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तस्वीर ; जिल्ला आपतकाजलन कार्यसञ्चालन केन्द्रको रेजिर्ो कक्षमा सुचना आदान-प्रदान गद ैरेजिर्ो अपरेटर 
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१. आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र 

            जिल्लाको उत्तरमा रहकेो जसन्द्धु नदी र पाल्चोक भगवतीको नामबाट नामाकरण गररएको मध्र् क्षते्रको बागमती अञ्चलमा 

पने जसन्द्धुपाल्चोक जिल्ला २७.२७ उत्तर दजेि २८.१३ उत्तरी आक्षांस र ८५.२७ पूवय दजेि ८६.०६ पूवय दशेान्द्तरमा अवजस्ित रहकेो 

छ । नेपाल राष्ट्रको कुल क्षेत्रफल मध्र्े १ भाग (७३%, ओगटेको जसन्द्धुपाल्चोक जिल्ला मध्र्माञ्चल जवकास क्षते्रको १९ वटा 

जिल्लाहरु मध्र्े क्षते्रफलका दृजिले सबभैन्द्दा ठुलो िल्ला हो। र्स जिल्लाको क्षते्रफल २४४२ वगय जक.जम. को छ । र्स जिल्लाको 

उत्तरमा जचनको स्वसाजसत क्षते्र जतब्बत, पुवाय दोलिा, दजक्षणमा रामेछाप र काभ्र,े पजशचममा काठमाण्िौ र नुवाकोट जिल्ला रहकेा 

छन् । नँर्ा संरचना अनुसार जसन्द्धुपाल्चोक जिल्लामा ३ नगरपाजलका तिा ९ ओटा गाँउपाजलका रहकेा छन् ।  नगरपाजलकाहरु – 

चौतारा साँगाचोकगजि नं.पा.,बाह्रजबसे नगरपाजलका, मेलम्ची नगरपाजलका, तिा गाँउपाजलकाहरुमा ईन्द्रावती गाँउपाजलका, िुगल 

गाँउपाजलका, पाँचपोिरी गाँउपाजलका, बलेफी गाँउपाजलका, भोटेकोसी गाँउपाजलका, जलसंिुपािर गाँउपाजलका, सुनकोसी 

गाँउपाजलका, हलेम्ब ुगाँउपाजलका तिा जत्रपुरासुन्द्दरी गाँउपाजलका रहकेा छन् । 
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            जसन्द्धुपाल्चोक जिल्लामा  जवजभन्द्न प्रकारका प्रकोपबाट उत्पन्द्न हुने जवपदबाट उच्च प्रभाजवत जिल्ला हो । जिल्लामा हरेक 

वर्य जवपदका कारण िनधनको अपूरणीर् क्षजत भइरहकेो छ । जसन्द्धुपाल्चोक जिल्लामा जवपद ्सम्बजन्द्ध धेरे ठुला-ठुला घट्नाहरु 

घजटसकेको पाईन्द्छ । िस्तै २०७१ को िुरे पजहरो, २०७२ को भकूम्प, २०७३ को भोटेकोसीको बाजि,२०७४ सालको पजहरोबाट 

लाचाय पुलको क्षजत भएको पाईन्द्छ । जिल्ला आपतकाजलन कार्यसञ्चालन केन्द्रल े जिल्लाको जवजभन्द्न सुरक्षा जनकार्बाट प्राप्त 

सुचनाको संकलन, अध्र्ाजवक गने र सजह सुचना क्षते्रीर् तिा राजष्ट्रर् आपतकाजलन कार्यसञ्चालन केन्द्र सम्म पुर्ायउने कार्य गदयछ 

। जवपदको समर्मा त झन ्र्ो केन्द्र अझ सजिर् रहने गदयछ ।  

२. सुरक्षा जनकार्को अवजस्िजत 

क्र.सं. सुरक्षा निकया युनिट संख्या स्थाि/युनिट 

१ नेपाली सेना ४ चौतारा, मेलजम्च, लामोसांघ ुर बाह्रजबसे 

२ नेपाल प्रहरी ३१ जिल्ला प्रहरी कार्ायलर्(१), ईलाका प्रहरी कार्ायलर्(४), जसमा प्रहरी चौकी(१), प्रहरी 

चौकी(१८), अस्िार्ी प्रहरी पोि(३), जिल्ला राजफक(१), कासु गािय(१), प्रजिअजनसु 

गािय(१) र जि.अ.स.सु.प्र.ई. जसपा (१) 

३ सशस्त्र प्रहरी ९ चौतारा, जकउल, तातोपानी, मुिे, अँधेरी, मेलजम्च, लामोसाँघ,ु वनदउे र बाह्रजबसे 
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३.जिल्ला आपतकाजलन कार्य सञ्चालन केन्द्रको हालसम्मको गरेको कार्यहरु 

• जिल्ला दवैी प्रकोप उदार सजमजत (DDRC) र जिल्ला जवपद ् व्र्वस्िापान तिा पुवयतर्ारी सजमजत (DMPC) सँगको 

समन्द्वर्मा काम गन ेगररएको ; 

• जिल्ला आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको कार्यकक्ष रेजिर्ो सञ्चालन कक्षको व्र्वस्िापन गररएको ; 

• नर्ाँ संरचना अनुसार ३ वटा नगरपाजलका र ९ वटा गाउँपाजलकाको कार्यकारी अजधकृत तिा विा सचीवहरुको सम्पकय  

नम्बर तिा नर्ाँ संरचनाको बारेमा अध्र्ावजध गररएको ; 

• जसन्द्धुपाल्चोक जिल्ला जस्ित सरकारी कार्ायलर्को सुचना अजधकृतहरुको टेजलफोन नम्बरहरु राख्ने तिा 

