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1. पष्ृ ठभूमी
गणडकी प्दे ि, पर्वत खजललाको कुशमा नगरपामलका रडा नं. ३ दुलङ
्व ु को सरुन्चौर भन्ने ठाउँमा
मममत २०७७ साल जेठ ३1 गते रातको ९:०० बजे आसपास गएको पकहरोले ९ जनाको मृत्यु भ्यो ।
मनसुनी ररा्व सुरु नहुँदै गएको ्यो आकखसमक पकहरोले तीन रटा घरगोठ बगाएको र भने अरु ९ रटा
घर उच् जोखिममा रन् । ठू लो पानी पना्वसा्थ ्यो ररा्वभरर सरुन्चौरको ४५ घर पकहरोको जोखिममा
दे खिएका रन् । घटनाको भोमलपलट राक्रि्य सभाका सममाननी्य अध्यषि गणेिप्साद मतमखलसना, प्मतमनमि
सभा सदस्य माननी्य पदम मगरी, गणडकी प्दे िका आनतररक माममला मनत्री हररबहादुर ् ुमन, उद्ोग,
प्य्वटन, रन त्था राताररणमनत्री करकास लमसाल र राक्रि्य करपद् जोखिम न्यूनीकरण त्था व्यरस्थापन
प्ामिकरणका प्मुि का्य्वकारी अमनल पोिरे ल सकहतको टोली घटनास्थल पुग्यो ।
२०७७ जेठ ३२ गतेको ्यो स्थलगत मनरीषिण भ्रमणका आिारमा ्यो सं खषिप्त प्मतरेदन त्यार
गररएको र । ्यो प्मतरेदन घटनाले पु्या्वएको मानरी्य षिमत, भचौमतक षिमत, पकहरो, लगत्तैको उद्ार,
ु ान लगा्यतमा केन�ीत र ।
षिमतको आंकलन, समभाव्य जोखिमको पूरा्वनम
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2. सरुन्चौर, दर
ु ्लुङ पहिरोको प्राविधिक विवरण
घटनास्थल पर्वत सदरमुकाम कुश्मा बजारबाट १० किलोमिटर उत्तर पूरम
्व ा पर्छ । पहाडी बस्ती
भएपनि प्राविधिक रुपमा सरुन्चौर कुनैपनि हिसाबले पहिरो जोखिममा पर्ने जस्तो दे खिदै न । गाउँ माथि
घना वन छ। वन घना छ । जमिनको भिरालोपन (slope) पनि पहिरोका लागि जोखिम मानिने भन्दा
निकै कम दे खिन्छ। खोला, खोल्सी, कुलो केहि पनि छै न । बरु वरिपरिका बासिन्दाको लागि सरुन्चौर
आकरक
्ष घरबासको ठाउँ हो । होमस्टेले व्यवसायिक रुप लिँदै गएकाले पनि अन्यत्रका मानिस यता
घडेरी किनेर बसाइँ सरे को पाइयो ।
ठाउँको नाम पनि सरुन्चौर, गाउँ पनि फराकिलो ठाउँमा थपक्क बसेको छ । जं गलको फेदमा
फराकिलो ग्राभेल सडक छ । त्यसमुनि लगभग ५० घरको बस्ती । बस्ती वरिपरिका खेतबारी पनि
फराकिलो छ, भिरालो छै न । डाँडाको टु प्पादे खि गाउँसम्मको लम्बाई ५ सय मिटर हाराहारी छ ।
जेठ ३१ गते साँझपख परे को मुसलधारे पानीले डाँडादे खि पहिरो बग्दै आएर गाउँको पुछारसम्मै पुगक
े ो
दे खिन्छ । यसलाई प्राविधक भाषामा भेल पहिरो (Debris Flow) भनिन्छ । सामान्यतया ठू लो
रुख र बाक्लो जं गल भएको ठाउँ पहिरोको हिसाबले सुरक्षित मानिन्छ तर भेल पहिरोले ठू ला-ठू ला
रुखलाई जरादे खि नै उखेलेर सोत्तर बनाउँदै बगाउँछ । सरुन्चौर यस्तो अप्रत्यासित पहिरोको शिकार
भएको दे खियो ।

3. सरुन्चौर पहिरोले पुर्याएको क्षति
क्र.स.ं

स्थान

घरमूलीको नाम

मानवीय क्षति
(जना)

भौतिक क्षति

१.

