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भुई ँतहमा नागरिक समाज : सडक ननमामाण 
उपभोक्ा सनमनत ि नागरिक सहभानगताको प्रश्न

श्ाम कँुवि

परिच्
निक्सल्ई ि्गररक र र्ज्य बीचको समबन्धको प्रनिनबमबक् रूपर् नलइन्छ । निक्सक् 
अभ्य्सर् सुश्सि क््यर गिमा र्ज्य र ि्गररक दुिैको भूनरक् रहत्िपूणमा हुन्छ । निक्स 
अभ्य्सर् सुश्सि नकि च्नहन्छ ? सडक पूि म्ा्ध्रसँग ि्गररक सर्ज कसरी जोनडन्छि् ? 
्यो कुर् भुई ँिहर् सडक निर म्ाणको अभ्य्स कसरी भइरहेको ्छ भनिे निष्यले प्रस्ट प््छमा  । 
िेप्लर् ्योजि्बद्ध निक्सको शुरूआिदेनि िै सडक निक्सले पनहलो प्र्थनरकि् प्उँद ै
आएको ्छ (¥्य्ंनकि र अरू सि् २०१७) । सडक निसि्र “स्िमाजनिक नहि” र देशको 
आनथमाक निक्ससँग प्रत्यक्ष जोनडएको निष्य हो । निक्स अभ्य्सर् लोकि्ननरिक पद्धनि, 
जिसहभ्नगि्, प्रदनशमाि् र जब्फदेही जोनडएर आउँ्छ । एकिफमा , नित्ी्य िथ् प्र्निन्धक 
पक्षल्ई केनद्रर् र्िेर गररिे लेि् परीक्षण र अन्य प्र्निन्धक िथ्यले र्रि “स्िमाजनिक 
नहि” ल्ई ब्नहर ल्य्उि सकदैि । ्यसक्रण “स्िमाजनिक नहि” सँग जोनडएको आनथमाक 
नरिव्यन्यि्को र्जिीनिल्ई चुिौिी नदिुप्छमा  (बे्यर र र्थुर सि् २०१५) ।1 अककोिफमा , 

1 बे्यर र र्थुर (सि् २०१५ : १९–२२) क् अिुस्र बज्र केननद्रि अथमाश्स्ती्य अि्ध्रण्ले 
स्िमाजनिक नहिल्ई नित्ी्य िथ् प्र्निन्धक पक्षसँग जोडेर हे्छमा  । त्यसैले उक् अि्ध्रण्र् 
िीनिगि सरथमाि, स्र्नजक संघषमा र पररिनिमाि सनदभमाल्ई पनि सर्नहि गर्उिुपिने उिीहरूले 
उललेि गरेक् ्छि् ।
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“क्गजी सुश्सि” र् सीनरि निक्से अभ्य्सले लोकिनरिीकरणर् ििर् बढ्उँ्छ ।2 
निक्सक् ्यी अभ्य्सले सुश्सि र स्िमाजनिक नहिल्ई जन्टलि्िफमा  रोड््छ । न्यिै 
अि्ध्रण्ल्ई अग्नड र्िेर ्यो लेिर् उपभोक्् सनरनि र्फमा ि दोलि्र् निक्स (सडक) 
निर म्ाण क््यमा कसरी भइरहेक् ्छि् भनिे प्रश्नको उत्र िोजिे प्र्यति गररएको ्छ । ्यस लेिर् 
दोलि्को सडक निर म्ाणको ऐनिह्नसक सनदभमा सनहि २०४६ स्लपन्छ भइरहेको सडक 
निर म्ाण अभ्य्सको चच म्ा गददै ि्गररक सहभ्नगि्, निणमा्य प्रनरि्य्को अभ्य्स, उपभोक्् 
सनरनि लग््यि निनभनि सि्थमा सरूह र सरोक्रि्ल् निक््यको भूनरक्ब्रे चच्मा गररएको 
्छ । स्थै, सडक निर म्ाणक् अभ्य्स, एउ्ट् सडक निर म्ाणको रिरर् भएक् निि्द र 
अनि्यनरिि्ब्रे उठेक् प्रश्नहरूर्नथ ्छलफल गररएको ्छ । 

र्ज्य र सर्जल्ई जोड्िे ि्गररक िहर् सथ्पि् भएक् संघ-संगठिहरू ि्गररक 
सर्जक् अि्यि हुि् (ि्र्ङ सि् २००२; क्लडोर सि् २००३; श्ह सि् २००८; 
ओझ् सि् २००९) । ्यसथमा उपभोक्् सनरनिहरू पनि ि्गररक सर्जक् अंग हुि् ।3 भुई ँ
िहको निक्स क््यमार् र्ज्य र ि्गररक जोड्िे क्र उपभोक्् सनरनिले गरेको हुन्छ । 
“सि्ंयसेिी” र “गैरि्फ्रूलक” चरररिको उपभोक्् सनरनिले “स्िमाजनिक नहि” को ल्नग 
क्र ग्छमा  भनिे र्न्यि् ्छ (श्ेष्ठ सि् १९९९; ओझ् सि् २००९) । निकेनद्रीकृि निक्स 
अि्ध्रण् र्फमा ि गररिे अभ्य्सले सुश्सिक् रहत्िपूणमा पक्ष—जिसहभ्नगि्, प्रदनशमाि् 
र जब्फदेही—ल्ई संसथ्गि गिमा जोड नदएको ्छ (श्ी ५ को सरक्र २०३९, २०५६क, 
२०६१; श्ेष्ठ २०५८; पौड््य्ल सि् २००३) । स्थै निक्स क््यमार् ि्गररक सहभ्नगि्ले 
लोकि्ननरिक प्रनरि्य्ल्ई संसथ्गि गिने, स्िमाजनिक िृत्/ि्गररक सर्जको भूनरक् 

2 निक्स अभ्य्सर् प्रश्सनिक प्र्योजिक् ल्नग गररिे क्गजी प्रनरि्य्ले करमाच्रीिनरि, 
सुश्सिको अभ्य्स, स्िमाजनिक नहि, शनक् समबन्ध, आदशमा, ऐनिह्नसकि् र पररिनिमाि स्र्नजक 
समबन्ध बुझिल्ई सघ्उँ्छ (हेिुमाहोस्, हल सि् २०१२; नपंकर सि् २०१५; बे्यर र र्थुर सि ्
२०१५; र्थुर सि् २०१५) ।

3 ि्गररक सर्ज के हो ्य् के होइि भनिे ब्रेर् निनभनि रिरि्निर ्छि् । पनचिर् सर्जर् 
निक्स भएको ि्गररक सर्जको अि्ध्रण्ले “व्यनक्गि सििनरिि् र ्छिो्टको सिेच्छ्च्ररि्” 
ल्ई केनद्रर् र्खिे हुँद् उक् अि्ध्रण्ले निनि्धि््युक् सर्ज बुझि उप्युक् िहुिे िकमा  केहीले 
गरेक् ्छि् (श्ह सि् २००२, २००८; ि्र्ङ सि् २००२; क्लडोर सि् २००३; रुिजजी सि ्
२०१०) । ि्गररक सर्ज बनल्यो भए लोकि्ननरिक पद्धनि बनल्यो र व्यनक्गि सिनरिि्को रक्ष् 
हुन्छ, भनिे पनचिर् अि्ध्रण् सबै ठ्उँर् ल्गू िहुि पनि सक्छ । िनि (२०५८) ले सबै प्रक्रक् 
संसथ्गि अभ्य्सर् ि्गररक सर्जको प्रज्िनरि उनरुि गुणहरू अनभिनृद्ध हुन्छ भनि सनकँदैि 
भिेक् ्छि् । ्यो कुर् सडक निर म्ाण उपभोक्् सनरनिले गिने अभ्य्सर् पनि देखि सनकन्छ ।
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फर्नकलो हुिे र सुश्सि क््यर हुिे पररकलपि् गररएको ्छ ।4 ्यद्यनप, िेप्लर् सडक 
निर म्ाण उपभोक्् सनरनिको गठि प्रनरि्य्देनि निर म्ाण क््यमासमर हेिने हो भिे निक्सक् 
अभ्य्स र्फमा ि हुिे आपसी नरलेरिोक् क्रण अनि्यनरिि्ब्रे प्रश्न गिमा सहज िहुिे 
निष्यल्ई पनि लेिर् देि्उि िोनजएको ्छ । फलिः िी निक्स (सडक) निर म्ाण 
क््यमार् ि्गररक सहभ्नगि्, प्रदनशमाि् र जब्फदेही जसि् सुश्सिक् रहत्िपूणमा पक्ष 
कसरी क्गजी रूपर् सीनरि हुिपुग्यो भनिे प्रश्नको जब्फ ्यो लेिर् ्छ । 

लेिक् ल्नग च्नहिे सूचि् िथ् िथ्यहरू दोलि्क् निनभनि सडक उपभोक्् 
सनरनिर् रहेर क्र गरेक् व्यनक्हरू, र्जिीनिक दलक् प्रनिनिन्ध, सथ्िी्य िहक् 
करमाच्री िथ् प्र्निन्धक, सञच्रकरजी, निर म्ाण व्यिस््यी, ि्गररक अगुि् र सिमास््ध्रण 
ि्गररकसँग अनिि म्ाि म्ा (औपच्ररक र अिौपच्ररक दुिै) र सथलगि अिलोकि र्फमा ि 
संकलि गररएको हो ।5 स्थै सथ्िी्य श्सि सञच्लि गिमा बिेक् ऐि, नि्यर, बैठक 
निणमा्य पुनसिक्, सर्च्र िथ् निच्र जसि् प्रक्नशि र अप्रक्नशि स्रग्ीको पनि 
लेिर् उप्योग गररएको ्छ । 

पररच्य र निषकषमा ब्हेक ्यो लेि िीि िणडर् निभ्जि गररएको ्छ । लेिको पनहलो 
िणडर् भुई ँ िहको निक्स अभ्य्सर् सुश्सि, जिसहभ्नगि् र उपभोक्् सनरनिको 
अि्ध्रण्ब्रे ्छो्टो नििेचि् गररएको ्छ । दोस्ो िणडर् दोलि्र् सडक निर म्ाणको 
ऐनिह्नसक सनदभमा सनहि २०४६ स्लपन्छ भइरहेको सडक निर म्ाण अभ्य्सको चच म्ा 
गररएको ्छ । र, उपभोक्् सनरनि लग््यिक् अन्य ि्गररक सनरनि र्फमा ि गररिे सडक 
निर म्ाणर् ि्गररक सहभ्नगि् र सुश्सि जसि् पक्ष कसरी क्गजी रूपर् सीनरि रहि 
पुग्छि् भनिे निष्यल्ई िेस्ो िणडर् देि्इएको ्छ ।

नवकास अभ्ासमा जनसहभानगता ि उपभोक्ा सनमनतको अवधािणा 
निश्वक् निक्सशील देशहरूब््ट गररबी घ्ट्उिे र आनथमाक निक्स गिमा भिी सञच्नलि 
निक्सक् क््यमारिरले भिे जसिो प्रनिफल नदि सकेिि् । िी निक्सक् क््यमारिर सफल 

4 िेप्लको सनदभमार् पनि सुशासन (व्यवस्ापन त्ा सञ्ालन) ऐन, २०६४ ले क्िूिी 
श्सि, भ्रष््च्ररुक् िथ् चुसि प्रश्सि, निकेनद्रीकरण, आनथमाक अिुश्सि, स्िमाजनिक क््यमा र 
स्ोिको कुशल व्यिसथ्पिल्ई सुश्सिको रूपर् व्य्ख्य् गरेको ्छ (िेप्ल सरक्र २०६४) ।

5 ्यो लेिक् ल्नग आिश्यक ्धेरै सूचि् र िथ्यहरू सि् २०१६ देनि २०१९ समरको निनभनि 
सर्यर्—“इनफ््सट्रकचसमा अफ डेरोरेिसी” अध्य्यि परर्योजि्—अनिगमाि अध्य्यिको रिरर् 
संकलि गररएको नथ्यो । ्यो लेि लेखिे रिरर् र्न्टमाि चौि्रीको सह्योगर् पुि: सथलगि भ्ररण 
गरी थप िथ्य्ंक ब्ुटनलएको हो ।
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िहुिुर् िी देशहरूर् भएको श्सि व्यिसथ् प्रदशजी िथ् जब्फदेही िभएको र शनक् 
िथ् अन्धक्रको दरुुप्योग भएको भिेर निषकषमा निक्ले । फलिः सि् १९९० देनि निक्स 
क््यमार् सुश्सिको अि्ध्रण् व्य्पक भ्यो (निश्व बैंक सि् १९९२, १९९४; स्नन्टसो सि ्
२००१) । सुश्सिक् ल्नग लोकि्ननरिक श्सि व्यिसथ् र ि्गररक सर्जको भूनरक् 
रहत्िपूणमा र्निन्छ ।6 र, िेप्लको निक्सक् सनदभमार् “ि्गररक सर्ज” “सुश्सि” 
र “लोकि्ननरिक पद्धनि” जसि् निष्यर् सि् १९९० को दशकदेनि बहस हुँदैआएको 
्छ (श्ह सि् २००२) । निक्सर् जिसहभ्नगि् सुश्सिको एउ्ट् रहत्िपूणमा आ्ध्र 
हो । जिसहभ्नगि्र् आ्ध्ररि निक्सले र्रि “स्िमाजनिक नहि” ल्ई केनद्रर् र्ख्छ 
र लोकि्ननरिक अभ्य्सल्ई रजबुि बि्उिे निश्व्स गररन्छ । 

