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याराचागुम्ाको उत्ादन-विवनमय सरंरना

अंकलाल रलाउने र योगेश राज

विषय प्रिेश
याराचाको वयािसावयक संकलन ने्ालमा वि.सं. २०५८ देवि मात्र फुकुिा गररएको हो । 
यसको प्रशोधन ने्ालवित्र हुँदैन र विविनन िाले िररद व्क्री सञ्ाल हुँदै यो अन्त्तः 
वनकासी हुन्छ । सािचा्वनक रू्मा उ्लबध ्तथयांकले ने्ालमा याराचा कारो्ारको आव च्ाक 
र रा्नीव्तक महत्ि झलकाउँ्छ । ने्ालका स्ैिनदा गरर् आठ व्ललामा २०७१ 
सालसमम ९ अ च्ािनदा (२०७१ सालको दरिाउमा) ्ढी मूलय ्रा्र याराचाको औ्राररक 
कारो्ार िइसकेको देविन्छ । २०७१ सालको दुई हप्ावित्र ने्ालका ६ ओटा व्ललामा 
एक लाि २५ ह्ार मावनसले याराचा संकलन गरेका व्ए ।1 यसरी देशवित्र ि््त नहुने 
याराचाको संकलन र कारो्ार दुइटै ्छोटो अिवधमा विशेष ढंगले ्ढेको देविन्छ । मागको 
यो असामानय ्ढोत्तरीले तयस िेगमा दु््त गव्तमा सामाव्क ्ररि्तचान िएको देविन्छ । 
्तर यो ्ररि्तचानलाई ्ेगने अ च्ारा्नीव्तक र सांसककृ व्तक संररना ्तयार िै नसकेको अिस्ा 
्वन ्छ । कुनै कारणले याराचा उ्लबध िएन, अ्िा मागमा कमी आयो िने यसको 
उत्ादनमा श्रम र रासो वदने मुखय ्नसांखयकरीय िगचाका वनवम्त अवहलेका ्ररि्तचान्ाट 
फकचा ने प्रवक्या अतयन्त ्ीडादायी हुने धेरै समिािना ्छ । तयसैले याराचा उत्ादन संररनाको 
अ च्ारा्नीव्तक अधययन हुन आिशयक िएको हो । 

शवति र मूलयको असमान वि्तरणको मवसनो लेिा्ोिालाई हामीले अ च्ारा्नीव्तक 
अधययन िनेका हौ ँ। िस्तकुो उत्ादन-विवनमय संररनालाई एकाव्तर सत्ता र अककोव्तर ््ारले 
आककृ ्त गरेको सव्लै देखन सवकन्छ । याराचा संकलन र िररद व्क्रीसँग विविनन िाले 
मावनस र संस्ा ्ोवडएका ्छन् । ्ाटन ्ुगेर समय र श्रम ्ेचनेहरू, ्रररालक ्नेर अंश 
िोजने व्रौवलयाहरू, ्लोमा अनु्वस््त िए ्वन ््ार ओगटेर ्सेका लगानीक्ताचाहरू, 
उत्ादन-विवनमयलाई प्रिावि्त ्ानने वनयामक संस्ा र व्तनले ्नाएका ऐनवनयमहरू, 
उत्ादनको माहोल नव्गारे्ा््त शुलक िोजने समनियक्ताचाहरू ्ीरको ्ताना्ानाले नै 
याराचा उत्ादन संररना ्नेको ्छ । यी विविनन घटकको याराचासममको ्हुँर र तयसलाई 
आफनो सिा च्ा अनुकूल ्रररालन गनने सामथयचा फरकफरक ्छ । तयसो ्त एकाव्तर, ्हुँर 

1 सम्वनध्त व्ललाका िन कायाचालय र वनकुञ् कायाचालय्ाट प्राप् ्ानकारीमा आधारर्त । 
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र सामथयचा दिुै ऐव्तहावसक प्रवक्याका ्ररणाम हुन् । तयसैले शवति र मूलयको ऐव्तहावसक 
विशे्षण आिशयक हुन्छ । अककोव्तर, सि्तनत्र्ता र संकल् प्रयोग गरी क्ताचाले आफनो 
िूवमका र क्षम्ता दिुै ्दलन सक्छन् । तयसैले तयस िेगको िुँइ्तहको अधययन ्वन ्रुरी 
हुन्छ । वयनै दईु ्ाटो्ाट प्राककृ व्तक िस्तुउ्र कुनै िास वयवति, िगचा िा समूहको सिावमति र 
्हुँरलगाय्तका प्रावधकार कायम हुने प्रवक्या िुट्याउनु अ च्ारा्नीव्तक विशे्षणको अिीष्ट 
हो । यो लेिमा हामीले तयो लक्यसमम ्ुगने प्रारवमिक ्ाइला रालेका ्छौ ँ । 

ऐव्तहावसक र िुँइ्तहग्त विशे्षण गनने गमिीर कायचालाई ्ा्ती रािेर यहाँ हामीले याराचाको 
उत्ादन-विवनमय संररनाका विविनन अियि्ारे एकसरो िणचान गरेका ्छौ ँ। कस्तुरी्स्ता 
्ैविक उत्ादन र रतिरनदन्स्ता प्रककृ व्त-्नय िस्तु झै ँ याराचाको आवििाचािमा मावनसको 
ठूलो हा्त ्ैछन । विवशष्ट िा्तािरणमा यो आफै देिा््छचा  र मावनसले संकलनसमम गनने हो । 
हुन ्त ्ढीिनदा ्ढी लाि वलन िोजने लगानीक्ताचाले, र व्तनको ्क्षमा ्ोलने राजयले 
्वन, याराचाको वयिवस््त “िे्ती” गनने ्ेला िैसकेको धारणा वयति गरेका ्छन् । ्तर अझ ै
यसको उत्ादन िननु विरालो र सेव्लो ठाउँमा घस्ेर वटपने काम नै रवहआएको ्छ । यसरी 
िइुँ् ाट वट्ेर संकलन गररसके्व्छ िास्तविक प्रयोगक्ताचासमम ्ुगनअवघ याराचा संकलन िेगमा 
एउटा ्ेवरलो विवनमय संररना देखन सवकन्छ । यसको विवनमय कुनै ्ेला नगदी र कुनै 
्ेला िस्तु िा सुविधा साटासाटमा हुने गरेको ्छ । यो लेिमा याराचागुम्ाको संकलन र 
कारो्ारको संररनाको रू्रेिा प्रस्तु्त गररएको ्छ । सा्ै, तयो संररनाले स्ानीयस्तरमा 
्ारेको समा्-रा्नीव्तक प्रिाि केलाइएको ्छ । मुखय्तः याराचाको वया्ारमा संलगन 
रहेर स्तर उकासने र उकासन राहने दुिै िाले वयवति, िगचा र समूहको ्वहरान गददै व्तनको 
अन्तसचाम्नधको एउटा िाका कोनने यहाँ ्मकको ्छ । 

प्रककृ व्त्नय िस्तुको ््ारीकरण ने्ालको उचर ्हाडी र वहमाली िेगमा धेरै 
समयदेवि रलदै आइरहेको सामानय ऐव्तहावसक प्रवक्या हो । यी िेगका िवन् सम्दा र 
्डी्ुटीको ओसार्सार झणडै दुई ह्ार िषचादेवि कायमै ्छ (कँुिर र अरू सन् २००६) । 
प्रयोग, मूलय र ्ोविम ्तीनै वहसा्ले याराचाको रराचाले स्ैको धयान विँरे ्वन योसँगै 
अरू ्डी्ुटीको वनकासी ठूलै ्ररमाणमा हुँदै आइरहेकै ्छ । अरू मूलयिान ्डी्ुटी्ारे 
्हस िासै लोकवप्रय नहुनको ््छावड कारण ्छ । याराचाको ्वहरान, संकलन र लेनदेन 
यही वसलवसलामा अ्ेक्षाककृ ्त ्व्छललो समय, िास गरेर सशस्त्र द्वनद्वकालमा, देिा्रेको 
वयिसाय हो । याराचाको उत्ादन-विवनमय संररनावित्र अरू यस्ैत कारो्ारसँग अभयस्त 
िगचाको ्कड िएको देविनु सिािाविक ्छ । ्तर तयस िेगका िन ्ैदािारको ््ारीकरणमा 
दु््त ्ररि्तचान आइरहेको र तयसले ्वहले यस्ता वयिसायमा असंलगन एउटा ठूलै िगचाको 
्ीिनस्तरमा ्वन हेरफेर लयाएको ्छ । तयसैले स्ानीय ्न्ीिनमा आउन िोव्रहेको यो 
्ररि्तचानलाई एउटा ऐव्तहावसक क्मिङ्गको रू्मा ्ुझनु्नने ्तकचा  यहाँ प्रस्तु्त गररएको ्छ ।
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याराचागुम्ा्ारे उ्लबध धेरै्सो अधययन विशुद्ध ्ैविक अ च्ाशास्त्र (्ायोनोवमकस) 
अ्िा ्ीिको मूलय-उ्योवग्तामा केवनद््त ्छन् । यो लेि एउटा अज्ा्त वकरा-िनस्व्तलाई 
मूलयिान िस्तु ्नाउनेहरू र व्तनको ्ररिेशको क्ा हो । आनुिविक ्तथयका आधारमा 
यो लेि ्तयार ्ाररएको ्छ । ्तथय संकलनको लावग स्लग्त भ्रमण गररएको व्यो । 
संकलक, वया्ारी, स्ानीय वनकायका अवधकारी्स्ता सम्वनध्त ्क्षसँग प्रतयक्ष िेटिा्ताचा 
िा टेवलफोन कुराकानी गररएको व्यो । केही ्तथय ्ूिचाप्रकावश्त सामग्ी्ाट उद्धकृ्त ्छन् । 
याराचागुम्ा्ारे ्छा्ा र अनलाइन वमवडयामा आएका सामग्ीको ्वन उ्योग गररएको 
्छ । अधययन क्षेत्रको रू्मा डोल्ा व्ललालाई केनद्व्नदुमा राविएको ्छ । ्कृष्ठिूवम र 
्ररिेशवस्तको ्ूिचा्रररय नै यो ्छनोटको आधार हो । यो लेिलाई रार िणडमा वििा्न 
गररएको ्छ । ्वहलो िणडमा याराचागुम्ाको संवक्षप् वरनारी्ाट याराचा ्ाइने स्ानको 
उराइ र संकलनको उ्युति समय्ाट यसको ्तौल र आकारमा हुने ्ररि्तचानले तयसको 
््ारमूलयमा ्नने सम्नध देिाइएको ्छ । तयसै गरी संकलक को हुन् िनने ्वहरानले 
याराचाको कारो्ारमा अ च्ारा्नीव्त ्ुझन सवकन्छ । संकलन गनने ्तररका र साधनको उ्योगले 
संकलकको कमाइलाई प्रिाि ्ानने हुनाले दोस्ो िणडमा संकलक र संकलन प्रवक्या्ारे 
िुलाइएको ्छ । तयसै गरी ्ेतस्ो िणड याराचागुम्ाको कारो्ारका क्ममा हुने मकृतयुसँग 
सम्वनध्त ्छ । यसमा यात्रा ्ालनी्ाट ्ाटोको वरत्र उ्ताददै ्ाटनका वदनरयाचासममको 
क्ा ्छ । संकलकदेवि ््ारसममको अ च्ारा्नीव्तक सञ्ालवित्र शवति-प्रिाह ्् कसरी 
विद्यमान सवञर्त ्ूँ्ीको असमान वि्तरणले वनधाचारर्त िएको देविन्छ िनने रौ्ो िणडको 
विषय हो । अवन्तम िणडमा ि्तचामान नीव्तग्त वयिस्ाले याराचा उत्ादन संररनामा ्ारेको 
प्रिािको झलक वदइएको ्छ ।

याराचाको ्जार 
एउटा ्ीवि्त वकरा कसरी मूलयिान िनस्व्त-िस्तुमा रू्ान्तरर्त हुन्छ िनने कुरा 
याराचागुम्ाको क्ाको सार हो । वरवनया िाषामा दोङ ्छोङ वसया ्छाओ अ्िा ्छोटकरीमा 
्छोङ्ग्छओ (Chongcao) र व्तब््तीमा याराचागुन्ु (Yartsagunbu) िनेर वरवनने यो 
चयाउ वकरा ने्ालीमा याराचागुम्ा िा यासाचागुम्ाको नामले प्ररवल्त ्छ । ने्ालमा स्ानीय 
िाषाअनुसार याराचालाई वकरा, चयाउ, ्रा, ्ीिन्ुटी, सरम्ुटी आवद नामहरूले वरवनन्छ । 
िार्त र िुटानमा ्वन वयनै नामले यसलाई ्ुकाररन्छ । िषाचामा घाँस र वहउँदमा वकरा िनने 
अ च्ासंयोगले व्तब््ती याराचागुन्ु शबद ्नेको देविन्छ । “यार” िनेको िषाचा, “रा” िनेको 
घाँस, “गुन्” िनेको वहउँद र “्ु” िनेको वकरा हुन्छ (आरायचा २०६८; व्लला िन कायाचालय 
२०६७; वि ंकलर सन् २००८) । यसको ्ीिनरक् कोवडचासेपस (Cordyceps) िगचामा ्नने 
अरू ्ीिाणु्स्ैत हुने हुनाले यसलाई कोवडचासेपस वसनेवनसस (Cordyceps Sinensis) 
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िवनएको ्छ (्ोसी सन् २००३; झाङ र अरू सन् २०१२) । वहउँदको समयमा सवक्य 
रहने यो वकरा िषाचा ऋ्तुको शुरूआ्तसँगै क्वमक रू्मा सुषुप् ्न्छ । सोही समयमा चयाउ 
्नने स-साना कणयुति ्ीिाणु उति वकराको शरीरिरर फैवलन्छ । यसरी एउटा झुवसल 
वकरा लािाचािस्ामा ्ुग्छ । लािाचाको टाउको्ाट व्तिो वसङ उम्रन ्ाल्छ । यव्तिेरको 
झुस िा रौयँुति वकरा से्तो िा दुवधलो रंगमा ्ीवि्ैत ्वमनमाव् देखन ्वन सवकन्छ । 
यस्व्छ वकरा ्वमनवित्र ्स्छ । समय व््ेतसँगै वकराको वसङ ठूलो हुँदै ्ान्छ र वकरा 
अरलायमान अिस्ामा ्ुग्छ िा म्छचा  । मरे्व्छ यो सुनौलो रंगमा रू्ान्तरर्त हुन्छ र 
यसको वसङ एक प्रकारको घाँसको रू्मा ्वमन्ावहर वनसकन्छ । ्रालाई ्छाडेर उम्रने 
िागको औस्त लम्ाई २ देवि ४ सेवनटवमटरसमम हुन्छ । यसको आधािनदा कम िाग 
्वमन्ावहर देविन्छ । यसरी एउटा वकरा एकवसङे घाँसको ्राको रू्मा अिवस््त हुन्छ 
(विंकलर सन् २००५) । यो प्राककृ व्तक ्ैदािार हो, सा्ै ्ैविक अिशेष ्वन । तयसैले 
यसको उत्ादन र वनयाचा्तको वयिस्ा्न-प्रणाली अरू िन्ैदािार सरह निई ्ढी रनुौ्ती्ूणचा 
हुने कुरामा धयान वदनु ठीक हुन्छ । 

