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समाज अध्य्यन १५ ः ३३–५८, २०७७

भूकम्प्पछि रसवुामा राज्यको “रेस्पोनस” 

रुख गुरुङ

्यो लेख रसुवाको हाकुमा २०७२ सालको भूकम्प्पछि राज्यले खोज, उद्ार, राहत तथा 
्पुनछननिमानिण गरानि रेछखएको जछिलता र हाकुलीले छव्पर् खेपराको नालीबेलीबारे हो ।1 
कम्पन र क्षछतको छहसाबले सो भूकम्प ने्पालमा १९९० साल्पछि आएको सबैभनरा ठुलो 
भूकम्प हो । भूकम्पले ने्पालको मध्य भागमा रहेका १४ छजललामा जनधन र जनजीछवका 
क्षतछवक्षत बना्यो, र अरू १७ छजललालाई प्रभाछवत ग¥्यो ।2 ने्पाल सरकारको प्रछतवेरन 
अनुसार भूकम्पले कररब ९ हजार (कररब ५६% मछहला सछहत) माछनसको मतृ्यु भ्यो,3 
२२ हजारभनरा बढी घाइते भए, र ८० लाख माछनस प्रत्यक्ष रू्पमा प्रभाछवत भए (नेशनल 
पलाछनङ कछमशन सन् २०१५) । ्यसरी मतृ्यु हुनेमा कररब ३८ प्रछतशत तामाङ, कररब १३ 
प्रछतशत नेवार र कररब १४ प्रछतशत गुरुङ, माझी, रनुवार, थामी, ्पहरी, चे्पाङ, ह्ोलमो, 
शे्पानि, सुनुवार र अन्य आछरवासी छथए (तामाङ २०७३) । भूकम्पबाि प्रभाछवत भएका 
मध्ेय हजारौ ँ वृद्, अ्पांगता भएका र सीमानतीकृत समूहलाई ततकाल छवशेष राहतको 
आवश्यकता ्प¥्यो ।

भूकम्प लगत्ै राज्यले खोज र उद्ारको लाछग आफूसँग उ्पलबध सबै सं्यनत्रलाई 
्पररचालन ग¥्यो (गृह मनत्राल्य २०७२) । राज्यले छवछभनन चरणमा १४ छजललालाई 
संकिग्रसत क्षेत्र घोषणा गरेर काम-कारवाही अछघ बढा्यो । ने्पाली सेनाले ९० प्रछतशत 
फौज छफल्डमा खिा्यो (ने्पाली सेना २०७२क) । साथै, ने्पाली सेनाको कमाण्डमा सशस्त्र 

1 मैले ्यो अनुसनधानमा हाकु गाछवसलाई हाकु गाउँ भनेको िु । अनुसनधान गरानि हाकु गाछवस 
भए ्पछन सन् २०१७ मा रेश संघी्यतामा गए्पछि हाकु रुई फरक गाउँ्पाछलकामा ्परेको ि ।

2 अछप्रल २५, २०१५ को मछनत्र्पररषर्को छनणनि्य अनुसार शुरूमा ११ छजलला (रामेिा्प, 
रोलखा, काभ्े्पलाञचोक, छसनधु्पालचोक, भक्त्पुर, काठमा्डौ,ँ लछलत्पुर, धाछरङ, नुवाकोि, रसुवा 
र गोरखा) लाई संकिग्रसत तोछकएको छथ्यो । अछप्रल २६, २०१५ को छनणनि्यले छसनधुली छजलला 
थ्प ग¥्यो । र, अछप्रल ३०, २०१५ को मछनत्र्पररषर् को छनणनि्यले मकवान्पुर र ओखलढंुगा थप्यो, 
र थ्प १७ छजलला (अघानिखाँची, कासककी, खोिाङ, गुलमी, छचतवन, तनहुँ, धनकुिा, नवल्परासी, 
्पवनित, ्पाल्पा, बागलुङ, भोज्पुर, म्यागरी, लमजुङ, संखुवासभा, सोलुखुमबु र स्याङ्जा) लाई 
प्रभाछवत क्षेत्र घोषणा ग¥्यो ।

3 ्यो ने्पाल प्रहरी (२०७२) ले त्यार ्पारेको मतृकको छववरणमा आधाररत ि ।
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प्रहरी बल र ने्पाल प्रहरी खोज, उद्ार र राहतमा खछिए । छनजामती कमनिचारीले सूचना 
संकलन गनने र खोज, उद्ार तथा राहतको लाछग प्रशासछनक का्यनि छमलाउने काम गरे (गृह 
मनत्राल्य २०७२) ।

भूकम्प्पछि राज्यको काम-कारवाहीलाई छलएर ्यसको ्पक्ष र छव्पक्षमा प्रशसतै बहस 
भए । खास गरी, ने्पाली सेनाले खोज र उद्ारमा गरेको कामको धेरैले प्रशंसा गरे र 
्पुनछननिमानिणमा समेत ने्पाली सेनाको आवश्यकता रहेको बताए (उपे्रती २०७२; रेवकोिा 
२०७२ख; बाछन्याँ २०७२; रा्यमाझी २०७२; शाह २०७२) । त्यसै गरी, ने्पाली सेनाले 
छव्पर््पछि सरकारको छवष्यगत क्षेत्रमा नेततृव छलने मनत्राल्य तथा छनका्य प्रभावकारी नहुँरा, 
साथै ्यो छनका्य र राछट्रि्य आ्पतकालीन का्यनि सञचालन केनद्रबीच समनव्य नहुँरा, राहत 
सामग्री संकलन र छवतरणमा असमानता भ्यो भनेर समग्र नेतृतवको कमजोरी औलँ्या्यो 
(ने्पाली सेना २०७२ग) ।

भूकम्प लगत्ै भएका केही अध्य्यनमा राज्यको खोज, उद्ार, राहत र ्पुनछननिमानिणलाई 
छलएर राज्य अक्षम, असफल भएका छवछभनन छिप्पणी आए । उराहरण लाछग, राज र 
गौतम (सन् २०१५) का अनुसार राज्यले भूकम्प गए लगत्ै खोज र उद्ार थालनी गरे 
्पछन राज्यसँग ्प्यानिप्त सही सूचनाको अभाव, त्यारीको कमी, ्प्यानिप्त प्राछवछधक ज्ानको 
कमी, उ्प्युक्त उ्पकरणको अभावमा उद्ार िोली धेरै ठाउँमा अलमल ्परे । छवछभनन 
समूह सवत: सफूतनि रू्पमा खोज, उद्ार र राहतमा सहभागी भए । छवरेशबाि १८ रेशका 
सैछनक िोली र १६ रेशका गैरसैछनक िोली ्पछहलो हप्ता नै खोज र उद्ारको लाछग ने्पाल 
आए (सुबबा सन् २०१५) । त्यसरी नै, ्पछहलो हप्ता रुई स्यभनरा बढी अनतरानिछट्रि्य उद्ार 
र राहत िोली ने्पाल ओछलनिए । सह्योगको लाछग ल्याएको छवशेष गरी राहत सामग्री 
छवमानसथलबाि ्पार गननि ्यी िोलीले सरकारको छढला-सुसती, झञझि र “ब्युरोके्छिक” 
प्रछक््याको मार खे्पे (तामाङ सन् २०१५) । सरकारका अछधकांश सरकारी छनका्यमा काम 
गनने कमनिचारीलाई छफल्डमा ्पुगन छनरनेशन जारी गरर्यो; धेरै छफल्डमा ्पुगे । तर, उद्ारमा 
खछिने उद्ारकतानिमा जुन तहको प्राछवछधक ज्ानको आवश्यकता ्पिनि , धेरैले त्यो ज्ानको 
कमी भएको महसुस गरे (राज सन् २०१५) ।

राज्यको कामलाई छलएर भुई ँतहमा एक प्रकार अन्योल रेछख्यो । राज्यको अकमनिण्यता 
र भूकम्प ्पछिको का्यनिक्ममा राजनीछतकरण र छवभेरको बहस धेरै ्पाइनि । छवभेरमा 
्परेका भछनएका नागररकले भौगोछलक छवषमता र सामाछजक असमानता भएको क्षेत्रमा 
सरकारको का्यनि चुसत-रुरुसत नभएको गुनासो गरे । उराहरणका लाछग, शे्पानि जाछतको 
प्रछतछनछध मण्डलले ततकालीन प्रधानमनत्री सुशील कोइराला र प्रधान सेना्पछत गौरव शमशेर 
राणालाई भेिेर खोज तथा उद्ार, राहत र ्पुनसथानि्पनाको काममा सरकारको ध्यान नगएका 
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भूकम्प प्रभाछवत छहमाली छजललाका गाछवसहरूको सूची सछहत ध्यानाकषनिण गरा्यो ।4 
राज्यले गरेको काम-कारवाहीमा नागररकको तहबाि गरेको ्यो प्रछतछनछध ध्यानाकषनिण 
छथ्यो । राज्यको नीछत-का्यनिक्मले छ्पँधमा बसने, ऐछतहाछसक रू्पमा ्पछि ्पाररएको, 
संरचनातमक छवभेर भोगरै आएको रसुवाको तामाङलाई िुन नसकेको समाचार आ्यो 
(घले सन् २०१५ए, सन् २०१५बी) । ्यही वरर्परर, राज्यले लागू गरेको एकद्ार प्रणाली 
छजललामा बसेर अनुमछत बाँ््डने व्यवसथा भएको भनेर आलोचना समेत भ्यो (रेवकोिा 
२०७२क) । बहु-राजनीछतक रल भएका वा राजनीछतक सं्यनत्रबाि चलेको ठाउँमा एकद्ार 
प्रणाली उ्प्योगी हुन नसकने भछन्यो । राज र गौतम (सन् २०१५) ले काठमा्डौ,ँ लछलत्पुर 
र भक्त्पुरमा गरेको अनुसनधानले भक्त्पुर जसतो एकल ्पािटीको वचनिसव भएको ठाउँमा समेत 
एकद्ार प्रणाली उ्प्युक्त हुन नसकेको तकनि  गरे ।

्यो लेख मूलतः छव्पर््पछि राज्यले गरेको “रेस्पोनस” को समालोचना हो । हाकु 
ऐछतहाछसक रू्पमा संरचनातमक छवभेर भोगेको, भौगोछलक छवकिता भएको, ठुला 
्परर्योजनाको शछक्त संरचनामा गुजुछलिएको, र भूकम्पले क्षतछवक्षत भएर ठुलो संख्यामा 
माछनस छवसथा्पन भएको गाउँ हो । राज्यले भूकम्प ्पछिको अवसथामा अगाछ्ड सारेका 
छवछभनन का्यनिक्मले ्यसता छवछशष्ट सथानी्य ्पररछसथछत र “बहुल आ्याम” लाई समबोधन गननि 
कसरी गाह्ो भ्यो भनने छवशे्षण लेखमा गररएको ि । साथै, ्यो लेखले राज्यले नागररकको 
छवछवधता खुट््याउन नसकरा ्पुनछननिमानिणमा अलमल भएर राज्यको प्र्यतन कमजोर भएको 
र ्पररणामतः जछिलता थ्पेको तकनि  गिनि  ।

प्रसतुत लेख छ्डसेमबर २०१५ रेछख मे २०१६ समम ्पछहलो, माचनि २०१८ मा रोस्ो 
सथलगत अध्य्यन र त्यस्पछि ्पछन ्पिक-्पिक फोन तथा प्रत्यक्ष भेिवातानिमा आधाररत 
ि । तथ्यांक संकलनका क्ममा सथानी्य जनप्रछतछनछध, छजललामा सछक््य राजनीछतक 
रलका प्रछतछनछध, छशक्षक, सरकारी कमनिचारी, नागररक समाजका प्रछतछनछधसँग प्रत्यक्ष 
भेिवातानि तथा कुराकानी गररएको छथ्यो । सथानी्य व्यछक्तबीच प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रू्पमा 
भइरहेका संवार, छक््याकला्प र िलफलको ्पछन अवलोकन गररएको छथ्यो । ्यो लेखको 
्पछहलो खण्डमा भूकम्प गए्पछि राज्यद्ारा खोज, उद्ार र राहतका लाछग रसुवामा भएको 
“रेस्पोनस” को नालीबेली हुनेि, जसबाि नीछतगत छनणनि्य र त्यसले भुई ँ तहमा ्पारेको 
प्रभावलाई बुझन सछकनि । रोस्ो खण्ड भूकम्प ्पीछ्डतको ्पछहचान र वगटीकरणबारे हुनेि, 

