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पिरचय

यस शोध-संक्षेपमा १९९० माघ २ गते गएको भकूम्पिसत सम्बिन्धत केही अूकािशत 
हःतिलिखत साममी ू ःततु गिरएका छन।् उक्त भकूम्पलाई —नब्बे सालको भकूम्प,‘ —भारतीय 
भकूम्प,‘ —िबहार-नेपाल भकूम्प‘ वा —नेपाल-िबहार भकूम्प‘ पिन भिनएको पाइन्छ। अिहलेको 
जेठो पःुताको िनिम्त जीवनमा किहल्यै िबसर्न नसिकने पिहलो ूाकृितक िवप  को पमा उक्त 
भकूम्प देखापछर्।1 यस संक्षेपमा समेिटएका कागतपऽले उक्त भकूम्पपिछको राहत िवतरण, 
पनुिनर्मार्ण र व्यवःथापनसम्बन्धी हाॆो ानको दायरा अझ फरािकलो बनाउनेछ। नेपालको 
िवप  व्यवःथापन रणनीित आफ्नै राजनीितक संःकार र अथर्-सामािजक क्षमता अनकूुल 
हनुपुछर् र ितनलाई हामीले आफ्नो ऐितहािसक अनभुवका आधारमा पिहल्याउन ुपछर् भ े तकर्  
यस संक्षेपमा गिरएको छ।
नब्बे सालको भकूम्पबारे नेपालको महाभकूम्प नामक पःुतकले धेरै जानकारी िदन्छ 

(राणा १९९१क)। भकूम्पलग ै सरकारी ःतरबाट िविभ  खाले िववरण स लन गिरएको 
िथयो। नेपालको महाभकूम्प ितनै िववरणका आधारमा तयार गिरएको मह वपूणर् साममी 
हो। यसका िविभ  संःकरण उपलब्ध छन ्(राणा १९९१ख, 2041; ॄ शमशेर २०७२) 
र हालसालै यसको अंमजेी अनवुाद पिन बजारमा आएको छ (Rana 2013)।2 २०७२ 
वैशाखको भकूम्पपिछ यो पःुतकको माग बढेको देिखन्छ। नेपालको इितहासमा उिल्लिखत 
अ  भकूम्पका सम्बन्धमा पिन मािनसह मा िच जागेको देिखन्छ।3 भकूम्पको अनभुव 

1 िव.सं. १९९० को भकूम्पलाई नेपाली पःुतकमा ूाय: —नब्बे सालको भकूम्प,‘ अथवा —महाभकूम्प‘ भिनएको 
छ। हल्लाको मनोिव ानसँग सम्बिन्धत एउटा अध्ययनमा यसलाई —इिण्डयन भकूम्प‘ भिनएको छ (Prasad 
1935)। एउटा लोकिूय इन्टरनेट िव कोष िविकपेिडयामा यसलाई —नेपाल-िबहार भकूम्प‘ भिनएको छ  (https://
en.wikipedia.org/wiki/1934_Nepal%E2%80%93Bihar_earthquake)। हालै ूकािशत एउटा कायर्पऽमा यसलाई 
—िबहार-नेपाल भकूम्प‘ भिनएको छ (Sapkota, Bollinger and Perrier 2016)। जीवनी र आत्मकथामा नब्बे सालको 
भकूम्पको मह वपूणर् उपिःथितको उदाहरणका लािग Raj (2010) र मानन्धर (२०६८) हेन ुर्होस।्

2 १९९० को भकूम्पबारे भएका केही अन्य तात्कािलक अध्ययन  Nasu 1935 र Prasad 1935 हनु।् 
3 भकूम्प-िवमशर् अूचिलतै रहेका बखत ्सन ्२००० ताका महेशराज पन्तको अंमजेी भाषामा ूकािशत लेख 

उल्लेखनीय मा ुपन हनु्छ (Pant 2000)। यो लेख उल्लेख गरेर नेपालमा भकूम्पको नालीबेली खोतल्ने कृित 
कम छन ्(Parajuli 2015), उल्लेखै नगरेर त्यसो गन कृित धेरै। २०७२ सालको भकूम्पपिछ पन्तले फेिर नब्बे 
साल तथा अ  बेला गएका भकूम्पबारे नेपाली िमिडयामा थुू  ैलेख लेखेका छन ्(पन्त २०७२क, २०७२ख र 
२०७२ग)।
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र ूभावले ूिेरत भएर सािहत्य, लिलतकला र िसनेमामा माऽ 
होइन, अन्तरार्ि य र राि य गैर-सरकारी संःथा ारा ूकािशत 
पिुःतका र ूितवेदनमा समेत भकूम्प-िवमशर्ले मखु्य ठाउँ 
ओगटेको पाइन्छ।4 
नेपालको महाभकूम्पमा भकूम्पपिछका कैय  घटनाबम 

समेिटएको छैन। राहत िवतरण र पनुिनर्मार्णमा सिबय िविभ  
कतार्को पिहचान, िववरण र पिरवेश; त्यितखेरको सरकार-
नागिरक र नागिरक-नागिरक समूहबीचको बदिलँदो सम्बन्ध; 
पूवार्धार कमजोर रहेकाले आवँयक ॐोत-साधनको जोहो 
गदार् आइपरेको किठनाइ; त्यितबेलाको आिथर्क तथा भौितक 
आवँयकतामा आधािरत राि य माग; र िवदेशी सहयोगका 
शतरू् ित तत्कालीन सरकारको रवैयाजःता धेरै िवषयमा पःुतकले 
जानकारी िदँदैन। पःुतक लेखक ॄ शमशेर राणा ःवयं सरकार 
स ालन गिररहेको पिरवारका सदःय िथए। त्यसै हैिसयतमा 
उनले खास िजम्मेवारी बोकेर काम गरेका िथए। त्यसैले 
पःुतकको भाषा-शैली, िवषय र िववरणको छनौट, तथ्या का 
ॐोत, आिदको ूकृित एकतफीर् हनु गएको देिखन्छ। पःुतक 
ूकािशत हुँदा राणा शासक पिरवारिभऽको कलह चिुलएको 
िथयो। ॄ शमशेर ूधानमन्ऽी जु शमशेरितर ढल्केका िथए। 
उनले राहत, उ ार र पनुिनर्मार्णमा जु शमशेरिसत खटपट 
गिररहेका कम्याण्डर-इन-चीफ िशमशेरको भिूमका गौण 
देखाए। त्यसैले यो पःुतक तत्कालीन शासकह ारा िनदिशत 
सरकारी मखुपऽ गोरखापऽजःतै देखा पछर्। यस अथर्मा नब्बे 
सालको भकूम्प र िवप   व्यवःथापन बझु्न यो पःुतक अत्यन्त 
अपरुो र सीिमत छ (Mishra and Aryal 2015)। तथािप, मानवीय 
क्षितको पिरमाणात्मक तलुना (Sapkota, Bollinger and Perrier 

2016), परम्परागत वाःतकुलामा आएको पिरवतर्न (Marahatta 

2012), िवप  पिछका उ ारका गितिविध (Marcussen 2011), 
सम्पदा क्षेऽको परुानो ःव पको िनणर्य (काकीर् २०७२) 
अथवा भौगिभर्क पिरवतर्न (Pandey and Molnar 1988) जःता 
िवषयमा िव षेण गनर् अनसुन्धाताह ले यही एउटा पःुतकलाई 
ूामािणक ॐोतका पमा उपयोग गरेका छन।्
यो संक्षेपमा उतािरएका कागतपऽले राज्यका िनकायले 

१९९० सालको भकूम्पपिछ आकिःमक पमा गनुर्परेको 
उ ार, राहत र व्यवःथापनका गितिविध, अ  बेला गद 
आएको िनयिमत कायर् सम्पादनका चनुौती र सवर्साधारणका 

4 भूक्म्पसँग सम्बिन्धत केही ूमखु गैर-आख्यान र गैर-सािहित्यक 
कृितका दईु ओटा सन्दभर्-सूची Raj and Gautam (2015) मा उपलब्ध छन।्   

चासो र सरोकारजःता िविवध खालका ँय देखा पछर्न।् यी 
साममी तत्कालीन सरकार ारा गिठत भकूम्प पीिडतो ारक 
संःथा (भपूीसं) मातहत स िलत साममीका केही नमनुा 
हनु।् भपूीसंले राहत िवतरण तथा पनुिनर्मार्णसँग सम्बिन्धत 
कामको संयोजन र समन्वय गरेको िथयो। यी साममी हाल 
काठमाड िःथत राि य अिभलेखालयमा संगिृहत छन।् कितपय 
कागतपऽ पानीले खाएका छन।् कित सडेगलेका देिखन्छन।् 
कितलाई अव्यविःथत रािखएकाले ितनलाई पिहल्याउन र 
पढ्न गा॑ो छ। केही साममी काम लाग्ने अवःथामा नरहेको 
भनेर धेरै पिहले नै धलु्याइएको िथयो। पिहले हनमुानढोका 
पिरसरमा रहेको यो स लन केही समय बबरमहलमा रािखएको 
िथयो। पिछ पनु: कपडाका स-साना पोकामा बाँडेर नयाँ 
पोका नम्बरसिहत राि य अिभलेखालयमा ल्याइएको हो। केही 
पोकामा भकूम्पसँग असम्बिन्धत साममी पिन परेका छन।्5 
नब्बे सालको भकूम्पसँग सम्बिन्धत यो सायद सबैभन्दा ठूलो 
स लन हो। यसिभऽ १०,००० ओटा जित लगत, तेिरज, 
िबन्तीपऽ, दखार्ःत, पजुीर्, िकताप, जाहेरीजःता दःतावेज छन।् 
मािटर्न चौतारी ारा स ािलत बमभ  र सम्भार अनसुन्धान 

पिरयोजना अन्तगर्त यी साममीको िवःततृ सूची तयार हुँदैछ। 
यसबाट नब्बे सालको भकूम्पसँग सम्बिन्धत नेपालको 
महाभकूम्प भ े िकताब र गोरखापऽ माऽै होइन, अ  धेरै 
ूकारका साममीउपर अनसुन्धाताह को पहुँच पगु्नेछ। नयाँ 
खाले साममीले नयाँ ू  जन्माउने छन,् नयाँ ि कोण पैदा 
गन अवसर जरुाउने छन ् र नौला ूःथानिबन्द ुकायम गनर् 
सक्नेछन।् साथै, चौतारीमा रहेको बमभ  अनसुन्धानसम्बन्धी 
ूाथिमक आकरमा नयाँ सङ्मह थिपनेछ। यसले चौतारीमा 
ूयोग हुँदै आएको बमभ  अनसुन्धान ढाँचा अनसुार 
भकूम्पलाई पिन अ  ठूला समाज-ूाकृितक घटनासरह बझु्न 
सघाउनेछ (राज २०६९; Raj 2013)। चौतारीको आकरमा 
िविभ  ूकृितक र मानविनिमर्त बमभ सम्बन्धी ूाथिमक र 
सहायक ॐोत साममी रहनेछन।् ती जम्मै चौतारी पःुतकालय 
एवं ॐोत केन्िमाफर् त सावर्जिनक पहुँचिभऽ रहनेछन।्

5 यो कुरा राि य इितहास िनदशन आयोगले २०४५ सालमा छापेको 
सूची र राि य अिभलेखालयमा रहेको सूची दाँजेर हेदार् ःप  हनु्छ। अिघल्लोले 
भकूम्पसम्बन्धी —३९ पोका‘ कागत छ भने पिन पोका नम्बर खलुाउँदैन 
(अमात्य २०४५: ९१)। पिछल्लोले सो िवषयमा पोका संख्या ३०६ देिख 
३१० सम्म रहेको र ूत्येक पोकामा क, ख, ग र घ गरी चार पोका भएकोले 
कूल २० पोका रहेको देखाउँछ।
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साममी १

