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बर्दायत बतढी प्रकोप- २०७१ 

१. परिचयः 
गि २०७१/०५/२८, २९ र ३० गिे कर्ािली र बबई नदीको िलािार क्षेत्रिा भएको भीषर् बषाि र 

कर्ािली, बबई, गेरुिा, भादा, िानखोला आर्द नदीखोलािा आएको अकल्पनीय बाढीबाट बर्दियािा िेरै िनिन 
गुिेको छ भने  अरबौको भौतिक क्षति भएको छ । स्थावपि प्रर्ाली अनुरुप बाढीको पूिि सूचना श्रािर् २९ 
गिे देखखनै आिनागररकसम्ि पुयािइएको, सुरक्षक्षि ठाउँिा िाने प्रयत्न गररएको भए पतन सुरक्षक्षि ठातनएका 
स्थानहरु सिेि सुरक्षक्षि रहन सकेनन ्। बेलिा गा.वि.स.को चपेाङ्गिा रहेको बबई नदीको िल सिह िापन 
केन्द्रिा िध्यराििा क्षति पुगेपतछ बाढीको अन्द्दाि हुन नसक्ने जस्थति सजृिि भयो । कर्हल्यै डुबानिा 
नपरेको सदरिुकाि क्षेत्र िलिग्न भई जिल्लाको अन्द्य भागसंग आिागिन अिरुद्ध हुन पुग्यो । 
सदरिुकािबाट ित्कालको उद्धार कायि सहि हुन सकेन । 

बाढीको प्रकोप बढ्ना साथ उद्धार कायिलाई िीब्र बनाइएको धथयो । सोही र्दन सुरक्षाकिी, 
रािनीतिकिी, संघसस्था, क्लिसंग सम्बद्ध व्यजक्िहरु, सििसािारर् सिेिबाट जिल्लाका विमभन्द्न स्थानिा 
पीडडिहरुको उद्धार भयो । हेमलकप्टरबाट पतन िातनसहरुलाई सुरक्षक्षि ठाउँिा ल्याउने काि भयो । दईु र्दनको 
उद्धार कायिको साथ साथै सुख्खा खाना, पानी िस्िा अत्यािश्यक िस्िुहरु पीडडिसम्ि पुयािउने प्रयत्न भयो । 
जिल्ला दैिी प्रकोप उद्धार समितिको ित्कालको तनर्ियबाट हरेक आश्रय स्थल, नगरपामलका, गा.वि.स.हरुिा 
राहि वििरर् गन े संयन्द्त्र बनाई क्रियाशील बनाइयो । आिागिन कर्ठनाई भएका बतनयाँभार, पदनाहा 
गा.वि.स.िा हेमलकप्टरबाट राहि सािाग्री पयुािउने कायि भयो । यही सन्द्दभििा विमभन्द्न स्थानिा खाद्यान्द्न 
खरीद िथा दािाहरुबाट सिेि प्राप्ि गरी वििरर् गने कायि भयो । जिल्ला दैिी प्रकोप उद्धार समिति, दाि ृ
संस्था, दािाहरुबाट सहयोग िुटाउदै वििरर् गने कायि संचामलि रह्यो । प्रारम्भदेखख नै िेपत्िाहरुको खोिी, 
प्राप्ि शिहरुको व्यिस्थापन, ििृ िनािरहरुको व्यिस्थापन लगायिका कायिहरु सुरक्षा तनकाय सिेिको 
सहभाधगिािा सम्पन्द्न गररए । 

प्रारजम्भक िथ्याङ्क ियार भएपतछ २०७१/०५/११ गिेबाट ५१,९४७ िनसंख्यालाई  WFP को सहयोगिा 
खाद्यान्द्न वििरर् भयो भने २८८६० िनसंख्यालाई नेपाल सरकारको िर्ि बाट खाद्यान्द्न खरीद गरी उपलव्ि 
गराउने  र केही स्थानिा खाद्यान्द्न िापि नगद वििरर् गने कायि भयो । पतछल्लो सिय छूट भएको 
िथ्याङ्क सिेि संकलन गररयो । हाल पूर्ि प्रभाविि िनसंख्या ९३,१८९ कायि हुन आएको छ । प्रारम्भ 
देखख नै स्िास्थ्य सेिा प्रदान गररनुका साथ ै स्िास्थ्य मशविर संचालन, पानी शुद्धीकरर्का लाधग औषिी 
वििरर् गने कायिहरु तनरन्द्िर चमलरहेका छन ्। Cluster हरुले  Response Plane ियार गरी स्रोि िुटाउने, 
कायािन्द्ियन गने प्रयत्न भइरहेको छ । विमभन्द्न दाि ृ तनकाय, संघसंस्थाहरुको सिेि सहयोगिा तनरन्द्िरिा 
रहेको छ । हाल नेपाल सरकारको िर्ि बाट १० र्दनको खाद्यान्द्न िापि ३५०/- र लत्िाकपडा िापि ५००/- 
गरी ८५०/- प्रतिव्यजक्िका दरले िथा पूर्ि घर क्षति पररिारलाई ५०००/- र आंमशक घर क्षति भएका 
पररिारलाई ३०००/- का दरले नगद उपलव्ि गराउने कायि भै रहेको र ििृक/ िेपत्िाका पररिारलाई राहि 
रकि उपलव्ि गराउने कायि सिाप्ि भै सकेको छ । यसै गरी विमभन्द्न तनकायहरुको सहयोगिा गैरखाद्य 
बस्िु वििरर्को कायि पतन भइरहेको छ । बबधग्रएका केही संरचनाहरु तनिािर् गने कायि भइरहेका छन ् । 
िापतन यस क्षेत्रिा उल्लेख्य कायि हुन सक्रकरहेको छैन । दशौ हिार क्रकसानको  िनश्रि सिेिबाट बबई 
नदीका पूिी र पजश्चिी नहरिा सीमिि स्थानिा पानी संचालन हुन थालेको छ िर यसलाई पूिििि स्थानिा 
ल्याउन िेरै गनुि बाँकी नै रहेको छ । िूलिः सडक तनिािर् सम्बन्द्ििा प्रभािकारी कायि हुन सकेको छैन भन े



 
 

नीतिगि सिस्याका कारर् पूिाििार क्षेत्रिा स्थानीय तनकायको स्रोि पररचालन हुन सकेको अिस्था छैन । 
िानबालीको रोग तनिारर् गनि क्रकसानहरुलाई केही िात्रािा विषादी उपलव्ि भइरहेको छ भने केही स्थानिा 
दाि ृतनकायको सहयोगिा केही सियको लाधग '' कािको लाधग  नगद '' कायििि प्रारम्भ भइरहेको छ । हाल 
पुनस्थापन गनुि पन ेस्थानहरुको अध्ययन, उपयुक्ि ििीनको खोिी गरी प्रतििेदन उपलव्ि गराउन जिल्ला 
स्िरिा विपि ्पीडडि पुनििास कायिविधि, २०७१ अनुसार प्राविधिक समिति तनिािर् गरी कायि प्रारम्भ गररएको 
छ । यी यस्िा प्रयत्न भएको भए िापतन क्षति र प्रभाविि संख्या अत्यधिक रहेको कारर् अझै पतन िेरै 
कुराहरु सम्बोिन हुन बाँकी नै रहेको छ । पाँच हिार पीडडि पररिारलाई व्यिस्थापन गनि सक्ने क्षििाको 
आँकलन गरेर बसेको दैिी प्रकोप उद्धार समिति बर्दियालाई हालको प्रकोपसंग िुध्न व्यिस्थापकीय, सािन 
स्रोििन्द्य अनेकन चनुौिीहरु रहेको अिस्था छ । उपलव्ि सािन स्रोि र क्षििाको अधिकिि उपयोग गरी 
सबै क्षेत्रको सहयोगिा पीडडिहरुसम्ि पुग्ने तनरन्द्िर प्रयत्न अर्हले पतन िारी रहेको छ । िेरै सकारात्िक 
कायिहरु भएका छन ्िापतन िास्िविकिा भन्द्दा परका विषयले बढी चचाि पाइरहेको विषय भने दःुखद रहेको 
छ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

