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भकूम्पबाट जोगिनका लागि काठमाडौंमा खलुा स्थानको खााँचो 
 

;f/f+z 

भकूम्प िएपगिको समयमा उद्धार, उपचार, राहत कायय संचालन िनय वा भग्नावशेष व्यवस्थापन 
िनयका लागि काठमाडौंका खलुा स्थानको पवहचान कसरी भएको ि र खलुा स्थानको 
व्यवस्थापनबारे कस्तो नीगत बनेको ि भन्ने ववषयमा यो अनसुन्धान केन्द्न्ित ि। २०७२ साल 
वैशाख १२ ितेअन्द्ि खलुा स्थान पवहचान र गतनको व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएका काम वा 
सरकारले िोषणा िरेको नीगत अनसुार भकूम्पपगिको समयमा खलुा स्थानको प्रयोि भयो वक 
भएन, भएन भने नीगत गनमायण र कायायन्वयनबीचको अन्तर कस्तो रह्यो ययसबारेमा पगन यस 
अनसुन्धानमाफय त हेने प्रयास िररएको ि।  

यो अनसुन्धान पत्र नीगत गनमायण र नीगत काययन्वयनको तहमा रहेका संस्था, ययस संस्थाको 
प्रगतगनगधयव िने व्यन्द्िसाँिको अधय-संरन्द्चत अन्तवायताय र खलुा स्थानबारेमा सरकारी गनकायहरूबाट 
तयार पाररएका नीगतको अध्ययनलाई आधार बनाएर तयार पाररएको हो। पवहलो चरणमा नीगत 
गनमायण िने संस्थाका प्रगतगनगधसाँि मखु्य सूचनादाता अन्तवायताय िररएको गथयो भने दोस्रो चरणमा 
नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकान्द्शत िरेका ८३ खलुा स्थानहरूलाई आकार, उपयोि र 
स्वागमयवको आधारमा विीकरण िरेर सहज नमनुा िनोट ववगध अन्तियत ६ स्थानको िनोट 
िररएको गथयो। यसरी िनोट िररएका स्थानका सरोकारवाला पक्ष (जस्तै– वडा कायायलयका 
सन्द्चव, स्थानीय राजनीगतकमी, स्थानको स्वागमयव रहेका संस्था वा व्यन्द्ि र जनसाधारण) साँि 
अधय-संरन्द्चत अन्तवायताय िररएको गथयो। 

अध्ययनको क्रममा भकूम्पलाई दृविित िरी केही खलुा स्थानको पवहचान भएको र गतनको 
व्यवस्थापनबारे केही नीगतको िोषणा भएको तर िोवषत नीगतको उन्द्चत काययन्वयन हनु नसकेको 
पाइएको ि। नीगत कायायन्वयन हनु नसक्नकुा पिागड केही ठूला समस्या रहेका िन।् तर, 
साना साना समस्याका कारण पगन काम रोवकएको वा अल्मगलएको पाइएको ि। ती समस्या 
समाधान िने उपायबारे पगन यस अध्ययनमा चचाय िररएको ि। 
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पररचय  

नेपाल संसारका बढी भकूम्प जाने देशहरूमा एिारौं स्थानमा पिय। काठमाडौं उपययका दहबाट 
बनेको हनुाले यसको भ-ूबनोट र यहााँको अव्यवन्द्स्थत शहरीकरणको कारण अन्य स्थानको 
तलुनामा काठमाडौं बढी जोन्द्खमयिु रहेको ववज्ञहरूले बताउाँदै आएका िन।् नेपाल सरकार िहृ 
मन्त्रालय अन्तियतको “गबपत ्पूवय तयारी तथा प्रगतकायय शाखा” ले सन ्२०१३ अवप्रल मवहनाको 
अन्ययमा सावयजगनक िरेको ररपोटयमा ९ रेक्टर स्केलको भकूम्प आएमा काठमाडौं उपययकामा 
मातै्र १ लाख मागनसको मयृय ुहनु सक्ने, ३ लाख मागनस िाइते हनु सक्ने, यहााँका ६० प्रगतशत 
िरहरू भयकन सक्ने र १८ लाख मागनस िरबारववहीन हनु सक्न ेअनमुान िरेको गथयो।1 

संवत ्२०७२ साल वैशाख १२ िते काठमाडौंसवहत नेपालको मध्यभािमा आएको भकूम्पबाट 
मानवीय, आगथयक र भौगतक संरचनाको ठूलो क्षगत हनु पगु्यो। अझै पगन नेपालको पन्द्िमी भािमा 
कुनै पगन बेला अको ठूलो भकूम्प जान सक्ने र ययसको प्रभाव काठमाडौंमा पगन पने ववज्ञहरूको 
अनमुान ि।2 भकूम्प िएपगिको अवस्थामा अस्थायी बसोबासका लागि र उद्धार तथा राहत 
काययको व्यवस्थापनका लागि सावयजगनक खलुा स्थानको महयव र आवश्यकतालाई वैशाख १२ 
ितेको भकूम्पको अनभुवले देखाएको ि। 

 

भकूम्प िएको केही समय िरबावहर बस्नपुिय भने्न आमधारणा भएकाले धेरै मागनसहरू वैशाख 
१२ ितेको भकूम्पपिात आफ्नो िर नन्द्जक रहेका खलुा स्थानमा िई बसे। यस प्रयोजनका 
लागि सरकारले खलुा स्थान तोकेको ि भने्न कुरा केही पढेलेखेका मागनसबीचमा उस बेला चचाय 
भयो। खलुा स्थान त खलु्लै ि गन सरकारले िोषणा िररराख्न ु पिय र! अथवा “भकूम्प आए 
टुाँगडखेल जाने भने्न कुरा त ९० सालको भकूम्पमा नै भनेको कुरा हो गन !”3 भन्न ेजस्ता कुरा 
मागनसहरूबीच चचायका ववषय बनेका गथए। 

  

भकूम्प सम्बन्धी रेगडयो वटभीमा बज्ने सन्देशमूलक जानकारी र रेडक्रस जस्ता संस्थाले भकूम्पको 
बेलामा के िने भनेर ददएको तागलमबाट मागनसहरूमा भकूम्प आए खलुा ठाउाँमा जानपुिय भन्ने 
चेतना रहेको पाइन्ि। तर कहााँ जाने कसरी बस्ने जानकारी नभएकाले मागनसहरू भकूम्पपगि 
परेको झरीमा गभजेर बगसरहनपुने अवस्था आयो। ववपय को समयमा सहयोि िने उदे्दश्यले देश 

                                                           
1 Open Space in Kathmandu, national emergency operation centre, िहृ मन्त्रालय, नेपाल सरकार, 
https://sites.google.com/site/kathmanduopenspaces/ 
2 रेबेक्का मोरेल, “पन्द्िम नेपालमा ठूलो भकूम्पको जोन्द्खम”, BBC, ६ अिस्ट २०१५ 
http://www.bbc.com/nepali/news/2015/08/150806_major_quake_likely 
3 संकटा क्लबका अध्यक्ष  इन्िमान तलुाधरसाँिको कुराकानीको आधारमा  
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ववदेशका ववगभन्न संस्थाका मागनसहरू आए। यसरी आएका मागनसहरू उद्धारको काममा त राम्ररी 
सहभािी हनु ् सके तर, उपयिु समन्वयको अभावमा तयकाल प्रयोि िनुयपने खाद्य पदाथय 
फाल्नपुने अवस्था आयो।4 राहतको सामान लिेर ववतरण िनेबारेमा अन्योल हुाँदा कतै सहयोि 
एकै ठाउाँमा थवुप्रयो भने, भयकन लािेको वा भयकेको िर नन्द्जकै बसेका धेरै मागनसले सामान्य 
राहतसमेत पाउन सकेनन।् िर भयकेका वा भयकने अवस्थामा पिेुका मागनसहरूलाई राहत कहााँ 
पाउन सवकन्ि भने्न थाहा नहुाँदा उनीहरूले चार-पााँच ददन यता-उता भौताररन ुपर् यो।5 अकोतफय  
भौगतक वा मानवीय राहत ददन चाहने मागनसले भकूम्प पीगडत कहााँ िन ् भनी सोध्दा सबैले 
टुाँगडखेल देखाउने अवस्था आयो।  

 

ववज्ञहरूको भनाइमा काठमाडौं उपययकाका ८० प्रगतशत िरहरू भकूम्पीय जोन्द्खममा िन।्6 
उि भवनहरूलाई तयकाल भयकाएर पनुः गनमायण िने ववषय आगथयक दृविले व्यावहाररक 
देन्द्खंदैन। ययसैले फेरर आउन सक्ने भकूम्पपगिका लागि काठमाडौंमा रहेका खलुा स्थानबारे 
जानकारी राख्नपुने आवश्यकता ि।  

 

“खलुा स्थान” शब्दबाट धेरै अथय गनस्कन सक्ने भए पगन यस अनसुन्धानमा “खलुा स्थान” भनेर 
भकूम्पीय जोन्द्खम न्यूनीकरणका लागि भकूम्प आएको बेला र ययसपगिको समयमा बस्न, उद्धार, 
उपचार, राहत ववतरण कायय सञ्चालन िनय, भग्नावशेष व्यवस्थापन जस्ता कामका लागि प्रयोि 
हनु सक्ने स्थान भनेर बझु्नपुने हनु्ि। खलुा स्थान र भकूम्प जस्ता ववपत ्कालमा प्रयोि िनय 
लायक खलुा स्थानलाई यस अनसुन्धानमा फरक-फरक रूपमा न्द्चत्रण िररएको ि। उदाहरणका 
लागि, काठमाडौंको बसन्तपरु डबली, धरहरा, स्वयम्भ,ू पाटन दरबार स्क्वायर जस्ता ठाउाँ सााँझ 
गबहान हावा खान, िफ र भेटिाटका लागि राम्रो स्थान मागनन्थे। तर वैशाख १२ ितेको 
भकूम्पमा वयनै स्थानमा बसेका कैयौं मागनसको ज्यान ियो। ययस्ता खलुा स्थानबारे यस 
अनसुन्धानले िोएको िैन। ययसको साटो भकूम्पपगि अस्थायी बासका रूपमा प्रयोि हनु सक्ने, 
राहत तथा उपचार, भग्नावशेष व्यवस्थापन िनयका लागि आवश्यक पने स्थानको पवहचान, 
गतनको उपयोि सम्बन्धमा भएका नीगत र कायायन्वयन प्रवक्रयाबारे यो अनसुन्धान केन्द्न्ित रहेको 
ि। 

                                                           
4 समाचार, onlinekhabar, “कािोको चौरमा राहतको खात, भकूम्प पीगडतको पपु ुयरोमा हात (फोटो वफचर)”, २८ मे 
२०१५, http://www.onlinekhabar.com/2015/05/281993/ 
5 ववष्णमुाया िरुुङ, बालाज,ु सटर व्यवसायीसाँि गलएको अन्तवायतायका आधारमा। 
6 आमोदमन्द्ण दीन्द्क्षत, गनदेशक, भकूम्प प्रववगध राविय समाज-नेपाल, १६ जनवरी २०१५, राजधानी  दैगनकको 
समाचार http://www.rajdhani.com.np/article/0254086001421405659। 



6 
 

काठमाडौंमा खलुा स्थान जरुरी ि भने्न चेतना मागनसहरूमा काठमाडौंका सावयजगनक 
ढंुिेधारहरूमा पानी आउन िोडेपगि आएको हो। पानीका महुान र धारा सकु्न थालेपगि र 
इनारमा पानीको सतह िट्दै िएपगि खलुा स्थान रान्द्खनपुने ववषयमा सावयजगनक िलफल शरुु 
भएको मागनन्ि। गतनै िलफल/बहसमा भकूम्पको समयमा बस्नका लागि पगन खलुा स्थान 
चावहन्ि भने्न कुरा अिागड बढेको हो। भकूम्प प्रववगध राविय समाज-नेपालका िोपीकृष्ण बस्याल 
भन्िन,् “पवहला पवहला खलुा स्थानको आवश्यकताको कुरा आउाँदा असन जस्ता परुाना र िना 
बस्तीको बीचमा खलुा स्थान हनुपुने कुरा आउाँथ्यो। अन्य स्थान धेरै खलुा भएको कारण 
नेपालमा खलुा स्थानको ववषयले धेरै पगि मातै्र स्थान पाएको हो।” संवत ् २०४६ सालको 
राजनीगतक पररवतयनपगि काठमाडौंमा िर बने्न क्रमले तीव्रता पाउाँदै ियो, जसका कारण 
खानेपानीको सतह र खलुा स्थानहरू िट्दै िए। ययसपगि खलुा स्थानको महयवबारे सावयजगनक 
रूपमा चचाय शरुु भएको हो।  

भकूम्प आएपगिको समयमा िररनपुने उद्धार र राहतको पूवय तयारी कस्तो गथयो? मागनसहरूका 
लागि अस्थायी बास बनाउने नीगत या तयारी कस्तो गथयो? ययस सम्बन्धमा कुनै नीगत बनेको 
गथयो? गथयो भने उि नीगत कायायन्वयन प्रवक्रया कस्तो गथयो? भकूम्प आएपगि ययस नीगतको 
कायायन्वयन भएको ि वक िैन? िैन भने के कारणले भएको िैन? सरकारले तयार पारेका 
नीगतलाई स्थानीय स्तरमा कायायन्वयन िने गनकायले कसरी बझेुका िन?् सरकारले नीगत 
कायायन्वयनका लागि बनाएको संयन्त्र कस्तो ि? नीगत कायायन्वयन तहमा कस्ता समस्याहरू 
रहेका िन?् भकूम्पपगि पवहचान िररएका खलुा स्थानहरू कुन आधारमा कसकसको सहकाययमा 
पररचालन िरराँदै ि? खलुा स्थानको पवहचान िदाय स्थानीय बागसन्दा, सरोकारवाला वडा कायायलय, 
स्वागमयववाला संस्थालाई जानकारी िराइएको ि वक िैन? पवहचान िररएका स्थानमा आधारभतू 
सवुवधा ववकास िने योजना ि वक िैन? यस अध्ययनमा यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने कोगसस 
िररएको ि। 

प्रश्न : 

१. खलुा स्थान पवहचान/व्यवस्थापनको काम कसरी भएको ि? (भकूम्प अन्द्ि/पगि)? 

