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भूक� सुरक्षा �दवसः
रातोपाटी �वशेष साम�ीह�

माघ २ गते, रािष्ट्रय भdf3
क
रु �ा
ू म्प
@M e"स
sDk
;'/Iff�दवस।
lbj; – 3�वसं १९९० मा आजैको

�दन महाभक
ू म्प गएको �थयो।

माघ २ गते, रािष्ट्रय भक
ू म्प सरु �ा �दवस। �वसं १९९० मा आजैको

�दन महाभक
ू म्प गएको �थयो।

भारतीय र यरु ो�सएन प्लेटको घषर्णबाट बनेको �हमालको काखमा

रहे को हाम्रो मल
ु क
ु मा त्यसअ�घ प�न र त्यसप�छ प�न पटक पटक
भक
ू म्प गएर जन धनको ��त भएको पाइन्छ।

धत��भत्रको हलचलका कारण आउने भक
ू म्प त रोक्न स�कने कुरा

भएन, तर धत�मा�थ हामीले भक
ू म्प प्र�तरोधी भौ�तक संरचनाहरु
बनाय� भने त्यसबाट हुने ��त भने न्यन
ू गराउन स�कन्छ।
त्य�हभएर जनमानसमा सचेतना जगाउन �वसं २०५५ दे �ख

राज्यबाटै यो �दन रािष्ट्रय भक
ू म्प सरु �ा �दवस मनाउन

था�लएको हो।

यो �दवस मनाउन �कन आवश्यक छ भन्ने हामीलाई �वसं २०७२

मा गएको �वनाशकार� भक
ू म्पले �दइ सकेको छ। अब फे�र त्यस्तो
प्राकृ�तक महा�वप�� आइपदार् कसर� सरु ��त रहने त ? यसको

जवाफ खोज्न आज रातोपाट�ले �बशेष सामग्री पस्कने जमक�

गरे का छ�।
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९० सालको �ो महाभूक�

नेपालमा गएको यो ठू लो भूक� पृ�ीभरका ठू �ू ला क�ह�सँग
द��जन स�छ।

ब्रम्ह शमशेर

भूक� केन्दर नेपाल राजधानीबाट क�रब ५२ कोस द�क्षणपूवर्मा फेला
परे को छ। �ो ठाउँ (जसलाई एिपसे�र भ�न�) सीतामढ� र
मधुबनीको बीच (उ�र �बहार मु�ान) मा प�ा लागेको छ।

सो ठाउँ पूवर् ३ न�रको सीधा द�क्षण (ओखलढु ङ्गाबाट क�रब ३५ कोस र
उदयपुरगढ�बाट २५ कोस मा� टाढा) परे कोले पूवर् ३ र ४ न�रप�ट्ट �ादा जोड पनर्
गएको हो।
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�ह�ु�ानको भूक� ज��े कल (�स�ो�ाफ) बाट नेपाल राजधानीमा भूक�को जोड
सेके�को आठ िफट गएको अ�ाम भएको छ। तर, भुइँचालोको जोड ज�मनको
िक�समबाट फरक हु ने भएकाले काठमाड� र पाटन सहरमा सेके�को ८ िफट गए प�न
भादगाउँ , लुभु, सानागाउँ , बुङ्मती, खोकनामा सेके�को १० िफटको तोड अथवा भूक�
केन्दरको ज�ामा झ� हु न भयो भने भूगभर्�वद्या जा�ेह�ले भनेका छन्।
भुइँचालो क�त बजे सु� भयो भ�े कुरामा धेरैको राय बा�दछ। तर �ह�ु�ानको
(�ट्या�डर्) टाइममा १४ घ�ा १३ �मनेट २२ सेके� चढे काले �हसाब गद� यह� �दनको २
बजेर २४ �मनेट २२ सेके� चढे काले �हसाब गद� यह� �दनको २ बजेर १५ �मनेटको
अ�ाम गरेका छन्। तर २ बजेर २४ �मनेट २२ सेके�लाई नै ठ�क समय मा�ुपछर् ।
यसभ�ा प�न भूक� क�त बेरस� अड्यो भ�े कुराको मुकरर् र गनर् क�ठन छ। �सको
�हसाब ज�ैिप�े फरक–फरक पनर् गएको छ। पूवर्�तर १०–१२ �मनेटस�को प�न
अ�ाम गरेका छन्, तर यह� (राजधानी) को �स बखत खुला मैदानमा ब�सरहेका एक
का�र�ाले घडी हेद� ठ�क दुई �मनेटस� अडेको �हसाब गरे छन्। अ� कुरा �वचार गद�
प�न २ दे�ख ३ �मनेट�भ�को अ�ाम ग�र�।
सो भूक�को जोड क�रब ३० लाख वगर्माइलको �गद�स� पु�ो ताप�न �सम�े
धेरैजसो ख�मा मामुली क� मा� भयो खास नो�ान परे को ठाउँ १) नेपाल रा�मा
प��म १ न�रदे�ख पूवर् �समानास� र २) मु�ानमा �बहारको उ�र र बीच ख� र
आसामको केही ख� हु न गयो।
सो ठू लो क�प�छ साना–साना क� प�न धेरै गइरहे , अझस� प�न ज�दै छन्। यह�
भूक� ज��े कल नभएकाले क�त य�ा क� भए पूरा �हसाब रा� सिकएको छै न। माघ
२ गतेदे�ख ७ गतेस�मा मा� प�न २८ सानासाना क� गए भ�े �ह�ु�ानको खबर छ।
यह� प�न ६ �दन�भ� क�रब ��त नै गए होलान्। तीम�े १÷२ क� �नकै कडा �थए।
सोभ�ा प�छको �ग�ी अ�ामको भरमा छ। यो �वषयको अ� वैज्ञा�नक ज�च एघार�
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भागमा केही ले�खएको छ। �स भागमा केही भूगभर्�वदह�ले �दएको आआ�नो राय प�न
ले�खएका छन्।
�स बखत �ी ३ महाराजको सवार� प��म नय� मुलुकमा भएको �थयो। उह�को सवार�
चलाउने मु� जनरल मेरो बुबा (हाल पू.क.ज.) सु�दी� मा�वर जनरल बबरशमशेर
जङ्गबहादुर राणा जी.बी.ई, के.सी.एस.आई., के.सी., आई.ई., ने., �.ब., अनरे र� कण�ल
��िटस आम� होइब��ो। �सकारको ब�ोब� गन� जनरल केशरशमशेर र हजु�रया
जनरल बहादुरशमशेर होइब���ो। �ी ५ महाराजा�धराज ि�भुवन वीर�व�म
शाहदेवको सवार� नागाजुर्नमा �थयो। पूवर् पहाडमा १ न�रदे�ख �लएर इलामस� र
प��म ४ न�रस� जन�ल कण�लह� दौडाहा वा ज�च गनर् खिटएका �थए। का��,
लमजुङमा नापी नभएको धेरै वषर् भएकाले सो ठाउँ नापी गन� भै�ँ र सूयर्दल २ प�न
खिटएका �थए। सा�वकबमो�जम भीमफेदी–अमलेखग�को बाटो ममर्त गनर् २ प�न
गएका �थए। �ी ३ को सवार�मा प�न पूरा २ प�न गएको �थयो। नय� मुलुक सवार� हु ँदा
यी प�नह�लाई वगडीमा जनरल �संहशमशेरको �ज�ामा छािडब�ेको �थयो।
तसथर् धेरै अिफसर र प�नह� राजधानीबाट बा�हर गएका �थए। (खास गर� �तनीह�
भूक�बाट कम नो�ान भएको ठाउँ मा पनर् गए।) मु��यार �ी ��शमशेर जबरा
कायममुकायम �ाइम�म�न�र होइब�ेर यह� रहेका धेरैजसो जन�ललाई थप अड्डा र
कामको भार पनर् गएको �थयो। झन् �सै बखत भूक�को मार पनर् आउँ दा राजधानीमा
रहेका धेरै सरकार� अिफसर कामदारह�लाई �ादै भीड र झ�ज पनर् गयो।
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भूक�को बयान
माघ २ गतेको केही �दन अगािड पौष २८ गते केही पानी पय�। �दन र रात क�रब शू�
दशमलव ४१ इ� परे को �थयो। �सले गद� �बहानीपख हु �ु प�न केही बढ् न गयो।
अ�घ�ो �दन सङ्�ा�� भएकाले जताततै चाड मनाएको दे�ख�ो। माघ २ गते प�न

ं ी परे काले धेरैजसो
�ही चाडबाडको हावा अिडरहेको �थयो। सोही �दन सोमबारे औस

आइमाई नुहाईधोई पूजापाठ गर� �त ब�सरहेका �थए, चाडबाड मनाइसकेका दु�नय�ह�
खेतमा काम ग�ररहेका �थए। �बहानपख हु �ु लागेको �थयो ताप�न अ� �दनको भ�ा
काम कडै �थयो। �स बखत घामको तेज क�रब ६० िड�ी चढे को �थयो (पानीको ताप�म
क�रब ५७ िड�ी �थयो)। तैप�न आँगन, कौसी र सडकमा समेत घाम तािपरहेका धेरै �थए।
सहर गाउँ का भट्ट�मा मतवाली नेवार, भोटेह�को भीड �थयो। माघ म�हना भएकाले
गाउँ लेह� आ�नो खेतको उ�ाउ बे� आएकाले सहरका बजार�तर प�न भीड �थयो।
सरकार� अड्डामा काम भइरहेको �थयो, प�न कवाज खे�लरहेका �थए।
ठ�क २ बजेर २४ �मनेट २२ सेके� हु ँदा अक�ात ज�मन�भ�बाट गुडगुडे आवाज आयो र
साथसाथै भूक� सु� भयो– १९९० माघ २ गतेको महाभुइँचालोको उ��� भयो। यो
ज�मनको अपूवर् आवाजले गद� भूक� हो भ�े �ाल झट्ट चढ् न सकेन, पानीको लहर�झ�
ज�मन च�र खाई बटा�रन था�ो र सोही वेगमा धेरैजसो धर इमारतह� लड् न गए।
वेग य�ो अनौठो �थयो िक एक �बजुलीब�ीको �ुपसमेत �सको सकेटबाट बा�हर
उ�छ�ट्टएको दे�खयो। �स घटनाबाट ज�मन क�ो जोडले क�पेछ केही अ�ाम गनर्
सिक�। �खह� हु र�मा परे झ� ल�के। सानासाना टु �ाले ज�मन छोला–छोला ज�ो
भयो।
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पोखर�को वा भ�डामा रा�खएको पानी बा�हर ��िकयो। समु� बढे मा झ� शा�
पोखर�ह�को पानी ठू �ू ला छालझ� उ�छट्टन लागे। घरका गारा, िकलासह� हु र�मा
ढोकाझ� खु�ने र ब� हु ने गनर् लागे। ज�मन तल र मा�थ हु ँदा धमाधम घरह� लड् न थाले।
अ�ाअ�ा बुजा गजुरह� प�न खसे। तोपको बढाइँमा झ� घर भ�ेको भयङ्कर आवाज
आउन था�ो। धूलोले गद� अ�कार भयो। ८–१० हात अगािड प�न दे� नसिकने भयो।
सहरको धूलोले गद� टँ◌ुिडखेलज�ा खुला ज�ामा प�न धूलोको कु�हर�म�ल हु न
गयो, सबै मा�नस खुला ज�ा�तर भा� थाले। कोही अड् न नसक� केही चीजको भर �लई
खडा रहे , कोही चार हातखुट्टा टेक� चौपायाझ� भा� थाले, कोही �छ�डीमा लुके, कोही
चोकमा दौिडए औ कोही बार��तर कुदे। कह� कह� आमाह� आफू खुला ठाउँ मा
आइसकेप�छ प�न आ�ना छोराछोर�को मायाले घर�भ� प� ज�दा मृ�ुको मुखमा परे ।
धूलोले अ�ो पारे प�न अतासले गद� सबै मा�नस दौडन थाले। साथसाथै सबले अतासमा
ई�रको नाम �लई कराउन थाले र चारै तफर्बाट कोलाहल श� �न�न था�ो। सो श�
घर भ�ेको आवाजसँग �म�ा क�ो भयङ्कर सु�नयो होला, �वचार गनुर्होस्। खास गर�

ं ाले
�ीह�मा धेरै ज�ाले धमर् हु � भ�े �वचारले भा�े को�सस नगर� पानी भन� वा औल
ज�मन छुने ज�ा रकम–रकमका काम गरे । तर, भा�े मा�नसह�ले प�न सुख पाएनन्।
सहरका साना–साना सडक र ग�ी धराप ब� गए। हजार� घरले �थ�चई अकाल मृ�ुको
ग�समा परे , हजार� घाइते भए, टु ँिडखेलमा कवाज खे�लरहेका �सपाहीह� उ�भन नसक�
धेरैजसो ज�मनमा घो�ो परे , पूवर्को १ ख� ज�मन फािटन गई पानीसमेत �न��यो।
सोही बखत धरहरा र घ�ाघर दुवै कर�तीले काटेका �खझ� �चरा–�चरा पनर् गई २–३
टु �ा भएर ढले। धरहराका टु �ाह� �सको पख�लको च�ा�भ�ै परे । अ� घर
इमारतह� प�न ��ै िक�समले ढलेका दे�खए। ‘भूक�मा घरह� तेस� ढलेर भ��न्’
भ�े �वचार धेरै ��ा�ले �सद्ध भएनन्।
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खेत र सडक �चरा–�चरा भई फािटगए। �चरा परे का ठाउँ ह�बाट पानी �न�न था�ो।
सबै खोलानालामा काढ� आयो। बागमती, �व�ुमतीलगायत अ� सबै खेला �छनभरमै
कालो र मैलो पानीले ढािकए। कुनै ठाउँ मा ८–१० हात मा�थस� पानी फोहोराझ�
ज�मनबाट फुटेर आयो। धेरैजसो खेत पानीले जलथल भए। कुनै कुनै ठाउँ मा ज�मन
फािट�दा तातो पानी र बालुवासमेत बा�हर आएको दे�खयो भ�े सु�नयो। बालाजु र
शङ्खमूल न�जकमा सडकह� ठाउँ –ठाउँ मा १–२ हातस� भा�सए। �चरा नपरे का सडक
बहु त कम �थए, यी �चरा परे का ठाउँ को ग�हराइ ८–१० हातस� प�न �थयो, ल�ाइको त
कुरै छाड�।
भूक� ब� हु नासाथ सबै आ�ना नाताह�को खोजतलास गनर् थाले बेप�ा भएकाह�ले
नाम पुकाद� सडकमा दौडन थाले। घरमा नभएकाह� आ�नो घर�तर दौडन थाले। दु�नले
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हमला गद�झ� सहर�भ�का दु�नय�ह� आ�ना मु�–मु� माल �लई बा�हर आउन थाले
एकै �छनमा सबै ठाउँ यी आ��एका �ी–पु�षले भ�रए। माघेसङ्�ा�� मनाउन कोही
कोही काइत वा कोही कोही �म�को घरमा गएकाले आ�ना जहान–ब�ा, नातागोता र
इ��म� प�ा लगाउन �वशेष क�ठन पय� र �सले गद� उताका मा�नस यता, यताका
मा�नस उता दौडन थाले। आ�ना नाता पु�रएकाह�ले सक� नसक� घरको रास खो�न
थाले। मद्दत नपुगेकाह�ले गुहार मा� लागे, तर �सबखत सबै आ–आ�नै नातेदारको
खोजतलासमा लागेकाले मद्दत पाउन क�ठन भयो। घरको रासबाट ब�चेकाह�को �र
प�न सु�न�ो, पर�ु �झ� पूरा साम�्य भएन। य�ाका नातेदारको �दल क�ो भयो,
क�ना प�न गनर् सिक� दैन। य�ा मा�नस प�न भएको ठाउँ मा (काठमाड�का ला�ग
टँ◌ुिडखेल) आई कराउन थाले। भूक� ब� भएको केही बेरप�छ नै सो ठाउँ मा
�चफसाब, लाठसाब र अ� जन�ल अिफसर ज�ा भए।
प�हलो काम �ह� ज�ा भएका �सपाही फौजलाई उ�ाह र आधार �दने काम भयो।
�सप�छ �तनीह�लाई ठाउँ –ठाउँ मा पठाउने काम ग�रयो। �ी ५ का छोर� मैया २ र �ी ३
क� ना�तनी मैया मरेको खबर �ह� आयो। अिफसरह�को तैनाथमा राखी �सपाहीह�को
गठ–गठ गर� सहर र दरबारमा पु�रएका मा�नस �झ� खटनपटन भयो। �तनीह� गई
सहरमा पु�रएका धेरैलाई बचाए। आ�ना घरजहान स�झी मनमा क�ो ताप परे को हु ँदो
हो, ताप�न प��नय� जवानह� आ�नो कतर्�को सोझो रहे। खटाइएका ठाउँ मा कोही
गा�ो नमानी गए। य�ो दे �दा खुसी प�न ला�ो, दया प�न जा�ो। �स बखत तीन
सहरमा क�रब ८ हजार ५ सय �सपाही �थए, धेरै मा�नस घाइते भएकाले अ�तालमा
�ादै भीड भयो। घाइतेह�का साथै अ� सहरका बा�स�ाले अ�तालको क�ाउन
ढा� थाले। �तनीह�म�े केही आमाह� आ�ना मरे का छोराछोर�लाई हातमा �लई
ब�चेका छन् िक भ�े आसले डा�रलाई दे खाउन आएको �� प�न दे�ख�ो। �स बेला
अ�तालको तैनाथवाला भएकाले घाइतेलाई औष�ध पुय�उने काम मलाई प�न पनर्
आयो। �सबखत सहर�भ� कोही कोही स�नले दुःखी घाइतेको �ाहारस�ार गरे प�न
धेरैजसो बा�स�ा अतासले होस�वहीन भई ब�सरहे।
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�ी ५ महाराज�धराजको सवार� �स बखत नागाजुर्नमा �थयो। केही बेरका ला�ग
�ह�बाट नारायण�हटी दरबारमा सवार� भई �व�ुमतीको पुल भ�ेकाले छाउनीको
बाटो गर� नागाजुर्न िफय�। चलनबमो�जम छाउनी पास ग�रब�दा १ तोपको सलामी
�दइयो। नागाजुर्नको दरबारह� प�न भ��एकाले पालमै राज भयो।
सहरका केही घर र दरबारसमेत भ�ेका घरका काठपात आगोमा पद� आगलागी भयो
तर थोरै घरमा मा� पनर् आएको र हावाको जोड प�न कम भएकाले स�ा�न सिकयो।
खोकनाको तेल पे�ने ठाउँ मा प�न आगलागी भयो, पर�ु िफ� �जन पाएन। फिपर्ङको मु�
�बजुलीघरमा भूक� हु ँदा आफसेआफ कल ब� हु ने �ब� भएकाले सबै ठाउँ को करे �
ब� हु न गयो। सो �व�ा नभएको भए चुँिडएका तारह�बाट आगलागी उ�� हु ने बहु त
स�ावना �थयो। आगलागी हु न एक भा�को कुरो स�झनुपछर् । �स बखतको अव�ा
तप�सलमा �ेमराजको एक बयानबाट रा�ोसँग अ�ाम गनर् सिक�।
“होसहतास हराएको दुई �मनेटप�छ आँखा हेद� चारै �तर �लयको ��, �लयको
कोकोहोलो �रले �च�ाउने र कराउन लागेको दे�खयो, सु�नयो। मा�नसको त के कुरो,
मा�नसको शरणमा परे का चुराचु�ङ्ग� प�न ���� र चुँचुँ गरे र आकाशमा कराएको �थए।
मुसोज�ो छ�रतो ज�ुले प�न भा�े मौका पाएन, जह�को �ह� �थ�चएर मनुर्पय�।
छोराको शर�र सबै िक�चइरहे छ, मुख प�–प� बाएको इँटका अ�रबाट अ�ल–अ�ल
दे�ख�, आ..मा.. भनेको मलीन आवाज अ�ल–अ�ल सु�न�, इँटा काठ प�ाएर छोरो
�झ�े मद्दत पु�ैन। य�ो अव�ामा �स अभा�गनी आमाको त��र �ख�ुहोस् !
जहानमा ११ जना �थए, सबै िक�चएर मरे , एउटा प�च वषर्को बालक ब��ो। यो टु हुरोको
स�झना गनुर्होस्। �ववाह गरे को वषर्�दन प�न भएको छै न १५ वषर्क� बाहु नी �वधवा भई,

