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मानविकी तथा सामावजक शास्त्र संकाय

ऐवतहावसक सम्पदा रानीपोखरीको संरक्षणका
चुनौती र समाधानका उपाय

वबषय प्रिेश
काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका विविन्न बस्तीहरूमा धेरै पोखरीहरू वनमााण िएका छन् । कु नै पवन
बस्तीवित्र पोखरीको वनमाणा बहुप्रयोजनको लावग गररएको हुन्छ । नेपालका चर्चचत पोखरीहरूको गणनामा
कावन्तपुर नगरको रानीपोखरीको नाम अग्रस्थानमा आउँ छ । पुरातावत्िक र सांस्कृ वतक दृविकोणले ठु लो महत्ि
राख्ने यस ऐवतहावसक पोखरी सुन्दर र आकषाक छन् । िास्तुकला र प्रस्तरकलाको कारणले पवन यसको महत्ि
िढेको छ । पोखरीवित्र कला र िास्तुकलाका अनुपम नमूनाहरू देख्न पाइन्छन् । यद्यवप यसको मुख्य के न्रविन्दू
पोखरीको मध्यिागमा रहेको मवन्दर हो । मध्यकालीन यस सम्पदामा विविन्न कारणले समय समयमा क्षवत पुग्ने
गरे को छ ।
२०७२ बैशाख १२ गते नेपालीहरूका लावग दुखद ददन वथयो । त्यस ददन विहान ११ बजेर ५६ वमनेटको
समयमा अचानक ७.६ रे क्टर स्के लको ठू लो िूकम्प गयो ।१ काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका धेरै ठाउँ मा यसले
मानविय र िौवतक क्षवत पुयाए । पवछल्ला ददनहरूमा पवन पराकम्पन गइरह्यो । जसले मावनसलाई आतवककत
तुल्याइ राखे । त्यसैबीच सत्रौं ददनमा अथाात् िैशाख २९ गते ६.८ रे क्टर स्के लको अको ठु लो पराकम्पन गयो ।
त्यसले मानविय र िौवतक क्षेत्रमा अको क्षवत पु-याए । सो महािूकम्पबाट मुलुकमा कू ल ८६५९ जनाको ज्यान
गएको वथयो ।२ असंख्य सांस्कृ वतक सम्पदाहरू घर, दरिार, मवन्दर, पाटी आदद क्षवत िएका छन् । यसै बीच
काठमाडौं उपत्यकावित्र धेरै ऐवतहावसक सम्पदाहरू नि िएका वथए । त्यसरी नि िएका सम्पदाहरूमध्ये
काठमाडौंको रानीपोखरी पवन एक हो । सो पोखरीको बीचमा । रहेको मवन्दरमा िढी क्षवत पुगेको छ।
पोखरीको ऐवतहावसकता
मध्यकालीन कावन्तपुर राज्यका राजा प्रताप मल्लले आफ्ना कान्छा छोरा चक्रिवतन्र मल्लको असामवयक
वनधन िएको हुँदा उनको सम्झनामा यस पोखरीको वनमााण गराएको कु रा यहाँ प्राप्त
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२. गोरखा िूकम्प, २०७२ जेठ १२, खोज, उद्धार तथा राहतको एक मवहनाको प्रारवम्िक प्रवतिेदन,
काठमाडौंः नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय।
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ने.सं. ७९० (१६६९ ई.) को अविलेखमा उल्लेख छ ।३ पोखरीको क्षेत्रफल धेरै ठु लो िएको हुँदा सुन्दरीजलबाट कु लो बनाएर
पोखरीमा पानी िरे को िवनन्छ ।४ वनमााण सम्पन्न गरी यसलाई पूणत
ा ा ददने क्रममा िारत तथा नेपालका विविन्न
तीथास्थलहरू श्रीिाराणसी, श्रीबैद्यनाथ, श्रीबागमती, श्रीशंखमूल लगायत कु ल ५१ तीथास्थलहरूको जल रावखएको वथयो
।५ वहजोआज यो सम्पदा रानीपोखरीको नामले प्रख्यात छ । मध्यकालमा यसलाई “न्ूपुख”ू िवनन््यो ।६ नेिारिाषाबाट
आएको यस “न्ूपुख”ू शब्दले नयाँपोखरी िन्ने जनाउँ छ । तत्कालीन कावन्तपुर राज्यको राजधानीमा रहेका पोखरीहरूमध्ये
यो नौलो र विशाल िएको हुँदा “न्ूपुखू” िन्ने गररएको बुवझन्छ । हुनत रानीपोखरी नाम पवन मध्यकालदेवख नै प्रचवलत
रहेको िवनन्छ । कावन्तपुर राज्यका तत्कालीन राजा िूपालेन्रमल्लकी रानीले यस पोखरीको वजणोद्वार र ममात गरे को हुँदा
यसलाई रानीपोखरी नामले सम्बोधन गने परम्परा रहेको िाषािंशािलीमा उल्लेख छ ।७ तर यस िनाइलाई पुवि गने अको
स्रोत देवखन्दैन ।
पोखरीको विशेषता
सुन्दर, विशाल र मनमोहक यस ऐवतहावसक पोखरीको क्षेत्रफल ६२ रोपनी, १३ आना र २ पैसामा फै वलएको छ ।
त्यसमध्ये पोखरीको लम्बाई १८० वमटर र चौडाई १४० वमटर छ ।८ यसको मध्यिागमा एउटा सुन्दर गुम्बजशैलीको मवन्दर
वथयो । त्यसलाई “दथुदग
े ” िवनन्छ ।९ जसको अथा मध्यिागको मवन्दर िन्ने बुझाउँ छ । प्रतापमल्लले सो मवन्दर “ग्रन्थकू ट
शैली” मा वनमााण गराएको विश्वास गररन्छ ।१० त्यस मवन्दरलाई बालगोपालेश्वर पवन िन्ने गररएको छ । सो मवन्दर वजणा
िएको हुँदा जकगबहादुरले सन् १८५१ मा त्यसलाई ित्काइ गुम्बजशैलीको नयाँ मवन्दर वनमााण गराएका वथए ।११ वि.सं.
