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dw'jg gu/kflnsf  

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

 alb{of, n'lDagL k|b]Z, g]kfn 

 

 

gu/ k|d'vHo' af6 s]xL zAb 

alb{of lhn\nfsf] Ps :yfgLo txsf] ?kdf /x]sf] dw'jg gu/kflnsf ax'k|sf]ksf b[li6n] pRr hf]lvd ePsf] 

gu/kflnsf xf] . o; gu/kflnsfsf] ef}uf]lns cjl:ylt, w/ftnLo :j?k, df6f], hnjfo' ljljwtf / 

;+j]bgzLntf g} k|sf]ksf d'Vo sf/0f x'Gf\ . ef}uf]lns cj:yf, k|fs[lts >f]t;fwgsf] plrt Joj:yfkgsf] 

cefj, cj}1flgs e"–pkof]u, c;'/lIft ;+/rgf lgd{f0f h:tf sf/0fn] ljleGg k|sf]kx? l;h{gf eO{/x]sf] 5. 

ljutb]lv xfn;Ddsf] k|sf]ksf] Oltxf;nfO{ lgofn\bf o; dw'jg gu/kflnsfdf  jGohGt'  cft+s, af9L tyf 

8'jfg, cfunfuL, xfjfx'/L, dxfdf/L, lztnx/, cl;gf nufotsf ax'k|sf]ksf b[li6n] pRr hf]lvdf 5. 

 

;+l3o ;/sf/n] ljkb\ hf]lvd Go"gLs/0f tyf Joj:yfkgsf sfo{x?nfO{ of]hgfa4 / Jojl:yt ug{ gLltut, 

sfg"gL tyf ;+:yfut Joj:yf u/]sf] 5. g]kfnsf] ;+ljwfg, @)&@ kl5 cfPsf :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, 

@)&$ / ljkb\ hf]lvd Go"gLs/0f tyf Joj:yfkg P]g, @)&$ / lgodfjnL, @)&%, :yfgLo ljkb\ tyf 

hnjfo' pTyfglzn of]hgf th{'df lgb{]lzsf @)&$ -d:of}bf_  kl5n\nf dxTjk"0f{ Joj:yfsf x'Gf\ . log} Joj:yf 

/ cfwf/df /x]/ :yfgLo cfjZostfnfO{ dWogh/ ub{} ljkb\ hf]lvd Go"gLs/0f tyf Joj:yfkg ;fy} hnjfo' 

pTyfglzn sfo{x? of]hgfj4 / Jojl:yt ug{ dw'jg gu/kflnsfsf] :yfgLo ljkb\ tyf hnjfo' pTyfglzn 

of]hgf th{'df ul/Psf] xf] . o; of]hgfaf6 dw'jg gu/kflnsfdf x'g] k|sf]k ;fy} ;f]af6 hf]lvddf /x]sf 

j:tL / ;d'bfosf] ;d]t klxrfg u/L ljkb\ hf]lvd Go"lgs/0f / hLljsf]kfh{g ;xof]udf ;a}sf] ;dfg 

;xeflutf ;'lglZrt ub{} ljkb\ hf]lvd Go"gLs/0f tyf Joj:yfkg tyf hnjfo' pTyfgzLn sfo{x? ;+rfng 

ug{ ;xof]u x'g]5.  ljkb\ hf]lvd Go"gLs/0fsf, ;a} r/0fnfO{ Jojl:yt / k|efjsf/L ?kn] Ps;fy nfg] tyf 

gu/kflnsfsf] pTyfgzLntf j[l4 x'g] ck]Iff o; of]hgfaf6 /fVg ;lsG5.  

 

o; of]hgf lgd{f0f ug{] qmddf ljleGg 5nkmn tyf e]nfdf ;lqmo ?kdf ;xefuL eO{ dxTjk'0f{ /fo ;'emfj 

;lxt k[i7kf]if0f k|bfg ug{'x'g] ;Dk'0f{ hgk|ltlglw, sd{rf/Lx?, /]8qm; pkzfvf  / ;du| dw'jg 

gu/kflnsfjf;LnfO{ ljif]z wGoafb 1fkg ub{5' . dw'jg gu/kflnsfsf] :yfgLo ljkb\ tyf hnjfo' 

pTyfgzLn of]hgf th{'df ug{ cfly{s tyf k|flalws ¿kdf  ;xof]u ug{] k|fS6Lsn PS;g g]kfn / l;P;l8cf/, 

afFs] kl/of]hgfnfO{ xflb{s s[t1tf JoQm ub{5' . o; of]hgfn] ;d]6]sf s[ofsnfkx?nfO{ ;dod} ;+rfng u/L 

;DkGg ug{ dw'jggu/kflnsf k|ltj4  /xg] s'/f ;d]t hfgsf/L u/fpg rfxfG5' . 
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dw'jg gu/kflnsf  

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

 alb{of, n'lDagL k|b]Zf, g]kfn 

 

 

 

 gu/ pkk|d'vHo' af6 s]xL zAb 

 

dw'jg gu/kflnsfsf ljleGg k|sf]ksf lx;fan] hf]lvddf /x]sf] 5,. h; dWo] hgfj/ cft+s / af9L d'Vo 

k|sf]ksf] ?kdf b]lvPsf] 5 eg] afnLdf ls/fsf] k|sf]k, v8]/L, ;8s b'3{6gf, xfjfx'/L, cfunfuL, lztnx/, 

r6\of+u, ;k{sf] b+z h:tf k|sf]kx? d'Vo ;d:ofsf] ?kdf /x]sf 5g\. ljleGg ;dodf af9Lsf sf/0f ;of}+ 

3/w'/L la:yflkt x'gsf ;fy} s/f]8f}+ ?k}ofF a/fa/sf] wgdfn tyf hUufhldg Iflt ePsf] 5 .  

 

dw'jg gu/kflnsfsf] ljkb tyf hnjfo' pTyfgzLn of]hgf tof/Lsf r/0fdf gu/ k|d'vHo", j8f 

cWoIfHo"x?, sfo{kflnsf ;b:oHo"x?, j8f ;b:oHo"x?, gu/kflnsf tyf j8f sfof{nodf sfo{/t sd{rf/Lx?, 

gu/kflnsf :t/sf ljleGg ;/f]sf/jfnf lgsfosf k|ltlgwLx?, :yfgLo ;/f]sf/jfnfx?, j8\3/, ;dfh;]jL, 

lzIfs, a'l4hLlj, cfdf ;d"x, ;fd'bflos jg pkef]Qmf ;d"x, blnt, dlxnf, hghftL tyf hf]lvd If]qsf 

k|ltlgwL nufot ;/f]sf/jfnf cGo ;+3;+:yfx?sf] k|ToIf ;xeflutfTds k|ls|of4f/f of]hgf th{"df ul/Psf] 

5 . of]hgf th'{dfsf qmddf k|To]s j8fdf ul/Psf] ;xeflutfTds ;+s6f;Ggtf tyf Ifdtf ljZn]if0f / 

;d'bfosf] ljkb hflvd Go"lgs/0fsf nfuL ;Defljt ultljwLx?sf] सहभागिtfTds tl/sfn] 5gf}6 ul/Psf 

5g . tYofÍ ;+sngsf] qmddf ljutsf aif{x?df ePsf ljkb\sf 36gfx? tyf To;af6 ePsf] Ifltsf] ;Dk"0f{ 

oyfy{ ljj/0fx? k|fKt ug{ sl7gfO ePsf]n] gu/kflnsfsf] ;+s6f;Ggtfsf] :t/ lgwf{/0f, k"j{tof/L tyf 

k|ltsfo{ of]hgfsf] th'{df, ljkb\ hf]lvd Go"lgs/0fsf ultljlwx? tyf ah]6 lgwf{/0f ubf{ s]xL nrstf 

ckgfOPsf] 5 .  

 

o; of]hgf tof/Lsf qmddf cfjZos ;Nnfx tyf pTk|]/0ff ug'{x'g] gu/ k|d'vHo", ( j6} j8f cWoIfHo"x?, 

nufot ;Dk'0f{ sfo{kflnsf ;b:oHo"x?, j8f ;b:oHo"x? nufot gu/kflnsfsf  Kf|d'v k|zflso clws[tHo", 

ljkb Joj:yfkg zfvf k|d'v, of]hgf zfvf k|d'v nufot ;a} sd{rf/LHo"x?nfO{ wGojfb lbg rfxG5' . 

gu/kflnsfsf] :yflgo ljkb tyf hnjfo' pTyfglzn of]hgf tof/Lsf qmddf cfly{s tyf k|fljlws ;xof]u 

pknAw u/fpg' x'g] ;fdflhs ljsf; tyf cg';Gwfg s]Gb| / k|flS6sn PSzgsf] ;fem]bf/Ldf ;+rflnt g]kfn 

af9L pTyfgzLn kl/of]hgf nfO{ ljz]if cfef/ tyf wGojfb lbg rfxG5' . 
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dw'jg gu/kflnsf  

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

 alb{of, n'lDagL k|b]Zf, g]kfn 

  

 

k|d'v k|zf;sLo clws[taf6 s]lx zAb 

  

g]kfnn] k|To]s jif{ ljleGg lsl;dsf k|sf]kx? h:t} af9L, klx/f] cfunfuL, dxfdf/L, v8]/L, /f]uls/f, df};dsf] 

ljifdtf tyf e'sDk h:tf k|sf]kx?af6 uDeL/ vt/fsf] ;fdgf ub}{ cfPsf] 5 . o:tf k|sf]ksf c;/x¿n] 

aif]{gL g]kfndf af9L, klx/f], xfjfx'/L, cl;gf, ;'Vvf, v8]/L, tftf] xfjfsf nx/x¿ h:tf 36gfx¿ a9L dfqfdf 

bf]xf]l/Psf 5g\ . o;sf] k|efj k|ToIf ¿kdf hLljsf]kfh{g, k|fs[lts ;|f]t, s[lif tyf vfB ;'/Iff, hn;|f]t tyf 

pmhf{, jg tyf h}ljs ljljwtf, dfgj :jf:Yo, u|fdL0f a;f]jf;, kf]if0f tyf ;/;kmfO / ef}lts k"jf{wf/sf] 

If]qdf b]vf kg{ yfn]sf]] 5 .  

o; ;Gbe{df g]kfn ;/sf/af6 :jLs[t “ljkb\ hf]lvd Joj:yfkg /fli6«o /0fgLlt, @)^^ / :yfgLo cg's'ng 

of]hgfsf] /fli6«o ;+/rgf, @)&^ʺ df  ljkb\ hf]lvd Joj:yfkg tyf hnjfo' kl/jt{g cg's"ngsf] If]qdf 

k"j{tof/L, /f]syfd, clNks/0f, k|ltsfo{, k'g{:yfkg / k'g{lgdf{0f tyf cg's"ngsf]] sfo{nfO{ ljz]if dxTj lbOPsf] 

5 . o;df ljkb\ hf]lvd Go"gLs/0f tyf hnjfo' kl/jt{g pTyfgzLntfnfO{ s]Gb| b]lv :yfgLo tx;Dd lj:tf/ 

u/L ;a} txsf ljsf; gLlt tyf sfo{qmddf ljkb\ Joj:YffkgnfO{ d"nkj|fxLs/0f ug{'kg{] oyfy{tfnfO{ cfTd;ft\ 

u/L lbuf] ljsf;sf] dfGotfnfO{ ;'lglZrt ug{ k|efljt ;a} ju{, ;d'bfo Pj+ If]qsf] kx"Fr / :jfldTj :yflkt 

x'g] u/L :yfgLo >f]t, ;fwg tyf Ifdtfsf] clwstd\ kl/rfng ug'{kg]{ cfhsf] cfjZostf xf] . g]kfnsf] 

;+lawfg / ljleÌ gLlt lgodx?n] ljkb\ Aoa:yfkg tyf hnjfo' kl/jt{g cg's"ngsf If]qdf :yfgLo 

;/sf/sf] e"ldsfnfO{ dxTjk"0f{ sfo{lbzf k|bfg u/]sf] b]lvG5 . o; k|lqmofnfO{ ;xeflutfd"ns, kf/bzL{, 

pQ/bfoL, ;dfj]zL / lhDd]jf/ agfpg ljkb\ hf]lvd Go"gLs/0f tyf Joj:yfkg P]g @)&$ sf] d"n efjgf 

tyf dd{nfO{ cfTd;ft ub{} :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ n] lbPsf] clwsf/ k|of]u u/L g]kfn ;/sf/ 

;+l3o dfldnf tyf ;fdfGo k|zf;g dGqfno 2f/f hf/L ul/Psf] :yfgLo ljkb\ tyf hnjfo' pTyfglzn 

of]hgf th'{df lgb]{lzsf @)&$ -d:of}bf_ df cfwfl/t eP/  o; dw'jg gu/kflnsfsf] ljkb\ tyf hnjfo' 

pTyfgzLn of]hgf lgdf{0f u/L nfu" ug{ kfpFbf cToGt} v';L nfu]sf] 5 .  

o; of]hgf tof/Lsf qmddf cfjZos ;Nnfx tyf pTk|]/0ff ug'{x'g] ;Dk"0f{ lgjf{lrt hgk|ltlglwx? nufot 

o; gu/kflnsfsf ljifout zfvfk|d'vx? tyf ;a} sd{rf/Lx? nfO{ wGojfb lbg rfxG5' . o; gu/kflnsfsf] 

:yfgLo ljkb\ tyf hnjfo' pTyfgzLn of]hgf tof/Lsf qmddf cfly{s tyf k|fljlws ;xof]u pknAw u/fpg' 

x'g] ;fdflhs ljsf; tyf cg';Gwfg s]Gb| / k|flS6sn PSzgsf] ;fem]bf/Ldf ;+rflnt g]kfn af9L pTyfgzLn 

kl/of]hgf nfO{ ljz]if wGojfb lbg rfxG5' . 