4 मे २७, २०१५ मा ततकालीन सभासर ल्यारक्याल लामा, ने्पाल आछरवासी जनजाछत 
महासंघका ्डण्ुड ढोकप्या, ने्पाल बौद् महासंघका नोबुनि शे्पानि, ्पूवनि सभासर छज्पछिररङ शे्पानि, ्पूवनि 
सभासर आङरावा शे्पानि, ्पूवनि सभासर ्पासाङ शे्पानि, ने्पाल आछरवासी जनजाछत महासंघका ्पूवनि 
महासछचव आङकाजी शे्पानि लगा्यतको प्रछतछनछध मण्डलले प्रधानमनत्री र प्रधान सेना्पछतलाई 
भेिेर ज्ा्पन्पत्र बुझाएका छथए ।
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र राज्यको नीछत-छन्यम अनुसार भूकम्प प्रभाछवतको ्पछहचान र वगटीकरण गरानि भएको 
राजनीछत र ्पररछसथछतको चचानि गररनेि । तेस्ो खण्ड राज्य, ्पुनछननिमानिण र व्यवसथा्पनबारे 
हुनेि । ्यस खण्डमा भूकम्प ्पछिको ्पुनछननिमानिण र राज्यले अनुसरण गरेका केही नीछत र 
अभ्यासबारे िलफल गररनेि । चौथो खण्ड भुई ँतहको जछिलताबारे हुनेि । ्यसमा मूलतः 
गुठी जगगा, छवसथाछ्पत नागररक, राज्यले ्पुनछननिमानिणको लाछग हाकुको छजममा छलएको 
माछथललो छत्रशूली-१ २१६ जलछवद्ुत ्परर्योजनाको रेस्पोनसबारे चचानि हुनेि, र हाकुको 
छवछशष्ट कारणले गरानि कसरी राज्यले हाकुलाई नजरअनराज ग¥्यो भननेबारे छवशे्षण हुनेि ।

खोज, उद्ार र राहतमा राज्य
रसुवामा ने्पाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र ने्पाल प्रहरीले भूकम्पको ्पछहलो छरन (अछप्रल 
२५, २०१५) धुनचे वरर्पररबाि खोज र उद्ार शुरू गरेका छथए । सशस्त्र प्रहरी बलले 
अछप्रल २५ मा धुनचेमा भूकम्पले भछतकएको भवनबाि रुई जना बाछलकालाई सकुशल 
उद्ार गरेको छथ्यो ।5 सो छरन छजललाछसथत सरकारी सं्यनत्रलाई भूकम्पबाि कहाँ, कछत 
क्षछत भ्यो भनेर ठम्याउन छरनभरर लाग्यो । धुनचे बाछहरको उद्ार का्यनि भने रोस्ो छरनबाि 
मातै्र प्रारमभ भएको छथ्यो । ्यो खोज का्यनि र उद्ारको नेतृतव ने्पाली सेनाको नारा्यण रल 
गणले छलएको छथ्यो । श्ी महावीर रेञजरको छ्डजासिर एसेसमेनि एण्ड रेञजर छिम अछप्रल 
२६ को छरन खोज तथा उद्ाराथनि ्पछहलो ्पिक लाङिाङ उते्रको छथ्यो । सेनाको िासक 
फोसनि-ए केङछजन र लाङिाङ, िासक फोसनि-बी रसुवागढी, िासक फोसनि-सी मैलुङ र िासक 
फोसनि-्डी रामचे इलाकामा खोज तथा उद्ारमा खछिएका छथ्यो (ने्पाली सेना २०७२घ) । 
खोज र उद्ार का्यनिमा ने्पाली सेनालाई सशस्त्र प्रहरी बल र ने्पाल प्रहरीले साथ छथ्यो । 
भूकम्प लगत्ै माछथललो छत्रशूली-१ जलछवद्ुत ्परर्योजना वरर्परर मैलुङ गाउँमा ठुलो 
सुकखा ्पछहरो ग्यो । ्यस ्परर्योजनामा काम गनने कामरार र सथानी्यको खोज र उद्ार 
िासक फोसनि-सीले गरे ्पछन नछजकैको हाकु गाउँसमम भने कुनै उद्ारकतानिको िोली तुरुनतै ्पुगन 
सकेको छथएन । एक हप्ता्पछि भने ठुलो हाकु, सानो हाकु र हाकुबेसीबाि सथानी्यले गाउँ 
िा््डन थाले । ठुलो हाकुको कमतीमा ५० घर्पररवार गाउँमै बसे । ्यी हाकुलीलाई भरथेग 
गननि गाउँमा सेनाले क्याम्प राखे । गाउँमा बनर भएको हाकु माछव सुचारु गननि सेनाले ्पढाएर 
सह्योग गरेको छथ्यो । तथाछ्प, मेरो सथलगत अध्य्यन का्यनिको क्ममा सेनाले ्पढाएको 
बुझन गाह्ो भएको भनने हाकुमा तामाङभाषी छवद्ाथटी प्रशसत भेछिए ।

भूकम्प ्पछिको छहम्पछहरोले लाङिाङ उ्पत्यकाको ्पूरै लाङिाङ गाउँ ्पुररएको छथ्यो । 
ने्पाली सेनाको २०७२ असार मसानत सममको प्रछतवेरन अनुसार ्यस छहम्पछहरोबाि १७७ 

5 रसुवाका एक ्पत्रकारसँग माचनि १५, २०१६ मा धुनचेमा गररएको कुराकानी ।
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जनाको शव छझछकएको छथ्यो (ने्पाली सेना २०७२ख) ।6 कमतीमा ्पछन तीन मछहनासमम 
सबै सथानी्यहरू लाङिाङ उ्पत्यकाबाि छवसथाछ्पत भएका छथए ।7 ्प्यनििककी्य क्षेत्र ्पछन 
भएकाले लाङिाङमा राज्यको खोज र उद्ार िोली केछनद्रत भ्यो । ्प्यनििनको मौसम भएकोले 
स्यौ ँ्प्यनििक लाङिाङ ्पुगेका छथए । नागासाककी र छहरोछसमामा खसाछलएको एिम बमको 
आधा शछक्त बराबरको छहम्पछहरो फुिेको खबर सवरेशी र छवरेशी छमछ्ड्यामा भूकम्प लगत् ै
र भूकम्प गएको केही सम्य ्पछिसमम आउनुले धेरैको ध्यान लाङिाङछतर तानेको छथ्यो 
(ब्यारी सन् २०१५) । साथै, स्यौकँो संख्यामा लाङिाङ ्पुगेका ्प्यनििकका ्पररवार र 
छवगतमा लाङिाङ ्पुगेका ्प्यनििकका चासोले गरानि ्पछन भूकम्प र लाङिाङको छहम्पछहरोलाई 
अनतरानिछट्रि्यकरण हुन सघा्यो । ्यसले गरानि ्पछन खोज र उद्ारको प्राथछमकतामा रसुवाका 
अरू गाछवस केही छरनसमम ्पननि सकेनन् । 

हाकुली घाइते रँुगेर बछसरहँरा हेछलकपिर आ्यो छक लाङिाङ गइहालथ्यो । लाङिाङमा 
ततकाल गनुनि्पनने उद्ार सकेर हाकुमा उद्ार गननि लाङिाङको केङछजनका एक सथानी्य 
व्यवसा्यी हाकु ्पुगेका छथए । उनी भनिन्, “लाङिाङमा उद्ार सकेर म हेछलकपिर 
्पाइलिको आग्रहमा हाकु ्पुगेको छथएँ । हेछलकपिर ्पाइलिले आ्पत ्परानि सबै सथानी्य 
हेछलकपिर चढ्न खोजलान् भने । त्यसैले म समभाछवत भी्ड व्यवसथा्पन गननि ्पुगे ँ ।”8 
छजललाछसथत एक ्पत्रकारका भनाइले ्पछन लाङिाङ प्राथछमकतामा ्परेको तकनि लाई ्पुछष्ट 
गननि आधार छमलि भने हाकु कम प्राथछमकतामा छथ्यो भनने तकनि लाई बल प्ररान गिनि  । 
उनको शबरमा, “लाङिाङका घाइतेलाई उद्ार गररसके्पछि उद्ार िोली लाङिाङकै 
सवनिसाधारणलाई उद्ार गननि थालेको छथ्यो । तर, अन्य ठाउँको घाइतेलाई ्पछन उद्ारमा 
प्राथछमकता छरनु्पनने कुरा उठ््यो । त्यस्पछि मात्र अरू गाउँले ्पालो ्पाए ।”9

्पाँच छरन्पछि हेछलकपिर ल्याएर घाइतेको उद्ार गरे्पछि मातै्र हाकु गाउँले राज्य भएको 
अनुभूछत गरेको छथ्यो । भूकम्प लगत्ै गाउँको अवसथाबारे सथानी्यले सबैभनरा ्पछहला 
फोनका माध्यमबाि राज्य सं्यनत्रलाई जानकारी गराएका छथए । उनीहरूले छजलला प्रशासन 
का्यानिल्य, ततकालीन छजलला छवकास सछमछत,10 संछवधान सभाका सरस्य, र सथानी्य 

6 ्यो तथ्यांक जुलाई १७, २०१५ सममको मात्र भएकोले सो छहम्पछहरोमा ्परेर ज्यान जाने 
र बे्पत्ा हुनेको संख्या ्यो भनरा बढी ि । लाङिाङमा १७५ जना सथानी्य, २७ जना ्पथप्ररशनिक 
र ४१ जना छवरेशी ्प्यनििक गरेर २४३ जनाको मतृ्यु भएको छथ्यो (होरेल सन् २०१७) ।

7 चरणबद् रू्पमा सथानी्य लाङिाङ फकने  । मे ९, २०१६ मा ्परेको ग्याल्पो लहोसार मनाउन 
धेरै सथानी्य लाङिाङ फकने  । 

8 लाङिाङको केङछजनका व्यवसा्यीसँग माचनि २४, २०१६ मा गररएको कुराकानी ।
9 रसुवाका एक ्पत्रकारसँग फे्ब्ुअरी २८, २०१६ मा गररएको कुराकानी ।
10 हालको छजलला समनव्य सछमछत ।
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राजनीछतक ्पािटीको छजलला नेतृतवलाई जानकारी गराएका छथए । उनीहरूले गाउँ क्षतछवक्षत 
भएको र घाइतेको अवसथा नाजुक भएकोले सकेसमम छििो उद्ार गररछरन आग्रह गरेका 
छथए । हाकुका एक सथानी्य उक्त घिनालाई ्यसरी समझनिन् : 

घाइतेहरूको शरीर तीन छरन ्पुगे्पछि गनहाउन थालेको छथ्यो । घाइतेहरूको उद्ारबारे 
रोधार रेखे्पछि मैले प्रमुख छजलला अछधकारी र सथानी्य छवकास अछधकारीलाई घाइते 
मरे ्यसको छजममा छलनु्पनने बताएँ । छजललाले भने हेछलकपिर बसने ठाउँ नभएकोले आउन 
नसछकने उत्र छरनथ्यो । हामी के गनने-नगनने अन्योलमा छथ्यौ ँ । तर, राज्यले हाम्ोछतर 
[हाकुको माछथललो क्षेत्र] का सथानी्यलाई ्पाँचौ ँ छरनमा ्पाङछलङमा [गाउँभनरा अछल 
तल] हेछलकपिर बसन सकने ठाउँमा ल्याउन लगाएर घाइतेको उद्ार ग¥्यो ।11

हाकुलीले ्पािटीका केनद्री्य नेतालाई ्पछन सह्योगको ्याचनासछहत फोन गरे । नेतृतवले 
्पछन ततकाल हाकुलीको घाउमा मलम लगाउन सकेन । हाकुको तललो क्षेत्रका घाइतेको 
उद्ार ्पछन ्पाँचौ ँ छरनमा मातै्र भ्यो । घाइतेको उद्ार सम्यमै भएको भए कमतीमा थ्प 
तीन जनाको ज्यान बचाउन सछकनथ्यो भनने गाउँलेलाई लागि ।12 ्यसले हाकुमा राज्यले 
जानी-बुझीकनभनरा ्पछन गाउँलेको अग्रसरता र लाङिाङ छतरको उद्ार का्यनि सके्पछि 
मात्र आफनो उ्पछसथछत रेखाएको छथ्यो भनन सछकनि । एकछतर, रसुवाको सररमुकाम 
धुनचेसँग जोछ्डएको गाछवस भए ्पछन भौगोछलक छवषमताले चे्पेको कारणले हाकु खोज र 
उद्ारमा प्राथछमकतामा ्पननि छढलो भ्यो । अककोछतर, लाङिाङसँग भएको सामाछजक ्पूँजी, 
्प्यनििन क्षेत्रका रू्पमा ्पछहचान, छवश्वव्या्पी सञजाल, र बढी क्षछत भएका कारण लाङिाङ 
प्राथछमकतामा ्प¥्यो ।

