
पिहरो जो(खम न,ाह.बारे संि34 जानकारी 

प7रचय 

संयु% अिधरा,-.थत डरहम िव5िव6ालय तथा भूक; <िविध राि=> य समाज - नेपाल (NSET-Nepal) 
का शोधकताPहQको एक समूहले सन् २०१५ को भूक; र Xस पYातको मनसुनी वषाPले िन\Xाएका 
पिहरोहQको न]ांकन कायP गद̀ आएका छन् । यस कायPमा हामीले भू-उपeहीय त-fरहQ 
(अghरiबाट िलइएको भू-सतहको त-fर) <योग गरेका छौ ँ।  यसबाट हामीले भू-पhरopबारे पंiी-
आँखाको (आकाशीय) op पाउनुका साथै समयाsमानुसार पिहरोहQ कसरी पhरवतPन भइरहेका छन् 
भtे थाहा पाउन सuछौ ँ। यसका लािग भू-उपeहीय त-fरहQ धेरै उपयोगी vने भएता पिन ितनीहwले 
पूणP जानकारी िदँदैनन् । Xसैले यी जानकारीहQलाइP  .थानीय िवyहQको yानका साथै .थानीय 
वािसzाहQको दैिनक अवलोकन अनुभवसँग मेल गराउनु अित मह{पूणP v|छ । 

तलका ख}हQमा <~ुत न]ाले के के दशाPउँछ तथा न]ालाई कसरी <योग गनुP पछP  भtे सारांशमा 
उ�ेख गhरएको छ । 

न,ाको वण<न 

• न]ामा देखाइएका वैगनी र?का iे�हQले सन् २०१९ नोवे�रको भू-उपeहीय त-fरमा 
दे-खएका पिहरोहQ संकेत गदPछन् । न]ामा केही पिहरोहQ छुटेका पिन vन सuछन् । देहाय 
वमोिजम म�ेका कारणहQले गदाP न]ांकनमा केही पिहरोहQ छुटेका vन सuछन् : 

o केही पिहरोहQ भू –उपeहले नदे-खने खालका सा�ै साना v|छन् । (ज~ै : एउटा च�ान 
झरेको अव.था) 

o  केही पिहरोहQ दे�लाइP किठन v|छन् । (ज~ै : wखमुनी vनाले वा wखका हाँगाले 
छेकेको अव.थामा रहनाले) 

o केही पिहरोहQ िव�ुलै नयाँ र न]ांकन कायP स;t भए पYात गएका vनसuछन् । 
o केही पिहरोहQ -.थर वा िन-�य भइसकेका vनसuछन् । 

 

• न]ामा भएका साना वृAह.ले �-%गत घरहQको .थानलाई देखाउँछन् । 

 

• वृAका र?ह.ले <Xेक घरको  घर-मािथका पहाडी धरातलमा रहेका पिहरोबाट vनस�े 
iितका आधारमा सापेि3त जो(खम देखाउँछ । 

o सापेिiत जो-खमको गणना भिव�मा िवशेषत: वषाPत्को समय र वषाPत् पYात  िभरालो 
धरातल vँदै पिहरो वDे वा िवEा7रत Fन सGे iे�लाइP  म�नजर गद̀ गन� गhर|छ । 

o िवशेषगरी, सापेिiत जो-खमले कुनै घर िवशेषलाइ< भिवNमा पिहरोले असर गनP 
सQावना छ िक छैन भनी बताउँदैन । बQ, यसले ती घर भएका 3ेWह.मा केही 
Fन सXछ भYे कुराह.को संकेत भने गद<छ । 

 

• उ�तम सापेिiत जो-खम मान १  हो; �ूनतम  सापेिiत जो-खम मान ० (शू�) हो । यी 
मानहQलाइP वृ�मा िविभt र�हQले संकेत गhरएको छ : 



o रातो र?को वृAले पिहरोको सापेि3त जो(खम उZतम भएका घरहQलाई देखाउँछ 
। 

o सु[ला र?को वृAले सापेिiत जो-खम म\म भएका घरहQलाई देखाउँछ । 
o पँहेलो र?को वृAले सापेिiत जो-खम ]ून भएका घरहQलाई देखाउँछ । 
o सेतो र?को वृAले िव6मान पिहरोहQबाट नग_ जो-खम भएका घरहQलाई देखाउँछ 

