
सडक प#ुदैमा कणा$लीको !वकास हु#छ? | असार २०७३ | 1	
 

सडक प#ुदैमा कणा$लीको !वकास हु#छ? 

तलुसी ‘ौवण’ 
शबुबार १०, असार २०७३  

Published	online:	http://baahrakhari.com/np 
	
Explanatory	Note:	
सडक प#ुदैमा कणा$लीको !वकास हु#छ?’ (Does	a	Road	Network	Develop	the	Karnali	by	Default?)	is	an	op-ed	
piece	published	on	an	online	media	platform,	‘http:///npbaahrakhari.com/’.	This	piece	briefly	introduces	
the	research	objective	of	‘Infrastructures	of	Democracy'	project.	It	analyzes	the	changing	political-
economic	relations	and	development	dynamics	of	the	Karnali	and	the	class	inequality	that	may	entrench	
in	Karnali	even	after	road	connections.	It	takes	empirical	data	from	field	visits	to	Jumla	and	Mugu	during	
June,	2016.	This	article	argues	that	development	of	Karnali	depends	on	how	the	state	and	local	people	
exploit	the	development	opportunities	opened	up	due	to	road	networks.	This	perspective	also	alerts	
readers	to	the	possibility	of	neoliberal	capital	taking	advantage	of	easy	access	and	connectivity	of	road	
network	in	Karnali. 
 

िय#$कैमा चालकले थपे - Ôबाँ$कै लािग !यान जो'खममा राखेर शक चलाउने हामी ग4रबको 6पडा कसले 
ब#ुछ र दाइ! लगानी गन)लाई पिन जो/खम नभएको त हैन तर उनीह9 त हुनेखाने हुन ्=यवसाय गछBन ्
नाफा कमाउँछन,् छोराछोर, सखु0त, नेपा4ग6ज र काठमाड: रा;छन।् उनको भनाइ अ@य6त मािमCक िथयो 
जसले हाॆो ूचरु स"भावनामा पिन *वक,पह.न िनर.हताको स2देश बोकेको िथयो। 

 
नेपाली राजनीितको समयरेखामा २०६२/६३ सालको जनआ$दोलनसँग ै ूा# उपल$%धलाई Ôनयाँ नेपालÕ 
िनमा%णको राजनीितक ूःथान !व#दकुा !पमा हेन$ हो भने नेपाली रा#य अ"हले एक दशक लामो र क"ठन 
राजनीितक संबमणबाट गु#ळरहेको दे#ख%छ । के#ि%कृत शाह$ शासन ूणालीको अ"#यसँगै नयाँ नेपाल 
िनमा%णको अिभयान स#ु भएको, अब राजनीितक अिधकार ूाि$का लािग भावी पःुताले ल"न ुनपन# गर# 
लोकत%ऽ (ूजात%ऽको !पा$त&रत ःव#प) को ःथापना भएको र स"पणू& रा#य श"# आिथ$क !पा$तरण 
एवं !वकासमा के#$ित हुने राजनीितक नेत%ृवको उ"ोषसँग ैसम$ुनत नेपालको का#पिनक !ँय िचऽले 
जनतामा उ"लास भरेको िथयो । आजको यस आलेखको उ"ेँय शता$द&औ ंलामो राजसंःथा र एक दशक 
लामो माओवाद& सश# संघष%को अ"#यसँगै नेपालमा भएको राजनीितक प"रवत&नले ःथानीय ःतरमा 
िसज$ना गरेको लोकता&'ऽक बहस र दैिनक जीवनमा ग"रने सामा$जक तथा राजनीितक अ"यासबाट गाउँ 
तहदे%ख न ैकःतो राजनीितक संःकृितको िनमा%ण, पनुिन%मा%ण र !वकास भइरहेको छ ? कःता प"रवत&नह) 
दे#खएका छन ्र ती प"रवत&न कसर$ संःथागत हुदैछन ्भ"ने !वषयले हाॆो भावी राजनीित कःतो होला 
भ"ने !व#ेषण गनु$ हो । 