भूकम्प गए्पछिको ्पछहलो हप्तामा रसुवाको प्रमुख छजलला अछधकारीको नेतृतवमा 
छजलला रैवी प्रको्प उद्ार सछमछत गठन भ्यो । ्यसमा छवछभनन ्पािटी (मूलतः नेक्पा-एमाले, 
एककीकृत माओवारी, न्याँ शछक्त र ने्पाली काँगे्रस) को प्रछतछनछधतव रह्ो ।13 ्यस सछमछतमा 
अरू ्पािटीका प्रछतछनछध, सथानी्य बुछद्जीवी र ्पत्रकार ्पछन सरस्य रहे । खोज, उद्ार र 
राहत छवतरणको प्रशासछनक काम भने काठमा्डौबँाि खछिएको सहसछचवको नेतृतवमा 
भएको छथ्यो । ततकालीन हाकु गाछवस तहमा गाछवस सछचव छनमनिल मगरातीको नेतृतवमा 

11 हाकुका एक सथानी्यसँग फे्ब्ुअरी २५, २०१६ मा गररएको कुराकानी ।
12 हाकुछसथत राजनीछतक ्पािटीका एक सथानी्य प्रछतछनछधसँग फे्ब्ुअरी २६, २०१६ मा 

गररएको कुराकानी । 
13 नेक्पा-एमाले र एककीकृत माओवारी छमलेर मे १७, २०१८ मा ने्पाल कम्युछनसि ्पािटी 

(नेक्पा) बनेको ि भने न्याँ शछक्त हाल जनता समाजवारी ्पािटीमा समाछहत ि ।
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सथानी्य राजनीछतक ्पािटी सछममछलत रैवी प्रको्प उद्ार सछमछत गठन भएको छथ्यो ।14 
्यसले प्रारमभमा राहत का्यनिक्मलाई सहजीकरण ग¥्यो । राहत प्रछक््यालाई व्यवछसथत गनने 
क्ममा कम राहत आएको खण्डमा सछमछतले सुरछक्षत राखने र अरू थ्प राहत आए्पछि 
सबैलाई छरने छन्यम बना्यो । राजनीछतक रलले लुकाएर आफना मानिेलाई राहत छरएको 
गुनासो सवनिसाधारणबाि आए्पछि, जसले राहत ल्याएको हो उसकै हातबाि राहत प्ररान 
गनने छनणनि्य भ्यो ।15 ्यो सछमछत भूकम्प ्पीछ्डत वगटीकरण र सरकारको काम-कारवाहीमा 
बाहेक अरू बेला सछक््य हुन सकेन । सरकारले गठन गरेको ्यो सं्यनत्र एक छहसाबले 
छनछट्क््य भ्यो । प्रत्ेयक छशछवर व्यवसथा्पनका लाछग छशछवरैछ्पचिे सथानी्य आफैले सछमछत 
ख्डा गरे । ्यही सछमछत माफनि त छशछवरको लगत संकलन, राहत का्यनिक्ममा सहजीकरण, 
छशछवरमा ्परेको छ्परमकानिबारे िलफल हुने गथ्यको ।16 सरकारको छनरनेशनमा गाछवस सछचवको 
नेतृतवमा गछठत राज्यको उद्ार सछमछतभनरा छशछवरछ्पचिेका आफनै सछक््यतामा गठन 
भएका सछमछत भुई ँ तहमा चला्यमान रेछखए ।

व्यवसथाछ्पका-संसर मा ने्पाल सरकारलाई थ्प रा्य, सललाह, सुझाव वा छनरनेशन छरन 
मे १३, २०१५ मा छव्पर ्व्यवसथा्पन, अनुगमन तथा छनरनेशन सछमछत २०७२ गठन भ्यो । 
्यो सछमछतको मे १४ मा बसेको बैठकले अछत प्रभाछवत १४ छजललामा अनुगमनका लाछग 
संसरी्य िोली खिाउने छनणनि्य ग¥्यो । सो छनणनि्य अनुसार रसुवा छजललामा मे १५ रेछख मे २१ 
समम उषा गुरुङ, रामोरर भण्डारी, रलछजत छव.क. श्ी्पाली र छजतेनद्र नारा्यण रेवको एक 
िोलीले सथलगत भ्मण ग¥्यो । ्यो िोलीले प्रभाछवत क्षेत्रको सथलगत अवलोकन भ्मणका 
क्ममा क्षछत, उद्ार र राहतको छववरण संकलन, सवनिरली्य बैठक, र छजलला रैवी प्रको्प 
उद्ार सछमछतमा संलगन सरकारी छनका्यका समबछनधत व्यछक्त, उद्ार तथा राहत छवतरण 
का्यनिमा संलगन रहेका व्यछक्तका साथै प्रभाछवत व्यछक्तसँग िलफल ग¥्यो । िोली धुनचे, 
रामचे, स्याफु्, भोलने, धैबुङमा ्पुगनुका अछतररक्त हाकुबाि छवसथाछ्पत भएर धुनचे, बेत्रावती, 
काछलकासथानको गोमबो्डाँ्डामा छशछवर बनाएर बसेकाहरूलाई भेि्न ्पुगेको छथ्यो । त्यसै 
गरी लाङिाङबाि छवसथाछ्पत भएर काठमा्डौकँो ्पहेलँो गुमबामा आएर बसेकाहरूलाई 
समेत िोलीले भेिेको छथ्यो । ्यो िोलीको प्रछतवेरन अनुसार रसुवाको १८ ओिा गाछवसमा 
सहजै राहत ्पु¥्याउन धुनचे, काछलकासथान, स्याफु्, छचछलमे र छिमुरेमा राहत छवतरण केनद्र 

14 हाकु गाछवसका ततकालीन सछचव छनमनिल मगरातीसँग छ्डसेमबर २९, २०१५ मा गररएको 
कुराकानी ।

15 हाकुछसथत राजनीछतक ्पािटीका एक सथानी्य प्रछतछनछधसँग माचनि १३, २०१६ मा गररएको 
कुराकानी ।

16 हाकुछसथत राजनीछतक ्पािटीका एक सथानी्य प्रछतछनछधसँग माचनि १३, २०१६ मा गररएको 
कुराकानी ।
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सथा्पना गररएको छथ्यो । ्यो िोलीले लाङिाङ, हाकु, ्डाँ्डागाउँ, धुनचे र रामचे (१, ५ र ६ 
व्डा) लाई अछत जोछखम्पूणनि बसतीका रू्पमा ्पछहचान ग¥्यो । ्यी सथान ्पुनः बसोबास्योग्य 
नभएकोले तुरुनतै अन्य सुरछक्षत क्षेत्र खोजेर बसोबासको व्यवसथा गनुनि्पनने छनट्कषनि समेत उक्त 
िोलीले छनकालेको छथ्यो (गुरुङ र अरू २०७२) ।

भूकम्प ्पीछितको ्पछहचान र वगगीकरण
राज्य ्पक्षबाि भूकम्प प्रभाछवत क्षेत्रमा क्षछतको लगत कमतीमा ्पछन तीन ्पिक छलएको 
रेछखनि । ्पछहलो चरणको लगत गाछवस तहको कमनिचारी, नागररक व्डा मञचका प्रछतछनछध 
र सथानी्य छमलेर मे २०१५ मा छलइएको छथ्यो । रोस्ो चरणको लाछग मे २०१५ मै अछत 
प्रभाछवत १४ छजललामा लगत िोली खिाउन केनद्री्य रैवी प्रको्प उद्ार सछमछतको छसफाररस 
बमोछजम मछनत्र्पररषर्ले भूकम्प प्रभाछवत क्षेत्रमा खछिने िोलीको संछक्षप्त का्यनिछवछध २०७२ 
सवीकृत ग¥्यो । ्यो का्यनिछवछध अनुसार सो िोलीले ्यी अछत प्रभाछवत १४ छजललामा छव्पर ्
्पछिको आवश्यकता आकलन (्पोसि-छ्डजासिर नी्ड एसेसमेनि) का्यनि र गाछवसको उद्ार, 
राहत र शीघ्र ्पुनलानिभ समेतको का्यनिलाई व्यवछसथत गननि एक जनाको ररले उ्पसछचव, 
शाखा अछधकृत, वा छवद्ाल्य छनरीक्षक; छसछभल इछनजछन्यर वा सबइछनजछन्यर; सहा्यक 
सतरको ना्यब सुबबा वा खरररार; समबछनधत गाछवसको सछचव वा नगर्पाछलकाको व्डा 
सछचव वा प्राछवछधक सहा्यक; र का्यानिल्य सह्योगी सछहत ्पाँच जनाको एक िोली 
खिाउने व्यवसथा छथ्यो (ने्पाल सरकार २०७२) । ्यो िोलीले मे २०१५ मा हाकुमा फेरर 
लगत छल्यो । खास भूकम्प ्पीछ्डतको ्पछहचानमा राजनीछत भएको कुरा बाछहर आए्पछि 
आवासका लाछग अनुरान छरनुभनरा ्पछहला राताले खास भूकम्प ्पीछ्डतको लगत संकलन 
गनुनि्पनने शतनि अगाछ्ड राख्यो (गौतम र कुमार २०७३) । तेस्ो चरणमा, राज्यले भूकम्प 
प्रभाछवत छनजी आवास ्पुनछननिमानिण अनुरान छरन ्पछहलाको सबै तथ्यांकलाई मान्यता 
नछरने गरी केनद्री्य तथ्यांक छवभागबाि छ्डसेमबर २०१५ रेछख कररब रुई मछहना लगाएर 
भूकम्प प्रभाछवत आवास ्पुनछननिमानिण लगत संकलन का्यनिक्म अनतगनित तथ्यांक संकलन 
ग¥्यो । तथाछ्प, छवछभनन गैरसरकारी संसथा र छनजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले आफनो 
आवश्यकता अनुसार लगत संकलन गरेको उराहरण ्पाइनि । ्यसतो लगत संकलन प्रा्यः 
ती सरोकारवालाहरूले आफनै प्र्योजनका लाछग गरेको रेछखनि । साथै, छतनले छलएको 
प्रा्य: लगत बाछहर सावनिजछनक भएका िैनन् ।

्पछहलो र रोस्ो लगत संकलनमा ्पूणनि, आंछशक र सामान्य क्षछतमा को ्पनने वा न्पनने 
भनने छवष्यमा रेशैभर छववार भएको ्पाइनि । ्यसमा राजनीछतक प्रभाव र शछक्तको आ्डमा 
आफनो मानिेलाई फाइरा हुने गरी भूकम्प प्रभाछवत ्पछहचान गरेको कुरा सतहमा आ्यो (र 
एछश्या फाउण्ेडशन, ्युके ए्ड र ्ेडमोके्सी ररसोसनि सेनिर सन् २०१५) । सरकारले भूकम्प 
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प्रभाछवत घरलाई रातो, ्पहेलँो र हरर्यो समूहमा वगटीकरण गनने भ्यो । राज र गौतम (सन ्
२०१५) ले प्राछवछधकले हेरेको आधारमा मातै्र गररने वगटीकरण न्या्योछचत नहुने तकनि  गरेका 
िन् । बसनै नछमलने घरलाई ्पछन आंछशक (्पहेलँो) क्षछतको समूहमा राछखए । रसुवाको 
स्याफु्बेसीमा भने होिेलवालाले ्प्यनििकलाई मध्यनजर गरेर क्षछत भएको घरलाई ्पछन आंछशक 
क्षछतमा राखे । तर, ्प्यनििकको चहल्पहल नरेखे्पछि फेरर ्पूणनि क्षछतमा राखेको ्पाइ्यो ।17

