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सार-सेप 
 
 

काठमाडाै उपयकामा कबाड सलन, वगीकरण, सशाेधन, र 
परवनजता गितवध दैनदन र यमान भए पिन ितनकाे माा 
र वप खलाउने तया भने अपूराे र छरप भेटछ ꠰ डसेबर 
२०१२ देख माच २०१३ स माटन चाैतारले अााे अातरक 
ाेतबाट उपयकाकाे कबाड सालकाे अाकार र अथ-राजनीितक 
सरचना पहयाउन एउटा अययन परयाेजना चलायाे ꠰ या े
परयाेजनाकाे मुय उेय उपयकाबाट उपादत कबाडकाे माा; 
कबाडमा अाधारत उाेग र यवसायकाे वामव र अाकार; 
कबाडकाे सलन, ढवानी र सशाेधनकाे बाक; यता गितवधमा 
सल मािनसकाे सया र पृभूम; र कबाड सालभकाे अथ-
राजनीितबारे भरपदा साक र गुणाक तया सलन गनु 
थयाे ꠰ याे ितवेदनमा उपराे अययनकाे एकसराे र ारक 
िनकष तत गरएकाे छ ꠰  

काठमाडाै उपयकाकाे बतीवकास फैलदाे छ ꠰ यहाकाे 
अथसामाजक सरचना बदलदाे छ ꠰ सहरकरणले परपरागत 
उपादन सबधमा अामूल परवतन याउछ ꠰ यसकाे वपरत, 
वमान अथ-राजनीितक सबधले सहरलाई अाकृत गरेकाे छ ꠰ 
नेपालजताे मुलकमा सहरकरणका दईुअाेटा वृ िनताय: 
छन् ꠰ एउटा, सहरका गागाेल भाैितक वकास, झकझकाउ 
‘मअल’ सकृित र हाेहापूण टाेलबतीकाे सामाजकतापछाड 
उराठलादा, जनशूय र वप गाउकाे महासमु छ ꠰ तैपिन 
एकाितर, सहरकाे बाे खपत ितनै गाउकाे उपादनकाे बजार हाे ꠰ 
ामीण उपादन र सहर बजारलाई जाेे ममा उपयकास पुे 
सडकछेउछाउ सहराेुख भिनने बती बढेका छन् ꠰ अकाेितर, 
सहर अथयवथाकाे ठूलाे हसाकाे चर भने अनाैपचारक 
देखापरेकाे छ ꠰ वत-सेवा-नगदविनमयकाे अाधार लखत सझाैता 
हाेइन, माैखक समझदार देखछ ꠰ यावसायक सबधकाे मूल 
अाधार खा र िनवैयक ितपधा हाेइन, गाउथरजात र 
सामुदायक-पारवारक नातागाेता भेटछ ꠰ अकाे, सहरकाे 
अथराजनीित वचारधाराक अादशकाे खाेलभ कबलाई 
तछाडमछाडबाट सालत छ ꠰ याे अथराजनीितकाे मुय येय 
भाैितक र साे ितक ाेतसाधनकाे भरपूर दुपयाेग हाे ꠰ सहरकाे 
सीमात देशमा जराे गाडेकाे कबाड सालमा यतै वसित या 
छ ꠰  

याे वसित सहरकाे नकाराक वशेषता हाेइन, गरब 
सहरकाे मूल चर हाे ꠰ कबाड सालकाे वेषणले गरब 
सहरकाे अथराजनीितकाे अनाैपचारकता बु सहयाेग पुेछ ꠰ तर 
कबाड यापारकाे उव, वतार र बाक अाथक-ेसतकाे 
सबधकाे वेषण भरपदाे तयाबेगर सव छैन ꠰ अनाैपचारक 
अथराजनीितकाे सैातक खाका पिन तयमूलक नुपछ ꠰ साथै, 

कबाड यापारलाई िनयमत गन वा अाैपचारक अथतकाे घेराभ 
याउन कुनै भावकार सरकार नीित र कायम पिन बनाउन 
सक दैन ꠰  

याे अययनकाे उपयाेगताबारे ितवेदकयकाे वचार अल 
भ छ ꠰ कबाड यापारकाे अथ-राजनीितक सरचना अाफै एउटा 
चद समाजशाीय  हाे ꠰ याे लाई पाउदा 
सहरकरणले परपरागत उपादन सबधमा के कताे परवतन 
याउन साेरहेछ, अथवा यसकाे वपरत, वमान अथ-
राजनीितक सबधले सहरलाई कसर अाकृत गदाेरहेछ भे बु 
सकछ ꠰ फैलदाे सहरभ र वरपर रहेका अथवा पैदा ने 
ाकृितक र मानवजय खेरलाई ाेत ठाे सहर अथतमा यताे 
ाेतमाथ शशालीहले वामवकाे दाबी गछन् र यही सहरका 
सीमातीकृत समूह-समुदायहले कसर यता दाबी िनरत 
गररहेका छन् भे पिन बु सकछ ꠰  

कबाड यापारकाे सााेपा अययन दईुअाेटा वधबाट गन 
सकयाे ꠰ पहलाे, कुनै खास कबाडलाई यसकाे ादभुावदेख 
वलयस पाउन सकयाे ꠰ जताे, कुनै घरबाट ालएकाे 
ाटककाे झाेला कसर पानी लैजाने कालाे पाइप बनेर बजारमा 
फछ अनुगमन गन सकयाे ꠰ याे वधबाट कबाडकाे पुनयाेग र 
पुनवयासमा लाे पूजी, म र वधबारे तथा यी सबै यामा 
सल मािनस र ितनकाे वृहर समाजसतकाे अथ-राजनीितक 
सबधबारे तया फेला पान सकयाे ꠰ उपलध समय र 
ाेतभ यताे कालमक र भाैगाेलक वध सप गनु सजलाे 
थएन ꠰ यसबाहेक, कबाड यापारकाे वमान अाकार र 
सरचनास ठयाउन याे वाह-वध अपरहाय पिन हाेइन ꠰ 
यसैल,े ितवेदकयले दाेाे, तलनाक हसाबले सवधाजनक 
वध छाने ꠰ ितनले उपयकामा छरएर रहेका कबाड पसललाई 
अााे अययनकाे अाखयाल माने ꠰ ितनमा भिने र बाहरन े
कबाडकाे माा र मूय, ितनकाे साठिनक सरचना र ितनमा 
सल य समूहकाे पृभूमलाई अााे अययनकाे बुदा तय गरे ꠰ 
कबाड पसललाई थानीय र थानेतर अथ-राजनीितक सदभ र 
सबधमा गा खाेजे ꠰ िनय नै, याे सवेणले सम कबाड 
यवसायकाे अथ-राजनीितक महव झकने केही सरदर सा, 
माेटामाेट परमाण र सरचनाकाे खाकास इत गने हाे, यसकाे 
अथ-राजनीितकाे वशता वणन गने हाेइन ꠰  

याे अययनका ितवेदकयमये तीथ व उपयकाका वभ 
ठाउका फरक फरक कारका कबाड पसलमा पुगे ꠰ कबाड 
यवसायमा सल मािनसहसत अनाैपचारक कुराकानी गरे ꠰ 
अााे थलगत अवलाेकनकाे टपाेट तयार गरे ꠰ कबाड यवसायमा 
चलत खास भाषा र चलन बु सवेण ावली तयार गरे, 
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यसलाई केही कबाड यवसायीहमाझ परण गरे ꠰ 
ावलीलाई परमाजत गरे र ४९ अाेटा कबाड पसलमा गई याे 
ावली साेधे, भरे ꠰ ा उरलाई अवलाेकनबाट जाचे ꠰ फरक 
फरक पसलबाट अाएका जवाफलाई एक-अापससत दाजे ꠰ 
उपयकाका िनयात नाका, ससडाेलकाे फाेहाेरमैला डपङ साइट र 
नेपाल-तराईमा थापत उाेगधदा घुमे ꠰ ा तया र 
यायालाई काठमाडाै महानगरपालकाकाे फाेहाेर मैला यवथापन 
एकाईका कागजातसग भडाए ꠰ कबाड ेकाे अनुसधान गररहेका 
अतरा य र नेपाली गसैसले तयार गरेका ितवेदनसत जु गरे ꠰ 
यसपछ अका ितवेदक याेगेश राजसग मली याे ितवेदनकाे 
अतरम खाका तयार गरे ꠰ तीथ वले याे अययनका िनकषलाई 
माटन चाैतारकाे िनयमत छलफलमा तत गरे ꠰ कायमका 
सहभागीहले दएका सझावलाई साे समेटेर ितवेदकयले याे 
ितवेदनलाई अतम प दएका न् ꠰  

काठमाडाै उपयकामा धेरै कसमका गर जा ८०० कबाड 
पसल छन् भे याे अययनले देखाउछ ꠰ भिने सामीका 
अाधारमा यता पसललाई साधारण र वश भनी दईु थर 
छ ाउन सकछ ꠰ याे वणनाक र वेषणाक वभाजन हाे ꠰ 
साधारण कबाडमा फेरया/रसावालाहले सामी लएर अाउछन् ꠰ 
यता एउटै कबाडमा ाटक, फलाम, कागज, काटन, कपडा, 
डम, पाइप, पाेलथन झाेला अाद ववध सामी भिछन् ꠰ 
वश कृितका कबाड भने कुनै एक वा दईुअाेटा सामीमा मा 
केत छन् ꠰ ितनले कबाडकाे थाेक र सकेत अापूित गछन् ꠰ 
याे सवेणबाट यनले बसेनी ८,००० टन ाटक; ४,००० टन 
पाेलथनकाे झाेला; २८,००० टन फलाम; ११,००० टन 
कापीकताब; १०,००० टन काटन; ३,५०० टन कतरन; र १,५०० 
टन कपडा पुनवयासितर लैजाछन् भे देखाउछ ꠰ साधारण र 
वश दवैु खाले कबाड पिन ितनले अाेगटेकाे जगाकाे ेफल, 
ितनकाे काराेबारकाे कृित र अायतन/परमाण, ितनमा सल 
कामदार र फेरयाकाे साका अाधारमा साना, मझाैला र ठूला 
गर तीन कारका रहेछन् ꠰ यसर छ ाउदा करब ५०-६० 
ितशत पसल मझाैलाे २० देख ३० ितशत सानाे र १० देख २० 
ितशत ठूलाे कबाड पसल देखन अाउछन् ꠰ फेरया, रसावाला, 
बाेरावाला/फाेहरबाट टे/'खाते', फाेहर बाेे गाड, ठेकेदार (घर 
भकाउने/बनाउने) तथा कबाड मालककाे अाै पहलमा कबाड 
यता पसलस अाइपुछ ꠰ यसर सलत सामीमये केही 
सामाय सरसफाई र ममत गरेपछ थानीय ाहकहले कबाड 
पसलबाटै कछन् ꠰ बाक सामी ‘पाट’ भिनने डलरवालाले 
कछ र, पुनवयास र पुनपादनका लाग नेपालका कारखाना 
अथवा तराई दै भारतका कारखानास लछन् ꠰ उपयकामा 
धेरैजसाे कबाड धनी तथा फेरया भारतकाे माेितहार तथा सीतामढ 
जाका छन् ꠰ २०६६ सालयता याे यवसायमा नेपालकै मधेसी र 
पहाडया यहकाे सलता पिन बैछ ꠰ 

अययनले काठमाडाै उपयकामा रहेका ८०० अाेटा कबाड 
पसलले घटमा मासक अठार कराेड पैयाकाे काराेबार गछ न् भे 
देखाउछ ꠰ यसबाट उपयकाकाे कबाडले बसेनी दईु अबभदा 
बढकाे काराेबार गने देखापछ ꠰ थाेरै कबाड पसल मा अातरक 
राज कायालय अथवा नगरपालका र गाउ वकास समित 
(गावस)मा दता भएका छन् ꠰ ितनमा काम गने कमचारह तथा 
फेरयाह पिन अनाैपचारक कामदार न् ꠰ कबाड यापारलाई 
थानीय ाेतसरह मानेर अाैपचारक अथतकाे घेराभ याउन 
मपरषद् ले २०५२ देख जा वकास समित (जवस)हलाई 
कबाडकाे ब र िनयातमा कर उठाउने अनुमित दयाे ꠰ 
उपयकाका काठमाडाै, भपुर र ललतपुर जवसले सयु पमा 
याे वष ३०-३५ लाख पैया कबाड कर उठाउन सयाे ꠰ कबाड 
करबाट शत अादानी देखेपछ यसलाई ठेामा लगाइयाे ꠰ अाव 
२०६५/६६ मा कबाडकाे यापार र िनकासी करमा पाच कराेड ८५ 
लाख पैयाकाे ठेा लागेकाे थयाे ꠰ थानीय ढाटहकाे कर 
असलीले यावसायक लागत बढायाे भनेर २०६६/६७ काे बजेट 
भाषणबाट याे कर हटाइयाे ꠰ अहले कबाड सामीकाे 
अाेसारपसारमा दता गरएका थाेरै कबाड पसलेले यवसायकर र 
अायकर ितछ न् ꠰ याे ेबाट रायकाेषमा अ केही जादैन ꠰ 

कबाड यवसायमा लाेहकाे अादानी र नाफा राय-इतर 
मायमबाट पुनवतरत भने छ ꠰ ाकृितक ाेत दहुने अ 
यवसायमा झै  कबाड यापारमा पिन चदा र ‘हा’ असने तथा 
ाेतमाथ एकाधकार र वचव कायम गने राजनीित या छ ꠰ 
उपयकाका कबाड पसलेह यस कारका समया थे, राय र 
तेाे पउपर सामूहक र सश दबाब दन, र याे यवसायलाई 
यवथत बनाउन भनेर भ भ कबाड समा अाब भएका छन् ꠰ 
यता सकाे नेतृवतहमा कबाड यापारभदा पिन फाइदाजनक 
लेनदेनकाे सीप र बल भएका वा यता े रणनीित जानेका 
बाहरयाह पुगेकाे देखछ ꠰ यनीह राजनीितक दलगुटका 
मयमतरका नेता र थानीय भातृसठनका सहयाेगी छन् र 
ितनीहबाटै सरत पिन छन् ꠰  

याे अथ-राजनीितक सरचना हेदा कबाडलाई वातावरणीय 
समयाकाे पमा लनु, र जाेखमपूण वतसरह यसकाे 
यवथापनकाे उचत वध र नीित खाे वाछनीय हाेला, पया 
छैन ꠰ कनभने वातावरण सरणकाे मुाले अाथक वृकाे 
अहलेकाे खाकामा केही अाशक सधार मा याउन सछ, 
माैलक परवतन याउन सैन ꠰ कबाडलगायत ‘खेर’ गएका 
ाेतकाे पुनयाेग र पुनवयासलाई सात चता बनाउन 
सकएला ꠰ पुनपादत वतलाई हरत अथतकाे नमूनाकाे प 
तत गरेर अभजातवगकाे नैितकता पिन झझकाउन सकएला ꠰ 
तर ‘खेर’ वतकाे उपादन घटाउन ाथमक ाेतसाधनकाे सयमत 
र सीमत सदपुयाेग, ‘खेर’ नपठाउने सकृितकाे वन, र 
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उपादत वतकाे खपतै कम गने मतययतालाई अाथक 
एजेडाकाे पमा थापत गन सैन ꠰  

कबाड यापार ससारभरका गरब समाजमा वीकृत महवपूण 
गितवधकाे यवसायकरण हाे ꠰ वप समाजमा सरसमानकाे मूय 
कहयै शयमा झदैन ꠰ कनभने यहा चीजबजकाे मूयान 
ितनकाे उपयाेगताबाट तय गरछ, वामवकाे अाकााले िनदेशत 
दैन ꠰ यता समाजमा भाैितक वतकाे अमरव वीकारछ ꠰ 
यहा वतले पुनज पाइरहछन् ꠰ ितनले याेग र वयासका 
धेरैअाेटा जीवनच पूरा गछन् ꠰ गरब समाजमा रहेकाे परपरागत 
अाथक पुनपादनकाे याे सू सहरकरणकाे समणल े कबाड 
अथत बयाे ꠰ परपरागत पुनयाेग र पुनवयासका 
अावयकताकाे यावसायक प कबाड हाे ꠰ कबाडकाे अवेषणल े
कुनै वत ‘खेर’ नपठाउने समाज कताे खाले अथ-राजनीितक 
परवतनपछ ‘खेर’काे मूय ताेे समाज बछ, बु सहयाेग 
पु¥याउछ ꠰ याे ितवेदनले यताे उेय बाेकेर चालएकाे ारक 
अययनकाे िनकष तत गरेकाे छ ꠰ तर याे सानाे यासले कबाड 
यवसायलाई मुयत: अाथक महवकाे वषय, र कारातरले मा 
वातावरण-मैी गितवध मा नीितयु नेछ भे देखाउछ ꠰ 
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शदाथ 
 
 
कबाड पुनयाेग वा पुनपादन गन सकने पुराना वा खेर 

गएका फलाम, ाटक, कागज अाद वत ꠰ 
कबाड शदकाे पयायवाची ꠰ कबाड सामान 
कनबेच गने पसल, यवसाय र यवसायीलाई 
बुझाउन समेत याे शद याेग गरछ ꠰ 

कचरा भाने, फुे खाले कडा ाटकका सामी ꠰ 
कचरामा धेरै कार-भेद छन् ꠰ भारतमा १५० भदा 
बढ कारले कचरा छ ाइछ ꠰ 

कबाड कबाड शदकाे पयायवाची ꠰ 
काटन सामान याक गने कागजकाे खाेल ꠰ 
कामदार मजदरु शदकाे पयायवाची ꠰ 
काराेबार कबाडकाे कनबेच गने या र यसकाे माा ꠰ 
कुचा बााे कारकाे फलाम वा फलामका टा ꠰ यताे 

