
भूकम्प्पछि राज्यको काल्पछिकीमा गैरसरकारी संस्ा | 289

भूकम्प्पछि राज्यको काल्पछिकीमा 
गैरसरकारी ससं्ा

रुख गुरुङ

्पररच्य
छि.सं. २०७२ को भूकम्प ्पछिको संकटको अिस्ामा िे्पाल सरकारसँग छमलेर भूकम्प 
प्रभाछित समुदा्यलाई हजारौ ँ सि्ंयसेिक र ४५० भनदा बढी माििी्य सहा्यता एजेनसीले 
खोज, उद्ार, राहत र ्पुिछिनिमानिणमा सह्योग ्पु¥्याए (्यूएिओचा/िे्पाल सि् २०१५) । ्यो 
भनदा बढी संख्यामा राछट्रि्य सतरका गैरसरकारी संस्ा (गैसस) ले आफिै बलबुतामा िा 
कुिै अनतरानिछट्रि्य गैसस अ्िा दाता एजेनसी सँगको सहका्यनिमा भूकम्प ्पछिको अिस्ामा 
भुई ँतहमा काम गरे । ्योसँगै गैससको उ्पछस्छत भूकम्पबाट अछत प्रभाछित १४ छजललामा 
ह्ात्ै बढ््यो ।1 गैससको उ्पछस्छतसँगै उसले गरेको कामको प्रछतछरि्या सािनिजछिक ितृ्मा 
देछख्यो । गैससको कामलाई छलएर ्पक्ष र छि्पक्षमा बहस हुि ्ाले । गैससले काम गरेको 
क्षेत्रमा स्ािी्यबाट छमछरित प्रछतछरि्या आए । अ्ानित् गैससको कामको सराहिा र छिरोध 
दुिै भ्यो । गैससको कामलाई छलएर सािनिजछिक ितृ्मा िागररक समाजले के-कसता काम 
गरे ? कामका दौराि गैससले कसता अप्््यारा भोगे ? सरकारले ्यी गैससलाई कसरी 

1 भूकम्प्पछि मछनत्र्पररषद्को छिणनि्य अिुसार शुरूमा १४ छजलला (ओखलढंुगा, का्माडौ,ँ 
काभ्े्पलाञचोक, गोरखा, दोलखा, धाछदङ, िुिाकोट, भक्त्पुर, मकिाि्पुर, रसुिा, रामेिा्प, 
लछलत्पुर, छसनधु्पालचोक र छसनधुली) लाई अछत प्रभाछित र ््प १७ छजलला (अरानिखाँची, 
कासकी, खोटाङ, गुलमी, छचतिि, तिहुँ, धिकुटा, ििल्परासी, ्पिनित, ्पाल्पा, बागलुङ, भोज्पुर, 
म्यागदी, लमजुङ, संखुिासभा, सोलुखुमबु र स्याङ्जा) लाई कम प्रभाछित क्षेत्र रोषणा ग¥्यो ।
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हेरररहेको ि भनिेबारे त्यछत बहस भएको िैि । भूकम्प्पछि िासतिमै गैससले भुई ँ तहमा 
के काम गरररहेका िि् भनिेबारे सािनिजछिक ितृ्मा एक प्रकारको अन्योल ि । ्यो लेख 
मूलतः भूकम्प्पछि खोज, उद्ार, राहत र ्पुिछिनिमानिणको का्यनिमा गैससको भूछमकालाई 
राज्यले कसरी बुझ्यो भनिे प्रश्नमा केछनरित ि ।

भकूम्प्पछि गैससले रसुिा छजललामा खोज, उद्ार, राहत र ्पुिछिनिमानिणबारे गरेको कामको 
छिशे्षण ्यो लेखमा गररएको ि । भूकम्प-प्रभाछित अन्य छजललामा जसतै रसुिामा ्पछि 
अनतर/राछट्रि्य गैससले आफिा का्यनिरिमलाई खोज, राहत र ्पुिछिनिमानिणमा केछनरित गरे । 
भूकम्प गएको केही रणटामा बसेको मछनत्र्पररषदक्ो ्पछहलो बै्कले राछट्रि्य छि्पदक्ो रडीमा 
गैरसरकारी क्षेत्रलाई ्पछि राहत र उद्ार का्यनिमा स्ािी्य प्रशासि त्ा स्ािी्य छिका्यलाई 
सह्योग ्पु¥्याउि आग्रह ग¥्यो ।2 माििी्य सहा्यताको आिश्यकता अिुरू्प व्यछक्तका 
सा्ै छिछभनि अिौ्पचाररक समूहहरू खोज, उद्ार र राहतमा सित:स्ूतनि सहभागी भए । 
का्माडौमँा कछत्प्य गैससले भूकम्प गएको ्पछहलो छदिदेछख औ्पचाररक/अिौ्पचाररक 
समूह बिाएर भूकम्प-प्रभाछित क्षेत्रको सूचिा संकलि गरे र छि्पद्को बेला सह्योग गिनि 
सामाछजक सञजालबाट अछ्पल गरे । गैससले छिगतमा बिाएका समूह—जसतै, मछहला 
समूह, आमा समूह, ्युिा समूह, सहकारी, लरुछित्का समूह—मा न्ि त गाउँको अिस्ा 
बुझिे काम ग¥्यो । रसुिाको हकमा ्पछि गैससले सािो सतरमा भए ्पछि संगछ्त भएर 
्पछहलो छदिदेछख िै काम गरे । ्यसरी, िे्पाल सरकारको िेतृतिमा भूकम्प ्पछिको ्पुिछिनिमानिण 
प्रछरि्यामा गैरसरकारी क्षेत्रको महत्ि्पूणनि भूछमका रहेको ि ।

्यो अध्य्यि रसुिा छजललाको साछिकको हाकु गाछिसलाई केछनरित गरेर र सदरमुकाम 
धुनचे र बेत्रािती िरर्परर ्पछि गररएको हो । अछत न्यूि साक्षरता प्रछतशत, स्ािी्य ि 
ओटा िडाको जगगा गु्ीमा दतानि, बनदै गरेको ्ूलो जलछिद्ुत् ्परर्योजिा, सदरमुकामसँग 
जोछडएको गाछिस भएर ्पछि छिकासमा ्पछि ्परेको र भौगोछलक छिषमता भएको ्ाउँ 
हो ।3 ्यो लेख मूलतः मार २०७२ देछख जे् २०७३ समम ्पाँच मछहिा स्लगत अध्य्यि 
र त्यस्पछि ्पछि ्पटक-्पटक रसुिाका स्ािी्यसँग गरेको कुराकािीमा आधाररत ि । 
प्रसतुत अिुसनधाि मूलतः गुणातमक छिछधमा आधाररत ि । तथ्यांक संकलिका रिममा 
गैससले ्यसै अिछधमा गरेका छिछभनि कामलाई भुई ँतहमा कसरी बुछिएको ि भनिे जानि 
गैससकममी, गैससका का्यनिरिमका सहभागी र स्ािी्य जिप्रछतछिछधसँग प्रत्यक्ष भेटिातानि 

2 भूकम्प गएकै छदि (िैशाख १२, २०७२) मा बसेको ्पछहलो मछनत्र्पररषद्को बै्कका धेरै 
छिणनि्यमध्ेय ्यो बुँदा ्पछि ्परेको छ््यो ।

3 मैले अिुसनधाि गदानि हाकु गाछिस छ््यो । छि.सं. २०७४ मा स्ािी्य तहको ्पुिससंरचिा 
भएसँगै हाकु दुई ्रक गाउँ्पाछलकामा बाँछडएको ि ।
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र कुराकािी गररएको छ््यो । िागररक बीच प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रू्पमा भइरहेका संिाद, 
छरि्याकला्प र िल्लको ्पछि अिलोकि गररएको छ््यो । 

्यो लेखमा भूकम्प ्पछिको अिस्ामा गैससले आफिो काम गिने तौरतररका सामान्य 
अिस्ामा जसतै (छबजिेस एज ्युजुअल) राखेको र भूकम्प्पछि सािो ्ाउँमा संख्यातमक 
छहसाबले धेरै गैसस बढेको छजछकर गररएको ि । छिगतमा गैससले अ्पिाएको तडकभडक्पूणनि 
जीििशैली र आकषनिक सुछिधा संकटको बेला ्पछि ्पररिछतनित िभए्पछि सरकारले गैससको 
काममाछ् शंका गरेर “देछखिे काम” गराउि “हाडनििे्यर” को एजेणडा जोडतोडको सा् 
्ेरर सतहमा ल्या्यो । भूकम्प ्पछिको अिस्ा सरकारको ्यो संक्ि का्यानिनि्यि गिने 
उ्प्युक्त सम्य बन्यो । ्यो लेखले ्यही “हाडनििे्यर” लाई राज्यले कछत्प्य ्ाउँमा गैससलाई 
छि्यनत्रण गिने औजारको रू्पमा अछर बढाएको तकनि  गिनि  ।

्यो लेख ्पररच्य र छिट्कषनि बाहेक तीि खणडमा छिभाछजत ि । ्पछहलो खणडमा भूकम्प 
लगत्ै अनतर/राछट्रि्य गैससले कसरी काम ्ाले र राज्य कसरी व्यिछस्त गिने िाममा छि्यनत्रण 
गिनि ्परटि लाग्यो भनिेबारे हुिेि । दोस्ो खणड गैससको अभ्यासबारे हुिेि । ्यसमा गैससले 
भुई ँ तहमा काम गरेको तौरतररकाबारे चचानि गररिेि । तेस्ो खणडमा गैससको कामलाई 
छलएर उ््िे “सफटिे्यर” र “हाडनििे्यर” को बहसबारे िल्ल हुिेि । ्यसले सरकारको 
छि्यतलाई प्रसट््याउिे कोछसस गिनेि र “हाडनििे्यर” आ्ैमा गैससलाई छि्यनत्रण गिने औजार 
कसरी बछिरहेको ि भनिे छिशे्षण गिनेि ।

भूकम्प्पछि गैससको काम र सरकारको िीछिगि प्ावधाि
भूकम्प्पछि रसुिामा गैससले शुरूमा काम कसरी गिने कुरामा अलमल ्परेको देछखनि । 
सबैभनदा ्पछहला रेडरिसले िैशाख १२, २०७२ का छदि धुनचेमा आ्ूसँग भएको ्पाल 
भूकम्पबाट ररबार छिहीि भएका िागररकलाई अस्ा्यी बासस्ािका लाछग टाँग्यो । सा्ै, 
भूकम्प गएकै छदि बेलुका अमेररकी सह्योग छि्योग अनतगनितको सुआहारा ्परर्योजिाले 
धुनचे बजारमा बालबाछलकालाई छलटो बाँड््यो ।4 त्यसतै, छदगो उद्म त्ा िातािरण 
छिकास समाज (छसड्स), मािेकोर सोसाइटी िे्पाल, लाङटाङ क्षेत्र संरक्षण सरोकार 
समाज (ल्याकोस) जसता भूकम्पअछर ्पछि रसुिामा काम गरररहेका ्ुपै्र संस्ाले आफिो 
सञजालमा रहेका माछिसहरू मा न्ि त रसुिाका छिछभनि गाउँको छस्छत बुझि प्रशासिलाई 
सह्योग गरे ।5 छजललाछस्त एक गैससकममीका अिुसार :

4 रसुिामा का्यनिरत एक ्पत्रकारसँग मार १८, २०७२ मा गररएको कुराकािी ।
5 रसुिामा का्यनिरत छिछभनि गैससकममीसँग मार २०७२ देछख जे् २०७३ समम छिछभनि 

छमछतमा गररएको कुराकािी ।
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हामीले भूकम्पअछर ्पछि गाउँमा काम गरररहेको हुँदा गाउँमा रहेका हाम्ा कमनिचारी, ्पछहला 
काम गरररहेको मछहला समूह, छिछभनि छिष्यगत समूह मा न्ि त गाउँको सूचिा संकलि, 
गाउँको छस्छतबारे जािकारी छलिे काम भ्यो । जुि कुरा छजलला तहमा रहेको खोज र 
उद्ार टोलीलाई सह्योगी भ्यो ।6

रसुिामा गैससले ्यी काम गिुनि बाहेक भूकम्प गएको ्पछहलो हप्ा के गिने भिेर मेसो ्पाउि 
सकेको छ्एि । ्यसो हुिु सिाभाछिक छ््यो । भूकम्प लगत्ै सबैछतर खोज र उद्ार गिने 
काम भ्यो । खोज र उद्ारको चरणमा सह्योग गिने जो कोहीसँग प्राछिछधक ज्ाि र सी्पको 
आिश्यकता ्पिनि  । रसुिामा ततकालीि अिस्ामा प्राछिछधक ज्ाि िे्पाल सरकारको सुरक्षा 
छिका्य (िे्पाली सेिा, सशस्त्र प्रहरी र िे्पाल प्रहरी) सँग मात्र छ््यो । गैससको हकमा खोज 
र उद्ारमा काम गिने दक्षता भएको गैससकममी छ्एिि् । ्यसतो अिस्ामा कहाँबाट काम गिने 
अलमल भ्यो । उिीहरूसँग जे ि त्यो सामाि छितरण गरेर राहत प्रछरि्यामा सामेल भए ।