“स्िमाजनिक नहि” क् ल्नग उपभोक्् सरूह र्फमा ि सथ्िी्य रूपर् भौनिक संरचि्को 
निर म्ाण जसिै ब््टोघ््टोको निर म्ाण/ररमाि, ि्िेप्िीको रुह्िको संरक्षण र कुलो नसँच्इ 
क््यमा गिने परमपर् िेप्ली सर्जर् िौलो होइि ।7 िेप्लर् उपभोक्् सरूहको अि्ध्रण् 
सरिौ ँ शि्बदीब््ट शुरूआि भएको र्निन्छ (श्ेष्ठ सि् १९९९) । स्थै, भुई ँ िहको 

6 सं्युक् र्षट्रसंघले सुश्सिक् आठ ओ्ट् निशेषि्हरू जसिै, सहभ्नगि्, सहरनि उनरुि 
पद्धनि, उत्रद्न्यति, जब्फदेही, प्रदनशमाि्, प्रभ्िक्री िथ् सक्षर, सरि्रूलक र सर्िेशी 
क्िूिी श्सिको कुर् गरेको ्छ; हेिुमाहोस्, www.unescap.org/sites/default/files/good-
governance.pdf; िैश्ि २७, २०७७ र् हेररएको । त्यसै गरी, निश्व बैंकले पनि स्िमाजनिक 
क्षेरिको व्यिसथ्पि सु्ध्र र निक्सको ल्नग उत्रद््यी स्िमाजनिक प्रश्सि, निकेनद्रीकरण, 
निक्सक् ल्नग सपष् क्िूिी व्यिसथ्, प्रभ्िक्री अथमा व्यिसथ्, सूचि् र प्रदनशमाि् आनद 
कुर् भए सुश्सि क््यर हुिसकिे बि्एको ्छ (निश्व बैंक सि् १९९२) ।

7 निनभनि श्सि व्यिसथ्र् स्िमाजनिक क््यमाको ल्नग जिि्ले अनिि््यमा श्रद्ि गिुमापथ्यको; 
जसिै, र्ण्क्लर् रूलब््टो, गौडँ्, प््टी-पौि्, रठ-रननदर, ्ध्र्, कुलो आनद निर म्ाण िथ् ररमाि 
क््यमाहरू गद म्ा अनिि््यमा श्रद्ि गिुमा पथ्यको (रेगरी सि् १९७७; प्ँडे २०६१) । नि.सं. २००७ को 
रि्ननिपन्छ “निक्सको रूल फु्ट्एर सरदृ्ध र आ्धुनिक रुलुक बि्उिु प्छमा” भनदै २०१३ स्लब््ट 
्योजि्बद्ध निक्सको थ्लिी भ्यो । पञच््यिी श्सि व्यिसथ्र् आ्धुनिक र्ज्य बि्उि ग्उँ 
बसिील्ई निक्सको रूल्ध्रर् ल्य्ई आनथमाक िनृद्ध, जिि्को जीििसिर बढ्उि २०२४ स्लर् 
“ग्उँ फकमा  र्नषट्र्य अनभ्य्ि” शुरू भ्यो (श्ी ५ को सरक्र २०३०) । ्यसरी पञच््यि क्लर् 
पनि “निक्स” क््यमार् जिसहभ्नगि् अनिि््यमा नथ्यो (हेिुमाहोस्, पौड््य्ल सि् १९९८; कँुिर 
२०१८ए) । निकेनद्रीकृि निक्स अि्ध्रण्ल्ई थप बनल्यो बि्उँदै निक्सर् जिसहभ्नगि्ल्ई 
२०४६ स्लको जिआनदोलि र्फमा ि बहुदली्य व्यिसथ्र् पनि निरनिरि् नदइ्यो । उद्हरणक् 
ल्नग “आफिो ग्उँ आफै बि्उँ” क््यमारिर र्फमा ि सथ्िी्य निक््यले निक्सक् आ्योजि्हरू 
सञच्लि गिमा केनद्रब््ट बजे्ट निनि्योजि गिने ्योजि्को घोषण् ग¥्यो र उक् आ्योजि्हरूर् 
जिि्को निनचिि सहभ्नगि्ल्ई अनिि््यमा गरर्यो । स्ानी्य सवा्यत्त शासन ऐन, २०५५ ले 
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निक्ससँग जोनडएको निकेनद्रीकरणको क्िूिी प्र्ि्ध्ि िेप्लर् नि.सं. २००४ र् पद्म 
शरशेरको पञच््यि ऐिब््ट शुरू हुन्छ (गुरुङ २०५८) । नि.सं. २००७ को र्जिीनिक 
पररििमािपन्छ निकेनद्रीकरणको क््य म्ानि्यि गिमा निनभनि प्र्यति भएक् नथए ।8  िर 
क््य म्ानि्यिको िहर् आरजिि्को सहभ्नगि् हुि सकेि । सथ्िी्य िहर् निक्सक् 
क््यमार् जिसहभ्नगि्ल्ई व्यिनसथि गिमा ववकेन्द्ीकरण ऐन, २०३९ ल्गू भ्यो । उक् 
ऐि पचि्ि् िेप्लले जिसहभ्नगि्र् आ्ध्ररि निकेनद्रीकृि निक्सको अि्ध्रण्ल्ई 
अिलमबि गददै औपच्ररक िहरै उपभोक्् सनरनिको गठि र पररच्लि गिने क्िूिी 
प्र्ि्ध्ि सरेि बन्यो (श्ी ५ को सरक्र २०३९) । 

्यद्यनप, िेप्लर् र्ण् श्सिको अनत्यसँगै (२००७ स्लपन्छ) आ्धुनिक र्षट्र बि्उिे 
सनदभमार् “निक्स” शबद प्रख्य्ि भ्यो (नपग सि् १९९३) । देश निक्स गिमा र जिि्को 
जीििसिर उक्सि सथ्िी्य सिरर् निक्सक् गनिनिन्धर् जोड नदँदै पञच््यिी व्यिसथ् 
(नि.सं. २०१७–२०४६) र् “ग्उँ फकमा  र्नषट्र्य अनभ्य्ि,” बहुदली्य व्यिसथ् (नि.सं. 
२०४६–) र् “आफिो ग्उँ आफै बि्उँ” र संघी्य गणि्ननरिक व्यिसथ् (नि.सं. २०६३–) 
र् “ह्म्ो ग्उँ र्म्ो बि्उँ” जसि् जिसहभ्नगि्र् आ्ध्ररि क््यमारिर घोषण् भए  
(श्ी ५ को सरक्र २०३०, २०५१क; िेप्ल सरक्र २०६५) । ्यसले हरेक र्जिीनिक 
पररििमािपन्छ िेप्लर् जिसहभ्नगि्र् आ्ध्ररि निक्सको अि्ध्रण् केनद्र भ्गर् 
रहेको देि्उँ्छ (पौडेल सि् २०१६) । आनदोलिको सर्यर् उठ्एक् रुद््ल्ई समबो्धि 
गिमा पनि हरेक र्जिीनिक पररििमािपन्छ ्यसि् निक्सक् क््यमारिर ल्य्उिे प्रिनृत् ्छ ।9 
२०४६ स्लको र्जिीनिक पररििमािपन्छ “निक्सक् क््यमारिर” सँगै सथ्िी्य निक््यर् 
अिुद्ि रकर सरेि आउि थ्ल्यो ।10 सथ्िी्य निक््यर् रकरको उपलब्धि्सँगै 

जिसहभ्नगि्र् आ्ध्ररि निक्सल्ई नि्यरि गिने क्िूिी आ्ध्र प्रद्ि सरेि ग¥्यो । निक्स 
क््यमार् जिसहभ्नगि् अनहले पनि निरनिर ्छ ।

8 सथ्िी्य प्रश्सि ऐि अनिगमाि प्ादेवशक ववकास ्योजनाहरू (का्यायावन्वत गनने) ऐन, २०१३ 
र् ्योजि् िजुमार् र क््य्मानि्यि गिने नजमर् सथ्िी्य पञच््यिल्ई नदइ्यो (गुरुङ २०५८) ।

9 ्यद्यनप, पञच््यि क्लर् पञच क््यमाकि म्ाको ह्लीरुह्ली र बहुदलपन्छ स्ोि स््धि र 
अिसरहरूर् दलक् क््यमाकि म्ाको लु्छ्चुँडी हुँद् निक्सको सट्् अनि्यनरिि्, अप्रदशजीि् 
बढ्दै गएको हो (पौड््य्ल सि् २००३) ।

10 “आफिो ग्उँ आफै बि्उँ” क््यमारिर र्फमा ि सथ्िी्य निक््यर् सी्ैध निक्स बजे्ट 
ज्ि थ्लेको हो (श्ी ५ को सरक्र २०५१, २०५२क; अन्धक्री २०७५) । सथ्िी्य िहको 
निक्सक् ल्नग स्ोि पनि नदि थ्लेपन्छ त्यसले र्जिीनिक रूपर् पनि ि्य्ँ िरंग ल्य््यो । 
दलहरूले र्ज्यको स्ोि नििरण गरेर र्जिीनिक ल्भ उठ्उि प्रनिसप्ध म्ा गरेको देनिन्छ (श्ी ५ 
को सरक्र २०५२ि) ।
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उपभोक्् सनरनि र्फमा ि निक्सक् अन्य गनिनिन्ध सनहि ग््रीण सडक निर म्ाण क््यमाले 
पनि िीव्रि् प्एको हो । 

नि.सं. २०४६ पन्छ िेप्लर् स्रुद्न्यक िि, ि्िेप्िी, नसँच्इ र सडक निर म्ाण जसि् 
क््यमार् उपभोक्् सनरनिको अि्ध्रण्को व्य्पक प्र्योग भएको देनिन्छ । सैद्ध्ननिक 
रूपर् उपभोक्् सनरनिको गठि, निणमा्य-प्रनरि्य् सर्िेशी र सनिुनलि/निषपक्ष हुन्छ भिे 
पनि व्यिह्रर् ्यसिो भएको देनिनि । केही अध्य्यिले सर्जर् रहेक् अन्य संसथ्गि 
संरचि् जसिै उपभोक्् सनरनिर् लैंनगक/सीर्निकृि सरुद््यको सही प्रनिनिन्धति िभएको 
र भइह्ले पनि निणमा्य प्रनरि्य्र् उिीहरूको भूनरक् “करजोर” रहिे निष्यल्ई देि्एक् 
्छि् (अग्ि्ल सि् २००१; ि्इन्ंटगेल सि् २००२) । निक्स क््यमा गिने नजमरेि्री नलएक् 
सरुद््यर् आ्ध्ररि उपभोक्् सनरनि/संघ-संसथ्हरू र्जिीनिक संघषमा र निि्द गिने थलो 
बनिसकिे समभ्िि् सरेि उनत्कै हुन्छ (शर म्ा सि् २००१; ढक्ल सि् २००९; पोिरेल 
सि् २००९; श्ह सि् २०१८) । अथ म्ाि् उपभोक्् सनरनिको प्रभ्िक्ररि् सनरनिको 
गठि प्रनरि्य्, स्र्नजक आनथमाक अिसथ् र र्जिीनिक प्रभ्ि आनदर् निभमार रहन्छ 
(द्ह्ल सि् १९९४) । 

नि.सं. २०६२–२०६३ को आनदोलिपन्छ दशेभर सडक निर म्ाण क््यमार् संलगि उपभोक्् 
सनरनि स्िमाजनिक नहिर् भनद् पनि सि्थमा सरहूको ह्लीरहु्ली िथ् नरलेरिो गिने थलोको 
रूपर् निकनसि भएको र प्रचनलि ऐि नि्यरको प्लि् िभएको निनभनि अध्य्यिले सरेि 
औलँ्य्एक् ्छि् (निश्व बैंक र िेप्ल सरक्र सि् २०१३; रह्लेि्परीक्षकको क््य्माल्य 
२०७५; अनखि्य्र दुरुप्योग अिुसन्ध्ि आ्योग २०७६; डीआरसीएि २०७६) । दोलि् 
नजलल्र् उपभोक्् सनरनि र्फमा ि सडक निर म्ाणक् ल्नग भएक् अिुभिले सरेि ्यस 
िकमा ल्ई पुनष् गिमा सह्योग ग्छमाि् । अबको िणडर् ्यसब्रे ्छलफल गरौ ँ । 