अध्र्ावजधक गररएको; 

• जसन्द्धुपाल्चोक जिल्ला जस्ित सरकारी कार्ायलर्क रािनीजतक दलका पाजटय प्रमुि तिा प्रजतजनधीहरुको टेजलफोन 

नम्बर केन्द्रमा राख्ने काम गररएको; 
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• जसन्द्धुपाल्चोक जिल्लामा कार्यरत गाउँपाजलका तिा नगरपाजलकाको  कार्यकारी अजधकृत विा सजचवहरुको नर्ाँ संरचना 

अनुसार सम्पकय  नम्बरहरु अध्र्ावजधक गररएको ; 

• जवपद ्िोजिम संग सम्बजन्द्धत घट्नाहरु (बािी, पजहरो, आगलागी, सवारी दघुयट्ना आदी) को संकलन, व्र्वस्िापन तिा 

िाहरेी गने िस्तो घट्नाहरुको माजसक रुपमा सुचना पाटीमा राजिएको र माजसक प्रजतवेदन तर्ार गररएको; 

• राजष्ट्रर् आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रको सुचना राख्ने वेवसाईट www.drrportal.gov.npadmin मा जवपदस्ंग 

सम्बजन्द्धत घट्ना तिा माजसक प्रजतवेदन राजिएको तिा केजन्द्रर् आपतकाजलन कार्य सञ्चालन केन्द्र एवंम् क्षजेत्रर् 

आपतकाजलन कार्य सञ्चालन केन्द्रमा िबर तिा सुचना आदान-प्रदान गने गररएको ; 

• ३ वटा नगरपाजलका तिा ९ वटा गाँउपाजलकाको स्िाजनर् जनकार्मा जनवायजचत िनप्रजतजनजधहरु मेर्र, उपमेर्र, 

गाउँपाजलका अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष तिा विा अध्र्क्षहरुको सम्पकय  नम्बर अध्र्ावजधक गरीएको छ ; 

• रेजिर्ो सञ्चालन कक्षमा रहकेो सञ्चारको माध्र्म VHF सेटबाट जवपद ् सम्बजन्द्ध सुचना आदान – प्रदान गने कार्य 

गररएको ; 

• जिल्ला आपतकाजलन कार्य सञ्चालन केन्द्रमा रहकेो सम्पुणय महत्वपुणय सामाग्रीहरु सुरजक्षत संग राजिने िस्ता महत्वपुणय 

कार्यहरु भएका छन् । 

• जिल्ला आपतकाजलन कार्य सञ्चालन केन्द्रको वेवसाईट सुचना व्र्वस्िापन प्रणाली 

www.implatformnepal.com/sindhupalchowk/admin मा सुचनाहरु अध्र्ावजध हनुे कार्यहरु भएको ; 

४. निल्ला आपतकानलि काययसञ्चालि केन्द्र नसन्द्धुपाल्चोक निल्लाको सुचिा व्यबस्थापि प्रणालीको वेवसाईट 

सञ्चालिमा 

जसन्द्धुपाल्चोक जिल्ला बािी, पजहरो, आगलागी, महामारी, ििेरी, चट्र्ाङ िस्ता जनर्जमत प्रकृजतका प्राकृजतक तिा 

मानव जनजमयत प्रकोप तिा भकूम्प िस्ता कजहले काही ँिाने र ठूलो मात्रामा िनधनको क्षजत हनुे प्रकोपका जहसावले जसन्द्धुपाल्चोक 

जिल्ला उच्च िोजिममा रहकेो छ । सम्भाजवत जवपद ्र र्सको िोजिमको अवस्िालाई मध्र्निर राख्द ैसम्बजन्द्धत जनकार्हरू र 

साझेदार संस्िाहरूले प्रभावकारी जवपद ्प्रजतकार्य तिा उद्धारका लाजग केन्द्रमा राजष्ट्रर् आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र, क्षते्रमा 

क्षते्रीर् आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र, जिल्ला आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रले समन्द्वर् गरी कार्य गने गररएको छ । 

जवगतको जवनाशकारी भकूम्प, जवगतमा घटेको भोटेकोशीको वाजि, िुरेको पजहरो, बर्नेी हुने र्ातार्ात दघुटयना, २०७२ सालको 

भकूम्प र अन्द्र् साना पजहराहरूबाट हरेक वर्य मानवीर्, भौजतक, आजियक, सामाजिक क्षजत भइरहकेो छ । प्राकृजतक श्रोतमा 

अजतिमण, अव्र्वजस्ित जवकास जनमायण र बस्ती जवकास, िलवार्ु पररवतयन, बिद ै गएको िनसंख्र्ा,  भ–ूउपर्ोग र्ोिनाको 
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जनमायण नहुन,ु जवपद िोजिम र िलवार् ुउत्िानशीलताका जवर्र्लाई जवकास जनमायणका प्रजिर्ामा प्रािजमकतामा राख्न नसक्न ु

क्षजतको पजहलो कारण हो ।  

जसन्द्धुपाल्चोक जिल्लामा अवजस्ित जिल्ला आपतकाजलन कार्य सञ्चालन केन्द्रले सम्पुणय जसन्द्धुवासीहरुलाई जवपद ्

िोजिम न्द्र्ूजनकरणको क्षते्रमा तिा जवपदक्ो समर्मा आवश्र्क पन े महत्वपुणय सुचनाहरु आदान प्रदान गनयको जनजमत्त जिल्ला 

आपतकाजलन कार्य सञ्चालन केन्द्रको सुचना व्र्वस्िापन प्रणाली नामक वेवसाइटको जनमायण गरीएको छ । नेपालको भकूम्प 