क्षित मूल्या न फारामको ढाँचा

२०७२ वैशाख १२ को भकूम्पपिछ कम्तीमा पाचँ ओटा फरक 
िनकायबाट क्षितका िववरण स लन भएका िथए : गहृ मन्ऽालय, 
िजल्ला िवप  व्यवःथापन सिमित, ःथानीय सरकार र मातहतका 
िनकाय, राि य तथा अन्तरार्ि य गैरसरकारी संःथा, र ःवयंसेवी 
इिन्जिनयरह । यःता क्षित मूल्या न फाराम (लगत) हतारमा 
बनाइएका िथए। मानवीय तथा भौितक क्षितबीच; सम्प  र 
िन:सहायबीच; लैि क, सीमान्तीकृत र बिहंकृत समदुायका 
िहसाबले जोिखममा परेका र नपरेकाबीच यी फारामले कुनै 
फरक तथ्या  उपलब्ध गराएनन।् यस बाहेक ियनमा —आिंशक 
क्षित‘ जःतो अःप  कोिट रािखयो। पिछ यसले राहत र 
अनदुान िवतरणमा दलीय िखचँातानी ल्यायो। ूािविधकह को 
ठूलै जमात ्ले सदाशय राखेर ूभािवत भौितक संरचनामा रातो, 
पहलो र हिरयो िःटकर टाःँने काम गरे। पिछ यो काम 
पिन अनमुानका भरमा गिरएकोले सरकारी वगीर्करणको आधार 
नब  ेभिनयो। िवप  पिछ संकिलत शु का क्षित िववरण नै 
पिछ गएर राहत िवतरण र पनुिनर्मार्णका मापदण्ड ब छेन ्
भ  े धेरैलाई थाहा भए पिन स िलत िववरणको िव सनीयता 
र आिधकािरकता पिु  गन संरचना ितनै फाराममा गाभ्ने 
चेत रािखएन। राहत िवतरण र पनुिनर्मार्णका चनुौती बोध 
गराउन स िलत —ूारिम्भक‘ मूल्या न काम लाग्यो होला। 
तर ूभावकारी योजना तजुर्मा गनर् भने काम लाग्ने भएन। 
सूचना स लन गनर् तयार गिरएको ऽिुटपूणर् संरचनाका कारण 
वातावरण अन्यौलमःत बन्यो। पीिडतह को ठूलो संख्या 
—नक्कली‘ भिनने वगर्मा छु ाइयो। राहत पाउन ुपनह  छुटे। 
कितले दोहोरो राहत पाए। राहत िवतरणमा िढलाइ भयो। 
सरकारले बाडँ्ने भिनएको अनदुान, ऋण र िनमार्णसाममीको 
सलुभताबारे लिक्षत पिरवार अलमलमा परे। राज्यका िनकाय र 
राजनीितक संरचनाका भकूम्पपिछका गितिविधले गदार् नागिरक-
राज्यको सम्बन्धमा दूरगामी ूभाव परेको छ। 
नब्बे सालमा भकूम्प गएको तेॐो िदनदेिख लगत स लन 

थािलएको िथयो। क्षित िववरण स लनका लािग त्यितखेर 
तयार गिरएको खाका अिहलेको खाकाको तलुनामा धेरै 
हदसम्म सन्तिुलत देिखन्छ। यहाँ लामाटारमा ू योगमा आएको 
फारामको नमनुा ूःततु गिरएको छ। त्यसो त काठमाड मा 
अझ िवःततृ तथा िऽशलुीमा केही कम जानकारी िदने फरक 

यहाँ परेका दःतावेजले नब्बे सालको भकूम्पपिछको 
फरक-फरक ठाउँ र फरक-फरक अवःथाको वणर्न गछर्न।् 
पिहलो साममीको पमा भकूम्पलग ै गिरएको क्षित स लनको 
ढाँचा िदइएको छ। दोॐो साममीमा लगत स लनकै पूरक 
ू  उल्लेख छन।् पनुिनर्मार्णका लािग आवँयक साममी 
तथा बजेटको अनमुान लगाउन त्यितखेर सरकारले तयार 
गरेको आधारभतू तथ्या को नमनुा पमा तेॐो साममी परेको 
छ। िनमार्ण साममीका लािग राज्य र जनतामाझ भएको 
मोलमोलाइसँग सम्बिन्धत तीन ओटा पऽ चौथो साममी बनेर 
आएका छन।् पाँच  साममीले भकूम्प ूभािवत घरमूलीह लाई 
िदइएको आिथर्क सहयोग सम्बन्धमा जानकारी िदन्छ। छैठ  
साममी अत्यावँयक आपूितर् व्यवःथाका नाममा काठको 
ठेकेदारले उठाउन खोजेको फाइदाको नालीबेली हो। सात  
साममीमा सरकारी कमर्चारीलाई राज्यले ूदान गरेको ऋण 
असलुीको अप् ारो देिखन्छ। आठ मा पनुिनर्मार्णको बममा 
घरको साँधसीमालाई िलएर उठेको िववादको नमनुा छ। 
नव  साममीले काठमाड बािहर मधेसमा िवप   व्यवःथापनको 
झझल्को िदन्छ भने अिन्तम साममीमा राज्यको दैनिन्दनका 
िबयाकलापलाई सिुनि त गनर् पन शासकीय चासो व्यक्त छ।  
नब्बे साल र २०७२ सालको भकूम्पको सेरोफेरोमा 

उःतै ूकृितका सामािजक, ूशासिनक, आिथर्क, मानवीय, 
व्यवःथापकीय ि िवधा र िवरोधाभास देिखन्छ। यहा ँ ूःततु 
दःतावेजले त्यःता अन्तिवर्रोधका िविवध आयामको तलुनात्मक 
अध्ययनलाई सिजलो बनाउने छ। यहा ँ ूत्येक कागतपऽको 
पिरचयात्मक िववरण र मूलपाठ िदएको छ। कितपय िववरणमा 
पाठकले नब्बे साल र २०७२ सालमा िवप  पिछ राज्यको 
उपिःथित र भिूमकाबारे अनायास तलुना गनछन।् केही ःथानमा 
पाठकले नेपाली राज्यले खेल्नपुन वा खेल्नसक्ने भिूमकालाई 
िलएर केही िनराशाजनक िटप्पणी व्यक्त भएको पाउनेछन।् िवप  
व्यवःथापन र पनुिनर्मार्णको सामान्य मूल्या नले त्यितबेलाको 
असामान्य चनुौतीलाई नदेखे झ गरेको भनी आलोचना हनुसक्छ। 
तर उ ार, राहत िवतरण र पनुिनर्मार्णसम्बन्धी खाका तयार गदार् 
िवगतको अनभुव नहेन र इितहासबाट निसक्ने ूविृ िसत सहमत 
हनु सिक । वाःतवमा नेपाल सरकारका मन्ऽालय, राि य 
पनुिनर्मार्ण ू ािधकरण, अन्तरार्ि य गैरसरकारी संःथालगायत जम्मै 
सरोकारवालाले नब्बे सालमा बनाइएका जानकारी र सूचनाको 
ढाचँा बझु्न कुनै ूयास नगरेकाले भकूम्प ूभािवत पिरवारको 
ददुर्शा र अिनि तता थिपएको हो। 
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खालका फारामका नमनुा पिन भेि एका छन।् तर सबैखाले 
फाराममा मरेका व्यिक्तको िववरण (मिहला, पु ष गरी), 
बाँचेकाको जानकारी (मिहला र पु ष छु ाई), भौितक 
क्षितको ूकृित र माऽा, ममर्त सम्भारको क्षमता र सम्भावना, 
र कतै-कतै अ  तथा चौपायाको क्षितको िववरणसम्म शु मै 
रािखन ुआफैमा मह वपूणर् मा  सिकन्छ।

साममी २ 

नखलेुका िववरण पनु: खलुाइ ल्याउने फाराम 

िव.सं. २०७२ को भकूम्पपिछ क्षितको िववरण स लन गन 
सबै अभ्यास ूभािवत घरधरुीको संख्या यकीन गनमा केिन्ित 
देिखन्छ। सरकारले िदने भनेको र िविभ  िमऽरा ले उपलब्ध 
गराउने भनेको राहत िवतरण र पनुिनर्मार्ण सहयोगको दु पयोग 

मूलपाठ 

घरधनीको थीची.मरेका बाकी जहां ज्मा घर
सहीछाप नाउँ थर.्वतन् म वा. घाईते. बेप ा. मदर्
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बनाउँनालाई
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धानीर् 
गत.्

नहोस ् भ  े िचन्ताले यो चासोलाई डो¥याएको देिखन्छ। 
पिछल्लो समयमा थािलएको —उच्च ूिविधयकु्त‘ लगत स लन 
पिन यही िचन्ताबाट िनदिशत देिखन्छ। लाख  —नक्कली‘ पीिडत 
—फेला‘ परेको समाचार नै त्यो स लन अभ्यासको सफलतासरह 
ूचार गिरएको त्यसै होइन। लगत स लनको ूिविध ूभािवत 
जनसमूहको आवँयकता र चाहना ूितिविम्बत हनेु ढ को 
हनुपुथ्य , तीमध्ये केहीलाई नक्कली सािबत गनर् होइन। 
राहत िवतरणलाई न्यायोिचत बनाउने आमह गनुर्भन्दा लिक्षत 
समदुायको पीडा लिम्बन निदने ूितब ता ूाथिमक ि कोण 
हनुपुथ्य । उदाहरणका लािग, आफ्नो गाउँठाउँ फिकर् न नसक्ने 
िवःथािपत पिरवारको पनुःथार्पनाबारे बहस धेरै िढलो गरी, 
हो-होइनजःतो भरखर शु  भएको छ। राि य पनुिनर्मार्ण 
ूािधकरणको ध्यान जोिखममा परेका बःतीको पिहचान गनर्मा 
सीिमत देिखन्छ। पनुःथार्पना कायर्बम लागू गन समयाविध टु ो 
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मूलपाठ

ौी
भैआयेका घरदरमा. नषलेुको हनुाले अबलाई.
ल्याउनपुन. फारामको ढाचा पनी दीयेको छ.

१ नं. घर भत्केका मानीसह ले. सो भत्केका घर. तयार गनर्. 
सजीममर्त गनर्. ई  काठ्पा . ककर् . पाता. ईत्यादी. यो येती 
मालको दरकार छ. सफुत मोल्मा. लीन पाउ भंन्याह  छं 
भंन्या. सो पनी. लेषी षलुाई. ज्मा यो येती. चाहीने भनी ते

 रीजमा ःमेत.् ज्मा अंक देषीने गरी. षलुाई ल्याउने-----------१
२ नं. भत्केका घर. वाला मानीसह मा. सावगास हवीगत. ले 

पगुदैन. तेसो हनुाले सकार्रतफर् बाट कजार्
 सापती. नपाई बनाउन. सकै्तन. कजार् साप . पाउँ. भंने 

मानीसह . रहेछं भंने सो भत्के. बीमकेो घर त.
 यार गनर्. चाहीने मनासीब. कतीकती. कंु कंु. कीसीसंंग 

नीजह ले माग्छ. सो र तेःमा आफ्नो. चीत.
 ले मनुासीब ठहराई. कैफीयेत.मा जनाई ल्याउन ु-------------१
३ नं. रीनसापती. तीनर् नसकने हवीगत भै. सकार्रतफर् बाट 

बक्सेका तवरबाट. पाये माऽ बनाउन सक
 छौ. भंने भये. सो पनी षलुाई ल्याउन ु-------------------------------१
४ नं. घर भत्केका हकमा. सो ठाउ. छाडी अनेऽ षलुा मैदान. 