cGtdf, o; of]hgfsf] k|efjsf/L sfof{Gjog k|lqmofdf g]t[Tj Pj+ :yfgLo >f]t ;fwg kl/rfng ug{ dw'jg 

gu/kflnsfsf ;b}j ;lqmo /xg] k|lta4tfsf ;fy} cfjZostf cg';f/ ;DalGwt ;a} ;/f]sf/jfnfx?sf] 

ljleGg >f]tx?sf] pknAwtf;Fu} cem ;lqmo ;xof]u tyf ;xsfo{sf] ck]Iff ub{5f}+ .  
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खण्ड १. विपद्को पररदृश्य  

१.१ विपद्को रावरिय पररदृरय  

गिश्व मानगित्रमा नपेाललाई गिपद ् जोगिमको दृष्टीले उच्ि जोगिम राष्ट्रको रुपमा गलईन्छ । समग्र प्रकोप 

जोगिमका गहसाबले २० औ ं स्थानमा, भूकम्पीय जोगिमले ११ औ ं स्थानमा, पानीजन्य जोगिमले ३० औ ं

स्थानमा र जलिायु पररिर्तनको प्रभािको गहसाबले िौथो स्थानमा पदतछ । नेपाल गनरन्र्र दोहोरररहने बहु–

प्रकोपका घटनाहरुबाट उत्पन्न गिपदक्ो अत्यगिक जोगिममा रहकेो मुलुक हो । यहााँ प्रत्येक िर्त बाढी, पगहरो, 

िट्याङ्ि, आिलािी, सडक दघुतटना र्था महामारी जस्र्ा प्राकृगर्क र्था िैरप्राकृगर्क प्रकोपहरुले िदात जनिनको 

ठूलो क्षगर् र्था नोक्सानी हुने िरेको छ । मुलुक गिर्म भू–बनािट, कमजोर भौिगभतक अिस्था, मौसमी गिर्मर्ा 

र्था जलिायु पररिर्तनका साथ ैभकूम्प, बाढी, पगहरो र्था भ–ूस्िलन, डुबान, िट्याङ, िडेरी, गहमपार्, अगसना, 

गहमपगहरो, गहमर्ाल गिष्ट्फोटन, अगर्बगृष्ट, अनािगृष्ट, हुरी बर्ास, शीर्लहर, र्ार्ो हािाको लहर, िन डढेलो 

लिायर्का प्राकृगर्क प्रकोपहरुबाट प्रभागिर् छ । त्यसै िरी सडक दघुतटना, महामारी, अगनकाल, कीट िा सूक्ष्म 

जीिाणु आरं्क, पशु र्था िरािरुुङ्िीमा हुने फ्लु, प्यान्डागमक फ्लु जस्र्ा गिश्वव्यापीकरणका हुनसक्ने महामारी, 

सपतदंश, जनािर आरं्क, िानी, हिाई, जल िा औद्योगिक दघुतटना, आिलािी, गिर्ाक्त गयााँस, रसायन िा गिकीरण 

िुहािट, गयााँस गिष्ट्फोटन, गिर्ाक्त िाद्य सिेन, िार्ािरणीय प्रदरु्ण, िन गिनास िा भौगर्क संरिनाको क्षगर् र्था 

प्रकोप उद्धार कायतमा हुन ेदघुतटना लिायर्का िैरप्राकृगर्क प्रकोपबाट प्रभागिर् छ  ( गिपद ्जोगिम न्यूनीकरण 

रागष्ट्रय नीगर्, २०७४) । 

नेपाल प्राकृगर्क प्रकोपका कारण गिगिि प्रकारका गिपदह्रूको जोगिममा रहकेोले हरेक िर्त औसर् ५०० भन्दा 

बढी गिगिि गिपदक्ा घटनाहरू हनु े िदतछन्, पररणामस्िरूप भौगर्क संरिना र्था मानिीय क्षगर् हुन्छ र 

जीगिकोपाजतनमा समेर् असर पछत । पगछल्लो ४५ िर्त (सन् १९७१ देगि २०१५) को अिगिमा नेपालमा ४०,००० 

भन्दा बढी व्यगक्तहरूले गिपदक्ा कारण आफ्नो ज्यान िुमाएका छन ्। यो संख्या हरेक गदन २ जनाको ज्यान िए 

भन्दा बढी हो ।  उच्ि मतृ्यु दरको अलािा, उक्त अिगिमा ७५,००० भन्दा बढी व्यगक्तहरू घाइर् ेभएका छन्  भन े

लिभि ३०,००,००० प्रभागिर् बनकेा छन ्। नेपालमा अगिकांश गजल्लाहरूमा लिार्ार गिपद ्आउन ेिदतछ, जहााँ 

दईु िा दईु भन्दा िेरै प्रकारका प्रकोपबाट जनसंख्याको ९० प्रगर्शर् भन्दा बढी मतृ्युको उच्ि जोगिममा हुन्छन ्( 

गिपद ्जोगिम न्यूनीकरण रागष्ट्रय रणनीगर्क कायतयोजनााः(२०१७ –२०३०) । 

१.२ विपद्को वजल्ला पररदृरय  

बगदतया गजल्ला प्रकोप र्था गिपदक्ो दृगष्टले उच्ि जोगिम भएको गजल्ला हो । िासिरी भौिोगलक अिस्था, 

प्राकृगर्क श्रोर्सािनको उगिर् व्यिस्थापनको अभाि, अिजै्ञागनक भ–ूउपयोिको अभ्यास, असुरगक्षर् संरिना 

गनमातण जस्र्ा कारणले भू–क्षय, सुख्िा िडेरी, आिलािी एि ंजलउत्पन्न प्रकोपहरु गसजतना भईरहेको छ । बगदतया 

गजल्लामा रहेका प्रमुि प्रकोपहरु गनम्नानुसार छन ्– १) बाढी २) जनािरको आरं्क ३) आिलािी ४) सडक 

दघुतटना ५) हािाहुरी ६) महामारी ७) गशर्लहर ८) िडेरी ९) अगसना । बगदतया गजल्लामा रहेका पुराना गिद्यालय, 

साितजगनक र्था नीगज संरिनाहरु प्रायाः प्रागिगिक परामशतलाइ केन्रगबन्दमुा नरािी गनमातण िररएकाले परुाना 
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संरिनाहरु भूकम्पीय दृगष्टकोणबाट अगर् संिदेनगशल रहेका छन् ( गजल्ला गिपद पिूत र्यारी र्था प्रगर्कायत योजना 

२०७८  बगदतया ) । 

बगदतया गजल्लाको मध्य पगिमी भािमा मानसरोिरबाट आउने कणातली नदी र गजल्लाको मध्यभाििाट दाङ् हुाँद ै

आएको बबई नदी बगदछन ्भने पगिमपट्टी कैलाली र बगदतयाको गसमाना हुदै कणातलीको अको भङ्िालो बगदछ, 

त्यस्रै् पूितमा मान िोला बीिमा बबई नदी, भादा नाला, बुढी नाला, डडुिा नाला झरन भई कररब एक सय बगढ 

नदी नाला  बगदछन् । बाढीले बरे्नी बगदतयािासीलाई डुबान, कटान, पटान जस्र्ा बाढीजन्य गिपद्मा पारररहकेा 

हुन्छन् । २०७१ सालमा िएको गभर्ण बाढीले बगदतया गजल्लामा ठुलो िनजनको क्षगर् भएको गथयो । नपेाल 

रेडक्रस सोसाइटी गजल्ला शािा बगदतयाको सिेक्षणको र्थयांक अनुसार २०७१ सालमा आएको बाढी र्था 

डुिानले २१ िागिस र २ निरपागलकाका १७,३७६ पररिार प्रभागिर् भएको, जस्मा पुणतरुपमा क्षगर् भएको घर 

संख्या ३,८५९ र आंगशक रुपमा क्षगर् भएको १३,५१७ रहेको गथयो भने ९३,०३० जनसंख्या प्रभागिर् भएको 

पाइन्छ । यस्रै् नेपाल सरकार िहृ मन्त्रालय रागष्ट्रय आपर्कागलन कायत सिंालन केन्रको र्थयांक अनुसार मतृ्यु 

३१ र िेपता १५ रहेको जनाएको छ भने करीि ३ अरि ७५ करोड जगर्को आगथतक क्षगर् भएको छ । यसैिरी 

बगदतया रागष्ट्रय गनकुञ्ज के्षत्र र्था भारर्को गनकुञ्जबाट आउने जङ्िली जनािर लिायर्ले मागनस, बालीनाली, 

घर, सम्पगत, पशु लिायर्को क्षगर् नोक्सानी बरे्नी पुराइरहकेा छन् ( गजल्ला गिपद पिूत र्यारी र्था प्रगर्कायत 

योजना २०७८  बगदतया ) ।  

१.३ विपद्को स्थानीय पररदृरय  

मिुिन निरपागलका कणातली र्था बबई नदी र्गटय के्षत्र अिगस्थर् भएको हुनाले नदी कटान र डुिानकको 

दृगष्टकोणले जोगिममा रहकेो छ । गििर्मा  कणातलीको कटानले गिशेर् िरर िडा नं १,२,र ३ क समुदायहरुमा िेरै 

क्षगर् पुयातएको पाईएको छ । त्यसैिरर बगदतया रागष्ट्रय गनकुन्जसंि गसमाना भएकाले पगन गदनानुगदन िन्य जन्रु्का 

कारण मानिीय क्षगर्का  साथ ैबालीनाली र घरपालुिा िाईबस्रु्को नोक्सानी बढी रहकेो छ । समग्रमा मिुिन 

निरपागलका गभत्रका गिगभन्न टोल र बस्र्ीहरुको गििर् ३० िर्तको गिपदक्ो ऐगर्हागसक गििरण हेदात यस 

निरपागलकामा बहपु्रकोपको जोगिम रहकेो छ । गिपदकै् कारण हरेक िर्त मानिीय, भौगर्क, आगथतक, सामागजक 

र मनोबैज्ञागनक क्षगर् भएको पाइएको छ । बाढी, आिलािी, हािाहुरी, िडेरी, जंिली जनिरको आरं्क जस्र्ा 

प्रकोपहरु यस निरपागलका गभत्र दोहोरीइरहन े प्रकोप हनु् । प्राकृगर्क, मानिीय, जलिायुजन्य प्रकोपले यस 

निरपागलकामा गिपद ्गनम्त्याउने िरेको कारण भगिष्ट्यमा र्ी गिपदह्रुको जोगिम न्युनीकरणमा कदम िाल्नपुन े

अिस्था टड्कारो रुपमा दगेिएको छ । पगछल्लो समयमा जलिायु पररिर्तन र यसका असरहरुले समुदायको 

आयश्रोर्को प्रमुि माध्यम कृगर्मा नकारात्मक असर पनत थालेको स्थानीयले अनुभि िनत थालेका छन् । गिपदले् 

िने जनिनको क्षगर् कम िने र्था गिपद ् व्यिस्थापनको कायतलाई प्रभािकारी बनाउने उदशे्यका साथ यस 

निरपागलकामा, निरपागलका स्र्रीय गिपद ्व्यिस्थापन सगमगर् र्था िडा स्र्रीय गिपद ्व्यिस्थापन सगमगर्हरूका 

साथ ैबाढी प्रभागिर् समुदायमा समुदाय स्र्रीय गिपद ्र्था जलिायु उत्थानशील सगमगर् समेर् िठन भएका छन् । 

गिपद ्जोगिम न्यूनीकरणका लागि निरपागलका स्र्रबाटै प्रयासहरुको सुरुिार् भएको छ ।  
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१.४ मधुिन नगरपावलकाको पररचय 

नेपालको लुगम्बनी प्रदेश अन्र्ितर् बगदतया गजल्लामा पन ेमििुन निरपागलका नेपाल सरकार (मगन्त्रपररर्द)् को 

गमर्ी २०७३ साल फाल्िुन २७ िरे्को गनणतयानुसार िठन भएका  निरपागलकाहरू मध्य ेएक निरपागलका हो ।  

सागबकका सानोश्री, र्ारार्ाल , सुयतपटुिा र ढोढरी सगहर् ४ िा.गब.स.समागहर् िरर यो निरपागलकाको गनमातण 

भएको छ । यो निरपागलका बगदतया गजल्लाको सदरमुकाम िुलाररयाबाट ६ गक.गम. दरुीमा पगिम दगक्षणमा 

अिगस्थर् छ र यस निरपागलकाको पूितमा बारबगदतया निरपागलका, पगिममा राजापुर निरपागलका र गछमेगक 

मुलुक भारर्, उतरमा बगदतया रागष्ट्रय गनकुन्ज र ठाकुरबाबा निरपागलका र दगक्षणमा िुलाररया निरपागलका र 

गछमेगक मुलुक भारर्साँि गसमाना जोगडएको छ । 

भौगोवलक अिवस्थवत राजनीवतक तथा प्रशासवनक वििरण 

उतरी आक्षांश २६º २१’ देगि २९ º ७’  प्रदेश  लुगम्बनी 

पूिी देशान्र्र ८० º २१’ देगि ८१º १०’ गजल्ला बगदतया 

पूित  बारबगदतया निरपागलका निरपागलका केन्र सानोश्री र्ारार्ाल  

पगिम  राजापुर निरपागलका र भारर् कुल िडा संख्या ९  

उतर  बगदतया रागष्ट्रय गनकुन्ज र ठाकुरबाबा 

निरपागलका 

  

दगक्षण िुलाररया निरपागलका र भारर्   

उिाई  समुन्र सर्हबाट उिाई १७५ गमटर    

के्षत्रफल  १२९.७३ िित गक.गम   

१.५ िडागत घरधुरी संख्या तथा वलंगको आधारमा जनसंख्याको वितरण  

२०७५ साल असोजमा मिुिन निरपागलका गशक्षा शािा माफत र् िररएको घरिुरी सिेक्षण अनसुार 

निरपागलकामा ११,२४३ घरिुरी रहेको छ भने कुल जनसखं्या ५८,३४६ रहेको छ । जस मध्य े मगहलाको 

