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ज�ा आपू�तबारे कायर् बल
अप्रेल २०१८

ज�ाको अपयार्�तालाई कसरी सामना गन� ?

हालका िदनह�मा हङकङलाई ज�ाको अपयार्�ताले पीडा िदइ रहेको छ । ज�ा १,१११ वगर् िक.मी. ज�ा भ�े २४.३ % (२७० वगर् िक. मी.)
मात्र आवासको ला�ग ज�ा (६.९%) लगायत �नमार्ण ग�रएको छे त्र हो बाँक� ७५.७ % �वकासको ला�ग नभएको वा गैह्र �नमार्ण �ेत्र हो ।
“हङकङ २०३०+” अ�यन अनुसार अ�मा गएर हङकङले क�ीमा प�न १,२०० हे�र ज�ाको कमीको सामना गन�छ । यो ६० वटा भ�ा
बढी �भ�ोरीया पाकर् को �ेत्रफल भ�ा बढी हो । आवास, �व�भ� प्रकारको सामुदा�यक सु�वधाह�, यातायातको आधारभूत सं रचनाका साथै
�ापा�रक र औद्यो�गक �वकासको ला�ग ज�ाको आपू�त अपयार्� छ ।
यिद अग्रगमनको अव�ामा रहेका वा योजना ग�रएका आयोजनाह� (पुनर् �ेत्रीकरण र नयाँ �वकास �ेत्रह� (एनडीएएस)) को �वकासको
प�रमाणमा कटौती गनर्मा िढलाइ भएमा, ज�ा अपयार्�ताको सम�ा ग�ीर �पमा बढ्ने छ । यस अ�त�र� प्र�त ��� औसत ब�े �ानमा
सुधार �ाउन र सामुदा�यक सु�वधाह�को प्रावधानमा सुधार �ाउन लगायत समाजको �व�भ� �वकासका आव�कताह� पुरा गनर्को ला�ग �ान र
लचकता उपल� गराउनको ला�ग हामीले एउटा ज�ा स�य बनाउनु आव�क छ । �स कारणले ज�ा आपू�तको कायर् बल (कायर् बल) को
���कोण अ�मा गएर ज�ाको कमी क�रब १,२०० हे�र मात्र होइन वा�वमा वा��वक कमी �नकै बढी �नेछ ।
ज�ाको कमी अप�रहायर् छ । यसमा किठनाइ यो हो िक जनसङ् �ा र प�रवारमा भएको �नर�रको वृ�द्धभ�ा पछाडी पद� सहस्रा�ी प�छ ज�ा
�वकासको ग�त उ�ेखनीय ढङ्गले सु� भएको छ । ज�ा �वकास न त आ�थक �वकास सँ गै अ�घ बढ्न सके को छ ।
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द्र��: १. योजना �वभागले गरेको अ�यन “हङकङ २०३०+: एउटा योजना बनाउने दू रद�शता तथा रणनी�त २०३०” भ�ा पर

ज�ा आपू�तमा आउने कमीले मा�नसको दै�नक जीवनमा असर पु�याउन स�े कै यन् जी�वका स��ी प्रकरणह� तफर् डो�याउँ छ ।
कै यनले “महँ गो”, “सानो” र “साँघुरो” आवासको अव�ाह�को सामना गनुर् पछर् । अकाशीदो भाडाले प�न कै यन् �ापार
�वसायह�लाई सास फे नर् गाह्रो बनाइिदएको छ । अ� र दीघर्कालीन �पमा आवासको ला�ग ज�ा लगायत ज�ाको अपयार्�ता
खास गरेर तीव्र छ । सन् २००७ र २०१६ को बीचमा औसत वा�षक आवास पुरा भएको के वल २५, ७०० एकाइ मात्र �थयो जुन
अ�घ�ो दसकको त�ाङ्क भ�ा ५० प्र�तशत भ�ा बढीले ओरालो लागेको �थयो । अक� १० वषर्मा २,८०,००० एकाइको आपू�त ल�
भ�ा �ून २,३७,००० एकाइ सावर्ज�नक आवासह� ब�े अपे�ा ग�रएको छ । सावर्ज�नक भाडाको आवासको ला�ग औसत पखर्ने समय
४.७ वषर् छ । १५ वषर् भ�ा तलका ३०,००० भ�ा बढी बालब�ा लगायत २,१०,००० जना मा�नसह� उप �वभा�जत एकाइ ज�ा
अस�ोषजनक वातावरणमा ब�स रहेका छन्
एकाइको सङ् �ा

५७% ले घटेको
औसत ५९,८०० एकाइ प्र�त वषर्
औसत २५,७०० एकाइ प्र�त वषर्

नीजी फ्�ाटह�
स��लयत प्रा� �बक्र�का �ाटह�
सावर्ज�नक भाडाका �ाटह�
; %%

ज�ा आपू�त वृ�द्ध गन�बारे सामूिहक �ानलाई आक�षत गनर्को ला�ग से�े�र २०१७ मा कायर् बल �ापना ग�रएको �थयो । कायर् बलले
सावर्ज�नक सं ल�ता अ�ासद्वारा सामुदा�यक मतै�ता �नमार्ण गरे र सरकारलाई समग्र ज�ा आपू�त रणनी�तबारे �सफा�रसह� गन� ल�
रा�छ ।
कायर् बलले जनताका सद�ह�लाई �न��ल�खत प्र�ह�को स��मा हङकङलाई लामो समय दे�ख सताइ रहेको ज�ा आपू�तको यस
किठन प्रकरणलाई सं यु� प्रयासले समाधान गन� �वचारले आफ्नो �वचार उपल� गराउनको ला�ग हा�दक अनुरोध गछर् :
1.