रा#$य ःतरका छापामा नयाँ नेपाल र लोकता&'ऽक गणत$ऽका बहस !दनहँुजःत ै ूकािशत हु#छन ् । 
नेपाल !कन बनेन भ"ने बहस नेपालिभऽ ै र बा#हर पिन !वगत केह$ समयदे&ख चिलरहेकै छ । तर, 
ःथानीय ःतरबाट !वकिसत राजनीितक संःकार र संःकृितको ूादभुा&वले रा#$य राजनीितमा कसर$ ूभाव 
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पन# स"छ र रा#$य ःतरमा ःथा$पत सामा$जक राजनीितक प"रवत&नका !वषयलाई ःथानीय तहस$म 
कसर$ !वःता&रत एवं लाग ुगन# स"क$छ भ"ने बहस अ"हले पिन सश#$पमा उ"नसकेको छैन । 

नेपालमा लोकता&'ऽक गणत$ऽ ःथापनापिछको स"दभ% र रा#यका ॐोत साधनको !वके%ि'करणले िसज$ना 
गरेका अवसरले समाजमा रहेको असमान सामा$जक तथा राजनीितक स"ब$धलाई प"रवत&न गन# स"छन ्
तर कितपय अवःथामा ती वग#य, !ेऽीय, िल#गीय, जातीयआ'द असमान स"ब$ध अझ ग"ह$रएर पिन 
जा#छन ् । समाजमा स"दय%दे'ख ःथा$पत ती स"ब$धह' कसर$ प"रवित'त, पनु: प"रभा&षत भएका छन ्
अथवा अझ ग"ह$रएर जाँदैछन ् भ"ने अ"ययनको िसलिसलामा म भख#रमाऽ कणा$लीका ज#ुला र मगु ु
!ज#लाको अ"ययन ॅमणमा गएको िथएँ । उ" अ"ययन ःथानीय सडक िनमा%ण ू"बयालाई के#$ितगर) 
ःथानीय शासन ू"बया, योजना िनमा%ण र सव#साधारण जनताको दैिनक जनजी$वकाका !बयाकलाप, 
समाजमा रहेको श"#स%ब'ध र जनिनवा&िचत ःथानीय सरकार नहँुदा लोकता&'ऽक अ"यास एवं ःथानीय 
शासन ू"बयाबीचका अ"तरस&ब"ध कसर$ ःथा$पत र प"रवित'त हँुदैछन ्भ"ने !व#ेषणमा के#$ित हुनेछ । 
तर, यो आलेख भने मलैे मामीण !ेऽमा !विभ%न समयमा गरेका याऽा अनभुव र यसपटकको अ"ययन 
ॅमणको अवसरमा ूा# सचूना र त"यका आधारमा भख#रमाऽ सडक संजालले छोएको कणा$ली !ेऽमा 
सडक र भौगोिलक संयोजकता, जीवनको सहजता, सडकको अथ#राजनीित तथा वग#य एवं 
सामा$जकसांकृितक अ"तरस&ब"ध र अ"त$ब& यालाई !व#ेषण गर# तयार पारेको छु । 