्ुटीको रू्मा प्रखया्त याराचा ने्ालका २० िनदा ्ढी व्लला ्त्ा िार्त र िुटानका 
व्तब््तसँग ्ोवडएका िूिागमा िेवटन्छ । मात्रामा मात्र निइचा गुणस्तरमा ्वन ने्ालमा 
्ाइने याराचालाई संसारमा अब्ल मावनन्छ । ्तर यसको प्रयोग प्रशोधन ने्ालमा व्छटै हुने 
समिािना ्ैछन । अवहले यसको वनयाचा्त्ाटै संलगन ्न्ताले, कारो्ारीहरूले र राजयले कसरी 
्ढीिनदा ्ढी आमदानी गनने धयाउनना देविन्छ । प्रारवमिक अधययनअनुसार २५ व्ललामा 
याराचागुम्ा ्ाइने िए ्वन १२ व्लला्ाट मात्र वयािसावयक स्तरमा उत्ादन हुन्छ । ्ती 
व्ललाहरू डोल्ा, दारुचाला, रुकुम, ्झाङ, ्ुमला, मुगु, मनाङ, मयागदी, गोरिा, धावदङ, 
वसनधु्ालरोक र संिुिासिा रहेका ्छन् (क्षेत्री २०७१) । ्तीन ह्ार वमटरिनदा कम िा 
सोिनदा माव् ५ ह्ार वमटरसममको उराईवित्र ्ाइने कोवडचासेपस प्र्ाव्त संसारिर ३५० 
िनदा ्ढी अविलेवि्त ्छन् । ्तर व्तब््ती वहमाली क्षेत्रमा ्ाइने कोवडचासेपस वसनेवनससमा 
्स्तो उ्योवग्ता अरू प्र्ाव्तमा ्ाइने विश्ास निएकोले सिासथयिधचाक ्ुटीको रू्मा 
याराचालाई रै्ाने प्र्ाव्त िनन सवकन्छ । ््ारमा ्ाइने अरू प्र्ाव्तले कोवडचासेपस 
वसनेवनससको गुणस्तर वनयनत्रणलाई ्टील ्नाएको ्छ (ली, याङ र वसम् सन् २००६) । 

याराचागुम्ालाइचा संसककृ ्त िाषामा िूसं्ीिनी िवनन्छ । झणडै ्तीन ह्ार िषचा ्ुरानो 
ग्न् आते्रय संवह्तामा याराचागुम्ाको औषधीय गुणलाइचा सावनन्ाव्तक िकृक् क महावफरंग 
िनी िणचान गररएको एक्ना अनुसनधा्ताले लेिेका ्छन् (श्रेष्ठ २०७०) । यसरी इव्तहास 
श्तावबदयौ ँ्ुरानो िए ्वन यसको महत्ि प्रायः ्ढेकै ्छ िनने कुरा यसको ्सनेवन उकालो 
लागेको मूलयले देिाउँ्छ (हेनुचाहोस् वरत्र १) । अवहलेसमम याराचाको ककृ वत्रम उत्ादन हुन 
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चित्र १ ः ्यािाचाको मूल्यमा आएको उतारिढाव । हरेक वरचा वैशाखदेचख साउन-भदौसमम ्यािाचाबारे 
अखबारमा उल्ेख भएको दरभाउ्ारचा ्यहाँ एकीकृत गररएको हो ।2

सकेको ्ैछन । तयसैले सीवम्त आ्ूव्तचा (झाङ र अरू सन् २०१२) िा प्रयोगक्ताचाको ्ढोत्तरी 
(कयानोन् र अरू सन् २००९) दुिै कारणले मूलय लगा्तार ्ढेको अनुमान गररएको ्छ 
(ली, याङ र वसम् सन् २००६) । विविनन लेि प्रव्तिेदनमा प्रस्तु्त गररएअनुसार मुटु 
्त्ा वमगगौला रोग, कयानसर आवद वनदानका लावग (गओ र याङ्ग सन् १९९९; हवलडे र 
वकलिर सन् २००८); ्ुढ्यौलीविरुद्ध (कयो र अरू सन् २००१) र रोगप्रव्तरोधी क्षम्ता 
्ढाउन (कयो र अरू सन् २००५) याराचाको प्रयोग हुने दा्ी गररएका ्छन् । विवनङ र 
टो्गोए (सन् २००४) ले याराचाको ््ार विशे्षणसम्नधी लेिमा उ्योवग्ताको लामो 
वििरण वदएका ्छन् । ने्ालमा याराचाको खयाव्त िने यौन्द्धचाक ्दा च्ाको रू्मा ्छ ।  यसका 
असली प्रयोगक्ताचा रीवनयाँहरू हुन् । याराचागुम्ाको ि्तचामान उ्योवग्ता र मागको आधार 
रीवनयाँ ्ारम्ररक औषधीप्रणाली हो । ्तर यसको प्रिािकारर्ता्ारे उनीहरूलाई ्वन 
सनदेह ्छ ।  एक्ना रीवनयाँ मानिशास्त्रीले धेरै ्ना प्रयोगक्ताचाले उलटो उनैवस्त तयसको 
प्रिािकारर्ता्ारे व्ज्ासा रािेको लेिेका ्छन् (याकिन सन् २०११) । औषधी प्रणालीवित्र 
प्रिािकारर्ता िनने कुरा एउटा विश्ासको िेल हो (मेय् नाडचा र बलूर सन् २००३) र अरू 

2 २०६८/६९ र २०७०/७१ को ्तुलनामा ्ीरका िषचामा याराचाको मूलय आकावसएको देविन्छ । 
्छोटो अिवधका लावग िएको यो मूलयिकृवद्ध मागवस्त सम्वनध्त निई आ्ूव्तचा प्रणालीमाव् वनयनत्रण 
राखने सानो समूहको ्तातकावलक वनणचायवस्त सम्वनध्त देविन्छ ।
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िाले विश्ास्स्ैत यो ्वन एउटा समा्-वनवमचा्त मात्र हो (िे्र र काटचार सन् २००३) । 
याराचाको माग ्वन तयसको प्रिािकारर्ताको विश्ासमा अडेको ्छ । तयो आस्ालाई 
््ारमा विज्ा्न र सूरना सनदेशले, ्त्ा ्ुस्तान्तरण हुने धमचा-रा्नीव्तक विरारधाराले 
आककृ ्त गनचासकने हुनाले याराचाको माग र मूलय कवहलयै घट्ढ हुँदैन िनने कुरा रहेन । 

लेक (्ाटन) गएर याराचा वटपनुलाई स्ानीय िाषामा वकरा वटपने, ्ीिन्ुटी िा 
चयाउ वटपने िवनन्छ । याराचा वटपने समय िषचामा एक्टक मात्र हुन्छ । झणडै ्ेठ मवहनाको 
शुरूदेवि असारको अवन्तमसमम गरी अवधक्तम् दुई मवहनाको अिवध याराचागुम्ा संकलन 
गनने समय हो । आफनो ्ीिनरक्मा याराचागुम्ा व्रुिा ्नने कालिणड यसै ्ेला हो । 
यव्तिेर याराचा वटपन िा िोजन समिि हुन्छ । ्ाटनको वहउँ ्वगलएको हुन्छ । ्तर समुद््ाट 
मनसुन ्ूिवी वहमालय क्षेत्रव्तर्ाट विवत्रने समय ्वन यही हो । यसरी याराचागुम्ा िोजने 
र वटपने काम अवलक होरोमा िषाचा र उँराइमा वहम्ा्तको दुःसाधय मौसम्ीर गनुचा्नने 
हुन्छ । वटपन ्ानेहरूको घनति ्ढ्दै गए्व्छ र याराचा कम िेवटन ्ाले्व्छ वस्न ्छोरटिएर 
एक मवहनामै सवकन ्ालेको ्छ । ्व्त वस्न ्छोरटिन्छ, याराचा संकलन कायचा उव्त सघन, 
प्रव्तस्धाचातमक र ्ोविमयुति हुँदै ्ान्छ । माव् िवनए झै ँ याराचाको ्वमन्ावहर देविने 
सानो िाग ्ढीमा २-४ सेवनटवमटरसमम मात्र हुन्छ । ्ाइने ठाउँ ्ाँझो ्ािो िए ्वन तयहाँ 
अरू झार््तङ्ग ्वन उवत्तकै हुन्छ । कुनै एक ठाउँमा एउटा याराचा ्ाए्व्छ तयही ठाउँमा 
अरू धेरै उमे्रका हुन्छन् िनन सवकँदैन । अवघललो वदन कुनै ठाउँमा एउटै न्ाए ्वन अकको 
वदन तयही ठाउँमा धेरै िेरटिन सक्छ । यसरी याराचा उ्लबध हुने कुरा अवनवचि्त ्ँछदै्छ, स्ै 
संकलकका हा्तमा याराचा ्लाचान् िनने ्वन ्ैछन । कसैले वदनमा सय डेढ सयिनदा ्ढी 
्ाउने र कसैले ररत्तो हा्त फवकचा नु ्नने हुन्छ । याराचाको उब्ाउ र ्ाली दुिै अवनवचि्त िएका 
हुनाले तयसमा लगानी गनने र तयस्ाट आमदानीको आश गनने दुिैले लगानीको प्रव्तफल 
सुवनवचि्त गनचा केही अ च्ा-इ्तर रणनीव्त अ्नाएका हुन्छन् । 

याराचा संकलन शारीररक रू्ले कष्टसाधय हुन्छ । याराचा िोजने मावनस वस्र र रलायमान 
दुिै हुनु ्रुरी हुन्छ । उसले लम्सार ्रेर घुँडाले िा कुवहनोले टेकेर याराचाको कले्ी 
रंगको टुप्ो िोज्छ र ठमयाउँ्छ । तयस्व्छ उसले कुटो, रककु िा ्वलयो लौरीको ्तीिो 
िागले उमे्रको िाग र ्रा दुिैलाई असर न्नने गरी याराचालाई ्ीरमा ्ारेर ्ेछउ्छाउको 
माटो को्तददै ्ान्छ । वसंगो माटोको वढककालाई उलटाउँ्छ । माटोको वढककासँगै वकरा ्वन 
उवलटन्छ । ्रा-वकरालाई सािधानी्ूिचाक समा्ेतर आफूव्तर ्तान्छ । यसो गदाचा वकरा र तयसको 
टाउको्ाट उमे्रको िाग दुइटै वनसकनु ््छचा  । उमे्रको िागव्तर्ाट ्वन वनकालदा िाँवचरने 
समिािना हुन्छ । यो काममा धेरै समय लाग्छ । ्वमनमा वनसकेको डाँठ निएको वकराको 
मोल सस्तो ्छ । िाँवरएको कुवरएको याराचा कम्ोर हुन्छ िनेर वकननेले ््ारिाउिनदा कम 
मात्र मूलय वदन्छन् । वकननेलाई वसङसवह्त िए प्राककृ व्तक हो िनने शंका गनने ठाउँ रहँदैन । 
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िाँदा चयाउको सिाद वमल्छ िनेर डाँठसवह्त वकराको मोल ्ढी ्नचा गएको ्वन िवनन्छ । 
याराचा संकलनमा ्रेको यो श्रम र समयको मूलय एकाव्तर ्ँछदै्छ । शारीररक र मानवसक 
्ोविम ्ेगनु्नने ्ाधय्ताको कुरालाई ्वन याराचा कारो्ारको अ च्ारा्नीव्तको ्हसमा 
्ुछटाउन वमलदैन । िुइँमा वनहुररने र आँिा ्ेतव्लो हुँदा याराचा झटि देविने विश्ासले गदाचा 
िकृद्धिकृद्धािनदा केटाकेटी उ्युति संकलक हुने विश्ासले याराचा संकलनमा ्ाल्ावलकाको 
प्रयोग ्ढी ्छ । तयस्ाहेक मावनसैले संकलन गनुचा्नने हुनाले आफनो संकलन सुवनवचि्त 
गराउन व्रौवलया र वया्ारीहरूले संकलकमाव् वनरन्तर द्ा्को िा्तािरण ्नाएका 
हुन्छन् । यो द्ा् मनोिैज्ावनक र अ च्ारा्नीव्तक दुिैिाले हुन्छ । प्रतयक्ष र ्ररिेश्नय 
दुिै वकवसमको ्वन हुन्छ । यस विषयमा ्ढी कुरा ्तल ्रेका ्छन् । 

याराचा सकंलक
याराचागुम्ा वटपन राहनेहरू ्तोवकएको वदन (फुकुवा) एक दुई वदनअगावड अस्ायी ्ास 
्नने ठाउँमा ्ुवगसक्छन् । डोल्ा व्ललामा ्ेठको दोस्ो हप्ा चकरा पसने (संकलनको 
्वहलो वदन) ्रम्रासरह ्वससकेको ्छ । व्लला िन कायाचालय डोल्ा, स्ानीय वनकाय 
र समुदायको अग्सर्तामा यो वदन ्तोकने गररएको ्छ, िवनन्छ । याराचागुम्ा संकलन गरी 
ग्को टाननेदेवि ्ैसा कमाएर धनी ्नने स्ना साँचनेसमम ह्ारौ ँ मावनस ्ेठ र असारमा 
वहमाली ्ाटनव्तर लाम्द्ध उकालो लाग्छन् । यव्तिेर आफूले गररआएको कामलाई एक 
मवहना ्ाव्त ्छाडेर तयस िेगका स्ै्ना लेकव्तर लाग्छन् । कव्त ्ररिार ्त घरमै ्ताला 
मारेर ्ान्छन् । व्ललाका स्ै विकास ्ररयो्नामा काम ठप् हुन्छन् । वन्ी ्त्ा 
सामुदावयक विद्यालय ्नद गररन्छन् । केही सरकारी ्त्ा गैरसरकारी कायाचालय ्वन ्नद 
रहन्छन् । िुलेका िए ्वन कोही कमचारारी हुँदैनन् । सेिाग्ाही नहुँदा ््ता्त्ैत सुनसान हुन्छ । 
अरू्ेला अकदै  ्ेशामा आ्द्ध ककृ षक, विद्या्वी, वशक्षक, कमचारारी, वफरन्ेत स्ै्नाको 
यव्तिेर संकलकको िेषमा देिा््छचान् । 

संकलकहरूको उमेर समूह, वलंग, सामाव्क र आव च्ाक ्कृष्ठिूवम्ारे समग् ्तथयांक 
उ्लबध ्ैछन । २०६४ सालमा दारुचालामा एउटा लघु अनुसनधानका ्ेला २५२ ्नाको 
नमनूा सिनेक्षण गररएको व्यो । तयो अनुसनधानले संकलकहरूको उमेर ्त्ा वलंग अनु्ा्तका 
विवसम्त् ्ानने ्तथयांक देिाएको ्छ । तयो िषचा दारुचाला व्ललाको ्तीन ओटा बलकमा ४,५०० 
घर्ररिारका १३,५०० वयवति याराचागुम्ा संकलनमा िाग वलएका व्ए । सिनेक्षण क्षेत्रका 
गाविसहरूमा मवहला र ्ुरुषको ्नसंखया झणडै ्रा्री िए ्वन याराचा संकलनमा मवहला 
केही कम देविन्छन् (सी्ीएस सन् २०१२) । संकलकमधये झणडै दईुव्तहाई २५ िषचािनदा 
मवुनका ्छन् िने प्रतयेक रार्नामा एक्ना ्ालक समािेश दवेिन्छ (हनेुचाहोस् ्तावलका १) । 
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तावलका १ ः याराचागुम्ा सकंलनकताचाहरूको उमेर तथा लैंवगक 
िगगीकरण (नमूना जनसखंया ः २५२ जना)

उमेर समूह (िषचा) सकंलनमा सलंगन वयवति लैंवगक िगगीकरण

७-१५ ७३ (२८.९७%) मवहला ९१ (३६.११%) 

्रुुष १६१ (६३.८८%)१६-२५ ९० (३५.७५%)

२६-४० ६८ (२६.९८%)

४१-६० १९ (७.५४%)

६०-माव् २ (०.७९%)

