पुनर्निर्मिण प्रमर्िकरणर्ित हमतेर्मलो गनि इच्छु क छ ौं

'घर बनमइर्िने घोषणम डरमइडरमई गरे को र्िएँ , तर िफल हँिैछु'
२०७२ माघ ७ गते १३:१७ मा प्रकाशित

वैिाखमा गएको महाभू कम्पपशि ने पालका एक्ला डलर अर्बपशत शवनोद चौधरी अशहले सामाशिक काममा
एकोहोररएका दे खखन्िन् । भू कम्प पीशडतका लाशग उनले िु रु गरे को शसिी आश्रय अशहले दे िकै नमू ना सामाशिक
कायबका रुपमा स्थाशपत भएको ि ।
भू कम्पपशिको नौौं मशहनासम्म सरकारले खासै काम गनब नसशकरहे का र्ेला चौधरी फाउण्डे सनले भू कम्प प्रभाशवत १०
शिल्लामा १७ सय आवास शनमाब ण गरी भू कम्प पीशडतलाई हस्तान्तरण गरे को ि भने ३० वटा शवद्यालय भवन शनमाब ण
गरे को ि ।
शदन दु ईगुणा रात चौगुणाको रफ्तारमा व्यवसाय शवस्तारमा दौशडने चौधरीको प्राथशमकता अशहले फेररएको हो ? सन्तुष्ट
मु द्रामा अनलाइनखर्रसँग प्रस्तु त भएका उनले सकारात्मक िवाफ शदए । अनलाईनखर्रकमी नशवन अयाब लले
अर्बपशत चौधरीसँग गरे को कुराकानीीः

भुकम्पपर्छ च िरी िर्ूह िमर्मर्िक कमर्िर्म िर्िर् िे खिन्छ । उद्योग-व्यविमर् भन्दम िमर्मर्िक
कमर्लमई प्रमिर्र्कतमर्म रमख्नुभएको हो ?
मान्िे लाई पररखस्थतीले फरक ठाउँ मा उभ्याउँ दो रहे ि । पशहलादे खख नै हामी क्षमता अनु सार शवशभन्न सामाशिक काममा
सशिय रहँ दै आएका शथयौौं । तर, शवनािकारी भू कम्पले हामीलाई थप घच्घच्यायो ।
भू कम्पपशि मु लुकमा िु न नयाँ तहको चुनौती थशपयो, त्यो चुनौतीसँग हामी गाँ शसनु पिब भन्ने सौंकल्प गर् यौौं । म आफ्नै
दृष्टान्त सुनाउँ िु । भू कम्प गएका र्ेला मे री श्रीमती र एउटा िोरा काठमाडौौंमा शथए । दु ई िोरा र म शचतवनको
मे घौलीमा शथयौौं ।
मे घौली भू कम्पर्ाट खास प्रभाशवत भएको क्षे त्र होइन । अशलअशल कम्पन आए पशन पुरै सुरशक्षत नै रहृयो । भू कम्प लगत्तै
काठमाडौौंमा धरहरा ढले को, घरहरु भखिएका खवरहरु आउन थाले । कशतपय गाउँ नै ध्वस्त भएको र धेरै माशनसहरु
हताहत भएको पशन खर्र मै ले त्यही सुने ँ ।
काठमाडौौंर्ाट माशनसहरु घर-घरर्ाट शनखिएर सुरशक्षत ठाउँ मा पुगेको खवरले मलाई सर्ैभन्दा अत्यायो । त्यो र्ेला
मे रो अगाशड दु ईवटा शवकल्प शथए, पररवारलाई सुरशक्षत ठाउँ मा लै िाने वा म काठमाडौौं फशकबने । मलाई त्यो र्ेलामा
आफ्नो मनले भन्योेे, ‘तँ अशहले नै काठमाडौौं नफशकबने हो भने पशि कशहल्यै फशकबनु को अथब िै न । तँलाई िु न दे िले
शवश्वभरी शचनायो, त्यो दे िले तँलाई खोशिरहे को ि ।’