१९९० सालमा आएको महािूकम्पले सो "दथुदग
े ” लाई क्षवत पुरयाइ ददए । राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शम्सेरले त्यसको
पुन वनमााण गराउँ दा पवन गुम्बजशैलीमै गराएका वथए ।१२ पोखरीको दवक्षणवतर प्रदवक्षणापथसंगै प्रताप मल्ल र उनका
छोराहरू हातीमावथ आरोहण गरी राखेको ढु कगाको ठु लो शावलक वथयो । त्यसलाई िूकम्पले क्षतविक्षत पारी
३. गौतमिज्र िज्राचाया, "अप्रकावशत झ्यासफु (ऐवतहावसक धटनािवल)”, पूर्चणमा, पूणााकक १२, काठमाडौं: संशोधन मण्डल, | २०२३ वि.सं. पृ. ३४
४ नरहरीनाथ योगी, र बुवद्धसागर पराजुली, संस्कृ त सन्देश, २०१० वि.सं., िषा १०, ११ र १२ ।
५. डी.आर.रे ग्मी, मेवडिल नेपाल, िाग ३, कलकत्ा फमाा के .एल.मुखोपाध्याय, १९६६ ई., पृ. १४०-१४१ ।
६. गौतमिज िज्राचाया, अप्रकावशत ठ्यासफु ”, पूर्चणमा, पूणााकक १२, काठमाडौंः संशोधन मण्डल, २०२३ वि.सं., पृ. ३४ ।
७. देिीप्रसाद लम्साल, (सं.), िाषािंशािली, िाग २, काठमाडौंः , नेपाल राविय पुस्तकालय, २०२३ वि.सं., पृ. ८९।
८. साफल्य अमात्य, टु वण्डखेल िरपर विद्यमान स्मारक एिं देिस्थलहरू काठमाडौं: काठमाडौं महानगरपावलका, २०५३ वि.सं.,पृ. २५।
९. आर.एन. पाण्डे, “दद टेराकोटाज् अफ नेपाल, नेवललज कल्चर, िोलम २, काठमाडौंः नेवललज वहस्री, कल्चर एण्ड आर्ककयोलजी इन्स्रक्शन
कवमरट, वत्रिुिन युवनिर्चसटी, कीर्चतपुर, १९८१-८२ ई., पृ. ८-१०।
१०.विष्णुराज काकी, पूिा महावनदेशक पुरातत्ि वििागको संयोजकत्िमा गरठट विशेषज्ञ सवमवत, २०७४, रानीपोखरी जीणोद्धार सम्बन्धी अध्ययन
प्रवतिेदन, माघ, पृ. ९।
११. मेरी सेफदा स्लसर, नेपालमण्डल, िोलम १ टेक्स्ट, न्यूजसस वप्रन्सटन युवनिर्चसटी प्रेस, १९८२ ई, पृ. १४९।
१२. नरहररनाथ योगी,, देिमालािंशािली, मृगस्थली श्री पीरमहन्त वक्षप्रानाथ योवगराज, २०१३ वि.सं., पृ. ६० ।
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ददए ।१३ सो हातीको शावलक पछाडी ठु लो “चाकलादबु” (ऐवतहावसक गोलो मण्डप) वथयो । क्षवतग्रस्त सो ढु कगाको
शावलक पुन प्रवतस्थापन गररए तापवन “चाकलादबु” को पुन वनमााण िएन ।
मवन्दरको वित्री स्िरूप आफ्नै दकवसमको छ । यसको बीचमा वशिवलकग प्रवतष्ठा गररएको छ । मवन्दरको
चारै वतर चारिटा ढोकाहरू रहेको देख्न सदकन्छ । तर उत्रवतरको ढोका खोल्न वमल्दैन । त्यस ढोकालाई खोपी
जस्तै बनाइ त्यहाँ बाहहात र बहुवशर िएकी दुगााको सुन्दर मूर्चत लगाइएको छ । त्यस्तै उत्रपूिस कु नामा
गरुडनारायण, दवक्षणपूिस कु नामा गणेश, उत्रपविम कु नामा बालगोपाल र दवक्षण पविम कु नामा
सूयानारायणका मूर्चतहरू छन् । मवन्दरको प्रदवक्षणापथको रूपमा रहेको बरण्डाको चारकु नामा विविन्न देिदेिीका
मवन्दरहरू जस्तो बनाइएका साना चारिटा छु ट्टाछु ट्टै बुजााहरू छन् । सो बरण्डाको चारै वतरका पखाालहरूमा धेरै
दकवसमका मृण्मय मूर्चतहरू सजाइएको देख्न पाइन्छ ।१४
पोखरीवित्र प्रिेश गने मुख्यद्वार पविमवतर छ । त्यहाँदवे ख “दथुदग
े ” (बालगोपाल मवन्दर) सम्म पुग्न
पोखरी मावथबाट गाह्रो जोडेर पुल बनाइएको छ । जनसाधारणको वनवमत् सधैंिरी बन्द रहने यस पोखरीलाई
हरे क साल “िाईटीका” अथाात् कार्चतकशुक्ल वद्वतीयाको ददन वशिमवन्दर दशानको वनवमत् सबैका लावग खुल्ला
रावखन्छ । त्यस ददन आफ्नो दाजुिाई निएका दददी बवहनी तथा दददीबवहनी निएका दाजुिाईहरू त्यहाँ गई
गोपालजीलगायत अरू देिदेिीको टीका लगाउने चलन छ ।
पोखरीको बावहरी चार कु नामा विविन्न देिदेिीका मवन्दरहरू स्थापना िएका छन् । ती मवन्दरहरू
ईशानकोणमा िैरि, नैऋत्यकोणमा प्रख्यात सोहहाते गणेश, िायव्यकोणमा िैरि र आग्नेय कोणमा महालक्ष्मी
