्मक््को गठन उपमहानगरपाक्लकाको 
प्रक््क्नक्िको उपक्सरक््मा रोल भेलाको सव्टसममक््ले भएको सक्चव ्ुलाचन ब्ाउँ्छन् । 

बसाइकँो गक््शील्ा
सुकुमबासी बस्ीको सरापनािेक्ख सराक्यतवको यात्रामा अनेक उ्ारचढाव हुन्छ । हुन 
् अनय बस्ीमा पक्न उ्ारचढाव हुन्छन् ्र सुकुमबासी बस्ीको चररत्र अनय बस्ीको 
्ुलनामा बढी कमजोर हुन्छ । एका्फ्ट  सरापनािेक्ख सराक्यतव सममका अनेक चुनौ्ीसँग 
जुधनुपनने हुन्छ र अकको्फ्ट  अनेक राजनीक््क-आक्र्टक सनिभ्टले पक्न उ्ारचढावको क्नमा्टण 
गरेका हुन्छन् । 

क्बनापा्ेको सरापनामा ्ेछउ्छाउका बस्ीमा बसने जयालािारी मजिुरको उललेखनीय 
भयूक्मका रहेको प्रसर िेक्खन्छ । ्र, सुकुमबासी बस्ीको आम चररत्र हो शुरूआ्ी चरणका 
माक्नस क्वसराक्प् हुँितै जानु र नवप्रवेशीको भयूक्मका बढ्ितै जानु । यसको प्छाक्ड शुरूआ्मा 
बसने माक्नसहरूमा आक्र्टक, राजनीक््क ्रा सामाक्जक पयूँजीको कमी भएको लालबहािुर 
िजवी लगाय्को अनुभवले प्रसर पा्छ्ट  । यही क्नयक्् क्बनापा्ेमा पक्न िोहोररएको ्छ । 
क्बनापा्ेमा बसोबास गनने माक्नसलाई ्ीन चरणमा वगवीकरण गन्ट सक्कन्छ ः

१) शुरूआ्ी बाक्सनिा 
२) बाढीका कारण २०६८ पक््छ पुनःसराक्प्
३) पक््छ बस्ीमा घडेरी क्कनेर बसेका 

पक्हलो खालका मान्ेछहरू शुरूआ्मा जगगा रोकेपक््छ कक्हलयतै पक्न बस्ी न्छाडेका 
माक्नसहरू हुन् । घर बाढीले बगाए पक्न उनीहरू बस्ीको अकको भागमा पुनः बसोबास 
गरररहे, ्र बस्ी ्छाडेनन् । यस्ा माक्नस क्नकतै  कम ्छन् । ्ुलाचनका अनुसार २०६७ 
सालको बाढीपक््छ यसरी बसनेहरू जममा १३ पररवार मात्र क्रए । शुरूआ्ी चरणमा ३८५ 
जक्् कुररया भएको बस्ी २०६७ सालमा आइपुगिा १३ मा खुमचेको क्रयो । िेरतैजसो 
माक्नस बाढीकतै  कारण बस्ीबार क्वसराक्प् भएका क्रए ।

क्वसराक्प्मधये केही बस्ी वररपररकतै  भागमा पुनः डेरा क्लएर बसेका क्रए । सक्चव 
शयाम ्ुलाचनका अनुसार २०६८ सालक््र बस्ी पुनःसरापनाको लहर शुरू भएसँगतै केही 
माक्नस फक्क्ट ए । फक्क्ट एका माक्नसहरूले ्रबनिका लाक्ग श्रमिान गनु्टपरयको सारतै केही 
पतैसा पक्न क्िनुपरयको । ्र सबतै क्वसराक्प् माक्नस फक्क्ट एनन् । यसरी नफक्ट नुमा बाढीको 
पुनः समभावनाको भय मात्र क्रएन, सक्मक््कतै  नीक्् पक्न एउरा उललेखनीय कारण क्रयो । 
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िारा क््न्ट नसकेकतै  कारण कतै यौ ँ पुराना माक्नस पुनःसराक्प् हुन नसकेको िेवकुमारी 
पररयार ब्ाउँक््छन् । उनी भक्न्छन्, “सक्मक््मा िाम कमाउने माक्नसहरू बक्लया भए । 
बाढीपक््छ फेरर जाँिा कसतैसँग सत्तरी हजार ्, कसतैसँग लाख माक्गयो । पतैसा क्िन नसकेपक््छ 
िेरतै ले ्छाडे । यसरी बस्ी ्छोड्नेहरूमा िक्ल्हरू िेरतै  क्रए ।”

पररयार र उनका श्रीमान् लालबहािुर िजवी बस्ीका संसरापक भए ्ापक्न अक्हले 
बस्ीमा ्छतैनन् । २०६७ समम बस्ीमतै भएका उनीहरू बाढीले घर लक्गक्िएपक््छ नक्जकतै  
पक्वत्रनगरमा डेरामा बसे । २०६२ मा सक्मक्् पररव ््टनसँगतै नयाँ सक्मक््सँग िजवी पररवारको 
कुरा नक्मलेको उनीहरूको भनाइमा िक्लकन्छ । बस्ीमा िजवी पररवारको क्वसरापनबारे 
शुरूआ्ी चरणका माक्नसहरूको फरक-फरक िारणा ्छ । िनबहािुर पररयार व ््टमान 
सक्मक््कतै  कारण िजवी पररवार क्वसराक्प् भएको ब्ाउँ्छन् । पररयार पररवार भने पुनःसराक्प् 
हुन चाहे पक्न अक्हलेको सक्मक््ले िाराको कारण बनाएर नक्िएको ब्ाउँ्छन् । पुनःसराक्प् 
हुन खोजिा नक्मठा वचन लगाएका कारण नफकने को िेवकुमारी पररयार ब्ाउँक््छन् । 

