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भारत याऽा का बारे

वसाई सराई नेपाली अथत ऽ एवं
समम समाजको अिभ न अंगको
पमा ब ढरहेको
नेपालमा बसाई सराईसंग स ब धत
विभ न प ह को वारेमा पया
ानको कमी

बसाई सराईबाट घरप रवारमा हनेुफाईदाह र नकारा मक प ह बारे
वु नुपन आवँकता

भारत याऽा व ख कायबम र नेपाल वकास अनुस धान ूित ानको संयु ूयासमा नेपालमा
बसाई सराईको अवःथा वशेष गर गर व समुदायका मािनसह संकटको सामना गनका लािग गन
बसाई सराईको अवःथा थाहा पाउन ग रएको हो

वसाई सराईको अवःथा थाहा पाउनुपन आवँकता



नेपालमा बसा सराईको एितहािसक भिूमका

वगतमा लामो समय द ख नेपाल िभऽ साधारणतया प मबाट पूवितर बसा सन र यसपिछ
भारतितर बसाई सन बम िथयो
ब दो भूम डलीकरणले यो अवःथा म य पूव तथा द ण पूव एिशयाितर उ मुख छ
आविधक बसा सराईको अवःथा ःथानीय कृ ष उ पादन तथा अ य ेऽमा पाइने कामको
उपल धतासंग एितहािसक पमा गाँिसएको छ

Number of Migrants per year

द, बालीको यून
उ पादन, ूाकृितक
ूकोप तथा ब दो
बसा सराईको

अवःथा वतेका १०
वषमा ब दो बममा



बसा सराई वूेषण तथा नेपाली अथत ऽ

1. True size of remittances believed to be much larger

Remittance amount per year

Almost 
doubled

Quadrupled

वूेषणको आिथक वकास र समम
अथत ऽको ःथायी वमा स ब ध छ
गत ७ वषमा वूेषण १० गुणाले बढेको
छ
यसमा म यपूवबाटको वूेषणको
वशेष योगदान छ



वसाई सराई घरधरु सव ण – विधशा प र ँय

भारत याऽा ले बसाई सराईको पृ भूमी अनुस धान
तथा वदिशने घरप रवार तथा सीमा का नेह का बीच
ग रएको वहृ अनुस धानलाई सममतामा ूःतुत
गदछ

अ ययन वशेष गर जो खममा परेका तथा खा
असुर ा भोिगरहेका समुदायह मा के ि त

सव ण तथा ल त समुदाय छलफल
१५ ज लाका ४० गा व स मा ग रएको
ूित गा व स १०-१५ घरधुर
४५० घरप रवारमा ू सोिधएको
११ भारतीय सीमामा सीमा नाका
सव ण ग रएको
ल त समुदाय छलफल तथा भखरै
फ कएका आूवासीसंगको य गत
अ तवाता ५ ज लामा गर एको



को बसाई सछ ?
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• 74% of migrants were male
• Female migrants were most 
commonly from households 
with other migrant members

•Over 70 of surveyed 
migrants were from poor 
or very poor households. 
•Less than 5 per cent had 
above average wealthy

३१% दिलत
१९% जनजाित
४४% ॄा हण तथा ेऽी

•Education level was low 
•57% were just literate
•22% were illiterate 
•only 21% had attended 
secondary school

उमेर

आिथक ःतर

Caste²

िल ग

िश ा

बसा सराई अ हले नेपालमा सामा य भएको छ (२५% वयःक र ४४% घरप रवार)²

Caste³

1. Source: Nepal Living Standards Survey (2003/04)
2. Source: WFP’s Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis Study (September 2005)
3. Due to the relationship between caste and region, this survey can not be considered representative of all regions
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commonly from households 
with other migrant members

•Education level was low 
•57% were just literate
•22% were illiterate 
•only 21% had attended 
secondary school

• 74% of migrants were male
• Female migrants were most 
commonly from households 
with other migrant members

•Education level was low 
•57% were just literate
•22% were illiterate 
•only 21% had attended 
secondary school

७०% भ दा व ढ गर व र
अित गर व प रवारबाट
५% भ दा कम माऽै औसत
भ दा मािथको आिथक ःतर
भएका

औसत ३० वष
१२% जित १८ वष मुिन
म हला म ये ३३% जित १८ वष
मुिन

वसा सन म ये 94% पु ष
म हलाह भने प रवारका अ य
सदःयह बसा गएका
प रवारबाट

िन न िश ा ःतर
५७% माऽ सा र
२२% िनर र
२१% ले माऽ ूाथिमक भ दा
मािथ पढेका



मा छेह कन बसा सदछन ्?

