जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, जसन्धुपाल्चोक

२०७४ चैत्र मजिनाको जिपदसँग
सम्बजन्धत प्रजतिेदन

जिल्ला आपतकाजलन कार्यसञ्चालन के न्द्र, जसन्द्धपु ाल्चोक;
Prepaid by – Rabindra Khadka ( Information Management Officer )
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तस्वीर ; जिल्ला आपतकाजलन कार्यसञ्चालन के न्द्रको रे जिर्ो कक्षमा सचु ना आदान-प्रदान गदै रे जिर्ो अपरे टर
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१. आपतकालीन कार्यसञ्चालन के न्द्र
जिल्लाको उत्तरमा रहेको जसन्द्धु नदी र पाल्चोक भगवतीको नामबाट नामाकरण गररएको मध्र् क्षेत्रको बागमती अञ्चलमा
पने जसन्द्धपु ाल्चोक जिल्ला २७.२७ उत्तर देजि २८.१३ उत्तरी आक्षांस र ८५.२७ पवू य देजि ८६.०६ पवू य देशान्द्तरमा अवजस्ित रहेको छ
। नेपाल राष्ट्रको कुल क्षेत्रफल मध्र्े १ भाग (७३%, ओगटेको जसन्द्धपु ाल्चोक जिल्ला मध्र्माञ्चल जवकास क्षेत्रको १९ वटा जिल्लाहरु
मध्र्े क्षेत्रफलका दृजिले सबैभन्द्दा लुलो िल्ला हो। र्स जिल्लाको क्षेत्रफल २४४२ वगय जक.जम. को छ । र्स जिल्लाको उत्तरमा जचनको
स्वसाजसत क्षेत्र जतब्बत, पवु ाय दोलिा, दजक्षणमा रामेछाप र काभ्रे, पजशचममा कालमाण्िौ र नवु ाकोट जिल्ला रहेका छन् । नँर्ा संरचना
अनसु ार जसन्द्धपु ाल्चोक जिल्लामा ३ नगरपाजलका तिा ९ ओटा गाँउपाजलका रहेका छन् । नगरपाजलकाहरु – चौतारा साँगाचोकगजि
नं.पा.,बाह्रजबसे नगरपाजलका, मेलम्ची नगरपाजलका, तिा गाँउपाजलकाहरुमा ईन्द्रावती गाँउपाजलका, िगु ल गाँउपाजलका, पाँचपोिरी
गाँउपाजलका, बलेफी गाँउपाजलका, भोटेकोसी गाँउपाजलका, जलसंिपु ािर गाँउपाजलका, सुनकोसी गाँउपाजलका, हेलम्बु गाँउपाजलका
तिा जत्रपरु ासन्द्ु दरी गाँउपाजलका रहेका छन् ।
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जसन्द्धपु ाल्चोक जिल्लामा जवजभन्द्न प्रकारका प्रकोपबाट उत्पन्द्न हुने जवपदबाट उच्च प्रभाजवत जिल्ला हो । जिल्लामा हरे क
वर्य जवपदका कारण िनधनको अपरू णीर् क्षजत भइरहेको छ । जसन्द्धपु ाल्चोक जिल्लामा जवपद् सम्बजन्द्ध धेरे लुला-लुला घट्नाहरु
घजटसके को पाईन्द्छ । िस्तै २०७१ को िरु े पजहरो, २०७२ को भक
ू म्प, २०७३ को भोटेकोसीको बाजि,२०७४ सालको पजहरोबाट लाचाय
पल
ु को क्षजत भएको पाईन्द्छ । जिल्ला आपतकाजलन कार्यसञ्चालन के न्द्रले जिल्लाको जवजभन्द्न सरु क्षा जनकार्बाट प्राप्त सचु नाको
संकलन, अध्र्ाजवक गने र सजह सचु ना क्षेत्रीर् तिा राजष्ट्रर् आपतकाजलन कार्यसञ्चालन के न्द्र सम्म पर्ु ायउने कार्य गदयछ । जवपदको
समर्मा त झन् र्ो के न्द्र अझ सजिर् रहने गदयछ ।

२. सरु क्षा जनकार्को अवजस्िजत
क्र.स.ं सरु क्षा निकया

युनिट सख्ं या स्थाि/यनु िट

१

नेपाली सेना

४

चौतारा, मेलजम्च, लामोसांघु 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.स.ु प्र.ई. जसपा (१)

३

सशस्त्र प्रहरी

९

चौतारा, जकउल, तातोपानी, मिु े, अँधेरी, मेलजम्च, लामोसाँघ,ु वनदेउ र बाह्रजबसे
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३.जिल्ला आपतकाजलन कार्य सञ्चालन के न्द्रको हालसम्मको गरे को कार्यहरु
जिल्ला दैवी प्रकोप उदार सजमजत (DDRC) र जिल्ला जवपद् व्र्वस्िापान तिा पवु तय र्ारी सजमजत (DMPC) सँगको समन्द्वर्मा काम
गने गररएको ;
• जिल्ला आपतकालीन कार्यसञ्चालन के न्द्रको कार्यकक्ष रे जिर्ो सञ्चालन कक्षको व्र्वस्िापन गररएको ;
• नर्ाँ संरचना अनसु ार ३ वटा नगरपाजलका र ९ वटा गाउँपाजलकाको कार्यकारी अजधकृ त तिा विा सचीवहरुको सम्पकय नम्बर
तिा नर्ाँ संरचनाको बारे मा अध्र्ावजध गररएको ;
• जसन्द्धपु ाल्चोक जिल्ला जस्ित सरकारी कार्ायलर्को सचु ना अजधकृ तहरुको टेजलफोन नम्बरहरु राख्ने तिा अध्र्ावजधक
गररएको;
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• जसन्द्धपु ाल्चोक जिल्ला जस्ित सरकारी कार्ायलर्क रािनीजतक दलका पाजटय प्रमि
ु तिा प्रजतजनधीहरुको टेजलफोन नम्बर
के न्द्रमा राख्ने काम गररएको;
• जसन्द्धपु ाल्चोक जिल्लामा कार्यरत गाउँपाजलका तिा नगरपाजलकाको कार्यकारी अजधकृ त विा सजचवहरुको नर्ाँ संरचना
अनसु ार सम्पकय नम्बरहरु अध्र्ावजधक गररएको ;
• जवपद् िोजिम सगं सम्बजन्द्धत घट्नाहरु (बािी, पजहरो, आगलागी, सवारी दघु टय ् ना आदी) को सक
ं लन, व्र्वस्िापन तिा िाहेरी
गने िस्तो घट्नाहरुको माजसक रुपमा सचु ना पाटीमा राजिएको र माजसक प्रजतवेदन तर्ार गररएको;
• राजष्ट्रर् आपतकालीन सञ्चालन के न्द्रको सचु ना राख्ने वेवसाईट www.drrportal.gov.npadmin मा जवपदस् गं सम्बजन्द्धत
घट्ना तिा माजसक प्रजतवेदन राजिएको तिा के जन्द्रर् आपतकाजलन कार्य सञ्चालन के न्द्र एवमं ् क्षेजत्रर् आपतकाजलन कार्य
सञ्चालन के न्द्रमा िबर तिा सचु ना 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 ;
• रे जिर्ो सञ्चालन कक्षमा रहेको सञ्चारको माध्र्म VHF सेटबाट जवपद् सम्बजन्द्ध सचु ना आदान – प्रदान गने कार्य गररएको
;
• जिल्ला आपतकाजलन कार्य सञ्चालन के न्द्रमा रहेको सम्पणु य महत्वपणु य सामाग्रीहरु सरु जक्षत सगं राजिने िस्ता महत्वपणु य
कार्यहरु भएका छन् ।
• जिल्ला आपतकाजलन कार्य सञ्चालन के न्द्रको वेवसाईट सचु ना व्र्वस्िापन
www.implatformnepal.com/sindhupalchowk/admin मा सचु नाहरु अध्र्ावजध हुने कार्यहरु भएको ;