जनसंख्या २८,८२९ (४९.४१%) र पुरुर्को जनसंख्या २९,५१७, (५०.५९%) रहेको छ । 

िडा नं घरधुरी संख्या मवहलाको संख्या पुरुषको संख्या जबमा जनसखं्या 

१. १,२२० ३,१६४ ३,२६४ ६,४२८ 

२. १,०१४ २,८११ ३,२१८ ६,०२९ 

३. ९०८ २,४७५ २,४८८ ४,९६३ 
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४. १,२९६ ३,५०६ ३,४५३ ६,९५४ 

५. १,४७६ ३,५६० ३,७२६ ७,२८६ 

६. १,१८० २,९५५ ३,०४९ ६,००४ 

७ १,५७१ ३,७७१ ३,८५९ ७,६३० 

८ १,३२० ३,२१४ ३,२४५ ६,४५९ 

९ १,२५८ ३,३७८ ३,२१५ ६,५९३ 

जम्मा  ११,२४३ २८,८२९ २९,५१७ ५८,३४६ 

१.६ सामावजक अिस्था  

निरपागलकामा रहकेा कुल ११,२४३ घरिुरीहरू मध्य ेकूल २८,८२९ पुरुर् र २९ ,५१७ मगहलाहरू िरी ५८,३४६ 

जनसंख्या रहकेो छ । यस निरपागलकामा गिगभन्न जार्जार्ी र्था िमत मान्ने समुदायको  बसोबास रहकेो छ । 

िागमतक गहसाबले हेदात यस निरपागलकाका अगिकांश मागनसहरु गहन्दिुमत (९६.८६%) मान्दछन भने बौद्ध 

(०.१८% ) मुगस्लम (१.२३%), इसाई (१.७३%) िमत मान्नेहरु  रहकेा छन् । यस निरपागलकामा मुख्य रुपमा 

थारु र पहाडबाट बसाइसराइ िरेर आएका ब्राह्मण के्षत्रीहरूको बाहुल्यर्ा रहेको छ । थारु जागर्को मौगलक 

संस्कृगर्ले पगन यस के्षत्रको गभन्नै सााँस्कृगर्क पगहिान बोकेको छ (श्रोर्: मिुिन निरपागलका गशक्षा शािा 

सिेक्षण २०७५) । 

१.७ आवथयक अिस्था  

यस निरपागलकाको अथतर्न्त्र मुख्यर्यााः कृगर्, िन, मत्स्यपालन, उद्योि, सेिामुलक व्यिसाय, गनमातण समाग्री, 

थोक, िुरा बजार, होटल, रेस्टुरेन्ट, पयतटन र्था सिेा जस्र्ा के्षत्रमा गनभतर भएको देगिन्छ अगिकाशं िेर्ीयोगय 

जगमन समथर भएकोले माटोको बनािटमा िेरै समानर्ा पाइन्छ । दोमट र गिम्टाईलो माटो पाईने यस के्षत्रमा उबतर 

भूगमको प्रिुरर्ाले िदात कृगर् उत्पादन भएको पाइन्छ । उपयुक्त हािापानी, माटोको बनोट र्था समर्ल भएको 

अगिकांश घरपररिार प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपमा कृगर् व्यिसायमा संलगन रहकेा छन । 

१.८ नगरपावलकाको भू उपयोगको वििरण 

िुिल अथत र्था भौिोगलक सुिना प्रणाली – गज.आई.एस (GIS) को सहायर्ामा यस निरपागलकाको (२०२०को 

इमेज ) को आिार भू उपयोिको अिस्था गिशे्लर्ण िदात यस निरपागलकामा ६१.४७ िित गक.मी. कृगर् के्षत्र, 

५०.०८ िित गक.मी. िन के्षत्र ३.८८ िित गक.मी. जल के्षत्रले, बााँझो के्षत्र ११.९० िित गक.मी., ०.१६ िित गक.मी र 

घास ेके्षत्र २.२३ िित गक.मी. के्षत्र ओिटेको छ । यसका लागि सेन्टीनल (Sentinal) को र्थयाकं प्रयोि िरर भ ू

उपयोि नक्सा र्यार िररएको हो । 
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नदी र्टीय िनक्षेत्र 
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वचत्र १. नगरपावलकाको भू उपयोग नक्सा 

िडा िन क्षेत्र झाडी क्षेत्र घांस ेक्षेत्र  कृवष क्षेत्र बांझो क्षेत्र  नदी/ताल/पोखरी जबमा  

१ ८.७६. ० ०.२६ ७.२८ २.११ २.२१ १९.२८ 

२ ३.४२ ० ०.१२ ६.५५ ०.६३ ०.६१ ११.३३ 

३ ६.५० ०.१६ ०.२० ४.८५ ०.५९ ०.१५ १२.४६ 

४ २४.९० ०.०० ०.६७ १२.८५ १.८० ०.५० ४०.७३ 

५ ७.५० ०.०० ०.६१ ७.०४ ०.६९ ०.४१ १६.२४ 

६ ०.११ ०.०० ०.११ ४.३८ ०.१३ ०.०० ४.७३ 

७ ०.०० ०.०० ०.०० ८.५५ २.३७ ०.०० १०.९२ 

८ ०.६७ ०.०० ०.१४ ४.५६ ०.१२ ०.०० ५.५० 

९ ०.११ ०.०० ०.११ ४.८८ ३.४४ ०.०० ८.८४ 

जबमा  ५०.०८ ०.१६ २.२३ ६१.४७ ११.९० ३.८८ १२९.७३ 

१.९ भौवतक पूिायधार  

यस निरपागलकाको उपलब्ि र्थयांक अनसुार निर के्षत्रगभत्र रहेका सडकहरुको कुल लम्बाई १८३.३ गक.गम 

रहेको छ जसमा ५२.५ गक.गम. कालोपत्रे, ५२.५ गक.गम. कालोपत्रे, १३०.८ गक.गम. ग्राभेल/मौसमी /कच्िी सडक 

रहेका छन ् । यस निरपागलकामा १२ िटा पुल/पुलेसा (कल्भटत) रहकेा छन् । गशक्षाको हकमा यस निरपागलकामा 

४१ िटा गबद्यालय रहकेा छन् भने १ िटा क्याम्पस रहेको छ  । ओराली, मािड, बेलिा , प्रिगर्, कुसुम्बा र मििुन 



स्थानीय विपद ्तथा जलिायु उत्थानशील योजना-मधुिन नगरपावलका,बवदिया 

8 
 

बजार हुन भने साप्तागहक रुपमा केगह स्थानहरुमा हाट बजार पगन रहकेा छन् ( मििुन निरपागलकाको संगक्षप्त 

पररिय – www.madhuwanmun.gov.np ) । ओपन गस्रट म्याप र्था संकटासन्नार्ा क्षमर्ा गिशे्लर्णको 

र्थयांकमा आिाररर् भएर सडक सम्बन्िी गििरण गनकागलएको छ । यस निरपागलकाको अन्य भौगर्क संरिनाको 

गििरण अनुसिुी  ३ मा गदईएको छ ।  

 

वचत्र २. नगरपावलकामा उपलब्ध सडकहरू 

सडकको प्रकार  सडकको लबबाई (वकवम) सडकको प्रकार  सडकको लबबाई (वकवम) 

बाटो ( िाउाँको बाटो) २६ शािा सडक १० 

आिागसय सडक १०८ रयाक २८ 

राजमाित २० नछुट्याईएको १९९ 

  जम्मा  ३९१ 

१.१० स्िास््य सेिा  

निरपगलकाका प्राय सबै बस्र्ीहरुलाई लगक्षर् िरर सहरी स्िास्थय केन्र , सामुदागयक स्िाथय एकाई, स्िास्थय 

िौकी, बथीङ्ि सेन्टर र्था गनजी गक्लगनकहरु उपिार सिेा गदईरहेका छन् । निरपागलकामा ७ िटा स्िास्थय िौकी 

सरकारी मार्हका स्िास्थय संस्थाहरु हनु् भने निरपागलकामा सञ्िागलर् अन्य गनजी फामेसी, गक्लगनक र्था 

पोगलगक्लगनक जस्र्ा स्िास्थय संस्थाहरुले सिेा पुयातइरहेका छन् । ग्रामीण स्र्रमा उपिारात्मक स्िास्थय गस्थगर् 

सामान्य रहकेो छ भने निरपागलकाको केन्र र्था बजार के्षत्रमा गनजी र्था सरकारी स्िाथय संस्थाको पहुाँि ग्रामीण 

भेि भन्दा सहज देगिन्छ । 

http://www.madhuwanmun.gov.np/


स्थानीय विपद ्तथा जलिायु उत्थानशील योजना-मधुिन नगरपावलका,बवदिया 

9 
 

ि.स. स्िास््य संस्थाको प्रकार संख्या ि.स. स्िास््य सबबवन्ध जनशवि  संख्या 

१. स्िास्थय िौकी ४ १. नगसिंङ जनशगक्त ९ 

२. आिारभूर् स्िास्थय सेिा केन्र ५ २. अ.हे.ि १८ 

३. िोप गक्लगनक २० ३. मगहला स्व्यास्थय स्ियं सेगिका  १०७ 

४. िाउाँघर गक्लगनक २०    

५. बगथिंि सेन्टर  ३    

६. क्षयरोि उपिार केन्र ४    

७. आाँिा अस्पर्ाल १    

श्रोत: मधुिन नगरपावलका हेल्थ प्रोफाइल 

१.११ खानेपानी तथा सरसफाइ 

िुल्ला गदशा मुक्त घोर्णा भएकाले लिभि सबै घरिुरीमा शौिालय बनकेो छ । हाल सम्मको र्थयाकं अनुसार 

व्यिगस्थर् पाइपको िानेपानी प्रयोि िने ५७.८१ प्रगर्शर्, छन् भन ेबााँकी घरिुरीले ट्युबेलबाट इनार कुिा, 

जरुिाको िानपेानी प्रयोि िरर रहेका छन ् (मिुिन निरपागलकाको सगंक्षप्त पररिय – 

www.madhuwanmun.gov.np ) । 

१.१२ वबदु्यत तथा घरायसी उजाय  

निरपागलकाका कुल घरिुरीहरू मध्य े गबदु्यर् ८७.७९ प्रगर्शर् घरिुरीको पहुाँिमा छ संिारमा भने िेरै जसो 

जनर्ाको पहिुमा रहेको पाइन्छ (मिुिन निरपागलकाको सगंक्षप्त पररिय – www.madhuwanmun.gov.np) 

।  

१.१३ िन तथा िातािरण  

यस निरमा उष्ट्ण प्रदशेीय जलिायु भएको कारण यस के्षत्रमा साल, गससौं, हल्लुडे, अमला, हरो, बरो, ियर, 

गसमल, गिजयसाल, राजिकृ्ष, आगद जार्का गिरुिाहरू पाइन्छन् । kf6] af3, Ps l;Ë] u}+8f, lrt'jf, 3f]8uwf, 

h/fof], lrQn, nu'gf, afx|l;Ëf / hu+nL xfQL nufot ^! k|hfltsf :tgwf/L jGohGt' kfOG5g . यो निरमा 

प्रशस्र् मात्रामा िन के्षत्र हनुुको साथै िन के्षत्रगभत्र जैगिक गिगििर्ा पगन प्रशस्र् रहकेो छ । निर बागहरका अन्य 

निर र्था गजल्लाहरुमा कररि कररि लोप अिस्थामा पुिेको प्राकृगर्क रुपमा गससौ र ियर जस्र्ा महत्िपूणत 

प्रजागर् पाईने नदी र्टीय िन यस निरमा प्रशस्रै् मात्रामा रहेको छ । यस सम्बगन्ि गिस्र्रृ् गििरण अनसुुगि ४ मा 

गदईएको छ ।  

 

http://www.madhuwanmun.gov.np/
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खण्ड २ स्थानीय विपद् तथा जलिायु उत्थानशील योजनाको पररचय 

२.१ पृष्ठभूवम 

गिपद ्जोगिम व्यिस्थापनको सिाललाई गिकासका योजनासाँि मूलप्रिाहीकरण िरी गिपद ्उत्थानशील समुदाय 

गनमातण िन ेक्रममा गजम्मेिार गनकायले पहलकदमी गलन आरम्भ भइसकेको छ। गिपद ्जोगिम न्यूनीकरण र्था 

व्यिस्थापनलाई केन्र देगि स्थानीय र्हसम्म गिस्र्ार िरी सबै र्हका गिकास नीगर् र्था कायतक्रममा 

मूलप्रिाहीकरण िनुत पने यथाथतर्ालाई आत्मसाथ िदै गदिो गिकासको मान्यर्ालाई सुगनगिर् िनत, प्रभागिर् सबै 

िित, समुदाय एिं के्षत्रको पहुाँि र स्िागमत्ि स्थागपर् हनुेिरी स्थानीय स्रोर्, सािन र्था क्षमर्ाको अगिकर्म 

पररिालन िदै गिपद ्जोगिम व्यिस्थापनलाई सहभागिर्ामूलक, पारदशी, उतरदायी, समािेशी र गजम्मेिार 

बनाउन नेपाल सरकारले “गिपद ्जोगिम न्यूनीकरण र्था व्यिस्थापन ऐन २०७४” (पगहलो संसोिन २०७५), 

स्थानीय सरकार सञ्िालन ऐन २०७४, गिपद ्जोगिम न्यूनीकरण रागष्ट्रय रणनगैर्क कायतयोजना २०७५, स्थानीय 

र्हको योजना र्था बजेट र्जुतमा गदगदशतन २०७४ समेर् पाररर् िरी काम अिागड बढाएको छ। यसैिरी प्रदशे 

सरकारले “गिपद ्व्यिस्थापन ऐन २०७५” समेर् जारी सकेको छ भन ेप्रदेशको गिपद ्जोगिम न्यूनीकरण नीगर् र 