प्रभाजवत क्षते्रहरुमा पुनजनयमाणका लाजग समुदार्मा आधाररत समावेशी जवपद ् पूवयतर्ारी प्रवद्धयन कार्यिम टुकी संघ सुनकोसी 

जसन्द्धुपाल्चोक/सेभ द जचल्रेनको साझेदारी पररर्ोिनाको सहर्ोगमा जिल्ला आपतकाजलन कार्यसञ्चालन केन्द्र जसन्द्धुपाल्चोकको 

सुचना व्र्वस्िापन प्रणालीको वेवसाईट जनमायण गरीएको हो ।  र्स वेवसाईटको मुख्र् कार्य भनेकोनै र्स जसन्द्धुपाल्चोक जिल्लामा 

जवपदक्ो समर्मा पुवयतर्ारी रहनको जनजमत्त तिा जवपदक्ो समर्मा सम्पुणय जसन्द्धुवासी दािभुाई जदजद बजहनीहरुले जसन्द्धुपाल्चोक 

जिल्लाको जसनाररर्ो तिा महत्त्वपुणय आकजस्मक नम्बरहरु एम्बलुेन्द्स, सुरक्षा जनकार्को सम्पकय  नम्बरहरु जिल्ला व्र्वस्िापन 

सजमजतको महत्वपुणय सुचनाहरुको बारेमा िानकारी जलन सक्दछन् । जिल्ला आपतकाजलन कार्य सञ्चालन केन्द्र जसन्द्धुपाल्चोकको 

सुचना व्र्वस्िापन प्रणालीको वेवसाईटको ठेगाना - http://implatformnepal.com/sindhupalchowk/ रहकेो छ । र्सै गरेर 

जिल्ला आपतकाजलन कार्य सञ्चालन केन्द्र जसन्द्धुपाल्चोकको सम्पकय  नम्बर ०११-६२०४७० मा समुदार्मा घटेका जवपद ्सम्बजन्द्ध 

घट्नाहरु बािी, पजहरो, भकूम्प, आगलागी, महामारी, ििेरी, चट्र्ाङ तिा सवारी दघुयट्ना िस्ता जनर्जमत प्रकृजतका प्राकृजतक तिा 

मानव जनजमयत प्रकोप एवम् घट्नाहरुको बारेमा िानकारी आदान प्रदान गनय सजकन्द्छ । र्जद सल्लाह सुझाब  जदनको जनजमत्त जिल्ला 

आपतकाजलन कार्य सञ्चालन केन्द्र जसन्द्धुपाल्चोकको ईमेल ठेगाना – deoc.sindhupalchok@gmail.com रहकेो छ । र्स 

कार्ायलर्लाई एक जमजिर्ा हब तिा सुचना केन्द्र र जवपद ्िोजिम न्द्र्ूजनकरणको जनजमत्त पूवयतर्ारी रहनको जनजमत्त तिा पुवय चतेावनी 

प्रणालीको जनजमत्त महत्तवपुणय सुचनाहरु पजन प्राप्त गनय सजकनेछ ।  

५. माघ मनििाको नवपदको अवस्था 

जसन्द्धुपाल्चोक जिल्लाको माघ मजहनाको जवपद ्सम्बजन्द्ध क्षजतको अवस्िा र्स प्रकार रहकेो छ। 

नमनत अवनध घटिा/घट्िा 

संख्या 

मृत्यु वेपत्ता घाईते गोठ 

क्षनत 

पशु चौपाया 

क्षती 

अिमुानित क्षनत (रु.) 

२०७४।०९।०१ दजेि 

२०७४।०९।३० सम्म 

 आगलागी -१ ० ० ० ० ० (मानवीर् तिा चौपार्ा एवंम ्

धनिनको कुनैपजन क्षजत नभएको 

 

स्रोत: निल्ला आपतकानलि कायय सञ्चालि केन्द्र 

६. माघ मजहनाको सवारी दघुयट्नाको अवस्िा 
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जसन्द्धुपाल्चोक जिल्लाको माघ मजहनाको सवारी दघुयट्ना सम्बजन्द्ध अवस्िा र्स प्रकार रहकेो छ। 

नमनत अवनध घटिा/घट्िा 

संख्या 

मृत्यु वेपत्ता घाईते 

२०७४।१०।०१ दजेि २०७४।१०।३० 

सम्म 

सवारी दघुयट्ना - ४ ४ ० २१ 

                                                                                                                                                   स्रोत: निल्ला आपतकानलि कायय सञ्चालि केन्द्र 

७. घटनाको जववरण 

          माघ मजहनामा जवपद ्सम्बजन्द्ध घट्नाहरुमा आगलागी र सवारी दघुयट्ना िस्ता घट्नाहरु घटेका छन् । र्स मजहनामा जसन्द्धुपाल्चोक जिल्लामा 

जवपद ्सम्बजन्द्ध घट्ना आगलागी २ र सवारी दघुयटनाको ४ रहेका छन ्। जवरे्श गरेर जसन्द्धुपाल्चोक जिल्लाको जहमाली तिा पहािी भभुागमा जहमपात 

भएतापजन अन्द्न बाली तिा जचसोको कारणले िासै क्षजतको सामचार तिा सुचना जिल्ला आपतकाजलन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा प्राप्त भएको छैन् । 

माघ मजहनामा जसन्द्धुपाल्चोकमा घटेका घट्नाहरु जनम्नजलजित रहेका छन् । 

नसन्द्धुपाल्चोक निल्ला िेलम्बु गााँउपानलका वडा िं.- ७ मा नमनि ट्रकको ठक्करबाट एकको मृत्यु 