म भूँ इचालोको कम्पन आइरहे कै र्ेलामा मे घौलीर्ाट काठमाडौौं शहडे ँ । सडकमा गुशडरहे को र्ेला पशन धेरै कम्पन
आईरहे । गाडी चलाउँ दा र्शत्तन सक्ि शक भन्ने डर पशन उस्तै शथयो । त्रासै-त्रासमा म र िोराहरु काठमाडौौं फशकबयौौं ।
आपिो क्षणमा माशनसमा एकाएक मनशभत्र सौंकल्प पलाउँ दो रहे ि । उपायहरु पशन आफसेआफ शनिँदा रहे िन् ।
भू कम्पपशि हाम्रो शसौंगो सौंस्थामा त्यस्तै शकशसमको आत्मशवश्वास शवकास भयो । दे िभरर्ाट हामीलाई धेरैले शवश्वास र
समथब न गरे । शवदे िी साझेदारले सहयोगका लाशग हात र्ढाए । त्यसपशि हामीले भू कम्प पीशडतलाई कखिमा
तिालका लाशग र्स्ने र्ासको प्रवन्ध गनुब पिब भने र लाग्ौौं ।
हामीले र्नाईशदएको ‘टर ाखन्िसनल होम’ले धेरैको अनु हारमा मु िान िाएको ि । त्योभन्दा ठूलो पुरिार, उपलब्धी र
सन्तुशष्ट अरु केही पशन होइन मे रा लाशग । यशतर्ेला हाम्रो सर्ैभन्दा ठूलो प्राथशमकता नै सामाशिक कायब र्न्न पुगेको ि
। त्यसको मतलव हामीले उद्योग-धन्दा र्न्द गरे को होइन । उद्योग-व्यवसायतफबको हाम्रो शवस्तार पशन िारी ि ।

भनेपर्छ व्यविमर्बमट भन्दम िमर्मर्िक कमर्िबमट बढी आत्मिन्तुर्ि र्र्ल्दोरहेछ ?
हो । ित्प्रशतित । ठूला-ठूला उद्योग चलाउँ दा प्राप्त भएको सन्तुष्टीभन्दा घरशवशहन भू कम्पपीशडतहरुलाई आश्रय
र्नाईशदँ दा उनीहरुको मु हारर्ाट शनिेको खु सीले शदने सन्तुशष्ट कैयौौं गुणा र्शढ ि ।
शसिी फाउन्डे सनका उच्च पदाशधकारीहरु सर्ै िना भू कम्प पीशडतलाई आश्रय र शवद्यालय र्नाउन िु शटरहे का िौौं ।
भू कम्पलगत्तै हामीले प्रभाशवत क्षे त्रहरुमा राहत पुर्यायौौं । र, पीशडतहरुलाई तिालको समस्या टानब केही हदसम्म
भएपशन सहयोग गयौं ।

लोकर्प्रर्तम बटु ल्नकम लमर्ग िमर्मर्िक कमर्िर्म हमत हमलेको पर्न ठमन्छन् र्न कर्तपर्ले ?

मै ले यो काम कुनै लोकशप्रयता कमाउन गरे को होइन । मनले नै घच्घच्याएर यो कायबमा सशिय भएको हँ । अशहले
यशत सन्तुशष्ट शमले को ि शक, भू कम्प आउनु पशहले भन्दा अशहले आफूलाई धेरै भाग्मानी ठाने को िु ।
मै ले िीवनमा धेरै काम गरे ँ । शवशभन्न सावबिशनक पद र सौंघसौंस्थामा र्सेेेेँ । शनिी क्षे त्रलाई ने तृत्व गरे ँ । एउटा
अन्तराब शष्टरय स्तरको सौंस्था नै शनमाब ण गरे ँ । त्यो सर्ै गदाब मै ले िु न शकशसमको माया र स्नेह पाएको शथएँ , त्योभन्दा अशहले
पाएको माया र स्नेह धेरै गुणा ठूलो ि । यो काममा नखोज्दा पशन पुरिार पाइदो रहे ि । एकिना भू कम्पपीशडतको
मु हारमा झल्केको खु सी मे रा लाशग कुनै महत्वपूणब अवाडब पाउनु भन्दा धेरै खु सीको अवसर हो ।
सरकारले एकैपटक सर्ै काम गनब गाह्रो हन्ि । त्यसकारण केही गरौौं भन्ने हाम्रो पशन सौंकल्प ि र केही गरे र पशन
दे खाएका पशन िौौं ।