्पराजुली (सन् २०१५) ले राज्यले “्पररवार” लाई हेनने द्ैध चररत्रमाछथ आलोचना 
गरेका िन् । उनी राज्यले कर छलने बेलामा “्पररवार” मा अछभभावक नछचनने तर भूकम्प 
्पीछ्डत ्पछहचान गरानि अछभभावक सछहत “्पररवार” लाई मान्यता छरने द्ैध चररत्र रेखाइरहेको 
बताउँिन् । उनका अनुसार ठुलो छव्पर्लाई रेस्पोनस गनने माछमलामा राज्यको सामूछहक र 
संसथागत अक्षमता रेछख्यो । भूकम्प लगत्ै ्पररवार, घर, सवाछमतव, बसाइ, एकाघर, सगोल 
जसता सामान्य शबर समेत अस्पष्ट र द्नद्ग्रसत भए (माछिनिन चौतारी २०७३) । तथाछ्प, 
हाकुमा भने ्पूणनि, आंछशक र सामान्य क्षछतको छववार भएन, छकनछक हाकुका सबै घर ्पूणनि 
रू्पमा क्षछतग्रसत छथए । ्यहाँ ्पछन गाछवसका रुई जना कमनिचारी, नागररक व्डा मञचका 
प्रछतछनछधहरू र सथानी्य छमलेर मे २०१५ मा ्पछहलो लगत छलए । घरधुरी सात स्य भनरा 
बढी आ्यो ।18 राछट्रि्य जनगणना सन् २०११ अनुसार ्यहाँ जममा ४४३ घरधुरी छथ्यो 
(गभनमनेनि अफ ने्पाल सन् २०१४) । घरधुरी ्यछत धेरै बढे्पछि संकछलत तथ्यांकप्रछत 
छजललामा कसैलाई छवश्वास लागेन । रसुवाको ततकालीन छजलला छवकास सछमछतले फेरर 
छजललाबाि खिाएका चार जना र गाछवसका कमनिचारी छमलेर ्पुनः मे २०१५ मा नै हाकु 
गाउँको लगत छलए । अछन छजलला आएर सवनिरली्य सं्यनत्रले रूजु गरानि घरधुरी झन् बढेर 
७५१ ्पुग्यो र छजलला छवकास सछमछतले ्यसैलाई वैधाछनकता छर्यो ।19 हाकु गाछवसले 
तेस्ो ्पिक तथ्यांक संकलन भएर नआउँरासमम ्यही घरधुरीको आधारमा भूकम्प ्पीछ्डत 
्पछहचान र राहतको काम ग¥्यो, र ्यसैका आधारमा सरकारले छवछभनन चरणमा प्ररान 
गरेको सात हजार, १५ हजार, १० हजार रु्पै्याँ सह्योग हाकुलीले प्राप्त गरे ।20 तथाछ्प, 
राहत र सरकारको राहत प्याकेज ७५१ जना घरधुरीमध्ेय केहीले छलएनन् । ्यसो हुनुको 
्पिाछ्ड धेरै हाकुली भूकम्प लगत्ै गाउँ िा्ेडर काठमा्डौ ँ र छचतवनछतर छनसकेका छथए । 

17 रसुवा स्याफु्बेसीका एक व्यवसा्यीसँग छ्डसेमबर ३०, २०१५ मा गररएको कुराकानी ।
18 हाकु गाछवस सछचव छनमनिल मगरातीसँग छ्डसेमबर २९, २०१५ मा गररएको कुराकानी ।
19 हाकु गाछवसका ततकालीन कमनिचारी भुजुङ तामाङसँग छ्डसेमबर २७, २०१५ मा गररएको 

कुराकानी ।
20 सरकारले छवछभनन चरणमा भूकम्प प्रभाछवतको लाछग राहत सवरू्प भूकम्प गए लगत् ै

सात हजार, असथा्यी वाससथान बनाउन १५ हजार र जा्डोमा न्यानो लुगाको लाछग १० हजार 
रु्ैप्याँ छरएको छथ्यो ।
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तेस्ो ्पिक, छ्डसेमबर २०१५ रेछख जनवरी २०१६ समम हाकुमा रुई जना प्राछवछधक र 
गाछवसका रुई जना कमनिचारीको सह्योगमा ्पुनः लगत संकलन भ्यो । ्यो चरणमा हाकु 
गाछवसका व्डा ८ र ९ का सथानी्य बाछसनरा सुकखा ्पछहरोले छवसथाछ्पत भएको कारण 
छवसथाछ्पत ्पररवारको गाउँ गएर लगत छलन समभव छथएन । त्यसैले लगत संकलकले 
सथानी्यको लगत छशछवरमै छलएका छथए । ्यो चरणमा गररएको लगत संकलन का्यनिक्म 
अनतगनित तथ्यांक संकलन गरानि घरधुरी झन् बढेर ८०३ ्पुग्यो ।21

राहत प्रछक््यामा अरू ठाउँमा जसतै ्पािटीगत राजनीछतबाि हाकु ्पछन अिुतो रहेन । 
राज्यका छवछभनन छनका्यले छवछभनन सम्यमा संकलन गरेका तथ्यांक सवनिरली्य सं्यनत्रको 
रुजुछबना अछघ बढ्न सकरैनथ्यो । हाकुमा छलइएको ्पछहलो र रोस्ो चरणको लगत संकलनमा 
छवछभनन राजनीछतक ्पािटीहरूलाई सँगै छह््ँडन आग्रह गरे ्पछन कमनिचारीको जसतो भत्ा नभए्पछि 
उनीहरू लगत संकलनमा छहँ्ेडनन् । कमनिचारीले संकलन गरेको तथ्यांक भने सबैले धुनच े
र छवछभनन छवसथाछ्पत छशछवरमा बसेर रुजु गथने । तेस्ो चरणको लगत संकलनका क्ममा 
घरमूली अरूबाि प्रभाछवत नहोस् भनेर िुटै राखेर लगत छलनु्पनने उ्पा्य गरर्यो । तर, घरको 
फोिो छखचनु्पनने, घर्पररवारको ्पूरा छववरण छरनु्पनने, फारम भननि लामो सम्य लागने, त्यसमाछथ 
भूकम्प ्पीछ्डत ्पछहचानको कुरा भएको हुनाले गाउँमा मानिे झुछममने कुरा त सामान्य भ्यो । 
सरकारको भूकम्प ्पीछ्डत ्पछहचान का्यनिक्म तेस्ो ्पिक ्पछन छववाररछहत हुन सकेन ।

्यसरी सरकारले भूकम्प ्पीछ्डत ्पछहचान गननि तीन ्पिक तथ्यांक संकलन ग¥्यो । भूकम्प 
्पीछ्डत ्पछहचान गरे ्पछन गाउँको जछिलतामा छभजन नसकने प्राछवछधक सथानी्यको एकमना 
छवचारमा होमा हो थपन बाध्य भए । तेस्ो ्पिकको सरकारको तथ्यांक संकलन्पछि ्पछन गनुासो 
भए राखन ्पाउने प्रावधानले अझै केही िुिेका घर्पररवार थछ्पएर अछहले ८०३ भनरा बढी 
भएको ि । ्यसले राज्यले छवगतमा गरेको तथ्यांक संकलनप्रछत सवतः प्रश्न उबजाएको ि ।

राज्य, ्ुपनछननिमानिण र व्यवस्ा्पन
्यो खण्डमा भूकम्प ्पश्ात् प्रभाछवतलाई लछक्षत गरेर राज्यले ल्याएका छवछभनन ऐन, नीछत, 
छन्यम, छनरनेछशका, इत्याछरको भुई ँतहमा अभ्यास कसतो रह्ो भनने छवशे्षण हुनेि । राहत 
छवतरण का्यनिक्म अछघ बढ्न थाले्पछि राहत छवतरणमा हुन सकने “्ुडछपलकेशन” लाई रोकन 
भनेर सरकारले एकद्ार प्रणाली लाग ूग¥्यो । ्यसले कुनै ठाउँमा राहत सामग्री ्या ्पनुछननिमानिणको 
काम गननि चाहे सरकारको सं्यनत्रबाि अछघ बढ्नु ्पनने भ्यो । सरकारले प्रधानमनत्री राहत 
कोष ख्डा ग¥्यो । छजलला तहमा राहत छवतरण गननि चाहे छजलला रैवी प्रको्प तथा उद्ार 
सछमछत माफनि त गनुनि्पनने भ्यो । ्यछर कसैले छजललामा आफनो इचिा अनुसार गरे छचठी्पत्र र 

21 छनजी आवास ्पुनछननिमानिण अनुरान समझौताका लाछग िनोि भएको लाभग्राही सूची अनुसार ।
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छसफाररसमा झमेला हुनथ्यो । सरकारले एकद्ार नीछत लागू गरे ्पछन भुई ँतहमा का्यानिनव्यन 
हुँरा छववाररछहत भने हुन सकेन । ्यसबारे हाकुका एक जना सथानी्यको अनुभव ्यसतो ि :

हाम्ो सकूलको लाछग केही सामान राताले सह्योग गनने भ्यो । गाउँको सकूललाई खासै 
सह्योग आएको छथएन । मैले ्पछहला छजललामा कुरा राखे ँ । एकद्ारको नाममा मेरै 
गाउँमा जानि भनने िैन । त्यसैले मैले ्पछहला छजललामा खबर गनुनिभनरा अछघ नै सकूलको 
सामान गाउँ नछजक ्पु¥्याएँ । अछन मात्र छजललामा खबर गरे ँ । गाउँ नछजक लछगसकेको 
सामान फकानिउन गाह्ो छथ्यो । तर, छजललामा ्पछि छसफाररस छलँरा छकचछकच गरे ।22

उनको छवचारमा ्पहुँच भएकाले एकद्ार प्रणालीमा हालीमुहाली गिनिन् र जहाँ जछतसुकै 
समान छवतरणको कुरा गरे ्पछन तलमाछथ भइहालि । उनको अनुभवमा एकद्ार प्रणाली 
राज्यको आ्डमा कसैलाई सथाछ्पत र कसैलाई छवसथाछ्पत गनने प्रणाली रहेि ।

त्यसै गरी, भूकम्प जाँरा सथानी्य छनका्यको चुनाव नभएको लामो सम्य भएकाले 
गाछवस तहमा राज्यका प्रछतछनछधका रू्पमा गाउँमा गाछवसका कमनिचारी छथए । गाउँ तहको 
छनका्य, सवासथ्य चौककीका कमनिचारी, छवद्ाल्यका छशक्षक, र सथानी्य सव्ंयसेवक नभएका 
होइनन् । तथाछ्प, नागररकको राज्य सँगको गुनासो सुनुवाइ र रैछनक काम-कारवाहीको 
केनद्र गाछवस का्यानिल्य छथ्यो । राज्यले आफनो का्यनिक्म नागररकको घररैलोमा ्पु¥्याउने 
र नागररकको अवसथा बुझने माध्यम गाछवस नै छथ्यो । द्नद् कालमा माओवारी ्पक्षले 
गाछवस भवन क्षछत ्पु¥्याएको छनहुँमा गाछवसको काम-कारवाही धुनचे सरेको छथ्यो । त्यसैले, 
भूकम्प प्रभाछवत हाकुलीले राज्यले छवछभनन चरणका राहत (सात हजार, १५ हजार र १० 
हजार) र सेवा छजलला सररमुकाम (धुनचे) बाि छलएका छथए । गाछवसका कमनिचारी आफनो 
र गाछवसको अत्यावश्यक काम ्परे मातै्र गाउँमा ्पुगथे । जसले गरानि घणिौ ँ लगाएर राहत 
र सेवा छलन सररमुकाम आउँरा धेरै गाउँलेका केही रकम त सररमुकाममै खचनि हुनथ्यो । 
नागररकको घररैलोमा राज्य न्पुगरा हुने सासतीको एउिा झलक मातै्र हो ्यो । 

राज्यले भने भूकम्प ्पीछ्डतको खोज, उद्ार, राहत र ्पुनछननिमानिणका सबै चरणका काममा 
गाछवसका कमनिचारीको अछनवा्यनि उ्पछसथछत हुनु्पनने भनेर बाध्यता जसतै गराएको छथ्यो । 
भकूम्पका बखत सबै गाछवसमा कमनिचारीको ्पर्पूछतनि भएको छथएन । एक सछचवलाई एकभनरा 
बढी गाछवसको छजममेवारी छथ्यो । गाछवस सछचवलाई का्यनिभार अनुसार सेवासुछवधा भने 
थ्प हुन सकेको छथएन । ्यसैलाई मध्यनजर गरदै का्यनिबोझको मुद्ा उठाएर भूकम्प प्रभाछवत 
छजललाका गाछवस सछचवले आनरोलन गरे । गाछवस सछचव हकछहत केनद्र, छजलला का्यनि 
सछमछत, रसुवाद्ारा अछप्रल ३, २०१६ मा ऐक्यबद्ता जाहेर गररछरन आग्रह गरे ्पछि ने्पाल 

