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प्राकृितक ोतको आधारभूत िवज्ञानको प्र

मधुकर उपा या

पहाडमा रहकेा पर परागत पानीका मूलह  क्रमशः सुक्दै गएपिछ पाँचथर िज लामा पानीको 
संकट गिहिरँदै गएको दशकौ ँभयो । भात, भा छा र खेतीपातीका लािग चािहने यूनतम 
पानी पिन आपूितर् हुन नसकेपिछ पिरवारह  आ नो थातथलो छाडेर बसाइँ सनेर् घटना 
सामा य भएको छ । पानीकै अभावमा िहजो हराभरा हुने गरेका घरबारी समेत अब िबक्री 
हुन छाडेको छ (एनपीसी सन् २०१३) ।1 तर पानी सुकेका ितनै पाखाह मा फ टाएका 
खोटेस लाका खह ले हिरयाली बढेको छ । बढेको हिरयाली देखेर वातावरणमा चाख 
राख्ने यिक्तको पिहलो प्रितिक्रया हुने गछर्—हिरयालीले वातावरण राम्रो भएको छ । 
जबिक खोटेस ला सुक्खा पाखोमा हुकर् न सक्ने खको प्रजाित हो, तसथर् खोटेस लाको 
बढो रीको अथर् हो, लामो समयदेिख पहाड खो हुने क्रम बढ्दै जानु ।

तराईका धेरै भागमा भूिमगत पानीको तह दु्रत गितले घट्दै गएकोले पानी आपूितर् किठन 
हुँदै गएको छ । तराईको भूिमगत पानी िकन घट्यो भ ने प्र को जवाफ प्रायः “चुरेको वन 
िवनाश” हुने गरेको छ । बिदर्या राि ट्रय िनकु जिभत्र समेत केही थानमा पानीका ोत 
सुकेका छन् । िहमालय क्षेत्र (चुरे समेत) मा हुने वनको हैिसयत र तराईको भूिमगत पानीको 
तहबीच के स ब ध छ भ ने िवषयमा भरपद  त य प्रकािशत छैन, न त कुन हदस म वन 
िवनाश भएपिछ भूिमगत पानीको पुनभर्रण प्रिक्रया प्रभािवत हु छ भ ने िवज्ञान नै थािपत 
छ । तैपिन यही कारण भिनँदै आइएको छ । नेपालको तराईदेिख सीमापािर म य गंगाको 
मैदान स मको भूिमगत पानी मोटामोटी पमा एउटै प्रणालीसँग जोिडएको छ । फलतः 
सीमा पािरका कुनै क्षेत्रमा भूिमगत पानी ता नाले हाम्रो तराईको भूिमगत पानी प्रभािवत 

1 वातावरणका कारण भएको बसाइँसराइबारे पाँच िज लामा गिरएको यस अ ययनले 
पाँचथरमा पानी अभावका कारण पिरवारह  थातथलो छाडेर तराई झरेका देखायो भने दोलखा 
र काभ्रेमा पहाडमा पानीका ोत सुकेपिछ अ थायी पमा िहउँदको समय बेसीमा घर सानुर्पनेर् 
बा यता भएको देखायो ।
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हु छ । िवगत केही दशकदेिख सीमापािर कृिष, उद्योग र अ य क्षेत्रमा बढ्दो पानीको माग 
पूरा गनर् अ यिधक पमा भूिमगत पानी दोहन हुन थालेपिछ तराईको भूिमगत पानी दु्रत 
गितमा घटेको हुन सक्छ ।

थप एक उदाहरण पिन हेरौ ँ । काठमाडौकँो कीितर्पुरमा केही वषर् अिघस म फलेका 
काँक्रा-फसीर् अब प्रायः फ न छाडे । िकन फ न छाडे, प्र ट छैन । य ता िवषयलाई 
जलवायु पिरवतर्नको पिरणाम मा नेह  पिन नभएका होइनन् । यिद यसै हो भने यस 
पछािडको िवज्ञान के हो ? जलवायु पिरवतर्नले बालीिवज्ञानसँग जोिडएको प्रकृितको कुन 
पक्ष (पानीको उपल धता, खडेरीको अविध, हावाको औसत तापक्रम, आद्रर्ता, आिद) 
लाई असर गदार् काँक्रा-फसीर्को याङ फ टाउने तर फल नलाग्ने हुन पुगेको हो भ ने थाहा 
हुनु ज री छ । िकनभने हाललाई काँक्रा-फसीर्को थानीय आव यकता पूरा गनर् बजारले 
िच लाङ वा धािदङबाट आपूितर् गिरिदएपिछ कीितर्पुरमा फलाइरहनु परेन, तर जलवाय ु
पिरवतर्नको कारण मािनएको यही क्रम बढ्दै गएमा भोिलका िदनमा िच लाङ वा धािदङ 
लगायत अ य क्षेत्रका काँक्रा-फसीर् पिन फ न छाडेमा के गनेर् ?

उदाहरणका लािग मािथ प्र तुत गिरएका िवषयले िहमालय क्षेत्रको वातावरणको र खास 
गरी प्राकृितक ोतको आधारभूत िवज्ञानलाई बु ने िवषयमा भएको कमी देिख छ, जुन हाम्रो 
उ नितका लािग भिव यमा बाधक हुनेछ । भौगोिलक िवषमताका कारण नेपालको सानो 
क्षेत्र िभत्रको हावापानीमा थुपै्र िविवधता छ । तसथर्, मुलुकभिर नै भइरहेका य ता पिरवतर्नले 
खास-खास क्षेत्रमा जिमनको उ पादक व; बाली वन पितको िविवधता, उ पादक व र 
गुण तर; र उपल ध पानीका ोत ज ता प्राकृितक ोतका मह वपूणर् पक्षह  कतै देिखने 
र कतै नदेिखने तरमा प्रभािवत भइरहेका छन् । य ता पिरवतर्नबारे बु न र भिव यमा हुन 
सक्ने पिरवतर्नको आकलन गनर् प्राकृितक ोतको आधारभूत िवज्ञानलाई सू म पमा बु न ु
ज री छ । ोतको िवज्ञान नबुझी िलइने कदमह  दीघर्कालमा प्र यु पादक हुन सक्छन् । 
ज तै, पहाडको मािथ लो भेगका मूलह  सुकेपिछ पानीको सम या भएका थानमा डीप 
बोिरङ गरेर भूिमगत पानी ता ने क्रम शु  भएको छ, जसले त लो तहमा भएको सीिमत 
पानी क्रमशः िनिख्रँदै छ । सम या समाधानका “डीप बोिरङ” ज ता प्रयास प्र यु पादक 
हुन सक्ने िवषयमा चनाखो रहनुपदर्छ । यिद चनाखो हुन सिकएन भने कीितर्पुरमै पुनः 
काँक्रा-फसीर् फलाउने वा घट्दो भूिमगत पानीका ोतलाई पुनभर्रणमा प्रभावकारी काम 
हुन सक्ने स भावना रहँदैन ।