आि जमती २०७४।१०।०१ गते अं १९:३० बिेको समर्मा जिल्ला जसन्द्धुपाल्चोक हेलम्बु गा.पा विा नं -७ पातलिुङ जस्ित कुटुङसाङ िाने कच्ची 

सिक िण्िमा चनौटे बाट कुटुङसाङ िाद ैगरेको बा ५ ि ८३७ न ंको जमजन रकले ऐ.ऐ बस्न ेबर्य ५६ को पैदल र्ाजत्र नपुुय तामाङ लाई ठक्कर जददा 

घटना स्िलम ैमतृ्रु् भएको भन्द्न ेिबर प्राप्त हुना साि र्स ईलाका प्रहरी कार्ायलर् मेलम्ची बाट प्र.जन. पशुराम मल्लको कमाण्िमा-७ िनाको टोली 

िटी गई जमजन रक र चालक लाई जनर्न्द्त्रणमा जलई र्स का.को जनर्न्द्त्रणमा,लाश घटना स्िलमा  नै रहेको, लाशको मुचुल्का कार्य भैरहेको,उक्त स्िान 

र्स का. बाट अं २०/२२ जक.जम उत्तर पन ेलास:-मुचुल्का पस्चात ऐ.२२ :०० बिे प्र.स्वा.के.मेलजम्च ल्र्ाउद ैगरेको व्र्होरा जिल्ला आपतकाजलन 

कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई प्राप्त भएको छ । 

नसन्द्धुपाल्चोक निल्ला बलेफी गााँउपानलका वडा िं.- ४ मा बलेरो दुघयट्िा ि ाँदा दुई घाईते 

जमजत:-२०७४।१०।०४ गते अ. १३;०० बिेको समर्मा जिल्ला जसन्द्धुपाल्चोक बलेजफ गा.पा. ४ आपबोटे जस्ित जभजत्र कजच्च सिक िण्िमा बलेजफ 

बाट िलजबरे तफय  िाद ैगरेको बा.१४ च. ५६७२ न.ंको बलेरो गाजि स्टेजनङ फेल भई अ. ५० जमटर बाटो बाट तल िस्दा चालक जिल्ला काठमाण्िौ 

कािाघारी बस्ने  अ. वर्य ३८ को राम लाल श्रेष्ठ हात र आिामा चोट अवस्िा मध्र्म ऐ.गाजिमा सवार जिल्ला काठमाण्िौ लोकनिजल १ बस्ने बर्य 

४६ को धमयलाल श्रेष्ठ सामान्द्र् घाईते भई उपचारको लाजग धुजलिेल अस्पताल पठाएको सवारी घटना स्िलमा रहेको उक्त स्िानमा प्रहरी चौजक 

बलेफीबाट प्र.स.जन.को कमाण्िमा टोजल िजटगएको उक्त स्िान चौजक बाट ३ जक.जम. उतर पने व्र्होरा जिल्ला आपतकाजलन कार्य सञ्चालन केन्द्रमा 

प्राप्त भएको अवगत गराईन्द्छ । 

नसन्द्धुपाल्चोक निल्लाको पाचपोखरी गा.पा – ४ को िानगडाडा सामुदानयक बिमा आगलागी 

जमजत:-२०७४।१०।०४ गते अ.१५;४० बिेको समर्मा जिल्ला जसन्द्धुपाल्चोक पाचपोिरी िाङपाल गा.पा.४ नाजगिािा जस्ित 

रहकेो नाजगिािा समुदाजर्क बनामा अचानक आग्लाजग भएको भन्द्ने िबर प्राप्त हुन साि र्स मानेिकय  चौजक बाट प्र.स.जन.को 
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कमाण्िमा टोजल िजटगएको आगो प्रहरी स्िाजनर् बनको कमयचारीले जनभाउने कार्य भ ैरहकेोमा ऐ. १७:०० बिे आगो पूणय रुपमा 

जनर्न्द्त्रणमा आएको मानजबर् तिा चौपार्ा क्षजत नभएको उक्त स्िान चौजक बाट २ जक.जम. उतर पने व्र्होरा जिल्ला आपतकाजलन 

कार्यसञ्चालन केन्द्रमा प्राप्त भएको छ । 

नसन्द्धुपाल्चोक निल्ला चौतारा सााँगाचोकगनि िं.पा.- १४ मा नट्रपर अचािक व्याक भई दुघयट्िा ि ाँदा आठ घाईते 

        जमजत २०७४/१०/५गते  अ ं२०:३०  बिेको समर्मा जिल्ला जसन्द्धुपाल्चोक चौतारा साँगाचोकगिी नगरपाजलका विा नम्बर १४ ििुवा जस्ित 

जभत्री सिक िण्िको साकी गाउं घमु्तीमा बा ५ ि २२१ नम्बरको जटपरमा िुङगा लोि गरी िांद ैगदाय अचानक ब्र्ाक भई सिकम ैपल्टन िांदा जनम्न 

स्िान बस्ने जनम्न माजनसहरु घाईते भई उपचारको लागी धुजलिेल तफय  पठाईएको ,चालक फरार रहेको, बाटो अबरोध नभएको उक्त स्िानमा प्रहरी 

चौकी साँगाचोकबाट  प्र.ह. को कमाण्िमा ४ िनाको टोजल िजट गएको उक्त स्िान र्स का. बाट अ ं७ जक.जम.पजिम पन ेव्र्होरा जिल्ला आपतकाजलन 

कार्य सअचालन केन्द्रमा प्राप्त भएको अवगत गररन्द्छ । 

निम्ि घाईतेिरु -: 