२. बतढीको प्रभतव 

 प्रारजम्भक आश्रयस्थल संख्याः   ३८ िटा  

 आश्रयस्थलिा रहेका िनसंख्याः  कररब १९ हिार िना । 

 प्रभाविि िनसंख्याः            १ लाख ६५ हिार िना । 

 पूर्ि प्रभाविि िनसंख्याः        ९३ हिार १ सय ८९ िना । 

 सािान्द्य प्रभाविि िनसंख्याः     ७१ हिार ८ सय ११ िना 
(ठूला आश्रयस्थल बाहेक पतन सानो सानो सिूह र आर्न्द्ि कहाँ सिेि हिारौ पीडडिले आश्रय मलएका ।) 

पूर्ा प्रभतववतहरुको ववविर् 

मस.न.ं गाविस/नपा 
विस्ििृ सिेक्षर् 

िम्िा 
 घर स.ं 

िम्िा 
 िनसखं्या कैक्रर्यि परू्ि क्षति आंमशक क्षति 

घर स.ं िनसखं्या घर स.ं िनसखं्या 
1 गलुररया नपा 1681 8434 5633 27603 7314 36037   

2 बतनयाभार 766 4221 1899 10357 2665 14578   

3 बगनाहा 374 2022 794 4498 1168 6520   

4 िोहम्िदपरु 265 1429 339 1919 604 3348   

5 पदनाहा 135 825 659 4165 794 4990   

6 सोरहिा 96 522 142 838 238 1360   

7 नेउलापरु 91 477 190 866 281 1343   

8 िगरागाडी 83 448 630 3588 713 4036   

9 िििार 67 363 396 2249 463 2612   

10 बेलिा 66 288 39 152 105 440   

11 मशिपरु 64 353 160 881 224 1234   

12 ठाकुरद्धारा 61 409 292 1969 353 2378   

13 सयुिपटुिा 46 286 875 5423 921 5709   

14 रािापरु नपा 37 172 815 4587 852 4759   

15 ििनुी 12 48 3 22 15 70   

16 ढोढरी 5 27 186 1176 191 1203   

17 पािाभार 3 21 143 767 146 788   

18 डउेढाकला 2 9 30 164 32 173   

19 खैरीचन्द्दनपरु 2 9 239 1339 241 1348   

20 िोतिपरु 1 5 27 119 28 124   

21 िनैापोखर 1 5 9 41 10 46   

22 िनाउ 1 3 5 28 6 31   

23 कामलका 0 0 12 62 12 62   

िम्िा 3859 20376 13517 72813 17376 93189   
 
 
 
 
 



 
 

३. आपतकतलीन उद्धतिमत संलग्न जनशक्तत ि ननकतय 
 नेपाल प्रहरीः ५६० िना 
 सशस्त्र प्रहरीः २०७ िना 
 नेपाली सेनाः १६० िना 

(विमभन्द्न संघसस्था, रािनीतिकिी, क्लब, सबिसािारर् सिेि हिारौ संलग्न) 

उद्धति गरिएको जनसंखयतः १५३५० जनत   

    (हेमलकप्टरबाट ३५० िना सिेि) 
 

४. सनतखत भएकत मतृक  
मस.न. नाि मलङ्ग उिेर ठेगाना रे्ला परेको 

मिति 

१ मशि वि.क. प ु १८ ग.ुन.पा.२ २०७१/४/३० 

२ िाकीर िागिान प ु ३२ बाँके ितनकापरु-८ २०७१/४/३१ 

३ िीर बहादरु िली प ु २७ बेलिा-७ चेपाङ्ग २०७१/४/३१ 

४ नरेन्द्र राइ प ु २४ बाराहापोखरी-२,खोटाङ्ग २०७१/४/३१ 

५ बलबहादरु खत्री प ु ६० ग.ुन.पा.-५ २०७१/४/३१ 

६ हकि बहादरु सनुार प ु ६५ बतनयाभार-४ २०७१/४/३० 
७ हुन्द्ना थारु प ु ७३ बतनयाभार-२ २०७१/४/३१ 
८ तिि ेटिटा प ु ६५ बतनयाभार-४ २०७१/४/३१ 
९ देउशिि भण्डारी प ु ७४ बतनयाभार-४ २०७१/४/३१ 
१० विकास थारु प ु ३ बतनयाभार-५ २०७१/४/३१ 
११ लालबहादरु 

िािाङ्ग 
प ु ३५ काभ्र े भकुण्ड(ेमशिपरु पोष्टिा कायिरि 

ििान) 
२०७१/५/६ 

१२ मलला थारु प ु २६ िगरागढी-५ २०७१/४/३१ 
१३ देउकला धगरी ि ५४ बतनयाभार-४ २०७१/४/३० 
१४ काली सनुार ि ५८ बतनयाभार-४ २०७१/४/३० 
१५ पवित्रा वि.क. ि ३८ बेलिा-७ बाटुले २०७१/५/४ 
१६ िनसरी खत्री ि २० ग.ुन.पा.-५ रािपरु २०७१/५/५ 
१७ पखूर्ििा टिटा ि ११ बतनयाभार-४ ०७१/४/१२ 
१८ पखूर्ििा थारु ि ३५ बतनयाभार-४ २०७१/५/१४ 
19 अििृ थारु प ु ५ बतनयाभार ४ २०७१/५/२८ 
२० धगिा साकी ि २६ ग.ुन.पा.५ रािपरु २०७१/5/१ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

५. वेपत्ततहरुको ववविर् 
l;=g= j]kQf ldlt  gfd y/  lnË pd]/  7]ufgf 

1 @)&!.$.@(  ljgf]b jnL k'?if-afns_ % a]n'jf & v r]kf8= 

2 ,, ,,  s0f{ a=jnL ,, ,,  !=% ,, ,,  

3 ,, ,,  hgs a:g]t  ,, ,,  !@ ,, ,,  

4 ,, ,,  s[i0f kl/of/  ,, ,,  @ ,, ,,  

5 ,, ,,  ulh{t la=s= k'?if $% ,, ,,  

6 ,, ,,  od'gf kl/of/ dlxnf @# ,, ,,  

7 ,, ,,  dlxdf lj=s= ,, ,,  !* ,, ,,  

8 ,, ,,  k'0f{dfof jnL ,, ,,  @# ,, ,,  

9 @)&!.$.#) 6'5]Gb| lu/L vqL ,, ,,  $* u'gkf % /fdk'/ 6kf/f 

10 ,, ,,  cfO{lt vqL dlxnf %) ,, ,, 

11 ,, ,,  dGh' vqL ,, ,,  $ ,, ,,  

12 ,, ,,  sfnL yf?  aflnsf # algofef/ $ 

13 ,,  ,, s[i0f kl/of/  k'?if  #% dfgk'/ 6k/f %alb{of 

 

 

६. शब प्रतप्त भएको ति सनतखत हुन नसकेकतहरुको ववविर् 

ि.सं. वििरर् क्रकमसि अ.उिेर रे्ला परेको ठाउँ मिति 

1 gv'n]sf] afns !) a]njf & af6'n] r]kfu @)&!.$.#) 

2 gv'n]sf] afns @ u'=g=kf=@ @)&!.$.#! 

3 gv'n]sf] klxrfg gePsf] 
 

;f]/xjf ! dfgvf]nf @)&!.$.#! 

4 gv'n]sf] k'?if #% augfxf ! rGbgk'/ ;f=j= ,, ,,  

5 gv'n]sf] aflnsf १२ /fhfk'/ gkf=@ bf}ntk'/ s0ff{nL gbLsf] 

lsgf/fdf  
@)&!.%.! 