२. खलुा स्थान पवहचान/व्यवस्थापन िने सरकारको नीगत भकूम्पअिागड कस्तो गथयो? अवहले 
कस्तो ि?  

३. पवहचान िररएका स्थानमा नीगत कायायन्वयन िदाय के कस्ता प्रवक्रया अपनाइएको 
गथयो/ि?  



7 
 

अध्ययन ववगध  

यो अध्ययन नीगत गनमायणको तह र नीगत कायायन्वयनको तह यी दईु तहमा रहेका संस्था, ती 
संस्थाको प्रगतगनगधयव िने व्यन्द्िसाँिको अन्तवायताय र खलुा स्थानबारे सरकारले तयार पारेको 
नीगतको अध्ययनका आधारमा तयार िररएको हो। ययसैले दईु तहका संस्थाको िनोटमा फरक-
फरक प्रवक्रया अपनाइएको ि।  

पवहलो चरणमा भकूम्पका लागि खलुा स्थान पवहचान र व्यवस्थापनको काम िने अथायत ् नीगत 
गनमायणको काम िने संस्थालाई िनोट िरीएको गथयो। यसरी िनोट िररएका संस्थाको ररपोटय 
अध्ययनपगि ती संस्थाको प्रगतगनगधयव िने प्रगतगनगधसाँि मखु्य सूचनादाता अन्तवायताय (key 

informant interview) िररएको हो। यसो िदाय अधय-संरन्द्चत अन्तवायतायको तररका अपनाइएको 
गथयो। 

दोश्रो चरणमा नेपाल सरकारद्वारा राजपत्रमा प्रकान्द्शत ८३ खलुा स्थानहरूलाई (हेनुयहोस ्अनसूुची 
१) गतनको उपयोिको उदे्दश्य, आकार र स्वागमयव जस्ता तीन आधारमा पनु: विीकरण िरेर 
सहज नमनुा िनोट ववगध अन्तियत ६ स्थान िनोट िररएको गथयो। िनोट िररएका स्थान 
उपयोिको उदे्दश्य – अस्थायी क्याम्प, भग्नावशेष व्यवस्थापन, राहत ववतरण, स्वास्थ्य सहायता 
(हेनुयहोस ् अनसूुची २), आकार (सानो, गनम्नमध्यम, मध्यम र ठूलो) (हेनुयहोस ् अनसूुची ३) र 
स्वागमयवको आधारमा (गनजी, सावयजगनक, शैन्द्क्षक, खेलकुद, सरकारी) (हेनुयहोस ्अनसूुची ४) िरी 
सबै स्थानको प्रगतगनगधयव िने सक्दो कोगसस िररएको ि। यसरी िनोट िररएका स्थानका वडा 
कायायलयका सन्द्चव, स्थानीय राजनीगतज्ञ, स्थानको स्वागमयव भएका व्यन्द्ि वा संस्थाको प्रगतगनगध 
र जनसाधारणसाँि अधय-संरन्द्चत अन्तवायताय िररएको गथयो। 

भकूम्पको समयका लागि काठमाडौंमा खलुा स्थान पवहचानको काम  

भकूम्पीय जोन्द्खम न्यूनीकरण र भकूम्पपगिको अवस्था व्यवस्थापन िनयका लागि काठमाडौं 
उपययकामा खलुा स्थानको पवहचान र व्यवस्थापनको काम तीन प्रकारले भएको ि। एक, 
भकूम्प िएपगिको अवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन िने? उद्धार र राहतका लागि काम िने 
संस्थाले कहााँ कहााँ कसरी काम िने भन्ने उदे्दश्यले आप्रवास सम्बन्धी अन्तरायविय संिठन र िहृ 
मन्त्रालय अन्तियत रहेको ववपत ् पूवय तयारी तथा प्रगतकायय शाखा गमलेर भकूम्पको समयमा 
तयकाल सहायता परु् याउन ेउदे्दश्यले यएुनको क्लस्टर व्यवस्थापन अवधारणा अनसुार २०६९ मा 
पवहचान िररएका ८३ खलुा स्थानहरू। दईु, भकूम्पबारे नेपाली ववज्ञहरूको संस्था भकूम्प प्रववगध 
राविय समाज नेपालले भकूम्पको समयमा मागनसहरू िर िोडेर टाढा जााँदैनन ् भन्ने मान्यतामा 
रहेर बस्तीगभत्र पवहचान िररएका ८८७ खलुा स्थान सम्बन्धी सन ्२०११ मा िरेको अध्ययन, 
जसलाई काठमाडौं उपययका ववकास प्रागधकरणले २०१५मा वकताबको रूपमा प्रकाशन िरेको 
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ि। तीन, २०७२ साल वैशाख १२ ितेपगि काठमाडौं महानिरपागलकाले अिागड बढाएको 
हररत शहर अवधारणा अन्तियत रहेर व्यवस्थापन िररएका खलुा स्थानहरू ! 

१ .क्लस्टर अवधारणा अन्तियतका ८३ खलुा स्थान 

सन ् २००९ मा कोशी नदीको तटबन्ध फुटेपगि ववपत ् व्यवस्थापन िने संसारभर प्रचगलत 
क्लस्टर अवधारणा अन्तियत रहेर नेपालमा काम िनय शरुु भएको हो।7 जस अन्तियत ववपय को 
समयमा कुन स्थानमा बढी जोन्द्खममा रहेका गबरामी, वदृ्ध, अपाङ्ग, सयुकेरी र नवजात न्द्शशलुाई 
राख्न?े कुन ठाउाँमा अस्थायी क्याम्प राख्न?े कुन स्थानमा भग्नावशेष व्यवस्थापन िने? कुन 
स्थानमा स्वास्थ्य सहायता प्रदान िने? कुन स्थानमा लाशको व्यवस्थापन िने? भनेर ठाउाँहरू 
िुट्याइएका हनु्िन।् यसरी पवहचान िरेर िुट्याइएका स्थानमा यएुन, रेडक्रस जस्ता उद्धार र 
राहतमा काम िने संस्थाहरूले ववपय को समयमा आफ्नो सहयोि र सहयोिीहरूलाई पठाउाँिन।् 
ययसरी तोवकएका स्थानमा सम्बन्द्न्धत सहयोिी संस्था र ययसका कमयचारीले काम िियन।् 
उदाहरणका लागि, स्वास्थ्य सहायता प्रदान िने भगनएको स्थानमा िाइतेहरूको सहायता िररन्ि 
र ययहााँ उद्धारमा आउने डाक्टर र नसयको समूहलाई पठाइन्ि। बालबागलका र वदृ्धवदृ्धाहरूलाई 
राख्न ेभगनएको ठाउाँमा चाडो राहत सामग्री लगिन्ि।  

नेपालमा कुनै पगन बेला ठूलो भकूम्प जान सक्ने र काठमाडौं उपययकामा मातै्र एक लाखभन्दा 
बढी मागनसको मयृय ु हनु सक्ने अनमुान िररएको पररप्रके्ष्यमा जब सन ् २००९ मा कोशीको 
तटबन्ध फुट्यो कोसी ववपत ् व्यवस्थापन र राहतको काम िदायको अनभुवको आधारमा 
काठमाडौंमा भकूम्पका लागि भनेर खलुा स्थान पवहचान िररनपुने कुरा अिागड बढेको हो। िहृ 
मन्त्रालय ववपत ् पूवय तयारी तथा प्रगतकायय शाखासाँि गमलेर जब आप्रवास सम्बन्धी अन्तरायविय 
संिठनले काम िने रुन्द्च देखायो र उि काययको लागि अमेररकी संस्था USAID ले सहयोि िने 
भयो।8 ययसपगि क्लस्टर अवधारणा अन्तियत रहेर काठमाडौं उपययकागभत्र ८३ स्थान पवहचान 
िररएको गथयो।  

यी स्थानहरू शरुुमा ििुल नक्सामाफय त पवहचान िरेपगि स्थानीय निरपागलकाहरूसाँि सहकाययमा 
सम्बन्द्न्धत स्थानमा िएर अध्ययन िरी पवहचान िररएका स्थानलाई ररपोटयमा9 समावेश िररएको 
गथयो।10 यसरी पवहचान िररएका स्थानको आकार कगत वियगमटर ि? बाटोको पहुाँच ि वक 
िैन? सरुक्षाको व्यवस्था कस्तो ि? अस्पताल, न्द्शक्षण संस्था, प्रहरी कायायलय वरपर िन ् वक 

                                                           
7 Open Space in Kathmandu, national emergency operation centre, िहृ मन्त्रालय। 
https://sites.goole.com/site/kathmanduopenspaces/  
8 बाबरुाम भण्डारी, उपसन्द्चव िहृ मन्त्रालयसाँि िररएको अन्तवायतायको आधारमा।  
9 9 Open Space in Kathmandu, national emergency operation centre, home ministry of Nepal, 
https://sites.goole.com/site/kathmanduopenspaces/  
10 पूजा शे्रष्ठ, आईओएमकी कमयचारीसाँि िररएको अन्तवायताको आधारमा  
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िैनन?् के कामका लागि उपयिु ि, कुन कुन स्थानका मागनसलाई ययो ठाउाँ उपयिु हनु्ि? 
स्थान कसको स्वागमयवमा रहेको ि? जनिनयव भएको स्थान हो वक सांस्कृगतक सम्पदा भएको 
ठाउाँ हो? वा संरन्द्क्षत स्थान हो? पवहचान िरेको स्थान सकु्खा ि वक गभजेको सीमसार वा झाडी 
भएको स्थान हो? ययहााँ मागनस बस्दा वातावरणलाई प्रभाव पिय वक पदैन? लामो समयसम्म 
मागनसलाई राख्न सवकन्ि वक सवकन्न भने्न धेरै ववषय उि ररपोटयमा परेका िन।् तर पवहचान 
िररएको स्थानमा क्याम्प राख्दा कगतवटा क्याम्प राख्न?े भग्नावशेष राख्दा कगत मात्रामा राख्न,े 
लाश राख्न ेस्थानमा कगत लाश राख्न ेवा कगत ददनसम्म राख्न ेजस्ता ववषय ररपोटयमा परेका िैनन।् 

यसरी पवहचान िररएका स्थानलाई २०६९ फािनु १४ बसेको मन्द्न्त्रपररषद्को बैठकले गनजी 
संस्थाको स्वागमयवमा रहेका स्थान (चोभारमा रहेको इन्द्न्डयन मोडयन स्कुल, बौद्धको हायात 
होटल) हटाएर काठमाडौंको पूरै चक्रपथ, बािमती वकनार थपेर खलुा स्थान पवहचान िररएको 
गनणयय िर् यो र ययसलाई सावयजागनक िररयो।11 हायात होटल र मोडनय इन्द्न्डयन स्कुललाई खलुा 
स्थानको सूचीबाट वकन हटाइएको भन्नेबारेमा िहृ मन्त्रालयका उपसन्द्चव तथा ववपत ्पूवय तयारी 
तथा प्रगतकायय शाखाका तयकालीन प्रमखु रुि खड्कालाई जानकारी िैन। गनजी संस्था भएको 
कारण उि संस्थाहरू हटाएको हनु सक्ने उनको अनमुान ि। तर मोडनय इन्द्न्डयन स्कुल 
हटाउाँदा सेन्ट मेररज र सेन्ट जेगभएर स्कुललाई भने सूचीबाट हटाइएको िैन। वकन ययस्तो 
भएको भने्न उत्तर कतै पाइाँदैन। िहृ मन्त्रालय अन्तियतको दैवी प्रकोप उद्धार सगमगतको 
वेबसाइटमा भने हायात होटल र मोडनय इन्द्न्डयन स्कुलको नाम यथावत ्ि। अथायत ्वेबसाइटमा 
अन्तरायविय आप्रवासीहरूको संिठनले जस्तो ररपोटय सरकारलाई बझुाएको हो ययस्तै रान्द्खएको 
ि।  