प्रादगेशक रणनीगर्क कायतयोजना समेर् र्यार िरेको छ ।  

“स्थानीय गिपद ् जोगिम व्यिस्थापन योजना र्जुतमा गनदगेशका, २०६८” (स्थानीय गिपद ् र्था जलिायु 

उत्थानशील योजना र्जुतमा गनदगेशका (मस्यौदाको रुपमा) आिारमा स्थानीय प्राथगमकर्ाको योजना बनाइ गिपद ्

र्था जलिायु उत्थानशील योजनालाई पागलकाको योजनामा संलगन िराउने, स्थानीय र्हमा प्रकोप र्था 

जोगिमको पगहिान, सोको गिशे्लर्ण साथ ैमूल्याङ्कन र पूितसिूना प्रणालीको गिकास िन,े समुदाय स्र्रमा भएको 

ज्ञान, निीनर्म सोि र्था गशक्षाको प्रयोिबाट समुदाय र्हमा सुरक्षा र पिूतर्यारी भएको उत्थानशील संस्कारको 

गिकास िने, समुदाय स्र्रमा अन्र्रगनगहर् जोगिमका कारणहरू पता लिाई न्यूनीकरणका लागि पहल िने, 

प्रभािकारी योजना गनमातणका लागि गिर्य गिज्ञ एिम् अन्य सहयोिी सरोकारिालाहरूको सहयोि गलई सम्भागिर् 

गिपदक्ो पूितर्यारीलाई सशक्त बनाउाँद ै गिपद ् उत्थानशील समाजको गनमातण िनत स्थानीय गिपद ् व्यिस्थापन 

सगमगर्को अथतपूणत सहभागिर्ामा स्थानीय गिपद ्र्था जलिायु उत्थानशील योजना  गनमातण िररएको छ । 

२.२ दीघयकालीन सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य तथा रणनीवत 

२.२.१ दीघयकालीन सोच  

गिपद ्जोगिम न्यूनीकरण र्था जलिायु जन्य जोगिम व्यिस्थापनका कायतलाई संस्थािर् िरी गिपद ्उत्थानशील 

स्थानीय गनकायको  गनमातण िने यस योजनाको दीघतकालीन सोि  रहेको छ ।  

२.२.२ लक्ष्य  

स्थानीय स्र्रमा गिपद ्र्था जलिायुजन्य जोगिमबाट हुने मतृ्युदर, प्रभागिर्हरुको संख्या, भौगर्क सम्पगर्को 

क्षगर्लाई कम िदै स्थानीय गिकास प्रकृयामा मूलप्रिाहीकरण िरी उत्थानशील समुदायको गनमातण िनुत यस 

योजनाको लक्ष्य हुनेछ ।  
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२.२.३ उद्देश्य  

यस  योजनाको उद्देश्य यस मििुन निरपागलकालाई गिपद ्जोगिम र जलिायु उत्थानशील स्थानीय गनकायको 

रूपमा स्थागपर् िने रहकेो छ । गिपद ्जोगिम व्यिस्थापन सम्िन्िी र्था जलिायु उत्थानशीलर्ा िगृद्ध िन े

कायतहरूलाई संस्थािर् िरी गिपदक्ा दृगष्टले सुरगक्षर् समुदायको गनमातण िनतका लागि स्थानीय र्हका आिगिक र 

िागर्तक कायतक्रममा समेर् मूलप्रिाहीकरण िरी गदिो गिकास िनतका लागि नपेाल सरकार स्थानीय गिकास 

मन्त्रालयले गनमातण िरेको स्थानीय गिपद ्र्था जलिायु उत्थानशील योजना र्जुतमा गनदेगशका–२०७४ ” को 

मस्यौदा र नपेाल सरकार िन र्था िार्ािरण मन्त्रालय बाट स्िीकृर् स्थानीय अनकूुलन कायतयोजना िाका २०७६ 

अनुसारका गबगि र्था प्रगक्रयाहरु अिलम्बन िरी यो योजना गनमातण िररएको छ । स्थानीय र्हमा गिपद ्

व्यिस्थापन र्था जलिायु अनकुुलनका लागि गििर् केगह बर्तदेगि गिगभन्न कायतहरु सम्पन्न िररंदै आए पगन 

त्यसलाई व्यिगस्थर् र्ररकाले सम्पन्न िरर आशागर्र् उपलगब्ि हागसल  िनत, समुदायमा प्राकृगर्क, िैरप्राकृगर्क 

र्था जलिायु जन्य प्रकोपहरुको गिद्यमान जोगिम कम िनत र गिशेर् िरर गिपद ्पूित, गिपदक्ो समय र गिपद ्

पिार्का कायतहरु संिसिै समुदायको उत्थानशीलर्ा िगृद्ध िनत यो योजनाले सहयोि िदतछ ।  

यस योजनाका गिगशष्ट उद्दशे्यहरु दहेाय बमोगजम रहकेा छन ्: 

❖ निरपागलकामा संिालन हुन ेगिपद ्र्था जलिायु पररिर्तन अनुकूलन कायतक्रमहरुमा एकरुपर्ा ल्याउन े

❖ स्थानीय स्रोर् सािनको अगिकर्म पररिालन िरी गिपद ् र्था जलिायु पररिर्तन अनकूुलन र्था 

उत्थानशीलर्ा िगृद्ध िने कायतक्रमहरुमा स्थानीय सहभागिर्ा बढाउने । 

❖ निरपागलकामा रहेका प्रमुि प्रकोपहरु, संकटासन्न िडाहरु, जोगिमको अिस्था र्था क्षमर्ा पगहिान र 

गिशे्लर्ण िरी समग्र गिपद ्जोगिम न्यूनीकरण र्था जलिायु उत्थानशील योजना गनमातण र छनौट िरी 

गनयगमर् रुपमा निरपागलको िागर्तक गिकासका कायतक्रममा मूलप्रिाहीकरण िने ।  

❖ प्रकोपको नक्साङ्कन िरी समुदायमा रहकेो प्रकोप, सङ्कटासन्नर्ा र क्षमर्ाको पगहिान िरी गिपद ्

जोगिम न्युगनकरणका कायतहरु सिंालन िने । 

❖ निरपागलकाको स्थानीय नीगर् र्था गिकास कायतक्रममा सबै के्षत्र र िित (मगहला, बालबागलका, ज्येष्ठ 

नािरीक, एकल मगहला, अपाङ्िर्ा भएका व्यगक्तहरू, दगलर्, आगदिासी, जनजागर्, प्रकोप प्रभागिर्, 

जलिायुजन्य प्रकोप प्रभागिर् िा सङ्कटासन्न समुदाय र्था व्यगक्तहरू, मिसेी, मुगस्लम जस्र्ा िित एि ं

नेपाल सरकारले लगक्षर् समूह भनी पररभागर्र् िरेका िित) को समानपुागर्क सहभागिर्ा सगुनगिर् िरी 

गिपद ्जोगिम व्यिस्थापन र्था जलिायु पररिर्तन अनुकूलनलाई संस्थािर् िनत माित प्रशस्र् िने । 

❖ निरपागलकाका पदागिकारीहरुलाई गिपद ् र्था जलिायु पररिर्तनको सिालमा कायत िनत सिेर्ना 

अगभिगृद्ध र एकिद्ध िने । साथ ैसमुदायमा गिपद ्र्था जलिायु पररिर्तनको सिालमा काम िनत आिश्यक 

पने दक्ष जनशगक्तको गिकास िरी प्रभािकारी रूपमा पररिालन िने । 

❖ जलिायु पररिर्तन, गिपद ्व्यिस्थापन, जैगिक गिगििर्ा संरक्षण, जलािार व्यिस्थापन र िार्ािरणीय 

सिालहरूमा मिुिन निरपागलका स्र्रमा प्रभािकारी रूपमा कायत िनत समानुपागर्क समािेशी एि ं

समन्ियात्मक संरिनाको गनमातण िने । 
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२.२.४ रणनीवत 

❖ योजना गनमातणका सबै प्रकृयामा समुदायका अगर् जोगिममा रहेका समुह र्था िितको समानपुागर्क 

सहभागिर्ालाई सुगनगिर् िरी योजनाको कायातन्ियन िने । 

❖ स्थानीय गिपद ्जोगिम लेिाजोिा र्था नक्साङ्कन िदात अगर् जोगिम र्था संिदेनशील स्थानमा 

रहेका बगस्र्हरुलाई सुरगक्षर् स्थानमा स्थानान्र्रणका लागि प्रोत्साहन िने । 

❖ बाढी र्था पगहरोबाट हुन ेमानिीय क्षगर्लाई रोक्नको लागि पूितसूिना प्रणालीको स्थापनाको सम्भाव्यर्ा 

औलं्याउने । 

❖ समुदायमा आिाररर् गिपद ्जोगिम न्यूनीकरणका कायतक्रमहरु कायातन्ियन िदात स्थानीय  ज्ञान, सीप, 

श्रोर् र सािनको उपयोि िने । 

❖ स्थानीय र्हमा गिपद ्जोगिम र्था जलिायु अनुकुलनका कायतक्रमहरुलाई िागर्तक र्था आिगिक 

गिकासका योजनाहरुमा मूलप्रिाहीकरण िदै लैजाने ।  

२.३ योजनाको आिश्यकता तथा महत्ि 

गिपद ्व्यिस्थापन गभत्र िररने गिगभन्न िरणका कायतहरूलाई व्यिगस्थर् िनतका लागि स्थानीय स्र्रमा र्जुतमा िररन े

गिकास योजनाको एउटा प्रमुि भािका रूपमा यो योजना गनरन्र्र कायातन्ियन हुन्छ । प्राकृगर्क, िैरप्राकृगर्क र्था 

जलिायु जन्य प्रकोपहरुका कारण गनगम्र्न ेगिपदक्ो घटना मानि समुदायका लागि सम्िेदनशील भएकोले यस्र्ो 

अिस्था नआओस भन्नाका गनगम्र् हरेक गिकासका कायतलाई गिपद ्व्यिस्थापन कायतसाँि समायोजन िरी गदिो 

गिकासका साथ ैसमुदायको उत्थानशीलर्ा िढाउन यसले महत्िपूणत भूगमका िेल्दछ। जस अन्र्ितर् गनम्न बुाँदाहरु 

प्रमुि रुपमा गलन सगकन्छ । 

❖ िडा र निरपागलकामा संस्थािर् संरिना र्यार हुन े

❖ गिपद र्था जलिायु मैत्री गबकास गनमातण कायतलाई प्रिितन िदतछ । 

❖ गिपद ्व्यिस्थापनका लागि सरोकारिालाहरुसंि सम्बन्ि गिस्र्ारमा सहयोि हुने  । 

❖ निरपागलकाको मानिीय, आगथतक, भौगर्क, सामागजक र प्राकृगर्क र्था अन्य स्रोर् सािन पगहिान एि ं

पररिालन िनत मद्दर् िदतछ । 

❖ समुदायको सङ्कटासन्नर्ा न्यूगनकरण िनत आिार र्यार िछत । 

❖ पूित साििानी अपनाई प्रकोप प्रभागिर् हुनसक्ने ठाउाँका मागनसलाई सुरगक्षर् स्थानमा लैजान पूितर्यारीको 

िाका र्यार हनुेछ । 

❖ गिपदक्ो समयमा उद्दार िनत िागहने िस्रु्को जोहो िनत, हराएका मागनसहरुको िोजी िनत र राहर्का 

गक्रयाकलापहरु अगघ बढाउन सामुगहक सगक्रयर्ा बढाउछ। 

पुनाःस्थापना र पुनगनतमातणका काममा टिेा पुगने । 
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❖ यस योजनामा जीगिकोपाजतन सिुारका गक्रयाकलापहरु पगहिान भएको हदुा यसले िररिी गनिारण, 

प्राकृगर्क सम्पदा संरक्षण र्था व्यिस्थापनमा समेर् मद्दर् पुयातउाँदै समग्र रुपमा समुदायको उत्थानशीलर्ा 

बढाउन सहयोि िछत ।  

❖ जोगिम, सङ्कटासन्नर्ा र क्षमर्ाको अिस्था गिशे्लर्ण िनत सहयोि िनुतका अगर्ररक्त मिुिन 

निरपागलकाको िोज अध्ययन िनत िाहनहेरुका लागि यो दस्र्ािेज गिर्ीय श्रोर्को रुपमा प्रभािकारी 

हुन सक्नेछ । 

 

२.४ योजनाको सीमा 

यो योजना र्जुतमा िदात देगिएका केही सीमाहरु देहाय बमोगजम रहेका छन ्

❖ मिुिन निरपागलका गभत्र गबगभन्न गिपदह्रुबाट हुन ेक्षगर्लाई गसगमर् स्रोर् र सािनबाट पूणतरुपमा न्यून 

िनत िनुौगर्पूणत रहेको छ । 

❖ यस योजनाको कायातन्ियनका लागि निरपागलकाले आिश्यक रूपमा जनशगक्त र्यार िनत समय लागनछे 

र त्यसको लागि स्रोर्को िोजी िनुत पने अिस्था रहन्छ, जुन उपलब्ि हुन्छ न ैभन्ने गनक्र्योल िनत सगकाँ दैन 

।  

❖ यो योजना गििर्का घटनाहरु, स्थानीयस्र्रमा उपलब्ि जानकारी र्था स्थानीय समुदाय र 

सरोकारिालाहरुका गिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्िी गसकाइ र अििारणाहरुमा आिाररर् भै र्यार िररएको 

छ। 

❖ प्राकृगर्क र्था मानिीय कारणबाट भगिष्ट्यमा हनुसक्ने गबगभन्न प्रकृगर्का प्रकोपहरुको बैज्ञागनक गबशे्लर्ण 

आाँगशकरुपमा मात्र िररएको छ । 

❖ यो योजना अन्र्रिर् र्जुतमा िररएका िगर्गबगिहरुको कायातन्ियनका लागि बढी मात्रामा िाह् स्रोर्मा भर 