मानवीय वयवहारको रिममा हुने खरपर, सामानय असहमक््को वयवसरापन गन्ट 
नसकनु र ईषया्टभावले पक्न बस्ी ्छोक्डएको िेक्खन्छ । बस्ी सरापनाको शुरूआ्मा 
महत्वपयूण्ट भयूक्मका खेलेका िुगा्टबहािुर क्वक अक्हले बुरवलबार लगभग ३० क्कमी पक्चिम 
कञचन गाउँपाक्लका वाड्ट नं. १, सानी उकालीमा बस्छन् । बुरवल ्ँछिा क्िनभर मजिुरी 
गरने । उनले बुरवलको चाँिबारीमा आफनो परमपराग् आरनको पेशा पक्न चलाएका क्रए । 
्र उनी सक्मक््मा भएको ्नावको कारण बस्ी ्छाडे । बस्ी ्छोड्नुपनने कारणबारे क्वक 
भन्छन्, “सक्मक््को कामले य्ाउ्ा क्हँक्डरहनुपनने पतैसा पक्न िेरतै  खच्ट हुने । ्र अपजस 
खाइरहनुपनने भयो । २०६३ सालको आनिोलनपक््छ अरू सारीहरू हावी हुन रालनुभयो । 
परक-परक िगडा पक्न भयो । यसरी सितै ँ ्नावमा बसनुभनिा ्छोड्नु ठीक भनेर फागुन 
२०६३ क््र म यहाँ आएँ ।” 

क्व.सं. २०६८ मा बस्ीको पुनःसरापनासँगतै पयूवा्टिारको क्नमा्टणले क्बनापा्ेमा जक्मन 
क्कननेको संखया बढ्यो । यो अधययनको रिममा बस्ीमा अवक्सर् १६५ घरको िुई क््हाई 
अरा्ट्् ११० घरमा गररएको सवनेक्ण अनुसार जक्मन रोकने घर जममा ४७ र पक््छ घडेरी 
क्कनने संखया ६३ पाइयो । यसले पक्न शुरूआ्मा रोकनेको संखया क्वसराक्प् भएको संके् 
ग्छ्ट  । तयस त्ै, सराक्यतव र सामाक्जक वतैि्ासँगतै बस्ी्फ्ट  आकि्टण बढेको संके् ग्छ्ट  । 

सरुक्ादा्ाको रूपमा बस्ी
“पलेस” क्नमा्टणको महत्वपयूण्ट पारो सुरक्ा हो । “सपेस” ले सुरक्ा प्रिान गन्ट रालेपक््छ तयो 
पलेसमा पररण् हुँितै जान्छ । माक्नसले जीवनको सराक्यतवको लाक्ग आइपनने चुनौ्ीको 
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सामनाको रूपमा सुरक्ालाई अनुभयू् ग्छ्ट  । पलेसले सुरक्ाको अनुभयूक्् क्िन्छ । मान्ेछको 
भागय क्नमा्टणमा पलेसको भयूक्मका हुन्छ (क्जयाङक्मन र अरू सन् २०१३ : १४) ।

माक्नसले समाजमा शाक्न् र अमनचयनसँग बाँचन पाउनुलाई नतै सुरक्ाको रूपमा 
क्लइन्छ । ्र सुरक्ाको अर्ट यक््मात्र हुँितैन । वयक्तिले आफनो प्रगक््को लाक्ग क्हंसातमक 
वा अक्हंसातमक चुनौ्ीबार जोक्गन सकनु नतै सुरक्ा हो । सुरक्ाका चार आयाम हुन्छन्—
वयक्तिग्, साव्टजक्नक, सांसकृक््क र भयू-राजनीक््क (मुनाररज सन् २०१३ : ५–१४) । 
यहाँ चचा्ट गन्ट खोक्जएको चाक्हँ सुरक्ाको वयक्तिग् आयाम हो । तयस त्ै, क्हंसातमकभनिा 
पक्न सामाक्जक चुनौ्ीको समािानमा बस्ी कसरी सहयोगी बन्छ र पलेसको क्नमा्टण हुन्छ 
भनने अधययनको चासोको क्ेत्र हो ।

आवास चुनौ्ीको सामना 
क्बनापा्ेले आवासको समसया समािान गरी पक्हलेिके्ख नतै शहरमा बसेकालाई भाडावालबार 
आफनतै सवाक्मतवको जक्मनको माक्लक बनाउन भयूक्मका खेलेको ्छ । यो जक्मन कानयूनी 
क्हसाबले अवतैि भए पक्न समपक्त्तको अनुभयूक्् गराउन र सकंरको बेलामा उपयोग गन्ट 
सहयोगी भएको ्छ । क्बनापा्ेले कसरी आवासको चुनौ्ी समािान ग¥यो भननेबारे केही 
बाक्सनिाको अनुभव यस्ो ्छ —

१. क्रनले ्छाएको, इरँाले बनाएको अि्टपककरी घरमा बसने ७० विने बद्रीकुमारी नेपालीले जीवनका 
अनेक उ्ारचढाव वयहोरेकरी ्छन ्। पखुययौली पालपा जबकािवेी घर भएकरी नेपाली ३० वि्टको 
उमरेमा श्रीमान ्को मतृय ुभएपक््छ संकरमा िकेक्लएकरी क्रइन ्। श्रीमान ्को मतृयपुक््छ घरमा 
िवेरहरूको वयवहार राम्ो नभएका कारण उनी २०५४ सालमा बरुवल आइन ्। बरुवलमा 
ितैक्नक जयालािारी मजिरुी गरेर आफना ्छोरा र ्छोरीलाई हुका्टइन ्। अनेक ठाउँमा भाडामा 
बसितै जीवन क्नवा्टह गरेकरी नेपालीले अक्हले आफनतै घर पाएकरी ्छन ्। 