२०६९ फािनु १४ िते बसेको मन्द्न्त्रपररषद्को बैठकले ती स्थानहरूमा कुनै भौगतक संरचना 
गनमायण िनुयपने भएमा िहृ मन्त्रालयको स्वीकृगत गलनपुने गनणयय िर् यो। उि गनणययलाई िहृ 
मन्त्रालयले गमगत २०६९ चैत २६ िते राजपत्रमा प्रकान्द्शत िरेको ि।12 

राजपत्रमा प्रकान्द्शत उि सूचनामा सरकारले पवहचान िरेका स्थानहरूमा ववपय को व्यवस्थापन 
सम्बन्धमा िररने कायायन्वयन न्द्स्थगतको अनिुमन, अन्तरगनकाय समन्वय तथा सहजीकरणका 
लागि िहृ मन्त्रालयका सन्द्चवको संयोजकयवमा काननु, न्याय, संववधानसभा तथा संसदीय मागमला, 
संिीय मागमला तथा स्थानीय ववकास, अथय, भौगतक पूवायधार तथा यातायात, शहरी ववकास 
मन्त्रालयहरूका सन्द्चव र योजना तथा ववशेष सेवा शाखाका सहसन्द्चव सदस्य-सन्द्चव रहने िरी 
एक सगमगत िठन िने उल्लेख ि। ययसरी िठन िने भगनएको सगमगत बन्यो वक बनेन भनरे 
सोध्दा, िहृ मन्त्रालयका उपसन्द्चव, रुि खड्का भन्िन,् “ववपय मा कसकसले के के काम िने 

                                                           
11 Open Space Atlas, book, काठमाडौं उपययका गबकास प्रागधकरण द्वारा सन ्२०१५मा प्रकागसत  
12 खण्ड ६२ संख्या ५९ नेपाल राजपत्र भाि ५ गमगत २०६९/१२/२६  
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भन्न े कुरा दैववक प्रकोप उद्धार ऐन २०३९13 अनसुार नै अवहलेसम्म काम भैरहेको ि। 
मन्द्न्त्रपररषद्ले पास िरेका ८३ वटा स्थान ववकास र थप पवहचान िने भन्ने जनु कुरा गथयो, एक 
पटक बैठक बसेको हो। बैठकमा भकूम्प िएमा ययगत (८३) स्थानले मातै्र पगु्दैन थप स्थान 
पवहचान िने भन्न े कुरा भएको हो। तर, हाम्रो बैठक बसेको केही समयमा नै शहरी ववकास 
मन्त्रालय अन्तियतको काठमाडौं उपययका ववकास प्रागधकरणले आठ सयभन्दा बढी स्थान 
पवहचान िरेको भनेर वकताबै गनकालेि। ययसपगि खलुा स्थान पवहचान व्यवस्थापनका लागि 
भनेर कुनै काम अिागड बढ्न सकेको िैन।” ववपत ्पूवय तयारी तथा प्रगतकायय शाखाका वतयमान 
प्रमखु बाबरुाम भण्डारीलाई के कारणले थप खलुा स्थान पवहचानको काम अिागड नबढेको हो 
भनेर सोध्दा, “ववपत ् सम्बन्द्न्धत अन्य धेरै कामहरूले िदाय ययो काम रोवकएको हो। खलुा 
स्थानको पवहचान/व्यवस्थापनको काम प्राथगमकतामा नै पिय। यही कारण रोवकएको भने्न कुनै 
कारण िैन,” भन्िन।् 

स्थानीय गनकायसाँिको समन्वयको कुरा िदाय, ववपत ्पूवय तयारी तथा प्रगतकायय शाखाले ८३ खलुा 
स्थानको बारेमा िरेको गनणयय सम्बन्द्न्धत स्थानका स्वामीहरूलाई आगधकाररक पत्र पठाएर 
जानकारी ददएको िैन। सरकारले सकेसम्म गनजी स्वागमयव भएका स्थानलाई भन्दा सरकारी 
स्वागमयव भएका स्थानलाई प्राथगमकतामा राखेको ि।14 तर सरकारी स्वागमयवलाई प्राथगमकतामा 
राख्न ेभने्नबारेमा गलन्द्खत गनणयय भेवटन्न। तोवकएका खलुा स्थानबारेमा स्वगमयववालालाई जानकारी 
ददएको अवस्थामा वववाद हनुे सम्भावना ि। उदाहरणका लागि, वाल्मीकी ववद्यापीठले आफ्नो 
जगमन यसै राख्नपुरेमा सरकारबाट अनदुान चाहन्ि।15 ययसैिरी आप्रवासीहरूको अन्तरायविय 
संिठनले जावलाखेल फुटबल मैदान भकूम्पमा काम लाग्ने खलुा स्थान हो, यहााँ सूचनामूलक 
होगडयङ बोडय राखौं भनेर िरेको चेतनामूलक काययक्रमको स्थानीय क्लबले ववरोध िरेको गथयो।16 
शंखपाकय लाई भकूम्पको समयमा प्रयोि िने भनेर भगनएको खण्डमा ययहााँ पगन ववरोध हनुे 
देन्द्खन्ि।17 

पवहचान िररएका खलुा स्थानमा भकूम्पपगि मागनसहरू िएर बसे वक बसेनन ्भनेर ववपत ् पूवय 
तयारी तथा प्रगतकायय शाखाले औपचाररक अध्ययन िरेको िैन र थप खलुा स्थानको पवहचान र 
व्यवस्थापनको पगन कुनै काम िरेको िैन।  

                                                           
13 २०३९ सालको ऐन, नं. २० दैववक प्रकोप सम्बन्धी उद्धार काययका लागि व्यवस्था िनय बनकेो ऐन। 
14 उपसन्द्चव रुि खड्कासाँिको अन्तवायतायको आधारमा। 
15 डा. लालमन्द्ण पाण्डे, क्याम्पस प्रमखुसाँिको कुराकानीको आधारमा। 
16 आई.ओ.एम.की पूजा शे्रष्ठसाँिको कुराकानीमा आधाररत।  
17 नेपाली कांग्रसेका स्थानीय नेतासाँि िररएको कुराकानीमा आधाररत।  
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२ .भकूम्पीय जोन्द्खम न्यूनीकरणको उद्दशे्यले पवहचान िररएका ८८७ स्थान 

भकूम्पीय जोन्द्खम न्यूनीकरण िने उदे्दश्यले नेपालका शहरी योजनाकार, भिूोलववद् र 
इन्द्न्जगनयरहरूको संस्था भकूम्प प्रववगध राविय समाजले सन ् २०१०/११ मा 'Municipal 

Disaster Risk Reduction Plan'18 अन्तियत रहेर भकूम्प िएको अवस्थामा क्षगतको न्यूनीकरण िनय 
िररएका केही काममध्ये काठमाडौं उपययकाका बस्तीगभत्र रहेका खलुा स्थान पवहचान सम्बन्धी 
अनसुन्धान पगन एक गथयो। समाज अन्तियत उि अनसुन्धान कायय गत्रववमा भिूोल ववषय 
पवढरहेका ववधाथीले तयार पारेका गथए। सवयप्रथम ििुलबाट नक्सा गनकालेर ती स्थानहरूको 
पवहचान िरी स्थानीय वडा कायायलयबाट ययसको पवुि िररएको गथयो। 

भकूम्प प्रववगध राविय समाजले सन ् २०११मा तयार पारेको ८८७ स्थानबारेको ररपोटयलाई 
काठमाडौं उपययका ववकास प्रागधकरणले सन ्२०१५मा वकताबी रूपमा गनकालेको गथयो। जनु 
वकताबलाई सन ्२०१५को गडसेम्बरसम्म काठमाडौं उपययकागभत्रमा खलुा स्थानको एक रेकडयको 
रूपमा मात्र हेररएको गथयो। काठमाडौं उपययका ववकास प्रागधकरणका आयिु योिेश्वर पराजलुी 
भन्िन,् “बल्ल पवहलो तहको काम सवकयो। पवहचान भएका जग्िाको नाप नक्साको काम 
भएको िैन। पवहचान भएका कगत ठाउाँमा भवनहरू बगनसकेका िन।् भखयरै भगूमसधुार 
मन्त्रालयले भगूम प्रयोि नीगत बनाउाँदै ि। मन्द्न्त्रपररषद्को बैठकले भगूमसधुार मन्त्रालयको नीगत 
पास िरेको िैन। भगूम प्रयोि नीगत मन्द्न्त्रपररषद् बाट पास भएपगि पवहचान िररएका स्थानको 
वकत्ता नापीको काम हनु्ि। काठमाडौंमा खलुा स्थान व्यवस्थापनका लागि काम शरुु भएको ि 
भनेर बझु्दा हनु्ि।” भगूमसधुार मन्त्रालयले काम िदैिदाय अवहले ८८७ स्थानबारेको प्रस्तावलाई 
शहरी ववकास मन्त्रालयको तफय बाट मन्द्न्त्रपररषद्को बैठकमा लैजान ेकाम पगन भइरहेको ि। 

३ .काठमाडौं महानिरपागलकाको हररत शहर अवधारणा 

काठमाडौं महानिरपागलका आफैले भकूम्पमा केन्द्न्ित भएर खलुा स्थान गनमायणका लागि काम 
िरेको िैन। तर अन्य संस्थाहरूले19 िरेका काममा सहयोि िने काम िरेको ि। वैशाख १२ 
ितेको भकूम्पपगि का.म.पा.ले हररत शहर योजना अिागड बढाएको ि, जस अनसुार 
काठमाडौंका परुाना जेल, ववद्याथी िट्दै िएका क्याम्पस र स्कुलहरूलाई अन्तै सारेर गतनलाई 
खलुा स्थानका रूपमा राख्न अनमुगत ददन सरकारलाई का.म.पा.ले पत्र पठाइसकेको ि। यसरी 
पत्र पठाउनअुिागड सरोकारवाला संस्थाहरूसाँि धेरै पटक िररएको िलफलको आधारमा धारणा 
ववकास िरी प्रवक्रया अिागड बढेको महानिरपागलकाका काययकारी अगधकृत रुि तामाङ 
बताउाँिन।् तामाङ भन्िन,् “हामीले भकूम्पलाई मातै्र भनेर खलुा स्थानको गनमायण िनय खोजेका 
होइनौं। भकूम्प भन्न ेकुरा धेरै वषयमा एक पटक आउने कुरा हो। शहरको बीचमा खलुा स्थान 

                                                           
18 NSET, http://www.nset.org.np/nset2012/images/publicationfile/20111220153404.pdf 
19 NEOC, NSET, IOM, EMI  
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भए धेरै अथयमा काम लाग्ि। शहरको ववववधता (सनु्दरता, वातावरण, मनोरन्जन जस्ता) पक्षलाई 
समेटेर खलुा स्थान गनमायण िनय खोन्द्जएको हो। हामीले िरेको खलुा स्थान पवहचान र 
व्यवस्थापनको काम भकूम्पको समयका लागि पगन हो, अन्य उदे्दश्यले पगन हो।”  

खलुा स्थान पवहचान र व्यवस्थापनको प्रवक्रया 

काठमाडौंमा खलुा स्थान पवहचान र व्यवस्थापनको काम कसरी बवढरहेको ि भने्न ववषयमा यो 
खण्ड केन्द्न्ित ि। खलुा स्थान यसरी पवहचान हनुपुिय भन्ने भन्दा पगन अनसुन्धानको क्रममा 
यसरी खलुा स्थानको पवहचान िरेर काम अिागड बढ्ने िरेको पाइयो भने्न कुरा यो खण्डमा 
रान्द्खएको हो। क्लस्टर अवधारणा अन्तियत तयार पाररएका ८३ खलुा स्थान र क्षगत 
न्यूनीकरणका लागि पवहचान िररएका ८८७ खलुा स्थानको पवहचान िने काम गनम्न अनसुार 
भएको गथयो। 