ज�ा आपू�त वृ�द्ध गन� सबै �वक�ह�ले �व�भ� सरोकारवालाह�लाई �व�भ� �रका असरह� पु�याउँ छ । तपाईँको �वचारमा
समाजको सबैभ�ा असल िहत पुरा गनर् स�े ग�र ज�ा आपू�तको नमुना पिहचान गनर्को ला�ग िदगो �वकास र अ�
आव�कताह�मा स�ुलन �ाउनको ला�ग समुदायले क�ो सवार्ङ्गीण ��� रा�े ?

2.

सन् २०४६ स�को अनुमान बमो�जम क�ीमा प�न १,२०० हे�र ज�ा (६० वटा भ�ा बढी �भ�ोरीया पाकर् को ज�ा �ेत्रफल

बराबर) कम छ भने ज�ाको कमीको सम�ालाई समाधान गनर् स�े कु नै एकल ज�ा आपू�तको �वक� छै न । तपाईँको �वचारमा
हङकङले क�ो प्रकारको ब� उद्दे�ीय रणनी�त अपनाउनु पछर् ?
3. छोटो दे�ख म�म का�लन ज�ा आपू�तको अव�ा सबैभ�ा तड्कारो रहेको छ । �वकार लाभ र लाग र ज�ा उपल� गराउनको
ला�ग ला�े समय ज�ा कारक त�ह� बीचको स�ुलनलाई �ानमा राखेर हामीले �वहा�रक �वक�ह� बीच कसरी प्राथ�मकता
िदनु पछर् र �समा साम�� गनुर् पछर् ?
4. पिहला नै थाहा पाउन नसिकने �व�भ� मागह�लाई पुरा गनर् र हामी बाँ�े वातावरणलाई �नर�र �पमा सुधार गनर्को ला�ग
हङकङलाई एउटा ज�ा आर�ण बनाउनको ला�ग थप ज�ा चािह�छ भनेर के ही मा�नसह�ले स�ाह िदने गरे का छन् । पानी पन�
िदनह�को �न�म� तयारी गनर्को ला�ग एउटा ज�ा आर�ण बनाउनको ला�ग हामीले अ�यन सु� गनुर् पछर् भ�े कु रामा तपाई
सहमत �नु��छ ?

ज�ा आपू�तका के ही �वक�ह� सोचनीय �पको प्रा�व�धक अवरोध र अ�न��तताह�का साथ हालको अव�ामा के वल अवधारणा
मात्र �न सक्छ । ती मुद्दाह�लाई समाधान गनर् समय लाग्छ । तपाईँको �वचारमा सरकारले ती �वक�ह�लाई कसरी प्राथ�मकता
िदनु पछर् ?
6. मा�थ िदइएका �वक�ह�को प्र�तिक्रयाको �वक� बाहेक ज�ा आपू�तमा वृ�द्ध �ाउनको ला�ग तपाईँसँ ग अ� कु नै स�ाह छ ?
5.

ज�ा आपू�तका �वक�ह�
स�ा�वत �पमा थप ज�ा उपल� गराउने १८ वटा �वक�ह� रहेको कायर् बलले सोचेको छ र �तनीह�लाई तीनवटा वगर्ह�मा
�वभाजन ग�रएको छ:
छोटो दे�ख म�म अव�धका �वक�ह�
(क�रब १० वषर्को समय अव�धमा थप ज�ा उपल� गराउने स�ा�ता साथ );
म�म दे�ख दीघर्का�लन �वक�ह�
(क�रब १० दे�ख ३० वषर्को समय अव�धमा थप ज�ा उपल� गराउने स�ा�ता साथ ); र
अवधारणा�क �वक�ह�
(अिहलेलाई किहले र क�त थप ज�ा उपल� गराउन सिक�छ भ�ेबारे �न��त गनर् असमथर्)
छोटो दे�ख म�म अव�धका �वक�ह�
1.
ब्राउन�फ� कायर्�ेत्रलाई �वकास गन�
नयाँ �ेत्र (एनटी) मा क�रब १,३०० हे�र ब्राउनिफ� कायर्�ेत्रह� छन् । क�रब ५४० हे�र ज�ा सरकारको एनिडए आयोजनाह�ले
ओगटेको छ जसबारे योजना बनाइदैछ वा लागू ग�रँदैछ (नयाँ �ेत्र उ�र (एनटीएन) �वकासमा २०० हे�र लगायत) । योजना �वभाग
(�ानडी) ले ब्राउनिफ�को बाँक� रहेको ७६० हे�र ज�ाबारे अ�यन गद�छ ।
ब्राउनिफ� कायर् �ेत्रह� अलपत्र परेको छै न र �स म�ेको धेरैजसो हाम्रो सहरको ला�ग अ�ाव�क रहेको औद्यो�गक कायर्को ला�ग
प्रयोग ग�रएको छ र तै प�न सहरी इलाकाह�मा सुहाउँ दो ठाउँ पाउन गाह्रो छ । यिद �तनीह�को कायर् �ेत्र पुन सु� ग�रयो भने आफ्नो
�ापार �वसायलाई �नर�रता िदन चाहने ती स�ालकह�लाई कसरी �मलाउने भ�ेबारे सो� आव�क छ ।
ब्राउनिफ� कायर् �ेत्रको बाँक� रहेको ७६० हे�र ज�ा आवास �वकासको ला�ग सुहाउँ दो छ र यो ज�ाको आकारको बारे मा मात्र होइन
। के ही अ� कारक त�ह� नाम तोके र भ�ु पदार् ढुवानीको �मता र अ� आधारभूत सु�वधाह�, आवास �वकासको ला�ग सुहाउँ दो रहे
नरहेको र �ो कायर् �लले बा�स�ाह�को दै�नक आव�कताह�लाई टेवा पु�याउनको ला�ग अ� सामुदा�यक सु�वधाह� अटाउन स�े
नस�े ज�ा व�रप�रको वातावरण र हाल भएको अ� ब्राउनिफ� स�ालकह�लाई कसरी पुनवार्स गन� भ�ेबारे �वचार गनुर् आव�क
छ । �ानडीको ब्राउनिफ� अ�यनमा आधा�रत भएर ती कायर्�ेत्रह�को �वकासको स�ा�ताबारे सरकारले सो�े छ ।
2.

