
रामेछाप जिल्लाको ललख ुर गोकुलगंगा गाउँपाललक (जखम्ती) को लिच भई िग्ने छलतउन े
खोलामा लमलत 2074/03/31 गते राती परेको लभषण वषााका कारण आएको िाढी 

पहिरोिाट भएको  

क्षलतको हववरण 

क्षलतको हववरण 

मानवीय क्षलत 

1. मतृक संख्या - 2 िना 
2. िेपत्ता संख्या - 3 िना 
3. घाइते संख्या - 9 िना  
 

भौलतक क्षलत 

1. पूणा रुपमा घर क्षलत भएको संख्या - 26 वटा 
2. पहिरोको िोजखम रिेका केिी िस्ती पूणा रुपमा स्थानान्तरण गनुा पने   

3. लसंचाई कुलो पणुा क्षलत संख्या - 35 वटा 
4. खानेपानी आयोिना पणुा क्षलत संख्या - 36 वटा 
5. पश ुपन्छी क्षलत संख्या: गोरु -4 वटा,  भैंसी/रागा -4 वटा,  िाख्रा-16 वटा, िंगरु-

1 वटा,  खरायो-4 वटा र कुखरुा-10 वटा 
6. कृहष क्षलत तर्ा  कृषक संख्या 259 प्रभाहवत, 32.5 िेक्टर खेलतयोग्य िलमना र सो 

िलमनमा लगाईएको िाली क्षलत भएको  
 

राित हवतरणको अवस्था  

1. ललख ुगाउँपाललकािाट 

- अस्थायी आवास लनमााणको लालग रु. 50 ििार र भाडा वतान खररद गनाको लालग रु. 
15 ििारका दरले एकमषु्ठ रु. 65 ििार प्रलत पररवारका दरले 12 घर पररवारलाई 
नगद राित उपलब्ध गराईएको ।  

- मतृक पररवारलाई रु 25 ििारका दरले उपलब्ध गराईएको ।  
 

2. खानपेानी तथा सरसर्ाई लडभिन कायाालयिाट 

- अवरुद्ध खानेपानी आयोिनाको लालग राित स्वरुप 4700 लमटर पाईप उपलब्ध 
गराईएको । 

- सरसर्ाई सम्िन्धी सामाग्री 40 प्याकेट 

- पानी शहुद्धकरण ओषधी 2 काटुान 
 



3. जिल्ला समन्वय सलमलतिाट 

- तारिाली - 110 थान 

- खानेपानी पाईप - 5300 लमटर  

- हवद्दुत पोल -11 वटा 
 

4. जिल्ला स्वास््य कायाालयिाट 

- घाईतेको उद्धार र स्वास््य उपचार -9 िना 
- मतृकको पोष्टमाटाम 2 िना 
- समदुायमा मािामारी रै्लन नददन व्यजिगत सरसर्ाई, वातवरणीय सरसर्ाई, स्वास््य 
सम्िन्धी िनचेतनामूलक अलभवदृ्ध कायाक्रम सञ्चालन गररएको ।  

 

5. लसंचाई लडलभिन कायाालयिाट  

- प्राहवलधक टोली खटाई क्षलतको हववरण संकलन गरी भएको क्षलत लगत स्टमेट तयार 
गरी हवभागमा पठाईएको     

 

6. जिल्ला कृहष हवकास कायाालयिाट  

- प्राहवलधक टोली खटाई क्षलतको हववरण संकलन गरी क्षलतको हववरण हवभागमा 
पठाईएको   

 

7. जिल्ला पश ुसेवा कायाालयिाट  

- प्राहवलधक टोली खटाई उि टोलीले पश ु पन्छीको अन्दािी चार लाख िीस ििार 
िरािरको क्षलतको हववरण हवभागमा पठाईएको   

 