१. दाता वा बजेट खोज्न ु : काठमाडौंमा खलुा स्थान पवहचानको ववषयमा अवहलेसम्म भएका 
कामहरू दातामखुी भएको पाइयो। राजपत्रमा प्रकान्द्शत भएका ८३ स्थान र काठमाडौं उपययका 
ववकास प्रागधकरणले िरेको वकताब प्रकाशनमाफय त ८८७ खलुा स्थान तोक्ने काम दवैु 
अन्तरायविय संस्थाको आगथयक सहयोिमा तयार िररएका हनु।् ययस कामलाई अमेररकी सहयोि 
गनयोिले आगथयक सहयोि िरेको ि। िहृ मन्त्रालयका उपसन्द्चव बाबरुाम भण्डारी भन्िन,् 
“भकूम्प िइहालेको अवस्थामा काठमाडौंमा राहत, उद्धार र सेल्टरको व्यवस्थापन िनय खलुा 
स्थान जरुरी ि भन्न ेकुरा उदठरहेको गथयो। आप्रवासीहरूको अन्तरायविय संिठनले सहयोि िने 
भन्न ेकुरा आयो, दाताको दबाबमा परेर काम िरेको होइन। खलुा स्थान पवहचान िनय जरुरी नै 
गथयो। आवश्यकता महसस भएको कारण दाताको सहयोि गलइएको हो।” 

 

अनसुन्धानको क्रममा िैरसरकारी संस्थाका मागनसहरूसाँि20 अवहले खलुा स्थानबारेमा वकन काम 
भएको िैन भनेर सोध्दा, “अवहले ययस सम्बन्धी प्रोजेक्ट िैन” भन्ने उत्तर पाइयो। आयोजनाको 
अभावमा सन ्२०११मा भकूम्प प्रववगध राविय समाजले पवहचान िरेका ८८७ खलुा स्थानको 
वववरण काठमाडौं उपययका ववकास प्रागधकरणले २०१५मा चार वषयपगि बल्ल वकताबी रूपमा 
गनकालेको गथयो। 

 
२. खलुा स्थानको पवहचान : आफ्नो संस्थाित सहभागिताको आधारमा खलुा स्थानको पवहचान 
िने काम भएको पाइन्ि। आप्रवासीहरूको अन्तरायविय संिठन अन्तरसरकारी अन्तरायविय संस्था 
भएको कारण पवहचान िररएका स्थानहरू अन्तरायविय संस्थाहरूले कहााँ कहााँ काम िने भन्न े
उदे्दश्यले पवहचान िररएका हनु।् भकूम्प प्रववगध राविय समाज नेपाली ववज्ञहरूको संिठन भएको 

                                                           
20 पजुा शे्रष्ठ, आईओएम र िोपी कृष्ण बस्याल, एनसेटसाँि िररएको अन्तवायतायमा आधाररत।  
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कारण भकूम्प िएको खण्डमा कसरी क्षगत कम िने भन्न ेउदे्दश्यले िररएका कामहरूमध्ये खलुा 
स्थानको पवहचान पगन एक हो।  

 
३. सरकारी संस्थासाँिको सहकायय (िैरसरकारी संस्थाको हकमा) : भकूम्पको समयका लागि भनेर 
खलुा स्थानहरूको पवहचान िने कामको नेतयृव िैरसरकारी संस्थाहरूले िरेका िन।् तर नीगत 
गनमायणको तहमा आफ्नो काम परु् याउन सरकारी प्रवक्रयाबाट अगिड बढ्नपुने हनुाले सरकारी 
गनकायको सहकाययमा काम िनुयपने हनु्ि। यसरी सहकाययमा िरेको कामलाई सम्बन्द्न्धत सरकारी 
संस्थाले आफ्नो कायय गनकट मन्त्रलायमाफय त मन्द्न्त्रपररषद्को बैठकमा लैजान्ि। ८३ खलुा 
स्थानको प्रस्तावलाई िहृ मन्त्रालयमाफय त मन्द्न्त्रपररषद् मा लागिएको गथयो भने अवहले ८८७ 
स्थानहरूबारेको प्रस्तावलाई शहरी ववकास मन्त्रालयको तफय बाट मन्द्न्त्रपररषद् मा लैजाने काम 
भइरहेको ि।  

  
४. मन्द्न्त्रपररषद्को बैठकमा प्रस्ततु : सम्बन्द्न्धत मन्त्रालयले गसफाररस िरेको ववषयलाई ववभािीय 
मन्त्रीमाफय त ् मन्द्न्त्रपररषद्को बैठकमा प्रस्ततु िररन्ि। यसरी प्रस्ततु िररएको ववषयलाई 
मन्द्न्त्रपररषद्को बैठकले थप िट वा जस्ताको तस्तै पास िनय सक्दि। आईओएम ्र एनीओसी 
गमलेर पवहचान िरेका ८३ स्थानलाई केही थपिट िरी २०६९ फािनु १४ िते बसेको 
मन्द्न्त्रपररषद्को बैठकले पास िरेको हो। एनसेटले पवहचान िरेका धेरै स्थानहरू गनजी 
स्वागमयवमा रहेको र रेकडय ५ वषय परुानो भएको हनुाले पनु: अध्ययन अनसुन्धान िनुयपने हनु्ि। 
ययसैले ८८७ स्थानमध्ये थप वकत्ता नापी िनयका लागि मन्द्न्त्रपररषद् बाट बजेटसवहत गनणयय 
भएपगि पनुः अध्ययन र वकत्ता नापी हनुेि। ८८७ स्थानबारे अवहले कुनै गनणयय भइनसकेको 
अवस्था ि।  

 

५. राजपत्रमा प्रकाशन : सरकारले िरेको गनणययलाई राजपत्रमा प्रकान्द्शत िरेपगि ययसलाई 
काननुी मान्यता प्राप्त हनु्ि। ८३ खलुा स्थानबारे नेपाल सरकारको मन्द्न्त्रपररषद्ले २०६९ 
फािनु १४ िते गनणयय िरेपगि सो गनणयय २०६९ चैत २६ िते राजपत्रमा प्रकान्द्शत िररएको 
गथयो।  

 
६. कायययोजनाको गनमायण : सरकारले ८३ खलुा स्थानको गनयमन िने र थप स्थान पवहचान 
िनयका लागि अन्तरमन्त्रालय सगमगत िठन िने गनणयय िरेको गथयो। मन्द्न्त्रपररषद्ले िठन िने 
भनेका सगमगतका सबै सदस्य दैवीप्रकोप उद्धार सगमगतका सदस्य भएका कारण अको सगमगत 
नबनाई दैवीप्रकोप उद्धार सगमगतमा नै उि ववषयमा िलफल भएको गथयो। तर कायययोजना बन्ने 
िरी काम अवहलेसम्म भएको िैन। 

 

७. खलुा स्थानमा पूवायधार गनमायण : खलुा स्थानमा खानेपानी, शौचालय जस्ता सवुवधा उपलब्ध 
िराउनेबारे राजपत्रमा प्रकान्द्शत सूचनामा कुनै कुरा उल्लेख िररएको िैन। यसबारे उपसन्द्चव 
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भण्डारी भन्िन,् “शौचालय, पानी, टेन्ट जस्ता कुराहरू आदशयका कुरा हनु।् ययसका लागि 
कायययोजना बनाउनपुर् यो। काम िने भन्नासाथ बजेटको कुरा आउाँि। अवहलेसम्म सरकारी 
तवरबाट सवुवधा गनमायणका लागि काम भएको िैन। स्थानीय स्तरबाट काम हनु थालेको ि। 
नारायण चौर र भकुृटीमण्डपमा शौचालय बनेका िन।् बनाउाँिु भन्नेलाई नबनाऊ भन्न ेहोइन। 
अवहले ववपत ् पूवय तयारी तथा प्रगतकायय शाखा खलुा स्थानमा सवुवधा ववकास िने योजनामा 
िैन।” 

खलुा स्थान पवहचान र व्यवस्थापन िने सरकारी नीगत 

नेपालमा खलुा स्थान अवधारणाको ववकास नभएको तथ्यलाई अनसुन्धानको पररचय खण्डमा नै 
उल्लेख िररएको ि। खलुा स्थानको ववषयमा सावयजागनक िलफल दईु दशकदेन्द्ख चल्न थालेको 
भए पगन नीगतित रूपमा काम अगिड बढेको २०६९ पगि मातै्र हो। यस खण्डमा सरकार वा 
सरकारका गनकायले भकूम्पपगिको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर खलुा स्थान पवहचान र 
व्यवस्थापनका लागि तयार पारेका नीगत के के िन ्भन्ने उल्लेख िररएको ि। जनु यसप्रकार 
िन ्: 

 २०७१/7२ बजेट भाषणमा काठमाडौं उपययकामा एक वषयगभत्र १० खलुा स्थानको 
ववकास िने िोषणा।21 

 २०६९ चैत २६ मा काठमाडौं उपययकागभत्र ८३ खलुा स्थान िोषणा िरेको र उि 
स्थान थप िट िनय सम्भाव्यता अध्यन िनय िहृसन्द्चवको संयोजकयवमा अन्तरगनकाय 
समन्वय सगमगतको गनमायण िररने गनणयय राजपत्रमा प्रकान्द्शत। 

 नेपाल सरकारको सहयोिमा महानिरपागलकागभत्रका िना बस्ती रहेको शहरी क्षेत्रमा 
गनजी, सरकारी तथा ववगभन्न अधयसरकारी संिसंस्थाका िर तथा जग्िा खररद िरी खलुा 
स्थलका रूपमा ववकास िने र गभत्री शहरी क्षेत्रमा नेपाल सरकारसाँि सहकायय िरी 
एकीकृत आवास योजना लािू िने काठमाडौं महानिरपागलकाको २६औ ंनिरापररषद्को 
गनणयय। (२०७२ असार मसान्तमा बसेको २६औ ंनिरपररषद्को बैठकको गनणयय नम्बर 
११)22  

िोषणा िररएका नीगत कायायन्वयनको तहमा  

यस खण्डमा खलुा स्थान पवहचान र व्यवस्थापन िनय सरकारका अङ्गहरूबाट तयार पाररएका नीगत 
र ती नीगतको कायायन्वयनको अवस्थाबारे चचाय िररएको ि। नीगत कायायन्वयनको कुन तहमा 

                                                           
21 नेपाल सरकार, अथय मन्त्रालय, २०७१, आगथयक वषय २०७१/७२ को बजेट विव्य। 
www.ird.gov.np/ird/uploaded/budgetspeech_2071-72.pdf  

22 २०७२ असार मसान्तमा बसेको २६औ ंनिर पररषद्को बैठकको गनणयय नम्बर ११ 



15 
 

पिेुको ि? िोषणा िररएका नीगत अनरुूप काम भएका िन ् वक िैनन?् सरकारी अंिले 
भकूम्पअिागड तयार पारेका नीगत भकूम्पको समयमा कगतको प्रयोिमा आए? न आएका भए वकन 
आएनन?् सरकारी नीगतबारे स्थानीय तहको बझुाइ कस्तो ि भने्नबारेमा यो खण्ड केन्द्न्ित ि। 

१. भकूम्पका समयमा तयकाल सहायता परु् याउने उदे्दश्यले सरकारको मन्द्न्त्रपररषद् बैठकले 
पास िरेका ८३ स्थानहरू 

२. काठमाडौं उपययकागभत्र एक वषयमा १० स्थानलाई खलुा स्थानको रूपमा व्यवस्थापन िने 
नीगत २०७१/७२ सालको बजेटमा समावेश भएको 

३. काठमाडौं महानिरपागलकाको काम। 

८३ खलुा स्थान  

आप्रवासीहरूको अन्तरायविय संिठनले ८३ खलुा स्थानको पवहचान सरुुआती काम मातै्र भएको र 
ती स्थानहरूको संख्या थपिट हनु सक्ने र गतनको व्यवस्थापन िने काम िहृ मन्त्रालयको हनु े
कुरा उल्लेख िरेको ि। पगि नेपाल सरकारको मन्द्न्त्रपररषद्को बैठकले पास िदाय र सो गनणयय 
राजपत्रमा प्रकान्द्शत िदाय पगन उि कुरा उल्लेख ि। राजपत्रमा प्रकान्द्शत सूचना अनसुार 
सरकारले पवहचान िरेका स्थानहरूमा ववपय को व्यवस्थापन सम्बन्धमा िररन े कायायन्वयन 
न्द्स्थगतको अनिुमन, अन्तरगनकाय समन्वय तथा सहजीकरणका लागि िहृ मन्त्रालयका सन्द्चवको 
संयोजकयवमा काननु, न्याय, संववधानसभा तथा संसदीय मागमला, संिीय मागमला तथा स्थानीय 
ववकास, अथय, भौगतक पूवायधार तथा यातायात, शहरी ववकास मन्त्रालयहरूका सन्द्चव र योजना 
तथा ववशेष सेवा शाखाका सहसन्द्चव सदस्य-सन्द्चव रहने िरी एक सगमगत िठन िने उल्लेख ि।  