दोलखामा सडक ननमामाणको अभ्ास
भौगोनलक नहस्बले सडक पूि म्ा्ध्र निर म्ाण गिमा कनठि र्नििे दोलि् एक उचच पह्डी 
िथ् नहर्ली नजलल् भए पनि २०३५ स्लनिर ब््ट सडक निर म्ाण क््यमा शुरू भ्यो । 
सडक बनिुभनद् पनहले दोलि्को नजरी सगरर्थ् ज्िे पदर्गमाको प्रसथ्िनबनदु नथ्यो । 
्यसै रिरर् सिीस निक्स नि्योगको सह्योगर् एकीकृि पह्डी निक्स गिने रणिीनि 
अिुरूप ल्रोस्ँघु–नजरी सडक बन्यो । त्यस पचि्ि् दोलि्को निक्सर् सडकले 
रहत्ि प््यो । २०४१–२०४२ स्लनिर (सि् १९८५ र्) सडक निर म्ाण समपनि भएपन्छ 
दोलि् सडक सञज्लर् जोनड्यो (बज््च््यमा र अरू सि् १९९५; ह्गि सि् २०१२) । 
त्यो सर्यर् िेप्लक् ्धेरै पह्डी भू-भ्ग सडक सञज्लर् जोनडएक् नथएिि् (सडक 
निभ्ग २०३९) । स्थै, २०३८ स्लदेनि दोलि्को उत्री क्षेरि जोड्िे चररको्ट–नसंग्टी 
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सडक बि्उिे प्र्य्सको पनि शुरूआि भ्यो । ्यद्यनप, बजे्टको अभ्ि, सथ्िी्यको अिरो्ध 
र र्जिीनिक निच्ि्िीक् क्रण उक् सडकको निर म्ाण क््यमा पञच््यिको अनत्यसमर 
चररको्ट–दोलि् िणडर् र्रि सीनरि हुि पुग्यो । पन्छ २०५४ स्लर् “क्रक् ल्नग 
ि्द्य्नि” क््यमारिर अनिगमाि उक् सडकको ब्ँकी ट््र्य्क निर म्ाण क््यमा अग्नड बढ््यो 
(कँुिर सि् २०१८बी) ।

नि.सं. २०४६ को जिआनदोलि पचि्ि् पुिःसथ्नपि बहुदली्य व्यिसथ्सँगै सथ्िी्य 
िहर् निि म्ानचि प्रनिनिन्धहरूको ध्य्ि सडक निर म्ाण गिने ्योजि्र् केननद्रि भ्यो । 
दोलि् नजलल्को सरग् निक्स गिने हेिुले केही रणिीनिक सडकको निर म्ाण ्योजि्हरू 
नजनिसको पहलर् शुरू भ्यो । जब सथ्िी्य निक््यर् सी्धै निक्स बजे्ट ज्ि थ्ल्यो 
त्यसपन्छ ग््रीण सडक निर म्ाण क््यमाले व्य्पकि् प््यो । र, सथ्िी्य निक््यर् सरक्री 
अिुद्ि बढेसँगै भुई ँ िहको निक्सर् ग््रीण सडक निर म्ाणले प्र्थनरकि् प््यो ।11 
ग््रीण सडक निर म्ाण क््यमा जिसहभ्नगि्र् गिने िीनि नि्यर बिे पनि सडक निर म्ाणल्ई 
िीव्रि् नदि डोजरको प्र्योग अन्धक देनिन्छ । ्यद्यनप िीनिगि असपष्ि्, बजे्टको अभ्ि 
र र्ओि्दीको सशस्त ्युद्ध (नि.सं. २०५२–२०६२) प्रभ्ि बढ्दै गएपन्छ सडक िनिे 
गनिर् भिे सुसिि् आ्यो । 

नि.सं. २०६२–२०६३ को जिआनदोलि पचि्ि् दोलि्र् ग््रीण सडक निर म्ाण 
क््यमाले पुि: गनि नलि थ्ल्यो । पन्छललो सर्य दोलि्क् सबै ग्उँप्नलक्हरू सडक 
सञज्लर् जोनडएक् ्छि् । श्ननि प्रनरि्य् (२०६३ स्ल) पन्छ दोलि्को उत्री भेगर् 
्धेरै जलनिद्युि आ्योजि् निर म्ाण भइरहके् ्छि् । िी आ्योजि्ले सरेि “पहुचँ र्गमा” को 
रूपर् सडक निसि्र गिने क््यमा गरे ।12 त्यसै गरी २०७२ स्लको भूकमपपन्छ नबनग्एक् 
सडकको ररमाि िथ् पुि:निर म्ाणको ल्नग निर म्ाण स्रग्ी ढुि्िी गिमा सडक िपुगेक् ठ्उँर् 
ि्य्ँ सडक निर म्ाण गिने क््यमा अनहले पनि चनलरहेको ्छ । ्यसरी निनभनि उद्ेश्य सनहि 
दोलि्र् सडकक् पूि म्ा्ध्र बिेक् ्छि् ।

11 नि.सं. २०४९ देनि २०५४ समरक् नजनिस भेल्क् उपलब्ध केही निणमा्य अध्य्यि 
गद म्ा सथ्िी्य िहले सडक निर म्ाणल्ई प्र्थनरकि्र् र्िेर बजे्ट निनि्योजि गरेको देनिन्छ । 
स्थै, पूिमा नजनिस सभ्पनि (२०४९–२०५४) सँग फ्गुि १९, २०७४; र पूिमा नजनिस सभ्पनि 
(२०५४–२०५९) सँग अस्र १७, २०७४ र् कुर्क्िी गद म्ा पनि उिीहरूको ्यही भि्इ नथ्यो ।

12  उद्हरणक् ल्नग र्नषट्र्य प्र्थनरकि्र् परेको र्नथललो जलनिद्युि आ्योजि्ले 
चररको्टदेनि नसंग्टीसमर सडकको सिरोनिनि र नसंग्टीदेनि ल्र्बगरसमर सडक निर म्ाण ग¥्यो । 
उक् सडक बिेसँगै अन्य ्धेरै स्ि् िथ् रझौल् जलनिद्युि आ्योजि्हरू निर म्ाण्धीि ्छि् र िी 
आ्योजि्ले पनि पहुँच र्गमा बि्एक् ्छि् ।
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्यद्यनप, दोलि् नजलल्क् केही रणिीनिक सडक ब्हेक ्धेरै ग््रीण सडकहरू 
नहउँदर् र्रि सञच्लिर् आउँ्छि् । भीरेश्वर िगरप्नलक्क् िररष्ठ इननजनि्यर भन्छि्, 
“अन्धक्ंश ग््रीण सडकहरू प्र्निन्धक रूपर् निर म्ाण भएक् ्ैछिि् । उपभोक्् सरूहद््र् 
डोजर च्लक र केही चल्ि िेि्हरूको भरर् सडक निर म्ाण भएक् हुि् । िी सडक 
डोजर अपरे्टर िै इननजनि्यर भएर निर म्ाण भएक् हुि् ।”13 अन्धक्ंश ग््रीण सडकहरू 
प्र्निन्धक सिनेक्षण ि् नडज्इिनबि् उपभोक्् सनरनिले निर म्ाण गरेको उिको द्बी ्छ । 
दोलि्क् प्र््य: सबै ग््रीण सडकहरू उपभोक्् सनरनि र्फमा ि निर म्ाण भएक् हुि् । 
त्यसैले एउ्ट् सडक निर म्ाणको प्रनरि्य्ल्ई निसिृि रूपर् ्यह्ँ ्छलफल गररएको ्छ ।

वैकल्पिक सडक लिर म्ाण अभ््स, उपिभोक्् सलरलि र सरोक्र सलरलि
भीरेश्वर िगरप्नलक्र् शहरी सडक अनिगमाि आनथमाक िषमा २०६२/६३ र् स्िदोब््टो–
कृनष बज्र–ि्थमाली कृनष सडक निर म्ाणको ्योजि् बन्यो (नजनिस २०६१) । सथ्िी्य 
निक््यको अिुद्ि बजे्ट र सथ्िी्य जिि्को श्र सहभ्नगि्र् कु्टो कोद्लोको भरर् 
डेढ, दुई नर्टरको सडक ट््र्य्क निर म्ाण गरर्यो । २०६३ स्लपन्छ र्नथललो ि्र्कोशी 
जलनिद्युि आ्योजि्को ल्नग चररको्ट–दोलि् िणडर् पहुँच र्गमाको आिश्यकि् 
भ्यो । सञच्लिर् रहेको चररको्ट–दोलि् सडक िणडले आ्योजि्क् ठुल् िथ् भ्री 
उपकरण, रेनसि र निर म्ाण स्रग्ीहरू बोकिे ग्डी गुड्द् थेगि िसकिे भनदै सथ्िी्य ब्नसनद् 
र व्यिस््यीले पहुँच र्गमाको रूपर् निसि्र िगिमा निरो्ध गरे । बज्र क्षेरिक् घरहरू िथ् 
बज्र व्यिसथ्पिर् िै असर पिने अिुर्ि उिीहरूको नथ्यो । फलिः फ्गुि २०६३ 
ब््ट पहुँच र्गमा कह्ँब््ट बि्उिे भिेर र्नथललो ि्र्कोशी आ्योजि्ले िगरप्नलक् र 
नजलल् सरनि्य सनरनिसँग ्छलफल सरेि अग्नड बढ््यो ।14 

कह्ँब््ट उप्युक् िैकनलपक पहुचँ र्गमा निर म्ाण गिमा सनकन्छ भिेर जलनिद्युि आ्योजि्ले 
गर्एको एक अध्य्यिले िीि ठ्उँब््ट पहुँच र्गमा बि्उि सनकिे सुझ्ि नदएको नथ्यो । 
पनहलो, रकैब्री–देउर्ली–सुसप् हुदँै प्िीघ््ट सडकल्ई दोलि्–नसंग्टी सडक िणडर् 
जोड्ि सनकिे; दोस्ो, चररको्ट स्िदोब््टो–कृनष बज्र–ि्थमाली–निि्िल र्गमाब््ट दोलि् 
सडक िणडको गोल्इर् जोड्िे; र िेस्ो, अि्थ्ल्य–दउेर्ली–निि्िल–नसंहिि र्गमाल्ई 
दोलि् बज्रर् जोड्िे गरी िैकनलपक र्गमा बि्उि सनकिे सझु््यो । अध्य्यिले सझु्एक् ्यी 
िीि प्रसि्िरध्ेय पनहलो निकलप अन्य र्गमाभनद् प्र्निन्धक नहस्बले आ्योजि्ल्ई आनथमाक 

13 भीरेश्वर िगरप्नलक्क् इननजनि्यरसँग पुस २६, २०७३ र् गररएको कुर्क्िी ।
14 फ्गुि २१, २०६३ र् दोलि्को चररको्टर् बृहि् क््यमारिर गरी र्नथललो ि्र्कोसी 

आ्योजि्को सहज सञच्लिक् ल्नग सह्योग गिमा “केनद्री्य सरनि्य सनरनि” र “नजलल् सरनि्य 
सनरनि” गठि भएको नथ्यो (गुरुङ २०६६) ।
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भ्र कर पिने र ्छो्टो दरुीको हुिे भएकोले उप्युक् निकलप हुिे ठहर््यो । िर उक् सडकल्ई 
पहुचँ र्गमा बि्उँद् नजलल् सदररकु्र चररको्ट र दोलि् बज्र क्ल्निरर् ओझेल पिने 
भनदै व्यिस््यी, सथ्िी्य जिि् र र्जिीनिक दलक् प्रनिनिन्धब््ट दब्ब आ्यो । पनहलो 
निकलपको अिस्ि ्यसरी भ्यो ।15 ब्ँकी दईु निकलप भिे चररको्ट र दोलि् िणड भएर 
सडक निर म्ाण गिने भनिएको नथ्यो । िर िीरध्ेय कुि-कुि बसिी हुदँ ैआ्योजि्को पहुचँ र्गमा 
बि्उिे भनिे बहससँगै सथ्िी्य सरुद््यले आ-आफिो बसिी हुँदै निर म्ाण गद म्ा उप्युक् हुिे 
िकमा  अग्नड स्िमा थ्ले । प्रसि्निि दईु र्गमाको पूिमा समभ्व्यि् अध्य्यि पनि भ्यो । िर 
कुि बसिी हुदँ ैआ्योजि्को सडक बि्उिे भनिे निष्यर् भिे सरदु््यबीच निि्द नथ्यो ।16 

नि.सं. २०६४ र् सडक रेि्ंकि निि्दबीच चररको्ट–दोलि् िणडर् िैकनलपक 
पहुँच र्गमाको ्छिो्ट गिने बृहि् ्छलफल भएको नथ्यो । उक् ्छलफलले अि्थ्ल्य–
देउर्ली–निि्िल–नसंहिि सडक (िललो बसिी भएर ज्िे र्गमा) निर म्ाणको ल्नग 
नजलल् सरनि्य सनरनि र भीरेश्वर िगरप्नलक्ले सरनि्य गिने निणमा्य सरेि ग¥्यो । उक् 
निणमा्य गद म्ा िगरप्नलक्ले जलनिद्युि आ्योजि् प्रिेश र्गमाको ल्नग रुआबज्नबि् जगग् 
उपलब्ध गर्उिे, आ्योजि्ले सडक निर म्ाण गिमा बजे्ट नदिे र सडक निर म्ाणको रिरर् 
आउिे सरस्य्को हल गिमा िगरप्नलक्ले सरनि्य गिने सहरनि भ्यो । ्यद्यनप र्नथललो 
बसिीक् ब्नसनद्ले सबै बसिीको बीच पिने गरी सडक निर म्ाण गिुमापिने नजनकर गरररहे । 

15 उक् र्गमा बि्उिु प¥्यो भिेर सुसप् क्षर्ििीक् ब्नसनद्ले र्ग गरे पनि उिीहरूको 
“पहुँच िपुगेको” त्यह्ँक् अगुि्ले अध्य्यिको रिरर् बि्एक् नथए । सथ्िी्य अगुि्हरूसँग 
फ्गुि १६, २०७४ र असोज ५ र ६, २०७६ र् गररएको कुर्क्िी ।