जममा २५२

स्ोत ः पौड््या् (२०६६ ः २८) ।

य्ता्ाट याराचा संकलनको मुखय िार काँरो उमेरका युिायुि्ती र विद्यालय ्ाने उमेरका 
्ाल्ावलकामाव् ्रेको स्ष्ट हुन्छ । कुन उमेर समूहका संकलक ्ढी हुन्छन् िनने कुरा 
प्रस्ान व्नदुदेवि ्ाटनसममको दूरीमा ्वन िर ््छचा  । डोल्ाका लेकमा याराचा वटपन अरू 
व्लला्ाट ्ानेहरू १० देवि ४५ िषचाका हुने ग्छचान् । व्ललावित्र ्वन आफनै गाउँ िा 
गाविसको मा्तह्तमा िन निएकाहरू िा अवल टाढा टाढा्ाट ्ानेहरू यही उमेर समूहका 
हुने ग्छचान् । नव्क लेक ्नने गाविस अ्िा गाउँ्ाट िने दुधे ्ालकलाई कािमा चया्ेर 
र आफै वहँड् डुल गनचा सकने स-साना ्ाल्ावलकादेवि ्कृद्ध्कृद्धाहरू ्वन ्ाटन ्ुग्छन् । 
िारी ्ोकन नसकने नानीहरू ्वन तयहाँ होटल, ्ार, अवन िुद्ा वकन्ेरका झोले ्सलमा 
देविन्छन् । आमा्ु्ा, काकाकाकरी िा आफन्तहरूको सा्मा ्ती तयहाँ ्ुगेका हुन्छन् । 
व्तनीहरूको िानाव्नको ्नदोिस्त अवििािकको व्ममा हुन्छ । व्तनीहरू वकरा िोज्छन् । 
वकनिने व्तनका आँिा ्ेतव्ला र नवनहुरीकनै वकरा देखन सक्छन् िनने विश्ास ्छ । वस्नमा 
यस्ैत साना ्ालकहरूको ्गलीमा ह्ार दुई ह्ार नगद ्वन देखन ्ाइन्छ । यो समयमा 
घरगाउँको रेिदेि गनने ६० नाघेकाहरूले मात्र हो िनदा फरक ्ददैन । लेकव्तर ्ाने स्ै 
संकलक िने हुँदैनन् । व्तनमा अस्ायी वया्ार वयिसाय रलाउने ््ाररया ्वन हुन्छन् । 
यी साहुजीहरू संकलक ्त्ा तय्ताव्तर आउ्ाउ गननेहरूलाई लवक्ष्त गरी ्ाल्सल ्त्ा 
होटल िोलन ्ुग्छन् । वयनीहरू ्व्तसकदो वकरामै कारो्ार ग्छचान् । ्ाटनमा गएर विविनन 
्तररका्ाट वकरा हा्त ्ारी वया्ारी कहाँ ्ु¥याउने व्रौवलयाले ्वन आफूलाई संकलक 
िनन रुराउँ्छन् । ्तर घुँडा र कुवहना वियाउनेहरू वयनलाई व्रौवलया नै िन्छन् । यसरी 
याराचा वटपने ्ाटनव्तर संकलक, ््ाररया, व्रौवलया, श्रेणी्द्ध वया्ारी, सुरक्षा वनकाय 
र रनदा उठाउने आवदको लकको हुन्छ । वयनीहरूको अन्तसचाम्नध नै याराचा उत्ादनको 
संररनाको मेरुदणड हो ।
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वहमरेिाको िर्रको उँरो सेव्लो र विरालो ्रेको िेगमा याराचा ्ाइने िएकाले 
अनयत्र्ाट आउनेले लेक लागने ्ोविम उठाउनु ््छचा  । ्ावहरी व्लला्ाट आउनेहरूका 
लावग याराचा ्ाइने व्ललासमम ्ुगन ्त कुनै न कुनै वकवसमको ्ाटो ्छ ्तर याराचा ्ाइने लेक 
्ुगन िने आफैले ्ाटा ्नाउँदै िा अरू वहँडेको ्दवरह्न ्छयाउँदै ्ानु््छचा  । नव्कैको 
गाउँकाले ्वन केही घणटादेवि एक वदनको ्ाटो वहँड्नै ््छचा  । ्ाटो सव्लो ्वन हुँदैन । 
उकालो रढ्नु ्नने, सयाँठ िेपनु्नने र कवहलेकाही ँ वहउँ र ्रफ झेलनु्नने हुन्छ । ्ुगेर 
फवकचा नसममलाई धानने गरी सामल र ्ासको ्नदो्स्तीसवह्त यात्रामा लागनु ्नने हुन्छ । 
रासन्ानीको िारी ्ीउजयान ्वत्तकै महत्ि्ूणचा हुन्छ । ्ाटनसमम ्ुगन यसरी घणटौदँेवि 
वदनौसँमम वहँड्नु्नने हुन्छ । लगा्तारको वहँडाइले कव्त्यको िुटिा सुवनन्छ । धेरै ्सोले 
नुन, ्ेसार ्ानी उमालेर िुटिा सेकाउँदै वहँड््छन् । याराचाको ््ारमूलयमा यो शारीररक 
दुःिको होइन, यस्तो दुःि गनदै्नने ्ाधय्ताको एक्तफवी मोल ्रेको हुन्छ ।

याराचा वटपने ठाउँ नव्कका स्ानीय िावसनदाले ्ाटोमा ्ासको झनझट वयहोनचा ्ददैन । 
केही वदन लामो वहँडेर ्ानु्ननेहरूले िने ्ासस्ानको समसया झेलने ग्छचान् । ्ास ्सन 
सधै ँ स्ैका लावग ओडार हुँदैन । ्ाल सा्मा लै्ानेहरू हुन्छन् । समूहका लावग ठूला 
आकारका ्ाल हुन्छन् । हरेक साँझ ्ाल फुकालेर टाँगने साधन र समय ्ुटाउन झनझवटलो 
हुन्छ । तयसैले वहँड्दै ्ाँदा ्हाँ रा्त ््छचा  तयही ँधेरै्ना दाउरा र ्ानीको उ्लबध्ता हेरी 
्ास ्स्छन् । यात्रामा प्रायः िुला आकाशलाई ्छानो मावनन्छ । राव्त ्ानी ्रेर व्रलली 
हुनसक्छ । यो िय मनवित्र रािेर ्ोकरी लगेका विछयौना व्स्तरा लाएर ्ीउलाई ढवलकन 
वदने हो । ्ेठ-असार मवहनाको मौसम ्दलीको कुनै ठेगान हुँदैन । व्छनमै ्ानी ््छचा , 
घाम लाग्छ र ्ादलले ढाक्छ । व्छनमै फेरर सामानय ्न्छ । २०६५ सालमा ्ा्रकोट 
व्लला डाँडागाउँ गाविस िडा नम्र ६ टटिाका महेश ्ुन आफनो समूहमा याराचा िोजन 
डोल्ा वहँडेका व्ए । डोल्ाको सागर िनने लेकमा ्ाँदाको उनको समरण यस्तो ्छ ः

्ा्रकोट्ाट डोल्ा ्ाँदा डोल्ाको िदांग िनने ठाउँमा िुलला रौरमा ्ास ्सेका 
व्यौ ँ । हुन ्त तयहाँ ्स्ती व्यो । सम्ल िूिाग िएकोले ्ास ्सन िुलला ठाउँ 
्वन प्रशस्त व्ए । आफूसँग ्ैसा िए होटलमा ्स्ुछ िने ्वन वयिस्ा व्यो । समूह 
ठूलो ्छ िने होटलमा अवल झनझट हुन्छ । तय्ताव्तर हुने होटल सुतन ्सन िान साना 
क्षम्ताका हुन्छन् । तयसैले हामीहरू आफनै ्तररकाले िाना्सनको ्नदोिस्त गनने गरी 
यात्रामा वनसकेका व्यौ ँ । तय्ताव्तर्ाट ्ाने स्ै्सो मावनसहरू तयसरी नै ्ाने ग्छचान् । 
िदांगमा राव्त सुव्तरहेको ्ेला अरानक ्ानी ्¥यो । वदनिररको वहँडाइले ्वक्त 
जयान गवहरो वनद्ामा व्यो । ्ैत्वन मधयरा्तमा ्ानीले रुटे्व्छ बयुँवझयौ ँ । ह्तारह्तार 
ओढेका ओछयाएका क्डा र िारी ्ोकेर ओ्त लागने ठाउँ िोजदै गयौ ँ। सकूल ििनमा 
्ुवगए्छ । अवन कक्षाकोठामा ्ाँकरी रा्त व््ताइयो । तयस्व्छ ्ास ्सदा सकेसमम ओडार, 
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धमचाशाला, िाली गोठ िा अनकनटार ठाउँ ्छावनयो । मान्ेछ न्सेका ितकेका घर िो्ेर 
्सने प्रयतन गददै नौ वदन वहँडेर सागर ्ुवगयो । नौ वदन नलागन सकथयो । डोल्ामा गएर 
फोकसुणडो घुमने नयाँनयाँ ठाउँ देखने ्वन हाम्रो सिा च्ा व्यो । फेरर समूहका स्ै सदसय 
नयाँ व्यौ ँ । ्छोटो दूरीका र उ्युति ्ासस्ान िएका ठाउँको ज्ान व्एन । ्ास ्सन 
वनकै नै दुःि झेवलयो । ्तर अवहले सवमझँदा आननद लाग्छ ।3

्ाटन ्ुगे्व्छ अस्ायी ्सो्ासका लावग ्ाल टाँगेर कयाम् िडा गररन्छन् । व्तनै 
कयाम्मा ्ररिारै, निए विविनन ्ररिारका मावनसको समूह अस्ायी ्ररिारसरह ्स्छन् । 
औस्तमा यस्तो ्ररिारमा सा्त-आठ्ना हुन्छन्, यो सामूवहक सुरक्षाको रासोले वनदनेवश्त 
संखया हुने ग्छचा  । ्ती कयाम् याराचागुम्ा िोजने ठाउँ्ाट ३/४ वकलोवमटर टाढा िडा 
गररन्छन् । आफूसँगै लगेका स-साना ्ाल, पलावष्टक िा ढंुगाका सानो ओडार (घाच्ि्ा) 
मा संकलकहरू रा्त काट््छन् ।

संकलकहरू व्हान वझसवमसेमै आँिा वमचदै लेक ्ुवगसक्छन् । घाम झुवलकन लागेको 
हुन्छ । ्ती रा्तिररको वरसोले ्मेको सारो ्वमनमा घुँडा टेक्छन् । व्तनले घुँडा टेकेरै कोसौ ँ
उकालो ओरालो ्ार ग्छचान् । ्वमनव्तर आँिा हेरेको हे¥यै गरेर । हराएको वसयो िो्े 
्सरी । तयसरी िो्ेर िेटिाएको याराचा ्वन आफूले वटपन नभयाउँदै कवहलेकाही ँ अकको 
मान्ेछ आएर आँिै अगावड वटव्वदन्छ । तयव्त ्ेला िने झगडाको वस्व्त आइ््छचा  । यवद 
मेहेन्त गरेर िोजने वयवति ्वलयो ्ाङ्गो ्छ िने ्त हपकाएर िा रुटराट गरेर वलन सकने 
ियो । अकको ्क्ष ्वलयो रहे्छ िने ्त उसैले लै्ान्छ । तयसकै डरले धेरै्सो मावनसहरू 
सकेसमम एकलाएकलै िेवटँदैनन् । कम्तीमा दुई ्नाको समूह िएर याराचा िोजने काम हुन्छ । 

्ममा ्ाररएका याराचा तयही ठाउँमा ्वन व्क्री गनचा सवकन्छ । कव्त्य स-साना वया्ारी 
िा व्रौवलया ्त्ा संकलकहरू याराचा वकनन िर्र घुवमरहेका हुन्छन् । व्क्री गनने नगनने 
संकलकको आिशयक्ता िा ्ाधय्तामा िर ््छचा । लगेको रासन सवकन लागयो ्तर ्् केही 
वदन ्सेर याराचा िोजने मनसाय ्नयो िने तयहाँ आिशयक ्नने ्ैसा िा रासनको लावग 
्ततकाल ्ेचनु्नने हुनसक्छ । कुनै वया्ारी िा व्रौवलयासँग गररएका अवग्म करारका स्तचा 
्ूरा गनुचा ्¥यो, धमकरीले करका्मा ्¥यो िने ्तातकावलक ्ाधय्ताले ्वन ्ेचने वनणचायमा 
्ुगनु्नने हुन्छ । संकलन गददैगदाचा हुने वकन्ेरमा सटही ्वन ्दचा्छ । अस्ायी कयाम्मा स्ायी 
प्रककृ व्तका वया्ार वयिसाय रवलरहकेो दखेन सवकन्छ । होटलमा िानव्न गदाचाको रकम्ा््त 
्वन होटल वयिसायी नगदिनदा वकरा नै वलन िोज्छन् । कव्त्यले वसनेमा देिाए्ा््तको 
शलुक ्वन वकरा नै वलन्छन् । कव्त्यले रा्धानी्ाट वयािसावयक कलाकारहरूलाई लेकमा 
्ु¥याएर नारगान कायचाक्म आयो्ना ग्छचान् । तयस्ा््तको शुलकसिरू् ्ती आयो्क र 

3 ्ुनसँग ३० रै्त २०७२ मा गररएको कुराकानी ।
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वयिस्ा्कले ्वन वकरा नै वलन िोज्छन् । संकलकहरूमधये कव्त ्तास (्ुिा) ्त कोही 
मवदराव्तर लरठिन्छन् । दशै-ँव्तहारमा ्स्तो लंगुर्ु्ाचामा ्ा्ी ्ाप्छन् । नारगान, हँसौली 
ठट्यौलीमा रमाउने ्वन हुन्छन् । ठाउँठाउँमा रोधी ्म्छ । यी वक्याकला्को आडमा 
अ्को्ा्चानका लावग काटमार, लटुव्ट, धमकरीिपकरी, ्तास्िुा र िेशयािकृवत्त्स्ता वक्याकला् 
्वन देविएका ्छन् (वमयाँ र ्ुढा २०७१) । यी ्ममै ््ाररया गव्तविवधमा याराचाकै विवनमय 
रल्छ । यी गव्तविवध सामानय वनयामक वनकायको ्हुरँ्ाट मतुि दवेिन्छन् ।

्त्ाव् वयिस्ा्नको दृवष्टले उ्योगी हुनसकने गरी याराचा संकलन्ताका देविने 
समसयालाई ्ोविम र अ्राध गरी दुई वकवसमले हेररएको ्छ । िौगोवलक विकट्ता, 
प्रव्तकूल हािा्ानी, मनोिैज्ावनक द्ा्, असह् िानव्न, प्राककृ व्तक प्रको्को िय, 
सामाव्क द्वनद्व आवदको सामूवहक प्रिािलाई याराचा्ोविम र याराचाअ्राध िनेर वििा्न 
गररएको ्छ (हेनुचाहोस् ्तावलका २) ।

