
 

 

 

बाजरुाको असिना पानन र बाढीको घटना :- 
 

घटनाको िंक्षिप्त बबवरण : 

 घटना मिति :-२०६९-०२-१८ 

 घटनास्थल :-बााँधु – ९ पििलडाली र कोल्टी  

 घटनाको प्रकृति :- भीषण वषाा र हावाहुरीका कारण ढुङ्गा िाटो 
सहहिको बाढी आएको 

 प्रकोि :- घरहरु भत्ककएर जनधनको क्षति भएको 
 िानवीय क्षति :- ५ जनाको िकृयू र ३ जना  गंभीर घाईिे 
 भौतिक क्षति :- १५ वटा घर िुणा र २६ वटा घर आमंिक क्षति 

 प्रभापवि िररवार :- ३७ िररवार  

तत्कालको प्रनतकार्यको अवस्था :- 

 घाईि े४ जनालाई उिचारका लागी हेमलकोप्टरबाट नेिागंज ल्याईएको 



 प्रकोि स्थलिा िककाल सुरक्षाकिी, संघ संस्था र स्थानीय 
जनसहभागगिािा उद्धार र राहि काया संचालन गररएको  

मतृकको नामावली :- 

 बााँधु – ९ बस्ने वषा ६० की सुककली साकी, 
 बााँधु - ९ बस्ने वषा १४ की कररस्िा साकी, 
 बााँधु – ९ बस्ने वषा १२ को लोकराज साकी, 
 बााँधु - ९ बस्ने वषा ३ को दीिेन्द्र लुहार, 
 बााँधु – ९ बस्ने वषा ८४ को रन काकी (उिचारको क्रििा नेिालगन्द्जिा 

िकृयू भएको) 

घाईतेको नामावली :- 

 बााँधु – ९ बस्ने वषा १८ की झरना काकी, 
 बााँधु – ९ बस्ने वषा २ की धिाा काकी, 
 बााँधु – ९ बस्ने वषा ३५ की देउकला काकी 

 

पीडितलाई उपलब्ध गराएको राहतको वववरण :- 

 ििृक ५ जनाका आश्रीिलाई जनही रु. १,००,०००।– 
 िुणा रुििा घर क्षति भएका २१ िररवारलाई जनही रु. २०,०००।– 
 आमंिक रुििा घर क्षति भएका ७ िररवारलाई जनही रु. ७,०००।– 



 सािान्द्य रुििा घर क्षति भएका ५ िररवारलाई जनही रु. ५,०००।– 
 सािान्द्य क्षति भएका ३ िररवारलाई जनही रु. २,०००।– 

प्रनतकार्य िंवन्धध कारबाहहको अवस्था :- 

 पविदको घटना ितिको िुनस्थािना िथा िुन: तनिााण कायाका लागी 
संघीय िामिला िथा स्थानीय पवकास िंत्रालय, स्वास््य िथा 
जनसंख्या िंत्रालय र भौतिक योजना तनिााण िथा यािायाि व्यवस्था 
िंत्रालयिा अनुरोध गरी िठाईएको ।   

 संिाननीय प्रधानिंत्री ज्यू बाट घटनास्थलको तनरीक्षण िथा तनदेिन 
हदने काया भए िुिापवक घटना स्थल र आसिासको के्षत्रको भौगोमलक 
िथा भौगभीक त्स्थतिको सिेि अध्ययन गरी प्रतिवेदन िेि गना 
सुदरु ित्चचिाञ्चल पवकास के्षत्रका के्षत्रीय प्रिासकको अध्यक्षिािा ३ 
सदस्यीय अध्ययन कायादल गठन भै काया प्रारम्भ गरीसकेको । 

 

 

 

 

 

 