प्रणाली
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४. निल्ला आपतकानलि काययसञ्चालि के न्द्र नसन्द्धुपाल्चोक निल्लाको सुचिा व्यबस्थापि प्रणालीको वेवसाईट
सञ्चालिमा

जसन्द्धपु ाल्चोक जिल्ला बािी, पजहरो, आगलागी, महामारी, ििेरी, चट्र्ाङ िस्ता जनर्जमत प्रकृ जतका प्राकृ जतक तिा मानव
जनजमयत प्रकोप तिा भक
ू म्प िस्ता कजहले काही ँ िाने र लूलो मात्रामा िनधनको क्षजत हुने प्रकोपका जहसावले जसन्द्धपु ाल्चोक जिल्ला
उच्च िोजिममा रहेको छ । सम्भाजवत जवपद् र र्सको िोजिमको अवस्िालाई मध्र्निर राख्दै सम्बजन्द्धत जनकार्हरू र साझेदार
सस्ं िाहरूले प्रभावकारी जवपद् प्रजतकार्य तिा उद्धारका लाजग के न्द्रमा राजष्ट्रर् आपतकालीन कार्यसञ्चालन के न्द्र, क्षेत्रमा क्षेत्रीर्
आपतकालीन कार्यसञ्चालन के न्द्र, जिल्ला आपतकालीन कार्यसञ्चालन के न्द्रले समन्द्वर् गरी कार्य गने गररएको छ । जवगतको
जवनाशकारी भक
ू म्प, जवगतमा घटेको भोटेकोशीको वाजि, िरु े को पजहरो, बर्ेनी हुने र्ातार्ात दघु टयना, २०७२ सालको भक
ू म्प र अन्द्र्
साना पजहराहरूबाट हरे क वर्य मानवीर्, भौजतक, आजियक, सामाजिक क्षजत भइरहेको छ । प्राकृ जतक श्रोतमा अजतिमण, अव्र्वजस्ित
जवकास जनमायण र बस्ती जवकास, िलवार्ु पररवतयन, बिदै गएको िनसंख्र्ा, भ–ू उपर्ोग र्ोिनाको जनमायण नहुनु, जवपद िोजिम र
िलवार्ु उत्िानशीलताका जवर्र्लाई जवकास जनमायणका प्रजिर्ामा प्रािजमकतामा राख्न नसक्नु क्षजतको पजहलो कारण हो ।
जसन्द्धपु ाल्चोक जिल्लामा अवजस्ित जिल्ला आपतकाजलन कार्य सञ्चालन के न्द्रले सम्पणु य जसन्द्धवु ासीहरुलाई जवपद् िोजिम
न्द्र्जू नकरणको क्षेत्रमा तिा जवपदक
् ो समर्मा आवश्र्क पने महत्वपुणय सचु नाहरु आदान प्रदान गनयको जनजमत्त जिल्ला आपतकाजलन
कार्य सञ्चालन के न्द्रको सचु ना व्र्वस्िापन प्रणाली नामक वेवसाइटको जनमायण गरीएको छ । नेपालको भक
ू म्प प्रभाजवत क्षेत्रहरुमा
पनु जनयमाणका लाजग समदु ार्मा आधाररत समावेशी जवपद् पवू तय र्ारी प्रवद्धयन कार्यिम टुकी संघ सनु कोसी जसन्द्धपु ाल्चोक/सेभ द
जचल्रेनको साझेदारी पररर्ोिनाको सहर्ोगमा जिल्ला आपतकाजलन कार्यसञ्चालन के न्द्र जसन्द्धपु ाल्चोकको सचु ना व्र्वस्िापन
प्रणालीको वेवसाईट जनमायण गरीएको हो । र्स वेवसाईटको मख्ु र् कार्य भनेकोनै र्स जसन्द्धपु ाल्चोक जिल्लामा जवपदक
् ो समर्मा
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पवु तय र्ारी रहनको जनजमत्त तिा जवपदक
् ो समर्मा सम्पणु य जसन्द्धवु ासी दािभु ाई जदजद बजहनीहरुले जसन्द्धपु ाल्चोक जिल्लाको जसनाररर्ो
तिा महत्त्वपणु य आकजस्मक नम्बरहरु एम्बल
ु ेन्द्स, सरु क्षा जनकार्को सम्पकय नम्बरहरु जिल्ला व्र्वस्िापन सजमजतको महत्वपुणय
सचु नाहरुको बारे मा िानकारी जलन सक्दछन् । जिल्ला आपतकाजलन कार्य सञ्चालन के न्द्र जसन्द्धपु ाल्चोकको सचु ना व्र्वस्िापन
प्रणालीको वेवसाईटको ले गाना – www.implatformnepal.com/sindhupalchowk/ रहेको छ । र्सै गरे र जिल्ला आपतकाजलन
कार्य सञ्चालन के न्द्र जसन्द्धपु ाल्चोकको सम्पकय नम्बर ०११-६२०४७० मा समदु ार्मा घटेका जवपद् सम्बजन्द्ध घट्नाहरु बािी, पजहरो,
भक
ू म्प, आगलागी, महामारी, ििेरी, चट्र्ाङ तिा सवारी दघु टय ् ना िस्ता जनर्जमत प्रकृ जतका प्राकृ जतक तिा मानव जनजमयत प्रकोप एवम्
घट्नाहरुको बारे मा िानकारी आदान प्रदान गनय सजकन्द्छ । र्जद सल्लाह सझु ाब जदनको जनजमत्त जिल्ला आपतकाजलन कार्य सञ्चालन
के न्द्र जसन्द्धपु ाल्चोकको ईमेल ले गाना – deoc.sindhupalchok@gmail.com रहेको छ । र्स कार्ायलर्लाई एक जमजिर्ा हब तिा
सचु ना के न्द्र र जवपद् िोजिम न्द्र्जू नकरणको जनजमत्त पवू तय र्ारी रहनको जनजमत्त तिा पवु य चेतावनी प्रणालीको जनजमत्त महत्तवपुणय सचु नाहरु
पजन प्राप्त गनय सजकनेछ ।
५. चैत्र मनििाको नवपदको अवस्था

