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जिल्ला सामदुाजर्क आँखा केन्र  

     उदे्दश्यहरु 

 “सबल समुदार् र स्थानीर् सरकार भकूम्पीर् सुरक्षाको बजलर्ो आधार” भन्ने नारा सजहि २० औ भकूम्प 

जदवस २०७४ मनाउनको जनजमत्त जिल्ला जवपद ् व्र्वस्थापन सजमजि  , जिल्ला समन्वर् सजमजि,चौिारा 

साँगाचोक नगरपाजलकाको संर्ुक्त आर्ोिनामा अन्िरजक्रर्ा कार्ाक्रम गना; 

 १९९० साल, २०४५ साल, २०७२ सालको गोरखा भकूम्पमा मृत्र्ु भएकाहरुको सम्झनामा श्रदान्िली िथा 

मौन धारण गना; 

 जसन्धुपाल्चोक जिल्ला चौिारा साँगाचोक नगरपाजलका विा नं.- ५ मा भकुम्प स्मारक पाका को ग्राजफक 

जििाईन प्रस्िुि गरर अन्िरजक्रर्ा कार्ाक्रम गना; 

 २०७२ सालको गोरखा भूकम्प पश्चाि जसन्धुपाल्चोक जिल्लामा भईरहकेो पुन: जनमााण सम्बजन्ध शहरी 

जवकास िथा भवन जिजभिन कार्ाालर्द्धारा प्रगजि जववरण प्रस्िुि गना; 

 जव.सं. १९९० सालको भकूम्प, २०४५ सालको भकूम्प, २०७२ सालको गोरखा भकूम्प पश्चाि जवपदक्ो 

समर्मा कसरी पुवा िर्ारी रहने भन्ने बारेमा अन्िजक्रर्ा कार्ाक्रम गना ; 

 

काययिम अवदिमा भएका छलफलहरु 

 



  “सबल समुदार् र स्थानीर् सरकार भकूम्पीर् सुरक्षाको बजलर्ो आधार” भन्ने नारा सजहि २० औ भकूम्प 

जदवस २०७४ मनाउनको जनजमत्त, जिल्ला समन्वर् सजमजिका सभापजि कृष्ण गोपाल िामाङ ज्र्ूको प्रमुख 

अजिजथ, जिल्ला जवपद ् व्र्वस्थापन सजमजिका अध्र्क्ष िथा प्रमुख जिल्ला अजधकारी श्री अस्मान िामाङ 

ज्र्ूको जवशेष अजिजथ एवंम् चौिारा साँगाचोक नगरपाजलकाको मेर्र श्री अमान जसंह िामाङ ज्र्कूो 

अध्र्क्षिामा संर्ुक्त आर्ोिनामा जिल्ला जवपद ्व्र्वस्थापन सजमजिका (Focal Person) श्री अजनरुर नेपालले 

कार्ाक्रमको उद्घघोषकको रुपमा अन्िरजक्रर्ा कार्ाक्रम गनुाभएको जथर्ो । 

 

 

 

 

 “सबल समुदार् र स्थानीर् सरकार भकूम्पीर् सुरक्षाको बजलर्ो आधार” भन्ने नारा सजहि २० औ भकूम्प जदवस 

२०७४ को अवसरमा शहरी जवकास िथा भवन जिजभिन कार्ाालर्का प्रमुख श्री िंक प्रसाद गौिम ज्र्ूले २०७२ 

सालको गोरखा भकूम्पबाि जसन्धुपाल्चोकले ठुलो क्षजि पुगेको र मानवीर् क्षजि : ३५७३ (मृत्र्ु) सरकारी 

कार्ाालर् िथा भवन : ४१, सरकारी जवद्यालर् : ५४७ ध्वस्ि, जिल्ला अस्पिाल १ सजहि स्वास््र् चौकी ८० 

को क्षजि भएको र लगभग ७८,५७३ घरको क्षजि रहकेो र हाल पुन: जनमााणको कार्ा उ्च गजिका भईरहकेो 

बिाउनुभर्ो । लगभग ३२ हिार भकूम्प जपजििले दोस्रो जकस्िा जलइसकेको र जिल्लामा रहकेा १४ विा 

कार्ाालर्को भवनहरु बन्ने क्रममा सम्झौिा भएको िानकारी गराउनु भएको जथर्ो । 

 

 

 

