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२४१

दलित मलििा रेलियोकममीका चुनौती : कलििवसतु 
र रुिनदेिीको अधययन

सोना खलिक

िररचय
पलचिम तराईका कलपिवसतु र रुपनदेिी लिलिामा गररएको यो अधययनिे तयस क्ेत्रका 
सामुदालयक एफएम रेलियोमा दलित मलििा रेलियोकममीको अवस्ा देखाउँछ । अनय 
माधयमको तुिनामा नेपािका एफएम रेलियोमा मलििा पत्रकारको सिभालगता उतसाििनक 
छ । कुि १,१४३ िना मलििा पत्रकारको सिभालगताबीच सञचाररका समूििे गरेको एक 
सववेक्ण अनुसार मलििा रेलियोकममीको संखया झनिडै दुई लतिाई अ्ाथात् ६२.१ प्रलतशत छ । 
यसमा आधाभनदा बढी लिससा अ्ाथात् ५१.८ प्रलतशत ब्ाह्मण-क्त्री समुदायका मलििाको 
छ भने दलित मलििाको संखया ७ प्रलतशत छ (सञचाररका समूि सन् २०१६ : १८–१९) । 
प्रसतुत अधययनिे देखाए झडै ँरेलियोमा दलित मलििाको सिभालगता जयादडै नयून छ । यो वा 
अनय कुनडै अधययनिे सामुदालयक रेलियोमा कायथारत मलििाबारे छुट्डै तथयांक लनकािेका 
छडैनन् । यद्यलप, नेपािमा सामुदालयक वा वयावसालयक रेलियोको सञचािनको कायथाशडैिी 
खासडै लभनन नभएकोिे के भनन सलकनछ भने सामुदालयक रेलियोमा दलित रेलियोकममीको 
प्रलतलनलधतवको अवस्ा पलन समग्र रेलियोको भनदा खासडै लभनन छडैन । 

सामुदालयक रेलियो प्रसारक संघको वेबसाइटमा उलिेख गररएको तथयांक अनुसार 
देशभर ३५० भनदा बढी सामुदालयक रेलियो सञचािनमा छन् र सामुदालयक रेलियोको 

दश
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उपलस्लत ७७ ओटडै लिलिामा छ ।1 कलपिवसतु र रुपनदेिी लिलिामा भने क्रमशः १२ 
ओटा र ७ ओटा सामुदालयक रेलियो छन् । यस अनुसनधानका क्रममा २०७५ को शुरूआतमा 
तथयांक लिँदा यी १९ ओटा सामुदालयक रेलियोमा कररब ४५ िना मलििा रेलियोकममी 
कायथारत ल्ए । तीमधये कलपिवसतुमा २० िना र रुपनदेिीमा २५ िना ल्ए । तयसतडै, यी 
दुई लिलिामा कायथारतमधये यो अधययन गरररिेको समयमा म आफू सलित िममा चार 
िना (रुपनदेिीमा एक र कलपिवसतुमा तीन िना) रेलियोकममी मलििा दलित समुदायका 
छन् ।2 कायथारत दलित मलििा रेलियोकममी (दमरे) मधये एक िना (उिेिी लवश्वकमाथा, रेलियो 
मायादेवी) कायथाक्रम सञचािक, एक िना (कलपना रसाइिी, समानता एफएम) समाचार 
वाचक, एक िना (शलश पररयार, रेलियो िागरण) कायथाक्रम संयोिक र एक िना (यो 
िेखक आफडै , रेलियो कलपिवसतु) सटेसन मयानेिर िुन् ।3 

कलपिवसतु र रुपनदेिीका सामुदालयक रेलियोमा कायथारत (म आफू बािेक) तीन िना 
त्ा पलििे काम गरेर छािेका अरू दुई िना (शानता पररयार, लशवराि एफएम र लनशा 
लवश्वकमाथा, रेलियो भवाइस एफएम) गरी पाँच िना रेलियोकममीको अवस्ा, अनुभव र भोगाइ 
नडै यो अधययनको मुखय आधार िो ।4 यस बािेक यी दुई लिलिाका रेलियोमा कायथारत तीन 
िना सटेसन मयानेिर र दुई िना गडैरदलित रेलियोकममी मलििासँग पलन कुराकानी गरी केिी 
िानकारी लिइएको ल्यो । दमरेिरूसँग उनीिरूको रेलियो प्रवेशको पषृ्ठभूलम, रेलियोमा काम 
गदाथाको अवस्ा त्ा रेलियोिे प्रदान गरेका अवसर र उनीिरूको पेशागत िीवनको समग्र 

1 https://www.acorab.org.np/index.php?pagename=member&page=1; मंलसर 
३, २०७६ मा िेररएको ।

2  यो िेखमा “रेलियोकममी” भननािे रेलियो सटेसनमा काम गनवे कायथाक्रम सञचािक, 
ररपोटथार, प्रालवलधक, बिार प्रलतलनलध, समाचार वाचक, समाचार प्रमुख, कायथाक्रम प्रमुख र सटेसन 
मयानेिरिाई बुझाउँछ ।

3  यो म आफडै ँ िे संकिन गरेको तथयांक िो । म कलपिवसतुमा अवलस्त सामुदालयक 
रेलियो “रेलियो कलपिवसतु” मा सटेसन मयानेिरको रूपमा कायथारत छु । यिाँ संखयामा आफूिाई 
समेत गणना गररएको भए पलन मडैिे आफनो भोगाइ र अनुभव प्रसतुत नगररकन अनय दमरेसँगका 
कुराकानीबाट प्राप्त िानकारीिाई प्रसतुत गरेको छु । यद्यलप लवशे्षणका क्रममा यस के्त्रमा मेरो 
आफनडै िामो अनुभव र भोगाइिे पलन कुनडै न कुनडै रूपमा प्रतयक् वा परोक् प्रभाव पारेको म 
सवीकार गछुथा  ।  रेलियोको मेरो यात्राबारे म आफडै ँिे वा मेरोबारे अरूिे िेखेका िेखका िालग 
लवभास (२०७५), पौिेि (२०७५), खलटक (२०७६), केसी (सन् २०१९) र द वलिथा बैंक  (सन ्
२०१८) िेनथा सकनुिुनेछ ।

4 रेलियो छोिेको बेिामा शानता पररयार कायथाक्रम सञचािक (दश वषथादेलख) ल्इन् भने लनशा 
लवश्वकमाथा सटेसन मयानेिर (४ मलिनादेलख) ल्इन् ।
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यात्रामा भोगेका चुनौतीबारे िानकारी लिन भदौ–चडैत २०७५ सममका लवलभनन लमलतमा 
पटक-पटक लवसतृत कुराकानी गररएको ल्यो । तयसतडै, रेलियोको समग्र वयवस्ापनको 
नेतृतव गनवे सटेसन मयानेिरसँग रेलियोको कमथाचारी छनोट, लिममेवारी बाँिफाँट त्ा अनय 
सेवा सुलवधा त्ा क्मता अलभवलृधिको अवसर प्रदान गनवे नीलत र अभयासबारे पलन केिी 
कुराकानी गररएको ल्यो । गडैरदलित रेलियोकममी मलििासँग भने दमरेिरूको अवस्ासँग 
उनीिरूको अवस्ा तुिना गदाथा के कसतो लभननता देखन सलकनछ भनेर िाननका िालग 
वाताथा गररएको ल्यो । 

सामुदालयक रेलियोमा कायथारत दमरेिरूको अधययनबाट उनीिरूको सामालिक अवस्ा र 
चेतनाका कारणिे रेलियो प्रवेश सिि नभए पलन रेलियोमा प्रवेशपलछ कायथाक्रम सञचािकका 
रूपमा लतनको सामालिक प्रलतष्ठा बढेको अ्ाथात् समाििे उनीिरूिाई िेनवे निर बदलिएको 
देलखनछ । तर सामुदालयक रेलियोलभत्रडै भने उनीिरूिे कल्त उचच िातका अनय सिकममीिे 
भनदा बढी मेिेनत गदाथा वा क्मता प्रदशथान गदाथा पलन समान रूपिे वलृति लवकासको अवसर 
नपाएको तीतो अनुभव सँगािेका छन् । अनय िालगरको तुिनामा रेलियोिाई कमथाक्ेत्र 
बनाउँदा आल्थाक रूपिे आतमलनभथार िुन नसके तापलन एक लदन रेलियोिाई माधयम बनाएर 
आफू र आफनो समुदायिे सामालिक रूपमा भोगेका लवभेद र अपिेिना लवरुधि आवाि 
उठाउने त्ा आफनो समुदायिाई िागरुक पानथा सलकने आशािे रेलियो प्रलतको आकषथाण 
कायम रिेको तथय यस िेखिे उिागर गरेको छ । एकाध अपवाद बािेक रेलियोमा काम 
गदाथा बोलने सीप, क्मता र आतमलवश्वास बढे पलन तयसमा अतयलधक समय लदनुपदाथा आफनो 
शडैलक्क योगयता बढाउने वातावरण पलन नलमिेको गुनासो दमरेिरूिे गरेका छन् ।

यो िेखमा पररचय र लनषकषथा बािेक तीन खणि छन् । पलििो खणिमा दमरेिरूको 
सामालिक-आल्थाक पृष्ठभूलमबारे चचाथा छ । दोस्ो खणिमा उनीिरूिाई रेलियोमा प्रवेश गनथा 
उतपे्ररणा िगाउने तत्व त्ा प्रवेशको पृष्ठभूलमबारे िानकारी छ । र, तेस्ो खणिमा रेलियोमा 
प्रवेश गररसके पलछको अवस्ा र तयिाँ काम गनवे वातावरणबारे चचाथा गररएको छ । खास 
गरी रेलियोमा दमरेिरूिे के कसतो भूलमकामा काम गरे, उनीिरूिाई सिकममी र रेलियोको 
वयवस्ापनिे कसरी िे¥यो र आल थ्ाक रूपमा उनीिरूिे रेलियोमा काम गरेर के िालसि 
गनथा सके वा सकेनन् भनने सनदभथा यस खणिमा उठाइएको छ ।

