
 

 

पे्रस विज्ञवि 

नेपालको संविधानले जातीय विभेद तथा छुिाछूतलाई वनषेध गरेको छ । यद्यवप कानून, नीवत र काययक्रम कायायन्ियनको पक्ष वितलो ह ुँदा दवलत तथा 

सीमान्तकृत समदुाय विरूद्ध अझै पवन जातीय विभेद र छुिाछूतलगायतका वहसंा भइरहकेो छ । दवलत तथा सीमान्तकृत समदुाय वनरन्तर बवहष्करण र 

उत्पीडनमा पाररएका छन् । सामावजक न्यायको मदु्दा जविल र चनुौवतपणूय बनेको छ ।  

नेपालको दवलत आन्दोलनले समािेशी समानुपावतक प्रवतवनवधत्ि र सहभागीताको मदु्दा लामो समयदवेि उठाउुँद ैआएको छ । प्राकृवतक विपद ् र 

सङ्किको समयमा सीमान्तकृत समुदाय नै सबैभन्दा धेरै प्रभावित ह ने िषेनी आउने बाढीपवहरो, २०७२ को महाभकूम्प, कोवभड-१९ र बन्दाबन्दील े

पवुि गरेको छ । दवलत समदुाय विरूद्ध वहसंा झनै बढेको समाचार विवभन्न सञ्चार माध्यममा वदनवदनै आइरहेका छन् । अन्तरजातीय पे्रम सम्बन्धका 

कारण रूकुम पविममा चार जना दवलतसवहत ६ जना युिाको हत्या, रूपन्देहीमा १३ िवषययाको बलात्कारपवछ हत्या, िान नपाएर मलर सदाको मतृ्यु, 

प्रहरी वहरासतमा शम्भ ुसदाको मतृ्यु केवह प्रवतवनधी घिना मातै्र ह न् । 

दवलत तथा सीमान्तकृत समदुायले भोग्नुपरेको वयनै सामावजक उत्पीडन र विभेद विरूद्ध नीवतगत बहस तथा पैरिी गरी सामावजक न्यायको िकालत गने 

उद्देश्यले समता िाउण्डेशनले िेवलवभजन काययक्रम जातको प्रश्न वनमायण गरेको हो । जातको प्रश्नले हरेक नेपालीको घरघरमा वपरोवलरहेको छ । तर यो 

विषयमा पयायप्त र वसजयनात्मक बहस ह नसकेको छैन । त्यसैले प्रत्येक घरघरमा जातको प्रश्नबारे संिाद होस ्भन्ने उद्देश्यले यो िेवलवभजन काययक्रको 

वनमायण गररएको हो ।  

दवलत समदुायले सामना गरररहकेो जातीय विभेद तथा छुिाछूतका घिना काययक्रम उत्पादन िोलीले गाउुँ-गाउुँ पगुेर सङ्कलन गनेछ । त्यसको 

आधारमा वजम्मेिार वनकाय र सरोकारिाला पक्षसुँग काययक्रम सञ्चालक अवभनेता राजेश हमालले समाधानमुिी संिाद गनेछन् ।  

ितृ्तवचत्र तथा िेवलवभजन काययक्रम वनमायणमा अनुभिी शान्ता नेपालीले काययक्रमको वनदशेन गदछैन् । काययक्रमका लावग अनुसन्धान र लेिन 

सञ्चारकमी वििेक रेग्मीले गरररहकेा छन् ।  

काययक्रम जातको प्रश्न साउन १७ गतेदवेि प्रत्येक शवनबार साुँझ ६:३० बजे र रावत १० बजे कावन्तपरु िेवलवभजनमािय त् प्रसारण ह नेछ । 

समता िाउण्डेशन सामावजक न्यायका लावग ज्ञान उत्पादन, नीवतगत बहस तथा पैरिीको क्षेत्रमा एक दशकदवेि वक्रयाशील सामावजक संस्था हो । 

नेपाली समाजमा व्याप्त जातीय विभेद तथा छुिाछूत अन्त्यका लावग संस्थाले थुपै्र अध्ययन अनुसन्धान गनुयका साथै ५० भन्दा धेरै पसु्तक, नीवतपत्र 

प्रकाशन गरेको छ । 

धन्यिाद । 
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bridhika.senchury@samatafoundation.org 

www.samatafoundation.org र समता फाउण्डेशनको फेसबुक, ट्द्धवटर, इन््टाग्राम पद्धन हेनि सक्नुहुनेछ । 
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