कायर्का�रणी सार
(1) भ�ु म आप�ू तर्मा द टास्क फोसर् (कायर् दल) (The Task Force), जसमा २२
अनौपचा�रक र आठ आ�धका�रक सदस्यहरु हुन्छ जसलाई कायर्कार�
प्रमख
ु ले �नयक्
ु त गरे को हुन्छ र यसको स्थापन सेप्टे म्बर २०१७ मा
भएको हो | यस कायर् दलको िजम्मेवार�हरु भनेको, एउटा वहृ त जन
सहभा�गता (PE) अभ्यासलाई संचालन गद� जसको उदे श्य समद
ु ायमा
�व�भन्न �वकल्पहरु र �तनीहरुको प्राथ�मकताको छलफललाई प्रोत्साहन
गनुर् , भ�ु म आप�ू तर्को अभावको जन चेतना खडा गद� र समद
ु ायलाई
सहजीकरण गनुर् तथा सावर्ज�नक छलफललाई प्रोत्साहन गनुर् र
शेयरधनीहरु माझ भएको मतभेदहरुलाई घटाउँ दै बढ्दो भ�ु म आप�ू तर्को
एउटा सवर्सम्मतको मल
ू धारालाई उत्थान गनुर् हो र यस द टास्क फोसर्ले
PE मा संकलन गरे को �वचारहरुलाई ध्यानमा राखेर सरकारलाई भ�ु म
आप�ू तर्को �वकल्पहरुको समग्र रण�न�त र प्राथ�मकताको �सफा�रश पेश
गछर् |s | यसको �ववरणहरु च्याप्टर १ मा बताईएका छन ् |
(2) द टास्क फोसर् त्यो �वचार हो जसमा सरकार� अनम
ु ान अनस
ु ार भ�ु म को
अभाव लामो समयमा १२०० हे क्टा �मटरले कम छ जन
ु "हं गकंग 2030+:
द्वारा �भजन योजना र रणनी�त 2030 �तर अ�ग बढाउनको �निम्त
उपलब्ध गराईएको छ" (Hong Kong 2030+ अत्या�धक रुपले अनद
ु ारवाद�
छ | वास्त�वक भ�ु मको अभाव १२०० हे . भन्दा प�न ज्यादै धेरै हुनप
ु छर् र
यसको अवस्था अल्पकाल�न रुपमा �वशेष रुपमा भयाभव छ l यसको
अ�त�रक्त, द टास्क फोसर्ले भ�ु म �सजर्ना गद� एउटा भ�ु म आर�ण
�नमार्ण गनर् वकालत गछर् जसले अपे��त अभावलाई पयार्प्त मात्रामा
परु ा गछर् | भ�वष्यमा खाँचो पनर् सक्ने वास्त�वक प�रिस्थ�त र
�वकासलाई ध्यानमा राखी �व�भन्न उदे श्यहरुको �निम्त समयानक
ु ु �लत र
लचकताको भ�ु म श्रोतहरुको प�रचालनलाई यसले स�म गराउने मात्रै
नभएर, यसले हामीलाई �व�भन्न अदरु दश� अवसरहरु र चन
ु ौतीहरुको
सामना गनर् सक्ने शिक्तले स�म बनाउँ छ | | यसको �ववरणहरु च्याप्टर
२ मा बताइएका छन |
(3) द टास्क फोसर्ले भ�ु म आप�ू तर्लाई व�ृ द्ध गराउन वहु-दृिष्टकोण पद्ध�तलाई
अपनाउनै पछर् भन्ने कुरालाई जोड �दन्छ जसको उदे श्य नापमा भएको
�ववादहरुको समस्या समाधान गनुर् र �व�भन्न भ�ु म आप�ू तर्
�वकल्पहरुको �वकासको समय अ�घ बढाउनु हो, साथै �व�वध समाजमा
भएको भ�ु म प्रकारको आवश्यकतालाई परु ा गनुर् हो | यस सम्बन्धमा, द
टास्क फोसर्ले १८ भ�ु म आप�ू तर् �वकल्पहरुको प�हचान गरे को छ जस
संग अ�त�रक्त भ�ु म को स�मता छ, जसले चार अल्पका�लन मध्यम
अव�धको �वकल्पहरु, छ मध्यम �दघर् का�लन �वकल्प र आठ वैचा�रक
�वकल्प हरु समावेश छन ् | 26 April 2018 र 26 September 2018 बीचमा
संचालन ग�रएको �थयो"हं गकंगको �निम्त भ�ु म: हाम्रो घर, हाम्रो आवाज"