सामालिक-आल थ्िक िषृ्ठभूलम
यो अधययनमा समावेश भएका दमरेिरूका पररवारमधये, पररयारको िुगा लसउने, लवश्वकमाथा 
र रसाइिीको फिामको काम गनवे त्ा खलटकको पेशा बंगुर पालने र मासु बेचने पुखययौिी 
पेशा िो । तर अलििे दलित समुदायका मालनस यसतो पुराना पेशामा कमडै संिगन छन् । लयनडै 
पेशा अँगालिरिेकािरूको पलन यसतो परमपरागत पेशािे पररवार धानेको छडैन । दमरेिरूका 
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पररवार मूितः लवपनन नडै छन् । अलििे कसडैको पररवार िेखापढी र रािनीलतमा त कसडैको 
पररवार खेतीबारी र वडैदेलशक रोिगारमा िागेका छन् । उनीिरूका छोराछोरीको पलन पेशा 
बदलिइसकेको छ । यिी क्रममा उनीिरू रेलियोमा काम गनथा आइपुगेका िुन् । 

दलित मलििा रेलियोकममी शानता पररयारको पररवारको मुखय पेशा घरमडै कपिा लसउने 
िो । उनीिरूको ्ोरडै  खेतीपाती भए पलन तयसिे खासडै आल थ्ाक भर्ेग गददैनथयो । पररवारमा 
बुबा एकिना बािेक कमाउन सकने कोिी ल्एनन् । कपिा लसिाए बापत मालसक रूपमा 
पाइने चार-पाँच ििार रुपडैयाँिे घर खचथा धानन धौ-धौ पथययो । तयसमा पलन शानताका दाि ु
लछट्डै लबिे गददै आमाबुबाबाट छुरट्एर बसे । कानछो दािु िनमडै अपांग । शानताकी लददी 
पलन लबरामी िुँदा आल्थाक संकट भयो । घरमा यसतो संकट भए पलन शानताका बुबाआमािे 
उनिाई पढाए । तयसतो अवस्ामा पलन पढाइएकोिे शानतािाई अब िेखपढसँगडै केिी 
गनुथापछथा  र घरमा बुबािाई आल्थाक भर्ेग लदनुपछथा  भनने मनमा िागेको ल्यो । तयसडै क्रममा 
उनी फागुन २०६४ मा रेलियोमा प्रवेश गरेकी िुन् ।

फागुन २०६४ देलख नडै रेलियोमा काम गनथा ्ािेकी शलश पररयारका बुबा लबतेपलछ 
िुगा लसिाउने पुखययौिी पेशा बुबासँगडै गयो । बुबाको शेषपलछ खेतीलकसानीिे िेनतेन 
धालनएको पररवारमा दाइिे बलिनीिाई भर्ेग गरे । बुबा लबतेपलछ आल्थाक स्ोत िुटाउने 
उनडैमात्र ल्ए । बलिनीिाई पलन केिी काम गराएमा पररवार चिाउन सलििो िोिा लक 
भनने उनको इरादा ल्यो । यिी पाररवाररक पररवेशमा उनी दमरे भएकी िुन् ।

 अकमी दमरे िुन् कलपना रसाइिी । उनी २०७३ सािदेलख रेलियोमा काम गददै 
आइरिेकी छन् । उनका बुबा वडैदेलशक रोिगारका लसिलसिामा कतारमा कररब दश वषथा 
बसेर २०७४ सािमा घर फलकथा ए । उतडैको कमाइिे उनका बुबािे पूवथा-पलचिम िोकमागथामा 
पनवे चनद्ौटा बिारमा लग्रिको पसि चिाउँदडै आएका छन् । उनका बुबाआमा साक्र छन् । 
लबिे भइसकेकी लददीिे बी.एि. पढेकी लछन् भने उनी १२ कक्ा अधययनरत लछन् । अकमी 
दमरे लनशा लवश्वकमाथाको पररवारमा दुई छोराछोरी, श्ीमान् र आफू गरी चार िना छन् । 
श्ीमान् सामालिक संघसंस्ामा काम गदाथागददै अलििे लशवराि नगरपालिकामा मनोनीत 
नगर कायथापालिकाका सदसय भएका छन् भने उनीिरूका छोराछोरी सानडै छन् । उनी २०६० 
िेठदेलख २०७० असारसमम रेलियोमा संिगन रलिन् । 

अकमी दमरे उिेिी लवश्वकमाथा भने तुिनातमक रूपमा िुनेखाने पररवारमा िलनमएकी 
िुन् । िलमनदारको पररवारमा िलनमए तापलन उनको पररवार पलन सामालिक लवभेदबाट 
मुक्त ल्एन । आल्थाक रूपमा कमिोर अनय दमरेका पररवारका सदसय गडैरदलितका घरमा 
खेतािा, िरुवा, चरुवाका रूपमा बसने भएकािे उनीिरूमाल् चरम लवभेद िुनथयो । तर 
आल थ्ाक रूपमा िुनेखाने उिेिीको पररवारिे पलन सामालिक लवभेद भोगदडै आएको ल्यो । 
कुराकानीको क्रममा उिेिी लवश्वकमाथािे १५ वषथाअलघ भएको लवभेदको घटना सुनाइन् । 
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गडैरदलितिरू उनीिरूको घरमा खेतािा र ििीको रूपमा काम ग व्े । खेतािा र ििीको 
पाररश्लमकका रूपमा पडैसा, धान, चामि र गिुँ लदने गररनथयो । उनीिरूिे ती लचि सििडै 
सवीकार गदथा्े तर उिेिीको पररवारिे छोएको पानी वा पकाएको खानेकुरा भने लतनिे 
सवीकाददैन्े । उनीिरू उिेिीको खेतमा काम गनथा आउँदा आफनडै भाँिामा खाना र पानी 
बोकेर आउँ्े । उनको घरमा पलन पसदडैन्े । उनिे एक लदनको घटना पलन सुनाइन् ः

एक लदन खेतमा गएका बेिा िलियािरूिे लयाएको भाँिाको पानी मडैिे अञिानवश 
आफडै  लझकेर खाएँ । तयो देखेपलछ उनीिरूको शरीरमा रगत उलमियो । ‘िाम्ो पानी 
आफडै  लझकेर खाइलदने ?’ भनदडै तयिी ँ गािीगिौि गददै िपकाउन ्ािे । खेतमडै 
भनाभन भयो । अनतमा म पलन ररसको झोकमा उभाएको िगको पानी लतनीिरूकडै  
मुखमा छयापेर घर आएँ । तयसपलछ त के चालियो र ! सबडै मिदुर एकिुट भएर 
िामीिाई कसरी अपमालनत गनवे र बदिा लिने भनेर िालगपरे । सोिी लदन साँझमा 
घरमा िलिया, मिदुर, गाउँका केिी अनय गडैरदलित र मेरो बुबा त्ा पररवारबीच 
बडैठक बसयो । बडैठकमा मडैिे गरेको वयविारका िालग बुबािाई सावथािलनक रूपमा 
माफी मगाइयो । अकयो लदनदेलख नडै ती कामदार र िलियािरूिे िाम्ो खेतमा काम 
गनथा छािे र खेत बाँझडै रह्ो ।

उिेिीको लववाि भएको घरको पलन आल थ्ाक अवस्ा राम्डै छ । घरका सदसयिरू कृलष 
त्ा वयापार वयवसायमा आबधि छन् । पाररवाररक आल्थाक अवस्ा राम्ो रिेका कारण 
उिेिीिाई पररवार पालन आफडै ँिे कमाउनुपनवे बाधयता छडैन । 

उिेिी बािेक अनय दमरेको पाररवाररक/आल थ्ाक अवस्ा कमिोर नडै देलखनछ । 
यसबाट सपष्ट िुनछ—यी रेलियोकममीको पररवार सानोलतनो रोिगार वा पेशा वयवसाय र 
जयािा मिदुरी गरेर िीवन लनवाथाि गददै आइरिेका छन् । यस अधययनको क्रममा कुरा 
गररएका दमरेिरूमधये एक िनाको पररवार मात्रडै स्ानीय तिमा िनप्रलतलनलध रिेका छन ्
भने अनयको पररवारिे कुनडै सरकारी पद प्राप्त गरेको छडैन । ती एक िना पलन अलििेको 
संवडैधालनक वयवस्ा अनुसार स्ानीय ति समावेशी िुनुपनवे िुनािे मात्रडै मनोनीत भएका 
िुन् भननेमा शंका छडैन । 

रेलियोमा प्रवेशको कारण र िषृ्ठभूलम
िो कोिीिे पलन लशक्ािाई आफनो भलवषयको पेशा वा वयवसायसँग िोिेर िेनवे गछथान् । 
िाम्ो समािमा कमाउने पेशा र बाँचने िक्यिाई एकसा् िोिेर िेनवेिरू भने लनकडै  कम 
छन् । आल थ्ाक रूपमा समपननिरू पलििे लनलचित शडैलक्क योगयता पूरा गरी पेशा वा 
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वयवसायमा प्रवेश गछथान् । आल थ्ाक रूपिे आफनो वा पररवारको खचथा धानन कुनडै न कुनडै 
काम गनुथापनवे बाधयतामा पनवेिरू लक काम गददै पढाइिाई लनरनतरता लदनछन् लक भने पढाइ 
छािेर कमाउनलतर िागछन् । िातीय लवभेद, छुवाछूत र कुरीलतिे लपरोलिएका दमरेिरू 
िालगर खाने उद्ेशयिे मात्रडै नभई लवभेद लवरुधिको आवाि उठाउन पाउने िािसामा पलन 
रेलियोमा प्रवेश गरेका छन् । काम गरी साँझ लबिानको छाक टानुथा त छँदडैछ, रेलियोमडै काम 
गनथा पाइयो भने आफू र आफनो समुदायिे भोगेका सामालिक लवभेद र छुवाछूत लवरुधि पलन 
आवाि उठाउन पाइनछ भनेर आफू रेलियोप्रलत आकलषथात भएको केिीिे बताएका छन् । 