जसन्द्धपु ाल्चोक जिल्लाको चैत्र मजहनाको जवपद् सम्बजन्द्ध क्षजतको अवस्िा र्स प्रकार रहेको छ।
नमनत अवनध

घटिा/घट्िा
सख्ं या

मृत्यु वेपत्ता घाईते घर
क्षनत

गोठ
क्षनत

पशु चौपाया अिुमानित क्षनत (रु.)
क्षती

२०७४।१२।०१ देजि
२०७४।१२।३० सम्म
२०७४।१२।०१ देजि
२०७४।१२।३० सम्म

आगलागी -४

0

०

१

२

१

हुरी-बतास - १

०

०

०

१

०

२ मृत्र्ु ३
घाईते
१

११,९८,००० ( एघार लाि
अन्द्लानब्बे हिार )
अनमु ाजनत रकम निल
ु ेको

स्रोत: निल्ला आपतकानलि कायय सञ्चालि के न्द्र

६. चैत्र मजहनाको सवारी दघु टय ् नाको अवस्िा
जसन्द्धपु ाल्चोक जिल्लाको चैत्र मजहनाको सवारी दघु टय ् ना सम्बजन्द्ध अवस्िा र्स प्रकार रहेको छ ।
नमनत अवनध

घटिा/घट्िा
सख्ं या

मत्ृ यु वेपत्ता घाईते

२०७४।१२।०१ देजि २०७४।१२।३०
सम्म

सवारी दघु टय ् ना - ८

७

०

२५
स्रोत: निल्ला आपतकानलि कायय सञ्चालि के न्द्र
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७. घटनाको जववरण
चैत्र मजहनामा जवपद् सम्बजन्द्ध घट्नाहरुमा आगलागी, सवारी दघु टय ् ना तिा हुरी-बतास िस्ता घट्नाहरु घटेका छन् । र्स मजहनामा जसन्द्धपु ाल्चोक
जिल्लामा जवपद् सम्बजन्द्ध घट्ना हुरी – बतास १,आगलागी ४ र सवारी दघु टय नाको सख्ं र्ा ८ रहेका छन् । जवर्ेश गरे र जसन्द्धपु ाल्चोक जिल्लाको जहमाली
तिा पहािी भभु ागमा वर्ाय तिा जहमपात भएतापजन वर्ाय र जहमपातको कारणले िासै क्षजतको सचु ना जिल्ला आपतकाजलन कार्यसञ्चालन के न्द्रमा प्राप्त
भएको छै न् । चैत्र मजहनामा जसन्द्धपु ाल्चोकमा घटेका घट्नाहरु जनम्नजलजित रहेका छन् ।

