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Explanatory	Note:	

कर्णालीमा सडक, अर्थ-राजनीतिक सम्बन्ध र विकास (The	Road	in	Karnali:	Political-Economic	Relations	
and	Development)	This	article,	published	at	http://npbaahrakhari.com/,	analyzes	how	historical	
structural	inequalities	are	entrenched	in	Nepal's	democratic	political	regime.	It	argues	that	some	
political	leaders,	construction	companies	and	monitoring	agencies	are	developing	mutually	beneficial,	
informal	relationships	for	personal	and	political	gain	and	that	formal	democratic	processes	have	been	
heavily	criticized	by	local	people.	It	also	claims	that	the	cause	of	underdevelopment	of	the	Karnali	is	not	
only	its	rugged	terrain	(as	is	commonly	argued)	but	more	importantly	its	low	representation	in	central	
government	and	weak	bargaining	power	resulting	from	political	and	personal	divisions	among		political	
representatives.	In	this	context,	the	development	of	the	Karnali	depends	on	how	it	exploits	the	
opportunities	opened	up	by	road	connectivity	and	the	new	federal	state	structure.	
 
'!वकास त पहँुचवालाले तानेर लाने हो, हाॆो भागमा त के पछ# र !याडम?' भ"ने एकजना प!ुष सासंदको 
भनाइले मनमा !व!वध। नेपालमा ूजाता%&ऽक शासक प!ित ःथा$पत हँुदा पिन !कन !वकास रा#य श"#-
के#िमा पहँुचवाला)दारा िनध$%रत र के#द िनद$िशत हुन ्प#ुयो? समानपुाितक, समावेशे, ूितिनिधमलूक 
लोकता&'ऽ प!ित भएको मलुकुमा जनताका ूितिनिधको रा#य श"#मा पहँुच छैन !बे सांसागको 
अिभ$य&'ले हाॆो लोकता&'ऽक भ"वंय कःतो होला? 

 
नेपालमा योजनाब' !वकासको ूार$भदे(ख न ैसडक तथा पवूा%धार िनमा%ण, उ"पादन र उ"पादक"वमा व#ृ$, 
रोजगार&का अवसर िसज$ना गर# सामा$जक तथा आिथ$क !वकास गरेर जनताको जीवनःतरमा सधुार गन#, 
वग#य असमानता तथा !ेऽीय अस#तलुन !यनूीकरण गन# नीित र काय$बम ूायः सब ैआविधक योजनामा 
अ"तिन&'हत छन ्| 
 
स#ैा%&तक)पमा जनुसकैु ूकारको !वकास अवधारणा अवल$बन गरे पिन हाॆो !वकास संःकृित धेरै 
हदस$म ूार$भदे(ख न ैरा#य श"#मा रहेका र पहँुच भएका !य#$ तथा वग#को राजनीितक तथा !ेऽगत 
ूभाव र तज#बजले िनधा%रण गरेको दे#ख%छ | तसथ$ ूार$भकालदे*ख न ै Ôवग#य वभैवÕ र Ô!वभेदÕ 
नेपालको !वकास ू"बयामा ूित$व&'बत हँुदैआएको छ  
 
यस आलेखमा लोकता&'ऽक राजनीितक ूणालीलाई आ"मसात ् गदा$ पिन लोकता&'ऽक संःकार र 
संःकृितको अ"यास दैिनक !यवहारमा संःथागत हुन नस#दा िनरंकुश शासन ूणालीले ःथा$पत गरेको 



कणा$लीमा सडक, अथ#-राजनीितक स"ब$ध र !वकास | असार २०७३ | 2	
 

वग#य !वभेद तथा !ेऽीय अस#तलुन कसर$ कायम ैरह#छन ्र समाजमा !व#मान अस#तिुलत र !वभेदपणू) 
श"# स"ब$ध कसर$ प"रवित'त र !वःता&रत हँुदैजा(छन ्भ"ने !व#ेषण ग"रएको छ |  
 
िनमा%णाधीन कणा$ली राजमाग&अ(तग&तको ना#मा-गमगढ$ सडक नेपाली सेना%ारा शयाक खो#ने काम परूा 
भएपिछ मगु ु!ज#लालाई रा#$य सडक संजालले छोएको छ | 
 