प्राकृितक ोतको िवज्ञान बु ने पुख्य ली प्रयास
आिदकालदेिख नै जल, जिमन र जंगल हाम्रो अथर्- यव था र जीिवकाको लािग मह वपूणर् 
ोत रहँदै आएका छन् । तसथर्, ोतको उिचत यव थापनका लािग प्र येक कालख डमा 
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समुदायले आ-आ नो अनुकूलता अनुसार गदैर्-िसक्दै िवकास गरेका प्रिविधको कारण 
दरूदराज र गाउँ-गाउँस म फैिलएको समाज यो ि थितस म आएको हो । पहाडमा खेतीको 
लािग िनमार्ण गिरएका ग ा, बग्ने पानीको उजार्को प्रयोगबाट चलाइने घट्ट, मकैसँगै लगाइने 
भटमास, लहरे बाली (मकैिभत्र लगाइने कोदो) य ता उदाहरण हुन् जसको पछािडको 
िवज्ञान आज उजागर भएको छ । ग ाले मल-माटो जोगाउँछ, मकै र भटमास सँगै लगाउँदा 
भटमासले माटोको उवर्रा बढाउन म त गछर् , र लहरे बालीले बसार्तपिछ उपल ध माटोको 
िच यान र मलको अिधकतम उपयोग गनर् सघाउँछ । गाईव तु पा ने काम कृिष कमर्को 
अिभ न अंग ब नुको कारण पिन उवर्रा शिक्त यादै कम हुने पहाडी जिमनको माटोको 
उवर्रापन कायम गनर् हो । यसैले त गरीब िकसान पिरवारले थारै भए पिन अकार्को गाई 
याएर पा ने चलन छ । चिरचरन कम भएको काठमाडौ ँ उप यकामा भने चपीर्को मल 
प्रयोग गनेर् चलन िथयो । पोषकत वको पुनप्रर्योग र ोत प्रयोगको ि ले नयाँ प्रिविधको 
पमा िहजोआज प्रवधर्न गिरएको “इकोसान” चपीर् यसैको नयाँ प मात्र हो ।
काठमाडौ ँउप यकामा ब तीह  खोलादेिख पर बसाइएकाले भूिमगत पानी नै पानीको 

एउटै मात्र िवक प िथयो । इनार खनेर पानी आपूितर् गदार् सीिमत मात्र आपूितर् हुने भएकोले 
पुखार्ले इनार र पोखरीको साथै ढंुगे धारा ज तो जिटल प्रिविधमा आधािरत पानी प्रणालीको 
िवकास गरे । ढंुगे धाराले पानी िवज्ञानबारे यितखेर िवकिसत ज्ञानको तर प  हु छ, 
जसले मानव-संरिक्षत पानीका ोतबाट समुदायलाई िनर तर पानी आपूितर्मा सघायो र 
कितपय थानमा सयौ ँवषर्पिछ पिन अद्यािप आपूितर् गदैर्छ । आजको भाषामा पिरभािषत 
जलिवज्ञानलाई यस बखत बुझे वा बुझेनन् भ न नसिकए पिन समुदायको आव यकता पूरा 
गनर् िवकास गिरएका पर परागत ज्ञानमा आधािरत प्रिविधह  पूणर् पमा िवज्ञान स मत 
देिख छ, तसथर् िदगो हुन सके ।

िव.स.ं २००७ पिछको प्रयास
िव. सं. २००७ पिछ िनमार्ण भएका सरकारह को प्रमुख उ े य नै या  गरीबीलाई 
स बोधनको प्रयास गनुर् िथयो । अिधकांश जनता कृिषमा आि त भएकोले सबैभ दा 
पिहले रा यले कृिष िवकासका लािग आव यक सं थाह  थापना गनेर् कायर्लाई क्रमशः 
जोड िदयो ।2 गरीबी र भोकमरीलाई कसरी स बोधन गनर् सिक छ भ ने छलफलका लािग 
२०१५ सालमा नेपालकै पिहलो कृिष स मेलन भयो । यो स मेलन िवद्यमान सम याको 

2 िव.सं. २००८ मा कृिष िवभाग र िव.सं. २००९ मा नहर िवभागको थापना भयो । 
िव.सं. २०१४ ितर कृिष पाठशालाको थापना भयो भने िव.सं. २०१७ मा जडीबुटी प्रवधर्न गनर् 
वन पित िवभाग खोिलयो । िनयिमत पमा मौसम स ब धी जानकारी संकलन गनेर् कायर् िव.सं. 
२०१९ ितर शु  भयो ।
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जरोको िव ेषण गदैर् चा नु पनेर् आव यक कदमको पिहचान गनर् गिरएको स भवतः 
पिहलो राि ट्रय तरको सरकारी प्रयास िथयो । साथै, िवकास कायर्लाई वैज्ञािनक आधारमा 
अिघ बढाउने कामको शु आत पिन िथयो । उदाहरणको लािग, स मेलनको िनचोडको 
पमा उ लेख गिरएको िन न अंशले जल ोतको प्रयोग गदार् वैज्ञािनक िव ेषण गनुर् पनेर् 

आव यकता औँ यायो :