फलामका लाग टना (तल हेनुस्) जतापातालाई 
भदा कम केमकल ला े भएकाले पुन:शाेधन 
सताे पछ ꠰ 

काेठा भाडा काेठा बहाल ꠰ 
खाते बाटाेमा फालएका पाेलथन याग, मनरल 

वाटरका बाेतलजता कबाड सामान टे एक 
कारका बाेरावाला ꠰ यनीह ाय सडकमा नै 
वास बछन् ꠰ 

खेर-ेप पहलेकाे अवथाभदा भ, फालएका वा पुराना, 
बयाेय कबाड/कबाड वत ꠰  

गवाला कबाडपसले वा कबाड धनी ꠰ 
गुडया नफुे खालका ाटकका भाडा, बा अाद ꠰ 
चदा वभ ससथा वा राजनीितक दलका लाग 

खच जुटाउन यवसायीहसग पैसा माे काम ꠰ 
चदा सधै वेछक नन सछ ꠰ 

चक खानेकुराकाे याकङमा याेग ने, टकने एक 
कारकाे अालमुिनयमकाे झी ꠰ 

जुाकाे तलवा पुराना जुाकाे पैतालाकाे भाग ꠰ 
जुाकाे साेल/ 
टना राङ मसेकाे फलाम ꠰ यसबाट बनाइएका ाङ र 

भाडा ꠰  
ठूलाे कबाड ललाम र ठेामाफ त एकैचाेट धेरै कबाड के 

पसल अथवा १४-१५ जनाभदा धेरै फेरया राखेर 
धेरै माामा कबाड सलन गने पसल ꠰ 

डड घर-पुल अाद सरचना बनाउदा याेग भएका रडका 
टा ꠰ 

डाइ ाटकका भाडा, पाइप अाद बनाउने काममा 
याेग ने साचाे ꠰ ेम ꠰ माेड ꠰ 

डलर साना कबाडबाट सामान सलन गरेर 
कारखानालाई सामान बेे यवसायी ꠰ पाट हेनू 

डलरवाला पाटकाे पयायवाची शद ꠰ 
ढेला ाटक पुनयाेग गदा पुराना ाटकलाई गालेर 

बनाइएकाे डाे ꠰ 

दाना ाटकका सामान बनाउन चाहने वभ 
अाकारका मसना दाना ꠰ यस कारकाे दाना 
पुनयाेग वा नया कापदाथ दवैु ाेतबाट  
बनाइछ ꠰  

नाइलन जाली, चपल, पानीकाे पाइप, चपलकाे फा 
अादमा याेग न ेाटक ꠰ 

पाट कबाड पसले र कारखानाबीच रहेर काम गने ठूला 
कबाड धनी ꠰ 

पासाङ कबाड जाेता तराजुमा थपने ताैल ꠰  
पुनपादन कबाडबाट पहलेकै याेजनका लाग नया सामी 

बनाउने काम ꠰ 
पुनयाेग कबाड सामानलाई यसकाे पुरानै वप, पहलेकै 

वा फरक याेजनमा याउने काम ꠰ पुनवयास 
कबाडबाट फरक याेजनका लाग नया सामी 
बनाउने काम ꠰ 

पेपर पुराना पिका र अखबार ꠰ 
फेरया ाय साइकल याेग गर घरघर डलेर कबाड 

सामान खाेे य ꠰ साइकल लैजान अाराे 
पदा केही फेरया पीठमा बाेरा बाेकेर हन् ꠰  

बाेरा गाेदाम फेरयाहबाट पुराना बाेरा खरद गने र यसलाई 
यातेर, काटेर, जाेडेर अकै  वपमा अाेसारपसार 
गने, बाेरा ब गने पसल ꠰  

बाेरावाला पीठमा बाेरा बाेकेर ाय बाटामा फालएका सामी 
सलन गने य ꠰ उनीहमये काेही सडकमा 
बछन् भने काेही सपरवार डेरामा बछन् ꠰ 
साइकल नचढ बाेरा याेग गने फेरयालाई पिन 
'बाेरावाला' शदले जनाइछ ꠰  

मजदरु कबाड पसल वा पाटका लाग यालादारमा वा 
मासक पमा पैसा पाउने गर काम गने य ꠰ 

मझाैलाे कबाड ५-६ जनादेख १३-१४ जनास फेरया भएका वा 
फेरयाकाे सा थाेरै भए पिन ललाम वा ठेाबाट 
सामान खरद गने मयम तरकाे यापार गने 
पसल ꠰ 

र कागज पुराना कागज, कताब, कापी तथा पपिका ꠰ 
रसावाला नगरपालका वा गावसमा घरघर डलेर फाेहर 

सलन गन रसा याेग गने िनजी कपनीका 
कमचार ꠰ 

वश कबाड कुनै एक-दईु कारका कबाड मा खरद ब 
गने पसल ꠰ 

साधारण कबाड एउटै पसलमा धेरै कारका सामी जा ने 
कबाड पसल ꠰ 

साना कबाड मासक वा वाषक पमा थाेरै अाथक काराेबार 
गने पसल जसमा काम गने परवार तथा 
कामदारकाे सा पिन कम ने गछ ꠰ 

ाेत य कबाड सामी सलन गने पसल वा यसका 
लाग काम गने फेरयालाई सामी बेे य ꠰ 
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हा ित हा वा यत ैिनत अवधमा यवसायीहबाट 
िनयमत पैसा असने काय ꠰ 

हेबी फलाम गाड/मेसनका ठूला पाटपूजा वा घर-पुलजता 
सरचनामा याेग ने ठूला फलाम ꠰ 

सलामी कबाड ताैलदा सालाई छ ाइने थप अश ꠰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
काठमाडाै उपयकामा कबाड यापारकाे साल 

माटन चातैार 
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अययनका परणाम 
 
 

१꠰ कबाड यवसायका ेअाकार 
 

रा य कबाड यापार यवसायी स (राकयायस)ले २०६७ मा 
गरेकाे सवेणअनुसार काठमाडाै उपयकामा साना-ठूला कबाड 
पसल तथा डलरकाे कूल सा १,५०० थयाे ꠰ २०६९ काे 
अयितर याे सा १,६०० देख १,७०० स पुगेकाे सले दाबी 
गरेकाे छ ꠰1 सदय सा बढाउदा सकाे ितिनधव र 
वैधािनकता बलयाे छ ꠰ सकाे दवैु तयाकाे वसलाे अाधार 
भेटदैन ꠰ सकाे थायी सचवालय छैन र अभलेख पिन 
अावधक छैन ꠰ याे अनुमानलाई अधकतम सा मा ठक छ ꠰ 
तर यही सले २०६८ पुस १ गते बाफल, सीतापाइलाका 
गाैरशकर कुमारलाई बाडेकाे सदयता माणपकाे मसा ५५१ 
छ ꠰2 याे नै अहलेस भेटएकाे, मित र मसाकाे उेख 
भएकाे पछाे माणप हाे ꠰3 यताबाट सले ५५० भदा बढ 
सदय बनाएकाे थयाे भे बुझछ ꠰4 उपयकामा कबाड पसल र 
डलरकाे सा यसर ५५० देख १,७०० बीच नुपछ भ सकछ ꠰  

सले पुराना जुट र ाटकका बाेरा र घरटहरा भकाउदा 
अाएका यालढाेकालगायत काठका सामी सलन र ब 
वतरण गने यवसायलाई कबाड मानेकाे देखदैन ꠰ यतै याक, 
वुतीय र इलेट ाेिनक सरसामानकाे ममत, पाटपूजा साे र फेने 
यवसायलाई पिन सकाे सदयता दइएकाे देखदैन ꠰ पुरानै 
बाेरालाई फरक फरक अाकारकारमा सएर बेे पसललाई सले 

                                                            
1 रा य कबाड यापार यवसायी स (राकयायस)का पूव महासचव 

ाने बुढाथाेकसग २०६९ फागुन २ मा गरेकाे कुराकानी ꠰  
2 सदयताकाे माणपमा सकाे सथा दतानबर २२२/०६८/०६९ उेख 

छ ꠰ यसका े सअात भने २०६५ मा सप टेकु-भेलाबाट भएकाे थयाे ꠰ 
माणपमा सकाे थापना साल २०६५ नै लेखएकाे छ ꠰ २०६८ ताका सय 
देखएकाे याे सथा पछ िनय भयाे ꠰ २०६९ मा महेश शाह (कलवार)लाई 
अय पदबाट हटाइएपछ स कबाड पसलेहकाे सपक मा अाउन छाेडेकाे छ ꠰ 

3 सकाे सदयता माणपकाे अाधारमा केही भारतीयले नेपाली नागरकता 
लएकाे भेटएपछ माण-प वतरण राेकएकाे ाने बढुाथाेकले बताए ꠰ 
महेश शाह (कलवार)ले चाह सकाे माणप यलाई नभई पसललाई दने 
गरएकाे बताए ꠰ अ कुनै कबाड सले यसर माणप वतरण गरेकाे देखदैन ꠰ 
महेश शाह (कलवार)सग २०६९ चैत २२ गते गरेकाे कुराकानी ꠰  

4 उपयकाका कबाड यवसायीहकाे नेतृव दाबी गने अ कबाड स पिन 
छन् ꠰ प तामाङ लामा अय रहेकाे नेपाल कबाड स, सराेज े 
काेषाय रहेकाे नपेाल कबाड यवसाय यवथापन समित – २०५९, नेपाल 
लाेडङ-कबाड यवसाय स, पुन याेग तथा शाेधन वत यवसाय स, 
नेपाल रा य कबाड यापार यवसायी स – २०६४ (नेराकयायस) अाद 
कबाड स अतवमा थए वा छन ्꠰ 

‘बाेरा गाेदाम’ भे छ ै काेटमा दरेका छन् ꠰5 काठका चाैकाेस, 
खापा, दराज अादलाई ममत गरेर वा सीधै बेे पसललाई पिन 
कबाड समा समेटएकाे छैन ꠰ थानीय तरमा सहजै पुनयाेग 
न से र कबाडकाे पभदा महगा तर बेका ठािनने 
सलाईकलजता घरेलय, रेडयाे, ट ार, कयूटरजता  
उपकरण, र चम, याट जता वुतीय उपकरणकाे काराेबार 
गनेह अाफूलाई कबाडमा गदैनन् ꠰ सले पिन ितनलाई सदय 
बनाएकाे छैन ꠰ तर पसलमा भिने सामीकाे अवथा, ितनकाे 
सलनकाे अथसरचना र काराेबारहकाे पृभूम उतै भएकाले 
बाेरा, काठका सामान र अय पुराना ाेाैगक सरसामान बेे 
पसललाई कबाडकाे काेटमा रा सकछ ꠰ 

युराेपयन युिनयनकाे अाथक सहयाेगमा सीअाइयूड (सेटर् 
फर् इटेटेड् अबन् डभ् लप् मेट्)ारा सालत ाटक्अल् 
अाय् सन् काे ज् म् परयाेजनाकाे चारसामीमा उपयकाका पाच 
महानगरपालकामा ७०० देख ८०० अाेटा कबाड ‘डलर’ह 
रहेकाे उेख छ ꠰ याे अनुमान परयाेजना थानुअघकाे एकसराे 
अययनमा अाधारत थयाे ꠰6 केही समयपछ परयाेजनाकारहले 
अातरक याेजनकाे िनत अाधार-रेखा सवेण गदा याे सा 
४५० िनकयाे ꠰ याे अकाशत सा पिन भरपदाे देखदैन ꠰ 
परयाेजनामा सल अधकारहले उपयकाका पाचअाेटा 
नगरपालकामा जा १६५ जना कबाड धनी पहचान 
(‘अाइडेटफाइड् ेप् अनर्’) गरेका छन् ꠰ यनमा काठमाडाै 
महानगरपालकाभ ११५, कितपुर, ललतपुर, भपुर र मयपुर 
नगरपालकाहमा मश: १, ३०, ९, र १० कबाड धनी ितनले 
फेला पारेका छन् ꠰ चाैतार सवेणमा भपुर नगरपालकाभ 
मा ६० अाेटा कबाड पसल भेटयाे ꠰ यसमा बाेरा र काठ 
कबाडलाई घटाउने हाे भने पिन ज् म् काे सा-िनधारण वध 
ुटपूण देखछ ꠰ यत,ै ज् म् काे घाेषत काये उपयकाकाे 
पाचअाेटा नगरपालका भएकाले गावसअतगत पने कबाड 
पसललाई यसले समेटेकाे छैन ꠰ चकाे भाडा नितन धेरै कबाड 
यवसायीहले चपथबाहरका गावसमा अााे पसल लगेका छन् ꠰ 
यी सबै तय मनन् गदा काठमाडाै उपयकामा सबैखाले पुराना 
सरसामानकाे काराेबार गने अहले ८०० अाेटा कबाड पसल छन् 
भ युसत छ ꠰  
                                                            

5 बाेरा गाेदामवालाहकाे छ ै स थापना गन अाफूले भूमका खेलेकाे 
राकयायसका पवू अय महशे शाह (कलवार)ले बताए ꠰ कलवारसग २०६९ 
चैत २२ मा गरेकाे कुराकानी ꠰  

6 ज् म् का कायम सयाेजक नवीनवकास महजनसग २०६९ चैतमा 
गरेकाे कुराकानी ꠰  
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उपयकामा कबाड पसलकाे सा बसेनी बढरहेकाे छ ꠰ 
नगरपालकाले अय यवसाय यापार झै  कबाडलाई पिन दता गरेर 
कर उठाउछ ꠰ राजव कायालयले वाषक काराेबारकाे अाधारमा 
अायकर लने गछ ꠰ तर ाय: कबाड भने नगरपालका अथवा 
अातरक राजव कायालयमा दता भएका छैनन् ꠰ साेधपुछ गन 
अाउनेहलाई ितनीहले कर कायालयबाट अाएका मािनस 
भठानेर अााे पसल भखरै स गरेकाे भछन् ꠰ याे सवेणबाट 
झडै दईु ितहाई कबाड पसल तीनवषभदा पुराना हाेइनन् भे पाे 
लागेकाे छ (च १) ꠰ याे हसाबले कबाड पसलकाे सा येक 

डेढ वषमा दाेर थपदै छ ꠰ उपयकामा कबाड काराेबारकाे अाकार 
िनाैल गदा यसकाे तूतर वृदरकाे लेखाजाेखा नुपछ ꠰ 
यसबाहेक कबाड पसलकाे साले काराेबारकाे अाकार 
इत मा गने हाे, परमाण बुझाउने हाेइन भे हेा 
रापछ ꠰ न यता गितवधमा सल म, पूजी र 
वध कबाड पसलमा ने गरने काममा नै अे हाे ꠰ 
कबाड पसलकाे सा र तल वणत वतविनमयले 
कबाड यवसायकाे अथ-राजनीितक महव स गछ ꠰ 
सहरकरण र अावासनले गदा कबाडकाे उपादन पिन 
बै जाने भएकाेले उपयकाकाे अथतमा कबाड 
यापारकाे हसा अझ बै जाने प छ ꠰ र, याे 
यवसायकाे सम अथ-राजनीितक महवबारे टपणी गन 
ाेतदेख पसलस र पसलदेख पुनवयास उाेग दै 
याेगकतास कबाड वरपर यवसायकाे अाकलन गनुपने 
छ ꠰ कबाड उप भएदेख समाजाेपयाेगी वत-
ससारमा लीन नभएसकाे गितवधलाई कबाड पसलले 
समेैन भे हेा रापछ ꠰ 

कबाड यवसायकाे अाकारबारे मत बनाउन पसलकाे साबाहेक 
कसम पिन महवपूण छ ꠰ कबाड पसलकाे अथशालाई 
अादानीखच वासलातकाे अाधारमा बु सक दैन ꠰ कबाड पसलले 
अाेगटेकाे ेफल, यहा जा सामीकाे परमाण, यसकाे 

काराेबारकाे वप र अायतन/परमाण, काम गने कामदारकाे सा 
र राेजगारकाे कृित, र कुनै कबाडकाे िनत काम गने 
फेरयाहकाे साले पसलकाे अाथक मता र सावना अनुमान 
गन मत पु¥याउछ ꠰ यी अाधारमा उपयकाका सबै खाले 
कबाडलाई साना, मझाैला र ठूला गर तीन काेटमा बा सकछ ꠰ 
यसर हेदा सवेण गरएका ४९ पसलमये अाधाभदा अल बढ 
(५१.०२ ितशत) कबाड पसल मझाैला खालका छन् ꠰ झडै एक 
ितहाई (२८.५७ ितशत) पसललाई सानाे वगमा रा सकछ ꠰ 
सयकडा बीस पसल चाह ठूला छन् (च २) ꠰  

शयदेख पाचजनास फेरया वा रसावालाले 
सामान अापूित गने पसल सानाे कबाडमा गिनएकाे छ ꠰ 
साना कबाड फेरया, फाेहाेरकाे थुाेबाट ाटक र अ 
सामी टे/बाेरावाला/'खाते'ह, नगरपालकाका लाग 
घरघर घुमी रामा फाेहर सलन गनेह, र 
नगरपालकाकाे फाेहाेर बाेे गाडले याउने सामीकाे 
भरमा चछन् ꠰ केही साना कबाडमा फेरया बतैनन् ꠰ 
ितनकाे अापूित अ कबाडमा काम गने फेरयाबाट अथवा 
काेठा भाडामा लएर बसेका वत फेरयाबाट छ ꠰ 
यसका लाग ितनले चलेकाे दरभाउभदा एक दईु पैया 
बढ ितनुपने छ ꠰ केही मझाैला अाकारका कबाडमा 
पाच/छजना फेरया नन सछन् ꠰ तर ितनीहले साना 
कबाडले भदा बढ सामी जा गरेर राखेका छन् ꠰ 
यसर सामान थुपाने र उचत मूय नअाएस नबेची राे 