नयाँ �ेत्रह�मा �नजी कृ �ष भू�मलाई उपयोग गन�

हचुवामा ग�रएको एउटा अनुमान र सावर्ज�नक प्र�ेत्रमा उपल� रहेको जानकारी बमो�जम मु� �वकासकतार्ह�ले �स नयाँ कायर्�ेत्रमा
१००० हे�र भ�ा बढी कृ �ष यो� ज�ा नराखेको �व�ास ग�र�छ । हाल �तनीह�को कृ �ष ज�ाको प्रयोगलाई आवासीय प्रयोग वा
अ� प्रयोगमा प�रवतर्न �ाउनको ला�ग �वकासकतार्ह�ले योजनाका कायर्ह� र भाडामा िदने �पभेद वा ज�ा साटफे र गन� कायर्ह� पेस
गनुर् आव�क ��छ । �वकासको तह जिहले प�न यातायातको भौ�तक पूवार्धारको �मताद्वारा सी�मत पा�रएको ��छ । यो �व�ास ग�र�छ
िक यिद य�ो �नजी ज�ाको प्रयोगलाई अ�धकतम बनाइयो भने यसले हङकङको आवास आपू�तमा सकारा�क असर �ाउन स�े छ ।
�ननी सावर्ज�नक साझेदारी (�प�प�प) पद्ध�तले अपनाउनु पछर् िक र यसले �नजी ज�ालाई खास गरे र नयाँ �ेत्रका कृ �ष ज�ाह�लाई अझ
बढी सामा�जक लाभ पु�याउनको ला�ग कसरी बढी असल तवरले प्रयोग गनर् सक्छ भनेर समुदायले अ�ेषण गनुर् आव�क छ ।
उदाहरणको ला�ग स�ूणर् �ेत्रमा (�नजी ज�ा लगायत) अझ उ� सघनता �वकास लाई प्रवद्धर् न गनर्को ला�ग �नजी ज�ा व�रप�र
सरकारले आधारभूत भौ�तक सं रचना उपल� गराउनु पछर् िक; र जनताको आवासको आव�कताह�लाई पुरा गनर्को ला�ग सरकारले
�नजी �वकासकतार्ह�लाई �नजी �ाटको अ�त�र� िक� स�े मू�मा आवास उपल� गराउन अनुरोध गनुर् पछर् िक ।
यो छलफल सरकारले �ापना गरे को �प�प�प पद्ध�तको ला�ग प्र�ेक प्रयोगलाई जन िहत पुरा गनर्को उपयु� योजनाह� छनौट गनर्को
ला�ग तोिकएको मानद�मा आधा�रत व�ुगत �पमा प�ँ च पाउनको ला�ग एउटा �ाय सङ्गत खुला र पारदश� िक्रया�व�धमा �नु पछर् ।
द्र��: २. थप ज�ाको अथर् �ो ज�ा हो जुन “हङकङ २०३०+” अ�यनको पूवार्नुमान रहेको ३६०० हे�र ज�ा आपू�तमा
समावेश ग�रएको छै न

�नजी मनोर�नज� भाडामा प्रयोग (�पआरएल) अ�गर्त कायर् �ेत्रह�को वैक��क प्रयोग
हाल हङकङमा ज�ा ६६ वटा �पआरएल कायर् �ेत्रह� छन् । यस म�े २७ वटा कायर्�ेत्रह�ले क�रब ३४१ हे�र ओगटेका ज�ा
�नजी खेलकु द �बह�ले राखेका छन् । खेलकु दको �वकासको ला�ग ���गत कायर् �लह�को योगदान र ज�ा आपू�त वृ�द्ध गन� बारे
स�ुलन रा�दै एकल कायर् �लह�लाई अ� उद्दे�को ला�ग छु टाउन सिक�छ िक भनेर समाजले अ�ेषण गनर् स�े भ�े कु रा कायर्
बलले �व�ास गछर् ।
3.

