काश्कीको सेती बाढी घटनाको स्थितत :
मानवीय क्षततको ववथतत
ृ वववरण :

 घटना मिति : २०६९-१-२३ विहान ९.३० िजे
 घटनास्थल : काश्कीको सेिी नदीको िहाि क्षेत्र (िुख्यि:
खारपानीको िस्िी र आसपासको अन्य क्षेत्र)

 हराइरहे का र ित्ृ यु भएका व्यक्तिको संख्या :७२
 सनाखि भएका व्यक्तिको संख्या :४०
 हराइरहे का व्यक्तिको संख्या : ३२
 घाइिे व्यक्तिको संख्या : ५
भौततक क्षततको ववथतत
ृ वववरण :

 प्रारं भीक रुपिा क्षतिको अनुिान : रु. ८,२७,५६,५८६। व्यक्तिगि संपक्त्िको क्षति :रु. ३,३९,६४,०००।-

 सािवजतनक संपक्त्िको क्षति :रु. ४,८७,९२,५८६। घरिारविहीनको संख्या : २१ पररिार।
 यािायािका साधनिा ट्यातटर ७, भ्यान १, िोटर साइकल २,टक
२।
 घरको क्षति : खारपातनिा घर एक, पसल साि,र िाछापच्छ्
ु रे िा घर
छ गरर जम्िा १४ घर।

 पाठिपौिा : ८
 सािवजतनक धारा : २

 सडक पतकी १ कक.मि. र कक्च्छ्ि २ कक. मि.।
 झोलुंगेपुल : ४ िटा।

 विद्युि पोल २५ िटा िार सठहि।
 पातनघट्ट २ िटा।

 खानेपातनको पाइप ४५ मिटर।
 पशुधन : ४७ िटा खमसबाख्रा, २ िटा गोरु, भैंसी ३ िटा, कुखुरा ३७
िटा।

राहत ववतरणको अवथिा :

 केन्रीय दै िी प्रकोप कोषबाट रु. २१,००,०००।–
 क्जल्ला प्रशासन कायावलय काक्श्कबाट रु.६,२५,०००। िि
ृ क २५ जनाका पररिारलाई जनही कृयाखिव रु.२५,०००।– र राहि
रु १,००,०००।–

 िि
व िगर र िानध्िज गुरुङ(२ जना)को पररिारलाई
ृ क अजुन
कृयाखिव जनही रु. २५,०००।-

 व्येपत्िा भएका २१ जनाका परीिारलाई जनही रु.२५,०००।–
 घरिारविठहन १३ पररिारलाई क्जल्ला दै िी प्रकोप उद्धार समितिको
तनर्वय ले स्थातनय अन्नपुनव राहि कोषबाट प्रतिपररिार रु
५०,०००।–

 घरिारविहीन ८ पररिारलाई सोही तनर्वय बाटै प्रतिपररिार रु.
२५,०००।–
 अन्नपुनव संरक्षर् क्षेत्र आयाजनाद्िारा प्राप्ि सहयोग २६ जना
िि
ृ क िथा िेपत्िा पररिारका आश्रििलाई जनही रु.१६,५००।-

 क्ज. वि. स. काक्श्कबाट घाइिेलाई रु. २५,०००।–
 घटनाबाट प्रभाविि ३७ पररिारलाई न्यनिि रु. २,०००।– दे खी रु.
५,०००।– सम्ि राहि प्रदान गररएको ।

सनाखत भएका मत
ृ कको नाम-नामेसी:१) मभि बहादरु भुजेल
२) अतनल बब. क.

३) पर्
व ोभा ििाङ
ु श

४) गोपाल िाम्राकार
५) प्रेि घले
६) ओििाया ििाङ
७) जिन
ु ा गरु
ु ङ

८) तिथवकुिारी छन्त्याल
९) दले पुन
१०)
११)
१२)
१३)

तिलसरा पन
ु

जगबहादरु िगर

कृश्नकुिारी िगर
छे साङ ििाङ

१४)

कल्पर्ा राई

१५)

अजुन
व िगर

१६)
१७)
१८)

अिवना िेष्ि
बसन्
ु धरा दहाल

कविन्र इङनाि मलम्बु

१९)
२०)
२१)
२२)
२३)
२४)
२५)

कुि बहादरु पन
ु
राजन बब. क.

इन्र बहादरु गुरुङ
केदार विष्ट

िानध्िज गुरुङ

कुङ्गाबहादरु िािाङ
रिा दिेनी

२६)

हररकला छन्त्याल

२७)

तनिवला िािाङ

व्यपत्ता व्यस्ततहरुको नाम-नामेसस :
१) िल बहादरु गरु
ु ङ
२) बुक्ध्द िी गुरुङ
३) लक्ष्िी गुरुङ

४) खम्बा मसं गरु
ु ङ
५) भै कुिारी गुरुङ
६) पूर्श
व ोभा गुरुङ
७) सक्न्दप ििाङ

८) अतनश िािाङ
९) बधुन्धरा िाम्राकार
१०)
११)
१२)

सुयव कुिारी राई
रश्िी गरु
ु ङ

सरीन गुरुङ

१३)

िीराि जैशी खनाल

१४)

बैलािा ििाङ

१५)

आशिाया िािाङ

१६)

िेन बहादरु लािा िािाङ

१७)
१८)
१९)
२०)
२१)

उक्जर गुरुङ

राि कुिारी गुरुङ
लेसन पुन

िेि बहादरु थापा
सरीिा कमिनी

घटनापतिको पन
ु थिापना तिा पन
ु :तनमााण संवन्धी कारवाही :-

सेति बाढी घटनाबाट भएको क्षतिको विस्िि
ृ वििरर् सहीि पुनस्थापना
कायव संिालन गनवका लागी भौतिक योजना तनिावर् िथा यािायाि व्यिस्था
िंत्रालयिा लेखी पिाईएको ।