कुश्मा-३, दुरङ
्लु ,
सरुन्चौर

तुलबहादुर थापा,

६

घर, गोठ

२.

कुश्मा-३, दुरङ
्लु ,
सरुन्चौर

कमला विक

३

घर, गोठ

९ जना
तीन घर दईु गाेठ

कूल

२ घरगोठ

स्थलगत भ्रमणका क्रममा हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, जन प्रतिनिधि, विभिन्न
सरकारी अधिकारी र जनप्रतिनिधिहरुसँग घटनाबारे जानकारी लियौं । दुवै परिवार नजिकैको गाउँबाट
सुरक्षीत र राम्रो ठाउँ भन्दै सरुन्चौरमा घडेरी किनेर बसाइँ सरे का थाहा भयो । भारत र खाँडीमा
रोजगारी गरे र कमाएको पैसाले उनीहरुले यो ठाउँमा घरघडेरी जोडेको रहेछन् ।कसैले सुइँको पनि नपाइ
रातको समयमा यति ठू लो दुखद घटना भयो । दुई परिवारलाई पहिरोले केहि छिनमा निलिदियो ।
स्थलगत भ्रमणका क्रममा के दे खियो भने सं योगले गाउँका धेरै घर जोगिएको रहे छ र यो भन्दा धेरै
ठू लै जोखिमबाट सरुन्चौर बचेको रहे छ । त्यो पहिरो अहिले गएको भन्दा १०/२० मिटर दाहिनेबाट
गएको भए वीसौं घर यसैगरि माटोमा बिलाउने रहे छन् र झन् ठू लो जनधनको क्षति बेहोर्नुपर्ने रहे छ ।
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4. सरुन्चौर पहिरोमा ज्यान गुमाउने र बेपताको विवरण
क्र.स.ं

मृतकको नाम

कै फियत

१.

तुलबहादुर थापा

मृत्यु

२.

मिनकुमारी थापा

मृत्यु

३.

दीपा थापा

मृत्यु

४.

विवेक थापा

मृत्यु

५.

विविशा थापा

मृत्यु

६.

सम्राट थापा

मृत्यु

७.

कमला वि.क.

मृत्यु

८.

प्रमिशा वि.क.

मृत्यु

९.

जे निश वि.क.

मृत्यु
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5. उद्दार, राहत र पुनर्स्थापना
सरुन्चौर, दुर्लुङमा पहिरो आएको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त हुनासाथ सदरमुकाम
कुश्माबाट नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको टोली तत्काल परिचालन गरियो । स्थानीयहरु
पनि खोज र उद्दारमा सरिक भए । उद्दार टोलीले तुरुन्तै खोजतलस थाल्यो। सुरक्षा बल घटनास्थल
पुग्दा तुलबहादुर थापाका ६ जना र कमला बिकका ३ जना पहिरोमा हराइसकेका थिए। सुरक्षाकर्मीले
रातीबाटै खोजतलास थालेर भोलिपल्टसम्ममा ८ जनाको शव फेला परे को छ। एक जना बालक अझैं
हराइरहे का छन् । घटनास्थलमा सं घबाट राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सहितको टोली पुग्नु अघि नै गण्डकी
प्रदे श सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री माननीय हरिबहादुर च ुमान तथा प्रदे शकै उद्योग,
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय विकास लम्साल र प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रे ग्मी
ु नु ्थ्यो ।
घटनास्थलमा उपस्थित हुनह

क्र.
स.ं
१.

२.