पनुतपन ेअिस्था छ। जसले िदात िाह्य स्रोर् प्राप्त नभएमा योजनाको कायातन्ियनमा िडा र निरपागलकाको 

आन्र्ररक स्रोर्मा असर पने सम्भािना दगेिन्छ । 

२.५ योजना वनमायण प्रविया 

स्थानीय गिपद ्र्था जलिायु उत्थानशील योजना र्जुतमा गनदगेशका–२०७४ को मस्यौदाका अनसुार यो योजना 

र्जुतमा िदात मिुिन निरपागलका र िडाका प्रभागिर् र्था सङ्कटासन्न समुदायको प्रत्यक्ष र समािशेीयुक्त 

सहभागिर्ा सुगनगिर् हनु ेिरी समािेशी, सहभागिर्ामूलक र यथाथतपरक बनाउन गनम्नअनुसारका प्रगक्रयाहरू 

अिलम्बन िरर यो योजना र्जुतमा िररएको छ । 
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वचत्र ३. योजना वनमायण प्रकृया 

२.५.१ प्रारवबभक भेला  

मिुिन निरपागलका मेयर, उप मेयर र्था सम्पूणत गनिातगिर् जन प्रगर्गनिी, प्रमुि प्रशासगकय अगिकृर्, स्थानीय 

राजनीगर्क दलका प्रगर्गनिी, स्थानीय बुद्धीजीगिहरू, ज्येष्ठनािररक, स्थानीय सघं संस्थाका प्रगर्नीगि र्था 

सरोकारिालाहरूको उपगस्थगर्मा मिुिन निरपागलको स्थानीय गिपद ् र्था जलिायु उत्थानशील योजना 

र्जुतमाका लािी प्रारगम्भक भेला िररएको गथयो ।  

२.५.२ योजना तजुयमा तथा समन्िय सवमती गठन  

मिुिन निरपागलकाको कायातलय र निरपागलका स्र्रीय गिपद ्व्यिस्थापन सगमगर्मा छलफल, निरपागलका 

स्र्रीय योजना बनाउने गिर्यमा निरपागलका र्था निरपागलका स्र्रीय गिपद ्व्यिस्थापन सगमगर् लिायर् अन्य 

स्थानीय सघं संस्थाका प्रगर्नीगि र्था सरोकारिालाहरूसाँि छलफल िरी िडा र्था निरपागलका स्र्रीय योजना 

बनाउने कायतमा सहमगर् भएको गथयो ।  

२.५.३ मधुिन नगरपावलका स्तरीय सूचना संकलन  

मिुिन निरपागलका स्र्रीय गिपद ्व्यिस्थापन योजना गनमातणका क्रममा स्थानीय र्थयांक संकलकहरुलाई २०७८ 

कागर्तक १३-१५ िरे् सम्म र्ीन गदन  सङ्कटासन्नर्ा र्था क्षमर्ा गिशे्लर्णमा प्रयोि हनुे औजारहरु र सुिना 

संकलन िने आिारभूर् र्ागलम सञं्िालन िरी र्र्् पिार् मंगसरको पगहलो हप्ताबाट १५ गदन सम्म ९  िडाका ४४ 

िटा समुदायमा िटाई सहभागिर्ामूलक रूपमा सिूनाको सकंलन िररएको गथयो । जसमा, मिुिन निरपागलका 

गििर्मा हनुे िरेका  प्रकोपहरू, गिपदक्ो ऐगर्हागसक गििरण, मानगिय श्रोर्, आगथतक श्रोर्, भौगर्क श्रोर्, 

प्राकृगर्क श्रोर्, िाली, मौसमी र प्रकोप पात्रो, संिदेनशीलर्ाका के्षत्र लिायर्का सिुना संकलन िररएको गथयो । 
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उक्त सूिनालाई मिुिन निरपागलका स्र्रीय गिपद ्व्यिस्थापन सगमगर्मा छलफल र्था पनुरािलोकन समेर् िरी 

एगककृर् िररएको गथयो ।  

२.५.४ सङ्कटासन्नता तथा क्षमता विशे्लषण  

िडाहरूको र्था समग्र मिुिन निरपागलकाको गिपद ् सम्बन्िी सिूना र्था र्थयाङ्क सङ्कलन िनत 

सङ्कटासन्नर्ा र्था क्षमर्ा गिशे्लर्ण िनत गिगभन्न औजारहरूको प्रयोि िररएको गथयो जस अन्र्ितर् सामागजक 

र्था प्रकोपको नक्शाङ्कन, गिपदक्ो ऐगर्हागसक र्थयाङ्क, प्रकोप स्र्रीकरण, स्रोर्को गिशे्लर्ण, प्रकोप, मौसमी 

र्था बाली पात्रो र्यारी, समस्या िकृ्ष गिष्ट्लेर्ण, संस्थािर् गिशे्लर्ण, जीगिकोपाजतनका श्रोर् पगहिान  स्र्रीकरण, 

समुदायले  अंिालेका अनुकुलन र्था समािानका उपायहरु र गक्रयाकलाप, प्रत्यक्ष अिलोकन, समस्या गिष्ट्लेर्ण 

िाका, भटेघाट र छलफल जस्र्ा सङ्कटासन्नर्ा र्था क्षमर्ा गिशे्लर्णका सितमान्य औजारहरूको प्रयोि िररएको 

गथयो ।  

२.५.५ सङ्कटासन्नता तथा क्षमता विशे्लषणको पुनरािलोकन  

सहभागिर्ामूलक रूपमा सिूनाको सकंलन र्था सङ्कटासन्नर्ा र्था क्षमर्ा गिशे्लर्ण िनत गिगभन्न औजारहरूको 

प्रयोि िरी आएको गििरणहरूको मिुिन निरपागलका स्र्रीय र्था िडा स्र्रीय गिपद ्व्यिस्थापन सगमगर्मा 

छलफल र्था पुनरािलोकन िररएको गथयो साथ ैपनुरािलोकन कायतक्रममा सहभागिहरूबाट आिश्यकर्ा अनुसार 

गििरणहरू थप घट िररएको गथयो ।  

२.५.६ मधुिन नगरपावलकाको िडा स्तरीय विपद् जोवखम व्यिस्थापन तथा जलिायु उत्थानशील 

योजना वनमायण   

यस योजना र्यार िने सम्बन्िमा मिुिन निरपागलकको निरपागलका स्र्रीय गिपद ्व्यिस्थापन सगमगर्, िडा 

कायातलय, िडा स्र्रीय गिपद ्व्यिस्थापन सगमगर् साँि समन्िय िरी गमगर् २०७८ पौर् १९ देगि २०७८ पौर् २८ 

िरे् सम्म िडा स्र्रमा सङ्कटासन्नर्ा र्था क्षमर्ा गिशे्लर्णको र्थयांक पुनरािलोकन िरी छुटेका र्थयाकं थप्द ै

स्थानीय सरोकारिालाको उपगस्थगर्मा यस मिुिन निरपागलका गभत्रका ९ िटै िडाहरूको िडा स्र्रीय गिपद ्

जोगिम व्यिस्थापन र्था जलिायु उत्थानशील योजना गनमातण िररएको गथयो ।  

२.५.७ योजनाको खाका लेखन कायय  

सहभागिबाट आएको सिूना र्था योजना गनमातणका क्रममा िडा स्र्रबाट आएका सङ्कटासन्नर्ा र्था क्षमर्ा 

गिशे्लर्ण र िडा स्र्रका योजनाहरुलाई समेट्दै मििुन निरपागलका स्थानीय  गिपद ्व्यिस्थापन सगमगर्संि र 

निरपागलकाको गिपद ्जोगिम न्यूनीकरण सम्पकत  व्यगक्त संि समन्िय िद ैसंयूक्त रूपमा योजना लेख्न ेकायत सम्पन्न 

भएको गथयो । यस योजना गनमातण र्था लेिनको कायतलाई परामशतदार्ा संस्था इन्भायरोमेन्ट एंड इगन्जगनयररंि 

ररसित सेन्टरको र्फत बाट  आिास पौडेल र केशि पौडेलले सहजीरण िनुतभएको गथयो । त्यसैिरी प्रागक्टकल 

एक्सनको र्फत बाट पररयोजनाका कायतक्रम अगिकृर् रमेश िौर्मले सहजीकरण िनुतभएको गथयो ।  
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२.५.८ मधुिन नगरपावलका स्तरीय योजना बैठक  

स्थानीय गिपद ्र्था जलिायु उत्थानशील योजना गनमातण िनतको लागि निरपागलका स्र्रीय योजना बैठक गमर्ी 

२०७८ साल माघ ७ र ८ िरे् सानोश्रीमा सिंालन िररएको गथयो । यस बैठकमा समुदाय र्था िडा बाट आएका 

सूिनाहरुको प्रस्रु्र्ीकरण िद ैसमग्र पागलकामा हनुे िरेका प्रकोपहरुको स्र्रीकरण िनुतका साथै गिपद जोगिमको 

आिारमा िडा हरुको स्र्रीकरण िररएको गथयो । साथ ैसहभािीर्ामूलक रूपमा गिगभन्न प्रकोपको असरहरू कम 

िनत र गिपदक्ो  अिस्था गसजतना हुन नगदन गिपद ्पगहले के–के कायत िने, गिपद ्भै हालेको अिस्थामा के–के 

कायतहरू िने र गिपद ्पिार् के–के कायत िने भन्ने सन्दभतमा गिस्र्रृ् छलफल र्था समुह कायत िररएको गथयो। 

सहभागिहरूबाट र्था मिुिन निरपागलकाबाट आएको सिूनाको आिारमा मिुिन निरपागलको निरपागलका 

स्र्रीय योजना र्यार िररएको गथयो । योजना गनमातणका क्रममा िडा स्र्रबाट आएका योजनाहरुलाई समेट्द ै

आिश्यकर्ा अनुसार थप योजनाहरुको पगन छनोट िररएको गथयो ।   

२.६ योजनाको अवन्तम लेखन कायय र योजनाको तयारी   

मिुिन निरपागलका स्र्रीय गिपद ् व्यिस्थापन सगमगर् र्था सहभागिहरूबाट आएको सुझािलाई पगन समेटेर 

गिपद ्जोगिम व्यिस्थापन योजनाको र्यारी कायत सम्पन्न िररएको गथयो । 

२.७  योजनाको कायायन्ियन रणनीवत 

❖ योजनालाई निरपागलकाबाट अनुमोदन िरेर बैिागनकर्ा प्राप्त िरी कायातन्ियन िररनेछ साथ ै निर 

पररर्दबाट अनुमोदनका लागि समेर् समन्िय िररनेछ । 

❖ निरपागलका र्था िडा कायतलयले यस योजनाको पनुरािलोकन र्था सगमक्षा प्रत्येक िर्तमा िनेछ साथ ै

उक्त योजनालाई प्रभािकारी बनाउन प्रत्येक ५ िर्तमा िहृर्् पनुरािलोकन िरी अद्यािगिक िररनेछ । 

❖ निर र्था समुदाय स्र्रका कायतदलको र्ागलम र्था क्षमर्ा अगभबगृिका लागि गिपद ् जोगिम 

न्यूनीकरणको के्षत्रमा कायतरर् सरोकारिाला सघं संस्थाहरुको सहभागिर्ामा जोड गदइनेछ । गिपदक्ो 

समयमा कायतदलका र्ागलम प्राप्त सदस्यहरुलाई पररिालन िररनेछ । 

❖ योजना कायातन्ियनको लागि मिुिन निरपागलका निरपागलकाबाट बजेट छुट्याइने छ भने सरकारी 

कायातलय, गज.स.स. र्था अन्य दार् ृ गनकायसंि समन्िय िररनेछ । निरपागलकामा िररने गिकासका 

कायतमा गिपद पूितर्यारीका लागि मध्य नजर िरेर िररनेछ । 

❖ स्थानीय ज्ञान, सीप, गिगि, प्रगिगि र श्रोर् र्था सािनको अगिकर्म उपयोि िरी गिपद ् जोगिम 

व्यिस्थापनको योजनालाई प्रभािकारी रूपमा कायातन्ियन िररनेछ । 

❖ योजनाको कायातन्ियन भए नभएको स्थानीय गिपद ्व्यिस्थापन सगमगर्, निरपागलका र्था िडा कायतलय, 

गजल्ला गिपद ् ब्यिस्थापन सगमगर्, गजल्ला समन्िय सगमगर् र्था नेपाल रेडक्रस र्था अन्य गबगभन्न 

सहयोिी िैह्रसरकारी संघ संस्थाबाट  गनयगमर् अनुिमन र्था सुपरीिेक्षण  िररनेछ। 
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२.८ योजना अनुगमन मूल्याङ्कन र पुनरािलोकन 

मिुिन निरपागलका र्था िडाले िागर्तक नीगर् र्था कायतक्रमको अनुिमन र्था मूल्याङ्कन िदात स्थानीय गिपद ्

र्था जलिायु उत्थानगशल योजना कायातन्ियनको समेर् गनयगमर् अनुिमन र्था मूल्याङ्कन िनेछ।निरपागलकामा 

िगठर् अनुिमन सगमगर्ले गिपद ्जोगिम व्यिस्थापन सम्बन्िी कायतक्रमको प्रभािकाररर्ा समेर् मूल्याङ्कन िरी 

आिश्यकर्ानुसार महानिरपागलकालाई गसफाररस िनेछ । रागष्ट्रय योजना आयोिको गनदगेशका अनसुार 

निरपागलका अन्र्ितर् सञ्िागलर् कायतक्रमहरूको अनुिमन र्था मूल्याङ्कनको लागि स्िीकृर् िररएका अनुिमन 

सूिकहरू बमोगजम अनुिमन र्था मूल्याङ्कन िने छ। योजना कायातन्ियन िने संस्थाहरूले आफ्नो अनुिमन र्था 

मूल्याङ्कन प्रगर्िेदन सम्बगन्िर् गनकाय र निरपागलकामा पशे िने छ। निरपागलका र िडाको कुनै पगन के्षत्रमा 