तावलका २ ः याराचा सकंलनमा हुने जोविम र अ्राध

याराचा जोविम याराचा अ्राध

लेक लागनु डकै्ती र आक्मण

वरसोले कठ्यांवग्नु विडन्त

िीर्ाट िसन ु अिैध वनकासी

वहम्वहरोमा ्नुचा दरुु्योग

    स्ोत ः सेजुवा् (२०७१) ।

ररलु-६, ्झाङका १९ िषचाका सुरेनद् ्ेठारा २०६८ सालमा याराचा वटपन ्ाँदा व््ेत । 
उनी सानै ्ँछदा ्ु्ाको वनधन िएको व्यो । घर वयिहार धानदै आएका दा्ु िीरेनद् 
्ेठाराका अनुसार, २०७२ सालमा आमा ७० िषचाकरी व्इन् । िाइ सुरेनद् ्ेठारा ररल ु
रौ्तारा माविका १० कक्षाका विद्या्वी व्ए । सकूलका अरू स्ै विद्या्वी विदा वलएर 
याराचा वटपन गएका व्ए । एसएलसी वदने विद्या्वी सुरेनद्को िने विदाको समय व्यो । 
आफना लावग वक्ता्, का्ी, कलम वकननेलगाय्त ्ढाइ िरचाको ्ैसा ्ुटाउन िाइ ्वन 
सँगै गए । वकरा िोजने क्ममा एक ठाउँ्ाट अकको ठाउँमा ्ान लागदा रटिान रढेर ्ान ु
्नने व्यो । रटिानमा वहउँ व्यो । तयही वहउँमा वरवपलएर ्ेठ २०६८ मा िाइको जयान 
गुमयो । अरू आयस्ो्त निएकाले गाँउका स्ै्ना याराचा वटपन ्ान्छन् । िीरेनद् ्वन वकरा 
वट्ेर िषचावदनको घरिरचाको वयिस्ा गनचा सव्लो होला िनेर गएका व्ए । ररलु्ाट ३ 
वदन वहँडे्व्छ याराचा वटपने ठाउँमा ्ुगे । गु्ारा रलाउने उ्ाय तयही िए्व्छ ्छाड्न ्वन 
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सकेनन् । ्व्छलला िषचामा िीरेनद् िषदैव्च्ेछ वकरा वटपन गएका ्छन् ।4 याराचा वटपन ्ाँदा 
्ेठ २०६१ मा व््ेतकरी माझफाल गाविसकरी वहरकली रोकायाका ्ररिारमा सा्त्ना 
सदसय व्ए । मुखय ्ेशा ककृ वष िनने गरे ्वन अवहले व्तनको मुखय आयस्ो्त याराचागुम्ा 
िएको ्छ । गाउँलेले वकरा ्सनेिनदा एक हप्ाअगािै केही रासन लेकव्तर लगेर राख्छन् । 
वहरकली रासन ्ु¥याउन गएकरी व्इन् । रासन ्ु¥याएर घर फवकचा ने क्ममा ्ाटो िुवलन् । 
वहँड्नलाई ्ाटो व्एन । वहँड्नु्नने वदशाव्तर नगई अककोव्तर ्ाँदा िीर्ाटो ्रे्छ । िीर्ाट 
ओलचान िोजदा वरवपलएर उनको जयान गयो । माव् िीर्ाट िसे्व्छ ्तल ्हाँ ्ररन्, 
तयही ँ सानो िाडल िनेर उनको शि ्ुररयो । घटना्व्छ ्वन वहरकलीका ्ररिारका 
अरू सदसय ्रा वटपन ्ान ्छाडेनन् । याराचा नै आयआ्चानको मुखय स्ो्त िएकोले लामो 
समयसमम शोक मानेर वस्नको कमाइलाई ्छाड्न सकने व्तनको अिस्ा ्वन व्एन ।5

२०६६ सालमा कञरन्ुरको ्ेलडाँडी १ ्ेिाह्ाट दारुचालाको रापलामा याराचा वटपन 
्ाँदा २० िषचाका िीरेनद् रौधरीले जयान गुमाए । उनका दुई ्वहनीमधये एक ्नाको व्ह े
िइसकेको ्छ । ्ु्ा ६८ र आमा ६७ िषचाका ्छन् । गाउँ नव्कको िैद्यना् माधयवमक 
विद्यालयमा ३ कक्षासमम ्ढेका रौधरी ढ्यारी म्दुरीको काम ग न्े । तयही काम्ाट 
अवलअवल गरेर ्ममा ्ारेको रकम्ाट गावडिाडा वयिस्ा गरे । ्छोटो समयमा धेरै 
कमाइ गनने आशा ्ोकेर कुमानवसंह कँुिरसँग ्स रढेर दारुचाला हावनए । कँुिर दारुचालाका 
्ावसनदा व्ए । कञरन्ुरमा ्साइँ सरेर आएका कँुिर वस्नमा याराचा वटपन ्ान्े । 
तयसैले उनैसँग रौधरी ्वन गए । ्ेलडाँडी्ाट दारुचाला िलङ्गा ्ुगन झणडै एक हप्ा 
्ैदल वहड्नु््छचा  । ्तर १६ सय िाडा व्तरे्व्छ ्स्ाट दुई वदनमै ्ुगन सवकन्छ । तयहाँ्ाट 
महाकाली ्ार गरेर िार्तको ्तौिाघाट ्ुगनु््छचा  । ्तौिाघाटमा फेरर महाकाली नदी ्ार 
गरेर ने्ालको दारुचालामा फवकचा न घाट रढ्नु ््छचा  । तयस्व्छ ३-४ वदन वहँडे्व्छ याराचा वटपने 
ठाउँ ्ुवगन्छ । दारुचाला्ाट ्ेलडाँडीलगाय्त कञरन्ुरमा ्साइँ सरेर आएका धेरै ्छन् । 
तयसैले उनीहरूलाई याराचा्ारे ्ाहा ्छ अवन वस्नमा यहाँ्ाट ्ान्छन् । कञरन्ुरका 

4 ररलु गाविसवस््त इलाका प्रहरी रौकरीका ्रररालक प्रहरी सहायक वनरीक्षक रनद््हादुर 
काकवीको सहयोगमा िीरेनद् ्ेठारासँग २३ असार २०७२ मा गररएको कुराकानी । 

5 माझफाल ४ डोल्ाका हेमन्त्हादुर ्ोहोरासँग २६ असार २०७२ मा गररएको कुराकानी । 
ना्ताले वहरकली हमेन्तकरी फु्ू ्व्चान् । हमेन्त आफै अवहलेसमम ८ ्टक याराचा वटपन गइसके । ्वहलो 
्लट ११ िषचाको ्ँछदा गएका व्ए । सा्त-आठ िषचाका ्चरा ्वन ्ान्छन् । उनले ््ताएअनुसार, 
तयव्तिेर गाउँमा अशति ्ुढा्ाका, साना उमेरका केटाकेटीहरू र गिचाि्ती मवहला मात्र ्स्छन् ।
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्ुराना ्ावसनदालाई िने ्ाहा निएकोले उनीहरू प्राय ्ाँदैनन् । ्तर केही रावहँ दारुचाला्ाट 
आएकाहरूको सा् लागेर ्ाने गरेका ्वन ्छन् ।6 

याराचागुम्ा वटपन ्ाँदै गरेका ्ेला समवी गाविस ४ ओकटका ३९ िषवीय प्रसाद रोकाया 
घर्ाट वहँडेको ३ घणटामै काइगाउँ गाविसको ढुससा िनने ठाउँको िीर्ाट लडेर व््ेत । 
आफन्त वहरा्हादुरका अनुसार व्ही्ार १ ््ेव्तर दुई ्छोरा र एक ्छोरीलाई सा् वलई 
वहँडेका प्रसादको ्ाटोमै मकृतयु िए्व्छ ्छोरा्छोरी रँुदै घर फकने का व्ए (कावन्त्ुर २०६१) । 
तयही िषचा असारमा याराचागुम्ा वट्ेर फकचा दँै गदाचा एक्ना संकलकको लेक लागेर मकृतय ु
ियो । याराचागुम्ा वटपन फोकसुनडो गाविसको कुनासा ्ाटनमा ्ुगेका समवी ५ ओकट 
डोल्ाका ३८ िषवीय मुगाले रोकायाको ्वन लेक लागेर मकृतयु ियो । उनी याराचागुम्ा 
वटपन स्ररिार ्ाटन ्ुगेका व्ए (कावन्त्ुर २०६५) । 

यस्ता “िवि्तवय” मा ्रेर जयान गुमाउनेहरू स्ानीयिनदा ्ावहरका धेरै ्छन् । स्ैिनदा 
जयादा याराचागुम्ा ्ाइने लेक डोल्ा व्ललामा ्नने िएकोले तयहाँ िोजन ्ानेहरू ्वन 
्ढी हुन्छन् । यो अनुसनधानअन्तगचा्त डोल्ा आइ्ुगने व्ललावित्र र ्ावहरकाहरूको 
संखया िोव्एको व्यो । २०५८ सालमा याराचागुम्ा संकलन फुकुिा िएदेवि २०७१ 
सालसमम डोल्ा व्ललामा जयान गुमाउन ्ुगेका याराचा संकलकहरूमधये व्ललावित्र र 
्ावहरका लगिग ्रा्र देविन आउँ्छन् । तयसका दुई ओटा कारण हुनसक्छन् । ्वहलो, 
व्ललावित्रिनदा ्ावहर्ाट ्ाने याराचा संकलकहरू धेरै ्छन् । डोल्ाका लेकमा ्ावहरी 
व्ललामधये ्ा्रकोट र रुकुम्ाट आउनेहरूको संखया धेरै हुने ग्छचा  । ्ा्रकोट्ाट 
स्ैिनदा धेरै आउँ्छन् । रुकुम व्ललाको उत्तरी वहमाली िेगमा ्वन याराचा ्ाइने हुनाले 
केही तय्ताव्तर लाग्छन् । रुकुम र ्ा्रकोट्ाट डोल्ामा वकरा वटपन आउनेहरू केही ्त 
वस्न ्ाहेकका समयमा ्वन सानाव्तना वया्ार वयिसायका काममा व्ललावित्र आउ्ाउ 
गरररहेका हुन्छन् । कोही िारी ्ोकने, ्गगा िनने, घर ्नाउने, काठको ओसार्सार र 

6 िीरेनद्का ्ु्ा, प्रहरी सहायक वनरीक्षक प्र्ता् रनद र प्रारायचा इनद्दत्त िटिसँग २५ असार 
२०७२ मा गररएको कुराकानी । कञरन्ुरको ्ेलडाँडी्ाट रौधरी ्रका मान्ेछ याराचा वटपन 
्ाँदा मरेको िने्व्छ प्र्ता् रनदले शुरूमा ्तयाएनन् । हामीले अि्ारमा रौधरी्ारे ्छाव्एको 
ि्र ््ताए्व्छ उनले ्ुराना रेकडचा फाइल ्लटाए । सहकमवीलाई वदइएका वििरण हेनचा लाए । 
निेवटए्व्छ उनले यो मावनसको रेकडचा िेवटएन, गाउँलेलाई सोधेर केही ्त्ता लागे ि्र ग्छगौ ँिने । 
करर् ४ घणटा्व्छ रनदले िे्तमा रो्ाइँका लावग वनसकेका आफन्त िेटे्छन् र िीरेनद्का ्ुिालाई 
कुराकानीका लावग वयिस्ा वमलाइवदए । उनको मनमा ्ुत्रवियोगको ्ीडा ६ िषचा व्व्तसकदा 
्वन ्ता्ै व्यो । तयसैले ्ोलन सकेनन् । अवन रनदसँग प्रश्न सोधने र उत्तर िीरेनद्का ्ु्ा्ाट 
वलँदै रनदसँग ररले गरेर कुराकानी ियो । केही उ्योगी ्ानकारी संयोगिश तयहाँ आइ्ुगेका 
प्रारायचा इनद् िटिले वदएका हुन् । 
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वमस्त्री काम आवदको ठेकका्टिामा ओहोरदोहोर गरररहेका हुन्छन् । रो्गारी िोजन िनी 
डोल्ा ्ुगेकाहरू वस्नको एक मवहना वकरा वट्ेर वहउँदमा घरव्तर फवकचा नेहरू रामे्छा्का 
्वन धेरै िेवटन्छन् । माव् िवनएका ्ोविम र अ्राधको दुिै समूहमा उवत्तकै प्रिाि 
्दाचा ्ावहर्ाट ्ानेले ्ढी जयान गुमाउन ्ुगे्स्तो देवियो । दोस्ो, ्ावहर्ाट ्ानेहरू 
लेक्ाटनको िू-्नौट र हािा्ानीसँग उव्त अभयस्त नहुने र व्तनले आिशयक स्तकचा ्ता 
नअ्नाउने हुनाले ्वन ्ढी जयान गएको हुनसक्छ । अकसमा्त् आइ्नने प्राककृ व्तक प्रको्ले 
िने व्ललावित्र र ्ावहर दुिैका मावनसलाई उस्ैत गरी आफनो र्ेटामा ्ा्छचान् । २०५८ 
देवि २०७१ सालसमम केही प्रमुि दैवनक अि्ारमा ्छाव्एका र केही ि्र न्नेका 
्तर स्लग्त स्ो्त्ाट वटव्एका सूरनाअनुसार, डोल्ा व्ललामा मननेहरूको संखया २४ 
्ना व्लला वित्रका र २१ ्ना व्लला ्ावहरका देविएको ्छ । व्ललावित्रका १६ 
्ना एकै्टक वहउँ ्वहरोमा ्रेकाले व्तनको संखया ्ढी देविन आएको हो ।

याराचाको उत्ादन सरंरना
सोझो र ्छोटोमा याराचाको माग र ््ार रीनव्तर ढलुिा ्गेको ्छ । ने्ालमा ्हाँसुकै 
संकवल्त याराचा ्वन घुमीवफरी रीनकै प्रान्त उ्प्रान्त ्ुग्छ । ने्ालमा हुने सीवम्त प्रयोगलाई 
अ्िाद िनन सवकन्छ । संकलकहरूको हा्त्ाट अवन्तम रीवनयाँ प्रयोगक्ताचासमम 
्ु¥याउनेहरू समग्मा याराचा वया्ारीहरू हुन् । वयनले याराचाको वकन्ेरमा लगानीको 
्ोविम मोल्छन् । संकलनक्ताचा र ि््तक्ताचा्ीर विविनन श्रेणी र प्रकारका वया्ारीहरू 
लेनदेनको सम्नधमा गाँवसएका देखन सवकन्छ । व्तनमा संकलक ्ेछउ्छाउका ग्ामीण 
वया्ारी/व्रौवलया/झुट्के/ए्ेनट, व्लला सदरमुकाममा ्सने ्ोक वया्ारी, रा्धानीव्तर 
्सने ठूला वया्ारी/वनयाचा्तक्ताचा ््छचान् (हेनुचाहोस् वरत्र २) ।

चित्र २ ः ्यािाचा उतपादन-चवचनम्य संरिना । 

 
्व्छललो अधययनअनुसार, यो िेगमा झणडै दुई-व्तहाई घरघडेरीले ्सनेवन साहुवस्त ऋण 
वलन्छन् । व्तनमा आधािनदा ्ढी घरिरचा टानचा हुन्छ (सी्ीएस सन् २०११) । घरिरचा 

संकलक
रीनलगाय्त अनय 

्ेतस्ो मुलुक

ग्ामीण वया्ारी/ 
झुट्के/ ए्ेनट/साना 

वया्ारी

ठूला वया्ारी/वनयाचा्त क्ताचा
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्ोहो गनचा िा ्छोरा्छोरीलाई का्ीकलम वकनन साहुसँग ऋण वलँदा एउटै धरौटी िाकय 
हुन्छ, “वस्नमा स्ै बया्, सया् रुतिा गरँुला ।” ्तातकावलक समसया सुवलझन्छ । ्तर 
साहु र ऋणीको असमान सम्नध यही ँ् ाट शुरू हुन्छ । वस्न आउँदैमा ऋण आफै रुतिा 
हुने होइन । नगद आमदानीको लावग वकरा वटपन ्ाने विकल् देिा््छचा  । ्ाँदैमा याराचा 
हा्त लागने होइन । ्तर ऋणीले वकरा ्ेवरसकयो । िररद गनने साहु ्वन धनी िइसके । वटपन 
नभयाएको वकरा नै ्नधकरी ्न्छ । लेनदेनको रकमले िविषय ्नधक ्वनसकयो । ऋण 
वलएदेवि वकरा वटपन ्ाने मानवसक्ता ्न्छ । सक्षम ्ुछ ्ैछन; प्राककृ व्तक, िौव्तक, सामाव्क, 
आव च्ाक, मनोिैज्ावनक समसयाको सामना गनचा सकने हो होइन – यी कुरा सोचनै नभयाई 
याराचाको िो्ीमा वनसकनु््छचा  । याराचाको िर ्रेर ऋण वलँदाको एउटा क्ा यस्तो ्छ ः