यसले छाती िपटी–िपटी रोएको क�णा��नको �वचार गनुर्होस् ! जहानमा कसैको
टाउको फुटेको छ, कसैको हात भ��चएको छ, कुनै बेप�ा छन्, कसैलाई खो�ेर
�झ�ै छन्, कसैलाई पो�न ल�गसके। �ा�ो फुट्यो, अ�को गेडो छै न। घरमा मुद�
लिडरहे छ का�ो िक� जाने पसल छै न, दाउरा िक�े पैसा छै न। भ��एका घरका
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काठपातले मुद� पो�लए। बाबु मय�, छोरोले िक�रया गनर्लाई कपाल खौरन छुरा पाएन।
पुरेत बाजेसँग िक�रया गराउने पु�क छै न, घरले िक�चएको छ अथवा कह� छ प�ो छै न।
िक�रयापु�ीले नय� धोती नपाएर पुरानो पटु का फेरे र िक�रया ब�ुपय�। सारा सहर
भ��यो, पसल भ�े, केही िक� पाइँदैन। रात पय�, माघेझर� पन� डर छ, ओत छै न।”
दाउरा नपाउँ दा धेरैले भ�ेका घरको काठले लास जलाए। सबै घाटमा ठे लमठे ल भयो।
मुद�को सद्गत गनर् नस�ेह�ले घाटामा मुद�ह� �सै ��� थाले, गाईव�ुको त कुरै
छाड�।
वीरग�स�को ए�ो टे�लफोनको लाइन प�न टु ट्न गएको र चारै �तर नो�ान पनर्
गएकाले बा�हरको खबर अ�कारमै रह्यो, न त यताबाट खबर पठाउन सिकयो। �ी ३
कह� खबर �लई घोडचढ� गए। बाटो �ब�ेकाले भादगाउँ व�रप�र गाउँ को खबर पाउन प�न
क�ठन भयो। केही गोलमाल वा चोर�को बचाउलाई कौसी (सरकार� ढु कुटी) �ालखाना,
तोपखाना र ठू �ू ला दरबारमा पालो थप ग�रयो। रा�त रमन घु�े काममा �वशेष कडा गर�
थप अिफसर �सपाही खटाइयो। खोरका थुनुवाह� भा� को�सस गरे प�न �सपाहीको
मद्दत च�डै आएकाले भा� सकेनन्।
�हउँ दको छोटो �दन, रात च�डै पय�। तर, �बजुली ब�ी आएन। आ�ना नातेदारको खबर
�लन प�न फुसर्द भएन। साना–साना क� रातभर गइरहे, �तनको �ग�ी रहे न। ठू लादे�ख
सानास� सबैको खेत, बार� या खुला मैदानमा बास भयो। हजार� ओत नपाई खुला
मैदानमा बसे, �स रात खाना प�न थोरै ले मा� पाए। जाडो �ादा कडा �थयो। ठ�ी २८
िड�ीस� झय�, पानी ज� था�ो। �ो रात �रोको �न��ाझ� �ब�ो।
भो�लप� पु�रएका मा�नस र मुद� �झ�े काममा मद्दत �दन �सपाहीह� ठाउँ –ठाउँ मा
खिटए। धेरै �जउँ दा मा�नस �न�े। सहरको ��पै बद�लएको �थयो। एकै ठाउँ मा प�न
४०÷५० जनास� पु�रएकाले ज�ो मद्दत प�न क�ी दे�ख�ो। �सपाही र कोही
अिफसरबाट ता�रफलायकको काम भयो। चार भ�ाङ�भ�का गाउँ ह�को र न�जक–
न�जकका पहाडबाट खबर आउन था�ो। अिफसरह� प�न गाउँ –गाउँ मा बु� गए। सबै
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ठाउँ बाट उही खराब खबर आउन था�ो। ��ा�का ला�ग एक भूक� सेवा पं �ेमराजको
बयान तप�सलमा छ।
“म घुमेका गाउँ ह�म�े सानागाउँ र लु◌ुभु सहरको �� अ�को भ�ा �दय�वदारक छ।
प�हले १५००–२००० छाना भएको ठाउँ मा अ�हले ४÷५ वटा प�न दे�ख�दैनन्। अ�घको
�झ�गटीका छानाले भ�रभराउन भएको ब�ी अ�हले पटपटी फुटेर नाङ्गो दे�खइरहे छ।”
वीरग�स�को टे�लफोन लाइन प�न ३ गते नै खु�ो। पर�ु र�ौलभ�ा परको खबर
केही पाइएन। “वीरग� �ाहा भएको छ, स�ौलदे�ख मा�थस� रे लको लाइन टु टक
े ो
छ। नेपाल सरकार लाइट रे लवेमा प�न नो�ान पनर् गएको छ। तारको लट्ठा टु टक
े ाले
�ह�ु�ानप�ट्टनको केही खबर छै न। तर, मु�ानप�ट्ट प�न धेरै नो�ान पनर् गएको अ�ाम
ग�र�” भ�े खबर आयो। अ�कारको अ�कारै भयो। पहाडतफर् प�न �व�ारै खबर
आउन था�ो।
भूक� गएको �दनैदे�ख हररोज साना–साना भूक� जान थाले। माघ ४ गते रा�त �नकै
ठू लो क� भयो। आ��एका दु�नय�मा झन् अतास बढ्यो। हरे क क�मा मा�नसको
कोलाहल सु�न�ो। ३–४ �दनस� य�ो कोलाहल बराबर च�लरह्यो। प�छप�छ य�ो
कराउने कम हु ँदै गयो। दु�नय�लाई भूक�मा बानी पनर् था�ो। बास, खाना आ�द हरेक
कुराको हाहाकार परे को बखतमा य�ा साना–साना क�बाट झन् बढ् ता डर पनर् गयो।
व�रप�रका गाउँ जताततैबाट नो�ानको खबर आउँ छ, बा�हर दे शप�ट्टको भने केही खबर
छै न, अब के आइला�े हो भ�े �ालले यसै आ��एका पु�षह�को मनमा झन् अतास
बढ् न गयो।
यो नय� अव�ाका ला�ग तप�सलमा ले�खएबमो�जमको �वभागमा काम भयो।
जङ्ग�–लाठ (हाल मु��यार) पद्मशमशेर जबराबाट हे ड�ाटर्र (मु� अड्डा) को �ज�ा
�लइब��ो। उह�को �स बखतको प�र�म र कतर्�उपरको भ�� �ब�ुलै
�शंसालायक �थयो।
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१) अ� चामलको ब�ोब� गन� काम– प�हलो मोडमा �सतफर् प�न पद्मशमशेरबाटै
नजर भयो। तर ८–१० �दनप�छ सो काम द.क.ज. (हाल जङ्ग�काठ) मोहनशमशेर
जबराबाट नजर भयो। उह�लाई मद्दत �दने कण�ल भैरवशमशेर र कण�ल शमशेर�व�म
�थए।
२) घाइते र �बरामीलाई औष�ध गराउने काम– यो काम ममा�थ पनर् आयो।
३) पानी–काज– जनरल �च�शमशेरबाट नजर भयो।
४) �बजुली र टे�लफोन– जनरल कृ�शमशेर। उह�मु�न कण�ल चेतशमशेर �म�र
िक�नर् �थए।
५) लोकरक्षा– सो प�न जनरल पद्मशमशेरबाट नजर भयो। सो काममा उह�लाई मद्दत �दने
अ� अिफसरह� प�न �थए।
६) पु�लस– �सको तैनाथवाला जनरल सूयर्शमशेर होइब��ो।
७) प�न फौज– �तनीह�बाट लोकरक्षादे�ख �दएर हरे क िक�समको काम हु �ो।
जनरल पद्मको अधीनमा �थयो।
८)

सहर

सफाई–

यो

काम

अ�ताल

र

�ु�न�सपल

अड्डाबाट

भयो।

यी मा�थ ले�खएका �वभागह�बाहेक से�स �लने, ठाउँ –ठाउँ को �रपोटर् ज�ा गन�,
जङ्गलमा ड�डाभाटा बाटेको हे रचाह गन� आ�द शाखाह� प�न �मैसँग उ�� भए।

(��श�ेर जङ्गबहादूर राणाद्वारा �ल�खत पु�क ‘नेपालको महाभूक� १९९०’ बाट
साभार ग�रएको अंश)
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भूक�ले माद�न, मा�े कै कारण हु�
धनजनको धेरै क्ष�त

भूक� सुरक्षा �दवसको अवसरमा राि�� य भूक�मापन केन्दरका �मुख लोक �वजय
अ�धकार�सँग रातोपाटीका ला�ग चन्दर खाक� र फ�णन्दर नेपालले गरे को कुराकानीको
मु� अंशह�:

तपाईंको �वचारमा भूक� श�ु, �म� वा �वशुद्ध �ाकृ�तक घटना के हो ?
भूक� �ाकृ�तक �कोप हो, यो दैवी �कोप होइन। श�ु र �म�ुको स�भर्मा कुरा गद� कुनै
प�न कुरा आफैमा खराब हु ँदैन। �ससँगको हा�ो स�� क�ो छ भ�े कुराले कुनै प�न
चीज खराब वा असल के हो भ�े �नध�रण गन� कुरा हो। सामा�तः हामीले बुझेको कुरा :
भूक�ले हामीलाई ठू लो क्ष�त पुय�उँ छ, �सैले गद� यो खराब भयो। तर जुन कुरा हामीले
रो� वा प�ाउनै स�ैन�, �सलाई खराब वा असल भ�ु नै परे न।
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प�हले प�हले मा�नसलाई भूक� िकन र कसर� आउँ छ भ�े कुरा थाहा हु दैन�ो। तर,
अ�हले �वज्ञानको �वकास र �ग�त सँगसँगै भूक� आउने कारण तथा पृ�ीको कुन कुन
ख� वा भागमा भूक� आउँ छ भनेर थाहा पाउन सिक�। अझ कुन ठाउँ मा क�त
रे�रस�को भूक� आउन स�छ र �सअनुसारको भूक� गएप�छ क�तस� क्ष�त हु न
स�छ भ�े स�ावनाको आँकलन गनर् सिकने हदस� �वज्ञानको �वकास भएको छ।
नेपालमै प�न �ो आँकलन गनर् सिक�। यद्यिप, यो कुन अव�ामा छ भ�े फरक
�संगको कुरा हो।
यस पृ�भू�ममा, भूक� श�ु वा �म�ु के हो भ�े स�भर्मा कुरा गद� भूक� आइसकेप�छ
�सबाट हु न स�े क्ष�तलाई कम गनर् स�ौ भने �ो घटना मा� भयो, सकेन� भने �ो
दुघर्टना भयो।
उदाहरणको ला�ग, २०७२ मा नेपालमा आएको ७.८ रे �रको भूक�ले धेरै जनधनको
क्ष�त पुय�यो। तर �सको केही समयप�छ, २०१६ को अ�ोबर�तर �ू�ज�ा�मा गएको
��ै आसपासको भुइँचालोले चा�ह� धनको क्ष�त गरे प�न �ह� मा�े लाई खासै केही
भएन। हा�ो भ�ा ठू लो भूक� �चलीमा गयो तर �ह� ४÷५ जना मा�े को मा� मृ�ु
भयो।
यी दुई उदाहरणह�ले के �� पाछर् भने, पृ�ीको उ���कालदे�ख नै �नर�र घिटत र
पृ�िको अ�स� प�न आइरहने, गइरहने भुइँचालो आफैमा नरा�ो रहे नछ, ब� �सले
हा�ो जीवनमा पान� �भावको आधारमा �ो रा�ो वा नरा�ो भनेर मु�ाङ्कन ग�रने रहे छ।
छोटोमा भ�ा, भूक� आफैले केही गद�न तर हामीले बनाएका कमजोर संरचनाको
आधारमा �सले बढ� क्ष�त गछर् । भूक� आउँ दा हा�ै कारणले ठू लो क्ष�त हु न स�छ भ�े
जा�ाजा�ै प�न हामीले नै धराप हु ने संरचना बनाउँ छौ र दोष चा�ह� भूक�मा�थ थोपछ�।
हामीमा भूक� सामना गन� क्षमता र चेतना नभएको कारण धेरै क्ष�त भएको छ ?
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हामीमा चेतना र अ�यनको कमी छ। भएकै अ�यनह� प�न चेतनाका कमीका कारण
आम मा�नसस� पुय�उन सकेका छै न�। यो कुरा हा�ो आ�नै सी�मतता र बा�ताका
कारण �ाथ�मकतामा प�न पनर् सकेको छै न। अतः हामीम�े क�तमा चेतना छै न भने
क�तमा चा�ह� क्षमता र ��व�धको जानकार� छै न। चेतना नभएको कारणले भएको
��व�धको प�न �योग गनर् सिकरहेका वा चा�हरहेका छै न�।
उदाहरणको ला�ग सुर�क्षत घर बनाउने कुरालाई नै �लऔ।ं अ�हले रे िडयोमा प�न �वज्ञापन
आइरहेको हु �। घर बनाउँ दा �ालको तल र मा�थ ड�ी रा�ो भने १० ��तशतभ�ा
बढ� खचर् हु ँदैन अ�हले बनाइरहेको घर भ�ा सुर�क्षत हु � भनेर हामीले सु�नराखेकै
हु ��। तर हामी घर बनाउँ दा �ो प�न गद�न�। नदे�खने, छोिपने कुरा हो भनेर वेवा�ा
ग�र�द��। अझ शहर�तर त भाडामा लगाउनका ला�ग वा बे�कै ला�ग प�न अक�को
ला�ग घर बनाई�दने काम भयो।
आ�नो ला�ग बनाएको घर चा�ह� सुर�क्षत बनाउनेतफर् केही सो� र गनर् था�लएको
दे�ख� र तर भाडामा �दनको ला�ग बनाइने घरमा चा�ह� अझै लापरवाही र हे लचे�ाई नै
भइरहेको छ। फलतः �सर� बनाइने घर भूक�को �ि�कोणले कमजोर नै भयो। यो
भनेको फे�र प�न चेतनाकै कमी वा अभाव हो। आ�नो घर मा�ै ब�लयो बनाएर हु ँदैन,
सबैले आ–आ�नो घर ब�लयो बनाए तथा आफू व�रप�रका संरचनाह� ब�लयो भए मा�ै
सुर�क्षत होइ� भ�े चेतना सबैमा आउनु ज�र� छ।
हा�ोमा १९९०, २०४५, २०७२ सालमा भूक� गयो। भूक� गइसकेप�छ �सको
पराक� क�त समय स� गइरह� ? �व�मा, उदाहरणको ला�ग जापान,

इ�ोने�शयालाई नै �लऔ ं, भूक� गइसकेप�छ �ह� छोटो समयको अ�रालमा ठू ला
भूक� फे�र दोहो�रएर आएको दे �ख�। तर नेपालमा ठू लो भूक� हेद� चा�ह� ८०/९०
वषर्को अ�रमा जा� भ�े �वज्ञह�ले भनेको पढ् न सु� पाइ� ? यसलाई कसर�
बु�े ?। यसबारे �� पा�र�दनुहोस।
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हामी सबै कुरा एकै ठाउँ बाट मा�ै हे छ�। इ�ोने�शयाको र जापानको भुइचालो मा� हे य�
तर �ो कह� कह� गयो भनेर हेद�नौ । नेपालमा प�न ८०/९० वषर्मा गएको भ�� तर �ो
एकै ठाउँ मा गएको होइन भ�े कुरा बु�े ज�र� छ। ९० सालमा गयो, ४५ सालमा गयो,
७२ सालमा गयो, अब फे�र क�त वषर्मा जाला, �ो होइन, �सर� हे �रनु हु �। ती
भुइँचालोह� एकै ठाउँ मा गएको होइन। ९० सालमा गएको भुइँचालो �हमालयको एउटा
भाग, पूव� नेपालको भोजपुर केन्दर�ब�ू भएर गयो। �सको केन्दर�ब�ू �बहारमा �थयो
भ�न�दै आएको कुरा गलत सा�बत भएको छ।
हा�ो दे श भूक�को जो�खम क्षे�मा पछर् । तलबाट इ��यन �ेट र मा�थबाट �त�तीयन
�ेटले ठे �लरहेको �ानबीचमा नेपाल छ। इ��यन �ेट नेपालको चुरेको मु�नबाट उ�र
पूवर्�तर स�ररहेको छ। यो ��तवषर् सरदर चार से���मटरको दरले �त�तीयन �ेटको
तल�तर �छ�ररहेको छ। �सम�े नेपालको �हमालय�भ� �सको गती दुई से���मटर
हु �। अ� �त�त�तर पन� भयो। नेपालमा क�रब क�रब अ�हले भुँइचालो गएको
केन्दर�व�ु भएको ठाउँ बाट उ� �हमालयदे खी द�क्षणतफर् चुरेस�को भागमा क�रब
क�रब २ से���मटर खुि�च�, �छछर् । �ो २ से���मटर �छद� हा�ो �हमालयमा ठू लो
तनाव र दवाब पदर् छ। �त�त�तर स�जलै �छछर् तर नेपालमा हा�ो �हमालले इ��यन
�ेटलाई स�जलै �छनर् �ददैन। फलतः �ो भाग खुि�चएर अ��दै जा�। �ही
�ि�याबाट नै �हमालयह� बनेका हु न।् तर �न��त सीमामा अथ�त् ठे �ने र ठे �लने �ि�या
च�ल�ेल �ो खु�चने �ि�या च�लरह�। �सप�छ �ो �ेट इलाि�क त�ेप�छको
अव�ामा ज�ै आ�नै ठाउँ मा फकर्ने हु �। �ही �ममा �ेट टु �ने ध�जा फाट् ने ज�ा
ि�याह� हु ने गछर् न।्
यसर� ठू लो भुइँचालो ज�दा कुनै �ानमा जमीन सछर् न्, कुनैमा उचा�ल�, कुनैमा
ध�स�न्। ७२ सालमा भूक� ज�दा धु�ेबाट उ�र�तरको भाग गणेश �हमालको ७०
से�म तल ध�सयो। काठमाड� ��त नै उचाईमा मा�थ उचा�लयो। ककनी १ �मटर २०
से���मटर मा�थ उचा�लयो। प�हलेको �ानबाट काठमाड� ४५ सेमी सय�। ठू ला
भुइँचालोह� ज�दा यो �ि�या �नर�र �पमा च�लनैरहेको हु �।
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७२ सालको ज�ो भूक� अब प�न आयो भने �ेट तराई�तर सछर् ?
सबैभ�ा प�हले बु�ुपन� कुरा के हो भने यसअ�घ गएका ठू ला भुइँचालोह� एउटै होइन,
फरक फरक हु न्। ९० सालमा गएको भुइँचालो पूवर्�तर गएको भुइँचालो हो। अ�हले ७२
सालमा गएको भुइँचालोलाई चा�ह� �व.सं. १८३३ मा यही क्षे�मा गएको य�ै भुइँचालासँग
जोडेर हेनर् �म�छ। �ो भुइँचालो ७२ सालको भुइँचालो गएको क्षे� व�रप�र नै गएको
�थयो। �सैले ९० सालको भुक� र अ�हले गएको भूक� फरक फरक ठाउँ मा गएको
भुइँचालो हो भनेर बु�् पछर् ।
९० सालमा गएको ज�ै भूक� सोही क्षे�मा १२५५ मा गएको �थयो। राजा अभय म�
मरेको भनेको �ही ठू लो भुइँचालोमा हो। र १९९० मा गयो। अथ�त् एउटै क्षे�व�रप�र
ठू लो भुइँचालो ठू लो समयको अ�रालमा गएको दे�ख�। �सकारण नेपालमा ठू लो
भुइँचालो ८०/९० वषर्मा जा� भ�े कुरा सही होइन।
�सर� ८०–९० सालको अ�रालमा नेपालमा ठू ला भुइँचालो जा� भ�े हो भने प��म
नेपाल�तर भुइँचालो नगएको धेरै भइसकेको छ। स� के हो भने समयको अ�रालमा
नेपालका �भ� �भ� भागह�लाई केन्दर बनाएर ठू लो भुइँचालो गएको छ।
नेपालको ठाउँ भनेको ज�मनसँग ज�मन जुधेको ठाउँ हो। इ�ोने�शया, �चली, जापानमा
ज�मनसँग समु� जुधेको ���त हो। �ो ठाउँ मा ठू ला ठू ला भूक� जा�न्। तर नेपालमा
भौगो�लक बनावटको कारणले ��त ठू ला भूक�ह� �छटो�छटो गएको हामीले थाहा
पाएका छै नन्।
उदाहरणको ला�ग, २००४ मा सुमा�ामा गएको भूक�को ध�जा १२०० िक�मस� रहेको
�थयो। यता हा�ोमा ७२ सालको गोरखा भुइँचालोमा ज�ा १२० िक�म मा� ध�जा
फाट्यो। ९० सालमा लगभग २०० िकलो�मटरभ�ा कम मा�ै ध�जा फाट्यो। �सलै
भौगो�लक अव�ाअनुसार भूक�को �ेल प�न कम बेसी हु ने हु �। �सैले भूक�
एउटा �न��त समयमा जा� भनेर �सलाई वषर्को �ाटनर्मा ब�� �म�ै न।
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यसको अथर् नेपालमा ठू ला भूक� जाने स�ावना सध� र�हरह� ?
नेपालमा हेन� हो भने प��ममा त ५०० वषर्स� प�न भूक� गएको छै न। यसको अथर्
�ह� भुइँचालो ज�दै ज�दैन भ�े प�न होइन। यही कारण प��ममा ठू लो भूक� जाने
स�ावना रहेको छ भ�े कुरा स� हो।
मा�थ मैले भ�नसकेको छु। दुई �ेटह�ले एक अक�लाई धके�ा श�� ज�ा हु � र �ो
श�� �न�ा�शत हु ने �ममा भुइँचालो जाने गछर् । �ेटले धेरै श�� था�छ भने धेरै श��
ज�ा हु �न। श�� ज�ा हु ने तर भुइँचालो नजाने भयो भने ज�त धेरै समय रह्यो ��त
श�� ज�ा हु ने भयो। ज�त श�� ज�ा हु �, ठू लो भुँइचालो जाने स�ावना बढ् छ। तर
एकै पटक ठू लो भुइँचालो नजान प�न स�छ। स–साना धेरै प�न जान स�छ। ५००
वषर्दे�ख �ह� भूक� जाने श�� स��त भइरहेको छ। भूक� क�हले जा� भनेर हामीले
भ�व�वाणी गनर् स�ैन�। िकन ? जती ठू लो श�� ज�ा भयो, ��त नै बढ� समय ठू लो
भुइँचालो जानलाई ला� स�छ। तर ��ा क्षे�मा साना भुईँचालो �छटो �छटो जा�।
अ�हले प�न �दनहु ँ ३ का आसपासका भुइँचालोह� गइरहेका छन्। �ो भ�ा ठू ला
भुइँचालोह� अ�ल िढला गर� जा�न्।
समु�ी क्षे� आसपासका इलाकाह�मा चा�ह� ठू लो क्षे�मा ध�जा पान� गर� भुइँचालो
जाने तर नेपालमा चा�ह� सानो ध�जा पान� गर� भुइच
ँ ालो जाने गरे को दे �ख�। यसको
अथ हा�ो भौगो�लक क्षे�मा स��त भएको भुइँचालो �ाउने श��ले रा�र� �नकास
नपाउँ दा ��ो हु ने गरे को हो त ?

�सको अथर् यस क्षे�मा भूक� �ाउने श�� एकै ठाउँ मा एकि�त नभएर ख��त
�पमा छ। अथ�त् श��का �ोत धेरै भागमा छ�रएका छन्। प��ममा गोरखादे�ख
दे हरादुनस�को भागमा ठू लो भुइँचालो लामो समय गएको छै न, जसलाई हामी ‘से��क
�ाप’ भनेर बु�छ�। ठू ला समयस� भुइँचालो नगएको तर जान स�े स�ावना भएको
यो �न�ै खतरनाक ���त हो। यसले �स क्षे�मा भूक� जाने धेरै श�� स��त भएको
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छ भ�े देखाउँ छ। �सर� धेरै श�� स��त हु नु भनेको ठू लो भूक� जान स�े
स�ावनाको संकेत हो।
०७२ सालको भूक�ले जमीन�भ� ठू लो ध�जा पानर् नसकेको र �सको अथर्चा�ह�
उ� भुइँचालोको श�� पूरै बा�हर �न�ाशन हु न नससकेको कारण काठमाड�मु�न
एिककृत भएर बसेको र �सले झन ठू लो खतरा पैदा गरेको कुरा उठ् ने गरे को छ।
यथाथर् के हो ?