अधययनमा समेलटएका सबडै पाँच िना उतिरदातािे कक्ा ११ वा १२ पढ्दडै रेलियोमा 
प्रवेश गरेका िुन् । तीमधये दुई िनािे सामालिक लवभेद लवरुधिको आवाि उठाउन रेलियोमा 
िागेको बताए । उनीिरूका अनुसार अ्योपािथानका अरू पलन लवकलप िुनसकथयो िोिा तर 
रेलियो नडै रोजनुको कारण भने आफनो आवाि अलभवयक्त गनथा र िनचेतना िगाउनमा यसको 
प्रभावकाररता देखेरडै  िो । अझ सामुदालयक रेलियो त आवाि लविीनिरूको आवाििाई 
ठाउँ लदने माधयम िो भनने उनीिरूिे सुनेका ल्ए । बाँकी तीन िनािे भने आफनो र 
पररवारका आल थ्ाक आवशयकतािाई पूलतथा गददै पढाइिाई पलन अगालि बढाउन रेलियोमा 
काम गनथा शुरू गरेको बताए । 

उिेिी लवश्वकमाथािाई उनको बुबािे लशक्क बनाउने ठूिो सपना देखेका ल्ए । छोरी 
दश कक्ा पास भई कक्ा ११ मा पढ्न ्ालदा उनिे एउटा लवद्याियमा समेत िालगरका 
िालग कुराकानी लमिाइसकेका ल्ए । लबिानको कक्ा लिएर लदनभर फुसथाद िुने उिेिी 
फुसथाद िुँदा घरमडै रेलियो सुनेर बलस्न् । िलत िलत रेलियो कायथाक्रम सुनयो उलत उलत आफू 
पलन रेलियोमा काम गनथा पाए िुनथयो भनने िुटिुटीिे उनिाई सताउँथयो । रेलियोमा कसडैिे 
अनतवाथाताथा गरररिेको उनिाई एकदमडै मन पथययो र आफू पलन कलििे यसतो बनन सकने 
िोिा भनेर मनमा कुरा खेिाउँल्न । तयसडैिे उनिे लशक्कमा िालगर खाने बुबाको प्रसताव 
असवीकार गररन् । र, आफूिे भोगेको िातीय लवभेदको कुरा उठाउन लशक्क िोइन पत्रकार 
बनने िक्य लिएर रेलियोमा काम गनवे सोच बनाइन् । आफूिे गडैरदलितको पानी छोइलदएकडै  
लनिुँमा अपमालनत िुनुपरेको र बुबािे सावथािलनक रूपमा माफी मागनुपरेको पीिा उनको मनमा 
लखि बनेर गढेको ल्यो । यसका अिावा आफना सिपाठीको उतपे्ररणािे पलन रेलियोमा 
प्रवेश गनथा उनिाई िौसयाएको ल्यो । कक्ा ११ मा पढ्ने एक िना गडैरदलित सिपाठी 
गोलवनद बराििे रेलियोमा काम गनथा उनिाई िौसिा लदएका ल्ए । तयसको कारण भने 
उिेिीको आवाि ल्यो । रेलियो कायथाक्रममा बजने अरूको िसतडै उनको आवािमा पलन 
लमठास र आतमलवश्वास ल्यो । तयसडैिे उनका सा्ीिे “लतमी रेलियोमा बोलन सकछौ, 
रेलियोमा तालिम खुलने लवलतिकडै  प्रलशक्ण िेऊ” भने । सा ड्ै, दलित समुदायको आवाि 
उठाउन उिेिीिसतडै मानछे रेलियोमा िानुपछथा  भनेर पे्रररत गरररिे ।
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आफनडै अठोट र सा्ीको िौसिािे उिेिी २०६६ सािमा नेपाि पत्रकार मिासंघ, 
नविपरासी र श्ुलतसंघ लवद्याियको संयुक्त आयोिनामा सोिी लवद्याियमा आयोिना 
गररएको उद् घोषण तालिम लिन पुलगन् । सो तालिममा सामुदालयक रेलियो परासीका सटेसन 
मयानेिरिाई पलन प्रलशक्कका रूपमा लनमतयाइएको ल्यो । उक्त तालिममा उिेिीको 
क्मता पलिचान गरी उनडैिे आफनो सटेसनमा काम गनथा छनोट गरेका ल्ए । बुबाको इचछा 
लवपरीत कदम चािेकीिे तालिमका िालग आवशयक रकम बुबासँग मागने आँट उनिे 
गररनन् । तयसको िोिो पलन सा्ीिे नडै गररलदए । तालिम पचिात् सांगीतिक यात्ा नामक 
कायथाक्रम केिी समय (३ अंक) चिाएपलछ उनिाई लशक्ा मूिक कायथाक्रम दतिि जागरण 
सञचािनको लिममा लदइयो । सांगीलतक कायथाक्रममा गीत बिाउँदडै बीच-बीचमा ्ोरडै 
बोलनुपदथाथयो भने दतिि जागरण कायथाक्रममा दलितका लवलभनन मुद्ामाल् सूचना, लवचार, 
अनुभव त्ा अनतवाथाताथा समेट्नु पदथाथयो । उनिे रेलियोमा बोलन ्ािेपलछ भने उनका बुबा 
लनकडै  खुसी भएका ल्ए ।

शलश पररयार आफनो पररवारको आल थ्ाक आवशयकता पूरा िुने आशािे रेलियोमा प्रवेश 
गरेकी िुन् । पालपाकाे बालसनदा रिेका दलित अगुवा एवं पत्रकार सुभाष दनाथािको प्रगलत 
देखेर शलशकी आमािे छोरीिाई पलन सुभाषिसतडै बनाउन खोिेकी ल्इन् । युवावस्ामडै 
देिानत भएका सुभाष नातािे शलशका काका प व्े । एक लिउँदमा शलशकी आमािे सुभाषिाई 
भलनन्, “िाम्ी शलशिाई पलन रेलियोमा काम िगाइलदनुप¥यो ।” तयसको कररब ५ मलिनापलछ 
सुभाष दनाथाििे नेतृतव गरेको िागरण लमलिया सेनटरद्ारा रुपनदेिीको बुटविमा सञचालित 
रेलियो िागरणिे दश लदने तालिम आयोिना गरेको ल्यो । उक्त तालिममा आधारभूत 
पत्रकाररताको िानकारी त्ा रेलियोमा कायथाक्रम सञचािन गनवे र समाचार िेखने त्ा 
बोलने तररका लसकाइएको ल्यो । रेलियोमा दलितको उपलस्लत एवं लवषयवसतु बढाउने 
उद्ेशयिे खुिेको सो रेलियोिे सिभागीिरूिाई लनःशुलक तालिम लदएको ल्यो । तालिम 
पचिात् छालनएका सिभागीिाई सोिी रेलियोमा काम गनवे अवसर पलन लदइएको ल्यो । 
तालिम सकेपलछ शलशिे रेलियो िागरणमडै काम गनवे मौका पाइन् । शलश एक दशकदेलख 
रुपनदेिीको रेलियो िागरणमा लनरनतर काम गरररिेकी छन् ।

शलशिे आफनी सा्ी शानता पररयारिाई पलन तालिमबारे िानकारी गराएर तालिममा 
सिभागी िुन उकसाइन् । शानता खासमा नसथा बनन चािलन्न् । तर घरको आल थ्ाक दरुअवस्ािे 
उनको सपना पूरा िुने समभावना ल्एन । आफनो पढाइ खचथा िोिो गनथा र पररवारिाई पलन 
केिी आल थ्ाक सियोग गनथा सलकनछ लक भनने आशा शानतामा ल्यो । उनिे पलन तालिम 
सलकएपलछ रेलियो िागरणमा शलशसँगडै काम गररन् ।

तयसतडै, अनय दुई िना दमरेिरू सेयर िगानी माफथा त रेलियोमा प्रवेश गरेका िुन् । 
सिकारी स्ापना गरेर तयस माफथा त खोलिएका सामुदालयक रेलियोमा सेयर सदसयिरू 
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रेलियोका सदसय िुने गछथान् । कलपना रसाइिीकी लददीिे पलन सेयर राखेकी ल्इन् । िामो 
समयदेलख पत्रकाररतामडै िागेका पत्रकार लचनता पररयारसँग कलपनाकी लददीको पलििेदेलख 
लचनिान ल्यो । रेलियो सञचािनको िालग सेयर िगानी गनथा लचनता पररयारिे अनुरोध 
गरेपलछ कलपनाकी लददीिे कलपिवसतुको रेलियो लशवराि एफएममा िगानी गररन् । लददीिे 
सेयर िगानी गरेपलछ कलपनािे सोिी रेलियोमा काम पाएकी िुन् । 

अकमी रेलियोकममी लनशा लवश्वकमाथाको क्ा भने अलि फरक छ । लनशाको माइती 
पोखरा िो । पोखरामा छँदडै सा्ी माफथा त एउटा पलत्रकाको समपादक त्ा ररपोटथारसँग उनको 
भेटघाट भयो । उनिे शुरूमा उक्त पलत्रकामा टाइलपसटको काम गररन् । पलछ पोखराकडै  
रेलियो अननपूणथािे कायथाक्रम सञचािकको आवशयकता समबनधी लवज्ापन लनकालयो । 
उनिे आवेदन लदइन् र लिलखत त्ा मौलखक परीक्ा पास गररन् । उनिे २०६१ सािमा 
कायथाक्रम सञचािकको रूपमा लनयुलक्त पाइन् । उनिे रेलियोमा कायथाक्रम सञचािनका सा ड्ै 
लवज्ापनमा बोलने, घणटा-घणटामा समाचार पढ्ने काम पलन गररन् । 