  बरुवल आगमनिके्ख क्बनापा्ेको बसाइबँारे बद्रीकुमारी भक्न्छन,् “म शरुूमा यहाँ आएर 
क्िपनगरमा बसे ँ। आएको रा् तयहाँ एकजना मगनवी बजयतैकोमा बसे ँिइुरा ्छोरा्छोरी क्लएर । 
भोलीपलर उठेर कोठा खोजन गए ँ। कोठा खोजेपक््छ खाना खाएर बजार गरे ँ। पसवीपलरबार 
लेबर काम राले ँ। आउँिा ७४० रुपतैयाँ बोकेर आएको क्रए ँ। तयक्् बेला कोठाको भाडा 
१५० क्रयो । पाँच वि्ट बसे ँक्िपनगर । तयसपक््छ बेसकयामप, तयसपक््छ फेरर क्िपनगरकतै  अकको 
ठाउँमा बसे ँ। तयसपक््छ ठयू रीपीपल गए ँ। तयहाँ ६ मक्हना बसे ँ। के गनने िःुखले गिा्ट कहाँ कहाँ 
पगुनपुनने ! तयसपक््छ अक्ल समय आिश्टनगर बसे ँ। तयहाँबार ्छोडेर फयू लबारीमा बसे । तयसतै 
बेला यहाँ जगगा खलेुको सारीहरूले राहा क्िए । राहा पाउने क्बक्त्तकतै  भिौ ८, २०६० मा 
बाँस क्लएर आएर रोकँे ।”
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२. ५० विवीय रेशबहािरु क्वक २० वि्ट पक्हले पालपाको ररड्गीरहबार बरुवल आएका क्रए । 
गाउँमा ितैक्नक जयाला मजिरुी गनने रेशबहािरु कामको खोजीकतै  रिममा क्िलली पगुे । तयहाँ 
केही मक्हना चौकरीिारी काम गरेर फकने का उनी गाउँमा रानामामा भनेर क्चक्नने सारीसँग 
बरुवल आए । शरुूआ्मा उनले औद्योक्गक क्ेत्रमा काम गरे । पक््छ ररकसाचालक भए । 
परक-परक डेरा सनु्टपिा्ट क्िकक भएका रेशबहािरुले २०६० सालक््र क्बनापा्ेमा बस्ी 
खलेुको ्छ भनने राहा पाएपक््छ जक्मन रोकन आए । मधयरा्मा िईु मक्हनाको भाडा नक््री 
डेराबार भागेका रेशबहािरु अक्हले आफनो अि्टपककरी घरको माक्लक बनन पाएकोमा खशुी 
िके्खन्छन ्। शरुूमा रोकेको घडेरी बेचरे उनले क्बनापा्ेमतै कम मयूलयका अनय िईु घडेरी क्कने । 
्ीमधये एउरा घडेरी बेचरे ढाई लाख खच्ट गरी जेठा ्छोरालाई बहराइन पठाएका ्छन ्। सबतै 
्छोरा्छोरीको क्बह ेभइसकेको ्छ । उनी अक्हले पक्न क्मस्ती काम ग्छ्टन ्। क्बनापा्ेले उनलाई 
घरको माक्लक बनायो, ्छोरालाई वतैिके्शक रोजगारमा जान सहयोग ग¥यो र ्छोरीहरूको क्बह े
गररक्ियो । उनी अब गाउँ समिन पक्न चाहननन,् भन्छन,् “गाउँमा भएको भए ् भीख मागेर 
खान परयको । गाउँमा के ्छ र ? तयहाँ ् पा्ी मात्र पला’्छ ।”

३.  मकतै  पोलेर जीक्वका चलाउने बेलबहािरु क्वकको पयूव्ट बाससरान नवलपरासी हो । तयहाँ पक्न 
सकुुमबासी बस्ीमतै बसने गरेका बेलबहािरुले उपचारका लाक्ग ॠण क्लएका क्रए । तयहाँको 
जक्मन बेचरे ॠण चतुिा गिदै उनी बरुवल आएका क्रए । तयक्् बेला उनी घरवारक्वहीन क्रए । 
उनको लाक्ग भख्टरतै खलेुको क्बनापा्े आश्रयसरल बनयो । 

  आफनतै जक्मनको उपलबि्ा बाहके सस्ा डेराका माधयमबार पक्न सकुुमबासीले 
आवासको चनुौ्ी सामना गन्ट सहयोग प¥ुयाएको ्छ । ११० घरका ११७ घरिरुीको सवनेक्ण 
गिा्ट ८० घरिरुीले आफनतै घर भोगचलन गरेको र ३७ घरिरुी भाडामा बसेको पाइयो । 
गतैरसकुुमबासी बस्ीभनिा ्लुनातमक रूपले सकुुमबासी बस्ीको भाडा सस्ो हुनाले पक्न 
नययून आयका माक्नसलाई बस्ी उपयतुि आवास रलो बनेको ्छ । 

आक् ््फक चुनौ्ीको सामना
सुकुमबासी बस्ीको अकको चररत्र हो—सहज क्कनबेच । कानयूनी वतैि्ाक्बना पक्न आक्र्टक 
वतैि्ा प्राप्त भएको सुकुमबासी जक्मनको सक्जलतै क्बरिरी हुन्छ । सरकारी कागजा्, प्रक्रियाको 
आवशयक्ा नपनने र रतैकर जक्मनभनिा िेरतै  गुणा सस्ो हुनाले पक्न सुकुमबासी बस्ीमा 
क्कनबेचको गक्् ्ीव्र हुन्छ । सहज बेचक्बखनले आक्र्टक कक्ठनाइबार उमकन सक्जलो 
गराएका केही उिाहरण ्छन् : 
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१.  क्मस्ती काम गनने २१ विवीय समीर अ्छामीका बबुा क्च्वनका हुन ्। चपपल कारखानामा 
काम गन्ट उनका बबुा बरुवल आएका क्रए । बबुाले य त्ै क्बह ेगरे । उनीहरू होराइजन 
चोकमा भाडामा बसरे । हात्तीसुँडमा बस्ी खलेुको राहा पाएपक््छ जक्मन रोके । समीर १३ 
वि्टका हुिँा उनकरी आमाको मतृय ुभयो । तयसको ् ीन वि्टपक््छ बबुाको मतृय ुभयो । समीरका 
एउरा भाइ पक्न ्छन ्। िईु भाइको लाक्ग हात्तीसुँडको जक्मन अपगु क्रयो । ्र तयसको मयूलय 
क्बनापा्ेको भनिा िरेतै क्रयो । उनले हात्तीसुँडको जक्मन बेच ेर क्बनापा्ेमा िईु ओरा घडेरी 
क्कने । तयही पतैसाले िईु भाइको लाक्ग बेगला-बेगलतै घर बनाए । जक्मन क्कनबेचको सहज्ाले 
उनलाई आक्र्टक कक्ठनाइबार उमकन सक्जलो भएको ्छ । 