16 उक् क्षेरिर् र्नथललो बसिीक् ब्नसनद्ले शुरूर् स्िदोब््टो–कृनष बज्र–ि्थमाली–
निि्िल र्गमा बि्उि सरथमाि ज्ुट्उिे प्र्य्स गरे । िललो बसिीक् ब्नसनद्ले अि्थ्ल्य–दउेर्ली–
निि्िल–नसंहिि सडकल्ई आ्योजि्को पहुँच र्गमा बि्उिुपिने भनदै िगरप्नलक् र नजनिस 
क््य म्ाल्यर् ्धि म्ा िथ् दब्ब क््यमारिरहरू अग्नड स्रे । रिरशः िललो िथ् र्नथललो बसिीक् 
ब्नसनद्ले आ-आफि् बसिीब््ट सडक निर म्ाण गिमा भनदै दब्ब नदिे र ्धि म्ा बसिे क््यमारिर निरनिर 
भ्यो । निि्दक् बीच आ्योजि्को अध्य्यिले सुझ्एको दोस्ो निकलप, कृनष बज्र–ि्थमाली–
निि्िल र्गमा आ्योजि्को पहुँच र्गमा िबनिे भ्यो । फेरर र्नथललो बसिीक् ब्नसनद्ले सबै 
बसिील्ई बीच प्रेर सडक निर म्ाण गिमा भनदै अि्थ्ल्य–देउर्ली–र्ि्र््ेट–ि्थमाली–निि्िल र्गमा 
बि्उि सहरनि गरेर अग्नड बढे । िर िललो भेगक् ब्नसनद्ले आ्योजि्ले अध्य्यि गररसकेको 
र प्र्निन्धक दृनष्ले उप्युक् देनिएकोले िललो भेगब््ट िै आ्योजि्को पहुँच र्गमा बि्उि भनद ै
“आ्योजि् प्रिेश र्गमा प्रभ्निि क्षेरि जिसरोक्र सनरनि” गठि गरी निरनिर दब्ब नसजमाि् गरे । 
ल्रो सर्य आ्योजि्को पहुँच र्गमा कह्ँब््ट बि्उिे भनिे निि्द चल्यो ।
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अनििः ्छिो्ट गररएको िललो रेि्ंकिब््ट सडक निर म्ाण गिमा जगग् उपलब्ध िभएकोले 
आनथमाक िषमा २०६४/६५ र् ट््र्य्क निर म्ाणको क्र अग्नड बढेि ।17 

पहुँच र्गमाको ट््र्य्क निर म्ाण हुि िसकिुको प्छ्नड नबि्रुआबज् जनरि उपलब्ध 
िहुिु र्रि नथएि । पनहलो कुर् सथ्िी्यसँग ्छलफल िै िगरी केही व्यनक्सँग नरलेर 
िगरप्नलक्ले पहुँच र्गमाको ल्नग नबि्रुआबज् जनरि उपलब्ध गर्उिे निणमा्य ग¥्यो । 
दोस्ो, सडक रेि्ंकिको रिरर् सथ्िी्य िहर् क््यमारि एक करमाच्रीको घर गोठ पद म्ा 
भिे रुआबज् नदिे निणमा्य गरर्यो । उक् “निभेदक्री” निणमा्यको सथ्िी्य जिि्ले निरो्ध 
गरे । स्थै, सडक रेि्ंकिर् परेको घर र गोठ ्छल्एर सडक निर म्ाण गिमा सनकन्छ; 
त्यसरी निर म्ाण गरौ ँभिेर प्रसि्ि गरे । त्यो कुर्र् सहरि िहुिे हो भिे अरूले च्नहँ नकि 
नबि्रुआबज् जनरि नदिे भनिे कुर् उठ््यो ।18 ्यो निि्द थप जन्टल हुँदै ग्यो । ्यसरी 
आ्योजि्को पहुँच र्गमा कह्ँब््ट निर म्ाण गिने भनिे निि्दले निरनिरि् प््यो र सडक 
निर म्ाण क््यमार् थप नढल्इ भ्यो ।19 

निि्दबीच र्नथललो बसिीक् ब्नसनद्ले सबैल्ई प््यक पिने ठ्उँब््ट सडक 
निर म्ाण गरौ ँभिेर निरनिर पहल गरेको देनिन्छ ।20 ल्रो ्छलफल बहस र आनदोलिको 
बलर् र्जिीनिक दल, सथ्िी्य निक््य र सरोक्रि्ल् सँगको ्छलफल पचि्ि् रंनसर 

17 सडक निर म्ाणक् अगुि्सँग पुस २४, २०७३; फ्गुि ८ र ११, २०७३ र् गररएको 
कुर्क्िी ।

18 केही सथ्िी्य व्यनक्हरूसँग पुस २२ र २४, २०७४; र असोज २, ३ र ५, २०७६ र् 
गररएको कुर्क्िी ।

19 र्नथललो ि्र्कोशी आ्योजि्ले प्रिेश र्गमाक् ल्नग अन्य ठ्उँर् रुआबज् नििरण गिने 
भएको नथ्यो । त्यस भेगक् जिि्ले पनि प्रिेश र्गमा बिे सडक पनि हुिे र रुआबज् पनि प्इिे 
आश् गरररहेकोर् िगरप्नलक्को निणमा्यले उिीहरूर् निर्श् र आरिोश पैद् गरेको नथ्यो । झि ्
र्नथ आफिो करमाच्रील्ई भिे घर गोठको रुआबज् नदिे िगरप्नलक्को निणमा्य थप निि्दको 
क्रण बनि पुग्यो । सरनि्यक्री भूनरक् िेलिुपिने निक््य आफै निि्दको क्रण बनिु दु:िद् ि 
नथ्यो िै उसको पन्छललो निणमा्य सुश्सिक् दृनष्ले पनि निि्द्सपद नथ्यो । 

20 ्यसै रिरर् केही अगुि्ले पहुँच र्गमा र्नथललो रेि्ंकिब््ट िुरुनि निर म्ाण गिमा र्ग 
गददै आ्योजि्को केनद्री्य क््य म्ाल्य क्ठर्डौरँ् ्धि म्ा सरेि नदए । उिीहरूले थप आनदोलिको 
चेि्ििी नदँदै “आ्योजि्को प्रिेश र्गमा बसिीको बीचब््ट िुरुनि निर म्ाण गिुमापिने; सडक निर म्ाण 
गिमा जिि्ले निःशुलक जगग् उपलब्ध गर्उिे” प्रसि्ि गरे । त्यो अगुि् सरूहले र्जिीनिक दल, 
नजलल् सरनि्य सनरनिक् व्यनक्हरूल्ई पनि आफिो र्गर् सहरि गर्ए । सबैको सहरनिपन्छ 
आ्योजि्ले पनि िगरप्नलक्सँग सरनि्य गरेर सडक िनि सुझ्उँदै ल्गेको िचमा आ्योजि्ले 
िगरप्नलक् र्फमा ि भुक््िी गिने प्रनिबद्धि् जि््यो । सडक निर म्ाणको पहल गिने अगुि्हरूसँग 
पुस २४, २०७३ र असोज २ र ३, २०७६ र् गररएको कुर्क्िी ।
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१५, २०६५ र् आ्योजि्क् ल्नग गठि भएको नजलल् सरनि्य सनरनिको बैठकले 
पूिमा निणमा्य रद् गरी अि्थ्ल्य–देउर्ली–र्िर््ेट–ि्थमाली–निि्िल र्गमाल्ई पहुँच र्गमा 
बि्उिे निणमा्य ग¥्यो । उक् निणमा्य पचि्ि् आरभेल् र्फमा ि रंनसर २०६५ को अनिर् 
सडक निर म्ाण गिमा १५ सदस्यी्य निर म्ाण उपभोक्् सनरनिको गठि भ्यो । उक् सनरनिर् 
आरभेल् र्फमा ि १३ जि् पुरुष र २ जि् रनहल् रिोिीि भए । सनरनिको गठि गद म्ा 
३३ प्रनिशि रनहल् सरे्टिुपिने क्िूिी प्र्ि्ध्ि ल्गू गररएि भिे सनरनिको पद्न्धक्रीर् 
सबै पुरुष र्रि ्छ्निए । निर म्ाण क््यमा गद म्ा पुरुष पद्न्धक्री िै सडकको ट््र्य्क निर म्ाण र 
िचमा व्यिसथ्पिर् सनरि्य रहे । रिोिीि रनहल् सदस्यहरू सनरनिको निणमा्य पुनसिक्र् 
ह्नजरी जि्उि र्रि सीनरि प्ररए । 

सडक निर म्ाणक् रिरर् निि्द निरनिर चलेको क्रणले सहज रूपर् निर म्ाण क््यमा 
अनघ बढ्ि सकेि । सडकको ट््र्य्क िोलिे निष्यर् निनभनि सरूहबीच ्धेरै प्टक झडपको 
नसथनि सरेि बन्यो । सरोक्र सनरनिक् एक सदस्यक् अिुस्र सडक निर म्ाणको सर्यर् 
स्ँझपि ब्नहर नहँडडुल गिदै डर्उिुपिने भ्यो । उक् क्षण समझँदै उिले भिे, “र्न्ेछहरू 
र्नि ८ बजेसमर ्टचमा ब्लेर रूि-रूिर् झुननडएर बसे, निर म्ाण क््यमा अिरो्ध गिने कोनसस 
गरे ।” उिक् अिुस्र त्यसर् सडक निर म्ाणको शुरूदेनि िै निरो्ध जि्उँदै आएक् 
सरूहक् स्थै आफिो सबै जनरि सडकर् पिने भ्यले रिनसि जगग्ि्ल्हरू पनि नथए । 
्यसले सडकको ट््र्य्क िोलिे क्रल्ई असहज बि््यो । िी सदस्यले थपे, “सडक निर म्ाण 
निि्दक् क्रण ह्री रल्री ज्ँद् पनि निभ्नजि भएर बस्यौ ँ ।”21 ्यसले उपभोक्् 
सनरनि र्फमा ि सडक निर म्ाण गिने क््यमार् बसिी-बसिी बीचर् रिरु्ट्ि कुि हदसमर 
पुगेको नथ्यो भनिे बुझ्उँ्छ ।

निि्दक् बीच पुस-र्घ २०६५ र् उपभोक्् सनरनिले झनडै १८ ल्िको ल्गिर् 
केही निि्द भएक् ठ्उँ ब्हेक डोजर र्फमा ि सडकको ट््र्य्क िोल्यो । सडकको ट््र्य्क 
निर म्ाण पचि्ि् उपभोक्् सनरनिले िगरप्नलक्ल्ई हसि्निरण गरी ल्गि रकरको अननिर 
नकसि् सरेि भुक््िी नल्यो । क््यमा समपनि भए पचि्ि् स्िमाजनिक परीक्षण भ्यो भएि 
सथ्िी्यि्सी अिनभज्ञ नथए । िगरप्नलक्ल्ई सडक हसि्निरण गरेको झनडै दुई रनहि् 
नबनिसकद् पनि आ्योजि् सिरोनिनिको ल्नग पहल भएि । ्यसै रिरर् निर म्ाण उपभोक्् 
सनरनिले सडक निर म्ाण गद म्ा आनथमाक अनि्यनरिि् गरेको, निर म्ाणपन्छ स्िमाजनिक परीक्षण 
र सुिुि्इ िगरेको िथ् सडक सिरोनिनिको ल्नग पहल िगरेको भनिे आि्ज केही सथ्िी्य 
अगुि्ले उठ्ए । स्थै, उिीहरूले िुरुनि आरभेल्को आ्योजि् गिमा िथ् निर म्ाण समपनि 
भएपन्छ स्िमाजनिक परीक्षण भएको भए त्यसको सुिुि्इको र्ग गरे । ्यसै सनदभमार् एक 
अगुि्ले भिे, “ह्रीले निर म्ाण िचमा लग््यि निष्यर् स्िमाजनिक सुिुि्इ गिमा र्ग ग¥्यौ ँ। 

21 सरोक्र सनरनिक् एक सदस्यसँग असोज ३, २०७६ र् गररएको कुर्क्िी ।
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िर उपभोक्् सनरनिले जलनिद्युि आ्योजि्को पैस्को हो, के-को स्िमाजनिक सुिुि्इ 
गिने भनिे जब्फ नदए ।”22 उक् प्रसंगर् त्यस उपभोक्् सनरनिक् एक पद्न्धक्रीले 
भिे समबनन्धि निक््यर् प्रनरि्य् अिुस्र सुिुि्इ भइसकेको र ल्गि रकर पनि भुक््िी 
भइसकेकोले फेरर स्िमाजनिक सुिुि्इ गिुमा िपिने नजनकर नथ्यो ।23 

