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राजन अधिकारी
ससन्धप
ु ाल्चोक, ३२ जेठ । विनाशकारी भूकम्पले क्षतविक्षत ् बनेको ससन्धप
ु ाल्चोकको ठूलो धादिङ अदहले पुनःछनर्ााणको क्रर्र्ा ि
। िैशाख १२ गतेको भूकम्प र २९ गतेको पराकम्पनले अछतप्रभावित यस गाउँ र्ा ९५ प्रछतशत तार्ाङ सर्ुिायको बसोबास ि ।
तार्ाङ र िसलत सर्ि
ु ायको बसोबास रहे को यस गाउँ का ६ सय १ घरधरु ीर्ध्ये कुनै पछन घर सद्दे िै नन ् । केही सर्यअछघसम्र्
बासको सर्स्यार्ा वपरोसलइरहे का स्थाछनय बाससन्िाहरु अस्थायी बासस्थान छनर्ााणर्ा जुटेका िन ् ।

‘ब्रिज टू दटबेट एसोससयसन’ जर्ानीले राहतस्िरुप उपलब्ध गराएको सार्ाग्रीको सिप
ु योग गिै बासस्थान छनर्ााणर्ा जुटेका हुन ् ।
यस्तै गाउँ र्ा रहे को धर्ोिय उर्ाविर्ा पछन भूकम्पले नराम्ररी क्षछत पुगेको ि । गर्ीसँगै िर्ाायार् सुरु हुन लाग्िा चचन्ता बढे को
विद्यालयका प्रधानाध्यापक शान्न्तरार् पौडेलले बताए ।

उनले भने, ‘हार्ीसँग भएको १२ कोठे भिनर्ा पूणक्ष
ा छत पुगेको ि । कुनै कोठा बस्न सर्ल्ने खालका िै नन ्, ब्रिपालर्न
ु ी विद्याथी
राखेर अध्यापन सुरु गनुा परे को ि, यसले गिाा पठनपाठनर्ा थप चुनौछत थवपएको ि ।’
विद्यालयर्ािै होइन विद्याथीको र्न पछन भाँडडएको ि । ‘१७ गतेिेखख विद्यालय सुरु भयो । हार्ी पढ्न कहाँ जाने चचन्तार्ा
चथयौं, अदहले ब्रिपालर्न
ू ी छनकै गाह्योसँग बस्नु परे को ि, स्कुल हे िाा केही िै न, रुन र्ान लाग्ि, बल्ल असल आशा पलाएको ि,
अब नयाँ टहरा बन्ने भयो असल सहज हुने आशा ि ।’ कक्षा १० र्ा ब्रबर्ला लार्ा भन्न्िन ् ।

भिन छनर्ााणका लाचग उपयुक्त जग्गा नभएपछि विद्यालय कहाँ बनाउने भन्ने चचन्ता चथयो । स्थानीय र्खण लार्ा, विरलाल
लार्ा र दिसलप कुर्ार लार्ाले १५ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएपछि अस्थायी टहरा छनर्ााणको कार् सुरु भएको हो ।
SAI HELP NEPAL initiative of South Asia Institute of Heidelberg University in Germany and Bridge
to Tibet Association नार्क संस्थाले विद्यालय भिन छनर्ााणको लाचग १७ बन्डल जस्ता सदहत बालबासलकालाई कापी कलर्
साथै शौक्षक्षक सर्ाग्री उपलब्ध गराएको संस्थाका नेपाल प्रछतछनचध सोनार् लार्ाले बताए ।
ठूलो धादिङ १ का ४२ घरधरु ीलाई प्रछत पररिार ५ पाताका िरले जस्तापाता वितरण गररएको साङतेन लार्ाले जानकारी दिए ।
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