का्माडौमँा भिे गैससको िाता संग्ि गैरसरकारी संस्ा महासंर िे्पालले भूकम्प 
गएको भोछल्पलट (िैशाख १३, २०७२) पे्रस िक्तव्य छिकालेर सह्योगका लाछग अछ्पल 
गरेको छ््यो । ्यो पे्रस िक्तव्यमा भूकम्प प्रभाछितलाई टेनट, खािे्पािी, खािा, लुगा र 
बल्यांकेट आिश्यक रहेको हुँदा सह्योगको लाछग अछ्पल गररएको छ््यो । ्यसै िक्तव्य 
मा न्ि त महासंरको छजलला शाखा, क्षेत्री्य ्पदाछधकारी र केनरिी्य सदस्यहरूलाई माििी्य 
सहा्यतामा जुट्ि आह्ाि ग¥्यो । महासंरले छि्पद्को बेला सह्योग गिनि भिेर छजलला 
शाखालाई छच्ी मा न्ि त छिदनेशि छद्यो । ्यो छच्ीको मुख्य व्यहोरा ्यसतो छ््यो :

्यस छि्पत् त्ा छिषम रडीमा छजललामा सामाछजक संस्ाहरूबीच बै्क राखी आिश्यक 
िल्ल गिनि अिुरोध गररनि । अकल्पिी्य आ्पतकालीि ्यस अिस्ामा माििी्य 
सहा्यताका लाछग जुट्िु सम्पूणनि गैससकममीको कतनिव्य ्पछि हो । तस न्ि, राहत छितरण, 
माििी्य उद्ार का्यनिमा छिरनतर जुट्ि र त्यसका लाछग सम्पूणनि संर-संस्ा सि्ंयसेिी रू्पमा 
खट्ि र गैससमा का्यनिरत कमनिचारी समेतलाई ्पररचालि गिनि आह्ाि गररनि । त्यसै गरी 
सरकारी छिका्य त्ा सुरक्षा छिका्यसँग समनि्य गरी उद्ार, राहत संकलि त्ा राहत 
छितरणमा जुट्ि र ररबार गुमाएका ्पररिारलाई आिश्यक सह्योग का्यनि गिनि आह्ाि 
गररनि (एिजीओ ्ेडेरेशि अ् िे्पाल सि् २०१६) ।7

महासंरले खोज, उद्ार र राहतमा काम गिुनिभनदा ्पछि आ्ू मातहत रहकेा संस्ालाई भूकम्प 
्पछिको अिस्ामा सह्योग गिनि अछ्पल गरेको छ््यो । महासंरको ्यो आग्रह मात्र छ््यो, 

6 एक गैससकममीसँग मार १५, २०७२ मा गररएको कुराकािी ।
7 छच्ीको व्यहोरामा रहेका कछत्प्य अशुछद् सम्पादि गररएको ि ।
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लागू िै गिुनि्पिनि  भनिे केही छ्एि । रसुिाको हकमा ्यसको प्रभािकाररता कम छ््यो । ्यो 
छिज्छप् िछिकाले ्पछि रसुिाका गैससले त्यछत िै काम ग न्े, जछत बेला उिीहरूले गरेका 
छ्ए । त्यहाँ गैसस महासंरका छजलला शाखाको प्रछतछिछध भएर काम गिनेभनदा स्ािी्य 
गैसस मा न्ि त काम गिनेहरू बढी छ्ए । गैससले रसुिामा शुरूमा सूचिा संकलि र सामान्य 
राहत छितरण गरे । तर महासंरले ्पछि अछ्पल बाहेक ताछत्िक ्रक ्पिने काम गिनि भिे 
सकेि । छिगत िषनिमा जोसुकैले ्यसतो छिज्छप् छिकाले ्पछि, छिज्छप्लाई गमभीर रू्पमा 
िछलिे प्रिछृत् बछढरहेको ि । ्यो ्पछि त्यसैको छिरनतरता छ््यो ।

गैसस महासंरले का्माडौमँा गृह मनत्राल्य, राछट्रि्य ्योजिा आ्योग, त्ा उ्पप्रधाि 
एिं गृहमनत्रीलाई भेटेर ज्ा्पि्पत्र बुिाउिे काम ग¥्यो । त्यसमाछ् िागररक संग्ि भेला 
गराएर सं्युक्त छिज्छप् छिकालिे काम ग¥्यो । छजललाछस्त महासंर शाखाको प्रछतछिछधसँग 
का्माडौबँाट अ्पडेट छलिे र त्यसको सूचिा सरकार समक्ष बुिाउिे काम गरेको देछखनि । 
त्यो बेला महासंरले प्रधािमनत्री राहत कोषमा ्पाँच लाख जममा गरेको छ््यो । समग्रमा, 
महासंरले भूकम्प्पछि सरोकारिाला ्पक्षसँग भेटराट र िल्ल गददै आफिो धारणा 
सािनिजछिक गरेर ्पैरिी गरेको देछखनि । जुि महासंरले सामान्य अिस्ामा गिने आग्रह, 
छिज्छप् र छिदनेशि छदिेभनदा ्पर छ्एि ।

हाकु गाछिसमा ्पछि भूकम्प लगत्ै गैससले गाउँको अिस्ा बुझिे काम ग¥्यो । भूकम्प 
गए्पछि सुकखा ्पछहरोको कारण हाकु गाछिसको आ् ओटा िडा (िडा १, िेंछसङ बाहेक) 
छिस्ाछ्पत भएर रसुिाकै सदरमुकाम धुनचेमा चार ओटा अस्ा्यी छशछिर र िुिाकोटको 
छसमािा बेत्रािती ्ाँट िरर्परर शुरूमा (िैशाख-जे् २०७२) दुई ओटा, बीचमा (असार 
२०७२–२०७४) ्पाँच ओटा र ्पछि (२०७५–२०७६ समम) एउटा छशछिर खडा गररएका 
छ्ए । ्यसमा छिस्ाछ्पत िागररकलाई राहत संकलि र छितरण गिने संगछ्त अिौ्पचाररक 
समूह सछहत केही गैसस छ्ए । भूकम्प्पछि खोज र उद्ारमा सरकारले िेतृति छलए ्पछि 
शुरूआती चरणमा राहत संकलि र छितरणमा ्यी समूहहरू सछरि्य रहे । माछ् उछललछखत 
अस्ा्यी छशछिर बिाउिे िा त्यहाँ ्पीछडतलाई राखिे रिममा शुरूमा गैससले—्पाल, 
बाँस, खाद् सामग्री (िुि, तेल, मरमसला, दाल, चामल), भाँडा ितनिि, लुगा ्ाटो, ्पछि 
ककनि ट्पाता, इत्याछद—सह्योग गरे । स्ािी्य राजिीछतक ्पाटमीको सं्योजिमा ्यसता राहत 
बाँड्िे काम भ्यो । ्यस समबनधमा हाकुका एक स्ािी्यले भिे, “हामी भूकम्प गएको 
्पछहलो हप्ा ििको िाडी ्ाँड्दै, आ्ै बाटो बिाउँदै बेत्रािती ्ाँट आइ्पुगेका छ््यौ ँ । 
्यहाँ आइ्पुगदा भूत्पूिनि सभासद् को िेतृतिमा खािका लाछग रासि र बसिको लाछग ्पालको 
व्यिस्ा भइसकेको रहेि ।”8

8 ती स्ािी्यसँग मार २७, २०७२ मा गररएको कुराकािी ।
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राजिीछतक िेतृतिले ्यो प्रछरि्यामा िेतृति छलए ्पछि राहत सामग्री व्यछक्तगत र गैससले 
संकलि गरेको छ््यो । हाकुमा छिगत र भूकम्प्पछि काम गिने गैससले छजलला तहको 
गैसस र का्माडौमँा सबै गैससले गरेको सूचिा संकलि, राहत छितरण, सतहमा आएका 
मुद्ाको ्पैरिी गिनेभनदा अरू काम गरेि । ्यसो हुिुमा गैसस आ्ै काम गिनि िसकिु, काम 
गिने छिष्य-क्षेत्र ि्पिुनि र छि्पद् मा ्पछहला काम गरेको अिुभि िहुिु कारक हुि् ।

राज्यले ्पछि भूकम्प गए लगत्ै गैससको भूछमकालाई अ्पररहा्यनि ्ािेको छ््यो । 
्यसका लाछग मछनत्र्पररषद्को ्पछहलो छिणनि्यमा िै गैसस क्षेत्रसँग संकटको बेला सह्योग 
गिनि अछ्पल गररएको छ््यो । सा्ै, गैससले छिछभनि छिष्यगत क्षेत्रमा आबद् रहेर काम 
गिनिसकिे प्रािधाि भूकम्प अछर िै छ््यो (िे्पाल सरकार २०७०) ।9 ्यी छिष्यगत क्षेत्रमा 
मनत्राल्यले मुख्य िेतृति र सं्युक्त राट्रि संरी्य छिका्यले सह-िेतृतिको भूछमका छिभाउिे 
प्रािधाि ि । ्यही प्रािधािलाई टेकेर छिछभनि अनतर/राछट्रि्य गैससले आ-आफिो कामसँग 
समबछनधत क्षेत्रसँग समनि्य गरी छजलला दैिी प्रको्प उद्ार सछमछतको छिदनेशि र समनि्यमा 
काम गरे । ्यी समग्र का्यनिमा गहृ मनत्राल्यको छि्पद ्व्यिस्ा्पि महाशाखाले समनि्य ग¥्यो 
(िे्पाल सरकार २०७२) । रसुिामा ्पछि छजलला दैिी प्रको्प उद्ार सछमछतमा सरकारले 
छिष्यगत क्षेत्र अिुसार काम शुरू ग¥्यो । छजलला छभत्रका गैसस ्यही प्रािधािमा टेकेर 
अछर बढे । रसुिामा का्यनिरत एक गैससकममीले भूकम्प ्पछिको कामको ्ालिीबारे भिे :

हामीले छिगतमा काम गरेको िेटिकनि को आधारमा सूचिा संकलिका लाछग काम ग¥्यौ ँ। 
सूचिा संकलि गरेर त्यसलाई छजलला दैिी प्रको्प उद्ार सछमछत (डीडीआरसी) मा 
राख्यौ ँ । आ्पत र छि्पत ्परेको समूहको बारेमा जािकारी गरा्यौ ँ । एक हप्ा िरर्पररमा 
छिष्यगत क्षेत्र अिुसार काम हुिे भए्पछि त्यही अिुसार काम ग¥्यौ ँ । हामीले सरस्ाइ 
र छशक्षा समूहमा बसेर काम शुरू ग¥्यौ ँ ।10

गैससले कसरी काम गिने भनिे ततकालीि अलमललाई ्यो प्रािधािले ढोका खोल्यो । 
गैससले भूकम्प गएको एक हप्ा ्पछिबाट छिष्यगत क्षेत्रमा बसेर काम शुरू गरे । ्यो 
सम्यमा छिष्यगत क्षेत्र लागू गरेर गैससको कामलाई सरकारले व्यिछस्त गिनि खोज्यो ।

्योसँगै भूकम्प ्पश्ात् को ्पछहलो हप्ामा रसुिामा प्रमुख छजलला अछधकारीको िेतृतिमा 
छजलला दैिी प्रको्प उद्ार सछमछत ग्ि भ्यो । ्यो सछमछतमा कुिै गैससकममी प्रछतछिछध 

9 राष्ट्रिय ष्िपद् प्रष्िकाय्यको काय्य ढाँचा, २०७० अिुसार छि्पद् मा छिष्यगत क्षेत्रमा रहेर काम 
गिनि सरकारले खोज, उद्ार र राहतका का्यनिका लाछग ११ छिष्यगत क्षेत्र िुट्ि्याएको ि (िे्पाल 
सरकार २०७०) ।

10 एक गैससकममीसँग मार १६, २०७२ मा गररएको कुराकािी ।
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छ्एिि् (एिजीओ ्ेडेरेशि अ् िे्पाल सि् २०१६) । तर, छिछभनि दलका व्यछक्त र 
स्ािी्य बुछद्जीिी भिे कुिै ि कुिै गैससमा आबद् छ्ए । ्यसमा छिछभनि ्पाटमी (मूलतः 
ततकालीि एकीकृत माओिादी, िेक्पा-एमाले, काँगे्रस र ि्याँ शछक्त) को प्रछतछिछधति 
रह्ो ।11 ्यस सछमछतमा अरू ्पाटमीका प्रछतछिछध, स्ािी्य बुछद्जीिी र ्पत्रकार ्पछि सदस्य 
रहे । भूकम्पबाट अछत प्रभाछित अरू १३ छजललामा भिे कतै गैससका प्रछतछिछध छ्ए 
त कतै छ्एिि् (एिजीओ ्ेडेरेशि अ् िे्पाल सि् २०१६) । ्यसरी, सरकारले भूकम्प 
लगत्ै अ्पररहा्यनि ्ािेको गैससलाई छजललाको छिणानि्यक तहमा महत्िका सा् हेररएको 
छ्एि, ि त िासता गररएको छ््यो । ततकालीि हाकु गाछिस तहमा गाछिस सछचि छिमनिल 
मगरातीको िेतृतिमा स्ािी्य राजिीछतक ्पाटमी सछममछलत दैिी प्रको्प उद्ार सछमछत ग्ि 
भ्यो ।12 ्यसले प्रारमभमा राहत का्यनिरिमलाई सहजीकरण गरे ्पछि खासै प्रभािकारी हुि 
सकेि । गाछिस तहको सछमछतमा ्पछि कुिै गैससकममी प्रछतछिछध रहिे कुरै भएि ।