�शषर्क स�हत को एउटा पाँच-म�हने PE अभ्यास, समाजका सबै
�वभागहरुलाई भ�ु म आप�ू तर् �वकल्पहरु र भ�ु म आप�ू तर्-सम्बिन्धत
समस्याहरु मा�थ उनीहरुको �वचारहरु प्रदान गनर् �नमन्त्रणा ग�रएको
�थयो || यसको �ववरणहरु च्याप्टर २ र ३ मा बताइएका छन |
(4) द टास्क फोसर्ले �व�भन्न स्वरुप र बहु शंख
ृ लाद्वारा जनमतको �वचार
एउटा संकलन गनर् एउटा क्रमबद्ध पद्ध�त अपनाएको �थयो | PE ले टास्क
फोसर्, साधारण जनता र पज
ंु ीवालाहरु, वेब आधा�रत र कागजी
प्रश्नावाल�हरु, टे �लफोन सव��ण आ�दको �वच १८५ वटा सा�ात्कार
समारोहहरु गरे को �थयो
| सामान्य जनताहरुले आफ्ना �वचारहरु
पत्राचार द्वारा, facsimile (अन�ु ल�प), इमेल, टे �लफोन वा सोझै व्यिक्तलाई
व्यक्त गनर् सक्छन | PE को अव�धमा, द टास्क फोसर्ले प्रश्नावल�को २९
००० भन्दा ब�ढ प्र�त�क्रयाहरु प्राप्त गरे को �थयो र अन्य प्रणा�ल द्वारा
६८ ३०० प्रवेश ग�रएको �थयो; क्रम र�हत टे �लफोन सव��ण द्वारा ३०११
मा�नसहरु को अन्तवार्तार्हरु पण
ू र् गरे को �थयो | | �ववरणहरु च्याप्टर ३
मा बताइएको छ |
(5)

द टास्क फोसर्ले भ�ु म अभाव एक दवावपण
ू र् समस्या भनेको छ; के यो
समस्या समाधान गनर् त्यहाँ एउटै �वकल्प छै न; र यस यो ग�तरोधलाई
तोड्नको �निम्त एउटा वहु-दृिष्ट पद्ध�त अपनाउनु पछर् | वषार्को
�दनहरुको ला�ग एउटा भ�ु म आर�ण �नमार्ण गद� अझ धेरै भ�ु म
�सजर्ना गन� कुरालाई धेरै मा�नसहरु समथर्न गछर् न | यसको �ववरणहरु
च्याप्टर ४ मा बताइएको छ |

(6) PE को दौरानमा �व�भन्न श्रोतहरु बाट संकल ग�रएका जनमतहरुको
�वस्तत
ृ अध्धयन र जाँच पश्चात, द टास्क फोसर् भ�ु म आप�ू तर् रणनी�त
र भ�ु म आप�ू तर् �वकल्पहरु अध्धयनको प्राथा�मका र कायर्न्वयनको योग्य
छन ् भन्ने �वचारमा आएको छ | यसको �ववरणहरु च्याप्टर ५ मा
बताइएको छ |
(7) भ�ु म आप�ू तर् रणनी�तमा, द टास्क फोसर्ले सरकारलाई �नम्न कुराहरु
�सफा�रश गरे को छ–
(7.1) भ�ु म आप�ू तर्को एउटा �वस्तत
ृ र िस्थर राज्य बनाउने, जसले �नम्न
प्रमख
ु तत्वहरु समावेश गरे को हुनप
ु न�छ:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

�दघर्का�लन भ�ु मको �सजर्ना;
भ�ु म आप�ू तर् र मागको समग्र िस्थ�तको �नय�मत अपडेट र
पन
ु �वर्चार गन�;
भ�ु म
आप�ू तर्
र
मागको
िस्थ�तहरुको
सच
ू नाको
पारद�शर्तालाई यथासक्य बढाउने;
भ�ु म �सजर्नाको प्र�क्रयाहरुलाई ता�कर्क बनाउन र मल
ू
धारमा ल्याउने मागर्हरु पत्ता लगाउन, स�ु वधाहरुको

(v)

�नमार्णको ला�ग भ�ु म आप�ू तर् र भ�ु म �सजर्ना प्र�क्रयालाई
सहज बनाउन; र
भ�ु म �वकास को नमन
ु ालाई एउटा अत्या�धक �व�वधता
स�हतको पद्ध�त कसर� पत्ता लगाउने भ�न खोज्ने |

(7.2) अल्प, मध्यम र �दघर् का�लन अवस्थामा �व�वध भ�ु म आप�ू तर्
�वकल्पहरुको कायर्न्वयन स�हतको एउटा बहु-दृिष्टकोण यक्
ु त भ�ु म
आप�ू तर् रणनी�तलाई अवलम्बन गन� जसको उदे श्य, �व�भन्न
समयको �व�भन्न भ�ु म सम्बिन्ध आवश्यकताहरुलाई परु ा गनर् र
भ�ु म श्रोतहरुको एउटा िस्थर र �दगो प्रवाह स�हतको भ�ु म आप�ू तर्
को हाम्रो श्रोतहरुलाई बढाउन र �व�वध बनाउनु हो |
(7.3) एउटा दरु दश�तामा र स�
ु म दशर्न र �वचार स�हतको एउटा भ�ु म
आर�ण स्थापना गनर् जसको उदे श्य अदरु दश� आवश्यकताहरुलाई
परु ा गनुर् र ज�त सक्दो चाँडो कायर् योजनाको शरु
ु वात गद� योजना
लचकता र स्थान प्रदान गनुर् हो |
(7.4) भ�ु मको �वकास र योजना गनर् �नम्न �सद्धान्तहरुलाई ग�हरो र
सवार्ङ्�गण �वचार �दनह
ु ोस:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