भूकम्प पीर्डतकम लमर्ग १० हिमर घर र िर्वटम र्वद्यमलर् बनमइर्िने घोषणम गनुिभएको र्िर्ो ।
अर्हलेिम्म १७ िर् र्मत्रै बनेको छ । तपमईौंको घोर्षत लक्ष्य कर्हले पूरम होलम ?
अशहले को प्रशतकुल अवस्थामा पशन हामीले आश्रय तथा शवद्यालय शनमाब णलाई शतव्रता शदइरहे का िौौं । हाम्रो लक्ष्य हो,
िशतसक्दो चाँ डो भू कम्प पीशडतलाई घर शदने । हामी र्ाँ की घरहरु पशन शिट्टै शनमाब ण गरे र शदने प्रयत्न गिौं ।
हालसम्म १७ सय घर र ३० वटा िुल र्ने का िन् । यशत िोटो समयमा यशत धेरै घर र िुल र्नाउन सकुँला भन्ने
आफैमाशथ शवश्वास शथएन । दि हिार घर र्नाउने घोषणा गनुब मिाक होइन । वास्तवमा मै ले त्यशतर्ेला डराई-डराई
घर र्नाइशदने घोषणा गरे को शथएँ । कतै र्ाह्य पररखस्थशतले अवरोध गने त होइन भन्ने आिौं का शथयो ।
मान्िे लाई एउटा घर र्नाउन त गाह्रो ि । त्यो पशन काठमाडौौंमा र्नाउने होइन, आफ्नो घरको िे उमा र्नाउने होइन
। भू कम्पले घर ढले का िन् । पहाडी क्षे त्रमा अको घर र्नाउन शमल्ने िग्गाको अभाव ि । तर आँ टेपशि भगवानले
पुर्याउँ दा रहे िन् ।
अशहले भू कम्प पीशडतलाई कतैर्ाट आिा नै िै न । यो धेरै डरलाग्दो र दु भाब ग्पूणब अवस्था हो । सरकार र दाताहरुले
शदएको पशहलो चरणको राहतपशि कहीँ कतैर्ाट केही सहयोग नपाएको गुनासो उनीहरुको ि । यस र्ीचमा सरकार
पररवतबन भयो, अरु के-के भयो । म पुगेका अशधकाौं ि ठाउँ हरुमा सुरुमा र्ाँ डेको नगद सहयोग र्ाहे क अरु ठोस
पुनशनब माब णको काम भइरहे को मै ले दे खखनँ ।
तर, ने पालीहरुमा धेरै सहने वानी ि । िशत दु ीःख परे पशन मु िुराउने र्ानी ि । उनीहरुलाई परे को पीडा त हामीले
दे खेका िौ ँ । एउटा सानो घरले उनीहरुको िीवनमा पररवतबन आउँ ि । हामीले सर्ैलाई घर पुयाब उन त सशकरहे का
िै नौौं । तर िशतलाई पुर्याउन सशकएको ि त्यसर्ाट उनीहरुलाई ठूलो राहत शमले को महसुस भइरहे को ि ।

तपमईले भूकम्पपर्छको पुनर्निर्मिण अर्भर्मनकम लमर्ग रमर्ििर् पुनर्निर्मिण प्रमर्िकरणिँग िहकमर्ि गनि
चमहन्छ ौं भन्दै आउनुभएको छ । कस्तो िमलको िहकमर्ि गनि िोज्नु भएको हो ?
शढलै भए पशन पुनशनब माब ण प्राशधकरण र्ने को ि । यो खु िीको कुरो हो । सरकार अर् भू कम्प पीशडतको पुनवाब सका
लाशग पुनशनब माब णमा सशिय भएर लाग्नुपिब । सरकारको काँ धमा ठूलो दाशयत्व ि । भू कम्प प्रभाशवत सर्ै शिल्लामा
एकैपटक सरकार पुगोस् भन्ने अपेक्षा गररएको ि ।
यसैपशन शवशभन्न कारणले शढला भइसकेको ि । सरकारले एकैपटक सर्ै काम गनब गाह्रो हन्ि । त्यसकारण केही गरौौं
भन्ने हाम्रो पशन सौंकल्प ि र केही गरे र पशन दे खाएका पशन िौौं । त्यस्ता सौंस्थाहरुलाई साथमा शलएर सरकार शहँ ड्नुपिब
। सरकारले शवदे िीर्ाट मात्र सहयोग शलनु पिब भन्ने िै न ।