(दुगाा) का मवन्दरहरू हुन् ।१५ पोखरीको बीचमा वनमााण िएको वशिमवन्दर, सो मवन्दरको चार कु नामा रहेका
अको चारिटा साना मवन्दरहरू, त्यसको िरपर रहेका मृण्मय (Terracotta) का अनेकौ मूर्चतहरूलगायत पोखरीको
उत्री तथा दवक्षणी दकनारामा रहेका प्रस्तर मूर्चतहरूले पोखरीको स्िरूपलाई वनकै आकषाक बनाएको छ । उतरी
दकनारमा रहेका विविन्न देिदेिीका कलाकृ वतहरू अवहले पवन आकषाक
देवखन्छन् ।
यस पोखरी वनमााणको क्रममा यहाँ पानीको मात्रा बढी हुँदा त्यसको व्यिस्थापन गना वनकासको व्यिस्था
गरी रावखएको वथयो । त्यस्तो पानी बावहर पठाउन पोखरीको दवक्षण पविम कु नामा वनकासको उवचत व्यिस्था
िएको देवखन्छ ।१६ तर अवहले त्यसको कु नै प्रयोजन िएको पाइँदन
ै ।
१३. ब्रह्मशमशेर जबरा, नेपालको महािूकम्प १९९० साल, काठमाडौं: प्राइम बुक्स प्रा. वल., तेस्रो संस्करण २०७२ वि.सं.पृ. ६६ ।
१४.गोपाल धौबन्जार, “प्रतापमल्लको कृ वत न्ूपुखू र िूकम्पले पु-याएको क्षवत”, एके डेवमक भ्यू, िोलम ६, काठमाडौंः वत्र.वि. प्राध्यापक संघ,
वत्रचन्र क्याम्पस इकाइ सवमवत, २०१६ ई., पृ. २०३ ।
१५. ऐजन, पृ. २०५।
१६. गोपाल धौबन्जार, “रानीपोखरी ए नेशनल हेररटेज अफ नेपाल”, आवन्सयण्ट नेपाल, संख्या १८६ काठमाडौं: राविय अविलेखालय, २०१४ ई.,
पृ. ६।
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रानीपोखरीको ितामान अिस्था
रानीपोखरीको सम्पूणा रे खदेख काया काठमाडौं महानगरपावलकाको वजम्मा छ । हुनत राविय तथा
अन्तरााविय दृविले महत्िपूणा मावनएका प्राचीन स्मारक स्थल तथा पुरातावत्िक स्थलहरूको संरक्षण गने काम
पुरातत्ि वििागको हो ।१७ यद्यवप त्यस्तो सम्पदाहरूलाई पुरातत्ि वििागको स्िीकृ वत वलएर त्यसको रे खदेख गने
वजम्मा स्थानीय वनकायले वलन सक्छन् । सोही अनुरूप रानीपोखरीको वजम्मा काठमाडौं महानगरपावलकाले ललदै
आएको हो।
समयको अन्तरालसंगै यस पोखरीमा धेरै पटक क्षवत पुगेको इवतहासमा िणान छ । यद्यवप यसको ममात
संिार तथा पुन वनमााण पवन हुँदआ
ै एको पाइन्छ । २०७२ बैशाखमा आएको महािूकम्पबाट यस पोखरीमा अको
क्षवत पुग्यो । यसले खासगरी “दथुदग
े ” (बालगोपाल मवन्दर) लाई वजणा पारी ददए । सो मवन्दरको गिागृहको पूि,ा
पविम, उत्र र दवक्षण चारै वतरका वित्ाहरू चर्ककएर िवत्कए । त्यसलाई तत्काल बचाउन चारै वतर टेका लगाइ
राखेको वथयो । तर त्यो कु नै पवन बेला ढल्न सक्द्यो । मुलुकमा िूकम्पले क्षवत पु-याएका िौवतक सम्पदाहरूको
पुन वनमााण गने सन्दिामा राजनैवतक दलहरूबीच सहमती कायम हुन नसक्दा रानीपोखरीको पुन वनमााण काया
अगावड बढ्न सके को वथएन । िूकम्प गएको नौ मवहना पिात् दलहरूबीच सहमती जुरेपवछ २०७२ माघ २ गते
शवनिारको ददन “१९ औं िूकम्प सुरक्षा ददिस-२०७२” को अिसर पारे र रािपवत विद्यादेिी िण्डारीले विवधित
रूपमा उद्घाटन गरी मध्यकालीन यस सम्पदाको पुन वनमााणको घोषणा गरे ।१८ त्यसको के ही समय पवछ काठमाडौं
महानगरपावलकाले २०७३ बैशाखमा “िल्डािाइड कँ डेल जेिी” नामक वनमााण कम्पनीवसत ठे क्का सम्झौता गरी
काया प्रारम्ि गरे को वथयो । लामो समयसम्म ममात सम्िार नपाएको यस रानीपोखरीलाई काठमाडौं
महानगरपावलकाले पुन वनमााणको क्रममा पोखरीसमेत सफा गने वजम्मा वलए ।१९
वनमााण कम्पवनले पोखरीको ममात संिार तथा पुन वनमााणको क्रममा पोखरीको पूिा र उत्रवतरको
प्रदवक्षणापथलाई ित्काइ डण्डी, वसमेण्ट र वगट्टी प्रयोग गरी ढलान गरे र पखाालहरू लगाउन थाले । त्यस्तै
दथुदग
े को पवन पुन वनमााण काया प्रारम्ि ियो । मवन्दरको पाँचिटा आधारपेटी र त्यसिन्दा मावथको बरन्डालाई