22 हाकुका एक सथानी्यसँग जनवरी १, २०१६ मा गररएको कुराकानी ।



44 |  रुख गुरुङ

छनजामती कमनिचारी ्युछन्यन (संघ), रसुवाले जारी गरेको छवज्छप्तमा उक्त आनरोलनको 
मागबारे ्यसो भछनएको ि :

...एक गाछवस एक सछचव व्यवसथा्पन हुनु्पनने, ्पुनछननिमानिण प्राछधकरण गठन भई का्यनि 
प्रारमभ गररसकेको अवसथामा ्पुनछननिमानिण समबनधी का्यनि अत्यछधक का्यनिबोझका 
कारण का्यानिनव्यन गननि असहज हुने हुँरा ्पुनछननिमानिण समबनधी का्यनि गननि िुटै कमनिचारी 
प्राछधकरणबाि व्यवसथा्पन गनुनि्पनने, गाछवस अध्यक्षको समेत थ्प छजममेवारी समहालेको 
कारण मनत्राल्यबाि गछठत का्यनिरलले ्पेश गरेको प्रछतवेरन बमोछजम थ्प प्रोतसाहन भत्ा 
उ्पलबध गराउनु्पनने माग छथ्यो ।23

 
्पछि ्यो आनरोलन छफल्डमा खछिँरा थ्प प्रोतसाहन भत्ा ्पाउने समझौतामा िंुछगएको छथ्यो । 
तर, ्यही आनरोलनको प्रभावले ्पछन कररब एक हप्ता ्पुनछननिमानिणको काममा छढलाइ भ्यो ।

त्यसै गरी, राछट्रि्य ्पुनछननिमानिण प्राछधकरण बनाउने छनणनि्यसँगै शहरी छवकास तथा 
भवन छनमानिण छवभागले भूकम्प ्पछिको ्पुनछननिमानिणका लाछग भूकम्प छनरोधक भछनएका 
१७ छकछसमका घरको नकसा अकिोबर २०१५ मा छसफाररस ग¥्यो । ्यी नकसा भूकम्पी्य 
जोछखमका दृछष्टले उ्प्युक्त भूकम्प प्रछतरोधी भनेर राबी गररएको ि (शहरी छवकास तथा 
भवन छनमानिण छवभाग २०७२) । तर ्यो छ्डजाइन छवछभनन जाछत, आछरवासी, संसकृछत र 
भूगोल सुहाउँरो िैन । ्यो छ्डजाइनमा आछरवासी वा सथानी्य जाछतको वासतु, छनमानिण 
शैली, ्परम्परा, सौनर्यनिबोध र भौगोछलक छवछवधता झछलकँरैन । ्यो काठमा्डौमँा त्यार 
्पाररएको छथ्यो, र ्यो बनाउँरा भूकम्प प्रभाछवत क्षेत्रका बाछसनरासँग सललाह र िलफल 
गररएन (तामाङ २०७३) । ्यो शैलीभनरा रसुवाको हाकु, गलाङ, र लाङिाङको तामाङ 
जाछतको घर छनमानिण शैली फरक ि । हाकुमा एकै घरको तललो तलामा वसतुभाउ राखने र 
माछथललो तलामा माछनस बसने गिनिन्, जसले बखानिमा जुका, स्पनि, भ्यागुता र जा्डोमा छचसो 
िलन मद्त गिनि  । हाकुका गाउँमा भूकम्प अछघका घर प्रा्य: काठ र ढंुगाबाि बनेका छथए/
िन् । सरकारले छनधानिरण गरेको शैलीले भने छसमेनिको आवश्यकतालाई मुखर बनाउँि र 
बढी खछचनिलो ि । ्यसले गाउँमा छसमेनिको प्र्योग तीव्र बनाएर सथानी्य वसतु र ्परम्परागत 
सी्पलाई छवसथाछ्पत गराउन भूछमका खेलेको ि । भूकम्प गएको एक वषनिछभत्र हाकुभरर 
कमतीमा ्पछन स्य घरको जग भूकम्प अछघकै शैलीमा बनाइसकेको वा बनाउने क्ममा 
छथ्यो । सरकारले ल्याएको घरको मा्परण्ड छव्परीत हुने ठानेर कछतले बीचमै काम रोके । 

23 ने्पाल छनजामती कमनिचारी ्युछन्यन (संघ), रसुवाले अछप्रल ४, २०१६ मा छनकालेको 
छवज्छप्त ।
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घर बनाइरहेकाले सरकारको मा्परण्डमा ढालने प्र्यतन गरे । केही सथानी्यले ्पछहलाकै 
अनुसार घर बनाए, र ्पुनछननिमानिणमा आएको अनुरानको लाछग फेरर िुटै घर बनाए ।

छजललाका छवछभनन संरचनामा त्यहाँको सथानी्य जनता र संघ-संसथाको बारेमा ्प्यानिप्त 
जानकारी नहुनु राज्य ्पक्षको अकको कमजोरी हो । छजललामा को, कसरी र के काम 
गरररहेका िन् भनने बारेको व्यवछसथत सूचना छजलला सं्यनत्रसँग छथएन । ्यस माछमलामा 
छजलला संरचनामा तथ्यांक कछत कमजोर छथ्यो भनने कुरा एक सरकारी कमनिचारीले मेरो 
सथलगत का्यनिको क्ममा मसँग सोधेको भनाइले थ्प ्पुछष्ट गिनि , “रसुवामा कसले कछत खचनि 
गरेका िन् भनने जानकारी वा छहसाबछकताब त्पाईसँंग ि वा ्पाउनु भए छजलला छवकास 
सछमछतलाई उ्पलबध गराउनु होला ।”24

रसुवाको छजलला रैवी प्रको्प उद्ार सछमछतसँग भएका भूकम्प ्पछिका छवछभनन खाले 
तथ्यांक अ्पूरो छथ्यो । छजललामा ्यो सछमछतलाई व्यवछसथत गननि जमनिन सह्योग छन्योग 
(जीआईजे्ड) ले एक जना कमनिचारी राछखछरएको छथ्यो । तथाछ्प, ्यो सछमछतले छवछभनन 
सरोकारवालासँग तथ्या ंक र सूचना संकलन गरे ्पछन प्रशोधन गरेर व्यवछसथत गननि सछकरहेको 
छथएन । ्यो सछमछतले आफूसँग भएको सूचना छरन ्पछन आनाकानी गथ्यको । अध्य्यनको 
क्ममा छजलला तहको एउिा शाखामा भकूम्पमा ्परेर मरेका मछहला र बालबाछलकाको सूचना 
मागेको छथएँ । संवेरनशील हुने भनरै सो सूचना मलाई छरइएन । तर, उक्त सूचना ्पछहला नै 
केनद्रले वेबसाइिमा प्रकाछशत गररसकेको रहेि । ्यसले भूकम्प ्पछिको ्पुनछननिमानिणमा सूचना 
“होल्ड” गनने, सावनिजछनक प्र्योगको लाछग नछरने र राज्यको अकको सं्यनत्रले सावनिजछनक 
गररसकेको कुरा ्पछन थाहा न्पाउने राज्यको छचत्र रेखाउँि ।

हाकुको छवछिष्ट ्पररछस्छत र त्यसले ल्याएको जछिलता

गुठी जगगा
साछवक हाकु गाछवस व्डा नं. २, ३, ४, ५, ६ र ७ का प्रा्य: लाभग्राहीको घर र जगगा 
काठमा्डौकँो सव्यमभू ्पुरानो घ्याङ गुठीको नाममा ि । एक सथानी्यका अनुसार २०३५ 
सालमा सरकारले हाकुका व्डा नं. १, ८ र ९ को जगगा व्यछक्तको नाममा ना्पी गरेको 
छथ्यो । त्यही बेला ्यी ि ओिा व्डामा ्पछन जगगा ना्पीका लाछग अछमन ्पुगरा हाकुलीले 
गुठीको नाममा रहेको शेरो जगगा नापन सव्यमभू ्पुरानो घ्याङ गुठीको लामाहरू (गुछठ्यार) 
लाई ्पछन बोलाएको छथ्यो । तर, त्यही बेला गुठीका लामाहरू र हाकुका मुछख्याले 
व्यछक्तको नाममा जगगा नापन छरएनन् । सथानी्यका अनुसार जनताले उ्पभोग गरररहेको 

24 छजलला छवकास सछमछत, रसुवाका एक कमनिचारीसँग माचनि १४, २०१६ मा गररएको 
कुराकानी ।
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जगगा व्यछक्तको नाममा रतानि हुँरा कुनै छरन कर छतननि नसकरा सरकारको हुने भ्यले मुछख्याले 
नापन छरएनन् । सव्यमभू ्पुरानो घ्याङ गुठीलाई वषनिमा एक ्पिक सामान्य कुत सवरू्प 
प्रत्ेयक वषनि अननबाली, केराको घरी, छससनु, फूल, रहीको ठेककी, मासु छरँरा ्पुछगरहेको ि, 
छकन व्यछक्तको नाममा गनने भनने मुछख्याको कुरा छथ्यो । त्यसैले बाँककी ि ओिा व्डाको 
जगगा गुठीकै नाममा रह्ो ।25

भूकम्पअछघ हाकुको जगगालाई रैकर बनाउने केही प्र्यास भएका छथए । ्पछहलो 
प्र्यास २०५० को रशकमा भएको छथ्यो । प्रत्ेयक मोहीले ्पाँच स्य रु्पै्याँ माल्पोत 
का्यानिल्यमा बुझाएमा मोछह्यानी ्पुजानि ्पाउने बताइएको छथ्यो । तर सथानी्य नेताले भोछल 
छसत्ैमा ्पाउन सकने जगगा अछहले ्पाँच स्य रु्पै्याँ बुझाएर छलन जरुरी नभएको र आफनो 
जगगा कतै नजाने तकनि  छरएकाले हाकुलीले प्रछक््या अगाछ्ड बढाएनन् ।26 रोस्ो, २०५२ 
साल्पछि माओवारी द्नद् अवछधभर कसैले ्पछन ्पुरानो सत्ालाई कर छतननि न्पनने भने्पछि 
प्रा्य: हाकुलीले गुठीलाई कर छतरेनन् । माओवारी शाछनत प्रछक््यामा आएको एक रशक 
्पुछगसक्यो र सथानी्यले अब कर छतरानि लाखौ ँ ्पुगन सकथ्यो । तर अछहले सरकारको न्याँ 
का्यनिछवछध अनुसार ्पाँच हजार रु्पै्याँमा न्याँ मोही ्पुजानि बछनरहेको ि । तेस्ो, ्यो बीचमा ्यो 
गुठीको नाममा रतानि रहेको जगगाको लाल्पुजानि छरलाइछरनिु भनेर काठमा्डौकँो सव्यमभूका 
नीरबहारुर लामा र उनका िोरा प्रवीण लामाले सथानी्यबाि कररब एक करो्ड ५५ लाख 
रु्पै्याँ उठाए । सथानी्यले ्पैसा बुझाए्पछि बाबु-िोरा नै हराए । हाकुका १६ ्पररवारको 
्पैसा फँसे्पछि गाउँलेले प्रहरीमा जाहेरी छरए । जाहेरी लगत्ै प्रहरीले बाबु र िोरालाई ्पक्ाउ 
गरी अनुसनधान थाल्यो । ्यही कारण ठगी मुद्ामा नीरबहारुर लामा रसुवा कारागारमा 
िन् (्पौ्ेडल २०७१) ।

भकूम्पअछघ गुठी जगगा र सथानी्य बीचमा भएको तनाव भकूम्प्पछि सरकारले भकूम्प 
प्रभाछवत लाभग्राहीलाई “ओनर छरिभन फे्मवकनि ” मा समेि्ने भए्पछि फेरर सतहमा आ्यो । 
एमनेष्टी इनिरनेशनल (सन् २०१७) को बिब्डिङ इनइक्ाबिटी प्रछतवेरन अनुसार ओनर छरिभन 
आवास ्पनुछननिमानिण का्यनिक्म अनतगनित लाभग्राहीको छनजी आवास ्पनुछननिमानिणको लाछग व्यछक्तको 
जगगाधनी प्रमाण्पुजानि (लाल्पुजानि) महत्व्पूणनि हुनि । ्यसै प्रछतवेरन अनुसार ्यो शतनि ने्पाल 
जसतो ऐछतहाछसक रू्पमा सामनती भसूवाछमतव प्रणाली र सथानी्य अनौ्पचाररक भ-ूसमबनध 
भएको व्यवसथामा लागू हुन गाह्ो ि, जसको कारण ्यो आवास का्यनिक्मबाि सबैभनरा 
सीमानतमा रहकेो समरुा्य, भछूमहीन बछहट्करणमा ्पिनिन् । हाकुको हकमा ्पछन ्यो लागू भ्यो ।