तर, अझ ै पिन दईु !ज#ला (हु#ला र डो#पा) का सदरमकुामलाई सडक संजालले छुनसकेको छैन | 
!वकिसत रा#ह%ले आधिुनक !वकासको उ"चतम नमनुा (हुनत, !वकासको प"रभाषा के? भ"नेमा बहस 
हुनस%ला) ूदश$न ग"ररहेका बेला हामी भने कुन ै !ज#ला सडक संजालमा संयो%जत हँुदामाऽ ैपिन ठूलो 
उपल$%ध मा#न बा#य छ" | 
 
अिन सडक संचालनको शभुार&भ गन# भ"दै हाॆो राजनीितक नेत%ृव बडो तामझामका साथ हवाईजहाज र 
हेिलक&टर चढेर भए पिन सडक उ"ाटनको Ô!रबनÕ का#न प#ुने ढरा$ संःकृितकै !पमा !वकास हँुदैछ | 
यःत ैकाय$बम २०६९ साल पषु १ गते मगु ु!ज#लाको सदरमकुाम गमगड$मा पिन भएको िथयो | 
 
त"कालीन ूधानम&ऽी डा. बाबरुाम भ"टराई मगु ु !ज#लालाई सडक संजालमा जो#डएको ऐितहािसक 
अवसरको शभुार&भको Ô!रबनÕ का#न जहाज चढेर मगु ुप#ुनभुएको िथयो | उता सव#साधारण चा#हँ घ"ट$ 
!हँडेर गमगड$ आइपगुेका िथए र उनीह%को उ"ेँय प"हलो पटक गाड$को महुार हेनु% िथयो | यःत ै
अवसरका लािग हु#ला र डो#पाबासीले अझ ैकित ूती$ा गनु$पन& हो यस ैभ"न स"कने अवःथा छैन | 
यसले समम कणा$लीवासीका लािग सडक यातायातको मह#व कित छ भ"ने त !" हु#छ न ै!यसभ%दा पर 
यसले वष#दे&खको हाॆो वग#य असमानता र !ेऽीय अस#तलुनलाई पिन ूकट गछ# |  
 
!ेऽीय !वकासको अवधारणा अ"तग%त Ôकणा$ली-ज#ुला क"रडोरÕ (नेपालग'ज-सखु$त-दैलेख-ज#ुला) लाई 
कणा$ली !ेऽको !वकास मे#द%डका !पमा !वकास गन# नीित चौथो पंचवष&य !वकास योजनामै उ"लेख 
िथयो � तर, !यसले साथ$कता ूा# गन# झ"डै साँढे तीन दशक समय ला#यो | 
 
कणा$लीको !वकासको मे#द%ड मािनएको यस सडक िनमा%णमा भएको !ढलाइलाई !या$या गन# म#ुयत: 
दईुवटा तक#  छन ् � प"हलो कणा$ली !ेऽको भौगोिलक एवं भौगिभ%क अवःथा न ैसडक िनमा%णको ूमखु 
बाधक हो जहाँ कडा च"टान भएको पहाड खोपेर सडक िनमा%ण गनु$पन& हु#छ र !यो काम अ"य$त क"ठन 
र जो#खमपणू) मािन%छ | दोॐो चा#हँ !यस !ेऽका जनताको के#ि%य रा#य संरचना र रा#य श"#मा पहँुच 
कम हुन ुहो । !यसले गदा$ कणा$लीका आवाज र आवँयकतालाई के#ि सरकारले उपे$ा गद#र%ो | अथा$ऽ, 
कणा$ली भौगोिलक अव#ःथितको ज"टलता र अथ# राजनीितक !वभेदको िसकार ब"न प#ुयो | 
 