उत्पन्न गिपदले् सङ्कटासन्नर्ा, क्षमर्ा र जोगिममा पारेको पररिर्तनलाई सम्बोिन िनत प्रत्येक २ िर्तमा योजनाको 

पुनरािलोकन िरी िागर्तक कायतक्रम र्था योजना र्यार िररने छ । गिपद ्जोगिम व्यिस्थापन कायतलाई प्रभािकारी 

बनाउन प्रत्येक पााँि िर्तमा योजनाको बहृर्् पुनरािलोकन िरी अध्यािगिक िने छ। 
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खण्ड ३. प्रकोप, संकटासन्नता, क्षमता र जोवखम विशे्लषण 

३.१ प्रकोपको पवहचान तथा स्तरीकरण  

यस मिुिन निरपागलकामा गबिर्मा घटेका गिपदक्ा घटनाका अिारमा प्रभाि पानत सक्ने प्रकोप र्था जलिायुजन्य 

घटना छनौट िरर स्र्रीकरण िररएको छ । िडामा गििर्मा भएका र भगिष्ट्यमा आइपनतसक्ने प्रकोप र्था जलिायुजन्य 

घटना र गर् प्रकोपहरुले जनिनमा पुयातएको क्षगर् र्था उपलब्ि क्षमर्ाका आिारमा प्रकोप पगहिान िरी स्र्रीकरण 

िरीएको छ । नेपाल सरकारको स्थानीय गिपद ्र्था जलिायू उत्थानशील योजना, गनदेगशका २०७४ मा भएको 

औजार जोडाजोडी स्र्रीकरणको (pairwise ranking) प्रयोि िरर निरपागलका र्था िडा स्र्रमा पगहिान भएका 

प्रकोपहरुलाई प्राथगमगककरणका आिारमा प्राप्त सिुना लाइ र्लको र्ागलकामा प्रस्रु्र् िररएको छ ।  

मिुिन निरपागलकाका सिै ९ िटा िडामा योजना गनमातणको दौरान िररएको सङ्कटासंन्नर्ा र्था क्षमर्ाको 

गिष्ट्लेर्णका गिगभन्न औजारहरु प्रयोि िरर िररएको सिुना संकलन िदात मिुिन निरपागलका मा १३ िटा प्रकोप 

हरु देगिएका छन ।  िडाका गिगभन्न समुदायमा िररएको सङ्कटासनं्नर्ाको गिष्ट्लेर्ण अनुसार िन्यजन्रु् आरं्क, 

बाढी, डुिान, िडेरी, सडक दघुतटना, हािाहुरी, आिलािी, गशर्लहर, बालीमा गकराको प्रकोप, महामारी, िट्यांि, 

सपतको दशं, अगसना जस्र्ा प्रकोपहरु समुदाय स्र्रमा पगहिान भएका छन । पगहिान भएका मुख्य प्रकोपहरुमा 

िन्यजन्रु् आरं्क मुख्य प्रकोपको रुपमा देगिएको छ भने बाढी अको मुख्य समस्याको रुपमा रहकेो छ । पागलका 

र्था िडा स्र्रीय प्रकोप स्र्रीकरण र्लको र्ागलकामा प्रस्रु्र् िररएको छ  ।    
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प्रकोप बन्यजन्तु 

आतंक 

सडक 

दुघयटना 

आगलागी शीतलहर बाढी रोगवकरा डुबान अवसना महामारी चट्याङ्ग हुरीबतास सपय दंश खडेरी 

बन्यजन्त ु

आतंक 

 बन्यजन्रु् 

आरं्क 

बन्यजन्रु् 

आरं्क 

बन्यजन्रु् 

आरं्क 

बन्यजन्रु् 

आरं्क 

बन्यजन्रु् 

आरं्क 

बन्यजन्रु् 

आरं्क 

बन्यजन्रु् 

आरं्क 

बन्यजन्रु् 

आरं्क 

बन्यजन्रु् 

आरं्क 

बन्यजन्रु् 

आरं्क 

बन्यजन्रु् 

आरं्क 

बन्यजन्रु् 

आरं्क 

सडक दुघयटना   सडक 

दुघतटना 

सडक 

दुघतटना 

बाढी रोिगकरा डुबान सडक 

दुघतटना 

सडक 

दुघतटना 

सडक 

दुघतटना 

सडक 

दुघतटना 

सडक 

दुघतटना 

िडेरी 

आगलागी    गशर्लहर बाढी रोिगकरा डुबान आिलािी महामारी आिलािी हुरीबर्ास सपतदंश िडेरी 

शीतलहर     बाढी रोिगकरा डुबान गशर्लहर माहामारी गशर्लहर हुरीबर्ास सपतदंश िडेरी 

बाढी      बाढी बाढी बाढी बाढी बाढी बाढी बाढी बाढी 

रोगवकरा       रोिगकरा रोिगकरा रोिगकरा रोिगकरा रोिगकरा रोिगकरा रोिगकरा 

डुबान        डुबान डुबान डुबान डुबान डुबान डुबान 

अवसना         महामारी अगसना हुरीबर्ास सपत दंश िडेरी 

महामारी          महामारी महामारी महामारी िडेरी 

चट्याङ्ग           हुरीबर्ास सपत दंश िडेरी 

हुरीबतास            हुरीबर्ास िडेरी 

सपय दंश             िडेरी 

खडेरी              

अंकभार १३ ९  ३ ४ १२ ११ १० २ ६ १ ७ ५ ८ 

स्तर १ ५ ११ १० २ ३ ४ १२ ८ १३ ७ ९ ६ 
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३.१.१ िडा स्तरीकरण 

समुदाय र िडामा पगहिान र प्राथगमगककरण िररएका प्रकोप, गििर्मा भएका गिपदक्ा घटना, िडाको गिपद ्

जोगिमको अिस्था र जोगिम सामना िनत िरेका प्रयास र गिपद सामनािनत सक्ने क्षमर्ाको आिारमा िडाको 

स्र्ररकरण र्ल प्रस्रु्र् िररएको छ । 

िडा स्तरीय प्रकोप स्तरीकरण 

प्रकोप 

स्तर 

िडाहरु 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

१. िन्यजन्रु् 

आक्रमण 

बाढी बाढी सडक 

दघुतटना 

बाढी आिलािी िन्यजन्रु् 

आक्रमण 

डुिान सुख्िा 

िडेरी 

२ बाढी िन्यजन्रु् 

आक्रमण 

िन्यजन्रु् 

आक्रमण 

रोिगकरा िट्याङ्ि हुरीबर्ास सडक 

दघुतटना 

आिलािी हुरीबर्ास 

३. रोिगकरा रोिगकरा रोिगकरा गशर्लहर आिलािी बाढी रोिगकरा हुरीबर्ास गशर्लहर 

४. हुरीबर्ास गशर्लहर सडक 

दघुतटना 

सपत दंश िन्यजन्रु् 

आक्रमण 

महामारी डुिान सडक 

दघुतटना 

बाढी 

डुिान 

५. आिलािी आिलािी गशर्लहर हुरीबर्ास गशर्लहर सडक 

दघुतटना 

हुरीबर्ास िन्यजन्रु् 

आक्रमण 

िन्यजन्रु् 

आक्रमण 

६. गशर्लहर हुरीबर्ास हुरीबर्ास िन्यजन्रु् 

आक्रमण 

सपत दंश सपत दंश सपत दंश सपत दंश रोिगकरा  

७. अगसना अगसना आिलािी बेमौसमी 

िर्ात 

हुरीबर्ास सुख्िा 

िडेरी 

महामारी िट्याङ्ि आिलािी 

८. महामारी सडक 

दघुतटना 

सपत दंश    आिलािी  सपत दंश 

९.  महामारी     गशर्लहर   

१०.       अगसना   

 

सिै ९ िटा िडामा योजना गनमातणको दौरान िररएको सङ्कटासंन्नर्ा र्था क्षमर्ाको गिष्ट्लेर्ण अनुसार गिगभन्न 

औजारहरु प्रयोि िरर िररएको सिुना, पगहिान भएका मुख्य प्रकोपहरुका आिार र निर स्र्ररय सहभािीमुलक 
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छलफल पिार् सिै िडाहरुलाई अगर् उच्ि जोगिम, उच्ि जोगिम र  मध्यम जोगिम िरी गर्न बितमा  गिभाजन 

िररएको छ । 

ि.स. िगय िडाहरु 

१. अगर् उच्ि जोगिम १,२,३ 

२. उच्ि जोगिम ४,५,६ 

३. मध्यम जोगिम ७,८,९ 

४ न्युन जोगिम   

 

३.२ ऐवतहावसक समयरेखा 

मिुिन  निरपागलकामा गिगभन्न समयमा गिगभन्न प्रकोपबाट कस्र्ो गिपगत परेको गथयो भन्न ेजानकारी गलन 

गिपदक्ो ऐगर्हागसक समयरेिा र्यार िररएको छ । यस गिशे्लर्णबाट प्रकोपको दोहोररने प्रिगृत, त्यसले पुयातएको 

भौगर्क, सामागजक, आगथतक, मानिीय िा प्राकृगर्क क्षगर् र्था प्रभािको बारेमा जानकारी एकीकृर् िररएको छ । 

प्रकोपको ऐगर्हागसक समयरेिाले गििर् दगेि िर्तमान सम्म सबै भन्दा बगढ क्षगर् पुयातउने प्रकोप कुन रहेछ र कगर् 

कगर् समयको अन्र्रालमा उक्त प्रकोप दोहोररएको गथयो भन्ने अिस्था झल्काऊाँ छ । यस गिगि माफत र् कररब ३० 

िर्त यर्ा गिगभन्न समयमा आएका जलिायुजन्य र िैर जलिायुजन्य प्रकोप र्था गिपदका घटनाहरुको गिशे्लर्ण 

िररएको छ । यस गिशे्लर्णको नगर्जालाई यस र्ागलकामा र्ल प्रस्रु्र् िररएको छ । यसका आिारमा समुदाय स्र्रमा 

अपनाउनु पने र्यारी एिम योजनाहरुको छनौट िररएको छ । प्रकोपको समुदाय र्था िडािर् गििरण अनसुिूी १ 

मा रागिएको छ । गबिर् ३० बर्तमा देगिएका घटनाको िडा स्र्रीय र्ागलका यस प्रकार रहेको छ ।  

प्रकोप 
िडा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ जबमा 

अगसना ४ ४ १ १ ५ १ २ २ १ २१ 

आिलािी १२ २१ ५ १७ १ ४ ३ १७ २ ८२ 

डुबान       २     ६ २ २४ ३४ 

बाढी ३६ ३९ २१ ८ ९ ७   ११   १३१ 

भूकम्प           ५       ५ 

महामारी १ ३ १ १ २ ५ ९ १ १ २४ 

बालीमा 

रोिगकरा 
१६ २१ ७ २८ २ १ ५ ९ ११ १०० 
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बन्यजन्रु् 

आरं्क 
६५ ११६ २९ ५० ६ ७ १२ १० १० ३०५ 

गशर्लहर २२ २४ ८ १८         ८ ८० 

सडक 

दघुतटना 
  ५ २१ १४ ५ १३ ७ १६ १ ८२ 

सपत दंश   ४ ६ २४ ७ ३ ६ १० ४ ६४ 

सुक्िा 

िडेरी 
          ३ १   ५ ९ 

िटयांि      १ २ १ २ २ १ १ १० 

हुरीबर्ास १० २३ १४ २६ ३ १० ९ १० १८ १२३ 

कुल 

घटना 

संख्या 

१६६ २६० ११४ १९१ ४१ ६१ ६२ ८९ ८६ १०७० 

मिुिन निरपागलकाका ९ िटै िडा अन्र्ितर् गिगभन्न ४४  िटा समुदायहरुमा िररएको सकंटासन्नर्ा र्था क्षमर्ा 

गिशे्लर्णको नगर्जा अनुसार यस निरपागलकामा बहुप्रकोपका कारण मानिीय, भौगर्क, आगथतक र्था प्राकृगर्क 

क्षगर् पुिेको दगेिन्छ । िास िरी हरेक िर्त आउन ेबाढीका कारण िेरै ठूलो पररमाणमा िेर्ीयोगय जगमन, भौगर्क 

संरिना र िन जंिलमा कटान, पटान र डुिानका कारण क्षगर् पुिेको दगेिन्छ । अन्य िडाको रु्लनामा िडा न ं१,२ 

र ३ का समुदायहरुमा बाढी, जनािर आरं्क जस्र्ा प्रकोपले गनम्त्याएका गिपद ्बाट  ग्रस्र् छन् ।  
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समग्रमा मिुिन निरपागलका गभत्रका गिगभन्न टोल र बस्र्ीहरुको गििर् ३०  िर्तको गिपदक्ो ऐगर्हागसक गििरण 

हेदात यस निरपागलकामा बहुप्रकोपको जोगिम रहेको छ । गिपदकै् कारण हरेक िर्त मानिीय, भौगर्क, आगथतक, 

सामागजक र मनोबैज्ञागनक क्षगर् भएको पाइएको छ । बाढी, जंिली जनािरको आरं्क, आिलािी, हािाहुरी, िडेरी, 

सपतदंश, सडक दघुतटना जस्र्ा प्रकोहरु यस निरपागलका गभत्र दोहोरीइरहने प्रकोपको रुपमा दगेिएका छन । प्राकृगर्क, 

मानिीय, जलिायुजन्य प्रकोपले यस निरपागलकामा गिपद ् गनम्त्याउने िरेको कारण भगिष्ट्यमा र्ी गिपदह्रुको 

जागिम न्युनीकरणमा कदम िाल्नपुने अिस्था टड्कारो रुपमा देगिएको छ ।  

३.३ प्रकोप पात्रो 

यस मिुिन निरपागलकामा गबिर्मा घटेका गिपदक्ा घटनाका अिारमा प्रभाि पानत सक्ने प्रकोप र्था जलिायुजन्य 

घटना छनौट िरर स्र्रीकरण िररएको छ । िडामा गििर्मा भएका र भगिष्ट्यमा आइपनतसक्ने प्रकोप र्था जलिायुजन्य 

घटना र जनिनको क्षगर् र्था उपलब्ि क्षमर्ाका आिारमा प्रकोप पगहिान िरी स्र्रीकरण िरीएको छ । 

स्र्रीकरणका आिारमा प्रमुि प्रकोपहरुको व्यिस्थापन योजना छनौट िरर त्यसको कायातन्ियन िदात सहज हनु ेहुाँदा 

प्रकोपको स्र्रीकरण िररएको हो । । सबै िडाका अलि–अलि सूिीलाई एकीकृर् िरेर निरपागलकागभत्र हुन े

प्रकोपको सिूी र स्र्रीकरण गनम्न बमोगजम िररएको छ ।  
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प्रकोप समय बै जे अ श्रा भा अ का म पौ मा फा चै समयमा देवखएको पररितयन 

बाढी 

पवहले       bf]                  समुदाय र िडा स्र्रमा छलफल िदात पगहले भन्दा मनसुनी बर्ातमा देगिएको 

फरकले िदात बाढी आउने समय पगन सोगह अनुसार पररिर्तन भएको पाईयो . 