हरेक देशवासीले रा ट्रको स पि को मनािसब सदुपयोग अव य गनर् पाउनु पदर्छ । 
यस कारण वैज्ञािनक तिरकाबाट जलिनिधको संरक्षण र सदपुयोग पद्धित अपनाई कायर् 
पिरचालन ऐन कानूनमा आबद्ध राखी जल स ब धी अिधकार च ती हक भोग सीिमत 
गनेर् गराइनेछ । ( ी ५ को सरकार २०१५)

य तै, भू-क्षय नेपालको खेतीपातीसँग जोिडएको प्रमुख सम या भएकोले भू-क्षयका 
ि ले सबैभ दा कमजोर धरातल भएका थानमा खेतीपाती गदार् भू-क्षयबाट जिमनको 
सुरक्षा गनर् वन पितको मह वलाई दशार्उन प्रितवेदनमा िन न कुरा उ लेख छ : 

वन पित िवहीन हुन जाँदा नहर, कुलो, पानीको मूल, जलाशय, पोखरी, इनार, इ यािद 
प्राकृितक साधनह  सुक्न जाने अथवा सो इलाकाह मा पै ो जाने, माटो बग्ने इ यािद 
हुने आशंका भएमा य ता ठाउँमा चािहने जित जग्गामा चरी चराउन र खनजोत समेत 
िनषेध गनेर् र गराइनेछ । य ता िरजभर् गनुर्पनेर् ठहिरएका जग्गाको लागत कट्टा गनेर् र गराइने 
छ । क्षितपूितर् नगरी नहुने ठहिरन आएमा य ता पनर् आएका जग्गाका सट्टा अ यतै्रबाट 
िदने प्रयास पिन गनेर् गराइने छ । ( ी ५ को सरकार २०१५) 

स तोषको िवषय नै भ नुपनेर् हु छ िक सन् १९७२ मा टकहोममा भएको पिहलो िव  
वातावरण स मेलनभ दा १४ वषर् अिघ गिरएको यो िव ेषण आज पिन वातावरण संरक्षणको 
आधार रिहआएको छ । जल ोतको उपयोग गनर् आव यक वैज्ञािनक आधारको िनमार्ण 
प्रार भ गनर् आव यक सूचनाको स ब धमा प्रितवेदनमा “जलधनको वैज्ञािनक ब दोब त” 
िवषयमा यसो भिनएको िथयो :

उपरोक्त िसद्धा त कायम गरी सो बमोिजम कायर् स पादन गनर् गराउनु भई जलिनिध 
उपयोगमा ठोस वैज्ञािनक आधारभूत ीगणेश हुन जान सक्दछ । प्रथमतः यस कायर्को 
सुचा  पिरचालनको िनि त आव यकीय मोटामोटी त यांक अथार्त् आवहवा, बषार्त, 
आद्रता, उ ण पिरमाण, वा पभाव, खेती गनेर् बालीह , माटोको गुण र बनावट, जल 
सतहको नाप (वाटर टेबुल), के कायर्को िनिम  िसँचाइ गनेर् गराइने हो कुन तिरकाको 
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िसँचाइ पद्धित अपनाउने हो र यस थानको कृिष पद्धित इ यािद इ यािद र पानीको 
चढाव र उतार, कित पानी मौजुद रह छ, पानीको िवशेष गुण (प्रोपिटर्ज) के क ता छन्, 
यसको िव ेषण इ यािद २ समेतको पूरा प्राथिमक फाँटवारी संकलन गरी जलधनको 
प्रयोग गनुर् आव यक देिख छ । ( ी ५ को सरकार २०१५)

यस कारण मौजुदा जलिनिधह को पूरा िववरण सिहतको छुट्टाछुटै्ट त यांक समेिटएको 
सूचीपत्र यथाशीघ्र प्रकाशन हुनु अिनवायर् छ । 

िव.सं. २०१५ पिछ क्रिमक पमा थापना हुँदै गएका िविवध िवधाका सं थागत 
संरचनाले3  मुलुकमा प्राकृितक ोत स ब धी वैज्ञािनक त य त यांक संकलन गनेर् 
काम घनीभूत पमा हुन था यो । पिरणामतः सन् १९७० को दशकमा आइपुग्दा हाम्रा 
प्राकृितक ोतह  जिमन, माटो, पानी, वन पित, वनजंगल, भू-गभर् आिद िवषयमा 
आव यक आधारभूत त य उपल ध हुन थाले । वैज्ञािनक अनुस धानलाई मह व िदँद ै
कितपय िवषयगत िवभागह मा अनुस धान शाखा वा के द्र नै बने । िवभाग-िवभागमा 
पु तकालयह  थापना भए । जनर्लह  िन कन थाले । यो यही समय िथयो जुन बेला 
सरकारी कमर्चारीह लाई उ च िशक्षा अ ययनका लािग छात्रविृ मा िवदेश पठाइन थािलयो 
र उनीह  फकेर् र आएपिछ सीिमत भूगोलको सीिमत क्षेत्रमा भए पिन धेरैले आ-आ नो 
िवषयमा थप अनुस धान गदैर् गए । 

िव का अ य क्षेत्रको पहाडी शृंखलाभ दा नयाँ भएकोले िहमालय क्षेत्रबारे िविभ न 
िवषयमा अनुस धान गनर् िवदेशी िवज्ञह  समेत सि मिलत प्रयास शु  भए ।4 फलतः 
नेपालको प्राकृितक वातावरणको िवषयमा सीिमत क्षेत्रकै भए पिन वैज्ञािनक आधारमा 
संकलन गिरएका त यांक थािपत हुँदै गए । भू-क्षयको कारण नेपालबाट वषेर्नी २४ 
करोड घनिमटर माटो बगेर जा छ, नेपालमा ११८ िकिसमका इकोिस टम छन् भ ने 
ज ता आँकडा यसै समयको हो । यसै मेलोमा नेपाल भिरको भरपद  आधारभूत त यांक 
िनमार्ण गनर् सरकारले भू- ोत नक्सांकन आयोजना ज तो वहृत् आयोजना शु  ग¥यो । 

3 सन् १९७२ मा टकहोममा भएको वातावरण स मेलनले िहमालय लगायत िव यापी 
पमा भएको वातावरणको िवनाश र यसबाट बाढी-पिहरोमा भएको विृद्ध र कृिष उ पादनमा परेको 

