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जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, जसन्धुपाल्चोक 

२०७३ मंजसर मजिनाको जिपदसँग 

सम्बजन्धत प्रजतिेदन 
 

जिल्ला आपतकाजलन कार्ासञ्चालन केन्र, 

जसन्धुपाल्चोक 

२०७३।०९।०४ 
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र्स२०७३ साल मंजसर मजिनामा जसन्धुपाल्चोक जिल्लामा जिपदका घटनािरु धेरै घटेनन् । िर्ाा, सुख्खा, िाडो र्ाम 

नभएकोले गदाा त्र्सबेला घट्ने खालका घटनािरु घटेका छैनन ्। साथै सिारी दघुाटनाको सिालमा पजन कुनै ठुलो 

दघुाटना घटेका जथएनन् । तर बढ्दो जचसोले जिल्लाको माजथल्लो भेग तथा भुकम्प जपजडतिरु सबैभन्दा बढि असर 

पने दजेखन्छ ।   

ताजलका 1: मंजसर मजिनामा घटेका घटना जििरण 

क्र.स. घट्नाको ढकजसम सखं्र्ा कैढिर्त 

१ प्राकृजतक जिपद ०  

२ आत्मित्र्ा २   

३ ित्र्ा १   

४ आगलागी २   

५ सडक दघुाटना २   

६ अन्र् (भीरबाट खसेर मरेको) १   

साथै मंजसर मजिनामा जिल्ला दिैी प्रकोप उद्धार सजमजतको बैठक मजिनाको पजिलो ढदन (१ गते बुधबार) सम्पन्न 

भएको जथर्ो । उक्त बैठकको जनणार्िरु र्स प्रकार रिकेा छन्: 

१. जिल्ला स्तरीर् जिपद पूिातर्ारीको लाजग DMPC गठन भई जिल्लाको समग्र जिपद व्यिस्थापनको क्षेत्रमा 

कार्ा गने जिम्मेिारी प्रदान गररएकोमा जिल्लाको जिपद िोजखम न्र्ूजनकरण रणनीजत तर्ार गरी सोिी 

रणनीजत बमोजिम िालसम्म ६० िटा गाजिस मा स्थानीर् िोजखम न्र्ूजनकरण व्यिस्थापन र्ोिना तिुामा 

प्रकृर्ा अगाडी बिाईएको छ । िालसम्म ६० िटा गाजिस मा भैरिकेो कार्ाको अनुमोदन गरी थप गाजिस 

मा समेत अन्र् सिर्ोगी संस्थािरुसँग समन्िर् गरी जिल्लाका सम्पूणा गाजिस एिं न.पा. िरुमा स्थानीर् 

िोजखम व्यिस्थापन र्ोिना (LDRMP) जनमााण कार्ा अगाडी बिाउने जनणार् गररर्ो । 

२. UNDP को तिा बाट र्स जिल्लामा आगामी समर्मा सञ्चालन गने CBDMA-II कार्ाक्रमका सन्दभामा बैठक समक्ष 

िानकारी भर्ो । 

३. जिल्ला आपतकाजलन कार्ासञ्चालन केन्र (DEOC) को गोदाम घर जनमााणका लाजग उपर्ुक्त र सुरजक्षत स्थान 

छनौट गरीढदन आग्रि सजितको पत्र श्री गोरख बिादरु गण समक्ष पठाई सढकएको छ । श्री गोरख बिादरु 

गणको सुरक्षामा रिने गरी Rub house स्थापना गरी DEOC warehouse का रुपमा प्रर्ोग गने जनणार् गररर्ो । 

४. जिल्ला आपतकाजलन कार्ासञ्चालन केन्र DEOC को दजैनक कार्ा सञ्चालन र जिपद पूिा तर्ारीका लाजग 

आिश्र्क पने सामाग्रीिरु जिजभन्न जनकार्िरुबाट सिर्ोग प्राप्त भए अनुसार व्यिजस्थत रुपमा भण्डार गरी 