एउटा १७२ हे�र कायर् �ेत्र रहेको फान �लङ गो� कोसर् (एफ�जसी) �पआरएल कायर् �ेत्रह�को एउटा उदाहरण हो । सरकारले
�नयु� गरेको परामशर्कह�ले नयाँ कायर् �ेत्र उ�रको �वकासको ला�ग प्रार��क स�ा�ता अ�यन अ�गर्त प्रा�व�धक प�रप्रे�बाट
एफ�जसी कायर् �लको �वकास स�ा�ताबारे एउटा �व�ृत मू�ाङ्कन गरे का छन् । �स अ�यनले एउटा नयाँ प्रार��क �वकासका
�वक�ह� प्र�ाव गरे को छ आं�शक �वकासको �वक� जसमा ३२ हे�र ज�ाको �वकास गन� कु रा सं ल� रहेको छ र पुरा �वकासको
�वक� जसमा १७२ पुरै कायर् �ेत्रको ज�ाको �वकास सं ल� �न सक्छ । यस अ�त�र� समाजमा स�ूणर् एफ�जसीलाई रा�ु पछर् वा
यसको के ही भागलाई जनताको ला�ग खुला रहेको अ� खेलकु द वा मनोर�ना�क सु�वधाको ला�ग प्रयोग गनुर् पछर् भ�े ���कोणह� छन्
।
खेलकु दको �वकासमा �नजी �बह�को योगदान; �स कायर् �ललाई उ�तम प्रयोगमा �ाइएको वा न�ाइएको; �स ज�ाको
�वकासको स�ावनामा सी�मतता भए नभएको; मागले व�रप�रको भौ�तक पूवार्धारले धा� स�े नस�े र �व�भ� सरोकारवालाह�को
���कोण लगायत समाजले �व�भ� ���कोणले यस मुद्दाबारे सोच�वचार गनुर् पछर् ।
�वशाल ज�ा चािहने मनोर�ना�क सु�वधाह� पुनवार्स वा सु�ढीकरण
फु सर्द तथा सां�ृ�तक सेवा �वभागद्वारा �व�ापन ग�रएका ज�ा ९५ वटा �वशाल ज�ा आव�क �ने खेलकु द तथा मनोर�ना�क
�ानह� छन् । �तनीह�मा खेल मैदान, रं गशाला, पाकर् , �बदा मनाउने �ा�, वनभोज �ेत्र र जल क्र�डा के �ह� बिहरं ग पौडी
पोखरीका साथै मनोर�ना�क र खेलकु द के � लगायतका छन् । यी खेलकु द तथा मनोर�ना�क �ानह� सामा� मा�नसह�ले
सामा�तः राम्ररी उपयोग ग�रएका छन् । यी सु�वधाह�लाई पुनवार्स गराइनाले �ानीय वासीह�लाई असर पान�छ । तै प�न जनताको
���कोणबाट यिद �नजी सु�वधाह�लाई पुनवार्स गनुर् पुरै ��कार यो� न�ने हो भने अझ बढी उ�तम कायर् �लको उपयोग हा�सल
गनर्को ला�ग पुनवार्स गन� वा �नजी सु�वधाह�लाई सु�ढीकरण गनर्लाई पुरै अस�व बनाइनु �ँ दैन ।
4.

म�म दे�ख दीघर्कालीन �वक�
1.
�भ�ोरीया बािहर समुद्रतट न�जक ज�ा सु�ढीकरण
समुद्रबाट ज�ा पुन प्रा� गनुर् लामो समय दे�ख ज�ा आपू�तको मह�पूणर् स्रोत रहदै आएको छ । पुनर प्रा�ीले नयाँ समुदायको वृहत्
योजनाको ला�ग ज�ाको ठू लो टुक्रा उ�� गनर् सक्छ । नयाँ ज�ाले �वशेष उद्योगह�लाई पुनवार्स गराउनको ला�ग वा “मेरो घरको
पछािड होइन” भ�नएका सु�वधाह�लाई सहरी इलाकाबाट टाढा रा� ठाउँ प�न उपल� गराउन सक्छ । ज�ा पुनर् प्रा��ले सामा�त
�नजी ज�ा पुनग्रर्हण र घर गृह�ीह�लाई पुनवार्स गराउन आव�क न�ने भएकोले यसको आपू�तको समय अव�ध अझ राम्रो
�नय�णमा �न सक्छ । यस अ�त�र� अ�ाधु�नक पुनप्रार्��को प्र�व�धले पानीको गुण�र र वातावरणमा �ने असरलाई घटाउन सक्छ
।
सरकारले पिहला गरेका अ�यनह�ले �भ�ो�रया ब�रगाह बािहर पाँचवटा स�ा� समुद्रतट न�जक ज�ा पुन प्रा�� गन� �ान नाम
तोके र भ�ु पदार् तुएन मुनमा लुक �ाउ तान, उ�री ला�ाउमा �सउ हो वान र स�ी बे, सा �तनमा मा �लउ र द��ण प��ममा �चङ यी ।
यी कायर् �ेत्रह�ले ज�ा क�रब ४५० हे�र ज�ा उपल� गराउन सक्छ ।
अएउटा पुनर प्रा�� आयोजना स�ालन गनर्को ला�ग स�ा�ता अ�यन र योजना अ�यन स�� गनर्का साथै अ� कानुनी कायर्
�व�धह� पुरा गनर् आव�क ��छ । स�ूणर् प्रिक्रया पुरा �न एक दशक वा �स भ�ा बढी समय �लन सक्छ । अ�यनह�ले समुद्रको
पयार्वरणमा पानर् स�े असरबारे प�न �वचार पु�याउनु पछर् ता िक उपयु� कानुनी कायर्�व�धह�को आव�कतालाई पुरा गनर्को ला�ग
सुहाउँ दो उपायह� अपनाउन सिकयोस्
2.