अाथक हैसयत भएकालाई सानाे कबाडकाे काेटमा रा मदैन ꠰ 
फेरया थाेरै भए पिन ितनलाई मझाैलाे खालकाे कबाड मािनएकाे 

छ ꠰ यसबाहेक, कबाड सामी याउनेहसत ितनकाे सबध 
साना कबाडकाे तलनामा दगाे छ ꠰ ितनीहले अाै पहलमा 
सानाे-ितनाे ललाममा सामी क सछन् ꠰ ठूला कबाडले १५-
२० जना वा याेभदा पिन बढ फेरयालाई राखेका छन् ꠰ केही 
ठूला कबाडकाे लाग सरकार वा सथागत ललाम र बाेलकबाेल 
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सामान अापूित गने मुय मायम छ र यता ठूला कबाडले 
फेरयाबाट सामी लदैनन् ꠰ याे सवेणले फेरया/रसावाला 
चाहने कबाडमये पाच/छ जनाभदा कम फेरया/रसावाला भएका 
अाधाभदा केही बढ (५३.४९ ितशत) र सातदेख १३/१४ जना 
भएका एक ितहाईभदा अल कम (२७.९१ ितशत) कबाड रहेकाे 
देखाउछ ꠰ सयकडा दसअाेटा (११.६३ ितशत) कबाडमा भने १५ 
जनाभदा माथ फेरया बछन् ꠰ फेरयाकाे सा र कबाड पसलकाे 
अाकारबीच कत् तादाय भने छ (च ३) ꠰ 

भिने सामीका अाधारमा काठमाडाै उपयकाका कबाड 
पसललाई साधारण र वश गर दईु वगमा बा सकछ ꠰ 
कुनै कबाडमा पुराना फलाम, डड, पुराना जतापाता, 
ाटकका टटेफुटेका भाडा, बा, रसी बयरका बाेतल, 
पिका (जसलाई कबाडमा 'पेपर' भे गरछ), कताब, 
कापी, काटनका टा, मनरल वाटरका बाेतल अाद धेरै 
कारका सामी भिछन् ꠰ यनलाई साधारण कबाड भ 
सकछ ꠰ अ कबाड बाेरा, फलाम, काटन, ाटक तथा 
टनका साना-ठूला डम, गाडका फलामे सामान, 
माेटरसाइकलका सामानजता केही सीमत सामीमा 
केत छन् ꠰ ितनलाई वश कबाड भ सकछ ꠰ याे 
सवेणमा तीन चाैथाईभदा अल बढ (७७.५५ ितशत) 
साधारण खाले कबाड र बाक (२२.४५ ितशत) वश 
कारका कबाड भेटएका छन् ꠰  

सालन खच र यसमा सल मालक, कामदार र 
फेरयाकाे अाधारभूत जीवन िनवाह गन पुे नाफा कमाउन सकेन 
भने कबाड पसल बद छ ꠰ यित नाफा कमाउनु काराेबारकाे 
यूनतम शत हाे ꠰ यित अादानी गन यवसायीले साधारण अथवा 
वश कबाड सलन र बकाे रणनीित बनाउने हाे ꠰ तर कुन 
रणनीित अपनाउने भे कुरा पसलकाे अापूित-ेमा कताे खाले 
कबाड उप छ भे तयमा पिन भर पछ ꠰ पछाे कुरा चाह 

सबधत अापूित-ेकाे सामाजक-अाथक तर र जीवनशैलीले 
िनधारत छ ꠰ जताे, उ-मयमवगीय बसाेबासकाे भेगमा महगा 
बजारया उपभाेय वतकाे खपत ने र खेर जाने दवैु दर उ छ ꠰ 
अाैाेगक े अासपास यहाका गै उप-उपादन, अाैाेगक 
यका पाटपूजा र उपादनयाका फाेहाेर बढ िनकछ ꠰ कबाड 
वशीकरणकाे माा र याले यसैले उपयकाकाे अथतकाे 
भाैगाेलक सरचना र िनवासीहकाे जीवनशैलीकाे बदलदाे वप 
बु मत गछ ꠰ चपूण लादालादै पिन वशीकरणकाे 

कालक तया याे ारक सवेणमा खाेजएन ꠰  
 

२꠰ कबाड सालकाे सरचना तथा सठन 
 
२क꠰ कबाड सलन 
 
काठमाडाै उपयकाका फेरया, रसावाला, 
बाेरावाला/फाेहरबाट टे/'खाते', फाेहाेर बाेे गाडवाला, 
घरटहरा भकाउने/बनाउने ठेकेदारमाफ त, ठेा अथवा 
ललामबाट, तथा यगत सपक काे अाधारमा कबाड 
मालक अाफैले गरेर वभ तरकाले कबाड सलन 
गरछन् ꠰ केही वत ाहक वा य अाफैले पिन 
कबाडमा बे याउछन् ꠰ यवशेषबाट याइने कबाड 
– खास गरेर मूयवान् कुरा – चाेरकाे नसे भएकाले 
याे ाेतदेख कबाड यवसायी सतक  रहछन् (च ४) ꠰ 

कबाड सलन गने मुय मायम भने फेरया हाे साइकल वा 
पठ ूमा बाेरा बाेकेर 'खाली सीसी, पुराना कागज, कबाड फलाम' 
वा यतै वा ठल-ठूलाे वरमा कराउदै 'फेर'/फेराे लगाउने अथात् 
घुेहलाई कबाड यवसायमा 'फेरया' भिनछ ꠰ अधकाश 
फेरयाले गी-गी, घर-घर चहान साइकल याेग गछ न् ꠰ 
फेरयाह कबाडकाे ाेतस अाफै पुछन् र माेलताेल गर कबाड 

च ४ : कबाड सलन र वतरण खला  
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कछन् ꠰ ितनले पैसा ितरेर अथवा अाल, याज र नया 
भाडाकु डासग साटेर कबाड कछन् ꠰ पैसा ितरेरभदा सरसामान 
सटहीमा फेरयाहले बढ कमाउछन् ꠰ ितनले कबाड फलामकाे 
माेलमाेलाइ र नया भाडाकु डाकाे बमूय दवैुबाट नाफा कमाउन 
पाउछन ्꠰ अघाेबाट नाफा थाेरै छ ꠰ उदाहरणका लाग, तीस 
पैया ितरेर लएकाे ‘कुचा’ (बााे खाले फलाम) ितनले कबाडमा 
लगेर बीस पैयामा बेछन् ꠰ सटहीबारे ितनकाे रणनीित 
वशखाले छ ꠰ ती सिनत अाय ने धातका सरसामी मा 
लछन् ꠰ सताे दा पुराना फलाम-ाटकसग ितनले अाल/याज 
साटेपिन यनै खासामीकाे भाउ बढेपछ पैसै ितरेर कबाड के 
गछन ्꠰ 

 
फेरया १, गाैर (राैतहट) 
 
यनी सात वषदेख फेरया छन् ꠰ पहले चनजान थएन ꠰ कहा 
कता सामान पाइछ जादैनथे ꠰ अहले ‘नेटवक ’ बदै गएकाे छ ꠰ 
रााे छ ꠰ वषमा २ महना घर बछन् ꠰ पाच बीघा खेत छ ꠰ नहर 
लादैन, बाेरङकाे पानी पटाउनु पछ ꠰ काकाे ३ लाख माेल पछ ꠰ 
एकजना भाइ पिन छ ꠰ घर गएका बेला ग भयाउछन् र घरका 
जर काम सयाउछन् ꠰ यसपछ काठमाडाै फक छन् ꠰ बख 
चुनचुनकाे कबाड पसलमा २५ जना फेरयासग बछन् ꠰ अााे 
कबाडमा बसाेस् भनेर कबाड धनीहले फेरयाहलाई २० 
हजारस पेक दएका छन् ꠰ कटाउन नभनेस पैसा कटाउदैनन् ꠰ 
३-४ जना मलेर खाना बनाउछन् ꠰ यस पसलमा उनीजतै 
अालसत फलाम साे ४-५ जना छन् ꠰ खाना खाएर दन 
िनकेपछ साझ बास फक छन् ꠰ अाल कदा १६ पैया केजी 
पछ ꠰ फलाम र गुडयासग बराबरमा लेनदेन गछन् ꠰ फलाम ३२ 
पैयामा बेछन् ꠰ फाइदा यही हाे भछन् ꠰ अाल महगाे भएपछ 
पैसा ितरेर कछन् र, ३० पैया ितकेजी फलाम लछन् ꠰ १० 
केजी फलाम छ भने ८ केजीकाे अदाज लाउछन् ꠰ फाइदा यसर 
छ भछन् ꠰ 

 
फेरयाह फाेहरकाे थुाेमा वा बाटामा फालएका सामी 

टदैनन् ꠰ फालएका सामीबाट छाेहलाई कबाडमा सल 
मािनस 'बाेरावाला'/'फाेहार टे/बे'/'खाते' जता शद याेग 
गछन् ꠰ बाेरावालाह पैसा ितरेर सामान कदैनन् ꠰ तर कबाड वा 
अय साधारण कबाडमा नै अाफूल े सलन गरेकाे सामी बेे 
गछन ् ꠰ फेरयाले जताे बाेरावालाहले कबाड सलन गन कुनै 
रकम लगानी गनु पदैन ꠰ यसलैे बाेरावालाह ाय: पूजीहीन 
पुष, अस महला र बालबालका छन् ꠰ यसर कुनै छ ै पूजी 
लगानी गन नपने गर घरेल फाेहर सलन गने रसावाला, 
फाेहरका गाड तथा बाेरावालाहले पिन कबाड सलन गछ न् ꠰ 
काठमाडाै महानगरपालका (कामनपा) भ घरघर धाएर फाेहाेर 

सलन गने काम अहले िनजी कपनीले गछन् ꠰ यता १८ अाेटा 
कपनी कामनपाकाे सपक मा अाएका छन् ꠰ यी कपनीले मासक 
छ-सात हजार तलब दनेगर फाेहाेर सलकह राखेका छन् ꠰ 
कुनै कुनै कपनीले १३/१४ हजार तलब पिन दने गरेका छन् ꠰ 
बढ तलब खानेले भने कबाड सामी छ ाएर अाफूखशी बे 
पाउदैनन् ꠰ कबाड सामान अाफै बेे कमचारले रसा/ठेलामा 
फाेहर राे बेलामा नै कबाड सामी छ ाउछन् ꠰ याे कबाड 
बेदा ने अादानी उनीहकाे अााे अादानी नेगछ ꠰ 

ाय यताे कबाडमा पाेलथन याग, ाटकका फुटेका 
सामान, जुा-चपल, कपडा, बयर तथा रसीका बाेतलह, 
कागज, काटनका टा अाउने गछन् ꠰ रा ठेलाकाे मायमबाट 
कम फलाम अाउने गछ ꠰ कबाडलाई कामलाे वत बयाेय हाे 
भे कुरा अहले धेरै काठमाडाैवासीलाई थाहा छ ꠰ फलाम रा 
तथा बे पिन सजलाे छ ꠰ तैपिन घरेल फाेहाेरमै मसएर केही 
माा धात अझै पिन फाेहाेर मैला सलक दै कबाड पसलस 
अाइपुछ ꠰  

 
२ख꠰ कबाड सह र वगीकरण 
 
चाैतारकाे सवेणले तीन चाैथाईभदा बढ (७७.५५ ितशत) 
कबाड पसलमा फेरयाले सामी याउछन् भे देखाउछ ꠰ तीमये 
सयकडा पैस पसलकाे कबाडकाे ाेत फेरया मा छ ꠰ यहा 
केही माामा बाेरावालाले पिन कबाड पु¥याउछन् तर उनीह कबाड 
धनीकाे ाथमकतामा पदैनन् ꠰ बाेरावालाहले कबाडजय वत 
ाय: फाेहाेरकाे कबाडमा नै लैजाछन् ꠰ फाेहाेर कबाडमै घरेल 
फाेहाेर सलन गने रसावालाहले पिन सामी लैजाछन् ꠰ 
खेरलाई कबाड बनाउने म उपयकाकाे फाेहाेर फाने ससडाेल 
डपङ् साइट् स चछ ꠰  

दशअाेटामा एक (१२.२४ ितशत) कबाड पसलमा मत 
ाेतबाट कबाड जा छ ꠰ यहा फेरया, कबाड धनी अाफूले 
घरटहरा भकाएर, वा ललाम र बाेलकबाेलबाट कबाड याउछन् ꠰ 
सयकडा छअाेटा (६.१२ ितशत) पसलमा घर बनाउदा भकाउदाका 
सामी कबाड अाउने गछ ꠰ यनीहमये केहीले फेरयाबाट 
सामी लछन,् अले लदैनन् ꠰ झडै उकै पसलमा 
रसावाला, फाेहाेरमैला सलनकाे कटेनर तथा बाेरावालाबाट 
सामी भिछ (च ५) ꠰ पहले फिनचर पसल चलाएका 
एकजना कबाड धनीले घर भकाउदा अाउने जतापाता, डड, 
फलामका टालाई कबाडमा राखेका छन् ꠰ ितनले केही 
सरचनागत सामान फेरयाहबाट पिन कछन् ꠰ छमेककाे अकाे 
एउटा, ाय: बद रहने कबाडकाे मालक र बनाउने कपनीमा 
काम गछ न् ꠰ कपनीका मेनेजर र पालेलाई अलकित पैसा दएर 
उनले कपनीबाट िनकने सबै खाले ‘फाेहाेर’ अफसकै गाडबाट 
याउछन् ꠰ सनामलमा कतार इअरवेजमा काम गनेले कबाड 
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पिन चलाउछन् ꠰ वमान र कपनीकाे खाजाघरबाट िनकेकाे 
बयरकाे ान/बाेतल, जुसका ान, ाटकका गलास, पानीकाे 
बाेतल, खाना याक गने चक अाद कपनीकै वीकृित लई 
कबाड पसलमा याउछन् ꠰ 

 
ससडाेल डपङ साइट, अाेखरपाैवामा कबाड सलन 

 
याे सवेणकाे ममा ससडाेल पुदा यहा फाेहाेरकाे थुाेबाट 
कबाड-वत ट झडै २ सय मािनस दन तैनाथ थए ꠰ रसवा 
जाका १५० जना जित, र बाक धादङ र नुवाकाेट जाका 
मािनस थए ꠰ यसर बाेरावालाहले टपेका वत पुन: ३-४ टकमा 
भरएर काठमाडाै फक छ ꠰ यहा एकजना वृ एक वषदेख 
ाटक टै थए ꠰ पहले घर बनाउने ठाउमा मजदरू गथे ꠰ पैसा 
अहले पिन उ नै छ, तर िनमाणका समयमा बाे पने भारभदा 
यही काम ठक भछन् ꠰ बहान छ बजेदेख दउसाे २ बजेस 
कबाड टछन् ꠰ गुडया र कचरा मसएकाे नाले छ ाउछन् ꠰ 
वषायाममा काटन र कपडा टदैनन् ꠰ यसपछ फाेहाेरकाे थुाेलाई 
मलाएर माटाे हान थालेपछ अााे सामान मलाउने काम गछ न् ꠰ 
एकजनाले ४०-५० केजी उठाउछन् भछन् ꠰ एकजनाले थाेरैमा ३-४ 
सयदेख बढमा ७-८ सय पैया कमाउन सछ ꠰ यहा काम 
गनेहले ठेकेदारलाई बेे मूय यताे छ: सलावर केजीकाे १०० 
पैया, तामा ३००-४०० पैया, कापी कताब ६ पैया, काटन ४ 
पैया, मनरल वाटर बाेतल २० पैया, पल ३००-४०० पैया, 
फलाम २० पैया अाद ꠰ कबाडलाई एेइशर गाडमा लाेड गरेर 
काठमाडाै याइपु¥याउने ठेा तीन समूहले लएका थए ꠰ 

 
साधारण खाले भ सकने कितपय कबाडमा फेरयाल े मा 

सामान पु¥याउछन्, रसावाला जादैनन् ꠰ यता पसलले मुयत: 
फलाम सह गछन्, यसपछ मा ाटकलगायत अ सामी 
जा गछ न् ꠰ रसावाला ाय: कबाडमा बतैनन् ꠰ िनयमत 

कबाड अापूित गने रसावालाकाे कबाड धनीकाे 
सबध फेरयासगकाे झै  सदघ छ ꠰ कबाड पसलमा 
खानाकाे समय पुगयाे भने कबाड धनी र फेरयाह 
सबैजना सगै बसेर खाना खाइरहेकाे दे सकछ ꠰ 
कितपय कबाड धनी अाफै पूवफेरया भएकाले, 
फेरयासत पारवारक, काैटबक र गाउठाउकाे 
नातामा गासएकाले, फेरयाहसत ितनकाे सबध 
धनी र ऋणीकाे जताे असतलत देखदैन ꠰  

कबाडमा अाइपुगेका सबैखाले सामी छ ाइछ ꠰ 
कबाडकाे मता र उपलध कमचार सा हेर 
ाटकका सामीलाई मुयत: गुडया, कचरा, 
नाइलन/चपल अाद काेटमा, फलामका सामीलाई 
टना, कुचा, डड अाद काेटमा बाडछ ꠰ 
ाटकलाई कुनै कबाडमा तीन कसमल े र कुनैमा 

अाठ-दश कसमले छ ाइएकाे पाइछ ꠰ ाटक र फलाम, 
तामाजता धातमत सामीलाई फुटाएर छ ाउने काम पिन 
यही गरछ ꠰ बयर र रसीकाे बाेतल कबाडमा भिएपछ से र 
फुटेकाे, अिन से पिन ‘ाटर’, ‘हाफ’ र ‘फूल’ गर तीन 
अाकारमा छ ाइछ ꠰ कबाडजय तवकाे वगीकरणकाे सीप 
सबैसत दैन ꠰ जित महेनतले सामी छ दै जाछ, यही 
अनुपातमा कबाडकाे मूयमा ववधता अाउछ ꠰  