 जिल्ला जवपद ्व्र्वस्थापन सजमजिका अध्र्क्ष िथा प्रमुख जिल्ला अजधकारी श्री अस्मान िामाङ ज्र्ूले २० औ 

भकूम्प जदवस २०७४ को अवसरमा २०७२ सालको भूकम्पबाि जसन्धुपाल्चोक जिल्लामा ठुलो क्षजि पुगेको 



र र्स्िा भकूम्पबाि ब्नको जनजमत्त पुवा िर्ारी रजह भकूम्प प्रजिरोधात्मक आवास जनमााण गनुापने र जिल्ला 

रहकेा सम्पुणा जिल्ला व्र्वस्थापन सजमजिका सदस्र्हरु जमलेर अगाजि वढ्नुपने र सकेसम्म भकूम्प जपजिि 

जसन्धुबासीहरुलाई जसन्धुपाल्चोकमा रहकेा क्रसर उधोगले  बालुवा िथा जगरिहरु  जनशुल्कमा उपलब्ध गराई 

वा कर छुि गरी मदि गनुापने  सल्लाह सुझाब जदनुभर्ो ।

  

जिल्ला जवपद ्व्र्वस्थापन सजमजिलाई सम्पुणा संघ संस्थाहरुले हािेमालो गद ैजवपदक्ो क्षते्रमा जवपद ्िोजखम 

न्र्ूजनकरण गनाको जनजमत्त स्थाजनर् जनकार् िथा सरोकारवाला जनकार्हरु एकिुि भई उदाहरणीर् काम गनुापन े 

बिाउनुभएको जथर्ो । उहाँले भकूम्प जपजिि िनिालाई पुन:जनमााणको क्रममा आवस्र्क सामाग्रीहरुको 

कालोबिारी गने िथा महगँोमा जबक्री जविरण गना नहुने र कालो बिारी गनेहरुलाई किा कारबाजह गना प्रशासन 

िर्ार रहकेो बिाउनु भएको जथर्ो । र्सको साथ ैसान्दजभाक िथा महत्त्वपुणा भनाईहरु राख्नु भएको जथर्ो । 

 जिल्ला समन्वर् सजमजिका सभापजि कृष्ण गोपाल िामाङ ज्र्ूले २० औ भकूम्प जदवस २०७४ को अवसरमा 

जव.सं. १९९० सालको भकूम्प, २०४५ सालको भकूम्प, २०७२ सालको गोरखा भकूम्पबाि जशक्षा जलएर 



अबपजन केजह नगने हो भन े सदा हामीले गरेका कार्ाहरुको केजह महत्व नहुन े बिाउनुभर्ो । 

  

आिको जदनबाि जवगिमा गएको भकूम्पबाि जशक्षा जलएर सरोकारवाला जनकार् िथा स्थाजनर् जनकार्हरु जमजल 

माजथल्लो जनकार्बाि िल्लो जनकार्सम्म पुन: जनमााणमा िुि्नुपने र जवपद ्आउनुपुवा पुवा िर्ारीमा रहनुपने 

बिाउनु भएको जथर्ो। र्जह हुनाले राम्रो िवरले  हामी सबिैना एकिुि भई कामगनुापने बिाउनुभएको जथर्ो । 

 चौिारा साँगाचोक नगरपाजलकाको मेर्र श्री अमान जसंह िामाङ ज्र्ूल ेआफ्नो महत्वपुणा भनाईहरु राख्द ैचौिारा 

साँगाचोक नगरपाजलकाले माजथल्लो जनकार् दजेख िल्लो स्थाजनर् जनकार्सम्म भकूम्प जपजिि जसन्धुबासीलाई 

नजदिन्र् वस्िु जगरि, बालुवा पुन:जनमााण गनाको जनजमत्त सहर्ोग उपलब्ध गराउन कुरा उठाउने बारेमा िोि 

जदनुभएको जथर्ो ।  र्सको साथ ैअन्िजक्रर्ा कार्ाक्रम उँहाको अध्र्क्षिामा समापन गनुा भएको जथर्ो । 

 



 

 

 

 

 

 

२० औ भुकम्पीय सुरक्षा दिवस – २०७४ मा उपदस्थदत सहभागीहरु 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

२० औ भुकम्पीय सुरक्षा दिवस – २०७४ मा उपदस्थदत माईनुड 
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सु.व्य.अ : रदिन्र खड्का 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