पूवर् ला�ाउ महा नगरपा�लका (इएलएम) लाई �वकास गनुर्

इएलएम “हङकङ २०३०+” अ�यनमा सन् २००३ भ�ा परमा प्र�ाव ग�रएको दईु वटा रणनै�तक वृ�द्ध �ेत्रह� म�ेको एउटा हो ।
यसमा ला�ाउ र हङकङ बीचको के �ीय जलमा कृ �तम टापु �नमार्ण सं ल� रहेको छ जसले १००० हे�र ज�ा उपल� गराउन सक्छ ।
इएलएमलाई तेस्रो मु� �ापा�रक �ेत्र र सहरी �ेत्रह�, ला�ाउ र प��मी एनटीलाई जोड्ने रणनै�तक यातायातको आधारभूत सु�वधा
भएको एउटा नयाँ �ाटर् सहरको �पमा �वकास गनर् सिक�छ । इएलएमले हङकममा घर र जागीरह�को �ान �वषयक �वतणमा सुधार
�ाउने प�न अपे�ा ग�रएको छ ।

�ाभेनर् र भू�मगत �ानको �वकास गन�
�वकास गनर् यो� भू�मको कमीलाई म�नजर गद� चट्टानको कयाभेनर्ह� र भू�मगत �ानह�ले सुहाउँ दो खालको सावर्ज�नक वा
3.

आधारभूत सु�वधाह�को ला�ग र के ही भू�म मा�थका सु�वधाह�लाई पनवार्सलाई टेवा पु�याउने �ान उपल� गराउन सक्छ र �तनीह�ले
ओगटेको भू�मको मात्रालाई घटाउन सक्छ । �सको बदलामा यसले दीघर्कालीन �पमा अप्र�� �पमा भू�म मा�थको �वकास गनर् यो�
�ानलाई वृ�द्ध गद� आवास वा अ� लाभदायी प्रयोगह�को ला�ग भू�म मा�थको ज�ालाई छोड्छ ।
सरकारले कै यौ रणनै�तक अ�यन र पथ प्रदशर्क प�रयोजनाह� सु� गरे को छ र चुएन वान सा टीन र काउलुनमा �तनीह�लाई न�जको
�ाभनर्मा पुनवार्स गनर्को ला�ग स�ा�ता अ�यन गनर्को ला�ग के ही मौजुदा ढलको पानीलाई उपचार गन� कायर् र उपयोग ट्याङ्कीह�
पिहचान गरेको छ । पुनवार्सले ज�ा क�रब ४० हे�र ज�ा छाड्ने छ ।
नयाँ भूभागह�मा अझ बढी नयाँ �वकास �ेत्रह� (एन�डएह�)
सन् १९७० को दसक दे�ख �ापक �वकासको ला�ग ठू लो मात्रामा ज�ा उपल� गराउँ दै नौवटा नयाँ सहरह� �वक�सत ग�रएका छन् ।
4.

हाल एनटीमा कै यन् एनिडए आयोजनाह� स�ालनमा रहेका छन् जुन तुङचुङ, �ाउ तुङ उ�र/ फान�लङ उ�र, �ङ सुइ �ु र युएन लङ
द��ण लगायतको पाइपलाईनमा छन् ।
अझ उ� घन� �वकासको ला�ग मौजुदा ज�ालाई प�रवतर्न गन� कु रा सं ल� रहेको एनडीए आयोजनाह�ले भू�मका स्रोतह�को
प्रयोगलाई उ� बनाउन सक्छ र ग्रामीण एनटी (ब्राउनिफ� कायर् �ेत्र लगायत) मा ज�ा प्रयोगको असं ग�तलाई ग्रामीण वातावरणमा
सुधार �ाउने उद्दे�ले पुनगर्ठन गन� छ । एनटीएनलाई एउटा उदाहरणको �पमा �लदै “हङकङ २०३०+” अ�यन मा प्र�ाव ग�रए
बमो�जम दईु वटा सन् २०३० भ�ा परको रणनै�तक �वकासका �ेत्रह� म�ेको यो एउटा हो । एनटीएनको �वकास गनर् यो� �ेत्र क�रब
७२० हे�र रहेको छ जस म�े २०० हे�र ब्राउनिफ� कायर्�लह� �न ।
भू�म सुधार ज�ो नभएर मौजुदा ज�ालाई �वकास गन� कु रा सं ल� रहेको एनडीए आयोजनाह�ले ज�ा पुनग्रर्हण, मुआवजा र पुनर्
प्रावधान गन� �व�ाह� गनुर् आव�क ��छ । एनडीए आयोजनाह�को स�ूणर् योजना तथा �वकासको प्रिक्रयाले पिहलो जनसङ् �ा
ग्रहण गनर्को ला�ग सामा�तः क�ीमा प�न १५ वषर्को समय �लने गछर् ।

रीभर ट�ेड ट�मनल कायर् �ेत्रलाई �वकास गनुर्
६५ हे�र ज�ा ओगटेको तुएन मुन प��मको आरटीटी ४९ वटा वथर्ह� भएको �नजी �ेत्रले स�ालन गरे को ट�मनल हो । हालैका
वषर्ह�मा �स आरटीटीको काग� स�ालनको प�रमाण घट्दै गएको छ । �स समुदायको प्रबल आव�कताह�लाई अझ असल ढङ्गले
पुरा गनर्को ला�ग �स आरटीटी कायर् �ेत्रलाई वैक��क प्रयोग गन� सुझाव आएको छ ।
आरटीटी कायर् �ेत्र अव��त रहेको तुएन मुन प��म च�रत्रमा प्रधान �पले औद्यो�गक रहेको छ । जोिडएको ज�ाको प्रयोगसँ गको
अनुकूलतालाई म� नजर गद� �स एनटीको ब्राउनिफ� कायर् �ेत्रलाई अ� �वकासका प्रयोगह�को ला�ग छोड्नको ला�ग औद्यो�गक र
ब्राउनिफ�सँ ग स���त कायर्ह�लाई आरटीटी कायर् �लमा समायो�जत गनुर् पछर् भ�े सुझाव िदइएको छ ।
5.