यथाित राखी मवन्दरको िाग मात्र पूरा ित्काइ जगसम्म खनेर वनमााण काया अगावड िढाए । मवन्दरको जग
वनमााण गदाा त्यहाँ पवन डण्डी, वसमेण्ट र कवन्क्रटको ढलान गरी जग हाली दुई तहसम्म टाइवबम लगाएर वपलर
उठाए । िास्तिमा त्यो काया सांस्कृ वतक सम्पदाको संरक्षणको दृविकोणले उवचत वथएन । त्यवतमात्र होइन त्यसरी
आधुवनक सामग्रीहरू प्रयोग गरी पुन वनमाणा गररएको काया पुरातत्ि वििाग स्िएंले प्राचीन स्मारक संरक्षण गना
बनाएको कायाविवध विपररत छन् । त्यसमा स्पिरूपले िवनएको छ “संरक्षण काया गदाा सम्िि िएसम्म पुरानै र
सम्िि निएमा मात्र प्रयोग िएकै सामग्री संग मेल खाने
१७. प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३, काठमाडौं: श्री ५ को सरकार, संस्कृ वत, पयाटन तथा नागररक उड्ड्य पुरातत्ि वििाग, २०५९ वि.सं. दफा
३घ।
१८.गोरखापत्र दैवनक, माघ ३, २०७२ वब.सं. पृ. १।
१९.http://www.kathmandu.gov.np/ne/node/189
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गुण र प्रकृ वतका नयाँ सामग्री प्रयोग गनुापदाछ” ।२० तर कानून, वनयम, कायाविवध र परम्पराको कु नै मतलब नराखी
जगदेवख नै डण्डी, वसमेण्ट र कवन्क्रटले ढलान गरी वनमााण गररएको छ । यसरी मुलुकको ऐवतहावसक पोखरी र
त्यहाँको मवन्दरको परम्परागत प्रविवधलाई विस्थावपत गरी चारसय बषा पुरानो रानीपोखरीको अवस्मतामावथ
खेलिाड हुन पुग्यो ।
सो कायालाई स्थावनय जनसमुदायले आफ्नो ऐवतहावसक सभ्यता र संस्कृ वतमावथ ठाडो हस्तक्षेप िएको
महशुस गना थाले । सम्पदा बचाउ अवियानमा लागेका व्यविहरूको एउटा समूहले सम्बवन्धत वनकायले वनयम
विपररत रानीपोखरीको पुन वनमााण गना खोवजएको आरोपसवहत सो काया गनेहरूलाई कायािाही होस िन्ने
मागसवहत मुद्दा दताा गराए ।२१ संयुि रािसंघीय शैवक्षक, िैज्ञावनक तथा सास्कृ वतक संगठन (युनेस्को) ले पवन
उपत्यकाका सम्पदा पुन वनमााणमा विश्व सम्पदाको विश्वसनीयता नरहने जोवखम रहेको िन्दै चासो व्यि गरे ।२२
तत्पिात् पुरातत्ि वििागले काठमाडौं महानगरपावलकालाई तत्काल वनमााण काया रोक्न अनुरोध गदै पत्र लेवखयो
। त्यसपवछ रानीपोखरीको वनमााण काया पूणा रूपमा रोदकयो र रानीपोखरीको वसकगो स्िरूप ितािुकग
अिस्थामा रह्यो । यद्यवप महानगरपावलकाले तत्काल िल्डािाइड कँ डेल जेिी” वसतको ठे क्का सम्झौतालाई रद्द गरी
अकों कम्पवनवसत नयाँ ठे क्का सम्झौता गने वनणाय गरेको बताइन्छ ।
उल्लेवखत समस्याहरू समाधान गना पुरातत्ि वििागका पूिामहावनदेशकको संयोजकको नेतृत्िमा एउटा
एघार सदस्यहरू रहेको विशेषज्ञ सवमवत बन्यो ।२३ सो सवमवतले आफ्नो अध्ययन पूरा गरी रानीपोखरीवित्र
िएको सबै ठाउँ को कं दक्रटको ढलानलाई हटाई परम्परागत प्रविवध र वनमााण सामग्रीहरू प्रयोग गरी पुन वनमााण
गनुा पने सुझाि ददए ।२४ तत्पिात् पुरातत्ि वििागले मवन्दरमा लगाइएको वसमेण्टका वपलरहरू सबै हटाइ ददए
। आजको अिस्थामा बावहरबाट हेदाा त्यस ठाउँ मा परम्परागत ढाँचामा मवन्दरको पुन वनमााण िइरहेको देख्न
सदकन्छ ।
रानीपोखरीको पुन वनमााणमा देवखएका चुनौवतहरू
रानीपोखरी अवहले ितािुकग अबस्थामा रहेको छ । यसको पुन वनमााण गरी पूिााबस्थामा ल्याउन अनेक
समस्याहरूवसत जुध्नु पने हुन्छ । त्यसमध्ये के ही प्रमुख समस्याहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गने प्रयास गरे को छु ।
क) आधुवनक प्रविवध र सामग्रीको प्रयोगलाई हटाउनु : रानीपोखरीको पुन वनमााणमा यसका पुराना
पखााल (retaining wall) हरू र दथुदग
े ित्काइ वसमेन्ट, डण्डी र कं दक्रट प्रयोग गरी नयाँ पखााल मवन्दर वनमााण
गररएको छ । यसले पोखरीको मौवलक स्िरूपलाई चुनौवत दददै आएको सबैवतरबाट अनुिब गररएको छ।