8. महिला तथा वालवाललका कायाालयिाट  

- पीलडत 10 घर पररवारलाई प्रलत पररवार 2 वटाका दरले िम्मा ब्याङ्केट 20 थान   
 

9. नपेाल रेडक्रस सोसाईटी शाखा रामेछापिाट 

- पीलडत 7 घर पररवारलाई देिाय िमोजिमको 1/1 थान राित समाग्री उपलब्ध 
गराईएको  

िाल्टीन -7 थान,  भाडाकुडा -7 थान,  व्याल्केट -7 थान,  

लिपाल -7 थान,  साडी -7 थान,  कुथाा -7 थान,  

पाईन्ट -7 थान,  डोरी-7 थान,   

- लिपाल 44 थान (गोकुलगंगा गापा र्पुा-24 र ललख ुगापा जखजम्त-20) 

- मजडड - 20 थान (ललख ुगापा जखजम्त-20) 
 

 



10. व्यजि तथा संघ संस्थािाट  

- माननीय आङटवा शेपााज्यूिाट  

पीलडत 7 घर पररवारलाई 5 ििारका दरले नगद राित रु. 35 ििार हवतरण गनुा 
भएको ।   

 

- गैसस मिासंघिाट 10 घर पररवारलाई देिाय िमोजिमका राित समाग्री हवतरण 
गररएको 

-   -    -   -
-    -    -

- 

 
  

  

  
 

 
   

 

 

 

 



11. िाल सम्म हवतरण भएको कुल िम्मा   

चामल - 2170  केिी दाल - 110 केिी तेल - 70 लल.  

नून -50 केिी स्वयवीन -10 केिी आलू -50 केिी 
जचउरा -275 केिी चाउचाउ -55 काटुान  हवस्कुट-48 काटुन  

पलुनउ -20 वटा लगलास -100 वटा तन्ना -40 वटा  

कराई -35 वटा डेक्ची -20 वटा म्याटे्रक्स -20 वटा 
कुकर -15 वटा भेष्ट -100 थान ट्राउिर -100 थान 

खानेपानी 52 काटुान मग -30 वटा भिुीया -44 केिी  

हवटेन राइस -23 प्याकेट कपडा -30 सेट प्याड -50 वटा 
रुमाल -50 वटा झलु -100 वटा हर्ल्टर -30 वटा  

सािनु -50 वटा लिपाल - 61 वटा  लभिी लगुा -100 वटा 
िाल्टीन -37 वटा भाडाकँुडा 7 सेट मडडी -67 वटा  

साडी -7 वटा कुथाा -7 वटा पाईन्ट -7 वटा 
डोरी -7 वटा टेडट -20वटा फु्रन दाना -3 प्याकेट 

12. पषु्पलाल मागाको तत्काल ममात गरी िाटो सचुारु गररएको । 

13. माननीय गिृ मन्िीज्यू मार्ा त केन्रसँग गररएको अपेक्षा  

क) जखम्ती देजख गोकुलगंगा, उमाकुडड गाउँपाललका तथा सोलखुमु्ि ु र ओखलढंुगाको केिी 
भागमा सहुवधा           पु याएको सडक अवरुद्ध िुँदा सवासाधरणलाई आवत िावत गना र 
आपलुता व्यवस्था सचुारु गना कदठनाई भएको छ । सो िाटो खलुाउन िाल गोकुलगंगा र 
उमाकुडड गाउँपाललकािाट प्रयास भैरिेको छ । यसलाई थप भरपदो र िाहै्र महिना िाटो 
सञ्चालन िनेु िाटो लनमााण गना सडक हवभागसँग अनरुोध भएको छ । सो अनरुोध िमोजिम 
ििेट व्यवस्था िनु सकेमा िाटो लनमााण िनु सक्ने देजखन्छ ।  

ख) िाढी पहिरो प्रभाहवत क्षेि तथा जखम्तीको र्ाँटमा समेत लसंचाई िनेु कुलोको क्षलत 
भएकोले उवार भलूममा खेती लगाउन र लसंचाई अभावमा अपेजक्षत उत्पादन िनु कदठन छ 
। यसको लालग तत्काल लसंचाई कुलो लनमााण तथा ममात गना लसंचाई लडभिन कायाालय 
मार्ा त लसंचाई हवभागमा अनरुोध भएको छ । सो कायाको लालग आवश्यक ििेट 
व्यवस्थाको लालग पिल गररददन ुिनु अनरुोध  छ ।  

  प्रस्ततुकताा 
  सूया ििादरु खिी 
  प्रमखु जिल्ला अलधकारी 