खा अभाव तथा
वेरोजगार ः दईु ूमुख
कारण
खासगर अित वप न र
वप न वगमा खा पहँचु
नहनुु धेरै मह वपूण कारण
रहेको



मा छेह कन बसा सदछन ्?– आविधक बसा सराई

‘य द एउटा बसा
सरेको मा छे वीउ
रो ने वेलामा
नफक उ मरेको
पिन हनस छु ’

(जु ली उखान )



मा छे कन बसाई सदछन ्– बसा सन कूल ग रव जनसं याको ६४% आघात प डत

“मेरो घरमा धेरै समःया िथए । तीन वष लगातार खडेर पय । हल गो मय ।
मेरो ववाह पिन भयो । हामीले महंगो खा वःनु क नुपन भयो । मेरा बुबा
आमा वरामी हनु भयो । हामीलाई ३५ हजार पैयाँ ऋण ला यो । भारत
जानु वाहेक अक वक प िथएन ।” – जु लाको कुडार गा. व. स.का २९ वष य

स तोष नेपाली



बसाई सनको बाटो – ग त यको छनौट

ग त य मुलुकको छनौट ला ने खच र वगतको अनुभवमा भर पछ
भारत कम खचमा आते जाते गन स कने र ःथा पत रोजगार बजार भएको मुलुक हो
अ य देशमा राॆो आ दानी भएपिन ग रवको पहँचु भ दा वा हर



बसाई सनको बाटो – भारतमा ग त यको छनौट

Routes through Gaddachauki Routes through Kakarvitta Routes through Sunauli 

बसा सन टको उदाहरण

Source: Border Point  Survey



बसाई सनको बाटो – नेपालबाट जाने माग

सबैभ दा लोक ूयः भैरहवा र
ग डाचौक
घरको न जक हनुु पन
७५% भ दा वढ समूहमा याऽा
गन
८०% जित दईु दनमा ग त यमा
पु ने

1

1

2

2



बसा सराईका फाईदाह – घरप रवारको कोणमा
वगतमा गर वी ४२% बाट ३१% मा घ नुको कारणः वूेषण
घरायसी वूेषणमा धेरै िभ नता
बढ वूेषण िश ा, द तासंग स ब धत
अ तवाता दनेम ये ७०% ले बसा सराईका विभ न फाईदा उ लेख गरे
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25,238 22,824
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बसा सराईका फाईदाह – विभ न मह नाह मा हनेु वूेषण

वूेषणको माऽा बसा सराई गर घरमा फकने
म हनाह संग स ब धत दे ख छ



बसा सराईका फाईदाह – घरप रवारले रकम कसर खच गदछन ्

५% भ दा कमले संिचत गदछन ्
ल ा कपडा र खा पिन ूा ह छु
ज वकोपाजनलाई ूमुख ूाथिमकता
बसा सराईः नगद आवँयकता पूरा गन एक माऽ उपाय



ज वकोपाजन स ब धत फाईदाह तथा आिथक यय

अित गर व म ये ९०% भ दा बढ र गर व म ये
६७% भ दा बढ ले चक याजमा साहबाटु ऋण

िलएर बसा सराईको खच जुटाउँछन ्

नगद
वूेषण

ज सी
वूेषण

शु को खच र याज औषत आिथक
लाभ

(अित गर व)

Npr 6,180
(Ave. annual 

remittance, very 
poor in India)

Npr 2,250
(Ave. annual In kind 

remittance, very 
poor)

Npr 2,550 + 765-1,530
(Initial cost + annual interest)

Only
Npr  4,350 –

Npr 5,115

कर व १,२०० पैयाँ ूित म हना



बसा सराई र एच आई भी/ए सको जो खम

एच आई भी महामार एउटा ूमुख समःया
सन ्२००७ मा ४१% एच आई भी रोगी बसा सरेका य मा
भएको²
सन ्२००६ को युएनए सको अनुमान अनुसार २७%
आूवासीह ले यौनकम ह संग यौन स पक राखेका³

1. Source: Information from district health offices, Accham and Dailekh
2. Source: Discussion with UNAIDS for this report
3. Source: Family Health International, Nepal (August 2006): Integrated Bio-Behavioural Survey among Male Labour Migrants in 11 Districts in Western and Mid-Far Western Regions of Nepal.

Migrant stop 
over points in 

Nepal 
indicate 

potential HIV 
hot spots

आूवासी म ये १५% ले
एच आई भी का वारेमा
अनिभ ता ूकट गरे



सामा जक ूभावह

ौीमान ्ौीमती तथा बसा गएको बुबा/आमा र व चामा स ब धको
ःथािय वमा कटौती
ौीमतीमा तनाव
व चाह मा तनाव



समम ूभाव तथा सझुावह

बसा सराई व खा कायबमको गित विधमा समे टनु पन
पोषण स ब धत कायबमह वःतार गनु पन
यवसाियक तािलमको वृ
एच आई भी/ए स बारे िश ा
लघु ऋणमा वःतार
ौममा आधा रत कामको लािग खा ा न वा नगदका कायबम लागु गनु पन
म हलाको दािय व कम गन गर कायबम लागु गन
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