आनथमाक अनि्यनरिि् र स्िमाजनिक सुिुि्इको र्गक् निष्यर् भएको निि्दसँगै 
सडक ल्य्उि स्रूनहक पहल गरेक् व्यनक्हरू बीचरै पनि दर्र पैद् भ्यो । एकिफमा , 
सकेसमर सबै निक््यसँग सरनि्य गरी न्छ्टो सडकको सिरोनिनि गिुमापिने दब्ब नथ्यो 
भिे अककोिफमा  निर म्ाण उपभोक्् सनरनिले कुिै पहल गरेि भनिे आि्ज पनि उठ््यो । 
फलसिरूप केही अगुि्को दब्ब पचि्ि् चैि २९, २०६५ र् आरभेल् बोल्इ्यो । उक् 
भेल्ले ट््र्य्क निर म्ाणसँगै उठेक् निनभनि सरस्य्को सर््ध्ि गिमा र समबनन्धि निक््यसँग 
सरनि्य गरी सडकको सिरोनिनिको पहल गिमा पुि: िौ सदस्यी्य सरोक्र सनरनि गठि गिने 
निणमा्य ग¥्यो । उक् सनरनिर् आठ जि् पुरुष र एक जि् रनहल् नथए । उक् सरोक्र 
सनरनि पनि क्िूिले नि्ध म्ारण गरे बरोनजर सर्िेशी बनि सकेि ।

निनभनि दब्ब र निलमबबीच सरोक्र सनरनिले पहुँच र्गमाको सिरोनिनिक् ल्नग 
जगग् उपलब्ध गर्उि २०६६ स्लको शुरूब््ट पहल नल्यो । आ्योजि् र िगरप्नलक्सँग 
सरनि्य गरी सडकको सिरोनिनिको क््यमार् सघ्उिे क्र ग¥्यो । सिरोनिनिको क्र समपनि 
भएपन्छ उक् सरोक्र सनरनिल्ई आ्योजि्सँग सरनि्य गरी स्रूनहक नहिक् सि्लर् 
सथ्िी्यक् िफमा ब््ट र्ग र्खिे; सडकको ररमाि गिुमापरे अथि् सडक सञच्लिर् कुिै 
ब््ध् अिरो्ध भए ्य् पनहरो आए आ्योजि्ल्ई िुरुनि िबर गिने र आिश्यक परेको 
सह्योग गिने नहस्बले भूनरक् िोनकएको नथ्यो । सडक सिरोनिनिको सर्यर् पनि सरोक्र 
सनरनिले निि्द सर््ध्ि गिनेदेनि ठेकेद्रल्ई सरस्य् परे आ्योजि्सँग सरनि्य गरी 
सर््ध्ि गररनदिे लग््यिक् क्रले सरोक्र सनरनिको प्रभ्िक्री भूनरक् आिश्यक 
देनि्यो । ्यद्यनप, ट््र्य्क निर म्ाण क््यमार् भएको आनथमाक अनि्यनरिि्को सि्ल उपभोक्् 
सनरनि र सथ्िी्य अगुि्हरूको निि्दले ओझेलर् प¥्यो । 

्यी घ्टि्हरूल्ई केल्उँद् सथ्िी्य िहर् सरनि्यक्री भूनरक् निभ्उि सथ्िी्य 
निक््य असफल भए । र्जिीनिक दल र आ्योजि्को क्रल्ई सहज ि्ि्िरण बि्उिे 
भिेर गठि भएको सरनि्य सनरनिको भूनरक् सरेि सपष् देनिएि । अिुसन्ध्िर् सहभ्गी 
सथ्िी्य अगुि्ले केही व्यनक्क् सि्थमाको ल्नग सथ्िी्य निक््यक् प्रश्सक आफिो 
नजमरेि्रीब््ट चुकेको बि्ए ।24 आर ि्गररकको सहभ्नगि्र् सडक निर म्ाण गिने क््यमा 

22 सथ्िी्य एक अगुि्सँग असोज ३, २०७६ र् गररएको कुर्क्िी ।
23 ितक्लीि उपभोक्् सनरनिक् एक पद्न्धक्रीसँग असोज ७, २०७६ र् गररएको कुर्क्िी ।
24 सथ्िी्य अगुि्हरूसँग स्उि १७, २०७४ र असोज २, २०७६ र् गररएको कुर्क्िी ।
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प्रदशजी हुिुको सट्् निि्दल्ई चक म्ाउिे भूनरक्र् देनिए । उपभोक्् सनरनि लग््यि 
ि्गररक सनरनिको गठि गद म्ा सर्िेशी ििरले हुि सकेि । फलिः सथ्िी्य निक््य र 
ि्गररक सर्जले पहलकदरी नलि सकेि । िर र्जिीनिक निच्ि्िी भिे अझ निरनिर 
चलेको देनिन्छ । उद्हरणक् ल्नग सथ्िी्य िहको निि म्ाचिपन्छ पुस २०७५ र् उक् 
सडकको ि्य्ँ सरोक्र सनरनिको गठि भ्यो । सो सनरनि नकि गठि गिुमाप¥्यो भनिे प्रश्नर् 
उक् सनरनिक् एक पद्न्धक्रीले भिे :

्यो सडकल्ई आ्योजि्ले निर म्ाण अिन्धभर प्रिेश र्गमाको रूपर् नलएको हो । आ्योजि् 
निर म्ाण समपनि भएपन्छ सडक क्लोपरेि गरेर सथ्िी्य सरक्रल्ई हसि्निरण गिने भद्र 
िर अनलनिि सहरनि भएको नथ्यो । अनहले आ्योजि् निर म्ाणको क्र अननिर चरणर् 
्छ । अब ्धेरै भ्री ढुि्िी गिुमा पनि पददैि । िर ्यो झनडै ४.५ नक.री. सडक क्लोपरेि 
गिने कुिै ्छ्ँ्टक्ँ्ट देनिएि । पुर्िो सरोक्र सनरनि निनषरि्य भ्यो । ्यो निष्यर् कुिै 
पहलकदरी िनलएको हुँद् आरभेल् र्फमा ि निणमा्य भई ि्य्ँ सनरनि गठि भएको हो ।25

िी पद्न्धक्रीक् अिुस्र सनरनिको गठि सडकक् ल्भग््हीहरू सबैल्ई सरे्टी सर्िेशी 
बि्इएको ्छ । भेगी्य नहस्बले िड् िं. २, ३ र ४ सरेन्टएको ्छ । जिज्नि, रनहल् र 
दली्य नहस्बले सर्िेशी बि्इएको ्छ । िौ सदस्यी्य सरोक्र सनरनिर् एक पद्न्धक्री 
सनहि जमर् िीि रनहल् र ब्ँकी ्छ जि् पुरुष ्छि् । ्यद्यनप आरभेल्र्, जसले ि्य्ँ 
सरोक्र सनरनि बि्उिे निणमा्य गरे “उिीहरूले पुर्िो सरोक्र सनरनिक् पद्न्धक्री िथ् 
सदस्यल्ई ि कुिै ज्िक्री नदए ि ि आरनरिण िै गरे ।”26 

पुर्िो सरोक्र सनरनिल्ई नकि आरनरिण गररएि भनिे प्रश्नर् र्जिीनिक क्रणिफमा  
संकेि गददै पुर्िो सरोक्र सनरनिक् अक्मा एक सदस्यले भिे, “सनरनिर् िेिृतिर् रहेक् 
व्यनक् र्जिीनिक रूपर् फरक ्ध्रर् रहेको हुि्ले अनहले निि म्ानचि जिप्रनिनिन्धले 
ि्य्ँ सरोक्र सनरनि बि्एको हो । र्जिीनिक रूपर् जह्ँ भए पनि सबैल्ई आरनरिण 
गरेर ि्य्ँ सनरनि च्यि गरेको भए र्म्ो क्रको ल्नग सबैको सहरनि हुनथ्यो । त्यो हुि 
सकेि । पुर्िो सनरनिक् सदस्यल्ई आरनरिण िगररिु र्जिीनिक प्रनिशो्ध हो ।”27 उिक् 
अिुस्र पुर्िो सरोक्र सनरनिक् सदस्यले ि्य्ँ सरोक्र सनरनिको गठि सबैको र््य 
सलल्ह बरोनजर िभएको र अनघललो सरोक्र सनरनिर् रहेक् व्यनक्ल्ई पनि सहभ्गी 

25 सडक निर म्ाण उपभोक्् सनरनिक् एक पद्न्धक्रीसँग असोज ७, २०७६ र् गररएको 
कुर्क्िी ।

26 पुर्िो सरोक्र सनरनिक् अध्यक्षसँग असोज २, २०७६ र् गररएको कुर्क्िी ।
27 पुर्िो सरोक्र सनरनिक् सदस्यसँग असोज ३, २०७६ र् गररएको कुर्क्िी ।
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िगर्उिु “अलोकि्ननरिक संसक्र” हो । उिले थपे “अनहले ्धेरै ि्य्ँ घरहरू सडक ्ेछउर् 
बिेक् ्छि् । िी घर निर म्ाण गद म्ा सडकको ि्ल् पुरेक् ्छि् । सडकको क्षेरि्न्धक्र नरचेर 
घरको पे्टी बि्एक् ्छि् । िर ्यस निष्यप्रनि ि्य्ँ सनरनिर् बसेक् पद्न्धक्रीहरू रौि 
्छि् ।” सर्ज र स्रूनहक नहिभनद् पनि व्यनक्गि र सरूहगि सि्थमा पूर् गिमा सरोक्र 
सरूहको ि्रर् र्जिीनि ह्बी भएको उिल्ई ल्गेको ्छ । 

दोलि्र् नजलल्को सदररुक्र िनजक एउ्ट् सडक निर म्ाण गिमा भएक् निनभनि 
र्जिीनिक कसरि र निि्द, उपभोक्् सनरनि लग््यिक् अन्य सनरनिहरू सि्थमा केननद्रि 
हुँद् ि ि सर्िेशी ििरले सनरनिको गठि हुि सक्यो ि ि बिेक् सनरनि पनि प्रदशजी 
र जब्फदेही हुि सके । त्यसै गरी नि्यरि गिने निक््य, िगरप्नलक्ले आफिो भूनरक् 
निभ्उि सकेको देनिएि । अनिर निक््यको सरनि्यर् पनि करी देनि्यो । ्यो एउ्ट् 
उद्हरण हो ।

्यसरी दोलि्र् सडक पूि म्ा्ध्रको निर म्ाण अभ्य्स कसरी भइरहेको ्छ भिेर हेिने हो 
भिे, नि.सं. २०६२–२०६३ पन्छ प्रत्ेयक िषमा हुिे अस्रे निक्सको बहस र गुणसिरहीि 
सडक निर म्ाण भएक् गुि्स् ्धेरै ्छि् । आनथमाक िषमाको अनिर् निक्स बजे्ट “नफ्ज” हुिे 
भनदै सडक निर म्ाणले प्रत्ेयक आनथमाक िषमाको अनिर् प्र्थनरकि् प्उँ्छ । िी सडक िनद् 
अत्यन्धक डोजरको प्र्योगले कै्यौ ँबसिीहरू पनहरोको जोनिरर् परेक् ्छि् । स्थै सडक 
निर म्ाण गिमा उपभोक्् सनरनि लग््यि अन्य सि्थमा सरूह र क््य म्ानि्यि गर्उिे निक््यको 
भूनरक्ब्रे प्रश्न उठेक् ्छि् । स्थै, सथ्िी्य क्षेरिर् “फजजी उपभोक्् सनरनि” को गठि, 
क्गजी प्रनरि्य्र् हुिे नरलेरिो र दलक् हसिक्षेप लग््यिक् बहसले थप जन्टल बिेको 
प्रस्ट हुन्छ ।28 सडक निर म्ाणर् हुिे अनि्यनरि्ल्ई गमभीर रूपले हेररएको भ्ि हुँदैि । 
्यद्यनप, सबै सडक ्यसरी िै निर म्ाण भए भनिे निषकषमार् पुगि सनकँदैि । सडक निर म्ाणर् 
उपभोक्् सनरनि र्रि होइि अन्य सरोक्रि्ल् निक््यको भूनरक् हुिे हुँद् उपभोक्् 
सनरनिको क्रणले र्रि ्यी कुर्हरू भएक् होइिि् । कनिप्य व्य्िह्ररक कनठि्इ िथ् 
प्रश्सनिक प्रनरि्य्र् हुिे झरेल्ले पनि जन्टलि् ल्य्एक् ्छि् । 

28 र्जेनद्र र्िन्धरले दोलि्ब््ट कावन्तपुर दैनिकर् गरेक् ररपोन्टमाङहरूले भुई ँिहर् भएक् 
सडक निर म्ाण अभ्य्सक् केही दृष््नि उज्गर ग्छमा  (हेिुमाहोस्, र्िन्धर २०६६, २०६८क, २०६८ि, 
२०७०क, २०७०ि, २०७२, २०७३) ।
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सडक ननमामाणमा जनसहभानगता, अनुगमन ि कागजी सशुासन

