सीमाहीन भूकम्पहरू
भूकम्पीय प्रकोपबाट उत्थानशील महाद्वीपका लागि साझेदारी प्रयत्न २०१२ - २०१७
"सीमाहीन भूकम्पहरू" व्रिटेनको प्राकृव्रिक पर्ाा वरण अनस
ु न्धान पररषद (NERC) र आव्रथाक िथा सामाव्रिक अनस
ु न्धान पररषद
(ESRC) को आव्रथाक सहार्िामा सञ्चाव्रिि अनदु ान पररर्ोिना हो । क्र्ाव्रम्िि व्रवश्वव्रवद्यािर्का िेम्स ज्र्ाक्सनको नेित्ृ वमा रहेको
र्स पररर्ोिनामा डरहम, हि, िीड् स, नथा अव्रम्िर्ा र अक्सफोडा व्रवश्वव्रवद्यािर्हरुका साथै समद्रु पार व्रवकास संस्थान (ODI), व्रिव्रटश
भौगव्रभाक सवेक्षण, पथ्ृ वी अविोकन राव्ररिर् के न्द्र र प्रकोप, िोव्रिम एवं उत्थानशीििा अध्र्र्न संस्थानका वैज्ञाव्रनकहरूका
साथसाथै चीन, किािस्िान, व्रकव्रगास्िान, भारि, ईटिी, ग्रीस, टकी, ईरान िथा नेपािका समेि साझेदारहरू रहेका छन् ।

सन् १९०० देव्रि हािसम्मको अवव्रधमा २० देव्रि २५ िाि माव्रनसहरु भूकम्पको कारण मत्ृ र्ु भएको छ । र्ो क्षव्रिको िगभग दईु व्रिहाइ
िण्ड महाद्वीपीर् क्षेत्रमा गएका भूकम्पको कारणिे भएको छ । र्सै समर्को अन्िरािमा भूकम्पीर् प्रकोपका बारेमा वैज्ञाव्रनक अध्र्र्न र
वझ
ु ाइमा पव्रन ठूिो प्रगव्रि भएको छ । र्द्यव्रप महाद्वीपमा रहेका र्ी व्रभत्री देशहरुमा भूकम्पीर् प्रकोप पव्रहचानका सन्दभा मा धेरै कम कार्ा
भएको छ साथै र्सिे र्थोव्रचि गव्रि व्रिन सके को छै न । र्स पररर्ोिनामाफाि िासगरी प्रकोपिन्र् क्षेत्रहरुका समदु ार्हरुमा भूकम्पीर्
संकटासन्निा िथा उत्थानशीििाका क्षेत्रमा व्रवज्ञानको व्रवकास र नीव्रिगि िहमा समेि िामो समर्देव्रि व्रनरन्िर व्रिर्ाशीि
अनभु वीएकीकृि पथ्ृ वी व्रवज्ञान र समाि व्रवज्ञान क्षेत्रका वैज्ञाव्रनकहरूका बीचमा उद्धेश्र्मूिक ढंगिेज्ञानको आदान-प्रदान र व्रवस्िार गना ु
रहेको छ ।

र्स पररर्ोिनाका मख्ु र् (व्र्ापक) िीन उद्देश्र्हरु रहेका छन:
 महाद्वीपीर् क्षेत्रमा भूकम्पका प्राथव्रमक िथा व्रद्वव्रिर्क प्रकोपहरूका बारेमा उपिब्ध ज्ञानिाई िीििर रूपमा सदृु ढ बनाउने
 प्रकोपको सम्मि
ु रहेका समदु ार्हरूमा व्रवकव्रसि भएका उत्थानशीििाका व्रवव्रधहरू पव्रहचान गने,
 मिविु सञ्िाि एवं भूकम्पीर् उत्थानशीििाका िाव्रग अनशु ाव्रसि साझेदारी माफाि प्राप्त उपिब्धीहरूिाई दीर्ा कािीन
समर्का िाव्रग संस्थागि गने ।
र्ो पररर्ोिना अन्िगा िका अनस
ृ ् ििा । र्ी
ु न्धान िीन क्षेत्रहरुमा के व्रन्द्रि छन् : इरान र मध्र् एव्रशर्ा; पूवोत्तर चीन; व्रहमािर् पवा ि श्रङ
क्षेत्रहरुमासरकारी र गैर-सरकारी दवु ै क्षेत्रका स्थानीर् वैज्ञाव्रनकहरु, नीव्रि व्रनमाा िा िथा सरोकारवािासंस्थाहरुसँग सहकार्ा गररने छ ।