 
फेरया २, राैतहट 

 
साइकलमा ४ अाेटा बाेरामा बयर बाेतल लादैछन् ꠰ भछन्, १२-
१५ हजार यही कमाई छ ꠰ वदेश कन जानु? यहा ५०-६० 
हजार कमाई ने भए पाे ꠰ वदेश जान लाे पैसा हालदने छन् ꠰ 
याे समया हाेइन ꠰ कूलकाे परापछ कापी कताब धेरै 
पाइछन् ꠰ याे बेला २०-२५ हजार कमाइछ ꠰ वकमा पूजाअघ 
मेसनह ममत गदा फलामका सामान धेरै अाउछन् ꠰ याे कमाउने 
सजन हाे ꠰ बागबजारबाट उनी पुरानाे बानेरकाे कबाडितर जादै 
थए ꠰ याे कबाडमा एडभास लएका छन् ꠰ २०-२५ हजारस 
पाउछन् ꠰ याे ितनु प¥याे ꠰ अालवालाहसग तामा पल साेह 
छन् ꠰ ितनलाई फाइदा छ ꠰ हामीलाई याे माैका छैन भछन ्꠰ 

 
कबाड पसलबाट सामान ताैलेर लैजाने डलरकहा अझ 

मसनाेसग छ ाउने काम छ ꠰ यसपछ ती अाधारभूत 
ाटकका सामीलाई पेन,े काेक र मिनरल वाटरका बाेतल 
तथा काटनका टालाई चेे काम छ ꠰ यसपछ कबाडले कम 
ठाउ अाेग र यसलाई गाडमा चढाउन सजलाे छ ꠰ सफा गरेर 
अथवा सामाय ममत गरेर पुनयाेगमा याउन सकने वत यही 
शाेधत छन् ꠰ डलरका कामदारहले रसीकाे से बाेतललाई 
गमीमा सरफ पानीले र जाडाेमा सरफ र ताताे पानीले धुछन् र 

lrq % M saf8 ;fdu|L cfpg] dfWod
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सकाउछन् ꠰ बयरका बाेतल भने सफा नगर नै कारखाना पुछ ꠰ 
रसीका बाेतललाई चाइिनज याउकाे काटनमा र बयरका 
बाेतललाई ाटककाे बाेरामा याक गरेर गाडमा चढाइछ ꠰ यतै 
डलरकहा छ ाउने, मलाउने, सफा गने काम भइसकेपछ कबाड 
सामान पुनवयास अथवा पुनयाेगका लाग कारखाना पठाइछ ꠰ 

 
२ग꠰ कबाडकाे पनुयागे 
 
फलामका टा सीधै डड बनाउने कारखाना पुछ ꠰ नेपालमा 
तीनअाेटा ठूला कारखानाले कबाड फलाम पुनयाेग गछन् ꠰ 
तीमये सबैभदा ठूलाे जगदबा टस हाे ꠰ याे एउटैकाे उपादन 
मता बाक अकाे याेग बराबर छ ꠰ जगदबाले अाैसतमा १२ 
टक कबाड फलाम कछ ꠰ जगदबाले वाषक झडै ३० हजार 
मेटक टन डड लगायतका सामान उपादन गछ ꠰ यसमा 
कबाडकाे हसा अाधाभदा अल बढ छ ꠰ जगदबाले अाफूल े
याेग गने कबाडकाे करब २० ितशत जित अ ेलया, 
जापानलगायत तेाे मुलकबाट पिन अायात गछ ꠰7 अबे टस 
ाल, पदेही र अशाेक टस इडज ाल, बाराले पिन 
फलाम रसाइकल गछ न् ꠰ अबे टसले अाफूले उपादन गने 
डड रसाइकल गरेर बनाइएकाे बलेट् सबाट बछ भनेकाे छैन ꠰ 
ली टसले अााे वेबसाइटमा भने भारतीय कपनी टाटाकाे 
श बलेट् सबाट बनाउने भएकाले नेपालमा बे अ डडभदा 
अााे उपादन श, लचलाे, बलयाे र टकाउ भएकाे दाबी गरेकाे 
छ ꠰ अशाेक टसले छाेटाे बलेट् स अाफैले उपादन गछ र 
लामाे बलेट् स टाटाबाट कदै अाएकाे छ ꠰ अब उसल े पिन 
जगदबाले उपादन गने बलेट् स नै के याेजना बनाएकाे छ ꠰ 
गणुतर कायम गन कापदाथ (पाे) पिन मसाउने गरछ ꠰ 
नेपाली फलाम कारखानाले खरद गने टाटाकाे बलेट् स पिन 
पाेबाट माै बनेकाे हाेइन भेह छन् ꠰ रसाइकल गरेकाे 
उपादन कमजाेर नने ितनकाे तक  छ ꠰8 अाव २०६८-६९ मा ८ 
हजार ५५८ मेटक टन कबाड फलाम खरद गरेकाे अशाेक 
टसले डड उपादनका लाग ६० ितशत कबाड फलाम तथा 
४० ितशत पाे मलाउने गरेकाे छ ꠰ सन फटङ् ाल, 
बुटवलजता साना कारखानाले पिन पुराना फलाम गाछन ्꠰ सम 
कबाड फलामकाे खपतमा यसकाे हसा भने नगय देखछ ꠰ 

कारखानाले भाभै पाटसग यित समयभ यित फलाम 
उपलध गने गराउने साैदा (सझाैता) गछ ꠰ साैदा अवधभर भाउ 
घटबढ गन पाउदैन ꠰ १-२ सय टन देख ४-५ सय टन सकाे 
अापूित साैदा ने गरेकाे छ ꠰ पाटसग गरएकाे साैदा र 
अनुमानभदा बढ कबाड फलाम कारखानास अाइपुछ ꠰ 
                                                            

7 जगदबा टसका लेखा अधकृत वसत गुासग २०७० असार १८ मा 
गरेकाे कुराकानी ꠰  

8 अशाेक टसका बधक गाैरशर ीवातवसग २०७० असार १८ मा 
गरेकाे कुराकानी ꠰  

फेरयाले कबाड धनीबाट तथा कबाड धनीले पाटबाट पेक 
पाएजतै वासला पाटले पिन कारखानाबाट अम भुानी 
लन ेगछन ् ꠰ यताे सझाैता ाय अनाैपचारक वा माैखक ने 
गरेकाे छ ꠰ कारखाना कमचारह अापूितकाे झडै अाधाजसाे 
फलाम काठमाडाैबाट मा अाउने अनुमान लाउछन् ꠰ कुनै पिन 
कबाड सामान वदेश लैजान कानूनी ितबध छ ꠰ ठेलामा लाेड 
गरेर भसार छलेर अहले पिन हेबी फलाम भारत जाने गरेकाे ती 
कमचार बताउछन् ꠰ नेपालमा कचरा (ाटक)काे शाेधन दैन ꠰ 
चाेर बाटाेबाट भारत पठाउनु पने भएकाले कचरा गुडयाभदा धेरै 
सताे छ ꠰ गुडया खपत गने ाटक कारखाना धेरै काठमाडाैमा 
रहेकाले वीरगज, पाेखरालगायत सहरबाट गुडया काठमाडाै 
भिछ ꠰ वीरगजका कबाडले काठमाडाै लैजाने पाटलाई गुडया 
ित केजी ३२ पैयामा बेछन् ꠰ झडै यित नै मूय काठमाडाैका 
कबाड पसले अाफूल ेफेरयाबाट कछन् ꠰ तर, ढवानी तथा भारत 
िनकासी गन सजलाे भएकाेले काठमाडाैमा सरदर १० पैयामा 
के कबाड पसलेले वीरगमा गणुतर हेरेर १५-२५ पैयामा 
कचरा के गरेका छन् ꠰ 

कागज कारखानामा काटन बनाउन ेकापदाथमा जुटकाे बाेरा 
मसाइछ ꠰ ाटकका पुराना बाेरालाई काटेर फरक फरक 
अाकारका सामान राे झाेला बनाइछ ꠰ कपडाका टा कतरन र 
कपास जै टेटाइल कारखानाले लैजाछ ꠰ डढेकाे माेबलबाट 
वभ कारखानाले बाछन् र ज बनाउछन् ꠰ ससाकाे से 
बाेतल सफा गर मदरा र बयर उाेग पु¥याइछ ꠰ फुटेकाे हरयाे 
र राताे ससा चुरा बनाउने उाेग पुछ ꠰ फुटेकाे सेताे ससाबाट 
यालकाे एेना बछ ꠰ गणुतरय र कमसल गुडया, पाेलथन र 
अ ाटकलाई पहले छ ाछ ै धुलाे/चस बनाइछ ꠰ फेर 
यसलाई गालेर ढेला बनाइछ ꠰ ढेलालाई अल तााताे दै 
सानाेसानाे टा काटछ र फेर शाेधन गरेर दाना बनाइछ ꠰ 
सबैखाले ाटकका सामी बनाउन दाना बनाइरा पदैन तर 
ढेलास चाह बनाउनै पछ ꠰ ाटककाे डाेर र भाडाकु डा बनाउन 
जित रााेसग शाेधन गनुपछ, कालाे पाइप बनाउदा गनु पदैन ꠰ 
लत गुणतर हेर नया कनेर याएका दाना मसाइछ ꠰ डाेर, 
ाटकका भाडा, कालाे पाइप अाद ववध सामान बनाउने वध 
उतै हाे, डाइमा फरक ने हाे ꠰ एक केजी कालाे पाइप बदा 
करब १२ देख १५ पैया बराबरकाे बजुलीमा खच छ ꠰ धेरै 
कामदार लादैन ꠰ तर याे वधकाे उपादन मता भने िनकै कम 
छ ꠰  

कताब कापी गवालाबाट थाेक खरदकता दै पेपर मल 
पुछ ꠰ नेपालकाे ठूलाे कागज कारखानामा गिनने बाबा पेपर 
मस, सनसरकाे ६० ितशतभदा बढ उपादन र (कबाड) 
कागजबाट बछ ꠰ ग र धानकाे भुसा, पराल, उखकाे सठ 
अादबाट कागज उपादन गने वैकपक या लामाे छ ꠰ 
रसाइकलबाट चार घटामा कागज बनीसछ भने भुसाबाट कागज 
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बनाउन २४ घटा लाछ ꠰ भुसाबाट बे कागज रसाइकल 
गरएकाे भदा गणुतरय छ ꠰ भुसाबाट मा बनेकाे कागज 
कारखानाबाटै ित केजी १०० पैयामा ब गन सकछ ꠰ तर 
याे यामा धेरै केमकल लाछ ꠰ अहले डलर महगाे भएकाेले 
भुसाबाट कागज बनाउदा थाेरै फाइदा ने गरेकाे छ ꠰ दवैु 
यामा कापदाथकाे खपत पिन फरक छ ꠰ एक केजी 
भुसाबाट १०० ाम कागज बछ भने रसाइकल गदा र कागज 
एक केजीबाट करब ७०० ाम ꠰ बाबा पेपर मसमा अहले 
दैिनक २०-२५ टन कागज उपादन गन ३२-३३ टन 
कापदाथ खपत छ ꠰ यहा महनावार र ठेकेदार 
णालीबाट गर झडै ४०० जना जित कामदार 
कायरत छन् ꠰9 रलायस पेपर मस, पदेहीले 
दैिनक १५-२० टन ाइट पेपर तथा ३५-४० टन ाट 
पेपर उपादन गछ ꠰ यी दईु मलबाहेक एभरे पेपर 
मल, जनकपुर तथा एमके पेपर मस नवलपरासीले 
पिन र कागज रसाइकल गछन् ꠰ 

 
२घ꠰ कबाड पसलका ेसरचना 
 
काठमाडाैका धेरै जसाे कबाड पसलका वामी 
भारतीयह छन् ꠰ उनीहले अााे पसलमा ब र 
सामी खाेजेर याउन अाै गाउघरछमेकलाई फेरया 
राखेका छन् ꠰ फेरयाहले अाा साथीभाइ र 
अाफतलाई कबाड सलनकाे काममा लगाएका छन् ꠰ 
अाफतसग उनीहलाई काठमाडाैमा खानबकाे समया पदैन ꠰ 
काम स पिन सजलाे छ ꠰ यवसायमा छरसकेकाकाे र 
भराैटेहबीचकाे अाथक सबध याे सवेणबाट खदैन ꠰ तर याे 
सबधका पारवारक, काैटबक र गाउथरघर अाधार भने पै छ ꠰ 
बाबु र दाजुकाे कबाड पसलमा ववध भूमका िनवाह गरेकाे मािनस 
पछ अाफैले कबाड पसल खाेलेका, अाा छमेक र अाफतलाई 
कबाड खाेन सघाएका उदाहरण िनकै भेटछन् ꠰ काठमाडाैका 
पाच/छअाेटा मा रहेका बाेतलका डलरह सबै कलवारह, र ती 
पिन सबैजना नातेदारह भएकाे कबाड धनीह बताउछन् ꠰ कितपय 
अवथामा याे यवसायमाथ एउटै परवार वा कुटबकाे एकाधकार 
चलेकाे देखछ ꠰ सबधकाे काैटबक अाधार काठमाडाैबाहर पिन 
देखछ ꠰ वीरगज भसार कायालयछेऊ कबाड पसल चलाइरहेका 
सताेष जायसवालका काका ललतपुरमा कबाड पसल चलाउछन् ꠰ 
सताेषले काकाकाे पसलमा केही समय काम गरेका थए ꠰ 
वीरगजकाे पसल पिन सताेषका बाबुले १० वषअघ थालेका न् ꠰ 
याे काैटबक सरचना र कबाड यवसायकाे ेिनधारणबीच गहराे 
सबध देखछ ꠰ जताे, एक घरठाउ र एउटै जाितका कबाड 
                                                            

9 मलका सिनयर टाफ शकदेव यादवसत २०७० असार १६ मा गरेकाे 
कुराकानी ꠰  

धनीह एकै भेगमा पाइछन् ꠰ बालाजु नेपालटारितर माेितहार घर 
भएका सहनी थरका कबाड धनीह छन् ꠰ अााे गाउघरमा 
सहनीह मलाहा न् ꠰ ती माछा पाने, माने र माछाकाे यापार 
गनेह न् ꠰ भपुरकाे जगाती तथा यामासहमा सीतामढका 
गुाह छन् ꠰ मलनचाेक, बानेर तथा सनामगलितर शाह र 
जायसवाल थर लेे कलवारह छन् ꠰ उनीह ाय: सबै छमेक 
न् ꠰ उनीहकाे कबाडमा बे फेरयाह पिन उतैबाट अाएका 
छन् (च ६) ꠰ 

भारतका सीतामढ र माेितहारबाट अाएका फेरया अिन 
कामदारह धेरै जनाले पछ अाफैले कबाड पसल खाेलेकाले याे 
ेमा अहलेस पिन भारतीयहकै वचव छ ꠰ केही समय 
अगाडस काठमाडाै उपयकाकाे सबै कबाडकाे पुनवयास 
भारतीय उाेगहमा गरयाे ꠰ यसले गदा कबाड सलन र 
वगीकरणबारे सीप भएका, भारतीय उाेगस पुे अापूित-पथबारे 
ान र अनुभव भएका भारतीयहले याे काम यहा थाले ꠰ पछाे 
समयमा नेपालीहबाट पिन कबाड पसल सालन न थालेकाे छ ꠰ 
कबाड ाटकबाट खानेपानी पाइप बनाउने अधकाश उाेग 
अहले नेपालमै छन् ꠰ कबाड यवसायकाे सरचनाभ अहले केही 
नेपाली उपथित देखएकाे छ ꠰ एकितहाईभदा बढ (३६.७३ 
ितशत) माेितहार (पूवी चपारन) घर भएका र सयकडा बाइस 
(२२.४५ ितशत) सीतामढ घरभएका कबाड धनी छन् ꠰ झडै छ 
कबाड धनीमा एकजना (१६.३३ ितशत) नेपालकाे तराईवासी र 
हरेक अाठमा एकजना (१२.२४ ितशत) नेपालकाे पहाड ेमा 
घर ने वा पहाड समुदायका मािनस भेटछन् ꠰ सयकडा दशभदा 
अल बढ कबाड पसल नेपाली तथा भारतीय दइुटैकाे साझेदारमा 
सालत देखछन् ꠰  

सममा झडै दईु ितहाई (६३.२७ ितशत) कबाडमा 
भारतीयहकाे मा लगानी छ ꠰ चारमा एउटा पसलमा (२८.५७ 
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ितशत) नेपालीहकाे मा लगानी छ ꠰ यतै ३५ अाेटा अथात् 
७१.४३ ितशत कबाडका मुय वा साझेदार सालक भारतीय 
छन् (च ७) ꠰ 

कबाड यवसायमा नेपालीहकाे उपथित मसाय कामितर 
बढ छ ꠰ फेरयाह सबैजसाे नेपालका तराईवासी र भारतीय छन् ꠰ 
भारतकाे गाेरखपुरलगायतका सहरमा राेजगारकाे अवसरमा बढाेर 
भएकाेले भारतबाट काठमाडाैमा अाउनेह घटेका न् भे भारतीय 
फेरयाले तक  गरे ꠰ उनले काठमाडाैमा बीस वषकाे अनुभव र 
चनजानले काम सहज भएकाेले अाफू चाह नफके काे भने ꠰10 
भारतीयलाई हेे वृ यापक रहेकाेले कितपय फेरया अााे घर 
राैतहट अथवा बारा हाे भछन् ꠰ एकजना नेपाली  भनेर चनाउने 
फेरयाले तराई घर बताउने धेरै फेरयाह वातवमा भारतीय रहेकाे 
भने ꠰11 सवेणकाे ममा केही फेरयाकाे घरठाउ साेधयाे ꠰ ितनले 
राैतहट भने ꠰ राैतहटकाे कुन ठाउमा पछ भनी साेधयाे ꠰ ितनले 
गाैरमा भने ꠰ कुन गावसमा भनेर साेदा केहीले थाहा छैन भने ꠰ 
एकजनाले सानैमा काठमाडाै अाएकाेल ेथाहा नभएकाे भने ꠰ बाटाेमा 
भेटएका फेरयाह कबाड पसलकाे वातावरणमा अााे गाउठाउ 
लकाउदैनन् ꠰ अाै थरगाउका भारतीय कबाड धनी भएकाले ितनले 
ढाु परेन ꠰ 