सडक उपिभोक्् सलरलिको गठि र ि्गररक सहभ्लगि्को अभ््स
उपभोक्् सनरनि र्फमा ि निक्सक् क्र गिने र्न्यि् सर्िेशी लोकि्ननरिक पद्धनिर् 
आ्ध्ररि ्छ ।29 ्यस पद्धनिर् आ्योजि्को ्छिो्टसँगै ल्भ्ननिि सरुद््यब््ट उपभोक्् 
सनरनिको गठि गिमा स्िमाजनिक सूचि् र्फमा ि आरभेल् बोल्इन्छ । उक् भेल्ले उपभोक्् 
सनरनिको गठि र आ्योजि् क््य म्ानि्यिब्रे ्ंुटगो लग्उिु प्छमा  । सनरनिर् ल्भ्ननिि 
सरुद््य—सीर्निकृि, दनलि, रनहल्, जिज्नि सरुद््य—ल्ई सरे््टिुपिने हुन्छ । सनरनिर् 
कमिीर् ३३ प्रनिशि रनहल् र पद्न्धक्रीर् एक जि् रनहल् हुिुपिने प्र्ि्ध्ि सरेि ्छ । 
र, उपभोक्् सनरनिको गठि सिमासमरनिर् हुि िसके चुि्िी प्रनिसप्ध म्ा गर्ई बहुरिको 
आ्ध्रर् व्यनक्हरूको ्छिो्ट गिने व्यिसथ् ्छ (िेप्ल सरक्र २०६७) । ्यसरी उपभोक्् 
सनरनि र्फमा ि निक्स क््यमा गद म्ा नजमरेि्र, जब्फदेही ि्गररकको सहभ्नगि् सुनिनचिि हुिे 
र निर म्ाण क््यमा प्रदशजी हुिे अपेक्ष् र्निन्छ । िर अध्य्यिक् रिरर् कुर्क्िी गररएक् 
अन्धक्ंश सहभ्गीहरूको बुझ्इ उपभोक्् सनरनिको गठि “ि्र र्रिको सर्िेशी” हुिे, 
निणमा्य-प्रनरि्य्र् स्धै ँ िै सीनरि प्रभुतिश्ली िगमाको दबदब् हुिे र बहुसंख्यकको भूनरक् 
केिल निणमा्य पुनसिक्र् दसििि गरी सनरनिले गरेक् निणमा्यको सदर गिने/िै्ध्निकि् 
नदिे कुर्र् सीनरि हुि पुगे ।

ल्रो सर्य र्जिीनिक अनसथरि् र सथ्िी्य िहको निि म्ाचि हुि िसकद् २०६२–
२०६३ स्लको जिआनदोलि पचि्ि् सथ्िी्य िहर् “सिमादली्य सं्यनरि” सनरि्य भ्यो । 
्यस अध्य्यिक् उत्रद्ि्हरूक् अिुस्र दलहरू सं्यनरि र्फमा ि र्जिीनिक भ्गबनड्र् 
सीनरि भए । त्यही रौक्र् केही व्यनक्हरू नरलेर आफिो अिुकूलर् उपभोक्् सनरनि 
बि्उिे र घर-घरर् लगेर भेल् पुनसिक्र् सही ्छ्प गर्एर सनरनिको ्ंुटगो लग्उिे 
क्र पनि भ्यो । सनरनिर् सरक्री करमाच्री, नशक्षक, र्जिीनिक दलक् िेि्, निि म्ानचि 
जिप्रनिनिन्ध उपभोक्् सनरनिर् बसि िप्उिे प्र्ि्ध्ि नथ्यो । िर सनरनिर् “र्जिीनिब््ट 
अलग भएको सििनरि व्यनक् हुिु भिेको ि ्धेरै ्ट्ढ्को कुर् हो” भनिे केही सञच्रकरजी 
र सथ्िी्य अगुि्हरूको भि्इले क्गजी सीनरिि्ल्ई पुनष् ग्छमा  । स्थै उिीहरूले 
दलहरूको प्रत्यक्ष दब्ब, निदनेशि, पहुँच र शनक्को आ्ध्रर् उपभोक्् सनरनि गठि हुिे 
र पद्न्धक्री िोनकिे गलि अभ्य्स भएको सरेि बि्ए । 

एक र्जिीनिक दलक् प्रनिनिन्धले आफिो अिुभि सुि्उँदै सिमादली्य सं्यनरि सनरि्य 
हुँद् आरभेल्र् उपनसथनि कनि भ्यो, सबैको सहभ्नगि् भ्यो नक भएि भनद् पनि उक् 

29 हेिुमाहोस्, श्ी ५ को सरक्र २०५६क, २०५६ि, २०६१; िेप्ल सरक्र २०६७, २०६९, 
२०७३, २०७४ । 
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भेल्ब््ट सनरनिल्ई कसरी िै्ध्निकि् नदिे भनिे कुर्र् जोड नदिे गरेको बि्ए ।30 
एक सथ्िी्य िहक् करमाच्रीले निगिर् उपभोक्् सनरनि गठिको अिुभि सुि्उँदै भिे, 
“र्न्ेछको उपनसथनि िगण्य हुिे कनिप्य आरभेल्र् रनहल्को उपनसथनि ि अझ कर हुिे 
िै भ्यो ।...प्र््य: ग्उँ घरर् पुरुषको सहभ्नगि् बढी हुिे र रुख्य िेि्ले आफू अिुकूल 
सनरनि बि्उि र रनहल्को सहभ्नगि्ल्ई पनि देि्उि श्ीर्ि् को उपनसथनि हुँद् पनि 
उसको श्ीरिील्ई सनरनिर् र्खिे क्र पनि भ्यो ।”31 

चररको्टक् एक अगुि्ले उपभोक्् सनरनि गठिब्रे आफिो अिुभि सुि्उँदै भिे, 
“सनरनिर् को-को बसिे भिेर पनहले िै दईु/च्र जि् अगुि् भनिेहरू ्छलफल गरी कसल्ई 
सनरनिर् र्खिे ि् िर्खिे रो्ट्रो्टी सहरनि ग्छमाि् । उपभोक्् सनरनि गठि गिने नदि त्यही 
सरूहले एक अककोल्ई सनरनिर् बसि आग्ह ग्छमाि् । अनत्यर् सिमासमरनिले सनरनि बिेको 
भनिन्छ । के त्यो सिमासमरनिले बिेको उपभोक्् सनरनि हो ?” उिक् अिुस्र भेल्र् 
सहभ्गी सिमास््ध्रणले ि्ली बज्एर ्ट्ठ्ब्ठ्ले गरेको निणमा्य सदर र्रि गिने हुि् । 
गलि क्रको निरो्ध गिने र्न्ेछ उपभोक्् सनरनिर् च्यि हुि िसकिे उिको भि्इ ्छ ।32 

उपभोक्् सनरनिको गठिर् सीनरि पहुँचि्ल् ्ट्ठ्ब्ठ्को िचमाश्व रहिे कुर्र् 
अन्धक्ंश उत्रद्ि् सहरि देनिए । स्थै, सनरनिर् सदस्यको िोजी हुँद् उक् व्यनक् 
सि्थमा सरूह अिुकूलको ्छ नक ्ैछि ? ्य् उसको र्जिीनिक पृष्ठभूनर कसिो हो ? र 
सनरनिर् र्िेपन्छ क्र गिने रिरर् सि्थमा ब्नझँद् सरस्य् हुन्छ नक हुनि भनिे कुर्र् 
सनरनि गठिकि्मा ्योजि्बद्ध िररक्ले प्रसिुि हुिे उिीहरूको बुझ्इ ्छ । सनरनिक् सदस्य 
च्यिर् हुिे र्जिीनिक ज्लझेलब्रे अध्य्यिक् एक सहभ्गीले भिे :

सनरनिर् बसिे भिेको ठूलो र्न्ेछ हुिल्ई होइि । त्यह्ँ क्र गिुमाप्छमा , जो बसे पनि 
भ्यो । क्र गद म्ा क्िूिी र प्रनरि्य्र् झरेल् हुन्छ । त्यो नरल्उि सकिेले र्रि नजमर् 
नलिे हो । सनरनिर् बसिेले केही क्र िगिने भनिे हुँदैि । र्नथ [सरक्री क््य्माल्य] 
नचिेको र्न्ेछ भए सहज हुन्छ । िप्ईकंो नचिेको र्न्ेछ को ्छ ? भोनल क्र गद्मा सरस्य् 
परेपन्छ सनकदि भनि प्इँदैि । क्र गिमासकिे र्न्ेछ बसिुप¥्यो । पद ओग्ेटर र्रि हुँदैि ।33 

्यो भि्इले उपभोक्् सनरनि गठि समबन्धी िीि पक्ष उज्गर ग्छमा । पनहलो, कसल्ई सनरनिर् 
र्खिे निणमा्य केही बलश्लीको ह्िर् ्छ । दोस्ो, उपभोक्् सनरनिको गठि प्रनरि्य्ब््ैट ऐि 

30 र्जिीनिक दलक् एक प्रनिनिन्धसँग असोज ७, २०७६ र् गररएको कुर्क्िी ।
31 एक सथ्िी्य करमाच्रीसँग र्घ ६, २०७४ र् गररएको कुर्क्िी । 
32 चररको्टक् एक अगुि्सँग िैश्ि ८, २०७४ र् गररएको कुर्क्िी ।
33 अध्य्यिर् सहभ्गी एक सथ्िी्यसँग चैि ९, २०७३ र् गररएको कुर्क्िी ।
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नि्यरको प्लि् हुदँिै । िेस्ो, क्र गद म्ा क्ििूी ्य् प्रनरि्य्र् झरेल् हुन्छ र त्यो नरल्उिसकिे 
क्षरि् भएको हुिुप्छमा । र्नथ नचिेको र्न्ेछ अथ म्ाि् सरक्री निक््यक् समबनन्धि करमाच्री 
र सरस्य् परे दलक् िेि् गुह्िमासकिे र्रि सनरनिको सदस्य हुि सक्छ । कनिप्य अिसथ्र् 
सनरनिर् र्निह्ले पनि कुिै नजमरेि्री िनदएको अिुभि चररको्टक् अक्मा ्युि्को रहकेो 
्छ । सनरनिर् ह्लीरहु्ली गिने सरहूले प्रश्न गरेको िरुच्उिे उिी बि्उँ्छि् ।34 

्यसरी उपभोक्् सनरनिर् सहभ्गी भएक् व्यनक्हरूले सडक निर म्ाण उपभोक्् 
सनरनिको च्यि सिमासमरनिले गरेको बि्ए पनि िी सनरनिहरू व्यिह्रि: असर्िेशी 
रहेको देनिन्छ । उिीहरूक् अिुस्र सडक निर म्ाण उपभोक्् सनरनि प्रत्ेयक आ्योजि्ब््ट 
आउिे बजे्ट अिुरूप गठि गररन्छ । निर म्ाण क््यमाको शुरू र अनत्यर् आरभेल् बोल्इ 
स्िमाजनिक परीक्षणको सुिुि्इ गिने र ल्गि रकर फरफ्रक गरेपन्छ सनरनिको नजमरेि्री 
सनकिे अपुरो बुझ्इ ्छ । निर म्ाणपन्छ पनि उक् सडकको ररमाि समभ्रको नजमर् ल्भग््ही 
उपभोक्् ि् सरुद््यल्ई िै हसि्निरण गिने प्र्ि्ध्ि ्छ ।35 ्यद्यनप ्यी प्र्ि्ध्िल्ई 
अभ्य्सर् क््य्मानि्यि गद म्ा बेि्सि् गररन्छ ।

त्यसैले उपभोक्् सनरनिको गठि प्रनरि्य् निक्सक् आ्योजि् सञच्लि गिने क्रर् 
र्रि सीनरि ्ैछि । कनिप्य सनदभमार् उपभोक्् सनरनि र्जिीनिक द्उपेचको केनद्र सरेि बनि 
पुगेको ्छ । सबै र्जिीनिक दलले उपभोक्् सनरनिर् “भ्ग िोजिे” र आफि् सरथमाकल्ई 
सरहूको निण म्ा्यक िहर् र्िेर आफू अिुकूल क्र गिमा लग्उिे चलि बढ्द ैग्यो । जसले 
गद म्ा स्िमाजनिक नहिभनद् पनि केही सरूहको ह्लीरुह्ली हुिे र नरलेरिो गिने थलोको 
रूपर् ्यसि् सनरनि निकनसि भए । फलिः जिसहभ्नगि्, प्रदनशमाि् र जब्फदहेी जसि् 
निष्य क्गजर् र्रि सीनरि हुदँ् उपभोक्् सनरनि/ि्गररक सर्जको भनूरक् गौण भ्यो ।

सडक लिर म्ाण अिुगरिको अभ््स र जब्फदेही
दोलि्र् सडक निर म्ाण गिमा अिुद्ि नदिे निनभनि निक््य, सथ्िी्य िहसँगै निर म्ाण गररएक् 
उपभोक्् सनरनि, अिुगरि सनरनि र अन्य पूि म्ा्ध्र निक्सक् आ्योजि् सञच्लि गिने 
सरनि्य सनरनि, सरोक्र सनरनि र जिच्सोक् सि्ल उठ्उि प्रभ्निि सरूह गठि गिने 
अभ्य्स भएक् ्छि् । िी निनभनि सनरनि ि् सरूहको उद्ेश्य भिेको निक्स क््यमार् 
जिसहभ्नगि् जु्ट्उिे, ल्गि सहभ्नगि् सुनिनचिि गर्उिे र निर म्ाण क््यमाल्ई नबि्ब््ध् 

34 चररको्टक् एक ्युि्सँग िैश्ि २०, २०७४ र् गररएको कुर्क्िी ।
35 उद्हरणको ल्नग सावयाजवनक खररद वन्यमावली २०६४ को नि्यर ९७ को उप-नि्यर 