राख्ने जनणार् गररर्ो । 

५. जिल्लामा जिर्र्गत सरकारी कार्ाालिरु मािा त सरकारी र गैह्र-सरकारी श्रोत-साधन पररचालन गरी 

पूनाजनमााण र पुनस्थाापना कार्ािरु सञ्चालन भैरिकेा छन् । र्सरी सञ्चाजलत कार्ाक्रमिरुको सन्दभामा 

सम्बजन्धत जिर्र्गत कार्ाालिरुले सरकारी र गहै्र-सरकारी क्षेत्रसँग समन्िर् गरी भएका काम कािाािीका 

सन्दभामा आगाजम DDRC बैठक समक्ष प्रजतिेदन प्रस्ततु गने जनणार् गररर्ो ।  

६. सशस्त्र प्रिरी बल जसमा सुरक्षा कार्ाालर्, लामोसाँघुले प्रर्ोग गरररिकेो पाल २ (दईु) पत्र अमुदन गररर्ो ।  

बढ्दो जचसोलाई मध्र्निर राख्द ैजिल्लामा सरकारी तथा गैह्रसरकारी जनकार्िरुल ेन्र्ानो कपडा जितरण, काठ-

दाउराको व्यिस्था, जचसोबाट बच्न ेउपािरुसँग सम्बजन्धत िनचेतनामुलक कार्ाक्रमिरु सञ्चालन गना आिश्र्क पना 

सक्छ । त्र्सैले जचसोबाट बच्न जनम्न उपार्िरु अपनाउन सढकन्छ: 
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 जचसोको समर्मा न्र्ानो र बाक्ला लुगािरु मात्र लगाउने; 

 घर तथा गोठिरुमा जचसो नपस्ने गरी बारबेरको व्यिस्था गने; 

 जिमपात भईिालेमा घरबाट बाजिर नजनस्कन,े र्ढद जनस्कनै परेमा बाक्ला लुगािरु लगाएर मात्र जनस्कन;े 

 तातो झोल पदाथा प्रशस्तै जपउने; 
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जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, जसन्धपुाल्चोक 

सिारी दघुाटनाको जििरण, मजंसर २०७३ 

             

      घाईतेको जििरण मतृकको जििरण     

क्र.स.ं स्थान जमजत र समर् म. प.ु बा. िम्मा म. प.ु बा. िम्मा जििरण कै. 

१ िुजल्पङडाँडा-६ 
२०७३।०८।११; 

०५:३०  
३ १ ० ४ ० ० ० ० 

आिन्तको पार्टामा सिभागी भई घरतिा  आईरिकेो बा१३च ६२०४ नं. को बोलेरो 

जपकअप गाडी आिँै अजनर्जन्त्रत भई पल्टन िाँदा सडकबाट अ. ५० जम. तल खजस 

दघुाटना भएको । उक्त गाडीमा सिार ४ िना र्ात्रिरु घाईते भई उपचारको लाजग 

धुजलखेल तिा  लजगएको । गाडी घटनास्थलमै रिकेो । चालक िरार रिकेो । 

घाईतेिरुमा: कदमबास १ बसे्न ३३ िर्ाकी गणेशदेिी शे्रष्ठ (गम्भीर); कदमबास-१ 

बसे्न ३८ की र्ममार्ा शे्रष्ठ (गजम्भर), िुलजपङडाँडा-६ बसे्न िर्ा ३८ को िानकीदेिी 

शे्रष्ठ (सामान्र्) र ठुलोजसरुिारी-३ बसे्न िर्ा ४५ को गोजिन्द शे्रष्ठ (सामान्र्) । 

चालक: ठुलोजसरुिारी-३ बसे्न रजिन शे्रष्ठ   

२ 

गाती-९, 

अरजनको 

रािमागाको 

बोडारल्र्ाण्ड 

२०७३।०८।२२; 