लनशािे रेलियो अननपूणथामा तीन वषथा काम गररन् । तयसडैबीच २०६३ सािमा लबवाि 
भएर उनी कलपिवसतुमा आइन् । लववािपलछ पलन रेलियोमा काम गनवे उनको धोको बाँकी 
नडै ल्यो । तयस बेिा कलपिवसतुमा कुनडै रेलियो सटेसन नभएकोिे घरबाट ७० लकिोलमटर 
टाढाको रेलियो िुलमबनी (रुपनदेिी) मा साप्तालिक कायथाक्रम सञचािकको रूपमा एक वषथा 
काम गररन् । उनिे २०६६ सािमा संघसंस्ासँग समनवय गरेर आफनडै पििमा कायथाक्रम 
बनाउने र बिाउने समझौता गररन् । यसरी नडै कलपिवसतुको दोस्ो सामुदालयक रेलियो 
बुधि आवािमा एक वषथासमम कायथाक्रम चिाइन् । एक वषथापलछ उनिे उक्त रेलियोमा काम 
गनथा छािेर २०६९ सािमा आफनडै पििमा रेलियो भवाइस स्ापना गररन् । तयस क्रममा 
उनिे सो रेलियो स्ापनाका िालग आल्थाक स्ोत िुटाउने, सञचार मनत्राियबाट रेलियो 
सञचािनका िालग इिाित लिने काममा अगुवाइ गररन् । 

दमरेिरूमा प्रायःिसो कोिी रिरिे या कोिी बाधयता वा अरूको पे्ररणािे रेलियोमा काम 
गनथा पुगेका छन् । कसडैिे तयसडैिाई पेशा बनाएर िगानी समेत गरेका छन् । रेलियोमा काम 
गददै िाने क्रममा उनीिरूिे पत्रकाररतासँग समबलनधत लवलभनन तालिम गोष्ठी र सेलमनारमा 
अवसर पाएसमम सिभागी िुँदडै पत्रकाररताको सीप र क्मतामा वलृधि गददै गएको पाइनछ । 
आफनो लिलिामा पत्रकाररता लवषयसँग समबलनधत उचच तिको औपचाररक पढाइ नभएका 
कारण इचछा भएर पलन उनीिरूिे तयस अनुसारको शडैलक्क योगयता िालसि गनथा पाएका 
छडैनन् । केिीिे सामानय उद्ोषण वा आधारभूत पत्रकाररता समबनधी छोटा तालिम लिए 
पलन सतरीय तालिमको अवसर नपाउँदा उनीिरूिे मुखय लिममेवारी पाउन सकेका छडैनन् । 
कलपिवसतुमा पत्रकाररता पढाउने किेि छडैन । रुपनदेिीको बुटविमा भने उचच माधयलमक 
तिमा (कक्ा ११–१२) पत्रकाररता पढ्न पाइनछ तर बुटवि बालिरबाट आउनेका िालग तयो 
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सिि लवकलप भएन । उसडै आल थ्ाक रूपमा कमिोर दलित पररवारिे आफना छोरीिरूिाई 
बुटविमा िेरा लिएर पत्रकाररता पढाउने सामथयथा राखदडैनन् । यसिे गदाथा पत्रकाररता समबनधी 
ज्ान नडै िालसि गरेर यस क्ेत्रमा िागने समभावनािाई घटाएको छ । 

रेलियोमा काम गदाथिको अवस्ा
दमरेिरू रेलियोमा प्रवेश गनुथाको पछालि रिेको आकषथाण लक त दाम िो लक नाम िो भनने 
प्रसंगबारे माल् नडै चचाथा भइसकयो । आफनो दडैलनक आवशयकता पूरा गनथा चालिने आल्थाक 
स्ोतको िोिो गनथा केिीिे रेलियो रोिे । उनीिरूिाई उनका अलभभावकिे वा उनीिरूिे 
लतनका अलभभावकिाई तयसरी नडै मनाए । तयसतडै, केिीको सनदभथामा रेलियोको शलक्त प्रयोग 
गरी समािमा िातीय लवभेद र छुवाछूत लवरुधि चेतना िगाउने प्रमुख उद्ेशय रह्ो । यस 
खणििे रेलियोमा काम गरेर सामानय गुिारा गनवे अवस्ा पलन निुँदा दमरेिरूमा लनराशा 
बढेको लचत्र देखाउँछ । तयसतडै, रेलियोमा उपयुक्त लिममेवारी र वातावरण नपाउँदा सामालिक 
पररवतथानका िालग आफूिे सोचेिसतो योगदान गनथा नसकेको दमरेिरूिे अनुभव गरररिेको 
बारे पलन यिाँ चचाथा गररएको छ । 

नफेररएको आल थ्िक लस्लत 
“पलििे लसकनुपछथा” भनदडै रेलियोिरूमा शुरूमा छ मलिनादेलख वषथा लदनसमम सवयंसेवकका 
रूपमा काम िगाइनछ । यस अधययनमा समेलटएका प्रायः सबडैिे सवयंसेवीका रूपमा लनलचित 
समय लबताएपलछ मात्र नयून पाररश्लमकमा काम गनथा पाएका ल्ए । सवयंसेवाको अवलध 
पार गरेपलछ सामानयतया प्रलत कायथाक्रमको एक सयदेलख २५० रुपडैयाँसमम पाररश्लमक वा 
मालसक २ ििार तिब सलित काम लदइनछ । उिेिी लवश्वकमाथािे रेलियो परासीमा कररब 
एक वषथासमम सवयंसेवक भएर काम गररन् । शलश पररयारिे सवयंसेवकका रूपमा छ मलिना 
लबताएपलछ तिबमा काम गनथा पाइन् । तयसतडै, लनशा लवश्वकमाथाको पलन रेलियोमा कामको 
शुरूआत सवंसेवककडै  रूपमा भएको िो । कलपिवसतुको रेलियोमा आएर काम गदाथा उनी 
लवलभनन संघसंस्ासँग समनवय गरेर प्रायोलित कायथाक्रम रेलियोमा िुटाउँल्न् । तयसको 
केिी प्रलतशत उनिाई पाररश्लमक बापत प्रायोिन गनवे संस्ािे नडै लदनथयो । रेलियोिे 
उनिाई प्रालवलधक सियोग मात्र उपिबध गराउँथयो । उिेिीिे एक वषथासमम १० देलख ५ 
बिेसमम सवयंसेवक भएर काम गरेपलछ मालसक रु. दुई ििारका दरिे तिबी कमथाचारीको 
रूपमा काम गनथा पाएकी िुन् । कररब दश वषथा काम गरेपलछ बलि उनको तिब अलििे 
मालसक रु. दश ििार पुगेको छ । र, कुराकानी गररएका कुनडै दमरेिरूिे पलन योभनदा बढी 
पाररश्लमक िात पानथा सकेका छडैनन् । 
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एक िना दमरे रेलियोमा काम गरेको कररब एक दशकपलछ अलििे आल थ्ाक अभावकडै  
कारण घरकडै  खेतीपातीमा िालगन् । उनी भलनछन्, “१५ ििार रुपडैयाँ कसिे देिा अलन 
सामानय गुिारा चलिा भनने आशामा कलत कलििे यो वा कलििे तयो रेलियो सटेसनमा 
काम गरररिने, अब त पुगयो ।” उनिे एक दशकको मेिनत र समय आल थ्ाक लिसाबिे 
बािुवामा पानी खनयाएिसतो मिसुस गरेकी छन् । समग्रमा भनदा घरपररवारिाई आल्थाक 
रूपमा केिी भर्ेग गनथा सलकनछ लक भनेर आएका दमरेिरूिाई यो कमाइिे कुनडै भर लदएको 
छडैन । तयसडैिे उनीिरूिाई रेलियो छोि्न घरपररवारबाट तीब् दबाब िुनछ ।

तालिम र वलृति लवकास
रेलियोमा प्रवेश गदाथा आफूिे पाउने लिममेवारी अनुसार आधारभूत तालिम लिएर मात्र 
पुगदडैन । सोिी क्ेत्रमा आफनो भलवषय सुरलक्त बनाउन र पेशागत रूपमा प्रगलत गनथा बेिा 
बेिामा साना ठूिा पुनताथािगी त्ा “एि्भानसि” तालिम आवशयक पछथा  । रेलियोमा मात्र 
िोइन समग्र नेपािी पत्रकाररता क्ेत्रमा सञचारकममीिाई कसतो तालिमको आवशयकता पछथा 
भनेर पलिचान गनवे र उपयुक्त वयलक्तिाई उपयुक्त तालिमको अवसर लदने बलियो अभयास 
छडैन । पिुँचका भरमा सञचार गिृका सीलमत वयलक्त नडै पटक-पटक एकडै  लकलसमको तालिममा 
सिभागी िुँदा पिुँच निुनेिे आवशयक तालिमको अवसर पाउँदडैन ।5 यसतो पररलस्लतमा 
दलित मलििा रेलियोकममीको िालग तालिमका अवसर तुिनातमक रूपिे झन् कम नडै आउँछ ।

शानतािे रेलियोमा पाँच वषथासमम काम गररन् तर तयो अवलधमा उनिे िममा दुई पटक 
मात्र तालिमको अवसर पाइन् । तयो पलन रेलियोिे उनको आवशयकताका आधारमा छनोट 
गरेको नभई बाधयतावश । एउटा संस्ािे काठमािौमँा आयोिना गरेको संसकृलत संरक्णबारे 
ररपोलटथाङ समबनधी र अकयो रेलियोमा दलितको आवाि कसरी उठाउन सलकनछ भनने 
लवषयको तालिममा दलित मलििािाई नडै पठाउन भनेपलछ बाधयतािे उनिाई पठाइएको 
िो । अझ समाचार शाखाको लिममेवारी समिालने वयलक्त त तयसरी बोिाइँदा पलन िान 
पाउँदडैन । “लतमी गए लतम्ो सट्ामा कसिे समाचार पढ्छ ?” भनदडै अरूिाई नडै तालिममा 
पठाइनछ । तालिममा पठाउने कुनडै लनलचित प्रलक्रया नडै िुँदडैन । कसिाई कलत पटक किाँ 
पठाउने भनने कुरा सटेसन मेनेिरको तिलबिमा भरपछथा  । तयसतोमा प्रायःिसो आफनत पनवे 
वा आफूिे भनेको माननेिाई छालननछ । 

तयसडैिे, दमरेिरूिे वलृति लवकासको अवसर वा शडैलक्क योगयता बढाउने मौका पलन 
पाउन सकेका छडैनन् । उनीिरूको इचछा अनुसारको लिममेवारी र अवसर प्रदान गनवे वा 
बढुवा गनवे समबनधमा रेलियोमा कुनडै लनलचित मापदणि िुँदडैन । तयसडैिे उनीिरूिे रेलियोमा 