जगा पाये. यौटा वनार. षडा गरी
 पाये तेस जगा.मा गै घर बनाई. बःने मंसवुा गनह  भये 

सो पनी षलुाई ल्याउन ु----------------------------------------१
५ नं. सो घरदर गदार् जुं टोल छ. उःको. ४ की ा षलुाउन.ु 

पछर् --------------------------१

साममी ३

पनुिनर्मार्णका लािग आवँयक साममीको अनमुान

िव.सं. २०७२ र १९९० को भकूम्पपिछ क्षित िववरणको 
तथ्या  स लनमा नेपाली राज्यको िनतान्त िभ  ू विृ  देिखन्छ। 
२०७२ सालमा अनमुािनत क्षितको आिथर्क आकलन गरेर 
एउटा रकम िनकािलयो र िवदेशी सहयोगका लािग आ ान 
गिरयो। ूत्येक घर पिरवारको वाःतिवक क्षित वा आवँयकता 
आकलन गिरएन। पिछल्लो लगत स लनमा केही अथर्-
सामािजक ू  थिपए पिन ितनले पनुिनर्मार्णका लािग िदइने 

लागी नसकेकोले केही सरकारी र गैरसरकारी िनकाय अःथायी 
सामदुाियक भवन बनाइ २०७३ सालको वषार्याम कटाउने 
उ ममा छन।् तर यो क णाजिनत रणनीितमा पनुःथार्पनाले 
जन्माउने सबै खाले समःया बेहोनुर् पन सम्बिन्धत समदुायको 
चाहना मखुर भएको छैन, मान  भकूम्प ू भािवत पिरवार आफ्नो 
हिवगतका लािग ःवयं िजम्मेवार होऊन।् त्यसैले जोिखमको 
आकलन र त्यसबाट सरुिक्षत रहने उपाय भगूभर्िव  ले तय 
गछर्न।् साःँकृितक नोक्सानी र त्यसले जन्माउने मानिसक 
समःया समाधान गनर् मनो-सामािजक परामशर्दाताह  अनबुिन्धत 
हनु्छन।् पनुिनर्माणको िनहुँमा अनायास परुाताि वक उत्खनन ्को 
आमह गद नगरपािलका सामदुाियक संःथालाई िवःथािपत गन 
धनुमा छ । केही गैरसरकारी संःथा यही चटारोमा कृिषयोग्य 
जग्गाउपर ःवािमत्वको िकचलो उठाउन ूयासरत छन ् । 
भकूम्प ूभािवत पिरवार चािहँ दयाका पाऽ हनु ् र राहतका 
िनंकृय र िनबुर्ि  ूापक माऽ हनु ्भ  ेठािनएको छ। 
तल ूःततु साममीले नब्बे सालको भकूम्पपिछ पनुिनर्मार्ण 

कायर्बमको परेखा कसरी बनाइएको िथयो भ ेबारे केही 
कुरा खलुाउँछ। भकूम्पपिछ त्यितखेर िलइएको लगतमा के 
िनमार्ण साममी उपलब्ध छन,् घर पिरवारको आिथर्क अवःथा 
कःतो छ, आफैले िनमार्ण गनर् सक्ने छन ्अथवा सरकारी 
सहयोग चािहने हो, घर-िछमेकीको सहयोगबाट ममर्त गनर् वा 
नयाँ बनाउन सिकने अवःथा छ वा छैन जःता ू  समावेश 
िथए। साथै, ज्यामी, डकमीर् वा िसकमीर्ह को आवँयकता 
िवषयमा पिन ूभािवत पिरवारसँगै जानकारी मािगएको िथयो। 
भपूीसंले घरधरुीिपच्छे भौितक र अथर्-सामािजक तथ्या  स लन 
गरेको िथयो। यसबाट आवँयकता र क्षमताअनसुार ूत्येक 
घर पिरवारसम्म सरकारी सहयोग पगु्न सकोस ्भ े तत्कालीन 
सरकारको नीित रहेको ःप  हनु्छ। तल िदइएको साममीमा 
भपूीसंले ूत्येक घर पिरवारलाई चार ओटा िवकल्प िदएको 
देिखन्छ। पिहलो, िनि त छुटमा िनमार्ण साममी िलन चाहने 
पिरवारलाई ितनको आवँयकता अनसुार त्यःतो साममी 
उपलब्ध गराउने। दोॐो, आफ्नै ॐोत-साधन नपगु भएका 
पिरवारलाई िबम-ेभत्केका घर बनाउन चािहने कजार् सापटी 
उपलब्ध गराउने। तेॐो, ऋण सापटी ितनर् नसक्ने र सरकारी 
अनदुान पाए माऽ बनाउन सक्छ  भ ेह लाई अनदुान उपलब्ध 
गराउने। चौथो, आफू बिसरहेको ठाउँ छाडी अन्य ःथानमा 
जग्गा उपलब्ध भए घर बनाइ बःन जान चाहनेह को इच्छा 
सम्बोधन गन। 
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अनदुान वा ऋणको रकमलाई ू भािवत गदन। भकूम्प ू भािवत 
पिरवारिपच्छेको चाहना नब्बे सालमा भपूीसंसमक्ष ःप  िथयो। 
तल िदइएको साममी यःतो आवँयकता आकलनको एउटा 
नमनुा हो। यःता घरधरुी तथ्या बाट भपूीसंलाई पनुिनर्मार्णका 
लािग आवँयक ौम, सीप र साममीको पिरमाणको वाःतिवक 
अनमुान अनमुान लगाउन सिजलो भयो। २०७२ सालको 
भकूम्पपिछ भने त्यःतो काम अिहलेसम्म हनु सकेको छैन। 
भपूीसंले अनमुािनत सहयोगका फरक-फरक आयामलाई 

छु ाछु ै तिरकाले मह व िदएको देिखन्छ। यःतो दईु कारणले 
भएको हनु सक्छ। पिहलो, सबै पिरवारले आफूलाई आवँयक 
िनमार्ण साममी िस ैमा चाहँदैनथे भ े भपूीसंलाई चेत िथयो। 
त्यसैले, उसले आवँयकता अनसुार बजारमा िनमार्ण साममी 
उपलब्ध भए-नभएको कुरातफर्  ध्यान िदनपुन भयो। दोॐो, 
यःता साममी वा साधन एक-आपसमा ूितःथापन हनु सिकने 
खालका िथएनन ्अथवा नगद ितरेर बजारबाट सिजलै िक  
सिकने खालका िथएनन।् त्यसैले ूभािवत घर पिरवारसम्म 
साममी-िवशेष नै उपलब्ध गराउन ुपन िथयो। ःप त: भपूीसंले 
जे जसरी आवँयकता छ त्यो त्यसरी नै उपलब्ध गराउने 
रणनीित िलयो। 
यहाँ ू ःततु तािलकाले कुनै एउटा भकूम्प ू भािवत बःतीको 

पनुिनर्मार्ण आवँयकता देखाउँछ। यहाँ १६७ पिरवारले 
४६,३५५ पैयाँ बराबरको सहयोग मागेको भिनएको 
छ। पाँच पिरवार नयाँ ठाउँमा जान इच्छुक देिखन्छन।् 
९१ पिरवारले आिंशक सहयोगको आशा गरेका छन।् ४४ 
पिरवारले परैु रकम ऋणमा मागेका छन।् एकजना गिरब र 
दीनहीनलाई राज्यले घर बनाइिदन ु पन अपेक्षा व्यक्त छ। 
एकजनाले अनदुानका लािग िनवेदन िदन चाहेको देखाइएको 
छ। िनरीक्षणका बममा यीमध्ये ८३ ूितशतभन्दा धेरै 
रकमको दाबी सही रहेको जानकारी िदइएको छ। जम्मा ३० 
घरले भने आफ्ना लािग आवँयक साममी सिजलै उपलब्ध 
होस ्भ े चाहन्थे। उनीह लाई १३६,००० ईँटा, २,४०६ 
ओटा िविभ  थरी काठ, ४०७ ककर् ट पाता चािहएको िथयो। 
यस बाहेक उनीह लाई ८२४ िसकमीर्, तथा ७४८ डकमीर् 
आवँयक पथ्य । यःतो वगीर्कृत जानकारीले सबै कुरा नभने 
पिन त्यसको आधारमा पनुिनर्मार्णका योजनालाई ूभािवत 
समदुायको आवँयकता अनकूुल बनाउन भपूीसंलाई सिजलो 
भयो होला भ े अनमुान गनर् सिकन्छ। हालको राि य पनुिनर्मार्ण 
ूािधकरणसँग यःता जानकारी न ूभािवत बःतीिपच्छै उपलब्ध 

छ, न िजल्लातहमा। भकूम्प ूभािवत पिरवारह  सहयोग 
खोज्दै आफ्नो सेवा केन्िको ढोकामा पिहले आऊन ्र त्यसपिछ 
ितनको माग बझु ला भ े मनिःथित व्या  देिखन्छ। 

मूलपाठ

तेरीज

ज्मा घर -----------------------------------------------------------------------------------

आफ्नैतफर् वाट. षचर् लगाई बनाउन सक्ने माल भछन
चािहने. घर -------------------------------------------------------------------------३०
ई . -----------------------------------------------------------१३६०००�तेलीया 
ई . ------------------------------- १०००० १००००
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दली ंगो.टा ------------------------------------१३६२
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अमाषको थाम गोता. -------------------------१३३
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ककर् ते पाता ------------------------------------------------------४०७
कालीग  ज्वान ्----------------------------------------------१५७२
सीकिमर् ------------------------------------८२४
डकमीर् -------------------------------------७४८
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----- ४६३५५
आफुसंग रहेका जठाले नपगु ्पाउँ भंने घर ९१ के -- २३५०५
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दीन. द:ुषीको घर १ के -------------------------------------------------१७५०
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---३८७०५
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 नारा. र बहादरु. जोसी -------------------------------१
 नारा. र े र.लाल जोसी -----------------------------१
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साममी ४

पनुिनर्मार्णका लािग आवँयक साममीह को जाँच

यहाँ ूःततु तीन ओटा दःतावेज १९९० सालको भकूम्पले 
क्षितमःत काठमाड को एउटा मिन्दर िनमार्णका लािग आवँयक 
काठ आपूितर्का सम्बन्धमा छन।् उक्त भकूम्पपिछ पनुिनर्मार्णका 
लािग िनमार्ण साममी आपूितर्को सम्पूणर् िजम्मेवारी राज्यले 
िलएको िथयो। उदाहरणका लािग, काठ कटानी बन्दोवःत 
अ ाले पहाड तथा तराईमा काठ आपूितर् गन भिनएको िथयो। 
राि य पनुिनर्मार्ण ूािधकरणले भने तीन िकःतामा दईु लाख 
पैयाँ िदएपिछ िनजी आपूितर्कतार् तथा िवतरकह को बजार-

स ालले िविभ  िनमार्ण साममी सहजै उपलब्ध गराउने िव ास 
िलएको देिखन्छ। वन मन्ऽालय अन्तगर्त तयार गिरएको 
िनदिशकाले पिन सामदुाियक वनसँग —जोिडएका‘ समदुायबाहेक 
अ  ूभािवतह का लािग बजारले चािहने जित काठ िबबी 
िवतरण गनर् सक्ने मान्यता राखेको छ। 
ू सँग के भ  सिकन्छ भने पिछल्ला केही दशकमा 

कुनै पिन िवप  बाट ूभािवत पिरवारलाई न आफ्नो मातहतको 
िनकायबाट, न ूभावकारी िनगरानीमा बजारबाट सहयोग 
उपलब्ध गराउन राज्य सक्षम देिखएको छ। यःतो िविवध 
कारणले भएको हनु सक्छ : ःवच्छ बजारको अभ्यासका लािग 
एेन नबनाउने र भएका कानून कायार्न्वयन नगन कमजोरी चरुो 
कारण होला। कितपय सरकारी अिधकारी र भिूमगत बजारका 
ूभावशाली लगानीकतार्बीचको गठजोड अक  कारण होला। 
िनयम कानूनमा भइरहने फेरबदलले पिन बजार िनयन्ऽण गनर् 
चाहने अिधकारीलाई अन्यौल भइरहेको हनुसक्छ। उपभोक्ता 
िहत संरक्षण गनर् भनी बनेका र उपभोक्ता अदालतजःता ू ःतािवत 
दवैु खाले संःथा बिलया बनाउने कानूनी र व्यवःथापरक आधार 
नभएकाले राज्य िफतलो देिखएको हनुसक्छ। सबै राजनीितक 
पाटीर्का दईु धारे कुराले पिन राज्य र बजारको सम्बन्ध 
तनावमःत बनेको हनुपुछर्। एकातफर्  —समाजवाद उन्मखु‘ 
नारा संिवधानमै तोिकएको छ। अक तफर्  अिनयिन्ऽत खलुा 
बजारको वकालतमाऽै होइन, बजार िनयन्ऽणको िझनामिसना 
कदमको रा व्यापी िवरोध गन चलन ढ भइसकेको छ। 
अनु रदायी र अिनयिन्ऽत बजारको अनभुव खेपेका धेरै भकूम्प 
ूभािवतह ले सरकारी अनदुानको दईु लाख पैयाँ अत्यन्त 
न्यून भएको जनाइसकेका छन।् ूभािवत समदुायसम्म िनमार्ण 
साममी र उपयकु्त सीपयकु्त मािनस नप¥ुयाएसम्म अनदुान रकम 