नकारा मक प्रभावलाई औँ याएपिछ िव.सं. २०३० को दशकमा प्राकृितक वातावरण संरक्षणका 
लािग भू तथा जल संरक्षण िवभाग, वन सवेर्क्षण िवभाग, र राि ट्रय िनकु ज तथा व यज तु संरक्षण 
िवभाग ज ता सं थाह  थापना गिरए ।

4 िवख्यात भू-गभर्िवद् टोनी हेगनबाट यसअिघ नै नेपालको भू-गभर्बारे भएको अ ययन 
ज ता केही अ ययन अपवादको पमा भएका िथए, जसले थप वैज्ञािनक अ ययनका लािग 
मुलुकलाई सधै ँ पे्रिरत गिरर ो । 
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उक्त आयोजनाले भू-गभर्, जल ोत, माटो, कृिष, वन, भू-प्रणाली, भू-उपयोग, टोपो नक्सा 
ज ता मह वपूणर् िवषयमा नक्सा सिहत आव यक िववरण तयार ग¥यो, जसले यसपिछ 
भएका अ ययन-अनुस धान र ोत यव थापनलाई भरपद  आँकडा उपल ध गराई ठूलो 
सहयोग पु¥यायो, जुन अद्यािप कायम छ । भू- ोत नक्सांकन आयोजनाले टोपो नक्सा 
बनाउनु अिघस म भारतीयले बनाएका टोपो नक्सा प्रयोग गिर थे ।

िव.सं. २०४० को दशकमा आउँदा िवकासमा सामािजक पक्षलाई पिन यितकै जोड 
िदए मात्र िवकास िदगो राख्न सिकने कुरो उठ्यो । यसैले, िवकास कायर्मा उपभोक्तालाई 
संलग्न गराउने प्रयास व प जन मदान गराउने पिरपाटी शु  भयो, जसलाई क्रमशः 
राजनीितले डो¥यायो । िवके द्रीकरण र जन पिरचालनको लािग जन मदान आव यक 
पिन िथयो । वैदेिशक सहायतामा स चािलत आयोजनामा समेत अमूक प्रितशत जन 
मदानबाट यहोिरने शतर् सिहतका स झौताह  हुन थाले । वन संरक्षणमा देिखँदै गएको 

सामुदाियक वनको सफलताले िवकासका अ य क्षेत्रमा पिन समुदायको संलग्नता अपिरहायर् 
ब यो । िवकासमा संलग्न सं था र यिक्तह  जन पिरचालनतफर्  पिन लाग्नुपनेर् िज मेवारीले 
थप वैज्ञािनक त यांक संकलन गनेर् क्रम क्रमशः ओझेलमा पदैर् गयो । ोतह को बारेमा 
उपल ध भएका भ दा बढी जानकारी संकलन गनेर् वा भएकै जानकारीलाई अद्याविधक 
गनेर् िवषय प्राथिमकतामा पनर् छाड्यो ।

यसै समयमा जीआईएस र िरमोट सेि सङ प्रिविध िभित्रसकेको िथयो ।5 यी नयाँ 
प्रिविधको प्रवेशले छोटो समयमा सिजलो तिरकाले उपल ध आँकडाको िव ेषण गरी 
छोटो समयमै भू-उपयोगमा भएको पिरवतर्न, बाढी-पिहरोले पु¥याएको क्षित, वन-वन पितको 
हैिसयत ज ता िवषयमा ठूलो क्षेत्रको सूचना िदने भएकोले योजना तजुर्मा गनेर् काममा यी 
प्रिविधको उपयोग बढ्यो । यी प्रिविधले उपल ध आधारभूत त यांकको नै प्रयोग गनेर् 
भएकोले जुन तरका त यांक उपल ध िथए सोभ दा बढी सूचना िदने कुरो भने भएन । 
यितखेर उपल ध आधारभूत आँकडालाई अद्याविधक गनेर् िवषय छलफलको िवषय 
नब नु पिन वभािवकै िथयो, िकनभने भू- ोत नक्सांकन आयोजनाले तयार गरेका ज ता 
उपल ध आँकडाह  नयाँ िथए । 

नयाँ प्रिविधको प्रयोगले राि ट्रय र क्षेत्रीय तरको सूचना उपल ध गराएर नीित 
िनमार्ताह लाई सहयोग ग¥यो, तर साना-साना क्षेत्रको त यांक संकलन र उपल ध गराउने 
काममा भने नीित िनमार्ताह को यान बढ्न सकेन । फलतः, सानो क्षेत्रको अमूक थानको 
माटोमा आएको ास, बालीनालीमा देिखएको प्रभाव, बाढीले बगाएको बगरको फैलावट, 
पानीको ोतमा देिखएको उतार-चढाव ज ता िवषयको जानकारी उपल ध हुन छाडे । 

5 भू-संरक्षण िवभाग अ तगर्त िव.सं. २०३८ ितर एक आयोजनाको पमा पिहलो िरमोट 
सेि सङ शु  भएको िथयो ।
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यातायातको सुिवधा र बजारको बढ्दो िव तारले हाम्रा आ ना उ पादनभ दा हेदार् राम्रा 
र स ता खाद्या न (उदाहरणको लािग खासाको लसुन) आयात हुने क्रम बढेसँगै आ नो 
ोतको गुण तर कायम राख्ने उ रदािय वबाट पिछ हट्न पाउने सुिवधा उपल ध हुँद ै

गयो । झ झट गिररहनु परेन ।
िव.सं. २०५० मा आएको िवनाशकारी बाढी पिहरोले म य नेपालमा धनजनको ठूलो 