यसरी िठन िने भगनएको सगमगतमा रहन ेसबै सदस्यहरू केन्िीय दैवी प्रकोप उद्धार सगमगतका 
सदस्य भएका कारण अको िुटै्ट सगमगत िठन निरी दैवी प्रकोप उद्धार सगमगतले नै सो सगमतको 
काम हेने समझदारी भएको गथयो। ययसपगि दैवी प्रकोप उद्धार सगमगतको बैठकमा ८३ खलुा 
स्थानले मातै्र नहनुे थप स्थानहरू पवहचान िररनपुने कुरा भएको गथयो। तर काठमाडौं उपययका 
ववकास प्रागधकरणले काठमाडौं उपययकागभत्रका ८८७ खलुा स्थानको पवहचान िरी वकताब 
गनकालेपगि सगमगतमाफय त थप काम भएको िैन। 

थप काम नहनुलुाई त स्वाभाववक रूपमा गलन सवकन्ि। तर सरकारको मन्द्न्त्रपररषद्को बैठकले 
िरेको गनणययबारेमा सम्बन्द्न्धत स्थानका वडा कायायलय र उि स्थानको स्वागमयव रहेको 
संस्थालाई पगन कुनै जानकारी िराइएको िैन।  

ययसैिरी सरकारले पवहचान िरेका स्थानहरूमा भकूम्पका लागि व्यवस्थापन िनय भनेर कुनै काम 
भएको िैन। स्थानीय र िैरसरकारी स्तरबाट तीमध्ये केही स्थानमा शौचालय, बन्दोबस्तीका 
सामान र खानेपानीको व्यवस्था भने भएको ि। तर, उि कायय गनकै कम ि।  
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सरकारले पवहचान िरेका खलुा स्थानको प्रयोि भकूम्पको समयमा कसरी भयो? सरकारले तोके 
अनसुार भयो वक भएन? भएको भए के कारणले (सरकारले तयार परेको नीगत थाहा पाएर, 
ववपय मा मानवीयताको कारण वा खलुा स्थानमा बस्नपुिय भनेर?) प्रयोि भयो? नभएको भए वकन 
भएन भनी बझु्नका लागि सरकारको मन्द्न्त्रपररषद्ले पास िरेका ८३ खलुा स्थानलाई आकारको 
आधारमा, स्वागमयवको आधारमा र प्रयोिको आधारमा िरेर तीन तररकाले ववश्लषेण िने कोगसस 
िरेका िौं। यसरी स्थानको िनोट उदे्दश्यित (प्रोपोगसभ) नमनुा िनोट ववगध अनसुार िररएको 
हो।  

 

 

 

 

८३ मध्ये ६ स्थानमा भकूम्पअिागड प्रयोिको उद्दशे्य, भकूम्पपगिको समयमा भएको प्रयोि र 
यसको कारण  

स्थान स्थानको उल्लेन्द्खत 
उद्दशे्य  

भकूम्पपगिको 
समयमा भएको प्रयोि  

प्रयोि भएको वा नभएको 
कारण  

वाल्मीकी ववद्यापीठ, 
प्रदशयनी मािय  

उपचार सहायता 
ववतरण केन्ि  

क्याम्प व्यवस्थापन 
िररएको 

स्थानीय बागसन्दालाई सो 
स्थानको तोवकएको 
उदे्दश्यबारे थाहा नभएर 
उपयोि नभएको।  

शंखपाकय , चक्रपथ, 
महाराजिन्ज  

लन्द्जन्द्स्टक र 
भग्नावशेष  

कुनै प्रयोि नभएको  नन्द्जकै अन्य स्थानको 
उपलब्धता र पाकय को 
सनु्दरता गबगग्रन्ि भनेर। 

सेन्ट जेगभएर स्कुल, 
जाउलाखेल 

क्याम्प (अस्थायी 
आवास) 

क्याम्प  थाहा भएर नभई खलुा 
ठाउाँ देखेर सवयसाधारण 
िएका र मानवीयताको 
आधारमा ववद्यालयले 
उपयोि िनय ददएको।  

दशरथ रंिशाला, 
गत्रपरेुश्वर  

क्याम्प,स्वास्थ्य 
सहायता र 
हेगलकप्टर 

क्याम्प  जानकारी नभई खलुा ठाउाँ 
देखेर सवयसाधरण िएको र 
आमीले सबै काम 



17 
 

िररददएको। 
रत्नपाकय  (खलुा मञ्च, 
टुाँगडखेलसवहतको) 

क्याम्प, हेगलप्याड 
लिायत ववववध 
प्रयोि  

उदे्दश्य परुा िरे पगन 
भग्नावशेष थपुाररएको  

भग्नावशेष कहााँ राख्न ेभने्न 
थाहा नभएर तथा 
महानिरले यही ंराख्न ु
भनेको कारण भग्नावशेष 
राख्न प्रयोि भएको। 

महाराजिन्ज-बालाज ु
चक्रपथ खण्ड  

क्याम्प (अस्थायी 
आवास) 

भकूम्प कै ददनमा 
प्रयोिमा आए पगन 
क्याम्प राख्न ेिरर 
प्रयोि नभएको (थोरै 
मातै्र प्रयोि भयो) 

बाटािेउ भएका कारण 
मागनसहरू ययहााँ बस्न 
नमानेर बढी समय उपयोि 
नभएको। 

मन्द्न्त्रपररषद्को गनणयय बमोन्द्जम तोवकएका ८३ खलुा स्थानमध्ये ६ स्थानमा हामीले स्थानीय 
सरोकारवालासाँि कुराकानी िदाय दईु स्थान (महाराजिन्ज-बालाज ु चक्रपथ खण्ड र शंखपाकय ) 
प्रयोिमा नै आएन। चक्रपथ सडक खण्ड असरुन्द्क्षत, धूवााँ-धूलो र ध्वगन प्रदूषणका कारण 
मागनसलाई ययहााँ बस्न असहज भयो। मागनसहरू रोडभन्दा गभत्र रहेका खाली स्थानहरूमा बसे। 
तर चक्रपथगभत्र बसेका मागनसले ववगभन्न संस्थाबाट ववतररत राहत पाउन सकेनन।् 

ययसैिरी हरेक ददन गबहान मगनयङवाक र योिाभ्यास हनुे शंखपाकय लाई भग्नावशेष व्यवस्थापन िने 
स्थान भनेर पवहचान िररएको गथयो। भग्नावशेष व्यवस्थापन त भएन नै शंखपाकय गभत्र पाल राखेर 
पगन मागनसहरू बसेनन।् ययहााँका स्थानीय अिवुा शम्भपु्रसाद अगधकारी भन्िन,् “शंख पाकय मा 
हरेक ददन योिाभ्यास हनु्ि, हररयाली पाकय  ि, मेहनत िरेर हकुायएका फूलहरू िन,् ययसमा 
लिेर मागनसलाई कसरी राख्न?े मान्िेले हामीलाई मूखय भन्दैनन?् अझै भग्नावशेष पाकय मा राख्न े
भनेर कस्तो (मागनस)ले भनेको होला?” पाकय  नन्द्जकै पावकस्तानी दूतावासको खाली जगमन प्रशस्तै 
भएको कारण मागनसहरू ययही जगमनमा क्याम्प राखेर बसे।

वाल्मीकी ववद्यापीठलाई ववतरण केन्ि र स्वास्थ्य सहायताका लागि भनेर पवहचान िररएको 
गथयो। तर उि स्थानमा मागनसहरू क्याम्प राखेर बसे। भकूम्प िएपगिको समयमा काम 
लाग्ने भनेर उि स्थानलाई सरकारले पवहचान िरेको ि अरे र अब कुनै भवन बनाउनपुरेको 
खण्डमा िहृ मन्त्रालयको अनमुगत गलनपुिय अरे भने्न कुरा उि क्याम्पसका प्रमखुले पगत्रकामा 
समाचार पढेर थाहा पाएको बताए। 

सरकारबाट प्राप्त हनुे अनदुानको रकम कमयचारीलाई तलब ददन पगन नपगु्न े अवस्थामा रहेको 
उि क्याम्पसले गनकट भववष्यमा मनुाफाको उदे्दश्यले चौरको दवैुतफय  व्यापाररक भवन बनाउाँदै 
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ि। सरकारले क्याम्पसलाई चावहने मात्रामा अनदुान रकम उपलब्ध िराएको खण्डमा मातै्र खलुा 
ठाउाँ रान्द्खने क्याम्पस प्रमखु डा. लालमन्द्ण पाण्डे बताउाँिन।् 

टुाँगडखेललाई सरकारले खलुा स्थानको रूपमा पवहचान िरेको सनुेपगि टुाँगडखेल सरोकार समाजका 
सदस्य र संकटा यवुा क्लबका अध्यक्ष इन्िमान तलुाधरले भने, “टुाँगडखेल भकूम्पको समयमा 
बस्नका लागि बनाएको हो भने्न कुरा त वव. सं. १९९० सालको भकूम्पमा नै िोषणा भएको हो 
गन !” उनी मात्र होइन वडा कायायलयका कमयचारी तथा स्थानीय बागसन्दालाई समेत सरकारले 
टुाँगडखेल भकूम्प िएको अवस्थामा काम लाग्ने खलुा स्थान तोकेको कुरा थाहा गथएन। 
टुाँगडखेललाई ववगभन्न उदे्दश्यका लागि प्रयोि िनय सवकने उल्लेख िरेको भए पगन भग्नावशेष राख्न 
भगनएको गथएन। तर टुाँगडखेल र खलुामञ्चमा अवहले भग्नावशेष रान्द्खएको ि। टुाँगडखेल सरोकार 
समाजले ययहााँ रहेको भग्नावशेष हटाउन महानिरपागलका र नेपाल आमीलाई गनवेदन ददएको 
ि।

ययसैिरी राविय खेलकुद पररषद् अन्तियत रहेको दशरथ रंिशालामा मागनसहरू तीन मवहनासम्म 
क्याम्प राखेर बसे। अन्तरायविय खेल खेल्न खेलाडीले पूवय तयारी िनुयपने भएकाले खेलकुद 
पररषद्ले ययहााँ बसेका मागनसलाई हटाइददन नेपाल आमीलाई अनरुोध िरेपगि आमीले 
मागनसहरूलाई ययहााँबाट हटाइददयो।

सेन्ट जेगभएर स्कुलको चौरलाई पगन क्याम्प व्यवस्थापन िने स्थान भनरे पवहचान िररएको 
गथयो। भकूम्प िएपगि स्कुलका पालेले िेट खोगलददए र स्थानीय बागसन्दाहरू ययहााँ बसे। 
ववधालय पररसरमा मागनसहरू बसेपगि समस्या उयपन्न भए पगन ववपय मा मानवीय कारणले बस्न 
ददएको बताउाँिन ्सेन्ट जेगभएर स्कुलका वप्रन्द्न्सपल अमतृ राई। सरकारले खलुा ठाउाँ भनेर उि 
स्कुललाई तोकेमा उनले पगन आगधकाररक पत्र पाएका िैनन।् 

िनोट िररएका ६ ओटा स्थानमा िएर मागनसहरूसाँि कुरा िदाय कुनै पगन वडा कायायलयका 
कमयचारीलाई भकूम्प िएपगिको समयमा तयकाल आवश्यक व्यवस्थापन िनयका लागि सरकारले 
तोकेका ८३ स्थानबारेमा कुनै जानकारी गथएन। न त यसबारे ययहााँका स्थानीय नेतालाई नै 
जानकारी गथयो। सरकारको गनणयय कायायन्वयन िराउने गनकायका तल्लो तहका कमयचारीहरूलाई 
पगन यसबारे जानकारी गथएन। 

बजेट भाषण अनसुारको काम  

वव. सं. २०७१/७२ को बजेट भाषणमा काठमाडौं उपययकागभत्र कम्तीमा १० खलुा स्थान 
गनमायण िने योजना िोषणा भए अनरुूप काठमाडौं उपययका ववकास प्रागधकरणले तीनओटा स्थान 
खलुा र व्यवस्थापन परेको प्रागधकरणको भनाइ ि। गतनमा नारायण चौर, कमलपोखरी वरपर र 
माइतीिरदेन्द्ख तीनकुनेसम्मको सडक खण्ड व्यवस्थापनलाई गलइएको ि। अन्य स्थानमा पगन 
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खलुा स्थान पवहचान र गनमायण कायय प्रवक्रयामा रहेको तर सबै कुरा भन्न नगमल्ने काठमाडौं 
उपययका ववकास प्रागधकरणका आयिु योिेश्वर पराजलुीले बताए।  

