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1. पषृ्ठभूमी

गणडकी प्देि, पर्वत खजललाको कुशमा नगरपामलका रडा नं. ३ दलुु्वङको सरुन्चौर भन्न ेठाउँमा 
मममत २०७७ साल जेठ ३1 गते रातको ९:०० बजे आसपास गएको पकहरोले ९ जनाको मतृ्य ुभ्यो । 
मनसनुी ररा्व सरुु नहुँदै गएको ्यो आकखसमक पकहरोले तीन रटा घरगोठ बगाएको र भने अरु  ९ रटा 
घर उच् जोखिममा रन ्। ठूलो पानी पना्वसा्थ ्यो ररा्वभरर सरुन्चौरको ४५ घर पकहरोको जोखिममा 
देखिएका रन ्। घटनाको भोमलपलट राक्रि्य सभाका सममाननी्य अध्यषि गणेिप्साद मतमखलसना, प्मतमनमि 
सभा सदस्य माननी्य पदम मगरी, गणडकी प्देिका आनतररक माममला मनत्री हररबहादरु ्मुन, उद्ोग, 
प्य्वटन, रन त्था राताररणमनत्री करकास लमसाल र राक्रि्य करपद् जोखिम न्ूयनीकरण त्था व्यरस्थापन 
प्ामिकरणका प्मिु का्य्वकारी अमनल पोिरेल सकहतको टोली घटनास्थल पगु्यो ।

२०७७ जेठ ३२ गतेको ्यो स्थलगत मनरीषिण भ्रमणका आिारमा ्यो संखषिप्त प्मतरेदन त्यार 
गररएको र । ्यो प्मतरेदन घटनाले प्ुया्वएको मानरी्य षिमत, भचौमतक षिमत, पकहरो, लगतै्तको उद्ार, 
षिमतको आकंलन, समभाव्य जोखिमको पूरा्वनमुान लगा्यतमा केन�ीत र ।



PB 2

2

. 2 सरुन्चौर, दरुुलुङ पहिरोको प्राविधिक वििरण

घटनास्थल पर्वत सदरमकुाम कुशमा बजारबाट १० ककलोममटर उत्तर पूर्वमा पर्व । पहाडी बसती 
भएपमन प्ाकरमिक रुपमा सरुन्चौर कुनैपमन कहसाबले पकहरो जोखिममा पनने जसतो देखिदैन । गाउँ माम्थ 
घना रन र। रन घना र । जममनको मभरालोपन (slope) पमन पकहरोका लामग जोखिम मामनने भनदा 
मनकै कम देखिनर। िोला, िोलसी, कुलो केकह पमन रैन । बरु रररपररका बामसनदाको लामग सरुन्चौर 
आकर्वक घरबासको ठाउँ हो । होमसटेले व्यरसाक्यक रुप मलँदै गएकाले पमन अन्यत्रका मामनस ्यता 
घडेरी ककनेर बसाइँ सरेको पाइ्यो ।

ठाउँको नाम पमन सरुन्चौर, गाउँ पमन फराककलो ठाउँमा ्थपक्क बसेको र । जंगलको फेदमा 
फराककलो ग्ाभेल सडक र । त्यसममुन लगभग ५० घरको बसती । बसती रररपररका िेतबारी पमन 
फराककलो र, मभरालो रैन । डाडँाको टुपपादेखि गाउँसममको लमबाई ५ स्य ममटर हाराहारी र । 
जेठ ३१ गते साझँपि परेको मसुलिारे पानीले डाडँादेखि पकहरो बगदै आएर गाउँको परुारसममै पगेुको 
दे खिनर । ्यसलाई प्ाकरिक भारामा भेल पकहरो (Debris Flow) भमननर । सामान्यत्या ठूलो 
रुि र बाकलो जंगल भएको ठाउँ पकहरोको कहसाबले सरुखषित मामननर तर भेल पकहरोले ठूला-ठूला 
रुिलाई जरादेखि नै उिेलेर सोत्तर बनाउँदै बगाउँर । सरुन्चौर ्यसतो अप्त्यामसत पकहरोको खिकार 
भएको देखि्यो । 