राहत पाउने

प्रति मृतक

जम्मा
मृतक

जम्मा

तुलबहादुर थापाको आफन्त

५०,०००

६

3,00,000

कमला बिकको आफन्त

५०,०००

२

1,00,000

राहत दिने निकाय
गण्डकी प्रदे श सरकार
जिल्ला विपद ् व्यवस्थापन समिति

तुलबहादुर थापाको आफन्त
कमला बिकको आफन्त

जम्माः

1,00,000
50,000
5,50,000

घटनाको भोलिपल्ट सं घ र प्रदे श सरकार गरे र दुई परिवारका आफन्तलाई ५ लाख ५० हजार राहत दिने
निर्णय गरे को छ । तुलबहादुर थापाको आफन्तले ४ लाख र कमला बिकको आफन्तले राहत स्वरुप
१ लाख ५० हजार पाउने भएका छन् । यो विपद्मा आफन्त र घरबार गुमाएका परिवारको पुनर्स्थापनाको लागि
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र कुश्मा नगरपालिकाले यथाशिघ्र आवश्यक निर्णय लिनेछन् ।
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् को ४५ घर अब जोखिममा
6. सरुन्चौर, दुरलुङ
अकस्मात आएको भेल पहिरोले सरुन्चौर गाउँका ४५ घर र स्वास्थ्य चौकी अब जोखिममा
परे का छन् । जेठमै गएको पहिरोले त्यो ठाउँलाई जोखिमग्रस्त बनाइदिएको छ । ती मध्ये ७ घर त
उच्च जोखिममा छन् ।पहिरोले वस्ती माथिको जं गलमा एउटा खोल्सो बनाइदिएको छ। अब मनसुन
आइसक्यो। सालाखाला सय दिन मनसुन सक्रिय हुन्छ। यसबिचमा प्रशस्त पानी पर्छ नै । पानीले
पहिरोको जोखिमलाई बढाउँछ। त्यसैले सरुन्चौरमा पहिरोको जोखिम न्यूनीकरणका लागि तुरुन्त एउटा
प्राविधिक अध्ययन थाल्न जरुरी छ । उसैपनि यो ठाउँ नेपालको सबैभन्दा धेरै पानी पर्ने कास्कीको
लुम्ले नजिकै छ र उस्तै भूगोलमा छ।

7. सुझाव
1. पहिरोबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न तुरुन्त पूर ्व तयारी र प्रतिकार्य योजना बनाउने ।
2. पहिरोको सिरानदे खि गाउँसँगैको सडकसम्मै पानी तर्काएर पहिरो नियन्त्रणका लागि जैबिक
(Bio – engineering) उपाय अपनाइहाल्ने ।
3. मृतकका परिवारलाई पुनर्स्थापना गर्ने।
4. बाँकि बस्तीको जोखिम मूल्याङ्कन गरी सावधानी अपनाउन प्रविधिक अध्ययन गर्ने।
5. पहिरोको लम्बाई, चौडाई र भविष्यमा हुनसक्ने असरबारे स्थलगत अध्ययन गर्ने ।
6. अहिलेसम्म गएका केहि ठू ला भेल पहिरो (Debris Flow) बारे अनुसन्धान गरी सुझाव दिन
प्राधिकरणको नेततृ ्वमा शहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा भू–सं रक्षण र खानी तथा भूगर्भ
विभागका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने।
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पर्वत दुलङ
्व ु मा बनदै गरे को सडक रे उको �ेनेज
भएका ठाऊँहरूमा बनाउन अत्यारश्यक र ।

(Drainage) । ्यसतै �ेनेज (Drainage) प्णाली पकहरो जोखिम
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नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
रािष्ट्रय िवपद जोिखम न्यनू ीकरण तथा व्यवस्थापन प्रािधकरण
बबरमहल, काठमाण्डौं, नेपाल
इमेलः info@ndrrma.gov.np
वेबः www.ndrrma.gov.np
फाेन नम्बरः ०१४२५८२४०
फ्रयाक्स नम्बरः ०१४२००१०३
ः @NDRRMA
ः @ndrrma_nepal
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