क्डा, रामल, नगद, र दशैमँा िाएको िसीको मोल वस्न्व्छ व्तरँुला िननेहरू गाउँमा 
धेरै ्छन् । ्तर वस्नमा कमाई हुन्छ िनने ्कका ्ैछन । कमाई िएन िने, ्ाइएन ह्ुर, 
अ् कावत्तक मंवसरमा िुसाचानी ्ेरेर वदउँला िन्छन् । मंवसर्व्छ असारसमम स्छचा । साहुले 
ऋणमाव् बया् ठोकने ियो । बया्माव् पया् ठोकने ियो । लक्मीप्रसाद ्ुढा कसैलाई 
काम ्¥यो, फयाटि ्ैसा वदन्छन् । ्ँत ्त वकरा ्ाउँ्छस् असारमा वदइहाललास् िन्छन् । 
समसया टाररवदन्छन् । ऋणीले व्तनचा सकेन िने ्ाख्ा, िैसँी ्स्ता ्ाय्े्ा उठाउँ्छन् । 
१० ह्ारको ऋण ्छ िने १५ ह्ारको िैसँी लै्ान्छन् । १५ ह्ार ऋण वदएको ्छ िने 
३ ओटा ्ाख्ा उठाउँ्छन् । अवहले गाउँमा एउटा ्ाख्ाकै मूलय ९ ह्ार ्छ । ऋण व्तनचा 
नसकने कव्त्यका ्गगा्वमन ्वन वनसाना ्नाउँ्छन् । यो साल ्ुढाले शुकु कामीको 
्गगा ्ो्ेतका ्छन् । िासमा ऋण रावहँ शुकुको दाइ साकवी कामीले वलएको व्यो । साकवी 
ऋण व्तररनसकदै म¥यो । तयस्व्छ ्ुढाले यसो गरेका हुन् । ऋणीहरूले ऋण नव्तरुञ्ेल 
ह्ुरह्ुर िनेर हा्त ्ोडेर ्सनु््छचा । अरूको काममा जयाला िा ्मचा आउँ्छ । साहुको काम 
विनाजयालै िा विना्मदैमा गररवदनु ््छचा  । उस्ैत ्रे आफनै िाना िाएर ्ानु्नने हुन्छ ।7 

यस्तो ्ाधयातमक ्ररवस्व्त्ीर नाफा कमाउने धयाउनना ्ोकेका ग्ामीण वया्ारी/
व्रौवलया/झुट्के/ए्ेनटको उत्वत्त हुन्छ । व्रौवलयाको लगानीको ्ोविम सानो हुन्छ, 
्तर याराचा ्ोविम धेरै । व्तनको ्ररवस्व्त्ाट ्वन नाफा कमाउन क्मशः धेरै लगानी गनने 
साना वया्ारी र साना्ाट ठूला गरी वया्ारीहरूको एउटा सञ्ाल ्न्छ । व्ललावित्र 
ढुिानीको अलगगै वयिस्ा गनुचा ्ददैन । साना वया्ारीले आफै ्ोकेर िा एक दुई ्ना 
विश्ावसला िररया सा्मा वलएर ठूला वया्ारीको सम्कचा  ्लोसमम ्ु¥याइवदन्छन् । ठूला 
वया्ारी िा विदेश वनयाचा्तक्ताचाले िने व्लला्ावहर याराचा लै्ान िारीको मूलय, लै्ाने 
्ाटो, िैधावनक्ता र आफूलाई सा् वदने समूहको विश्ास हेरी ढुिानी गनने विकल् रोज्छन् । 

7 लहाँ ८, फुवलरङ डोल्ाका कमल्हादरु रोकायासँग ६ ्ेठ २०७२ मा गररएको कुराकानी ।
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डोल्ा्ाट दुई ओटा वनकास ्छन् ः एउटा काठमाडौ ँ र अकको व्तब््त । काठमाडौ ँ लै्ान 
्ैदल र हिाई दुईओटै मागचा प्रयोग गररन्छ । ्ोरै हुनेहरू दुिै ्तररकाले ्ान सक्छन् । ्तर 
धेरै मात्रा ढुिानी गननेहरू हिाई ्ाटो प्रयोग ग्छचान् । धेरै कारो्ार गननेले विमानस्लसमम 
्ुगन सरकारी सुरक्षा ्वन मागने गरेका ्छन् ।8 यो औ्राररक कारो्ारमा मात्र समिि 
्छ । व्तब््त ्ानेहरू आफै सुरक्षा वयिस्ा गरेर सकेसमम घोडा िा िचरड वलएर ्ाने 
ग्छचान् । तयसले गदाचा िोला ्तनचा ्वन सह् हुन्छ । िारी ्वन धेर्ोर ्वत्त िए ्वन घोडा 
िा िचरडमा ्ोकाएर लै्ान सवकन्छ । मुखय मावलक सामानसँगै ्ान्छन् । लुट्ाटको 
्ोविम ने्ाल र व्तब््त दिुैव्तर हुन्छ । वन्ी सुरक्षा दस्ता कसैले राख्छन्, कसैले राखदैनन् । 
कव्त्यले हेवलकोपटर िाडामा वलएर ओसार्ोसार ग्छचान् । लामो दुरीमा ओसार्सार गदाचा 
समिावि्त लुट्ाट्ाट ्चन हेवलकोपटर सुरवक्ष्त मावनन्छ । 

डोल्ा्ाट आएका वशि झाँक्रीले संिुिासिाको मकालु्ाट हेवलकोपटर राटचार गरी 
याराचागुम्ा काठमाडौ ँलगेका ्छन् । िरुण रावषरिय वनकुञरमा १० ह्ारका दरले १० के्ी 
याराचाको रा्सि ्ुझाई प्रव्तके्ी ७ लािमा िररद गरेको र ३ लाि हेवलकोपटर राटचारमा 
लागेको झाँक्रीले ््ताए (वगरी २०७१) । 

्तर यसरी हवेलकोपटर्ाट याराचागमु्ाको ओसार्सार गरे ्वन िैधावनक ्ाटो अ्नाइएको 
हुन्छ नै िनने ्ैछन । सरकारी अवधकारीको सिीककृ व्त वलएरै अिैध ्ाटो्ाट हेवलकोपटर 
याराचागुम्ा ओसानचा ्ुगेको ्वन ्ाइएको ्छ । डोल्ाको सीमाि्तवी व्तब््तको कयाटो र 
मररममा लागने दुइचाहप्े मेला-््ारलाइचा लवक्ष्त गरी याराचा ्तसकरी गनचा हेवलकोपटर प्रयोग 
िएको ्छ । याराचा वया्ारमा संलगन रेिवकंग वयािसायी व््ेतनद् झाँक्रीले गकृहमनत्रालय्ाट 
सिीककृ व्त वलइचा माउनटेन एयर ्ुक गरेर लगेका ्छन् (से्ुिाल २०७२) । ने्ाल सरकारका 
िनसार कायाचालयहरू नरहेका ठाउँ्ाट सीधै विदेश ्ैठारी गनुचा अिैध हो । डोल्ाको व्तब््त 
सीमानामा िनसार कायाचालय ्ैछन ।9 

संकवल्त याराचाको वकन्ेर गनने काम संकलक र वया्ारी/लगानीक्ताचा्ीर सीधै निई 
व्रौवलयाहरूको माधयम्ाट शुरू हुन्छ । संकलकहरू वक ्त कयाम्मै, वक गाउँठाउँमा 

8 सहर्तारा गाविसका ्ग्हादुर ्ुढासँग २९ असार २०७२ मा गररएको कुराकानी ।
9 सरकारी अवधकारीको सिीककृ व्त्ारे प्रमुि व्लला अवधकारी (प्रव्अ) ्ीिन दुलालले 

व्रामी ्ोकन सिीककृ व्त वदएको र हेवलकोपटर ्हाँ ्ान्छ तयहाँ ने्ाल प्रहरीले सुरक्षा वदने वयिस्ा 
वमलाएको कुरा िुलाए । कयापटेन वद्क ्ुनका अनुसार िने डोल्ा उडेको हेवलकोपटर मान्ेछ र 
सामान दुिै ्ोकन गएको हो । उनले आफूसँग िएको समझौ्ताअनुसार ्तोवकएको ठाउँमा मान्ेछ र 
सामान ्छावडवदने ््ताए । सामान (याराचा) कसरी कहाँ लै्ान्छन् िनने वया्ारीलाइचा नै ्ाहा हुने 
कुरा हो । ्ुनका अनुसार, हेवलकोपटर ्तीन ठाउँमा रिावन्ट ग¥यो । यवद प्रव्अले िने्स्तो एक 
ठाउँ्ाट व्रामी ्ोकेर फवकचा ने िए हेवलकोपटर ्तीन ठाउँमा ओलचानु ्ददैनथयो (से्ुिाल २०७२) ।
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ओलने्व्छ व्क्री गनने ग्छचान् । ्ैसाको िाँरो ्दाचा व्रौवलयाहरूले धेरै संकलकहरूलाई 
्वहले नै ्ेशकरी वदइसकेका हुन्छन् । संकवल्त याराचा न्ुछटुन् िनेर व्तनले आफनो शवति र 
सुविधाअनुसार िए ्व्तका ऋणलाई ्ेशकरी िा स्ैिाले ्ेशकरीलाई ऋण ्वन ्नाउँ्छन् । 
व्रौवलयाहरू वया्ारी/लगानीक्ताचा र संकलक्ीर दईु कारणले ्ोवडन आइ्गु्छन् । ्वहलो, 
कवमसनको आशा । सञ्ालको आकार हरेी व्तनीहरूले व्ललास्तरका िा काठमाडौसँममका 
साना, ठूला स्तरका वया्ारीसँग सम्नध गाँसेका हुन्छन् । व्ललास्तरका व्रौवलयाहरू 
आफूले िररद गरेको याराचा व्क्री गनचा वया्ारी िोजदै काठमाडौवँ्तर ्ुग्छन्, निए सामान 
्ोकेर सीधै व्तब््ती वया्ारीकहाँ ्ुग्छन् । प्रतयेक ररणको लेनदेनमा कवमसन हुन्छ । 
कव्त्य ररण फड्को मानचा सके कवमसन ्वन मोटो हुन्छ । दोस्ो, याराचा-्ैसाको लेनदेनले 
यो व्रौवलया सञ्ाल स्ाव््त हुन्छ । ्तर स्ाव््त सञ्ाल्ावहर वया्ार गदाचा संकलक 
र मुखय वया्ारीको सीधा सम्नध स्ाव््त हुनथयो । तयसमा संकलकले गनने आमदानीको 
आकार मोटाउन सकथयो । ्तर ठूला वया्ारीहरूले संकलक्ाट प्रव्तगोटाको वहसा्मा 
उठाउनु्नने हुनथयो । तयसो गदाचा नाफाको आकार सानो हुनथयो । व्तनले रलिेल गनने ठाउँ 
्ाउँदैन्े । संकलन क्षेत्रमा व्तनको हालीमुहाली ्वन रलदैनथयो । व्तनको लगानी ्ोविम 
यसरी प्रशस्ैत ्ढ्थयो । तयसैले अप्रतयक्ष लगानी्ाट ठूलो नाफा कमाउन ठूला वया्ारीहरूले 
व्रौवलयाहरू िोज्छन् । 

व्रौवलया नै िनन सुहाउने ए्ेनटले रावहँ प्रतयक्ष आव च्ाक लगानी गददैन । ्तर आफनो 
िौव्तक, ्ौवद्धक िा दुिै लगानी्ाट प्रतयक्ष मुनाफा वलन्छन् । व्तनीहरू संकलक र 
वया्ारी्ीरका से्तु हुन् । यो काममा संलगन हुन रा्नीव्तक सामथयचा रावहन्छ । ए्ेनटहरू 
प्रायः ्ूिचासंकलक हुन्छन् । वयनले अरू संकलकहरूमाझ िन अवधकारी िा प्रिेश शुलक 
मागनेहरूवस्त साइनो लाउँ्छन्, सौदा ग्छचान् र संकलकहरूलाई असमििप्रायः लागने काम 
आफनो ्ल्ु्तामा गररवदन्छन् । यसरी ए्ेनटहरू सिचासाधारणको न्रमा ने्तकृत्ि वलनसकनेहरू 
हुन्छन् । वया्ारीको न्रमा धेरै संकलकहरू ्ममा गनचासकने र व्तनले ्तयाएका मावनस 
हुन्छन् । वया्ारीहरू विनावहवचकराहट व्तनको ्छवि दाउमा रािेर लगानी गनचा ्तयार 
हुन्छन् । ए्ेनटहरूमा ने्तकृति वलनसकने र ्तह लगाउने क्षम्ता दुिै हुन्छ । तयसैले व्तनले 
सिचासाधारणलाई आफनो कुरामा सहम्त ्नाउन, धमकाउन िा फकाउन सक्छन् । व्तनको 
आव च्ाक आधार प्रायः ्वलयो हुँदैन । ्तर प्रिाि दररलो हुन्छ । यस्तो प्रिािका अ न्े्तर 
कारण हुन्छन् । याराचा वकनने ए्ेनट र साना वया्ारीहरूले गाउँलेवस्त अनेक ना्तासमे्त 
्ोड्न ्ालेका ्छन् (शाही २०७१) । व्तनले मावनसलाई सिा च्ा्ुञ् समझेका हुन्छन् र 
व्तनको सम्नधको ्गमा उ्योगी्तािाद हािी हुन्छ ।

साना वया्ारीहरू ठूला वया्ारीको ्ूँ्ी ्ोकेर संकलन स्लमा ्ुग्छन् । िास 
संकलकसँग सम्नध ्ढाउँ्छन् । तयो सम्नधमा सिेच्छा कम, द्ा् जयादा हुन्छ । 
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सामानय्तयाः संकलकहरूले साना वया्ारीलाई ्ुन मूलयमा वकरा ्ेच्छन्, तयही मूलयमा 
साना वया्ारीले ठूला वया्ारीलाई वकरा ्ुझाउँ्छन् । साना वया्ारीले ठूलालाई ्ुझाउनु ्नने 
वनवचि्त ्ररमाण ्ु¥याउनु ्नने द्ा् हुन्छ । वकनवक व्तनीहरूले ्ैसा वलँदा नयून्तम ्ररमाण 
्ुझाउने मौविक प्रव्त्द्ध्ता ्नाएका हुन्छन् । तयसैले व्तनीहरू आफै सकेसमम संकलक 
्सेको ठाउँसमम र नसके ठाउँठाउँमा ए्ेनट िटाएर िए ्वन संकलन िएकै वदनमा याराचा 
वकनने प्रयास ग्छचान् । व्तनीहरू आफैले संकलकसँग ्वन सोझो सम्कचा  राख्छन् । ्व्तसकदो 
धेरै्ना संकलक िेटेर याराचा ्ु्ानुचा व्तनको मनसाय हुन्छ । ्तोकेको ्ररमाणिनदा ्ढी 
्ममा गनचा सके व्तनले एकाव्तर क्ोल गरेको ्ररमाण ्ुझाएर इमान देिाउन ्ाउँ्छन् । 
अककोव्तर ्रेको याराचा ्ेरेर नाफा ्वन राखन ्ाउँ्छन् । वनवचि्त ्ररमाणिनदा ्ढी ्ममा 
गदाचा राम्रा-राम्रा याराचा ्छानेर अरू वया्ारीलाई ्ेचनसके रोिो मुनाफा ्वन ्ढ््छ । 
कवमसनको संररना यही ँ् ाट ्न्छ । विविनन स्ो्त्ाट आइ्ुगने याराचा असल कमसल 
कुनै ्वन प्रकारको ्नचा सक्छ । तयसै ्वन ्ता्ा ्ँछदा ्ुछट्ियाउन गाहै् हुन्छ । ्व्छ ठूला 
वया्ारीलाई ्ुझाउँदा विविनन प्रकारका याराचाको फरकफरक मूलय वहसा् गररन्छ । ठूला 
वया्ारीहरू राम्रा याराचाको लावग स्ानीय मूलय व्त्छचान् । ्ाँकरीलाई मन्री कम मूलय 
्तोकेर ्ोकमा वलने श्तचा ्ेतसयाचाउँ्छन् । साना वया्ारीहरूको रणनीव्त रावहँ संकलक्ाट 
्ममा ्ारेको स्िनदा राम्रा याराचा ्छानेर लुकाई अरूलाई व्क्री गनने अ्िा सोझै व्तब््त 
लै्ाने हुन्छ । यो रणनीव्त नै व्तनको मुनाफाको मुखय समिािना हो । एकाव्तर उनीहरू 
आफू ठूला वया्ारी्ाट ऋणी िएको देिाइरहन्छन् । अककोव्तर व्तनले लेनदेनको ्ेगलै 
सञ्ाल वनमाचाण गरररहेका हुन्छन् अ्िा ््ारसमम आफनै ्हुँर िोव्रहेका हुन्छन् । 