१२ अिुस्र उपभोक्् सनरनिब््ट निर म्ाण क््यमा समपनि भएपन्छ सोको रेिदेि ररमाि समभ्र गिने 
नजमरेि्री सरेि िोकी निर म्ाण क््यमाको अपिति उपभोक्् सनरनि ि् ल्भग््ही सरुद््यल्ई िै 
हसि्निरण गिुमापिने उललेि ्छ (िेप्ल सरक्र २०७३) ।
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अिरो्ध गरी स्रूनहक प्र्य्सर् अग्नड बढ्उि पहल गिने, जि च्सोब्रे बहस, ्छलफल 
र्फमा ि सर््ध्ि निक्लि पहल गिने हो । त्यसिै, अिुगरि सनरनिले निरनिर अिुगरि गिने 
र निगर्िीकि म्ाको भूनरक् निि म्ाह ग्छमा  । उसले आ्योजि्को क््य म्ानि्यिर् सहजीकरण 
गिने, अनि्यनरिि् भए िबरद्री गिने, ि्गररकल्ई ज्गरुक गर्उिे, समबनन्धि निक््यल्ई 
नि्यर क्िूिको सही क््य म्ानि्यि गिमा र त्यसको बनिमाल्पर् क्र गरे क्रब्ही गिमा 
सलल्ह सुझ्ि नदिे हो ।36 

सथ्िी्य िहर् उपभोक्् सनरनि र्फमा ि निक्सको सनिुनलि नििरण र व्य्पक 
जिसहभ्नगि् जु्ट्उिे, निक्सक् ल्नग सोचिे नजमरेि्र र जब्फदेही बहि गिने ि्गररक 
बि्उिे, लोकि्ननरिक पद्धनिल्ई सुदृढीकरण र संसथ्गि गिने भनिए पनि उपभोक्् सनरनिर् 
प्रनरि्य् नरल्एर निनहि सि्थमा पूर् गिने थलोको रूपर् निक्स भ्यो । निर म्ाण क््यमार् 
अनि्यनरिि् भएको र सनरनिक् केही र्न्ेछको ह्लीरुह्ली भ्यो भनिे प्रश्न उनठर्खद् 
निर म्ाण उपभोक्् सनरनिसँगै निर म्ाण क््यमार् सहजीकरण गिने र ल्भ्ननिि सरुद््यब््ट 
अिुगरि गिने सनरनि बि्उिे प्र्ि्ध्ि पनि बन्यो (िेप्ल सरक्र २०६७) । उक् सनरनिको 
नजमरेि्री च्नहँ निर म्ाण क््यमा ठीकसँग भ्यो, भएि ि् उपभोक्् सनरनिले गरेको क्र 
गुणसिरको भ्यो, भएि हेिुमा हो । स्थै, प्रदशजी ढंगले क्र िभएको ल्गे ि् भएको क्र 
नचत्बुझदो िभएर् अिुगरि सनरनिको सदस्यले प्रश्न उठ्उिे िथ् फरक रि सनरनिर् र्खि 
सक्छ । त्यसो भएर् सनरनिको नबल भुक््िी सरेि रोकक् हुन्छ । िर अध्य्यिको रिरर् 
अिुगरि सनरनि पनि गठि हुन्छ भनिे कुर् ्धेरै सिमास््ध्रणल्ई ख्य्ल पनि िभएको प्इ्यो । 

उपभोक्् सनरनिले गरेक् क्रको निगर्िी गिमा, रलू्य्ंकि गिमा र गणुसिर ज्चि प्र्निन्धक 
िथ् नजलल् िहर् अिुगरि सरूह सरेि बि्इएको हुन्छ । अिुगरि सरूहर् निनभनि 
निक््यक् अन्धक्री, पर्रशमाद्ि्, दलक् प्रनिनिन्ध, करमाच्री, ि्गररक सर्ज, परिक्र 
लग््यि निनभनि संघ-संसथ्क् प्रनिनिन्ध सरेि सनमरनलि हुन्छि् । ्धेरै प्टक नजलल् िहर् 
बिेको अिुगरि सनरनिर् बसेर क्र गरेक् चररको्टक् एक ि्गररक अनभ्यनि्ले भिे :

 
दोलि्र् उपभोक्् सनरनिको नबल भुक््िी रोनकएको घ्टि् रेरो ख्य्लर् ्ैछि । 
ि्स गरेर अिुगरि सनरनिर् बसेर उपभोक्् सनरनिले गरेको क्र ठीक दुरुसि भ्यो 
भएि भिेर हेिने हो । सनरनिले गरेको क्र नचत् िबुझे “िो्ट अफ नडसेन्ट” [फरक रि 

36 निर म्ाण क््यमार् हुिे अनि्यनरिि् र गुणसिरहीि क्र हुि िनदि ल्भ्ननिि सरुद््यब््ट 
अनिि््यमा अिुगरि सनरनिको गठि गिने प्र्ि्ध्ि स्ानी्य वनका्य अनुदान सञ्ालन का्ययावववि, 
२०६७ ले गरेको ्छ (िेप्ल सरक्र २०६७) । निर म्ाण क््यमा समपनि भएपन्छ अननिर नकसि् 
भुक््िी गिुमापूिमा अिुगरि सनरनिको नसफ्ररस नलिुक् स्थै स्िमाजनिक परीक्षण र प्र्निन्धक 
रूल्य्ंकि प्रनििेदि बुझ्उिे व्यिसथ् सरेि ्छ ।
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ि् असहरनि प्रक्ट गिने] लेखिे हो । निर म्ाणको रिरर् अनि्यनरिि् भए िभएको र 
क्रको गुणसिर निगर्िी गिने क्र अिुगरि सनरनिको हो । उपभोक्् सनरनिले गरेको 
क्र र्म्ो िभए पनि रैले किै निरो्ध गररिँ । 

्यसब्रे उिले थप भिे;

रैले निरो्ध गरेर, गुणसिरको क्र भएि, अनि्यनरिि् भएको भए अनि्यनरिि् भ्यो 
भिेर के गिने ? अन्य अिुगरिकि म्ाले ठीक ्छ भिे पुगिे । र्िौ ँ त्यो फरक रिको निरो्ध 
र्इन्यु्ट [निणमा्य पुनसिक्] र् लेिे पनि र्इन्यु्ट पररििमाि गरेर नहस्ब फरफ्रक गर्उिे 
भएपन्छ रैले फरक रि र्िेको अथमा के भ्यो ? त्यसैले रैले गुणसिरको क्र िभए पनि 
अनि्यनरिि् भएको भए पनि केही गररिँ । र ११ िषमा सडक निर म्ाण उपभोक्् सनरनिर् 
बसेर पनि क्र गरे ँ । झनडै ३० िषमा पुगि ल्ग्यो ि्िेप्िी उपभोक्् सनरनिर् ्ुछ । र 
सनरनिर् बनसदिँ भनद् पनि सरुद््यले र्नदैिि् ।37 

नित्ी्य नहस्ब नकि्ब र क्रको गुणसिरर् हुिसकिे गडबडल्ई अिुगरि सनरनिले 
निगर्िी गिमा िसकिे केही उत्रद्ि्ले बि्एक् नथए । क््य्मानि्यि ठीक ढंगले िगरेपन्छ 
ऐि क्िूिले केही पनि हुँदैि भनिेर् उिीहरू प्रस्ट देनिनथे । ्यसथमा अिुगरि सनरनिर् 
रहेक्ले सरेि उपभोक्् सनरनिले गरेको क्रर् ल्परि्ही भए पनि ्यसब्रे प्रश्न गिमा 
कनठि हुिे गरेको बि्ए ।38 ल्गि अिुर्ि अिुस्र क्र पूर् गरेको “क्गजी प्रर्ण” 
उपभोक्् सनरनिले ि्य्र गिने र प्र्निन्धक करमाच्रीले सरेि ्यसिो क्गज्ि सिीकृि 
गरेपन्छ अिुगरि सरूहको अिुगरिको ि्सै अथमा िहुिे उिको बुझ्इ नथ्यो । अिुगरि 
सरूहर् सहभ्गी एक सञच्रकरजीले भिे :

दलक् प्रनिनिन्धहरूले सब ठीक ्छ भिेर आफि् क््यमाकि म्ाको बच्उ गरी ह्ल्छि् । 
त्यसो हुँद् अिुगरि औपच्ररकि्र् ्ंुटनगन्छ । अब एक जि्ले क्र र्म्ो भएि भिे 
पनि अरूले ठीक ्छ भिेपन्छ के हुिे ? रुख्य कुर् प्र्निन्धकले ल्गि अिुर्ि अिुस्र 
क्र पुगेको ्छ भिेर क्गज परि बि्एपन्छ अरू ि सब नरल्एर प्स गररह्ल्छि् । 
सनरनिले रकर भुक््िी प्उँ्छ । त्यसैले नजलल् िहको अिुगरि पनि औपच्ररकि् 
र्रैि हो । ्यसले थप िै्ध्निकि् नदिे र्रि हो । ्यो अिुगरि ्टोलीले केही आ्योजि्को 
सथलगि अिुगरि ग्छमा  । ग्डीर् सरर ग्यो कही ँबसेर भिेर ग¥्यो अनि फनकमा ्यो । सबै 

37 चररको्टक् एक ि्गररक अनभ्यनि्सँग असोज ३, २०७६ र् गररएको कुर्क्िी ।
38 अिुगरि सनरनिर् रहेक् व्यनक्सँग जेठ ९, २०७४ र र्घ ७, २०७४ र् गररएको 

कुर्क्िी ।
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कुर् पनहल्ैय नरनलसकेको हुन्छ । समपूणमा क्गज परि र प्र्निन्धक ज्ँच प्स गरेको 
प्रर्ण बिेको हुन्छ । क्र िै िगरी क्गज र्रि बि्एर ि्ि िोजेको भए क्र भएि 
भनिु । डोजर दौड्एको ्छ । र््टो क््ेटकै हुन्छ । अब प्र्निन्धक कुर् ि प्र्निन्धकले 
हेिने हो । अनि िै करसल क्र भए प्रश्न उठ्िे हो िरि त्यो प्रनरि्य् नरल्एर प्स हुन्छ ।39 

्यसरी हेद म्ा उपभोक्् सनरनिले निक्सक् क्र गद म्ा क्गजी प्रनरि्य्र् बढी ध्य्ि नदिे 
ग्छमाि् । क्िूिि: उपभोक्् सनरनिले निर म्ाण गिने सडकहरूर् जिश्रल्ई प्र्थनरकि् 
नदिे र ठुल् रेनसिरी औज्र ि् डोजर प्र्योग गिमा िप्उिे भनिएको ्छ ।40 िर जिश्रको 
स््टो ठुल् औज्रको प्र्योग गद म्ा निर म्ाण क््यमा न्छ्टो हुिे, थोरै बजे्टले पनि ्धेरै सडक 
िनि सनकिे र श्र व्यिसथ्पिको सरस्य् पनि िपिने हुँद् दोलि् नजलल्र् अन्धक्ंश 
ग््रीण कृनष सडकहरू निर म्ाण गिमा ठुल् रेनसिरी औज्रको प्र्योग गररएक् ्छि् । िर 
त्यस कुर्को अिुगरि नकि भएि भनिे प्रश्न अथमापूणमा ्छ । 

ि्स गरेर उपभोक्् सनरनिले गरेको निर म्ाण क््यमा करसल गुणसिरको हुिे, उपभोक्् 
सनरनिको गठि प्रनरि्य् निि्नदि हुिे गरेको ्छ । ्योजि् ्छिो्टर् र्जिीनिक हसिक्षेप हुदँ् 
अनि्यनरिि् र नबचौनल्य् संसक्र रौल्उँद ैगएको अभ्य्सर्नथ प्रश्न उनठरहकेो ्छ । ्यसि् 
अभ्य्स कुिै एक ठ्उँर् र्रि भएको होइि दशेभरर भएको र ऐि नि्यरको प्लि् हुि िसकेको 
कुर् निनभनि प्रनििेदिले दिे्एक् ्छि ् ।41 िर क्गजर् समपणूमा प्रनरि्य् नरलेपन्छ नभरि के 
चलिेल भ्यो ? कसले कनरसि ि््यो ? आनद सबै कुर् र्जिीनिक आरोप प्रत्य्रोपर् 
सीनरि हुि पगु्यो । िी क््यमाको नि्यरि गिने सथ्िी्य निक््यक् नजमरिे्र अन्धक्रीले िै क्गजी 
प्रनरि्य् “नरल्एर ल्य्उि”ु भिेपन्छ क्रको अिगुरि, रलू्य्ंकि, नित्ी्य अिशु्सि लग््यि 
सशु्सिक् आ्ध्रभिू पक्ष क्गजर् सीनरि भए । नित्ी्य अिशु्सि, प्रदशजी र जब्फदहेी 
क्गजर् सीनरि भ्यो । ्यो प्रनरि्य् झ्ँनगद ैज्ँद् गणुसिरहीि क्र र्रि भएि ्यसले क्गजी 
प्रनरि्य् प¥ु्य्एर अनि्यनरिि् गिने प्रिनृत्ल्ई रलजल ग¥्यो । लोकि्ननरिक पद्धनिर्नथ चिुौिी 
थप्यो । सशु्सि क्गजर् हदे म्ा दरुुसि दनेिए पनि व्यिह्रर् त्यसिो दनेिएि ।