सामा$य !"#ले हेदा% यी दईुवटै !या$या उ"#कै तक# संगत लागे पिन दोॐो तक#  अझ मह#वपणू( छ | 
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ज"टल भौगोिलक संरचना भएपिन !यसले िसज$ना गरेका !व!वध अवसरको प"हचान र उपयोग गन# 
नस#न ु (हेनु%होस ् - बा॑खर& असार १०, Ôसडक प#ुदैमा कणा$लीको !वकास हु#छ?'), रा#य संरचना एवं 
रा#य श"#मा कणा$ली !ेऽको समम ूितिनिध&व कमजोर हुन ु र !यसमािथ कणा$ली !ेऽका ूितिनिध 
!विभ%न राजनीितक र !य#$गत ःवाथ%मा !वभा%जत हँुदा के#ि%य स"ासँगको सौदाबाजीमा ूभावकार'(पमा 
ूःततु हुन नस#न ुकणा$लीको अ"वकासका ूमखु कारण हुन ् | !कनभने, हाॆो !वकास अझैपिन Ôपहँुच 
हुनेले तानेर लानेÕ श"# के#$ित संरचनाबाट न ैिनद$िशत र िनय$%ऽत छन ्| 
 
यसको ठोस ूमाण भनेको िसंहदरबार प"रसरिभऽ भएको सांसदह&को अनौपचा'रक संवाद हो |  
यस वष#को बजेट िनमा%ण ू"बया चिलरहेका बेला काम !बशेषले म एक#दन िसंहदरबार प"रसरमा पगुेको 
िथएँ | !यहाँ दईुजना सांसदको !वकास संवाद स#ुने मौका िम#यो अप#रिचत ौोताका !पमा | रा#$य 
योजना आयोगको प"रसर र म"ऽालयमा Ô!वकास ता#नेÕ जनूितिनिधको दौडधपुले Ôतलदे%ख मािथ जाने 
चौध तहको Ôसहभािगतामलूक !वकासÕ ू"बयालाई िग#याइरहेको िथयो | 
 
राजनीितक !य#$ तथा जनूितिनिधले आ"नो !ेऽमा अिधक बजेट परोस ्भ"ने चाहना रा# ुर !यसका 
लािग ूयास गनु$ ःवाभा%वक पिन होइन | तर, हाॆो सहभािगतामलूक योजना ू"बयाले राॆर$ काम 
गरेको भए ती सांसदको दौडधपु िसंहदरबारमा नभएर आ"न ैगाउँ र !ज#लामा बढ# के#$ित हुनेिथयो र 
जनताले आ"न ैूितिनिधमाझ लोकता&'ऽक अ"यासबाट !वकास आयोजनाको बहस र योजना िनमा%ण गन# 
िथए | ती !वकास आयोजनामा जनताले ू"य$ चासो रा#कुा साथ ैःवािम&व महण गन# िथए |  
 
Ô!वकास त पहँुचवालाले तानेर लाने हो, हाॆो भागमा त के पछ# र !याडम?Õ भ"ने एकजना प#ुष सांसदको 
भनाइले मनमा !व!वध !" ज"#मए | नेपालमा ूजाता%&ऽक शासन प"ित ःथा$पत हँुदा पिन !कन 
!वकास रा#य श"#-के#िमा पहँुचवाला)ारा िनधा%&रत र के#$ िनद$िशत हुन प#ुयो? समानपुाितक, समावेशी, 
ूितिनिधमलूक लोकता&'ऽक प"ित भएको मलुकुमा जनताका ूितिनिधको रा#य श"#मा पहँुच छैन भ"ने 
सांसदको अिभ$य&'ले हाॆो लोकता&'ऽक भ"वंय कःतो होला? अिन Ôहाॆो भागमा त के पछ#Õ भ"ने 
िनर$हताको अिभ$य&'ले हाॆो !वकास अ"हले पिन जनताको माग र आवँयकताभ)दा सीिमत 
पहँुचवालाको भागब%डाले िनधा%रण गरेको महससु हु#छ | 
 
अिन !वकास बजेटबाट अित$र& लाभ खो#ने ूव$ृ%ले !वकास िनमा%ण काममा संल$न संःथा, !य#$ तथा 
िनयामक िनकायबीच न ैअूाकृितक स"ब$ध !वकिसत हँुदैजाँदा समम !वकासको गित न ैसःुत हुन पगुेको 
र गुणःतरमा न ैस"झौता भएका ूशःत उदाहरण छन ्| यसले गदा$ लोकता&'ऽक प"ित न ैजनतामाझ 
उपहासको !वषय ब"न पगुेको छ । अिन Ôदलाल-अथ#त%ऽÕ !वकिसत हँुदैगरेको अनभुिूत भइरहेको छ |     
 