आफ#  मोटरमा याऽा गन# त के नाितका पालामा समेत मोटर बाटो ब"ला भनेर क"पनासमेत नगरेका 
नाग$रकलाई आ"न ै ठाउँमा Ôट"ट"Õ र ÔटुटुÕ गद# मोटर आउँदा र मोटरमा चढेर याऽा गन# पाउँदाको 
आन#दानभुिूत श"दमा !या$या गन# स"कने कुरा होइन । कणा$ली राजमाग&ले खोलेको !वकासको स"भावना, 
यातायातको सगुमता (!वगतको तलुनामा) र सहज दैिनक&ले कणा$लीवासीको महुार उ"यािलएको छ । एक 
जना व#ृका श"दमा Ôकणा$लीमा !वकास आएको छÕ। ज#ुलाबाट िसंजा गोठ$%यलुास+मको याऽापिछ जीपका 
साइभर ःथानीय !य#$सँग भएको स"लाहबमो)जम भोिलप&ट !बहान ै गोठ$%यलुाबाट जीपमा मगुुको 
गमगड$ जान पाइने आशामा म पिन क"ती रोमांिचत बनेको िथइन । झ"डै तीन वष#अिघ दईुपटकस(म 
आ"न ै पतैालाले नापेको !यस बाटामा मोटर चढेर जान पाइने भयो भ"ने खसुीले द"ग हँुदै िमठो 
क"पनामा डुबेको िथएँ । Ôजे भने पिन याऽकुो सं#या नपगुेस'म ती जीप यहाँबाट च"दैनन ्!यारेÕ भ"ने 
ःथानीय साथीह&को त"यपणू' भनाइले भने मटुु अिल िछटै ढुकढुक ग"य$ । एक मनमा !यहाँबाट !हडेर 
गमगड$ जान ैनस#कने पिन त होइन परे !हडेर न ैजाउँला भ"ने पिन िथयो । तर यसपटक मलाई मोटरमा 
न ैजान मन लािगरहेको िथयो । तसथ$ अिग$लो !दनको स"लाहबमो)जम म !बहानको ६ बजे न ैतल 
गाउँबाट मािथ गोठ$%यलुा पिुगसकेको िथएँ । साइभरसँग कुरा गदा$ जीप ८ बजेितर छु#ने कुरा गरे । 
मसँग पख#नकुो !वक$प िथएन । !बहानको ८ बजेस%ममा याऽ ुज"मा ५ जना भय# र !यनूतम याऽ ु
सं#या (१०/१२ जना) नपगुेपिछ चालकले !क त Ô!रजव%Õ गनु$पन& नऽ !दउँसो २ बजेितर माऽ जाने कुरा 
गरे । अब भने याऽ ुसं#या नपगुे २ बजे पिन उनी जाँदैनन ्भ"नेमा शंका रहेन । झ"डै ५/६ घ"टामा 
!हंडेर पिुगने ठाउँमा एक !दन बास बसेर भए पिन मोटरमा जान प"ख$रहेका साथीह&लाई दे#दा%बःतारै 
मािनसह' स#ुवधाभोगी भएको आभास भयो । सायद, भख#र उपभोग गन# पाएको मोटर याऽाबाट उनीह% 
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!वगतका क"ठन !दन !बस$न चाह$थे । यःत ैकुरा मनमा सो#दै गदा$ पार$बाट एउटा ÔःवराजÕ (मालवाहक 
शक) आउँदै गरेको दे#खयो । ःथानीयले सझुाए – Ô!क त ूहर$लाई अनरुोध गरेर पठाइ%दन भ"नसु ् हैन 
भने अिल पर गएर बाटोमा बःनसु,् ःथानीय बस तथा जीप सिमितले ÔःवराजÕलाई याऽ ुचढाउन !दँदैनन ्
र यहाँ (बजार)बाट शकले पिन मा#छे चढाउँदैननÕ् । 

मलैे ूहर$लाई अनरुोध गन# िनधो गर# । !यसका लािग मलाई ःथानीय !दद#ले पिन सहयोग गनु$भयो । 
तर अ"य ४ जना साथीह& अगा$ड बाटोमा गएर पख#ने िनण$य गरे । !कन अगा$ड गएका होलान ्भ"ने 
ला#यो । !यस बेलास&म ÔःवराजÕ शक आइप%ुयो । शकको पछा$ड कोह$ छ !क भनेर ूहर$ले िनर$%ण 
(सरु$ाका !"#ले र काननुी !यवःथाका कारण ूहर$ले शकको पछा$ड याऽा गन# न"दने रहेछन)् गरे । अिन 
मलाई गमगड$स&म लिग$दन अनरुोध गरेपिछ चालकले पिन मलाई उनी छेउकै ÔसीटÕमा बसाए । ूहर$ले 
चालकलाई नॆतापवू(क अनरुोध गरेको दे#दा मनमा खसुी ला#यो । र मनमन ैसोच$ – Ôमःुकानस(हतको 
ूहर$ सेवाÕ र लोकता&'ऽक आचरणले उनीह%को दैिनक !यवहारमा साँ$%चकै प"रवत&न गरेछ !यारे । मलैे 
ूहर$ र शकका चालक दवुलैाई ध"यवाद !दएँ । अिन हाॆो शक अगा$ड ब"यो । अिल अगाड% बढेपिछ 
अिघ बजारमा रहेका अ"य ४ जना साथीह&ले शक रो#न संकेत गरे । चालकले शक रोकेर ठाउँ न ैछैन 
कसर$ जाने ख ैभ"दै िथए तर पिन उनीह% शकको पछा$ड च"ढहाले । शकले !डजेलका सम बोकेको रहेछ । 
ितन ैसममा शर#र आड लगाउँदै पछा$डबाट उनीह%ले भने- Ôगु# जाउँ जाउँÕ । वाःतवमा चालक र उनका 
सहयोगी पिन याऽहु& पाउँदा खसुी न ैिथए । कुराकानी गद# जाँदा थाहा भयो – उनीह% त शकको अगा$ड 
अ"टँदैन र ूहर$ले उसले दे#े गर# पछा$ड बःन पिन !दँदैन भ"ने थाहा पाएरै चलाखीपणू) त"रकाले बाटोमा 
आएर बसेका रहेछन ्। फेर$ सोच$ – बा#य भएपिछ आ"न ैसरु$ाका लािग बनाइएका काननुी ूावधान पिन 
जनताले सहज ैअःवीकार गदा$ रहेछन ् । !यो अवःथामा आफूलाई राखेर हेदा% मलैे पिन !यःत ैगथ# र 
सायद िन#नवग&य ःथानीय जनताले गन# सामा$य !दनचया' न ैहो !यो । मािनसले आफूसँग अक# !वक$प 
नदेखेपिछ कठोर काननुी !यवःथालाई समेत बेक$मा बनाइ%दनेरहेछन ्भ"ने पिन ला#यो । मेरो आ"न ै
अनभुवमा पिन ूहर$ले चेकजाँच गन# ःथानमा याऽहु& झरेर !हँ$ने र अिल पर पगुेपिछ पनु: च"ने चलन 
नभएको पहाड% मामीण सडक नेपालमा कत ैछ जःतो ला#दैन । !यसलैे त होला एउटा ३०/३२ िसटको 
बस दघु$टनामा पदा$ मतृक र घाइतेको सं#या ७०/८० भ"दा बढ# हुने घटना पिन हामीलाई सामा$य न ै
ला#ने । अगा$ड बःने अवसर ूा# नगरेको भए म पिन ूचिलत काननुलाई सहज ैउ"ल$घन गर# ितन ै
समको सहारा िलने िथएँ । 