्यसै बीचमा सरकारको सं्यनत्रभनदा बाछहर ्पैसा र राहत सामग्री आएको देखे्पछि 
छिछभनि क्षेत्रबाट आएको सह्योगमा हुिसकिे दोहोरो्पिलाई रोकि भनदै सरकारले राहत र 
्पुिछिनिमानिणमा एकद्ार प्रणाली लागू ग¥्यो (देिकोटा २०७२) । सरकारले प्रधािमनत्री राहत 
कोष स्ा्पिा ग¥्यो । कसैले कुिै ्ाउँमा राहत सामग्री ्या ्पुिछिनिमानिणको काम गिनि चाह े
सरकारको सं्यनत्रबाट अछर बढ्िु ्पिने भ्यो । तर सरकारको एकद्ार प्रणाली प्रभािकारी 
िभएको कुरा बाछहर आ्यो । माछटनिि चौतारीले भक्त्पुरको जेलँा, लछलत्पुरको लेले र 
का्माडौकँो गोंगबुमा गरेको अिुसनधािले एकै ्पाटमीको िचनिश्व भएको भक्त्पुरमा समेत 
एकद्ार प्रणाली स्ल हुि िसकेको छिट्कषनि छिकाल्यो (राज र गौतम सि् २०१५) । सा्ै, 
बहु-्पाटमी भएको ्ाउँमा सरकारको एकद्ार प्रणाली प्रभािकारी िहुिेत न्ि  ्यो अध्य्यिले 
संकेत ग¥्यो । 

एकद्ार प्रणाली अिुसार रसुिामा कसैले राहत सामग्री छदि र ्पुिछिनिमानिणको काम गिनि 
चाहे छजलला दैिी प्रको्प उद्ार सछमछतले तोकेको ्ाउँमा गिुनि्पिने भ्यो । भूकम्प लगत् ै
आ्ूले चाहेको ्ाउँमा राहत छितरण गरररहेको गैससलाई ्यो छिणनि्यले असर ग¥्यो ।13 
रसुिामा राहत र ्पुिछिनिमानिण का्यनिरिमलाई व्यिछस्त गिनि ्पाँच ्ाउँ (काछलकास्ाि, 

11 एकीकृत माओिादी र एमाले छमलेर जे् ३, २०७५ मा िे्पाल कम्युछिसट ्पाटमी (िेक्पा) 
बिेको ि भिे, ि्याँ शछक्त हाल जिता समाजिादी ्पाटमीमा समाछहत ि ।

12 हाकुका गाछिस सछचिसँग मार १३, २०७२ मा गररएको कुराकािी ।
13 एकद्ार प्रणाली सबै ्ाउँमा चाहेर ्पछि लागू हुि सकेि । तर, अव्यिहाररक भए ता्पछि 

गैसस औ्पचाररक संस्ा भएको कारण एकद्ार बाहेक छतिले अरू तररकाबाट काम गिनि प्रा्य: 
समभि छ्एि छकिभिे राज्यको छिदनेशि उललंरि गरेमा ती प्रशासिको आँखी बनिु्पथ्ययो र छिछभनि 
िमेला खेपिु्पथ्ययो ।
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धुनचे, स्याफू्बेसी, छचछलमे र छटमुरे) मा राहत केनरि तोछक्यो (गुरुङ र अरू २०७२) । 
शुरूआती चरणमा कसैले राहत सामग्री ल्याउिु्प¥्यो भिे सीधै गैससको का्यानिल्यमा 
िभएर काछलकास्ािमा खडा गरेको क्याम्पमा राखिु्प¥्यो । त्यहाँबाट छजलला दैिी प्रको्प 
उद्ार सछमछतले रुजु गरे्पछि मात्र अछर बढ्िे भ्यो । तर, छजलला दैिी प्रको्प उद्ार 
सछमछतको छस्ाररस िचाछहिे खालका गैसस र व्यछक्तगत राहत छितरण गिनेले भिे सीध ै
भूकम्प प्रभाछितलाई राहत छितरण गरे । प्रा्य: गैससले भिे सरकारको प्रािधािलाई मािेर 
अछर बढे । ्पुिछिनिमानिणमा काम गिनि आउिे अनतर/राछट्रि्य गैससको संख्या बढ्दै गए्पछि 
छजललाको साछिक १८ ओटा गाछिसमा काम गिने अनतर/राछट्रि्य गैससले भाग लगाएका 
छ्ए । सरकारले भूकम्प लगत्ै गैससलाई गरेको प्रोतसाहि छबसतारै एकद्ार प्रणाली मा न्ि त 
कछसलो बिाउँदै लग्यो, जसको अ न्ि सरकारको छिदनेशि अिुसार चलिु छ््यो । 

अनतरानिछट्रि्य गैसस ्पछि भूकम्प गएको २४ रणटा िछबतदै छिछभनि देशबाट िे्पाल उछत्रिे 
रिम शुरू भइसकेको छ््यो । ्यसरी भूकम्प ्पछिको संकट्पूणनि अिस्ालाई मध्यिजर गरी 
िे्पाल छभत्रि चाहिे छिछभनि मुलुकका िागररक र अनतरानिछट्रि्य संर-संस्ाले ल्याएको 
खोज, उद्ार का्यनिमा उ्प्योगी साधि र राहत सामग्री भनसार िाकाबाट छि्यम अिुसार 
जाँच ्पास गरी शीघ्र प्रिेशको व्यिस्ा छमलाइ्यो । ्यी संर-संस्ाले ल्याएको खोज र 
उद्ार सामग्रीमा लागिे भनसार महसुल सरकारले िुट गरेको छ््यो ।14 ्यससँगै, ्पछहलो 
हप्ा दुई स्यभनदा बढी अनतरानिछट्रि्य उद्ार र राहत टोली िे्पाल ओछलनिए (तामाङ सि ्
२०१५) । अनतरानिछट्रि्य गैसस भूकम्प लगत्ै आ्ै प्रभाछित क्षेत्रमा ्पुगे ।15 का्माडौमँा 
गैरसरकारी संस्ा महासंर िे्पालले छिज्छप् छिकालेर ्यसको छिरोध गरे । ्यस छिज्छप् मा न्ि त 
अनतरानिछट्रि्य गैससले काम गदानि अछििा्यनि रू्पमा एक राछट्रि्य गैसससँग सािेदार हुिु्पिने 
माग राख्यो । ्यो छिज्ाछप् िे्पाल सरकारलाई ्पछि बुिा्यो (एिजीओ ्ेडेरेशि अ् िे्पाल 
सि् २०१६) । ्यसो गिुनिमा राछट्रि्य गैससको भूछमका खुछमचिे डर प्रमुख कारण छ््यो ।

्यसै अिछधमा राछट्रि्य ्पुिछिनिमानिण प्राछधकरण स्ा्पिा भ्यो । प्राछधकरणले ्पुिछिनिमानिणको 
लाछग सेन्ाई फे्मिक्य  अिुसरण गिने भ्यो । ्यस अिुसार अनतरानिछट्रि्य गैससले काम गदानि 
समुदा्यमा आधाररत संस्ा िा स्ािी्य गैसससँग सहका्यनि गिुनि्पिने भ्यो (्युिाइटेड िेशनस 
सि् २०१५) । ्यससँगै राछट्रि्य ्पुिछिनिमानिण प्राछधकरणले ्पुिछिनिमानिण र ्पुिस्ानि्पिाका लाछग 
गैरसरकारी संस्ा पररचालन सम्बन्ी काय्यष्िष््, २०७२ ल्या्यो । ्यो का्यनिछिछधको 
्पररचिेद-२ मा सािेदार संस्ाहरूले ्पालिा गिुनि्पिने सतनिको १५ िमबर बुँदामा अनतरानिछट्रि्य 
गैससले का्यनि गदानि अछििा्यनि रू्पमा कछमतमा एक राछट्रि्य गैसससँग सािेदारीमा का्यनि गिुनि्पिने 

14 भूकम्प लगत्ै सोही छदि बसेको मछनत्र्पररषदक्ो बै्कले ्यस समबनधी छिणनि्य गरेको छ््यो ।
15 सरकारले अनतरानिछट्रि्य गैससलाई शुरूको चरणमा सीधै आ्ै भूकम्प प्रभाछित क्षेत्रमा 

गएर काम गिनि िुट छदएको छ््यो ।
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उललेख छ््यो ।16 ्यो का्यनिछिछधमा राछट्रि्य गैससले चाहेको बुँदा कािूिी रू्पमा आ्यो । 
्यससँगै, अनतरानिछट्रि्य गैससको भूछमकालाई कािूिी दा्यरामा ल्याएर कछसलो बिाउिे काम 
भ्यो । छहजो आ्ै काम गिनि उते्रको अनतरानिछट्रि्य गैसस अछििा्यनि रू्पमा राछट्रि्य गैसससँग 
सािेदारी गरी काम गिनि बाध्य भ्यो । जसबाट सरकारले अनतरानिछट्रि्य र राछट्रि्य गैससको 
कामलाई व्यिछस्त ग¥्यो । राछट्रि्य गैससले चाहे जसरी ्पुिछिनिमानिण अछर बढ्िे भ्यो ।

्यसको प्रछत्लमा छजलला तहमा भूकम्पअछर चहल्पहल शून्यप्रा्यः भएका गैससहरू 
भकूम्प्पछि तंछग्रि ्ाले । ्लसिरू्प, रसुिामा भकूम्पअछर १० जिाको हाराहारीमा कमनिचारी 
भएको, मािेकोर सोसाइटी िे्पाल जसता संस्ाहरू कछमतमा ६० जिासमम कमनिचारी राखेर 
काम गिने भए ।17 एसएलसी ्पास गरेका धेरै व्यछक्तले रसुिाका गैससमा माछसक २५ हजार 
रु्पै्याँ भनदा माछ्को जाछगर ्पाएका छ्ए । ततकालीि अिस्ामा गैससलाई ्ाइदा भएजसतो 
देछखए ्पछि गैससलाई ्पछि सरकारले छिछभनि प्रािधाि ल्याएर आफिो छि्यनत्रणमा ल्याउिे 
काम ग¥्यो (्यसको चचानि ्यसै लेखको तेस्ो खणडमा गररएको ि) । ्यसरी अनतरानिछट्रि्य गैसस 
शुरूमा आ्ै भूकम्प प्रभाछित क्षेत्रमा खटे ्पछि सरकारको िीछत-छि्यम (एकद्ार, राछट्रि्य 
गैसससँग अछििा्यनि सािेदारी) भनदा बाछहर गएर अछर बढ्ि िसकिे अिस्ामा आइ्पुगे ।

गैससको कामलाई छि्यमि गिनि राज्य ्पक्षबाट छजललामा भूकम्पअछर िै छजलला छिकास 
सछमछतमा गैसस डेसक र एक जिा कमनिचारी तोछकएको छ््यो । ्यो डेसकले सम्य-सम्यमा 
गैसससँग उिीहरूको कामबारे अद्ािछधक हुि र सरकारको िीछत-छि्यमबारे जािकारी 
गराउि छजछिसमा बै्क डाकथ्यो । अकयो, रसुिामा भूकम्प गएको ्पाँच िषनिमा आ् जिा 
ि्याँ प्रमुख छजलला अछधकारी (छसछड्यो) ्पररितनिि भए (छजलला प्रशासि का्यानिल्य रसुिा 
२०७६) । प्रत्ेयक ि्याँ छसछड्यो ्पररितनििसँगै गैससको भेला गरेर प्रा्यःले ्पछिललो अिस्ाबारे 
जािकारी छलन्े । छजलला तहमा आ्योजिा गिने ्यसता बै्कमा सरकारले प्रत्ेयक ्पटक 
गैसससँग कागजात मागथ्यो । मेरो छ्लडिकनि को रिममा छजलला छिकास सछमछतका एक 
कमनिचारीले मलाई रसुिामा छजलला दैिी प्रको्प उद्ार सछमछतमा कसैले दतानि िगरी राहत 
छितरण गिने काम गरेको भए, ती गैसस (जो उललेख्य मात्रामा छ्ए) ले कछत खचनि गरे 
भनिे सछहतको ्पूरा छििरण ्पाएमा उ्पलबध गराउि अिुरोध समेत गरेका छ्ए । तर प्राप् 
छििरण व्यिछस्त भिे गिनि सछकरहेको छ्एि । प्रशासिसँग रसुिामा भूकम्प्पछि ततकाल 
खोज, उद्ार र राहत प्रछरि्यामा को-को सामेल भए, छतिले कछत खचनि गरे, मोटामोटी 

16 हेिुनिहोस्, राछट्रि्य ्पुिछिनिमानिण प्राछधकरण (२०७३) । अि, अनतर/राछट्रि्य गैससले सािेदार 
संस्ा ििोट गदानि समबछनधत छजललाछस्त गैसस िै हुिु्पिने अभ्यास छ््यो । ्यसले गदानि छजललामा 
स्ा्पिा भएका कछत्प्य गैसस सबै प्रकारको कामको “इभेनट म्यािेजमेनट” गिने कम्पिी जसता भए ।

17 आङ छिररङ तामाङसँग मार १४, २०७२ मा गररएको कुराकािी ।
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तथ्यांक ्पछि सछजलै उ्पलबध हुँदैिि् ्या िैिि् । सा्ै, बै्कमा संकलि गरेको कागजात 
भिे कतै प्र्योग भएको देछखँदैिथ्यो । बरु ती छििरणलाई सरकारले काम व्यिछस्त गिने 
िाममा गैससलाई छि्यनत्रण गिने तौरतररकाको रू्पमा प्र्योग हुँदै छ््यो ।