२०. प्राचीन स्मारक संरक्षण सम्बन्धी कायाविवध २०६४, काठमाडौंः नेपाल सरकार, संस्कृ वत, पयाटन तथा नागररक उड्ड्यन मन्त्रालय, पुरातत्ि
वििाग, दफा ३ (ग)।
२१. https://shikharnews.com/2018/03/05/54763/
२२. कावन्तपुर दैवनक, िदौ २०, २०७३ वि.सं., पृ. १।
२३. काकी, पूिा पादरटलपणी, नं. १०, पृ. १।
२४. उही पृ. ११ ।
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ख) पानी आपूर्चतको समस्या : यस पोखरीमा िूकम्पले क्षवत पुयाउनु अवघनै पानी आपूर्चतको ठू लो समस्या
वथयो । सामान्य रूपमा पानी आपूर्चत गने व्यिस्था वमलाइएको िए तापवन स्थाई समाधानको उपाय वनकाल्न
सके को वथएन । अवहले पवन त्यो समस्या यथाित रहको देवखन्छ।
ग) आधुवनकताको नाममा हुने हस्तक्षेपको समस्या : पोखरीको ऐवतहावसक स्िरूपमा पवन क्रमश हस्तक्षेप
हुँदआ
ै एको छ । पोखरीको के न्रमा रहेको दथुदग
े को वनमााण, अनाबश्यक रकगरोगनको लेपन, नयाँ दकवसमले
प्रदवक्षणापथहरूको वनमााण, पानीको फोहरा जडान, रे िुरेण्ट स्थापना गने योजना आदद अनेक दकवसमका आनुवधक
दक्रयाकलापहरू संचालन गरी पोखरीको ऐवतहावसक स्िरूपलाई वबगाने चलन विकास िएको छ ।
घ) ममात सम्िार तथा सरसफाइको समस्या : यस सम्पदालाई सदािहार बनाइ राख्न समय समयमा
यसको ममात संिार गरी रहनु पदाछ । अन्यथा यसको क्षवत हुँदै जाने छ । तर सरकारी प्रदक्रया लगायत विविन्न
कारणबाट लामो समयसम्म यसको ममात संिार हुने गरे को पाइँदन
ै । अकोवतर ितामान समयमा राजनैवतक
समन्ियको अिाि र राजनैवतक हस्तक्षेपको कारणले पवन सम्पदाहरूको ममात संिारमा तगारो उत्पन्न हुने गरेको
छ।
ङ) अवतक्रमणको समस्या : ऐवतहावसक रानीपोखरीलाई सुरवक्षत र सुन्दर बनाउन चारै वतर प्रशस्त जग्गा
छोडी त्यसको बीचमा यसको वनमााण गररएको वथयो । तर आधुवनककालमा यसको सवहढंगबाट संरक्षण र सम्बद्धान
गना सके न । यसको चारै वतरका जग्गाजमीनहरू अवतक्रमण हुँदआ
ै एको छ । त्यसबाहेक हालैका बषाहरूदेवख
पोखरीको पररसर वित्रै मधेशी समुदायको सांस्कृ वतक पिा “छठ मनाउने प्रचलन थालेको छ । यसले पोखरीको
एकावतर सुन्दरतामा हास आएको छ िने अकोवतर िातािरणलाई दुवशत तुल्याई ददएको छ ।
समाधानका उपायहरू
यस सांस्कृ वतक सम्पदाको परम्परागत प्रविवध र वनमााण सामग्रीहरू प्रयोग गरी पूिा स्िरूपमा वशघ्र
पुन वनमााण हुनु पछा िन्ने कु रामा दुईमत हुन सक्दैन । तर नीवत सम्मत र जनिािना अनुरूप काया िइरहेको छैन
। हुनत यसमा पुरातत्ि वििाग र काठमाण्डौं महानगरपावलका संयुि रूपमा संलग्न हुँदआ
ै एका छन् । मवन्दरको
वनमााण पुरातत्ि वििागले गने र पोखरीको अरू सबै काया काठमाण्डौं महानगरपावलकाले गने सहमती िएको छ
। तथावप यसको स्थाई समाधानको लावग वनम्न कायाहरू अबलम्िन गनुा उपयुि हुनेछ ।
िौवतक सम्पदाहरूको वनमााणमा नेपालको परम्परागत प्रविवध कु नै पािात्य प्रविवधिन्दा कम छैन । हाम्रो
सामु रहेका प्राचीन र मध्यकालीन मवन्दर, स्तुप, विहार, दरिार, आिावसय ििनहरू आदद ज्िलन्त उदाहरणको
रूपमा उविएका छन् । तर पवन रानीपोखरीको पुन वनमााण गने क्रममा यसका पुराना पखााल (retaining wall)
हरू ित्काएर वसमेन्ट, डण्डी र कं दक्रट प्रयोग गरी नयाँ पखाालहरू वनमााण गररएका छन् । यसले पोखरीको मौवलक
स्िरूपलाई चुनौवत दददै आएको छ । यसलाई पूरा ित्काएर परम्परागत स्िरूपमा वनमााण गनुा आबश्यक छ।
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दथुदग
े पुन वनमााण गने कायामा पुरातत्िसम्बन्धी नीवत, वनयम र परम्परा विपररत आधुवनक प्रविवध
प्रयोग गरी ढलान गरे र टाईवबमहरू लगाइ जग हाल्ने र वपलर उठाइ वनमााण काया गररएको छ । हुन अवहले