१ ) जि.जस.पा. चौतारासागाचोक गिी न.पा. १४ ििुवा बस्न ेबर्य ७० को मंगल ब.सुनावर जव.क. िट्टामा चोट अबस्िा मध्र्म 

२)  ऐ.ऐ. बस्न ेबर्य २६ की कमला जव.क.टाउको र िटु्टामा चोट अबस्िा मध्र्म 

३)  ऐ.ऐ. बस्न ेबर्य ३ को अनमोल जव.क.टाउकोमा चोट अबस्िा गजम्भर  

४)  ऐ.ऐ. बस्न ेबर्य १५ की अजस्मता जव.क.पािरामा चोट अबस्िा मध्र्म 

५) ऐ.ऐ. बस्ने बर्य२१ को रामचन्द्र जव.क. टाउकोमा चोट अबस्िा मध्र्म 

६)   ऐ.ऐ. बस्ने बस्ने बर्य ५ को दवेशङकर साकी टाउकोमा चोट अबस्िा मध्र्म 

७)  ऐ.ऐ. बस्न ेबर्य ३४ को िुना जव.क. हात र िटु्टामा चोट अबस्िा मध्र्म 

८)  ऐ.ऐ. बस्न ेबर्य २५ की सङजगता जव.क. सामान्द्र् घाईत े। 

नसन्द्धुपाल्चोक निल्ला बाह्रनवसे िं.पा – ६ मा बोलेरो गाडी दुघयट्िा ि दााँ तीिको मृत्यू, एघार घाईते 

जमजत २०७४।१०।०४ गत ेअ ं१६:०० बिेको  समर्मा जिल्ला जसन्द्धुपाल्चोक बाह्रजवसे न.पा.६ सिुवा जस्ित अरजनको रािमागयमा तातोपानी बाट 

बाह्रजवसे तफय  आउद ैगरेको ना.१ च.९९५० न ंबोलेरो गािी आफै अजनर्जन्द्त्रत भई पजल्टन िादा जनम्न स्िान बस्ने जनम्न माजनसहरु घाईत ेभई उपचारको 

लागी बाह्रजवसे कृिोन अस्पाताल ल्र्ाईकोमा िप उपचारको लागी काठमाण्िौ तिा धुलीिेल तफय  लगीएको,अबस्िा गजम्भर उक्त घट्नास्िलमा 

ई.प्र.का बाह्रजवसेबाट प्र.जन. को कमाण्िमा १० िनाको टोजल िजट गएको,गािी घट्नास्िलमा न ै रहेको चालक ई.प्र.का.बाह्रजवसेको जनर्न्द्त्रणमा 

,घट्नास्िल र्स का. बाट अ ं१२ जक.जम.उत्तर पन ेव्र्होरा जिल्ला आपतकाजलन कार्य सञ्चालन केन्द्र प्राप्त भएको अवगत गराईन्द्छ। 

निम्ि घाईते तथा मृतक िरु:- 

१) नि.नस.पा बाह्रनवसे ि.पा. ९ बस्िे बर्य १६ की सनमक्षा गुरंुग १९:०० बिे मृत्यु  । लाश धुनलखेल अस्पतालमा । 
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२) नि.नस.पा. बाह्रनवसे ि.पा. ८ मािेश्वरा बस्िे नभम ब.तामाङको छोरी  बर्य १४ की गोमा तामाङ (मुत्यु) लाश कृष्टोि 

अस्पतालमा । 

३) ऐ.ऐ-६ बस्िे  बर्य १५ की पासाङ तामाङ (मृत्य ु) लाश धुलीखेल अस्पतालमा रिेको । 

४) जिल्ला जस.पा. बाह्रजवसे न.पा. ९ राम्च ेबस्न ेबर्य १९ को आशा लामा । जसररर्स  नजभयक ktm ररफर । 

५) ऐ.ऐ -८ मानेश्वरा बस्न ेबर्य १२ को करुण लामा धुलीिेलमा उपचार नजभयक ktm ररफर । 

६) ऐ.ऐ बस्ने बर्य १६ की िोल्मा तामाङ ( अबस्िा गजम्भर ) नजभयक ktm  ररफर  । 

७) ऐ.ऐ. न.पा. ८ बस्ने बर्य ५८ को ठाकुर प्रसाद नेपाल कृिोनमा उपचार पिात जिस्चािय । 

८) ऐ.ऐ. बस्न ेबर्य १२ को लव गरंुुग  । धुजलिेल बाट  उपचार पिात जिस्चािय। 

९) ऐ. बस्ने बर्य ९ को कुश गुरंुग धुजलिेल बाट  उपचार पिात जिस्चािय। 

१०) ऐ.ऐ. -६ बस्ने बर्य २० को दावा तामाङ कृिोनमा उपचार उपचार पिात जिस्चािय । 

११) जि.जस.पा. भोटेकोशी गा.पा. ३ बस्न ेबर्य  ५६ को कामी शेपाय कृिोनमा अस्पतालमा उपचार पिात जिस्चािय।। 

१२) ऐ.ऐ - ९ बस्ने बर्य २२ जक िाङबो शेपाय कृिोनमा उपचार उपचार पिात जिस्चािय। 

१३) जि.जस.पा.  जत्रपरुासुन्द्दरी गा.पा. ३ बस्ने बर्य २५ को राम कुमार जतजमजल्सना कृिोन अस्पताल उपचार पिात जिस्चािय । 

१४) जि.जस.पा. भोटेकोशी गा.पा.६ बस्ने बर्य १५ जक काजल तामाङ कृिोन अस्पताल उपचार पिात जिस्चािय । 

 

