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अब नेपालको आ�नै भू-उप�ह

फाइल फोटो

काठमाड� : नेपालले अक� वष��भ� आ�नै भू-उप�ह ��ेपण गन� तयार� थालेको छ। नेपाल �व�ान तथा ��व�ध ��ा ��त�ान (ना�) ले

जापानको एक क�नीसँग स�झौता गर� आ�नै भू-उप�ह �ापना गन� �ि�या अगािड बढाएको हो।

भू-उप�हस��ी अ�यन÷अनुस�ान गन� ना�ले माघ ३ गते जापानको �ुटेक (�ुस इ���ुट अफ टे�ोलोजी) सँग स�झौता गरेको

ना�का उपकुलप�त डा.जीवराज पोखरेलले जानकार� �दए।

ना�ले यो इ���ुटमा भू-उप�हस��ी अ�यन गन� दईु वष�का ला�ग दईु जना इ���नयरलाई जापान पठाउने भएको छ। ना�ले

इले�� ो�नक इ���नयर हरेराम �े�लाई जापान पठाउन छनोट ग�रसकेको छ भने अक� एक �ा�व�धकको छनोट काय� जार� राखेको छ।

नेपालमा भू-उप�हबारे जानकार जनश�� नभएका कारण अ�यनका ला�ग �ा�व�धकलाई जापान पठाउन ला�गएको हो। दईु जनाम�े

एक जनालाई इ���ुटले पूण� छा�वृ�� �दने भएको छ भने अक� एक जनाको खच� सरकारले नै �होनु� पन�छ। ना�ले यसका ला�ग अथ�

म�ालयसँग क�रब १ करोड ८० लाख बजेट माग गरेको छ। तर, अथ�ले भने बजेट उपल� गराउने �ीकृ�त जनाए प�न अझै उपल� भने

भइनसकेको उपकुलप�त पोखरेलले जनाए। उनले भने, ‘हामीले तीन म�हनाअ�घ नै बजेट माग गरेका ह�, अथ�ले �द�ु प�न भनेको हो तर

अझै हामीले बजेट पाएका छैन�।’
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�व�ान तथा ��व�ध म�ालयका �व�ा सहस�चव सुरे� सुवेदीले बजेटका ला�ग अथ�सँग छलफल भइरहेको बताए।उनले भने, ‘भू-

उप�हका ला�ग हाड�वेयरतफ�  सहयोग गछ�, अ�यनका ला�ग करोडभ�ा बढ� बजेट �व�नयोजन गन� सहज हँुदैन िक भ�े अथ�को मनसाय

दे�खयो।’

ना�कै पहलमा जाइकाज�ा सं�ासँग छा�वृ��का ला�ग पहल गन� अथ� म�ालयले जोड �दएको छ। यसका ला�ग अथ�ले �ीकृ�त �दने

जनाएको छ। ना�ले भने अथ�ले बजेट �व�नयोजनमा िढलाइ गद� �ा�व�धकलाई अ�यनका ला�ग जापान पठाउन िढलाइ भइरहेको गुनासो

गरेको छ।

ना�का उपलकुलप�त पोखरेलका अनुसार अक� वष�को अग�मा भू-उप�ह ��ेपण गन� तयार�साथ काम भइरहेको छ। अमे�रकाको

�ो�रडाबाट उ� भू-उप�ह ��ेपण हुनेछ। �ानो साइज (१० से���मटर) को भू-उप�ह नेपालकै प�हलो उप�ह हुनेछ। सन् १९५७ मा

त�ालीन सो�भयत संघले अ�र��मा प�हलो मानवर�हत य� भू-उप�ह पठाएप�छ �सको एक वष�प�छ अमे�रकाले प�न भू-उप�ह

अ�र��मा पठाएको �थयो। �वक�सत देशबीच भू-उप�ह ��ेपण गन�बारे ��त�ध� नै दे�ख�। �छमेक� भारतले प�न दईु वष�अ�घ एकैपटक

१०५ वटा भू-उप�ह ��ेपण गरेर �व�क��त�मान कायम गरेको छ।

�व�ान म�ालयका �व�ा सुवेदीले सानो आकारको भए प�न अ�र��मा नेपालको प�हलो उप���त जनाउने भएकाले यसको मह� धेरै

भएको ��ति�या �दए। उनले भने, ‘यो १० केजीभ�ा प�न सानो हुनेछ तैप�न भू-उप�हको क�रब ६० वष� पुरानो इ�तहासमा नेपालको प�न

उप���तले सकारा�क स�ेश जा�।’

सानो आकारको यो भू-उप�हले डाटा संकलन र त��र �ख� सिकने ना�को �व�ास छ। ना�ले गन� अनुस�ानका काममा यसले ठूलो

सहयोग पु�ेछ। अ�हले नेपालको आ�नै भू-उप�ह नहँुदा टे�लक�ु�नकेसन र �सारणस��ी सेवाका ला�ग �वदेशीको भर पनु�पन� बा�ता

छ। भारतले द��ण ए�सयाली मुलुकका ला�ग भ�ै छु�ै साक�  भू-उप�हसमेत ��ेपण ग�रसकेको छ। ना�कै क�तपय अ�धकार�ले भने

�बना पूव�तयार� भू-उप�ह ��ेपणज�ो मह�ाक��ी योजना अगािड बढाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनीह�ले चच�का ला�ग

हचुवाका भरमा यो योजना �ाइएकाले सफल हुनेमा आशंका �� गरेका छन्।

अ�हले नेपालको आ�नै भू-उप�ह नहँुदा टे�लक�ु�नकेसन र �सारणस��ी सेवाका ला�ग �वदेशीको भर पनु�पन� बा�ता छ। भारतले

द��ण ए�सयाली मुलुकका ला�ग भ�ै छु�ै साक�  भू-उप�हसमेत ��ेपण ग�रसकेको छ।

सन् २०१९ को अग�मा अमे�रकाको �ो�रडाबाट नेपालले भू-उप�ह ��ेपण गन�
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