अशहले पशन शवदे िी दाता भन्नुस् वा स्वदे ेेिी सौंगठन, िसले सरकारलाई सहयोग गरररहे का िन्, उनीहरुले प्रभाशवत
क्षे त्रका िनतालाई आवश्यक सौंरचना शिटोभन्दा शिटो शनमाब ण हन् भन्ने चाहना राखे का िन् ।
तर, यो काम समयमै सम्पन्न गनब सरकार एक्लैका लाशग गाह्रो हन सक्ि । भू कम्प प्रभाशवतहरुसमक्ष पुगेर काम गने
सन्दभब मा चौधरी समू ह सर्ैभन्दा अगाशड ि । हामीले प्राप्त गरे को अनु भव र हाम्रो सौंयन्त्रलाई सरकारले उपयोग गनब
सक्ि ।

िरकमरिँग िहकमर्ि गनिकम लमर्ग तपमईिँग कुनै र्ोडमर्लटी छ र्क ?
अशहले मै ले भशनरहे को कुरा सैद्धाखन्तक कुरा हो । हामीले पुनशनब माब ण अशभयानमा साथ शदन हात अशघ र्ढाएका िौौं ।
भू कम्प पीशडतका लाशग काम गनब तत्परता व्यक्त गरे का िौौं । सरकारले पशन हाम्रो हात थाम्नु पिब । त्यसको लाशग हाम्रो
हातमा सरकारले भरोसा गनुब पिब ।
शनिी क्षे त्रसँग उिाब र सीप हन्ि, सरकारसँग िखक्त हन्ि । हाम्रो खिररट र िीप तथा सरकारको िखक्त शमलाएर अगाशड
र्ढे मा पुनशनब माब णको कामले गशत शलने शथयो भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।
हामीलाई सहकायब गराउने-नगराउने यो शनतान्त सरकारको शनणबय हो । पुनशनब माब णको कामले शतव्रता पाउनु पिब भन्ने
हाम्रो चाहना हो । सरकार हामीसँग हात शमलाउन तयार भए हामी त इच्छु क िौौं । होइन सरकारले एक्लै गिुब भन्ि
भने पशन हाम्रो िु भकामना ि ।

पुनर्निर्मिण प्रमर्िकरणले पीर्डतको अपेक्षमअनुिमर कमर् गछि भन्ने र्वश्वमि तपमईौंलमई छ ?

पक्कै पशन शढला भएको ि । तर मलाई शवश्वास ि, प्राशधकरणले भू कम्प पीशडतहरुका लाशग प्रभावकारी काम गने ि ।

िमर्मर्िक क्षेत्रर्म च िरी ग्रुपको भमवी र्ोिनम के हो ? च िरी फमउन्डे िनलमई किरी र्वर्वर्िकरण
गरमउँ िै हनुहन्छ ?
हामीले धेरै पशहलादे खख ‘सोशसयल शर्िने स’ सुरु गरे का हौौं । िु म्लामा काम सुरु भइसकेको ि । डोल्पा र डढे लधुरामा
सुरु हँ दैि । हाम्रो ज्ञानोदय िात्रावृशत्त योिना लोकशप्रय ि । आध्याखत्मक यात्रालाई ठोस रुप शदनका लाशग अशहले
नवलपरासीमा िास्वत धाम शनमाब ण भइरहे को ि । त्यसलाई शिवन्त आध्याखत्मक केन्द्र र्नाउने हाम्रो लक्ष्य हो ।
हामी पोशलटे खिक अन्तगबत शसपशिक्षा सञ्चालन गदै िौौं । त्यो र्ाहे क ‘शसिी उन्नती कायबिम’ पशन चलाउँ दैिौौं । सरकारी
िुलमा अौंग्रेिी र कम्यूटर शिक्षा शदनु पिब भन्ने मे रो मान्यता ि । सरकारी िुलमा पढ् ने शवद्याथीको भशवष्य के त ?
अर् त साक्षरता भन्ने शवषयलाई नै पुनीः पररभाशषत गनुब पने र्ेला आइसकेको ि । हाम्रो िमानामा साक्षरता भने पशि
ले ख्न-पढ् न िान्ने भन्ने र्ुशझन्थ्यो । अशहले को िमानामा तपाईले यशद कम्यूटर िान्नुहन्न, अौंग्रेिी िान्नुहन्न भन्ने साक्षरताको
कुनै अथब िै न । त्यस्तो िनिखक्त र्िारमा शर्िी हन गाह्रो पिब ।
अर् शिक्षाको सम्पू णब प्रणालीलाई नै पररवतबन गनुब पने र्ेला आएको ि । त्यो पररवतबन सरकारी िुलमा र्शढ आवश्यक
ि । अझै पशन धेरै शवद्याथी सरकारी िुलमा पढ् िन् । सरकारी िुलमा पढ् ने शवद्याथीलाई अौंग्रेिी र कम्युटर शिक्षार्ाट
र्शञ्चत गराउनु मलाई लाग्ि अपराध हो । त्यसो भन्दै मा हामीले एकैचोटी सर्ै ठाउँ मा त गनब सक्दै नौौं । तर, यसतफब
हाम्रो पाईला अगाशड र्ढ् दैि ।