८. जवजवध कार्यिमहरु 

“सबल समुदाय र स्थानीय सरकार भकूम्पीय सुरक्षाको बललयो आधार”भन्द्ने नारा सजहत २० औ भकुम्पीर् सुरक्षा जदवस – २०७४ 

अन्द्तजिर्ा कार्यिम र्जह जमजत २ माघ, २०७४ मा जिल्ला समन्द्वर् सजमजत, सभा हलमा सम्पन्द्न भर्ो । जिल्ला प्रशासन कार्ायलर्, 

जिल्ला समन्द्वर् सजमजतको कार्ायलर्, सशस्त्र प्रहरी बल, जिल्ला प्रहरी कार्ायलर्, नेपाली सेना गोरि बहादरु गण जिल्ला पुन: 

जनमायण कार्ायलर्, शहरी जवकास तिा भवन जिजभिन कार्ायलर्, जिल्ला स्वास््र् कार्ायलर्, चौतारा नगरपाजलका, नेपाल रेििस 

सोसाइजट, नेपाल पत्रकार महासंघ, गै.स.स महासंघ, जिल्ला जशक्षा कार्ायलार्, जिल्ला अस्पताल, , जिल्ला आपतकाजलन 

कार्यसञ्चालन केन्द्र, िनजहत ग्रामीण सेवा सजमजत, टुजक संघ सुनकोसी, अक्सफाम, सबल, वल्ि जभिन, जिल्ला सामुदाजर्क 

आँिा केन्द्रकाको सहभागीमा सम्पन्द्न भएको जिर्ो ।  

काययक्रमको मुख्य उद्देश्यिरु 

 “सबल समुदार् र स्िानीर् सरकार भकूम्पीर् सुरक्षाको बजलर्ो आधार” भन्द्ने नारा सजहत २० औ भकूम्प जदवस २०७४ 

मनाउनको जनजमत्त जिल्ला जवपद ् व्र्वस्िापन सजमजत  , जिल्ला समन्द्वर् सजमजत,चौतारा साँगाचोक नगरपाजलकाको 

संर्ुक्त आर्ोिनामा अन्द्तरजिर्ा कार्यिम गनय; 

 १९९० साल, २०४५ साल, २०७२ सालको गोरिा भकूम्पमा मृत्र्ु भएकाहरुको सम्झनामा श्रदान्द्िली तिा मौन धारण 

गनय; 
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 जसन्द्धुपाल्चोक जिल्ला चौतारा साँगाचोक नगरपाजलका विा नं.- ५ मा भकुम्प स्मारक पाकय को ग्राजफक जििाईन प्रस्तुत 

गरर अन्द्तरजिर्ा कार्यिम गनय; 

 २०७२ सालको गोरिा भकूम्प पिात जसन्द्धुपाल्चोक जिल्लामा भईरहकेो पुन: जनमायण सम्बजन्द्ध शहरी जवकास तिा 

भवन जिजभिन कार्ायलर्द्धारा प्रगजत जववरण प्रस्तुत गनय; 

जव.सं. १९९० सालको भूकम्प, २०४५ सालको भूकम्प, २०७२ सालको गोरिा भूकम्प पिात जवपदक्ो समर्मा कसरी पवुय तर्ारी रहने भन्द्न ेबारेमा 

जशक्षा प्राप्त गनुयनै मूख्र् उद्देश्र्हरु रहेका जिए । 

काययक्रम अवनधमा भएका छलफलिरु 

 “सबल समुदार् र स्िानीर् सरकार भकूम्पीर् सुरक्षाको बजलर्ो आधार” भन्द्न ेनारा सजहत २० औ भकूम्प जदवस २०७४ 

मनाउनको जनजमत्त, जिल्ला समन्द्वर् सजमजतका सभापजत कृष्ट्ण गोपाल तामाङ ज्र्ूको प्रमिु अजतजि, जिल्ला जवपद ्

व्र्वस्िापन सजमजतका अध्र्क्ष तिा प्रमुि जिल्ला अजधकारी श्री अस्मान तामाङ ज्र्ूको जवशेर् अजतजि एवंम् चौतारा 

साँगाचोक नगरपाजलकाको मेर्र श्री अमान जसंह तामाङ ज्र्ूको अध्र्क्षतामा संर्ुक्त आर्ोिनामा जिल्ला जवपद् 

व्र्वस्िापन सजमजतका (Focal Person) श्री अजनरुर नेपालल ेकार्यिमको उद्घघोर्कको रुपमा अन्द्तरजिर्ा कार्यिम 

सञ्चालन गनुयभएको जिर्ो । 

 

 

 “सबल समुदार् र स्िानीर् सरकार भकूम्पीर् सुरक्षाको बजलर्ो आधार” भन्द्न ेनारा सजहत २० औ भकूम्प जदवस २०७४ 

को अवसरमा शहरी जवकास तिा भवन जिजभिन कार्ायलर्का प्रमुि श्री टंक प्रसाद गौतम ज्र्ूले २०७२ सालको गोरिा 

भकूम्पबाट जसन्द्धुपाल्चोकले ठुलो क्षजत पुगेको र मानवीर् क्षजत : ३५७३ (मृत्र्ु) सरकारी कार्ायलर् तिा भवन : ४१, 

सरकारी जवद्यालर् : ५४७ ध्वस्त, जिल्ला अस्पताल १ सजहत स्वास््र् चौकी ८० को क्षजत भएको र लगभग ७८,५७३ 

घरको क्षजत रहकेो र हाल पुन: जनमायणको कार्य उच्च गजतका भईरहेको बताउनुभर्ो । लगभग ३२ हिार भकूम्प जपजितले 
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दोस्रो जकस्ता जलइसकेको र जिल्लामा रहकेा १४ वटा कार्ायलर्को भवनहरु बन्द्ने िममा सम्झौता भएको िानकारी गराउनु 