सरकारले भूकम्प प्रभाछवत आवास ्पुनछननिमानिण लगत संकलन का्यनिक्म लगत् ै
लाभग्राहीसँग छनजी आवास ्पुनछननिमानिण समझौता शुरू ग¥्यो । माचनि १३, २०१६ मा 

25 हाकुका सथानी्यसँग अनुसनधानको क्ममा फरक-फरक छमछतमा गररएको कुराकानी ।
26 हाकुका एक सथानी्यसँग जनवरी ३, २०१६ मा गररएको कुराकानी ।
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रोलखाको छसंगिीबाि प्राछधकरणका का्यनिकारी प्रमुख सुशील ज्वालीले रोलखा साछवक 
लारुक-८ का जगतबहारुर खत्रीलाई अनुरान समझौता्पत्र हसतानतरण गरेर ्यो काम शुरू 
भ्यो (माननधर २०७२) । ्यसको लाछग नागररकताको प्रमाण्पत्र, जगगाधनी प्रमाण्पुजानि र 
सवनेक्षणको सम्यमा छरइएको छनससालाई अछनवा्यनि गरेको छथ्यो । राज्यले छनजी आवासका 
लाछग ल्याएको का्यनिछवछधले शुरूमा गुठी जगगामा बसरै आएका बाछसनराबारे केही बोलेन । 
भूकम्प प्रभाछवत छजललाका केही गाछवसका लाभग्राहीसँग प्रारमभमा गररएको अनुरान 
समझौताका रौरानमा आएका गुनासा र अस्पष्टतालाई भूकम्पिाट क्षबिग्रसि बनजी आ्ास 
्पुनबननिमानिण अनुदान सहा्यिा जानकारी ्पुबसिका माचनि २०१६ मा प्रकाछशत गरेर त्यस माफनि त 
छनराकरण गननि खोज्यो (राछट्रि्य ्पुनछननिमानिण प्राछधकरण २०७२क) । ्यसमा ्पछन प्रसिसँग 
लाभग्राहीसँग जगगाधनी ्पुजानि हुनु्पनने उललेख गररएको छथ्यो । ्यसैमा गुठी जगगाका लाछग 
िुटै का्यनिछवछध बछनरहेको र उक्त का्यनिछवछध आए्पछि सोही अनुसार हुने र हाललाई 
गुनासोको रू्पमा रतानि गननि सछकने प्रावधान अछघ सारर्यो । हाकुलीको जगगा गुठीका नाममा 
भएकोले जगगाधनी ्पुजानि हुने कुरै भएन । त्यसैले राज्यले ल्याएको ्पुनछननिमानिण अनुरान 
सहा्यता हाकुलीले ्पाउन सकेनन् । गुठी जगगाको समस्यालाई समबोधन नगररएकोले न्याँ 
जानकारी ्पुछसतकाले ्पछन हाकुलीको समस्या समाधान गननि सकेन ।

त्यसको केही सम्य्पछि, जनवरी ८, २०१७ मा “भूकम्प प्रभाछवत छनजी आवास 
्पुनछननिमानिण अनुरान छवतरण का्यनिछवछध” मछनत्र्पररषर्ले ्पास ग¥्यो । ्यो का्यनिछवछधले गुठी 
जगगामा बछसरहेका लाभग्राहीबारे छनमन प्रावधान ल्या्यो (हेनुनिहोस्, ताछलका १) । 

ताछलका १ : अस्पष्टताको प्रकृछत र समाधानको उ्पा्य
अस्पष्टताको प्रकृछत समाधानको उ्पा्य समाधानको उ्पा्य 

लाभग्राहीको सचूीमा नाम 

भएको तर गठुीको रू्पमा रतानि 

भएको जगगा सवप्र्योजनको 

लाछग प्र्योग गननि चाहकेो ।

गठुीकै रू्पमा जगगा रतानि रहकेो अवसथामा 

गठुी संसथानको छसफाररसको वा सथानी्य 

तहको छसफाररस र मचुलुकाको आधारमा 

हुने ।

नागररकताको प्रमाण्पत्र, 

सवनेक्षणको छनससा, सथानी्य 

तहको छसफाररस र मचुलुका ।

गुठीकै जगगा रतानि रहेको अवसथामा गुठी संसथानको छसफाररस वा सथानी्य तहको 
छसफाररस र मुचुलकाका आधारमा ्पछन लाभग्राहीसँग समझौता हुन सकने भ्यो । सरकारले 
लाभग्राहीसँग समझौता शुरू गरेको कररब १० मछहना्पछि मात्र गुठीको रू्पमा रतानि भएका 
जगगामा बछसरहेका लाभग्राहीसँग समझौता भ्यो । हाकुमा ्यसतो छकछसमका लाभग्राहीसँग 
समझौता गरानि भूकम्प गएको झण्ैड रुई वषनि ्पुगनै लागेको छथ्यो । ्यसरी प्रभाछवत ि ओिा 
व्डाका बाछसनराको छनजी आवास ्पुनछननिमाण समझौता आफनै लाल्पुजानि हुनेहरूभनरा कररब 
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१० मछहना ्पछिमात्र हुन सक्यो । राज्यको ओनर छरिभन फे्मवकनि ले गरानि जगगाधनी ्पुजानिका 
लाछग वषषौंरेछख संघषनि गरररहेका ्पररवारलाई भूकम्प ्पीछ्डत लाभग्राही सूचीमा ्पननि थ्प 
संघषनि गनुनि ्प¥्यो । राज्यको ्यसतो नीछतले ्पीछ्डतहरू झन् ्पीछ्डत बनाउन सह्योग ग¥्यो ।

छवस्ाछ्पत बसती
भूकम्प्पछि हाकुछभत्र भूकम्प ्पीछ्डतबीच छवछवधता ्पाइनि । भूकम्प लगत्ै हाकुका आठ 
ओिा व्डा (व्डा नं. १ बाहेक) वरर्परर सुकखा ्पछहरो ग्यो । ्यी आठै व्डाका मानिे 
सुकखा ्पछहरो कारण छवसथाछ्पत भएर रसुवाकै धुनचे, काछलकासथान, र बेत्रावती वरर्परर 
असथा्यी छशछवरमा बसे । भूकम्प प्रभाछवतको छहसाबले हेनने हो भने हाकुलाई मोिामोिी तीन 
तररकाले बुझन सछकनि (हेनुनिहोस्, ताछलका २) । ्यसरी, हाकुसछहत ्डाँ्डागाउँ, ठुलोगाउँ, 
भोलनेका स्यौ ँ घरधुरीलाई सरकारको भौगछभनिक अध्य्यन प्रछतवेरनको आधारमा राछट्रि्य 
्पुनछननिमानिण प्राछधकरणले जोछखम्युक्त बसती छनधानिरण ग¥्यो । ्यी गाउँहरू संसरी्य िोलीको 
सथलगत भ्मण्पछि ्पछन जोछखम्युक्त बसतीको रू्पमा ठहररए (गुरुङ र अरू २०७२) । 
्यसलाई समबोधन गननि सरकारले अछप्रल २०१७ मा जोछखम्युक्त बसती सथानानतरण तथा 
्पुनसथानि्पना समबनधी का्यनिछवछध ल्या्यो । ्यसले जोछखम्युक्त बसतीमा बसेका लाभग्राहीलाई 
मूलतः एउिा प्याकेज छर्यो । ्यो का्यनिछवछधको रफा ३ को उ्परफा ४ अनुसार जोछखम्युक्त 
बसतीमा बसेका लाभग्राही ्यछकन भएर सो बसतीका लाभग्राहीले आफनो इचिा अनुसार 
समबछनधत छजलला वा भूकम्प प्रभाछवत छजललामध्ेय नछजकको छजललामा बसाइँसराइ गननि 
सकिन् । त्यसका लाछग जगगाको प्रबनध लाभग्राही आफैले गनुनि्पिनि  । का्यनिछवछधको रफा 
४ अनुसार जोछखम्युक्त बसती सथानानतरणमा एककीकृत बसती छनमानिणमा प्रोतसाहन गननिका 
लाछग कमतीमा १० ओिा लाभग्राही ्पररवारले उ्पभोक्ता सछमछत गठन गरेर सुरछक्षत सथानमा 
बसती छनमानिण गननि जगगा खोजनु्पिनि  । ्यही का्यनिछवछधले एककीकृत बसतीमा जीछवको्पाजनिन 
समबनधी का्यनिक्म सञचालन गररने बता्यो (राछट्रि्य ्पुनछननिमानिण प्राछधकरण २०७३क) । 
्यसका लाछग सरकारले प्रत्ेयक घर ्पररवारलाई जगगा छकनन रुई लाख रु्पै्याँ छरने प्रावधान 
ल्या्यो (राछट्रि्य ्पुनछननिमानिण प्राछधकरण २०७३ख) ।

्यस का्यनिछवछधले लाभग्राहीलाई जगगा िानने सवतनत्रता त छर्यो, तर हाकु जसतो गाउँको 
सनरभनिमा जोछखम्युक्त बसती सथानानतरण तथा ्पुनसथानि्पनामा राज्यले जुन तरारुकता रेखाउन ु
्पनने छथ्यो, सो नभई राज्य रईु लाख रु्पै्याँ छरएर ्पछनि्यो । हाकुको हकमा जोछखम्यकु्त बसतीमा 
छवसथाछ्पत संख्या बढी भएकाले ्पुनसथानिछ्पत गरानि ठुलो मात्रामा जगगा आवश्यक ्पिनि । मेरो 
सथलगत का्यनिको क्ममा ्पछहला त सरकारी प्रछतछनछधले हाकुका छवसथाछ्पत ्पररवारलाई 
्यो का्यनिछवछध बननुअछघ सरकारले जगगा खोजरैि, नआछत्नुस्, धै्यनि गनुनिस् भनेर आश्वासन 
छरइराखथ्यो । तर, ्पछि आएर सरकारले का्यनिछवछध माफनि त आफूलाई चाछहने उ्प्युक्त जगगा 
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खोजने छजममा लाभग्राहीलाई नै िोछ्डछर्यो । ्यसरी सरकारले जगगा खोजने काममा छनरीहता 
प्रसतुत ग¥्यो । आज वषषौं कुरेर छतरू छतरका कछत लाभग्राही त गाउँ नै फकनि न थालेका िन् । 
्यसमा बेत्रावती छशछवरमा बसने एक सथानी्यले आफनो अपठ््यारो ्यसरी ्पोखे :

ताछलका २ : हाकुमा भूकम्प प्रभाछवतको प्रकार
क्र.स.ं भूकम्प प्रभाछवतको प्रकार छववरण

१.
भकूम्प प्रभाछवत, छवसथाछ्पत 

नभएको

साछवक हाकुमा नेछसङ (व्डा नं. १) मात्र छवसथाछ्पत नभएको गाउँ हो । 

्यो गाउँमा घर मात्र भतकेको छथ्यो ।

२.
छवसथाछ्पत भए ्पछन गाउँ 

फकनि न छमलने

हाकु गाछवसको हाकुबेसी र ठुलो हाकु (साछवक व्डा ३ रछेख ७ समम) 

का प्रा्यः गाउँले भकूम्प्पछि रसवुाको सररमकुाम धनुचमेा छवसथाछ्पत 

भए । भकूम्प्पछि गाउँ नछजकै सकुखा ्पछहरो ग्यो, ्डाँ्डाहरू छचरा ्परे, 

र सरकारले जोछखम्यकु्त बसती भनेर घोषणा ग¥्यो ।* गाउँलेले एक 

हप्ता छभत्रै धनुचमेा चार ओिा छवसथाछ्पत क्याम्प ख्डा गरे । सरकारले 

गाउँलाई जोछखम्यकु्त बसती घोषणा गरे ्पछन कछमतमा ५० घर्पररवार 

गाउँमा नै बसे । जसलाई बसतभुाउको मा्या छथ्यो, जसका घरमा धरैे 

केिाकेिी र बढुाबढुी छथए, जो गाउँ फकनि न ु्पिनि, छकन जाने भनथे र धनुच े

गएर ्पछन बसाइ अपठ््यारो हुनि भनेर आकलन गथने, उनीहरू गाउँमा 

नै बसे ।

३.
बसती सथानानतरण गनुनि्पनने र 

वरर्परर बसन छमलने

हाकुको सानो हाकु (व्डा नं. २), छतरू (व्डा नं. ८) र गोगने र 

मलैङु (व्डा नं. ९) का प्रा्य: सबै घर्पररवार भकूम्प ्पछिको सकुखा 

्पछहरोले ्पणूनि रू्पमा छवसथाछ्पत भए । गाउँ मानवछवहीन भ्यो । छतरू, 

गोगने र मलैङुबाि छवसथाछ्पत ्पररवार बेत्रावती नछजक सातछबसे, 

नौछबसे, बोहोरािार, काछलकासथानको गोमबो्डाँ्डा र धनुच ेवरर्परर 

क्याम्प बनाएर बसे । अछहले हाकु लगा्यत रसवुाकै छवछभनन ठाउँबाि 

छवसथाछ्पतका लाछग रसवुाको तललो ्पछहरेबेसी, छतरू र बोगिीिार 

तथा नवुाकोिको खोलेबेसी र शाछनतबजारमा एककीकृत बसती कतै 

बछससकेको कतै बसने क्ममा ि । सानो हाकुको लाछग हाकुकै 

्पाङछलङमा एककीकृत बसती बनने क्ममा ि । 

* ्पबहिा बज्िा दै्ी प्रको्प उद्ार सबमबिको बनणनि्यिाट र ्पबि भौगबभनिक टोिी प्रबि्ेदन अनुसार ।

