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र्स२०७३ साल पुष मजिनामा जसन्धुपाल्चोक जिल्लामा जिपदका घटनािरु धेरै घटेनन् । सबैिसो आगलागीका 

घटनािरु घटेको देजिन्छ । िषाा, सुख्िा, िाडो र्ाम नभएकोले गदाा त्र्सबेला घट्ने िालका घटनािरु घटेका छैनन् । 

र्स मजिनामा कुनै पजन सिारी दघुाटनाका घटनािरु जिल्ला आपतकाजलन कार्ासञ्चालन केन्रमा आएनन् । तर बढ्दो जचसोले 

जिल्लाको माजिल्लो भेग तिा भुकम्प जपजडतिरु सबैभन्दा बढि असर परेको भन्न िानकारी जिजभन्न पत्रपजत्रकािरुबाट 

प्राप्त भएको छ ।   

ताजलका 1: पुष मजिनामा घटेका घटना जििरण 

क्र.स. घट्नाको ढकजसम सखं्र्ा कैढिर्त 

१ प्राकृजतक जिपद ०  

२ आत्मित्र्ा २   

३ ित्र्ा ०   

४ आगलागी ४   

५ सडक दघुाटना ०   

६ अन्र् (भीरबाट िसेर मरेको) १   

२०७३ पुष ४ गते ठुलोजसरुबारी गा.जि.स. िंगजलछाप जनिाजस कुमार शे्रष्ठको घरमा भएको आगलागीमा रेडक्रसबाट 

जनन्म सामाग्रीिरु सिर्ोग गररएको जिर्ो । 

 तापोजलन १ िान 

 कमल  २ िान 

 भाडा  १ सेट 

 कपडा  १ सेट (पाइन्टको कपडा, सटाको कपडा, साडी, बुटे कपडा) 

 डोरी  १० जम. 

र्स िषाको  १९ औं राजिर् भुकम्प सुरक्षा ढदिसमा “भकुम्पीर् सरुक्षाको बजलर्ो आधार, भईुंचालो िगे्न ेघर र भौजतक 

पिूााधार” भने्न नारा सजित जनम्न कार्ाक्रमिरु सञ्चालन गने भने्न जनणार् गररर्ो : 

qmd sfo{qmd ;do :yfg lhDd]jf/L 

! lhN\Nff cfktsflNfg कार्य;~rfNfg s]G› 

(DEOC) nfO{ ;fdu|L x:tfGt/0f sfo{qmd 
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– O{=6+s uf}td, 

DUDBC 
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– lhN\Nff cfktsflNfg कार्य;~rfNfg s]G› 

cGtu{t uf]bfd 3/ lgdf0f{ ;DalGw k|:tfljt 

l8hfO{g k|:t'tL   

बढ्दो जचसोलाई मध्र्निर राख्दै जिल्लामा सरकारी तिा गैह्रसरकारी जनकार्िरुले न्र्ानो कपडा जितरण, काठ-

दाउराको व्यिस्िा, जचसोबाट बच्ने उपािरुसँग सम्बजन्धत िनचेतनामुलक कार्ाक्रमिरु सञ्चालन गना आिश्र्क पना 

सक्छ । त्र्सैले जचसोबाट बच्न जनम्न उपार्िरु अपनाउन सढकन्छ: 

 जचसोको समर्मा न्र्ानो र बाक्ला लुगािरु मात्र लगाउने; 

 घर तिा गोठिरुमा जचसो नपसे्न गरी बारबेरको व्यिस्िा गने; 

 जिमपात भईिालेमा घरबाट बाजिर नजनस्कने, र्ढद जनस्कनै परेमा बाक्ला लुगािरु लगाएर मात्र जनस्कने; 

 तातो झोल पदािा प्रशस्तै जपउने; 
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जिल्ला आपत्काजलन कार्ासञ्चालन केन्र 