अर्हलेको र्िक्षम पद्धर्तर्म पररवतिन गनुिपने बेलम आएको बतमउनुभर्ो । र्ििी र्िप र्िक्षमलमई
किरी अगमर्ड बढमउनुहन्छ ?
मै ले पशन आफै सुरुदे खख भोकेसनल िुलमा पढे को हँ । सानोशठमीको आदिब र्हउद्दे िीय शवद्यालयमा पढे ँ । त्यो
िमानामा पशन मै ले ११ वषब देखख नै टाइपराइटर शसकेको हँ । त्यसकारण म व्यवसायीक ताशलममा ठूलो शवश्वास राख्िु
। अर् औपचाररक शिक्षाको मात्रै कुनै अथब िै न । यशद तपाईले स्वरोिगारमाफबत आफुलाई स्थाशपत गनब गनब सिुभएन
भने त्यसको कुनै अथब रहँ दैन ।
अशहले ने पालको सर्ैभन्दा ठूलो र्ेरोिगारी समस्या एसएलसी पास भएकाहरुमा ि । एसएलसी पास भएपशि म पढ् न
ले ख्न िान्ने भएँ , मै ले पैतृक काम गनब हँ दैन भन्ने मानशसकताको शवकास हन्ि । शकसानको र्च्चा शकसान हन चाहँ दैन,
शसकमीको र्च्चा शसकमी हन चाहँ दैन, डराइभरको र्च्चा डराइभर हन चाहँ दैन । सर्ै अशफसर र्न्न चाहन्िन्, टे वुलमा
र्स्न चाहन्िन् । तर, त्यसका लाशग आफुलाई योग् र्नाउन सक्दै नन् । एसएलसीसम्मको शिक्षा र अनु भवले यस्तो
योग्ता शदँ दैन ।
यो िमातका लाशग उत्तम शिक्षा भने कै व्यवसाशयक ताशलम हो । हामी आफैं स्वरोिगार र्न्न सशकने अथवा सहिै
रोिगारी पाउने खालको व्यवहाररक शिक्षा शदने िौौं । त्यसैले हामीले शिट्टै शसिी शिप शिक्षा सुरु गदै िौं । शसिी शसप
शिक्षालाई ७५ शिल्लामा पुर्याउने लक्ष्य ि । तिालका लाशग शसन्धुपाल्चोक र गोखाब मा शिट्टै क्लास सञ्चालन हन्ि ।
हामीले पुनशनब माब ण अशभयानमा साथ शदन हात अशघ र्ढाएका िौौं । भू कम्प पीशडतका लाशग काम गनब तत्परता व्यक्त
गरे का िौौं । सरकारले पशन हाम्रो हात थाम्नु पिब ।

र्ििी उन्नती कस्तो पररर्ोिनम हो ?
मशहलालाई हस्तकलाको ज्ञान, सीप, शडिाइन र प्रोडक्टको र्ारे मा िानकारी शदएर उद्यमिील र्नाई उनीहरुको
उत्पादनलाई शर्िी गररशदएर उनीहरुलाई स्वरोिगार र्नाउने योिना हो । मशहलाहरुको िीवनस्तरलाई माशथ

उठाउनका शनखि यसको पररकल्पना गररएको हो । यो एकर्ाट पशन सुरु हन सक्ि, समू हर्ाट पशन सुरु हन सक्ि ।
यो प्रोिे क्ट अगाशड र्ढाइरहे का िौ ँ ।