क��ी पाकर् ह�को प्राथ�मकतामा दईु वटा मागर्दशर्क �ेत्रह� �वकास गनुर्
सापे� �पमा �ून पयार्वरणीय तथा सावर्ज�नक रमाइलोको मू� भएका क��ी पाकर् ह� व�रप�रको �ेत्रलाई सावर्ज�नक आवास र गैह्र
नाफा मूलक प्रौढ गृह ज�ा अ� उद्दे�को ला�ग �वकास गन� सुझाव िदइएको छ ।
यी सुझावह� कायार्�यन गनर्को ला�ग यो� रहेको वा नरहेको कु रा पयार्वरण, वातावरण र �वकासको स�ा�ता ज�ा कु राह�बारे कै यौ ँ
�व�ृत अ�यन र मू�ाङ्कनह�मा�थ �नभर्र ��छ । समुदायले �वकास र सं र�णका आव�कताह�को आव�कताह�मा स�ुलन रा�ु
पछर् । क��ी पाकर् ह�, सहरी योजना, वातावरणीय असर र आधारभूत सं रचनाको प्रावधानह�को स��मा उपयु� कानुन लगायत
उपयु� कानुनी आव�कताह�लाई अ�नवायर् �पले पुरै पालना गनुर् पछर् । सरकारले प�न उपयु� क�मटी र अ� सरोकारवालाह�को
परामशर् �लनु पछर् ।
6.

हङकङ आवास सोसाइटी (एचके एचएस) ले क��ी पाकर् ह� व�रप�र सावर्ज�नक आवास र अ� गैह्र नाफा मूलक सु�वधाह�को ला�ग
दईु वटा मागर्दशर्क �ेत्रह� �वकास गन�बारे पयार्वरण र प्रा�व�धक अ�यन गद�छ । ज�ा ४० हे�र �ेत्रफल रहेको ती दईु वटा
मागर्दशर्क �ेत्रह�ले ताइ लाम र सुइ चुएन ओ लाई ओगट्छ ।

अवधारणा�क �वक�ह�
1.
�रभर ट�ेड ट�मनल कायर् �ेत्र र यस व�रप�रको �ेत्रको दीघर्कालीन �वकास
आरआरटीसँ ग जोिडएका �ेत्रह� प्रकृ �तमा प्रधान �पले औद्यो�गक छ । प्र�ा�वत लुङ �ु तान अ�धग्रहण३ले तुएन मुनको स�ूणर् प��मी
समुद्रीतटको �ेत्रको औद्यो�गक ज�ालाई वृहत् �पले योजना बनाउने र पुनगर्ठन गन� एउटा अवसर उपल� गराउँ छ ता िक आवास
�वकासको ला�ग �स आरआरटी कायर् �ल र �सँ ग जोिडएको ज�ालाई प्रयोग गन� सु�वधालाई अझ बढी समग्र ढङ्गले अ�ेषण गनर्
सिकने छ ।
2.
क��ी पाकर् ह� व�रप�रको अझ बढी �ेत्रह�को �वकास
हङकङको ज�ा �ेत्रफलको क�रब ४०% ज�ा ओगट्दै हङकलमा हाल ज�ा २४ वटा क��ी पाकर् ह� रहेका छन् । एचके एचएसको
अ�यनले ओगटेको क��ी पाकर् ह� व�रप�रको दईु वटा मागर्दशर्क �ेत्रह� बाहेक ज�ाको आपू�तलाई वृ�द्ध गनर्को ला�ग क��ी पाकर् ह�
व�रप�रको अझ बढी �ेत्रह�लाई �वकास गन�बारे अ�ेषण गनुर् क�तको यो� छ भ�ेबारे प�न समुदायले छलफल गनुर् पछर् भ�े सुझाव
रहेको छ ।
“गाउँ प्रकारको �वकास” �ेत्रह�को �वकासको तीव्रतालाई वृ�द्ध गनुर्
“गाउँ प्रकारको �वकास” “भी” �ेत्रह�ले ज�ा क�रब ३३८० हे�र �ेत्रफल ओगट्छ जुन मु�त ६४२ वटा मा�ता प्रा� गाउँ ह� �न

3.