२.  ४६ विने क्हराबहािरु पयारालाइक्ससबार पीक्ड् भए । अकसमा् आइपरेको अपठ्यारोबार 
पार पाउन उनलाई क्बनापा्ेले मद्द् ग¥यो । उनी सानतै ्ँछिा उनका बबुाको पसु्ा बरुवल 
आएका क्रयो । उनीहरूले बरुवलमतै जक्मन क्कनेका क्रए । पक््छ अशंबणडाको रिममा जक्मन 
रुक्रियो । खोला ्ेछउमा क्गटिी ढंुगा संकलन गनने काम गनने क्हराबहािरु कक्हलेकाही ँबमबई 
पक्न जानरे । तयही रिममा उनी लागपुिार्ट िवुय्टसनी बने । ्र समयमतै पनुःसरापना केनद्रको 
समपक्ट  हुनाले उनी िवुय्टसनको क्वकराल अवसरामा फँसेनन ्। पक््छ उनी तयही पनुःसरापना 
केनद्रमा सारी क्शक्कको रूपमा काम गरे । सा् मक्हनाअक्घ पयारालाइक्सस भएपक््छ उनलाई 
आक्र्टक संकर प¥यो । आक्र्टक संकरबार उमकन उनलाई क्बनापा्ेको जगगाले मद्द् ग¥यो । 
अनय कुनतै समपक्त्त पक्न नभएका र बच् पक्न नभएका क्हराबहािरुले आफनो घडेरी साढे सा् 
लाखमा बेच े। डेढ लाख उपचारमा खच्ट भयो भने बचकेो पतैसाले क्बनापा्ेमतै पक्हलेभनिा 
कम क्ेत्रफलको घडेरी क्कनेर घर बनाए । सरल र सहज क्बरिरीको वा्ावरण र पनुः जक्मन 
प्राक्प्तको समभावनाका कारण क्हराबहािरु रोगको संकरलाई सामना गन्ट सक्म भए । यसरी 
क्बनापा्े आश्रयसरलमात्र बनेन, संकरबार उमकने माधयम पक्न बनयो ।

जक्मनको बेचक्बखन बाहेक रप समपक्त्त आज्टनको अर्टमा पक्न सुकुमबासी बस्ीले 
आक्र्टक कक्ठनाइ सामना गन्ट सहयोग ग्छ्ट  । रप जक्मन आज्टन गरी आक्र्टक पयूँजी क्वस्ार 
गरेका केही उिाहरण उललेखनीय ्छन् ः

१.  ६४ विवीय वीरबहािरुको मयूल घर गोरखा क्रयो । गोरखाबार उनका पखुा्ट क्च्वन आए । 
तयसपक््छ नवलपरु आए । नवलपरुबार बि्टघार आए । २०१९ सालमा पनुवा्टसको नाममा 
उनका बबुाआमा यसरी बसाइ ँसिदैसिदै आएका क्रए । बि्टघारमा उनीहरूको एक कट्ा जक्मन 
्छ । उनीहरू ्ीन िाजभुाइ हुन ्। तयो एक कट्ा जक्मनले ्ीन भाइलाई पगुन नसकने भएपक््छ 
उनी रप अवसरको खोजीमा बरुवल आए । उनलाई बरुवल लयाउने काम उनका सारीले 
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गरेका हुन ्। सारीहरूले “बरुवलमा सकुुमबासी खलेुको ्छ जाउँ र रोकौ”ँ भनेकाले उनी यहाँ 
आए । सकुुमबासी बस्ीले उनलाई क्नकर भयूक्महीन्ाको कारणले उतपनन हुने गररबीबार 
मतुि हुन केही सहयोग ग¥यो ।

२.  ५४ विवीय िनबहािरु पररयारको पखुययौली घर ् नहँु हो । ् नहुमँा उनी  अक्ियाँमा खे् ी गनने, 
समय-समयमा बाजा बजाउने काम गरने । ् ीन ्छोरा र उनीहरूका श्रीम्ी, बालबचचा पालन 
पहाडको अक्ियाँमा गनने गजुारामखुी खे् ीले पगुितैनरयो । पहाडमा कक्ठनाइ भएपक््छ उनी 
बरुवल आए । यहाँ मिवुामा जक्मन रोके ् र तयो जक्मन क्नकतै  कम क्रयो । क्बनापा्ेमा बस्ी 
खलेुपक््छ उनी अक्ल िरेतै जक्मन रोकन पाउने हुनाले मिवुा ्छाडेर य्ा आए । सकुुमबासी 
बस्ीको जक्मन प्राक्प्तको यो सहज्ाले उनले जीवनमा रप सरुक्ानभुयूक्् गरे । 

क्बनापा्े बस्ीले जयालािारी श्रममा क्नभ्टर भएका माक्नसहरूको लाक्ग आवासको 
सुक्विा उपलबि गरायो । तयस त्ै, सहज बेचक्बखन र जक्मन क्वस्ारको माधयमबार 
रोगवयािी सक्ह् आउने आक्र्टक कक्ठनाइ सामना गन्ट बस्ी माधयम बनयो । आवासको 
सुक्विाले जीवनलाई सराक्यतव्फ्ट  लगयो । बस्ीले अनेक प्राकृक््क र मानवीय चुनौ्ी 
सामना गिदै सराक्यतव ग्हण ग¥यो । बस्ीको सराक्यतवसँगतै जीवन प्रक््को सुरक्ा बढ्न 
रालयो । बस्ीले सुरक्ाको अनुभयूक्् क्िलायो । 

बस्ी : शहरसगँ अन्रक्रियाको ्लो 
बस्ीले शहरसँग अन्रक्रिया गनने अवसर पक्न प्रिान गरेको ्छ । शहरलाई श्रमको 
आवशयक्ा हुन्छ भने मजिरुलाई श्रम क्बरिरी गनने बजारको । श्रम र बजारको अन्रक्रियाको 
लाक्ग माक्नस अक्डने आश्रयसरलको आवशयक्ा हुन्छ । तयस्ो रलो बन्छन् शहरको 
बीच-बीचमा क्नमा्टण भएका सुकुमबासी बस्ी । सुकुमबासी बस्ी शहरबार िेरतै  राढा 
हुँितैनन् । यी शहरका ्ेछउ्छाउ वा बीचकतै  खाली भागमा सराक्प् भएका हुन्छन् । क्बनापा्े 
पक्न शहर सँगको अन्रक्रियाको रलो बनेको ्छ । 

सुकुमबासी बस्ीले सराक्यतव ग्हण गन्ट रालेपक््छ यो शहर प्रवेश गनने िेरतै  नवप्रवेशीको 
लाक्ग उपयुति रलो बनन राल्छ । ग्ामीण क्ेत्रबार शहर आउने नययून पयूँजी भएका माक्नसको 
लाक्ग यो ्छनोरको सरान हो । केही वि्टको इक््हास, क्वद्यु्, पानी, सडक जस्ा पयूवा्टिारको 
उपलबि्ाका कारण शहरमा बसने र शहररया बनने अवसर प्राप्त हुन्छ । 

पेशा, वयवसाय र जयालािारी मजिरुी माफ्ट ् शहरसँग अन्रक्रिया हुन्छ । ११० घरिरुीमा 
गररएको सवनेक्णमा ्ी घरिुरीमा उपलबि श्रमशक्तिले क्वक्भनन पेशा अँगालेको पाइयो । 
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्ाक्लका १ ले सुकुमबासी बस्ीमा जयालािारी मजिुरको संखया अक्िक हुने प्रसर 
पाि्ट्छ । तयसपक््छ पसल, क्सलाइकराइ, ठेकेिारी, इलेक्करिक्सयन, पलक्मबङ, ररकसा वयवसायी 
जस्ा सववयवसाय ्छन् । तयस पक््छका वयवसायमा क्नकतै  अन्र िेक्खन्छ ।