साथै अगनयगमर् र आकगस्मक बर्ातले समेर् बढीको जोगिम बढेको र 

समग्रमा छोटो समयमा िेरै पानी पने क्रम बढेकाले बढीको र्था डुबानको  

जोगिम अझै बढेको पाइयो 

अवहले           k             

हािाहुरी 
पवहले                       

हािाहुरीले असर िने समयमा िासै पररिर्तन नदेगिएको 
अवहले                        

आगलागी 
पवहले     

                  Rff} आिलािी को समयमा १५ गदनको  फरक देगिएको, हाल घटनाहरु घट्दै 

िएका   अवहले     
k                 rf} 

 

महामारी 
पवहले          

 
           rf}   गबिर्मा जस्र्ो महामारी हाल नदेगिएको र्र िएको डेढ बर्तमा कोरोनाको 

महामारीले िेरै प्रभाि पारेको  अवहले       
  

 
              

सपय दंश 
पवहले         

 
              

सपतको टोकाईको समय अन्र्राल  बढेको र्र घटना संख्या कम भएको  
अवहले            

 
          

 

अवसना 
पवहले                    

 
  

 

Kfm/s gb]lvPsf]  
अवहले                    

 
  

 

गशतलहर 
पवहले                

 
    

 
  

गशर्लहरको असर हुने समयमा िासै फरक नदेगिएको 
अवहले                

 
        

सुक्खा 

खडेरी 

पवहले                        Rff} सुख्िा  िडेरीको समय कररब १५ गदनले बढेको 

 अवहले     
                  

 

बालीमा 

रोगवकरा 

पवहले        
  

              
गबिर् १० िर्ात यर्ा बालीमा लागने गकराको पाकोप बढेको र लिभि बर्त 

भरर रोिगकरा सबै िाले बालीमा लागने िरेको र बाली उत्पादनमा यसको 

असर बढेको अवहले                          
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३.४ मौसमी पात्रो 

स्थानीय स्र्रमा हािापानी देगिएको पररिर्तन यकीन िनत यो गिगि प्रयोि िररएको हो । यस गिगिको प्रयोिमा 

समुदायका ज्येष्ठ नािरीक, िगुद्धजीिी, जागनफकारसाँि छलफल िररएको गथयो ।  

सूचक 

हरु  
समय  बै जे अ श्रा भा अ का म पौ मा फा चै समयमा देवखएको पररितयन 

र्ापक्रम  

पगहले                       पगहले भन्दा हालको समयमा 

िमीका गदनहरु कररब ३० गदनले 

बढेको पाईयो र िमीको समय 

असोजको आदा सम्म हुने 

अनुभि स्थानीयको छ . 

अगहले                        

जाडोको गदन  

पगहले                        जाडोको गदन हरु कररब २० 

गदनले घटेको र्र मात्र बढेको 

अनुभि पाइयो . 
अगहले                       

मनसुनी िर्ात  

पगहले          
 

             मनसुनी बर्ातको अगनयगमर्र्ा 

बढेको र समयमा लिभि २० 

गदन को फरक पनत थालेको 

अनुभि छ . 

अगहले        

 

             

गहउाँदे िर्ात  

पगहले                   
 

    हाल क गदनहरुमा गहउाँदे बर्तमा 

लिभि १० गदनको फरक साथै 

पानी पने प्रगक्रया अगनयगमर् 

भएको 

अगहले                   

 

 

  

cl;gf 

पगहले                         फरक नभएको र पने समय 

गकटान िनत िाहो भएको अगहले                        

गशर्लहर 

पगहले                         गशर्लहरको समस्या बढेको र 

पगहले र अगहलेमा समयको 

फरक नपरेको 
अगहले                        

पानीको 

साितजगनक  

श्रोर् 

पगहले                          साितजगनक श्रोर्को प्रयोि 

घटेको 
अगहले                         

भूगमिर् 

पानीको 

उपलब्िर्ा  

पगहले                        
  बोररंिको लािी िगहराई बढाउन 

पने लिभि  पहीले ३०-४० 

गफट बाट आगहले ६५ गफट 

भन्दा मागथ 
अगहले                        

  

रोजिारी(अन्य 

ठाउाँमा) 

पगहले                         िेर्ीपार्ी घटेको र्था बागहर 

कमाउन जाने िलन बढेको अगहले                          

िन पैदािार 

संकलन  

पगहले                          पगहलेको र्ुलनामा बन 

पैदािारमा गनभतरर्ा घटेको अगहले                          

 माछा, घोंिी 

पाउने समय  

पगहले                          िासै जम्मा िने समयमा फरक 

नदेगिएको र्र मात्रा  घटेको अगहले                          
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३.५ िाली िनस्पवत पात्रो 

प्रस्रु्र् औजार समुदायमा जीगिकोपाजतनका लागि कुन कुन समयमा कुन-कुन उत्पादन प्रणाली र्था उत्पादन प्रणाली 

गभत्रका कृयाकलापमा गनभतर छन ्जानकारीका लागि प्रयोि िररने िदतछ । यसका अगर्ररक्त कुन समयमा के कस्र्ा 

गक्रयाकलारपहरु हुन्छन् र गििर् र अगहलेको उत्पादन प्रणालीमा के कस्र्ो पररिर्तन देिा पयो भन्ने जानकारी पगन 

यसै औजार माफत र् सङकलन िररन्छ । 

सूचकहरु समय बै जे अ श्रा भा अ का म पौ मा फा चै समयमा देवखएको पररितयन 

िनको 

गबउ राख्ने  

klxn]             आिाडी सरेको असारको दोस्रो 

हप्ता बाट जेठको दोस्रो हप्तामा  
clxn]             

िान काट्ने  klxn]             परम्परािर् स्थानीय गबउको साटो 

नया प्रजागर्को प्रयोिले िदात पगन 

गभत्राउने समय पररिर्तन भएको  .  
  clxn]             

मकै रोप्ने 

klxn]             गिगभन्न प्रजार्ी (गिकासे) को 

प्रयोिले िदात लिाउने र गभत्राउने 

संयम फरक परेको  clxn]          
  

 

मकै पाक्ने 
klxn]             गिगभन्न प्रजार्ी (गिकासे) को 

प्रयोिले िदात लिाउने र गभत्राउने 

संयम फरक परेको clxn]             

िहुाँ छने 

klxn]             पगहला मंगसरको पगहलो हप्ता 

बाट पुर्को र्ेस्रो हप्ता सम्म छने 

िरेकोमा हाल कागर्तकको र्ेस्रो 

हप्ताबाट मंगसरको र्ेस्रो हप्तासम्म 

छने िरेको.  

clxn]             

िहुाँ काट्ने 
klxn]             परिर्तन भएको  

clxn]             

आाँपमा 

फल लागने  

klxn]             एक मगहना सम्म फरक परेको  

clxn]             

आाँप पाक्ने  
klxn]             पाक्ने समय पगन पररिर्तन भएको 

clxn]             

अन्य 

फलफुल 

klxn]             उल्लेिनीय फरक नभएको 

clxn]             
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३.६ जलिायु पररितयन विशे्लषण 

रानी जरुिा गस्थर् मौसम मापन केन्रको, जल र्था मौसम गिज्ञान गिभािबाट प्राप्त र्थयाङ्कको गिशे्लर्ण िरेर यस 

निरपागलकाको जलिायु सम्बगन्ि गिशे्लर्ण  िरीएको छ। यसका गनगम्र् १९७६ देगि २०२० सम्म मापन िररएको 

र्थयांकमा आिाररर् भएर  गिशे्लर्ण िरीएको छ । यो  गिशे्लर्ण  Climpact2 भन्ने सफ्टिेयरको आिारमा िररएको 

हो जसले  मापन भएका र्थयाकंलाई गिगभन्न  २७ िटा जलिायु जन्य सिूकहरुमा र्यार िदतछ ।  यस अध्यनलाई 

आिश्यक सूिकलाई यहााँ उल्लेि िररएको छ ।  िडािर् र्थयांक संकलन िने र्था योजना गनमातणको क्रममा गयन ै

सूिकहरुलाई आिार मानेर छलफल समेर् िररएको गथयो  ।  

तापिमको विशे्लषण  

 

र्ापक्रमको गिशे्लर्ण िदात  यस मिुिन निरपागलका के्षत्रको और्र् अगिकर्म र्ापक्रम ३१.३६º गडग्री सगेल्सयस 

रहेको छ भन ेऔर्र् न्यूनर्म र्ापक्रम १८.२५º सेगल्सयस रहकेो छ। यस के्षत्रको और्र् र्ापक्रम २४.९२º सेगल्सयस 

रहेको छ । साथै  मौसमी गििरण गिशे्लर्ण िदात अगिकर्म र्ापक्रम ०.२१º सेगल्सयस र्था  न्यूनर्म र्ापक्रम ०.१५º 

सेगल्सयसको  बागर्तक दरले िगढरहकेो दगेिन्छ । 

 



स्थानीय विपद ्तथा जलिायु उत्थानशील योजना-मधुिन नगरपावलका,बवदिया 

29 
 

यस के्षत्रको अगिकर्म र्ापक्रम सन्  २०१२ को मे १७ मा   ४५º सेगल्सयस, मे ४ मा ४४.५ º सगेल्सयस मापन 

भएको  छ । न्युनर्म र्ापक्रम  २ º सगेल्सयस (१९७६ गडसेम्बर ,३१मा ) २.६ º सेगल्सयस (जनिरी १४, १९८०)  

मापन भएको र्थयांक  छ । उक्त गििरणको ग्राफ मागथ प्रस्रु्र् िररएको छ । 

 

उक्त गिशे्लर्णको आिार हदेात यस के्षत्रमा और्र् दैगनक अगिकर्म र्ापक्रम बगढरहकेो पाइएको छ  । समुदायसंि 

संकटासन्नर्ा र्था क्षमर्ा गिशे्लर्णको क्रममा छलफल िदात स्थानीयले पगन पगछल्लो १० बर्त यर्ा र्ापक्रम बढेको 

महसुश िरेका छन् । और्र् दगैनक अगिकर्म र्ापक्रमको  गििरण मागथको ग्राफमा देिाईएको छ । 

 

बषायको विशे्लषण 

 

िर्ातर्को गििरण गिशे्लर्ण िदात यस के्षत्रको और्र् िर्ात १,१९८ गमगलगमटर रहेको छ भन ेिागर्तक िर्ातर् ७.८१ 

गमगलगमटरको दरले िरे्गन िढीरहेको दगेिन्छ ।  
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यस के्षत्रको अगिकर्म िर्ात २८६ गमगलगमटर (२००६को अिष्ट २६ मा) र २४२.५ गमगलगमटर (२०१७ अिष्ट 

१३९) र ३३५.५गमगलगमटर (२०१३ जुलाई १३ मा) मापन भएको र्थयाकं छ । िागर्तक िर्ातर्को गििरण मागथको 

ग्राफमा देिाईएको छ । साथै लिार्ार पानी पने गदनको संख्या घगटरहेको पाइएको छ र सो गििरणलाई र्लको 

ग्राफमा प्रस्रु्र् िररएको छ । 
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वशतलहर 

 

 

गशर्लहरको अिस्था गिशे्लर्ण िदात गशर्लहरको घटनाको सखं्या पगछल्लो १० िर्ात यर्ा घटेको पाइएको भएर्ा 

पगन गशर्लहरको समयाअिगि ( गदन) बढेको पाइएको छ । उक्त गििरणलाई मागथको ग्राफमा प्रस्रु्र् िररएको छ । 

 



स्थानीय विपद ्तथा जलिायु उत्थानशील योजना-मधुिन नगरपावलका,बवदिया 

32 
 

लुको अिस्था  

 

 

लुको अिस्था गिशे्लर्ण िदात घटनाको संख्या पगछल्लो १० िर्ात यर्ा बढेको  पाइएको छ साथै लुको  समयाअिगि 

( गदन) बढकेो पाइएको छ । उक्त गििरणलाई मागथको ग्राफमा प्रस्रु्र् िररएको छ । 

समग्रमा हदेात जलबायु पररिर्तनको असर स्थानीय रूपमा पगन देगिएको छ जुन कुरा मौसमी र्थयांकको गिशे्लर्णले 

देिाएको छ र स्थानीय सरोकारिाला संि छलफल िदात यो उनीहरुको अनभुिसंि पगन मेल िान्छ । 
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३.७ नगरपावलकाको प्रकोप तथा सामावजक श्रोत नक्साङ्कन 

यस निरपागलकाको नक्साङ्कन कायत िदात िगस्र् स्र्रको नक्सांकन िरी उक्त नक्सालाई भू-सिुना प्रणालीमा(GIS) 

मा गडगजटाईजेसन िरेर निरपागलकाको प्रकोप सामागजक श्रोर् नक्सांकन र्यार िरीएको छ । िडा अनसुारको प्रकोप 

र्था सामागजक श्रोर् नक्शालाई अनुसिूी ५. मा प्रस्रु्र् िररएको छ । 
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३.८ अपाङ्गताको तथा जेष्ठ नागररक सबबन्धी वबिरण 

मिुिन निरपागलकाको र्थयांक (सामागजक सुरक्षा कायतक्रम को अध्यािगिक  गििरण २०७८) अनुसार 

जेष्ठनािररकको संख्या ३३२०, एकल मगहला को संख्या ८१७, पूणत अपांिर्ाको सखं्या १२९ र अगर् अशक्त 

अपाङ्ि को संख्या ३४५ रहकेो छ । िडा अनुसारको गििरण र्लको र्ागलकामा प्रस्रु्र् िररएको छ ।  

 

३.९ विवभन्न प्रकोपका कारण जोवखममा रहेका घरधुरी 

 जोवखमको स्तर 

िडा अनुसार संकटासन्नता घरधरुी वििरण 

जबमा 

! 