। “भी” �ेत्रह� प्राथ�मक �पले मूल �नवासीह�द्वारा साना घरह� (अ�धकतम ८.२३ �मटर उचाइ रहेको ३ त�ामा प्र�तब� ग�रएको)
को �वकास गनर् तफर् ल��त रहेको छ । “भी” �ेत्रह�को तीव्रता मूल गाउँ ह�को ग्रामीण प�रवेशलाई प्र�त�ब��त गनर्को ला�ग सापे�
�पमा �ून रहेको छ ।
हाल “भी” �ेत्रह�का भाडामा न िदइएको र नछु ट्याइएका सरकारी ज�ामा �स ज�ाको �वचारयो� अंश मौजुदा स साना घरह�को
बीचमा रहेको अ�र र ग�ीह�, भीर र ठू लो मात्रामा �वकास गनर्को ला�ग अ�हाउँ िदलो बनाउँ दै अ� ख��त वा न�मलेको ज�ाको
ख�ह� रहेका छन् । “भी” �ेत्रह� �भत्रका ज�ाह�लाई �वकास गनर्को ला�ग र उ� घन� �वकासको ला�ग पुनर् �ेत्रीयकरण गनर्को
ला�ग अप�रहायर् �पमा ज�ा पुनगर्हण, मुआवजा र पुनर प्रावधा�नकरणका साथै आचारभूत सु�वधाह�को ला�ग प्रावधान आव�क ��छ
।
साना घरह�को ला�ग �ही मात्राको ज�ालाई अझ राम्रो गरे र उपयोग गनर्को ला�ग अझ उ� �वकासको ला�ग �त�नह�को �वकासको
तीव्रतालाई उपयु� ढङ्गले वृ�द्ध गनर् िदनु पछर् भ�े सुझाव रहेको छ
द्र��: ३. यो पिहला चचार् ग�र सिकएको �भ�ोरीया ब�रगाह बािहर रहेको पाँचवटा समुद्र तट न�जक रको पुन �प्र�त �ान म�ेको
एउटा हो

मौजुदा यातायातको आधारभूत सं रचनाको टपसाइड �वकास
सडक रेलमागर् र रे लमागर् ममर्त स�ार िडपोह� ज�ा यातायातको आधारभूत सं रचनाका सु�वधाह�मा�थ टपसाइड �वकासको
स�ा�ताबारे सो� सिकने छ भ�े सुझाव प्रा� भएको छ ।
यातायातको आधारभूत सं रचनाका सु�वधाह�मा�थ टपसाइड �वकासको सामा� चलन आधारभूत सं रचना र टपसाइड सु�वधाह�लाई
समाना�र तवरले योजना ढाँचा तयार र �नमार्ण गन� ग�र�छ । एउटा पुरा भइसके को सु�वधामा�थ टपसाइड �वकास गदार् टपसाइड
�वकासमा शोचनीय �पको सी�मतता र चुनौतीह� �न सक्छ ।
मौजुदा आधारभूत सं रचनामा�थ टपसाइड �वकास गदार् एउटा उचा�लएको �ेटफामर् र यसलाई टेवा िदने सं रचना �नमार्ण गनुर्को
4.

स�ा�ता, टपसाइट आवास �वकासको यस व�रप�र सँ गको साम��ता र यातायात वातावरण र भू ��मा यसको असर लगायत
�व�भ� कारक त�ह�बारे �व�ृत �पमा जाँच ग�रनु आव�क छ । उपयु� कानुनी प्रिक्रयालाई प�न पालना ग�रनु पछर् ।
5.

सावर्ज�नक जनउपयोगी सेवा �ेत्रको �वकास स�ा�तालाई उपयोग गनुर्

सामा� �पमा बोल्नु पदार् ज�ा भाडामा �लएको समय अव�ध समा� �नु भ�ा पिहला नै मौजुदा िक्रयावली बमो�जम �तनीह�को
मौ�लक प्रयोगको ला�ग जन उपयोगी सेवाका कायर्�लह�लाई कायम रा�े आव�कता रहे नरहेकोबारे सरकारले समी�ा गन�छ ।
टे�लफोन ए�चे�जह� ज�ा बढी ठू ला आकारका वा राम्ररी �ा�पत जन उपयोगी सेवाका कायर्�लह�को ला�ग यिद �तनीह�लाई
�तनीह�को मौ�लक प्रयोगको ला�ग कायम रा� आव�क नभएमा सरकारले �तनीह�को �वकास स�ा�ताबारे (अ� प्रयोग वा टपसाइड
�वकासको ला�ग सरोकारवाला कायर्�ेत्रलाई छािडिदने लगायत ) समी�ा गनर् स�े छ भ�े सुझाव प्रा� भएको छ ।
6.
�ाइ �चङ क�ेनर ट�मनलह�लाई सान�
के िटसीटीह� र सबैभ�ा न�जको ब�रगाह सहायता �ेत्रफलले एकसाथ क�रब ३८० हे�र �ेत्रफल ज�ा ओगटेको छ । मौजुदा
ट�मनलह�मा अ� उद्दे�को ला�ग ज�ा खाली गनर्को ला�ग ती ट�मनलह�लाई सहरको अ� भागमा सानर् सिक�छ भ�े सुझाव प्रा�
भएको छ ।
क�ेनर टम�नल स�ालन हङकङको आ�थक �वकासको मह�पूणर् भाग हो । ब�रगाह �ेत्रले हङकङको काम गन� जनसङ् �ाको २.२%
लाई रोजगारी िदएको छ र �ापार र स�ालन तथा िक्रया�यन �ेत्रलाई सहारा िद�छ । सान� प्र�ावको मु� कु रा सुहाउँ दो सान� ठाउँ
पाइ�छ िक पाइ� भ�े हो । ब�रगाह सान� प्रिक्रयाको अख� स�मणलाई �न��त गनुर् प�न प्रवल मह�को कु रा �नेछ । ज�ाको
आपू�तलाई वृ�द्ध गनर्को ला�ग क�ेनर ट�मनलह�को ज�ाको प्रयोगलाई प�रवतर्न गन�बारे को कु नै प�न सुझावबारे सोच �वचार गनुर् भ�ा
पिहला ट�मनल स�ालनह� र हङकङको अथर् �व�ा मा�थ पन� असरबारे राम्ररी सोच �वचार ग�रनु पछर् ।