गैससको रणिीछि र अभ्यास
्यो खणडमा गैससले कसरी काम गरे र उिीहरूको तौरतररकालाई स्ािी्यले कसरी बुि े
भनिे बारेमा चचानि हुिेि । सं्युक्त राट्रि संरको िे्पालबारे एक प्रछतिेदि अिुसार ४५० 
भनदा बढी अनतरानिछट्रि्य संर-संस्ाले िे्पालमा भूकम्प्पछि काम गरेका िि् ।18 त्यछत्कै 
मात्रामा देशछिदेशका माछिस आउजाउ गरे । सािो ्ाउँमा गैससकममीको रिति ह्ातै 
बढ््यो । गैससको काम गिने तौरतररका सतहमा आ्यो । ्यही तौरतररका देखेर गैससमाछ् 
छिछभनि प्रकारको टीकाछटप्पणी भए ।

प्रा्यः गैससले स्ािी्यको आिश्यकताभनदा ्पछि आफिो इचिा अिुसार काम गिने र 
आफिो छिचार लाद्े गरेको देछखनि । ्यो प्रिछृत् भूकम्प्पछि रसुिामा काम गिने गैससमा 
्पछि देछख्यो । भूकम्प लगत्ै रसुिामा का्यनिरत छिछभनि गैससले भूकम्प-प्रछतरोधी ररको 
िमुिा स्ािी्यबीच ल्याए । एक गैैससले भूकम्प-प्रछतरोधी ररको िमुिा सिरू्प का्को 
िमुिा रर बिाएर रसुिाका छिछभनि चोकमा राख्यो । ्यो गैससको उद्ेश्य चोकमा राछखएको 
ररको िमुिा भूकम्प-प्रछतरोधी रर हो, त्यसैले धेरै भूकम्प-्पीछडत रर्पररिारले ्यो रर िकसा 
अिुसरण गरूि् भनिे छ््यो । त्यसतै, एक अनतरानिछट्रि्य गैससले हैटीमा भूकम्प्पछि प्र्योग 
भएको ररको सिरू्प जसतै रसुिामा िमुिा रर बिाउि इचिा जाहेर ग¥्यो ।19 धेरै िमुिा 
ररको छडजाइि छिछभनि गैससले स्ािी्य सतरमा ल्याए । तर ्यसता भूकम्प-प्रछतरोधी िमुिा 
रर त्यार ्पािनि स्ािी्य तिरमा कसैसँग सललाह-सुिाि संकलि गररएको छ्एि । ्यसता 
िमुिा ररले तामाङ र अन्य स्ािी्य समुदा्यको ्परम्परागत सी्प र शैलीलाई अ्पिाएको 
छ्एि, ि छक ्यी िमुिा रर भूगोल र मौसममैत्री िै छ्ए । ्यस छिष्यमा एक गैससले 
प्रसताि गरेको िमुिा ररको छडजाइिबारे धुनचेका एक स्ािी्यको अिुभि ्यसतो ि :

भूकम्प्पछि ्पुिछिनिमानिणका लाछग कै्यौ ँ संस्ाले बाँसको रर बिाइछदनिु भिेर आए । एक 
संस्ाको िमुिा रर हेदानि रर त मोटरसाइकलको ग्यारेज र तास खेलि छमलिे ्ाउँभनदा 
राम्ो बनि सकेि । एक त बाँसको आ्यु िै कम, रसुिाली गाउँमा बाँसको प्र्योग कम 
हुिे भएकाले हामीले ्यस प्रसतािलाई असिीकार गररछद्यौ ँ ।20 

18 हेिुनिहोस्, ्यूएिओचा/िे्पाल (सि् २०१५) ।
19 रसिुाछस्त शहरी छिकास मनत्राल्यको कमनिचारीसँग मार १६, २०७२ मा गररएको कुराकािी । 
20 धुनचेका एक स्ािी्यसँग मार ११, २०७२ मा गररएको कुराकािी ।
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उक्त गैससले प्रसताि गरेको ररको िमुिा छिशुद् आफिै ्पररकल्पिामा त्यार ्पाररएको 
छ््यो । उसले जािेको सी्प भूकम्पको अिसरमा ्परीक्षण गिनि खोजेजसतो देछखनथ्यो ।

त्यसै गरी, एउटा गैससले एकल मछहला आतमछिभनिर होऊि् भिेर छशछिरमा लैिो भैसँी 
छदिे का्यनिरिम ल्या्यो । आफिो गाउँ्ाउँ (हाकुको छतरू, गोगिे र मैलुङ) बाट छिस्ाछ्पत 
भएर अन्यत्र बसदा लैिो भैसँी ्पाएर ्पछि राँस दाउरा खोजिे ्ाउँ िहुँदा एकल मछहलालाई 
भैसँी उलटै राँडो भएको छ््यो । अकयोछतर गैससले छशछिरमा छसकममी र डकममी समबनधी 
धेरै ताछलम ल्याए । ्यी ताछलम ्पूरा गिनि ३० देछख ४५ छदिसमम लागथ्यो । गैससका ्यी 
ताछलमलाई सम्य छददा ताछलम अिछधभर धेरै रर्पररिारलाई खाि-बसिको समस्या ्पिने 
भ्यो । त्यसैले छशछिरमा बसिेहरू धेरै ताछलममा सहभागी भएिि् । दैछिक हातमुख जोड्िे 
समस्या प्रमुख भइछदँदा छिस्ाछ्पत िागररकहरूले छशछिर-केछनरित ताछलममा बसिुभनदा 
छत्रशूली र बेत्रािती िरर्परर ज्यामी काम गरे । गैससले भुई ँ तहको िासतछिकता िबुिी 
आफिै छहसाबले काम गदानि ्यसता समस्याहरू बारमबार आएका छ्ए ।

गैससकममीले कसरी का्यनिरिम तजुनिमा र का्यानिनि्यि ग न्े भनिे कुरा ्यहाँ प्रसतुत गररएको 
एउटा रटिाबाट प्रसट हुनि । म रसुिामा अिुसनधािका लाछग ्पुगेको दुई छदि भएको 
छ््यो । हाकुबाट छिस्ाछ्पत भएर आएकाहरूसँग छत्रशूली खोला क्याम्प, धुनचेमा सचेतिा 
का्यनिरिम हुँदैि भनिे खबरले म त्यहाँ ्पुगे ँ । भूकम्प्पछि समभाछित मछहला बेचछबखिलाई 
रोकि छशछिरमा एक गैससको सं्योजिमा सचेतिा का्यनिरिम राछखएको रहेि । ्यो का्यनिरिममा 
रसुिा छजललाका छडएस्पी र िागररक समाजको प्रछतछिछधहरू िक्ता छ्ए । का्यनिरिममा 
छशछिरका मानिेको उ्पछस्छत कम देखे्पछि एक जिा िक्ताले “राहत बाँडेको भए हुलका 
हुल माछिस हुन्े, जािकारीमूलक का्यनिरिम भएको कारण कोही आएि” भनदै रोष प्रकट 
गददै छ्ए । त्यो बेला गैससकममीले रर-ररमा ्पुगेर सहभागी खोजेका छ्ए । बालबाछलका, 
ि्यसक, िदृ् गरेर २० जिाभनदा बढी सहभागी भए्पछि का्यनिरिम शुरू भ्यो । का्यनिरिममा 
चार जिा िक्ताले भाषण गरे । का्यनिरिम सछक्यो । एक जिा िक्ताले का्यनिरिम सछकए्पछि 
्यसो भिे, “्यछत भिे्पछि त, ्यो छशछिरमा मछहला बेचछबखि िहोला छि ।” मलाई 
लाग्यो, गाउँबाट छिस्ाछ्पत भएर आउिे छबछत्कै ्यो छशछिरमा ्यी गैससले कसरी मछहला 
बेचछबखिको जोछखम देखे । गैससले ्यो छिस्ाछ्पत बसतीमा जोछखम देखिुको आधार के 
हो ? गैससले स्ािी्यहरू अछशछक्षत (गैससकममीकै भाषामा “बुझिे मानिे कम भएको”), 
हाकु गाउँबाट धुनचेमा छिस्ाछ्पत भएको, आछ्निक अिस्ा कमजोर भएको जसता आ्ैले 
मािक त्यार गरेर जिचेतिामूलक भछिएका का्यनिरिम राखेका छ्ए ।

त्यसमाछ्, भूकम्प गए्पछि स्ािी्यलाई शुरूको चरणमा सह्योग गिनि आएका प्रा्यः 
गैससकममीको जीििशैली तडकभडक्पूणनि छ््यो । भूकम्प्पछि काम गिने गैससकममी लाखौ ँ
्पिने छचलला गाडीमा कुद्् े । छ्यिीहरूले रसुिाको आकाशमा प्रशसत हेछलकोपटरहरू उडाए । 
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धुनचेमा रातभरर ्पाटमी गरेर होहलला गददै रमाए । गैससकममीको तलब माछसक एक लाख 
हाराहारीमा भएको सुछिनथ्यो । ्यी कारणले िै रसुिालीले गैससकममी स्ािी्य िागररकको 
सेिामा आएको होइि भनिे छिक्ययोल छिकाल्े । गैससकममी भनिे छिछत्कै सछजलो गरी 
सह्योग ्पाउिे, काममा िारा टािने, आकषनिक तलब खािे, छचलला गाडी चढ्िे जसता 
बुिाइ स्ािी्यको छ््यो । 

गैससको काम गिने शैली देखेर ्पछि स्ािी्य अचछममत हुन्े । उदाहरणको लाछग, धेरै 
अनतरानिछट्रि्य गैससका कमनिचारी छबहाि १० बजे छ्लडमा काम गिनि छिसके्पछि साँि ५ 
बजेछतर का्यानिल्यमा सुरछक्षत आए-िआएको जािकारी गराउिु्पिने छि्यम छ््यो । ्यसो गदानि 
गैससकममीलाई भिे छबहाि काम शुरू िभए िा काम सछकिे टंुगो िभए ्पछि ्कनि िै हतार 
हुिे रहेि भिी एक गैससकममीले आफिो अिुभि सुिाए ।21 धुनचेमा का्यानिल्य बिाएर 
रसुिाको कुिा-कुिामा काम गिने गैससको हकमा ्यो अप्््यारो छि्यम छ््यो ।

त्यसैले, गैससका काम र खचनि गिने तौरतररका आलोचिा्योग्य छ्ए । धुनचेको एक 
स्ािी्यले गैससकममीको जीििशैली र का्यनिशैलीबारे ्यसो भिे :

[गैरसरकारी] संस्ाको काम िै सछजलो का्यनिक्षेत्र िानिे, रातभरर ्पाटी र होहलला गिने 
हुँदो रहेि । धुनचे काटेर रसुिाको माछ्ललो भेगछतर कमै संस्ाहरू गए । धेरै संस्ाहरू 
तललो भेगको काछलकास्ािछतर अड्छकए । प्रा्यः सडकको िरर्परर बसे । सडक ि्पुगेको 
दूरदराजमा जािे प्र्यति कमैले मात्र गरे । कछत गाछिसमा भिे काम गिने संस्ाहरूबीच 

तँिाडमिाड भ्यो ।22

अिुसनधािका रिममा स्ािी्यसँग भएका छिछभनि अनतरछरि्याले ््प कुरा बुझि मद्त गिनि  ।

रटिा १ : म अिलोकिको रिममा छत्रशूली ढंुगेको होटलबाट छबहाि बेत्राितीछतर छिसकँद ै
छ्एँ । हामी सािनिजछिक बस कुरररहेका छ््यौ ँ। होटल साहुले मलाई आश््यनिचछकत मुरिामा 
“त्पाईकंो गाडी िैि ?” भिेर सोधे । मैले “छकि ?” भिे ँ । उिी हाँसे मातै्र । उिको होटल 
भूकम्प्पछि काम गिने अनतर/राछट्रि्य गैससहरू बसिे ्लो रहेि । भूकम्पमा काम गिनि आउँदा 
्यसै होटलमा बसिे सबै गैससकममी आफिै गाडीमा आएका रहेिि् ।

रटिा २ : ्ूलो हाकुमा कसरी जाि सछकनि भिेर एक जिा २० िषनि जछतको भाइलाई 
मैले धुनचेमा सोधे ँ । उिले भिे, “त्पाई गलाङ हुँदै गे्र ििुनिस्, अछि आउि सकिुहुनि ।” 

21 ती गैससकममीसँग मार २२, २०७२ मा गररएको कुराकािी ।
22 ती स्ािी्यसँग मार १५, २०७२ मा गररएको कुराकािी ।
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मैले “त्यो बाटो जािका लाछग त गाडी चाछहनि, होइि ?” भिेर सोधे ँ। उिीले “हो” भिे । 
“हाम्ो संस्ासँग त्पाईलें भिेजसतो गाडी िैि छि ?” मैले भिे । “छकि हुनि ? ग् छदिे ? 
मलाई ढाँट्िे ? संस्ामा काम गिनेको गाडी हुनि र ?” उिी मसँग गाडी िभएको ्पत्याउि 
त्यार भएिि् । म ्पछि हाँछसछदएँ । मैले “गाडी िैि” भनदा क्यौलेँ िाक खुमच्याए िा हाँसेर 
आश््यनिचछकत भाि प्रसतुत गरे । र, कछतबाट त “अछल गररब संस्ा रहेि” भनिे सममको 
प्रछतछरि्या आउँथ्यो । कछत स्ािी्य मैले उिीहरूलाई ढाँछटरहेको ्ान्े ।