जनविरोध र युनेस्कोले देखाएका चासोको कारण बावहरबाट हेदाा आधुवनक प्रविवध सबै हटाई परम्परागत ढाँचामा
काठको दवलन र गाह्रो लगाइ वनमााण काया गदैआएको देवखन्छ । तर यहाँ वबशेष ध्यान ददनु पने कु रा के छ िने
पुरातत्ि वििागले बरन्डािन्दा मावथको वपलरहरू काटेर गाह्रो लगाए तापवन त्यसिन्दा तलको जग सबै
कवन्क्रटको ढलानलाई यथाित रावख पुन वनमााण कायालाई वनरन्तरता दददैआएको छ । जगवित्रको सो आधुवनक
प्रविवधलाई यथाित राख्नु पवन पुरातावत्िक र सम्पदा संरक्षणको दृविकोणले उवचत मान्न सदकन्दैन । हुन पुरातत्ि
वििाग आफै ले बनाएको कायाविवधमा संरक्षण काया गदाा परम्परागत वनमााण सामग्री प्रयोग गरी संरक्षण गना
नसदकने अिस्था िए पुरातत्ि वििागको स्िीकृ वत वलई आधुवनक वनमााण सामग्री प्रयोग गना सदकने कु रा उल्लेख
छ । तर ितामान समय त्यस्तो अबस्था होइन । ििपुरको वसद्धपोखरी, फसीदेग, दरिारक्वायरको द्वार आदद सबै
परम्परागत विवधमै सफलतापूिाक वनमााण सम्पन्न गरे का उदाहरणहरू हाम्रो सामू छन् । त्यस्तै लवलतपुर र
कावन्तपुरका दरिार क्षेत्रमा िूकम्पले क्षवत पुयाएका सम्पदाहरूको वनमााणसमेत परम्परागत विवधलाई प्रयोग
गरी पूिाािस्थामा ल्याउँ दै छन् । त्यसकारण पुरातत्ि वििागले दथुदग
े को जगमा लगाएको आधुवनक प्रविवध र
सामग्रीहरू सबै हटाई पुरानो प्रविवध र स्िरूप अनुसार तलैदवे ख पुन वनमााण गनुा पदाछ । अवहले मवन्दरको गाह्रो
उठाउने काम पूरा िइनसके को अिस्थामा त्यसो गनुा सम्िि छ । त्यसो गना सदकएमा परम्परागत प्रविवध र ज्ञानले
वनरन्तरता पाउनुको साथै त्यस्तो प्रविवध र ज्ञान िाविपुस्तामा स्थानान्तरण गदै जानमा समेत महत्िपूणा िूवमका
खेल्ने छ ।
पोखरीको पुन वनमााण िइसके पवछ शुरुमा त्यहाँ बावहरबाट पानी ल्याएर िनुा पने वनवित छ । तर
पोखरीमा हुनु पने पानीको लेिलको मात्रा सधैं कायम गरी राख्नु एउटा चुनौवतपूणा काया हो । बषाा याममा
आकाशबाट पने पानीले के ही राहत पुग्ने देवखए तापवन वहउँ द र गमस याममा पानी सुकेर सतहसम्मै पुग्ने गरे को
विगतका घटनाले देखाउँ छ । पोखरीमा हालै गररएको उत्खननले मावथल्लो सतह देवख ९० से.वम.तल सतहमा
रहेको बालुिाबाट पानी उवम्रएको जानकारी बावहर आएको छ । त्यसकारण पोखरीमा पानीको मात्रा कम हुन
नददन समय समयमा पानी थप्नु पने हुन्छ । त्यसको लावग पोखरीको चार कु नामा चारिटा Deep Boaring खनेर
पोखरीको लावग आबश्यक पानी आपूर्चतको व्यिस्था गना सदकन्छ ।
पोखरीको पानी कम हुँदै जानुको कारण त्यहाँबाट पानी चुवहन हो । पोखरी बनाएर त्यसलाई पुनस्र्थापना
गनुा मात्र ठु लो कु रा होइन । त्यसलाई स्थाइत्ि ददनु चुनौवतपूणा काया हो । पोखरीबाट पानी चुवहन थाल्यो िने
िरपरका बस्तीहरूमा क्षवत पुग्न सक्छ । यसप्रवत सधैं सतका रहनु आबश्यक छ । त्यसको लावग परम्परागत विवध
उपयुि हुन्छ । पोखरीको पुन वनमााण गरी सफा पारी सके पवछ फे दमा एकपवछ अको तह-तह गरी बालुिा र
कालोमाटो विछ्याउनु पदाछ । साथै वित्ाहरूमा पवन आबश्यक
२५.कायाविवध २०६४, पूिा पादरटलपणी, नं. २०, दफा १० (ग)।
२६.काकी, पूिा पादरटलपणी नं. १०, पृ. ९ ।
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मात्रामा कालोमाटो लेपन गनुा आबश्यक छ । यसले एकावतर पानी चुवहन पाउँ दैन िने अकोवतर पोखरीमा
पानीको तापक्रमलाई सन्तुलनमा राख्न सहयोग पुयाउँ दछ।
रानीपोखरी कावन्तपुरको के न्रमा िएको हुनाले मात्र ख्यावत कमाएको होइन । यसको ऐवतहावसकताले
पवन सबैलाई आकषाण गरे को हो । तर आधुवनकताको नाममा समय समयमा यसमावथ हस्तक्षेप हुँदआ
ै एको छ ।