भएको जिर्ो । 

 जिल्ला जवपद ्व्र्वस्िापन सजमजतका अध्र्क्ष तिा प्रमुि जिल्ला अजधकारी श्री अस्मान तामाङ ज्र्ूल े२० औ भकूम्प 

जदवस २०७४ को अवसरमा २०७२ सालको भकूम्पबाट जसन्द्धुपाल्चोक जिल्लामा ठुलो क्षजत पुगेको र र्स्ता भकूम्पबाट 

बच्नको जनजमत्त पुवय तर्ारी रजह भकूम्प प्रजतरोधात्मक आवास जनमायण गनुयपन ेर जिल्ला रहकेा सम्पुणय जिल्ला व्र्वस्िापन 

सजमजतका सदस्र्हरु जमलेर अगाजि वि्नुपने र सकेसम्म भकूम्प जपजित जसन्द्धुबासीहरुलाई जसन्द्धुपाल्चोकमा रहकेा िसर 

उधोगले  बालुवा तिा जगरट्टहरु  जनशुल्कमा उपलब्ध गराई वा कर छुट गरी मदत गनुयपने  सल्लाह सुझाब जदनुभर्ो ।

  

जिल्ला जवपद ्व्र्वस्िापन सजमजतलाई सम्पुणय संघ संस्िाहरुले हातेमालो गद ैजवपदक्ो क्षेत्रमा जवपद ्िोजिम न्द्र्ूजनकरण 

गनयको जनजमत्त स्िाजनर् जनकार् तिा सरोकारवाला जनकार्हरु एकिुट भई उदाहरणीर् काम गनुयपने  बताउनुभएको जिर्ो । 

उहाँले भकूम्प जपजित िनतालाई पुन:जनमायणको िममा आवस्र्क सामाग्रीहरुको कालोबिारी गने तिा महगँोमा जबिी 

जवतरण गनय नहुन ेर कालो बिारी गनेहरुलाई किा कारबाजह गनय प्रशासन तर्ार रहकेो बताउन ुभएको जिर्ो । र्सको साि ै

सान्द्दजभयक तिा महत्त्वपुणय भनाईहरु राख्नु भएको जिर्ो । 

 जिल्ला समन्द्वर् सजमजतका सभापजत कृष्ट्ण गोपाल तामाङ ज्र्ूले २० औ भकूम्प जदवस २०७४ को अवसरमा जव.सं. 

१९९० सालको भूकम्प, २०४५ सालको भकूम्प, २०७२ सालको गोरिा भकूम्पबाट जशक्षा जलएर अबपजन केजह नगने हो 

भने सदा हामीले गरेका कार्यहरुको केजह महत्व नहुने बताउनुभर्ो । आिको जदनबाट जवगतमा गएको भकूम्पबाट जशक्षा 

जलएर सरोकारवाला जनकार् तिा स्िाजनर् जनकार्हरु जमजल माजिल्लो जनकार्बाट तल्लो जनकार्सम्म पुन: जनमायणमा 
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िुट्नुपने र जवपद ्आउनुपुवय पुवय तर्ारीमा रहनुपन ेबताउनु भएको जिर्ो। र्जह हुनाले राम्रो तवरले  हामी सबिैना एकिुट 

भई कामगनुयपने बताउनुभएको जिर्ो । 

 चौतारा साँगाचोक नगरपाजलकाको मेर्र श्री अमान जसंह तामाङ ज्र्ूले आफ्नो महत्वपुणय भनाईहरु राख्द ैचौतारा साँगाचोक 

नगरपाजलकाले माजिल्लो जनकार् दजेि तल्लो स्िाजनर् जनकार्सम्म भकूम्प जपजित जसन्द्धुबासीलाई नजदिन्द्र् वस्तु जगरट्ट, 

बालुवा पुन:जनमायण गनयको जनजमत्त सहर्ोग उपलब्ध गराउन कुरा उठाउने बारेमा िोि जदनुभएको जिर्ो ।  र्सको साि ै

अन्द्तजिर्ा कार्यिम उँहाको अध्र्क्षतामा समापन गनुय भएको जिर्ो । 

निल्ला नवपद् प्रनतकायय समुि तालीम सम्पन्द्ि 

जसन्द्धुपाल्चोक जिल्ला शािा नेपाल रेििस सोसाईजट तिा नवेजिर्न रेििसको आर्ोिनामा र्जह जमजत २०७४।१०।०४ दजेि 

२०७४।१०।०९ गतेसम्म जिल्लामा रहकेा रेििस सोसाईजटका उपशािाका प्रजतजनजध तिा जिल्ला आपतकाजलन कार्यसञ्चालन 

केन्द्रका प्रजतजनजध सुरक्षा जनकार्हरु नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, जिल्ला प्रहरीका कमयचारी लगार्त २६ िनाको समुहलाई 

जिल्लाको जिल्ला स्तरमा जवपद ्तिा पुवयतर्ारीको दवुै गजतजवजधहरु सञ्चालनको लागी प्रजशक्षण  कार्यिम सम्पन्द्न भएको छ । 

र्स ताजलमको मूख्र् उद्दशे्र् भनेको न ैजिल्लाका तालीम प्राप्त स्वर्ंसेवक तिा कमयचारीहरु िसलाई उनीहरुको प्राजवजधक क्षमता। 

भौगोजलक िानकारी र जवपद ्व्र्वस्िापनको क्षते्रमा कार्य गनय वा जवपद ्परेको ० दजेि २४ घण्टाजभत्र १ हप्तासम्मका लाजग प्रजतकार्य 