!व#ब%कको सहुिलयत ऋण सहयोगमा नेपाल सरकारले िनमा%ण गरेको Ôकणा$ली राजमाग&Õको दयनीय 
अवःथा दे#दा लोकता&'ऽक प"ितकै उपहास ग"रएजःतो ला#छ | गतवष% माऽ ःतरो%नित गर# कालोपऽे 
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भएको कणा$ली राजमाग&को धेरै ठाउँमा गतवष% न ैकालोपऽे भएको हो भनी !व#ास गन# स"कने अवःथा न ै
छैन | 
 
कितपय ःथानमा भौगोिलक अव#ःथितअन*ुप साना खो#सामा वषा$याममा आउने ÔखहरेÕको उिचत 
िनकासको !यवःथा न ैनगर$ कालोपऽे गरेको दे#दा कणा$ली राजमाग&मा केह$ अ"#य ऽ#ुट भएका छन ्
भ"न कुन ैूा#विधक !ान आवँयक पद#न | अिन खहरेको पानी सडकबाटै ब"न र ठूला सवार% साधन 
गु#न थालेपिछ कणा$ली राजमाग&को इहलीला माऽ समा$ हुने होइन सय# याऽ ुजीवन जो#खममा राखेर 
याऽा गन# बा#य छन ् | दज#नौ ःथानमा िनमा%णाधीन पलुह% समयमा न ैस"प$न हुन नस#दा घ"ट$ 
रो#कनु कणा$ली राजमाग&को याऽामा सामा$य कुरा ब"न पगुेको छ | 
 
अब#को लगानी रहेको र कणा$लीको !वकासको मे#द%ड मािनने रणनीितक मह#व बोकेको रा#$य गौरवको 
यस राजमाग& !कन यो अवःथामा बाँिचरहेको छ? सव#साधारण नाग$रकले !यस !ेऽका राजनीितक नेत%ृव 
एवं जनूितिनिध र रा#यसँग सध# !" ग"ररहने छन ् - सडकको !यो दरुवःथाका बारेमा जनताका 
ूितिनिध र िनयामक िनकाय !कन मौन रहे? यी ू"को उ"र सहज छैन । य"#प, यी !वषयलाई 
ूा#विधक र अथ#-राजनीितक दवु ै !"#कोणबाट !व#ेषण गनु$ पला$ | तर मेरो सीिमत !ानले ूा#विधक 
प"को !व#ेषण गन# असमथ% छु | 
 
उ" राजमाग&मा सवार% चलाउदै आएका एकजना चालकले सडकको गुणःतर राॆो नहँुदा जीवन र म#ृयसुँग 
पठेैजोर( खो#दै !यान जो#खममा राखेर शक चलाउन ु परेको गुनासो गद# िनमा%ण !यवसायी, िनयामक 
िनकाय र राजनीितक नेत%ृवले उिचत !यान !दन नस#दा कणा$ली राजमाग&को अवःथा अ"य$त कमजोर 
हुन पगुेको तक#  गरे | 
 
!यःत ै अिभ$य&' लामो समयदे&ख म"यप%&म !ेऽमा भसूचूना ूणालीमाफ( त ् !यहाँको भौगोिलक एवं 
भौगिभ%क अव#ःथित, जलवाय ु प"रवत&न र अनकूुलनका बारेमा अनसु%धान ग"ररहेका अमे$रकाको 
Ôए"रजोनाÕ !व#!व$ालयका एक जना व"र$ अनसु%धाता, भ#ूवप& जो#खम !व#ेषक तथा भगूभ$%व' नेपाली 
व#ैािनकको पिन छ |  
 