6 gv'n]sf] k'?if १८ u'gkf % /fdk'/ 6k/f ;fd'bflos jg ,, ,,  

7 gv'n]sf] dlxnf ४५ ,,  ,, @)&!.%.@ 

8 gv'n]sf] dlxnf १७ ,,  ,, ,, ,,  

9 gv'n]sf] aflnsf !) v}l/rGbgk'/ ^ s0f{fnL gbLsf] lsgf/df   @)&!.%.# 

10 gv'n]sf] k'?if ^) u'=g=kf= !) efbf,afl6sf ;f=d'=jg glhs @)&!.%.$ 

11 gv'n]sf] k'?if $% u'=g=kf= @ efbf glbsf] lsgf/fdf  )&!.%.$ 

12 gv'n]sf] dlxnf  ४५ u'=g=kf= & efbf gbLsf] lsgf/df  @)&!.%.% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

७. प्रतिक्भभक ितहत ववतिर् २०७१/४/३० देखख २०७१/५/१० सभम 
सुखखत खतनतः 

 धचउराः ५१६६ केिी 
 चाउचाउः १४०१ काटुिन 

 धचनीः १७५० केिी 
 विस्कुटः ६१३ काटुिन 

 दालिोटः २०५१ पाकेट  
 भुिाः ९७६ केिी 
 पानीः २८४ काटुिन 

 रु्रनदानाः ५० पाकेट 

 िैनबत्िीः १००० गोटा 
 सलाईः १००० गोटा 
 अक्िा गाडिः २ काटुिन 

 

खतद्यतन्न  

 चािलः १७२९२४ केिी 
 दालः ३६६६ केिी 
 िेल १२८२९ ली. 
 सोयाविन १३६ केिी 
 नूनः १६६९ केिी 
 िरकारीः १८२ केिी 
 वपठोः ४ क्िी 
(नेपाल सरकार, WFP, विमभन्द्न सघंसस्था, उद्योगी, व्यापारी, सििसािारर् सिेिको सहयोग प्राप्ि भएको) 
 

८. दोस्रो चिर्को ितहत ववतिर् २०७१/०५/११ देखख २०७१/०५/२४ सभम 

सस्थत/ननकतय  खतद्यतन्न/ 
नगद  

परिमतर्  कैफियत  

नेपतल सिकति 
७१५० िनसंख्या  

खाद्यान्द्न  २८.५ िे.ट.   

नेपतल सिकति  

१६१८३ िनसंख्या  
नगद  ४०४५७५०/-  प्रतिव्यजक्ि २५०/-का दरले  

WFP  

५१९४७ िनसंख्या  
खाद्यान्द्न  २५४.५४ िे.ट.  चािल, दाल, िेल र वपठो संलग्न 

रहेको 
 



 
 

९. तसे्रो चिर्को ितहत ववतिर् २०७१/५/२५ देखख २०७१/६/२१ 
ितहत िकम ववतिर्को मतपदण्ड 

 १० र्दनको खाद्यान्द्न िथा लत्िाकपडा बापि 

 रु ५००+३५० गरी रु. ८५०/-   प्रतिव्यजक्ि 

 पूर्िघर क्षति रु. ५०००/-    प्रतिपररिार 

 आंमशक घरक्षति रु. ३०००/-    प्रतिपररिार 

 ििृक/िेपत्िा रु. ४००००/-     प्रतिव्यजक्ि 

    रु. १०००००/-    प्रतिपररिार 

 

१०. चौथो चिर्को ितहत ववतिर् २०७१/६/२२ देखख यतत 
 ३० र्दनको खाद्यान्द्न बापि १५००/-   प्रतिव्यजक्ि 

 चाडपिि खचि बापि ३०००/-    प्रतिपररिार 

 

११. हतलसभम प्रतप्त िकमः 
गहृ िन्द्त्रालयबाटः      रु. ३३ करोड ९० लाख १४ हिार ४ सय ७८ िात्र । 
दाितृनकाय, संघसस्था, दािाबाटः    रु. ४५ लाख ३८ हिार ३ सय ८८ ।  

दवुै गिी जभमतः   रु. ३४ किोड ३५ लतख ५२ हजति ८ सय ६६ मतत्र । 
 

 

ववतरित ितहत िकम (गहृ मन्त्रतलय) 
पूर्ि घर क्षति     ३६५८ × ५०००/-   रु. १,८२,९०,०००/-  

आंमशक घर क्षति  १२९५३ × ३०००/-   रु. ३,८८,५९,०००/-  

खाद्यान्द्न/कपडा   ८९४५० × ८५०/-   रु. ७,६०,३२,५००/-  

खाद्यान्द्न        १६१८३ × २५०/-   रु. ४०,४५,७५०/-  

चाड पिि खचि  १६३४७ × ३०००/-   रु. ४,९०,४१,०००/- 
खाद्यान्द्न  ८९१०२ × १५००/-   रु. १३,३६,५३,०००/- 
ििृक/िेपत्िा पररिार २० व्यजक्ि(१८+१२)   रु. ३२,४०,०००/-  
       

     जभमत        रु. ३२,३१,६७,२५०/- 

 

८. गैिखतद्यबस्तु(NFRI) ववतिर्ः 
सहयोगी सस्थत/ननकतय उपलव्ध सतमतग्री सेट कैफियत 

DDRC बत्रपाल २४९१ थान  

नेपाल रेडिस सोसाइटी नम्स अनुसार ९१०  

काररिास नेपाल ,, ७८६  

सेभ द धचल्रने ,, ९४७  



 
 

केयर नेपाल ,, ४०१  

युनाइटेड मिसन टु नेपाल ,, १०३  

नेपाल युिा सस्था ,, १९९  

आर आर एन ,, ३७४  

प्लान नेपाल ,, ८३१  

िल्ड मभिन ,, २९०  

हेल्प नेपाल नेटिकि  ,, ५५०  

LWF नेपाल ,, २५५  

जभमत  ५६४६  

(पूर्िघर क्षति ३८५९ लाई वििरर् भइसकेको िर वििरर् आउन बाँकी) 
 

१२. खतनेपतनी तथत सिसितई 

सस्थत 
ववतिर् सतमतग्री 

एतवत ट्यतव्स वपयुस हतइक्जन फकट 

जि.स्िा.का.  १८७७०  ३२९  ०  

रेडिस/युतनसेर्  १९५०००  ०  ८३५  

केयर नेपाल  ०  ०  ४०१  

बेस बर्दिया  ०  ३०००  ०  

अक्सर्ि/ र्ाया नेपाल  ०  १९६८  ११६८  

जि.आई. िेड./जि.स्िा.का.  ०  ०  ८०४२  

जभमत २६४२७० ६७२६ १०४४६ 

 

िाराहरुको कोमलर्िि परीक्षर्       २८  

कोमलर्िि देखा परेको             १४ 

 

१३. स्वतस््य शशववि संचतलनः 
स्वतस््य शशववि संखयतः-   ३७ 

 नेपाल प्रहरीः-    ३ 

 नेपाली सेनाः-    १ 

 ADRA Nepal:-    २ 

 AmdaNepal:-    ३ 

 ST. Xavier Student:-   १ 

 Redcross:-    २ 

 नेपाल तनिाििी कििचारी युतनयन १  जिल्ला स्िास्थ्य कायािलय एक्लैः- २४ 

 

स्वतस््य शशववि संचतलन भएकत ठतउँहरु 

 सूयिपटुिा - १ 

 ठाकुरद्धारा-  २ 

 मशिपुर-  १ 

 नेउलापुर-  १ 

 बगनाहा-  ४ 

 बतनयाभार-  ५ 

 पदनाहा-  २ 

 िोहम्िदपुर-  २ 



 
 

 गुलररया-  १९ 

 

जभमत उपचति गरिएकत (शशवविमत) ववितमी संखयत-  ९१३७ जनत 
 
 