निल्ला नसन्द्धुपाल्चोक चौतारा सागााँचोकगढी ि.पा. ९ मा मोटरसाईकल दुघयट्िा िदाँ ा एक घाईते
जमजत २०७४।१२।०३ गते अ.०९:३० बिेको समर्मा जिल्ला जसन्द्धपु ाल्चोक चौतारा सागाँचोकगिी न.पा. ९ बालवु ा जस्ित
अरजनको रािमागयमा बलेफी बाट बनदेउ तफय गईरहेको बा १ क ५६७२ नं.को रकले जबपरी जदशा बाट आईरहेको बा ७४ प ३९७१
नं.को मो.सा.लाई लक्कर जददा मो.सा. चालक जिल्ला कालमाण्िौ चन्द्राजगरी न.पा. २३ बस्ने बर्य १९ को सौिन तामाङको बार्ा िट्टु ा
र शरीरको जबजभन्द्न भागमा चोट लाजग उपचारको लाजग जसन्द्धसु दाबहार अस्पताल िािीचौर पलाएको अबस्िा मध्र्म मो.सा.पणू य रुपमा
क्षजत ,रकको अगािीको बार्ा साईिमा सामान्द्र् क्षजत भएको रक चालक र्स चौकीको जनर्न्द्त्रणमा मो.सा.र रक घटना स्िलमा बाटो
अबरोध नभएको उक्त स्िानमा र्स बलेफी चौकी बाट प्र.स.जन.को कमाण्िमा ४ िनाको टोजल िजटएको उक्त स्िान र्स चौकी बाट
अ.३/४ जक.जम.दजक्षणय पने िानकारी जिल्ला आपतकाजलन कार्य सञ्चालन के न्द्रलाई प्राप्त भएको छ ।
निल्ला नसन्द्धपु ाल्चोक नलसख
ं पु ाखर गा.पा.-४ मा सवारी दुघयट्िा िदाँ ा एक घाईते
जमजतिः-२०७४।१२।०४ गते अ. १९;३० बिेको समर्मा जिल्ला जसन्द्धपु ाल्चोक जलसंिपु ािर गा.पा.४ जस्ित बा.४ि २६८१
न.को बालवु ा बोके को जनसान गाजि ब्र्ाक गने िममा अचानक ब्रेक फे ल भई १५० जमटर तल िसेको भन्द्ने िबर प्राप्त हुन साि र्स
प्रहरी चौजक जलसंिपु ािर बाट प्र.स.जन.को कमाणिमा टोजल िजटगई चालक ऐ.ऐ. बस्ने वर्य ३५ को होम ब.के .जस. घाईते भई उपचारको
लाजग धजु लिेल पलाएको अवस्िा मध्र्म गाजि घटना स्िालमा अन्द्र् ब्र्जत कोजह सवार नभएको उक्त स्िान र्स चौजक बाट २
जक.जम.उतर पने िानकारी जिल्ला आपतकाजलन कार्य सञ्चालन के न्द्रमा प्राप्त भएको छ ।
निल्ला नसन्द्धुपाल्चोक मे.ि.पा.१२ चारघरे नस्थत बस दुघयट्िा िदाँ ा ३ को मृत्यु १५ घाईते
जमजत २०७४।१२।०९ गते अ.१४:३० बिेको समर्मा जिल्ला जसन्द्धपु ाल्चोक मे.न.पा.१२ चारघरे जस्ित जभत्री कच्ची सिक
िण्िमा कालमाण्िौबाट मेलम्ची तफय आउदै गरे को बा २ ि ४३२५ नं. को बस अचानक सिकबाट अ.ं ४० जमटर तल िस्न िाँदा
उक्त बसमा सवार अ.ं ३५/४० िना घईते भई उपचारको लाजग मेलम्ची तफय पलाउने कार्य भई रहेको घटना स्िलमा ई.प्र.का. मेलम्ची
जस.पा.बाट प्र.जन. को कमाण्िमा १० िनाको टोली र प्र.चौ. बाहुनेपाटीबाट प्र.ह. को कमाण्िमा ५ िना को टोली िजट गएको बस
घटना स्िलमा नै रहेको, २ िना परुु र् र १ िना मजहला उक्त बसले च्र्ाजपई मृत अबस्िामा रहेको उक्त स्िान ई.प्र.का. मेलम्ची
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जस.पा.बाट १० जक.जम. दजक्षण पजिम र प्र.चौ.बाहुनेपाटी जस.पा.बाट ५ जक.जम.पजिम पने िानकारी जिल्ला आपतकाजलन
कार्यसञ्चालन के न्द्रमा प्राप्त भएको छ ।
जनम्न: घाईते तिा मृत्र्ु हुनेहरु :
१.जि.जस.पा.मे.न.पा.१० जसिरपरु बस्ने बर्य ४०/४५ को चन्द्र बहादरु देउिा (मृत्र्ु )
२.ऐ.ऐ.१० बस्ने बर्य ६० को िमु राि अजधकारी ( मृत्र्ु )
३.ऐ.ऐ १२ बासबारी बस्ने बर्य ५६ की लुजलकान्द्छी भन्द्ने तल
ु सा परािल
ु ी (मृत्र्ु )
४.जि.जस.पा.मे.न.पा.८ बस्ने अ.ं बर्य ५० को कजबराि जगरी अबस्िा मध्र्म जिस्चािय
५. जि.जस.पा. पाँचपोिरी िाङपालधाप गा.पा. ८ बस्ने बर्य ४२को रािन गौतम जनधारमा चोट अवस्िा सामान्द्र् जिस्चािय
६. ऐ.ऐ. ७ बस्ने बर्य १४ की रे श्मा अजधकारी हात र िट्टु ामा चोट अबस्िा सामान्द्र् जिस्चािय
७ . ऐ. ऐ. ८ बस्ने बर्य ३५ की जसता जसलवाल टाउकोमा चोट अबस्िा सामान्द्र् जिस्चािय
८ . ऐ .ऐ. ४ बस्ने बर्य ६८ को हरी पण्िीत सामान्द्र् जिस्चािय
९. जि.जस.पा. मे.न.पा. ९ बस्ने बर्य १८ की शजमयला िजतविा िट्टु ामा चोट अबस्िा मध्र्म कालमाण्िौ शंिरापरु ररफर