उहाँले सरकारका िनयामक िनकाय, राजनीितक नेत%ृवमा रहेका केह$ !य#$ र सडक िनमा%ता क"पनीको 
िमलेमतो, ितनीह&बीचको अूाकृितक स"ब$ध र अनिुचत लाभ िलने चाहनाले िनयामक िनकायले 
ूभावकार' भिूमका िनवा%ह गन# नस#दा कणा$लीवासीको जीवनरेखाको !पमा रहेको कणा$ली राजमाग&को 
गुणःतरमा दज#न% ःथानमा स"झौता भएको र भौगोिलक अव#ःथित अनकूुल िनमा%ण हुननस%दा यसको 
!दगोपन र सडक सरु$ा संवेदनशीलतामा !" गन# ूशःत ठाउँ रहेको दाबी गनु$भयो | यसले गदा$ कणा$ली 
राजमाग&ले !यस !ेऽको !वकासमा अपे$%त योगदान गन# नस#ने उहाँको बझुाइ छ | यस कुरामा 
कणा$लीवासी पिन सहमत छन ्तर ितनीह& उ" अूाकृितक स"ब$ध तो#न भने अझ ैअसमथ% छन ्|   
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गत जेठ २५ गते कृ#ष तथा जलॐोत सिमितका सभापित गगन थापाले गमगड$मा आयो$जत एक 
सभालाई स"बोधन गन# बममा !य# गरेका !वचार !व#ेषण गदा$ वष#दे&खको संरचना'मक र !ेऽीय 
!वभेद, रा#य श"#मा कणा$ली !ेऽको !यनू ूितिनिध&व, !वभा%जत मानिसकता र साम%ूहक(पमा 
कणा$लीले रा#य स"ालाई राजनीितक दबाब !दन नस#न ुकणा$लीको अ"वकासका कारण हुन ् | !यसो त 
ःथानीय ःतरमा उपल$ध र के#िले ूदान गन# ॐोत र साधनको समिुचत उपयोग एवं !वतरण, र 
अथ#राजनीितक स"ब$धमा पिन समःया रहेको र !यसको वःतिुन' म#ूयांकन गर# !व#मान कमजोर&को 
समाधान गद# अगा$ड ब"नकुो !वक$प पिन कणा$लीवासीसँग छैन |  
 
कणा$लीले अ"हले दईु मह#वपणू( कुरा ूा# गरेको छ | प"हलो त कणा$ली राजमाग&ले कणा$लीलाई अब अ"य 
भगूोलसँग संयो%जत गरेको छ भने दोॐो चा#हँ रा#यको संघीय ःव#पले अब यसको !वकासका लािग आफ#  
िनण$य गन# ःवाय%ता ूदान गरेको छ | 
 
यी दईु कुराले कणा$लीमा रहेको संरचना'मक !वभेद र !ेऽीय अस#तलुनको अ"#य गन# सहयोग गन#छन ्� 
यसका साथ ै आ"नो हक अिधकारूित सजग हँुदै अनावँयक हःत$ेपको ूितवाद गन# संःकार पिन 
!बःतारै !वकास हँुदैगइरहेकाले पिन !व#यमान अथ#राजनीितक र श"# स"ब$धमा प"रवत&नको संकेत गछ# 
| हुनत, य"#ले माऽ कणा$लीको !वकास नहुन स"छ | 
 
वष#दे&खको !वभेदको चब#यहूबाट उ"कन कणा$लीले ःथानीय अमसरतामा र के#िको सहयोगमा समाजमा 
शता$द&य(दे*ख जरा गाडेर बसेको वग#य शोषण र असमान अथ# सामा$जक श"# स"ब$धको अ"#य 
हुनेगर' उ"पादन संरचना र स"ब$धमा न ैआमलू प"रवत&न हुन ुआवँयक छ |  
 
मािथका !व#ेषणबाट के िनंकष& िनका%न स"क$छ भने कणा$लीको अ"वकास र असमानताका कारण 
ज"टल ूकृितका छन ् | भौगोिलक अव#ःथित तथा !वकटता, के#िदे&ख ःथानीय तहस$म िन#हत 
!य#$गत लाभका लािग संःथागत हँुदैगइरहेको अथ# राजनीितक र सांःकृितक अ"तरस&ब"ध, अिन रा#य 
श"#मा रहेको !यनू पहँुच कणा$लीको अ"वकासका ूमखु कारण हुन ्| 
 
तसथ$ अब कणा$लीको !वकासमा उठेको म#ुय !" के हो भने के सडक संजालको पहँुचसँग ैसंघीय रा#यको 
िनमा%णले रा#य श"#मा रहेको कणा$लीको श#ूयसरहको पहँुचमा अिभव&ृ' गला$? अिन स"ॅा%त वग#को 
िनय$ऽण र अ"वकासको द#ुबबाट के कणा$लीका शो#षत पी#डत जनता म#ु होलान?् यी ू"को उ"रका 
लािग अझ ैकेह$ समय पख#नपुन& हु#छ |  
 