थपेर माऽ समःया समाधान हुँदैन। ब , अनदुान रकम बाँडेर 
खाने वा अलिक्षत काममा खचर् गन सम्भावना बढ्ने देिखन्छ। 
पनुिनर्मार्णका लािग आवँयक साममीको खिरद तथा 

िवतरण ूणालीका सम्बन्धमा नब्बे सालपिछको िःथित बझु्न 
थप दःतावेज खोतल्न ुज री छ। तथािप यहाँ ूःततु तीन 
साममीले भकूम्पपिछ अपनाइएका अिहलेका ूिबयाभन्दा 
नब्बेसालितर िभ  खालको पिरिःथित रहेको स ेत गछर्न।् 
तल ूःततु दःतावेजले िवपद्पिछको काठ आपूितर् संयन्ऽको 
अवःथाको वणर्न गछर्। भैरवबहादरु जोशीले पिहले मिन्दर 
बनाउन आवँयक काठ मागेका िथए। सोही अनु प काठको 
जोहो भइसकेपिछ उक्त ूजाितको काठ नचािहने भने, र 
अक िकिसमको काठ चािहने भ े व्यहोराको िनवेदन िदए। 
त्यस िवषयमा भपूीसंले जाँचबझु गदार् कम्याण्डर-इन-चीफको 
िसफािरसमा िनज जोशीले पिहले नै उपयकु्त काठ ल्याइसकेको 
जानकारी िदए। भपूीसंले आफ्नो काम िनयिमत पमा गिररहेको 
िथयो। तर राज्यका अ  िनकायले समानान्तर अभ्यास पिन 
गिररहेका िथए भ े यो स ेतसम्म हो।

मूलपाठ (४ क)

भकूम्प िपिडतो ारक संःथाबाट     ौीपाहाड का  कटानी बंदो
                बःत अडाके

      पजुीर्
उूांत. पचलीभैरव. थां जाने बाटोको मचली भं े ठाउमा 

ौीअ माऽीकादेवी
को थां भूकं्पले भत्केको देवालये बनाउनलाई चाहीने भिन 

अंदाजले लेषी दी
याको १२ हाते. सल्ला दली ं१० नीकासा बक्ःयेको हाल. 

जंचाउदा. सो कीसीकंो न
चाहीने अक कीसीकंो चाहीने हुंदा जांची चाहीने का  दीन.ु भंन्ये 

र अघीको नीका
साको का  दीन.ु परेन. भंन्ये ःमेत ् बेहोराको. काठ्माडौ 

फसीकेव. बःने भैरव
बहादरु जोसीले दरषाःत दीयाकोले. लेषकेो छ. सो अघी 

नीकासा भयाको स
ला दली ंगोटा १२ बा॑ (!) नीजले ली सक्यो सकेन. लेषी 

पठाउने कां गर संम्वत ्
१९९१ साल.् मागर्  गते रोज शभुम ्-------------------------------------  
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षौट भै आयाको हनुाले आज मलाई िझकाई. तीमीले 
मचिल देवल

बनाउन. दषार्ःत दीयेको हो होइन. हो भने सो देवल 
बनाउन के कती

का  लागछ जाच गनर् देषाई देउ भनी आज मलाई 
सोधनी गदार् मेरो

चीत बु ो यःमा. सो देवल बनाउन. मैले संःथा 
गो ारामा दषार्ःत दी

याको हो नीकासा गराई दीन. धीला गरेको हनुाले 
मैले ौीकम्यांडर

इन चीफ् साहेबका हजरुमा बीन्ती चढाई सीहंदबार्र. 
घरकाज गो

राबाट जाच गराई. थासी ं भंने का  गोटा ४० 
चालीस ्दीने ठहराई

सो का  थां ४० मैले जीन्सी गोदांबाट ल्याई 
सकेको हनुाले. अब.

सो देवल बनाउन जाच गनर् र का  ःमेत चाहीदैंन. 
यःमा झु ा बेहो

रा लेषी िदयेको ठहरे अैन ् सवाल बमोजी ंबझुाउला 
भनी. मेरो मनोमान्

षसुीराजीसंग कागज लेषी. का.स. जाचफा  माफर् ट 
ौी ५ सकार्

रमा चढाञ्यंू इती सम्वत ्१९९१ साल चैऽ २३ 
गते ६ रोज श(ुभम)्

साममी ५

भकूम्प ूभािवत लिक्षत आिथर्क सहयोग

िव.सं. २०७२ को भकूम्प गएको १० मिहनापिछ दोलखाको 
िसंगटीका केही घर पिरवारलाई पनुिनर्माणका लािग आिथर्क 
सहायता िदने कामको शु आत भयो। ३१ िजल्लाका 
भकूम्पूभािवत पिरवारमध्ये कितले ककर् टपाता तथा कितले 
पालको छानामिुन घाम, पानी र जाडो छल्दै सहयोग पिखर्रहे। 
राि य पनुिनर्मार्ण ू ािधकरणको गठन िढलो गरी भयो। सरकारले 
घोषणा गरेका कायर्बमैिपच्छे ूभािवतह को संख्या सिच्चने र 
बढ्दै जाने बम र ो। ूभािवतह को यिकन संख्या िनधार्रण 
नगरी अनदुान िवतरण नगन दात ृ िनकायले ूािविधक ढता 
देखाए। यी कारणले ूभािवतह माझ अन्यौल छाइर ो। यो 

मूलपाठ (४ ख)

भकूम्प पी. संःथाबाट ऐ. काठमाडौ. सहर 
जाचफा  के.

पूिजर्

ऊूान्त. पचलीभैरव थां जाने बाटोको. मचली. भंने 
ठाउँमा. ौीअ माऽकृादेवीको ःथां भू

कम्पले भत्केको बनाउँनालाई. नीकासा भयाको १२ 
हाते दली.ं थां १० चाहीदैन. अक की

सीमको. चाहीने जती काठ पाउँ भनी. फसीकेव 
बःने. भैरवबहादरु जोसीले. दखार्ःत दी

येको हनुाले. सो अ माऽकृादेवीको ःथां बनाऊनलाई 
के कती. काठ चाहीने रहेछ. ःव बझु्नु

पदार् लेख् ने कां भयाको छ तसथर्. माथी लेखीयेको 
अ माऽकृादेवीको ःथां बनाऊनालाई 

के कती काठ. चाहीने रहेछ. जाची. भयाको बेहोरा. 
चाडो लेखी. पठाऊने कां गरे बेस होला

ईती सम्वत ्१९९१ साल.् चैऽ २० गते रोज ३ 
शभुम ्

मूलपाठ (४ ग)

ौी

िलषीतम काठमाडौ फसीकेव बःने ॅवै(!)बहादरु 
जोसी आगे पचिलभैरवःथान्

जाने बाटोको मचिल भंने. ठाउँमा ौीअ माऽकृादेवीको 
ःथान भ.ूकम्प

ले भत्केको बनाउनालाई. िनकासा भयाको १२ हाते 
दिलं थां १० चाहीदैंन

अक िकसीकंो चाहीनें जित काठ पाउँ भनी फिसकेव 
बःने भैरवबहादरु

जोसीले दषार्ःत िदयेको हनुाले सो अ माऽीकादेवीको 
ःथान ्बनाउ

नाउना(!)लाई. के कित काठ चाहीनें रहेछ के कित 
काठ चाहीछं (!) जाची प

ठाई दीन ुभंने. भ.ुक.पी.सःथाबाट ९१।१२।२०।३ 
मा. यस फा  लाई ले

दी. राम

ःही भैरवबाहादरु जोसी क
ा. फ

सी के
व 
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पैञा बकस बाडी सो बाडेको फाँ  भकंुप पीडीतो ार संःथामा 
जाहेर गनुर् भंने

गरी बकसेका ९१।१।८।६ का ष  गनीसाना सनद बमोजी ं
अघीका तेरीजफारांमा ना

उँ नभयेको हाल ्छु  को लगत गरी जाच्दा डी दषुी देषीयाको 
भादगाउँ ञाछे टोल ब

ःने मायादेवी तपोल ्नीलाई फंडबाट बकस मोह  १२५। दीने 
गरी लगत गरी ७ दीने म्या

द टासेमा नीजले पैञा लीन नपाउडै ( ) मरेकोले सोई घर 
बनाउनालाई म पनी दी ं

दषुी नै ह.ु सो आमाले पाउने भयेको पैञा पाउँ भनी नीजको 
छोरी मसीनमुायाले दषार्

ःत दीयेको र सो टोल्का भलादमीह संग बझु ्दा नीज मसीनमुाया 
मायादेवीकी 

छोरी हो योबाहेक नजीकको नाताको अ  छैन डी ंदषुी नै छ 
भंने मषु बयां गरे

का र ॄीगदीयेरबाट पनी आमाले पाउने यो पनी डी ंदषुी हदुा 
यसैलाई दीन ुभं

ने ूमांगी बीतंीपऽमा लागी आयेको ःमेतबाट नीज मसीनमुाया 
तपोल ्नीके

लगतमा जनाई सो मोह  १२५।मा पैला पटक मोह  ७५। 
दीयेकोले सनड बमो

जी ंजाहेर गरेका छ  जो मजीर् -------------------------------------------------

 मेक. कुवेरशम्सेर थापा छेऽी ----------------------------१
 दी. कुलूसाद ऊपाध्या --------------------------------------१
 व.स.ु नारायणसी ंथापामगर --------------------------------१
ईित सम्वत ्१९९१ साल भाि    गते रोज   शभु्म ्-----------

साममी ६

पनुिनर्मार्णका लािग आवँयक काठको आपूितर् 

पनुिनर्मार्णका लािग अावँयक िनमार्ण साममी एकैपटक ठूलो 
पिरमाणमा जम्मा गनर् दइुटा कारणले सिकँदैन। पिहलो, 
िवपद्पिछ अकःमात ् देखापरेको उच्च मागलाई िछचोल्ने 
क्षमता आपूितर् र िवतरण ूणालीमा हुँदैन। यो असहज 
पिरिःथितले लाभका नयाँ अवसर िसजर्ना गदर्छ। यसबाट 
फाइदा उठाउन बजार संरचनाको पनुगर्ठन हनु्छ र केही 

िवलम्बले राि य पनुिनर्मार्ण ू ािधकरणको िव सिनयता खःकँदो 
छ। आिथर्क सहायताका लािग सावर्जिनक-िनजी साझेदारी 
मोडेल अपनाइयो। —शाखा-बेगर‘ बै बाट सेवा िदने व्यवःथामा 
बै -ूितिनिधह को छनौट अपारदशीर् र ो। परामशर्का लािग 
खलेुका ॐोत केन्ि र पनुिनर्मार्णका लािग बनाइएका सेवा केन्ि 
ःवचािलत संरचना होइनन।् यःता कारणले पिन सरकारमा भर 
पनर् नसिकने तीतो अनभुव भकूम्प ूभािवत िजल्लामा व्यापक 
देिखन्छ। त्यसैले दईु ू ितशतभन्दा कम ू भािवत घर पिरवारले 
अनदुान सम्झौता गरेका छन ् भने धेरैले अनदुानको पिहलो 
िकःता िलने र त्यसलाई पनुिनर्मार्णमा खचर् नगन मनसवुा 
बाँधेका भेिटन्छन।् 
यहा ँू ःततु दःतावेजले नब्बे सालपिछको आिथर्क सहयोगको 