तत्कालीन राणा प्रधानमवन्त्र जकगबहादुरले पोखरीको मध्यिागमा रहेको ऐवतहावसक ग्रन्थकू ट शैली” को
दथुदग
े लाई विस्थावपत गरी गुम्बजशैलीमा नयाँ मवन्दर वनमााण गराए । जुद्धशम्शेरले पवन वि.सं. १९९० सालको
िूकम्पबाट क्षवत िएको मवन्दरलाई पुन गुम्बजशैलीमै पुन वनमााण गराएका वथए । पोखरीको चारै वतर नयाँ
प्रदवक्षणापथ वनमााण गराउनुका साथै बावहर सबैवतर फलामको बार लगाए । प्रतापमल्लसवहत उनका छोराहरू
रहेको प्रस्तरको हात्ीमा सेतो रकग लगाउन लगाए । त्यस्तै हालसालैका बषामा पवन अको हस्तक्षेपहरू िएका
छन् । नेपालमा िएको सन् २०१४ को अठारौं साका सम्मेलन गना नगरलाई वसकगाने क्रममा पोखरीमा पानीको
फोहरा जडान गरी आधुवनक ढाँचाको बनाउने काया ियो । िूकम्प पिात् पवन यसलाई नयाँ वडजाइनमा ढाल्ने
योजना अगावड ल्याइएको छ । त्यस्तो काया ऐवतहावसक सम्पदामावथ वखल्ली उडाउनु हो । त्यस्तो कायालाई रोकी
ऐवतहावसक स्िरूपलाई वनरन्तरता ददनु पदाछ ।
रानीपोखरी वनमााणको बेला यसले ओगटेको क्षेत्र ईशानकोण (उत्रपूिस कु ना) मा ितामान संस्कृ त
पाठशालाको सीमा, िायव्यकोण (उत्रपविम कु ना) मा नाचघर पररसर, आग्नेयकोण (दवक्षणपूिस कु ना) मा वबद्युत
प्रावधकरण पररसर तथा नैऋत्यकोण (दवक्षणपविम) कु नामा िीर अस्पपालको पररसरसम्म फै वलएको वथयो ।
प्रतापमल्ले यस पोखरीको चार कु नामा चारिटा अविलेखहरू राखेका वथए । ती अविलेखहरू उल्लेवखत
स्थानहरूमा रावखएको वथयो । तर रानीपोखरीको सो बावहरी पररसरको चारै वतरका जग्गा समय समयमा
अवतक्रमण िएर यसको क्षेत्रफल कम िएको छ । उतरवतर हालको कानुन पुस्तकालय, पूिस दकनारमा वत्रचन्र
कलेज रहेको सरस्िती सदन, सो कलेजले उत्रपूिस कु नासम्म पूरै कब्जा गरी आफ्नो ििनहरू बनाइएको छ ।
त्यस्तै दवक्षणपूिस कु नामा साविकको अंचलावधश कायाालय (ितामान प्रहरी बसेको ििन) वनमााण गरी दवक्षणको
पूरै िाग आफ्नो अवधनमा राखी टहराहरू वनमााण गराए । यद्यवप हाल ती टहराहरू रहेको ठाउँ मा गणेशमानपाका
वनमााण गररएको छ । पविमवतर िोटावहटीदेवख जमलसम्मको क्षेत्र सडकले खाएको छ । यसरी रानीपोखरीको
जग्गा चारै वतर अवतक्रमण िएर यसको अवस्तत्िमावथ चुनौवत लहदैआएको स्पि हुन्छ । रानीपोखरीलाई पुरानै
स्िरूपमा ल्याउन ती अवतक्रमण िएको जग्गा पुन आफ्नो अवधनमा ल्याई त्यहाँ वनमााण िएका संरचनाहरूलाई
हटाउन सक्नु पदाछ ।
रानीपोखरीलाई मध्यकालकै स्िरूपमा ल्याई त्यसको सुन्दरतालाई वजिन्तता प्रदान गनुा ितामान
समाजको दावयत्ि हो । यसको प्रिािकाररताको लावग एउटा शविशाली संरक्षण सवमवत गठन हुनु आबश्यक छ
। जनप्रवतवनवध, स्थानीय वनकाय, सम्बवन्धत सरकारी वनकाय तथा विज्ञहरू संलग्न रहेको आबश्यक
अवधकारसवहत एउटा बवलयो संरक्षण सवमवत गठन हुन सके मा रानीपोखरीले आफ्नो ऐवतहावसक वजिन्तता
पाउन सदकन्छ ।
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काठमाडौं महानगरपावलकाले “िल्डािाइड कँ डेल जेिी" वसत गरे को सम्झौता खारेज गरी सके पवछ
रानीपोखरीको पुन वनमााण र सफाइको वनवमत् अको वनमााण कम्पवनवसत नयाँ सम्झौता गरी सके को पाइँदन
ै ।
त्यस्तो सम्झौता नहुन्जेलसम्म रानीपोखरीको पुन वनमााणले गवत वलनसक्दैन र काम अधुरो नै रहन्छ । तसथा
महानगरपावलकाले टेण्डर आह्िान गरी वनयम संगत ढकगबाट वनमााण कम्पवनलाई तत्काल ठे क्का ददन आबश्यक
छ।
नेपालमा कु नै पवन काम कायािाहीलाई राजनैवतक स्िाथाले हेने गररएको पाइन्छ । २०७२ सालमा गएको
महािूकम्पले मुलुकमा जनधनको ठु लो क्षवत ियो । तर पवन लामो समयसम्म सरकारले पुन वनमााणको कायालाई
अगावड बढाउन सके को वथएन । त्यसको प्रमुख कारण राजनैवतक दलहरूबीच सो सम्बन्धमा सहमती कायम गना