नेपाल तराईका फेरया अाै छमेकका पसलभदा अय पिन 
जाेडएका छन् ꠰ यता अाएर मधेसीह बढ वदेशएकाले फेरया 
पाउन गााे भएकाे भे भारतीय कबाड धनीह भेटए ꠰ ितनले 
एकजना फेरयाकाे मासक अादानी १०-१२ हजार ने तर 
वदेशदा २४-२८ हजार कमाउन से बताए ꠰12 तर, माेितहार घर 
भएका एकजना कबाड धनीकाे अनुभव भ छ ꠰ उनले काठमाडाै 
अाएर पहले थाेक कराना (हाेलसेल) पसलमा काम गरे ꠰ फेर 
                                                            

10 एकातकुनाका फेरयासग २०६९ फागुन ११ मा गरेकाे कुराकानी ꠰  
11 कितपुरका नेपाली भनेर चनाउन े फेरयासग २०६९ फागुन २९ मा 

गरेकाे कुराकानी ꠰  
12 कपनका कबाडधनीसग २०६९ फागुन २ मा गरेकाे कुराकानी ꠰ 

याे काम छाेडेर अााे साथीसग कबाडसबधी काम 
सके ꠰ अहले याे कबाडमा ितनीहकाे सयु लगानी 
छ ꠰ उनले अााे घरठाउितर खाडितर जाने चलन 
नभएकाे, ब दी, मुबई वा काठमाडाैितर जाने 
परपरा रहेकाे बताए ꠰ पैसा कमाउन खाडितर जादा 
रहेछन् भे कुरा उनले काठमाडाै अाएपछ थाहा पाए ꠰ 
नाैलाे ठाउभदा अाफत र छरछमेककाे साल भएितर 
सजलाे ने उनले बताए ꠰13 

ाय: फेरयाह सबधत कबाड धनीकै 
चाजाेपाजाेमा कबाड पसलमा बछन् ꠰ केहीलाई कबाड 
धनीले अतै काेठा खाेजेर राखेका छन् ꠰ कबाड धनीले 
ितनलाई चाहने काेठा, बजुली, पानी, अाेान, 
भाडाकु डा, मतेलबाट चने टाेभ पु¥याउछन् ꠰ दाल, 
चामल, तरकार, मतेलजता खपतयाेय वत भने 

फेरयाह अाफैले जाेहाे गछन् ꠰ तीन चारजना फेरयाह साझा 
चुलाे चलाउछन् ꠰ परवार सगै नभएका कितपय कबाड धनीह 
पिन फेरयाहसगै खाछन् ꠰ चुलाेकाे काम अालाेपालाे गछन् ꠰ 
ाय: कबाड धनीले फेरयालाई अावयकता हेर १० देख २०/३० 
हजारस ऋण दएका छन ्꠰ यसलाई पेककाे पमा हेरदैन ꠰ 
यसकाे याज र सावा ितन फेरयाउपर दबाब दइदैन ꠰ कबाड 
धनीहले यताे अम रकमलाई फेरयालाई अााे पसलमा 
बाधराे उपायकाे पमा हेछन् ꠰ पैसा चुा नेल फेरयाहले 
उही कबाड धनीकहा कबाड लएर जाछन् ꠰ यताे तरल 
धनीऋणीकाे सबध कबाड धनी र डलरबीच, डलर र पाटबीच 
पिन देखछ ꠰ याे सबधले उपयकाकाे कबाड सालकाे 
पुनपादन गन सघाउछ ꠰  

कबाड यवसायमा लागेकाह अधकाशकाे पुयाैली पेशा 
यापार हाे ꠰ एकजना कतरनकाे यापार गनेले अााे पूयाैली पेशा 
'डडमार' भने ꠰ 'डड' अथात् 'तराजु' चलाउने वा यसैकाे भरमा 
बाे भएकाले उनकाे जाित कलवारलाई डडमार भे गरेकाे उनले 
बताए ꠰ भारतका सीतामढ, माेितहार र नेपालकाे तराईबाट अाई 
कबाड यवसायमा लागेकाहकाे थर/गाे एउटै भेटछ र ती 
यापारक जाित भनेर चिनछन् ꠰ कलवार र गुा थरधारह 
नेपाल र भारतकाे तराई भूभागसत जाेडएका मुख यापार जाित 
न् ꠰ साह वा चाैधर, जयसवाल थर लेे कलवार, साह लेे 
तेली, गुा र राैिनयार लेे राैिनयार, सहनी थर लेे मलाहाह 
भारतकाे सीतामढ, माेितहार र नेपाल मधेसका वासदा न् ꠰ 
उपयकाका नेवारहबाहेक याे यवसायमा पहाडका बान, ी, 
राई र तामाङह लागेका देखछन् ꠰  

उपयकाका कबाड पसलकाे लगानीकाे सरचना एकलितर 
ढकेकाे देखछ ꠰ झडै दईु ितहाई (६५.३१ ितशत) कबाड 
एकल लगानीमा सालत छन् ꠰ सयकडा पीस (२४.४९ ितशत) 
                                                            

13 नेपालटारका कबाडधनीसग २०६९ चैत ३० मा गरेकाे कुराकानी ꠰ 
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कबाडमा दईुजनाकाे सयु लगानी छ ꠰ सयकडा दश (१०.२० 
ितशत) कबाडमा भने तीनजनाभदा बढकाे लगानी छ (च ८) ꠰ 

याे यवसाय अयाेयात सबधले मा फटाउछ ꠰14 तर सयु 
लगानीमा बेलै जटलता छन् ꠰ याे जटल सबधका कारण 
अधकाश (८७.७६ ितशत) कबाड धनी सयु लगानीकाे 
वपमा छन् ꠰ सयकडा अाठ (८.१६ ितशत) कबाड धनीले भने 
ललाम/ठेगा/टेडर याबाट कबाड सलन गदा एकलवाथभदा 
सयुवाथ बलयाे ने कुरा बुझेका छन् (च ९) ꠰  

धेरै जना कबाड धनीह फेरया दै कबाड पसलकाे मालक 
बनेका छन् ꠰ सवेण गरएका कबाडमये झडै अाधा (४८.९८ 
ितशत) कबाड धनी पहले फेरया थए ꠰ सयकडा दशजित 
(८.१६ ितशत) पहले साइकलमा तरकार तथा फलफूल यापार 

                                                            
14 ताहाचलमा भेटएका पूव कबाडयवसायीसग २०६९ पसु ६ मा गरेकाे 

कुराकानी ꠰  

गथे ꠰ सयकडा छ जित (६.१२ ितशत) बुवाले अथवा दाइले 
सालन गरेकाे कबाडबाटै शत भएकाह न् भने झडै 

उकैले (६.१२ ितशत)ले पहले अकाे कबाड 
पसलमा काम गरेका थए ꠰ बाक चाह पहले 
पानपसले, डकमी, कपडायापार, करानापसले थए ꠰ 
अाफू अनभुवहीन छदा कबाड यवसायका 
जानकारहलाई सहयाेगी बनाएका थए ꠰ यसर 
बसक कबाड धनीह यवसायभैबाट उेका 
देखछन् (च १०) ꠰ छ वषभदा लामाे समयदेख 
फेरया गरेकाहकाे नै याे यवसायमा वचव (७०.८३ 
ितशत) छ ꠰ चारजनामा एकजना कबाड धनीसग पाच 
वषसकाे यावसायक अनुभव छ (च ११) ꠰ 

माथ भनीसकए झै  कबाड यवसायीकाे मुय अचर 
खच पसल राे घरजगाकाे बहाल हाे ꠰ केही 
वषअघस घरजगा बहालसबधी सझाैता 
अनाैपचारक याे ꠰ केही घरजगाधनीसग कबाड 
यवसायीले माैखक सहमतीमै पसल खाेलेका थे ꠰ 

कितपयले नदकनारकाे पतीजगा अथवा सावजिनक जगा 
अाेगटेर अथायी टहरा बनाएका थे ꠰ यता केही कबाड अझै 
छन् ꠰15 यनले बहाल ितन पदैन ꠰ तर थानीय सामाजक कायमा 
‘सहयाेग’ भने गनुपछ ꠰ नया कबाड खाेनेह तथा अल ठूला 
खालका कबाडले चाह यित वष याे ठेगानामा बे भनेर लखत 

सझाैता गरेका छन् ꠰ याे सवेण अनुसार एक 
ितहाईभदा केही बढ (३४.६९ ितशत) कबाड 
पसलले यताे लखत सझाैता गरेर जगा लएका 
छन् ꠰ अाधाभदा बढले भने यताे सझाैता नगर नै 
पसल चलाईरहेका छन् ꠰  

अनाैपचारक चाजाेपाजाेका कारण एक ठाउमा 
रार चलरहेकाे कबाड अनायास सानु पने बायता 
धेरैले बेहाेरेका छन् ꠰ सबेणले कबाड पसलकाे अाैसत 
बसाई ५ वष २ महना देखाउछ ꠰ तर काेही ६ 
महनामै सरेका छन् भने काेही १० वषभदा बढ एउटै 
ठाउबाट काराेबार चलाईरहेका देखछन् ꠰ केही कबाड 
धनी ठूलाे ठाउ खाेदै सरेका छन् ꠰ धेरै जसाे चाह 
जगाधनीले भनेपछ नै सरेका न् ꠰ ाय: कबाड 
धनीले अकाे जगा भाडामा लई टहराे बनाएर कबाड 
पसल थापेका छन् ꠰ अपवादजताे एक दईुजना 

यवसायीले अाै घरकाे सटर पिन याेग गरेका छन् ꠰16 घरजगा 
बहाल ठाउ र ेफल हेर २ हजार देख ३० हजार पैयास छ ꠰ 
अाैसत मासक ७,१०० पैया न अाउछ ꠰ केहीले भाडा बढाएर 

                                                            
15 टेकुका वकास चाैधरसग २०६९ पसु ४ मा गरेकाे कुराकानी ꠰ 
16 सयूवनायकका रवी जापितसग २०६९ चैत १६ मा गरेकाे कुराकानी ꠰  
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भनेका छन् भे कुराे ितनले गरेकाे अादानीले भाडा ितन पिन 
नपुगेबाट थाहा छ ꠰  

 
३꠰ कबाड यवसायका ेअथत  
 
३क꠰ कबाडका ेअाथक महव 
 
कबाड पसलहमा ने अाथक काराेबारकाे परमाण अनुमान गन 
सजलाे छैन ꠰ कबाड धनीहले दैिनक अायययकाे खाता क 
रातैनन्, राखे पिन देखाउदैनन् ꠰ मूय अभवृ कर अथवा 
यवसाय करकाे याेजनका लाग दता भएका कबाड पसलले पिन 
अााे अादानीखचकाे हसाबकताब दुत राखेका छैनन् ꠰ 
अनुसधानकतालाई यथाथ अाथक ववरण दन यवसायीह 

हकचाउछन् ꠰ िनकै ठला कबाड धनीकहा 
पटकपटक धाउदा पिन ितनले वभ बहानामा कुरा 
गन मानेनन् ꠰ याे सवेणमा कबाड पसलकाे अाथक 
मता र यवहार बु एक महनामा पसलमा जा 
भएकाे सामी, बेचेकाे सामीकाे मूय र मासक 
सालन खचलाई अाधार मािनएकाे छ ꠰ सवेणमा 
सामेल ४९ अाेटा कबाडले एक महनामा कूल 
१,०९,८२,४७६ पैया बराबरकाे वभ 
कबाडसामी बेचेकाे भेटयाे ꠰ सबभदा थाेरै यापार 
गनेले ५५,७६६ पैया र सबभदा धेरै यापार गनेले 
८,६०,००० पैयाकाे सामी एक महनामा ब 
गछन् ꠰ यसकाे अाैसत मासक २,२४,१३२ पैया 
ने र काठमाडाै उपयकामा ८०० अाेटा कबाड 
पसल छन् भे माे हाे भने ितनकाे मासक ब 
१७,९३,०५,७३० पैया बराबरकाे छ भ पने 

छ ꠰ कबाड यवसायकाे वाषक काराेबार यसर २ अब १५ 
कराेड पैया न अाउछ ꠰ 

२०५१/५२ ितर जा वकास समित (जवस) 
हलाई थानीय ाेत परचालन गने दबाब प¥याे ꠰ 
सहर बतीमा यितखेर भइरहेकाे कबाडसामीकाे 
पैठार र बमा कर लगाउने कुरा चयाे ꠰ २०५२ 
माघ २२ मा मपरषद् ले जा वकास समित 
एेन २०४८ काे दफा २६काे खड (ज) मा रहेकाे 
अय शक दतर भे वााशकाे नया याया ग-
याे ꠰ र, यस अतगत २४ कारका पुनयाेजनीय 
सामान तथा वतमा कर लगाउन पाउने भयाे ꠰17 
२०५२ सालमै काठमाडाै, भपुर तथा ललतपुर 
जा वकास समितह सल सयु समितमाफ त 
कबाड सामानमा कर उठाउन थालयाे ꠰ ४५-५० दन 
जित सयु समितले अमानतमा (अाफैले) कर 
उठायाे ꠰ याे अवधमा उठेकाे करलाई अाधार मादा 
कबाड काराेबारबाट माै एक वषमा ३०-३५ लाख 
पैया अादानी ने िनत भयाे ꠰ तर समितले 

कबाड यवसायकाे सावना कम अाकेकाे थयाे ꠰ २०५३ मा कर 
उठाउने काम ठेामा ददा वाषक झडै एक कराेड पैयास 
                                                            

17 थानीय वकास मालय, ामीण वकास शाखाारा सबै जवसलाई 
ेषत ०५२꠰१०꠰२८ काे प ꠰ यसमा (१) खाली ससी, (२) परुाना कागज, 
(३) ाटक, (४) फलामका टा, (५) जुटका खाली बाेरा, (६) झड (उनका 
टा), (७) परुाना तामा, पल, अाुिनयम, सलावर, (८) बटै  पुरानाे, (९) 
पुरानाे कुचाे, (१०) ससाकाे धूलाे, (११) परालबाट बनेका परुानाे सामान वा 
पराल, (१२) खाली टन (सान ु ठूलाे), (१३) परुानाे डम, (१४) कपडाकाे टा 
(गारमेट), (१५) जलेकाे पुरानाे माेबल, (१६) परुानाे बाेरा र बाेराका टा, 
(१७) मेसनका थाेा अाैजार, (१८) कापेटका टा, (१९) राैह, (२०) परुानाे 
टायर टुब, (२१) परुाना छाला र परुाना छालाका टा, (२२) परुाना पाेलथन, 
(२३) कानूनले िनषधे गरएका बाहेक कुखरा हास अादका वाखह, र (२४) 
कागजका झुरा यित २४ कबाड सामान पछन् ꠰  
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ठेकेदारह ितन तयार भए ꠰ थानीय वाय शासन िनयमावली 
२०५६ ले वभ वतमा जवसले लगाउन से यूनतम तथा 
अधकतम दर ताेकदयाे ꠰18 कबाड यवसायकाे अाथक महव 
ठेाकाे कबाेल रकममा भएकाे वृले देखाउछ ꠰ उपलध 
तयाअनुसार, २०६३/६४ मा कबाड कर ठेाकाे कबाेल रकम ४ 
कराेड ७३ लाख १५ हजार पैया पुयाे ꠰ २०६४/६५ मा ४ कराेड 
८२ लाख, र २०६५/६६ मा पाच कराेड ८५ लाख पैयाकाे वाषक 
ठेा लायाे ꠰ यही दरले अहले कबाड कर १० कराेड सहजै पुे 
काठमाडाै र भपुर जा वकास समितका कमचार अनुमान 
गछन् ꠰19  

 तर २०६६/६७ काे बजेट वधेयकबाट याे कर हटाइयाे ꠰ 
अादानी नाेसानीबापत उपयकाका येक जवसलाई बसेनी १ 
कराेड ४० लाख पैया अनुदान दइयाे ꠰ एक ठाउबाट लगने 
कापदाथमा कर लगाउदा अतवगवा नया सामानकाे उपादन 
मूयमा जाेडने र मूय बे भएकाेले यताे कर खारेज गरएकाे 
तक  देखाइयाे ꠰20 केही कबाडयवसायीले अााे दबाबले याे कर 
हटेकाे हाे भने ꠰ भपुर जवसका राजव शाखा मुखका अनुसार 
जवससग साह नगरकन यताे िनणय भएकाे थयाे ꠰ उाेग 
वाणय महासले कबाड कर उठाउदा अ सामान बाेकेका 
गाडले पिन दुख पाएकाे भनी दबाब दएका थए ꠰ वशेष गर 
तराईका केही जामा कृषजय उपादन बाहर लैजादा कर 
उठाउन खाेजेपछ यताे समया अाएकाे थयाे ꠰ काठमाडाैमा भने 
यताे समया नरहेकाे कुरा जवस कमचारले बताए ꠰ 
थानकाेट कटेर जाने अधकाश कबाड भारत िनयात ने 
र याे कर घट् दैमा तयार सामानकाे मूयमा फरक नपने 
थयाे ꠰ कबाड कर हटाउने िनणय राजनीितक थयाे ꠰ 