शकले आ"नो गित समा$यो । चालक भाइलाई हेर$ – भख#र १७/१८ जःता दे#खने उनको साइिभङ सहज न ै
लागेको िथयो । तर सहयोगी भाइले ÔःवराजÕको ÔॄेकÕ राॆोसँग नला$न स"ने भ"दै गित कम गन# आमह 
गरेपिछ मलैे चालकको अनहुार हेर$ । चालकले ममैािथ !य#$य कःदै सहयोगीलाई भने- सरह$लाई नतसा% 
है डराएर फे#र यह#$ झनु$होलाÕ । यित भनेर उनी म"द मःुकानमा हाँसे । शक आ"न ैगितमा िथयो । 
साँघरुो बाटोमा !वपर%त !दशाबाट आएका अ"य सवार% साधनलाई ÔसाइडÕ !दन शकलाई पटकपटक Ô!याकÕ 
गद# र अिघ ब"दै गरेको हाॆो याऽालाई ूाकृितक !ँयावलोकनले रमाइलो पारेको िथयो । आहा ! कित 
स#ुदर !ँय, भाइ ए"कै िछन है म फोटो !ख#छु भ"दा मसँग ैबःन ुभएका दाइले भ"नभुयो – Ôतपा$ह& 
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बा#हरबाट एक !दन आउनेलाई यो कित रमाइलो छ, तपा$जःत ैबा#हरबाट आउने योजनाकारह) पिन यस ै
भ"छन ्तर तपा$ह&लाई ÔआहाÕ ला#ने ियन ै!ँय न ैकणा$ली जनताका ÔदःुखÕ हुन ्भ"ने कःले बझुेको छ 
रÕ । मनमन ैसोच$ – सरकार तथा ःथानीय सरोकारवालाले उिचत नीित तथा काय$बम तजु$मा र लाग ुगन# 
नसकेर न ैहो !क !वकासको ूचरु स"भावनाका ॐोत पिन कणा$लीवासीका लािग ÔदःुखÕ बनेर बिसरहेका । 