१० .ऐ.ऐ. १० बस्ने बर्य २५ को भरत काकी िट्टु ामा चोट अबस्िा सामान्द्र् जिस्चािय
११. जि.कालमाण्िौ मछ्र् गाउ बस्ने बर्य २१ को समु न कुईके ल दांर्ा िट्टु ामा चोट अबस्िा सामान्द्र् जिस्चािय
१२.जि.जस.पा.मे.न.पा. ९ बस्ने बर्य ४६ को चङंगे तामाङ दाजहने हातको पाता फ्र्ाक्चर अबस्िा मध्र्म जिस्चािय
१३. जि.जस.पा.िामपालधाप गा.पा. ७ जतपेनी बस्ने बर्य अ.३८ को रािु श्रेष्ठ अबस्िा गजम्भर कालमाण्िौ ओम अस्पताल ररफर
१४. ऐ.मे.न.पा.२ बतासे बस्ने बर्य ३२ की रुपा कोईराला गजम्भर अिोपेिीक अस्पतालमा उपचार भईरहेको
१५.ईन्द्रावजत गा.पा.२ बस्ने बर्य ४० को तोप बहादरु तामाङ सामान्द्र् कालमाण्िौ शि
ं रापरु अस्पताल ।
१६.जि.जस.पा.पाँचपोिरी िामपाल गा.पा. ७ बस्ने ३८ को सन्द्तोर् लामा िािमा चोट कालमाण्िौ शंिरापरु अस्पताल ।
१७.जि.जस.पा.मे.न.पा. २ बस्ने बर्य ३५ की शजमयला कोईराला कालमाण्िौ शि
ं रापरु अस्पताल ।
१८.जि.जस.पा.मे.न.पा.१० बस्ने बर्य ५४ को जित ब.देउिा कालमाण्िौ शंिरापरु अस्पताल ।
नसन्द्धुपाल्चोक निल्ला चौतारा सााँगाचोकगनढ िं.पा – ९ मा करेन्द्ट सटय भई आगलागी िदा ३ लाख ९८ ििार बराबरको
धििि क्षनत
जमजतिः-२०७४।१२।१२ गते अ. १४;३० बिेको समर्मा जिल्ला जसन्द्धपु ाल्चोक चौतारा सागाँचोकगजि न.पा. ९ च्र्ाने जस्ित
नारार्ण लाल श्रेष्ठको िस्ताको छाना भएको एक तल्ले टहरामा अचानक करे न्द्ट सट भई आगलाजग भएको भन्द्ने िबर प्राप्त हुन साि
र्स बलेफी प्रहरी चौजक बाट प्र.स.जन.को कमाण्िमा टोजल िजटगई प्रहरी र स्िाजनर्बाजसको सहर्ोगमा आगो ऐ.ऐ.१५;०० बिे
जनर्न्द्त्रणमा आएको मानजबर् तिा चौपार्ा क्षती नभएको घर पणू य रुपमा क्षती उक्त घरमा रहेको अन्द्नपात, भािाकुिा,घर जनमायणको
समाग्री ईलेक्टोजनक्सको सामान गरी अ.३ लाि ९८ हिार बराबरको क्षती भएको उक्त स्िान र्स चौजक बाट ३ जक.जम. दजक्षण पने
िानकारी जिल्ला आपतकाजलन कार्यसञ्चालन के न्द्रमा प्राप्त भएको छ।
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नसन्द्धुपाल्चोक निल्ला नलसंखुपाखर गााँउपानलका वडा – २ मा आगलागी िदाँ ा एक लाख बराबरको क्षनत
जमजत २०७४।१२।१३ गते अन्द्दािी २१:३० बिेको समर्मा जिल्ला जसन्द्धपु ाल्चोक जलसि
ं पु ािर गाँउपाजलका विा न.ं – २
िाङजसमराङ बस्ने रािकुमार तामाङको गोलमा बालेको गो अचानक आएको हावागरु ीको कारण गोलमा आगोलागी हुदा गोल जभत्र
रहेको २ वटा गोरु मध्र् १ वटा िजल मृत्र्ु भएको, १ वटा गोरू घाईते भएको गोल पणु य रुपमा िजल नि भएको उक्त आगलागीबाट
अन्द्दािी रू १,००,०००।– (एक लाि) बराबरको क्षजत भएको र अन्द्र् क्षजत के जह नभएको उक्त स्िानमा प्रहरी चौकी जलसि
ं पु ािर
बाट प्र.ह को कमाण्िमा ४ िनाको टोली िजटई गई प्रहरी र स्िानीर् बासीको सहर्ोगमा ऐ. २२:०० बिेको समर्मा आगो पणु य रुपमा
जनर्न्द्त्रणमा आएको उक्त स्िान प्रहरी चौकीबाट अन्द्दािी ५ जकलोजमटर पजिम पने िानकारी जिल्ला आपतकाजलन कार्यसञ्चालन
के न्द्रमा प्राप्त भएको छ।
नसन्द्धुपाल्चोक निल्ला मेलम्ची.ि.पा -५ मा सवारी दुघयटिा िदाँ ा एक घाईते
जमजत २०७४।१२।१५ गते अं २०:०० बिेको समर्मा जिल्ला जसन्द्धपु ाल्चोक मेलम्ची.न.पा -५ ब्लोन टोल जस्ितमा भोटेचौर
बाट जसन्द्धक
ु ोट तफय िादै िरे को बा ७९ प ६८३४ नं को मो.सा ले ऐ.ऐ बस्ने माधब साकीको छोरा अं बर्य १० को सबु ास साकी लाई
लक्कर जददा दाजहने िट्टु ा भाजचई उपचारको लागी कालमाण्िौ तफय पलाईएको, अबस्िा मध्र्म, मो.सा र चालक र्स चौकीको जनर्न्द्त्रणा
रहेको,घटना स्िलमा प्रहरी चौकी भोटेचौरबाट प्र.ना.जन को कमाण्िमा -४ िनाको टोली िटी गएको, घटना स्िल र्स चौकी बाट अं
२५ जक.जम उत्तर पने िानकारी जिल्ला आपतकाजलन कार्यसञ्चालन के न्द्रलाई प्राप्त भएको छ ।