अाथक काराेबार धेरै भएर पिन कबाड यवसायलाई 
नेपाल सरकारले बेवाता गरेकाे रा य कबाड यापार 
यवसायी स (राकयायस)का महासचव भछन ् ꠰ 
उनका अनुसार, काठमाडाै महानगरपालका (कामनपा)ले 
दैिनक ४० टक फाेहर ससडाेल डपङ साइट पु¥याउछ 
(कामनपाले ५० देख ७० टक बतायाे) ꠰ यहाबाट 
दन ४ टक कबाड फेर सहरमै फक छ ꠰ कबाड लाेड 
भएका ३५ देख ५० अाेटा ठूला गाड दन थानकाेट 
कटेर जाछन् ꠰ कबाडमा कर नला े भएकाले उनकाे 
भनाइ पु गने तया ठेकेदार अथवा सयु जवस 
समितसत थएन ꠰ तर सयु जवस समितबाट 

                                                            
18 थानीय वाय शासन िनयमावली, २०५६ ꠰ परछेद ७, दफा २०७, 

उपदफा ग-ङ ꠰ अनसुूची २३ ꠰ 
19 २०६९ फागुनकाे वभ मितमा राजव शाखाका कमचारहसग गरेकाे 

कुराकानी ꠰  
20 अाथक वष २०६६/६७ काे बजेट वय ꠰ बुदा १३१ ꠰ सवधानसभाकाे 

यवथापका-ससदकाे बठैकमा २०६६ असार २९ मा साेमबार अथमी सरे 
पाडेकाे अाथक वष २०६६/६७ काे बजेट वय ꠰ अथ मालय, नेपाल सरकार ꠰  

हाडखाेर, छाला, खर, वाख अादमा कर उठाउने जा पाएका 
ठेकेदारमये एकजना नेराकयायसका अय पिन भएकाेले याे 
सले अाै लाग कुन मितमा, कुन गाडले, कित ताैल बराबरकाे 
कुन सामान कहा लान लागेकाे हाे, यसकाे तया २०६९ पुस-
माघदेख रा थालेकाे छ ꠰ एकै चाेट धेरै गाड अाउदा तया 
छ टेकाे पाइयाे ꠰ यसैले कबाड बाेकेका गाड कुनै दन चारअाेटा 
देखछन् भने कुनै दन ३० अाेटाभदा बढ देखछन् ꠰ 
नेराकयायसले डलरवालालाई २०७० काे वैशाखकाे सितरबाट 
भने एउटा फाराम (‘बल’) भन दएकाे छ ꠰ डलरवालाले याे 
फाराम भरेर थानकाेटकाे जवस कर उठाउने ठाउमा छाेन् ꠰ 
सले याे फाराम येक दन जा गछ ꠰ ‘बल’ नने टकसग 
सका मािनसले ५५० पैया उठाउछन् ꠰ अाव २०७०/७१ काे 
जवसकाे कर नेपाल टक यातायात यवसाय यवथापन समित 
(२०५७) ले उठाउने गरेकाे छ ꠰ ठेकेदार फेरएपछ अहले नेपाल 
रा य कबाड यापार यवसायी सले उठाउने कर राेकएकाे छ ꠰ 
टक यवथापन समितमा कर (लेबी) उठाउन बसेका कमचारले 
अहले कबाड सकाे ‘गैरकानुनी कर’ असली बद भएकाे 
जानकार दए ꠰ पहले पिन केही समय यसर कर उठाउने र 
यसपछ हराउने धेरैअाेटा कबाड स अाएकाे उनकाे अनुभव छ ꠰21 
नेराकयायसकाे तया र फारामकाे उपयाेगबारे नेराकयायसका 
पदाधकारले केही भ चाहेनन् ꠰ नेराकयायसका अयले 
थानकाेटबाट दन २५-३० अाेटा टक पार जाने बताए ꠰22 

राकयायसका महासचवका अनुसार, यता ेएउटा गाडमा २ देख 
२० लाखसकाे सामान लाेड छ ꠰ १,५००-१,७०० कबाड र १२ 
हजार फेरया रहेकाे उपयकाकाे कबाड यवसाय यवथत गन 
सरकारले उपयु नीित याउनु पने उनले बताए ꠰ काराेबार हेरेर 

                                                            
21 समितका कमचारसग २०७० असार १६ मा गरेकाे कुराकानी ꠰  
22 सराेज ेसग २०७० वशैाखमा गरेकाे कुराकानी ꠰ 
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एक लाखदेख ३-४ लाख धराैट लएर यवसाय गन दने र गती 
गरेकाे खडमा कारबाही गने हाे भने याे ेबाट चाेरकाे सामान 
काराेबार गने, ठगी गरेर यवसाय छाेेजता ‘अिनयमतता’ हटेर 
जाने उनले बताए ꠰23  

कबाड यवसायकाे अाथक महव अाे ममा केही महवपूण 
बुदा छ टेका छन् ꠰ जताे, तामा, पलजता धात 
फलामकाे तलनामा थाेरैमा सलत छन् ꠰ पसलमा 
जा भएकाे कबाडकाे अायतन वा ताैल लख काा 
यता धात देखएका छैनन् ꠰ तर यी मूयवान् वत न् ꠰ 
कबाडपसले अाफैल े यनलाई ित कलाेाम छ-सात 
सय पैया ितरेर कछन् ꠰ कम ताैलकाे यापार दादै 
पिन पसल सालनमा याे अादानीकाे वशेष भूमका 
रहछ ꠰ ठूलाे खाले कबाडमा पुरानाे अफस जेनरेटर 
एउटाकाे ६ देख १० लाखसकाे कनबेच छ ꠰ यता 
अिनयमत काराेबार एउटैले पिन कबाडकाे अायययमा 
महवपूण हेरफेर याउन सछ ꠰ यत,ै माथ गरएकाे 
अाकलनमा कबाड पसलबाटै ब ने अडाका ारेट, 
फलामकाे डड, ाटक र फलामका पाइप, 
जतापाता, फलामका टा, घउ/तेलका बा, 
केमीकलका डम, सलाे बयर तथा पानीका काटन अाद 
सामीहकाे तया समेटएकाे छैन ꠰ अ िनयमत सामीभदा 
थाेरै र खा पमा एक दईुअाेटा गरेर ब ने भएकाले यता 
सामीकाे बकाे तया दन कबाडपसलेह झझटलाे माछन् ꠰ 
पुनयाेग वा पुनवयासका लाग जाने सरसामीभदा पसलबाटै 
खा ब ने सामान महगा छन् ꠰ याे काराेबार कबाड 
यवसायकाे मुय अश हैन ꠰ तर सवेणकाे ममा यता सामी 
खाेदै कबाड पसल धाउनेकाे सा उेखनीय देखयाे ꠰ यसैल े
खा बबाट कामदारकाे मासक तलब, जगाकाे बहाल, 
दैिनक सालनजता थुै शीषकमा ने खच टान िनकै 
सजलाे छ ꠰  

कबाड यवसायकाे गितशीलता यहा सल मािनस, 
परवारकाे सहायक अाथक गितवधसत जाेडेर हेदा बढ 
प छ ꠰ जताे, करब अाधा (४८.९८ ितशत) 
कबाडयवसायीले खेतीपाती र अय वतकाे यापारसमेत 
गछन् ꠰ सयकडा तीस (३०.६१ ितशत) यवसायी मा 
कबाडकाे काराेबारमा पुरा िनभर देखछन् (च १२, अघाे 
पृ) ꠰ सयकडा दश यवसायीले अााे कुरा भ चाहेनन् ꠰ 
यत,ै अाधाभदा केही कम (४४.९० ितशत) कबाड 
धनीका परवारका बाक सदय अ काम गछन् ꠰ एक 
जनामा सल भिनएकाे पसलमा खाना पकाउन सल 
पारवारक सदयलाई कितपयल ेकबाड यवसायका लाग 
गरएकाे काम भदैनन् ꠰ यसैले कबाडमै बे केही 
                                                            

23 बुढाथाेकसग २०६९ फागुन २ मा गरेकाे कुराकानी ꠰  

परवारका सदय यहा छ टेका छन् ꠰ एक चाैथाईजित (२४.४९ 
ितशत) पसलमा कबाड धनीकाे परवारका दईु सदय, र सयकडा 
बा (१२.२४ ितशत) पसलमा परवारका तीन वा तीनभदा बढ 
सदयकाे सलता देखछ ꠰ पाचमा एकजना यवसायी (१८.३७ 
ितशत) ल ेयताे सूचना दन मानेनन् (च १३) ꠰  

अकाे चपूण अाथक पाटाे यवसाय सालकबाहेकका 
परवारसदय कहा बछन् भे हाे ꠰ अाधाभदा कम (४४.९० 
ितशत) यवसायीका कबाडमा काम गने परवारका सदय 
काठमाडाैमा बछन् ꠰ पाचमा एकजना (२०.४१ ितशत) कबाड 
धनीले सबै परवारसमेतका लाग काठमाडाैमै बसाेवास जुराएका 
छन् ꠰ साेही अनुपातमा कबाड यवसायी काठमाडाै र घर दवैुितर 
बछन् ꠰ सयकडा प (१४.२९ ितशत) ले याे सूचना दन 
मानेनन् (च १४) ꠰ 

कबाड यवसायमा पूजी परचालन कसर र कहाबाट छ 
भनेर ठयाउन गााे छ ꠰ एकजना फिनचर पसलेले सगैकाे 

lrq !# M Joj;fodf kfl/jfl/s ;+nUgtf

[22], 
44.90%

[12], 
24.49%
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[9], 18.37%
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कबाडलाई भनेर फाइनासबाट एक लाख ऋण लइदयाे ꠰ केही 
दनपछ कबाड धनी घर गयाे, फके र अाएपछ कबाड बेचेर भादैछ 
भे थाहा पायाे ꠰ फिनचर पसलेल ेकबाड धनीलाई चाैकमा लयाे ꠰ 
याे बेलादेख पसलेले नै कबाड पिन सालन गरेका छन् ꠰24  
 
३ख꠰ कबाडका ेमूयमा बढाेर 
 
कबाड पसलमा अाइपुगेका केही सामी सामाय ममत गरेर वा 
नगरकनै थानीय तरमा ब छन् ꠰ जतै, पुरानाे गाड 
युबुकसहत कबाडमालकले कछन् ꠰ यसपछ गाडलाई 
खाेलखाल गरेर (‘गाड काटेर’) उतैखालका पाटपूजा एकै ठाउमा 
मलाएर राछन् ꠰ ती पाटपूजा खाेदै अाउने ाहकलाई नयाभदा 
अल सताेमा बेे गछन् ꠰ थानीय पमा नबे खाले सामी 
मा पुनवयासकाे लाग कारखानास पुे हाे ꠰ कारखानामा 
पठाउनभदा थानीय पमा बेदा कबाड धनीलाई बढ फाइदा 
छ ꠰ पुराना जतापाता, डड, फलामका र 
ाटकका पाइप, टलका दराज/¥याक पिन पसल 
परसरबाटै ब छन् ꠰ कबाड पसलमा यता 
सामी लन अाउने धेरै ाहक भेटछन् ꠰ यता 
सामीह नयाभदा ३०-३५ ितशत सताे पछ ꠰25  

सलन र वगीकरणकाे म परेपछ कबाडकाे 
मूय बढ् छ ꠰ खाे, सहाली रा र छ ाउन गााे 
कबाडकाे भाउ अापूित-पथमा ा बै जाछ भने 
तलनाक पले सलभ, भडारण र थानातरण गदा 
टटफुट नने, छ ाउन सजलाे कबाडकाे मूय थर 
र थाेरथाेरै बढ् दै जाछ ꠰ महेनतले छ  दै गएकाे 
अनुपातमा एउटै कबाडवतकाे मूयमा ववधता अाउछ 
(तालका १) ꠰ नेपालमा प-बीस कारले 
छ ाइएका कबाड भारतका कारखाना पुगेपछ झडै १५० कारमा 
वभाजत छन् ꠰ सामीकाे वभाजनमा सीप र समय दवुै लाे 
भएकाेले वगीकरणपछे कबाडजय तवकाे मूय बु वाभावक 
हाे ꠰ कबाड धनीहले फेरया/रसावालाबाट लने कबाडकाे ताैल 
घटाएर अाछन् ꠰ कबाड पसलमा राखएकाे पाच केजीभदा 
माथकाे ढकमा थप ताैल ‘पासाङ’ राखएकाे छ ꠰ फलामका 
टा राखेर तराजुकाे सतलन पिन बगारएकाे छ ꠰ यसबाहेक 
असमान शतरकाे फाइदा उठाउदै कबाड धनीले फेरयाहले 
याएका दश केजी कबाडलाई साढे नाै वा नाै केजी माे ‘सलामी’ 
चलन पिन छ ꠰ यसैले डलरह कबाड धनीबाट सामान लन 
जादा डजटल तराजु पठाउछन् ꠰  

पसलबाट याइएका कबाडलाई डलरकहा पिन छ ाउने, 
सफा गने र थानीय तहमै बेे काम छ ꠰ कारखानास ढवानी 
                                                            

24 एक कबाडधनीसग २०६९ चैत १८ मा गरेकाे कुराकानी ꠰  
25 सामाखशीका एक कबाडधनीसग २०६९ पुस ५ मा गरेकाे कुराकानी ꠰  

गनु पने कबाडलाई लाेड-अनलाेड गन सवधा हाेस्, र ढवानी 
भाडामा बढभदा बढ कफायत हाेस् भनेर डलरले अाफूकहा चेे 
मेसन राखेका छन् ꠰ भारतबाट याएर जडान गदा मनरल 
वाटरका बाेतल याे सानाे खालकाे चेे मेसनकाे डेढ लाख 
पैयास र काटन टा, मिनरल वाटर र काेककाे बाेतल चेे 
ठूलाे मेसनलाई १५-२० लाख पैयास पछ ꠰ डलरकाे मुय 
खच भनेकाे घरटहराकाे बहाल, कबाड छ ाउने, लाेड-अनलाेड 
गने कमचारलाई दने तलब, र चेे मेसनकाे लागत, कबाड 
पसलबाट याउने र कारखानास पु¥याउने कामकाे खच हाे ꠰ 
अ यवसायमा जतै कबाड यवसायमा पिन कापदाथकाे 
सलन अथवा उपादन गरबकाे काम हाे भने यसकाे महगाे 
थानातरण धनीमानीकाे काम हाे ꠰ 

 
तालका १: पनुवयास-चमा कबाड सामानमा मूय वृ 

ित केजीमा 

कबाड थायी कृितकाे यवसाय हाे भनेर पु गने एउटा 
सामाय तरका यहाका कामदारकाे राेजगारका शत केलाउनु हाे ꠰ 
सिनत काराेबारमा मा कामदारलाई मासक तलब दन सकछ ꠰ 
उपयकाकाे कबाड यवसायबाट मुनाफा अाजन िनताय: हाे भे 
कुरा झडै दईु ितहाई (६२.९६ ितशत) कबाड धनीले तलबी 
कामदार राखेबाट प छ ꠰ सयकडा तीस कबाडमा (२९.६३ 
ितशत) दैिनक याला दइछ भने थाेरै (७.४१ ितशत)मा मा 
ितकेजी अापूितका दरले पैसा दइछ ꠰ कामदारकाे मासक 
तलबमा यापक वभेद छ ꠰ काेही ५०० पैया पाउछन् भने काेही 
१० हजार पैयास पिन पाउछन् ꠰ कबाडमा काम गने ाय: 
कामदार अपवयक (१५-१६ वषमुिनका) छन् ꠰ ितनीहले गने 
काम सीपयु दैन अथवा काम गरेर नै चाहने सीप स सछन् 
भनेर कम उमेरका कामदारकाे छनाैटलाई कबाड धनीह जायज 
ठह¥याउछन् ꠰ यालादार गनेहलाई कामकाे कृित र अावयक 
सीप हेरेर दैिनक १२० देख ६५० पैयास याला दने गरछ ꠰ 
र र चाे/खाे गर कतरनलाई दईु-तीन कारले 

.स. सामान फेरया कबाडधनी पाट कारखाना  पनुपादत 
सामान 

१ फलाम २० २७क ३२ ३६ ७०ख
२ कागज ८ १३ १५ १९ ७०ग
३ ाटक १२ २० २८ ४८ १२०
४ काटन ३ ८ ११ १६  
क : करब ७०% कुचा र ३०% टना छ भे अनुमानमा अाधारत ꠰ ख : याे डडकाे मूय हाे ꠰ 
ढल र पाइप फटङ सामीकाे अाैसत दररेट १३० पैया ितकेजी पछ ꠰ फटङकाे सामी 
बनाउने कारखानाले हेवी अथवा कुचा भिनने टा फलाम ३८ पैया ित केजीकाे हाराहारमा मा 
कछ ꠰ ग : याे ाइटपेपरकाे मूय हाे ꠰ ाटपेपर बनाउने कारखानाले भने १३ पैया 
ितकेजीमा कागज के र अााे उपादनलाई ३७-४१ पैया ितकेजीमा बेदछ ꠰  
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छ ाउनेहलाई दनकाे १२० पैया मा दइछ ꠰ गाडकाे 
सामान खाेने, र सामाय ममत गनेहलाई दैिनक ६५० 
पैयास दइछ ꠰ पाेलथन याग यातेर सकाउन ित केजी २ 
देख २/५० पैया, र ससडाेल डपङ साइटबाट अाएकाे सामान 
छ ाउन ित केजी ३ पैया दइछ ꠰ फलाम डड सीधा 
बनाउनेलाई माेटाे डडकाे २ पैया, मसनाेकाे ३ पैया दइछ ꠰ 
डड सीधा गनेजताे काम ाय: पसल-पसल डलेर काम गने 
मीहबाट गराइछ ꠰ कबाडपसलकाे राेजगार म एेनलगायत 
सरकार वधवधानकाे दायरामा अाउदैन ꠰  