य"#कैमा चालक भाइले थपे – Ôबाँ$नकै लािग !यान जो#खममा राखेर शक चलाउने हामी ग"रबको पीडा 
कसले ब#ुछ र दाइ ! लगानी गन#लाई पिन जो#खम नभएको त हैन तर उनीह% त हुनेखाने हुन ्!यवसाय 
गछ#न ्नाफा कमाउँछन,् छोराछोर% सखु$त, नेपालग'ज र काठमाड& रा#छन ् । केह$ गर# !ित भयो भने 
पिन !बमाबाट पसैा पाउँछन ्तर हाॆो त !यान ैजा#छ िनÕ । उनको भनाइ अ"य$त मािम$क िथयो जसले 
हाॆो ूचरु स"भावनामा पिन !वक$पह'न िनर$हताको स"देश बोकेको िथयो । !वगतको तलुनामा कणा$ली 
राजमाग& धेरै राॆो भएपिन अझ ैजो#खमपणू) रहेको कुरालाई ल"#त गद# सडकमा रहेको वग#य !वभेद र 
सडक िनमा%णमा हुने अिनयिमतताले ग"रबलाई न ैअसर गछ# भ"दै सडकमा हुने ॅ"ाचारूित पिन उनले 
आबोश पोखे । यित भ"दै गदा$ उनले सडकले जनताको दैिनक जीवनमा परेका सकारा%मक ूभाव (जःत ै
सहज पहँुच र स#ुवधा, बजार !वःतार, वःत ुतथा सेवाको ूवाह आ"द) को पिन चचा# गन# पगुे । यसका 
लािग उनले नेपाली सेनाले कणा$ली राजमाग& िनमा%णमा गरेको योगदानको ूशंसा गरे । नेपाली सेनाले गदा$ 
न ैकणा$ली राजमाग& बनेको हो र नेपाल सरकारले यो काम गन# स"ने िथएन भ"ने उनको बझुाइमा नेपाल 
सरकार र नेपाली सेना छु#टाछु#टै हुन ्भ"ने भान हु#$यो । सडक त सेनाले बनाइ%दयो अब सरकारले 
कणा$लीमा !वकासका काम गनु$पन& तक#  गरेका उनलाई सरकारले गला$ भ"ने चा#हँ कममैाऽ !व#ास रहेछ । 
यसले के संकेत गछ# भने लोकता&'ऽक सरकारूित सव#साधारण जनताको !व#ास कमजोर हँुदैछ र !यसले 
लोकता&'ऽक प"ितमा आधा$रत हाॆो भावी राजनीितक माग$िचऽ न ै धिमिलनस'ने जो#खमूित हामी 
आजदेै&ख सजग जनु आवँयक छ । 

देशमा लोकता&'ऽक गणत$ऽ ःथापना भएपिन सरकारले िन#नवग&य समहू, ग"रब र पछा$ड परेका 
समदुायको उ"थानका लािग उनीह%को दैिनक जीवनमा न ै ूभाव पान$ गर# ठोस काय$बम लाग ु गन# 
नस#दा राजनीितक प"रवत&नको ूितफल उ"च स"ॅा%तवग)य समहूमा के#$ित हुनपगुेको र समाजमा 
रहेको वग#य र अ"य सामा$जक असमान श"# स"ब$धमा प"रवत&न आउन नसकेको उनको बझुाइ छ । 
उपय%ु काय$बमह(माफ$ त !व#मान अथ#सामा'जक असमान स"ब$धमा हःत$ेप गन# र सडक संजालको 
पहँुचले उजागर गरेको कणा$लीको !वकासका अवसरलाई समिुचत'पमा उपयोग गन# नसके !हजो सडकको 
पहँुच नभएर अ"वकिसत रहेको कणा$ली !ेऽ भोिल सडक संजालको सहज पहँुच भएको तर परिनभ&रता, 
स"ॅा%त वग#को िनय$ऽण र अ"वकासको द#ुबमा परेको अ"वकिसत कणा$ली हुने अिन हाल समाजमा 
रहेको वग#य !वभेद र अ"य असमान सामा$जक स"ब$धह' अझ ैग"ह$रएर जाने खतरनाक जो#खम पिन 
छ । तसथ$ सडक संजालले जो#डन ुकणा$लीको !वकासका लािग अिनवाय' सत# त हो तर स"पणू&ता होइन । 
भावी !दनमा कणा$लीको अथ#राजनीितक एवं सामा$जक स"ब$ध र !वकास कःतो हु#छ भ"ने सडक 
संजालले उजागर गरेका !वकासका स"भावनालाई कणा$लीवासी जनता र अ"य सरोकारवालाले कसर$ 
आ"मसात र उपयोग गछ#न ्भ"नेमा धेरै हदस$म िनभ$र रहनेछ । 