२३:३० 
० १ ० १ ० ० ० ० 

अरजनको रािमागाको बोडारल्र्ाण्ड भने्न स्थानमा चाकुबाट मध्र्-भोटेकोशी 

िाईड्रोपािर तिा  आउदै गरेको बा१२च १०४२ नं. को बोलेरो गाडी अजनर्जन्त्रत भई 

सडकबाट अ. १०० जम. तल खस्दा गाडी चालक जि.जस.पा. घुम्थाङ-७ बसे्न िर्ा २५ 

को पूणा ब. जि.क. घाईते भई उपचारको लाजग ढक्रस्टान अस्पताल, बाह्रजबसे ल्र्ाएको 

। टाउको र पेटमा चोट लागेको र अिस्था गजम्भर रिकेो । उक्त स्थानमा प्र.ना.जन. 

को कमाण्डमा ७ िना खरटएको ।    

म मजिला 

पु पुरुर् 

बा बालबाजलका 
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जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, जसन्धपुाल्चोक 

जिल्ला आपत्काजलन कार्ाञ्चालन केन्र 

 मजससर घटना जििरण २०७३ 

जस.

न.ं 

गाजिस/

नपा 

समर् र 

जमजत 

घटना

को 

ढकजस

म 

मानजिर् अिस्था 

प्रभाजित 

पररिार 

घरको अिस्था 

गोठ 

क्षजत 

पशपुजन्छ 

क्षजत 

अनमुाजनत 

सम्पजत 

क्षजत जििरण स्रोत 

मृ

त्र् ु घाईत े बेपत्ता िम्मा 

घर 

पणूा 

क्षजत 

घर 

आजंशक 

क्षजत िोजखम िम्मा 

१ 

जशखरपु

र-८ 

२०७३।०

८।०८; 

राती 

२२:०० 

जिद्युत 

सट 

भई 

आग

लागी ० ० ० ० १ १ ० ० १ १ 

बाख्रा-१ 

मरेको ७२४००० 

जभम रािलको एक तल्ले िुसगा-माटोले बनेको कच्ची घरमा 

करेन्ट सट भई आगोलागी भएको भने्न खबर २३:३० बिे 

िानकारी भए पश्चात ई.प्र.का. मेलजम्चबाट प्र.श.नी. 

कालुमान दनुिारको कमाण्डमा ७ िना तथा सुरक्षा बेस 

मेलजम्चबाट स.प्र.ब.ि. जििर् प्रकाश शमााको कमाण्डमा ७ 

िनाको टोली खटी आगो जनर्न्त्रण गरेको ।  रु. 24000, 

चाँदी ३ तोला ब्रासलेट, धान २० मुरी, कोदो १० मुरी, मकै 

१५ मुरी, गह ँ५ मुरी, रटभी-१ थान, लत्ताकपडा गरी ७ लाख 

बराबरको क्षजत भएको । ०१:३० मा आगो जनर्न्त्रणमा 

आएको ।   

जि.

आ.

का.

के. 

२ 

पाङता

ङ-१ 

२०७३।०

८।२५ 

बेलुका 

१६:०० 

आग

लागी ० ० ० ० ० ० ० ० ० १ ० ४०००० 

बेलुका १६:०० बिेको समर्मा जि.जस.पा पाङताङ- १ बसे्न 

िस्त बिादरु भुिेलको मतानमा चुलोको आगो सजल्कन गई 

आगोलागी हदँा अन्नपात, पराल गरी अन्दािी ४०,००० 

बराबरको क्षजत भएको, मानजिर् तथा चौपर्ा क्षजत नभएको। 

जि.

आ.

का.

के 

जि.आ.का.के जिल्ला आपतकाजलन कार्ासञ्चालन केन्र 

स.प्र.ि.ि.  सिार्क प्रिरी िररष्ठ ििल्दार 

 

 

तर्ार गन े               स्िीकृत गन े

जिल्ला आपतकाजलन कार्ासञ्चालन केन्र                अन्तर बिादरु जसलिाल 

                          (का.मु. प्रमुख जिल्ला अजधकारी) 