काठमाडौं महानिरपागलकाले ित वषय तीन खलुा स्थान व्यवस्थापन िने बजेट सरकारबाट 
पाएको ि, जसमा रानीपोखरी, बालाजपुाकय  र रानीबारीपाकय  रहेका िन्23। सरकारले िरेको 
बजेट िोषणामा खलुा स्थानको पवहचान र व्यवस्थापन िने भगनएकोमा नयााँ खलुा स्थान हो वक 
परुानैलाई व्यवस्थापन िने भनेको हो भने्न स्पस्ट िैन। 

िएको वषय खलुा स्थानमा भएका काम हेने हो भने सम्बन्द्न्धत संस्थाहरूबीच समन्वय नहनुाका 
कारण एकापसका कामबारे उनीहरूमा जानकारी नभएको पाइयो। ययसैिरी नयााँ खलुा स्थानको 
ववकास िरेको नभई परुानै खलुा स्थानलाई व्यवस्थापन िने काम मातै्र भएको पाइन्ि, चाहे ययो 
महानिरपागलकाले होस ्चाहे उपययका ववकास प्रागधकरणले होस।् तर बजेट विव्यमा िोषणा 
िरे अनरुूप काम गनकै कम भएको ि। महानिरपागलकाले वषय सवकएपगि मातै्र काम शरुु 
िरेको ि भने उपययका ववकास प्रागधकरणले खलुा स्थान गनमायण/व्यवस्थापन िरेको भनेर 
माइतीिर-कोटेश्वर सडक खण्डसमेतलाई जोडेको ि। 

काठमाडौं महानिरपागलकाको काम  

काठमाडौं महानिरपागलकाले भकूम्पबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि समेत काठमाडौंमा भयकन 
लािेका परुाना जेल र सरकारी न्द्शक्षालय भयकाएर महानिरपागलकालाई खलुा स्थान गनमायणमा 
सहयोि िनय अनरुोधसवहत सरकारलाई पत्र पठाएको ि। ित साउन मवहनामा मातै्र प्रवक्रया 
अिागड बढेका कारण यसबारे गनणयय हनु समय लाग्ने महानिरपागलकाका काययकारी रुि तामाङ 
बताउाँिन।् ययसबाहेक काठमाडौंका सरकारी जग्िा अगतक्रमण िरेर प्रयोि िररएका ठाउाँहरूलाई 
पगन खलुा िररददन का.म.पा.ले पत्र काट्ने काम िरेको ि। बालाज ु बसपाकय  नन्द्जकै र 
धोबीखोला िेउमा अगतक्रमण िरेर बनाइएका संरचना स्थानीय बागसन्दा र सरकारी गनकाय 
गमलेर खलुा िरेका िन।्  

                                                           
23 उत्तर कुमार रेग्मी, योजना शाखा प्रमखु, काठमाडौं महानिरपागलका।  
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गनष्कषय  

अध्यन शरुु िने बेलामा अनसुन्धानकतायलाई खलुा स्थानको बारेमा कुनै काम भएको िैन जस्तो 
लािेको गथयो। तर, अनसुन्धानको क्रममा खलुा स्थान पवहचानको काम अनसुन्धान र नीगतित 
रूपमा दवैु तररकाले पयायप्त मात्रामा भएको पाइयो। भकूम्पअिागड खलुा स्थान आवश्यक ि 
भनेर सरकारका अंिबाट दईु प्रकारका नीगत बनेका गथए। भकूम्पपगि काठमाडौं 
महानिरपागलका खलुा स्थान व्यवस्थापनका लागि नीगतित रूपमा अिागड बढेको ि। िोषणा 
िररएका नीगत अनरुूप काम अिागड बढेको भए भकूम्पको समयमा मागनसहरूलाई सहज हनुे 
गथयो। तर भकूम्पअिागड िोषणा भएको नीगत अनसुार काम भएको पाइन्न। यसरी काम हनु ्
नसक्नमुा नीगत गनमायण िने बेलामा स्थानीय गनकायसाँि सहकायय निनुय, संस्था संस्थाबीच समन्वय 
नहनु,ु आगथयक समस्या, स्पि कायययोजनाको र व्यवन्द्स्थत सूचनाको अभाव जस्ता मखु्य समस्या 
रहेका िन।् िोवषत नीगत अनसुार काम हनु ्नसक्नकुा कारणहरू अनसुन्धानको क्रममा गनम्न 
अनसुार पाइएका िन।् 

१. स्थानीय गनकायसाँि समन्वयको अभाव 

नीगत गनमायण िने समयमा र नीगतको उदे्दश्यको बारेमा स्थानीय गनकाय र जनतासाँि िलफल 
िरेको पाइएन। मखु्यतया, ८३ खलुा स्थान पवहचान िने नीगत तयार पादाय स्थानीय जनतासाँि 
िलफल र सल्लाह िरेर तयार पारेको भए वैशाख १२ ितेको भकूम्पपगि राहत सामग्री कतै 
जााँदै नजाने कतै बढी हनुे सम्भावना कम हनुे गथयो।  

२. संस्थाहरूबीचमा समन्वयको अभाव  

अध्ययनको क्रममा स्थान पवहचान र व्यवस्थापनमा काम िरररहेका संस्थाहरूबीचमा समन्वयको 
अभाव मखु्य समस्याको रूपमा रहेको पाइयो। मखु्यतया काठमाडौं महानिरपागलका क्षेत्रगभत्र 
महानिरपागलका र काठमाडौं उपययकाका ववकास प्रागधकरणको काययक्षेत्र एकै भएको कारण 
एकले िरेको काम अकोले स्वीकार निने वा एकले िरेको काम अकोलाई थाहा नै नहनु े
अवस्था रहेको ि। उदाहरणका लागि, अवहले महानिरपागलकाले खलुा स्थान व्यवस्थापन 
िनयका लागि पवहचानको काम थाल्दै ि। तर काठमाडौं उपययका ववकास प्रागधकरणले वकताबी 
रूपमा प्रकाशन िरेका ८८७ स्थानबारे कुरा िनय चाहाँदैन। िहृ मन्त्रालय अन्तियत रहेको दैवी 
प्रकोप उद्धार सगमगतले काठमाडौं उपययकामा ८३ स्थानबाहेक थप स्थान पवहचान िने योजनामा 
गथयो। तर काठमाडौं उपययका ववकास प्रागधकरणले काठमाडौंमा ८८७ खलुा स्थान रहेको 
वकताब गनकालेपगि ययो काम रोवकएको ि। प्रागधकरणले प्रकान्द्शत िरेका खलुा स्थानलाई 
काठमाडौं महानिरपागलका र िहृ मन्त्रालयले स्वीकार निरेको पाइन्ि। 
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काठमाडौं उपययका ववकास प्रागधकरणले सहयोि नपाउने केही कारणहरू िन।् बजेटको 
अभाव, राजनीगतक गनयनु्द्ि, गनयिु आयिुका आफ्नै योजना र क्षेत्रागधकारको सीगमतताको 
कारण प्रागधकरणले धेरै संस्थाको मखु ताकेर बस्नपुने अवस्था ि। स्थानीय स्वायत्त अगधकार 
ऐन २०५५ अनसुार अिागड बढ्न खोन्द्जरहेको काठमाडौं महानिरपागलकाले प्रागधकरणको 
योजना गनदेशन मान्न चाहाँदैन। महानिरपागलकाका कमयचारी भन्िन,् “हाम्रो एउटा वडा 
कायायलयको जत्रो कायायलय भएको संस्थाले उपययकाको बारेमा के योजना बनाउाँि?” आयोिका 
आयिु राजनीगतक रूपमा गनयिु हनु्िन।् सहयोि गलनपुने अन्य मन्त्रालयका कमयचारी 
लोकसेवा आयोि र तहित ववगभन्न परीक्षा पास भएर आएका हनु्िन।् महानिरपागलकाका 
काययकारी नेपाल सरकारका सहसन्द्चव हनुे प्रावधान ि। यसैले  पगन स्थानीय ववकास मन्त्रालय 
अन्तियत रहेको महानिरपागलकाले शहरी ववकास मन्त्रालय अन्तियत रहेको काठमाडौं उपययका 
ववकास प्रागधकरणका गनणयय स्वीकार िनय नमानेको देन्द्खन्ि।  

ययसैिरी िैरसरकारी संस्थाहरू पगन आ-आफ्नै तररकाले काम िरररहेका िन।् िहृ मन्त्रालय 
अन्तियत रहेर आप्रवासीहरूको अन्तरायविय संिठनले जगत बेला काठमाडौं उपययकामा भकूम्पका 
लागि भनेर स्थान पवहचान िरररहेको गथयो ययही समयमा भकूम्प प्रववगध राविय समाजले 
भकूम्पका क्षगत न्यूनीकरण िनय भनेर स्थान पवहचान िदै गथयो। यी दवैु संस्थालाई USAID ले 
आगथयक सहायता िरेको गथयो। उदे्दश्य एउटै भए पगन दवैु संस्थाले एकै समयमा फरक फरक 
तररकाले काम िरररहेका गथए। एउटा संस्थाले िरररहेका कामबारे ययस्तै काम िरेको अको 
संस्थालाई जानकारी भएको खण्डमा काम एकीकृत रूपमा अिागड बढ्न सक्ने गथयो। 

३. कायायन्वयनका लागि बजेट व्यवस्थापनको समस्या  

आवश्यक मात्रामा बजेटको व्यवस्था नहुाँदा वा दाताको भर पनुयपने हुाँदा िोषणा िररएका नीगत 
कायायन्वयन िनय समस्या भएको पाइन्ि। भकूम्पको समयका लागि भनेर खलुा स्थान पवहचान 
िने काम भकूम्प आउनअुिागड धेरै नै भएको गथयो। तर वैशाख १२ ितेको भकूम्पपगि 
काठमाडौं महानिरपागलकाले स्थान पवहचान/व्यवस्थापन िने र आप्रवासीहरूको अन्तरायविय 
संिठनले पवहचान िररएका ८३ खलुा स्थानबारेमा चेतनामूलक काययक्रम िनेबाहेक अन्य 
सरकारी र िैरसरकारी संस्थाले काम िरेका िैनन।् पररयोजना नभएको कारण अवहले काम 
नभएको भनेर ती संस्थाका प्रगतगनगध बताउाँिन।् ययसैिरी भकूम्प प्रववगध राविय समाज नेपालले 
सन ्२०११मा पवहचान िरेका ८८७ स्थानको सूची काठमाडौं उपययका ववकास प्रागधकरणले 
सन ्२०१५ मा मातै्र प्रकान्द्शत िर् यो। लामो समय यन्द्त्तकै गबत्नकुा पिागड पगन पररयोजनाको 
अभाव रहेको गथयो।24  

४. स्पि कायययोजनाको अभाव  

                                                           
24 िोपीकृष्ण बस्याल, एनसेटका कमयचारीसाँि िररएको अन्तवायतायको आधारमा। 
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८३ खलुा स्थानबारे आप्रवासीहरूको अन्तरायविय संिठनले सरकारलाई बझुाएको प्रगतवेदनमा 
जगमनको अवस्था कस्तो ि र के कामका लागि उपयोि िने भने्नबारेमा उल्लेख ि। तर 
व्यवस्थापन कसले िने? कसरी िने? कुन मात्रामा िने भने्न उल्लेख िैन। न त मन्द्न्त्रपररषद्को 
गनणययमा नै सो कुरा परेको ि। एउटा सगमगत बने्न भने्न उल्लेख ि तर ययस्तो सगमगत िठन नै 
भएको िैन। 

५. व्यवन्द्स्थत सूचनाको अभाव  

तयार पाररएको प्रगतवेदन अनसुार गनणयय नहनुकुो कारण र सरकारी नीगत गनमायण कसरी भएको 
गथयो भनी खोज्दै जााँदा सूचनाहरूको उन्द्चत व्यवस्थापन नभएको पाइयो। सूचनाको उन्द्चत 
व्यवस्थापनको अभावमा नीगत गनमायणको केही समय गबतेपगि भएको कमयचारी सरुवा पगन एउटा 
कारण देन्द्खयो। “ययो बेलामा म ययहााँ गथइन, मलाई थाहा िैन” जस्ता जवाफ वा हचवुाको 
भरमा बोल्ने िरेको पाइयो। खलुा स्थान पवहचानको काममा संलग्न व्यन्द्िहरू अवहले सरकारको 
ययही पदमा िैनन।् ययसैले नयााँ कमयचारीले प्रगतवेदनमा जे उल्लेख िररएको ि वा प्रगतवेदन 
पढेर जगत बझेुको ि ययगत मातै्र भन्न सक्ने रहेिन।् ययोभन्दा बढी नीगत गनमायणको क्रममा 
भएका िटनाहरूको जानकारी पाउन कदठन हनुे रहेि।   