कुरा स� हो तर �सलाई प�न कसर� बु�े भ�े आउँ छ। ज�ो िक, प��म नेपालमा
५०० वषर्दे�ख श�� ज�ा छ। �ो खतरनाक हो। चुरेदे�ख गोरखाको मा�थ�ो भागस�
श�� ज�ा भएको �थयो। �सको आधाउधी श�� चा�ह� ७२ को भुइँचालोमा गयो।
ब�क� रहेको आधाउधी श�� प�न भुइँचालोले नै जाने हो। �ह� श�� ब�क� हु नु भनेकै
खतरा हो िकनभने �सको अथर् नै भुइँचालो जा� भ�े हो। तर यो क�हले जा� र कसर�
जा� भ�े सवाल मु� हो। हामीले भूक� मापन गनर् थालेदे�खको सबैभ�ा ठू लो
भूक� नै ७२ सालको हो।
बु�ु पन� कुरा के हो भने नेपालमा भूक�को श�� छ�रएर ज�ा भइरहेको छ। �सैले
�हमालयमा भुइँचालो जाने र नजाने कुरा ठू लो कुरा होइन। सम� �हमालय बे� नै
भूक�ीय जो�खम क्षे� हो। �हमालयको ल�ाई प�चसय िक�म छ �सको एक �तहाई
८०० िकलो�मटर नेपालमै छ। २५०० िक�म �भ�ै भूक�को श�� ज�ा भएको छ र �ो
हा�ोमा मा� हैन, सम� २५ सय िकलो�मटरमै जा�।
तर एक �तहाई अथ�त् ८०० िकलो�मटर क्षे� नेपालमै परे को हु नाले भूक�को �हसाबले
हामीकह� पटक पटक भूक� आइरह�। हो, ��ो ठू लो भूक� हा�ै जीवनकालमा त
नजाला, तर नेपालको कुनै प�न क्षे�मा ठू लो भुइँचालो जाने स�ावना जी�वतै छ भनेर
बु�ु पछर् । ९० सालको भुइँचालो, ७२ सालको ठू ला भुइँचालोको पृ�भू�ममा प��म
क्षे�मा ७ पु�ास� भुइँचालो नगएको ���त हो। यसर� पु�ाको �हसाबले हे न� हो भने,
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३, ४ पु�ास� भुइँचालो नजाला भ�ननु एउटा कुरा हो, तर ५०० वषर् अगािड त नेपालमै
ठू लो भुइँचालो गएको इ�तहास प�न छ।
भूक� जानु भ�ा प�हले पूवक
र् � र प�छ आउने पराक�को अथर् के हो ? एउटा ठू लो
भुइँचालो आइसकेप�छ आउने पराक�बाट अब ठू लो भूक�को स�ावना टय� भनेर
भ�नने गरेको कुरालाई कसर� बु�े ?

भूक� आउनु भ�ा अ�घ आउने स–साना क� पूवर्क� हु न् भने मू� भूक�भ�ा प�छ
आएका साना भूक� पराक� हु न्। सबै भुईचालोमा पूवर्क� हु � भ�े छै न। कुनैमा
पूवर्क� हु �, कुनैमा हु ँदैन। पूवर्क� नआइकन एकैपटक ठू लो भूक� आउन प�न
स�छ। १८९० �वसं. मा पूवर्क� आएको �थयो �सैले �सको क्ष�त अ�ल कम भएको
�थयो। त पूवर् क�को क�त अ�रालमा ठू लो भूक� आउँ छ भ�े छै न।
�ो थाहा पाए त सुरक्षाको पूवर् तयार� नै गनर् सिक�ो �न। फे�र क�ोलाई पराक� र पूवर्
क� भनेर भ� प�न गा�ो हु �। प�रभाषा चा�ह� स�जलो छ। कुनै ठू लो भुइँचालो आयो भने
�ोभ�ा प�हलेकाह� पूवर्क� र �ो प�छ आएका सबै भुइँचालोह� पराक� भयो। तर
मु� भुइँचालोभ�ा प�छ �ो भ�ा प�न ठू लो भूक� आयो भने �ो पराक� नभएर
मु� भुइचालो हु � र प�हलेको ठू लो भुइँचालो चा�ह� पूवर्क� ब� पु�छ।
२०७२ साल वैशाख १२ को भूक�लाई मु� भ�े िक नभ�ेमा बडो �द्व�वधा �थयो।
संसारमा ७.८ वा �ोभ�ा ठू लो भुइँचालो आइसकेप�छ लग�ै झन ठू लो भूक� आएको
उदाहरण छ। �ो ���तमा �ा�व�धक �पमा भ�नहा�न गा�ो �थयो। तर आ��एका
जनमानसलाई आ�� पानर्को ला�ग जो�खमै मोलेर भए प�न, �ा�व�धक �पमा जो�ग�दै
मैले �सबेला भनेको �थएँ , ‘ढु � हु नुभए हु �, यसको ‘र�चर’ क्षे��भ� योभ�ा ठू लो
भूक� जा�ँ।’ मैले �सबेला �वशेष �पमा जोड �दएर र�चर क्षे�को कुरा उठाएका �थएँ ।
िकनभने, अक� क्षे�मा �ोभ�ा ठू लो भूक� जाने स�ावना छँ दै�थयो।
बु�ुपन� कुरा के हो भने, सबै भूक�मा पूवर्क� ज�दैन। ९० सालको भूक�मा पूवर्क�
गएको �थयो तर ७२ सालको भूक�मा ��ो पूवर्क� गएन।
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पराक� जानुको अथर् ठू लो भूक�ले �व�भ� भागमा छ�र�दएको श�� �न�ा�शत हु ने
�ि�या हो। एउटा भुइँचालो गइसकेप�छ छ�रएको श��को कारण अक� ठाउँ मा भूक�
जा�, फे�र �सले छरेको श��को कारण अक� ठाउँ मा भूक� जा� र �ो श��
छ�रने �नर�र �ि�याले एउटा �न��त समयस� पराक� गइरह�।
ज�ो, ७२ सालको भूक�को पराक�न अझै आइरहेको छ। ठू लो भूक� गएप�छ
सामा�तः क�त वषर्स� पराक�न गइब�छ ?

�ो अ�न��तै छ। हा�ो �हमालयमा कसर� जा� भ�े अ�हलेस� थाहा �थएन। डाटा प�न
�थएन। तर यस क्षे�मा गएका भूक�ह�को �ाटनर् हेद� सामा�तः ७२ सालको
भूक�को पराक�न १० वषर्स� पराक� आउँ छ भ�े कुरा अ�हलेस�को अ�यनको
आधारमा मेरो अनुमान रहेको छ।
तर कुनै ठाउँ मा सय वषर्स� प�न पराक� गएको प�न छ। ज�ो, अमे�रकाको एक
ठाउँ मा भुइँचलो गएको १०० वषर्भ�ा बढ� भइस�ो, तर पराक� आउने �म अझै जार�
छ। तर कुनै ठाउँ मा तीन म�हनामै प�न �ो रोिक�। यो कुरा �स ठाउँ को भूगभर्,
भौगो�लक अव�ामा प�न भर पछर् । ९० सालको भूक�मा चा�ह� यक�न डाटा नभए प�न
४, ५ म�हनास� पराक� आएको भ�े भेिट�।
मु� भूक�प�छ पराक� आइब�ु एक �ि�कोणले रा�ै हो, �सले ठू लो भुइँचालो
आउने स�ावनालाई कम ग�र�द� भ�े कुरामा क�त स�ता छ ?

ठू लो भूक� गएको ठाउँ मा श�� ब�क� छ भने पराक� आएप�छ �ो �न���दै जा�, �ो
रा�ो हो।
हामीले बु�ैपन� कुरा के हो भने भूक�को एक �ा�े�ुट फरक पद� प�न �सको
श��मा ३२ गुना श�� पछर् । ५ रे �रको भूक�भ�ा ६ रे�रको भूक�मा ३२ गुना
श�� फरक हु �। ��ै ६ रे�रको भुइँचालो आउँ दा �ही श��मा १०२४ गुना फरक
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पछर् । य�द कुनै ठाउँ मा ८ रे�र �ेलको भूक� जाने श�� एकि�त रहे छ भने �ह� ५
रे�र �ेलका भूक� ३२००० ओटा जानुपय�◌े। ५ रे�रको ३२००० बराबर ८
रे�रको एउटा भयो। साना भूक� जानु �ह� भएको श�� �क्षण हँ ◌ुदै जानु हो भने साना
भूक� नजानु श�� स�य भएको खतरा हु नु हो।
हामीले आशा गरेका �थय�, साना भुइँचालोबाट काठमाड�मु�न एकि�त भएको श��
चुरे�तरबाट �न�ा�सत होला, तर �ो भएको दे�खएन। �ो भनेको कुनै समयमा पुनः
भुइँचालो जाने स�ावना ब�क� छ भ�े नै।
अब अ�ल �संग ७२ सालको भुइँचालो�तर मोड�। ०७२ सालको भूक�मा बा�हर
खे�न गएका ब�ा प�न टेबलमु�न आएर बसेर �ान गुमाए, िकनिक हा�ो �सकाइ नै
�ही रह्यो। सम�ा कह� रह्यो ?
वा�वमा, �ो �सकाएको कुरा नरा�ो है न। ब� �सकाउन चा�ह� नपुगेको हो। बु�ैपन�
कुरा के हो भने, भूक�ले माद�न। मान� भनेको हामीले बनाएका संरचनाले हो। हामी
बसेको संरचना नै कमजोर छ भने हामी जता गए प�न क्ष�त त हु ने नै भयो।
हामी बा�हर ब�े भनेको भुइँचालोबाट होइन, हामीले बनाएका संरचनाबाट हु न स�े
स�ा�वत क्ष�तबाट ब�को ला�ग हो। �ह�बाट टाढा जाने ठाउँ छ र समय छ भने स�व
भएस� बा�हर सुर�क्षत ठाउँ मा नै जानुपछर् । तर ��ो ठाउँ छै न र स�व छै न भने,
मा�थबाट केही खसेर टाउकोमा लागेर �ान बचाउन टेबुलमु�न जानु भनेको हो। तर हा�ो
कमजोर संरचना अ�न �समा�थ �सकाइ र बुझाइमा सम�ा भयो। �समा�थ थप,
भूक� आउँ दा कसर� सुर�क्षत हु ने भ�ेबारे अ�ासको प�न कमी भयो। अ�ास नहु ने हो
भने जानेकै ज्ञान प�न आ��एर भुइँचालोकोबेला काम नला�े हु न स�छ। यस �हसाबले
सम�मा यसबारे जनचेतनाको नै कमी दे�खयो। गन�पन� कुरा चा�ह� भूक� सुरक्षाको
�नर�र अ�ास अ�न पु�ा पु�ामा सुरक्षास��ी �ो ज्ञान र �सकाइको अ�ासलाई
�नर�रता �दइरहनु नै हो।
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७२ सालको एउटै रे �रको भूक�मा प�न काठमाड�को कुनै ठाउँ मा बढ�◌े र कुनै
ठाउँ मा कम क्ष�त भएको दे�खयो। �व�भ� अ�यनह�ले आँकलन गरे ज�ो भयानक
क्ष�त

सौभा�वश

भएन।

यसो

हु नुको

कारण

के

होला

?

यसमा मु�तः संरचनाकै कुरा आँउँछ। भौगो�लक क्षे�अनुसार संरचना बनाउने
तौरता�रका फरक हु ने गछर् । �ो बु�ु ज�र� छ। फे�र क्ष�त हु ँदा १०० ��तशत सिकने भ�े
त होइन। गोरखा, बारपाकमा प�न सबै सिकएको त होइन।
काठमाड�को �जयोलो�ज फरक छ। बु�ुपन� कुरा के छ भने, बुझुनुपन� कुरा धेरै रहे छ,
�सतफर् अ�यन गन� ब�क� रहे छ। ��ो अ�यन गनर् प�न भूक� गएको हु नुपछर् , जुन
अब ७२ सालको भूक�ले उपल� गराएको छ।
ठू लो भूक� आउँ दा काठमाड�मा ठू लो क्ष�त हु न स�े अ�यनको आँकलन प�हले प�हले
आएका स–साना भूक�ह�को अ�यनमा आधा�रत �थयो। �ो अ�हले �मलेको
दे�खएन।
काठमाड�मा ६०० �मटर ग�हरोस� माटो र बालुवाको प� छ। सामा�तः भूक�को
तरं गको �कृ�त घन� कडा ठाउँ मा �छटो �हड् ने र कमजोर भएको ठाउँ मा िढलो �ह�ड्ने
�कृ�तको हु �। �छटो �ह�ड्ने ठाउँ मा थोरै ह�ाउँ छ भने िढलो �हड् ने ठाउँ मा धेरै
ह�ाउँ छ। �समा�थ थप, घन� कम भएको, बलौटे माटो, �हले माटो भएको ठाउँ मा
भूक�को तरङ्ग एक अक�मा ठो��एर झन ठू लो हु ँदै जा�। �ो ८–१० गुनास� बढे र
गएको प�हलाका अ�यनह�ले देखाएको �थयो। तर ७२ को गोरखा भुइँचालोमा चा�ह�
�ो २ गुनाभ�ा बढ� बृ�द्ध भएको दे�खएन। अ�यनह�मा आँकलन ग�रएज�ो
भूक�ले क्ष�त गरेको दे�खएन।
भौगो�लक बनावटअनुसार तरं ग अ�त बृ�द्ध भएर धेरै ह�ाउने र क्ष�त गन� स�ावना हु �
भने कुनै ठाउँ मा चा�ह�, �वशेष गर� चट्टान भएको ठाउँ मा कम ह�ाउँ छ। उदाहरणको
ला�ग, पशुप�त क्षे�मा चट्टान छ, �ह� कम ह�ाएको र कम क्ष�त भएको दे�खयो।
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तर चट्टान मा�ै बढ� भएको ठाउँ मा चा�ह� क्ष�त हु ँदैन भ�े अथर्मा यसलाई बु�ु हु �।
क�तपय ठाउँ मा चट्टान मा�ै भएको ठाउँ मा प�न भूक�ले बढ� ह�ाएको पाइ�।
भूक�ले गन� क्ष�त �सको केन्दर, ग�हराई, �दशा, दूर� लगायत �व�भ� कुरामा भर पछर्
भ�े कुरा भु�नु हु �।
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उद्धारकम� इ�पे�र ल�ण ब�ेतको सं�रण :

‘घ��द� ै �भ� �छर� , अ�न पे�ालाई तान�’

सश� �हर� इ�पे�र ल�णबहादुर ब�ेत र उनको िटमले
२०७२ वैशाख १२ गते गएको भूक�मा पु�रएका ३ जनालाई
सकुसल उद्धार गरे को �थयो ।
राजेश भण्डार�

काठमाड�को नय� बसपाकर् र ग�गबु क्षे�मा फसेका जोन
केसी, ऋिष खनाल र पे�ा लामालाई जी�वत उद्धार गरेका

ब�ेतले ‘�हरो उद्धारकम�’को �पमा वाहवाही पाएका �थए ।

आज ‘राि�� य भूक� सुरक्षा �दवस ।’ सश� �हर� बलको �वपद् �व�ापन ता�लम
�शक्षालय कु�रनटारमा कायर्रत �तनै ‘�हरो उद्धारकम�’को उद्धार अनुभवस�हत
भूक� ज�दा कसर� सुर�क्षत हु ने ब�ेबारे रातोपाटीकम� राजेश भ�ार�ले ब�ेतसँग
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कुराकानी गरेका छन् । पे�ा, ऋिष र जोनलाई उद्धार गद�को अनुभव र भूक� सुरक्षा
सचेतना बारे ब�ेतको िट� उनकै श�मा :
भूक� आउनुभ�ा एक �दनअ�घ �बदामा काठमाड� आएको �थएँ । �स�दन (२०७२
वैशाख १२ गते) कलङ्क�बाट २ बजेको माइ�ो चढेर कु�रनटार फकर्ने तयार� गद� �थएँ ।
भ�पुरको गठ्ठाघरमा �थएँ , ए�ा�स भुइँचालो आयो । हे ड्�ाटर्रबाट उद्धारको
कामह�मा खिटने भ�े भयो, म तु��ै �न��हाल� ।
मैले सोच�, ‘असनको ए�रयामा के भयो होला ?’ मोटरसाइकल �लएर गृहम�ालयको
राि�� य आपतकालीन सूचना केन्दरमा पुग� । मेरो नेतृ�मा खट् नेगर� कु�रनटारबाट ३०
जनाको टोली उद्धार साम�ीस�हत आयो । मैले कलङ्क�मा �र�सभ गर� , अ�न िटम बनाएर
कलङ्क� हु ँदै ए�रया घु� था�लयो ।
जतासुकै क्ष�त भएको मा�े हराइरहेको खबर आइरहेको �थयो । रातभर खिटय�,
�सम�सम पानी प�ररहेको �थयो हामीसँग वष�दी प�न �थएन् ।
भो�लप� (१३ गते) बाट हामी थप �व��त भएर एफ�एफ ह��टलबाट खिटएका
डा�रह�स�हत ग�गबु ए�रयामा खिटय� ।
ग�गबुको �ह�न होटल भ��एको �ानमा अ� िटम प�न �थयो । म �ह� �ह� खिटएँ ।
जह� जोन केसी (२० वषर्) पु�रएका रहे छन् ।
होटल�भ� छोिपएका जोनस� पु� मा� हामीलाई २४ घ�ाभ�ा बढ� ला�ो । मैले
आफैले ऊसँग कुरा गरेको �थएँ , उसले रसुवा घर भनेको �थयो ।
भय�ङको बारह�मा ऊ फसेको �थयो । टाउको र हात मा� दे�ख�ो । ब�–ब�ा
जोनस� पुगेर मैले जुस खुवाएँ । भो�लप�, इजरायली उद्धारकम� र चाइ�नज
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िटमह�सँगै �मलेर जोनको उद्धार था�� । हामीसँग हेभी इ��पमे� �थयो । इजरायली
िटमसँग सानो सानो हाइड� ो�लक �स�मको इ��पमे� रहे छ ।
अवरोध काट् दै प�ाउँ दै १४ गते म�रात दुई बजे�तर जोनलाई �झ�� । जोनको शर�र
३६ घ�ा बढ� �ािपएको �थयो । प�छ जानकार� पाएँ , सकुसल उद्धार गरे को एक
म�हनाप�छ उसको मृ�ु भएछ । �सप�छ हामी नय� बसपाकर् गय� ।
ढलेको सात तलेबाट ऋिषलाई �नका�ा...
खो�ै ज�दा वैशाख १५ गते ऋिष खनाल फसेको ठाउँ मा पु�गयो । नय� बसपाकर्��त
�म�नगरमा सात त�ाको सयप�ी गे� हाउस खाना ख�दै गरेका अघ�ख�चीका खनाल
गे� हाउस ढलेप�छ पु�रएका रहे छन् ।
मा�े धेरै �थए । सयप�ी गे� हाउसका मा�लकलाई मैले सोध�, ‘�म�सङ छ ?’
छ� ब�ेतले आ�ना ४ जना गे� ख�ना ख�दै गरे को, क�न आएप�छ बा�हर �न�ने
�ममा फसेको तर �न�ेको आफूलाई थाहा नभएको बताए ।
खोजी गन� �व�धबाट खो� था�� । प�हले ‘टङटङ’ आवाज �दय�, आवाज गद� सु�नएन ।
धेरै घर भ��एका �थए, हामीले ढलानमा आवाज �द�दा तलबाट प�न टङटङ आवाज
आयो ।
�े� िटम आयो । उनीह�सँग ‘लाइफ िडटे�र’ �थयो । हामीले �ाल काट्य� उनीह�
हामीसँग मा�थ गए । मा�थ �छरे र िडटे�र रा�दा कोठाको कुनामा जी�वत मा�े भएको
कुरा प�ा ला�ो । लाइफ िडटे�र मे�सनले सास फेरे को देखायो ।
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हामीले बा�हरबाट कराय�, �भ�बाट प�न आवाज आयो । हामीले काटेर एउटा दुलो बनाय�
�सलाई ‘इ��े�न होल’ भ� । दुलो बनाएर हेद� उसले हात ह�ाएको दे�खयो ।
ऋिषको लोकेसनभ�ा केही पर काटेर तल गय�, अ�न ऊ भएको ठाउँ मा होल बनाएर
ता�� । ��त गनर् हामीलाई लगभग ९–१० घ�ा ला�ो ।
स�झ ३–४ बजे�तर �ो उद्धार सु� गरे का �थय� । रा�त साढे १० बजे ऋिषलाई �नका��
। हामीसँग ड�रह� प�न �थए, ��सङ �स�� म चेकज�च गराएर ह��टल पठाय� ।
ऋिषलाई �ाईले �थचेको �थयो, �ाईमा�थबाट होटलको �भ�ा भ�ेर �थचेको �थयो ।
��तबेला हात र टाउकोमा चोट �थयो, खुट्टामा खासै चोट �थएन् ।
त�ाल ह��टल पठाय�, लामो समयदे�ख �ािपएको खुट्टा सड् ने �ि�या सु� भएछ ।
प�छ उसको दे�े खुट्टा काट् नु पय� । ऋिष अ�हले प�न रे गुलर टचमा छ, काठमाड� आएका
बेला फोनमा कुरा हु � ।
घ�� �दै �भ� �छर� , अ�न पे�ालाई तान�
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प�हले हामी खिटएको �ह�न होटलको छे उमा अ� तीनवटा होटल �थए । �ह�नको
मा�थ�ो तलामा खाना खाइरहेको बेलामा भुइँचाले आउँ दा पे�ा भागेको रहे छ ।
�ासेजमा मोटरसाइकल पािकर्ङ रहे छ, तल गएप�छ छे उछाउका होटल ढलेर सबै
पु�रयो, ऊ �ासेजमा लडेछ ।
सुपरमाक�टको सटर चा�ह� सरे र बाइकको साइडमा आएछ । जसले गद� लुप–होल ब�ो,
�ही होलमा पे�ा उद्धारको �तीक्षामा �थयो । होटलको �स�लङ उसको टाउकै मा�थ
आइपुगेको रहे छ ।
वैशाख १७ गते �ो ए�रयामा डोजर लगाइरहेको �थयो । शव धेरै �न��एको �थए, डोजर
लगाएर सिडसकेका शव सङ्कलन गन� काम भइरहेको �थयो ।
��ो अव�ामा एउटा कुनामा बेला–बेला होसमा आउने �ममा पे� करायो ! डोजर
रोिकएको बेला पे�ा कराएको आवाज हा�ो टोलीले सु�ो ।
‘ल छ.. छ..’ भनेप�छ अवाज आएतफर् ला�� । सात तले भवनको होटलको �बम �बम
खि�एको छ । मा�थ पूरै घरका सामान खाट पलङ दे�खएको छ । चारवटा गे�हाउस
भ��एर एउटा िढ�ो बनेको �थयो । मा�थबाट �छन� स�ावना नै �थएन् । मा�थ �बम र
िप�रको चाङ �थयो । �बम काटेर �छनर् स�व भएन ।
�बमको तल मोटरसाइकलको पाटर् अ�लक�त दे�खएको �थयो । मेरो टो�ललाई �नद� शन
गद� मैले भन�, ‘�बम काट् न सिक�, सटर न�जकै काटेर �छर� ।’
हामीले �ह� काटेर म �भ� �छर� । हे �ेट प�न न�छन� खालको दुलो ब�ो । म हे �ेट
खोलेर घ���दै �भ� �छर� । �ह�बाट परस� गएर पे�ासँग कुरा गर� ।
पे�ालाई मैले भने, ‘दाइ म आइसक� ।’ लाइट बालेर गएको �थएँ , सास फेनर् प�न गा�ो
�थयो । बीचमा अक� मोटरसाइकल रहे छ । मोटरसाइकलको पछािडको भाग काट�, �ो
काट् न धेरै समय ला�ो । िकनभने उठे र काट् ने ���त �थएन, ग�ु ँ गो मे�सनले सुतेर नै
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काट� । ४–५ वटा आइरन कटर �ेड भ��चयो । अ�न �घ���दै मोटरसाइकलबाट पा�र
गएप�छ उसको सटर्मा समातेर तान� । पे�ाले पानी मागे, हामीले जुस �दय� ।’
ए�ा�स खाएको हु नाले बा�ा भयो । मैले को�े परे र सु� भन�, अ�न एक �छनप�छ फे�र
भने, ‘सटर्मा समातेर �ब�ारै ता�ु, तपाईं आ��नुपद� भनेर भुइँ सफा गरे र पे�ालाई
�ब�ारै �घसाद� गएँ । मलाई पछािडको िटमले मेरा खुट्टा ताने मैले पे�ाको सटर् तानेर
�घसाद� बा�हर �नका�� । यसर� लगभग साढे ५ घ�ामा पे�ालाई सकुसल �नका��
।