नसक्नु हो । महानगरपावलका र पुरातत्ि वििागले चलाएको पुन वनमााण काया पुरातत्िको वसद्धान्त विपररत
िएको हुँदा जनदिािका कारण रोदकयो । त्यसैक्रममा महानगरपावलकाका उप-प्रमुखले रानीपोखरीको
िस्तुवस्थवत अिलोकन गरी सके पवछ उनले आफ्ना समथाकहरू माफा त त्यहाँ तुरुन्तै ताला लगाएं। सोही ददन लगत्ै
महानगरका मेयर तत्काल सो ठाउँ मा पुगी त्यहाँ लगाइएको ताला तोडेर वित्र वनररक्षण गना पुगेका वथए । ती
दक्रयाकलाप राजनैवतक प्रवतद्ववन्द्वताको कारण सृजना िएको वथयो । त्यस्तो पररवस्थवत विद्यमान रहेमा
रानीपोखरीको वनमााण कायामा अको टगारो उत्पन्न हुनसक्छ । कसैले पवन राजनैवतक स्िाथालाई अगावड ल्याउनु
हुँदन
ै ।
वनष्कशा
नेपालको सभ्यता र संस्कृ वत प्रत्येक नेपालीको गौरि हो । त्यसकारण देशको सबै स्थान वबशेष समुदायको
सांस्कृ वतक सम्पदाको जगेनाा गनुा वनतान्त आिश्यक छ । सोहीक्रममा काठमाडौं उपत्यकाको ऐवतहावसक सम्पदा
रानीपोखरीको ममात सम्िार गरी त्यसलाई पूिाािस्थामा ल्याई संरक्षण गनुा पदाछ । तर त्यसलाई पूणाता ददनमा
अनेक चुनौवत देखा परे का छन् । त्यस्ता चुनौवतहरू रहेसम्म पुन वनमााण काया पूरा नहुने मात्र होइन राविय तथा
अन्तरााविय क्षेत्रमा समेत नकारात्मक असर पना सक्छ । त्यसकारण यसको पुन वनमााणमा हामीले तत्परता देखाउनै
पदाछ । यसको लावग विद्यमान चुनौवतहरूवसत हामी सबै जुध्नु पदाछ । तसथा विद्यमान समस्याहरूलाई समाधान
गने के ही उपायहरू यहाँ प्रस्तुत गररएका हुन् । त्यसलाई मनन गरी आफ्नो कायानीवत अगावड िढाएमा यस
पोखरीको पुन वनमााण काया सफलतापूिाक सम्पन्न हुने विश्वास गना सदकन्छ ।
सन्दिाग्रन्थ सूची
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धौबन्जार, गोपाल, “प्रतापमल्लको कृ वत न्ूपुखू र िूकम्पले पुयाएको क्षवत", एके डेवमक भ्यू, िोलम ६, काठमाडौंः वत्र.वि.
प्राध्यापक संघ, वत्रचन्र क्याम्पस इकाइ सवमवत, २०१६ ई. ।
--- --- --- , “रानीपोखरी ए नेशनल हेररटेज अफ नेपाल”, आवन्सयण्ट नेपाल, संख्या १८६ काठमाडौंः राविय
अविलेखालय, २०१४ ई.।
पाण्डे, आर.एन,, “दद टेराकोटाज् अफ नेपाल”, नेवललज कल्चर, िोलम २, काठमाडौं: नेवललज वहस्री, कल्चर एण्ड
आर्ककयोलजी इन्स्रक्शन कवमरट, वत्रिुिन युवनिर्चसटी, कीर्चतपुर, १९८१-८२ ई. ।
प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ काठमाडौंः श्री ५ को सरकार, संस्कृ वत, पयाटन तथा नागररक उड्ड्य न मन्त्रालय,
पुरातत्ि वििाग, २०५९ वि.सं. ।
प्राचीन स्मारक संरक्षण सम्बन्धी कायाविवध २०६४, काठमाडौंः नेपाल सरकार, संस्कृ वत, पयाटन तथा नागररक उड्ड्यन
मन्त्रालय, पुरातत्ि वििाग ।
योगी, नरहररनाथ देिमालािंशािली, मृगस्थली श्री पीरमहन्त वक्षप्रानाथ योवगराज, २०१३ वि.सं. ।
योगी, नरहरीनाथ र पराजुली, िुवद्धसागर, संस्कृ त सन्देश, २०१० वि.सं., िषा १०, ११ र १२ ।
रे ग्मी, डी.आर., मेवडिल नेपाल, िाग ३, कलकत्ा फमाा के .एल.मुखोपाध्याय, १९६६ ई. ।
लम्साल, देिीप्रसाद (सं.), िाषािंशािली, िाग २, काठमाडौंः , नेपाल राविय पुस्तकालय, २०२३ वि.सं. ।
िज्राचाया, गौतमिज्र, “अप्रकावशत व्यासफु (ऐवतहावसक धटनािवल)", पूर्चणमा, पूणााकक १२, काठमाडौं: संशोधन | मण्डल,
२०२३ वि.सं. ।
स्लसर, मेरी सेफदा, नेपालमण्डल, िोलम १ टेक्स्ट, न्यूजसस वप्रन्सटन यूवनिर्चसटी प्रेस, १९८२ ई, ।

http://seismonepal.gov.np/index.php?action-earthquakes&show=past&page=5.(2015/08/02
http://www.kathmandu.gov.np/ne/node/189
https://shikharnews.com/2018/03/05/54763/
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