सझुाव  

यस खण्डमा सरकारी गनकायले िोषणा िरेका खलुा स्थान सम्बन्धी नीगत र िैरसरकारी संस्थाले 
अनसुन्धान िरी तयार िरेका प्रगतवेदनको आधारमा अको भकूम्पको समयका लागि खलुा 
स्थानको व्यवस्थापन कसरी िनय सवकन्ि भन्नेबारेमा केन्द्न्ित ि। सरकारका अंिले तयकाल िनय 
सक्ने कामदेन्द्ख लामो समय र धेरै बजेट लिाएर िनुयपने कामलाई प्राथगमकताको आधारमा 
उल्लेख िररएको ि।  

१. बनकेा संरचनाको संरक्षण 

भकूम्पको समयमा बनेका शौचालयहरू अवहले धमाधम भयकाइएको ि। अनसुन्धानको क्रममा 
खलुा स्थानमा जानासाथ के कुराको जरुरी पने रहेि भनेर स्थानीय गनकायका मागनसलाई 
सोगधएको गथयो। खलुा स्थानमा तयकाल आवश्यक पने तीन कुरा के होला भने्न हाम्रो प्रश्नमा 
लिभि सबैले शौचालय जरुरी हो भने्न जवाफ ददएका गथए। यसै पगन काठमाडौं उपययकाका 
सावयजगनक स्थानमा शौचालय गनमायणको आवश्यकता ि। टुाँगडखेल जस्तो काययक्रम र दैगनक 
मगनयङवाक जानपुने ठाउाँमा पकै्क पगन मागनसलाई शौचालयको आवश्यकता पिय। बनकेा 
शौचालयलाई नभयकाई नन्द्जकको ढलमा जोड्न ुउपयिु देन्द्खन्ि।  

२. िोवषत नीगतको बारेमा सरोकारवाला संस्थालाई आगधकाररक जानकारी 
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ववपत ् पूवय तयारी तथा प्रगतकायय शाखाले ८३ स्थान पवहचान िने बेलामा उि स्थानको 
प्रकृगतबारेमा जानकारी गलएको तर भकूम्पको समयमा उि स्थान प्रयोि िने नीगत 
मन्द्न्त्रपररषद् बाट पास िरेको ववषयमा स्थानीय सरोकारवाला संस्थालाई जानकारी निराएको 
पाइयो। ययसले िदाय भकूम्पको समयमा कुनै स्थानमा मागनसले बढी राहत पाए भने कुनै 
स्थानका मागनसले राहत नै नपाउने अवस्था आयो। सरोकारवाला संस्थालाई िोवषत नीगतका 
बारेमा जानकारी ददन सामान्य पत्राचार िनय समय र खचय पगन कम लाग्ने देन्द्खन्ि। यो काम 
तयकाल िनुयपने आवश्यकता ि।  

३. पवहचान िररएका खलुा स्थानको बारेमा सवयसाधारणले देख्न ेिरी सूचनाको व्यवस्था 

सरकार र दात ृ संस्थाले भकूम्पको समयमा कसरी तयकाल राहत परु् याउने भनेर ८३ खलुा 
स्थानको पवहचान िरेको भए पगन स्थानीय मागनसहरूले ययसबारेमा जानकारी पाउन नसकेको यस 
अनसुन्धानबाट पत्ता लािेको ि।   गबपत ् पूवय तयारी तथा प्रगतकायय शाखाले तयकाल वडा 
कायायलयलाई पत्र पठाई पवहचान िरेको स्थानमा पवहचान र प्रयोिको सामान्य जानकारीसवहत 
कम्तीमा एउटा बोडय राख्न गनदेशन ददन सक्ि।  

४. सूचनाको उन्द्चत व्यवस्थापन  

नीगत गनमायण प्रवक्रयामा भएका उतारचढावलाई व्यवन्द्स्थत रूपमा राख्न ुजरुरी ि। कमयचारीहरू 
सरुवा भइरहने र लामो समय भएमा गबसयन सक्ने हुाँदा नीगत गनमायण वकन भएको, कसको 
सहयोि, सल्लाह वा दबाबमा भएको भने्न कुरा स्पि खलुाएर अगभलेख राख्न ुआवश्यक ि। जनु 
पगि अध्ययन िनय चाहने जो कोहीलाई काम लाग्न सक्ि। 

५ . नीगत गनमायण िनुयभन्दा अिागड स्थानीय गनकायसाँि परामशय 

सरकारले मन्द्न्त्रपररषद् बाट पास िरेका ८३ खलुा स्थानमध्ये ६ स्थानमा हामीले स्थानीय 
सरोकारवालासाँि कुराकानी िदाय नीगत गनमायण िने समयमा स्थानीय गनकायसाँिको सहकायय 
निरेको पाइयो। भववष्यमा यस्ता नीगतहरू बनाउाँदा सरोकारवाला स्थानीय गनकायसाँि सहकायय र 
सहमगतमा बनाउनपुने देन्द्खन्ि।  

६. स्पि कायययोजना 

सरकारले खलुा स्थान भनरे तोकेका स्थानहरूको समन्वय िने गनकाय गनमायण िरेको ि। उि 
सगमगतले खलुा स्थानको अनिुमन िनुयका साथै थप स्थान पगन खोज्ने भगनएको ि। तर, पवहचान 
िररएका स्थानमा कगत मागनस/भग्नावशेष/लास/बन्दोबस्तीका समान राख्न ेभने्नबारेमा नीगत मौन 
ि। सरकारले पवहचान िरेका ती स्थानमा यगत मात्रामा यगत मात्रामा मागनस/भग्नावशेष/लास/ 
बन्दोबस्तीका समान राख्न सवकन्ि भनेर खलुाउन ुजरुरी ि।  
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७. पूणय आगथयक सहायता  

अनसुन्धानको क्रममा अपेन्द्क्षत रूपमा वकन काम भएन, वकन वढलो भयो भन्ने प्रश्न सोध्दा 
िैरसरकारी संस्थाका प्रगतगनगधहरूले ययसका लागि फन्ड नै िैन भने्न र सरकारी कायायलयले 
बजेट नै िैन भने्न िरेको पाइयो। ८३ खलुा स्थान पवहचान िररएको दईु वषयपिागड मातै्र 
ययसबारेमा आप्रवासीहरूको अन्तरायविय संिठनले जनचेतनामूलक काययक्रम शरुु िर् यो। स्थानीय 
स्तरमा काययक्रम िदाय भकूम्प िएको तीन मवहना गबगतसकेको गथयो। स्थानीय बागसन्दाले 
भकूम्पअिागड िनुयपने काम भकूम्पपिागड िरेको भनेर प्रश्न िरे। ययही प्रश्न हामीले 
सरोकारवालाहरूलाई सोध्दा बजेट नै बल्ल पाएको भने्न जवाफ पाइयो। 

ययसैिरी भकूम्प प्रववगध राविय समाजले २०११मा पवहचान िरेका ८८७ स्थानको सूची 
काठमाडौं उपययका ववकास प्रागधकरणले २०१५मा आएर मातै्र वकताबी रूपमा गनकालेको ि। 
वकन त भन्दा ययहााँ पगन बजेट अभाव नै हो भन्ने उत्तर आयो। 

केन्िीय दैवी प्रकोप उद्धार समीगतका प्रगतगनगधलाई खलुा स्थानमा खानपेानी र शौचालय गनमायण 
िने योजना ि वक िैन भनेर सोध्दा पानी शौचालय चावहन्ि भने्न आदशयका कुरा हनु े
बताउाँिन।् जनु आदशय पूरा िनय बजेटको अभाव रहेको हनु्ि। कुनै पगन काम िने हो भन े
शरुुदेन्द्ख अन्ययसम्मको आगथयक अनमुान िरेर ययसै अनसुार बजेट व्यवस्थापन वा सहयोि िदाय 
योजना पूणय र उपयोिी हनु सक्ि। 

८. समन्वय र सहकाययको आवश्यकता 

िहृ मन्त्रालय अन्तियत रहेको केन्िीय दैवी प्रकोप उद्धार सगमगतमा अन्य मन्त्रालया प्रगतगनगध पगन 
सदस्य रहेका िन।् शहरी ववकास मन्त्रालय पगन दैववक प्रकोप उद्धार सगमगतको एक भाि हो। 
तर शहरी ववकास मन्त्रालय अन्तियत रहेको काठमाडौं उपययका ववकास प्रागधकरणले ८८७ 
खलुा स्थानबारे वकताब गनकालेको कारण थप खलुा स्थान पवहचान िने काम रोवकएको ि। 
८८७ खलुा स्थानको वतयमान अवस्थाबारे थप अध्ययन िरेमा अझ राम्रो जानकारी आउन 
सक्ि। तर उसले वकताब गनकाल्यो र काम रोवकएको ि भने्न कुराले सरकारी गनकायमा 
असमझदारी वा समन्वयको अभाव रहेको महससु हनु्ि। यस्ता असमझदारी हटाउन ुआवश्यक 
ि। 
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अनसूुची 

१. ८३ खलुा स्थान  

SN Name Area Sq.m Suggested usages 

1.  Adarsa Azad Higher Secondary School,  

Bhaktapur 

1 2,171.66 Medical Assistance Area 2  

2. Airport (Nepal Army Golf site) 176,853.64 Multiple: Military installation, Civil-Mil 

coordination center, warehousing, Humanitarian 

coordination area 

3.  Airport Central Dojo 3 21,328.91 Humanitarian Coordination Area 

4. ANFA Football Ground (north),  

Balkumari 

4 18,238.22 Settlement/camp 

5.  ANFA Football Ground (south),  

Balkumari 

11,405.23 Vulnerable population assistance area 

6. Bagmati Corridor no. 1, Chovar 1 16,054.67 Settlement/camp 

7. Bagmati Corridor no. 2,  opposit of TU 2 19,450.14 Multiple: Settlement/camp, Logistics hub 

8.  Bagmati Corridor no.3, TU  3 43,787.67 Settlement/camp 

9. Bagmati Corridor no. 4, Teku 4 15,994.22 Multiple: Debris, dead body mgmt/morgue 

10. Bagmati Corridor no.5, Gausala  5 20,705.69 Multiple: Debris, dead body mgmt/morgue 

11. Bagmati Corridor no.6, Patan 6 6,261.10 Debris collection 

12. Balmiki Vidyapith, Exhibition Road 5,603.63 Multiple: Distribution and medical assistance 

area 

13. Basu School, Chagunarayan  2,625.05 Humanitarian camp 

14. Bhaktapur Bahumukhi Campus 25,970.81 Settlement/camp 

15. Bhaktapur Durbar Square 5,936.30 Distribution area 

16. Bhandarkhal, Gausala  21,238.28 Settlement/camp 

17.  Bhelukhel 17 4,659.93 Logistics 

18. Bhirkuti Mandap 84,138.70 Settlement/camp 

19.  Birendra Sainik School, Bhaktapur 67,089.78 Multiple: Civil-Mil coordination center, 

warehouse, medical assistance, helipad, 

humanitarian coordination, vulnerable population 

assistance, telecommunication, portable water 

source  

20. Civil Aviation no.1, Sinamangal site  1 17,457.82 Settlement/camp 

21. Civil Aviation no.2, Airport site  3 76,292.66 Logistics 

22. Dashrath Stadium, Tripureshwor 32,249.58 Multiple: Humanitarian coordination, 

humanitarian camp, helipad 

23. Dattrataya, Kamalbinayak, Bhaktapur   1,937.70 Medical assistance 

24. DWSS, Gausala 45,022.32 Settlement/camp 

25. Election Commission Office 16,168.61 Multiple: Helipad, distribution area, 

telecommunication 

26. End of Airport  site (Civil Aviation 2) 142,215.32 Warehousing 

27. Gokarna Golf Club, Gokarna 290,060.86 Multiple: Settlement/camp, assembly point for 

displaced, distribution area, warehouse, medical 

assistance, helipad, portable water 

28. Gokul, Patan  7,328.13 Distribution area 

29. Golf Club site (Royal)/Airport 141,414.10 Multiple: Logistics, civil-mil coordination, 

warehouse, humanitarian camp, helipad, 

humanitarian coordination area, portable water 

30. Himal Cement Company, Chovar 91,756.67 Logistics 

31. Hyatt Regency Hotel, Boudha 82,979.29 Humanitarian Camp 

32. Jawalakhel Football Ground 7,501.69 Settlement/camp 

33. Khwopa College, Bhaktapur  26,692.29 Settlement/camp 

34. Khwopa Engineering College, 

Bhaktapur 

11,916.01 Settlement/camp 
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35. Kwathandu, Bhaktapur  1,531.74 Medical assistance 