 जिल्ला अस्पिालिा २०७१/०५/०१ देखख २०७१/०५/२९ गिेसम्ि िम्िा रोगी संख्या-२७७१ िना बाढी 
प्रभाविि क्षेत्रबाट-३१५ िना । स्िास्थ्य तनकाय(जिल्ला अस्पिाल सिेि)हरुले आ-आफ्नो जिम्िेिारी क्षेत्रिा 
तनयमिि औषिोपचार अनुगिन, Observation भइरहेको । कुन ैपतन क्रकमसिको सरुिा/गम्भीर रोगको Out 

break  नभएको । िौसिी विरािी, आंखा पाक्ने वििारीको केही प्रभाि देखखएको । 
 
 

१४.  भौनतक क्षनत 

  स्वतस््य तिा ः 
 जिल्ला अस्पिाल, बगनाहा स्िास्थ्य चौकी, सुयिपटुिा उपस्िास्थ्य चौकी र दौलिपुर स्िास्थ्य चौकीिा 

सिेि गरी पूिाििार, सुक्ष्िदशिक यन्द्त्र, औषिी र र्तनिचर सिेि गरी रु. ७ लाख ५५ हिार बराबरको 
क्षति । 

पशुचौपतयतः  

 चौपायाः २०५२ िटा, पंक्षक्षः १९८५३ िटा गरी िम्िा २१९०५ पशुपँक्षीको  कूल क्षेति रु. ६ करोड ७६ 
लाख २६ हिार ७ सय ५०  

 विरािी पशुचौपायाहरुको स्िास्थ्य परीक्षर् भै रहेको । 

सडकः  
हुलतकी ितजमतगा तिा ः िुतििहा-गुलररया-बेलिाचोक(ढोढरी) भुरीगाउ सडक अन्द्िगिि  भएको क्षति ४ करोड 

३५ लाख । 

सडक डडशभजन तिा ः नेपालगंि- गुलररया, देउराली हरे खण्ड, पूििपजश्चि राििागि, भूरीगाउ- कर्ािली 
खण्ड/ अम्रेनी- ठाकुरद्धारा सडक क्षेत्रिा भएको क्षति ६ करोड ७१ लाख 

-िुतििहा-गुलररया खण्डिा काि भै रहेको र गुलररया- खरैापुर खण्डिा डाइभसिन बनाउन स्रोि तनकासाको 
लाधग पहल भैरहेको । 

 शसचंतईः  

 बबई शसचंतई आयोजनत बैदी तिा  
 पजश्चि मसचंाई प्रर्ाली अन्द्िगिि दायािर्ि को Guide bund, ढोढरी मलकं नहर, DS transition  देखख Eelpout 

Crossing िर्ि को िूल नहर क्षति भएको । 

 पूिी मसचंाई प्रर्ाली अन्द्िगिि Afflux bund  भत्की Concrete lining branch land secondary canal सेटमलगं 
िेमसनिा सिेि क्षति भएको । 

 यी नहर मसष्टिलाई पुनस्थािपना र तनिािर् गनि पजश्चिी प्रर्ाली िर्ि  २० करोड र पूिी प्रर्ाली िर्ि  ५ 
करोड गरी िम्िा २५ करोड लागि लाग्ने देखखने । 

 आयोिनाबाट २३५०० थान खाली मसिेन्द्ट बोरा िथा १३५ थान िाली उपलव्ि गराई गरी १०५०० िनाको 
िनश्रिदान सिेिबाट नरहका विमभन्द्न ठाउको िििि कायि भै रहेको । 

 पजश्चि नहर िर्ि  िििि र नहर सुचारु गनि एक्स्याभेटर ल्याउनका लाधग प्रयत्न भै रहेको । 



 
 

म.प. शसचंतई ववकतस डडशभजन नं. २ कतयतालय बतँके 

 बेलिा ७ बाटुले कुरु, डउेढाकला रेहुखोला, प्रिापपुर नेउलापुर, िोहनपुर-िढेला-भुट्कैया मशिपुर, धगठेनाला 
मशिपुर, सुयिपटुिा, ठाकुरद्धारा भादनाला िििारिा िुल नहरको चनेेि िथा बाढीले गदाि  पुगेको क्षति 
पुनिः तनिािर् गनि अनुिातनि लागि रु. २ करोड ५ लाख लाग्ने । 

भूशमगत जलस्रोत ववकतस सशमनत नेपतलगंज तिा  
 गुलररया १४५, दौलिपुर-२, रािापुर-३३, मभम्िापरु-१३, पािाभार-११, पदनाहा-२८ र बतनयाभार-१७ गरी 
िम्िा २४९ स्यालोट्युििेलको प्रति स्यालोट्यूििेल रु. ४५०००/- को दरले िम्िा क्षति रकि रु. १ करोड 
१२ लाख ५ हिार  । 

 

जलउत्पन्न प्रकोप ननयन्त्रर् कतयतालय बतँके  

बबई नदी तिा को क्षनत 

 बातनयाभार, सानोश्री, पदनाहा गाविस िथा गुलररया न.पा.का विमभन्द्न विमभन्द्न स्थानिा पुगेको क्षति 
पुनिः तनिािर् गनि अनुिातनि लागि रु. १ अरब २० करोड लाग्ने । 

कर्ताली नदी तिा  क्षनत 

 पािाभार, दौलिपुर, सुयिपटुिा गा.वि.स.हरु िथा रािापुर न.पा.का विमभन्द्न स्थानिा भएको पनितनिािर् 
गनि अनिुातनि लागि रु. ६५ करोड ५५ लाख । 

संिचनत तिा  
 लट्कतनया, प्रयागपुर, रािपुर टापु, कुसुम्बाघाट लगायिका क्षतिको लागि रु. १ करोड । 

जशमन कटतन तिा  
 २५ विगाहा/अनुिातनि लागि रु. ३ करोड । 
कृव ः  

 ५६५३ हेक्टर क्षेत्रर्लिा लगाएको िान, िकै, िरकारी, िाछा लयािका खाद्य कृवषबाली क्षति न्द्यूनिि 
िुल्य अनुसार ४७ करोड  १३ लाख ५२ हिार । 

 भण्डारर् गररएको विउवििन लगायिका खाद्यान्द्न क्षति रकि रु. ६३ करोड गरी िम्िा कुल क्षति 
रकि रु. १ अरब ८ करोड । 

 कृवष बालीिा रोग देखखएको हुदा ित्काल उपचारका लाधग विषादी खररद गरी छकि न DDRC बाट रु. ५ 
लाख उपलव्ि गराइ विषादी छकि ने काि भै रहेको । 

 तनक्षवपि स्रोिबाट बीउबबिन ित्काल व्यिस्था गनि तनदेशन भएको । 

स्थतनीय पूवताधतिः  

सडक, कल्भटि लगायिका भौतिक संरचनाहरु गरेर िम्िा १० करोड क्षति भएको 
 सडक सुचारुका लाधग पदनाहा गाविसिा ह्यूिपाइपको व्यिस्था गररएको । मशिपुर गाविसिा पोटेक्सन 
िालीबोरा उपलव्ि गराएको । रािापुर नपािा िल उपभोक्िा समितिको सािन प्रयोग गरी नपा िार्ि ि 
इन्द्िन आर्द व्यिस्था गरी बाटो सूचारु गररएको ।  

 िब्दी र कुशुम्बा घाटिा घाटउत्राही बापि लाग्न रािस्ि मिनाहा गरी आिागिन सहि रुपिा सुचारु 
गररएको । 

नगि क्षेत्रको पूवताधतिः 
 सडक, कलभटि लगायिका भौतिक संरचनाहरुको क्षति ५ करोड ८५ लाख भएको । 



 
 

 गुलररया-खरैापुर िाने बाइपास िििि गरी आिागिन सुचारु गरीएको । 

वनक्षेत्र तिा ः 
 विमभन्द्न िािका  बाढी कटानिा परी ढलेको रुखको संख्या २६२९ पररिार् ६७४४५ घ.क्रर्. न्द्यूनिि िूल्य 
अनुसार क्षति रकि २ करोड ५९ लाख १२ हिार ७ सय ५० ।  