भडछकलो प्रचारशैली गैससको अकयो छिशेषता छ््यो । गैससले काम गरे ्पछि, िगरे ्पछि 
सामाछजक सञजाल रंग्याउिे, सािो कामलाई ्ूलो बिाएर प्रचार गिने ्परर्पाटी देछख्यो । 
जसतै, गैससले सह्योगसँगै आफिो िाम बढाइचढाइ प्रचार गिनि खोजेका छ्ए । गैससले 
“सह्योग गरे्पछि िाम त आउिु ्प¥्यो छि” भनिे मािछसकताले काम गरेको देछखनि । 
्पछहलो, बेत्राितीको छशछिर िरर्परर गैससले फलेकस बोडनिमा आफिो संस्ाको िाम ्ूलो 
लोगो र अक्षरमा छशछिर िरर्परर टाँसेका छ्ए । ्यही बोडनिलाई मात्र हेिने हो भिे, छशछिरमा 
गैससको ्ूलो लगािी रहेको जसतो देछखनथ्यो । छशछिरछभत्र ्पसेर हेदानि भिे उसले जछत्कै 
काम गिने ्ुपै्र संस्ा छ्ए । दोस्ो, धुनचे छििदै लागदा “उ््िे ि” िारालाई केरेर “उ््दै ि 
लाङटाङ” को िाराको सा्मा “एि इछिछशएछटभ ्र ररछबछलडङ अ् रसुिा” लेखेर ्ूलो 
होछडनिङ बोडनि राखेको छ््यो । ्यो होछडनिङ बोडनिमा ११ ओटा संस्ाका लोगो छ्ए । ्यहाँ 
िा्ामुखी कम्पिी र गैससले गिने छिज्ा्पिमा कुिै ्रक देछखँदैिथ्यो ।

गैससकममीले स्ािी्यलाई हेिने दृछटिकोण ्पछि असमाि शछक्त-समबनधमा आधाररत 
देछखनथ्यो । मुख्यत: गैससकममीका छिचारमा स्ािी्यहरू अछशछक्षत र अल्पज्ािी प्राणी हुि ्
र आ्ूहरू स्ािी्यहरूको सह्योगका लाछग आएका हुि् । गैससकममी सँगको कुराकािीमा 
“हामी स्ािी्यको लाछग आएका हौ,ँ” “स्ािी्यहरू कम ्पढेका िि्,” “उिीहरूमा 
चेतिाको कमी ि, त्यसैले कुरै िबुिी बारमबार तकनि  गिनिि्,” “्यहाँका स्ािी्यले समुदा्यको 
सहभाछगताबारे बुिेकै िैिि्,” “हामीले उिीहरूका लाछग दुःख गरररहेको भनिे बुझदैिि्” 
भनिे सुनि ्पाइ्यो । उदाहरणको लाछग, एक जिा अनतरानिछट्रि्य गैससकममीले भिे, “रसुिामा 
समुदा्यको सहभाछगता एकदम कम ि । शौचाल्य बिाउँदा शुरूमा खालडो ्पछि हामीले 
िै खन्यौ ँ । स्ािी्यलाई सरस्ाइको लाछग च्पमी बिाउिु ्पिनि  भनदा कोही अछर सरेिि् । 
हामीले च्पमी िबिाइछदए च्पमीमा शौच ्पछि गददैिि् ।”23

स्ािी्यले ्यसो छकि भछिरहेका िि्, अ्िा स्ािी्यले त्यस खालको व्यिहार छकि 
प्रसतुत गरररहका िि् ? गैससकममीले ्यसबारे रोररएर छिरलै सोचेको देछख्यो । ्यसबारे त्यहाँ 
छिछभनि कुराहरू सुछिन्े । जसतै : “गैससको काम गिने तौरतररका भूकम्प्पछि मात्र होइि, 
अछर ्पछि देछखएको हो,” “हामी कुिै ्पछि गैससको लाभाछनित समूह हो भिे हामीलाई 

23 एक गैससकममीसँग मार १६, २०७२ मा गररएको कुराकािी ।
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देखाएर गैससले ्परर्योजिा गरररहेको ि,” “गैससकममीले ्यही ्परर्योजिा मा न्ि त तलब 
खाइरहेको ि । उसले िगरे कसले गिने ?” 

्यसबारे बुझदा, “हामी त उिीहरूलाई केही होस् भिेर आएका हौ,ँ उिीहरूलाई मतलि 
िैि भिे हामीलाई ्पछि मतलि िैि” भनिे गैससकममी प्रा्यः जताततै भेछटए । त्यो बोलीमा 
“उिीहरूका लाछग” सुछिए ्पछि व्यिहारमा भिे त्यसतो देछखँदैिथ्यो । हरेक गैससकममीको 
बोली र व्यिहारबाट उिीहरू आ्ूलाई “छदिे” र रसुिालीलाई केिल “छलिे” व्यछक्त ्ान्े । 
गैससकममी स्ािी्यलाई छसकाउि आएको समिन्े । मैले एक अनतरानिछट्रि्य गैससकममीलाई 
“्यहाँ (रसुिा) का सबै एिजीओ/आईएिजीओमा काम गिनेहरू छजलला बाछहरको हुँदा 
रहेिि् हछग” भिेर प्रश्न गरे ँ। उिले, “स्ािी्यसँग सबै व्यिस्ा्पि गिने क्षमता, दक्षता िैि्, 
उिीहरूले गिनि सकदैिि्, त्यसैले रसुिामा बाछहरको गैससकममी आउिे” बताए ।24 उिमा 
्पछि आ्ूले गरेको कुरा िै सही हो भनिे भाि िछलकनथ्यो । भूकम्प्पछि बिेका िीछत, 
छि्यम, का्यनिरिम का्यानिनि्यि गिनि स्ािी्य असक्षम रहेको छिक्ययोल उिीहरूको छ््यो ।

गैससको संरचिा, बजेट, सकेल र का्यनिरिम अिुसार छभनि-छभनि हुिे भ्यो िै । ्यससँगै 
गैससका आफिै बाध्यता छ्ए । प्रसताि लेखदा र सिीकृछत छदँदाको का्यनिरिम भुई ँ तहमा 
का्यानिनि्यिको चरणमा आइ्पुगदा ्रक भइसकथ्यो । रसुिामै अनतर/राछट्रि्य गैसससँग 
समिौता गरेर ल्याएको सामाि सम्यमा िआइ्पुगदा स्ािी्य गैसस िागररकका तारो बिे । 
जसतै, ्पछहलो, गैससले जाडोको लाछग ल्याएको लत्ाक्पडा गममी हुिे बेलामा आइ्पुग्यो । 
स्ािी्य गैससले ्यो राहत सामग्री छिरोध हुिे समभाििाले ्नक्याएर राखे । दोस्ो, स्ा्यी 
िासस्ािको कुरा उछ्राखदा अस्ा्यी िासस्ािको लाछग हजारौ ँबाँस रसुिामा छभछत्र्यो । 
्पछहला कछहल्ैय प्र्योग िभएकोले गैससलाई अस्ा्यी सेलटर बिाउि छदिे िा िछदिे भनिेमा 
छिछभनि सरोकारिालाबीच बहस भ्यो । अछनतममा अस्ा्यी सेलटरका लाछग बाँस र अरू 
सामग्री छितरण भ्यो । तर, गैससको आफिै बाध्यता र ्पररछस्छतले चाहरे ्या िचाहरे शछक्तको 
्पिाछड कुद् िु्प¥्यो । ्यसले ्पछि गैससकममीहरू शछक्त केनरिले जे भन्यो त्यही मानदै गए ।

्यससँगै, रसुिामा ्पुिछिनिमानिणलाई छलएर छिछभनि अनतर/राछट्रि्य गैससबाट छमछटङ, 
गोष्ी, सेछमिार भए । छजलला तहमा हुिे ्यसता छिछभनि का्यनिरिममा प्रा्य: ्पहाडे खस 
ब्ाह्मण-क्षेत्री ्पुरुषको उ्पछस्छत बढी हुनथ्यो (रले सि् २०१६) । रसुिाको ्पुिछिनिमानिण 
बारेका प्रा्य: बै्कमा सरकारी कमनिचारी होस् ्या गैससकममी, ती छजलला बाछहरका बढी 
हुन्े । गैससमा काम गिने प्रा्य: माछ्ललो तहमा छक रसुिा बाछहरका छक रसुिामा ्पछि 
तामाङ बाहेक अन्य जाछतका बढी छ्ए । स्ािी्य माछिस गैससमा जाछगरे भइहाले ्पछि 
सामाछजक ्पररचालकको भूछमकामा बढी देछखन्े । उिीहरू गैसस र गाउँलाई जोड्िे खास 
्पुलको रू्पमा काम गरररहेको छ्ए । गैससले काम गिनि छिधानिरण गरेको ्योग्यता र दक्षताको 

24 अनतरानिछट्रि्य गैससकममीसँग मार १७, २०७२ गररएको कुराकािी ।
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कारण उचच छशक्षामा तुलिातमक रू्पमा कम भएका रसुिाका िागररक गैससको छिणानि्यक 
तहमा छ्एिि् । ्यसले ्पुिछिनिमानिणमा स्ािी्य मुद्ा बोकिेहरू ओिेल ्परे जसको कारण 
भूकम्प्पछि ्पछि गैससका कामहरूले गैरस्ािी्यलाई, िा स्ािी्यमा ्पछि मध्यम िगनि र 
गैरतामाङ िा छशछक्षत-्पढेलेखेलाई िै ्ाइदा ्पु¥्याएको ि ।

गैससको काम गिने शैली, गैससकममीको तडकभडक र रिाछ्लो व्यिहार र स्ािी्यलाई 
हेिने िजर भूकम्पअछर जसतो छ््यो, भूकम्प्पछि ्पछि ्यसमा ताछत्िक ्रक आएि । 
छि्पद््पछि सािो ्ाउँमा गैससको रिति बढ््यो । रसुिामा छहजो गैसस कम छ्ए, त्यसैले 
गैससको चररत्र र व्यिहार त्यछत उदांगो छ्एि र कमै माछिसले मतलि राख्े । भूकम्प्पछि 
्ोरै ्ाउँमा धेरै गैसस हुँदा ्यो कुरा सबैलाई आभास भएको छ््यो । धेरै गैसस आए्पछि 
धेरै गैससकममी आउिे भए र ्योसँगै धेरै रकम खछिए्पछि तडकभडक ्पछि धेरै देछखिे िै 
भ्यो । ्यसरी, भूकम्पअछर र ्पछि ्पछि गैससको का्यनिशैलीमा ताछत्िक छभनिता आएि ।

गैससको ्यसतो प्रिछृत्को अिुभि र आलोचिा स्ािी्य र अध्य्यिकतानिहरूले मात्र 
होइि, सरकारी कमनिचारीहरूले ्पछि गरेका िि् । ्यसै आधारमा सरकारी सं्यनत्रले गैससको 
कामलाई छिछभनि िीछत मा न्ि त व्यिछस्त र छि्यनत्रणसमम ्पछि गरेको देछखनि । अबको 
खणडमा ्यसबारे चचानि हुिेि ।

“हार्डवे्यर” र “सफ्टवे्यर” को बहस
िे्पालको सािनिजछिक ितृ्मा गैससले “अछधकारमखुी, अध्य्यि, अिुसनधाि, माििअछधकार, 
सचेतिा, शाछनत जसता छिमानिणरछहत (सफटिे्यर) प्रकृछतका का्यनिरिम/्परर्योजिा” मा लगािी 
गरेर बालुिामा ्पािी खन्याइरहेको भनिे आलोचिा सधै ँ गररनि ।25 ्यसतो सनदेह २०७२ 
सालको भूकम्प्पछि गैससको भूछमकालाई छलएर ्पछि भएको ्पाइनि । सािनिजछिक ितृ्मा 
उ्पलबध तथ्य/सूचिा छिशे्षण गदानि भूकम्प्पछि गैससको काम गिने तौरतररकालाई छलएर 
भूकम्प्पछि उत्पनि संकटलाई सह्योग गिने िाममा गैससले छरिछश््यि धमनि प्रचार गिने माध्यम 
बिाएको, गैससले कामभनदा कुरा धेरै गरेको, काम िगरे ्पछि ्ाउँ ओगट्िे प्रिछृत् बढाएको, 
काम-कारबाही अ्पारदशमी भएको, रर िबिाइकि बिाएको भनिे रर्पोटनि प्रसतुत गिने जसता 
छिष्यलाई िे्पाली छमछड्याले बारमबार उ्ाउिे काम गरे (अछधकारी र मािनधर २०७३; 
काछनत्पुर २०७२, २०७३) । सीछमत िा न्यूि संख्याले मात्र ्यदाकदा सबै अनतर/राछट्रि्य 
गैससलाई एकै डालोमा राखेर हेिनि िहुिे तकनि  गिनिि् ।26

25 समाज कल्याण ्पररषदक्ो िैदेष्िक सहयोग सिीकृष्ि सम्बन्ी ष्नददेष्िका, २०७१ अिुसार 
सफटिे्यरको ्पररभाषा । हेिुनिहोस्, समाज कल्याण ्पररषद् (२०७१) ।