Photograph: EPA
१६–१७ गते क�न अझ िफल भएको �थएन् । १३, १४ गतेको ज�ो लगातार क�न
आएको भए मा�े �ह� ब� स�ेनन् । जब बा�हर �न��, धेरै ठू लो भीड ज�ा
भइसकेको �थयो ।
��तबेला �वदे शी �मिडयामा आएज�ो टे�ोलोजीको ��ो �ापक युज भएको है न ।
हामीसँग भएको काट् ने र छे ड्ने मे�सन मा�ै युज गरे का ह� । धेरै भाइ�ेिटङ हु ने खालको
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टे�ोलोजी �योग गन� अव�ा प�न �थएन । वाइ�रङका तारह�मा ठू लाठू ला कङ्ि�ट
झो��रहेको अव�ा �थयो । सामा� िक�समको टे�ोलोजी �योग गद� नै फलदायी
भयो ।
एक म�हना घर गइनँ
म एक म�हना ज�त ग�गबु ए�रयामा खिटएँ । वैशाख १२ गतेप�छ लगातार खिटएर
ला�को �ब��ङ िडसमे�ल गन� काममा प�न हा�ो िटम खिटयो । सबै काम सिकएप�छ
िटम �लएर कु�रनटार फर् र् िकएँ । �सप�छ ब� घर गएँ ।
�वपद् �व�ापनको ता�लम �ा� हा�ो रे िडनेस चा�ह� सध� �ही अनुसारकै �थयो ।
�ासह� �ल�दा, ��तबेला एक िक�समको �ास हु �ो । आठ रे �रको भुइँचालो आयो
भने एक लाख मा�े काठमाड�मा मछर् न्, �ोभ�ा ठू लो आयो भने काठमाड�मा
कङ्ि�टको थु�ो हु � अ�न उद्धार गनर् काठमाड� बा�हरका मा�े जानुपछर् , पुल
भ���न्, आगो ला�छ भनेर पढ् दा ओहो ! भनेज�ो ला��ो ।
ता�लममा हामीलाई �भजुअल चा�ह� �वदे शको दे खाइ�ो । है न, य�ो हु ँदैन होला भ�े
�जज्ञासा ��शक्षाथ�को तफर्बाट आउँ �ो । जब भयो, ठ्या�ै हामीले भनेको ज�ै आयो
�ा । एउटा भ�ेको घर�भ� काम गद� धुलो हु �, काम गनर् अ�ठ्यारो हु �, �र�गटा
ला�छ भनेर हामी भ��, �ा��क�ी पद� सबै हु ने नै रहे छ ।
हामीले �ही अव�ालाई स�झेर नै रे गुलर �ा��स ग�ररह�� । हामीसँग उपल�
इ��पमे� तयार� अव�ामा �थयो । हामीले �सको मे��मम �योग गनर् स�� ।
अ�हले स�झँदा गवर् ला�छ ।
सहा�सक काम आ�नो ठाउँ मा छ, मा�े ह�को �वच�ी �थयो । भागाभाग �थयो
मा�नसह� टे��भ�बाट प�न भूक�को झड् का आउँ दा भा�थे । तर हामी, ढलान
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कािटरहेका हु �� । �ह� भा�े ठाउँ नै हु ँदैन �थयो । य�द स��ै उद्धार ग�ररहेको बेला ८
रे�रको अक� भूक�न आएको भए हामी जी�वत रहन स�े �थएन� ।
हामी �छन� बेलामा भा�े ठाउँ चा�ह� हे रेर �ान गरे र जा�� । िटमलाई �ो कुरा ��फ
ग�्य�, आ��न र हा�ा�ने कायर् �नषेध ग�रएको �थयो ।
भ�ेको घरह� साना साना कुराह�ले को�े परे को अझ भन� अ�झेको हु �, �सलाई
भ�ाउन धेरै ठू लो झड् का चा�ह� । साहसको आव�कता त �थयो तर हा�ो जब नेचर नै
��ै छ । बाढ� आइरहेको बेलामा हामी हा�ा�छ�, रे ��ु गछ� । ��तबेला हामीले
लगेको य���ङ प�न प��न स�छ । �ह� ज�� डु बेका मा�े बचाउने चा� हु �
बचाउन मा�े मन� चा� प�न ��तकै हु � ।
भूक�को बेला �र� �ा�र एकदमै बढ� �थयो तर हामीले चा�का �पमा काम गय�
। अ�हले सि�झँदा गवर् ला�छ ।
सचेत बन�, पूवर्तयार� गर�
हामीले �बसर्न नहु ने कुरा के भने, भुइँचाले २०७२ मा आयो अब �स�द्धयो भ�े चा�ह� हु ँदैन
। जुनसुकै बेला प�न आउँ छ । भुइँचालो, आगलागी ज�ोसुकै �वपद् आउँ दा प�न हामी
एकदमै उ� जो�खम क्षे�मा छ� ।
�व�को त�ाङ्कलाई हेद� भुइँचालो जो�खम क्षे�मा नेपाल ११औ ं �ानमा पछर् । हामी
ब�लरहेको आगोको मु� �ाला परे को ठाउँ ज�ोमा छ� । �सकारण हामी सचेत
भएन� पूवत
र् यार� गरे न� भने �हजो ब�चेका �थय�, मेरो घर भ�ेन भनेर हु ँदैन । जुनसुकै
बेला भ��� । तर तयार� ग�रयो भने हामी ब�� स�छ� ।
पूवर् तयार� भ�ाले म बसेको घर, मैले काम गन� अिफस, आफूले धेरै समय �बताउने
ठाउँ ह� सुर�क्षत छन् िक छै नन् भनेर प�हचान गनुप
र् छर् ।
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आफूले धेरै समय �बताउने क्षे�मा कुन ठाउँ सुर�क्षत, कुन असुर�क्षत भ�े प�ह�ै
प�हचान गनुर्पछर् । ��ा ठाउँ मा सुर�क्षत ठाउँ मा रहने र य�द क�न आइहा�ो भने
कसर� भा�े भनेर ि�–�ान गन�पछर् ।
�सप�छ आ�ना प�रवार, अिफस �ाफ सबैले �वपद् अ�ास ग�ररहनुपछर् । अ�ास
भ�ाले हामी ज�त पढ् छ�– पढाउँ छ�, घरको �भ�ामा ठू ला सामानह� नझु�ड्याउँ , फोटो
�ेम �सरानी न�जक नराख�, ढ�ने दराज र ग�ु ँ गो सामानह� घरको मा�थ�ो त�ामा
नराख� । �सो भयो भने भ���, घरलाई लोड �दनुहु� हलुका बनाउनुपछर् ।
�नम�ण साम�ीह� हलुका हु नप
ु छर् , ज�त हलुका भयो �ो भ��� दा हामीलाई लागेर हु ने
क्ष�त प�न कम हु � ।
हा�ो टाउको सबैभ�ा मह�पूणर् हो, �ही भएर (ड� प, कभर ए� हो�) भ�� ।
सकेस� टाउको चोट नलागोस्, टाउकोमा सानो चोट लागे प�न ब��े स�ावना कम हु ने
हु नाले ��ा चीजव�ु प�ह�ै हटाउन सु� गर� । घरलाई सबलीकरण गर� ।
ज�मन सुर�क्षत छ िक छै न,् भवन चा�ह� ��तरोधी बनाउने अ�न ज�मन कमजोर छ भने
��ोमा घर नबनाउने । पानी ज�े, माटो पुरेको ज�मन छ भने सुर�क्षत हु ँदैन ।
�वद्यालयमा बार�र �वद्याथ�ह�लाई अ�ास गराउनुपछर् । हामीले गलत अ�ास गराउनु
भएन ।
साना केटाकेटीह�लाई प�र���त य�ो भएमा यसो गन� भनेर अ�न चा�ह� �दनुपछर् ।
�वदे शबाट आएका क�त ��व�धह� छन्, क�त �ा��सह� छन्, �सलाई हामीले हु –
बहु लाद्न � हु ँदैन ।
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‘ड� प, कभर ए� हो�’ गनुर्पछर् , भुइँचालो आयो भने टेबलमु�न लु�ुपछर् भनेर पढाउँ छ�
तर �ो ज्ञान अधुरो छ । जब िक २०७२ को भूक�मा चउरमा खे�लरहेको ब�ा
टेबलमु�न लु� आउँ दा क्ष�त भएका उदाहरणह� प�न छन् ।
�सो हु ँदा ‘घर�भ� छ�, ठू लो क�न छ भने ड� प कभर ए� हो� गरे र टेबलमु�न लुक,
य�द सानो क�न छ, न�जकै खा�ल ज�मन छ भने फु� �न�ेर सुर�क्षत �ानमा जान
स�छौ’ भनेर �सकाउनुपछर् ।
तर ठू लो क�न छ, भा�ा लिडने अव�ा छ भने द�ो टेबल कुस� न�जकै लुक टाउको
जोगाउ होचो बनेर बस् भनेको हो, भ�े कुरा बुझाउनुपछर् ।
पुरानो घरको द�लन असुर�क्षत हु �, �ससाको �ाल न�जक ब� असुर�क्षत हु � ।
िकनिक �ससा फुट् दा क्ष�त हु � । भा�े बाटो, भागेर ज�ा हु ने ठाउँ प�हचान गनर् स�ुपछर्
। एक तले घरबाट भागेर साततले घरमु�न ज�ा भएर ब�ु असुर�क्षत हु � । खु�ा
चउर प�ह�ै प�हचान हु नुपछर् ।
सामा� झटपट झोलादे�ख आफूलाई चा�हने औष�ध प�ह�ै तयार� हालतमा हु नुपछर् ।
खानेपानी तयार� हालतमा रा�ुपछर् ।
घर �नय�मत ममर्त स�ारको कुरामा �ान �दनुपछर् । पुरानो वाय�रङ फालेर नय� गद�
आगलागीको स�ावना कम हु � । ज्ञास �स�ल�र चु�ोसँगै रा�े �ा��स धेरै छ,
��ो गनुर् असुर�क्षत हो । घर बनाउँ दा �स�ल�र बा�हर रा�े गर� �ान गद� ��स �लक
भएर आगोलागी हु ने स�ावना हु ँदैन ।
कुटो, कोदालो, ग�ची साबेलह� घरको बा�हरप�ट्ट सानो बा�ामा हालेर राखेमा उद्धार
गनर् सहज हु � । बा�हर काम नभएर घरमै ब�े मा�े ह� अनेक अनुपा�दक काममा
समय खेर फा�छन् तर �ाथ�मक उपचार र जीवन बचाउने सीप �सकेमा धेरै
फाइदाजनक हु � । सीप इ�रनेटबाट प�न �स� सिक� ।
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'भूक�पीिडतलाई �वसाय गनर् ५
��तशत �ाजदरको सहु�लयत ऋण
�ददै छ�'

आज राि�� य भूक� सुरक्षा �दवस । यो �दवसको अवसर पारे र �व�भ� खाले कायर्�मह�
भइरहेका छन् ।
यता, गत वैशाख १२ गते गएको �वनासकार� भूक�प�छ भौ�तक संरचनाह�को
पुन�नर्म�णको काम प�न भइरहेको छ । पुन�नर्म�णको नेतृ� गन� मु� �ज�ेवार� पाएको
राि�� य पुन�नर्म�ण �ा�धकरणले अपेक्षा अनुसार काम गनर् नसकेको भ�े गुनासो प�न
आइरहेको छ ।
df3 @M e"sDk ;'/Iff lbj; – 39

��ुत छ, �ा�धकरणले हालस� के के काम ग¥यो र के के गद� छ, यीनै समसाममयीक
�वषयमा रातोपाटी संवाददाता श�ु दं गालले �ा�धकरणका �सइओ सुशील ज्ञवालीसँग
गरेको यो कुराकानी :

३ वषर् अगािड माघ २ गते राि�� य भूक� �दवसको स�भर्मा रा�� प�त �वद्यादे वी
भ�ार�ले रानीपोखर� र �धानम�ी केपी शम� ओलीले बुङ्मती पुन�नर्म�ण
महाअ�भयानको �शला�ास गरे का �थए । ३ वषर् �ब�तस�ा प�न ती क्षे�ह� िकन
ज�ाको त�ै छन् ? य�ो अव�ामा पुन�नर्म�णको कामलाई कसर� मू�ाङ्कन गन� ?

२०७२ सालको माघ २ गते हामीले पुन�नर्म�ण महाअ�भयानको सु� गरे का �थय� ।
रानीपोखर�को पुन�नर्म�णको काम स�ाननीय रा�� प�त�ूबाट �शला�ास भएर अ�न
स�ाननीय �धानम�ी�ूबाट बुङ्मतीको एक�कृत ब�ी पुन�नर्म�ण गु�योजनाको
अनावरण भएर काम सु� भएको �थयो । �ा�धकरणको �ज�ेवार� मैले स�ा�लरहेको
�थएँ । �ो बेला रानीपोखर�को पर�रागत ढङ्गले पुन�नर्म�णको काम अगािड बढाएकै
�थय� । �ो कामको ठे �ा �ि�या प�न अ�घ बढे को �थयो । �शला�ासप�छ काम अ�घ
बढे को अव�ा हो । तर प�छ �ोबीचमा यह�लाई थाहा छ, मेरो �नर�रता �ा�धकरणमा
रहन सकेन । �ोबीचमा �ह� कङ्ि�टको �योग हु ने, मौ�लकतालाई �ान न�दने
खालका अव�ाह� �सजर्ना भएको रहे छ, जसकारण �ह� �ववाद उ�� भयो ।
�ो कारणले रानीपोखर�को काम सम�ामा रह्यो । तर अ�हले रानीपोखर�को कामलाई
अगािड बढाउनका ला�ग मैले दो�ो कायर्कालका ला�ग �ज�ेवार� स�ालेलग�ै �व�भ�
खालका छलफल अगािड बढाई एउटा खालको टु ङ्गो लगाएका छ� । रानीपोखर�को
पुन�नर्म�णका ला�ग जुन म��रको �तापकालीन शैली हो, �स ढङ्गले बनाउनेलगायतका
कुरा अ�घ बढाएका छ� भने बुङ्मतीको काम अगािड बढाउनका ला�ग �ह�को �ानीय
समुदायको बृह�र �वकास योजनासँग स���त एउटा प�रषद् बनाएको ���त छ ।
�सको साधारण सभा प�न भएको छ । अ�हले जनताह� उ�ा�हत भएर ला�ुभएको
अव�ा छ । �ो �ाचीन ब�ीका �पमा �वकास गन� गु�योजना �ीकृत ग�रसकेका छ�
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। �ह�को घरह� पुन�नर्म�णका ला�ग अ�र�ि�� य �रमा युरोिपयन यु�नयनको सहयोग
�लएर यूएन ह्या�बट्याटलगायतका सं�ाह�सँग सहयोग �लने कामको अव�ा छ ।
बीचमा केही सम�ा भयो, यो यथाथर् हो, �सले सम�ा �सजर्ना गय� । अ�हले चा�ह�
हामीले काम अ�घ बढाउन था�लसकेका छ� ।
रानीपोखर�मा केही �दनअ�घ �वद्याथ� सङ्गठनले �ङ्� ��पमा फुटबल
��तयो�गताको आयोजना गरेका �थए । काठमाड� महानगरका पदा�धकार�ह�लाई
घ�स उपहार प�न �दइएको �थयो । अझै प�न यसको काम सु� भएको छै न । काठमाड�
महानगरपा�लका उप�मुखले यसको काम अ�घ बढ् न अझै दुई तीन म�हना ला�े

भ�ुभएको छ । अवरोध कह� भएको हो ?

�ि�या अ�घ बढ् न नसकेको भ�े हैन । �ि�या अ�घ बढे को छ । दुई, तीनवटा कुरा बताउँ ,
यसमा तीनवटा क�ोने�ह� छन् । म��रको पुन�नर्म�ण एउटा जुन पुरात� �वभागले
हे रेको छ, यसमा �नकै लामो �ववाद भयो । कसैले यसलाई गु�ज शैलीमा बनाउनुपन�
भने, कसैले जङ्गबहादुरको समयमा भएको ज�ो र कसैले �तापकालीन समयको �शखर
शैलीमा बनाउनुपछर् भ�े �ववाद रह्यो । �ो �ववादले लामो समयस� ग��ो । हामीले
यसको समाधान गनर् स�े अव�ा रह�ेलस� �ताप म�को समयमा बनेको पोखर�
हो, सबैलाई थाहा भएको �वषय हो । �सैले �ो बेला यसको जुन खालको शैली हो,
�सैमा बनाउनुपछर् भ�े कुरा हामीलाई प�न ला�ो । हामीले �वज्ञह�सँग छलफल गरे र
एउटा �न�षर् �नका�� । उह�ह�ले यो यो कारणले यसलाई �माणीकरण गनर् सिक�,
यसर� �ताप म�कालीन शैलीमा य�ो बनाउन सिक� भ�े भएप�छ पुरात� �वभागले
�सलाई अ�घ बढाई सं�ृ�त म�ालय महानगरपा�लका, �ा�धकरण, पुरात� �वभाग
हामी संयु� �पमा बसेर यसको �नणर्य �लइसकेका छ� । �शखर शैलीमा बनाउने भनेर
�सको िडजाइनको काम सु� भइसकेको छ । �ेमनाथ मा�ेलगायतको एउटा िटम
बनाएर यो काम अ�घ बिढसकेको छ ।
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दो�ो �ह�को पोखर�को जुन खालको िप�ध छ, �ो िप�धमा क�ो खालको �नम�ण
साम�ी �योग गन� भ�े �ववाद रहेको �थयो । यसमा �वगतमा पानी अिड�दैन िक भनेर इँटा
प�न रा�ुपछर् िक भ�े खालको कुरा प�न आएको �थयो । �सलाई हामीले टु ङ्गो लगाई
कालीमाटी र बालुवा �योग गनर् सिक� भ�े �न�षर् �नकालेर �वज्ञह�लाई �ो अ�यन
गनर् लगाएर �सको टे�र गनर् लगाएर टे�र �ि�या स�� ग�रएको छ । महानगर
उप�मुखले कसर� भ�ुभयो थाहा छै न । महानगरबाट �हजो मा� �लएको �रपोटर् अनुसार
टे�र �ीकृत भएर स�झौता गन� �ि�यामा अ�घ बिढसकेको छ ।
हामीले अक� काम प�न सु� गरे का छ� । यसका ला�ग चा�हने माटो धरहराबाट
�न�ँदै छ, �सलाई �वज्ञह�बाट अ�यन गरे र �ो माटो �योग गनर् सिक� भ�े कुरा
आइरहेको छ । �ो अ�यन गरे र �सलाई �योग गन� भनेको छु । �सकारण �छट्टै नै
पोखर�को िप�धको काम हु ने अव�ामा पुगेका छ� ।
अक� पक्ष �ह� चा�हने पानीको �वषय अ�यन गराई �लथोलकको अ�यन गर� �ह�
�वगतमा आफै पानी आउँ �ो भ�े कुरा आएको �थयो, आउँ �ो भने ठ�कै छ, कृि�म
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इनारह� छन् । �वज्ञह�, हाइड� ोलो�ज�ह�को िटमले हे �रसकेप�छ �ह� आफै पानी
आउने अव�ा चा�ह� छै न । �ह� ट्युवबेल रा�ुपछर् भ�े सुझाव आएको छ । मेल�चीको
पानीको �ाकअप �स�म रा�े भ�े कुरा प�न भएको छ ।
अक� �सको व�रप�र पख�ल लगाउने र सौ�य�करण गन� स�भर्मा ३ पटक टे�र गद�
प�न �ह� �व�भ� खालका ठे केदारह�को �मलोमतो ज�ा �व�भ� कारणह�ले गद�
महानगरपा�लकामा झनझट हु ने खालको अव�ा �सजर्ना भएको छ । �सलाई �नराकण
गन� स�भर्मा मैले महानगरक� उप�मुखसँग प�न कुरा गरे को �थएँ । उह�ह�ले �छट्टै नै यो
भो�ल अ�ठ्यारो नहु ने गर� टे�र �ि�यालाई अगािड बढाउँ छ� भ�ुभएको छ । काम
अ�हले त एक�कृत ब�ी
बनाउनका ला�ग

भ� �म�ै न तर एउटा कुरा म ��सँग भ� चाह�ु िक

भएका छन् । ३७ वटा

हामी आउने �दपावली अगािड भाइटीका अगािड

एक�कृत ब�ी बनाउन

रानीपोखर�मा पानी रहनेछ, कसैलाई फुटबल

��ाव �ा� भएको

खे�नका ला�ग टु िडखेल छँ दैछ, �ह� खे�न स�छ� ।

अव�ामा ३४ वटा त

�ह� पानी हु नेछ, म��र हु नछ
े , व�रप�र संरचनाह�

�ीकृत नै ग�स�� ।

ब�ेछ । यो कुराको सु�न��त गनर् सिक� ।

प�छ�ो पटक म
आएप�छ प�हलो

भूक� गएको ४ वषर् पु� ला�गस�ो, सोचेअनुसार

कायर्कार� स�म�तको

पुन�नर्म�णको काम हु न सकेन भ�े गुनासो छ,

बैठकबाट �ो �नणर्य
भयो । अ�हले यसबारे मा
ठू लो उ�ाह बढेर गएको
ब�ीको �ीकृ�त भएर
काम अ�घ बिढरहेको

के गन� भ�े स�भर्मा लोकत� हो, आ�नो त�रकाले
अ�भ��� �� गन� खालको कुरालाई हामीले केही

जनताह� उ�ा�हत

छ । धेरै एक�कृत

नभएको भ�े होइन । अब मा�े ह�ले फुटबल खे�ने,

�ा�धकरणले क�त काम गय� ?
पुन�नर्म�णका ला�ग �नजी आवासको क्षे� सबैभ�ा
ठू ला पक्ष हो । �सअ�गर्त ७ लाख ३४ हजारभ�ा
बढ� अनुदान स�झौता भएकोमा ४६ ��तशत
���का घर पुन�नर्म�ण भएकोमा उह�ह� घर�भ�

अव�ा छ ।
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�छ�रस�ुभएको छ । यो सबैभ�ा स�ोषको �वषय छ । �सबाहेक अक� ३२ ��तशत
घरह� पुन�नर्म�ण भइ नै रहेको छ । क�रब ७७ ��तशत अव�ाका घरह� पुन�नर्म�णको
काम भइरहेको छ । आवासको पुन�नर्म�णको काममा �ह� पु�गरहेका छ� ।
�वद्यालयको पुन�नर्म�णको स�भर्मा ७ हजार ५ सय ५३ �वद्यालयम�े हामीले
अ�हलेस� ५५ ��तशत �वद्यालय �नम�णको काम स�� गरे का छ� । ��ै २५ ��तशत
बराबरको चा�ह� �वद्यालयको काम धमाधम भइरहेको छ । ८० ��तशत हाराहार�मा
�वद्यालयको काम या त स�� भएको या पुन�नर्म�ण भइरहेको ���त छ ।
��ै �ा� सं�ातफर् १२ सयवटा �ा� सं�ा पुन�नर्म�ण गनुर्पन�मा हामीले ५४
��तशत काम स�� ग�रसकेका छ� । त�ाल सेवा स�ालनका ला�ग ि��ाबदे�ख
�लएर ५४ ��तशत स�� भएको अव�ा छ ।
��ै पुराता��क स�दाह� ७ सय ५३ वटा म�ेमा अ�हलेस� २७ ��तशत काम
स�� नै भइसकेको अव�ा छ । �सबाहेक अक� ४१ ��तशत काम �नम�णधीन
अव�ामा नै रहेको छ ।
�सकारण पुन�नर्म�णको स�भर्मा हामी एउटा के चा�ह� दे � स�छ� भने पुन�नर्म�णले
ग�त �लएको छ । यो ग�त हेद�खेर� केही सम�ाह� जिटलताह� भए, योभ�ा �छटो हु न
प�न स��ो होला तर आज हामी जुन �व�ुमा आइपुगेका छ�, यसले नेपालको
पुन�नर्म�ण सही �दशामा गएको छ, तोिकएको समय प�च वषर्�भ� यो सबै स�� हु �
भ�े �व�ास �� गछुर् ।
���को घर पुन�नर्म�णको स�भर्मा २३ ��तशत घर �नमाणर्को �ि�यामा नै
नआएको दे�खयो, उनीह� िकन यो �ि�यामा आउन सकेनन् ? साथै अनुदान �लनका
ला�ग गलत �ववरण बुझाएका �थए भने उनीह�लाई कारवाही िकन हु न सकेन ?
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यसमा दुईवटा चीज छन् । क�तपय अव�ामा १५ वषर्मु�नका बालबा�लका भएका ७५
वषर्मा�थका वृद्धवृद्धा मा�ै भएको अपाङ्गता भएका घरह� छन् । १८ हजारको सङ्�ामा
�ो दे�खयो । अक��तर भू�महीन अव�ाका प�रवाह� जो लाभ�ाहीको सूचीमा पनुर्भयो र
अनुदान �लनुभयो । लालपुज� नभएका कारण जसले घर बनाउन स�ुभएन । क�तपय
पर�रागत ब�ीह�मा पनुर्भएको छ, ब�ीको काम एकसाथ सु� गनुर्पन� ज�ा �व�वध
कारणले गद�खेर� घर ब� नसकेको ���त छ । यसका �न�� जह� जह� सम�ा छन्,
�ह� टु ङ्गो लगाउने ग�रकन ऐलानी��त ज�ामा बसेकाह�का ला�ग प�न कायर्�व�धमा
संशोधन गरे र नी�तगत �नणर्य गरे र यो �ि�या अ�घ बढाइसकेका छ� ।
अ�हले सबै �ज�ाह�मा अ�ि��mया गरे र ३२सै �ज�ामा छलफल गरे र काम अ�घ
बढाइसकेका छ� । एउटा ���त यो हो भने दो�ो क�तपय प�हलो िक�ा �लएर घर
नबनाएको ���त प�न छ । हामीले यसको ���गत �ववरण सङ्कलन गन�, ��ेक घरको
�ववरण सङ्कलन गन� काम भएको छ । अ�हले �ानीय तहलाई यो कायर्�ज�ेवार�
�दइएको छ । उह�ह�ले नै यो त�ाङ्क सङ्कलन गरे र कसले िकन घर नबनाएको ? अ��
घर भएर नबनाएको ���त हो भने प�न यिकन भएर आउनेछ अब । तपाईंले गलत
�ववरण �दएर पैसा �लनुभएको छ भने पैसा िफत� गनुर्स भनेर पुस १५ गतेस� एउटा
अव�ध प�न �दएका �थय� । िफत� नगन�ह�का स�भर्मा हामी �ववरण सङ्कलन गरे र पैसा
िफत� गछ� । गलत ढङ्गले पैसा �लएको छ भने �ो िफत� गराउँ छ� र कानुनअनुसार
कारवाहीका ला�ग �सफा�रस गछ� ।
अक�, आफैले बनाउन सकेका छै नन् भने कसैले लामो समयदे�ख ऋण पख�र बसेका छन्
भने ३ लाख �पैय�को सहु �लयतको ऋणको कायर्�व�ध त�ाल लागू भएको छ ।
�ोअनुसार हामीले सुधार प�न गय� । यसमा बैङ्कह� राजी प�न भएका छन् । बैङ्कह�
आउनुस,् हामी पैसा �द�� भनेर आह्वान नै ग�ररहेका छन् । राि�� य वा�ण� बैङ्कले ५
��तशत सहु लीयत ऋण �दनका ला�ग ३ दशमलव ३ ��तशतमा ऋण �द�ु भनेको कुरा
�मुख कायर्कार� अ�धकृत�ूले अ�रवात� नै �दइरहनुभएको छ । बैङ्कह�ले ऋण �द�दैनन्
भ�े �हजोको ज�ो अव�ा छै न ।
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केही केही छुटेको अव�ा रहे छ तर यसमा के प�न खतरा हु न स�छ भने भो�ल
झुटा �ववरण �दएर मेरो प�न छुट्यो भनेर आउन स�े प�न दे �ख� । �हजो एक
तहबाट �सफा�रस गन� खालको �थयो तर अ�हले २ तहमा �सफा�रस गन� र
�ानीय तहलाई नै �ज�ेवार� �दने, उ�रदा�य� प�न �लनुपन�, �ज�ेवार� प�न
बहन गनुर्पन� दुईवटै खालको काम अ�घ बढाएका छ� । यो �ि�याबाट कुनै प�न
छुटेका भूक�पीिडत छन् भने यसबाट सम�ा समाधान हु नछ
े भ�े हामीले
�व�ास �लएका छ� ।
एक�कृत ब�ी �नम�णका स�भर्मा यह�ह�ले एउटा नी�तगत �नणर्य त गनुर्भएको छ
तर यो ��त �ावहा�रक हु न सकेन भ�े गुनासो प�न आइरहेको छ �न ?

��ो हैन, तपाईंलाई बताऊँ, अ�हले त एक�कृत ब�ी बनाउनका ला�ग जनताह�
उ�ा�हत भएका छन् । ३७ वटा एक�कृत ब�ी बनाउन ��ाव �ा� भएको अव�ामा
३४ वटा त �ीकृत नै ग�स�� । प�छ�ो पटक म आएप�छ प�हलो कायर्कार�
स�म�तको बैठकबाट �ो �नणर्य भयो । अ�हले यसबारे मा ठू लो उ�ाह बढे र गएको छ ।
धेरै एक�कृत ब�ीको �ीकृ�त भएर काम अ�घ बिढरहेको अव�ा छ ।
यसमा पूव�धार �नम�णका ला�ग प�न समुदायलाई नै �ज�ा �दन थालेका छ� । यसका
ला�ग �ानीय तहसँग हामीले स�झौता प�न ग�रसकेका छ� । िक तपाईंह� एक�कृत
ब�ीको ��ाव �लएर आउनुस,् जनताको मागअनुसार आयो भने ��तप�रवार �हमाली
क्षे�मा ५ लाख �पैय�, पहाडी क्षे�मा ४ लाख �पैय� र तराई क्षे�मा ३ लाख �द�� भनेर
हामीले भनेका छ� । हामीले यसबारे मा �नणर्य नै ग�रसकेका छ� । फे�र �ो पैसा हामी
रा�दैन�, �ानीय तहमा पैसा पठाइ�द�� । उह�ह� �ानीय समुदायसँग स�झौता
गनुर्हु� र समुदायले नै पुन�नर्म�णको काम गछर् । नपुग पैसा �ानीय तहले प�न स�झौता

गरे र काम गनर् स�ुहु� ।
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स�दा ब�ी पुन�नर्म�ण गन� �वषयमा प�न नी�तगत �नणर्य त भएको छ तर यो काम अ�घ
बढन् सिकरहेको छै न । यसका ला�ग बजेट �व�ापन गनर् प�न क�ठनाइ छ भ�े कुरा
आइरहेको छ ।
बजेट �व�ापनका ला�ग ��ो क�ठनाइ है न, यो बीचमा बजेट �व�ापन नभएको
अव�ा रहे छ । मैले अ�हले आउँ दा प�न स�दा ब�ीको रकम �व�ापनको स�भर्मा
अथर् म�ालयसँग छलफल गरे र ए��म बैङ्कसँग �ोता�रण गरे र आएको जुन रकम छ,
�ो रकमबाट बजेट �मलाउने गर� स�दा ब�ीह�को काम अ�घ बिढसकेको छ ।
काठमाड��भ�का ४९ वटा स�दा ब�ी बा�हरका ३ वटा गोरखा, नुवाकोट र दोलखाको
भीमे�र बजार क्षे�को स�दा ब�ीको पुन�नर्म�ण गनर्का ला�ग �सको अ�यनको
काम नै अगािड बढाइरहेका छ� ।
दो�ो, हा�ो काठमाड� उप�का�भ�का ७ वटा �व� स�दा क्षे�ह�का �ारकह�को
पुन�नर्म�णको काम प�न �नर�र अगािड बढाइरहने, �सको साथसाथै बृह�र गु�योजना
बनाउने काम प�न हामीले सु� गनर् थालेका छ� ।
ते�ो, रानीपोखर�को नै कुरा गर�, रानीपोखर� शा��बािटका, खु�ाम� क्षे�लाई
इ��� गेटेट �पमा गु�योजनाका �पमा सु� गरे का छ� । टेकु दोभानदे�ख शङ्खमूलस�
बागमती को�रडोरको दाय� बाय� जुन मह�पूणर् स�दाको क्षे� छ, �सको गु�योजना
बनाउने काम सु� गरे का छ� । स�दाको संरक्षण गन� काम एकातफर् बढाउँ दै �सलाई
बृह�र �पमा कसर� अगािड लैजाने भनेर �ो काम प�न सु� गरे का छ� ।
स�दा पुन�नर्म�णको क्षे�मा हामी अ�� ग�ीर प�न छ�, स�दालाई बचाउनुपछर् र
काठमाड� उप�ाका�भ� र नेपाल�भ�का हा�ो गौरवको �पमा रहेका स��ृ�तक
धरोहरह�लाई बचाएर लैजान गर� लागेका छ� । यो वषर् बजेट �व�ापन गरे र अगािड
बढे का छ� ।
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तपाईंले दो�ो पटक �मुख काय�कार� अ�धकृतको �पमा दो�ो पटक �ज�ेवार�
स�ालेप�छ पुन�नर्म�णको काम �ानीय तहमाफर्त गन� नय� नी�त अ�घ सानुभ
र् एको
�थयो । तर �ानीय तहमा भूक� �भा�वतह�को गुनासो स�ोधन हु न सकेन ।
�ा�धकरणले �भा�वतका गुनासो सु�े �ज�ा �ानीय तहलाई नै �दयो तर समाधान
हु न नसकेको कुरा छ । केही �भा�वतह� अझै प�न लाभ�ाहीको �ि�यामा आउन
सकेका छै नन् भ�े कुरा प�न आइरहेको छ । यसलाई कसर� स�ोधन गनुर्हु� ?
�ानीय तहले हामी काम अ�घ बढाउँ छ� भनेर उह�ह�ले अ��ै हा�दर्कताका साथ
उह�ह�को संल�तामा काम अ�घ बढाएका छ� । आजकै �दनको कुरा गद� प�न हा�ा
कायर्स�म�त सद�ह� ३ वटा �ानीय तहका जन��त�न�धह�सँग अ�ि��या
ग�ररहनुभएको छ । �ानीय तहका, �दे शका जन��त�न�धह�, सङ्घीय संसदका
स�सदह� लगाएको बीचमा हामीले छलफल गरे का छ� । �ो �ज�ाको, �ानीय तहको
सम�ा के हो, वडाका के सम�ा छन् भनेर अ��ै ग�ीरताका साथ छलफल गरे का
छ� । यसका ला�ग हामीले एउटा कायर्�व�ध नै जार� गरे का छ� । जह� जह� पुनः सपव�क्षण
गनुर्पन� छ, कुनै प�न कारणले एक जना भूक� पीिडत छुट् नुभएन, हामीलाई जुन
�ज�ेवार� �दएको छ, �सलाई आ�साथ गरेका छ� र �सअनुसार अ�घ बढे का छ� ।
वडा तहको सम�ा हे न� एउटा स�म�त �सजर्ना ग�रएको छ अ�हले वडा स�चव, वडा
अ�क्ष र �ह�को इ���नयर भएको । कोही प�न छुटेको छ भने �सले �सफा�रस गन�,
दो�ो गाउँ पा�लकाको अ�क्ष वा नगरपा�लकाको मेयर र �मुख �शासक�य अ�धकृतले
छुटेकाले पुनः सव� गनर् आव�क भनेर �मा�णत गन� र �ही भएको इ���नरले सव� गन� र
हा�ो डाटाबेसमा पठाउने, यस आधारमा छुटेको ���लाई अनुदान उपल� गराउने
�व�ा गन� �ि�यामा जाने भनेर हामीले �नणर्य ग�रसकेका छ� । उह�ह�ले यसलाई
�ीकृत ग�रस�ुभएको अव�ा छ । यसका ला�ग इ���नयरह�लाई हामीले ता�लम
�ि�या सु� ग�रसकेका छ� ।
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केही केही छुटेको अव�ा रहे छ तर यसमा के प�न खतरा हु न स�छ भने भो�ल झुटा
�ववरण �दएर मेरो प�न छुट्यो भनेर आउन स�े प�न दे�ख� । �हजो एक तहबाट
�सफा�रस गन� खालको �थयो तर अ�हले २ तहमा �सफा�रस गन� र �ानीय तहलाई नै
�ज�ेवार� �दने, उ�रदा�य� प�न �लनुपन�, �ज�ेवार� प�न बहन गनुर्पन� दुईवटै खालको
काम अ�घ बढाएका छ� । यो �ि�याबाट कुनै प�न छुटेका भूक�पीिडत छन् भने यसबाट
सम�ा समाधान हु नेछ भ�े हामीले �व�ास �लएका छ� ।
�हजो सव�मा छुटेका भूक�पीिडतको सव� भए प�न केन्दरलाई नै �सफा�रस गरे र
पठाउने, यह�बाट �नणर्य भएप�छ मा�ै पाउने भ�े रै छ । केन्दरबाट �नणर्य हु न प�न

िढलाइ हु ने रै छ । यसबारे मा बताइ�दनुस् न ?

यसमा अ�� सहज हु �, सव�क्षण �ानीय तहमा हु �, �सफा�रसलगायत सबै कुरा
�ानीय तहबाट हु ने भयो । �हजोका �दनमा मा�थबाट गएका �ा�व�धकह�ले
हेन�लगायतका कामह� हु �ो, अब �ो हँ ◌दु ैन । तर सूचना �णालीमा त पठाउन पय�
�न । िकनिक हामी दाताको पैसा प�न �योग गद� छ� । सबै दाताह� वा केन्दरकोतफर्बाट
सबै घर �मण गनर् स�व हु ँदैन । �सको �नणर्य कुरा त हामी कायर्स�म�तबाट �नणर्य
गछ� । �सले गद� यसमा सम�ाको �वषय नै छै न ।
हामीसँग सव�क्षण भएको र सूचना �णालीमा आइसकेको त कुनै प�न गुनासो ब�क� छै न,
सबै समाधान भएको छ । अ�हले ४ लाख ३६ हजार गुनासो त हामीले स�ोधन
ग�रस�� । १ लाख ३१ हजार त लाभ�ाहीको सूचीमा आइसकेका छन् । डेढ लाख बढ�
त पुनः सव�क्षण नै ग�रस�� । यो �ब��यो भनेर �समा टीकािट�णी गरे र समय खेर
फा�नुपछर् भ�े पक्षमा छै न । राजनी�तक अ��रताको �सकार भयो �ा�धकरण भ� चाह�
। यसको पछािड ला�ुभ�ा अब �छटो गछ�, �हजो िढलो भयो भनेर �म��ने ब�े है न,
हामीले �छटो काम ग�ररहेका छ� ।
यो बीचमा हामीले य�त धेरै गुनासो स�ोधन ग�रसकेका छ� । �सले गद� म सबै भूक�
�भा�वत दाजुभाइ �ददीब�हनीह�लाई के भ� चाह�ु भने तपाईंको गुनासो छ भने दत�
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गनुर्स,् इ���नयर प�रचलान गरे को वडामा �नवेदन �दनुस,् वा��वक मक�मा परे को
हु नुहु� भने तपाईंले पाउनुहु�, यसमा सम�ा छै न ।
�ा�धकरणले भूक� �भा�वतह�का ला�ग जी�वकोपाजर्नस��ी कायर्�म
ग�ररहेको प�न तपाईंले बताउँ दै आउनुभएको छ, साथै ठू लो मा�ामा डकम�ह�लाई
ता�लम �दएको प�न भ�ु◌ुहु� तर �भा�वतह�को पु�ा न जी�वकोपाजर्नको काम
भएको भेिट�, न डकम� नै पाइ�न् ?

यह�ले जे भ�ुभएको छ, ��ो ���त है न, डकम�ह� गाउँ मा पाइएनन् भ�े अव�ा चा�ह�
हैन, केही चा�ह� हामीले डकम� ता�लम �दए प�न कोही कोही वैदे�शक रोजगार�मा
जानुभएको छ । ���गत �त�ता हामीले रोकेर रो� स�े अव�ा है न । जनश��
ज�त सिक�, ��त �वकास गद� जाने हो । दो�ो हा�ो �छमेक� �ज�ा तराईबाट धेरै
डकम� पुन�नर्म�णको काममा आउनुभएको छ । �सलाई हामी ता�लम ओ�र�ेसनको
काम ग�ररहेका छ� ।
अक� सुर�क्षत घर ब�े �ि�यामा सुर�क्षत ढङ्गले बनेको छ िक छै न भ�े स�भर्मा थडर्
पाट� मेका�न� बनाएको छ । उसले य��म �ा��लङ गछर् , अ�यनका ला�ग आ�नै
�त� संरचना बनाएको छ । �सो गद� सुर�क्षत घर नभएर पैसा नपाएको केस २
��तशतको हाराहार�मा आइरहेको छ । यस �हसाबले सुर�क्षत घर ब�े अव�ा अ��ै
रा�ो दे�खएको छ । �व� बैङ्कलगायतले ५ ��तशतस�लाई मा� हु � भ� ।
�सकारण सुर�क्षत बनाउने �ानुअलअनुसार कायर्�व�ध प�न बनाई सकेका छ� । तर
जुन खालको रे � दे�खएको छ, �समा स�ोष मा�ुपछर् ज�ो ला�छ ।
जी�वकोपाजर्नको कायर्�मका �न�� यह�ले भनेज�ै ठू लो मा�ामा जी�वकोपाजर्नको
कायर्�म स�ालन हु न सकेन, �ो यथाथर् हो । �नजी आवास �नम�णका �न�� मा�ै ठू लो
मा�ामा जनश�� बढ� के�न्दरत भयो । साढे ३ लाखको हाराहार�मा मा�नसह� घर�भ�
ब�सस�ुभएको छ । अब हा�ो रोजीरोटी र जी�वकोपाजर्नको काम कसर� गन� भ�े
उह�ह�को चासोको �वषय बनेको छ । �सैले जी�वकोपाजर्नको कायर्�मह�, आ�थर्क
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पुन��नको कायर्�मह�का ला�ग �व� बैङ्कसँग प�न छलफल अ�घ बढाएका छ� । अ�
दाताह�सँग प�न कुरा ग�ररहेका छ� । कायर्�व�धको ��ाव प�न अ�घ बढाइसकेका छ�
।
यसको �न�� हामीले दुईवटा �ि�कोण अ�घ सारे का छ� । यसका ला�ग स���त
�ानीय तहमाफर्त नै कायर्�म स�ालन गन� । िकनिक अब हा�ो सं�वधानले
जी�वकोपाजर्न आ�थर्क उपाजर्नसँग स���त काम प�न �ानीय तहलाई �दइरहेको छ ।
�ानीय तहबाटै अ�हले कृिष, पशुपालनलगायत स�ूणर् कायर्�म सु� भइरहेको छ ।
�ानीय �नकायमै ��ा कायर्�मह� पठाएर यो काम अ�घ बढ् दै छ ।
य�ै एक�कृत �ावसा�यक सहु �लयत दरको ऋणस��ी कायर्�व�ध जार� भएको छ,
जसमा �नजी आवासबाहेकका �व�भ� ६ वटा �ावसा�यक कज�ह�को �व�ा
ग�रएको छ र �समा भूक� �भा�वतलाई प�हलो �ाथ�मकता �दइ� भनेर उ�ेख
भएको र �ा�बनेटले �नणर्य नै गरे को छ । यसको �ि�या नै आर� भइस�ो । यसमा ५
��तशत सहु �लयत दरको ऋणको �ाज अनुदान �दने �व�ा ग�रएको छ । सरल कज�
�दनका ला�ग हामीले बैङ्कह�सँग छलफल �ि�या अ�घ बढाइसकेका छ� । बैङ्कह� �ो
पैसा �दनका ला�ग राजी भइसकेका छन् ।
जनतासँग म य�ो गनर् स�छु भ�े �ि�कोण छ, तर भनेज�ो ��ाव ले� स�ुहु� ।
�सकारण हामीले ��ेक �ानीय तहमा एक जना सामा�जक प�रचालक आ�थर्क
पुन��ानसँग काम गन� ��� रा�दै छ� । �समाफर्त य�ो खालको ��ाव तयार गन�,
बैङ्कसँग प�न स�कर् ग�र�दने, माक�िटङमा प�न स�कर् ग�र�दने, कायर्�म अ�घ बढाउन
प�न सहजीकरण ग�र�दने । यो गनर्का ला�ग �ानीय तहलाई केन्दर�व�ु बनाई यो काम
अ�घ बढाइरहेका छ� । �सकारण अब हामी जी�वकोपाजर्न, आ�थर्क सामा�जक
उ�ानलाई के�न्दरत भएर नै अगािड बढ् दै छ� ।
पुन�नर्म�णका ला�ग �व�भ� गैरसरकार� सं�ाले प�न काम ग�ररहेका छन् ।
उनीह�को काम��त �ा�धकरण क�तको स�ु� छ ?
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यसमा अ�हले हामी एउटा पुनरावलोकन गद� छ�, स��ै भ�े हो यो �वषयमा पुनरावलोकन
गनर् आव�क छ । उनीह�को काम हेन� स�भर्मा अ�लक�त �ाप भएको रहे छ । अ�हले
हामीले ��ेक कायर्कार� स�म�तको सद�ह�को संयोजक�मा एउटा िटम बनाएका
छ� । �सले स�ूणर् �ववरणह� सङ्कलन गद� छ र यथाथर्मा क�त काम भएको छ भनेर
हेद�छ ।
अक� कह� के भएको छ भनेर हेन� �ानीय तहको �ज�ेवार� हो । उनीह�लाई �सबारे
थाहा हु �, उनीह�लाई हामी �ववरण पठाइ�द�� । �सको आधारमा उनीह�लाई
�सको पुनरावलोकन गराउन थालेका छ� । �ो भयो भने यसले ‘��यर िप�र’
�नका�छ भ�े ला�छ ।
पुनः सव�बाट झ�ै १ लाख लाभ�ाहीह� थिपएका छन् । उनीह�का ला�ग थप �व�ीय
�व�ापन आव�क पछर् िक पद� न ? यसको अव�ा क�ो छ ?