 घाटगादी गरी राखखएका विमभन्द्न िािका काठहरुको पररिार् ३७५९ घ.क्रर्. न्द्यूनिि िुल्य अनुसार २० 
लाख ९९ हिार ४ सय ।  

 बाढीले कटान भएको बन क्षेत्र ७६.४ हेक्टर  

 
 

  शशक्षत तिा ः 
 ९५ िटा विद्यालय र ९५ िटै बालविकास केन्द्र क्षति पुगेको । 

 ३०६७६ विद्याथी प्रत्यक्ष प्रभाविि । ३०६७६ विद्याथीहरुको पाठ्यपुस्िक, पोशाक, शैक्षक्षक सािाग्री क्षति 
भएको । 

 कूल मशक्षा िर्ि को क्षेति ९ करोड ८४ लाख ६६ हिार ८ सय । 

 बालबामलकाको पोशाक र स्टेशनरी व्यिस्थाका लाधग मशक्षकहरुबाट १ र्दनको िलब उपलव्ि गराउन 
अनुरोि भएको । 

 दाि ृसस्था युतनसेर्, सेभ द धचल्रने, प्लान नेपालसंग ित्काल सहयोगको प्रतिबद्धिा प्राप्ि भएको । 

खतनेपतनी 
 विमभन्द्न पाइप िथा बोररङहरुको क्षति रु ४९ लाख । 

 ववद्युत तिा  
 पोल िार लगायिका विद्युि आपूति िका सािाग्रीहरुको क्षति रकि रु. २७ लाख ३ हिार । 

 सबै गाविस िथा नपाहरुिा विद्युि आपूति ि सुचारु भएको । 

 सस्पेन्सन विज तिा  
 झोलुङ्गे पुल कुसुम्बाघाट र चन्द्दनपुरको झोलुङ्गे पुल पूर्ि रुपिा ध्िस्ि भएको । तनिािर् लागि रु 

१ करोड ६८ लाख ६३ हिार ४ रुपया ३२ पैसा ।  

हतलसभमको कूल भौनतक क्षनत ३ अिब ७६ किोड ६९ लतख ८३ हजति ७ सय ४ रुपैयत ३२ पैसत । 
 

केही Cluster हरुले Response plane बनाई सािन, स्रोिको आंकलन गरी कायािन्द्ियन थामलएको छ 
भने केही  Cluster को Response plane ियार हुने िििा रहेको । 

 

१५. चुनौतीहरु 
 गैिखतद्य सतमतग्रीको अपयताप्तततः  

प्रभािबाट बर्दियािा ३८५९ घरहरु पूर्ि रुपिा क्षति भएको, खाद्यान्द्न, लत्िाकपडा भाडािििन क्षति 
भएको, आंमशक क्षति भएका १७३७६ घरहरुको पतन घरको छानासम्ि रहेको िर खाद्यान्द्न, 
लत्िाकपडा भाडािििन क्षति भएको अिस्था हुदाँ बत्रपाल (पूर्ि क्षतिलाई िात्र र्दइने) बाहेक दिु ै
क्रकमसिका घर क्षति भएका पररिारलाई गैरखाद्य र खाद्य सािाग्री उपलव्ि गराउनु पने हुन्द्छ । 
हाल ३८६९ पूर्ि क्षति घरलाई गैरखाद्य सािाग्री वििरर् भएको छ । बाँकी आंमशक क्षति १७३७६ 
घरपररिारलाई उपलव्ि गराउनु पने हुन्द्छ । िर पयािप्ि स्रोि िुट्न सकेको छैन ।  



 
 

 

 जीवन ननवताहः 
९३१८३ िनसंख्यालाई हालसम्ि विमभन्द्न चरर्िा खाद्यान्द्न/ रकि उपलव्ि भए पतन नयाँ र्सल 
ियार नहुञ्िेल यति ठूलो िनसंख्यालाई खाद्यान्द्नको संिोिन के कसरी, कुन स्रोिबाट गने भन्द्ने 
चनुौिी विद्यिान छ ।  

 पूवताधति ननमतार्ः 
अरबौको पूिाििार/भौतिक क्षति भएको विषयलाई संबोिन गनुि िरुरी छ । यसिर्ि  हाल ज्यादै सीमिि 
िात्रािा काि भएको छ । बिेट भाषर्िा उल्लेख भए अनुसार सभासदहरुको संयन्द्त्रले भौतिक 
तनिािर् िर्ि को योिना छनोट गने भए पतन त्यसको कायिविधि अझैसम्ि ियार नभएको र स्थानीय 
विकास िन्द्त्रालयले कुनै आपिकालीन नीति िय नगरेको अिस्थािा स्थानीय तनकायको स्रोि 
पररचालन हुन सकेको छैन । मसचंाईिर्ि  ठूलो क्षति पुगी आसन्द्न बालीलाई सिेि असर पुगेको छ । 
पुल, पुलेसा, िटबन्द्ि आर्दलाई िुरुन्द्ि सम्बोिन गनि िरुरी देखखएको छ । 

 पुनवतास/पुनस्थतपनतः 
बाढीबाट केही बस्िीहरुिा क्षति पुगी पुन त्यही स्थानिा पुनस्थावपि गनि िोखखि युक्ि रहेको छ । 
िर अन्द्यत्र पुनस्थापन गनि जिल्लािा उपयुक्ि ििीनको अभाि रहेको कारर् यो विषय चनुौिी पूर्ि 
देखखन्द्छ । 

 भूशमहीन समस्यतः 
हाल क्षति भएका घरहरु िध्ये ठूलो संख्यािा भूमिहीनहरुका घरहरु पदिछन ्। िी व्यजक्िहरु भूमिहीन 
हुन,् होइनन भनी एकीन गन,े िग्गा उपलव्ि गराउने कायि सुकुम्बासी सिस्या सिािान आयोगको 
हो । यसरी एकीन भई िग्गा प्राप्ि भएपतछ िात्र पुनस्थापन/ पुनिािसको कायि अगाडड बढ्न सक्न े
हँुदा यसले लािो सिय मलन सक्दछ । 
  

१६. अब गनुापननः 
 िोजगतिी सजृनतः 

पूर्ि प्रभाविि ९३१८३ िनसंख्यालाई केही सिय खाद्यान्द्न, गैरखाद्यिस्िु सिेि सहयोग गनुि पन े
अिस्था छ । यी पीडडिलाई खाद्यान्द्न वििरर् गदाि संचालन खचि बढ्ने िथा हैमसयि भएका 
व्यजक्िले सिेि राहििा दािी गनि सक्ने देखखन्द्छ । ''कािको लाधग खाद्यान्द्न'' िा ''कािको लाधग 
नगद'' कायििि सञ्चालन गदाि त्यस्िा व्यजक्ि छातनने, िास्िविक पीडडि िात्र काििा संलग्न हुने, 
यस िििा उक्ि संख्या तनकै घट्न सक्ने हुन आउँछ र बास्िविक पीडडि, गरीब िातनसहरुसंग 
पुग्न सहि हुने र केही पिूाििार सिेि तनिािर् हुन सक्दछ । 

 मल, बीउ प्रववधधको उपलव्धततः  

अन्द्न भण्डारको रुपिा धचतनएको बर्दियािा हालको प्रकोपबाट बाली सिेििा ठूलो क्षति पगेुको छ । 
खेि पटान, कटान भएको छ । यस अिस्थािा क्रकसानलाई िल, बीउिा सहयोग प्राप्ि भएिा िान, 

िकैिा भएको क्षतिको पररपूरर् र्हउँदे खेिीबाट हुन सक्दछ । साथ ैपटान भएको क्षेत्रिा के कुन 
प्रविधिको प्रयोग गरेर कुन क्रकमसिको खेिी (बदाि, िरबुिा आर्द) हुन सक्दछ भन्द्ने िानकारी र्दई 
त्यस्िो ििीनको सिेि उपयोग हुनु िरुरी छ । 
 



 
 