्ाक्लका १ः पेशाको प्रकृक्् अनुसार श्मशक्ति
पेशाको प्रकृक्् सखंया

जयालािारी मजिरुी ९५

सववयवसाय (नययून पयूँजीको पसल, क्सलाइकराइ, ठेकेिार, इलेक्करिक्सयन, पलक्मबङ, ररकसा 

वयवसायी)
५९

सेवा (क्शक्ण, पसल ्रा रेटुिरेणरमा कामिार) १६

जाक्गर (क्नजाम्ी, प्रहरी, गतैरसरकारी) ८

ड्ाइक्भङ ११

वतैिके्शक रोजगार ११

जममा २००

बस्ी : शहररया पक्हचान क्नमा्फणको ्लो 
पक्हचान सामाक्जक क्वज्ानमा क्नकतै  जक्रल शबिावलीको रूपमा क्लइन्छ । ्र सामानय्या 
पक्हचानले वयक्ति वा समयूहले आफयू लाई कसरी अक्भवयति ग्छ्ट  भनने ब्ाउँ्छ (गोलुबोक्भच 
सन् २०१० ः २५) । वयक्ति वा समयूहको आफतै प्रक््को िारणा क्वक्भनन सामाक्जक-
आक्र्टक-सांसकृक््क प्रक्रिया माफ्ट ् क्नक्म्ट् हुन्छ । वयक्ति वा समयूहले भनाइ, गक््क्वक्ि 
वा संके्का माधयमबार आफनो पक्हचान अक्भवयति ग्छ्टन् । शहररया पक्हचानको अर्ट 
वयक्तिले आफयू लाई शहरको बाक्सनिाको रूपमा प्रस्ु् गनु्ट  हो । वयक्तिले आफतै लाई 
गाउँले पररचयबार राढा राखितै शहररया भएको अनुभव गनु्ट र तयसरी नतै पररक्च् गराउन ु
नतै शहररया पक्हचान हो । 

“गाउँका मान्ेछहरूले मलाई यो शहररया हो भन्छन् । गाउँमा मेरो ठयू लो नाम ्छ । 
यसले प्रगक्् गरेको ्छ भन्छन् । म शहररया नतै हुँ क्न ।” क्वग् २५ वि्टिेक्ख बुरवल बसितै 
आएका चनद्र बाक्नयाँ यसरी आफनो शहरी पक्हचान वयति ग्छ्टन् । 

चनद्र २५ वि्टअक्घ नवलपरासी, सुनवलको मुक्खयारोलबार कामको खोजीमा बुरवल 
आएका क्रए । सारीहरूसँग बुरवल आएका उनी शुरूमा घर क्नमा्टण क्ेत्रमा श्रक्मकको 
रूपमा काम गरने । उनको ठेकेिार एकजना नेवार साहू क्रए । क्नमा्टण क्ेत्रमा काम रालेको 
केही मक्हनापक््छ नतै ठेकेिारले सािेिारीमा बुरवल औद्योक्गक के्त्रमा पलाक्टिक कमपनी 
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खोले । चनद्र पक्न तयही उद्योगमा मजिुर बने । उनीहरूलाई उद्योगको आवास गृहमतै बसने 
सुक्विा क्रयो । 

१२ वि्ट पक्हले उनको र उद्योगका सािेिारबीच िगडा भयो । उनको ठेकेिार साहू 
उद्योग ्छाडेर अमेररका गए । नयाँ वयवसरापनले मजिुरहरूलाई कवार्टरको सुक्विा बनि 
गररक्ियो । उनलाई वाससरानको समसया प¥यो । संकरको समयमा काम लागे आफयू सँगतै 
काम गनने क्बनापा्ेका सारी । उनतै सारीको माधयमबार चनद्रले क्बनापा्ेमा जक्मन क्कने 
र घर बनाए । पक्हले बनाएको घर खोलाले बगायो । उनी क्बनापा्ेको अकको भागमा बसन 
राले । जहाँ उनी अक्हले पककरी घर क्नमा्टण गरररहेका ्छन् । गाउँमा अक्हले चार कठ्ा खे् 
भएका चनद्र शहर ्छाड्न चाहँितैनन् । क्बनापा्ेले उनलाई आवास सुक्विामात्र क्िएन शहररया 
पररचय पक्न क्ियो । चनद्र भन्छन्, “मलाई शहररया बनाएको यही क्बनापा्ेले हो ।”

क्बनापा्े माफ्ट ् शहररया पक्हचान ग्हण गरेका अका्ट उिाहरण अजु्टन चौिरी हुन् । 
२५ वि्टअक्घ कक्पलवस्ुको हररहरपुरबार बुरवलमा आएर जयालािारी मजिुरीका अनेक 
अनौपचाररक क्ेत्रमा काम गरेका चौिरी अक्हले क्मस्ती र ठेकेिारी ग्छ्टन् । क्बनापा्ेमा 
शुरूआ्िेक्ख नतै बसन रालेका चौिरी आफयू  शहररया भएको खुशी यसरी वयति ग्छ्टन् ः

बुरवलमा आएर मतैले काम पाएँ । यही ँ रमाएँ । मसँग आएका सारीहरू फकने  
्र म यही ँबसे ँ । िेहा्मा पक्न मेरो घर र खे् ्छ ्र म तयहाँ रमाउन सक्किनँ । 
बुरवलमा प्रशस् काम ्छ । मलाई तयही ँ मन प्छ्ट  । गाउँ ्छोडेर मतैले ठीक गरेँ । 
गाउँमा केही प्रगक्् गन्ट सक्किनरे ँ। यहाँ आएर प्रगक्् गन्ट सकँे । क्बनापा्ेले मलाई 
घर क्ियो । रेकने ठाउँ क्ियो । अब ् म पक्न शहररया भएँ क्न !