गनय जिल्ला जभत्र कुनैपजन समर् तिा क्षते्रमा पररचालन गनयको जनजमत्त प्राजवजधक रुपमा सक्षम बनाई जवपदक्ो पुवयतर्ारीमा नै जवपद ्

प्रजतकार्य समुहलाई दक्ष बनाउनुनै र्स ताजलमको मूख्र् उद्दशे्र् रहकेो छ । 

 

९.जिल्ला आपतकाजलन कार्यसञ्चालन केन्द्र, जसन्द्धुपाल्चोकको काम कतयव्र्हरु: 

 जिल्लाको कुनै पजन जवपदक्ो सम्भावनाको पूवयसुचनाको ग्रहण तिा पूवयचतेावनीको प्रवाह, जवपदक्ो घटनापजछ राजष्ट्रर् र 

क्षते्रीर् आपत्काजलन कार्यसञ्चालन केन्द्र, जछमेकी जिल्ला र स्िानीर् सरोकारवाला बीच प्रभावकारी समन्द्वर् गरी 

जवपद ्प्रजतकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने; 

 जवपद िोजिमसँग सम्बजन्द्धत घटनाहरुको संकलन तिा व्र्वस्िापन गरी माजसक घटना प्रजतवेदन तर्ार गने र उक्त 

घटनाहरुको जववरण क्षते्रीर् आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र र राजष्ट्रर् आपतकाजलन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा 

िानकारी गराउने तिा www.drrportal.gov.np मा राख्ने; 

 जिल्लामा घटेका घटनाहरुको जववरण प्रत्र्ेक ३-३ घण्टामा क्षते्रीर् आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र र राजष्ट्रर् 

आपतकाजलन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा िाहरे गने गराउने तिा रेजिर्ो सञ्चार सेटको माध्र्मबाट जछमेकी जिल्लासँग पजन 

आवश्र्क समन्द्वर् गरी िबर आदनप्रदान गने; 

 जिल्लामा घटेका घटनाहरुको जववरण र्स केन्द्रमा चौजबसै घण्टा संकलन गने गराउने; 

 जिल्ला जस्ित जवपद ्व्र्वस्िापनसँग सम्बजन्द्धत दक्ष िनशजक्त र महत्वपूणय सम्पकय  नं. हरु अद्यावजधक गने गराउने; 

 जवपदस्ँग सम्बजन्द्धत घटनाहरुको जववरण संकलन र व्र्वस्िापन गने गराउने; 
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 जवपदसँग सम्बजन्द्धत पुस्तकहरुको संकलन गने तिा त्र्सको व्र्वस्िापन गने गराउने; 

 जिल्ला जवपद ्व्र्वस्िापन सजमजत (DDMC) र जिल्ला जवपद ्व्र्वस्िापन तिा प्रजतकार्य सजमजत (DMPC) सँग 

समन्द्वर्ात्मक भजूमका जनभाउने; 

 प्राकृजतक प्रकोपसँग (बािी, पजहरो, आगलागी, अजसनापानी आदी) सम्बजन्द्ध कुनै पजन घटना घटे तत्काल समन्द्वर् र 

सहकार्य गरी कार्यसञ्चालन गने गराउने; 

 जिल्ला जस्ित सुरक्षा जनकार्, स्िानीर् जवपद ्व्र्वस्िापन सजमजत, नेपाल रेििस सोसाईटी र अन्द्र् संघ संस्िाहरु तिा 

सरोकारवाला जनकार्हरुसँग सुचना आदनप्रदान गने गराउने; 

 कुनै पजन जवपदसँग सम्बजन्द्धत घटना घजट सञ्चार आदनप्रदानमा कुनै पजन समस्र्ा भएमा र्स केन्द्रमा रहकेो सञ्चार 

उपकरणको सहार्ताद्वारा तत्काल सुचना आदनप्रदान गने गराउने; 

 जिल्ला जवपद ्पूवयतर्ारी तिा प्रजतकार्य र्ोिना (DPRP) को अद्यावजधक गराउने कार्यमा सहर्ोग पुर्ायउने; 

 जिल्लामा रहकेा पूवयचतेावनी प्रणाली (Early Warning System) हरुको बारेमा िानकारी जलई सवयसाधरणमा त्र्स 

प्रणालीबाट प्राप्त सुचना प्रवाह गने; 

 र्स केन्द्रमा भईपरी आएका अन्द्र् जवजवध गजतजवजधहरु सम्बजन्द्धत जवज्ञहरुसँग परामशय जलई कार्य गने गराउने; 

 र्स जिल्ला जस्ित सुरक्षा जनकार्, रेििस, संघसंस्िाहरु संग भएका िाद्य, गैर िाद्य, िोि तिा उद्धार सामाग्रीहरुको 

जववरण राख्ने; 

 जिल्लामा रहकेा सरोकारवाला जनकार्हरुसँग जवपद ्िोजिम न्द्र्ुजनकरण सम्बजन्द्ध कार्यिमहारुको बारेमा िानकारी 

राख्ने; 

 जिल्ला आपतकाजलन कार्य सञ्चालन केन्द्र (DEOC) को कार्ायलर्लाई जवपद ्िोजिम न्द्र्ूजनकरण व्र्वस्िापनको 

जनजमत्त पुवय तर्ारी रहन एक उदाहरणीर् सुचना केन्द्र बनाउने; 

 जवपद ्व्र्वस्िापन सजमजतका िोि तिा उद्दार एवंम प्रािजमक उपचारका कार्यदल र स्िानीर् तहका स्वर्ंसेवकहरुको 

सम्पकय  नम्बर राख्नुनै महत्त्वपुणय काम कतयव्र्हरु हुन् । 
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