हाम्ो गाउँ (गोगने) मा जहाँ ठुलो मात्रामा सुकखा ्पछहरो ग्यो, त्यहाँ फकनि न सकने छसथछत 
िैन । सरकारले उ्पलबध गराएको रुई लाखले सरकारी मा्परण्डको चार आना जगगा 
त जसोतसो छकछनएला । त्यस ्पछिको जीछवको्पाजनिनको ्पािो भने कसरी गनने अन्योल 
नै ि । कछतले छतरू छतर एककीकृत बसतीमा बसन जाउँ भनिन् । बसतीमा घर मात्र भएर 
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्पछन भएन, खेती्पाती गननि घणिौ ँ छहँ्ेडर बेसी झनुनि्पिनि  । बरु ्यही खालिेमा एककीकृत बसती 
बनाउन ्पाए त्यहाँभनरा सछजलो हुनथ्यो ।27

हाकुली बछसरहेको बेत्रावती नछजक खालिे क्याम्प छत्रशूली खोला छकनारामा ्पिनि  । राछट्रि्य 
्पुनछननिमानिण प्राछधकरणका ततकालीन का्यनिकारी प्रमुख गोछवनरराज ्पोखरेलले हाकुलीले 
्पुनवानिसको लाछग प्रसताव गररएको ठाउँ खालिेको समेत भ्मण गरे । ्यस साथै, ्पुनवानिसको 
प्रछक््या अछघ बढेको उर् घोष गरे । ्यो अछभ्यानलाई एछग्रकलचर ए्ड एशोछसएशन, कारुरी 
संसथा बसती ्पुनवानिसको लाछग सहका्यनि, र ्पुनछननिमानिण सर् भावना रूत सीताराम कटेल 
धुमुनिसले रसुवाको भूकम्प ्पीछ्डत र छवसथाछ्पतहरूको ्पुनछननिमानिण प्रछक््यामा सह्योग वाचा 
गरे (लाङिाङ न्यूज २०७३) । तर, प्राछवछधकको िोलीले उक्त ठाउँ एककीकृत बसतीका लाछग 
जोछखम्पूणनि भएको ठम्या्यो । त्यस्पछि खालिेमा एककीकृत बसती छनमानिणको ्योजना रद् 
भ्यो । सरकारको छजममेवार छनका्यको प्रछतछनछधले सबै ्यथाथनि नबुझी छरएको जथाभावी 
आश्वासनले सरकारको काम-कारवाहीमाछथ भईु ँतहमा अन्योल िा्यो । सथानी्यले आफूमाछथ 
राजनीछत भएको ठाने ।

सरकारले जगगा छकनन छरने भनेको रकम अ्पुग त िँरैि, रईु लाख रु्पै्याँको जगगामा 
घर बने ्पछन त्यसमाछथ जीछवको्पाजनिनको समस्या भने जछिलै ि । छवसथाछ्पतको संख्या 
ठुलो भएकोले छहजो एकै ठाउँमा बसने र ऐचँो-्पैचँो गरेर काम चलाउनेहरू जगगा अभावले 
गरानि िुरटएर बसनु्पनने बाध्यता ि । ्यसबाि ्पररवार र छिमेककीको सामाछजक रुरीले ्पानने 
असर आफनै ठाउँमा ि । ्प्यानिप्त जगगा अभावबीच जसोतसो सबै घरधुरीको लाछग एककीकृत 
बसतीको बनाउने ्योजना उर ्घोष गरे ्पछन राजनीछतक छखचातानी, “ब्युरोके्छिक” प्रछक््याको 
मार र कोरोना महामारीले गरानि एककीकृत बसतीहरू कछहले बछनसकने छनधो भइसकेको िैन । 
केही ्पररवार बाध्यताले गरानि ्पुरानै बसतीमा फछकनि न बाध्य िन् । रसुवाको खालिे छशछवरको 
स्यौ ँ्पररवार एककीकृत बसती बनेर सनने छरन कुरदैिन् । ्पछहला जगगा अभावलाई केही जगगा 
लाङिाङ राछट्रि्य छनकुञज अनतगनितको जगगामा व्यवसथा्पन गननि सछकनथ्यो । तर, छनकुञजको 
जगगामा बसती बसाउन छनकुञजको नीछत अथवा भूकम्प प्रभाछवत व्यछक्तको ्पुन्ानिस िथा 
सथानानिरणको िाबग ्न क्षेत्रको जगगा उ्पिब्ध गराउने समिन्धी का्यनिब्ब्ध २०७३ को रफा 
८ ले नछरने हुँरा त्यसमा जगगा ्पाउन कछठनाइ ि (राछट्रि्य ्पुनछननिमानिण प्राछधकरण २०७३ख) । 
हाकुलाई सम्यमा ्पुनसथानि्पना हुन छनकुञजको नीछतले ्पछन केही हरसमम असर ग¥्यो ।

27 रसुवाको खालिे छशछवरका एक सथानी्यसँग माचनि २७, २०१८ मा गररएको कुराकानी ।
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माछ्ललो छरििूली -१ जलछवदु्त ्परर्योजना (२१६ मेगावाि)28

रसुवाको छजलला रैवी प्रको्प उद्ार सछमछतले राहत र ्पुनछननिमानिणको काम गननि छवछभनन 
(अनतर)राछट्रि्य गैससलाई साछवक १८ ओिा गाछवस भागबण्डा लगाएको छथ्यो । राहत 
का्यनिक्ममा हाकुमा माछथललो छत्रशूली-१ जलछवद्ुत ्परर्योजना (२१६ मेगावाि) ले काम 
गरेको हुँरा ्यही ्परर्योजनालाई हाकुको छजममा छरइ्यो । माछथललो छत्रशूली-१ जलछवद्ुत 
्परर्योजना र हाकुका सथानी्यबीच भूकम्प अछघरेछख नै असमझरारी छथ्यो । भूकम्पअछघ 
जलछवद्ुत ्परर्योजनाको लाछग जगगा अछधग्रहण गरानि र ्पहुँच स्डक खनरा हाकुली बढी 
प्रभाछवत भ्यो ।29 त्यसमाछथ, जलछवद्ुत ्परर्योजनाले ्पहुँच स्डक खनेको वरर्परर ठुलो 
मात्रामा सुकखा ्पछहरो ग्यो । मैले कुराकानी गरेका भूकम्प प्रभाछवतले मैलुङ, गोगने, 
छतरूको सथानी्य समुरा्य ्पूणनि छवसथाछ्पत हुनुको कारण जलछवद्ुत आ्योजनाले स्डक 
खनरा बम छवसफोि गरेकोले सुकखा ्पछहरो गएको हुन सकने आकलन गरेका छथए । 
जलछवद्ुत आ्योजनामा काम गनने कमनिचारीले भने ्यसलाई ठा्ैड नकािनिन् (घले र घले सन ्
२०१७) । ्यही कारणले जलछवद्ुत ्परर्योजनाले हाकुमा राहत र ्पुनछननिमानिणमा सह्योग 
गनुनि्पनने सथानी्यको छजछकर छथ्यो । ्परर्योजनाले ्पछन जलछवद्ुत प्रभाछवत क्षेत्र हाकु, रामच े
र धुनचेमा चार करो्डको राहत र ्पुनछननिमानिणको प्याकेज घोषणा ग¥्यो ।

्यो रकमबारे भने जलछवद्ुत ्परर्योजना र हाकुली बीचमा छभनन बुझाइ रह्ो । भूकम्प 
गए लगत्ै जलछवद्ुत ्परर्योजनासँग राहत र ्पुनछननिमानिणबारे बसेको बैठकमा चार करो्ड 
रु्पै्याँ हाकुकै ्पुनछननिमानिणका लाछग आएको ्परर्योजनाको कमनिचारीको मुखबाि सुनेको कुरा 
बैठकमा सहभागी सथानी्यहरू बारमबार रोहो¥्याउँिन् ।30 तर, ्परर्योजनाका कमनिचारी 
भने त्यो राहत र ्पुनछननिमानिण का्यनिक्म हाकुलाई मात्र नभएको छजछकर गिनिन् । साथै, ्पूरै 
हाकुको छजममा जलछवद्ुत ्परर्योजनाले नछलएको ्पछन बताउँिन् । त्यससँगै राहतको 
छवसतृत छववरण मागने क्ममा हाकुली र ्परर्योजना कमनिचारीबीच तनाव छसजनिना भ्यो । 
हाकुलीले जछत बेला छवछभनन शीषनिकमा िुट््याइएको राहतको शीषनिक सछहतको कागज्पत्र 
रेखे, उनीहरूले ती शीषनिक अनुसारको राहत ्पाए-न्पाएको रुजु गननि लागे । राहत छलनेले 
्पछन कागज्पत्रमा लेखे अनुसार सामान न्पाए्पछि ्पैसा गोलमाल भएको छनट्कषनि छनकाले । 
हाकुमा राहत सवरू्प ७५१ घरधुरीमा प्रत्ेयक घरधुरीलाई रुई बोरा चामल, नुन, तेल, रुई 

28 रसुवाको हाकु, धुनचे र रामचेमा माछथललो छत्रशूली-१ जलछवद्ुत ्परर्योजना (२१६ 
मेगावाि) बनरैि । ्यो ्परर्योजना रसुवाली माझ “२१६” नामले ्पररछचत ि ।

29 ्यो आ्योजनाले रामचे, धनुचे र हाकुलाई प्रभाछवत गरनिि । आ्योजनाको कोलोनी हाकुबेसीमा 
र ्यहीबँाि िनेल शुरू भएर हाकुकै गोगने हुरै मैलुङमा ्पावरहाउस हुनेि । त्यसैले ्पछन तुलनातमक 
छहसाबले तीन गाछवस मध्ेय हाकु प्रत्यक्ष रू्पमा आ्योजनाले बढी प्रभाछवत गनने गाछवस हो ।

30 अनुुसनधानको सम्यमा फरक-फरक छमछतमा थुपै्र सथानी्यसँग गररएको कुराकानी ।
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बण्डल जसता्पाता र केही छशछवरलाई ्पाइ्प, आछर छवतरण गररएको छथ्यो ।31 सथानी्य 
व्यछक्तबीच ्पछन ्परर्योजनाको कामलाई हेनने कुरामा छभनन मत छथ्यो । ्पुनछननिमानिणमा क्ममा 
्परर्योजनाले हाकुमा हेलथ ्पोसि भवन, धुनचेमा रसुवा माध्यछमक छवद्ाल्य (माछव) र 
रामचेमा सेतीभूछम माछवको भवन बनाइछर्यो । तर, ्पहुँच कम भएको कारणले राजनीछतक 
रलको छमलेमतोमा हाकुलाई आएको राहत धुनचे र रामचे सरेको ठम्याइ हाकुलीले गरे ।

्यसको छवरोधमा काछलकासथानको गोमबो्डाँ्डा छशछवरका बाछसनराले राहत बछहट्कार 
ग/] । अरू छशछवरका कछतले ्पछन राहत छलएनन् । सथानी्य व्यछक्तले ्परर्योजना कमनिचारीले 
राजनीछतक छबचौछल्यासँग छमलेर चलखेल गननि खोजेको आरो्प लगाए । ्परर्योजनाका 
कमनिचारीले भने ्यत्रो रुःख गरेर जममा गरेको राहत छरन खोजरा छलननभनरा र त्यसमाछथ 
गोलमाल भ्यो भनेर आरो्प खेपनु्परानि बरु छसधै प्रधानमनत्री राहत कोषमा जममा गरेको भए 
तनाव कम हुने बताए ।32