क्षित ग¥यो । वैज्ञािनकह को लािग यो बाढी यस कारण चासोको िवषय ब यो िक नेपालमा 
यसअिघ किह यै रेकडर् नगिरएको वषार् यो वषर् रेकडर् गिरयो । २४ घ टामा ५४० िमिलिमटर 
मापन गिरएको सो वषार् अनुस धानको लािग केही वषर् अिघ कुलेखानी क्षेत्रमा रािखएको 
अ थायी वषार् मापन के द्रमा रेकडर् भयो । िट ुङ क्षेत्रमा हाँडीघो टे पानी पछर्  भ ने पुि  
गनर् यी आँकडाले म त गरे । कुलेखानी िवद्युत आयोजनाको िडजाइन गदार् िवज्ञह ले 
मानव-िनिमर्त इ द्र सरोवरमा ज मा हुन सक्ने िथगे्रनीबारे इि टमेट गरेर आयोजनाको िनि त 
आयु कायम गरेका िथए । तर २०५० सालको बाढी पिहरोले िवज्ञह को इि मेटभ दा 
झ डै ५० गुणा बढी िथग्रेनी ज मा गिरिदयो । 

यो तरको िथग्रेनीले कुलेखानी ज तो मह वपूणर् आयोजनाको आयु िछटै्ट सिकँदैछ 
भ ने जानकारी पिन यही समयमा देखायो । केही वषर् अिघदेिख नै िथगे्रनी अ ययन 
गनेर् एक आयोजना अ तगर्त कुलेखानीमा ती अनुस धान भइराखेको नहुँदो हो त २०५० 
सालको बाढीले क पनादेिख बािहरको पिरमाणको िथगे्रनी थुपारेको छ भ ने जानकारी 
तु त पाइने िथएन । साना-साना क्षेत्रमा भएका य ता अनुस धानह ले २०५० सालपिछ 
पाउनुपनेर् तरको िनर तरता पाउन सकेन । यस अथर्मा, िफ डमा गिरने अ ययन-अनुस धान 
र िवज्ञान प्रवधर्नको लािग २०५० सालको दशक अ य त िनराशाजनक र ो । दशकको 
शु देिख मुलुकमा देखापरेको राजनीितक द्व द्वले िवषयगत सं थाह को प्रायः जसो िफ ड 
कायर्लाई िज लाका सदरमुकाममा सीिमत गराइिदयो । भइराखेका अनुस धान कायर्ले 
िनर तरता पाउन सकेन भने सुरक्षाको कारण िफ डमा नयाँ अनुस धान हुन सक्ने अव था 
रहेन । फलतः नयाँ आँकडा ज मेनन् । यसै समयमा गाउँबाट युवाह  बढ्दो पमा 
वैदेिशक रोजगारीतफर्  आकिषर्त हुन थालेपिछ काम गनेर् मािनसको अभावमा अनुस धान 
कायर् झनै िन सािहत हुन पुग्यो । अनुस धान कायर् कुनै िवकास िनमार्णका योजना ज तो 
केही िदनमा शु  र अ य गनर् सिकने िवषय होइन । अनुस धान कायर्को गित एक पटक 
टुटेपिछ पुनः स चालन गनर् सिजलो हुँदैन । कुलेखानीको आयोजना ब द भएपिछ नयाँ 
आँकडा आउन पाएन । य ता अनुस धानको अनुभवले भिव यमा ब ने जलासययुक्त 
योजनालाई िदगो बनाउन सहयोग पुग् यो ।
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जानकारी नै नभएका िवषय
गंगाको मैदानको िशरमा रहेको िहमालयको भौगोिलक धरातल बिलयो छैन । प्र येक 
मनसुनको चिरत्र अनुसार केही न केही तर यापक क्षेत्रमा अदल-बदल भइरहने जल, 
जिमन र जंगल बीचको स तुलन कायम राख्न िनर तर प्रयास गनुर्पछर्  । अिलकित मातै्र 
पिन यान नपुग्दा नोक्सान धेरै हु छ, जुन स भवतः भइराखेको छ । स तितका लािग 
पिन जल, जिमन, र जंगल (वन पित) को उ पादक व अिवि छ न राख्न यी ोतको 
आ-आ नो िवज्ञान र ियनका अ तरस ब धबारे जानकारीलाई चु त बनाइराख्नु पछर्  । तर 
माटो, जिमन, र पानीको बारेमा नेपाल भिरको आँकडा आजभ दा ३० वषर्अिघ बने पिन 
पिरमाजर्न हुन सकेको छैन । तीन दशकमा के-कित फेरबदल भयो भ ने समग्र जानकारी 
उपल ध छैन । माटोको उ पादक वमा आएको पिरवतर्न, पानीलाई िनयमन गनेर् जलाधारको 
भूिमकामा देिखएको फेरबदल ज ता थानीय िवषयका बारेमा जानकारी उपल ध छैन । 
जल, जिमनको िवद्यमान प्रयोग र (अ) यव थापनले िवक प रिहत यी ोतह  िदगो राख्ने 
िवषय अ य त चुनौतीपूणर् भइसकेको छ । भिव यमा खाद्या न लगायतका कृिष उपजको 
माग बढे पिन जिमन नबढ्ने हुँदा यही जिमनमा उ पादन गरेर भिव यको खाद्य आव यकता 
पूरा गनेर् िवषय क पना बािहर हुँदै गएको छ । आ नो कृिष उ पादनले खान, लाउन, र 
आशा आकांक्षा पूरा गनर् नसक्दा कृिषबाट पलायन हुने क्रम ती  छ, गाउँघर िरि ँदै छ ।