िेशको राजनीक््क र सामाक्जक पररव ््टनसँगतै माक्नसमा चे्ना क्वस्ार भयो । शाक्न् 
प्रक्रिया, आमसञचारको फतै लावर र बजारको क्वस्ारले शहर आक्र्टक गक््क्वक्िका केनद्र 
बनन राले । फलसवरूप शहर प्रक््को आकि्टण बढ्न रालयो । राजनीक््क पररव ््टनले 
सराक्प् गरेको समावेशी क्सधिान्ले क्वक्भनन अवसर क्सज्टना ग¥यो । ्ी अवसरले ग्ामीण 
भेगका माक्नसलाई राजनीक््क र सामाक्जक गक््क्वक्िमा सक्रिय बनायो । यो सक्रिय्ाले 
क्शक्ा, सवासरय, रोजगार प्रक््को आकि्टण बढायो । यो सबतैको केनद्र शहर क्रयो । 

सीएमए अधययन गरेका बुरवलभनिा लगभग ४० क्कलोक्मरर पक्चिमको गतैडहवा 
गाउँपाक्लका सयूय्टपुराका रामलखन लोि गाउँमतै मेक्डकल चलाउँरे । सारतै मा्छापालन, केरा 
खे्ी र गाईपालन पक्न गरने । २०६२–२०६३ सालको जनआनिोलन र मिेस आनिोलन 
पचिा्् हरेक संघसंसरामा समावेशी क्सधिान् अपनाउन राक्लयो । तयही कारण मिेसी 
मयूलको समुिायको ्फ्ट बार रामलखनले सकयू ल वयवसरापन समयूहको सिसय, सरानीय 
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खोलामा ्रबनि काय्टरिममा उपभोतिा सक्मक््को सिसय लगाय्का अनेक सामाक्जक 
गक््क्वक्िमा सक्रिय हुने अवसर पाए । यी गक््क्वक्िले उनको चे्नाको क्क्क््ज बढायो । 
उनले क्वस्ारतै  शहर जानुपनने आवशयक्ा बुझन राले । 

रामलखन भन्छन्, “सामाक्जक काम गिदैगिा्ट मलाई गाउँ ्छोडेर शहरमतै जानुप्छ्ट  भनने 
लागयो । गाउँमा सयूचनाको स्ो् हुँितैन । गाउँमा कुनतै क्कक्समको क्मक्डया ्छतैन । रोजगार, 
क्वकास, सबतैको कारण शहर गाउँभनिा अगाक्ड बढेको ्छ । गाउँमा बसेर प्छाक्ड मात्र 
पररन्छ । मलाई ्छोरा्छोरीलाई राम्ो क्शक्ा क्िन पक्न शहर जानुप्छ्ट  भनने लागन रालयो ।”

शहर बसाइ तयक्् सक्जलो भने क्रएन । उनले बुरवलका क्वक्भनन भागमा जक्मन 
क्कनन खोजे । ्र उनको आक्र्टक क्म्ाले भयाएन । तयही बेला उनको भेर उनकतै  गाउँका 
उखुको जुस बेचने माक्नसहरूसँग भयो । ्ी सववयवसायीहरू क्बनापा्ेमा डेरा गरेर बसरे । 
रामलखनले उनीहरूको बसाइबारे सोिखोज गिा्ट क्बनापा्ेबारे राहा पाए । तयहाँ पुगेर 
बुझिा उनले जक्मन क्कनन सक्कने िेखे । आफनो शहर बसने सपना क्बनापा्ेमा पयूरा हुने 
समभावना िेखे । तयही ँजक्मन क्कने र घर बनाए । यसरी उनी श्रीम्ी, िुई ्छोरा, एक ्छोरी, 
एक भक््ज र एक भक््जीसँग क्बनापा्ेमा बसन रालेको चार वि्ट भएको ्छ । 

अक्हले उनी केराको वयापार ग्छ्टन् । तयसको लाक्ग घरमतै केरा गोिाम राखेका ्छन् । 
उनका िईु ्छोरामधये जेठोले बुरवलकतै  काक्लका मानवज्ान उचच मा.क्व.बार १२ कक्ा उत्तीण्ट 
गरी उचच क्शक्ाको ्यारी गरररहेका ्छन् भने कान्छा ्छोराले पक्न काक्लकामतै कक्ा ११ मा 
क्वज्ान क्विय पढ्ितै्छन् । ्छोरी पक्न क्वज्ान क्विय क्लएर ११ कक्ामा अधययनर् क््छन् ।

क्बनापा्ेले उनलाई शहरसँग अन्रक्रिया गनने अवसर प्रिान ग¥यो । सुकुमबासी 
बस्ीहरू शहर सँगको अन्रक्रियाको लाक्ग उपयुति ्छन् भनने उनको क्वश्वास ्छ । उनी 
भन्छन्, “हामी प्छाक्ड परेको कारण सुकुमबासीमा आउन नखोजेकोले हो । बुबाबाजेले 
सुकुमबासीमा बसनु उक्च् हुँितैन भनने सोचे जसकारण हामी प्छाक्ड प¥यौ ँ । अब पररव ््टन 
हुनुप्छ्ट  भनने लागेको कारण म शहरमतै बस्ुछ भनने अठोर गरे । क्बनापा्ेले मेरो सपना 
पयूरा गररक्ियो । मलाई फेरर गाउँ फक्क्ट ने सोच ्छतैन । यो ठाउँले मलाई शहरमा बसने बास 
क्िएको ्छ ।” 

पक्हचानको क्नमा्टण बस्ीले मात्र नभई पेशाले पक्न ग्छ्ट  । पक्हचान सामाक्जकरीकरणको 
माधयमबार हाक्सल हुन्छ । सामाक्जकरीकरणको एउरा माधयम पेशा हो (गोलुभोक्भच सन ्
२०१० : २९) । पेशाको माधयमले शहरसँग अन्रक्रिया हुन्छ जसले शहररया पक्हचान 
क्नमा्टण हुन्छ । पेशाले पक्हचान क्नमा्टण भएको एक उिाहरण ्ुलसी क्वक हुन् । 

२४ वि्टकरी ्ुलसी बुरवलको चक्च्ट् बुलसआई कयाफेमा काम गक््छ्टन् । पक्हला आमासँगतै 
घर क्नमा्टणमा ितैक्नक जयालािारी काम गनने ्ुलसी कयाफेमा काम गन्ट रालेपक््छ आफतै लाई 
पररवक् ््ट् भएको महसुस गक््छ्टन् । कयाफेले आफयू मा िेरतै  पररव ््टन लयाइक्िएको ब्ाउँक््छन ्
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उनी । कयाफेले उनलाई माक्नसहरूसँग बोलन क्सकाएको ्छ । मान्ेछका अनेक रूपरंग पक्न 
क्चनाइक्िएको ्छ । कयाफेको आय्नमा उनले शहरको प्रवकृ्त्त क्नयालेकरी ्छन् । भक्न्छन्, 
“पक्हले अँधयारोमा बसेर केही कुरा निेखे जस्ो क्रएँ म । यहाँ आएर काम गन्ट रालेपक््छ 
िेरतै  कुरा क्सकेँ । कयाफेले मलाई शहर क्सकायो । संसार िेखायो ।” 