सन्तु�लत �वकास को वातावरणको वास्ता;
संरचनाको �निम्त प�हले �मता �सजर्ना गन�;
योजनाको ला�ग लचकता �दने;
उ�चत संचार र मा�नस-प्रे�रत पद्ध�त;
3D �वकास र "एकल स्थल, बहु उपयोग"; र
खचर् �नयन्त्रण र लाभ �सजर्ना

(8) भ�ु म आप�ू तर् �वकल्पको ला�ग, भ�ु मको �तब्र अभावको अल्प दे �ख मध्यम
अव�धको िस्थ�तमा, र हातमा थोरै मात्रै अल्प दे �ख मध्यम अव�ध
�वकल्प तथ्य छ र त्यस्ता �वकल्पहरुको आप�ू तर् अ�निश्चततामा छ, द
टास्क फोसर्को सामान्य �वचार के छ भने, कुनै प�न अल्प का�लन
�वकापलाई जब सम्म ब�लयो कारण हुँदैन तब सम्म हलक
ु ा संग छोड्नु
हुँदैन | मध्यम र �दघर् का�लन �वकल्पहरुको ला�ग भने, यस्लाई अध्धयन
गनर् र लागु गनर् धेरै समय चा�हन्छ, सरकारले तत्कालै सान्द�भर्क
अध्धयन शरु
ु गनुर् पछर् र मध्यम दे �ख �दघर् का�लन अव�धमा भ�ु मको
िस्थर आप�ू तर्को �व�वध �वकल्पहरुलाई स�ु निस्चत गनुर् पछर् र प�छ को
ला�ग एउटा भ�ु म आर�ण �नमार्ण गनुर् पछर् | यसले �व�भन्न समयमा
भ�ु मको �व�भन्न आवश्यकताहरु परु ा गनर् मद्दत गन�छ | यसको साथै, द
टास्क फोसर्ले सरकारलाई उ�चत प्राथ�मकताका साथ ् अध्धयन गद� र
लागु गद� �नम्न भ�ु म आप�ू तर् �वकल्पहरुको �सफा�रस गदर्छ |

अल्प दे �ख �दघर्
का�लन �वकल्पहरु

-

मध्यम
दे �ख �दघर्का�लन �वकल्पहरु -

-

खैरो खे�त स्थलको �वकास
नयाँ �ेत्रहरुमा भएको �निज खे�तयोग्य भ�ु म
संर�णमा प्रवेश
�निज मनोरन्जनात्मक �लज स्थलको वैकिल्पक
प्रयोग
�भक्टो�रया हाबर्र बा�हर तट�य निजक भ�ु म उद्धार
पव
ू �य लनटाउ मेट्रोपो�लसको �वकास
गफ
ु ा र भ�ू मगत स्थानहरुको �वकास
नयाँ �ेत्रहरुमा अझै धेरै �वकास
न�द व्यापार ट�मर्नल स्थलको �वकास

नोट;

मा�थका �वकल्पहरु लाई PE पुस्तकको च्याप्टर ४ मा दे खाईएको क्रम अनुसार सु�चकृत ग�रएको छ
|

(9) अन्य �वकल्पको ला�ग, द टास्क फोसर्ले प�छको ला�ग �वचार गरे को कुरा
भनेको, यी �वकल्पहरु संचालन भयो भने �यनीहरुको सम्भाव्यता,
राम्रो/नराम्रो को थप अध्धयन सोच्नु पछर् , यसो गदार्, द टास्क फोसर्
बाटको व्यिक्तगत �वकल्पहरुमा आएको वास्त�वक प�रिस्थ�त र
�सफा�रसहरुलाई प�न ध्यानमा राख्नु पछर् , ता�क समाज बाट थप
छलफलको ला�ग धेरै जानकार� उपलध गराउन स�कयोस | त्य�त नै
बेला, द टास्क फोसर्ले सरकारले हालै चलाई रहे को भ�ु म आप�ू तर्
योजनाहरुको जांच प�न गरे को छ, र त्यसलाई सध
ु ार गनर् सल्लाह �दएको
छ | �ववरणहरु च्याप्टर ६ मा बताइएको छ |
(10) यसको अलावा, द टास्क फोसर्को �ेत्र भन्दा बा�हरको �वषयमा के�ह
त्यस्ता �वचारहरु छन, र भएको भ�ु म, भ�ु म प्रशासनको �वकास र भ�ु म
�वित्तय व्यवस्थाहरुको �वषयमा �वचार योग्य कुराहरु छन l द टास्क
फोसर्को �वस्तत
ृ जांच र �ढ्र�ढकरणको आधारमा, यी �वचारहरु च्याप्टर ४
र ६ मा बताइएकोछ ता�क यसले सरकारलाई सम्बिन्धत नी�त�नयम
तजुम
र् ा गनर् त्यस्लाई �टप्पणीको रुपमा �लन सकोस | अन्य सबै
�वचारहरुलाई प�र�शष्ट III मा संग्र�हत ग�रएको छ |