यसमा ��ो सम�ा छै न । हा�ो पुन�नर्म�णमा ३ लाख र �बलीकरणमा १ लाख �दनुपन�
�ोअनुसार हामीले लाभ�ाहीको सूचीमा य�त ज�त आउन स�छ भनेर बजेटमै इ��� गेटेट
गरे र रा�ख�दएको अव�ा छ । दो�ो अथर्म�ालय माफर्त हामीलाई �नजी आवास
पुन�नर्म�णका ला�ग बजेट अभाव हु न �द�दैन� भ�े ��तबद्धता छ । �सकारण बजेटमा
सम�ा हु ने अव�ा छै न ।
अ�हले पुन�नर्म�णका ला�ग खचर्को अव�ा क�ो छ, दाताह�ले �द�ु भनेर
��तबद्धता गरेको क�त रकम �ा� भएको छ ? सरकार�तफर्बाट �ा� रकम कसर�
खचर् भइरहेको छ ?

अ�र�ि�� य स�ेलनमा दाताह�बाट ४ सय १० अरबको ��तबद्धता हो । �सबाहेक ६७
अबर् बराबरको राहत उद्धारमा खचर् भएको दे�खएको छ । �सकारण ३ सय ४३ अबर् मा�ै
हा�ो वा��वक ��तबद्धता हो । प� वष�य योजनाका ला�ग ९ सय ३८ अबर् बराबरको
हा�ो कूल आव�कता हो । �सले गद�खेर� दाताको स�ूणर् पैसा आउँ दाखेर� प�न ३
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सय ४३ अबर्म�ेमा २ सय ६२ अबर् मा�ै नेपाल सरकारसँग स�झौता भएर �ा� भएर
अ�घ बिढरहेको अव�ा छ । �सबाहेक प�न हामीले थप छलफल अ�घ बढाएका छ� ।
यसमा �व� बैङ्कलगायतका दातृ�नकायह�ले �हजो ��तबद्धता गरे को भ�ा थप रकम
प�न �दन सिकने गरे र छलफल अ�घ बिढरहेको छ ।
हा�ो पुन�नर्म�णको प�वष�य योजनाको म�ाव�ध मू�ाङ्कन आ��रक �हसाबले गरेका
छ� । यही माग ३ गते हामी �नद� शक स�म�तको बैठक ब�ै छ� र �ही बैठकबाट आउने
हा�ो ज�त अव�ध छ, २ वषर्को अव�ध�भ� स�ूणर् योजना कायर्�मह� �ीकृ�त गरे र
अगािड बढ् ने योजना छ । �समा चा�ह� ९ सय ३८ अबर्भ�ा कम रकम हु नेछ । �नय�मत
कायर्�म सरकारको �नय�मत बजेटबाट गन� र अ�ाव�क पुन�नर्म�णको काम चा�ह�
�ा�धकणले गन� यो एउटा �ि�कोण हामीले बनाएका छ� । �ाभा�वक ढङ्गले �समा केही
रकम कम हु नेछ, केही रकम हामी दाताह�बाट थप गरे र �ाउनेछ� । सरकारले केही
रकमह�को �व�ापन गरे र जाने छ । अ�हले� १ सय ८६ अबर् बराबरको रकम खचर्
भइसकेको अव�ा छ । यो वषर् १ सय ५१ अरब बराबरको बजेटको �व�ाको अव�ा
छ । �सकारण आगामी २ आ�थर्क वषर्�भ�मा काम गरे र जानका �न�� हा�ो
पुनरावलोकनबाट केही रकम कम हु ने भएकाले हामीलाई रकमको अव�ामा सम�ा
पद�न भ�े ला�छ ।
यद्यिप बजेट �व�ाको चुनौती छ । सङ्घीय सरकार र �दे श सरकारका ला�ग खचर्को
आ�नो माग छ तर �ो हु ँदा प�न हामी दातृ�नकायसँग प�न छलफल अ�घ बढाइरहेका
छ� । हामी एउटा काम र खचर्को खाका बनाएर सबैका बीचमा ��ुत गन�छ� र छलफल
गन�छ� । �सले गद� �ोतको �व�ापन गनर् सिक� भ�े ला�छ मलाई । बाइलेटेरल
छलफलबाटै आव�क �व�ीय �ोत जुटाउन स�छ� भ�े ला�छ ।
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�संहदरबारको ३ भागमा धमाधम रे ट�ोिफिटङ :

प��म मोहोडामा अझै काम सु� भएन

शम्भु दं गाल

�व�म संवत् १९६० मा त�ालीन �धानम�ी �ी ३ चन्दर शमशेरले नेपाल सरकारलाई २
करोडमा �ब�� गरे को �संहदरबारको एउटा भाग अझै ब�क� छ । २०३० साल असार २५
गते �संहदरबारमा भीषण आगलागी भयो । दरबारको ३ भाग आगलागीमा परे र ३ भाग
�� भए प�न सेनाले यसको अगािडको भाग जोगाउन सफल भएको �थयो ।
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�संहदरबारको प��म मोहोडा��त �संहदरबारको �ही भाग २०७२ वैशाख १२ को
भूक�को चपेटामा पय� ।
भूक�ले सामा� क्ष�त पुगेको दरबारको अ�घ�ो ख�लाई अ�हले फलामको टेकोले
घे�रएको छ । भूक� गएको झ�ै ४ वषर् �ब�तस�ा प�न यो भवनको ममर्त स�ार सु�
हु न सकेको छै न । तर यअ�घ यो भवनलाई भ�ाउने वा ममर्त गरे र �योग गन� भ�े
स�भर्मा पटक पटक अ�यन भएको छ । यसर� अ�यनका ला�ग मा�ै २ करोडभ�ा
बढ� खचर् भइसकेको छ ।
अ�यनका ला�ग इ��ाइ�� �र इ���नय�रङ �रसचर् ए� क��ट्या� �ा�ललाई
�ा�धकरणले �ज�ेवार� �दइएको �थयो । यो क�नीसँग �ा�धकरणले १ करोड ७०
लाखमा स�झौता गरे को �थयो । असारमा काम गरे र भदौमा ��तवेदन बुझाउन यो
क�नीले समयसीमा पाए प�न िढलागर� ��तवेदन �दएको �थयो । यो क�नीको
�ार��क ��तवेदनअनुसार �संहदरबारलाई रेट�ोिफट गनर् सिकने �ा�धकरणको भनाइ छ
। पुरानो �संहदरबारको भागलाई टेको लगाएर र �ा��क ओड्याइएको छ ।
यो भवनमा ग�रएको अ�यन अनुसार रेट�ोिफट गनर् सिकने ��तवेदन आएको छ ।
�ा�धकरणको सीईओ ज्ञवालीले रातोपाटीसँग भने– ‘�धानम�ी�ूको चाहना, हामी
सबैको चाहना, स�व भएस� संरक्षण गर�, स�व हु ँदैन भने �सलाई ��तकै राखेर
रेट�ोिफिटङ प�न नगन�, रे ट�ोिफिटङ प�न नगन� गरे र रा�ु हु ँदैन भ�े हामी सबैको �ि�कोण
हो । यो बीचमा हामीले अ�यनको कामलाई �स�ाय�, �वज्ञह�सँग पटक� पटक हामीले
छलफल अ�घ बढाय� र अ�हले अ�हले एउटा �न�षर्मा पुगेका छ� िक �संहदरबारलाई
�ार��क ��तवेदनका आधारमा यसलाई रे ट�ोिफिटङ गनर् सिक�, यसलाई सुर�क्षत
बनाउन सिक� र �ह�को �ेट हललाई स�ालन गनर् सिक� भ�े �न�षर्मा हामी
पुगेका छ� ।’
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अ�हले यो भवनको ममर्तका �वषयमा यसको डीपीआर र इ���नय�रङको काम सु�
भइसकेको उनले बताए ।
उनले भने– ‘�संहदरबार एउटा सबैको चासोको �वषय, एउटा ऐ�तहा�सक धरोहर,
यसलाई बचाउन सिकने अव�ा हामीले दे �� ।’ िडटेल िडजाइनको ��तवेदन आएप�छ
मा�ै यो भवनको रेट�ोिफिटङका ला�ग लागत आउने उनको भनाइ छ ।
भूक�प�छ �संहदरबारको पुरानो भवन अ�यनका ला�ग जापानी सं�ाले प�न अ�यन
गरेको �थयो । सो सं�ाले प�न �संहदरबारलाई रे ट�ोिफिटङ गरे र जोगाउन सिकने
��तवेदन �दएको �थयो ।
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२०७३ सालमा �ा�धकरणका त�ालीन सीईओ डा. गो�व�राज पोखरे ल संयोजक�मा
�संहदरबार �बलीकरण स�ाहाकार स�म�त बनाइएको �थयो । �व�भ� क्षे�का
����ह� रहेको �बलीकरण स�म�तको बैठकमा प�न �संहदरबारको पुन�नर्म�ण िकन
रोकेको भनेर दबाब �सजर्ना भएको �थयो ।
�संहदरबारको चिकर्एको यो भवनको अव�ाबारे जापानी �ा�व�धक टोलीले प�न
अ�यन गरेको �थयो । उ� टोलीले भौ�तक संरचनाको ��ान गन� य� �यो◌ेग गरे र ४
म�हनाअ�घ अ�यन गरेको �थयो । तर उ� अ�यन पय�� नभएको भ�ै �ा�धकरणले
�वज्ञ समूहस�हतको परामशर्दाता क�नीमाफर्त अ�यन गराइएको �थयो ।
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�संहदरबारको ३ भागको रे ट�ोिफिटङ :
�संहदरबारको उ�र, पूवर् र द�क्षणको भागमा ‘रे ट�ोिफिटङ’को काम भइरहेको छ । तर
प��म मोहोडाको दरबारको अगािडको भाग अझै के गन� भ�ेमा अ�ोलता कायमै छ ।
�ा�धकरणले २२ करोड लागतमा रे ट�ोिफिटङ थालेको हो । शम� �ु टे�ोलोजी जेभी
�नम�ण �वसायीले रेट�ोिफिटङको काम ग�ररहेको छ ।
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�ालर� बैठक भवन : के हु � प�हलो संसद भवन ?
�संहदरबार��त �ालेर� बैठक भवन भ�ाउने िक ममर्त स�ार गरे र �योग गन� भ�े
�वषयमा अझै प�न �ववाद छ । नेपालको प�हलो जन�नव��चत संसद बैठक बसेको यो
भवनमा २०६३ अ�घस� संसदीय अ�ास हु ने गरेका �थए ।
यो भवनलाई संसद स�चवालयले संसदीय सङ्�हालयका �पमा �व�ार गनर् खोजेको
छ भने �ा�धकरणले भ�ाउन �म�ने भए यसलाई भ�ाएर �वदे शी पाहु ना ब�े आवास
�नम�ण गनर् खोजेको छ ।
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�ा�धकरणका सीईओ ज्ञवालीले भने– ‘प�हले यसलाई भ�ाउनुपन� भ�े �रपोटर् रहे छ ।
सकेस� बचाउन पाए हु �ो भ�े धारणा रहेको छ । �शास�नक �हसाबले अ�यनको
काम अ�घ बिढसकेको छ । �ो �छट्टै अगािड बढ् छ ।’
ज्ञवालीले थपे– ‘�वदे शी रा�� �मुख आउँ दा प�न बा�हर कायर्�म गनुर्पन� अव�ा छ ।
�बम�ेकको कायर्�म हँ ◌ुदा सो�ीमा र गोकणर्मा रा�ेभ�ा सुरक्षाको बारे मा �च�ा
भयो । �संहदरबारको यो भागमा बनाउने हो भने सुर�क्षत हु � । हामीले केही कायर्�म
गनुर्पय� भने बा�हर जानुपछर् । यह� ठू लो खालको हल खो�ो भने ��ो हल प�न छै न ।
पररा�� म�ालयले एउटा अनुरोध ग�ररहेको छ । एउटा ��ो खालको �ब��ङ ब�ा
ठ�क हु � भ�े उह�ह�को आ�ह छ । �सलाई प�न �वचार ग�ररहेका छ� ।’
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उनले �ालेर� बैठकलाई कसर� संरक्षण गनर् सिकने भए संरक्षण गन� र संरक्षण गनर्
नसिकने भए भ�ाउने उनले बताए ।
यता संसद स�चवालयका एक कमर्चार�ले नाम उ�ेख नगन� सतर्मा भवन भ�ाउने
खचर्बापत ठू लै क�मसन आउने भएर भ�ानुपछर् भ�े पक्ष प�न सि�य रहेको बताए ।
उनले भने– ‘यो भवन भ�ाउनुपन� कुनै आव�कता नै छै न । �भ� गएर हे नर् स�ुहु�
धेरै क्ष�त भएको छै न । भ�ाएर यसलाई प�ाउन ठू लो खचर् ला�छ । क�तपयले �सको

प�न क�मसन आउने दे खक
े ा छन् । यसलाई अ�ाधु�नक संसदीय सङ्�हालय बनाउँ दा
रा�ो हु � ।’
�ा�धकरणले भूक�प�छ नेपालको प�हलो ऐ�तहा�सक भवनको �पमा समेत रहेको
�ालेर� बैठक भवनको अव�ाबारे कुनै अ�यन गरे को छै न ।
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रानीपोखर� पुन�नर्म�ण

गत असार ५ गते स�दा�ेमी र �ानीयवासीले काठमाड� महानगरपा�लकाक� उपमेयर
ह�र�भा खड् गीलाई रानीपोखर�को घ�स उपहार �दए । समयमा काम नगरे को भ�ै
उनीह�ले यसर� �वरोध गरेका �थए ।
य�ै गत पुस २४ गते पुन�नर्म�णमा भएको िढलाइको �वरोध गद� नेपाली क��ेस
�नकटको �वद्याथ� सङ्गठन ने�वसङ्घले रानीपोखर�मा फुटबल खेलेको �थयो ।
तर यसर� रानीपोखर�मा फुटबल खे�नु लोकत�मा �व�भ� त�रकारबाट आ�ना कुरा
अ�भ�� गनर् सबैलाई छुट रहेको राि�� य पुन�नर्म�ण �ा�धकरणका सीईओ सुशील
ज्ञवाली बताउँ छन् ।
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रानीपोखर� �नम�णको �ि�या अ�घ बिढसकेको सीईओ ज्ञवालीको दाबी छ । तर यता
काठमाड� महानगरपा�लकाक� उप�मुख ह�र�भा खड् गी भने अबको दुई तीन म�हनाप�छ
मा�ै रानीपोखर� पुन�नर्म�णको काम अ�घ बढ् ने बताउँ �छन् ।

१८औ � राि�� य सुरक्षा �दवसको अवसर पारे र रा�� प�त �वद्यादेवी भ�ार�ले २०७२ माघ २
गते रानीपोखर�को �शला�ाश ग�रन् तर उनले �शला�ाश गरेको नै ३ वषर् �ब�तस�ा
प�न रानीपोखर�को काम अ�घबढे को छै न । ब� महानगरपा�लका अक� बोलप� �काशन
गन� साइत हे रेर बसेको छ ।
पोखर�को बीचमा रहेको बालगोपाले�र म��र बनाउने �ज�ा पुरात� �वभागले �लएको
छ भने पोखर�को भाग बनाउने �ज�ा काठमाड� महानगरपा�लकाले �लएको छ ।
अझ रोचक कुरा त यसअ�घ महानगरपा�लकाले आह्वान गरे को टे�र �ि�यामा ज�ा ३
मा� �नम�ण �वसायीले सहभा�गता जनाएका �थए । तीम�े एउटाको कागजप�
न�मलेको, एउटाको �वसाय दत� �माणप� नै नभएको र एउटा �नम�ण क�नीले लागत
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इ��मेटभ�ा ११ ��तशत बढ� रकम माग गरे को महानगरपा�लकाका �व�ा ई�रमान
डङ्गोल बताउँ छन् ।
�व�ा डङ्गोलले रातोपाटीसँग भने– ‘गएको का��क २६ गते टे�र आह्वान भएको �थयो ।
३ वटा मा� �नवेदन परे को �थयो । मङ्�सर ११ गते टे�र खो�ा एउटाको कागजप�
पुगेन, एउटा क�नीले �वसाय दत� नवीकरण नै भएको रहे नछ । अक� र�बना
क�� �नले लागत इ��मेटभ�ा प�न ११ ��तशत बढ� रकम माग गरे र बोलप� पेश
गरेको �थयो । �नयमअनुसार यसलाई प�न छनौट गनर् �मलेन र टे�र ��गत भयो ।’
उनले महानगरपा�लकाले रानीपोखर� पुन�नर्म�णका ला�ग फे�र बोलप� आह्वान गनर्
लागेको बताए ।
महानगरपा�लकाको हचुवा �नणर्य : ६ करोड �ाहा, लागत इ��मेट ३ गुणा बढ्यो
रानीपोखर� पुन�नर्म�णमा सु�दे�ख नै काठमाड� महानगरपा�लकाले हचुवामा �नणर्य गद�
करोड� �पैय�को क्ष�त भएको छ । मेयरका �पमा �नवा�चर्त भएर आएप�छ �वद्यासु�र
शा�ले रानीपोखर� व�रप�र कफ� सप बनाउने, पोखर�को िप�धमा टायल हा�ने आधु�नक
पोखर� बनाउने योजना अ�घ सारे र काम सु� गरे का �थए । उनले पोखर�मा कङ्ि�टको
पख�ल लगाउने काम सु� ग�रसकेका �थए तर स�दा�ेमीह�को �ापक �वरोध र
दबाबका कारण प�छ हट् न बा� भएका �थए ।
यता पुरात� �वभागले प�न आरसीसी िप�रस�हत बालगोपाले�रको म��र बनाउन
था�ो । �वभागको कामको प�न �वरोध भयो र अ�तः �ताप म�कालीन शैलीमा
म��र बनाउन तयार भयो । महानगरपा�लकाले अ�हले रानीपोखर� पुन�नर्म�णका ला�ग
�ाटबाहेक १२ करोड ६६ लाख लागत इ��मेट तयार पारे को छ । तर दुई वषर्अ�घ
सु�मा ६ करोड ११ लाखको लागत इ��मेट गरे कोमा तीन गुणा बढाएर १२ करोड ६०
लाख �पैय� पुय�इएको छ ।
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यसअ�घ महानगरपा�लका र पुरात� �वभागले हचुवाको भरमा काम गद� ५ करोड
�पैय� �ाहा भएको छ ।
महानगरले व�्डवाइड कँडेल केएन के जेभी �नम�ण �वसायीमाफर्त रानीपोखर�मा
कङ्ि�टको पख�ल लगाएको �थयो । जन�रबाट �ापक �वरोध भएप�छ ४ करोड खचर्
गरे र लगाइएको कङ्ि�टको पख�ल भ�ाउने �नणर्य भएको छ ।
य�ै पुरात� �वभागले बालगोपाले�र म��र �नम�णमा आरसीसी िप�र उठाएप�छ
�सको �वरोध भयो । म��र �नम�णका �ममा प�न १ करोड गर� अ�हलेस� रानीपोखर�
पुन�नर्म�णका �ममा ५ करोडभ�ा बढ� रकम �ाहा भइसकेको छ ।
प�छ सुत�, चुना र इँटा �योग गरे र पर�रागत शैलीमा म��र बनाउन त था�लयो तर
जङ्गबहादुरले पुन�नर्म�ण गरे को गु�ज शैलीमा गन� िक �तापम� कालीन �शखर
शैलीमा गन� भ�े अक� �ववाद सु� भयो । �तापम� कालीन शैलीमा बनाउने �नणर्य
भएप�छ म��र �नम�णको कामले ग�त �लन सकेको छै न ।
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रानीपोखर� पुन�नर्म�णका ला�ग अक� बोलप� आह्वान गन� �ि�या प�न अझै सु� भएको
छै न । अब त�ालै बोलप� आह्वान भए प�न वैशाखदे�ख मा�ै रानीपोखर� पुन�नर्म�णको
काम सु� हु ने दे�ख� ।
अ�घ�ो वषर् पुस ११ गते रानीपोखर� �नम�णको �वषयलाई �लएर महानगरपा�लकाका
मेयर �वद्यासु�र शा� र उपमेयर ह�र�भा खड् गीबीच �ववाद भएको �थयो ।
सरकार� �नकायले मौ�लकाता मासेर रानीपोखर� पुन�नर्म�ण गनर् लागेको भनेर सव��
अदालतमा मुद्दासमेत परे को �थयो । २०७४ पुस १३ गते दीपक �व�म �म�ले पुरात�
�वभाग समेतलाई �वपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका �थए । गत वषर् नै माघ २ गते मौ�लकता
न�ब��ने गर� पुन�नर्म�ण भइरहेको ��तवेदन अक� आदे श नभएस� एक म�हनामा पेश
गन� �ल�खत जवाफ परे प�छ अ��म सुनुवाइका ला�ग पेश गनूर् भ�े आदे श भएको �थयो
।
रानीपोखर� पुन�नर्म�णबारे �ा�धकरण र महानगरको य�ो छ भनाइ
सुशील ज्ञवाली, सीईओ, राि�� य पुन�नर्म�ण �ा�धकरण
मैले दो�ो कायर्कालका ला�ग �ज�ेवार� स�ाले लग�ै रानीपोखर�को कामलाई अगािड
बढाउन �व�भ� खालका छलफल अगािड बढाई एउटा टु ङ्गोमा पुय�एको छु ।
रानीपोखर�को पुन�नर्म�णका ला�ग जुन म��रको �तापकालीन शैली हो, �स ढङ्गले
बनाउनेलगायतका कुरा अ�घ बढाएका छ� ।
ज�तबेला �ा�धकरणको �ज�ेवार� मैले स�ा�लरहेको �थएँ । �ो अव�ामा
रानीपोखर�को पर�रागत ढङ्गले पुन�नर्म�णको काम अगािड बढाएकै �थय� । �ो
कामको ठे �ा �ि�या प�न अ�घ बढे को �थयो । �शला�ासप�छ काम अ�घ बढे को
अव�ा हो । तर प�छ �ो बीचमा यह�लाई थाहा छ, मेरो �नर�रता �ा�धकरणमा रहन
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सकेन । �ो बीचमा �ह� कङ्ि�टको �योग हु न,े मौ�लकतालाई �ान न�दने खालका
अव�ाह� �सजर्ना भएको रहे छ, जसकारण �ह� �ववाद उ�� भयो ।
पुरात� �वभागले हे रेको एउटा म��रको पुन�नर्म�णमा �नकै लामो �ववाद भयो । कसैले
यसलाई गु�ज शैलीमा बनाउनुपन� भने, कसैले जङ्गबहादुरको समयमा भएको ज�ो र
कसैले �तापकालीन समयको �शखर शैलीमा बनाउनुपछर् भ�े �ववाद रह्यो । हामीले
�वज्ञह�सँग छलफल गरे र एउटा �न�षर् �नका�� । �शखर शैलीमा बनाउने भनेर
�सको िडजाइनको काम सु� भइसकेको छ । �ेमनाथ मा�ेलगायतको एउटा िटम
बनाएर यो काम अ�घ बिढसकेको छ ।
पोखर�को िप�धमा क�ो खालको �नम�ण साम�ी �योग गन� भ�े �ववाद रहेको �थयो ।
�सलाई हामीले टु ङ्गो लगाई कालीमाटी र बालुवा �योग गनर् सिक� भ�े �न�षर्
�नकालेर �वज्ञह�लाई �ो अ�यन गनर् लगाएर �सको टे�र गनर् लगाएर टे�र �ि�या
स�� ग�रएको छ । थाहा छै न महानगर उप�मुखले कसर� भ�ुभयो ? महानगरबाट �हजो
मा� �लएको �रपोटर्अनुसार टे�र �ीकृत भएर स�झौता गन� �ि�यामा अ�घ बिढसकेको
छ।
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ह�र�भा खड् क� : उपमेयर, काठमाड� महानगरपा�लका