। 
• र?ीन ताराह.ले िवगतमा पिहरोबाट <भािवत भइसकेका, वा हाल पिहरोको ३० िमटर दूरीिभ� 

रहेका घरहQलाई देखाउँछन् । 
 

• ि�कोणहQले राि=> य पुनिनPमाPण <ािधकरणले सन् २०१८ से�े�र भzा अिघ मू�ा�न गरेका 
भूगभ य <कोप iे�हQको निजकको अनुमािनत .थानहQलाई संकेत गछP न् । 
 

o रातो र?का ि�कोणहQले ग `ेणीका समुदायहQ संकेत गदPछन् । 
o सु[ला र?का ि�कोणहQले ख `ेणीका समुदायहQ संकेत गदPछन् । 

 
 

• िवशेषगरी, न]ाले िवaमान पिहरोको जो-खममा रहेका iे�हQ मा� संकेत गछP  । तर,  न]ाले 
हाल -.थर रहेका तर भिव�मा जानस�े पिहरोको जो-खममा रहेका iे�हQ देखाउँदैनन् । 

 

न,ाको bयोग कसरी गन< सिकcछ ?? 

न]ाको <योग देहायका <योजनका लािग गनP सिक|छ : 

• पिहरोबाट थप अवरोध vनस�े जो-खममा रहेका iे� तथा घरहQको पिहचान गनP । 
o उ�तम सापेिiत पिहरो जो-खम (राता वृ�हQ) भएका घरहQको पिहरोको 

अवरोधसँगको स¡ुखता बढ्ने अपेiा गनP सिक|छ । यी .थानका वािसzाहQलाई 
जो-खम, जो-खम �व.थापनका उपायहQ तथा आवpक सरस�ाह गनP सिकने �-% 
तथा िनकायहQबारे सजग गराउनु अXावpक रह|छ ।  

o हाल अव-.थत पिहरोको अित िनकट रहेका, र िबशेषत: पिहरोको त�ोभाग तफP  रहेका 
iे�हQ पिहरोका कारण vनस�े अवरोधको जो-खममा रह|छन् । य~ा .थानहQको 
पिहचान गरी गाउँपािलका, वडा अ�i तथा अ� पदािधकारीहQ लगायत 
.थानीयवासीहQलाई जानकारी गराउनु मह{पूणP v|छ । यसो गनाPले जो-खम 
अ-¤करण वा मनसुनको समयमा अ.थायी .थानाgरणका िवक¤हQ खोजी गनP 
सिक|छ ।  

 
 

• राि=> य पुनिनPमाPण <ािधकरणले मू�ा�न गरेका ख `ेणी र ग `ेणीका व~ीहQसँग उ-�-खत 
न]ांकनबाट <ा¥ सापेिiत जो-खम नितजाका बीचमा के िभtता छ भनी तुलना गनP । 

o राि=> य पुनिनPमाPण <ािधकरणको भूगभ य <कोप लेखाजोखाले तोिकएको व~ीमा रहेका 
सबै घरहQलाई एकै जो-खम ¦ेणी िदएको िथयो । 



o तथािप , एकै व~ी िभ� पिन उ� र �ून जो-खम iे�हQ v|छन् । वा~वमा, सापेिiत 
पिहरो जो-खम एउटा घर र अक§ घरको बीच तथा धेरै छोटो दूरीमा पिन फरक पनP सuछ 
। केवल १५ िमटर मा�को दूरीले पिन उ� सापेिiत जो-खम भएका र �ून सापेिiत 
जो-खम भएका घरहQ छु¨ाएको vन सuछ । 

o यी पिहरो न]ाहQको <योग गरी स©-ªत व~ीका उ� सापेिiत जो-खममा रहेका 
घरहQ, वा घरहQको समूहहQ पिहचान गनP सिक|छ। 
 

नोट: यी न]ाहQको <योग कुनै एक .थान िवशेषलाइP  पिहरोले कित वा किहले असर गलाP भनी 
अनुमान गनPका लािग गन< Fँदैन। उदाहरणका लािग, ०.५ वरावरको सापेिiत जो-खममा रहेको घर 
भtाले उ% घर पिहरोबाट <भािवत vने स¬ावना ५० % छ भtे जनाउँदैन । यसको स�ा, यसले 
उ% घरको पिहरोबाट <भािवत vनस�े स¬ावना ०.५ भzा कम सापेिiत जो-खम भएका घरहQको 
भzा बढी छ भtे जनाउँछ । 
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