 

 आवतस, कृव , पशुधनमत सहुशलतपूर्ा ऋर्ः 
सहकारी िा कुनै वित्िीय तनकायबाट पीडडिलाई सहुमलयि पूर्ि ऋर् उपलव्ि भएिा आिास 
तनिािर्िा सहयोग पुग्न िाने कृवष, पशुिनिा लगानी गरी तछटो प्रतिर्ल मलन सक्ने, िरकारी 
खेिीबाट आम्दानी हुनसक्ने भई प्रकोपको प्रभाि न्द्यूनीकरर्िा टेिा पुग्नसक्ने देखखन्द्छ । 

 पूवताधति ननमतार्ः 
ठूलो िात्रािा भौतिक पूिाििारिा क्षति पुगेको हँुदा तनयमिि र सानो रकिबाट पररपूरर् हुन नसक्न े
हँुदा विशषे कायििि िार्ि ि ्आिश्यक रुपिा पूिाििार तनिािर्को थालनी हुनुपने ।  

 पुनवतास/पुनस्थतपनतः 
यो के्षत्र िति नै सिस्थाग्रस्ि भए पतन सम्िोिन हुन िरुरी छ । सुकुम्बासी सिस्या सिािान 
आयोगलाई सिेि क्रियाशील बनाई भूमिहीनको सिस्या सिािान हुनुपने । ििीन अभाि भएकोले 
यसको बैकजल्पक व्यिस्था (खरीद, अन्द्य जिल्लािा स्थानान्द्िरर् आर्द) हुनुपने । 

 नदी ननयन्त्रर्ः 
नदी तनयन्द्त्रर् कायि आिश्यक र अत्यन्द्ि खधचिलो छ । JICA बाट Master Plan  ियार भएको पतन 
बुखझन्द्छ । यसको लाधग अति आिश्यक स्थानिा िात्र Structure  बनाई अन्द्य स्थानिा स्थानीय 
प्रविधि र िनसहभाधगिालाई पररचालन गदाि सहि हुने देखखन्द्छ । 

 तटीय क्षेत्रको संिक्षर्/ आवतस नीनतः 
नदी क्षेत्रिा हुने अतिििर् रोक्ने, नदीिटबाट तनजश्चि दरूीसम्ि घर तनिािर्िा रोक लगाउन,े 
िोखखि युक्ि स्थानिा िसोबास तनषेि गने िस्िा नीति बनाई ििश लागु गने व्यिस्था सिेि हुन 
िरुरी देखखन्द्छ ।  
 

१७. शसकतईः 
हालको बाढीको अत्यधिक प्रकोपलाई न्द्यूनीकरर् गने सम्बन्द्ििा केही पषृ्ठपोषर्, मसकाइ पतन 

प्राप्ि भएका छन ्। भोमलको र्दनिा देहायका मसकाइलाई पतन िध्यनिर गरी विपि ्पूिि ियारी एिि ्
प्रतिकायि योिना ििुििा हुनुपने देखखन्द्छ । 
 व्यवस्थतपकीय सहयोगको व्यवस्थतः 

जिल्लाको क्षििा भन्द्दा बढी िात्रािा हुने यस्िा विपिहरुिा िालुक तनकायहरुले िुरुन्द्ि 
व्यिस्थापकीय सहयोग पुयािउनु िरुरी देखखन्द्छ । बर्दियाको सन्द्दभििा ५००० पररिारलाई विपिको 
अिस्थािा संिोिन गनि सक्रकने गरी योिना ििुििा भएको िर १७३७६ घरपररिार पूर्ि प्रभाविि 
भएको कारर् प्रारम्भिा व्यिस्थापनिा ज्यादै असहि अनुभि भयो । यसले गदाि उपयकु्ि 
सियिा उधचि तनर्िय गनि, प्रभाविि स्थलसम्ि पुग्न, राहि वििरर् कायि व्यिजस्थि र छोटो 
छररिो बनाउन, सियिै तनविििाद िथ्याङ्क संकलन गनि सिेि सहि बन्द्न सकेन । 

 उद्धति सतमतग्री/ ततलीमको पयताप्त व्यवस्थतः 
विपिको घडीिा उद्धार कायि कर्ठन भयो । सािाग्री पयािप्ि भएन । िालीि प्राप्ि िनशजक्िको 
अभाि खड्क्रकयो । यसिा नेपाली सेना िा सशस्त्रलाई उद्धार कायिको पूर्ि जिम्िेिारी र्दई त्यही 
तनकायको नेितृ्ििा अरु पररचामलि हुने व्यिस्था गनि िरुरी देखखन्द्छ । त्यस्िो जिम्िेिार 
तनकायलाई स्रोिसािन, पयािप्ि िामलि, क्षेत्रीय िहिा हेमलकोप्टरको उपलव्ििा, केही उद्धार 



 
 

सािाग्रीहरु िोखखियुक्ि स्थानसम्ि िुरुन्द्ि पुग्न सक्ने गरी िौिूद राख्ने, उद्धारिा खर्टन े
िनशजक्िलाई खानाको व्यिस्था सिेि गनुि आिश्यक देखखन्द्छ । 
 

 Data Base तयतिीः 
विपिको सियिा यथाथि िथ्याङ्क सियिै प्राप्ि गनि कर्ठन हुन े अिस्था देखखयो । 
एकैपररिारका व्यजक्िले अलग अलग पररिार, घर संख्या देखाउने, पररिार संख्या बढाएर लेखाउन े
गदाि िथ्याङ्क भरपदो र विश्िसनीय नहुने, तछटो Data Base ियार नभएिा राहि, पुनलािभका 
गतिविधि संचालन गनि र्ढलाई भई पीडडि झन ैपीडडि बन्द्ने जस्थति रहन्द्छ । बर्दियािा यसपटक 
िथ्याङ्क ियार गनि झण्ड ै१४ र्दन लागेको, छूट िथ्याङ्क सिेि मलई प्रशोिन गदाि १७/१८ र्दन 
लाग्न गएको अिस्थािा रह्यो । यसलाई व्यिजस्थि गनि स्थानीय तनकायहरुले Software ियार 
गरी िथ्याङ्क व्यिजस्थि गन,े घरिूली, पररिार संख्या, नािनािेसी, घरको क्रकमसि, क्षेत्रर्ल, 
पशुिन िस्िा सूचनाहरु ियार गन,े सामलन्द्दा पररिाििन गने व्यिस्था भएिा यो िथ्याङ्क अन्द्य 
योिना तनिािर्िा सहयोगी बन्द्ने र विपिको अिस्थािा पतन िूल िथ्याङ्कलाई आिार मलई 
स्थलगि अध्ययनबाट मलइएको िथ्याङ्कलाई प्रशोिन गरी आिश्यक िथ्याङ्क तनिािर् गने कायि 
भएिा विपि ् व्यिस्थापनिा अत्यन्द्ि सहि हुन े देखखन्द्छ । यस्िो भएिा बढीिा ३ र्दन मभत्र 
विपि ्प्रभाविि िथ्याङ्क संकलन/ प्रशोिन हुन सक्ने देखखन्द्छ । 

 नीनत, ननदनशन/ िकमको शीघ्र व्यवस्थतः 
विपिको सियिा तनयमिि प्रक्रिया अिलम्िन गनि कर्ठन हुने, प्रचमलि नीति अनुसार कायि गनि 
असहि हुने, कतिपय वद्धवििािा स्पष्ट र शीघ्र तनदेशन प्राप्ि नहँुदा अन्द्योल सिृना भई उद्धार 
राहि कायि तनष्प्रभािी हुने देखखन्द्छ । िुख्यिः पिूाििार तनिािर्िर्ि  सानो, सानो रकि खचि गनि 
पतन नसक्रकने अिस्थाले गदाि राज्यप्रतिको दृजष्टकोर् राम्रो नबन्द्ने देखखन्द्छ । पूिाििार िर्ि को 
लािो प्रक्रियालाई सहि/ सरल बनाई िालुक तनकायबाट िुरुन्द्ि स्पष्ट तनदेशन र रकि व्यिस्था 
हुनु उपयुक्ि देखखन्द्छ भने पूिाििार तनिािर् ( साना, तिना िििि संभार) िर्ि को लाधग जिल्ला 
दैिी प्रकोप उद्धार समिति िा जिल्ला विकास समितििा िुरुन्द्ि रकि व्यिस्था भएिा 
आपिकालीन अिस्थािा प्रभािकारी कायि गनि सक्रकने देखखन्द्छ । यसै गरी स्थानीय तनकायको 
बिेट िुरुन्द्ि खचि गनि सक्रकने नीति, कायिविधिको पतन आिश्यकिा देखखएको छ । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