सन् १९९२ मा भएको पृ वी स मेलनका बेला ग्लोबल वािमर्ङ र जलवायु पिरवतर्नको 
िवषय सवार्िधक मह वको िवषय बिनसकेको िथयो । हिरत गृह ग्यासको अ यिधक 
उ सजर्नका कारण भएको ग्लोबल वािमर्ङ र यसको पिरणाम व प हुन सक्ने जलवाय ु
पिरवतर्नले ध्रुवीय िहउँ पग्लने, समुद्रको सतह बढ्ने, बाढी र खडेरीका घटनामा विृद्ध हुने 
ज ता नकारा मक असरले िव  अथर्त त्र र मानव िवकासलाई प्रभाव पानेर् हुँदा हिरत 
गृह ग्यासको उ सजर्न घटाउने िवषय अ तरार्ि ट्रय चासोको िवषय ब यो । नेपाल ज ता 
मुलुकह को हिरत गहृ ग्यास उ सजर्न नग य छ । ग्लोबल वािमर्ङको लािग प्रमुख पमा 
औद्योिगक रा ट्रह  िज मेवार भएकोले यसबाट प्रभािवत हुने अ पिवकिसत मुलुकह का 
लािग जलवायु पिरवतर्नको िवषय “अनुकूलनका लािग सहयोग गर” भ ने आवाज बुल द 
गनेर् तहमा बढी केि द्रत हुनु वभािवकै भयो । जलवायु पिरवतर्नबाट खडेरी र बाढीका 
घटना बढ्न सक्ने हुँदा “पूवर् जानकारी” िदने िवषय पिछ ला समयमा मह वपूणर् बने । 
फलतः अ तरार्ि ट्रय सहयोग अ तगर्त पूवर् सूचना िदने िवषयमा जल तथा मौसम िवज्ञान 
िवभागको मौसमज य वायुम डलीय िवज्ञान बु ने क्षमतामा उ लेखनीय विृद्ध गिरएको छ । 
व छ उजार् प्रवधर्न गनर् वैकि पक उजार्लाई प्रवधर्न गनेर् िवषय पिन अगािड बढ्दैछ । 
जलवायु पिरवतर्नसँग जोिडएको भूम डलीय िवषय तफर् को आकषर्णले यसबाट थानीय 
ोत र ितनमा पनेर् प्रभावको सूचनाको आव यकतालाई क्रमशः ओझेलमा पािरिदयो । 
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जलवायु पिरवतर्नका थानीय प्रभाव अनुमानकै िवषय रहेका छन् । इनारको पानी सुक्दा 
होस् वा मकैको घोगामा दाना नलाग्दा, जलवायु पिरवतर्नलाई कारक भिनए पिन के भएर 
पानी सुक्यो वा दाना लागेन भ ने थाहा हुन सकेको छैन । सम याले गाँ दै लिगसकेको 
भए पिन जलवायु पिरवतर्नले थान िवशेषमा पानेर् सू म प्रभावलाई बु ने क्षमता भने बढ्न 
सकेको छैन । य ता प्रभावले साना िकसान र समुदाय अ य त प्रभािवत भइसकेको कुरा 
के द्रीय त यांक िवभागको सवेर्क्षणले पिन इंिगत गरेको छ । िवभागले िवगत २५ वषर् यता 
समुदायह ले यहोरेका र अनुभव गरेका जलवायु पिरवतर्नको प्रभावका िववरण उपल ध 
गराएको छ (सीबीएस सन् २०१७) । 

कृिष, वन, भूिम यव थापन, पूवार्धार ज ता क्षेत्रमा कुनै खास थानको खास बालीमा 
वा पानीका मूल वा माटोमा, वा य तै समुदायलाई प्र यक्ष प्रभाव पानेर् अ य क्षेत्रमा के 
प्रभाव परेको छ भ ने मिसना त यांक उपल ध छैनन् । जलवायु पिरवतर्नले थान िवशेषमा 
पानेर् प्रभावलाई कम गनेर् वा अनुकूलन गनेर् िवषयमा आव यक त यांक छैन, जसले गदार् 
प्रभावकारी अनुकूलनका लािग के गनेर्, क तो योजना बनाउने भ ने िवषय प  हुन सक्ने 
अव था छैन । य ता आधारभूत ज्ञानको अभावमा गिरने काम वा समाधानका उपायले 
सम या बढाउने खतरा यितकै रह छ ।

वातावरणको अथर्-राजनीित 
िनि त भौगोिलक अव थामा िवद्यमान जलवायु िवज्ञानद्वारा िनदेर्िशत जलचक्रले सो 
थानको वन पित आिद िनधार्रण गदर्छ । यो बृहत् स ब धको ज्ञानले यसमा िनिहत 
सीिमतता र अपनाउनु पनेर् सावधानीबारे सचेत हुन म त गछर्  । तर, वातावरणको िवज्ञानलाई 
सानो घेरामा याख्या गिरने पिरपाटीले वन र हिरयाली भएपिछ सबै िठक हु छ (जसरी 
पाँचथरको खोटे स लाको स दभर्मा ठािनयो) भ ने बुिझएकोले जथाभावी गिरने भू-उपयोग 
पिरवतर्नले जलिवज्ञानमा पानेर् असरबारे घोि लनु पनेर् आव यकता महसुस भएन । यसको 
एउटा वल त उदाहरण बनेको छ, बालुवाको बजार भएका सहरी क्षेत्र आसपासमा िढ को 
नासेर बालुवा िबक्री गनेर् र जग्गा उका ने कायर् । िढ कोको बालुवा िबक्री गनेर् र घडेरीमा 
पिरणत भएपिछ हुने यस थानको आकषर्क मू यले काठमाडौ ँ उप यकामा भएका धेरै 
िढ को नािसइसके ।

खोलाको बालुवा र िढ कोको बालुवा एकै होइनन् । कुनै पिन थानको सबैभ दा त लो 
थान भएर खोला बग्ने भएकोले विरपिरको पानी रसाएर खोलामा आइपुग्छ, जबिक िढ को 
जिमनमािथ रहेको पानी भ डार हुने थान हो जसले बसार्तको पानीको केही अंश केही 
समय भ डार गदर्छ र बसार्त पिछ िब तारै रसाउँछ । िढ को नािसँदा हजारौ ँहजार वषर्देिख 
िढ कोमा रिहआएको पानी भ डार गनेर् थान सदाको लािग न  हु छ । िढ कोमा ज मा 
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हुने वषेर् पानी बाढीको पमा बग्न बा य हु छ,6 जसले यस थानमा िहउँदमा उपल ध 
पानीको ोतमा सधैकँो लािग कमी आउँछ । बु नु पनेर् के हो भने खोलाको बालुवा र 
िढ कोको बालुवाले प्रकृितमा खे ने भूिमका िनता त फरक छ ।