सरकारी संरचनाका तलुनीय उदाहरण ू ःततु गरेका छन।् यसमा 
भपूीसंबाट क्षित िववरण स लनको पिहलो लगतमा छुट्न गएका 
भादगाउँकी एक —दीन-द:ुखी‘ को हकवालासम्म सरकारी अनदुान 
कसरी पगु्यो भ  ेकुरा परेको छ। पिहलो लगतपिछ छुट लगत 
िलइयो र ती दीन-द:ुखी मिहलालाई िदइने अनदुानको रकम तय 
गिरयो। त्यसपिछ उनको नाममा सात िदने म्याद टासँ भयो। 
तर म्यादिभऽै उनी कालगितले िबितन।् पिछ सोही घर बनाउन 
उनकी छोरीले आफू पिन दीन-द:ुखी नै भएको र आमाले 
पाउने पैया ँपाए हनु्थ्यो भनी िनवेदन िदइन।् खिटएको टोलीले 
टोलका िछमेकीह को —मखुजबानी‘ िलयो र ःथानीय िनकायबाट 
सोही बेहोराको समथर्न पिन ूा  ग¥यो। त्यसपिछ छोरीलाई 
अनदुानको पिहलो िकःता िदइयो। यसले पहुचँवाला माऽ होइन, 
एकल मिहलाजःता —अन्य‘ लाई पिन िच  र राहत साममी प¥ुयाउन 
राज्य सक्षम हनुपुछर् भ  ेदेखाउँछ। तर अ  बेला दीन-द:ुखी 
निच  े र ितनको रोजीरोटीको िहसाब नराख्न े राज्य िवप  पिछ 
अनायास लोककल्याणकारी भिूमकामा पदापर्ण गनछ भ  ुसिदच्छा 
माऽै हनेुछ। 

 
मूलपाठ 

ौी

भकंुप पीडीतो ारक (!) जाची पैञा दीने भा  गाउँ सहर २ नं 
फाट्मा षितयेका ले.क.

नरहिरनरसी ंराणाले चढायको िरपो  ---------------------------------------

उूान्त ९० साल माघ २ गतेका भकंुपले भयेका नीराधार डी ं
दषुीलाई फंदतफर् को
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नयाँ खाले अःथायी स ाल पैदा हनु्छन।् मखु्य पले समम 
िवतरण ूणाली झन ्अनौपचािरक बन्छ, र त्यःको अःथायी 
ूकृितका कारण ूणालीको ूत्येक तहमा मूल्य थिपन्छ। 
यसरी देखा पन अनौपचािरक स ाल िवपि मःत समदुायको 
िहतमा होइन, अल्पकालीन लगानीबाट िछटो र ठूलो ूितफल 
खोज्ने समूहको ःवाथर्ले चािलत हनु्छ। स टको यःतो समयमा 
अःप  र आपसमा बािझएका नीितिनयमको भिगोल, संःथागत 
दण्डहीनताको बोझ, र िवप   उ ारको दाियत्वसमेत बोकेका 
राज्यका िनकायले िवतरण ूणालीको अनगुमन र िनयमन 
गनर् सकै्तनन।् िनमार्ण साममीको अभाव देिखन्छ। आपूितर् 
िनबार्ध रहे पिन र िवतरण ूणालीिभऽ साममी जम्मा रहे 
पिन उपभोक्तासम्म त्यो पगु्दैन। जित बेला थपुारेर जोिखम 
मोल्नभुन्दा अिलअिल बेच्तै जाँदा आम्दानी भइरहन्छ भ े 
मान्यता हावी हनु्छ त्यित बेला यो असहज पिरिःथित आफै 
िबःतारै खकुुिलँदै जान्छ।
दोॐो, राज्यले पिहलेदेिख नै आपूितर् र िवतरण ूणालीको 

कडा िनयमन गिररहेको छ भने यसले िवप  पिछ बलै ूयोग 
गरेर भए पिन आपूितर्को ॐोत र बजारमािथ आफ्नो एकािधकार 
बिलयो बनाउन खोज्छ। तर बजारले कुनै ूितिबया 
देखाउँदैन। िकनभने माग र आपूितर् अनु प बजार ूणालीले 
लचकता अपनाउन जानेकै हुँदैन। त्यसैले तोिकएको बाटोबाट 
माऽ िनमार्ण साममी िवतरण हुँदै गछर्। यो पिरवेशमा आफू 
अनकूुल व्यापार गनर् चाहने एउटा नयाँ समूहले सरकारी 
अिधकारीह सँग िमलेर आपूितर्को ॐोतका ठेक्का िलन्छन।् तर 
ःवचािलत िवतरण ूणालीको अभावका कारण तीमध्ये कितपय 
व्यापारीले नाफा कमाउन सक्दैनन।् साममी उपलब्ध हुँदाहुँदै 
पिन आपूितर् व्यवःथा सहज हुँदैन। यःता आपूितर् अभाव िबःतारै 
अूासि क हुँदै जान्छन ्िकनभने मािनसह ले िनमार्ण साममीका 
उपयकु्त िवकल्प खोिजसकेका हनु्छन।् 
यहाँ ूःततु दःतावेजले मािथ उिल्लिखत दोॐो ूकारको 

सम्भावना देखाउँछ। काॅकेो खोपासीमा एक व्यापारीले 
राज्यसँग िमलेर राज्यको वनबाट भकूम्प ूभािवत जनतालाई 
िविभ  आकार ूकारका काठ उपलब्ध गराउने ठेक्काका लािग 
दखार्ःत िदएका छन।् दखार्ःतमा आपूितर् शीय गनर्पन भएकोले 
अनमुितको ूिबया छो ाउन अनरुोध गिरएको छ। बदलामा 
सरकारी दरभाउभन्दा कम मूल्यमा काठको आपूितर् गिरने दावी 
पिन गिरएको छ।

मूलपाठ

ौीः
दखार्ःतपऽ
उूांत ९० साल माघ २ गतेका भकंुपले भादगाउँ सहर ज्यादै 

भतकेको. र सटक फरािकलो ग
राउना नीमी  बजारको पाली जम्मै भतकाउन लगाई. 

बकसेकोले छेदीमा दलान षोिल प
सल बनाई. बःन.लाई अमाषह .को. थाम साता कीिसंको. 

नीडालह .समेत. चाहीने. नली
नहनेु. काम भयाकोले. जल्दाजल्दी मै. तयार गनर् परी. सो. थाम 

नीदालह  नपाई काम. ह
जार् भयाको छ तेसो हनुाले सो कामलाई. परल दरमा. 

सरकारतफर् बाट बीबी गन. दलीहं  मु
िससमेत चाहीयेको. काम भयाकोले ढंुषकर्  २३००० तेइस हजार 

कटानी. बंदोबःत. गरे
काले. दलीनह लाई. ढंुषकर् सरह थाम. नीडालह  माज सजं 

अमाष तीन ३ कीसी ं
को अमाषको मोल लामपाटका बीबी षरीदभन्दा सवाई घिट. 

दीने. बंदोबःत िल
कटानी कटानी गरी. दीने. बंदोबःत गरी पाउँ सो का  कटानी 

गन. पूवर् १ नंबर काॅे
पलांचोक. ईलाका पहरे बन. र चाषोला वनह मा ^ (मिसपा 
तरी पवुर्. कोतयां गाउँ दषीन. धनदेषोला उ र चाषोला दोकसे 
दोबात ्पछी ंयित ४ कीलाभीऽ) कटानी गन. मनसाय िल दर
काःत. दीन. आयेको छु सो वन वनगो ारातफर् बाट चीताईदार 

राषी. बंदोबःत. गरेका
हनुाले सो वनमा वनगो ारैबाट षटाई टाचा लगाई. लगायेको 

मीती मीतीको भ
रपाई. िलने दीने गरी. कटानी ढुवानीसमेत. ठेकेदारैबाट. गनर् 

पाउने गरी पेःकी. मोहर
३०००। तीन हजार पैञा पेःकी पाये. चट्प . कटानी. गन. 

बंदोबःत गरी बाहाली बकिस
गरी पाउँ. सो फा  तपिसलमा लेषीया बमोजीकंो. काठ्ह  बाहनी 

पायाको मीतीदेषी सो
॑ मैन्हा भंनाले यिह ९१ साल र ९२ सालभर. हनेु. भयाकाले. 

सोर मैन्हा म्याद मागे
को छु. लेषीयेका िमती.सम्ममा चकुित गरी तपसीलमा लेषीयेको. 

का  बझुाउनालाई
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सरकारतफर्  भादगाउँ बकेृट.मा बझुाउने बन्दोबःत. गरी पाउँ. सो 
माथी. लेषीयेको

सोर मैन्हाभीऽमा. कटानी. ढुवानी. गरी. भादगाउँ. बकेृटमा 
बझुाउँदा का  थान १०० दा 

िषल भयामा येःको िल.येका मो  ५०। कटा गरी िदने 
बन्दोबःत गरी पाउँ. का  द

िलं मसुी. थाम साना ठुला नीडालह  तपसीलमा षोलःता लेषी.
दीयामा दिलंह का ह 

कलाई. सतुसल्ला पाउँने दिलंका र ढुषकर् सरह अमाषका थाम 
नीडाललाई लाम

पा .का बीबी.भन्दा. सवाई घटाई. दीने. छु बाहिल. गरी पाउँ. धेरै 
दीनको फुरसद नभये

कोले. घंटाघरको. म्याद समेत. गनर् नपरी झ  बाहिल गरीबकसे. 
भादगाउँ सहर.का

रैतान.को. संधीसरपन पकु्ने गरी. टहल गदार् हुँ. सो व्यहोरा नठहरे 
अैं. सवाल बमोजी ं

बझुाउला. ---------------------------------------------------------------------------------

सिह हषर्
बाहाद रु ौे
 क
ा षो

पासी

(तपिसल)
असामी मोटाई ई

न ्ची
चौडाई
ईनची

लमाई फु का  था
न १ के ि

ताफे

दलीन. मुं सल्लाको.३००० तीन हजार ३ ४ ९ - -

दली.ं मुं सल्लाको.४००० चार हजार. ३ ४ १०॥ - -

दली.ं मुं. सल्लाको.२००० दईु हजार. ३ ४ १२ - -

मसुी मुं सल्लाको.१००० येक हजार ३ ४ १५ - -

थाम.अमाषको.४००० चार हजार ५ ६ ६ - -

थाम अमाषको.४००० चार हजार ५ ६ ६।।। - -

थाम अमाषको.२००० दईु हजार. ६ ७ ७॥ - -

नीडाल अमाषको.१००० येक हजार ७ ९ १३॥ - -

नीडाल ऐ ंको.३००० तीन हजार. ७ ९ ९ - -

नीडाल ऐ ंको.१००० हजार येक. ९ ११ २४ - -
  
    पूवर् १. नं. का.प.ई. षोपासी बःने. हषर्बाहादरु ौे  १
    ऐ ंऐ ंऐ ंबःने. नारान भक्त ौे  १ समेत ज्मा ज्वां २ ले दर
    कारःत (!) पऽ लेषी भकंुप िपडीतो.धारक संःथा सीहं दर
    बार. अडामा चढाञ्यू ---------------------------------------------------------------

सम्वत १९९१ साल. पौष. ३ गते रोज ३ सभंु -------------------------------------------

(पछाडी)
दा ९१।९।९।२ मा
दा ९१।९।४।४ द नं ३७०
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गदार् जागीरदारह को पैञा असलु गनबारे ]...[ बमोजी ं
असलु उपर गनुर् भंने लेषीयेकै हदुा अैं सवालले जे गनुर् ]...[ 