ठूला वया्ारीहरूसँग ्ूँ्ी हुन्छ । ्तर ्ती याराचा्ोविम ्ेहोनचा आफै संकलन स्ल 
्ाँदैनन् । साना वया्ारी अ्िा िरसक सहयोगीलाई ्ैसा वदन्छन् । व्तनले साना 
वया्ारीहरूलाई ऋणी ्नाएर राख्छन् । घाटामा ्ारेको आरो् लगाउने र अकको वस्नमा 
उनैलाई प्रयोग गनने व्तनको वयिहारको दुई अविनन ्ाटा हुन् । व्तनीहरूको वरन्ता याराचा 
विदेश वनयाचा्त गनने सञ्ाल वनमाचाणमा हुन्छ । संकलन स्लसमम ्ैसा वदई याराचा िररद 
गनचा िटाइएकाहरूले लगानी डु्ाइदेलान् िनने डर कम हुन्छ । व्ललास्तरका वया्ारीलाई 
व्तनले घुमाउरो ्ाटो अ्नाएर याराचागुम्ामा गरेको लगानी्ाट नाफा असुलन सक्छन् । 
्स्तो, उनीहरूलाई अनय काममा संलगन गराएर । ठेकका्टिामा संलगन वया्ारीलाई तयसैको 
िुतिानी्ाट, निए ठेकका्टिामा संलगन गराएर िए ्वन व्तनीहरूले आफनो नाफा उठाउँ्छन् । 
डोल्ालगाय्त अरू व्ललाको याराचागुम्ा िररद गरेर विदेश वनयाचा्त गननेहरूमा धन्हादुर 
्ुढा एक हुन् । उनले डोल्ाको माझफाल गाविसको वकरा िररद गनचा िनेर केही ्ेशकरी 
वदए । ्तर रुतिा गनचा नसके्व्छ ्ती वया्ारीलाई आफनो वनमाचाण कायचाको ठेककामा काम 
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गनचा लगाई ्ैसा असूल गरे ।10 ठूला वया्ारीहरू व्ललास्तरका वया्ारीहरूको रलअरल 
सम्वत्तलाई वध्तोको रू्मा हे्छचान् । 

लगानीको सामथयचा र शवतिसममको ्हुँर ्रा्र निएको उत्ादन संररनामा याराचाको 
मलूय उत्ादकले होइन,  माग र आ्वू्तचालाई आफनो सिा च्ा अनुकूल वनयनत्रण गनने वया्ारीहरूले 
्तय ग्छचान् । ने्ालको ््ारमा ि््त नहुने याराचाको उत्ादन संररना गामनेनट र गलैरँा्स्ता 
अरू वनयाचा्तमुिी िस्तुको उत्ादन संररनासरह ्ूँ्ी लगानीक्ताचाहरूद्वारा आककृ ्त हुन्छ । 
दुःिकष्ट गरी वट्ेको याराचाको मूलय संकलकले होइन, वया्ारीले ्तोक्छ । नगद ्ाए्व्छ 
सारा दुःिददचा व्सचाने हुनाले याराचा संकलक आफनो वनरीह अिस्ा्ाट उवमकने कुनै स्ायी 
उ्ाय िोजनव्तर लागदैनन् । यद्यव् संकलकले सि्तनत्र्ता्ूिचाक धेरै वया्ारीसँग आफनो 
सामानको मोलमोलाइचा गनने र कसैको करका्मा न्नने िा्तािण ्नाइचा आफूवस्त वनणचाय 
क्षम्ता राखन सके यो वनरीह्ता्ाट उमकन सवकनथयो ।

प्रव्तगोटाको दरले संकलकले ्ाउने र प्रव्तके्ीको दरले साना वया्ारीले ठूला 
वया्ारीसँग व्क्री गनने दर सुनको मूलय्स्ैत हो । यी दुई मूलयसीमाले ्ाँकरी ्ीरका 
लेनदेनमा दरिाउ वनधाचारर्त ग्छचा  । ्तर एकावधकार प्रयोग गरी संकलक्ाट मोलमोलाई 
िा अरू वकवसमको ठगी गरेर साना वया्ारीले कम दरमा िररद ग्छचान् । संकलकलाई 
ठगी गनचा सकदा टाठा्ाठा ठावनने साना वया्ारी ्वन वस्र मूलयसीमा्ाट विमुि हुनु्नने 
अिस्ा आउँ्छ । राम्रो वकराको ्छनोटमा कवडकडाउ गररन्छ र व्तनको िररदव्क्रीमा 
मूलयसीमाको खयाल राविन्छ । अरू िाले याराचामा फेरर मोलमोलाइ शुरू हुन्छ । तयसैले 
साना वया्ारीले आफनो वनवचि्त ्ररमाण कवहलयै ्ुझाउन सकदैनन् । ्ररणामा्तः नाफा 
वलने िैकवल्क ्ाटो समातन ्ुग्छन् । 

याराचाको व्क्री-विवनमयको विविनन ररणमा नाफाको ्ाँडरुँड कसको िागमा 
कव्त ्नचा आउँ्छ िनने ्ानन २०७१ सालमा संकलकदेवि ठूला वया्ारी िा विदेश 
वनयाचा्तक्ताचासममले ्ाएको प्रव्तके्ी लाग्त र मूलय लेिा्ोिालाई हेनचा सवकन्छ । तयो िषचा 
संकलकले प्रव्तगोटा याराचागुम्ा रु. ५०० मा ्ेरे । औस्तमा २,५०० ओटा याराचा एक 
के्ी ्ुगद्छ । यस वहसा्ले (फरकफरक) संकलकले प्रव्तके्ी साढे १२ लाि रु्ैयाँ ्ाए 
(्ुढा र वमयाँ २०७१; शाही २०७१) । तयसै गरी व्ललाका वया्ारीहरूले वनयाचा्तक्ताचा िा 
ठूला वया्ारीलाई प्रव्तके्ी २३ लाि रु्ैयाँको दरले व्क्री गरे । वनयाचा्तक्ताचाले विदेशमा 
्ु¥याउँदा प्रव्तके्ी ६० लाि रु्ैयाँसमम ्ाए (हेनुचाहोस् वरत्र ३) । 

10 आफूलाइचा साना वया्ारी िनने ्तर ्रररय िुलाउन नराहने स्ानीय याराचा कारो्ारीसँग 
१८ िदौ २०७३ मा गररएको कुराकानी । 
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चित्र ३ ः प्रचतकेजी ्यािाचाबाट हुने नाफाको चवतरण (बुढा र चम्याँ २०७१, शाही २०७१ मा 
आधाररत) ।

एक के्ीमा याराचा संकलनदवेि वनयाचा्त गदाचासममको आव च्ाक कारो्ारको वरत्र उ्ताररसके्व्छ 
तयही दरमा आव्चाक िषचा २०७०/७१ मा ने्ाल सरकारले रािेको याराचागुम्ा ्ररमाणलाई 
सामानयीकरण गरेर डोल्ा व्लला्ाट संकवल्त याराचाको आव्चाक िाग्णडा ्तावलका ३ 
मा वदइएको ्छ ः 

तावलका ३ ः डोल्ामा याराचाको आवथचाक भाग्णडा11 

आवथचाक 
िषचा

्ररमाण 
(केजी)

राजसि
(रु.१० हजार 
प्रवत केजी)

सकंलक (रु.१२ 
लाि ५० हजार 

प्रवत केजी)

साना वया्ारी 
(रु.२३ लाि 
प्रवत केजी)

ठूला वया्ारी 
(रु.६० लाि
प्रवत केजी)

०७०/७१ ६६३.४७ ६,६३,४७० ८२,९३,३७,५०० १,५२,५९,८१,००० ३,९८,०८,२०,०००

माव् िवनए झै ँयाराचाको व्क्री-विवनमयका विविनन ररणको मूलय धेरै हदसमम विश्््ारको 
रल्ती मूलयद्वारा वनधाचारर्त हुन्छ । संकलन क्षेत्रमै ्वन लाग्तमा नाफा ्ोडेर मूलय ्तय गनने 
सुविधा ठूला र व्ललास्तरका वया्ारीलाइचा मात्र ्छ । याराचा संकलकहरू आफनो नगद 

11 आव च्ाक िषचा २०७०/७१ मा व्लला िन कायाचालय डोल्ामा ्ुछट ्ु्वी वलँदा रेकडचा िएको 
्ररमाण र सोही आव्चाक िषचामा स्ाव््त स्ानीय ्त्ा विश्मा व्क्रीवि्तरण िएको दरिाउलाइचा 
आधार मानी ्तावलका ्नाइएको हो । 
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िरचाको वहसा् राख्छन् ्तर श्रमको मूलय ्ोड्ने हैवसय्तमा हुँदैनन् । िास गरी िैकवल्क 
रो्गारीको अिािमा अिसर-मूलयको कुरा व्तनले गनचा सकदैनन् । कव्त्यले याराचा्ाट ्ेशकरी 
फछयगौट गनुचा्नने हुनाले नाफाको कुरासमे्त व्तनका लावग वनर च्ाक हुन्छ । अनुमानिनदा धेरै 
्ाए नाफा ियो िन्छन्, न्ाए ऋणी ्वनयो अ्िा ऋण ्व्यो िन्छन् । प्रायः िुतिानीको 
हरवहसा् मातै्र हुन्छ, नगद लेनदेन हुन ्ाउँदैन । तयसैले माग र आ्ूव्तचाको सम्नधले 
याराचाको मूलय स्ाव््त हुँदैन । संकलकको ्ाधय्ता र वया्ारीको अव्तररति नाफा िोजने 
विकल् ्ोवडने ठाउँमा याराचाको स्ानीय मूलय ्तय हुन्छ । अनय ््ाररया उत्ादन्स्ैत 
याराचाको उत्ादन-विवनमय संररनामा पयाकेव्ङ अवहलेसमम ने्ालमा िएको ्ाइँदैन । 
तयसैले पयाकेव्ङको अव्तररति लाग्तको कुरा ने्ालमा लागू नहुने देविन्छ । 

याराचाको अवन्तम ््ार रीन िएकोले तय्ताको ््ार्ाट स्ानीय मूलयको सीमा 
प्रिावि्त हुन्छ । ने्ालका याराचा वनकासीक्ताचा रीनका आ्ूव्तचाक्ताचा्ाट प्राप् मात्राको माग 
र मूलयसंके्तले ने्ालमा मूलय वनधाचारण ग्छचान् । रीनमा याराचाको माग िने तयहाँ अिलम्न 
गररने अ च्ानीव्त, धनाढ्य ्त्ा कमचारारीहरूको ्ीिनशैलीमा आएको फेर्दलले प्रिावि्त 
ग्छचा  । याराचाको उ्िोग सामाव्क प्रव्तष्ठासँग ्ोवडएको ्छ । विलासी िस्तुमा हुने िरचा 
कटौ्ती िा विलास झवलकने गव्तविवध वनरुतसावह्त गनने सरकारी नीव्त अ्िा ऊदवीले 
याराचाको ््ार घट््छ । रीनमा फैवलँदो यौनिद्धचाक्ताको सनदेशले उ्िोतिा संखया ्वन 
्वढरहेको वस्व्त ्छ । याराचा आ्ूव्तचाको ठूलो वहससा प्रारीन रीवनयाँ  औषधी विज्ानमा 
आधारर्त प्रयोगमा ि््त िएको देविन्छ (याकिन सन् २०११) । रीनको ््ारमा केही 
हा्त नहुने याराचाका ने्ाली लगानीक्ताचालाई उत्ादनको मात्रा घट्ढ गनुचािनदा आफनो 
नाफा वस्र राखनु प्रा्वमक लक्य हुन्छ । 

याराचा उत्ादनको वनयमन
याराचा संकलनको अनुमव्त कसले को्ाट वकन वलने िा वदने िनने प्रश्नको ्िाफ अिस्ा र 
आिशयक्ता हेरी फरकफरक िेवटन्छन् । ्ाटन्ाट याराचा िो्ेर लयाउनेहरूले प्रिेश-शुलक 
्ुझाई अनुमव्त वलने गरेका ्छन् । अनुमव्त वदने वनकायको कुनै टंुगो ्ैछन । रावषरिय वनकुञ्, 
मधयि्तवी क्षेत्र वयिस्ा्न सवमव्त, गाउँ विकास सवमव्त, िन उ्िोतिा सवमव्त, विविनन 
कल्हरू आवद समे्तले प्रिेश-शुलक उठाउने गरेका ्छन् । डोल्ाको माझफाल गाविस 
मा्तह्तमा रहेका िन झै ँ सामुदावयक िनको हकमा स्ानीय सामुदावयक िन उ्िोतिा 
सवमव्त, गाउँ विकास सवमव्त, स्ानीय कल्हरूले संकलकहरूलाई प्रिेश अनुमव्त वदने 
ग्छचान् । व्तनको आमदानी सम्वनध्त समुदायले नै उ्योग गनने दा्ी गररन्छ । ्तर तयो िरचा 
्ारदशवी निएको कुरा ्वन उठ्ने ग्छचा  (वगरी, िड्का र रुनारा २०७१) । तयसै गरी वनकुञ् 
क्षेत्रवित्रका वनकुञ्ले, मधयि्तवी क्षेत्रका िनमा तयहाँको वयिस्ा्न सवमव्तले र ्ाँकरी 
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सरकारी िनमा माव् उललेि गररएअनुसारका विविनन वनकायले संकलकलाई अनुमव्त वलन ु
्नने हुन्छ । यस्ता अनुमव्त सिचासाधारण िा ्ाटनमा याराचा िो्ेर लयाउनेहरूका लावग हो । 
व्लला िन कायाचालयले प्रव्तके्ी याराचागुम्ाको प्रतयेक कारो्ारमा िन वनयमािलीअनुसार 
्तोकेको शुलक वया्ारी्ाट वलने गरेको ्छ । यस्तो रा्सि िने वया्ारीले सिसफु्तचा वदन 
आए ्ुझेर वलइन्छ । नत्र कहाँ कव्त रा्सि ्छली िएको ्छ िनेर िो्ीनीव्त गनने कानुनी 
वयिस्ा निएको ्ुझाइ व्लला िन अवधककृ ्तहरूमा रहेको देविन्छ । ्स्तो डोल्ाका 
िन अवधककृ ्त पे्रमशंकर रौधरी िन्छन् ः

व्लला िन कायाचालयले प्रिेश शुलक िनेर वलँदैन । याराचागुम्ा्ाट वलने रकम िनेको 
रोयलटीसिरू् वया्ारी्ाटै प्रव्तके्ी १० ह्ारका दरले कायाचालय दुनैमै आएर व्त्छचान् । 
्ावहर उठाउन गइँदैन । सिचासाधारण्ाट प्रिेश शुलक िनेर वलने वनयम ्ैछन । ्तर कुनै 
ठाउँमा मधयि्तवी क्षेत्र ्नने िएकाले वनकुञ्काले र कुनैमा सामुदावयक िन िनेर 
सामुदावयक िनका उ्िोतिा सवमव्तले प्रिेश शुलक र अरू के के शुलक वलने गरेको 
देविन्छ । सामुदावयक िनको मामलामा व्लला िनको ्वन केही सम्नध हुनु ्नने हो 
्तर स्ानीयको दादावगरीले केही गनचा सकने वस्व्त ्ैछन ।12