�ाइ �चङ क�ेनर ट�मनल (के �टसी�टज) को टपसाइड �वकास
के टी�सटीज ले क�रब २८० हे�र ज�ा ओगटेको छ । उचा�लएको �ाटफमर्ह� बनाएर ती ट�मनलह� मा�थ आवास एकाइह� बनाउन
सिक�छ ता िक �तनीह�ले ओगटेको ज�ालाई अझ बढी उ� �पमा उपयोग गनर्को ला�ग मौजुदा ब�रगाह स�ालनलाई कायम रा�
सिकयोस् भ�े सुझाव िदइएको छ
के सीिटसीज मा�थ टपसाइट �वकासको ला�ग उचा�लएको �ाट फमर् बनाउने प्र�ावलाई ट�मनल स�ालनलाई कु नै असर पन� सतर्मा मात्र
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अगािड बढाउन सिकने छ । मौजुदा �नजी �ा�म�मा भएको ज�ा �वकासको अ�धकार, प्रा�व�धक प्रकरण वातावरणमा यसको असर
(हावा, ह�ा र उग्र प्रकाश लगायत) ज�ा लगायत �नकै सङ् �ाका प्रकरणह� र व�रप�रको वातावरणमा टपसाइड �वकासको
साम��ता बारे प�न जाँचबुझ ग�रनु पन�छ ।
8.

नयाँ सहर �वकासको ला�ग �ोभर कोभ जलाशय (�पसीआर) को के ही भाग प्रा� गनुर्

भ�ार �मताको आधारमा क�रब १,२०० हे�र �ेत्रफल भएको �पसीआर हङकङको दोस्रो ठू लो जलाशय हो । एउटा “�ोभर कोभ
नयाँ सहर” �वकास गनर्को ला�ग �पसीआरको के िह भाग प्रा� गन� सुझाव आएको छ । �स सुझावमा आवास �वकासको ला�ग क�रब
६०० हे�र �ेत्रफल ज�ा प्रा� गन� कु रा सं ल� रहेको छ । �पसीआरको बाँक� ज�ालाई खुला �ान र पानी भ�ारण उद्दे�को ला�ग
रा�े कु रा छ ।
�पसीआर क��ी पाकर् �ेत्रमा पन� भएकोले क��ी पाकर् व�रप�रको �ेत्रको �वकास बारे को स��मा यस बारे को सोचाइ �पसीआरको के ही
अंश प्रा� गन� सुझावसँ ग प्रासिङ्गक रहेको छ ।
जलाशयह�ले हङकङको जल आपू�तमा एउटा मह�पूणर् भू�मका खेल्छ । �पसीआरबाट ज�ा प्रा� गन� प्र�ावको जल आपू�तको
�ा�य�मा र दीघर्कालीन जलस्रोत सुधारमा�थ दू रगामी असल पन�छ । यस प्र�ावबारे सोच �वचार गदार् तदअ
् नुसारको ग�ीरता कम गन�
उपायह�मा प�ँ च पाउनु पन�छ र यसबारे दू रदश� भएर सोच �वचार गनुर् पछर् ।

हङकङको ला�ग ज�ा:
हाम्रो घर हाम्रो भनाइ !
ज�ा आपू�तबारेको कायर् बले एउटा पाँच मिहने जन सं ल�ता अ�ास स�ालन गद�छ । ज�ा आपू�तका �वक�ह�बारे सोच �वचार गनर् र ती �वक� र उपयु�
प्रकरणह�बारे जन सं ल�ता २६ से��
े र २०१८ मा वा �स भ�ा पिहलाको समय अव�धमा �न��ल�खत �ानलह� माफर् त आफ्नो �वचार उपल� गराउन
ँ
तपाईलाई �नम�णा ग�रएको छ ।
वेभ साइट
�लाक
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जन सं ल�ताको समय अव�धमा प��क फोरमह�, घुमुवा प्रदशर्नीह�, कायर्शालाह�, सामुदा�यक प�ँ च, युवा साझेदारी र कप�रेट प�ँ च लगायत कै यन् �ङ्खलाका
िक्रयाकलापह� आयो�जत �नेछन् । थप जानकारीको ला�ग कृ पया मा�थको वेभ साइट हेनुर्होला ।
यस जन सं ल�ता अ�ासको स��मा पु��का र अ� सामग्रीह� मा�थको वेभसाइटबाट डायनलोड गनर् सिकने छ ।
तपाईँको सहभागीता र तपाईँको छनौटको हङकङको ज�ा आपू�त र दीघर्कालीन �वकासमा असर �नेछ । कृ पया ज�ा आपू�तका �वक�ह�बारे आफ्नो
�वचारबारे हामीलाई जा� �दनुहोस् ।
अ�ीकरण: जन सं ल�ता अ�ासको दौरानमा ज�ा आपू�तबारेको कायर् बललाई आफ्नो �वचार र सुझावह� उपल� गराएका ��� वा सङ्गठनह�लाई कायर्
बललाई �तनीह�को �वचारह�को के ही वा सबै �वषय व�ुह�लाई (��� वा सङ्गठनको नाम समेत)प्रचार गन� अनुम�त िदएको �पमा हे�रने छ । यिद तपाई
य�ो �व�ा प्र�त असहमत �नु��छ भने आफ्नो �वचार र सुझाव उपल� गराउँ दा �ो कु राको सङ्केत गनुर् होला ।

