मेलम्चीमा बाढी पहिरोको जोखिम कायमै रिेको बबज्ञिरुको भनाई
बिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा अझै पबन बाढी पहिरोको जोखिम उच्च रिे को हिज्ञिरुले बताएका छन् ।
मेलम्चीको बिरान रिेको भेमाथाङ्गमा जम्मा भएको गेग्य्रान ठू लो पानी पनाािाथ जुनिुकै िमयमा बग्य्न
िक्ने िुुँदा मेलम्चीमा बाढीको जोखिम कायमै रिे को उनीिरुले बताए । हिपदग्रस्त मेलम्ची-भेमाथाङ्गको
स्थलगत अध्ययन गरी फकेको हिज्ञ टोलीले मेलम्चीको तटीय क्षेत्रका बाबिन्दालाई िािधान रिन
पबन आग्रि गरे । राहिय हिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन प्राबधकरणले िाउन ३२ गते
आयोजना गरे को पत्रकार िम्मेलनमाफात हिज्ञ टोलीले भेमाथाङ्गमा १ करोड ५ लाि घनबमटर बगट्टी,
ढु ङ्गा र बालुिा थुप्रीएको बताएका िुन ् ।

उक्त अध्ययन टोलीको नेतत्ृ ि गनुभ
ा एका िानी तथा भूगभाहिभागका बिबनयर बडबभजनल खजयोलोखजष्ट
खिि कुमार बास्कोटाले भेमाथाङ्गको चौरमा जम्मा भएको गेग्य्रानलाई नदीले कटान गरररिे को
बताउनुभयो । त्यिकारण मेलम्ची क्षेत्रमा अझै पबन भेलबाढी आउनिक्ने िम्भािना रिे को बास्कोटा
बताउनुिन्ु छ । भूगभाहिद् बास्कोटाले चेक ड्याम बाुँधेर गेग्य्रान बग्य्नबाट रोक्न ििज नरिे को पबन

बताउनुभयो । उिाुँले मेलम्चीमा आएको बाढी पहिरोको कारणिरु मध्ये मेलम्चीको उच्च तहटय

क्षेत्रमा तापक्रमको बृहि िुन,ु हिमाली भेगमा पानी पनुा र २०७२ िालको भूकम्पले खचररएको पिाडिरु

रिेको बताउनुभयो । उिाुँले भेमाथाङ्गमा १० बमटर अग्य्लो गेग्य्रान जम्मा भएको जानकारी गराउनुभयो

। बास्कोटाले नदीको प्रभाि भएको क्षेत्रमा बस्ती बिेको िुुँदा अिार १ र िाउन १६ गते को बाढी

पहिरोले मेलम्चीमा ठू लो जनधनको क्षबत भएको बताउुँदै नदीको प्रभाि भएको क्षेत्रमा बस्ती हिकाि
गना निुनेमा जोड ददनुभयो ।

कायाक्रममा बत्रभ ुिन हिश्वहिद्यालय भूगभा हिभागका प्राध्यापक रञ्जनकुमार दािालले भेमाथाङ्गमा जम्मा
भएको गेग्य्रानलाई अन्य दे िको अनुभि बलएर हिबभन्न तररकाले रोक्न िहकने बताउनुभयो । तर
तत्कालका लाबग मेलम्चीको मुिान माबथ तारजाली बाुँध्नुपने उिाुँको िुझाि बथयो । उिाुँले ड्रोनका
माध्यमबाट मेलम्ची क्षेत्रमा अध्ययन भइरिे को िुुँदा त्यि भेगको भूगोलको खचत्रण भईरिे कोले अब

आगामी योजना बनाउन ििज िुने बताउनुभयो । भूगभाहिद् दािालले उच्च तहटय क्षेत्रमा तापक्रम
बढ्नु र हिउुँ पने स्थानमा पानी परे पबछ मेलम्चीमा बाढी आएको बताउनुभयो ।

राहिय हिपद् जोखिम न्यू नीकरण तथा व्यिस्थापन प्राबधकरणका कायाकारी प्रमुि अबनल पोिरे लले

भेमाथाङ्गमा १५ लाि ट्रक जबत बगट्टी बालुिा थुप्रीएको र उक्त िामग्री बग्य्न िक्ने िुुँदा त्यि क्षेत्र
अझै पबन जोखिमयुक्त रिेको बताउनुभयो । उिाुँले मेलम्ची नदीको गेग्य्रान बिाि र त्यिले बनम्त्याएको

जोखिम र बनराकरणको उपायका लाबग हिश्वव्यापी, हिश्वहिद्यालयिरुको िमेत ज्ञान र अन्य दे िको
अनुभििमेत बलइ हिस्तृत अध्ययनलाई अगाबड बढाईने जानकारी ददनुभयो । िोिी अनुिार मेलम्ची

िेलम्बु भेमाथाङ्गको स्थलगत अध्ययन गनाका लाबग हिज्ञ टोली त्यितफा पठाइएको बताउनुभयो ।

मेलम्ची हिपद्को घटनालाई जलिायु पररितानको अिरको एउटा उदािरणका रुपमा िे नप
ाु ने िमेत
कायाकारी प्रमुि पोिरे लको भनाई बथयो ।
कायाक्रममा िेलम्बु गाउुँपाबलकाका अध्यक्ष बनमा ग्य्याल्जेन िेपााले बैकखल्पक मागाबाट मेलम्ची

आयोजनामा भएको क्षबतलाई ममात गरर मेलम्चीको पानी दिैिम्म काठमाडौं पठाउन िहकने बताउनुभयो
। उिाुँले भेमाथाङ्ग भन्दा तल नै िाना पहिरोिरु गईरिे कोले त्यिलाई रोक्न िरकारको ध्यानाकर्ाण
गराउनुभयो ।

भूगभाहिद् िहितको प्राहिबधक टोलीले िाउन २२ गते देखि ४ ददनिम्म त्यिी बिेर भेमाथाङ्ग खस्थत
मेलम्ची बाढी पहिरोको उद्गमस्थलको भौगोबलक अिस्थाको स्थलगत अध्ययन गरे को बथयो ।
बमबत: ३१ िाउन २०७८