 
४꠰ कबाडमा राजनीित  

 
उपयकाका कबाड यवसायीहलाई सठत गने य माथ 
भनीसकए झै  यस ेकाे अाथक महव थापना भएलगै देखन 
थालेकाे हाे ꠰ वभ नाउमा रहेका कबाड सहकाे राजनीित 
मुयतया: चदा/हा/गुडागदसग र सरकारलगायतका अय 
राजनीितक सरचनासग गरने सामूहक लेनदेनसग जाेडएकाे छ ꠰ 
कबाड स कन छ, छैन; यसले के गछ, के गदैन; अथवा स 
कन र कसलाई चाहएकाे हाे भेजता काे सजलाे उर छैन ꠰ 
कबाडयवसायीह ाय: यस वषयमा बाेन चाउदैनन् ꠰ 
अधकाशत: गैर-नेपाली भएकाले अथवा ितनकाे रा यता सदध 
ठािनने भएकाले ती माैन रहन खाेजेका न् ꠰ यसर माैन यवसाय 
गन चाहने कबाड धनीहले अााे सराकाे उपयु रणनीित भने 
अपनाएका छन् ꠰ कबाड सकाे सामूहक मितर लाभदा ितनले 
अा-अाै ‘यवथा’ गरेका छन् ꠰ काठमाडाैका थानीय र पहाड 
समुदायका केही मािनसह पछाे समयमा याे यवसायमा 
लागेपछ देशकाे दलगत गुट-उपगुटकाे राजनीितकाे भाव यहा 
देखएकाे छ ꠰  

भारतका कितपय थानमा रहेकाेजताे ‘हा’ उठाउने चलन 
नेपालमा नभएकाे केहीले बताए ꠰ हा दनुपछ क पदैन भनी 
साेदा ाय: सबैले पदैन, पहले पहले पैसा माेह अाउथे, 
अहले अाउदैनन् भने ꠰ हा उठाउने समया दै नभएकाे चाह 
हाेइन ꠰ सले सबै ठाउ सधै हेन सैन, अााे ‘यवथा’ अाफै 
गन एक यवसायीले कबाड पसलछेवै बे थानीय 'दादा'लाई 
सय/दईु सय हातमा थमाउछन् र ‘परेकाे बेला’ उसैलाई बाेलाउछन् ꠰ 
मा अाउने सबैलाई दन नसकने भएकाले उनले अासराकाे 
उपाय अपनाएका न् ꠰26 केही समयअघ सनामलकाे एउटा 
कबाडमा खकुर लएर केही युवा अाए ꠰ ितनले मासक २५ 
हजारकाे दरले येक कबाडले अाफूहलाई ‘कर’ दनुपने माग 
राखे ꠰ कबाड यवसायीहले हरलाई बाेलाए ꠰ हरले 
ितनीहलाई पयाे ꠰ केही दन थुिनएपछ ती उके ꠰ याे भेगमा 
                                                            

26 नाम उेख गन नचाहने कपनका एक कबाड यवसायीसग २०६९ फागुन 
२ मा गरेकाे कुराकानी ꠰  

अहले यता गुडाह अाउने गरेका छैनन् ꠰ हरले लगाएकाे गुन 
र यितखेर दएकाे अाासनकाे बदला यस भेगका कबाड धनीले 
हरकहा गएर दशैखचकाे पमा ितछ न् ꠰27 समया परेपछ हर 
अाइहाने कुरा सामाखसीभेगका कबाडयवसायीहले बताए ꠰ 
ितनीहले पिन हरलाई ‘खसी पाने’ गरेका छन् ꠰ शमूलछेउ 
एउटा कबाडपसलेले थकाउने, धकाउने, चदा माेह अाए हामीले 
पिन यसकाे ‘यवथा’ गरेका छाै भने ꠰ के यवथा गरेका छन् 
बताएनन् ꠰28 तर अघअघ पैसा मा अाउनेह छेउमै नेकपा 
(माअाेवाद)काे भातृसथा वाईसीएलकाे कायालय बसेपछ नअाएकाे 
भने बताए ꠰29 कबाडछेवैकाे एकजना फिनचर पसलेले चाह 
राजनीितक दलका तथा थानीय बका मािनस कहलेकाही चदा 
मा अाउने गरेकाे बताए ꠰ ती कता माछे छन् िन भनेर साेदा, 
उनले भने, सानाितना दादाले पिन गेटमा लाले हाे ठाउ कबाड 
पसल हाे ꠰ हासरह िनयमत पैसा उठाउने चलन नभए पिन 
अिनयमत चदा भने सबै कबाड धनीले बेहाेन परेकाे छ ꠰ येक 
ठाउकाे सू-राजनीितकाे बाक फरक ने भएकाेले कबाड धनीह 
थानीय समयाबारे बाेन चाहदैनन् ꠰ 

हरले काठमाडाैबाहर सामान लएर जाने कबाड 
यवसायीबाट समेत पैसा लने गरेकाे देखछ ꠰ २०७० साउन ११ 
मा महानगरय हरवृ थानकाेटका डएसपी तेजे पाैडेललाई 
कबाड यवसायीसग घुस लदै गदा अतयार दुपयाेग अनुसधान 
अायाेगले पाउ ग-याे ꠰ यवसायीले घुसमा दइने ३५ हजार 
पैयाकाे फाेटाेकपी अतयारलाई खबर गदा बुझाएका थए ꠰ 
सारसेट र यिुनफममा अाएका उनी रे हात पाउ परे ꠰ 
यवसायीले थानकाेट नाकाबाट कबाड ‘पास’ गराउन याे रकम 
मागएकाे बताए भने पाैडेलले अााे गाड बनाउन यवसायी अाफैल े
सहयाेग गरेकाे बताए ꠰ साउन ६ मा डएसपीमा बढवा भएर 
चतवनमा सवा भैसकेका नाले पाैडेललाई कबाड यवसायीले 
समा लगाउन सकेका न् ꠰ कबाडकाे नाउमा गाडमा के लाेड 
भएकाे छ थाहा ननाले जवसले कर उठाउदा सामान चेक गन 
खाेछ ꠰ कबाड बाेकेकाे गाडमा अ सामी लाने सावना दै 
नभएकाे पिन हाेइन ꠰ तर चेक-जाचकाे ढलासतीले र 
लाेडअनलाेडकाे ययभार यवसायी अाफैले बेहाेनु पने भएकाले 
ितनले पिन यथासव झझटमु न खाेछन् ꠰ 

‘यतै खाले’ समयाले गदा राकयायसका महासचव ाने 
बुढाथाेकले अाफू कबाडसकाे राजनीितमा लागेकाे बताए ꠰ केही 
वष पहलेस ाने सधाराकाे फुटपाथमा जुा पसल चलाउथे ꠰ 
यित बेला उनकाे चनजान कबाड सका तकालीन अय महेश 

                                                            
27 नाम उेख गन नचाहने सनामलका एक यवसायीसग २०६९ चैत ६ 

मा गरेकाे कुराकानी ꠰  
28 नाम उेख गन नचाहने शमूल छेउका एक कबाड यवसायीसग २०६९ 

चैत १० मा गरेकाे कुराकानी ꠰  
29 नाम उेख गन नचाहने ताहाचलका एक कबाड यवसायीसग २०६९ पसु 

६ मा गरेकाे कुराकानी ꠰  
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कलवारसग भयाे ꠰ ाने जाेखमपूण काम गन चाउथे र 
घटनाकाे केमा रहन मन पराउथे ꠰ उनलाई ‘यतै खालकाे 
लफडा’ दा कलवारले लान थाले ꠰ बतारै ाने कबाड सकाे 
कायालय-सचव भए ꠰ पछ सकाे सचव दै महासचव बने ꠰ 
कबाड पसल नभएकाे मािनसलाई कबाड सकाे महासचव दनु 
 भनेर केहीले वराेध गरे ꠰ यसपछ ानेले कबाड पसल 
के साेच बनाए ꠰ २०६७ मा कपनकाे चतीकाे एउटा कबाड 
उनले कन े ꠰ पछ, अय महेश कलवारले चार गरेकाे र 
पुलस लगाएर कबाड यसायीलाई ठे गरेकाे अाराेप लगाएर 
ानेले उनलाई पदमु गरे ꠰ कबाडमा अाइपुे हरेक सामान 
चाेरकाे हाे हाेइन छ ाएर के कुरा अाउदैन ꠰ कुन सामान कनरे 
अाइपुगेकाे हाे, कुन चाेर गरेर, कबाडलाई थाहा दैन ꠰ 
कहलेकाही धनी अाफै अााे चाेर भएकाे सामान लन अाइपुछन् ꠰ 
यताे बेला कबाड धनीहले स गुहाछन् ꠰ तर कलवारमाथ  
२-३ ठाउमा उनले पुलसलाई कबाडबाट २०-३० हजार उठाउन 
लगाउछन् र मलेमताेबापत पुलसबाट पैसा लछन् भे अाराेप 
लायाे ꠰ "महेश कलवारले पैसा खायाे," अ कबाड धनी पिन 
बताउछन् ꠰ ानेका अनुसार, यसपछ कलवारलाई ‘कारबाही’ 
गरएकाे हाे ꠰ अहले महेश कलवार कबाड समा छैनन् ꠰  

अनाैपचारक अाथक ेभ राजनीित गने सथाकाे वप 
तरल छ ꠰ यहा राजनीित गने यहका े परचय, पेशा र 
सबधन जटल छ ꠰ राकयायसका तकालीन अय महेश 
कलवार पहले एककृत नेपाल कयुिन पाट (माअाेवाद)मा थए ꠰ 
२०६९ असारदेख माअाेवाद यागेर शरदसह भडारले नेतृव 
गरेकाे पाटमा लागेका छन् ꠰ कबाड यवसाय छाेडेर राजनीितमा 
पूणकालीन लागेकाे बताए पिन कानूनी ले अाफू अझै सकाे 
अय रहेकाे उनकाे दाबी छ ꠰ ानेले चलाएकाे भिनएकाे कबाड 
स कलवारकाे सयतामा खलेकाे भए पिन उनैलाई यहाबाट 
िनकालएकाे छ ꠰ कबाड स र ानेकाे नाम से बकै उनी 
उेजत देखए ꠰30 ाने पहले एनेकपा (माअाेवाद)मा नै थए ꠰ 
अहले उनी माेहन वैले नेतृव गरेकाे नेकपा-माअाेवादमा छन् ꠰ 
राकयायसका महासचव अाफू, रामजीसाद भडार अय र 
एउटा कबाड सका पदाधकार मयेका सराेज े काेषाय 
भएकाे ानेले बताए ꠰ तर उनैल े भनेकाे राकयायसकाे 
खसीबजारकाे कायालय पुदा यहा सकाे नाम नेपाल रा य 
कबाड यापार यवसायी स, अय सराेज े र रामजीसाद 
भडार सचव र ाने बुढाथाेक चाह महासचव रहेकाे 
जानकार दइयाे ꠰ सथा दता मितका अाधारमा राकयायसभदा 
नेराकयायस पुरानाे देखछ ꠰ यसैले यी दवैु सठन कुनै बेला 

                                                            
30 महेश कलवारसग २०६९ चैत २२ मा गरेकाे कुराकानी ꠰  

समानातर चलेका थए र महेश कलवार हटाइएपछ यनीहबीच 
एककरणकाे यास भएकाे देखछ ꠰31 

कबाड सकाे राजनीितमा पैसाकाे चलखेल शत देखछ ꠰ 
धेरै कबाड धनीले सका मािनसले पैसा खाए, काम गरेनन् भनेका 
छन् ꠰ सकाे सदयता शक २५० पैया भए पिन सदयता 
दएका सबैले १,००० देख १,२०० पैयास दएका छन् ꠰ 
सदयता नवीकरणकाे ावधान छ ꠰ तर सले एकपटककाे 
उठतीबाटै सताेष गरेकाे देखछ ꠰ अहले नेराकयायसमा ११९ 
यवसायी सदय छन् ꠰ अधकाश सदयह डलरवाला न् ꠰ 
अ साना यवसायीहलाई समेे याेजना बनेकाे सराेज ेले 
बताए ꠰ थानकाेट नाकाबाट बाहरने कबाडकाे ‘बल’काे सलन र 
‘बल’ नने टकसत असलने दड दवैुले डलरवालाहसत 
सले सदयता शकबाहेक यापार-करसरह रकम उठाउछ भे 
अपु अाधार छ ꠰32 तर सदयता शकले माै स चदैन 
वीकादै सका अय सराेज ेले पदाधकारहकाे ‘सहयाेग’ 
पिन चाहछ भने ꠰33 यता ‘सहयाेग’ यवसायीहकाे सरण 
गरेबापत असने रकमकाे अश नेगछ ꠰ कलकमा एउटा पुरानाे 
गाड कनबेचमा एकजना कबाड यवसायी साी बसेथे ꠰ 
खरदकताले दएकाे चेक सटही भएन र ितनी सपक हीन भए ꠰ 
गाडधनीले साीसत चेक हाेइन, पैसा नै दनुपने दबाब दन थाले ꠰ 
दबाब दने काममा वैपका माअाेवाद पिन सल थए ꠰ साीले 
कबाड स गुहारे ꠰ सराेज े ‘वाताथल’ पुदा गुडा बाेलायाे 
भनेर माअाेवादह रसाए ꠰ कुरा चदै जादा सराेजले अााे स 
पिन माअाेवाद पाटकै भातृ सठन भएकाे भने ꠰ यसपछ गाड 
लएर फरार भएका यलाई खाेे सहमती भयाे ꠰ यसर कुरा 
मनमा नेराकयायसकाे कायालयकाे भामा झुडएकाे मास, 
लेिनन, टालन र माअाेका फाेटाकाे भूमका थयाे ꠰ सका 
उपायले भने, ‘उनीहले एनेकपा (माअाेवाद) भनेका भए म पिन 
एनेकपा (माअाेवाद) नै बदथे ꠰ सराेजले चाह ती फाेटा 
नेराकयायसले हाेइन, काेठा पहले भाडामा लएकाे सथाले 
झुडाएकाे थयाे भने ꠰ पछ ‘गाड काे’ कबाड यवसायीहले 
सराेज े पहलेदेख नै ‘बबाली’ अथवा ‘दादा’ न्, कबाड 
चलाउनेभदा पिन साथी बनाउने र लफडा मलाउने काम गरेर 
कमाउने मािनस न् भने ꠰  
                                                            

31 नेराकयायसकाे उेय बु सथाकाे वधान हेन भने सराेज ेले दन 
मानेनन् ꠰  

32 गजुुधारामा नेपाल टक यवथापन समितले टककाे कार हेरेर थानकाेट 
दै बाहरने गाडबाट  ११०-१२० सकाे रसद काटेर पैसा उठाउने गरेकाे छ ꠰ 
उनीह अाफूले उठाउने गरेकाे लेबीलाई कानूनी भछन् र कबाडयवसायीले 
उठाउने गरेकाे कर भने गैरकानुनी भएकाे बताउछन् ꠰ यसअघ पिन वभ 
कबाड सले यसर नै कर उठाउन े र हराउन े गरेकाे नेपाल टक यातायात 
यवसाय यवथापन समितका एकजना कमचारले बताए ꠰ केही अघस 
नेराकयायसले ितटक  ३०० का दरले उठाउन ेगरेकाे जानकार उनले दए ꠰ 
अाव २०७०/७१ काे जवसकाे ठेा टक यवसायीले नै लएपछ 
राकयायसकाे कर बद भएकाे छ ꠰ 

33 सराेज ेसग २०७० वैशाखमा गरेकाे कुराकानी ꠰  
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बेलामाैकामा कबाड यवसायबाट राजनीितक दल-गुटले फाइदा 
उठाउने गरेका छन् ꠰ पछाे उदाहरण दाेलखाकाे सदरमुकाम 
चरकाेटमा भएकाे तण दल र वाईसीएलबीचकाे झडप हाे ꠰ 
सश काे बेला रामेछापकाे नामाडमा एउटा डाेजर जलाइएकाे 
थयाे ꠰ याे डाेजरका पाटपुजा जरितरका युवाहले िनकै सताे 
मूयमा कनेका थए ꠰34 बेदा करब १५/१६ लाख अाउने कबाड 
फलाम उनीहले ३/४ लाखमा नै हात पारेका थए ꠰ याे जानकार 
पाएपछ वाइसीएलका कायकताले कबाड सामान काठमाडाै नहै 
३/४ लाख कमसन मा थाले ꠰ कमसन नपाएपछ २०७० जेठ 
१९ मा ितनल ेकबाड बाेकेका तीनअाेटा गाडलाई चरकाेटमा राेके ꠰ 
पछ तण युवा समवय समित, दाेलखाका सयाेजक सानु शेपाले 
कबाड काठमाडाै जादैछ, मलाएर कमसन खान सकछ भे 
शभलाभ साह पाए ꠰ शेपा चरकाेट चाेकमा पुदा वाईसीएल 
दाेलखाका अय नवीन जरेललगायत वाईसीएल कायकता जा 
भएका देखे ꠰ जरेल बहगमत लडाकुकाे पमा भखर मा 
अाएका थए ꠰ उनीहले एक अकालाई चनेनन् ꠰ अहले समय 
फेरएकाे भदै शेपाले जरेलमाथ हात छाेडे ꠰ सानाे कदकाठका 
जरेलउपर बलया शेपा हावी भए ꠰ यसपछ हरयानमा जादै 
गरेका शेपामाथ वाईसीएल कायकताले अामण गरे ꠰ वाइसीएल 
र तण दलबीच झडप भयाे ꠰ नेपाली काेस र एनेकपा 
(माअाेवाद)का जा कायालयबाट वि िनकालयाे ꠰ एनेकपा 
(माअाेवाद)ले काेसारा सरत य र सानु शेपाकाे 
मलेमताेमा गैरकानूनी पमा कबाड काठमाडाै जान लागेकाे खबर 
शासनलाई दएकाले जरेलमाथ हातपात भएकाे भयाे ꠰ नेपाली 
काेसले भने गाडका कमचारउपर हातपात गदै चदा माेहलाई 
सझाउन गएका शेपामाथ सााितक अामण गने दाेषीव 
कारवाही नभएस दाेलखा बद गने वि िनकायाे ꠰35 कमसन 
खान पदाधकारले कसर पाट सठनलाई उपयाेग गछन् र याेग 
गरएकाे थाहा पाउदा पाउदै पिन सठनले यतै यलाई काखी 
याछन् भे यसबाट बुझछ ꠰ िभुवन ववालय परसरबाट 
उप ने कबाडकाे बमा यहाका वाथी सठन िनयमत 
पले सल छन् ꠰ राजनीितक अाड, मलेमताे र बाबलकाे 
अाधारमा ने यता गितवध बेलाबखतमाै काशमा अाउछन् ꠰ 