नसन्द्धुपाल्चोक निल्ला बलेफी गााँउपानलका वडा िं. – ७ मा टाटा मोबाईल भ्यािको ठक्कर बाट एक घाईते
जमजत २०७४।१२।१६ गते अ.१६:१० बिेको समर्मा जिल्ला जसन्द्धपु ाल्चोक बलेफी गाँउपाजलका विा नम्बर ७ जस्ित अरजनको
रािमागयको िाजिचौर बिारमा बाह्रजबसे तफय बाट बनेपाको लाजग गईरहेको बा ८ च ३१३ नम्बरको टाटा मोबाईल भ्र्ानले ऐ.ऐ.बस्ने
जबिर् श्रेष्ठको छोरा बर्य ६ को अरनेश श्रेष्ठ लाई बाटो काट्ने िममा टक्कर जददां जनिको टाउको र दबु ै िट्टु ामा चोट लाजग उपचारको
लाजग धजु लिेल अस्पताल तफय पलाईएको अबस्िा मध्र्म,चालक उपचारमा सम्लग्न रहेको गाजि र्स प्रहरी चौकी लामोसाघक
ँु ो
जनर्न्द्त्रणमा, प्र.स.जन.को कमाण्िमा ३ िनाको टोली िजटगएको, उक्त स्िान २ जक.जम.दजक्षण पने िानकारी जिल्ला आपतकाजलन
कार्यसञ्चालन के न्द्रमा प्राप्त भएको छ ।
निल्ला नसन्द्धपु ाल्चोक चौतारा सााँगाचोकगनढ िगरपानलका – ३ मा िावािरीको कारणले रुख ढल्दा एक घर पण
ू य क्षनत,
एक चौपायाको मृत्यु
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जमजत २०७४।१२।१९ गते बेलक
ु ा आएको हावा – हुरीले चौतारा साँगाचोकगजि नगरपाजलका – २ काटाकुजट बस्ने बद्ध
ु लक्ष्मी
श्रेष्ठको हावाहुररले घर नजिकमा रहेको जपपलको रुि िली िस्ताको घर पुणय क्षजत भएको ,एक वटा राँगो र भाँिाकुिा कुच्चीएर नि
भएकोले स्िलगत अवलोकन गरी पाऊ भनी आि जमजत २०७४।१२।२० गते १४:०० बिेको समर्मा िलजबरे ईलाका प्रहरी
कार्ायलर्मा जलजित जनवेदन जदएको र िलजबरे ईलाका प्रहरी कार्ायलर्बाट अनगु मनको लागी ३ िना टोली िजटई गएको िानकारी
जिल्ला आपतकाजलन कार्यसञ्चालन के न्द्रमा प्राप्त भएको छ ।
निल्ला नसन्द्धुपाल्चोक चौतारा सााँगाचोकगनढ िगरपानलका – ८ मा मोटरसाईकल दुघयट्िा िदााँ दुई घाईते
जमजत २०७४।१२।२० गते अन्द्दािी १४:३० बिेको समर्मा जिल्ला जसन्द्धपु ाल्चोक चौतारा साँगाचोकगजि नगरपाजलका – ८
जस्ित चौतारा बन्द्दउे सिकिण्िको मेलचौरबाट ईियतु फय िादै गरे को वा ३८ प नं को मोटरसाईकल अजनर्न्द्त्रीत भई पजल्टन िाँदा
अचानक आगो लागी पणु य रुपमा क्षजत भएको, मो.सा सवार जिल्ला जस.पा चौतारा साँगाचोकगजि नगरपाजलका – ५ बस्ने वर्य २८ को
अशोक घलेको दवु ै हातमा चोट लागेको ऐ.ऐ बस्ने विा नं – १४ को वर्य २७ को अचयना श्रेिलाई चोट लागी उपचारको लागी जिल्ला
अस्पतालमा ल्र्ाईएको िानकारी जिल्ला आपतकाजलन कार्यसञ्चालन के न्द्रमा प्राप्त भएको छ।
नसन्द्धुपाल्चोक निल्ला िुगल गा.पा वडा िं. – २ नभरबाट खनस एकको मृत्यु
जमजत २०७४।१२।२२ गते अ.१२.३० बिेको समर्मा जिल्ला सनु सरी ईटहरी न.पा.२ घर भई हाल जि.जस.पा.िगु ल गा.पा.२
जस्ित रहेको जनमलङु आधारभतु जबद्यालर्मा काम गनय कामदार बर्य ४२ को जबनोद काकी अचानक जभर बाट लिी मृत्र्ु भएको भन्द्ने
िबर प्राप्त हुना साि र्स प्रहरी चौकी तेम्बािानबाट प्र.स.जन.को कमाण्िमा ४ िनाको टोजल िजट गएको उक्त स्िान र्स चौकी बाट
अ.३ घण्टा पैदल पजिम पने िानकारी जिल्ला आपतकाजलन कार्यसञ्चालन के न्द्रमा प्राप्त भएको छ ।
नसन्द्धपु ाल्चोक निल्ला ईन्द्रावती गाउाँपानलका वडा ि.ं – ५ मा आगलागी िदाँ ा , सात लाख बराबरको धिमाल क्षनत
जमजत २०७४।१२।२५ अ. जवहान ०६:४५ बिेको समर्मा जि.जस.पा ईन्द्रावती गा.पा विा नं – ५ शर्ु यकोट बेसी गाँउमा बस्ने नेत्र
बहादरु गौतमको घर र गोलमा जवधतु सटय भई आगलागी हुदँ ा भैसी- १ गाई -१ र सोही स्िान बस्ने वर्य ६० को लोस्ट गौतम र वर्य ५०
को कृ ष्ट्ण गौतम सामन्द्र् घाईते सािै घरमा रहेको नगद रू १,००,००० ( एक लाि) सनु को गहना ५ तोला लगार्त अन्द्र् जिन्द्सी सर
समान गरी अ. मल्ु र् रु ७,००,०००।– (सात लाि) बराबरको क्षजत भएको र जवहान ८:३० बिे स्िानीर्वासी र प्रहरीको सहर्ोगमा
आगो जनर्न्द्त्रणमा भएको, घाईतेहरु स्िानीर् मेजिकलमा उपचार पिात घर फजकय एको घट्ना स्िल ईलाका प्रहरी कार्ायलर् नवलपरु
वाट प्र.स.नी को कमाण्िमा िजट गएको र उक्त घट्ना स्िल ईलाका प्रहरी कार्ायलर् नवलपरु वाट १२ जकलोजमटर पने िानकारी
जिल्ला आपतकाजलन कार्यसञ्चालन के न्द्रमा प्राप्त भएको छ ।
निल्ला नसन्द्धुपाल्चोक मेलम्ची ि.पा. वडा ि.ं -९ मा बलेरो गाडी दुघयट्िा िदाँ ा ३ को मृत्यु
जमजत २०७४।१२।२५ गते राती समर्मा निल
ु ेको जिल्ला जसन्द्धपु ाल्चोक मेलम्ची न.पा. विा नं.-९ जपपलटार जझल्के जभत्री
कच्ची सिक िण्िमा जस्ितमा मेलम्चीबाट जपपलटार तफय जसमेन्द्ट लोि गरी िादै गरे को बा १८ च ४६९९ नम्बरको जपकप बोलेरो