मा आजसंम 
सःुती गरी नीकासाको ंयाल नराखी नीकासा पाउँ भनी जाहेर 

गरेको देषीयेको हनुाले
तिुलं (?) भयेका अैं सवाल सनद बमोजी ंगरी उपर गनुर् ऊपर 

नभयेकोमा तेस अडाका हाकी ं
तहरीरले ज्वाफदेही हनुपुन छ. भनी कोसालये. मा पठाई दीन.ु 

 हाकी.ं मीस.ु पं. राममणी आदी --------------------१
 दी. र नारायेण ूधां -------------------------------------१
 ना.स.ु चीिनयामां. वै  -----------------------------------१

ईती सम्वत ्१९९५ वैसाष २० गते शभु्म ्----------------------------

साममी ८

ढ पिरभाषामा भकूम्पले ल्याएको उथलपथुल 

तल ूःततु िलखतले तत्कालीन काठमाड  म्यिुनिसपेिलटीिभऽ 
पनुिनर्मार्णका बममा िछमेकी घर पिरवारह माझ िनजी 
सम्पि का िवषयमा देिखएका िववादको एउटा नमनुा िदन्छ। 
यसमा दईु पिरवारबीच िदनहुँ देिखने र सामान्य लाग्ने घर, 
िभ ा, छाना, नाली वा िनकासजःता िवषयमा िववाद परेको 
देिखन्छ। साथै, अ  कारणले िबमकेा घर भकूम्पका कारणले 
क्षित भएको भनी एउटा पक्षले िववरण भन र अक  पक्षले 
त्यसो भएको होइन ब  अन्य कारणले नै क्षित भएको हो भ े 
आशयको दावी िवरोध गन ूचलन देिखन्छ। यहाँ घर बनाउने 
बममा मु ावाला िछमेकीको सहयोग पाउन पहल गिरिदन पिन 
भपूीसंलाई अनरुोध गिरएको छ। यो िलखतले व्यिक्त, िछमेक 
वा टोलमाझ हनेु घरघरायसी मनमटुाव, त्यसले िदने द:ुखका 
मिसना पाटा केलाउन सहयोग गछर्। िवप  पिछ राज्य र 
जनताबीच माऽ होइन, छरिछमेकीमाझ पिन यःता पिरभाषाका 
समःया देखा पछर्न।् त्यितबेला राज्यको समन्वयकारी र 
िनणार्यक भिूमकाको आशा गिरन्छ भ े बझु्न पिन यो िलखत 
सहयोगी हनुसक्छ। िव.सं. २०७२ को भकूम्पपिछ पिन 
पिरवार, घर, ःवािमत्व, बःने, एकघर, सगोलजःता सामान्य 
शब्दसमेत अःप  र न् मःत भए (Raj and Gautam 2015; 
Parajuli 2016) ।

साममी ७

ऋण असलुी

भकूम्प ूभािवत भई वा ितनको नाउँमा ऋण िलएका सरकारी 
कमर्चारीह  मरेको खण्डमा वा उनीह लाई जािगरबाट 
िनकािलएको खण्डमा ऋण असलुीमा अन्यौल हनेु भयो। 
जागीरमा छँदा तलबबाट ऋण सापटी बापतको रकम क ा 
गनर् सिकन्थ्यो। तर जागीर नरहेका िःथितमा चैऽ मसान्तसम्म 
पिन ऋण भकु्तानी हनु नसकेमा िधतो जमानी िललाम गन भ े 
िनयम िथयो। त्यःतोमा तल ूःततु कागतमा िललाम नगरी 
भपूीसंबाटै थप िनकासा माग गरेको भिनएको छ। यस पऽमा 
नब्बे सालको भकूम्पपिछ सरकारी ऋणको असलुीका ूयास र 
उक्त रकम असलुी नभएमा को जवाफदेही हनेु भ े िवषयमा 
पिन जानकारी पाइन्छ। 

मूलपाठ

ौी. ूदी मांवरूसीधगोषार्दछीणबाह ु वी च्छीरोमणीनायेबबडा 
गु ज्यू

गु राज हेमराज.पंडीतज्यू.सी आई.बाट सदर गरेको --------------

यो सापटी लीने जागीदारह  मरी षोसी षाली भयाकोले 
नीजह को षांगी बाली

बाट क ी गनर् नपाई बाकी रहनेह को चैऽ मैन्हासंम --------- 
नतीरे धीतो लीलां बी

बी गरी उपर गनुर् भंने संम लेषीयेको ली(लां) ]...[ जारी गन 
भनी नले

षीयेकोले नीकासा. पाउँ भनी जाहेर गरे(को) ]...[ यःलाई 
बीचार

अ
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मूलपाठ 

बीतंीपऽ

उूांन्त. माहाराज. क णा. नीधान. दयासागर. ूभ.ू काठमाडौ. 
फसीके (!) तोल बःने स.ु ये  बा

हादरु. संग कीलास घरको बीगारी बनाउने मु ामा. येही गयाका 
९१ साल साउण ३ गतेमा येस भ ु

कंप पीरोदये (!) सं. काठमाडौ. १ नम्बर फाटबाट इंजीनीयेर. 
वभरसेरह ले गरी ल्यायाको नकसा हेदार्

सो कीलास हीरादेवीको धेरै दली.ं घसुीयाको र. सबु्बा. 
ये बाहादरुका कुनै. ठाउमा. नीदालह ःमेत

रहेको देषीयेको र. सो कीलासमा पगुी. अंदाजी ४ ई जित 
घसेुको र. तेॐा तलामा ४ इंच जती नीदा

ल. घसुीयेको ३।९ + २।६को छु ाछु ै. गारो देषीयाको 
छु ाछु ै बनाउने ये बाहादरुको सावीक घसेु

को सावीक बमोजीम घसुाउन्ये गरी. हीरादेवीले. ७ दीिंभऽ. 
बनायेन. भन्ये. लागेको षचर्. फीतार् ली की

लास छाडी दीन्ये गरी. सधुा येग्यबाहादरुले बनाउन्ये पानी जाने 
ढल मीसंीपेलटीका पचार्. बमोजीम

हनु्ये भनी. फैसला भयामा सधुा, ये बाहादरुको धरुी नीदाल 
भनी. लेषीयाकालाई. सो नीदाल र

हेका तला गारोमा नीज सधुाको येकाप ी र. आकार्प ी. मेरा 
दली ंअडीयाको. साती(?) बीच गारोमाथी

रहेको साजा नीदाल ४ तलामा. अडेको र. तेॐा तला भनी 
लेषी(या)को होईन. पाँचौ तलामा. गारोमा.

नीदाल रही. गारो देषी. बािहर नीदाल अडीने. षाबा रहेको. मेरो 
धरुी. गारैभीऽ षाबा रही. अडेको

सो गारो. तेती. मैले. नचपी. गारो नचापेन. भने. अ . मेरो 
घरको जंमै. दलीमंा. सो गारोको पानी ग

ई नोकसां हनेु हदुा गारो चपी. तेसमाथी छाना. लगाई राषकेा 
छंु. ३।९को गारो. मेरो र. २।६को गारो नी

ज. सधुाको हदुा छुटाछु ै बनाउदा २।६को नीज सधुाले 
बाहेक अ . जंमै मैले बनाउन.ु पन भयाको.

सो बेहोरा. पःट नषलेुको. पानी जाने ढलका बारे मेरा उजरु. 
परी. अपील अडाबाट ठहरेका इनसाफ ब

मोजीम. हनेु मीसंीपेलटीबाट. अक  पचार्. भैसकेको र गारो. 
कीलास बनाउनालाई साजा गारो अ

डेको. पाता. साजा गारो. अडेको पाता नभत्काई. बनाउन नहनु्ये. 
सो भतकाई. नीज सधुाले बनायामा सा

वीक. बमोजीम नगरी. नभायाका ाल ढोका. नीकािल दीयामा. 
सावीक येःतो. भंन्या. केही नकसा नभ

याको र तेॐा तलामा. ढोकाको चौकोसीलाई. दराज भनी. लेषी 
नकसा येक थोक. फैसला येक थोक

हनु गयाको हदुा. सो साजा गारोमा. तल देषी. माथी. बईुगल. 
सम्म. ठाउठाउँ. ढोका सावीकको परुान.ु नीःसा

आजतक सरजमीन महजदु रहेको. सो घर येकैजनाले बनाई. 
पछी. छोराह ले येक. जनाले १ जनालाई. १ ज

नाले १ जनालाई. बेचेको हो. तेसो हदुा. भयाको बेहोरा. 
दरषाःत लेषी. जाहेर गरेको छु. सो चारौ तलाको कीलास

गारो मेरो ठहरेको भकंुपले भत्केको भंने. मेरो. साबीती छैन. 
नीज सधुाले ढल षनी. दीया.का कसरुबाट भत्

केको. भंने. अघीदेषी नै. उजरु भयाको. भकंूपले भत्केको भया. 
हामीह को टोलमा. परुान.ु जीनर् भयाको

देवचा मानंधरको १ घरबाहेक. अ . कसैको पनी भत्केको 
छैन. अली अली चरकेमरकेकोसम्म छ नीजै

ये बाहादरुको पल्ला १ नाले पनी. केही केही माऽ चरकेको छ 
जाच.बाट जाहेर होला. तेसो हदुा मेरो

घर. भकंुपले. चरकेको होइन. नीज.का कसरुले. मेरा नािलसमा 
ले.षीयाको बेहोराले. सम्म चरकेको हो.

अ  कुरामा. अघी नै. अदालतमा नालीस परेको छ. ये बाहादरु 
साजां भंने. म मेरो यकलौटी भंने.

गारो घसुाउने कुरामा नालीस परेको छैन. येस अडाबाट. घसुाई 
दीने. वा अदालतैबाट घसुाई. दीने के

हो भंने.सम्म मेरो उजरुी हो. तेसो हदुा. लेषीया बमोजीम. 
सरजमी ंमहजदु रहेकाले. नकसा दु ःत

गरी साजा. गारोमाथीका छाना.को र तेस छानानीरका मेरा 
कौसी. ःमेत.को नकसा गनुर् परेुको.

नकसा ःमेत गरी. दु ःत नकसा गरी. नकसा र फैसला. 
सरजमी ंःमेत. फरक नपन गरी. पाउँ. यो बेहोरा

नालीस परेका अिपलमा भंदा हामीह का अडाबाट नकसा गन 
टायेम भयाको छैन. भनी. जवाफ.

दीयाको हदुा. येसै अडाबाट नाप नकसा दु ःत गरी. पाउँ. 
सावीकमा भयाका. मेरा जगामा बनेका घर (भत?)

नीको. करकट पाटा अडीयेका. दलीनका परषाल नीज सु ाले. 
भत्कायेको नीजैबाट सावीक ब
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मोजीम बनाउन लगाई तयार गराई पाउँ. भं ेःमेत इत्यादी 
बेहोराको. भकंुप पी. उ. सं. काठमाड  १ नं

फाटमा. मैले दरषाःत. गरेमा. फरक परेको सच्याइ दीछुं. 
झगदीयाले नकल लगी. सकेको हदुा अक  पचार्

षडा गरी दीन.ु भंन्दा. जवाफ भयाको सो पचार्. षडा गरी. 
तपा(?) परको. म्याद प ा. पढी म्याद गयो भने.

मेरो उजरु नबझुने हदुा. पीर परेको बेहोरा. ̂  (का.ई. फसीकेव 
टोल बःने वषर् ४५ को हीरादेवी र. येका घरसंगका. छोरा 
भैरवबाहदरुलाई वारेस गरी) ̂  सकार्रमा जाहेर गनर्. आयाको छु. 