य ता मिसना िवषयमा नीित िनमार्णको लािग नागिरकले यस बेलास म दबाब िदन 
सक्दैन जबस म सम यामा िनिहत िवज्ञानका बारेमा जानकारी हुँदैन । यसमा पिन, जरा 
गाडेर बसेको सामािजक यवहार र िव ासको िवपरीत मािनस जान नचाहे ज तै, एक 
पटक थािपत गराइएका वैज्ञािनक त यलाई स याउन सिजलो हुँदैन । प्रभावशाली सं था 
वा यिक्त वा समूहले नकानेर् िबि कै नयाँ अगािड सािरएको त य अगािड बढ्न पाउँदैन । 
आ नो प्रभु व जमाउँदै आएका सं था वा यिक्त य ता त यलाई स याउन मा दैनन् । 
फलतः सही िवज्ञानको अभावमा सम या समाधानका लािग चु त प्रिविध िनमार्ण हुने 
स भावना रहँदैन । सम या यूँ का यूँ रह छ र समय क्रममा गिहिरदै ँजा छ । यसै कारण 
पहाडका मूल सुकेको दशकौसँ म र प्रभािवत पिरवार थातथलो छाडेर अ यत्र जानु पनेर् 
अव थामा पिन समाधानका ठोस उपाय उपल ध हुन सकेको छैन ।

नेपालको वातावरणको आ दोलन िहमालयको ासको िसद्धा तमा आधािरत हुँद ै
अगािड बढेको हो, जसले िहमालय क्षेत्रको वन िवनाश नै तराईको बाढीको कारण हो 
भ ने मा यता थािपत ग¥यो । तर, समय क्रममा उक्त मा यता पछािड कुनै भरपद  वैज्ञािनक 
आधार नदेखी यसलाई नकािरएको झ डै ३० वषर् भइसक्यो । प्र कतार्ह को तकर्  के रहेको 
छ भने िहमालयमा मािनसको बसोबास नभएको समयमा समेत भएको भू-क्षय बाढीले 
गंगाको मैदान बनेको हो र सोही प्रिक्रया आज पिन चिलरहेको मात्र हो । तैपिन आफूले 
एक पटक िव ास गरेको िवषय प्रितको आग्रहले नीितह  बढी प्रभािवत भएका हु छन् । 
२०७४ सालमा तराई क्षेत्रमा भीषण बाढी आयो जसले झ डै ६१ अबर् पैयाँ बराबरको 
नोक्सान पु¥यायो (एनपीसी सन् २०१७) ।7 तराई-केि द्रत सो भीषण बाढीले पुनः एक 
पटक स झाएको छ—के कित कारणले हाल जंगलले ढाकेको क्षेत्र ४४.७४ प्रितशत पुग्दा 

6 २०७५ साल असारमा भक्तपुरको हनुम ते खोलामा आएको बाढीले झ डै एक अबर्को 
क्षित भएको अनुमान छ । क्षितको एउटा प्रमुख कारण नदीको बहाव क्षेत्रमा भएको ब ती िवकास 
र अितक्रमण िथयो भने हनुम तेको जलाधार क्षेत्रमा भएका बालुवाको िढ को नािसएकोले पिन 
बाढीको ती ता बढेको हुन सक्छ ।

7 िव.सं. २०७२ को भूक पले पु¥याएको अक पनीय क्षितको आकलन गनर् राि ट्रय योजना 
आयोगले “प्रकोप प ात् को आव यकता पिहचान” (पो  िडजा टर िनड्स् असे मे ट) अ ययन 
गरेको अनुभवकै आधारमा िव.सं. २०७४ को भीषण बाढीको पिन क्षितको आकलन गनर् “बाढी 
प ात् को पुनलार्भ आव यकता पिहचान” (पो  लड िरकभरी िनड्स् असे मे ट) गरेको िथयो ।
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पिन बाढी कम भएको छैन ? ६१ अबर् बराबरको नोक्सान पु¥याएको २०७४ सालको 
बाढी नेपालको इितहासमा स भवतः ठूलो हो ।

वैज्ञािनक त यको अभावमा देिखने य ता अ प ताले गदार् प्रकृितको दोहन गनेर् र 
सम या समाधानको नाममा ठूलो धनरािशको आयोजना स चालन गनेर् दवैु समूह सिक्रय 
हु छन् । २०६७ सालदेिख शु  भएको चुरे संरक्षण आयोजना यसको उदाहरण हो । चुरेको 
संरक्षणमा एकाितर करोडौ ँखचर् गरेर योजना चिलरहेको छ । साथै, अवैज्ञािनक िकिसमले 
भइरहेको ढंुगा-िगट्टी दोहनले सम या बढेको नहोला भ न सिक न । तर, वैज्ञािनक सूचनाको 
अभावमा दवैु पक्षलाई प्र  गनेर् ठाउँ रहँदैन र प्र  गनेर् समूह पिन िनमार्ण हुँदैन । फलतः, 
बताइएको ज तो प्रितफल प्रा  नभए पिन ितनै कायर्क्रम कायार् वयन भइरह छन् ।

वैज्ञािनकह को दािय व
सामा य चुलोमा खाना पकाउँदा प्रयोग हुने उजार्को ८० प्रितशतभ दा बढी खेर जा छ 
भ ने त य सन् १९७० को दशकमा गिरएको अनुस धानले थािपत गरेको िथयो । यसैको 
आधारमा िनमार्ण गिरएको सुधािरएको चुलो आज जलवायु पिरवतर्नलाई स बोधन गनर् 
सहायक भएको छ । अथार्त्, आधारभूत िवज्ञान एउटा य तो िवषय हो जसको जानकारीले 
िजज्ञासा मेटाउन मात्र हैन समयानुकूल प्रिविधको िवकासमा म त गछर्  । िवकिसत हुने 
सम यालाई स बोधन गनर् उपल ध ोतको क्षमताबारे बढीभ दा बढी जानकारी बढाउन ु
र प्रयोगमा आएका प्रिविधमा गनर् सिकने फेरबदल के-कित र कसरी गनर् सिक छ भनी 
उ र खो नु नै वातावरणीय क्षेत्रमा काम गनेर् वैज्ञािनकह को प्रमुख उ रदािय व हो ।