5 नेपािी लमलियामा तालिमको अभयास समबनधी लवलवध पाटोबारे लवसतृत िानकारीका 
िालग िेनुथािोस्, िुमागाई ं र अरू (२०६७) ।
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खासडै मित्वपूणथा पद र भूलमका पाएका िुँदडैनन् । प्रायःिसो दमरेिरू सांगीलतक कायथाक्रमबाट 
रेलियोमा प्रवेश गछथान् । तयसमा पलन उनीिरूिाई फोन इन कायथाक्रममा बढी अवसर 
लदइनछ । यसता कायथाक्रममा गनवे भनेकडै  फोनमा स्ोतासँग उनीिरूका िािखबर, पेशा र 
रुलच सोधने, श्ोतािे इचछा गरे अनुसारका गीत सुनाउने र तयसडै आधारमा रेलियो सटेसनको 
िोकलप्रयता बढाउने िो । तयसता कामबाट पत्रकाररतासँग समबलनधत खासडै कुनडै लवषयगत 
ज्ान िुँदडैन न त पत्रकाररता समबनधी सीपको वलृधि िुनछ । सा ड्ै, तयसता कायथाक्रममा आफनो 
क्मता देखाउने खासडै ठाउँ िुँदडैन िसिे गदाथा पदोननलतको अवसर पलन पाइँदडैन । सटेसनमडै 
मात्र खुलमचनु पनवे काममा वयसत िुँदा िलत िामो समयसमम काम गरेको अनुभव भए 
पलन रेलियोका वयवस्ापकिे लफलिमा गएर काम गनथा सकने मालमिामा ितपती लवश्वास 
गददैनन् । अकयोलतर सटेसनसँग गािीको वयवस्ा पलन निुँदा र दमरेिरूसँग आफनो सकुटर 
वा छररता सवारी साधन निुँदा लफलिमा िान आउन समसया छ । घरपररवार वा समाििे 
पलन मलििा भएर लफलिमा लिँिेको तयलत लनको मानदडैनन् । िालगर खाने भनेको १० देलख 
५ बिेसमम कायाथाियमा बसने िो, लिँििुि गनवे िोइन भनने आम सोचाइ छ, लवशेष गरी 
लशक्ा र चेतनासतर कमिोर रिेका तराईका लिलिामा ।

सरकारी सञचार माधयमको लनयम अनुसार पदोननलतका िालग मलििािाई कमतीमा 
दुई वषथा र पुरुषिाई कमतीमा तीन वषथा सो पदमा काम गरेको िुनुपनवे वयवस्ा छ । तर 
सामुदालयक रेलियोमा तयसतो कुनडै वयवस्ा छडैन । मलििा पत्रकारको पदोननलत िुन लनकडै  
िामो समय िागने गरेको छ (सञचाररका समूि सन् २०१६) । यस अधययनका िालग 
कुराकानी गररएकामधये दुई िना दलित मलििा रेलियोकममीिे पाँचदेलख सात वषथासमम एक 
पटक पलन पदोननलत नभएको बताएका छन् । तीन िनािे आफूिे काम गरेको अवलधमा 
पदोननलत भएको बताए पलन तयस पदमा िाने अरू कोिी नभएपलछ र रेलियो नडै छािेर 
िािान् लक भनने िरिे मात्र पदोननलत भएको िो । शानता र उिेिीिे एउटडै रेलियोमा पाँच 
वषथा कायथाक्रम सञचािक भएरडै  काम गरे । काम भने सबडै गनुथापनवे तर पदचालिँ कायथाक्रम 
सञचािकको मात्रडै रह्ो । उिेिी भलनछन्, “मेरडै  अगालि ११ कक्ामा पढ्दडै गरेकी गडैरदलित 
मलििा रेलियोकी कायथाक्रम प्रमुख बलनन्, तर १२ कक्ा पढेकी, दश वषथा पत्रकाररता गरेकी 
र उक्त रेलियोमडै पाँच वषथासमम काम गरेकी भए पलन मिाई तयो मौका आएन ।” योगयता 
र अनुभव अनुसार उिेिी सिायक सटेसन मयानेिर बननुपनवे ल्यो । 

अकमी दमरे शलश पररयारिे पलन पाँच वषथासमम कायथाक्रम सञचािक भएर काम गररन् । 
पाँच वषथापलछ प्रालवलधकको काम पलन गनवे गरी प्रालवलधक प्रमुख भनेर उनिाई अकदै  लतरको 
लिममेवारी ्लपयो । रेलियोमा काम गरेको दश वषथाको अवलधमा शानता पररयारको एक 
पटक पलन बढुवा भएन । उनिे सधडै ँ कायथाक्रम सञचािक मात्र भएर काम गररन् । सधडै ँ
एउटडै पदमा बलसरिनु परेपलछ पाररश्लमक बढ्ने कुरडै  भएन । 
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अरू किाँ पदोननलत वा अनय अवसर नपाउनेिे त पाएनन् नडै, आफनडै अग्रसरतामा 
रेलियो खोिेर नेतृतवदायी पदमा बसेका दमरेिाई पलन तयिाँ लटकने वातावरण लमलदडैन । 
अनेक िाञछना र षि्यनत्रको लशकार बनाइनछ । लनशा लवश्वकमाथाको भनाइ अनुसार उनी 
तयसतडै षि्यनत्रको लशकार भइन् । पत्रकाररतामा दुई दशक लबताइसकेकी उनिे आफडै  
अग्रसर भएर रेलियो खोलनेसमम काम गररन् । सब्ोक लमिाउँदडै बुझाउँदडै पोखरादेलख शुरू 
भएको उनको पत्रकाररता यात्रा कलपिवसतु लिलिामा आइपुगदा रेलियो सटेसन खोिीकन 
सटेसन मयानेिरसमम पुगयो । सो सटेसनमा दलित र गडैरदलित सबडैको सेयर ल्यो । रेलियो 
सञचािनमा आएपलछ िगतिडै लनशा रेलियोको मयानेिर बनेकी ल्इन् । उनी कुनडै रािनीलतक 
पाटमीमा समेत सलक्रय ल्इन् । तर छ मलिना नपुगदडै पाटमीिे अह्ाए बमोलिम काम नगरेको 
कारण उनिाई सटेसनबाट लनसकन बाधय पाररयो । 

तयसडै गरी रेलियोका अधयक् र मेनेिरसँग समबलनधत पाटमीको कायथाक्रम समबनधी समाचार 
साँझको समाचारमा पढे पलन लबिान पुनः नपढेको लनिुँ लझकेर शानता पररयारिाई सपष्टीकरण 
सोलधयो । के कलत कारणिे प्रसारण भएन भनेर अधयक् र मेनेिर दुवडैिे बडैठक बसाई 
सपष्टीकरण मात्र सोधेनन् रेलियो छाि्न पलन बाधय गराए । शानताको भनाइ अनुसार लभत्री 
कारण यो भए पलन बालिर चालिँ रकम लिनालमना गरेको भनने आरोप िगाइएको ल्यो । 
ती आरोप पूणथातः झुटो भएको र आफूमाल् िािसािी भएको उनी बताउँलछन् । उता एक 
दलित मलििा रेलियोको उचच तिमा पुगेको र उसको मातितमा बसेर काम गनुथा पदाथाको 
लिनताबोधिे षि् यनत्र गरेर िट्न बाधय बनाइएको लनशाको ठमयाइ छ । 

रेलियोमा काम गदाथा समय नलमिेका कारण आफनो शडैलक्क योगयता बढाउन नपाएको 
तथयप्रलत पलन दमरेिरू उलतिकडै  लचलनतत छन् । शानता पररयारिे रेलियोको समय र किेिको 
समय िुधदा पढाइिाई अलघ बढाउन पाइनन् । उनी भलनछन्, “किेिमा लबिान ६ देलख 
१० बिेसमम पढाइ िुने उता ि्युटी पलन लबिान ६ बिेदेलख २ बिेसमम िुनािे पढाइिाई 
लनरनतरता लदन सलकनँ ।” उनका अनुसार लबिान किेि िान भनेर ि्युटी लबिान १० 
बिेपलछ गराइलदन धेरडै  अनुरोध गदाथा पलन भएन । तयसो गनवे भए रेलियोमा काम गनथा छोलिदेउ 
भनने टरयो िवाफ उनी पाउँल्न् । तर घरको आल थ्ाक संकटिे गदाथा उनिे मलिनाको पाँच 
ििार रुपडैयाँ कमाइ िुने रेलियो पलन छाि्न सलकनन् । उनी सलमझलनछन्, “तयसरी काम गदाथा 
समाचार पढ्ने बािेक अरू कायथाक्रम, ररपोटथा, अनतवाथाताथा बनाउने खािको क्मता लवकास 
भएन र अनततः ५ वषथासमम काम गरेपलछ रेलियो छोि्न बाधय भएँ ।” उनिे भलनन्, “दुई 
ओटा रेलियो सटेसनमा काम गरेर िुन बाधयतािे रेलियोमा आएकी ल्एँ तयो अनुसार 
नभएपलछ अलििे रेलियो छोिेर म घरमा बसदडै आएकी छु ।” 

अकमी पात्र कलपना रसाइिी पलन रेलियोमा काम गनथा शुरू गरेको एक वषथा नलबतदडै 
बाधयतामा पररन् । कक्ा ११ को परीक्ा लदने बेिा कमतीमा दश लदन लबदा लिनुपनवे 
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भयो । तयिी बेिा बुबा पलन काम गनथा लवदेश िानुपनवे भएकोिे उनिे एक मलिना लबदा 
मालगन् । लबदा नपाइने भएपलछ कायथारत रेलियो छालिन् । परीक्ा सलकएपलछ िगतिडै अकयो 
रेलियोमा काम ्ालिन् ।6 