26 हेिुनिहोस्, www.youtube.com/watch?v=YdcdA-IOKiY; चैत २७, २०७६ मा 

हेररएको ।
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सरकारी ्पक्षबाट गैससको आलोचिा गदानि गैससले हाडनििे्यर (भौछतक सामग्री छिमानिण 
त्ा छितरण गिने प्रकृछतका का्यनि) मा भनदा सफटिे्यर (ताछलम, गोष्ी, ्पैरिी, अिुसनधाि, 
जसता का्यनि) मा लगािी गरेको भनिे कुरामा बढी केछनरित ि । िे्पालमा गैससले गिने काम 
र लगािीमा हाडनििे्यर र सफटिे्यरको कुरा भूकम्पअछर देछख िै उ्ेको हो र िैदेष्िक 
सहयोग सिीकृष्ि ष्नददेष्िका, २०७१ आएदेछख िीछतगत रू्पमा व्यिस्ा भएको हो । 
अि, ्यो छिदनेछशकाको प्र्म संशोधि २०७३ ले हाडनििे्यरको प्रा्छमकतालाई ््प प्रसट 
्पािने काम गरेको ि । तर हाडनििे्यर र सफटिे्यरको छभनिता प्रसट गिने, सो अिुसार संस्ा 
दतानि र िगमीकरण गिने, का्यनिरिम र बजेट िुट्ि्याई काम गिनि लगाउिे, अनतमा त्यसको 
मूल्यांकि गिने काम अिै भएको देछखँदैि । तर भूकम्प्पछि गैससको ्ूलो मात्रामा लगािी, 
गैससकममीको तडकभडक का्यनिशैली र जीििशैली, त्यसप्रछत स्ािी्यको असनतुछटि र सरकारी 
कमनिचारीको गैसस प्रछतको ईट््यानिले गदानि सरकारले गैससलाई सफटिे्यरबाट हाडनििे्यरछतर 
डो¥्याउि खोजेको देछखनि ।

रसुिामा काम गिने गैसस भूकम्प गएको शुरूआती चरणमा सफटिे्यर र छितरणमुखी 
का्यनिरिममा देछखन्े । ्यस छजललामा काम गिने गैससले भूकम्प गए लगत्ै ततकालीि राहत 
प्रछरि्यालाई सहज बिाउि राहत सामग्री छितरण गरे । भूकम्प्पछि गैसस हाडनििे्यरको 
िाममा राहत छितरण जसतो छितरणमुखी काम गरेको भिेर आलोछचत भए । ्यस ्पिाछडको 
कारण बुझि गैससको ्पृष्भूछमलाई छि्यालि जरुरी ि । भूकम्प लगत्ै प्रा्यः गैसससँग राहत 
संकलि र संकछलत राहत छितरण गिने बाहेक खोज र उद्ारमा लागिसकिे क्षमता छ्एि । 
खोज र उद्ारमा जुि प्रकारको सी्प, कौशल र प्राछिछधक ज्ािको आिश्यकता ्पिनि , 
िे्पालमा काम गिने प्रा्यः गैसससँग त्यो क्षमता िैि । भलै, केही गैससले हेछलकोपटरबाट 
का्माडौमँा राइते ओसािनि सह्योग गरेको होस् । त्यसैले, गैसस शुरूमा राहत संकलि र 
छितरणमै केछनरित रह्ो ।

्पुिछिनिमानिणको चरणमा ्पुगदा ्यससँगै छिछभनि प्रकारको ताछलम—छसकममी, डकममी, 
इलेछकरिक, व्यािसाछ्यक कुखुरा/बाख्ा ्पालिा, करेसाबारी खेती लगाउिे, छिछभनि तरकारी 
खेती, क्पाल काट्िे, इत्याछद—सछहत गोष्ी, सेछमिार, ्पैरिी र क्षमता अछभिृछद्का 
कामहरू गैससले गरे । ्पछहलो, रसुिाको बोगटीटार र िौछबसे ्ाँटमा बसिेका लाछग 
कोडनेड िे्पाल िामक अनतरानिछट्रि्य गैससले जगगा भाडा छलएर गोलभेडँा, आलु, काउली 
जसता तरकारी खेती व्यािसाछ्यक रू्पले गिनि लगा्यो । छशछिरमा बसिेले ्यसैमा काम गरे 
बा्पत ्पैसा ्पाउँ्े ।27 ्यसै संस्ाले खोलेको केनरिमा इलेछकरिक र छसलाइबुिाइ ताछलम 
्पछि सँगै हुनथ्यो । दोस्ो, काछलकास्ाि छशछिरका लाछग गैससले बाँस र पलाछसटकको मुढा 
बिाउिे ताछलम छद्यो । तेस्ो, िौछबसे छशछिरमा बसिेका लाछग ्ौरै जगगामा बोरामा गिनि 

27 ्यो का्यनिरिम २०७७ सालमा अछसततिमा िैि ।
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छमलिे करेसाबारी खेती समबनधी ताछलम गराए । ्पछिललो चरणमा हाकु लगा्यत रसुिाकै 
छिछभनि ्ाउँबाट छिस्ाछ्पतका लाछग रसुिाको तललो ्पछहरेबेसँी, छतरु र बोगटीटार त्ा 
िुिाकोटको खोलेबेसँी र शाछनतबजारमा एकीकृत बसती बछससकेको त्ा बसिेे रिममा ि । 
्यसका लाछग छिछभनि गैससले स्ािी्य र सरकारको ्योजिामा सा् छदएका िि् । ्यससँगै 
सामुदाछ्यक आतमछिभनिर सेिा केनरि, छजलला भूछमअछधकार मञच, रसुिा र बेछलज्यमको 
एक संस्ाले गु्ी जगगामा दतानि भएका रर्पररिारलाई लाल्पूजानि छिकालि िा्पी र माल्पोत 
का्यानिल्यमा सहजीकरण गरररहेको ि । ्यी सबै सफटिे्यर प्रकृछतका का्यनिरिम गैससले 
सरकारको सिीकृछत छलएर गरेका छ्ए ।

गैससले ्पुिछिनिमानिणमा ्पछि काम िगरेका होइिि् । हाकुको हकमा छिद्ाल्य भिि, 
सिासथ्य चौकी, बाटोराटो, सामुदाछ्यक भििमा लगािी भएको ि । ्युरोछ्प्यि ्युछि्यि, 
रेसटलेस डेभल्पमेनट, मािेकोर सोसाइटी िे्पालले हाकुको सकूलमा टीएलसी (अस्ा्यी 
छसकाइ केनरि) र सकूल भिि बिाइछदए । बेला्यती सह्योग छि्योग (्यूकेएड) ले बाटो, 
माछ्ललो छत्रशुली-१ जलछिद्ुत् ्परर्योजिा (२१६ मेगािाट) ले सिासथ्य चौकीको भिि, 
्ोकस िे्पालले सामुदाछ्यक भिि र करुणा ्ाउणडेशि र ल्याकोसले अस्ा्यी छसकाइ 
केनरि बिाउि सह्योग गरेका छ्ए । 

्यी का्यनिरिम गैससले गरे ्पछि सरकारी कमनिचारीले भूकम्प ्पछिको ्पुिछिनिमानिणमा गैससले 
िदेछखिे ्ाउँ “सफटिे्यर” मा लगािी गरेको तकनि  ग न्े । अिुसनधािको दौराि रसुिा छजलला 
छिकास सछमछतका ततकालीि स्ािी्य छिकास अछधकारी छिट्णुप्रसाद कोइरालाछसत भेट 
हुँदा उिले सुदूर-्पछश्मको ्पहाडी छजललामा काम गदानिको अिुभि सुिाए । त्यहाँ गैससले 
छिदेशबाट छिकाएको उनित जातको बोका र स्ािी्य बाख्ाबाट उनित जातको बाख्ा 
उत्पादि गराएर व्यािसाछ्यक कृछष ्पालि ्ालिी गिने भ्यो, तर उद् राटि का्यनिरिममा 
छिदेशबाट छिकाएको बोकाले स्ािी्य जातको बाख्ालाई िासतै गरेि । उिले गैससले 
देखिे ्ाउँमा लगािी गरे ्पछि कसतो गिनिि् भिेर व्ंयग्य गददै ्यो उदाहरण छदएका छ्ए । उिले 
ततकालीि छजलला छिकास सछमछत, रसुिामा काम गिनि आउिे गैससको क्षेत्र छितरणमुखी 
भएकोमा उिको प्रछतछरि्या छ््यो : 

गैरसरकारी संस्ाले “सफटिे्यर” भनदा “हाडनििे्यर” मा ध्याि छदिु्प¥्यो । जुि संस्ा आए 
्पछि हातधुिे, सरस्ाइ, ताछलम, जिचेतिामूलक का्यनिरिम, इत्याछद भिेर आउँिि् । ्यसता 
का्यनिरिम िल्याउिुहोस् । सबै देछखिे काम हुिु्प¥्यो । ्ोरै काम गिुनिहोस्, “हाडनििे्यर” 
मा लगािी गिुनिहोस् ।28

28 छजलला छिकास सछमछत, रसुिाका एक कमनिचारीसँग मार २२, २०७२ मा गररएको 
कुराकािी ।
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्यसता छिचार प्रा्यः सरकारी कमनिचारीको हुिे गथ्ययो । गैससले सफटिे्यरमा लगािी गरेकोप्रछत 
शहरी छिकास मनत्राल्य रसुिा शाखाका एक कमनिचारीको ्यसतो भिाइ छ््यो :

गैरसरकारी संस्ाका कामहरू धेरै हे¥्यौ ँ । गैरसरकारी संस्ाले गिने काम भिेको बाँस 
छदिे, ताछलम छदिे । सकेको छदिमा केही (्ैपसा) आउिे रहेि । ्योभनदा त सरकारले 
धेरै गिनि सकि । हामीलाई गैरसरकारी संस्ाको सह्योग चाछहएको ि । सरकार सबैसँग 
सहका्यनि गिनि त्यार ि । गैरसरकारी संस्ासँग ्ुपै्र ्पैसा ि ।29

सरकारी कमनिचारीको ्यसतो असनतुछटि गैससले सफटिे्यरमा गरेको लगािीप्रछत मात्र होइि, 
्ूलो लगािी गदानि समेत कतै प्रछत्ल िदेछखएकोप्रछत ्पछि छ््यो । तर, सरकारको सबैभनदा 
्ूलो समस्या भिेको, “हाडनििे्यर मात्र छिकास हो” भनिे धारणा हो । ्यसतो आलोचिाको 
्पिाछड दुई ओटा कुरा महत्ि्पूणनि िि् । ्पछहलो, गैससको कामप्रछत सरकारी कमनिचारी 
लगा्यत कछत्प्य राजिीछतकममीको संश्य ि । गैससले अछधकारमुखी र सचेतिामूलक काम 
गदानि िागररकबाट सरकारको कामलाई चुिौती आउि सकि । दोस्ो, सरकारले हाडनििे्यरको 
कामलाई िै छिकास हो भनिे मान्यता राखेको ि र ्यसै अिुसार सरकारलाई गैससबाट 
्पछि हाडनिि्येरमा लगािीको आिश्यकता ि । गैससले सकूलको को्ा, अस्पताल बिाइछदए 
सरकारलाई छदगो छिकास लक््यको सूचकमा अछर बढ्ि सह्योग हुि सकि ।

त्यसै अिुसार, जिप्रछतछिछधले केही ्ाउँमा गैससको कामलाई सराहिा गरेको देछखनि । 
िौकुणड गाउँ्पाछलकाको अध्यक्ष िुिुनि स्याङ्िो रले गैससले हाडनििे्यरमा लगािी गरेकोमा 
्यसतो प्रछतछरि्या छदए :

मेरो ्पाछलकामा गैरसरकारी संस्ाले राम्ो काम गरेको ि । लु्रि िलडनि ्ेडेरेसिले स्ािी्य 
सािेदार संस्ा बतास ्ाउणडेशिसँग छमलेर ्पाछलकाको आधा दजनिि खािे्पािी, छसँचाइ, 
छिजी आिास ्पुिछिनिमानिण गररछद्यो ।30 सा्ै, केही रर्पररिारलाई जीछिको्पाजनििमा सह्योग 
ग¥्यो ।...गैरसरकारी संस्ासँग ्पैसा र प्राछिछधक दक्षता ि । मेरो ्पाछलकाको केही ्ाउँमा 
गैरसरकारी संस्ाले ्पैसा र प्राछिछधक दक्षता प्र्योग गरेर सह्योग ग¥्यो । (रले सि् २०१८) 

29 शहरी छिकास मनत्राल्य, रसुिा शाखाका एक कमनिचारीसँग मार २२, २०७२ मा गररएको 
कुराकािी ।

30 त्ाछ्प ्यो संस्ाले भकूम्प ्पछिको शरुूआती चरणमा “िबिाएको रर बिा्यौ”ँ भिेर प्रचार 
गरेको भिी रसिुामा आलोचिा हुनथ्यो । ्यो छिष्य संसदी्य सछमछतदछेख समाज कल्याणसमम ्पछि ्पगु्यो ।
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्यी जिप्रछतछिछध गैससले “देछखिे काम” गरेकोमा खुसी हुिु सिाभाछिक हो । ्यसको अ न्ि 
गैससले हाडनििे्यरमा लगािी गदानि प्रछत्ल मा्पि गिनि सछकिे भ्यो । एक गैससकममीका 
अिुसार हाडनििे्यरमा काम गिुनि भिेको धारा, बाटो, भिि बिाइछदए हुनि; ्यी कुरा देखाउि 
सछजलो ि । गैससले सफटिे्यरमा लगािी गरेको कारण सामाछजक ्पररितनिि, अछधकारको 
प्रत्याभूछत, सी्प त्ा प्रछिछधको प्र्योग, जिचेतिा अछभिृछद्, सुशासि प्रिद्निि जसता 
अदृश्य तर दीरनिकालीि महत्िका कुराले कमै चचानि ्पाएका िि् भनिेहरू िभएका होइिि ्
(चौलागाई ं २०७६) ।