सो मदुा येस. भकंुप पीरोदयेउधा
रक संसथा (!) बाट झीकी. सरजमीन. नकसा. फैसला. ःमेत 

दु ःत. गरी. पाउने हुँ. माथी लेषीया बमोजीम
फरक नपरेको थहरे. अैन बमोजीम सजाये सहलुा बझुाउला---
  
  सहर काठमाडौ वटु फसीकेव. टोल बःने 
  भैरवबाहादरु जोसीको दीनूतीको
  कुणेस कुणेस  ---------------------------------------------

इती सम्वत १९९१ साल आषाढ २८ गते रोज शभु्म ---------

साममी ९

नेपाल खाल्डोबािहरको िनमार्ण साममी आपूितर्को िःथित

िव.सं. १९९० को भकूम्पबारे उपलब्ध साममीले काठमाड  
सेरोफेरोको जित जानकारी िदन्छन ्सोही अनपुातमा अन्य क्षेऽको 
जानकारी िदँदैनन।् तत्कालीन राजनीितक तथा ूशासिनक 
सन्दभर्मा शासकवगर्को ध्यान काठमाड  खाल्डोिभऽै बढी हनु ु
ःवाभािवक िथयो। खाल्डोबािहर के भइरहेको िथयो र त्यसको 
खबर काठमाड  कसरी पिुगरहेको िथयो भ े तथ्य बझु्नका 
लािग तल ूःततु साममीले सघाउँछ। राि य अिभलेखालयमा 
उपलब्ध साममी हेदार् बािहरका िविभ  ग डा र गो ाराका 
खबर िनयिमत पमा काठमाड  पठाइएको देिखन्छ। खासगरी 
बटुवल, िचसापानी गढी, िसराहा, स री, उदयपरु र पूवीर् 
पहाडका िरपोटर्मा —मालपोत‘सँग सम्बिन्धत सूचना िनयिमत 
पमा िदएको भेिटन्छ। भकूम्पका धक्का गइरहेको कुरालाई 

पिन िववरणमा समावेश गिरएका छ। यसबाहेक त्यःता 
िनयिमत ू ितवेदनमा सम्बिन्धत गो ारा वा अ ाको क्षेऽमा ननु, 
मि तेल, चामल लगायत साममीको आपूितर्को अवःथा, बजार 

ःही भैरव
बाहादरु जोसी
वटु फ

सीके
व

भाउ र त्यसमा भएको घटबढको िववरण पेश गरेको देिखन्छ। 
यसरी िववरण िदने बममा साह ुमहाजनह ले भाउ बढाउन 
खोजेको, उनीह लाई सम्झाएको र मूल्य नबढाउन िनदशन 
िदएको, बजारमा सामानको अभाव नभएकोजःता जानकारी 
पिन िदइएको छ। कुनै कुनै ूस मा परुाना ऐन वा कानून 
जे भए पिन राहत िदन आवँयक छ भ े आशयको िनदशन 
काठमाड बाट गएको पिन भेिटएको छ।
स रीको हनमुाननगर र काठमाड बीच भएको दईु ओटा 

कागतपऽ तल िदइएको छ। हनमुाननगर छेउछाउ सरकारी 
ज ल िथएन। भकूम्पले घर नोक्सान भएका बािसन्दा काठ 
माग्न आए। १९५४ सालको सनद अनसुार मौजाबािहर बःने 
जनतालाई िबतार् मौजाबाट काठ िदन पाइँदैनथ्यो। तर िवदेश 
िनयार्त गनर् वा िबबी गनर् नपाउने शतर्मा लआमीिनयाँ िबतार्का 
ज लबाट आवँयकता अनसुार काठ िदन यी कागतपऽमा 
िनदशन िदइएको छ। २०७२ सालको भकूम्पपिछ वन 
मन्ऽालयले बनाएको िनदिशकामा सरकारी र सामदुाियक 
वनबाट काठ आपूितर्मा यःतो लचकता अपनाइएको छैन। तर 
पिन भकूम्पपिछ र नाकाबन्दीको बहानामा सामदुाियक वनमा 
व्यापक फँडानी गिरएको समाचार आएका छन।्  

मूलपाठ (९ क)

ौीिचफसाहेबका हजमुार्
सवर्शक्तीमान ्ले. सदा िचरारोग्य राखनु ्यसैले मेरो उ ार छ जो 

मिजर्------------

सीराहा ४ ू ग ामा सकार्िर जंगल नहनुाले भकुम्पले घर नोक्सान 
भै ल

किड माग्न आयाका रैतीलाई घरहरसंगहा को लकिड दीन ुभिन 
लआमी नीञा िवतार्.

माल्लाई. लेखौट गदार्. ५४ साल्मा मा (!) भैरहेका सनदले 
िवतार् मौजा वाहेक माल मौजा

का रैतीलाई. घरहरसंगहा िदन ुभन्या नलेिखयाको भिन लकिड 
िदयन भंन्या िस

राहा माल्ले रपोट गरेको र घर बनाउन ल्किड (!) पाउ भिन रैती 
िज्मदारले बराबर उजरु ग

नर् आयाको ःमेत ् हनुाले िसराहा इलाका रैित दिुनञालाई. लकिड 
नभै. सा॑ै दषु
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^जंगल^ माऽ. भयेको भंने जाहेर भयेको हनुा
ले. बीतार् जंगल भये पनी. दैवी आपतको वषतमा. घर बनाउन 

पन भयाको हनुाले. ःव जंगलको लकडी
बाट. दनुीयालाई घर बनाउन. चाहीने ज ी अन्त बीदेस 

मगुलानाःमेत लान बीबी गनर् नपाउने गिर. जो

जसलाई चाहीने हो. चाहीने ज ीको लगत ली ःवबमोजी ं
घरहरसंगटका लकडी दीन ुभनी. लेषी पठाउ

न ु भंने हकंूु बक्से बमोजी ंवडाहाकीलंाई आजैका मीती लेषी 
गयेको हदुा नानीलाई ःमेत लेषी ब

क्सेको छ. हकंूुबक्सेको माथी लेषीया बमोजी ं गरी. बीतार् 
माल्का नाउमा जोचाहीने आडर पजुीर् गरी

पठाउन्यै छौ. इती सम्वत १९९१ साल ज्ये  २ गते रोज 
३।---------------------------------

साममी १०

भकूम्पपिछ काठमाड  बािहरको वःतिुःथित र 
िवरोधका ःवर

काठमाड  बािहरबाट आएका साममी हेद गदार् िवपद्पिछ परुाना 
सम्बन्ध, व्यवःथा वा मान्यतामा कुनै पिरवतर्नका स ेत देखा 
पछर्न ् िक भ े ू  मनमा उिब्जन्छ। शासक, ूशासनतन्ऽ 
र जनतामाझ देखापरेका िववादले ितनको शिक्त र अपेक्षाको 
सन्तलुनमा आएको पिरवतर्नलाई इंिगत गछर्। त्यःतो िववाद 
िवमशर् यी साममीमा झिल्कए नेपाली राज्य र समाजको 
बनौटमा भकूम्पले कसरी फेरबदल ल्यायो भ े उ र हामीसँग 
हनेु िथयो। तल ूःततु साममीले केही हदसम्म यो ू लाई 
छोएको छ। यो साममीले िवप  पिछ सम्भारको बममा परुाना 
सम्बन्धमा पान्तरण खोज्ने र परुानो सम्बन्धलाई यथावत ्
राख्न खोज्ने दईु पक्षबीच रहेको असमझदारी ू सँग देखाएको 
छ। यसका अितिरक्त, राज्य ू शासनले िवपद्का समयमा राहत 
िवतरण, उ ार कायर्बम वा पनुिनर्मार्णमा माऽ ध्यान िदँदैन। 
ब  िवपद्का कारण राज्यले शासकीय िजम्मेवारी पूरा गदार् 
थप चनुौतीको सामना गनर् ध्यान केिन्ित गछर्। यो कुरा बझु्न 
हनमुाननगर क्षेऽबाट िटपाइएको िरपोटर् मह वपूणर् दःतावेज 
हो। उदाहरणका लािग, नब्बे सालको भकूम्पले त्यहाँको जेल 
भित्कएको िथयो। जेलमा परेका कैदीह को व्यवःथापन, 
शािन्त सरुक्षाका लािग आवँयक थप मािनसह को भनार्, 

पायाकोले हाल भकुम्पले घर नोक्सान ्भयेका रैतीलाई केिह. 
दःतरु नली र पछी

लाई पिन. सकार्िर जंगल ् नहनुाले. सवाल सनद मतुािबक. 
घरहर.सगहाको.

लकिड. िवतार् जंगलबाट. दीन ु भंन्या नीकासालाई. ौी ३ 
महाराज ् का जनुाफ् मा जा

हेर गरेको छु गिरूवर जो मिजर् ----------------------------------------------

भकुम्पले. नोक्सां भयाको. जैनगर. बजारको. जम्मा मील ्१३ 
मध्ये मी

ल. ७ चाल ुभैसक्यो. भंन्यार धान मं १ को  १॥-॥ सन 
मन १ के  ३- को भाऊ छ

भंन्या. चन्ि ग . बजार अडाले जनाऊ दीयाकोर. आज 
हनमुा गर. बजार

मा धान मं १ के  १॥-१॥-॥ र पटुवा मन १ के  
२....।-२...- को भाऊ भयाको

र. फागुं २८ गते. उपरांत. भकुम्प भयाको छैन जो मिजर्.
हनमुा गर माल्मा आज  ७४२०...-...३ मालपोत ् असलु 

भयाकोले जाहेर गरेकोछु जोमिजर् ---------------

ज्यादा हरफमा कमवेस भयाको. माफ पाउनाको आधारमा
छु. जो मिजर् -----------------------------------------------------------------------------

मूलपाठ (९ ख)

ौीकम्यान्डर इन चीफबाट
ौीनानी मे.ज. येकराजसम्सेर जंगबाहादरु राणाके सभु आसीक 

भकुम्पले घर भत्की वनाउना
लाइ लकडी नपा उने रैतीलाइ. लआमीनीञा वीतार् ज ल्को 

लकडी िदन ुभनी माललाइ लेखौट गदार्.
माल मौजाको रैतीलाई दीन ु भंने ५४ साल्का सनदमा. 

नलेषीयाको भनी. नदीयेको सीराहा ४ ूंगना
मा सरकार्रीया (!) जंगल नभयेको भंने ःमेत स री गोःवाराका 

वडाहाकीलें जाहेर गरेको वेहोरा ौी ३ माहाराज
ववुाज्यूका हजमुार् जाहेर हदुा रैती दनुीयाको घर बनाउनालाइ 

हरघरसंगट बमोजी ंपाउने  अैंन सवाल्ले
दीनहनेु लकडी जो जसलाई ज ी चाहीन्छ. चाहीने ज ी 

सरकारी जंगलबाट दीन ुभनी. अदा अदालाइ
नीकासा भैगयेको हनुाले. लेषीयाका जील्लामा बीतार् लआमीनीञा 
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बन्दकु वा गोलीजःता साधनमा देिखएको टड्कारो अभावको 
पूितर्जःता कुरामा ध्यान िदन ुराज्यको िनयिमत दाियत्विभऽ पनर् 
आयो। राहत वा उ ारका कायर्बममा माऽ ध्यान िदँदा राज्यले 
िविोह सम्मको सामना गनुर्पन सम्भावनाूित तत्कालीन शासक 
सचेत देिखन्छ। त्यसैले मालपोत नबझुाउने भनी आपसमा 
सल्लाह गन िविभ  मौजाका व्यिक्तह को लगत रािखएको 
छ। उनीह को िवषयमा काठमाड मा सूचना पठाइएको 
छ। काठमाड ले पिन उनीह मािथ िनगरानी राख्न े र समय 
आएपिछ पबाउ गनर् आदेश िदएको छ। यःतो पिरिःथितमा 
िरपोटर्मा उल्लेख भएजःतो बन्दकु वा कातुर्सको खोजी जेल 
भित्कएपिछ बन्दीह लाई सरुिक्षत राख्न र उनीह लाई भाग्न 
निदन माऽ नहनु सक्छ। यसका अितिरक्त ूत्येक िरपोटर्मा 
िमित अनसुार कित मालपोत उ ो भ े कुराको उल्लेख 
गिरएको छ। ःथानीय ूशासन तथा काठमाड  दवैुलाई 
—मालपोत‘ िनकै मह वपूणर् िवषय िथयो भ े बझु्न गा॑ो पदन। 
राज्य वा ूशासनका यःता अनेक  हःतक्षेप वा िनयन्ऽणका 
अितिरक्त आवँयका परे ऐन वा िनयममा पिरवतर्न गन र 
जनतालाई राहत िदने कामलाई पिन आफ्नो िजम्मेवारी ठानेका 
उदाहरण यःतै अ  कागतमा देख्न सिकन्छ।