रेलियो सटेसनलभत्र वयलक्तको योगयता र क्मताका आधारमा लनलचित प्रलक्रया र मापदणि 
िागू गरी वयविार गनवेभनदा पलन सटेसन प्रमुखको तिलबिमा काम गनुथापनवे अवस्ा छ । 
तयसडैिे रेलियोको सटेसन प्रमुखिाई खुशी बनाउन नसकेमा आउने अवसर दमरेिरूका 
िालग दुरुि िुने गरेका छन् । िुन त यो समसया अनौपचाररक क्ेत्र सबडैलतरका दलित र 
गडैरदलित सबडैिे भोगदडै आएका छन् । तडैपलन अनेक खािे कलठन संघषथाद्ारा बलिबलि 
एउटा पेशा अंगालन पाएका दलित मलििािे यसता प्रवलृतिमाल् प्रश्न उठाउने “िोलखम” 
मोलन सकदडैनन् । िसिे गदाथा अरूिे भनदा उनीिरूिे अवसर पाउने सवािमा ्प लवभेद 
भोगनुपछथा  । उिेिी लवश्वकमाथा भलनछन्, “रेलियो मयानेिरसँगडै पलछपलछ लफलिमा निाँदा, 
उनिे भनेको नमानदा (रेलियोमा बढी समय लदनुपनवे, सकुटी लकननुपनवे) आफूभनदा पलछ 
पत्रकाररता पेशामा आएका, अनुभव र उमेरिे समेत आफूभनदा सानो मानछेको अधीनमा 
काम गनुथापछथा  । तयसिे रेलियोकममीिाई काम गनवे िाँगर मछथा  ।” उिेिीिे लयनडै कारणिे 
काम गरररिेको एउटा रेलियो छािेर यो अधययन िुनुभनदा केिी अलघमात्र अकयो रेलियोमा 
काम शुरू गरेकी िुन् । 

कायथि स्िको वातावरण
सामुदालयक रेलियोमा काम गनवे दलित मलििािे िैंलगक लिंसा पलन झेलनु परेको छ । सटेसनमा 
आफूभनदा माल्लिो तिका पुरुष कमथाचारीिे मलििा कमथाचारीिाई अनेक लकलसमका िािच 
देखाएर सवा थ्ापूलतथा गनवे बाटो अपनाउँछन् । िसबाट आफनो सवा थ्ापूलतथा िुने देलखयो तयो 
मलििािाई अवसर लदने, सीप लसकाउने, अगालि बढ्ने मौका लदनछन् । यो पररपाटी अरू 
लमलिया िाउसमा समेत भइरिनथयो । यसबारे केिी सञचारकममीिे आवाि पलन उठाएका 
छन् । तर िगातार िुने िैंलगक लिंसाका लवषयमा समय समयमा सञचार माधयममा समाचार 
सावथािलनक िुँदा समेत यस लवषयमा मलििा पत्रकारिरू खुिेर बोलन चािँदडैनन् । काम गदाथा 
आफनडै सिकममीिे मौलखक र सांकेलतक यौन दवुयथाविार गरेको अनुभव पूवथा पत्रकार मीना कडै नी 
र सुलवना श्ेष्ठिे सामालिक सञिािमा िेखेका छन् । पत्रकार सरिा गौतमिे कुनडै समय 
रेलियोमा काम गदाथा आफनडै िालकमको दुवयथाविार र तयसको प्रलतकारबारे बताएकी ल्इन् ।7 

6 यो िेखन अलनतम अवस्ामा पुगदा (पुस २०७६ मा) उनिे काम गरररिेको रेलियो पलन 
छालिसकेकी लछन् । उनी अलििे घरमडै बलसछन् ।

7 अकटोबर २२, २०१८ साँझ प्रसारण भएको बीबीसी नेपािी सेवामा यौन लिंसा लवरुधि 
आवाि उठाइने “मी टू” अलभयानको नेपािमा प्रभावबारे ररपोटथा बिाइएको ल्यो । सो ररपोटथामा 
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यस पृष्ठभूलममा यो अधययनका पात्र दमरेिरूिे पलन कुनडै न कुनडै प्रकारिे आफूिरूमाल् 
दुवयथाविार भएको कुरािाई नकारेका छडैनन् । उनीिरूिे आफूसँगडै काम गनवे र आफूभनदा 
उचच तिका रेलियोकममीिे उलचत वयविार नगरेको गुनासो सुनाए । िसतो, उनीिरूिे कलििे 
“लतमी र म मात्रडै लफलि िाउँ िडै” भनने, कुनडै काम सोधेमा, “भोलि अलि लछटो आऊ 
वा आि अलि लढिोसमम बस” भनने, “यो काम गररलदए वा लसकाए बापत मिाई के 
लदनछयौ त ?” भनने, “लतमीिे मेरो कुरा मानयौ भने म फिानो फिानीिसतडै बनाइलदनेछु” 
भनने गररनछ । यसता वयविार सँगडै काम गनवे सिकममीबाट मलििा रेलियोकममीिे भोगेका 
छन् । यी आग्रि वा प्रसताव उतिरदाताको लवचारमा राम्ो मनसायिे आएका ल्एनन् । 

यसडै सनदभथामा एक दमरेको अनुभव उलिेखनीय छ । उनिाई रेलियोिे एउटा कायथाक्रममा 
गएर तयसको ररपोलटथाङ गनवे लिममा लदयो । तर ररपोलटथाङ गरेर रेलियोमा आएपलछ समाचार 
िेखने अभयास तयलत नभएका कारण समसया भयो । समाचार िेखने लसिलसिामा उनिे 
आफूभनदा वररष्ठ एक पुरुष सिकममीको सियोग मालगन् । तर ती पुरुष सिकममीिे “लतम्ो 
काम गररलदएमा मिाई के लदनछौ ?” भनेर सोधे । उनिे पलन सिि भावमा भलनन्, “म 
कायथाक्रममा िाँदा नासता पाएकी ल्एँ । तयिी लिएर आएकी छु, तयो नासता तपाई ं नडै 
खानुिोिा ।” तर ती पुरुष कमथाचारीिे भने, “म नासता त खालदनँ मिाई अरू केिी 
चालिनछ ।” लतनको उतिरमा िुकेको दुराशय बुझन उनिाई गाह्ो भएन । तयसपलछ उनी 
ती पुरुष कमथाचारीबाट टालढइन् र केिी समयपलछ उक्त रेलियोमा कामडै गनथा समेत छालिन् । 
यसरी आफना पुरुष सिकममीको दुवयथाविार लक त सिेरडै  काम गनुथापनवे नत्र भने आफडै  सटेसन 
छोि्नुपनवे पररलस्लत छ । लकनलक आफूभनदा वररष्ठ पुरुष सिकममीिे गनवे दुवयथाविार लवरुधि 
आवाि उठाउँदा नयाय पाइनेमा एकलतर उनीिरूिाई भरोसा छडैन अकयोलतर आफडै  बलिसकृत 
िुने िरका कारण उनीिरू चुपचाप बसन बाधय छन् ।

रालत रालत काम सकेर घर फलकिं दा समेत मलििा रेलियोकममीिरू यौन लिंसामा परेका 
छन् । घर िाने गािी कुरेर बाटो लकनारमा उलभइरिँदा “यलत रकम लदनछु िाने िोइन ?” 
भनने लकलसमका प्रश्न समेत सामना गरेको उनीिरूको अनुभव छ । सञचारगृििे रालत 
अबेरसमम काम गनवे मलििा रेलियोकममीको िालग सवारी साधनको वयवस्ा गनथा नसकदा 
उनीिरू यौन लिंसामा परेका छन् ।

अकयोलतर मलििाको शारीररक र मानलसक अवस्ाप्रलत धेरडै  कम मात्रडै सञचारगृि 
संवेदनशीि छन् । रेलियो िागरणमा कायथारत शलश पररयारिे िेनतेन दुई मलिना मात्र 
प्रसूलत लबदामा बसन पाइन् । रेलियोमा लशशु सयािार गनवे वातावरण निुँदा उनिाई समसया 

आवाि (बाइट) लदएका मलििा पत्रकारिे नयूिरुम िैंलगकमडैत्री निुनािे मानलसक तनाव िुने 
गरेको बताएका ल्ए । िेनुथािोस्, https://www.facebook.com/BBCnewsNepali/
videos/1239883982803332; पुस १४, २०७६ मा िेररएको । 
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प¥यो । शलश पररयारकडै  िसतो समसया उिेिी लवश्वकमाथािे पलन भोलगन् । अझ लफलिमा 
लिँलिरिनुपनवे, लबिानदेलख बेिुका अबेरसमम पलन खट्नुपनवे िुँदा आमा बनेपलछ रेलियोकममी 
मलििािरूिाई आफनो पेशािाई लनरनतरता लदनडै कलठन छ । ्ोरडै  िनशलक्तबाट काम 
चिाइरिेका रेलियोमा कुनडै कमथाचारी िामो लबदामा बसदा समसया त िुनछ तर आमा र 
बचचाको सवासथयसँग प्रतयक् िोलिएका यसता समसयाको वयवस्ापन गनथा रेलियोिरू 
संवेदनशीि िुन सकेका छडैनन् । 

नेपािी समािमा मलििािरूिे िालगर खाएर मात्र पुगदडैन । उनीिरूिे घरपररवारिाई पलन 
उलतिकडै  समय लदनुपछथा  । सबडै घरधनदा र आफनो पररवार एवं बािबचचाको रेखदेख गरेर मात्र 
उनीिरू िालगरमा लनसकन पाउँछन् । तयसमाल् कमाई पलन लनकडै  कम िुने रेलियोकममीिसतो 
पेशामा त घरायसी काममा कुनडै समझौता गनुथापनवे अवस्ा आए िालगर छोलििालनुपनवे दबाब 
रिनछ । झन् रेलियोमा छुट्ी नडै नपाउने अवस्ामा के िोिा ! उिेिी लवश्वकमाथािे काम 
छोि्नुपनवे अवस्ा आएको पलन यसतडै कारणिे िो । काम गनवे समयबारे सटेसन मेनेिरसँग 
कुरा नलमलदा उनी काम छाि्न बाधय भइन् । उनी रेलियोमा रेकलिथाङ गरेर प्रसारण गररने 
दडैलनक सांगीलतक कायथाक्रम सञचािन गल थ्ान् । पाररश्लमक भने मालसक तिबका रूपमा 
नभई कायथाक्रम अनुसार गनती गरेर पाउँल्न् । मालसक पाररश्लमक नपाउने र दश लकिोलमटर 
टाढादेलख दुई ओटा गािी बदिेर दडैलनक ७० रुलपयाँसमम भािा लतरेर आउनुपनवे भएकोिे 
िप्तामा दुई लदन सटेसन आएर िप्ता भररकडै  कायथाक्रम रेकिथा गल थ्ान् । यसबाट आउने िाने 
समयका सा ड्ै खचथा पलन बँचथयो । तर मेनेिरिे सकुटर लकनेर लदनलदनडै आउनुपछथा  भनने दबाब 
लदइरिन्े । उनिे पलन कायथाक्रमको अंक गनेर पाररश्लमक लदने भएपलछ “म लकन सातडै लदन 
रेलियोमा आएर काम गरौ”ँ भनेर आफनो अिान रालखरलिन् । तडैपलन मयानेिरिे कचकच 
गरररिेपलछ लदकक िागेर उनिे िामो समय काम गरेको रेलियो नडै छालिन् । 