िन ऐन २०४९ र िन वनयमािली २०५१ को प्रािधानअनुसार वि.सं. २०४९ देवि 
प्रव्तगोटा रु. ५०० रा्श् उठाउन ्ावलएको व्यो ।13 ्तर तयव्त ्ेला याराचागुम्ाको 
संकलन, व्क्रीवि्तरण ्त्ा वनयाचा्तमा प्रव्त्नध लगाइएको व्यो । वि.सं. २०५८ मा 
सरकारले कानुन संशोधन गरी ओसा्सार र प्रशोधन गनचा ्ाउने प्रािधान ्पयो र रा्श् दर 
प्रव्तके्ी रु. २०,००० ्तोकयो । यो िषचादेवि याराचाको संकलन र वया्ार िैधावनक रू्मा 
िुला गररएको िनन सवकन्छ । ्तर कानुनी हैवसय्तले यसको संकलन ्त्ा व्क्रीवि्तरणमा 
प्रव्त्वनध्त गरेर िुला गदाचा २० ह्ार रु्ैयाँ प्रव्तके्ी ्तोवकयो । यस्ाट रा्सिको 
दायरामा लयाउने िवनए ्वन नव्त्ा राम्रो देविएन । ्व्छ तयसको उत्ादन विवनमयमा 
कमीिनदा ्ढोत्तरी देविए्व्छ रा्सिदर ्ढी िएर हो वक िनने ्हाना ्नाइयो । यो 
संशोधन प्रिािकारी निए्व्छ िन (्ेतस्ो संशोधन) वनयमािली, २०६२ ले प्रव्तके्ी 
रा्सि १०,००० रु्ैयाँमा घटायो । वयनै कानुनी वयिस्ाअनुसार वया्ारीसँग रा्सि 
उठाई ओसार्सारको लावग ्ुछट्ू्वी वदने काम हुन्ालयो । याराचागुम्ाको संकलन गनचा 
रावहने अनुमव्त्ा््त उठाइने रकमको लेिा्ोिा ्ैछन । ्त्र्वत्रकामा यो िषचा फलानो 

12 रौधरीसँग १० ्ेठ २०७२ मा गररएको कुराकानी ।
13 ्तर, वनकुञ्वित्र याराचाको संकलन िैधावनक रू्मा वहमाली रावषरिय ऐन, २०५२ संशोधन 

गरे्व्छ िएको हो ्वन िवनएको ्छ (कावन्त्ुर २०७०) । 



याराचागुम्ाको उत्ादन-विवनमय संररना | 97

ठाउँ्ाट संकलकले व्तरेको रकम यव्त उठेको िनने ि्र ्ढ्न ्ाइन्छ । ्तर तयस्तो ्तथयांक 
यवकन गनने, अ्िा तयसको उ्योग कसरी िइरहेको ्छ ्ाहा ्ाउने, कुनै आधार ्ैछन । 
स्ैलाई स्ै वकवसमको वयिस्ामा वनयनत्रण गनने अवधकार सम्नन राजयले रा्सि वकन 
रुहाइरहेको हो अस्ष्ट ्छ ।

विद्यमान िैधावनक प्रािधानअनुसार संकलन ्त्ा व्क्रीवि्तरण गनचा राहनेले संकलन 
क्षेत्र, ्ररमाण र उद्ेशयसमे्त िोली अवधकारीसमक्ष वनिेदन वदनु््छचा  र वनिेदनउ्र ्ाँर्ुझ 
िए्व्छ संकलन गनने इ्ा््त्त्र ्ाइन्छ । तयस्व्छ संकलन गररएको ्ररमाण इ्ा््त्त्रसँग 
विडाई ्त्ा ्ाँरी ्तोकेको दस्तुर व्तरेर ्छोड्ू्वी वलनु्नने हुन्छ । व्लला िन कायाचालयले 
याराचा ्ररमाण र यस्ाट संकवल्त रा्सि उठेको लेिा्ोिा व्तनै ्तथयांक्ाट वनकालने 
हो । वयिहारमा संकलकदेवि ठूला वया्ारी िा विदेश वनयाचा्तक्ताचा सममले ्तोवकएिनदा 
्ावहर गएर काम गरेको देखन ्ाइन्छ । संकलकहरूलाई यव्तउव्त वटपन िनेर मात्रामा कुनै 
कानुनी रोक्तोक ्ैछन । सामुदावयक स्तरमा ्नाइएका नीव्तवनयमहरूले संकलनको सीमा 
्तोकेको हुन्छ । स्ानीयस्तरमा याराचा संकलन गनने वमव्त ्तोकेअवघ नै एकलै गएर वटपनेहरू 
हुन्छन् । व्तनीहरू गाउँलेहरूलाई ्ाहा नवदइकन रा्तारा्त ्ाने वदनमा काम सकेर रा्त्रे्व्छ 
फवकचा ने गदचा्छन् । कव्त्यले रोर्ाटो अ्नाई लेकमा ्ुगेर फवकचा ने गरेको ्ाइएको ्छ । 

वया्ारीको सनदिचामा यस्ता वक्याकला् धेरै हुने ग्छचा  । डोल्ाको दुनै्ाट वनकासी गनचा 
वया्ारीले व्लला िन कायाचालय िा वनकुञ् कायाचालयमा प्रव्तके्ी १० ह्ार रु्ैयाँमा 
रा्सि ्ुझाए्व्छ ने्ालिररको लावग याराचागुम्ा लै्ान ्छोड्ू्वी ्ाउँ्छ । विदेश 
वनयाचा्तका लावग काठमाडौ ँ धाउनु ्नने अवनिायचा ्स्ैत हो । काठमाडौ ँ् ाट विदेश वनयाचा्त 
गनचा िावणजय वििाग्ाट वनयाचा्त अनुमव्त वलनु्नने हुन्छ । वििागले कुनै कम्नी िा ्सले 
वयािसायीलाई मात्र अनुमव्त वदन्छ ।14 अनुमव्तका लावग वििागमा नयाँ संस्ा िडा 
गनुचा्नने र वनकासी नाकाका िनसार कायाचालयमा ्ेहोनुचा्नने झमेलाको विकल्को रू्मा 
धेरै वया्ारीले व्तब््तव्तर्ाट विदेश वनकासी ग्छचान् । व्तब््त्तफचा  ्ानेहरू स्ै िैधावनक 
्तररकाले गएका हुँदैनन् िनने होइन । ्तर तयहाँ काठमाडौ ँ ्वत्तको झनझवटलो र िवरचालो 
हुँदैन । ्तीन िषचासमम व्तब््त गएर वकरा ्ेचने एक्ना वया्ारीको अनुिि यस्तो ्छ ः 

मैले कवहलयै ्वन यो अनुमव्त वलएको ्ैछन । वसमानामा िएको ्ुवलसले िो््तलासी 
गरेर वनहुँ िोजन ्ालयो िने म फवकचा दँा ्त्ाईलंाई कमल लयाइवदउँला अ्िा अरू 
केही सामान लयाइवदउँला िने्व्छ ्छोवडवदनथयो । अरू ्त तयस्ैत हो, ्ाटो ्ोविम्ूणचा 

14 िावणजय वििागका नायक सुब्ा उदयरा् ्ौडेलसँग २३ िदौ २०७३ मा गररएको 
कुराकानी । 
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हुन्छ । डाँकाहरूको डर हुन्छ । मैले ्ाहा ्ाएअनुसार ९५ प्रव्तश्त व्तब््त ्ानेहरूले 
्ू्वी वलँदैनन् ।15 

िैधावनक ्ाटो्ाटै रा्सि ्छलने गरेको ्वन ्ाइएको ्छ । रा्नीव्तक प्रिाि ्ढी िएका िा 
धनीमानी िनेर वरवननेहरूले यसो गनने गरेका गुनासो वया्क ्छ । व्तनीहरूका लावग संकलन 
्त्ा व्क्रीवि्तरणको प्रवक्याग्त अनुमव्त एउटा फोनको िरमा ्ूरा हुन्छ । अ्िा, व्तनले 
संकलन गनचा वलएको इ्ा््तको ्ररमाण र संकलन गररएको ्ररमाण नविडाई ्छोड्ू् वी ्ाउने 
ग्छचान् । ठूला र साना वया्ारीमधये ठूलाले नै ्ढी ठगीको काममा लागने कुरा अि्ारमा 
आएको रुकुमको यो ि्र्ाट प्रसट हुन्छ । साना वया्ारीले मात्र सडक या्ताया्त प्रयोग 
गनने र सदरमुकाम आई िन कायाचालय्ाट ्छोड्ू्वी वलने ग्छचान् । ठूलाले संकलन स्लम ै
हेवलकोपटर राटचार गरेर याराचा वनकासी ग्छचान् । ठूला वया्ारीले सरकारलाई ठूलो ्ररमाणमा 
कर ्छवलरहेका ्छन् (गौ्तम र अरू २०७१) । ्तर रा्सि ्छलने लोिले मात्र लुकरीव्छ्ी 
कारो्ारमा लागने होइन, लुट्ाट्ाट ्चन ्वन अिैध ्ाटो वया्ारीले अ्नाउँ्छन् । 
राजयका वनकायमा प्रवक्या वमलाउँदा धेरैव्तर हलला फैवलने र लुट्ाट वनवम्तने िय हुन्छ ।

याराचा कारो्ारमा ्तोवकएिनदा ्ावहरका मावनसले काम गनचा प्रायः ्ाउँदैनन् । ्रु 
तयस्तो प्रव्तस्धाचा दुरुतसावह्त गनचा याराचा उत्ादन-विवनमयको स्ै ्तहमा संलगन मावनसहरू 
आ्समा अनौ्राररक वमलेम्तो (काटने वलङ) ग्छचा न् । संकलकदेवि वया्ारीसममकै 
स्तरमा अनौ्राररक काटनेवलङ देखन सवकन्छ । संकलकहरू आफनो डपफा्ाहेक अरूसँग 
सललाह नगरीकनै विविनन क्षेत्रलाई कब्ा गरेसरह फैवलएका हुन्छन् । स्ानीयहरू 
आफनो ्ायक ्नने नव्कको िनमा ्ाने नै िए । ्ावहर्ाट ्ानेहरू ्वन प्रायः आफू 
्वहले गइरहेकै ठाउँमा ्ाने ग्छचान् । डोल्ाको कोला-्तवक्छनमा लहाँ गाउँका संकलकहरू 
्ान्छन् िनेर वरवनन्छ । ्वहले तयहीकँो स्ानीय वया्ारीले अरू ठाउँ्ाट याराचा िोजने 
कामदार वलँदा िा आफनो इष्टवमत्र िनेर व्छराउँदा ्वहलो ्ुस्ता तयो ठाउँसँग ्ररवर्त हुन 
्ुगयो । ्ुस्तान्तरण हुँदै ्व्छलला संकलकहरू ्वन तयही ठाउँका मावनसलाई विश्ास गनने 
र आफूलाई सुरवक्ष्त ठानने हुन ्ाले र ्सनेवन तयही ँ्ान ्ाले । अवन व्तमी तयहाँको वट्, 
हामी यहाँको वट्ौलँा िनने सललाह्स्तो हुन्छ । तयसै गरी संकलनका लावग विविनन 
संघसंगठनहरूले प्रिेश अनुमव्त वदने हुँदा वनकुञ् कायाचालय, सामुदावयक िन उ्िोतिा 
सवमव्त, स्ानीय कल् ्स्ता संगठनहरूले आ-आफनो िौगोवलक क्षेत्र ्ुछट्ियाएर वलएका 
्छन् । यस्ता अनौ्राररक एकावधकारमा विरलो र ्ेतरोमेरो वििाद ्वन ्रेको ्छ । 
कवहलेकाही ँ असन्तुष्ट ्क्षले एकावधकारको कुरा नउठाई संकवल्त रकमको सदु्योगको 
प्रश्न उठाउँ्छन् । याराचा वया्ारीहरूको अवहलेसमम कुनै संगठन देिा्रेको ्ैछन । मुलुकका 

15 ्रररय िुलाउन नराहने एक वया्ारीसँग ६ ्ेठ २०७२ मा गररएको कुराकानी ।
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अरूअरू वयिसायमा झै ँकानूनी दृवष्टकोण्ाट ्ो कोही लगानीक्ताचा ्वन याराचा वया्ारमा 
संलगन हुन ्ाउँ्छ । वकन्ेरकै लावग प्रव्तस्धाचातमक ््ार ्छ । ्तर कुनै ्छलफल िा 
अविवयवतिव्नै वनवचि्त वया्ारी वनवचि्त िेगमा ्ान्छन् र तयहाँ अरू देिा ्ददैनन् । तयस्ैत 
उत्ादन-व्क्री र ओसार्सारको आ-आफनो सञ्ालमा अरूलाई ्सन नवदने िद् सहमव्त 
्वन देखन सवकन्छ । 

तयस्ैत ठूला वया्ारीहरू्ीर ्वन याराचाको मूलयवनधाचारण र संकलकहरू्ाट याराचा 
वकनने सनदिचामा एक वकवसमको वमलेम्तो देखन सवकन्छ । औ्राररक रू्मा निुलाए 
्वन व्तनीहरू रलेको मूलय व्गानचा सकदैनन् । संकलक्ाट सामान कम ्ाइएला वक स्ै 
अरूले उठाइदेलान् िनने वरन्ता िने वयति ग्छचान् । प्रव्तस्धाचातमक रू्मा आफूलाई उभयाएर 
रलेको मूलयिनदा ्ढी व्तरेर नयाँ मूलयको माहोल ्नाउने आँट गददैनन् । व्तनमा िाउ 
व्गारेको आरो् िेव्रहनु ््छचा  िनने वरन्ता वयाप् ्छ । ्वहलयै नाफा रवढरहेकै ्छ िने 
वकन घाटाव्तर ओवलचानु िनने मनोविज्ानले काम गरेको हुनसक्छ ।

ने्ालमा याराचा उत्ादनको वनयमन्ारे उललेि गदाचा माओिादीको िूवमका र उ्वस्व्त 
िुलन सवकँदैन ।16 युद्धकालमा आय ्ुटाउन माओिादीहरूले िौगोवलक क्षेत्रअनुसार 
्कृ्क रणनीव्त अ्नाएका व्ए । िेरी-कणाचाली क्षेत्रमा उनीहरूको मुखय आयस्ो्त 
्डी्ुटी ्ेरव्िन र यसको संकलनमा लगाइने कर व्यो । डोल्ामा अ च्ा संकलन गनने 
एक माओिादी कायचाक्ताचाले ््ताएअनुसार २०६० सालमा १,३०० के्ी याराचागुम्ा्ाट 
प्रव्तके्ी ्ाँर ह्ार रु्ैयाँका दरले कर असुलेका व्ए । २०६१ सालमा प्रव्तके्ी दश 
ह्ारका दरले असुलने वनणचाय िएको व्यो (मगर २०६१) । याराचाको उत्ादन वया्क 
हुनुमा माओिादीको केही िूवमका अिशय ्छ । प्रिेश शुलक्ाट उठ् व्त ्ढाउन व्तनले 
डोल्ामा व्लला ्ावहरका याराचा संकलक वित्याए । माओिादीले ्ावहर्ाट मान्ेछ 
लयाए्व्छ फुकुिा हुनुअवघ नै गाउँलेहरू ्ाटनमा गएर याराचा वटपन ्ाले । माओिादीले 
वनयम वमरेको िनी ्नदकु देिाएर ्ती गाउँलेले ्ममा गरेको याराचा कब्ा गरे । यो डोल्ाको 
माझफालमा िएको व्यो । तयव्तिेर १२२ घरधुरी्ाट लगिग ३०० ्ना गएको र हरेकले 
कम्तीमा ५०० याराचा वट्ेका व्ए ।17 याराचा्ाट अ्को्ा्चान गनचा माओिादीले प्रिेश 
शुलक मात्र लगाएनन्, वया्ारीहरू्ीर ्ोलक्ोल ्वन गराए । ्ाटवीका कायचाक्ताचाहरूलाई 
संकलकको रू्मा िटाए । याराचा संकलन क्षेत्रमा शावन्त सुरक्षा प्रदान गनने आश्ासन वदएर 
कर उठाए । अन्त्तः विविनन रणनीव्त अ्नाएर आफूमधये्ाटै याराचा वया्ारी ्नमाएर 
्ाटवीको आमदानी ्ढाए । 

16 माओिादी र याराचागुम्ाको सम्नधका ्ारेमा ्ानकारी निएका विषय धेरै रहेको हुँदा 
यस्ारे विशेष अधययन हुनु ्रुरी ्छ । 