कबाड यवसायकाे अाथक महवलाई राजनीितक दलसत 
उठबस गने बाबलीहले बुझेका छन् ꠰ काठमाडाैकाे पयटकय 
े ठमेलमा कुनै पिन फेरयालाई दपक मनागेका माछेले छन 
ददैनन् ꠰ नेपालकाे सबैभदा धेरै बयर तथा रसी खपत ने ठाउ 
ठमेल हाे ꠰ यहा वनाितपधा मनागे समूहले िनकै सताेमा 
बाेतल उठाउछ ꠰ रसी तथा बयरकाे बाेतलबाट माै उनले दैिनक 
                                                            

34 पपिकामा चरकाेटका मनाेज ेलाई खरदकताकाे पमा तत 
गरएकाे छ ꠰ तर उनले पाटपूजा कनेका हाेइनन् भे कुरा चरकाेटका थानीय 
यहसग २०७० काे जेठ र असार महनामा टेलफाेनमाफ त बुदा थाहा भयाे ꠰  

35 याेन, सवास ꠰ २०७० ꠰ दनभर चरकाेट तनावत वाईसीएल र 
तण दलबीच झडप ꠰ अपूण पाे, २० जेठ, प.ृ ५ ꠰  

हजाराै अादानी गने गरेकाे ाने बुढाथाेकले बताए ꠰ पैसा ने 
ठाउमा गुडागद ने र गुडागद ने ठाउमा राजनीित ने 
सावना रहछ ꠰ ाय: सबै कबाडले ‘परेकाे बेला’मा हामीलाई 
कबाड सले सहयाेग गछ भने ꠰ कबाड यवसायमा यताे 
‘झमेला’ राजनीितक ने गरेकाे छ ꠰ कबाड सकाे उपथितले 
समयालाई हल गन केही सहयाेग छ ꠰ कबाड सकाे 
खसीबजार कायालयमा भेटाै न भदा ानेले िनयमत पमा 
कायालय नखाेलने बताए र भने, "कुनै कबाड पटयाे भने मा 
हामी जा छाै ꠰" सकाे राजनीित पैसासग मा हाेइन, 
यावसायक सरासग जाेडएकाे छ ꠰ कबाड यवसायीले पिन 
यही सरा पाउन कहले सलाई पाेछन्, कहले थानीय 
'दादा'लाई, अथवा कहले कुनै भावशाली थानीयलाई साझेदार 
बनाउछन् ꠰ 

यसैले कबाड सकाे सयता राजनीितक दलगुटसतकाे 
समीकरण, बाबलकाे दशन र ितिनधवकाे वैधािनकताकाे 
िकाेणभ दे सकछ ꠰ यी तीन बायतामा स अझेकाे छ ꠰ 
कबाड यवसायलाई करकाे दायराभ नयाउदा मा हाेइन, 
यवसायलाई असरत अथतकाे हसा बनाइरादा राजनीितक 
दलका केही गुटका कायकताह, पेशेवर गुडाह, र ितिनधवकाे 
नाउमा लेनदेन गन बानी परेकाहलाई सजलाे भएकाे छ ꠰ यसैल े
कबाड यवसायलाई अझ बढ यवथत र सरत गदै लैजान, 
मुलककाे अाैपचारक अथतभ समाहत गने हाे, क अनाैपचारक 
अथतभैकाे नमूना यवसाय बनाउने हाे, यसबारे सका 
पदाधकारहले प काेण बनाउन सकेका छैनन् ꠰  

 
५꠰ उपसहार 

 
याे सवेणकाे मुय येय काठमाडाै उपयकाकाे अथतमा कबाड 
यवसायकाे अाकार पहयाउनु थयाे ꠰ माथ भनी सकए झै  ५,६०० 
जना फेरयाारा दन सलत, ८०० अाेटा कबाड पसलमाफ त 
ब ने, घटमा २ अब १५ कराेड पैयाकाे वाषक कबाड काराेबार 
छ ꠰ घर, अपताल र समुदायबाट उप भएदेख कारखाना पुगेर 
नया वप र सरचना लएर फेर घरबजारमा नअाइपुगुेल 
कबाडकाे वाह-पथमा धेरै म, पूजी र वधकाे लगानी छ ꠰ 
सहरकरण र अावासनका कारण कबाड यवसाय फैलने ममा छ ꠰ 
कबाड पसलकाे सा येक डेढ वषमा दाेर दैछ ꠰ 

उपयकाकाे कबाड यवसायबाट य अय लाभ लने धेरै 
छन् ꠰ कबाड सलन भएकैले नगरपालकाहले अाधामा 
फाेहाेरमैला सलन र ढवानी गन पाए, पुनयाेग र पुनवयास न 
सकने कितपय वत अायात गनु परेन, ाकृितक ाेतकाे थप 
दाेहन कम भयाे, अय र वषाल कितपय सामीले कृितलाई 
दुषत गन पाएन ꠰ अ अनाैपचारक अाथक गितवधकाे ेजतै 
याे यवसायकाे नाफामुखी लेनदेनमाथ एकाधकार राे याेजना 
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बाेकेका राजनीितक दलगुटका कायकता, बाबली र ितनका 
अासेपासेहकाे बगबगी छ ꠰ ितनीहकाे ‘हा’, चदा र 
अाधकारकाे माग थे ितनीहजतै साका अाकाा बाेकेका 
बाबलीहले कबाड यवसायीहलाई सठत राखे झै  गरेका 
छन् ꠰ कबाड सका पदाधकार भएर श, सवधा र पैसाकाे 
लेनदेनमा ल वभ स बेलाबेलामा सरकारसत र गैसससत 
ितिनधवकाे लाभ उठाइरहेका छन ्꠰ कबाड यवसायकाे अाकार 
बै जादा यसबाट लाभ पाइरहेका र लन खाेजरहेकाहबीच  
र सहकाय दवैु झन् घनीभूत दै जाने िनताय: छ ꠰  

कबाड यवसायभकाे ठेट र लाैकक अथशामाथ उित सााे 
यान दइएकाे देखदैन ꠰ ब के भिनछ भने सहरकरण र 
अाैाेगककरणजता ती अाथक गितवधबाट ठूलाे माामा 
भाैितक वत पुराना छन,् थाेा थकछन्, र खेर जाछन् ꠰ 
अाथक समृका िनत खेरवतकाे उप-उपादन अपरहाय न् ꠰ 
साे अथराजनीित बेहसाब उपादन, वतरण र खपतितर लत 
नुपछ ꠰ खेर वत तह लगाउन ावधकहले कुनै न कुनै उपाय 
िनकाने नै छन् ꠰ वकासे अथराजनीितकाे याे मूलधारबाटै झडै 
पचास वषअघ कृितेमीह िनके जाे अाथक वकासबाट 
वातावरणमा पन गएकाे असरबारे चतत थए ꠰ ितनले 
खेरवतमयेका अपाय कुरालाई फेर याेगमा याउन सके 
दषूणका ाेतकाे उचत यवथापन ने, साथै ाकृितक ाेतकाे 
बेहसाब दाेहन पिन केही कम ने अाशा राखे ꠰ याे अाशा नै 
वतकाे पुनयाेग र पुनवयासबारे अाजकाे लाेकय वातावरण-
मैी तक काे मूल हाे ꠰ वातावरणीय सराेकार राेहले खेरजाने 
वतलाई तह लगाउने ववध तरका ेणीब (waste 
hierarchy) गरे ꠰ याे ावधक ऊ चनीच हरत अथ-राजनीितकाे 
मूल अाधार बनेकाे छ ꠰ कबाड यवसायलाई फाेहाेरमैला तथा ाेत 
यवथापनकाे वषय ठािननु हरत अथ-राजनीितकाे असर हाे ꠰  

तर वातावरणीय मुाभबाट उठेकाे पुनयाेग र पुनवयासकाे 
याे वध-केत नीित लागू गन कठन छ ꠰ कनभने चकाे 
यावसायककरण र अदय उपभाेा सकृितका बेला सबै खाले 
कायम मतययी साबत भए मा वीकाय ने परथित छ ꠰ 
तर धात र अ केही मूयवान् वतबाहेक ाय: सबै कबाड 
सशाेधनकाे वध पैसा र ऊजा दवैु ले खचला र अलयाय: 
छन् ꠰ तलनाक हसाबले कबाड धातकै पुनपादनकाे अथशा 
पिन अपयारलाे जगमा उभएकाे छ ꠰ जताे, यसले बनाएकाे 
लाभहानीकाे गणतमा कबाड सलनकाे खच जाेडएकाे दैन, न 
कबाड ाेतकाे वतार र घनवबारे ितनकाे खाका नै यथाथपरक छ ꠰ 
कबाडकाे पुनयाेग र पुनवयासकाे यही अनाकषक अाथक 
अाधारका कारण रसाइङ शदमाथ सात र नैितक र चढेकाे 
हाे ꠰ पुनपादत वतलाई बजारमा अभजातवगकाे मयादा र 
नैितक ेता अनुकूल बजारमा तत गने चलन बसेकाे हाे ꠰ 
यसबाट एउटा दभुायपूण वधा समाजमा देखापरेकाे छ ꠰ 

एकाितर, कबाड सलन र पुनयाेगलाई वप मािनसहकाे 
अाफूलाई बचाई राे सषपूण रणनीितकाे पमा हेरछ ꠰ 
अकाेितर, रसाइङ भने सप मािनसहकाे सवेदनशील र 
नैितक सराेकारकाे अभयसरह हेरछ ꠰ परणामत: बसक 
गरबले कबाडजय गितवधलाई अभावाक परथितकाे उपज 
ठानेकाे छ ꠰ अपसक धनीले उतै गितवधलाई नैितक 
जीवनशैलीकाे अभ अ मानेकाे छ ꠰ कबाड यवसाय र यतै 
यावत् पुनयाेग र पुनवयासका यवसायलाई वातावरण सरणकाे 
नीित र नाराबाट िनकालेर वश अाथक महवलाई पुनथापत 
गन सके यताे वधाकाे अय ने थयाे ꠰ साथै, ाकृितक ाेत 
र साधनकाे सयमत उपयाेगबारे गरब समाजकाे यथाथपरक 
अथराजनीितक सरचनाबारे सावजिनक बहस थान सकयाे ꠰ 
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परश 
 
क꠰ तया सलनका ेकृित, माा तथा वध  
परमाणाक तथा गणुाक तया सलन गरएका छन् ꠰ 
ावली तथा अतवातामाफ त तया जा गरएका न् ꠰ 
ारक थलगत मणमा चनापची र अनुसधानकाे मूल 
उेयबारे कबाड यवसायीहलाई अात गरयाे ꠰ ावली 
बनाईसकेपछ यसकाे उपादेयता र भावकारता नापयाे ꠰ अिन 
परमाजत ावलीमा वतृत तया सलन, सह गन थालयाे ꠰ 
ावली भने काममा साेचेभदा बढ समय लायाे ꠰ भेटएकामा 
करब एक चाैथाई यवसायी माै कुरा गन राजी भए ꠰ एकै ठाउमा 
लगातार गएपछ कितपय कबाड धनी कुरा गन मान े꠰ धेरै जसाेले 
मालक छैनन्, घर गएका छन्, बाहर गएका छन् भे उर दए ꠰ 
म त नया माछे, मलाई थाहा छैन भे उर पिन अायाे ꠰ केही 
कबाडका मालक नभएर नै यसाे भिनएकाे नसछ ꠰ धेरैजसाेल े
ढाटे ꠰ मालक नभए पिन छ, मलाई याे पसलकाे बारेमा सूचना 
चाहएकाे हाे, अल फुसद भएकाे बेलामा कुरा गन स छ क 
भदा उनीहले कुरा गन माननेन् ꠰ अनुसधातामये तीथ व, 
जसले थलगत तया जा पारेका न्, अाफूले एमएकाे थेसस 
गदैछ  भनेर चनाए ꠰ चदा मा धेरै माछेह अाउने भएकाले 
कितपयले याे वाथी पिन चदाकै लाग अाएकाे हाे भे ठानेर 

मालक छैन भने ꠰ यसपछ म थेसस गने वाथी , चदाकाे 
लाग अाएकाे हाेइन, न त म तपाइलाई नै केही दन सछ  भनेर 
उनले कुरा स गरे ꠰ थुैले वाथी हाे भने पिन उनलाई कुनै 
एनजीअाेकै मािनस ठानेर कुरा गरे ꠰ वाथीकाे अनुसधानबारे 
बुझेकाहले कुरा त गरे, तर साचाे कुरा बताउन अकनाए ꠰ अााे 
यापारलाई धेरै घटाएर भने र घाटा बढाएकाे देखाए ꠰ उनीहले 
अााे काराेबारकाे बारेमा खलेर कुरा गन चाहेनन् ꠰ केही ठूला 
यवसायीले मा कर कायालयमा दता गरेर यान नबर लएका 
छन् ꠰ वाषक २० लाखभदा माथ काराेबार गने यवसायी 
यानबाट याटमा बढवा नुपने भएकाले ितनले अााे यवसायलाई 
घटाएर भे गरेकाे हाे भे कुरा कबाड सका महासचवले बताए ꠰ 
केही यल े अााे यगत कुरा गन चाहेनन् ꠰ २-४ पट 
धाएपछ साना कबाडबाट सूचना लन सकयाे ꠰ तर ठूला कबाडका 
सा पाउन गााे र भेटए पिन मालक छैन भे उर अायाे ꠰ 
कुरा गरहाले पिन उनीहले ढाटेकाे सजलै थाहा याे ꠰ कबाड 
पसलमा कित सामान जा गरेका छन् अथवा एक महना, एक 
हामा कित काराेबार छ भे अनुमान लगाउन गाै याे ꠰

  
ख꠰ तया सलनका ेाते 
ख१꠰ मण गरएका थान तथा े 
ताहाचल  
थसखेल  
बालकुमार  
कुलेर  
टेकु  
सानेपा  
कुपडाेल  
कपन  
वाकाे  
मीनभवन  
खरबाेट, बानेर  
कल  
बाफल, सीतापाइला  
मलनचाेक, बानेर  
सनामल  
शमूल  
साघार  
लाेकथली  
सूयवनायक  

जगाती  
यामासह  
टाेखा राेड, धापासी  
सामाखसी, गाेबु  
खरबाेट, गाेबु  
मलनटाेल, टाेखा राेड  
ीनयाड, सामाखसी  
जरु  (नेपालटार अगाड)  
नेपालटार 
इनवा, सनसर 
समरा, बारा 
जीतपुर, बारा 
वीरगज, पसा 
बुटवल, पदेही 
भैरहवा, पदेही 
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ख२꠰ सपक  यकाे तालका  
.स꠰ कबाड धनी थान थाई ठेगाना कार अाकार सपक न
१ कसन सहनी ताहाचल सलाही बाेरा गाेदाम सानाे छैन
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६ राजेश साह बालकुमार माेितहार फलाम ठूलाे ९८४१३९६६३१
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११ सरेशसाद जायसवाल कुपडाेल सीतामढ सा मझाैलाे ५०११७२३
१२ ाने बुढाथाेक कपन खाेटाङ/धरान  सा(रसा)  मझाैलाे  ९५१००६५५८/ 

९७४११५७११४
१३ हेम राई/पीएचड सा कपन नेपाल सा सानाे नदएकाे
१४ गाैतम कुमार कपन सीतामढ सा मझाैलाे ९८१३८१९४३८
१५ शुघन कुमार कपन सीतामढ बाेरा-बा सानाे नदएकाे
१६ वजयकुमार साह वाकाे माेितहार फलाम मझाैलाे ९८४१८६६६७८
१७ नखलाइएकाे  वाकाे नखलाइएकाे डम मझाैलाे नदएकाे
१८ यामसदर यादव मीनभवन गाैर सा सानाे नदएकाे
१९ सरेश जायसवाल ताहाचल सीतामढ सा मझाैलाे ९८४१७७९६८९
२० वकास चाैधर टेकु सीतामढ सा सानाे ९८०३३२९२५३
२१ राेिनत यादव खरबाेट, बानेर गाैर कतरन ठूलाे नदएकाे
२२ हाद बाैला कलक चतवन सा ठूलाे ९८१३५५०८८२
२३ गाैरशकर कुरमार बाफल, सीतापाइला माेितहार सा मझाैलाे
२४ हजारसाद जायसवाल मलन चाेक, बानेर माेरङ सा ठूलाे ९८४१२४०९३३
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२६ सरेश जायसवाल मलन चाेक, बानेर माेितहार सा ठूलाे ०१४४६९१५०
२७ अजुनकुमार साह सनामगल माेितहार सा मझाैलाे ९८०८१२२९१८
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२९ शेख नजबुलदा शखमूल राैतहट सा मझाैलाे ९८४११२२६२९
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३३ रवी जापती सूयवनायक भपुर सा मझाैलाे ९८४१३५८५२०
३४ जयकसन गुा जगाती ३ सीतामढ सा मझाैलाे -
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