कायथाक्रम उतपादनमा समेत दमरेिरूिे लवभेदको अनुभव गनुथापरेको छ । एकपटकको 
अनुभव सुनाउँदडै उिेिी लवश्वकमाथािे भलनन्, “रेलियो सटेसनमा आउने अलतल्िे पलन 
दलितको लवषयमा बोलनु परेपलछ धोका लदएका छन् ।” एकलदन उिेिीिे एकिना स्ानीय 
सतरको गडैरदलित रािनीलतक नेतािाई कुराकानीका िालग रेलियो सटेसन लनमतयाइलछन् । 
दलितको लवषयमा बोलनुपछथा  भनेर खबर गररए पलन फोनमा समय लिँदा लवषयवसतुबारे 
लवसतृत कुराकानी भएको ल्एन । ती वयलक्तसँग कायथाक्रम शुरू िुनुभनदा अलघ रेलियोमा िब 
लवषयवसतुबारे लवसततृमा कुराकानी भयो लतनिे असिि अनुभूलत गरे । यलतकडै मा मोबाइिमा 
फोन आएिसतो गरेर उनी बालिर लनसके अलन “इमिवेनसी प¥यो, म त िानुपनवे भयो” भनदडै 
लिँिे । उिेिीिे भलनन्, “म त अकक न बकक भएँ । अब तुरुनतडै के कायथाक्रम बिाउने ? 
मेनेिरिाई के िवाफ लदने भनने प्रश्न मनमा उलठरिे । पलछ पुरानो कायथाक्रम प्रसारण गरी 
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ततकािको यो संकट टाररयो । मयानेिरिाई यो कुरा सुनाउँदा उनिे नसुनेझडै ँ गरे । यसमा 
मेरडै  कमिोरी भएको भनदडै आफडै ँिे गलती पलन सवीकारे ँ। तडैपलन कुनडै प्रलतलक्रया िनाएनन् ।”

िररवार र समािको वयविार
खास भनने िो भने आफनडै सोख वा लिद्ीिे रेलियोमा काम गनथा आइपुगेका िुन् दमरेिरू । 
कलतपयिे पररवारबाट लवरोध िुँदािुँदडै यस क्ेत्रमा पाइिा टेके र िलत समयसमम लटकन 
सलकनछ लटके । केिीिे भने पररवार सँगको सलिािमडै आए पलन आल थ्ाक वा अनय कारणिे 
यस क्ेत्रमा केिी समय लबताएपलछ पेशा छोि्नुपनवे पाररवाररक दबाबमा पलन काम गरररिे । 
तर उनीिरूिे पाररवाररक प्रोतसािन र अगालि बढ्नको िालग सा् सियोग भने पाएनन् । 
दलित मलििािाई िेनवे सामालिक निर पलन सकारातमकभनदा बढी नकारातमक नडै रिेको 
छ । रेलियोमा काम गनवे मलििािाई समाििे सकारातमक निरिे निेररलदएपलछ पररवारिे 
रेलियोमा काम नगनथा झन् दबाब बढाएको छ । 

रेलियोमा काम गदाथा समय लनलचित निुने र घर वयविारका कलतपय लक्रयाकिापमा सामेि 
िुन नपाउने िुँदा पररवारिे लझँिो मानेको अनुभव दमरेिरूिे गरेका छन् । कलििेकािी ँ
छोराछोरीको सकूिको ररिलट लिने, उनीिरूको िनमलदन िसता अवसरमा पलन सँगडै बसन 
नपाइने िुँदा पररवारिनमा मात्रडै िोइन आफडै मा पलन लखननता बढेको रेलियोकममीको दुःखेसो 
छ । रेलियोमा चािपवथाका समयमा त उनीिरूमाल् झन् बढी कामको दबाब र बोझ िुनछ । 
उदािरणका िालग, लवियादशमी, लदपाविी, नयाँ वषथामा रेलियोिरूबीच शुभकामना बटुलने, 
लवज्ापनका लिंगि तयार पानवे र बिाउने िोिबािी नडै िुनछ । पररवारसँग बसेर रमाउनुपनवे 
बेिा पलन लबदा नपाइँदा सबडैिे खलिो मिसुस गछथान् । यो सबडै सञचारकममीको समसया 
िो । रेलियो ररपलबिकाकी वयवस्ापक उषा लकरण पनत भलनछन्, “रेलियोमा चािपवथा 
वा सावथािलनक लबदामा छुट्ी िुँदडैन । तयसमा पलन तिब कम िुने, बढी काम गनुथापनवे िुँदा 
लववालित मलििा रेलियोकममीिे पररवारमा समय र पडैसा दवुडै लदन सकदडैनन् । तयसडैिे रेलियोमा 
उनीिरूिाई लटकन गाह्ो छ ।”8

मलििा रेलियोकममीिे चिाएको सामुदालयक रलियो मुलक्तकी सटेसन मयानेिरको 
गुनासो छ, “मेरो पररवारिे सधडै ँ रेलियोमा काम गनथा छोिेर घरडै  बसन दबाब लदनछन् ।” 
यिी कारणिे पाररवाररक नाता समबनधमा समेत दरार उतपनन िुनछ । लववालित मलििाको 
घरमा कचकच चलिरिनछ । एकिना दमरेिे भलनन्, “मेरो श्ीमान् िे लक मिाई छोि् लक 
रेलियो छोि् भननुिुनछ ।” तर दुवडैिाई नछोिीकन रेलियो पत्रकाररता गनुथा भनेको केिी 
लववालित मलििाका िालग खुकुरीको धारमा लिँिे सरि भएको छ । दलित मलििाको 
काँधमा रेलियोका अनेक दालयतव, माग र अंकुश बोकेर यिाँसमम आउन उनीिरूिे धेरडै 

8 पनतसँग पुस १५, २०७५ मा गररएको कुराकानी ।
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मेिनत र संघषथा गरेका छन् । लतनडै दमरे भलनछन्, “तयोभनदा बढी संघषथा मडैिे मेरो पाररवाररक 
समबनधिाई िोगाउन गनुथापरेको छ ।” पाररवाररक असियोगका कारण मलििा पत्रकारिे 
आफनो काममा गुणसतर बढाउन पलन सकेका छडैनन् । कलििेकािी ँ रालत अबेरसमम बसेर 
तयार गरेको समाचार रेलियोमा बिेन भने त झन् पाररवाररक तनाव उतपनन िुनछ । कारण 
भोलि पररवारका सदसयिे “लतमी तयलत रालतसमम अलफसमा ल्यौ, लतम्ो समाचार/कायथाक्रम 
खोई” भनेर समेत सपष्टीकरण लिन ्ालछ । यसतो अवस्ा त मलििा पत्रकारका िालग 
सधडै ँ त्रासदीपूणथा रिनछ । 

पररवारको समबनध र कामसँग पाररवाररक वृतिभनदा बालिरका कामबीच तािमेि 
लमिाउन सिि छडैन चािे ती पिािी मलििा िोउन् या मधेसी मलििा । घरमा सीलमत 
भइरिेका मधेसका दलित मलििा पत्रकारिरू एककासी सावथािलनक चासोको रेलियोमा 
काम गनथा पुगदा समािमा पलन एक लकलसमको तरंग पडैदा िुनछ । सञचार माधयममा काम 
गदाथा कुनडै समय सीमा निुने, कलििे लबिान ६ बिे लनसकनुपनवे, कलििे रालत ९ बिेसमम 
अलफसमडै भइने िुँदा उनीिरू बसने समाि र पररवारमा समेत उनीिरूिाई सिि छडैन । 
खास गरी चेतनाको अभाव भएको ग्रामीण मधेसी समाििे मलििाको चािचिनमा अलि 
बढी नडै लचयोचचयो गछथा  । अलववालित मलििा भए लनलचित समय तालिकाभनदा यताउता 
लिँििुि गनवे लबलतिकडै  वा कसडैसँग भेटघाट र कुराकानी गनवे लबलतिकडै  उसको चररत्रमाल् प्रश्न 
उठाउन ्ालििालिनछ । कोसँग, कलत बिे, कता िाँदडैछे, के काम गछवे  िसता कुराको 
खोिीमा समाि र पररवारका मानछे िागेका िुनछन् । तयसमाल् पलन दलित मलििाको त 
क्मतामाल् शंका गनथामा समािका कोिी पलछ िुँदडैनन् । दलित मलििा रेलियोकममीिे काम 
गनवे अवसर पाए वा केिी माल् पुगे “आफनो क्मतािे िो र ? इजित फािेर मात्रडै मौका 
पाएकी िोिा” भनने िसतो शंका समाििे गछथा  ।9 यी सबडै सामालिक त्ा पाररवाररक 
तनावबाट बचनकडै  िालग कलतपय मलििािे पत्रकाररता छािेका छन् ।

बालिर लफलिमा काम गनथा िाने प्रसंगमा पत्रकाररतामा मलििाको क्मतािाई लवश्वास 
गनवेिरू पलन कम छन् । मलििा भनने लबलतिकडै  ऊ कमिोर िुनछे, उसमा आतमलवश्वास 
िुँदडैन, राम्ो काम गनथा सलकदन भनने मानलसकतािे पत्रकाररता क्ेत्रमा पलन बलियोसँग िरा 
गािेको छ । मलििामा िलत नडै गुण र क्मता भए पलन मलििा भएकडै  आधारमा उसिाई 

