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काठमाडौं । भूकम्पपछिको पुनछनिमािणको अवस्था सुस्त भएको सरोकारवालाहरूले बताएका िन ् ।

खासगरी ग्रामीण क्षेत्रका भूकम्पपीडडतहरूले छनजी आवास छनमािण गर्ाि छनमािण सामग्रीको चकािेे

अभावका साथै ढुवानी खचि पछन अधिक भएको भन्र्ै उनीहरूले ती ववषयमा सहजीकरण गनि
सरकारलाई आग्रह गरे का िन ् ।

बुिवार साउथ एशिया वाच अन ट्रे ड, इकोनशमक्स एण्ड इन्भाइरोन्मेण्ट (सावती)ले आयोजना गरे को

कायिक्रममा सहभागीहरूले उक्त ववषयमा जोड दर्एका हुन ् । कायिक्रममा अथि मन्त्रालयअन्तगितको
साविजछनक खचि र ववत्तीय जवाफर्े दहताका सर्स्यसधचव मरु ारी छनरौलाले राष्ट्रट्रय पुनछनिमािण

प्राधिकरणले दर्एको अनुर्ानको सही सर्प
ु योग भएको ि कक िै न भन्ने ववषयमा अनुगमन आवश्यक
भएको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारबाट अनुर्ान जाने तर त्यो रकम पीडडतहरूले पाएका िन ् कक बैङ्कहरूले आफ्नो
प्रयोजनमा प्रयोग गरररहेका िन ् भन्ने कुराको मूल्याङ्कन आवश्यक भएको ि ।’ यस्तै ट्रान्सपरे िन

नेपालकी महासधचव पछिनी प्रिानाङ्गले अनुर्ानको अनुगमनका साथै हाल कायम भएका स्थानीय

सरकार र केन्र सरकारबीच ग्यावपङ रहे को बताइन ् । उनले ग्रामीण क्षेत्रमा छनमािण सामग्रीको अभाव
भएको बताइन ् ।

यस्तै, पूवि वाणणज्यसधचव पुरुषोत्तम ओझाले छनजी घरहरूको तथ्याङ्क राख्ने व्यवस्था गनि आवश्यक
भएको बताए । उनले सरकारले भूकम्पपीडडतका घरहरू छनमािणका लाधग मात्रै ध्यान दर्एको तर घर

छनमािणका लाधग चादहने आवश्यक सामग्रीहरूको उपलब्िता कसरी गराउने ढुवानीका ववषयमा के
छनणिय हुने र स्थानीयस्तरका छनमािण सामग्री तथा स्रोतसािनहरूको प्रयोग कसरी गने भन्ने ववषयमा
कुनै ठोस योजना नदर्एको बताए ।
यस्तै, त्रत्रभुवन ववश्वववद्यालयका प्राध्यापक ककिोर महजिनले पेि गरे को भूकम्पपछिको पुनछनिमािणमा

भएको खचि र ट्रयाककङका ववषयमा करीब डेढ महीनासम्म काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपाशलकाका
२० ओटा गाववसमा गरे को अध्ययन प्रस्तुत गरे का धथए । पुनछनिमािणमा प्रत्यक्ष काम गर्ै आएको
सरकारी छनकाय प्राधिकरणलाई सहभागी नगराई गररएको कायिक्रममा सहभागीहरूले भूकम्पबाट

अछतप्रभाववत १४ ष्ट्जल्ला भए पछन एक ष्ट्जल्लाको एक गाववसमा भएको तथ्याङ्क सङ्कलनले मात्रै
शसङ्गो पुनछनिमािणमा भएको खचिलगायतका ववषयको मूल्याङ्कन गनि नहुने बताए ।