िवज्ञान एक प्रजाताि त्रक िवषय भएकोले सं था वा यिक्त वा समूहले थािपत गरेका 
वैज्ञािनक आधारका िवषयमा “म यो मा न तयार छैन” भनी जो कोहीले प्र  गनर् सक्छ । 
स य मा दै आएका िवषयका बारेमा नयाँ खोज गदैर् थप प्रमाणह  जुटाएर पिहले स य 
ठािनएको िवषय गलत सािबत गनेर् छुट सबैलाई छ । िवज्ञानमा िच हुनेह  य ता प्रमाण 
जुटाउने प्रयोगमा रातिदन खिट छन् र िवज्ञानको बुझाइलाई िनर तर पिरमाजर्न गछर्न् । यस 
मािमलामा पिन हाम्रा केही कमजोरी देिख छन् ।

नातको र तहका िवद्याथीर्ह  अनुस धान गछर्न् र शोध ग्र थ लेख्छन्, जसले कुनै 
िवचार (थेिसस) लाई प्रमाणको आधारमा ठीक या बेठीक भनी प्रमािणत गरेका हु छन् । 
शोध ग्र थह  उपल ध त यको संकलन मात्र नभई नयाँ त यको िनमार्ण र यस बारेको 
िव ेषण तथा सोबाट िन कने नयाँ समझदारी पिन हो, जुन अनुस धानकतार्को िव ेषण 
र यसलाई याख्या गनेर् क्षमता अनुसार फरक हुन सक्छ । यही िभ नतामा खािरँदै िवज्ञान 
बारेको ज्ञान पिरमािजर्त हुँदै जा छ । तर यवहारमा थेिसस कुनै िवषयमा संकिलत त य 
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समावेश गिरएका ५०–६० पृ को प्रितवेदनमा सीिमत हुँदै गएका छन् जसमा िवज्ञान र 
यसको िव ेषण कम देिख छन् । 

यसै कारण िवद्याथीर्ह  राम्रा र उ म गे्रड सिहत पास हुँदा हुँदै पिन ज्ञानको भ डारलाई 
समदृ्ध बनाउनु पनेर् शैिक्षक सं थाह ले िवद्याथीर्को यो उ च योग्यताबाट कुनै लाभ िलन 
सकेको देिखँदैन । फलतः दशकौदँेिख स चािलत शैिक्षक सं थाह ले यो-यो िवषयमा 
िवशेषज्ञता हािसल गरे भ न सिकने अव था देिखँदैन । तसथर्, िहले वषार् हुँदा होस् वा 
पिहरोले कालीग डकी थुिनँदा होस्, सं थाह ले यसबारे चासो वा त परता देखाएको 
पाइएन । शैिक्षक सं था अ तगर्त हुने अनुस धानले स बि धत िवषयको ज्ञानको भ डार 
समदृ्ध हुन नसक्नु पिन िवज्ञानको आव यकता बु नमा बाधक बनेको छ । वत त्र अनुस धान 
गनेर् प्रािज्ञक सं थाह  पिन यसमा अछुतो छैनन् ।

अ यमा,
बढ्दो आिथर्क िक्रयाकलापका कारण िवगत तीन दशकमा हाम्रो भू-उपयोग र प्राकृितक 
ोतको हैिसयत धेरै फेिरएको छ । तर पुराना त यांक अद्याविधक भएका छैनन् । मूल सुक्द ै

गएको खबर आउन थालेको यि का समयमा पिन िकन सुक्यो भ ने िवषयमा घोि लनुको 
साटो मूल सुकेको ठाउँमा डीप बोिरङ गरेर प प गाड्ने वा यो स भव नभए खोलाको 
पानी तानेर गाउँमा पु¥याउन प प राख्ने गिरएको छ । वषार्ले मािथकै मूल पलाउन नसकेको 
अव थामा जिमन मुिनको भ डारमा धेरै पानी रसायो होला भ न सिक न । यसैले, डीप 
बोिरङले त लो तहको पानी पिन िनख्रे पिछको अव था के हुने हो ?

राजनीितक िनणर्यह  प्रायः अ पकालीन समाधानितर लिक्षत हु छन् । िवज्ञानलाई 
यो सुिवधा छैन । ोतको आधारभूत िवज्ञान बारेको ज्ञानले मातै्र यव थापनका लािग 
आव यक कदम चा न सिजलो हु छ । हाम्रा त यांक नितजा िन कने खालका काममा 
प्रयोगमा आउनुपछर्  । म ल कालमा बनेका र आज पिन चौबीसै घ टा, बा ै मिहना पानी 
आपूितर् गनेर् ढंुगे धारा बनाउने हाम्रा पानी वैज्ञािनकले बुझेका भ दा बढी बु नु आव यक 
छ । हाम्रो िवज्ञान िशक्षा यतैितर सोिझनु पछर्  । हामी र हाम्रा स तितह  समेत ब न सक्ने 
र आ ना आव यकता पूरा गनेर् पिरि थितको िनमार्णका लािग आ ना विरपिर भएका 
ोतलाई िदगो राख्नैपछर्  । भिव यमा आव यकता बढ्दै जाने हुँदा य ता िवज्ञानका बारेमा 

हाम्रो बुझाइ अझै बढी चु त हुनु ज री हु छ ।
अ यमा यो भ नु िठकै होला िक बढ्दो माग धा न चािहने उ पादनका लािग आव यक 

प्रिविध िवकास गनर् होस् वा यापार घाटा चुिलँदै गएको हाम्रो पिरपे्र यमा आयात 
प्रित थापनका लािग िनयार्त गनेर् व तु उ पादन गनर् होस्, हाम्रा प्राकृितक ोतको आधारभूत 
िवज्ञानको जानकारी चु त र अद्याविधक हुनु आव यक छ । पहाडका मूल िकन सुक्दै गए, 
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बिदर्याको जंगलिभतै्र पानी िकन हरायो, दधू बेचेर पानी िक नु पनेर् अव था किहलेस म हो 
भ ने ज ता िनता त प्राकृितक ोतसँग जोिडएका िवषय बारेको अ प  बुझाइमै रमाउने 
पिरपाटीले अगािड बढ्न सघाउँदैन । यिद उपल ध त य र भएको बुझाइ सतही छ भने 
यसका आधारमा हुने यव थापकीय िनणर्य र यसबाट हुने फाइदा पिन सतही नै हु छ ।
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