9 यस प्रसंगमा मेरडै  उदािरण पलन छ । िब मडैिे रेलियोमा काम गनथा शुरू गरे ँ तयसपलछ टोि 
लछमेकका मालनसिे शुरूमा को केटी िो, कसती छे, कसरी बोलछे भनेर िेनथा आउने गरेका ल्ए । 
तयसमा कौतूिितासँगडै नराम्ो निरिे िेनवे गरेको पलन पाउँ्े ँम । अलि लशलक्त, पढे िेखेकािे समेत 
रेलियोकममी मलििािाई चररत्रिीनको आरोप िगाउँ्े । एक िना कल्त उचच िातकी मलििािे 
भनेकी ल्इन्, “रेलियोमा काम गनवे मलििा इजित फािेर यसमा िागछन् ।” रोचक कुरा के ल्यो भने 
तयसको एक वषथा नलबतदडै उनकडै  श्ीमान् िे रेलियो खोिे र उनिे तयिी रेलियोमा काम गनथा ्ालिन् ।
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पतयाइँदडैन । अनतवाथाताथा लदने वयलक्तिरूिे समेत मलििािे पलन अनतवाथाताथा लिन सलकिन् र 
भनेिसतो गरी िेपािा वयविार देखाउँछन् । अनतवाथाताथा लदनुभनदा पलििे नडै उनीिरूिे क्मता 
िाँचनका िालग आफडै ँिे मलििा पत्रकारको अनतवाथाताथा लिनछन् । सबडै बेलिलवसतार िाएपलछ 
मात्रडै उनीिरूिे पतयाउँछन् । तयिी ठाउँमा पुरुष पत्रकार भयो भने ऊ िसतोसुकडै  भए पलन 
िाननेबुझने िो भनने धारणा लिइएको िुनछ । गडैरदलितको सवािमा त यसतो अवस्ा छ 
भने दलित मलििािे त यसतो परीक्ामा अझ बेसी खरो उलत्रनुपनवे चुनडैती िुनछ ।

अन्तयमा,
नेपािमा सामुदालयक रेलियोको संखया बढ्दडै िाँदा दलित समुदायका मलििािाई पलन 
रेलियोमा प्रवेश गनवे अवसर प्राप्त भएको छ । लशक्ामा पिुँच बढेसँगडै उनीिरू घरपररवारको 
दडैिो नाघदडै बुबाबािेिे अँगालदडै आएका परमपरागत पेशाभनदा फरक क्ेत्रमा ज्ान, क्मता र 
सीप िालसि गनवे अवसर िुटेको छ । आधुलनक पेशामा पलन सूचना र लवचार अलभवयक्त 
गनथा पाइने प्रभावकारी माधयम रेलियोसँग िोलिन पाउँदा उनीिरूिे आफना अग्रििे बेिोनथा 
परेका िसता चरम िातीय लवभेद र अतयाचारबाट केिी मुलक्त पाएका छन् । यलतमात्र िोइन, 
आफना सनतान रेलियोमा काम गनवे भएपलछ बुबाआमा िगायत दमरेिरूको पररवारप्रलत 
समाि र छरलछमेकिे गनवे वयविारमा पलन केिी नरमी आएको छ िबलक तयसता िेराइ र 
वयविारमा नकारातमक पाटो पलन नभएको भने िोइन । 

िममािममीमा रेलियोमा काम गनवे दलित मलििािरूको आतमसममान काफी मात्रामा 
बढेको छ । मानछेको रूपमा समेत नगनने िातप्र्ा र लपतृसतिािे गाँिेको समािमा 
रेलियोकममीको पररचय सलित लशर उठाएर लिँि्ने वातावरण दमरेिरूिाई लमिेको छ । 
आफनडै पररवारलभत्र आवाि दबाइएकािरूिे रेलियो माफथा त दुलनयाँिाई आफनो आवाि 
सुनाउन पाउँदा आतमबि बढेको मिसुस गरररिेका छन् । गुमनाम भएर बाँचेकािरूिे 
आफनडै नामबाट पररचय लदन पाएका छन् । अधययनमा सलममलित पाँच िना उतिरदातासँग 
गररएको लवसतृत कुराकानीमा सबडैिे लयनडै पक्िाई रेलियोमा काम गदाथाको मुखय “उपिलबध” 
ठि¥याएका ल्ए । दलित मलििाका िालग रेलियोमा प्रवेश गनवे मोि र प्रवेश गररसकेपलछ 
अनेक चुनौतीबीच पलन िबबर भएर लटकन सकनुका पछालि यिी आतमसममानको िािसा 
नडै प्रमुख कारण रिेकोमा कुनडै सनदेि छडैन । यो अधययन दलित मलििा रेलियोकममीका 
चुनौतीमा केलनद्त भएका कारण अलघलिा खणिमा रेलियोबाट दमरेिरूिे पाएका यसता 
“उपिलबध” को चचाथा गररएको छडै न । वासतवमा यी उपिलबधिाई निरअनदाि गनथा 
खोलिएको भने कदालप िोइन । 

आतमसममानका िालग रेलियो प्रलतको आकषथाण एकलतर छ भने आफनो र पररवारको 
पेट पालनुपनवे बाधयता अकयोलतर । रेलियोमा काम गरेर पलन छाक टानदै मुलशकि पनवे 
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अवस्ािे दलित मलििा रेलियोकममीिाई लनराश तुलयाएको छ । एकिो िुँदा र आफनो 
वयलक्तगत खचथाको मात्र िोिो गरे पुगने अवस्ामा रेलियोबाट पाइने नयूनतम पाररश्लमक 
लचनताको लवषय िुने नगरे पलन दमरेिरूका िालग समय र पररलस्लत अनुसार िाँक बढ्दो 
छ । पररवारको िािनपािनको भार समेत बोकनुपनवे अवस्ा आउँदा रेलियोको िालगर 
उलटडै बोझ बनन ्ािेको आभाष रेलियोकममी र उनका पररवारिे गनथा पुगछन् । तयसमाल् 
रेलियो भनेर िलत िाि लखयाउँदा पलन मेिनत र संघषथा गरे अनुसार अनय सरि आफनो 
रुलच अनुसारको लिममेवारी नपाउँदा, समयमा क्मता अलभवलृधि र वलृति लवकासको अवसर 
नपाउँदा काम गरररिेको रेलियो र पेशाप्रलत नडै लबसतारडै  मोिभंग िुन ्ािेको देलखनछ । यिी 
कारण केिी वयलक्त अकयो रेलियो सटेसनमा िाँदा अलिक राम्ो भइिालछ लक भनेर एकबाट 
अकयोमा चिाछथान् भने केिी वयलक्त यो क्ेत्रिाई नडै माया मारेर अनय पेशा/वयवसायमा िागेका 
छन् वा घरपररवारकडै  रेखदेखमा सीलमत छन् । आफूिे रगत-पलसना बगाएको रेलियो र 
रेलियोकममीको पेशाबाट अिलगगने िद सममको लदगदारीको लवकासिे रेलियोकममी, रेलियो 
चिाउने संस्ा र पत्रकाररता क्ेत्रिाई नडै घाटा पु¥याइरिेको छ ।

दमरेिरूको समग्र अवस्ाबाट के ्ािा िुनछ भने आफूिाई “सामुदालयक रेलियो” 
भनी दाबी गररसकेपलछ समावेशी पलन देलखनुपनवे कारणिे सामुदालयक रेलियोिरूिे दलित 
मलििािाई पलन प्रवेशको अवसर त लदनछन् तर उनीिरूिाई काम गनवे उलचत वातावरण 
लनमाथाणतफथा  भने उनीिरूको कुनडै चासो देलखएको छडैन । यसको अ थ्ा कमतीमा पलन अधययन 
गररएका यी दुई लिलिाका िकमा दमरेिरू ससतोमा उपिबध तलिो तिका श्लमक बनन 
पुगेका छन् । दलित मलििािे िलत िदसमम रेलियो सटेसनको माल्लिो पदमा पुगने अवसर 
पाएका छन्, तयसमा पलन लवकलपिीनताको नीलत िागू भएको पाइनछ । ती पदमा पुगेका 
दलित मलििाको पदोननलतको घटना िेदाथा अनयिे रेलियो सटेसन छोिेर गइसकेपलछ अलनतम 
लवकलपका रूपमा उनीिरूिाई तयिाँ िलगएको देलखनछ । िाि सममको सामानय अवस्ा 
िेदाथा योगयता र क्मताका आधारमा प्रलतसपधाथातमक लवलधद्ारा आफनो रेलियो कररअरको 
लसँढी चढ्ने अवसर दलित मलििा रेलियोकममीिे ितपती पाउँदडैनन् । 

धनयवाद 
प्रसतुत लवषयमा अनुसनधान गनथा प्रोतसािन गनवे सोिन प्रसाद साि र अनुसनधान त्ा 
िेखनका िालग आल थ्ाक सियोग सलित क्मता लवकास गनथा सघाउने मालटथान चौतारीिाई 
धनयवाद छ । लवलभनन सूचना त्ा िानकारी कलपिवसतु र रुपनदेिीका सामुदालयक रेलियोमा 
काम गरररिनुभएका वा गरेर छाि्नुभएका दलित मलििा रेलियोकममीिे लदनुभएको ल्यो । 
उिाँिरूप्रलत धेरडै  आभारी छु । िेखको अवधारणा तयार पानवे बेिादेलख नडै मेनटररङ गनवे 
मसयौदा पररमािथानका िालग बारमबार सुझाव लदने र समपादन माफथा त यो िेखिाई यस 
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अवस्ासमम लयाइपु¥याउन सियोग गनवे मालटथान चौतारीका अनुसनधाता देवराि िुमागाईिंाई 
धनयवाद । सा ड्ै, यो िेखिाई पररमािथानकडै  क्रममा सघाउने अिुथान पन्ीप्रलत पलन आभारी 
छु । यसमा भएका त्रुलट एवं कमीकमिोरी भने मेरडै  िुन् ।
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