२०७३ पौष मजिनाको घटना जििरण 

जस.नं. गाजिस/नपा समर् र जमजि 

घटनाको 

जकजसम 

मानजिर् अिस्था   

प्रभाजिि 

पररिार 

घरको अिस्था   

गोठ 

क्षजि 

पशुपजन्ि 

क्षजि 

अनुमाजनि 

सम्पजि 

क्षजि कैजिर्ि स्रोि मृत्रु् घाईिे बेपत्ता िम्मा 

घर 

पूणा 

क्षजि 

घर 

आंजशक 

क्षजि िोजिम िम्मा 

१ 

ठुलोसिरुबारी 

-६ 

२०७३।०९।२ 

सिउिो १२:३० आगलागी ० ० ० ० १ १ ० १ १ ० ० ३,७५,०० 

सिउिो १२:३० बजेको िमयमा सज.सि.पा ठुलोसिरुबारी-६ बस्ने 

कुमार  श्रैष्ठको जस्ताको घरमा आगलागी भएको खबर ऐ १५:०० बजे 

प्राप्त हुनािाथ प्रहरी चौसक िागाचोकबाट प्र.ि.सन.को कमाण्डमा ४ 

जनाको टोसल खसट गई हेिाा खाना पकाउने कोइलाको चलुोबाट आगो 

िल्कन गई आगलागी हुुँिा नगि रु १ लाख ७५ हजार, लत्ता कपडा 

अन्नपात गरी जम्मा ३ लाख ७५ हजार बराबरको क्षसत भएको र 

मानसिय, पश ुचौपया क्षसत नभएको १२:५० बजेको िमयमा आगो 

परु्ा सनयन्रर् आएको र घट्ना स्थल िागा प्रहरी चौकीबाट ८ 

सकलोसमटर उत्तरमा पने  सज.आ.ि.के 

२ सिम्पालकाभ्र े

२०७३।०९।२ 

७:००  आगलागी ० ० ० ० १ ० ० ० ० १ ३ ७०,००० 

७:०० बजेको िमयमा सिमपालकाभ्रे-९ बस्ने भीम बहािरु तामाङको 

घर गोठमा कुडो पकाउन िालेको आगो िसल्कन गई आगलागी हुिा 

उक्त गोठमा रहेको २ भैिी, १ िटा िाख्रा गरर अन्िासज मलु्य 

७०,००० िरािरको धनमाल जली नस्ट भएको। घट्नास्थल 

निलपरुबाट ७ सकलोसमटर पिुा रहेको। सज.आ.ि.के 

३ 
जलसिरे-४, 

टाुँडी 

२०७३।०९।०६ 

बेलुका २०:३०  

करेण्ट िट 

भई 

आगलागी ० ० ० ० २ १ ० ० १ ० ० ७,००,००० 

बेलुका २०:३० बजेको िमयमा सज.सि.पा. जलसिरे-४ सस्थत टाडी 

बजारमा रहेको ऐ.ऐ. बस्ने प्रकाश थापाको ढुङ्गामाटोले बनेको 

कच्ची घरमा अचानक करेण्ट िटा भई आगलागी हुुँिा घरमा रहेको 

लत्ताकपडा र सकराना पिलको िामान परू्ारुपमा जली नष्ट भएको; 

िोही आगो िसल्कन गई िुँगै जोसडएको ज्ञान ब. थापाको 

ढुङ्गामाटोको कच्ची घरमा आगलागी हुुँिा िामान्य क्षसत भएको; 

मानसिय तथा चौपाया क्षसत केही नभएको । ििैु घरको अन्िाजी रु. 

७,००,०००।- (िात लाख) बराबरको क्षसत भएको; उक्त स्थानमा 

ई.प्र.का. जलसिरेबाट प्र.ना.सन. परुषोत्तम ििेुिीको कमाण्डमा ११ 

जनाको टोली र स्थानीय बासिन्िाको िहयोगमा २१:०५ बजे 

परू्ारुपमा आगो सनयन्रर्मा आएको; ई.प्र.का. बाट २०० सम. उत्तरमा 

घटनास्थाल रहेको । सज.आ.ि.के 

४ मेलसम्च-७ 

२०७३।०९।२१; 

सबहान १०:१५  आगलागी ० ० ० ० १ १ ० ० १ ० ० ३,००,००० 

अन्िाजी १०:१५ बजेको िमयमा सज.सि.पा. मेलसम्च न.पा.-७ 

बस्ने िषा अन्िाजी ८० सक सिता सधतालको कटेजमा गयाुँि 

सिसलण्डर सलक भई आगलागी हुुँिा अन्नपात, लत्ताकपडा, 

भाुँडाितान र नगि रु. २०,०००।- (सबि हजार) अन्िाजी मलु्य 

रु. ३,००,०००।- (तीन लाख) बराबरको क्षसत भएको; मानसिय 

तथा चौपाया क्षसत नभएको; उक्त आगलागी स्थानीय बासिन्िा सज.आ.ि.के 
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र प्रहरी समलेर पूर्ारुपमा सनयन्रर्मा आएको; उक्त स्थान 

ई.प्र.का. बाट २ सक.सम. िसक्षर्मा पने । 



 
 

 

Figure 1: रेडक्रसबाट राहत उपलब्ध गारएको सम्बन्धमा जि.आ.का.के. मा बझुाएको पत्र 

 

 

 

तर्ार गन े           स्िीकृत गन े

जिल्ला आपतकाजलन कार्ासञ्चालन केन्र        अन्तर बिादरु जसलिाल 

                       (का.मु. प्रमिु जिल्ला अजधकारी) 