सथानी्य समुरा्य र जलछवद्ुत ्परर्योजनाको तनाव अछहले छसजनिना भएको नभई 
भूकम्प्पछि उद्ार, राहत र ्पुनछननिमानिणमा बछलझएको मातै्र हो । माछथ उललेख भए झै ँ
भूकम्पअछघ जगगा अछधग्रहण गरानि सथानी्य समुरा्य र जलछवद्ुत ्परर्योजना बीचमा 
तनाव शुरू भएको रेछखनि । जलछवद्ुत ्परर्योजनाबाि प्रभाछवत सथानी्यले रुई ओिा 
सरोकार सछमछत छनमानिण गरेबाि तनावको तह थ्प बुझन सछकनि । हाकुका साङतेमबा 
तामाङको अध्यक्षतामा माछथललो छत्रशूली-१ जलछवद्ुत प्रभाछवत सरोकार सछमछत 
धुनचेमा गठन भ्यो भने ्यो सछमछतको प्रछतवार गननि छ्डण्ुड्प तामाङको अध्यक्षतामा 
माछथललो छत्रशूली-१ जलछवद्ुत प्रभाछवत सरोकार सछमछत, हाकु बन्यो (घले र घले सन ्
२०१७) ।33 साङतेमबा तामाङको सछमछत र छ्डण्ुड्प तामाङको सछमछतमा कुन वैधाछनक 
भननेमा रससाकससी समेत चल्यो । ्यसबारे िलफल चछलरहेको अवसथामा नै जलछवद्ुत 
्परर्योजनाले साङतेमबा तामाङलाई छलएर राहत छवतरण ग¥्यो ।34 राहत बछहट्कार गनने 
अछधकांशले ्परर्योजनासँग चरणबद् िलफल चछलराखरा साङतेमबा तामाङले ्परर्योजनासँग 
छमलेर गएको शंका गरे । ्पछि छ्यनै तामाङले नै जलछवद्ुत ्परर्योजनाको सह्योगमा बनेको 
हाकुको हेलथ ्पोसिको ठेकका ्पाए ।

हाकु ्पुनछननिमानिणको छजममा ्पाएको जलछवद्ुत ्परर्योजना सँगको सथानी्यको छववारले 
्परर्योजनाले ्पुनछननिमानिणको काम सोचे जसरी अछघ बढाउन सकेन । अरू गाछवस छजममा 

31 कोरोना महामारी ्पछिको अवसथालाई ध्यान छरएर हाकुको केही ्पररवारलाई ्परर्योजनाले 
राहत छवतरण गरेको ि । हाकुका एक सथानी्यसँग सेपिेमबर १, २०२० मा गररएको कुराकानी ।

32 ्परर्योजनाको कमनिचारीसँग मे १५, २०१६ मा गररएको कुराकानी ।
33 छ्डण्ुड्प तामाङ अध्यक्ष रहेको सरोकार सछमछतको छनणनि्य ्पुछसतका अनुसार ।
34 अनुसनधानको सम्यमा फरक-फरक छमछतमा थुपै्र सथानी्यसँग गररएको कुराकानी ।
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छलनेले जछत काम गरे, तुलनातमक रू्पमा हाकुमा जलछवद्ुत ्परर्योजनाको ्पुनछननिमानिण एउिा 
हेलथ ्पोसिमा अ््डछक्यो । तर, छजललामा हाकुमा ्पुनछननिमानिणको छजममा भने छत्रशूली-१ 
जलछवद्ुत ्परर्योजना (२१६ मेगावाि) कै नाम रह्ो । हाकुमा जलछवद्ुत ्परर्योजना बाहेक 
अरूले कसैले काम गननि चाहे छसफाररस छरन छजललाले आनाकानी गथ्यको । ्यसले गरानि अरू 
संसथा छनवानिध रू्पमा ्पुनछननिमानिणमा लागन अवरोध छसजनिना भ्यो । तथाछ्प, केही संसथाले 
प्रशासनसँग छभ्ेडर काम गरेको ्पाइनि । त्यसमाछथ छजललामा छजममा छलने संसथाको उक्त 
गाछवसको ्पुनछननिमानिणमा नेतृतवरा्यी भूछमका हुनु्पथ्यको, तर जलछवद्ुत ्परर्योजना र सथानी्य 
बीचको आरो्प-प्रत्यारो्पको कारणले उक्त ्परर्योजनाले सो भूछमका खेलन सकेन । ्यसले 
हाकुको ्पुनछननिमानिण ्पिाछ्ड धकेछल्यो ।

छनषकरनि 
मैले शृंखलाबद् रू्पमा राज्यको शुरू रेछखको “रेस्पोनस” नै हाकु जसतो गाउँको लाछग 
अछमलरो ि भनने रेखाएँ । भूकम्प्पछि हाकुमा छवछभनन ठाउँमा सुकखा ्पछहरो ग्यो । सुकखा 
्पछहरोको कारण साछवक गाछवसको नौ ओिा व्डा मध्ेय आठ ओिा व्डाका बाछसनरालाई 
उद्ार गनुनि्पनने भ्यो । गाउँलेको हारगुहार प्रशासनले ्पाँच छरन्पछि मात्र सुन्यो । बढी 
क्षछत भएको, ्प्यनििककी्य सथान भएको, र सामाछजक ्पूँजी बढी भएको कारण लाङिाङमा 
खोज र उद्ारको प्राथछमकता ्प¥्यो । र, घाइतेको खोज र उद्ारको छहसाबले हाकुमा 
प्राथछमकता कम ्प¥्यो । हाकुबाि छवसथाछ्पत भएर आउनेले रसुवाकै धनुचे, काछलकासथानको 
गोमबो्डाँ्डा, सातछबसे, नौछबसे, बोहोरािारमा आसथा्यी छशछवर बनाएर बसे । सरकारको 
छनरनेशनमा गाछवस सछचवको नेतृतवमा गछठत राज्यको उद्ार सछमछतभनरा छशछवर छ्पचिेका 
आफनै सछक््यतामा गठन भएको सछमछत भुई ँ तहमा चला्यमान रेछखए । ्यसबाि राज्यले 
आफनै नागररक को हो र के गिनि  भनने नै छचनेको रेछखएन । त्यसमाछथ एकछतर केछनद्रत 
हुँरा अरूलाई ्पछन प्राथछमकता छरनु ्पिनि  भनने कुरा राज्यले छबस्यको ।

त्यसै गरी, रेशभरर सबैभनरा बढी छववार भूकम्प ्पीछ्डत ्पछहचानमा छथ्यो । हाकुमा 
सबै घर ्पूणनि क्षछत भएको कारण ्यो छववार हुनु्पनने छथएन । तर, प्राछवछधकले घरमूलीसँग 
िुटै बसेर लगत छलने र भूकम्पअछघ िुरटएको ्पररवारलाई मात्र लाभग्राहीको सूचीमा 
राखने गरी लगत संकलन गनने गाउँको प्रावधान छथ्यो । त्यो समभव भएन । झन्, गाउँ 
तहबाि लगत छलँरा कम रेछखएको घर्पररवार संख्या छवश्वास नलागेर रोस्ो र तेस्ो ्पिक 
लगत छलँरा प्रत्ेयक चरणमा बढी घरधुरी रेछख्यो । अछहलेको गणना ठीक हो भने, ्यसले 
छवगतमा राज्यले गरेको गणनामाछथ नै प्रश्न उठाएको ि ।

्यहाँ मैले सरकारले ्पुनछननिमानिणमा छलएको प्रशासछनक अभ्यास र काम गरानि अनुसरण 
गरेको छवछध कछत असुहाउँरो ि भनेर केही ्पक्षको उराहरण ्पेश गरे ँ जसले ्पुनछननिमानिण 
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प्रछक््यामा सथानी्य सतरमा नागररकलाई अपठ््यारो ्पारेको इछंगत गिनि । सरकारका प्रछतछनछधका 
रू्पमा सथानी्य सतरमा कमनिचारी अभाव, उनीहरूले छलएर आउने ्पुनछननिमानिणको केनद्रको 
स्पना (घरको नकसा), र ्यसले गाउँ तहमा गनने अभ्यासले ्पुनछननिमानिणलाई अपठ््यारोछतर 
लगेको ि । ्यसले स्पष्ट गिनि  छक तामाङ जाछत र सथानी्यको सी्प, शैली, कला, मौसम 
तथा भूगोलको आवश्यकतासँग राज्य ्पुनछननिमानिणको प्रछक््या बेखबर ि वा ्यी तथ्यलाई 
उक्त प्रछक््याले नजरअनराज गरेको ि । 

त्यसमाछथ, बहुसंख्यक ्पररवारको घरजगगा गुठीमा रतानि, आठ ओिा व्डाका प्रा्य: 
सबै घर्पररवार सुकखा ्पछहरोको कारण छवसथा्पन, र भूकम्पअछघ सथानी्य र जलछवद्ुत 
आ्योजनाको ररार समबनध जसता चररत्र हाकुको छवछशष्ट ्पररछसथछत हो । ्यही ्पररछसथछतले 
गरानि , ्पछहलो, गुठीको नाममा भएको घरजगगाको कारणले छनजी आवास समझौता 
अरू ठाउँमा भनरा कररब १० मछहना छढलो गरर्यो । रोस्ो, ठुलो संख्यामा घर्पररवार 
छवसथाछ्पत भए । छवसथाछ्पत संख्या बढी भएको कारण ्पुनसथानि्पना लाछग उ्प्युक्त जगगाको 
अभावबीच जगगा ्पाए ्पछन एककीकृत बसती छनमानिण कछहले हुने छनधो िैन । त्यसमाछथ, 
एककीकृत बसतीमा बसनेका लाछग जीछवको्पाजनिनको मुद्ा ज्यूँका त्यूँ ि । र तेस्ो, माछथललो  
छत्रशलूी-१ (२१६ मेगावाि) जलछवद्तु आ्योजनाले गैससको हछैस्यतमा हाकुको ्पनुछननिमानिणको 
छजममा छलए ्पछन भूकम्प अछघको सथानी्य सँगको समबनधको ररारको कारण जुन तहमा 
नेतृतवरा्यी भूछमका छनभाउनु ्पनने हो, त्यो भूछमका छनभाउन सकेन । जसले भूकम्प्पछि 
्पुनछननिमानिणमा ्पीछ्डत झन् ्पी्डामा ्परे ।

भूकम्प ्पछिको ्पुनछननिमानिण र ्पुनसथानि्पना भनेको नै घर छनमानिणलाई बुछझँरै आएको 
ि । तर घरसँगै बसती र समुरा्य नै छततरछबतर भएको ि । राज्यको हालको गछतछवछधले 
्यछत ्पर सोचेको रेछखँरैन । हाकुबाि छवसथाछ्पत भएर रसुवाका छवछभनन ठाउँमा ्पुगने 
नागररकलाई जीछवको्पाजनिन लाछग चाछहने भूछम र ्यससँग जोछ्डएको सामाछजकताको प्रश्न 
अझै सुषुप्त नै ि ।

त्यसैले, मैले प्रसतुत गरेको घिना अध्य्यनले नागररकको समस्याको अनतरकुनतरमा 
राज्य ्पुगनै नसकेको रेखाउँि । अकको अथनिमा भनने हो भने, राज्यले आफनै नागररक ्पछन 
छचनन चाहेन (राज र अ्यानिल २०७३) । राज्यले नागररकको छवछवध समस्यासँग छभनन 
तररकाले साक्षातकार गनने भनरा ्पछन छ्यनका ्पीर मकानि एकै हुन् भनने तवरले समबोधन 
ग¥्यो । ्यसैले ्पछन हाकुका नागररकले खोज, उद्ार र ्पुनछननिमानिणका छवछभनन नीछतगत 
छनणनि्यमा कम प्राथछमकता ्पाए । ठुलो छव्पर् ्परानि हाकु जसतो धेरै संख्यामा छवसथाछ्पत 
भएको गाउँको माछमलामा व्यवसथा्पन गननि ने्पाल राज्य असफल रेछख्यो । भूकम्पअछघ 
हाकुलीको राज्यप्रछत जुन शंका र अछवश्वास छथ्यो, छव्पर््पछि राज्य र उसका प्रछतछनछधहरूले 
प्ररशनिन गरेका चररत्र र व्यवहारका कारण सो घिेन, बरु बढेर ग्यो ।
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