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गािी अचान जझल्के मोिमा सिकबाट अं २००/३०० जमटर तल जभरबाट िस्दा जनम्न स्िान बस्ने जनम्न माजनसहरुको मृत्र्ु भएको छ
भन्द्ने िबर आि जमजत २०७४।१२। २६ गते जबहान ०६:३० बिे बाटोमा जहिने स्िाजनर् वासीले िबर गनय साि र्स प्रहरी चौकी
जतपेनीबाट प्र.स.जन. को ४ िनाको टोजल र ईलाका प्रहरी कार्ायलर् मेलम्चीबाट प्र.ना.जन. को कमाण्िमा ६ िनाको टोजल िजट गएको
लास र बोलेरो गािी घटनास्िमा नै रहेको जझक्ने कार्य भईरहेको उक्त स्िान र्स का. बाट अं ३/४ जक.जम. पजिम पने अिानकारी
जिल्ला आपतकाजलन कार्यसञ्चालन के न्द्रमा प्राप्त भएको छ ।
जनम्न मृत्र्ु भएका ब्र्जक्तहरु१ जिल्ला जस.पा. मेलम्ची न.पा. ९ जपपलटार बस्ने बर्य ३५/ ३६ को सरु े श तामाङ ( चालक, साहुिी)
२ ऐ. ऐ. बस्ने बर्य १३ को कमल स्र्ाबो ( भान्द्िा मामासंग घम्ु न गएको )
३ ऐ. ऐ. बस्ने बर्य ४२ को मोजत अजधकारी ( मजहला ) घर जनमायणको सामान धजन
निल्ला नसन्द्धुपाचोक िेलम्बु गा.पा. वडा िं. - १ नतम्बमु ा िेलम्बु यातायातको बस दुघयट्िा िदाँ ा एकको मृत्यु चार घाईते
जमजत २०७४।१२। २५ गते अं २३:३० बिेको समर्मा जिल्ला जसन्द्धपु ाचोक हेलम्बु गा.पा. विा १ जतम्बु भन्द्ने स्िानमा
कालमाण्िौबाट जतम्बु तफय िादै गरे को बा २ ि ६३६५ नम्बरको हेलम्बु र्ातार्ात बस अचानक सिकबाट १० जमटर तल िस्न िादा
बसमा सवार ७ िना मध्र्े जनम्न स्िान बस्ने जनम्न माजनसहरु मृत्र्ु र घाईते भएको भन्द्ने िबर प्राप्त हुनासाि प्र.चौ.तालामाराङबाट
प्र.स.जन.को कमाण्िमा ४ िनाको टोजल र ईलाका प्रहरी कार्ायलर् मेलम्चीबाट प्र.ना.जन.को कमाण्िमा ९ िनाको टोजल िजट गएको
चालक फरार, गािी घटनास्िमा नै रहेको उक्त स्िान र्स का.बाट अं २१ जक.जम. पजिम उत्तर पने िानकारी जिल्ला आपतकाजलन
कार्यसञ्चालन के न्द्रलाई प्राप्त भएको छ ।
जनम्न मृत्र्/ु घाईतेहरु १ नामिर वतन निल
ु ेको अं बर्य १९/ २० को १ िनाको मृत्र्ु ( सहचालक ) लाश पो.मा.को लागी प्रा.स्वा.के .मेलम्चीमामा
२ जिल्ला भारत कलकत्ता बस्ने बर्य २८ को नोरा सेन िट्टु ामा चोट अबस्िा सामान्द्र् प्रा.स्वा. के न्द्र मेलम्चीमा उपचार भई रहेको ।
३ ऐ.ऐ बस्ने बर्य ४७ को ऐरासेक सेन िट्टु ामा चोट अबस्िा समान्द्र् प्रा.स्वा. के न्द्र मेलम्चीमा उपचार भईरहेको । Refer धल
ु ीिेल
(घाटीको हजि भाचेको भन्द्ने बुजझएको )
४ ऐ.ऐ. बस्ने बर्य ४८ को नोरे जसंह िट्टु ामा चोट अबस्िा सामान्द्र् प्रा.स्वा. के न्द्र मेलम्चीमा उपचार भई रहेको ।
५ ऐ.ऐ. बस्ने बर्य २२ को सानु सेन सामान्द्र् चोट प्रा.स्वा. के न्द्र मेलम्चीमा उपचार भईरहेको ।
६ अन्द्र् २ िनालाई के ही नभएको ।
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८. नसन्द्धुपाल्चोक निल्लाको नवपद् पनिको पुवयतयारीको अवस्था
नेपाल जवश्वका १९८ मल
ु क
ु मध्र्े भक
ू म्पीर् िोजिमको जहसाबले ११ औ,ं पानीिन्द्र् प्रकोपबाट हुने क्षजतका जहसाबले ३० औ ं
(स्रोत: र्एु न जव.जस.जप.आर २००४, िमयन वाच, मानव जवकास प्रजतवेदन २००९) र िलवार्ु पररवतयनको िोजिमका जहसाबले चौंिो
स्िानमा रहेको छ । नेपालमा २,३१५ वटा जहमताल मध्र्े २२ वटा जवष्ट्फोट हुने ितरामा रहेका छन् (ईजसमोि/र्एु नईजप, २०००) ।
त्र्सैगरी जवपदको जहसाबले हाम्रो देश नेपाल संसारमा अजत संवदे नशील क्षेत्रमा रहेको छ ।
जसन्द्धपु ाल्चोक जिल्ला बािी, पजहरो, भक
ू म्प लगार्तका प्राकृ जतक प्रकोपको अत्र्ाजधक िोजिमको अवस्िामा रहेको छ । र्स
जसन्द्धपु ाल्चोक जिल्लाले जवजभन्द्न समर्मा प्रकारका प्राकृ जतक प्रकोपका घटनाको सामना गनयु परररहेको छ । अझ िलबाट उत्पन्द्न
प्रकोप (बािी, पजहरो, िुबान आदी) बाट त र्स जिल्ला झन् आग्रान्द्त छ । हरे क वर्य िस्तो मनसनु को बेला िाने बािी, पजहरोले धेरै नै
धनिनको क्षजत भएको छ । जसन्द्धपु ाल्चोक जिल्लाको प्रमि
ु नदीहरुमा भोटेकोशी, सनु कोशी, ईन्द्रावजत, बलेफी, मेलम्ची, झािी आदी
पछय न् । चीनमा महु ान रहेको भोटेकोशी नदीले तातोपानी देिी जलएर बाह्रजबसे हुदँ ै दोलालघाटसम्म असर गछय भने ईन्द्रावती नदीले
मेलम्ची क्षेत्रमा असर गदै आएको छ । २०४४ सालमा बलेफी नदीमा गएको बािी, २०७१ सालमा गएको िरु े पजहरो, २०७२ सालको
गोरिा भक
ु म्प, २०७३ सालमा भोटेकोशी नदीमा गएको बािी लगार्त हरे क वर्य िाने बािी र पजहरोले धेरै धनिनको क्षजत गदै आएको
छ । बर्ायर्ामको समर्मा बािी पजहरो गएर वर्ायतको समर्मा जवशेर् गरी बािी, पजहरो, चट्र्ाङ् िस्ता प्रकोपहरु र्स जिल्लामा देजिने