मूलपाठ

ौी ३ महाराज काजनुाफ जनुाफमा
उूान्त महाराज क णा िनधान ् दयासागर धम्मर्औतार सकार्रका 

ूतािप पजु्य गाथ
मा सदा कुशल म लोदय िवरािजबक्ःये तावेदारको उ ार होला 

महाराज
जो हकुुम ्---------------------------------------------------------------------------------

महाराज िस॑ामालर अिमिन जेल ःमेत भकुपले (!) भत्केको 
हनुाले

तहिवल ् जेहल ्को कैिद. ौेःता िमिसल ् कागज ःमेतको िहफाजत 
नीमी  पा

लो पहरामा बन्दकु राषने. चल्ने नभयेकोले बन्दकु र टोटा 
पाऊ भिन िस

॑ामाल अिमिन ले रपोट. गरेको हनुाले यस गोःवारा मारहेको २ 
नाले टोटा वा

ल १ र वन्जाच काले. मणीराज गु ंको घर तायेदाित हदुा 
िनःकेको ह

नमुा गर अिमिनमा रहेको वेपाःको २ नाले टोटा वाल बन्दकु १ 
हनमुा

गर. अमीिनबाट िल. ताबेदार.संग मौज्दात भयाको टोटा ५० 
मध्ये माल

अिमिनलाई १२-१२ गोटा कादल टोटार. १।१ नाल बंदकु 
ःमेत माघ २१ गते

मा पठाई दीयाकोले भयाको बेहोरा जाहेर. गरेकोछु. महाराज जो 
हकुुम ्---------

महाराज यस गोःवारामा ४० हनमुा गर. माल्मा ३८ हनमुा
गर अिमिन मा १० िस॑ा माल्मा १० नाल बन्दकु मौज्दात ् रहेछ 

तर सोबंदु
क अिघ देिख मौज्दात ्राष ेरहेको बेचल्ती ले गदार् बन्दकुर 

कात स ःमे
तमा. सिदर् बस लािग िखया ःमेत परेकोले केिह भै. पिर आयामा 

सो ब
न्दकु र कारतोस ले काम निदने र. गोःवारा माल अिमिनमा भनार् 

भैर
हेका िसपािह ह मा पिन धेरै जसो िसपािह बन्दकु चलाउन. 

नजा े देिख
येकोले केिह भैपिर आयाको. मौकामा बन्दकु र िसपािह कुनै 

काम्मा आ
उने भयेकोले जाहेर. गरेको छु. महाराज जो हकुुम ्---------------

महाराज भकुम्प भयापिछ ननु मिटतेल को मोल बडाई बीबी गरे
को हनुाले. महाजन ् ह  लाई समझाई बझुाई २बै बजार अडालाई 

ःमेत उिदर्
पिुजर्. गिर सािवकै भाऊमा िबबी [---] को छ. चन्िग . बजार 

अडाले ननु
मिटतेल. को लगत गिर नपठाया को हनुाले. आजै पिन. ताकेता 

लेिख पठा
ञ कोिस धाम्मा. िबिब गनर् ननु मिटतेल लानपुन भयाको हदुा 

ञाहा
रहेको. धाम्मा. लैजाने पिुजर् पाया हािम ह ले ननुमािफ ज्वान ्

५० बोरा र
मिटतेल मािफ ज्वान ्२० ट सम्म हनमुा गर. बजारमा. हररोज. 

महजदु. रािष
सो भंदा. विढबाट कोिस धाम्मा लै जान्छु. ननु मिटतेल िबिब गदार्. 

सािवक चले
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का दरभाऊले बीबी गर ला भिन. हनमुा गर बजारका 
महाजन ्ह ले का

गज लेिख. दीयाको हनुाले सो बमोिजं धाम्मा र. ञांहाको 
बजारमा ःमेत

हजार् नहनेु गिर धाम्मा. ननु मिट तेल लान दीन ुभिन हनमुा गर 
बजार

अडालाई. आजै लेिख पठाई. भयेको बेहोरा जाहेर गरेको छु. 
महाराज जो हकुुम्

महाराज जील्ला स िर ू मिह सौथ मौजे हिर नगराको लिआम 
ूसाद राज

भडारी जी हालै स िर ू. मिह सौथ मौजे सोभापरु को ठा. 
नीत्यराज पाध्या र नीजै

लिआम ूसाद को भाई. तीलक ूसाद ःमेतभै. हीजो अिःत 
िसराहा ईलाका को ू.

मिहसौथ. मौजे गौिरपरु बीतार् १ ू. मिह सौथ मौजे हरीनगरा 
िबतार् १ ू. पीहा

मौजे. िबंनपुरुा िबतार् १ ू. रामपरु मौजे मीिथले र बीतार् १ ू. 
पीहार मौजे ॄ

परुी िबतार् १ ू. मिहसौथ मौजे लिआमपरु िबतार् १ ू मिहसौथ 
मौजे सोभापरु िब

तार् १ ू. िपहार मौजे गडरुाहा कुमारपरु िबतार् १ ू. िपहार 
मौजे वडहरी १

ू. धंछवार मौजे कुडवा िबतार् १ ःमेत मौजा कारैित ह  लाई. 
जम्मा गरी.

िहजो अिःत. अब िबतार् वारले अिघ अिघ िलने गरेको 
मालपोत मा अब

निदन ु िबतार्वार ज्मीदारले अिघ िलने गरेको भन्दा घटाई 
मालसरह मा

ल्मा दरषाःत साथ दाखेल गन अिघ दीये बमोिजं निदने हलु 
गरे भने

सबै रैित. यकमत भै मालपोत निदने कसैलाई केिह पिर आयो 
भने य

कमत भै. छोडाई ल्याउने भ े यःतो सभागिर. रैित ह  लाई 
उठाई बेिह

साबगरे कोले जाहेर गरे कोछु. नीजह ले तेःतो नचािहने उपिो 
बदमा

िस. गरेका छन.् ौी ५ को सकार्र का रैितले पिन. सकार्री. 
मालपोतमा हमला

गलार्न ् भ े लागेकोले जाहेर गरेको छु. भ े ूाई भेट जाहेरी 
आया कोर

आजै. नीज. लिआम ू साद ले स िर. िस॑ा इलाका मौजे गडरुाहा 
कुमारपरु १

मौजे बरमपरु १ मौजे गौिरपरु १ मौजे हिरनगरा १ मौजे 
लिआमपरु १ मौजे

सोभापरु १ मौजे िबसनपरु १ मौजे मथले र १ ःमेतका िबतार् 
मौजाका रै

तीह  लाई िबतार्वार ले सकार्र को मालमौजाभन्दा धेरै बिढ 
दर बंिद लगाई

मालपोत. िलनेगरेको छतापिन ८६ साल सम्म अनाज चौपाया 
महगी भाऊ

मा िबबी. हनेु भयेकोले तीिर आयेकै िथञ्यू ८७ सालदेिष. सबै 
रकं चौपाया

जग्गा िज्मन.् कममोल ् मा बीबी. हनेु भै आये कोले. उपजाबाट 
िबतार्का दरबंदी

बमोिजम.् को मालपोत तीिर नीवार्ह नचल्ने. भयो अब हामी 
िबतार्का सबै

रैित मीले. सकार्रमा. दषु पकुारा गनुर् प¥यो मालसरह. [---]ले 
मालपोत

लीन मंजरु नगरे सकार्रमा जाहेर चढायाको िबिन्तपऽको िनकासा 
नआया

सम्म हािम िबतार्का रैितले िबतार् मालमा मालपोत पठाउने नगनुर् 
रैतीले

बझुाउने म्याद सम्ममा पिन नीकासा भै नआया मालमा लिग 
बझुाउने गराउला

नीकासा भै आया माऽ हकुुम ् िशरोपर गिर. नीकासा भै आया 
बमोिजं गर ला

भिन आफ्न ुआफ्न ुभयाको बेहोरा वारेस ारा सकार्रमा जाहेर 
गिरसकेको

र. ८।१० गाडर्को. रैितको. यकमत गिर. सो िबतार् मौजामा 
भयेका तावेदार लाई

बोलाई. ितिम पिन िबतार् को जगा जोतने रैती हनु ् सबै ौह 
तीमीले पिन माल

पोत बझुाउन थामन ुपछर् भिन. सबैजना यक मखु भै भनेको 
हनुाले मदेिसया रै

तीको िबचमा. बंनपुन यकला तावेदारले धेरै रैतीह को बीरोध 
हनेु कुरा
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जाहेर गरे कोछु. महाराज जो हकुुम ्---------------------------------------

महाराज भकुम्प साम्य भयाको छैन हीजो रात्को किरब ७ बजे 
पिन.

िबसेस आवाज ःहीत्को. किरब १ मीनेट सम्म भै चालो गो आज 
अैल्हे [ ][ ]

जे. पिन. गयो महाराज. जो हकुुम ्-------------------------------------------

माहाराज मालपोत. बराबर. असलु. हदैुछ आज हनमुा गर मा  
मालपोत कं . ३१९८ आयाकोले. भयाको बेहोरा जाहेर 

गरे कोछु. महाराज जो हकुुम्
ज्यादा हरफ् को कमबेस. माफ बक्स भै. गाथको आरािम 

ःहीत ्को
बडापऽ दसर्न ् पाउनाको आधार माछु महाराज जो हकुम-्-------
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हनु आयाकोले हनु्छ भिन. मंजरु गरी. भयाको बेहोरा. सकार्रमा 
ःमेत.् जाहेर

गिर. मालपोत रोिकयाको कुरा हनुाले. िजल्लामा भयाको हाल 
ःमेत हनुाले

भयाको बेहोरा जाहेर गरेको छु भिन हलुाक ारा बेिलफाको 
िबिन्तपऽ पठाया

को हदुा यःमाकंु मीितमा. को को भै के के कुराको सभा 
गरेको रहेछ. तीिम आ

फै गै ूाइभेट. बझु्दा सभा गनह  लाई. पबी. पठाउन पन 
ठहरे सोिह बमोिजं

गिर पठाउन.ु भिन िस॑ा अिमिन. काले. कृंण ूसाद पाध्याका 
नाऊमा पिुजर्

ःमेत. गिर पठायाकोले. भयाको बेहोरा. जाहेर गरेको छु 
महाराज जो हकुुम्

महाराज भपिटयािहको रेलवे श अ  येिप. नखलेु कोले सािवक 
बमोिजं

धान र सन ्को नीकािस चल्ती छैन. मिटतेल. रािनमार टेन १ 
के  ३...-३...- चब

र सयु्यमार टेन के ४।- ननु साविर मन १ के ३.... पांगां 
मन १ के ३॥- सीधे

मन १ के ४॥. धान बोरा १ के  २।२- २।३ सम्मर 
सन मन १ के  २...० का

दल हाल षरीद बीबी चलेको छ भिन. हनमुा नगर बजारअडाले 
आजै जबाब

िदयाको छ. भपिटयािह मा रेल्वे श यो तारेख देिख चल्छ भंन्या. 
नी य.

षवर अैल्हे. आयाको छैन महाराज जो हकुुम-्--------------------------

कोिस निदमा अिघ मािनस. डबुाऊ पािन. भयेका ठाऊमा 
भकुम्पले

जिमन उठी. अैल्हे बी ा भर पािनछ यो भकुम्पले गदार् कोिस 
निद.को पाट

पिन बीिचऽ भै रहेको छ. यस िकिसं संग निद. उठेको. देखेको 
थीयेनं भनी

छपिक को िबतार्वार िबंण ुूसाद पाध्या.ले िहजो कुरा गरेकोले 
भयेको हाल
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