फरक प्रिौंग, तरमई आन्दोलन र भमरतीर् नमकमबन्दीले नेपमलको अिितन्त्रर्म कस्तो अिर पुर्मिएको
छ?
नाकार्न्दी र र्न्द-हडतालले मु लुकको अथब तन्त्रलाई भताभुौंग पारे को ि । मु लुकमा कालोर्िारी मौलाएको ि ।
सरकारमा र्सेका शिम्मेवार व्यखक्तहरुले समे त कालोर्िारीलाई समथब न गनुब पने र्ेला आउनु भने को त दे िकै लागी
दू भाब ग् हो ।
अशहले िु न समानान्तर अथब तन्त्र सञ्चालन भइरहे को ि, त्यसले उ कस्ता शवकृतीलाई िन्म शदन्ि भन्ने कुरा पशि समयले
दे खाउला । तर, कालोर्िारीयाले कखिमा िनतालाई सेवा त शदइरहे का िन् भन्ने मानशसकता सरकारमा आउनु नै
दू भाब ग् हो ।
उद्योग-व्यविमर्को अवस्िम चमर्हँ के छ ?

यस शवषयमा धेरै आँ कडाहरु र्ाशहर आइरहे का िन् । व्यापक नोक्सानी भइरहे को ि । दे िले ठूलो कष्ट र्ेहोरररहे को
ि । यो अवस्थालाई सामान्य र्नाउन पशन धेरै समय लाग्ि । शनिी क्षे त्र लामो समयसम्म उठ् न नसिे गरी थला पने
अवस्था आइसकेको ि ।

र्ुलुकको आर्ििक क्षेत्रर्म भूकम्पको भन्दम नमकमबन्दीको ठूलो प्रभमव ठूलो परे को ित्य हो ?
पक्का पशन । भू कम्प प्राकृशतक प्रकोप शथयो, िसलाई स्वीकार गनुब को शवकल्प िै न । तर, अशहले व्यहोनुब परे को
नाकावन्दीले समानान्तर अथब तन्त्रलाई अखस्तत्वमा ल्याएको ि, िु न राशष्टरय अथब व्यवस्थाका लाशग घातक ि ।

च िरी ग्रुपको कुरम गिमि नमकमबन्दी र तरमई आन्दोलनले िबैभन्दम प्रभमर्वत भएको उद्योग व्यविमर्
कुन हो ?
हामी पशन ने पालको समग्र अथब तन्त्रको एक अौंि हौौं । त्यसैले प्रभाशवत नहने भन्ने त कुरै भएन । हाम्रा उद्योगधन्दाहरु
शनकै कम क्षमतामा सञ्चालन भएका िन् । कच्चा पदाथब को आपूशतबमा ठूलो व्यवधान उत्पन्न भएको ि ।
यो प्रशतकुल अवस्थार्ाट हाम्रा तल्लो तहका कमब चारीहरुको मनखस्थशतमा नकारात्मक प्रभाव नपरोस् भन्ने कुरालाई
ध्यानमा राख्दै हामीले सौंकट व्यवस्थापनमा ध्यान शदयौौं र यसमा सफल पशन भयौौं भन्ने हामीलाई लाग्ि ।
उद्योग व्यवसायमा प्रशतकुल अवस्थाहरु र्ेला-र्ेलामा आउिन् नै । तर त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गररयो भन्ने शर्षयले
नै हाम्रो क्षमता प्रमाशणत हने हो । मलाई खु सी लाग्ि, चाहे माओवादी द्वन्द्वको र्ेलामा होस् वा अशहले नै, हाम्रो शटम
सौंकट व्यवस्थापनमा खरो उशत्रदै आएको ि ।

उद्योग, होटल लगमर्त क्षेत्रर्म आउन लमगेको स्विे िी र्विे िी लगमनी अर्हलेको अवस्िमबमट
कर्िको प्रभमर्वत होलम ?
असर त पिब नै । िर् सहि आपूशतब रहदै न त्यस्तो ठाउँ मा लगानी गनब लगानीकताब हरु शहखच्कचाउनु स्वभाशवक हो ।
तर, आिा गरौौं यो अवस्थाको शिट्टै अन्त्य हने ि र ने पालमा लगानी गनब चाहने हरुले खु सीको खर्र पाउने िन् ।
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