कयाफेले उनलाई शहर क्चनाएको मात्र ्छतैन, संसारको गक्् पक्न महसुस गराएको ्छ । 
क्जक्वकोपाज्टनसँगतै उनले संसार पक्न बुझितैक््छन् । “यहाँ नआएको भए जमाना कहाँ पुगे्छ 
भनने पक्न राहा हुनरेन,” ्ुलसी भक्न्छन् ।

्ुलसीको पक्हचान कयाफेले क्नमा्टण गरेको हो । उनी क्बहान नौ बजेिेक्ख साँि आठ 
बजेसमम कयाफेमा नतै हुक्न्छन् । कयाफेमा आउने ग्ाहकहरूको वयवहार ठीक ्छ । सबतैसँग 
उनी हाँसेर बोक्ल्छन् । कयाफेमा उनले शहररया संसकार क्सकेकरी क््छन् । ग्ाहकहरू सँगको 
अन्रक्रियाले नयाँ-नयाँ पररव ््टनबारे राहा पाएकरी क््छन् । उनी आफयू लाई शहररया भनी 
क्चनाउन कुनतै कसर बाँकरी राक्खिनन् । शहरसँग उनको लगाव ्छ । सममान ्छ । शहर प्रक््को 
उनको बोि र सममान यस्ो ्छ, “म बुरवल शहरसँग खुशी ्ुछ । शहरले मलाई अवसर 
क्ियो । शहर जक्् पररव ््टन हुँितै गएको ्छ तयक्् आफतै ँ  पररव ््टन हुँितै गएको ्ुछ ।” 

्ुलसीको पक्हचानको क्नमा्टण बस्ीले भनिा पक्न पेशाले गरेको हो । पेशा शहरको 
उतपािन हो । शहरसँग अन्रक्रिया गनने अवसर भने बस्ीले प्रिान गरेको हो ।

पेशाका माधयमबार शहरसँग अन्रक्रिया गरेको अकको उिाहरण हुन् ,  मीना 
नेपाली । शहरमा सरापना हुने अनेक उद्योग, वयावसाक्यक केनद्र, सुपरमाकने र लगाय्ले 
रोजगारको क्सज्टना ग्छ्टन् । तयस्ा पेशा शहरसँग अन्रक्रियाका माधयम हुन्छन् । मीना नेपाली 
२०५८ क््र बुरवल आएकरी क्रइन् । उनको बुरवल आगमनको कारक िेशमा भइरहेको 
युधि क्रयो । उनी श्रीमान् सँग भार्को कानपुरमा बक्सरन् । कक्पलवस्ुको चनद्रौराभनिा 
िक्क्ण चार नमबरक््रका उनका माइ्ीहरू युधिको चपेरामा परेर बुरवल आएको राहा 
पाएपक््छ उनी भार्बार क्ििी र आमालाई भेर्न आएकरी क्रइन् । तयसतै रिममा क्बनापा्ेमा 
जक्मन खुलेको राहा पाएर एउरा घडेरी ओगक्रन् । ्छ वि्ट पक्हले उनका श्रीमान् सक्ह् 
सपररवार बुरवल आए । 

शरुूआ्मा मीना क्मस्ती काम गक्र्टन् । २०७३ को फागनुमा उनीहरू नवक्नक्म्ट् भारभरेनी 
सुपरमाकने र नक्जकको घर बनाउने काम गिदै क्रए । तयक्् बेला भारभरेनी उि् घारनको 
्यारीमा क्रयो । नयाँ कामिारको आवशयक्ा क्रयो । घरका माक्लकले उनीहरूलाई 
भारभरेनीमा काम पाइन सक्छ भनने ब्ाए । तयसपक््छ मीना भारभरेनीको चौकरीिारलाई 
भनन गइन् । हरेक क्िन साहुलाई भेर्न खोक्जन् । मीना तयो घरना यसरी सक्मिक्न्छन् :
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तयहाँ काम पाइन्छ भनने राहा पाएपक््छ गाड्टलाई भनन राले ँ । गाड्टले भोक्ल 
आउनुस् भने । म जक्् बेला पक्न जान राले ँ । क्बहान, क्िउँसो, साँि जक्् बेला 
पक्न जान राले ँ । ्ेस्ो क्िन गाड्टले मयानेजरसँग कुरा गक्ि्टए । मयानेजरले के काम 
आउँ्छ भनेर सोिे । मतैले पढे-लेखेको ् ्छतैन जे क्िए पक्न ग्ुछ्ट  भने ँ । अक्न उनले 
ल आजतैिेक्ख सरसफाइमा काम गनु्ट भने ।
भारभरेनीमा काम गन्ट रालेपक््छ उनमा क्नकतै  पररव ््टन आएको ्छ । पक्हला क्िनभर 

घाममा काम गनु्टपरयको अक्हले एसीमा क्भत्रतै काम गरे पुग्छ । हप्तामा एक क्िन क्बिा पाइन्छ । 
क्बमाको वयवसरा ्छ । सुपरमाकने रमा काम गन्ट रालेपक््छ उनले सामानको क्कनमेलमा पक्न 
खयाल गन्ट रालेकरी क््छन् । बैंक माफ्ट ् ्लब पाइने हुनाले बैंकमा खा्ा पक्न खोलेकरी क््छन् ।

क्बनापा्ेले उनलाई आश्रयसरल क्ियो र सुपरमाकने रको रोजगारले जीवनको सराक्यतव । 
तयो खुशी उनी यसरी वयति गक््छ्टन् :

हाम्ो पक्हलेको हाल् िेखेको भए कवाडी भननुहुनरयो होला । कस्ो क्रयौ ँकस्ो 
भयौ ँ । केही क्रएन हाम्ो । िुपडीमा बसरयौ ँ । कक्् डर क्रयो । अब ् पुजा्ट 
पक्न पाइएला । बारो पक्न बनितै्छ । घडेरीको भाउ पक्न बढ्ितै ्छ । भार्मा हुँिा 
् हामीसँग केही क्रएन । अक्हले ् हामीसँग केही ् ्छ । िुःख, क्बमार नभए ् 
केही गरमला भनने आशा ्छ ।