रानीपोखर� पुराता��क स�दा भएकाले यसको पुन�नर्म�ण पर�रागत �नम�ण
साम�ीले हु नुपछर् भ�े मेरो भनाइ हो । �वज्ञह�ले �ह� कङ्ि�टको पख�ल लगाएको
भनेप�छ म प�न झसङ्ग भएर हे नर् गएको �थएँ । यो त हा�ो पुख�ले छोडेर गएको चीज हो ।
यसलाई त हामीले संरक्षण गन� मा� हो, बनाउने है न । बनाउनु त पछर् प�हलेकै �नम�ण
साम�ीले बनाउनुपछर् भ�े मेरो भनाइ हो । यह� �वदे शीह� हे नर् आउने भनेकै पुराता��क
स�दा हेनर् आउने हो । �ही हेन� कुरा भएन भने हा�ो आय�ोत प�न मा�स�दै जा� ।
प�हला म��र गु�ज शैलीमा बनाउने भनेको तर �ताप म� शैलीमा बनाउनुपछर् भ�े
भयो । प�हलाको ठे केदारले कङ्ि�टको पख�ल फुटाउन फे�र पैसा मागेकाले प�न यसको
�नम�णको काममा िढलाइ भएको हो । उहाले मुद्दा हालेप�छ काम सबै रोिकन था�ो ।
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अब दुई �दन म�हना�भ� यसको काम स� हु � होला । अ�� प�न मलाई स�दा
�ेमीह�ले घ�स उपहार �दन आए । �ो कुरालाई म सकारा�क नै �ल�ु । �ो
घ�घ�ाउन आएको कुरालाई नकारा�क �पमा �ल�ँ । �सको भो�लप� नै मैले �ह�
डोजर लगाउन लगाएँ । यसबारे मा मेयरसाबसँग प�न कुरा गछुर् । मुद्दा हा�ल�दएका कारण
प�न िढलो भएको हो ।
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भूक� पूवर्सचेतना ��व�ध :

चीनमा भूक�को झट् का आउनभ�ा अ�घ
नै सूचना !
२० सेके�अ�घ मा� सूचना पाए हताहतीमा ६३% कमी हु ने

चीनले भूक� आउनुअ�घ नै सु�चत गन� �णाली �वकास गरे को छ । उसको द�क्षण–
प��म �ा� �सचुवानको राजधानी चेङदुमा यो आ�व�ारको एक वषर्अ�घ पर�क्षण प�न
ग�रसिकएको छ ।
यसका ला�ग रे िडयो, िटभी, मोबाइलज�ा धेरैवटा �सारण �णालीह�को उपभोग गरे र
भूक� ध�ा आउनु केही सेके�अ�घ नाग�रकह�लाई भूक� आउन लागेको चेतावनी
�द� ।
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“भूक� आउनुअ�घ �दइने चेतावनी भूक�को भ�व�वाणी होइन,” ‘�सचुवान
�ो�भ�क� �ा�ोटर�’ तथा ‘चेङ्दु उ�–��व�ध �कोप �ूनीकरण इ���ुट’का �मुख
वाङ टु नले भने ।
यसबारे थप बताउँ दै वाङ्ले भने, “रे िडयो तरङ्ग �स��क (भूक�ीय) तरङ्गभ�ा �छटो
�सारण हु � भ�े �सद्धा� �योग गरे र यसले भूक�को ध�ा आउनुअ�घ नै
मा�नसह�लाई सुर�क्षत हु न केही सेके� समय �द� । यो ��व�धमा भूक�को केन्दरबाट
तपाईं ब�े क्षे� ज�त टाढा छ, तपाईंसँग उ�त नै बढ� समय हु � ।”
भूक�को पूवर् जानकार�ले हु ने फाइदा
अनुस�ानह�ले भूक� आउनु ३ सेके� अ�घ थाहा पाइएमा हताहती सङ्�ा १४
��तशतले घटाउन सिक� भ�े दे खाएको छ । ��ै १० सेके�अ�घ थाहा हु ँदा ३९
��तशत घट् छ भने २० सेके�अ�घ थाहा हु ँदा हताहती सङ्�ा ६३ ��तशतले घटाउन
सहयोग गछर् ।
रासाय�नक, आण�वक उद्योगदे�ख ती� ग�तको रे लमागर् र सहर� भू�मगत रे ल
स�ालज�ा अ�� संवेदनशील क्षे�मा भूक� आउनुअ�घको चेतावनीले उ�े�
जीवन बचाउँ छ र सहायक �कोप रो� सहयोग गछर् ।
उनका अनुसार हाल चेङ्दुको चेतावनी �णालीले २२ लाख वगर् िक�म समेटक
े ो छ । ��त
क्षे�मा ६६ करोड मा�नसह�को बसोबास छ ।
७१ सके� अ�घनै �दइयो ७ रे�र �ेलको भूक�को पूवर् चेतावनी
यो �णाली चीनमा नै आ�व�ार भएको भने होइन । यो �णाली �योगमा �ाउने चीन
जापान र मे��कोप�छ ते�ो मुलुक हो ।
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सन् २०१७ अग� ८ मा �सचुवानको �जउझाइगोउ काउ�ीमा ७ रे �र �ेलको भूक�
गएको �थयो । यही �णाली �योग गरे र उ� भूक� आउनु ७१ सेके�अ�घ नै भूक�को
पूवर् चेतावनी नाग�रकह�लाई पठाइएको �थयो ।
उ� समय भूक�को इिपसे�रबाट ३०० िक�म टाढा रहेको चेङ्दुका नाग�रकह�का
�सारण मा�मह�मा अचानक ‘७१ सेके��भ� भूक� आउँ दैछ’ भनेर काउ�–डाउन
सु� हु न थालेको �थयो ।
चेङ्दुक� बा�स�ा याङ �ल�वङले भूक� आउनुअ�घको अव�ा �रण गद� भ�नन्, “म
काम ग�ररहेको �थएँ , ए�ा�स हवाई ��तरक्षा चेतावनीज�ो आवाज आउन था�ो ।
�सप�छ म�हलाको �रको तीखो आवाजले भूक� सु� हु ने समयको काउ�–डाउन
सु� गनर् था�ो ।”
उनका अनुसार �सको १० सेके�प�छ पूरा भवन ह��न था�ो ।
सोही �दन भूक�को एिपसे�रबाट २०० िक�म टाढा रहेको बे�ुआनमा मा�नसह�लाई
भूक� आउन ४० सेके� रहेको सूचना आएको �थयो ।
चीनले �सचुवान र �छमेक� यु�ान �ो�भ�मा २,००० वटा �नगरानी केन्दरह� �नम�ण गनर्
सु� भइसकेको छ ।
चाइना अथर्�ेक एड�म�न�� स
े नले सन् २०२० स� चीनको भूक� �भा�वत �सचुआन,
गे�ु र यु�ा �ो�भ�मा य�ा १५,००० केन्दर बनाउने लक्ष �लएको छ ।
�यनले ज�मनमु�न ८ दे�ख २० िक�म तलस�का �खचाव र ऊज�को त�ाङ्कह� सङ्कलन
गछर् ।
यसले अनुस�ानकत�ह�लाई अझ रा�र� भूक�ीय ग�त�व�धह�को �नगरानी गनर्
सक्षम बनाउँ छ र भूक�बारे भ�व�वाणीलाई स�व बनाउँ छ ।
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चाइना अथर्�ेक एड�म�न�े«सनले भूक�को पूवर् चेतावनी �दने �णालीमा ३० करोड
अमे�रक� डलर खचर् ग�रसकेको छ । यस �णालीले भूक�ले पैदा गन� पी–तरङ्गलाई
पि�� ।
यो भूक� �ाउने एस–तरङ्ग आउनु केहीअ�घ नै सतहमा आइस�े हा�न नगन� ती�
ग�तको तरङ्ग हो । एस–तरङ्ग पी–तरङ्गभ�ा केही सु� ग�तमा �सार हु ने भएकाले केही
प�छमा� ज�मन ह�ाउन आइपु�छ ।
यो ��व�ध आफैमा सन् २००८ मा �सचुवानमा आएको ७.९ रे�र �ेलको भूक�बाट
भएको ठू लो हताहतीप�छ �वकास गनर् था�लएको �थयो । उ� समय आएको �वशाल
भूक�मा परे र ८०,००० मा�नसह�को �ान गएको �थयो ।
यो �णालीको �भावका�रता आक��क अव�ामा मा�नसह�ले के गनुर्पछर् भ�े
जानकार�मा �नभर्र हु ने हङ्कङ पो�लटे��क यु�नभ�सर्टीमा भूक� खतरा �व�ापनका
सहायक �ा�ापक डा. िटमोथी �सम बून–वीले भने ।
“�सको अथर् �ो थाहा �दइएको थोरै सेके�मा मा�नसह�ले सही �नणर्य �ल�न् िक
�ल�दैनन् भ�े हो । मा�नसलाई य�त सेके�प�छ भूक� आउँ छ भ�े थाहा �द�इदा उनीह�
भवनह�बाट हामफा�न थाले भने त यसले उ�ो असर गनर्था�छ । �सैले
सवर्साधरणह�लाई उ�चत ता�लम र �शक्षाको ज�र� पछर् ,” िटमोथीले भने ।
अग�मा आएको भूक�बारे ग�रएको पूवर् चेतावनीले क�तको �ान ब�ो भ�े �ववरण
�ा� भइसकेको त छै न । तर यो ��व�ध सन् २००८ को भूक� आउनु अ�घ हु �ो भने
२०,००० दे�ख ३०,००० मा�नसह� बचाउन सिकने कुरा वाङ टु नले गरेको एक
अनुस�ानको �रपोटर्ले देखाएको छ ।
“हामीले भूक� आउनुअ�घको पूवर्चेतावनीमा थप प�र�ार गद� लानुपछर् र यसलाई अझ
�छटो बनाउने र सिटक बनाउनुपछर् ,” डा. िटमोथीले भने ।
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तर पूवर्चेतावनीले मा� मा�नसह�लाई बचाउन नस�े िटमोथीले बताए । उनका अनुसार
मु� �ान संरचना ब�लयो बनाउनमा नै �दनुपछर् ।
“भूक� आफैले माद�न, संरचना र भवनह�ले मान� हो, ” उनले भने ।
�ोत : �स�ह्वा र साउथ चाइना मो�नर्ङ पो�
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भूक�ले क्ष�त भएका �ा� सं�ा
�नम�णको काम ब� सु�
अ�� तामाङ
काठमाड� । माघ २ गते दे शभर राि�� य भूक� सुरक्षा �दवस
मनाइँदैछ । यो �दवस मनाउँ दै गद� जो कसैलाई प�न तीन
वषर्अ�घको भूक�को स�झना आउँ छ । २०७२ वैशाख १२ को ७.८ �ा���ुटको ठू लो
भूक� र �सका पराक�नह�म�ेका सबैभ�ा ठू लो वैशाख २९ को पराक�नबाट
नेपालको �ा� क्षे� प�न �भा�वत ब�ो ।
भूक�ले ३१ �ज�ाका १ हजार १ सयभ�ा बढ� �ा� सं�ामा क्ष�त�� ब� पुग,े
जसम�े अ�त �भा�वत १४ �ज�ा र अ� �ज�ा गर� ५ सय ४४ �ा� सं�ा
पूणर्�पमा क्ष�त�� भए ।
भ�पुर, धा�दङ, दोलखा, �स�ुपा�ोक, का�ेपला�ोक, ल�लतपुर, मकवानपुर, रसुवा,
�स�ुली रामेछाप, ओखलढु ङ्गा, काठमाड�, गोरखा र नुवाकोट २०७२ को भूक�बाट
अ�त �भा�वत �ज�ाको सूचीमा परे का छन् । यी �ज�ामा रहेका ८ सय ९६ �ा�
सं�ाम�े ३ सय ६१ पूणर् क्ष�त र ३ सय १ आं�शक क्ष�त हु न पुगे । भूक�प�छ ती
�ज�ामा त�ाल सेवा �दन सरकारले अ�ायी भवन बनाए प�न �ायी भवन भने
अ�हलेस� बनेका छै नन् ।
हु न त सरकारले पूणर् �पमा क्ष�त भएका ५ सय ४४ वटा प�� भवन �व.सं. २०७८
सालस� �नम�ण ग�रस�े जनाएको छ । तर यो ल� पूरा गन�गर� काम हु न सकेको
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छै न । अ�हलेस� एक दुईबाहेक प�� भवन �नम�ण हु न नसकेबाटै ल� पूरा नहु ने
सङ्के त दे�ख� । भूक� गएको ३ वषर्प�छ मा�ै प�� भवन �नम�ण सु� भएको छ ।
प�� भवन �नम�ण ब� सु�
भूक�प�छ क्ष�त भएका �ा� सं�ा �नम�णमा ४५ वटा दातृ�नकायले सहयोग गद�
आएका छन् । जाइकाको सहयोगमा केन्दरीय अ�ताल �सू�तगृह र वीर अ�ताल
�नम�ण कायर्को अ��म चरणमा छन् ।
�ा� तथा जनसङ्�ा म�ालयका व�र� जन�ा� �शासक �नय उपा�यका
अनुसार सामा� क्ष�त भएका �ा� सं�ा हजारभ�ा धेरै छन्, जसको ममर्त
सिकएको छ । �वगत ३ वषर्को अव�धमा सामा� क्ष�त भएका �ा� चौक� ममर्तको
काम झ�ैझ�ै सिकएको उपा�ाय बताउँ छन् ।
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म�ालयले प�� भवन �नम�णको काममा यस आ�थर्क वषर्दे�ख ग�त �लएको छ ।
�व�भ� दातृ�नकायको सहयोग र �ा� म�ालयको सहकायर्मा ४५ वटा प�� भवन
�नम�ण भइरहेको म�ालयको दाबी छ ।
सेवा �भा�वत हु न न�दन सु�मा टे�, �सप�छ अ�ायी टहरा र अ��ममा प�� भवन
�नम�ण गन� सरकारको योजनाअनुसार यो वषर्दे�ख प�� भवन �नम�णलाई ती�ता
�दइएको हो ।
२ सय ६४ बनाइस�ुपन�
पुन�नर्म�ण �ा�धकरणको केन्दरीय काय�लयका इ���नयर �पन शाहका अनुसार यो वषर्
२ सय ६४ वटा �ा� सं�ाको प�� भवन स�� गनुर्पन�छ । पुन�नर्म�ण
�ा�धकरणले �ा� सं�ाको भवन �नम�ण गन� �ज�ा �लएर केहीको �नम�ण सु�
भइसकेको र कुनैको टे�र �ि�या सु� भएको छ । २ सय ६४ म�े नेपाल सरकारले ५३
वटा प�� भवन �नम�ण गनुर्पन� छ भने अ� १ सय ५६ वटा भारत सरकारको अनुदानमा
बनाउने तयार� छ ।
नेपाल सरकारले बनाउने ५३ वटा ��ेक �ा� सं�ामा दुई करोडको दरले १ अबर् ४
करोड बजेट �व�नयोजन ग�रएको छ । १५ म�हना�भ�मा भवन �नम�णको काम स��
गन� उद्दे�ले �ा� सं�ाका भवन �नम�ण गन� काम भइरहेको �ा�धकरणले जनाएको
छ।
ज�ाको अभाव
आ�थर्क वषर् २०७३÷०७४ मा युरोिपयन यु�नयनको सहयोगमा ५ सय आं�शक क्ष�त
भएका �ा� सं�ाह�को ममर्त र केही ि��ाब (अ�ायी) भवन बनाउँ ने योजना
�ीकृत भई २ सय ९८ वटा सं�ा सं�ाको ममर्त कायर् स�� भएको �थयो । ��ै
आ.व. ०७४÷०७५ मा सयवटा �ा� सं�ाको ममर्त कायर् भएको �थयो ।
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पूणर् �पमा क्ष�त भएको �ा� सं�ाको ज�ामा अ�ायी भवन �नम�ण गरे को र
प�� भवन �नम�णको ला�ग ठाउँ अभाव भएको म�ालयको भनाइ छ । ज�ा अभावले
भवन �नम�णको काम अगािड बढ् न केही क�ठन भएको उसको दाबी छ । ज�ा ख�रद
गन� नी�त नभएकाले �ा� भवन �नम�णका ला�ग सावर्ज�नक ज�ामा नेपाल
सरकारले अनुम�त �दनु◌ुपन� व�र� जन�ा� �शासक उपा�याको भनाइ छ । ‘ज�ा
अभाव हु ँदा भवन �नम�णको काम सोचेजसर� अगािड बढ् न सकेको छै न । ि��ाब
अथ�त् अ�ायी हटरा ३ सयवटा बनाएको छ’, उपा�ायले रातोपाटीलाई बताए । आ.व.
०७३÷०७४ दे�ख �ा�का भवन �नम�ण गन� �ज�ा �ा� म�ालयले
पुन�नर्म�णलाई �दएको छ ।
यसर� ब�न् नय� भवन
जनसङ्�ा, बजार क्षे�, �बरामी र सडकलाई �ाल गद� �ा� चौक� र अ�ताल
�नम�ण ग�रनेछ । �सका ला�ग �ा�धकरणले वग�करण नै गरे को छ । अ�ताल
एबीसीमा प�न १, २, ३ र ४ गरे र �वभाजन ग�रएको छ भने �ा� चौक�लाई १, २, ३ र
४ गरे र �वभाजन ग�रएको छ ।
जाइकाले �नम�ण गद� गरे को वीर र �सू�तगृहलाई ४ अबर् जापा�नज रकम छुट्याएको छ ।
य�ै केएफड�ूले बनाउने ४ वटा �ा� सं�ाका ला�ग १० �म�लयन युरो छुट्याएको
छ । फे�र केएफड�ूले नै थप ९ वटा भवन �नम�ण गन� भ�नएको छ, जसका ला�ग प�न
१० �म�लयन युरो नै छुट्याएको छ । यूएसएआईडी, जाइकालगायत नेपाल र अ�र�ि�� य
गर� भूक�प�छ क्ष�त भएका �ा� सं�ा �नम�णको ला�ग ४५ वटा सं�ाह�ले
सहयोग गरेका छन् ।
२४ वडा �ा� चौक��वहीन
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भूक� �भा�वत �ा� सं�ा �नम�णका ला�ग पुन�नर्म�ण �ा�धकरण, सरकार र
दातृ�नकायको सहयोग छ । तर �ा� क्षे�मा दे�खएको ठू लो सम�ा भनेको �नय�मत
�नम�ण गनुर्पन� भवन हो ।
सङ्घीयताप�छ �नय�मत �नम�ण गन� भवन कसले बनाउने, कह�बाट बनाउने ज�ा �वषय
�� नहु ँदा भूक�ले क्ष�त भएको �ा� सं�ाभ�ा ठू लो सम�ा उ��एको उपा�ाय
बताउँ छन् ।
मुलुक सङ्घीय अ�ासमा गएप�छ २ हजार ४ सय �ानीय �नकायका वडाह�मा कुनै
प�न �ा� सं�ा छै नन् । �ा� म�ालयले �नय�मत कायर्�म माफर्त वािषर्क ५ सय
�ा� सं�ाको भवन �नम�ण तथा ममर्त गद� आइरहेको जनाएको छ ।
तर सङ्घीयता संरचनामा गएप�छ ममर्त तथा �नम�णको काम �ानीय, �दे श र केन्दर
सरकार कसले गन� भ�े �� पा�रएको छै न । यसले प�न केही सम�ा आएको
सरोकारवालाह� बताउँ छन् । गत वषर्दे�ख सरकारले नय� भवन �नम�णका ला�ग बजेट
�व�नयोजन नगरे प�छ भवन �नम�णको काम अलप� परे को �ा� म�ालयले जनाएको
छ।
म�ालयका व�र� �शासक उपा�य भ�न्, ‘भूक�ले क्ष�त पुय�एको ५ सय ४४
भवनभ�ा क्ष�त नपुय�एको �ज�ाह�मा धेरै भवन �नम�ण गनुर्पन� छ । सरकारको
�ा� भवन �नम�णका ला�ग �नर�र वािषर्क कायर्�ममा आउँ ने बजेट गत वषर् र यो
आ�थर्क वषर् प�न आएन ।’ ३ हजार उप�ा� चौक� �ा� चौक� प�रमाजर्न भएप�छ
२४ सय वडा �ा� चौक��वहीन भएका हु न् ।
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भूक�प�छको पुन�नर्म�णले अथर्त�मा
वृ�द्ध