१८. lhNnf b}jL k|sf]k p4f/ ;ldltaf6 vl/b e} e'QmfgL ul/Psf] /sd ljj/0f 
l;=g+= 

kmd{sf] gfd &]ufgf 
e"QmfgL  

ul/Psf] /sd 

;fdfgsf]  

gfd 
s}lkmot 

1 
Go' afnfhL Knfli^s pBF]u gjnk/f;L       370,913.00  lqkfn  
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2 
df?tL gGbg P)* ;Knfo;{ g]kfnu+h      650,992.00  tof/L vfBfGg 

3 
zdf{ Knfli^s zf]?d g]kfnu+h      602,580.00  lqkfn  

4 
>]i& Knfli^s :^f];{ lrtjg      462,165.00  lqkfn  

5 Go' e]/L ls/fgf k;n /fhfk"/      962,261.0  vfBfGg 

6 wfdL hg/n :^f]/ kftfef/      34,188.0  vfBfGg 

7 g]kfn vfB ;+:yfg  /fhfk"/     1,039,312.0  vfBfGg 

8 
?k]z ^|\]*;{ u"nl/of      49,688.0  tof/L vfBfGg 

9 
lbIff hg/n :^f]/ u"nl/of      14,740.0  tof/L vfBfGg 

10 
Go' df afu]Zj/L ;Knfo;{ u"nl/of       8,600.0  vfBfGg 

11 
s]=kL= :^F];{ u"nl/of      46,550.0  vfBfGg 

12 
!jfnL Knfli^s P)* kmlg{l;*= u"nl/of       4,427.0  u}/vfB j:t" 

  hDdf    4,246,416.0      

13 cDa]Zj/L ^]|\*;{ xfp; g]kfnu+h       81,538.0  ;"Vvf vfgf 
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14 di^f OG^/g]zgn k|f=ln= g]kfnu+h     149,470.0  ;"Vvf vfgf 

15 lbkf ls/fgf k;n u"nl/of      217,520.0  vfBfGg 

16 ndh"*= ls/fgf :^f]/ ;fgf]>L       32,455.0  ;"Vvf vfgf 

17 u)f]z e"hf pBf]u ;fgf]>L       54,132.0  ;"Vvf vfgf 

18 ul/df vfB tyf ls/fgf k;n ;fgf]>L     204,830.0  ;"Vvf vfgf 

19 cf]nL ls/fgf P)* vfB e)*F/ ;fgf]>L      159,277.0  ;"Vvf vfgf 

20 cK;/f ^|\]*;{ ;fgf]>L     406,418.0  vfBfGg 

21 !jfnL hg/n :^f]/ u"nl/of       15,530.0  ;"Vvf vfgf 

22 lji)f" !jfnL ls/fgf k;n du/fu(L      33,244.0  vfBfGg 

23 
sfkm\n] ls/fgf tyf uNnf vl/b lals| 

s]Gb| 
du/fu(L      110,275.0  vfBfGg 

24 Go' e^\^/fO{ ls/fgf k;n du/fu(L       5,800.0  vfBfGg 

25 dl)f ls/fgf k;n u"nl/of       32,665.0  vfBfGg 

26 afu]Zj/L vfB pBf]u u"nl/of       71,250.0  vfBfGg 

27 /]UdL hg/n :^f]/ u"nl/of       8,250.0  vfBfGg 

28 P;=la= ls/fgf k;n ;fgf]>L      14,282.0  vfBfGg 

29 kbd vfB vl/b lals| s]Gb| ;fgf]>L       6,000.0  vfBfGg 

30 s)ff{nL hg/n :^f]/ e"/Lufp       10,535.0  vfBfGg 

31 ldg]Zj/L /fO{; P)* cfon ldn augfx      42,000.0  vfBfGg 

32 bLkf ^|\]*;{ g]kfnu+h       50,291.0  tof/L vfBfGg 

33 lzjzlQm /fO; ldn df]xDdbk"/       9,000.0  vfBfGg 

34 afu]Zj/L vfB pBF]u u"nl/of      11,400.0  vfBfGg 

35 ;fksf]^F hg/n :^f]/ sflnsf       13,605.0  tof/L vfBfGg 

36 e";fn ls/fgf k;n sflnsf       59,325.0  tof/L vfBfGg 

37 (sfn ls/fgf k;n sflnsf       8,340.0  tof/L vfBfGg 

38 xl/cf]d hg/n :^f]/ v}/LrGbgk'/       1,025.0  ;"Vvf vfgf 

39 aiff{ ;Knfo;{ dfgk'/^k/f        9,217.0  ;"Vvf vfgf 



 
 

40 ;fdgf hg/n :^f]/ v}/LrGbgk'/         656.0  ;"Vvf vfgf 

41 l;Ub]n hg/n :^f]/ v}/LrGbgk'/        5,615.0  ;"Vvf vfgf 

  hDdf    1,823,945.0    

  b"j} u/L s"n hDdf    6,070,361.0      

 
 

१९. नगद तथत बस्तुगत सहतयतत प्रतक्प्ततिा को ववविर् 

क्र.सं. 
नगद तिा  क्जन्सी तिा  

दतततको नतम िकम रु. दतततको नतम ववविर् 
१ सािुदायीक बन उपभोक्िा िहासंघ २०००० सूनचाँदी व्यिसायी संघ चािल १५००केिी, दाल १५० केिी, 

ननू४०० केिी 

२ विकास आयोिना सेिा केन्द्र डडप्रोक्स २००००० चाइना लंग रू्ड चािल २२५०केिी, दाल ४५० केिी, िेल 
१०० ली., ननू४०० केिी 

३ यतूनक नेपाल बर्दिया १०१००० विश्ि खाद्य कायििि चािल २००००केिी 

४ सािाजिक सचेिना केन्द्र सरोकार िञ्च नेपालगंि २५००० िेष्ठ नागररक सेिा समिति चािल १००केिी 

५ कििचारी मिलन केन्द्र बर्दिया २५००० िुजक्िनारायर् भादाघाट चािल १००केिी 

६ विरबहादरु शाह ५००० पाथ्थर एकिा समिति १८ क्िी. चािल, ८० पोका िेल, ८० पोका 
ननू, २५ केिी सोयाविन, 

७ गोपालप्रसाद तनरौला १०००     

८ सेभ द धचल्रेन  १००००० एमशयन स्रोि विकास केन्द्र ४० क्िी. चािल, १० क्िी. दाल, २०० ली. 
िेल, २०० केिी ननु, ४०० केिी वपठो 

९ प्याराडाइि इन्द्टरनेश्नल  प्रा.मल काठिाण्डौ १५१००० बगनाहाका स्थानीय  १२ ब्िी. चािल 

१
० 

प्लान नेपाल २००००० िैनापोखरका स्थानीय १३.७८ क्िी. चािल र १ क्िी. आल ु

१
१ 

गोविन्द्द प्रसाद उपाध्याय १००५ ईसाइ र उत्सब सस्थाबाट १५८ क्िी. चािल, ४ क्िी दाल, २ क्िी 
ननु, २०० ली. िेल 