3. सरुन्चौर पहिरोरे पुररालुएको क्षति

क्र.स.ं स्थान घरमूलीको नथाम मथानवीय क्षति 
(जनथा) भौतिक क्षति

१. कुश्मा-३, दरुुलुङ, 
सरुन्चौर तरुबहमादरु थमापमा, ६ घर, गोठ

२. कुश्मा-३, दरुुलुङ, 
सरुन्चौर क्रमा विक ३ घर, गोठ

कूल
९ जनथा  

तीन घर दईु गाेठ
२ घरगोठ

स्थलगत भ्रमणका क्रममा हामीले प्मिु खजलला अमिकारी, प्हरी प्मिु, जन प्मतमनमि, करमभन्न 
सरकारी अमिकारी र जनप्मतमनमिहरुसँग घटनाबारे जानकारी मल्यौं । दरैु परररार नखजकैको गाउँबाट 
सरुषिीत र राम्ो ठाउँ भनदै सरुन्चौरमा घडेरी ककनेर बसाइँ सरेका ्थाहा भ्यो । भारत र िाँडीमा 
रोजगारी गरेर कमाएको पैसाले उनीहरुले ्यो ठाउँमा घरघडेरी जोडेको रहेरन ्।कसैले सइँुको पमन नपाइ 
रातको सम्यमा ्यमत ठूलो दिुद घटना भ्यो । दईु परररारलाई पकहरोले केकह मरनमा मनमलदद्यो । 
स्थलगत भ्रमणका क्रममा के देखि्यो भने सं्योगले गाउँका िेरै घर जोमगएको रहेर र ्यो भनदा िेरै 
ठूलै जोखिमबाट सरुन्चौर ब्ेको रहेर । त्यो पकहरो अकहले गएको भनदा १०/२० ममटर दाकहनेबाट 
गएको भए रीसौं घर ्यसैगरर माटोमा मबलाउने रहेरन ्र झन ्ठूलो जनिनको षिमत बेहोनु्वपनने रहेर । 
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4. सरुन्चौर पहिरोमरा जररान गुमराउने र बेपिराको वििरण 

क्र.स.ं मृिकको नथाम कैतियि

१. तरुबहमादरु थमापमा ्तृ्ु

२. म्नकु्मारी थमापमा ्तृ्ु

३. दीपमा थमापमा ्तृ्ु

४. वििेक थमापमा ्तृ्ु

५. विविशमा थमापमा ्तृ्ु

६. सम्माट थमापमा ्तृ्ु

७. क्रमा वि.क. ्तृ्ु

८. प्रम्शमा वि.क. ्तृ्ु

९. जेमनश वि.क. ्तृ्ु
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. 5 उददरार, ररािि र पुनर्सरालुपनरा

सरुन्चौर, दलुु्वङमा पकहरो आएको जानकारी खजलला प्िासन का्या्वल्यलाई प्ाप्त हनुासा्थ सदरमकुाम 
कुशमाबाट नेपाली सेना, नेपाल प्हरी र सिस्त्र प्हरी बलको टोली ततकाल परर्ालन गरर्यो । स्थानी्यहरु 
पमन िोज र उद्ारमा सररक भए । उद्ार टोलीले तरुुनतै िोजतलस ्थाल्यो। सरुषिा बल घटनास्थल 
पगुदा तलुबहादरु ्थापाका ६ जना र कमला मबकका ३ जना पकहरोमा हराइसकेका म्थए। सरुषिाकममीले 
रातीबाटै िोजतलास ्थालेर भोमलपलटसमममा ८ जनाको िर फेला परेको र। एक जना बालक अझैं 
हराइरहेका रन ्। घटनास्थलमा संघबाट राक्रि्य सभा अध्यषि सकहतको टोली पगुन ुअखघ नै गणडकी 
प्देि सरकारका आनतररक माममला त्था कानून मनत्री माननी्य हररबहादरु ्मुान त्था प्देिकै उद्ोग, 
प्य्वटन, रन त्था राताररण मनत्री माननी्य करकास लमसाल र प्मिु खजलला अमिकारी िमभपु्साद रेगमी 
घटनास्थलमा उपखस्थत हनुहुनु्थ्यो । 