17 माझफाल ४ डोल्ाका हररननद ्ोहोरासँग ७ साउन २०७२ मा गररएको कुराकानी ।
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याराचा संकलन र व्क्रीवि्तरण एक वहसा्ले िूवमग्त माओिादीले िनने गरेको 
“्नसरकार” को प्रशासन अभयास गनने ्लो ्नेको व्यो । “्नसरकार”ले याराचा उत्ादन 
र वयिसाय वनयवम्त गनचा िोजयो । ्ततकालीन राजयसत्ता ्क्षले ्ाहेक तयसको उत्ादन 
र व्क्रीमा संलगन स्ैले माओिादीको नीव्त अनुसरण गरेका हुनाले तयो प्रयोग सफल 
देवियो । ्ाटवीको वनवम्त लािदायक ियो । वया्ार वयिसायमा हा्त हालनेहरूले ्वन 
सुरक्षाको प्रतयािूव्त ्ाए । ्व्छललो समयमा िनदा ्नयुद्ध कालमा वनकै सह् हुने गरेको 
याराचाका वया्ारीहरू अझै ््ताउँ्छन् । तयव्तिेर ि्तचामानमा ्स्तो रोरी डकै्ती लुट्ाटको 
डर निएको िन्छन् । माओिादीले रोरहरूलाइचा ्तह लगाए । रासन ्वहले रोरहरूले 
िाइवदन्े । हेरालो लाउन ्रेन । २० िैशाि देवि १० ्ेठसमम एक्नालाई १० ह्ार 
रु्ैयाँ वदई गाउँलेले २० ्नासमम हेरालो राख्े । माओिादीको ्ेलामा ्रेन । अवहले 
फेरर हेरालो लाउनु्रेको गुनासो ्छ । िास्तिमा २०५८ सालमा आएर याराचा संकलन 
फुकुिा गनने र याराचा संकलनका लावग प्रिेश शुलक लगाउने सरकारी नीव्त माओिादीको 
याराचा आमदानी घटाउने रणनीव्तको एउटा अंग व्यो । 

वनषकषचा
याराचा उत्ादनले ने्ालका धेरै गरर् ्हाडी व्ललामा एउटा क्मिङ्गको वस्चाना गरेको 
्छ । यो क्मिङ्गको िास्तविक र ्ैविक प्रिाि याराचा्ोविम ्ेहोनुचा्नने संकलकको 
्ीिनमा, र मकृतयु्व्छ व्तनको ्ररिार र ्छरव्छमेकमा ्रेको ्छ । ्तर यो क्मिङ्गको ्ालनी 
िा्तािरणीय हो । यसले ्ाटनिेगको ्ैविक विविध्ता, ्ीि-िनस्व्त उ्लबध्तामा गमिीर 
असर ्रेको हुनु््छचा  । ्तर यससम्नधी ्वलयो अनुसनधान िएको ्ैछन । यो क्मिङ्गले 
आव च्ाक हुँदै समा्-रा्नीव्तक ्ाटोसमम ्ारेको प्रिािको मूलयांकन िने केही िएका 
्छन् र िविषयमा अझ ्ढी गररने ्छ । यो लेि याराचा उत्ादनको संररना ्ुझने प्रारवमिक 
प्रयतन हो । यसमा संकलक, व्रौवलया, ए्ेनट, साना वया्ारी र ठूला वया्ारी्स्ता याराचा 
उत्ादन संररनाका विविनन अियि र व्तनको आ्सी सम्नधको िणचान गररएको ्छ । 

याराचा उत्ादनको शुरूआ्त र ्ढोत्तरीले तयो िेगका समुदायमा दूरगामी महत्िको 
प्रिाि ्ारे ्वन तयो प्रिािको वि्तरण समान ्ैछन िनन सवकन्छ । ्ाँकरी िन ्ैदािारको 
उत्ादन संररना झै ँयसको संकलन र व्क्री सञ्ाललाई वनयवम्त गनने राजयको प्रयासले 
तयसमा संलगन विननाविननै िूवमका िेवलरहेका मावनसलाई फरकफरक ढंगले प्रिावि्त 
्ारेको देविन्छ । शवतिको प्रिाह्् उत्ादन संररनावित्र सवक्य समूह विशेषको सवञर्त 
्ूँ्ीअनुसार वि्तरर्त िएको ्छ । मुखय फाइदा िने व्रौवलयाहरूलाई हुन गएको ्छ । 
व्रौवलयाहरूको िगचा ्वन वस्र होइन । केही ्ुराना व्रौवलयाहरू कायम ्छन्; केही 
नयाँले ्कड ्नाएका ्छन्; र, केही नराम्ररी विस्ाव््त हुन ्ालेका देविन्छन् । यस्ाहेक, 
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वयनै व्रौवलयाहरूले संकलन र व्क्री सञ्ाललाई ्त्ा याराचा वयिसायलाई वनयवम्त 
गनचा िोजने राजयका अियि र प्रवक्यालाई ्वन प्रिावि्त गरररहेकै देविन्छन् । ्तर वनयमन 
वनकायको अज्ान र व्रौवलयाहरूको ्कड र प्रिािका ्ा््ुद, स्ैिाले क्मिङ्गले झै ँ
याराचाको उत्ादन-विवनमय संररनाको आवििाचािले गरर्ीले वयाप् र िास गरी ऐव्तहावसक 
रू्ले सीमान्तीककृ ्त समुदायका केही मावनसहरू समा्-रा्नीव्तक रू्ले मुिर हुन 
्ालेका ्छन् । उनीहरूले आउँदा वदनमा कुनै ्वलयो समा्-रा्नीव्तक रू्ान्तरणमा 
प्रिकृत्त हुने्छन् िनने हामीलाई लाग्छ । सािचा्वनक ्ररयो्नामा सहिावग्ता ्नाउनेहरूले 
सामाव्क ्ूँ्ी वनमाचाण गनचा सकनु र तयस्तो ्ूँ्ीको उ्योग गददै आफनो समा्-रा्नीव्तक 
रू्ान्तरणमा प्रयास गनुचा सिािाविकै ्वन हो । ्तर मूल प्रश्न िने यो ऐव्तहावसक क्मिङ्ग 
सँगसँगै तयसलाई ्ेगनसकने संररना र प्रवक्याको वनमाचाण गददै ्ाने हो वक क्मिङ्गका 
स्ै ्ररणाम वनकले्व्छ समिारको प्रयास ्ालने हो िनने नै हुने्छ । 

प्राककृ व्तक स्ो्तसाधनलाई उ्िोगय िस्तु ्नाउने विविनन िाले उत्ादन-विवनमय 
संररना हुनसक्छन् । एउटा िाले संररनामा प्राककृ व्तक ्ैदािार संकलक िा उत्ादक्ाट 
के््ताव्के््ताको शकृंिलामाफचा ्त ््ार घुमदै उ्िोतिासमम ्ुग्छ । अकको िाले संररनामा दुई 
िा ्ढी उ्िोतिा्ीर ्तय हुने समझौ्ताअनुसार प्रककृ व्त-्नय िस्तु सीधै विवनमय गररन्छन् । 
्ाररिावषक ढंगले प्राककृ व्तक स्ो्तसाधन वनःशुलकप्रायः हुन्छ िवनन्छ । र, तयसको उ्योग 
रावषरिय ढुकुटी ्ढाउन सँगसँगै नागररकको ्न्ीविका उकासन ्रररावल्त गनुचा््छचा  िनने 
मानय्ता वया्क ्छ । व्तनको िो्ी र प्रशोधन हुँदा राजय हाँकेर ्सेको प्रिुतिशाली िगचाले 
तयस्तो स्ो्तसाधनको ्रररालनमा गवहरो रासो वदएको हुन्छ । तयस्तो स्ो्तसाधनसमम आफनो 
्हुँर सुवनवचि्त गनचा व्तनले िो्ेका हुन्छन् र ्ाँकरी िगचाका लावग ्वन तयसको उ्योगलाई 
घोवष्त िा अघोवष्त रू्ले वनयवम्त गनचा िो्ेका हुन्छन् । यसै नीव्त र गव्तविवधलाई 
प्राककृ व्तक स्ो्तसाधनको समुवर्त वयिस्ा्न अ्िा तयसको दुरु्योग वनयनत्रण िवनएको 
हुन्छ । तयस्तो “वयिस्ा” ्ूणचा्तः िा अंश्तः लागू हुँदा लाि- र ्ोविम-वि्तरणका दृवष्टले 
िास वकवसमको उत्ादन संररना ्नने हो । यसरी उत्ादन संररनालाई वित्र्ाट गव्तशील 
्नाउने ्तीनओटा ्तत्ि हुनसक्छन् – ्वहलो, तयो संररनावित्र िास िूवमका वनिाचाह गनने 
अ्ेक्षा गररएका वयवति र िगचा; दोस्ो, व्तनको िूवमका र अन्तसचाम्नध ्ररिावष्त गनचा 
्नाइएका वनधाचारण र वनयनत्रण प्रणाली; र ्ेतस्ो, उत्ावद्त िस्तुको आ्ूव्तचा, माग र मूलय 
वस्र गनचा िोजने समीकरण । तयही संररनालाई ्ावहर्ाट िने धमचा र राजय्स्ता नीव्त 
र वहंसाका केनद्ीिू्त सिरू्ले आकार वदएको हुन्छ । तयसैले वसंगो उत्ादन संररनाको 
देश् र कावलक दुिै वकवसमको अधययनको समिािना रहन्छ । तयस्तो अधययनलाई ्् 
सामाव्क र ऐव्तहावसक आयाम वदन ्वन सवकन्छ । 
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्तर प्राककृ व्तक स्ो्तसाधनको उत्ादन र ््ारीकरण आफै हुँदैन, न ्त वनःशुलक हुन्छ । 
प्राककृ व्तक सम्दाको कारो्ारको समिािना ठमयाउनेदेवि संकलन, प्रशोधन, व्क्रीवि्तरण 
्त्ा उ्िोगसममको एउटा इव्तहास हुन्छ । ने्ालमा याराचागुम्ाको उत्ादन संररना 
तयस्तो इव्तहासको प्रारवमिक ररणमा ्छ िनन सवकन्छ । यसमा एकाव्तर धेरै ्ररश्रम, कम 
लगानी र कमै आमदानी गनने सिचासाधारणको िूवमका ्ीविको्ा्चानका ्ाधय्ताले आककृ ्त 
देविन्छ । अककोव्तर स्ो्तसाधनसमम सिावमतिलगाय्त विविनन िाले ्हुँरको ना्ताको 
दा्ी गनने, ्ोरै ्ररश्रम, धेरै लगानी र ठूलै आमदानी गनने व्रौवलयाहरू, ठेकेदारहरू, 
आया्त-वनयाचा्तक्ताचाहरूको विविध समूह मुनाफाको संकल्ले यसमा प्रिकृत्त देविन्छ । 
सरकारी िा अरू राजयइ्तर अवधकारीहरू यहाँवित्र हुने राम्रा नराम्रा, नयाय्ूणचा अनयाय्ूणचा 
वक्याकला्को वनगरानी र वनयनत्रण गनने दावयति ्ोकेर संलगन देविन्छन् । ्ाधय्ता, 
अिसर र अवधकारको कुरा श्रम्ीिी, ्ूँ्ी्ीिी र अवधकारी्ीर शवतिको असमान्ता 
हुन्छ िनेर देिाउन मात्र उठाइएको हो । य्ा च्ामा ्ाधय्ता ्तीनैव्तर हुन्छ ः सिचासाधारणलाई 
आधारिू्त िरचाको ्ोहो गनुचा्छ, नसके व्तनले कु्ोषण, रोग र मकृतयुसँग ्ुधन्नने हुन्छ; 
्ूँ्ी्ीिीलाई ्ूँ्ीको मूलय उठाउनु ्छ, नसके िषगौकँो साि वगनने र ऋणको रकको बया् 
र िौव्तक-वहंसातमक कार्ाहीको सामना गनुचा्नने हुन्छ । अवधकारीलाई वनयनत्रण र 
सुशासनको प्रिाि ्ैदा गनुचा्छ, अनय्ा यो संररनावित्रको अवयिस्ा्ावहर प्रसार हुन्ाने 
हदसमम सत्ताप्रव्त ्िाफदेही हुन्नने हुन्छ । तयस्ाहेक, याराचा वनकासी लवक्ष्त िएकाले 
विश्््ारमा र विशेष गरी, वरवनयाँ ््ारमा, यसको माग वनयनत्रण र वनकयकोल गनने सानो 
्तर प्रिुतिशाली ्मा्त काठमाडौ ँ र विदेशमा ्छ । यो व्रौवलया समूहले साल्साली 
वदने “माग ्ढेको ्छ” अ्िा “माग घटेको ्छ” िनने्स्ता सनदेशले याराचाको उत्ादन 
क्षेत्रमा हुने आव च्ाक गव्तविवध र संकलन संररनालाई सोझै प्रिावि्त गरररहेको हुन्छ । 
तयसैले उत्ादन संररनाको अधययनमा अ च्ारा्नीव्तक ्ाटोको लेिा्ोिा ्वन हुनै््छचा  । 
यो लेिमा ्रेका कुरामा टेकेर याराचा उत्ादनले लयाइरहेको अ च्ारा्नीव्तक क्मिङ्गको 
विशे्षण िने ्व्छ गररने्छ । 

धनयिाद
विषय्ारे घोवतलन ्ाधय्ानने डोल्ाली दा्ुिाइ ्त्ा वददी्वहनीहरू ्त्ा अन्तिाचा्ताचाको 
लावग सम्कचा  गररएका वयवति/संस्ाहरू स्ैलाई धनयिाद ्छ । अधययन प्रयो्नको लावग 
आिशयक सामग्ी उ्लबध गराउने व्लला िन कायाचालय डोल्ाका अवधककृ ्त रा्ु क्षेत्री 
र पे्रमशंकर रौधरी ्त्ा रेञ्र सगुन ्ा्ा र दी्क श्रेष्ठ सा्ै व्लला िन कायाचालय 
्झाङका अवधककृ ्त कणचा्हादुर िा्ती; िनस्व्त वििागका उ्-महावनदनेशक सं्ीिकुमार 
राइचा; िावणजय वििागका नाय् सुब्ा उदयरा् ्ौडेल; िैद्यना् माधयवमक विद्यालय, 
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कञरन्ुरका प्रधानाधया्क इनद्दत्त िटि; इलाका प्रहरी कायाचालय(इप्रका), ्ेलडाँडी, 
कञरन्ुरका प्रहरी सहायक वनरीक्षक प्र्ता् रनद र इप्रका, ररलु, ्झाङका रनद््हादुर 
काकवीलाई धनयिाद ्छ । तयसै गरी अनुसनधा्ता उत्तम्ा्ु श्रेष्ठ, िासकर गौ्तमलाई ्वन 
धनयिाद ्छ । अधययन सामग्ी संकलन ्त्ा सूरनादा्ताहरू िो्ीवदने काममा सहयोग गनने 
अवनल रोकाय, अवसम्ता ्ोहोरा, ्ग्हादुर ्ुढा, ्य्हादुर रोकाय, व्तलक रलाउने, 
पे्रम्हादुर ्ोहरा, विम्हादुर रलाउने, रण्हादुर काकवी, राम्हादुर ्ोहोरा, लक्मी 
काकवी, लालशरण रलाउने, लोक्हादुर रलाउने, सुरेश रलाउने; स्ैलाइचा धनयिाद । 
यस लेिको प्रारवमिक मसयौदामाव् संक्न गनचा २० असार २०७२ मा मावटचान रौ्तारीको 
्छलफल कायचाक्ममा सुझाि वदने सम्ूणचा सहिागीहरूलाइचा ्वन धनयिाद । दुइचा ्ेनामी 
समीक्षकहरूलाइचा ्वन धनयिाद ्छ । लेिको मसयौदालाइचा ्ररमा च्ानमा सललाह सुझाि 
वदने यस ्नचालका सम्ादकहरूलाइचा धनयिाद ्छ ।
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