36. Lagankhel Football Ground 11,211.30 Multiple: warehouse, medical assistance, helipad 

37. Lagankhel Stupa 17,717.58 Humanitarian coordination area 

38. Lalitpur Municipality Office 6,359.01 Humanitarian coordination area 

39. Madan Smarak, Pulchowk 13,096.04 Distribution area 

40. Maheshwori Football Ground, 

Bhaktapur  

8,354.00 Settlement/camp 

41. Modern Indian School, Chovar  14,795.90 Settlement/camp 

42. Narayan Chaur, Naxal 10,266.17 Settlement/camp 

43. NARC, Kritipur 493,702.60 Multiple: settlement/camp, logistics, medical 

assistance, distribution, helipad, 

telecommunications, portable water 

44. Nasamana, Bhaktapur 762.30 Distribution area 

45.  National Academy, Kamaladi 24,423.20 Humanitarian camp 

46. Nepal Bal Mandir, Naxal 14,948.80 Settlement/camp 

47. Oxygenation Park 359,400.56 Debris collection 

48. Padma Higher Secondary School  2,230.23 Humanitarian coordination area 

49. Padma Kanya Campus 17,093.61 Settlement/camp 

50. Pashupati Temple 1 17,981.45 Settlement/camp 

51. Pashupati Temple 2 10,753.01 Medical assistance 

52. Pashupati Temple 3 19,798.00 Settlement/camp 

53. Pashupati Temple 4 11,363.81 Medical assistance 

54. Pashupati Temple 5 33,103.66 Medical assistance 

55. Pulchowk Engineering College 20,516.28 Multiple: Distribution area, portable water 

56.  Pulchowk  Engineering College 2 86,406.82 Multiple: Settlement/camp, portable water 

57. Rastriya Sabha Griha, Exhibition Road 13,589.23 Settlement/camp 

58. Ratna Park 177,228.49 Multiple use: camp, helipad, civil-mil 

coordination, medical assistance area, vulnerable 

population assistance area 

59. Ringroad Balaju Kalanki 308,480.95 Settlement/camp 

60. Ringroad Balkumari Gwarko 78,169.03 Debris collection 

61. Ringroad Ekantakuna Balkhu 166,804.61 Multiple: Settlement/camp, distribution area 

62. Ringroad Gwarko Satdobato 71,129.10 Debris collection 

63. Ringroad Maharajgunj Balaju 272,338.98 Settlement/camp 

64. Ringroad Maharajgunj Chabahil 174,041.10 Debris collection 

65. Ringroad Satdobato Ekantakuna 117,111.31 Debris collection 

66. RONAST, Satdobato 73,071.58 Multiple: camp, medical assistance, humanitarian 

coordination area 

67. Sallaghari Tinkune, Bhaktapur 66,896.13 Settlement/camp 

68. Sano Gaucharan 8,747.76 Distribution area 

69. Saraswati Vidyagriha 2,895.44 Logistics 

70. Shankha Park, Maharajgunj 10,751.35 Multiple: Debris collection, Logistics 

71. Sifal Ground 7,182.78 Settlement/camp 

72. Social Welfare Council, Lainchour 13,319.00 Vulnerable population assistance area 

73. St. Mary's School, Jhamsikhel 10,825.32 Humanitarian camp 

74. St. Xavier School, Jawalakhel 21,382.94 Humanitarian camp 

75. Suryamadi, Bhaktapur 795.61 Distribution area 

76. Talako, Bhaktapur 1,054.47 Distribution area 

77. Taumadi, Bhaktapur 1,998.70 Humanitarian coordination area 

78. Tibetan Refugee Camp, Jawalakhel 5,982.58 Medical assistance 

79. Tinkune 28,372.15 Settlement/camp 

80. Tribhuvan University, Kirtipur 1,431,956.83 Multiple: camp, assembly point for displaced, 

distribution, warehouse, medical assistance, 

helipad, portable water 

81.  UN Park, Jwagal 42,300.46 Settlement/camp 

82. UN Park, Gusingal 81,380.22 Settlement/camp 

83. Vidyarthi Niketan, Bhaktapur  12,324.70 Distribution area 
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२. प्रयोि उद्दशे्यको आधारमा िररएको विीकरण  

Use Purpose  Number 
Medical Assistance  15 (वाल्मीकी ववद्यापीठ, रत्नपाकय ) 
Humanitarian Coordination  15 (सेन्ट जेगभएर स्कुल, दशरथ रंिशाला) 
Settlement/Camp  34 (रत्नपाकय , ररंिरोड महाराजिन्ज बालाज,ु 

दशरथ रंिशाला) 
Vulnerable Population Assistance 4 (रत्नपाकय ) 
Logistic Hub 9 (शंखपाकय ) 
Debris Collection  9(शंखपाकय ) 
Dead Body Management  2 
Military Installation 2 
Civil-Mil Coordination  3 (रत्नपाकय ) 
Ware housing  7 
Distribution area  15(वाल्मीकी ववद्यापीठ) 
Helipad  8 (रत्नपाकय , दशरथ रंिशाला) 
Portable Water Source 7 
Telecommunication  3 

 

३. आकारको आधारमा िररएको विीकरण  

Size in sq meter Number of Place Selected number 
Small  up to 10000  18 1 

Semi- Medium 10000- 20000 16 1 

Medium 20000 to 100000  21 2 

Big over 100000 28 2 

 

४. स्वागमयवको आधारमा ८३ स्थानको विीकरण  

स्वागमयव संख्या 
न्द्शक्षा संस्था  १५ (वाल्मीकी, सेन्ट जेगभएर) 
खेलकुद  ९ (दशरथ रंिशाला) 
सावयजगनक र सरकारी  ४३ (रत्नपाकय , शंखपाकय , ररंिरोड) 
अन्य  १० (आमी, भिपरु दरबार स्क्वायर, गनवायचन 

आयोि, गतब्बती शरणाथी क्याम्प र अरू) 
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५. खलुा स्थानको क्षते्रमा काम िरररहेका संस्थाको सामान्य जानकारी  

१. ववपत ्पूवय तयारी तथा प्रगतकायय शाखा (National Emergency Operation Centre- NEOC) : नेपाल 
सरकार िहृ मन्त्रालय अन्तियत रहेको यो संस्था सरकारको तफय बाट ववपत ्व्यवस्थापन िने मखु्य गनकाय 
हो। यो हरेक ववपत ्र ववपय साँि जोगडएर आउने समस्या र ययसको व्यवस्थापनका लागि मखु्य रूपमा 
न्द्जम्मेवार गनकाय हो। जनु नेपाल सरकार िहृ मन्त्रालय अन्तियत रहेर काम ििय। यसले भकूम्प मातै्र 
हेदैन बाढी, पवहरो, आिलािी जस्ता सबै प्राकृगतक ववपन्द्त्तको लागि काम ििय। हरेक ववपन्द्त्तमा 
सरकारका संरचनाहरूले कसरी काम िने, समन्वय र नेतयृव कसले िने भने्नबारेमा २०३९ सालमा 
बनेको दैवी प्रकोप ऐन अनसुार काम िनुयपने हनु्ि। उि ऐन अनसुार दैवी प्रकोप उद्धार सगमगतको 
नेतयृवमा अन्य मन्त्रालयका प्रगतगनगध सदस्य रहेका हनु्िन।् उि ऐनको आधारमा रहेर तहित रूपमा 
दैवी प्रकोप उद्धार सगमगत बनेका िन।् केन्िीय दैवी प्रकोप उद्धार सगमगत, न्द्जल्ला दैववक प्रकोप उद्धार 
सगमगत आदद। 

२. बसाइाँसराइ सम्बन्धी अन्तरायविय संिठन (International Organization for Migration- IOM) : 
बसाइाँसराइ सम्बन्धी अन्तरायविय संिठनले कुनै स्थानबाट ववस्थावपत भएका मागनसहरूको क्षेत्रमा काम 
ििय। भकूम्प जस्ता प्राकृगतक ववपन्द्त्तमा पगन मागनसहरू आफूले बसोबास िरररहेका स्थानहरूबाट 
यताउता हनुे हनुाले गतनीहरूको कसरी उन्द्चत व्यवस्थापन हनु सक्ि भनेर काम िने क्रममा सन ्२००९ 
सालमा कोशी तटबन्ध फुटेपगि देन्द्खएका समस्यालाई मध्यनजर िदै गनकट भववष्यमा आउन सक्न े
अनमुान िररएको भकूम्पमा उद्धार, राहत ववतरण, िाइतेको उपचार, िरववहीनलाई सेल्टर ददने काम 
िनयका लागि क्लस्टर अवधारणा अनसुार काठमाडौं उपययकामा ८३ स्थान पवहचान िररएको गथयो। यो 
पगन यएुनडीपीको एउटा अंश भएको कारण भकूम्प िइहालेमा यएुनडीपी लिायत अन्तरायविय संस्थाहरूले 
कसरी काम िने भनेर उि स्थानहरू िुट्याइएको हो। 

३. भकूम्प प्रववगध राविय समाज-नपेाल (National Society for Earthquake Technology- NSET) : यो 
भकूम्पकै के्षत्रमा काम िरररहेको िैरसरकारी संस्था हो, जसमा मखु्यतया, भिूोलववद्, इन्द्न्जगनयर र शहरी 
योजनाववद्को सहभागिता ि। सन ् १९९४ मा स्थावपत भएको भए पगन यसले सन ् १९९२ मा 
सरकारसाँि गमलेर भवन गनमायण संवहता गनमायण िने क्रमदेन्द्ख नै भकूम्पको के्षत्रमा काम िदै आएको हो। 
भकूम्पकै के्षत्रमा काम िरररहेको हनुाले भकूम्प र काठमाडौंको ववषयमा बढी जोगडएको ि। तर, यो 
िैरसरकारी संस्था भएको कारण नीगत गनमायणको तहमा यसको कुनै भगूमका हनु्न। स्वतन्त्र रूपमा यसले 
अध्ययन अनसुन्धान िदै आएको ि। 

४. काठमाडौं उपययका ववकास प्रागधकरण (Kathmandu Valley Development Authority - KVDA) : 
यो संस्था नेपाल सरकारको शहरी ववकास मन्त्रालय अन्तियतको काठमाडौं उपययका हेने गनकायको रूपमा 
रहेको ि। यसले काठमाडौं उपययकालाई व्यवन्द्स्थत शहरको रूपमा कसरी व्यवस्थापन िनय सवकन्ि 
भने्नबारे ददल्ली ववकास िरुुयोजनाको गसको िदै काठमाडौं उपययका ववकास िरुुयोजना अन्तियत काम िदै 
आएको ि। यसमा खलुा स्थानको धेरै प्रयोजनमा उपयोिी हनु सक्ि। काठमाडौं उपययका हेने न्द्जम्मा 
पाएको यस संस्थाको हरेक वक्रयाकलाप स्थानीय, प्रशासगनक र आगथयक रूपमा बगलयो रहेको काठमाडौं 
महानिरपागलकासाँि िएर बान्द्झन्ि।  
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५. काठमाडौं महानिरपागलका  

काठमाडौं महानिरपागलका स्वायत्त गनकाय हो। यसले स्थानीय स्वायत्त ऐन २०५५ अनसुार अिागड 
बढ्ने कोगसस िरररहेको ि। कगतपय अवस्थामा नेपाल सरकारका गनदेशनसमेत मान्न नपने िरी स्वतन्त्र 
संस्थाको रूपमा काम िने कोगसस िरेको बताउाँिन ् महानिरपागलका दैवी प्रकोप उद्धार तथा भौगतक 
योजना ववभाि प्रमखु डा. उत्तरकुमार रेग्मी। स्थानीय गनकायको गनवायचन नभएको अवस्थामा 
महानिरपागलकाका काययकारी पररवतयन भइरहेका हनु्िन।् तर, स्थानीय रूपमा काम िने हनुाले काठमाडौं 
महानिरपागलकागभत्रका हरेक ववषयमा यो कायायलयले अन्य गनकाएको भन्दा बढी जानकारी राख्ि।  

६. भकूम्प र ठूला शहर अगभयान (Earthquake and Mega cities Initiative-EMI):           यो 
ठूला शहरहरूमा भकूम्प जााँदा के िने भने्न अन्तरायविय ववज्ञहरूको संस्था हो। यसको कायायलय 
वफगलवपन्सको मगनलामा रहेको ि। उि संस्थाले सन ् २००८ देन्द्ख २०१० सम्ममा काठमाडौं 
महानिरपागलका र भकूम्प प्रववगध राविय समाजको सहकाययमा काठमाडौं उपययका र मेट्रो मगनलाको दश 
वषय (२०१० देन्द्ख २०२० सम्म) लामो जोन्द्खम प्रभाववत भ-ूप्रयोि योजना (Risk Sensitive Land Use 

Plan) गनमायण िरेको ि। जसलाई भकूम्पपगि असार मसान्तमा बसेको काठमाडौं महानिरपागलकाको 
निरपररषद्को भेलाले ययसलाई थप ववकगसत िने उल्लेख िरेको ि। 

 