रसुिामा भूकम्प्पछि गैससले गरेको लगािी र त्यसको प्रछत्ल िदेछखएको छिष्यमा, 
रसुिाका गैससले प्रछत रर्पररिार १० लाख बाँड्ि ्पुगिे रकम खचनि गरेको भनिे कुरा धेरै 
प्रशासकको मुखबाट सुछिनथ्यो । छजलला समनि्य सछमछतमा छििानिछचत भए्पछि प्रमुख 
कुलप्रसाद भटिले गैससमाछ् गरेको छटप्पणी प्रासंछगक ि । उिको छटप्पणी छ््यो :

भकूम्प्पछि छजललामा धेरै गैरसरकारी संस्ा आए । कछतले राम्ो काम गरेका िि्, कछतले 
काम िै िगरी अकानिको कामलाई ्ोटो छखचेर प्रगछत दखेाएको भनिे सुिेको िु । भखनिरै मैले 
छजलला समनि्य सछमछतको ्पदभार समहालेको िु । छजललामा छरि्याशील गैरसरकारी संस्ाको 
भेला गराई िल्ल गिुनि  । त्यस्पछि उद्ेश्य अिुसार सिीकृछत ्पाएको क्षेत्रमा िुट्ि्याइएको 
का्यनिरिम र बजेट के-कसरी खचनि भइरहेको ि, खोजी गिनेिु ।…सुिेको िु, छजललामा 
रहकेो जिसंख्यालाई [प्रछत ्पररिार] १०-१० लाख बाँड्ि ्पुगिे बजेट गैरसरकारी संस्ाले 
खचनेका िि्, तर प्रगछत शनू्य । जिताको अिस्ा उसतै रहकेो ि । कागजी प्रछतिेदि मात्र 
त्यार गरी बजेट छसध्याउिे गैरसरकारी संस्ा अब हाम्ो छिसािामा ्पिनेिि् । (भटि २०७४)

त्यसै गरी, ततकालीि स्ािी्य छिकास अछधकारी छिट्णुप्रसाद कोइरालाले भूकम्प गएको 
एक िषनि्पछि रसुिामा गैसस सँगको बै्कमा गैससको लगािी हेिने हो भिे प्रत्ेयक ्पररिारलाई 
बाँडे ्पछि कररब ७ लाख ५० हजारभनदा बढी ्पुगिे बताएका छ्ए ।31 

तर, के प्रछत रर्पररिार १० लाख ्पुगिे रकम खचनेको हो त ? ्यी दाबीका स्ोत छजलला 
छिकास सछमछतमा भूकम्प्पछि छजललामा काम गिनि आएका गैससले सिीकृछत छलँदा बुिाएको 
बजेट छ््यो । तर सो बजेटलाई राम्री िबुझदा ्यसतो गलत धारणा उत्पनि भएको छ््यो । 
्पछहलो, ्यो बजेट छजललामा दोहोरो गणिा भएको छ््यो । भूकम्प्पछि कुिै ्पछि छिदेशी 
सािेदार संस्ाले काम गिनि चाहे सिदेशी संस्ा खोजिु्पिने प्रािधाि्पछि, छजललामा एकै 
्परर्योजिा सञचालि गिनि दात ृसंस्ा र सािेदार संस्ाका का्यानिल्य खोछलएका हुन्े । त्यसै 

31 िैशाख २४, २०७३ मा रसुिा धुनचेमा गैसससँग भएको बै्कमा बताइएको कुरामा 
आधाररत ।
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अिुसार छजललामा जािकारी गिुनि्पिने भएकाले एकै ्परर्योजिा ्पछि दुई िा सोभनदा बढी 
्पटक छजललामा दतानि भएका छ्ए । अकयो, ्यो कूल बजेटलाई सि् २०११ को जिगणिामा 
आएको रर्पररिार संख्याले भाग लगाएको छ््यो । भूकम्प्पछि रर ्पररिार सि् २०११ 
को दाँजोमा बढेर दोबबर ्पुगेको छ््यो । अि, भौगोछलक छिषमताको कारण लाङटाङ 
जसतो गाउँमा हेछलकोपटरबाट ्पुिछिनिमानिणको सामाि ढुिािी गिुनि्पिने बाध्यता छ््यो । त्यसै 
्पछि सिाभाछिक रू्पमा गैससको बजेट बढी देछखएको हुि सकि ।

त्यसैले, सरकारी कमनिचारीले गरेका ्यसतो (प्रछत रर ्पररिार रु. १० लाख ्पुगिे ्पैसा 
आएको भनिे) दाबी सही छ्एि ।32 त्ाछ्प, गैससको लगािी ्पछहलाभनदा बढी छ््यो 
भनि सछकनि । छजललाको छजममेिार तहमा बसिे सरकारी कमनिचारीका ्यसता आधारहीि 
भिाइले ्पछि स्ािी्य तहमा गैसस प्रछतको दृछटिकोण िकारातमक बिाउि भूछमका खेलेको 
छ््यो । तर, प्रशासिले ्यो कुरा देखाएर गैससलाई हाडनििे्यरमा, अ्िा ततकाल प्रछत्ल 
देछखिे खालका काममा लगाउि खोछजरहेको छ््यो ।

छजलला प्रशासिले गैससलाई हाडनििे्यरमा काम गिनि आह्ाि र गैससको कामलाई 
आलोचिा गरे ्पछि सफटिे्यरमा काम गिनि चाहेका प्रा्यः गैसस छजललाबाट ्कने का भिे 
िैिि् । बरु, एकद्ार प्रणालीले गदानि र केरकारका कारण हाडनििे्यरमा काम गिनि खोजिे 
गैससलाई ्पछि अप्््यारो ि । ्यसलाई बुझि तलको रटिा उ्प्युक्त हुनि ।

रसुिामा भूकम्प गएको एक िषनि िरर्परर आ्यरल्याणडका एक ्पत्रकारले स्ा्पिा गरेको 
गोल िामक संस्ा चचानिमा छ््यो । ्यो संस्ाले बाँसको अस्ा्यी रर, मलेछस्यि का् र 
प्रत्ेयक रर्पररिारलाई १० हजार रकम साछिकको धुनचे, गोलजुङ र गलाङ गाछिसमा छितरण 
गिने का्यनिरिम ल्या्यो । ्यो संस्ाले संरिमणकालीि छशछिर बिाउिे भ्यो । तर, हाडनििे्यरमा 
केछनरित हुिु्पिने बेलामा ्यसतो छितरणमुखी ्परर्योजिा लागू गिनि िछदिे कुरा ्पटक-्पटक 
उ्््यो । अस्ा्यी छशछिर बिाउिको लाछग का् र अरू सामग्री छितरण गिने कुरा हाडनििे्यर 
हुँदाहुँदै ्पछि छितरणमुखी भ्यो भिेर सरकारले गोललाई ्यो का्यनिरिम का्यानिनि्यि गिनि 
िछदिे भनिेसमम ्पुग्यो (कुमार २०७२) । तर, ्पछि ्यो संस्ाले काम का्यानिनि्यि ग¥्यो ।

्यो संस्ाले का्यनिरिम गिनि सकिुको कारणमध्ेय, ्पछहलो, संस्ाले सबै सामाि रसुिा 
छभत््याइसकेको हुँदा सामाि छ्तानि लैजाऊ भनि व्यािहाररक िहुिे भो । दोस्ो, आइसकेको 
सामाि स्ािी्यले छलिे भएकाले ्पछि गोलको ्परर्योजिा का्यानिनि्यिको तहमा ्पुग्यो । 
सरकारले गोलको ्यसतो अिस्ा ्पछहल्ैय ्ाहा हुँदाहुँदै ्पछि छकि बीचमा काम गिनि िछदिे 
सममको छिणनि्य भ्यो ? ्यसमा हाडनििे्यर भनिे संक्ि एउटा बखेडा मात्र भएको देछख्यो ।

32 गैससले रसुिामा प्रछत्पररिार रु. १० लाखभनदा बढी खचनेको भनिे दाबी ्पछहला गररए 
्पछि आ्ू छििानिछचत भए्पछि सोधीखोजी गदानि साँचो िभएको छजलला समनि्य सछमछत, रसुिाका 
प्रमुख कुलप्रसाद भटिले बताए । उिीसँग भदौ १८, २०७७ मा  गररएको कुराकािी ।
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्ेरर, सरकारी कमनिचारीले गैससलाई सािनिजछिक ्लोमा आलोचिा गरे ्पछि, गैससको 
का्यनिरिममा जाि र गैससबाट आएको अिसर छलिबाट ्पछि भिे ्परेका िैिि् । ्यो 
का्माडौदँेछख छजलला तहका धेरै कमनिचारीमा लागू हुनि । सरकारी कमनिचारीहरू मध्ेय 
कमैले गैससको सफटिे्यर का्यनिरिममा भाग िछलएका होलाि् । अिुसनधािको रिममा मैले 
अिुभि गरे अिुसार, सरकारी कमनिचारी बीचमा गैससको ताछलममा जािुलाई “भात खाि 
जािे” भिेर बुछििे रहेि । ्यो चलि भूकम्प्पछि मातै्र भएको भिे होइि । भूकम्पअछर मैले 
छसंहदरबारछस्त एक मनत्राल्यमा केही सम्य काम गदानि एक जिा कमनिचारीले उिी गैससको 
िौ छदिे “भात खाि जािे” का्यनिरिममा जाँदा १३ स्य मात्र भत्ा ्पाएकोले ्यछत कम 
भत्ा छदएर िौ छदि राखेकामा अब उप्रानत िजािे र अरू कमनिचारीलाई ्पछि त्यो गैससको 
का्यनिरिममा िजाि सुिाएका छ्ए ।

त्यसमाछ्, एक गैससकममीको कुराले हाडनििे्यर छक सफटिे्यर भनिे बहसलाई बुझि 
सछकनि । उिका अिुसार, उिी काम गिने संस्ामा अछभिछृद् क्षमता छिकास शीषनिकको 
बजेटबाट अमेररका जािे “एकसचेनज” का्यनिरिम छ््यो । समाज कल्याण ्पररषद ्मा संस्ाको 
ििीकरण गिने बेला साँि ्पररषदक्ो एक कमनिचारीले ्ोि गरेर आ्ूलाई ्पछि ्यो का्यनिरिममा 
लैजाि आग्रह गरेका छ्ए । ्यसको मतलि ्पछहलादेछख िै सरकारी कमनिचारीले आ्ूलाई 
आछ न्िक लाभ हुिे भए िा छिदेश भ्मणका लाछग अिसर आए गैससको सफटिे्यर र 
हाडनििे्यरमा भेद िराखिे देछखनि । त्यसैले, सरकारी कमनिचारीको लाछग हाडनििे्यरको छिष्य 
गैसससँग मोलमोलाइ गिने औजार बनि ्पुगेको ि ।

त्यससँगै, हाडनििे्यर र सफटिे्यरबारे समाज कल्याण ्पररषदक्ो िैदेष्िक सहयोग सिीकृष्ि 
सम्बन्ी ष्नददेष्िका, २०७१ को २०७३ सालमा भएको संशोधि छिचारणी्य ि :

्परर्योजिा तजुनिमा गदानि कछमतमा ६० प्रछतशत ्ोस छिमानिण (हाडनििे्यर) प्रकृछतका का्यनि 
गिुनि्पिनेि । तर, अछधकारमुखी, अध्य्यि, अिुसनधाि, माििअछधकार, सचेतिा, शाछनत 
जसता छिमानिणरछहत (सफटिे्यर) प्रकृछतका का्यनिरिम/्परर्योजिाको हकमा समबछनधत 
मनत्राल्य/छिका्यको छस्ाररस ्पेस गिुनि्पिनेि । तर छिशेष ्पररछस्छतमा ्पररषद ्का्यानिल्यबाटै 
सिीकृत गिनि सछकिेि । (समाज कल्याण ्पररषद् २०७१)

्यो बुँदामा सफटिे्यरजछित काम समबछनधत मनत्राल्य/छिका्यको छस्ाररस र छिशेष 
्पररछस्छतमा समाज कल्याण ्पररषद् का्यानिल्यबाटै सिीकृत गिनि सछकिे जुि प्रािधाि ि, 
्यसैमा समस्या ि । िे्पाल जसतो भुई ँतहमा र राज्य संरचिामा गैससको भूछमका र शछक्त-
समबनध महत्ि्पूणनि रहेको ्ाउँमा त्यसतो छस्ाररस ल्याउिु ्ूलो कुरा होइि । छस्ाररसको 
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्पछि प्रसट मा्पदणड िहुँदा ्यो प्रािधािमा खेलिे ्ाउँ रहनि । ्यसता प्रािधािले प्रशासि 
र गैससबीच मोलमोलाइ बढाउि अछभपे्रररत गिनि  । सफटिे्यरमा राम्ो काम गरेको िा 
गिनि लागे ्पछि सिीकृत िहुिे र हाडनििे्यरमा िराम्ो गिने ्पछि सिीकृत हुिे समभाििा बढेर 
जानि । माछ् उछललछखत एक संस्ालाई शुरूमा छदनि भिे ्पछि केही सम्यको कुदाकुद र 
आिश्यकताको छसद्ानत अिुसार सिीकृछत छदिु्प¥्यो । गैससले गिनि लागेको राम्ो कामले 
सिाभाछिक रू्पमा सिीकृत ्पाउिु ्पिनि  । ्यसको सिीकृछत सरकारी कमनिचारीको सिछििेकबाट 
हुिे छक स्ािी्य समुदा्यको आिश्यकताबाट हुिे भनिे मुख्य प्रश्न हो ।