क्र.
स.ं

रथाहि तिने तनकथाय रथाहि पथाउने प्रति मृिक
जममथा 
मृिक

जममथा

१. गण्डकी प्रदेश सरकमार
तरुबहमादरु थमापमाको आफनत ५०,००० ६ 3,00,000

क्रमा वबकको आफनत ५०,००० २ 1,00,000

२.
जजल्मा विपद ्व्िसथमापन सम्जत तरुबहमादरु थमापमाको आफनत 1,00,000

क्रमा वबकको आफनत 50,000

जममथााः 5,50,000

घटनाको भोमलपलट संघ र प्देि सरकार गरेर दईु परररारका आफनतलाई ५ लाि ५० हजार राहत ददने 
मनण्व्य गरेको र । तलुबहादरु ्थापाको आफनतले ४ लाि र कमला मबकको आफनतले राहत सररुप  
१ लाि ५० हजार पाउने भएका रन ्। ्यो करपद्ा आफनत र घरबार गमुाएका परररारको पनुस्था्वपनाको लामग 
खजलला करपद् व्यरस्थापन समममत र कुशमा नगरपामलकाले ्य्थाखिघ्र आरश्यक मनण्व्य मलनेरन ्।   
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. 6 सरुन्चौर, दरुुलुङको ४५ घर अब जोखिममा

अकसमात आएको भेल पकहरोले सरुन्चौर गाउँका ४५ घर र सरास्थ्य ्चौकी अब जोखिममा 
परेका रन ्। जेठमै गएको पकहरोले त्यो ठाउँलाई जोखिमग्सत बनाइददएको र । ती मध्ेय ७ घर त 
उच् जोखिममा रन ्।पकहरोले रसती माम्थको जंगलमा एउटा िोलसो बनाइददएको र। अब मनसनु 
आइसक्यो। सालािाला स्य ददन मनसनु सकक्र्य हनुर। ्यसमब्मा प्िसत पानी पर्व नै । पानीले 
पकहरोको जोखिमलाई बढाउँर। त्यसैले सरुन्चौरमा पकहरोको जोखिम न्ूयनीकरणका लामग तरुुनत एउटा 
प्ाकरमिक अध्य्यन ्थालन जरुरी र । उसैपमन ्यो ठाउँ नेपालको सबैभनदा िेरै पानी पनने कासकीको 
लमुले नखजकै र र उसतै भगूोलमा र। 

7.  सुझराि 

. 1 पकहरोबाट हनेु जोखिम न्ूयनीकरण गन्व तरुुनत पूर्व त्यारी र प्मतका्य्व ्योजना बनाउने ।

. 2 पकहरोको मसरानदेखि गाउँसँगैको सडकसममै पानी तका्वएर पकहरो मन्यनत्रणका लामग जैमबक 
(Bio – engineering) उपा्य अपनाइहालने । 

. 3 मतृकका परररारलाई पनुस्था्वपना गनने।

. 4 बाँकक बसतीको जोखिम मूल्याङ्कन गरी सारिानी अपनाउन प्करमिक अध्य्यन गनने। 

. 5 पकहरोको लमबाई, ्चौडाई र भकरष्यमा हनुसकने असरबारे स्थलगत अध्य्यन गनने ।

. 6 अकहलेसमम गएका केकह ठूला भेल पकहरो (Debris Flow) बारे अनसुनिान गरी सझुार ददन 
प्ामिकरणको नेततृरमा िहरी करकास मनत्राल्य, रन त्था भ–ूसंरषिण र िानी त्था भगूभ्व 
करभागका प्मतमनमि सखमममलत का्य्वदल गठन गनने।
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पर्वत दलुु्वङमा बनदै गरेको सडक रेउको �नेेज (Drainage) । ्यसतै �नेेज (Drainage) प्णाली पकहरो जोखिम 
भएका ठाऊँहरूमा बनाउन अत्यारश्यक र ।
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नेपाल सरकार
गहृ मन्त्रालय

रािष्ट्रय िवपद जोिखम न्यनूीकरण तथा व्यवस्थापन प्रािधकरण
बबरमहल, काठमाण्डौं, नेपाल

इमलेः  info@ndrrma.gov.np
वेबः  www.ndrrma.gov.np

फाने नम्बरः ०१४२५८२४०
फ्रयाक्स नम्बरः ०१४२००१०३

ः  @NDRRMA
ः  @ndrrma_nepal