अनहले पनि भुई ँ िहको निक्स निर म्ाण गिने ढ्ँच्र् उपभोक्् सनरनिले निरनिरि् 
प्एको ्छ । निक्स निर म्ाण क््यमार् उपभोक्् सनरनिको सहभ्नगि्क् क्रण सथ्िी्यले 
अपिति रहसुस गिने हुँद् गुणसिरी्य क्र हुिे एिं प्रनरि्य् प्रदशजी र जिउत्रद््यी हुिे 
ठ्निनथ्यो । ्यसले अनिि: लोकिननरिक प्रनरि्य्ल्ई बनल्यो बि्उिे निश्व्स गररँदैआएको 

39 अिुगरि सनरनिर् संलगि सञच्रकरजीसँग अस्र १८, २०७४ र् गररएको कुर्क्िी ।
40 हेिुमाहोस्, श्ी ५ को सरक्र २०६१; िेप्ल सरक्र २०६७, २०६९, २०७३ ।
41 हेिुमाहोस्, निश्व बैंक र िेप्ल सरक्र सि् २०१३; रह्लेि् परीक्षकको क््य्माल्य २०७५; 

अनखि्य्र दुरुप्योग अिुसन्ध्ि आ्योग २०७६ ।
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नथ्यो । ्यद्यनप जिि्को सहभ्नगि्र् आ्ध्ररि ि्गररक सर्जको सथ्पि् गिमा उनरुि 
गर्उिे अपेक्ष् गररएको ्यसिो निक्से रोडेल निसप्रभ्िी हुँदैगएको िकमा  गिमा थ्नलएको 
प्इन्छ (पौड््य्ल सि् २००३; निश्व बैंक र िेप्ल सरक्र सि् २०१३) । ्यसरी निक्सको 
क्र गिने उपभोक्् “रोडेल” असफल हुिे देनिए पनि देशभर सथ्िी्य िहर् निक्सको 
ठूलो नहसस् ्यसै रोडेलब््ट चनलरहेको ्छ ।42 त्यसैले निर म्ाण क््यमाक् ल्नग निजी 
क्षेरि, अथ म्ाि् निर म्ाण व्यिस््यी र्फमा ि निर म्ाण क््यमा गद म्ा उप्युक् हुिे निश्व बैंक र िेप्ल 
सरक्रको सि् २०१३ को प्रनििेदिले सुझ्एको ्छ । ्यद्यनप, निजी क्षेरि पनि अिेकि 
सरस्य्ले ग्सि ्छ ।43 

ननषकरमा 
्यस लेिर् “क्गजी सुश्सि” शबदको प्र्योग र्फमा ि निनभनि सनदभमार् हुिे क्गजी 
प्रनरि्य्को अभ्य्सल्ई बुझ्उि िोनजएको हो । पनहलो, निक्सक् क््यमार् सुश्सि 
क््यर गिमा बिेक् सथ्िी्य श्सि सञच्लि ऐि, नि्यर िथ् क््यमानिन्ध लग््यि समपूणमा 
सरक्री “क्गज परि” ि् “दसि्बेज” हुि् । िर िी ऐि नि्यरहरू निक्सक् अभ्य्सर् 
क््य म्ानि्यि िहुँद् क्गजर् सीनरि हुि पुगे भनिे सनदभमार् प्र्योग भएको ्छ । दोस्ो, 
निक्स क््यमार् सुश्सिक् रहत्िपूणमा पक्ष—जिसहभ्नगि्, प्रदनशमाि्, गुणसिरी्य क्र र 
जब्फदेही भए ि् िभएको कुर् अिुगरि िथ् रूल्य्ंकि प्रनििेदिले पुनष् गिने प्र्ि्ध्ि ्छ । 
त्यस अथमार् प्रश्सनिक क््यमार् क्गजी प्रनरि्य् रहत्िपूणमा पक्ष हो । िर निक्स क््यमार् 
सरोक्रि्ल्हरू बीचको नरलेरिोर् बिेक् अिुगरि िथ् रूल्य्ंकि प्रनििेदिले ्यथ्थमा 
अभ्य्सल्ई ब्नहर ल्य्उि अिरो्ध ग्छमा  । अथ म्ाि्, सडक निर म्ाण क््यमा कसरी “क्गजी 
प्रनरि्य्” र् सीनरि हुि पुग्छ भनिे कुर् दश म्ाउि प्र्यति गररएको हो ।

दोलि्र् सडक निर म्ाण गिमा बिेक् उपभोक्् सनरनि, सरोक्र सनरनि लग््यिक् 
अन्य ि्गररक सनरनिले निक्सर् सुश्सिको अभ्य्स र लोकि्ननरिक पद्धनिको निर म्ाणक् 
ल्नग प्रदशजी िथ् उत्रद््यी भूनरक् निि म्ाह गिमा चुकेको देनिन्छ । स्थै नि्यरि गिने 
निक््यर् बसेक् करमाच्री िथ् प्र्निन्धकहरू आफिो भूनरक्र् सही ठहररि िसकेको 

42 उद्हरणक् ल्नग पौडेल (२०७४) ले उपभोक्् सनरनिले निर म्ाण क््यमा करसल प्रकृनिको 
भए पनि कनपलिसिुर् आनथमाक िषमा २०७२/७३ र २०७३/७४ र् १८ प्रनिशि क्र उपभोक्् 
सनरनि र्फमा ि भएको िथ्य्ंक देि्एक् ्छि् । 

43 निर म्ाण व्यिस््यीद््र् निर म्ाण गररिे सडक आ्योजि् सर्यर् पूर् िहुिे, आनथमाक िषमाको 
अनत्यर् क्र थ्लिे, आ्योजि्को ल्गि रकर बढ्िे, गुणसिर करसल हुिे, ठेकेद्र बेपत्् हुिे, 
ठेकक् समझौि् र स्िमाजनिक िररदर् नरलेरिो र अनि्यनरिि् लग््यि सरस्य् िभएक् होइिि ्
(हेिुमाहोस्, गौरीशंकर पोष् २०७४; सुिेदी २०७५; थ्प् २०७५; पोिरेल २०७५) ।
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अिसथ्र् िबरद्री गिने अिुगरि सनरनि/ि्गररक सर्जले पनि आफिो भूनरक् निभ्उि 
सकेि । गुणसिरहीि निर म्ाण क््यमा पनि गुणसिरी्य प्रर्नणि गिने सरक्री करमाच्रील्ई िै 
स्थ नदिे अिुगरिकि म्ा, क्गजी प्रनरि्य् नरल्उि दब्ब नदिे र्जिीनिक दलक् िेि् 
िथ् क््यमाकि म्ा र निनभनि सि्थमा सरूहको गठजोडले गद म्ा िै अनि्यनरिि्ले जरो ग्डेको 
हो । ि्गररकको सहभ्नगि्र् पनि र्जिीनिक निच्ि्िी हुिे र जिसहभ्नगि्को ि्रर् 
केही बलश्ली सि्थमा सरूहको ह्लीरुह्ली भइरहेको ्छ । ्यसरी उपभोक्् सनरनि र्फमा ि 
गररिे निक्स अभ्य्सर् दलगि/व्यनक्गि सि्थमाले र्जिीनिक हसिक्षेप बढ्दै गएको कुर् 
्छललंग हुन्छ । उपभोक्् सनरनि लग््यिक् ि्गररक सनरनिहरू निनचिि सि्थमा सरूहको 
गो्टी बनि पुगेको देनिन्छ । त्यसक्रण क्गजर् सीनरि नित्ी्य नरिव्यन्यि् र सुश्सिले 
भुई ँ िहको निक्स अभ्य्सल्ई बुझि सघ्उँदैि ।

उपभोक्् सनरनिको च्यि समपूणमा ल्भग््हीब््ट सर्िेशी ििरले गिने; निणमा्य प्रनरि्य् 
सहभ्गीरूलक र प्रदशजी हुिुपिने भनिए पनि अभ्य्सर् आफू अिुकूलको उपभोक्् सनरनि 
गठि गिने प्रिनृिले ि्गररक सहभ्नगि्र्नथ प्रश्न उठ््यो । र्जिीनिक दब्ब र प्रदशजी 
व्यिसथ्पिको ि्रर् ि्गररक सनरनिहरूर् सीनरि व्यनक्को ह्लीरुह्ली भ्यो । उपभोक्् 
सनरनिर् निनचिि सरूहको िचमाश्व हुँद् आर सरुद््यको सहभ्नगि् र सर्िेशी लोकि्ननरिक 
अभ्य्सर् ब््ध् पुग्यो । निक्सक् आ्योजि्र् अप्रदशजी िथ् गैरनजमरेि्र अभ्य्स 
बढ््यो । िर निक्स अभ्य्सको “क्गजी प्रनरि्य्,” “क्गजी क्र” (हल सि् २०१२; नपंकर 
सि् २०१५; र्थुर सि् २०१५) सही र प्रदशजी हुँद् ि्गररकले सुश्सि र अनि्यनरिि् 
ब्रेर् प्रश्न उठ्उिे आ्ध्र भिे भे््टि सकेको हुँदैिि् । त्यसैले सडक निर म्ाणको अभ्य्सल्ई 
हेद म्ा सुश्सिको बनल्यो आ्ध्र र्नििे ि्गररक सहभ्नगि्, लोकि्ननरिक पद्धनि क्गजर् 
सीनरि हुँदै ज्ँद् ि्गररक सर्जको भूनरक् करजोर हुि पुगेको हो । 

रूलिः उपभोक्् सनरनि भुई ँिहर् र्ज्य िथ् िैदेनशक द्ि्को सह्योगर् आ्योजि् 
सञच्लि गिने सरूह र्रि होइि । “स्िमाजनिक नहि” र् क्र गिने र सुश्सिल्ई बनल्यो 
बि्उि लोकि्ननरिक पद्धनि निर म्ाण गिने, ि्गररक सहभ्नगि् सुनिनचिि गिने, प्रदशजी 
र जब्फदेही भूनरक् निभ्उिे नजमरेि्री पनि ्यसले बोकेको हुन्छ । ्यद्यनप, उपभोक्् 
सनरनिल्ई क्गजी चसर्ले हेद म्ा बुझि सनकँदैि । िी ि्गररक सनरनिहरूर् स्र्नजक, 
आनथमाक, र्जिीनिक र स्ंसकृनिक पक्षको ठुलो प्रभ्ि रहन्छ । िी क्षेरिर् हुिे पररििमािको 
असर ि्गररक सनरनिर् प्छमा  । फलिः िी क्षेरिर् हुिे अभ्य्सको प्रत्यक्ष प्रभ्ि उपभोक्् 
सनरनि लग््यि ि्गररक सनरनिर् पद म्ा अनि्यनरिि् र गैर नजमरेि्रीपि बढ्दै ज्न्छ । 
उपभोक्् सनरनिले आश्िीि क्र गिमा िसकद् भुई ँ िहर् ि्गररक सर्जको निक्स र 
निसि्रर् अिरो्ध भइरहिे देनिन्छ । िथ्नप, निक्स अभ्य्सर् ि्गररक सहभ्नगि्को 
ल्नग उपभोक्् सनरनिको निकलप ्ैछि ।
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धन्वाद
लेिको रस्यौद् पढेर रचि्तरक न्टपपणी िथ् सुझ्ि नदिे कुर्र प्णडे, लगि र्ई, देिर्ज 
हुर्ग्ई,ं हषमार्ि रहजमाि, देिेनद्र उपे्रिी, रुि गुरुङ र कैल्श र्ईल्ई ्धन्यि्द ्छ । अध्य्यि 
िथ् लेििको रिरर् सूचि् संकलिर् सघ्उिे िथ् आफि् बहुरूल्य सर्य, अिुभि र 
निच्र उपलब्ध गर्उिे समपूणमा व्यनक्हरूप्रनि आभ्री ्ुछ । ्यो लेि श्नि थ्प्को स्थ 
सह्योगनबि् अपुरो हुिे नथ्यो; उह्ँप्रनि कृिज्ञ ्ुछ । लेि ि्य्र गिमा अिसर नदिे र्न्टमाि 
चौि्रीप्रनि आभ्री ्ुछ । ्यो लेिर् “इनफ््सट्रकचसमा अफ डेरोरेिसी : स्ेट्ट नबनलडङ एज 
एनभ्रडे प्र्नक्टस इि िेप्लस एग्रर्यि नडनसट्रक््टस” अध्य्यि परर्योजि् अनिगमाि संकलि 
गररएको सूचि् िथ् िथ्यहरूको प्र्योग गररएको ्छ । उक् अध्य्यिक् निदनेशक क्य्थररि 
¥्य्ंनकि र स्र् सि्इडरम्य्ि, अध्य्यि ्टोलीक् सदस्य िुलसी शरण नसगदेल, लगि र्ई, 
एलसी लुनिसि् र श्नि थ्प् लग््यि स्थीहरूप्रनि पनि आभ्री ्ुछ । लेिर् भएक् 
करी करजोरीप्रनि र आफै नजमरेि्र ्ुछ । 

सनदभमा सामग्ी
अदुअआ (अनखि्य्र दुरुप्योग अिुसन्ध्ि आ्योग) । २०७६ । स्ानी्य तहसँग सम्बवन्ित 
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क्ठर्डौ ँ : अदुअआ ।
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