गैससको शुरूआती चरणमा राहत छितरण र सफटिे्यरको काममा बढी लगािी गरे 
्पछि, ्पछिललो चरणमा राछट्रि्य ्पुिछिनिमानिण प्राछधकरणले ्पुिछिनिमानिण र ्पुिस्ानि्पिाका 
लाछग गैसस पररचालन सम्बन्ी काय्यष्िष््, २०७२ ल्याए्पछि समाज कल्याण ्पररषद्, 
मछहला, बालबाछलका त्ा ज्ेयष् िागररक मनत्राल्य, अ न्ि मनत्राल्य, राछट्रि्य ्पुिछिनिमानिण 
प्राछधकरण र ्पुिछिनिमानिण समबनधी हेिने छजलला का्यानिल्यबाट अिुमछत छलिु्पिने भ्यो । कुिै 
गैससले सफटिे्यरमा लगािी गिने सोचे समबछनधत छिका्य िा मनत्राल्यबाट छस्ाररसका 
लाछग िमेला खेपिु्पिने भ्यो । ्यसको कारण प्रा्यः गैससले हाडनििे्यरमा लगािी गिनि िा 
सफटिे्यरसँग तालमेल छमलाएर सरकारी प्रछरि्या ्पार गिनि बाध्य भए ।33

तर, िीछतगत छहसाबमा गैसस संस्ा दिा्य ऐन, २०३४ अनतगनित दतानि भएको िैधाछिक 
एकाइ हो । प्रत्ेयक िषनि संस्ाको छििरण (संस्ाको िषनि भररको प्रछतिेदि, अछडट रर्पोटनि, 
आिश्यक कर बुिाएको रछसद, इत्याछद) छजललामा बुिाएर संस्ा ििीकरण गररनि । 
संस्ा दतानि हुँदाखेरर िै संस्ाको स्पटि उद्ेश्य राखेर हाडनििे्यर त्ा सफटिे्यरमा िा दुिैमा 
काम गिने प्रसट ्पारेको हुनि । गैससको उद्ेश्य अिुसार काम गिुनि त उसको कतनिव्य हो । 
भूकम्प्पछि ्पछि मूलतः छिछभनि संस्ाले आफिो उद्ेश्य अिुसार काम गरेका िि् । छिगतमा 
सफटिे्यरमा काम गरररहेको गैससले एकै चोछट हाडनििे्यरमा काम गिने क्षमता िहुि सकि । 
राज्यले चाह्ो भिे आिश्यकता अिुसार छिशेष ्पररछस्छतमा हाडनििे्यर िा सफटिे्यरमा 
काम गर भनि सकि । सरकारले गैससलाई ्पैसा देऊ, हाडनििे्यरमा हामी गिछौं भनि सकि । 
तर गैसससँग क्षमता िै िैि भिे, हाडनििे्यरमा काम गर भिे ्पछि गिनि सकदैि । ्ेरर, गैससले 
सफटिे्यरमा काम गिने भिेर संकलि गरेर ल्याएको रकम हाडनििे्यरमा खचनि गदानि अप्््यारो 
्पिनि सकि । त्यसैले सरकारले गैसस दतानि गदानि िै कछतले हाडनििे्यरमा र सफटिे्यरमा काम 

33 एउटा अनतरानिछट्रि्य गैरसरकारी संस्ाले सिासथ्यको क्षेत्रमा काम गथ्ययो । ्यो संस्ाले 
हाडनििे्यरमा हेल् ्पोसट, सिासथ्य चौकीलाई चाछहिे सामग्री प्रदाि गिने र सफटिे्यरमा प्रजिि 
सिासथ्यको ताछलम, गोष्ी, ्पैरिी, इत्याछद गिने । सरकारको हाडनििे्यर र सफटिे्यर भनिे कुराले 
सरकारी प्रछरि्या ्पूरा गिनि िुटििुटैि ्परर्योजिा ्पास गराउँदा समस्या ्पिने हुँदा एकमुसट रू्पमा 
्परर्योजिा समाज कल्याण ्पररषद् मा ्पेस गरेर ्पास गराए ।
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गरररहेका िि् भनिे आँकडा हुिु ्पिनि  र सो अिुसार कछत गैसस सफटिे्यर िा हाडनििे्यरमा 
चाछहनि भनिे कुराको आकलि हुिु्पिनि  ।

गैससको क्षमता िबुिी गैससलाई ्पछि हाडनििे्यरमा काम गिुनि्पिनि  भनिु सरकारले 
गैससलाई छि्यनत्रण गिनि खोजेको भनिे बुझि सछकनि । ्ेरर, समाज कल्याण ्पररषद्को 
िैदेष्िक सहयोग सिीकृष्ि सम्बन्ी ष्नददेष्िका, २०७१ को “छिशेष ्पररछस्छत” को बुँदा 
स्पटि िहुँदासमम हाडनििे्यर गैससलाई कसिे औजारको रू्पमा प्र्योग भइरहिे समभाििा हुनि ।

छिषकर्ड
माछ् प्रसतुत गररएको चचानिबाट मूलतः दुई कुरा भनि सछकनि । ्पछहलो, संकटको बेला 
्पछि गैससको आफिै बाध्यता (छिछश्त सम्यमा छिछश्त उद्ेश्यका लाछग काम ्पूरा गिुनि्पिने िा 
संकटको बेला चाछहिे ज्ाि, सी्प र कौशल िभएको) ले गदानि आफिो काम गिने तौरतररकामा 
खासै छभनिता िआएको देछखनि । मूलतः गैससकममीले छ्लडमा देखाउिे तडकभडक, 
रिाछ्लो व्यिहार र ्परर्योजिा सकाउि िारा टािने कामले स्ािी्य र प्रशासि बीचमा 
गैसस आलोच्य बन्यो । तर, गैससको काम गिने शैली ्पररितनिि िभए ्पछि गैससको संख्या 
भिे उललेख िछृद् भ्यो । रसुिामा ्पछि ्यसको संख्यामा उललेख्य िछृद् भएको ि । गैससको 
संख्या िछृद्सँगै ्पुिछिनिमानिण बजेट र रसुिा बाछहरका गैससकममीको तडकभडक ्पछि बढ््यो । 
गैससको छिगतको िछि संकटको बेलामा ्पछि सधै ँ िै ँ उसतै रह्ो ।

दोस्ो, गैससले भूकम्प्पछि कामको शुरूआत गदानि अलमलमा ्प¥्यो । त्ाछ्प, भूकम्प 
गएको ्पछहलो हप्ामा सरकारले छिष्यगत क्षेत्रमा रहेर कामको ्ालिी ग¥्यो । गैससले 
खोज र उद्ारमा कम र राहत छितरण त्ा ्पुिछिनिमानिणमा बढी काम गरे । राछट्रि्य गैससहरू 
आ्ू, अनतरानिछट्रि्य गैसस, अिौ्पचाररक समूह, व्यछक्त, आछदले उ्ाएको राहत सामग्री 
छजललामा छितरण गिने र उिीहरूको का्यनिरिम का्यानिनि्यिमा सािेदार भए । छजललामा 
दतानि भएर खोछलएका संस्ामध्ेय छिकै कम गैससले आ्ैले राहत उ्ाएर छितरण गरे । 
राहत संकलि गिनिसकिे मूलतः अनतरानिछट्रि्य गैसस भूकम्प लगत्ै राहत छितरणमा छ्लडमा 
उते्र । अनतरानिछट्रि्य गैसस आ्ै छ्लडमा उछतँ्रदा हुिे िा्ाराटाको आकलि गरे्पछि 
राछट्रि्य गैससले ्यसको छिरोध गरे । अनतरानिछट्रि्य गैससले राछट्रि्य गैसससँग छमलेर काम 
गिुनि्पिने प्रािधाि सरकारले ल्याए्पछि राछट्रि्य गैससलाई ततकाल राहत छमल्यो । गैससको 
राहत छितरण र अरू ्पुिछिनिमानिणका काममा चा्प बढ्ि ्ाले्पछि राज्यले छिष्यगत क्षेत्र, 
एकद्ार िीछत र छिछभनि का्यनिछिछध ल्याए, जसले ्पुिछिनिमानिणको सा्ै गैससको काम ्पछि 
व्यिछस्त गिनि ्ाले ।

तथ्यहरू केलाउँदा हाडनििे्यर भनिे संक्ि तीि तररकाले आएको देछखनि । ्पछहलो, 
धेरै सरकारी कमनिचारीमा हाडनििे्यर (भौछतक सामग्री छिमानिण िा छितरण) िै छिकास हो भनिे 
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धारणा ि । दोस्ो, हाडनििे्यरको छिकासले राज्यले अनतरानिछट्रि्य सतरमा गरेको प्रछतबद्ता 
(छदगो छिकास लक््य) मा केही टेिा ्पुगिसकिे आकलि देछखनथ्यो । तेस्ो, मूलतः सरकारी 
कमनिचारी र राजिीछतककममीमा गैससले गरेको लगािीमाछ् शंका त्ा गैससकममीको 
आकषनिक तलब र भड्छकलो जीििशैली प्रछतको ईट््यानि देछखनि । त्यसमाछ्, गैससको 
चा्प बढेसँगै भूकम्प ्पछिको अिस्ामा गैससले गरेको लगािी िदेछखएको तकनि  बारमबार 
उ्े्पछि गैससकममीले गिने काममाछ् शंका र प्रश्न उ्े । गैससकममीले अ्पिाउिे जीििशैली, 
प्रसतुछत र काम गराइको आलोचिा भ्यो ।

भूकम्प्पछि गैससको बाकलो उ्पछस्छतका सा्ै गैससको काम गिने तौरतररकाले 
सरकारलाई ्यसतो उ्प्युक्त अिसर जुट््यो छक ्पछहलेदेछख िै हाडनििे्यर मात्र छिकास हो भनिे 
धारणाले ्ेरर ्ाउँ ्पा्यो । अ्िा, सफटिे्यरको सटिा हाडनििे्यरमा लगािी गिुनि्पिने छिचार 
सतहमा आ्यो । राज्यका लाछग भूकम्प्पछि ्यो संक्ि का्यानिनि्यि गिनि उ्प्युक्त अिस्ा 
छसजनििा भ्यो । सतहमा गैससलाई छि्यमि र व्यिछस्त गिनि हाडनििे्यर र सफटिे्यरको कुरा 
ल्याइएको भछिए ्पछि, ्यही हाडनििे्यरलाई राज्यले कछत्प्य ्ाउँमा (गैसस ििीकरण गदानि, 
आ्योजिा अिुमछत छलँदा, का्यानिनि्यि गदानि, आछद) गैससलाई छि्यनत्रण गिने औजारको 
रू्पमा अछर बढा्यो, जसको कारण कुिै संस्ालाई ्पछहले काम गिनि िछदए ्पछि ्पछि भिे 
छदइ्यो । त्यसैले हाडनििे्यरको बहस गैससलाई छि्यनत्रण गिने औजारको रू्पमा भनदा माछ् 
्पुगि सकेको िैि ।

एकछतर छि्यमि गरेजसतो देछखए ्पछि त्यसका िाममा गैससलाई अलिाउिे का्यनि गिानिले 
्यसबाट छिछश्त व्यछक्त र समूहलाई ्ाइदा भइरहकेो ि । त्यसमाछ् छजलला र स्ािी्य तहका 
सरकारी कमनिचारी अ्िा कछत्प्य स्ािी्य ्पदाछधकारीले छितरणमुखी सबै का्यनिरिमलाई 
सफटिे्यरमा राखेर गैससको आलोचिा गरेको देछखनि । गैससले गिने (का्, बाख्ा, कुखुरा 
बाँड्िे जसता) छितरणमुखी का्यनिरिमलाई सफटिे्यर भनिे बुिेर आलोचिा भएको ि । ्यो 
खास सफटिे्यर हो िा हाडनििे्यर हो भनिे बारेमा प्रश्न गिने ्ाउँहरू िि् । ्यो कुराले कुि 
हाडनििे्यर र कुि सफटिे्यर भनिेमा राज्य आ्ै अलमलमा देछखनि । राज्यको ध्याि खाछल 
गैससले िदेछखिे खालका का्यनिरिममा मात्र लगािी ग¥्यो भनिेछतर ि ।

्यसरी गैससलाई कुिै ि कुिै बहिामा छि्यनत्रण गिनि खोजिुबाट राज्यको हसतक्षे्पकारी 
चररत्र उदांगो हुि ्पुगेेको ि ।34 राज्यले आफिो िीछत र का्यनिरिममा सािेदारीको कुरा 
बाछहर बारमबार दोहो¥्याए ्पछि, गैसस र गैससकममी आ्ू अिुकूल चलूि् भनिे राज्यको 
मािछसकता ि । ्यसलाई छि्यछनत्रत समाजछतर राज्य बढ्ि खोजेको भिेर बुझि सछकनि ।

34 ्यसबारे छिसतृत चचानिका लाछग ्यसै ्पुसतकको अध्या्य दुई हेिुनिहोस् ।
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