गरे को हुदँ ा जिल्ला जवपद् व्र्वस्िापन सजमजतको समन्द्वर्म तिा जिल्ला आपतकाजलन कार्य सञ्चालन के न्द्रको प्रत्र्क्ष सहभाजगतामा
जिल्लामा कार्यरत संघ/संस्िा व्र्जक्त तिा समहु हरु सजहत जवपदक
् ो समर्मा प्रभाजवतहरुलाई सहर्ोग पर्ु ायउन उल्लेिजनर् कार्य गदै
आइरहेको छ । वर्ायर्ाममा हुनसक्ने बािी, पजहरो, सिक अवरोध तिा दघु टय ना एवं म् सवारी दघु टय ् ना, िस्ता प्रकोपहरुलाई दृजिगत गरी
प्रकोप/जवपद् अगाजिका तिा पछािी अपनाइने सावधानीका उपार्हरु, जवपदक
् ो समर्मा गररने मानजवर् िोि तिा उद्दार कार्य, राहत
कार्य तिा तिा प्रभाजवतहरुलाई राहत संकलन सािै जवपद् पिात गनय सजकने मानजवर् सहर्ोग (Humanitarian Assistance) एवं
पनु जनयमायण र पनू यस्िापनाको क्षेत्रमा गनय सजकने सल्लाह सझु ाव, समन्द्वर् र सहर्ोग सम्बन्द्धमा जिल्ला जवपद व्र्वस्िापन सजमजत
जसन्द्धपु ाल्चोकको तफय बाट जवपद् पजछको पवु तय र्ारीलाई मध्र्निर गदै जवपद् पजछको पवु तय र्ारी जनम्न जलजित रहेका छन् ।
 जिल्लामा घटेका घट्नाहरुको सचु ना जिल्ला आपतकाजलन कार्य सञ्चालन के न्द्रले प्राप्त गने जबत्तीक्कै जिल्ला जवपद्
व्र्वस्िापन सजमजतका अध्र्क्ष तिा प्रमि
ु जिल्ला अजधकारीलाई िानकारी गराउने र उहाँको जनदेशन अनसु ार जछटो भन्द्दा
जछटो जिल्ला जवपद् व्र्वस्िापन सजमजतको सदस्र्हरुलाई बैलक रािी जवपद् भएको क्षेत्रमा कार्य गनयको जनजमत्त जवजभन्द्न
क्लस्टर (वस्तगु त क्षेत्र) मा जवभािन गरीएको छ ।
 जवपदक
् ो समर्मा जिलासस्ु ती नहोस् भजन सम्पणु य जिल्लामा हुने सरोकारवाला जनकार्हरुलाई कार्यको क्षेत्रहरु जवभािन गरी
समन्द्वर् िोि तिा उद्दार, िाध तिा कृ जर्, आवास तिा गैर िाध, िानेपानी सरसफाई तिा स्वास््र्, स्वास््र् र पोर्ण,
आपतकाजलन समर्मा जशक्षा िस्ता क्लस्टर (वस्तगु त क्षेत्र) मा जवभािन गरीएअनसु ार कार्य गने गरीएको छ ।
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 जसन्द्धपु ाल्चोक जिल्लाको जिल्ला जवपद् पवू तय र्ारी तिा प्रजतकार्य र्ोिना अनसु ार कार्य गने गरीएको
 जवपद् पजछको पवु तय र्ारी रहनको जनजमत्त जिल्ला आपतकाजलन कार्य सञ्चालन के न्द्रले जिल्लामा रहेको सम्पणु य स्िानीर्
जवपद् व्र्वस्िापन सजमजतको स्िाजनर् जवपद् िोजिम व्र्वस्िापन र्ोिना अनसु ार संकट्टासन्द्न स्िानहरुको पजहचान गरी
राजिएको छ ।
 जिल्ला आपतकालीन कार्यसञ्चालन के न्द्र (DEOC) लाई जिल्लाको नै नमनु ा र उदाहरणीर् सचु ना के न्द्र वा जमजिर्ा हव
बनाई जिल्लामा रहेका सम्पणु य सरोकाराला जनकार् तिा जवपदक
् ो समर्मा प्रर्ोगगमा आउने आकस्मीक सेवाहरूको टेजलफोन
नम्बरहरु िस्तै सरु क्षा जनकार्, एम्बल
ु ेन्द्स, दमकल,जमजिर्ाहरुको सम्पकय नम्बरहरु राख्ने गरीएको ।
 सचु ना व्र्वस्िापन तिा समदु ार्मा रहने सम्पणु य जसन्द्धवु ासीहरुलाई सचु ना आदान-प्रदान गनयको जनजमत्त जिल्ला आपतकाजलन
कार्य सञ्चालन के न्द्रको वेवसाईट सञ्चालनमा रहेको छ । http://implatformnepal.com/sindhupalchowk/
वेवसाईट ले गाना रहेको छ ।
 जवपदक
् ो समर्मा जिल्ला आपतकाजलन कार्यसञ्चालन के न्द्रले जवपदक
् ो समर्मा आवश्र्क पने जवजभन्द्न I/NGO, UN
एिेन्द्सी बाट प्राप्त िोि तिा उद्धारको सामाग्रीहरु गोदाम घरमा राम्रोसंग व्र्वस्िा गरी राजिएको छ । जवपदक
् ो समर्मा
आवश्र्ता अनसु ार सञ्चालनमा ल्र्ाउन सजकनेछ ।
 जसन्द्धपु ाल्चोक जिल्लामा सरु क्षा जनकार्हरु, जिल्ला शािा रे ििससंग, जवजभन्द्न संघ संस्िाहरु सगं रहेको िाद्य, िोि तिा
उद्धारका सामग्रीहरुको अवस्िा के रहेको छ । त्र्सको बारे मा लेिािोिा राख्ने गरीएको छ ।
 र्स जसन्द्धपु ाल्चोक जिल्लाको भौगजलक जहसाबले जवपद् सम्बजन्द्धत प्राकृ जतक प्रकोप र मानव जसजियत घट्ना परर घट्नाहरु
घट्ने हुदँ ा र्ी र र्सका सहिीकरण न्द्र्जू नकरण बारे सचु ना प्रवाह गने गराउने गररएको छ ।
 जिल्लाको कुनै पजन जवपदक
् ो सम्भावनाको पवू सय चु नाको ग्रहण तिा पवू चय ेतावनीको प्रवाह, जवपदक
् ो घटनापजछ राजष्ट्रर् र
क्षेत्रीर् आपत्काजलन कार्यसञ्चालन के न्द्र, जछमेकी जिल्ला र स्िानीर् सरोकारवाला बीच प्रभावकारी समन्द्वर् गरी जवपद्
प्रजतकार्य र्ोिनालाई प्रभावकारी बनाउनको जनजमत्त जवपद् पजछको पवु य तर्ारीको जनजमत्त जनम्न जलजित कार्य गने गररएको छ
।
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९. नसन्द्धुपाल्चोक निल्लामा भएको बर्ाय मापि यन्द्त्र तथा मौसम पुवयअिुमाि नडनिटल टावर
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