यसरी बस्ीको माधयमबार शहरसँग अन्रक्रिया गिदै क्बनापा्ेका बाक्सनिाले शहररया 
पक्हचान ग्हण गरेका ्छन् । 

क्नषकर्फ
अनक्िकृ् र अनौपचाररक भएकाले सुकुमबासी बस्ीलाई हेयको दृक्टिले हेनने गररन्छ । 
्र, सुकुमबासी बस्ी शहरीकरणकतै  सह-उतपािन हो । बसाइँसराइको पृष्ठभयूक्ममा पयूँजीको 
संकेनद्रीकरण हुन्छ । पयूँजीको क्व्रण नभइ एकतै  ठाउँमा पयूँजी केनद्रीकरण हुँिा नययून पयूँजी 
भएका ठाउँबार अक्िक पयूँजी भएका ठाउँमा बसाइँसराइ बढ््छ । पयूँजीवािी क्वकासको 
यो चररत्रले शहर र गाउँ बीचको असमान्ा बढाउँ्छ । पयूँजीवािी क्वकासको चररत्रले नतै 
गाउँबार शहरक््र श्रमको बहाव बढाउँ्छ (सुवेिी २०६८ ः १५३) । 

सुकुमबासी बस्ीको पक््छललो फतै क्लँिो रिमको कारण जक्मनको क्नरपेक् अभाव 
हो । शहरमा पक््छ आउने मान्ेछको लाक्ग पक्हला आउने मान्ेछको ्ुलनामा जक्मनको 
उपलबि्ा कम हुन्छ । यसले जक्मनको क्नरपेक् अभाव क्सज्टना ग्छ्ट  । फलसवरूप मान्ेछको 
आकि्टण प्रयोगमा नआएका खोला क्कनार, वन-जंगल, साव्टजक्नक सरान, सांसकृक््क 
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समपिाका क्ेत्रमा जान्छ । यस्ा ठाउँहरूमा सुकुमबासी बस्ी सरापनाका लाक्ग अर्ट-
राजनीक््क पररवेश क्नमा्टण भएको हुनुप्छ्ट  । बुरवलको सनिभ्टमा मुखय राजनीक््क 
पररव ््टनको समयमा सुकुमबासी बस्ीको आय्न वृक्धि हुँितै आएको ्छ । तयसको 
कारण साव्टजक्नक सरल र खोला क्कनारमा क्नयमन गनने राजनीक््क संसराहरूमा ररति्ा 
हुनु हो । अकको्फ्ट  राजनीक््क उद्देशयले पे्ररर् भएर राजनीक््क िलहरूले पृष्ठपोिण गनु्ट 
पक्न हो । तयस्ा पररवेशले मात्र बस्ीले वतैि्ा प्राप्त गन्ट सक्छ । 

सुकुमबासी बस्ी सरापना हुन र सराक्यतव ्रा सामाक्जक वतैि्ा प्राप्त गन्ट अनेकन 
उ्ारचढावबार गुज्रनुप्छ्ट  । यसको आफनतै क्वशेि गक््शील्ा हुन्छ । अनेकन चुनौ्ीलाई 
सामना गिदै सुकुमबासी बस्ीले सराक्यतव ग्हण गिदै सपेस (सरान) बार पलेस क्नमा्टणको 
यात्रा ्य ग्छ्ट  । यो रिममा श्रमको माधयमबार बस्ीले शहरसँग अन्रक्रिया गि्ट्छ । अन््ः 
यसले आक्र्टक, सामाक्जक, सांसकृक््क सवीकारोक्ति सक्ह्को सामाक्जक वतैि्ा प्राप्त ग्छ्ट  । 

सामाक्जक वतैि्ाप्राप्त सुकुमबासी बस्ीले बाक्सनिालाई सुरक्ा, समुिाय र पक्हचान 
क्िन्छ । सुकुमबासी बस्ीले एका्फ्ट  गाउँलेबार शहररया बाक्सनिा बनने प्रक्रियाको लाक्ग 
सरान उपलबि गराएर र अकको्फ्ट  शहरसँग श्रम आिारर् अन्रक्रियाको लाक्ग समभावना 
उपलबि गराएर शहररया पक्हचान क्नमा्टणमा भयूक्मका खेल्छ । यसरी सुकुमबासी शहरले 
जनमाएको शहरसँग अन्रक्रियाको माधयम बक्नरहेको ्छ । 

सुकुमबासी बस्ी शहरीकरणकतै  उतपािन भएकाले शहर वयवसरापन र शहर क्वकास 
नीक्् ्जु्टमा गिा्ट यस्ा बस्ी र बस्ीवासीबारे क्वचार गनु्ट आवशयक ्छ । सरानीय, प्रिेश 
र संघीय सरकारले सुकुमबासी बस्ीबारे ठोस काय्टनीक्् ्जु्टमा गनु्टप्छ्ट  । एका्फ्ट  यी 
बस्ीले शहरी गररबीको प्रक््क्नक्ितव गरररहेका ्छन् भने अकको्फ्ट  शहरलाई श्रम उपलबि 
गराएका ्छन् । शहरलाई जीवन् राखन यस्ा बस्ीको भयूक्मका रहेको ्छ । तयसतैले यी 
बस्ीको वतैि्ाको खोजीलाई समािान गिदै शहरलाई सबतै खालका माक्नसको सािा 
बस्ीको रूपमा क्नमा्टण गनु्टप्छ्ट  । 

धनयवाद
यो लेख ्यार पानने रिममा सक्जलतै आफनो मनपेर खोलने र क्वश्वास गनने क्बनापा्ेका 
बाक्सनिाहरूप्रक्् आभारी ्ुछ । तयस त्ै, शोि सरलमा सहयोग गनने सारीहरू रवीनद्र पोखरेल, 
सुज्टन क््वारी, पयूण्टचनद्र भटिराई, ओमप्रकाश खासु मगरप्रक्् आभारी ्ुछ । लेखनीमा 
परक-परक सुिाव क्िन िकको नमानने मानवशास्तका अधये्ा अमृ् कुमार भणडारी र भाइ 
लक्मण श्रेष्ठप्रक्् पक्न आभारी ्ुछ । घरेलु वा्ावरण र बक्लयो मानक्सक्ा क्नमा्टणको लाक्ग 
अक्सम्ा र शारिालाई िनयवाि । यो शोिकाय्टमा सहभागी गराउनु हुने सोहन प्रसाि साह 
र मेनरररङ प्रक्रियामा नराकने महेशराज महज्टनप्रक्् कृ्ज् ्ुछ ।
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