१
२ 

हेर्र इन्द्दरनेस्नल लमलिपरु १५००००० सेभ द धचल्रेन सस्था ९०० सेट गैर खाद्य सािाग्री, २५ सेट बेबी 
क्रकट र िर्हलाको लाधग िेक्सीचप्पल 

१
३ 

किैया िर्हला िागरर् सिाि बर्दिया १००००० िििनसंस्था जि.आई.िेड बधथिङ्ग सेन्द्दटरका लाधग इक्यपुिेन्द्ट 
सहयोग र इिेिेन्द्सी स्यातनटेसन क्रकट 
८५०० सेट गरी ३८ लाख ६० हिार २८० 
बराबरको सहयोग 

१
४ 

क्रर्यान नेपाल ३०००० यतुनसेर् झुल १ हिार 

१
५ 

क्षेत्रीय प्रहरी कायािलय सुखेि २५१०० नेपाल यथु र्ाउण्डेशन नेपाल 
लमलिपरु 

२१६ सेट भाडाकुडा 

१
६ 

जिल्ला प्रशासन कायािलय अछाि १५२४९ बेश बर्दिया(आरा नेपाल) २२८०० ली पानी, ३४२० केिी चािल, ५७० 
केिी दाल, २१५ ली िेल, ४२३ केिी ननू, 
३८० प्याकेट मलटो 

१
७ 

लुथन रे्डरेशन (DDRF) १२५००० कृष्र् प्रर्ािी सस्था १७ क्िी. चािल दाल ननू िेल  



 
 

१
८ 

सुयि नेपाल प्रा.मल. िथा पररिार बारा १४६६०० काररिास नेपाल बर्दिया ५९१ घरिरुीको लाधग प्याकेििा आिास 
सािाग्री र क्रकचन सािाग्री 

१
९ 

मसिरा नगरिासीहरु बारा ५२८०० प्लान नेपाल ब्याङ्केट १७०० थान, झुल-९२६ थान, 
िापोमलन मसट-१०००, मसमलवपङ िेटे्रस- 
१००० थान 

२
० 

िानमसक स्िास्थ्य िथा परािशि केन्द्र काठिाण्डौ ५१०००     

२
१ 

िन पदैािार उद्योग व्यिसायी संघ बर्दिया २५५००     

२
२ 

रािाकृष्र् थारु िनसेिा केन्द्र ११००००     

२
३ 

बर्दिया जिल्ला अदालि २०६७०     

२
४ 

िनिारीलाल मित्िल ३१०००     

२
५ 

हरर गिरेुल १५०००     

२
६ 

नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी एिाले केजन्द्रय कायािलय काठिाण्डौ १००००००     

२
७ 

बर्दिया गुलररया सािुदातयक विकास पररयोिना १०००००     

२
८ 

केयर नेपाल नेपालगंि १०००००     

२९ रािरािेश्िरी शाहा १०००     

३
० 

कृवष विकास कायािलय बर्दिया २५८९६     

३
१ 

अपररधचि सिुह १०००००     

३
२ 

एक वप्रय उिावि १६५९६     

३
३ 

नेपाल राजष्ट्रय िावि ७३६३     

३
४ 

परू्िहरी िावि ७१९९     

३
५ 

रािप्रसाद चौिरी ५८६२     

३
६ 

अपररधचि व्यजक्ि १४६८५     

३
७ 

सरोि कुिार गौिि १२८०६     

३
८ 

जिल्ला िन कायािलय बर्दिया ५७२५१     

३
९ 

अशंुििाि उिावि िगरागाडी १२८०६     

  जभमत ४५३८३८८     

 
 
 



 
 

 
 

२०. हालसम्िको राहि रकि वििरर् वििरर् 

ि.सं. गाविस/नपा 
पूर्ि घर क्षति आंमशक घर क्षति खाद्यान्द्न िापि २५० 

लुगतकपडत बतपत रु. 
५००/- ि खतनत रु. ३५० 

गिी प्रनत व्यक्तत 

 रु. ८५० ले 

घि  

संखयत 
परिवति  

संखयत 
पवा खचा 
 ३०००/- 

खतद्यतन्न 
वतपत 

प्रनतव्यक्तत 
१५००/- 

कूल जभमत कैक्रर्यि 

संख्या रकि संख्या रकि िनसंख्या रकि िनसंख्या रकि 

1 गुलररया नपा 1614 8070000 4988 14964000 16183 4045750 33055 28096750 6472 33318 19416000 49977000 124575500   

2 बतनयाभार 752 3760000 1837 5511000 0 0 14253 12115050 2589 14226 7767000 21339000 50492050   

3 बगनाहा 372 1860000 790 2370000 0 0 6431 5466350 1166 6442 3498000 9663000 22857350   

4 िोहम्िदपुर 144 720000 494 1482000 0 0 3631 3086350 644 3715 1932000 5572500 12792850   

5 पदनाहा 142 710000 721 2163000 0 0 5356 4552600 863 5372 2589000 8058000 18072600   

6 सोरहिा 96 480000 139 417000 0 0 1295 1100750 235 1294 705000 1941000 4643750   

7 नेउलापुर 93 465000 188 564000 0 0 1344 1142400 155 768 465000 1152000 3788400   

8 िगरागाडी 82 410000 612 1836000 0 0 4011 3409350 709 4011 2127000 6016500 13798850   

9 िििार 66 330000 384 1152000 0 0 2549 2166650 442 2513 1326000 3769500 8744150   

10 बेलिा 65 325000 38 114000 0 0 398 338300 103 392 309000 588000 1674300   

11 मशिपुर 63 315000 156 468000 0 0 1270 1079500 217 1270 651000 1905000 4418500   

12 ठाकुरद्धारा 63 315000 277 831000 0 0 1906 1620100 357 1906 1071000 2859000 6696100   

13 सुयिपटुिा 45 225000 877 2631000 0 0 5770 4904500 924 5732 2772000 8598000 19130500   

14 रािापुर नपा 36 180000 809 2427000 0 0 4621 3927850 827 4595 2481000 6892500 15908350   

15 ििुनी 12 60000 3 9000 0 0 64 54400 28 64 84000 96000 303400   

16 ढोढरी 3 15000 182 546000 0 0 1160 986000 181 1153 543000 1729500 3819500   

17 पािाभार 3 15000 143 429000 0 0 788 669800 146 788 438000 1182000 2733800   

18 खैरीचन्द्दनपुर 2 10000 234 702000 0 0 1314 1116900 235 1309 705000 1963500 4497400   

19 डउेढाकला 2 10000 30 90000 0 0 0 0     0 0 100000 

 20 िनाउ 1 5000 5 15000 0 0 31 26350 6 31 18000 46500 110850   

21 िैनापोखर 1 5000 9 27000 0 0 42 35700 10 42 30000 63000 160700   

22 िोतिपुर 1 5000 25 75000 0 0 110 93500 26 110 78000 165000 416500   



 
 

23 कामलका 0 0 12 36000 0 0 51 43350 12 51 36000 76500 191850   

िम्िा 3658 18290000 12953 38859000 16183 4045750 89450 76032500 16347 89102 49041000 133653000 319927250   

 
 

२१. ििृक/ िेपत्िा राहि रकि वििरर् 

गाविस/नपा 
ििृक  

सखं्या 
िेपत्िा 
 सखं्या 

िम्िा व्यजक्ि 

 सखं्या 
पररिार 

 सखं्या 
प्रति व्यजक्ि 

 ४००००/- 

प्रति पररिार  

१०००००/- िन्द्िा कैक्रर्यि 

बातनयाभार १० 1 ११ 7 440000 700000 1140000   

बेलिा 2 8 १० 5 400000 500000 900000   

िगरागाडी 1 0 १ 1 40000 100000 140000   

गलुररया 4 3 ७ 5 280000 500000 780000   

सोरहिा 1 0 १ 1 40000 100000 140000   

रािापरु 
न.पा.१४ 0 1 1 1 40000 100000 140000   

hDdf 18 13 31 20 1240000 2000000 3240000   

 
 

- सिाप्ि - 