�ाउन

सकेन,

९

खबर्को

पुन�नर्म�णमा पौने २ खबर् मा� खचर्
ए�लजा उ�ेती

भूक� गएको झ�ै चार वषर् भएको छ । २०७२ सालमा
गएको भूक�ले कैय� मानवीय र भौ�तक क्ष�त भयो । भूक�ले
�सजर्ना गरे को सम�ाका बाबजुत भ�ाएको भौ�तक
संरचनाको नव�नम�ण र पुन�नर्म�णले अथर्त�लाई चलायमान बनाउने अवसरका �पमा
�वज्ञह�ले हे रेका �थए ।
भूक�मा �� भएको भौ�तक संरचना नव�नम�ण तथा पुन�नर्म�णका कारण �दे शमै
कैय�◌ैले राजेगार� पाउने, �वकास �न�म�णको काम हु न थालेप�छ आ�थर्क ग�त�व�ध
बढ् ने र अथर्त�मा सकारा�क �भाव पान� क�तपयको बुझाइ �थयो । तर भूक�प�छको
पुन�नर्म�णले समयमै ग�त �लन नस�ा अथर्त� बढाउन खासै मद्दत पुगेन ।
भूक�प�छ प�वष�य योजना सावर्ज�नक गद� पुन�नर्म�णको काम स�े भ�नएको �थयो ।
प�च वषर्मा ९ खबर्को आव�कता रहेको भ�नए प�न प�वष�य योजनाको ते�ो वषर्
भइस�ा २ खबर् प�न खचर् हु न सकेको छै न । हालस� १ खबर् ८६ अबर् �पैय� खचर्
भएको पुन�नर्म�ण �ा�धकरणले जनाएको छ ।
अथर्�वद �ा.डा. गो�व� नेपाल भूक�प�छको �नम�णले जुन ग�त �ल� भ�े सो�चएको
�थयो �सो हु न नस�ा अथर्त� चलायमान हु न नसकेको बताउँ छन् । उनी भ�न्,
‘भूक�प�छको पुन�नर्म�णमा दाताह�ले ४ खबर्को ��तबद्धता जनाएका �थए तर
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दाताको भ�ा सरकारको खचर् बढ� भयो । यसबीचमा पुन�नर्म�णको �ज�ा �लएको
पुन�नर्म�ण ��धकरणको नेतृ� २, ३ पटक प�रवतर्न भयो । भूक�लग�ै भारतले
नाकाब�ी लगायो, जसले गद� सो वषर् १ ��तशतभ�ा कम आ�थर्क वृ�द्ध भयो ।
�सप�छको वषर्मा ७ ��तशतले आ�थर्क वृ�द्ध भएको �थयो, जसले बढ� आ�थर्क वृ�द्ध
भएको ज�ो दे�खयो तर �ो बढ� �थएन । भूक�ले अथर्त�मा खासै ठू लो वृ�द्ध �ाउन
सकेन ।
�वनाशकार� भूक��छ राि�� य योजना आयोगले गरे को पो� िडजा�र ए�ससमे�का
अनुसार कुल नो�ानीमा �नजी क्षे�को नो�ान ७४ ��तशत अथ�त क�रब १ खबर् १५
अबर् ६ करोड �पैय� बराबर �थयो । यसमा मझौला तथा साना उद्योग �वसायम�े ९०
��तशत �वसाय क्ष�त�� अव�ामा भएको सो �रपोटर्ले भनेको �थयो । नेपाल उद्योग
वा�ण� महासङ्घका व�र� उपा�क्ष शेखर गो�छा जुन �हसाबले भूक�प�छ
अथर्त�मा वृ�द्ध हु ने अपेक्षा ग�रएको �थयो, सो नभएको बताउँ छन् । उनले ४, ५ लाख
मा�नस अझै प�न छानो�वहीन भएको र भूक�ले क्ष�त भएको उद्योग प�न अझै तङ्��न
समय ला�े दे�खएको बताउँ छन् । सरकारले �वकास �नम�णमा समयमै काम र खचर् गनर्
नस�ा भूक�ले अथर्त� चलायमान बनाउन नसकेको उनको तकर् छ ।

९ खबर्को पुन�नर्म�णमा पौने २ खबर् मा� खचर्
पुन�नर्म�णका ला�ग ९ खबर् ३८ अबर् �पैया खचर्को प�हचान भएको हो, जुन प� वष�य
योजनाका ला�ग �थयो । तर हालस� १ खबर् ८६ अबर् �पैय� मा� खचर् हु न सकेको
पुन�नर्म�ण �ा�धकरणका सीईओ सुशील ज्ञवाली बताउँ छन् ।
उनका अनुसार अ�हले १ खबर् ९१ अबर् �पैय� �ीकृ�त भएर काम अ�घ बिढरहेको छ ।
खचर् पुनरावलोकन गद� क�रब ७ खबर् खचर् हु ने दे�खएको छ । यद्यिप बजेट
�व�ापनमा प�न उ��कै चुनौती छ । ज्ञवाली सङ्घीय सरकार र �दे श सरकारका
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ला�ग खचर्को आ�नो माग भएकाले दातृ �नकायसँग प�न छलफल अ�घ बढाइरहेको
उ�ेख गछर् न् ।
यो वषर् पुन�नर्म�णका ला�ग १ खबर् ५१ अबर् आव�क
चालु वषर् पुन�नर्म�णका ला�ग १ खबर् ५१ अबर् �पैय� आव�क रहेको पुन�नर्म�ण
�ा�धकरणले जनाएको छ । ��धकरण सीईओ ज्ञवालीले सो रकम आव�क रहेको
� ाए ।
औ�

पुन�नर्म�णका ला�ग दाताह�बाट ४ खबर् १० अबर् �पैय�को ��तबद्धता आएको हो ।
�सबाहेक ६७ अबर् �पैय� बराबर राहत उद्धारमा खचर् भइसकेको छ । यसकारण

वा��वक ��तबद्धता भनेको ३ खबर् ४३ अबर् �पैय� मा�ै हो◌े । प� वष�य योजना पूरा
गनर् ९ खबर् ३८ अबर् �पैय� बराबरको आव�कता छ । दाताको स�ूणर् पैसा आउँ दा ३
खबर् ४३ अबर् �पैय�म�ेमा २ खबर् ६२ अबर् �पैय� मा�ै नेपाल सरकारसँग स�झौता भएर
�ा� आउने �ि�या अगािड बिढरहेको छ ।
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यसमा �व� बैङ्कलगायतका दातृ�नकायह�ले �हजो ��तबद्धता गरे को भ�ा थप रकम
प�न �दन सिकने गरे र छलफल अ�घ बढे को छ । यही माघ ३ गते �नद� शक स�म�तको
बैठकबाट २ वषर्को अव�ध�भ� स�ूणर् योजना कायर्�मह� �ीकृ�त गरे र अगािड बढ् ने
योजना छ । �सका ला�ग ९ खबर् ३८ अबर् �पैय�भ�ा कम रकम हु नेछ ।
भूक�प�छको आ�थर्क वृ�द्धदर
२०७२ वैशाख १२ को भूक� र �सप�छको पराक�नले ८ हजार ८ सयभ�ा बढ�ले
जीवन गुमाएका �थए । २२ हजारभ�ा बढ� घाइते भएका �थए । भूक�प�छ नेपाल
सरकारले तयार गरे को �वपतप�छको आव�कता प�हचान (पो� िडजा�र �नड् स
ए�ससमे�) ��तवेदन ७ खबर् ६ अबर् बराबरको क्ष�त भएको �ववरण सावर्ज�नक गरे को
�थयो ।

भूक� गएको वषर् १ ��तशतभ�ा प�न कम आ�थर्क वृ�द्ध भयो । भूक�ले �श�थल
बनेको दे शको अथर्त�लाई भारतीय नाकाब�ीले प�न अझ �श�थल बनायो । अथर्म�ी
रामशरण महतले �ाएको बजेटमाफर्त ३.०४ ��तशतको आ�थर्क वृ�द्धको अनुमान
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ग�रएको �थयो । सो वषर्को बजेट भूक�प�छको पुन�नर्म�णमा के�न्दरत भएर �ाइएको
�थयो । आ�थर्क वषर् ०७४/०७५ मा अथर्म�ी कृ�बहादुर महराले �ाएको बजेटले ६.९
��तशतको आ�थर्क वृ�द्धको प�रक�ना गरे को �थयो । दाताले �दएको खचर् र समयमै
पुन�नर्म�ण गनर् स�ो भने अझ प�न आ�थर्क वृ�द्ध गनर्स�े �ेस रहेको �वज्ञह�
� ाउँ छन् ।
औ�
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जापानी भवनह�ले यसर� ठू ला भूक�
प�न थे�छन्

टा◌ेिकया◌े । जापानका भवनह� �व�मै सबैभ�ा ब�लया भवनह�मा ग�न�न् । ती
भवनको ब�लयोपनको रह� बनोटमा छ ।
�ह� घर बनाइँदा घर उ�भएको ज�मन थिकर्रहँदा, घरलाई ना�े गर� �नम�ण ग�र� ।
टोिकयो, ओसाका र योकोहामा सहरमा गगनचु�ी भवनको अ�धप� दे�ख� ।
यी टावरह�ले �व�का अ� ठू ला र �वक�सत सहरमा झ� �ह�को दै�नक जीवनको ��र
पृ�भू�मको काम गछर् । मा�नस र ट� ािफकह� सहरमा चलायमान हु ँदा ती भने ��र
रह�न् । �यनले �� सहरलाई ब�धेर रा�े िकलोको ज�ो काम गछर् ।
तर भूक� आउँ दा यो बुझाइ झुटो सा�वत हु � । िकनिक जापानमा गगनचु�ी भवनह�
भूक�को समयमा एक खालको नाच देखाउँ छन् ।
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�नर�रको खतरा
सन् २०११ को तोकोहु भूक�लाई जापानमा प�छ�ो समय आएको सबैभ�ा
�ंशा�क भूक� मा�न� । तर यो जापानलाई ध�ा �दने धेरै भूक�ीय घटनाह�म�े
एक �थयो ।
जापानको �द्वपमाला �शा�ीय आगोको वृ� ( �रङ अफ फायर) भ�नने क्षे�मा�थ बसेको
छ । यो क्षे�मा आएर युरे�सया, िफ�लिप� र �शा�ीय तीन टे�ो�नक �ेटह�
जोिडएका छन् ।
�ेटह� जोिडएको �ानमा एउटा �ेटले अक� �ेटमु�न ठू लो बल लगाइरहेको हु � ।
यसले गद� �ह� असाधरण दबाब ज�ा भएर ब�छ । भूक� भनेको �ो दबाब बा�हर
�न��ने �ि�या हो । यो �ाकृ�त �कोपमा कुनै ऐरे गैरे सहरलाई धुलोमा �मलाउने
सामा�्य हु � ।
मा�थको त��रमा सन् २०१६ मा आएको ६.४ �ा���ुटको भूक�ले �ुसु राजमागर्मा
पुय�एको क्ष�त दे� सिक� ।
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उ� सुरक्षाको मापन
तर जापानका टावर �कह� भने साधारण भवनह� होइनन् । साना ठू ला सबै
भवनह�ले दे शमा आउने भूक�ह� थे� स�ुपछर् ।
इ���नयरह� मु� दुई तहको सु�ढतामा काम ग�ररहेका हु �न् । प�हलो तहमा साना
भूक�लाई कसर� थे�े भ�ेमा के�न्दरत भइ� । जापानका एक घरले आ�नो
जीवनकालमा तीन, चारवटा भूक� भो�छन् ।

साना �ा���ुटका भूक�ले पान� कुनै प�न क्ष�तलाई �ह� �ीकायर् हु ँदैन । भवनह�
य�त रा�र� िडजाइन ग�रएको हु नुपछर् भूक�ह�ले �तनमा सामा� क्ष�त प�न पारे को
हु ◌ुनुहुँदैन ।
दो�ो तहको मजबुतीअ�गर्त �वषम खालका भूक�लाई थे�ेमा के�न्दरत भइ� । य�ा
भूक� थोरै मा� हु �न् ।
भूक� ��तरोधी भवनको गुण�र �र सन् १९२३ मा आएको का�ो भूक�प�छ
�नध�रण ग�रएको हो । �ो वषर् ७.९ �ा���ुडको ठू लो भूक� आएको �थयो ।
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उ� भूक�ले टोिकयो र योकोहामामा �न�ै ठू लो क्ष�त पु¥याएको �थयो, जसका कारण
१,४०,००० मा�नस मा�रए ।
योभ�ा ठू लो �ा���ुडको भूक�का ला�ग इ���नयरह�को लक्ष भवनह�लाई पूणर्
�पमा बचाउने भ�े हु ँदैन । य�ोमा मानवीय हताह�त�बना हु ने भवनको क्ष�तलाई
�ीका�र� ।
“घर बनाउनको मु� उद्दे� मा�नसको जीवन रक्षा हो,” यु�नभ�सर्टी कलेज ल�नका
एक भूक� �वज्ञ �ज�ी लु�को��ले भने, “�ो �ूनतम आव�कता हो ।”
ध�ा सो�े ��व�ध
एक भूक�को असधारण श��लाई थे�का ला�ग भूक�ले ज�त स�ो धेरै भूक�ीय
ऊज�लाई सो�ुपछर् ।
“संरचनाले भूक�बाट आएको सबै ऊज�लाई सो�ो भने, �ो ढ�ने डर हु ँदैन,” सातोले
भने ।
यो मु�ता ‘�स��क आइसोलेसन’ भ�े �ि�यामाफर्त हु � । भूक�को ध�ालाई
��तरोध गनर्का ला�ग भवन अथवा संरचनालाई ध�ा सो�े संरचनामा�थ रा�ख� ।
क�हलेकाह� यो ३०–५० से���मटर बा�ो रबरको �ा�ेज मा�ैले प�न काम गछर् ।
जगमा आउने भवनका ख�ाह� �यनै रबरको �ाडमा�थ ब�छन् । यसले गद� भवनको
मा�थ�ो ढ�चा ह���दा रबरका यी स�े�नले ती झट् कालाई थेगेर भवनलाई ढ�न
�द�दैनन् ।
�शरदे�ख पाउस� मजबुती
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भूक� थे�े घर बनाउने सबैभ�ा �मुख त�रका भनेको भवनलाई �सको आधारसँग
समायोजन हो ।
यसका अ�त�र� घरको �व�भ� उचाइह�मा चाल ठ्या�रको �योगले प�न भवनको
मजबुती बढाउँ छ ।

ठ्या�र हेद� ठ्या�ै साइकलको प� ज�ो हु � । प� दबाउँ दा हावा �न�ेको ज�ै
यी ड्या�सर्को �योग हावाको दबाब सहनका ला�ग हु � । यसले भवनमा ला�े झट् का
कम ला�छ ।
“एक अ�ो भवन ५ िफटस� सनर् स�छ तर �न��त उचाइमा हामीले ठ्या�र �योग
गय� भने यसलाई �न�ै कम मा�ामा �ूनीकरण गनर् सिक� । यसका ला�ग
ठ्या�रलाई दो�ो त�ादे�ख मा�थस� लगाइ�,” लु�को��ले भने ।
सौ�यर् र सुरक्षा
भूक�को ऊज�लाई सो�ु र क�नलाई कम गन� जिटल उपकरणह�को �योग मा�
भवनलाई भूक� ��तरोधी बनाउने �वक� होइनन् ।
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अ� �वक�ह�मा भवनको �परे खा र िडजाइन आफै प�न पछर् । “सैद्धा��क �पमा
हामी भवनलाई सकेस� समान बनाउन चाह��,” लु�कोव��ले भने, “य�द भवनको
��ेक त�ा ठ्या�ै उही उचाइका छन् र सबै कोलम ��िडङ �े�सङ समान खालका
छन् । भूक�को बेला भवनमा ��त धेरै क्ष�त पु�ैन ।”
तर आकषर्क गगनचु�ी भवनका िडजाइनरह� यी मापद� एक एक पूरा गरे र घरको
सौ�यर्सँग स�झौता गनर् चाहँदैनन् । यस कारण इ���नयरह�ले पालना गन� भूक�ीय
मापद� र आिकर्टे�को �सजर्ना�क क�नाबीच तनाव उ�� हु � ।
‘हामीह�बीच सबै द्व� हु �’, टोिकयोमा रहेको फमर् इ�जर� �� �रल इ���नयसर्का
�नद� शक नो�र�हरो इ�ज�रले भने, “सौभा�वश जापानका आिकर्टे�ह� भूक�बारे
�श�क्षत छन्, �सैले इ���नयर र िडजाइनरह� यसबारे मा छलफल गछर् न् र एउटा
टु ङ्गोमा पु�छन् ।”
टोिकयोमा रहेको �ाइट� ी टावर �व�को दो�ो सबैभ�ा अ�ो संरचना हो । ‘नव
भ�व�वादी’ शैलीमा �नम�ण ग�रएको उ� भवनमा पर�रागत जापानी �ागोडाका केही
त�ह� प�न समा�हत ग�रएको छ । यसमा एउटा केन्दरीय िप�र प�न छ, जसलाई
भूक�ीय ठ्या�रसँग जोिडएको छ । यसले भूक�को ऊज�लाई सो�छ ।
सुरक्षा�क जाली
स�ो, आकषर्क र उपयोगी दुवै हु ने भूक�ीय इ���नय�रङ समाधानमा काम ग�र�न् ।
“जब म आिकर्टे�सँग संरचना�क िडजाइनबारे छलफल गछुर्, म सध� भूक�ीय
त�लाई भवनको स�ूणर् िडजाइनमा ब�ड् नेमा �ाल गछुर्,” उनले भने ।
“क�हले म ती त�ह�लाई भुइँमा जोड् ने उपाय पाउँ छु, क�हलेकाह� म पारदश� अथवा
अधर्पारदश� त� �वकास गनर् प�न स�छु । क�हले चा�ह� �तनको �ेचमा म य�ो
�ा�म�त भेट्छु, जसलाई भूक�ीय त�मा �वकास गनर् सिक� ।”
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उदाहरणका ला�ग, जा�लदार संरचनाले भवनको आधारलाई धरासायी हु नबाट रो�छ ।
य�द एउटा भाग धरासायी भयो भने न�जक अक� संरचना हु ँदा �सले ऊज�को �वतरण
गरे र सो�छ । प�रणाम ��प, जा�लदार संरचनाले भवनलाई मजबुती �दान ग�र� ।
फे�र जालीदार संरचना आफैमा सु�र प�न हु � ।

प�र�ृत भइरहेको िडजाइन
भूक� ��तरोधी भवन �नम�ण गन� लक्ष �नर�र जार� छ । अनुस�ानदाताह�ले सि�य
फ�ह�लाई हेरेर भ�व�का भूक�ले भवनलाई कसर� असर गछर् भ�े आँकलन गछर् न्
। तर जापान वरपर आउने भूक�को समयसँगै श��शाली हु ँदै गएको दे�ख� ।
यसले गद� पूव�नुमान क�ठन ब�ै गएको छ ।
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तर के भ�व�का भवनह�ले सबैभ�ा ठू ला भूक�लाई प�न कुनै क्ष�त�बना नै थे�
स�छ?
“सैद्धा��क �पमा ��ो घर स�व छ । हामीले �योग गन� आधारको आइसोलेसन
�णाली, बे�रङ, �ेस, ड्या�रको �कारले �ो हा�सल गनर् सिक�,” लु�कोव��ले भने।
यसको जवाफ हामीलाई थाहा भएका सबै ��व�धको �नर�र पर�क्षण गद� जालीदार
िडजाइनज�ा थप �सजर्ना�क िडजाइनमा ग�रने खोजमा भर पछर् ।
क�हलेकाह� सानो, �योगा�क संरचनाले इ���नयरह�लाई सहयोग पुय�उन स�छ ।
यसमा कगावामा रहेको नाओ�समा �ा�भ�लयनलाई अड्याउने पो�लहे ड�ल जाली प�न हु न
स�छ ।
अ�गामी सोच
�ाकृ�तक �कोपको अनुमान गनर् नसिकने गुणको कारण �कोप नआएस� कुनै एक
िडजाइनले अक� क�त मजबुत छ भ� सिक� दैन । इ���नयर र आिकर्टे�ह�ले प�छ मा�
�तनको िडजाइनको मजबुतीमा सु�न��त हु न स�छन् ।
-बीबीसी माघ ९, २०७५
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पुन�नम�णको �च�नय� मोडल : यह�बाट
�स� स�छन् नेपालका भूक�पीिडत र
पुन�नम�ण �ा�धकरणका अ�धकार�ले
राजकुमार �स�े ल

�सचुवान । ८ हजार बढ� सवर्साधारणको �ान जाने गर�
गएको भूक�को ३ वषर् �ब�तसकेप�न नेपालमा पुन�नम�णको
�ग�त स�ोषजनक छै न ।
अझै प�न भूक� पीिडतह� टहरामा दै�नक� गुजानर् बा� छन् ।
सरकार� िढलासु�ी, कामदारको अभाव, आ�थर्क अभाव ज�ा सम�ाले अझ� प�न
�भा�वतह� टहरामै दै�नक� गुजानर् बा� भएका हु न् ।
तर, गत वषर् (८ अग�, २०१७) चीनको �सचुवान �ा�मा पन� ज�झा �ज�ालाई
केन्दर�ब�ु बनाएर गएको �वनाशकार� भूक�बाट �� बनेका अ�धक�श घरह�
पुन�नर्म�ण स�� भइसकेका छन् ।
७ �ा���ूडको भूक�ले हजार� घरह� �� भएको �ानीय ची�नय� क�ु�न�
पाट�का अ�धकार�ह�ले जनाएका छन् ।
�ानीय �च�नय� क�ु�न� पाट�का सम�य र सरकारको सि�यतामा अ�हले �भा�वत
क्षे�का अ�धक�श घरह� �नम�ण स�� भइसकेका छन् भने के�ह �नम�णका �ममा
रहेका छन् । सबै घरह� भूक� ��तरोधी हु नुका साथै आकषर्क समेत रहेका छन् ।
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रे ज जाई जुओ ज�झा काउ�ीक� कृषक हु न् । सन् २००८ को भूक� नरा�र� भोगेर
तङ्��दै गद� गत वषर् फे�र भूक� आयो ।
गतवषर्को भूक�का कारण उनको घर पूणर् �पमा �� भयो ।
भूक�बाट घर भ��एप�न कुनै मानवीय क्ष�त नभोगेको उनको प�रवारले अ�हले घर
�नम�णको काम अ��म चरणमा पुय�एको छ ।

इट्टा, �समे� र रडलगायतका क�ा पदाथर्को �योगबाट ब� लागेको उनको प�� घर
चार त�ाको रहेको छ ।
सरकारको ४० ��तशत अनुदानमा बनाइन लागेको उ� घर भूक� ��तरोधी रहेको
उनले बताइन् ।
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कूल लागत १ लाख ४० हजार �च�नय� युआन रहेको उ� घर �नम�णमा सरकार�
अनुदानका साथै सहु �लयत ऋणबाट बनाइन लागेको उनले जानकार� �दइन् ।
‘भूक�प�छ मेरो घर बनाउने है �सयत �थएन । तर सरकार� अनुदान र सहु �लयत ऋणको
�व�ा गद� अ�हले घर �नम�णको अ��म चरणमा पुगेको छु’, उनले भ�नन् ।
भूक�ले घर �� बनेप�छ �नराश बनेक� उनी, उनको प�रवार र �ानीय सरकारको
यथे� सहयोगका कारण अ�हले खुसी मा�ै भएका छै नन् भूक�को पीडा प�छ भुलेका
छन् ।

�ानीयका अनुसार सरकारले आयआजर्नका ला�ग कृिष कमर्मा प�न सहयोग ग�ररहेको
छ।
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सो क्षे�को अवलोकनका ला�ग पुगेका नेपाली प�कारह�ले भूक�प�छ सरकारले
�ानीयलाई उपल� गराएको सहयोगको �शंशा गद� नेपालमा प�न सरकारले पीिडतको
�व�ापनमा उ�चत �ान �दने हो भने पुन�नर्म�ण �छटोभ�ा �छटो स�� गनर् सिकने
कुरा बताए ।
आवास पुन�नर्म�णमा मा�ै नभई चीन सरकारले �वद्यालयका साथै अ� सावर्ज�नक
�नकायको पुनर्�नम�ण ती� ग�तमा ग�ररहेको छ ।
असार १२, २०७५
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