@ 

िडा 
# $ % ^ & * ( 

बाढी उच्ि जोगिम घरिुरी 
&#$ ^&! %@@ $## #@! @)( #&! $#( $@! $!@! 

मध्यम जोगिम घरिुरी 
#!@ @!^ @&) ^*& *&* $%^ &%@ %%! %#( $^^! 

न्युन जोगिम घरिुरी 
!&$ !@& !!^ !&^ @&& %!% %&* ##) @(* @%(! 

जंिली 

जनािर 

आर्ंक 

उच्ि जोगिम घरिुरी 
^&* %&# %#@ @&( #!@ !*( #@& !*% @(& ##&@ 

मध्यम जोगिम घरिुरी 
#)% #@) @## ^!( &^# @&^ ^*! @!! &!( $!@& 

न्युन जोगिम घरिुरी 
@#& !@! !$# #(* $)! &!% !&@ (@$ @$@ ##%# 

हािाहुरी उच्ि जोगिम घरिुरी 
&^# ^!( ^*! &^# @$@ #@) $*% #@) @#& $$#) 

मध्यम जोगिम घरिुरी 
$!! @(* !!( #)( &(^ ^(! &!# *@! &^$ $(@@ 

न्युन जोगिम घरिुरी 
$@ (& !)* @@$ $#* !^( #&# !&( @%& !**& 

आिलािी उच्ि जोगिम घरिुरी 
@$@ @&# !&( #@) @#& !@! @$# @#* @@$ @)&& 

मध्यम जोगिम घरिुरी 
&!( ^!( %^# ^&* %&# %#@ &(! &!# &!# %()! 

न्युन जोगिम घरिुरी 
@%( !@@ !^^ @(* ^^^ %@& %#& #^( #@! #@^% 

िडा नं. जेष्ठ नािररक एकल मगहला पूणत अपाङ्ि अगर् अशक्त अपाङ्ि 

१. २८४ ७२ १८ ३१ 

२. ३५६ १२६ १६ ५३ 

३. ३२९ १३५ १० २९ 

४. ४२२ ७१ १४ ६२ 

५. ३६७ ८१ १५ ३१ 

६. ३८९ ६३ ९ ३३ 

७. ४८८ १११ १२ ३८ 

८. २७९ ७३ १५ २७ 

९. ४०६ ८५ २० ४१ 

जम्मा  ३३२० ८१७ १२९ ३४५ 
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 जोवखमको स्तर 

िडा अनुसार संकटासन्नता घरधरुी वििरण 

जबमा 

! 

@ 

िडा 
# $ % ^ & * ( 

गशर्लहर उच्ि जोगिम घरिुरी 
&#$ ^&! %@@ $## #@! @)( #&! $#( $@! $!@! 

मध्यम जोगिम घरिुरी 
#!@ @!^ @&) ^*& *&* $%^ &%@ %%! %#( $^^! 

न्युन जोगिम घरिुरी 
!&$ !@& !!^ !&^ @&& %!% %&* ##) @(* @%(! 

रोिगकरा उच्ि जोगिम घरिुरी 
$!@ @(* !!( #)( &(^ ^(! &!# *@! &^$ $(@# 

मध्यम जोगिम घरिुरी 
^^# %!( ^*! &^# @$@ #@) $*% #@) @#& $@#) 

न्युन जोगिम घरिुरी 
!$! !(& !)* @@$ $#* !^( #&# !&( @%& !(*^ 

िडेरी 

उच्ि जोगिम घरिुरी 
#!@ @!^ @&) ^*& #&* #%^ &%@ %%! %#( $)^! 

मध्यम जोगिम घरिुरी 
@%( $@@ !^^ @(* &^^ $@& %#& #^( #@! #%^% 

न्युन जोगिम घरिुरी 
^$( #&^ $&@ #!! ##@ #(& @*@ $)) #(* #^!& 

श्रोर् :मिुिन निरपागलका गिपद् पूितर्यारी र्था प्रगर्कायत योजना २०७७ 

३.१० बाढीका कारण जोवखममा रहेका घरधुरी  

वडा 
जबमा 

घरधुरी 

प्रभावित 

हुन सक्ने 

घरधुरी  

प्रभाि पनय सक्ने  

नदी तथा खोला  प्रभावित हुनसक्ने बस्ती  

! !@@) ^@( d'Vo s0ff{nL, 

cf]/xL, jjO{ 

gbLx? / em/g 

jf6 jUg] vf]nfx? 

b'uf{gu/, kTyf/jf]lem, OGb|k'/, 5f]8\sL t8'jf, j8\sL 

t8'jf, emgf{6f]n, 8Nnf, ;f]dnk'/ 

@ !)!$ %@$ v}/fgL, u+ufj6'jf, sf]7Lof, ;f]gxf, a+unLk"/, cDd/k'/, 

/hjf/f  

# ()* $&^ vftf, eu/}of, ;'s'Daf;L gofF j:tL, d'Qm sd}of, 

eutk'/,wgf}/f 

$ !@(^ #$# sf]7LofkmF6f, hAbf6f]n, 9f]9/L, dw'jg, drf8, a]njf, 

j;Gtf, dx'jf, afb/el/of 

% !$&^ $%! /fdgu/, s[i0ffgu/, a/ufFp, zfGtLk'/ 

^ !!*) @!# l;/s}8f,a'4gu/, >Lgu/, gofFjhf/ 

& !%&! #*& uFuf j:tL, z'qmj:tL, bz/y / d'Qmsd}of j:tL 

* !#@) @(^ l6=l;=Pg=, kmfF6f, ahf/ If]q, b'uf{k'/, u0f]zk'/, lzjgu/ 

( !@%* #!& wd{j:tL, OGb|k'/, s'dfb]jL, sflzk'/, j]n6fF8L 

hDdf !!@$# #^#^  hDdf j:tLx?M %$ 

श्रोर् : मिुिन निरपागलका गिपद् पूितर्यारी र्था प्रगर्कायत योजना २०७७, र्था VCAको सुिना समेर् थगपएको  
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३.११ जोवखम र समस्या विशे्लषण खाका  

यस र्ागलकामा मिुिन निरपागलकामा दगेिएका प्रकोपका घटनाहरुबाट भौगर्क संरिना, आगथतक, सामागजक, मानगिय र प्राकृगर्क सम्पतीहरु जोगिममा रहेको र जोगिममा पाने 

प्रकोप अन्र्रगनगहर् कारक र्त्ि र त्यसको असर प्रभाि र्था सम्भागिर् समािानका उपयाहरु समुदायसंि बसेर छलफल िदात समुदायले गदएको सूिनाका आिारमा जस्र्ाको र्स्रै् 

प्रस्रु्र् िररएको छ । समुदाय र्था िडागभत्र हनुे प्रकोप, त्यसको कारण र प्रभािको पगहिान िनुत पछत। यसको लागि मागथ उगल्लगिर् सबै िालका प्रकोप, जोगिमको पगहिान, प्रकोप 

हुने मगहना र ऐगर्हागसक समयरेिाको आिारमा प्रकोपको आिगृत र त्यसको मूल कारण र्था सम्भागिर् समािानका उपायहरु के के हुन भनेर पगहिान िरी गनम्नबमोगजमको ढााँिामा 

देिाईएको छ ।  

ि. 

स. 
जोवखम/समस्या 

मूल  

कारण 

(प्रकोप) 

अन्तवनयवहत कारण 

असर/प्रभाि 
समुदायले गरेको अनुकुलन िा 

न्युवनकरणको काम 

सबभावित समाधानका  थप उपाय 

१. • घर र्था िोठ डुब्ने र भगत्कन 

सक्ने 

• िेर्ीयोगय जगिा कटान पटानी 

हुन सक्ने, साितजगनक 

संरिनामा क्षगर् 

• बाटोघाटो गबग्रने र 

आिर्जार्मा समस्या 

• पानीका श्रोर् डुब्नाले गपउने 

पानी प्राप्त िनत समस्या 

• िपीको प्रयोिमा समस्या 

• गिद्यालय संिालनमा अिरोि 

• अत्यािस्यक सेिा प्राप्त िनत 

समस्या 

बाढी • अगर्िगृष्ट र्था अगनयगमर्र्ा 

• कणातली नगद र्था अन्य 

नगदमा आिश्यकर्ा 

अनुसार बााँिको संख्या कम 

हुनु 

• नदीको र्ल्लो सर्हमा 

क्रगमक रुपमा िालुिा 

गथगग्रनाले नगदको सर्ह 

मागथ आउनु 

• िस्र्ी गिकास िदात उपयुक्त 

क्षेत्र पगहिान निररनु  

• गनकासको पयातप्त सुगििा 

नहुनु, नगद सााँघुररनु 

• डुबानले अन्न, िाली 

र्था ब्यगक्तिर् 

सम्पर्ीको नोक्सान  

• आगथतक भारका कारण 

िररिी बढेको  

• रोिव्यागि बढेको 

• यार्यार् प्रभागिर् हुने, 

आिर्जाबर्  िनत िाह्रो 

हुने,   

• बेरोजिारी बढेको  

• डुबानको र्त्काल 

अिस्थामा िान े बस्ने 

समस्या 

• िकृ्षारोपण 

• जैगिक र्टबन्िन 

• मौसम पूिातनुमान र्ागलका हेने  

• पूित सूिनाको आिारमा सुरगक्षर् 

स्थानान्र्रणको अभ्यास 

• गछमेकीकोमा िस्ने र्त्कालका 

लािी 

• सामुदागयक बाढी पूित अभ्यास 

गक्रयाकलाप 

• झरन सफाइ, पानीको गनकास 

व्यिस्थापन 

• जनिेर्ना मुलक कायतक्रम संिालन  

• कटान रोक्न िा िहाब पररिर्तन िने 

पक्की संरिनाको गनमातण 

• मौसम पूित सूिनामा आिाररर् भएर 

गक्रयाकलाप संिालन िने 

• बाली र्था पशु गबमा 

• डुबान सहने  िालीको गबउ प्रयोि िने 

• उच्ि िपी र्था िाराको ममतर् र्था 

उगिर् व्यिस्थापन र प्रयोि 
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• नदीले घेररएको ठाउाँमा 

िस्र्ी हुनु र र्टिन्िको कमी 

• फोहरमैलाको ब्यबस्थापन 

राम्रो नहुनु 

• माहामारीको समस्या 

• गिद्यालय संिालन 

नहुाँदा पढाइमा अिरोि 

• बनजंिल र्था 

िेर्ीयोगय जगमन कटानी  

• केगह समुदायमा k"j{ ;"rgf, vf]h 

p2f/ / k|fy{lds pkrf/ 

sfo{bn x? u7g u/L Ifdtf 

ljsf; िरेको  

२. 

•  

• िेर्ी बाली र्था र्रकारीको 

नोक्सानी 

• जाँिली जनािरको आक्रमणले 

व्यगक्त र्था पहु िौपाया घाइर्े िा 

मतृ्यु हुन सक्ने  

• आगथतक व्यिहार बढ्ने  

 

बन्यजन्र्ु 

आर्ंक  

• िनजंिलमा र्ारिार नहुनु  

• िनजंिलको क्षेत्र घट्नु, 

कटानी भएर र जंिलमा 

िन्यजन्र्ुलाई िान े पयातप्त 

आहार नहुनाले 

• िन क्षेत्र नगजक बस्र्ी हुनाले 

• मानगिय क्षगर् मतृ्यु र्था 

घाइर्े हुने  

• िालीको नोक्सानीले  

िाद्यान्न उत्पादनमा 

कमी, 

• जनिनको क्षगर् 

रआगथतक बोझ िढ्नु 

• गिदेश जानुपने अिस्था 

सजृना हुनु  

• आिो बाल्ने, गटन बजाउने, 

•  थाल ठटाउने, होहल्ला िने 

• गबद्युर्ीय र्ारिार लिाउने, रेन्ि 

गनमातण 

• मिानमा बसेर बाली कुने 

• िोठ सुरगक्षर् बनाउने 

• गबमा कायतक्रममा समागहर् हुने  

• पगक्क मिान गनमातण 

• जंिलमा पानी पोिरी गनमातण 

• जंिली जनािरले निाने नया प्रजागर् 

लिाउने 

• र्रबारलाई गबस्र्ार  

३. • घरको छानो उडाउने  

• घर भत्काउन सक्ने  

• मानगिय क्षगर् हुन सक्ने 

• अन्नािालीको नोक्सान 

हुरीबर्ास • मौसमी पररिर्तन 

• भौगर्क संरिना सुरगक्षर् 

बनाउन नसकेर  

• कमजोर संरिना  

• िररबीका कारण पक्की 

संरिना गनमातण िनत नसक्नु  

 

• िनजनको क्षर्ी 

• मागनस घाईर्े हुनु 

• िालिागलकाको 

पढाईमा अिरोि 

• घर, िोठ भत्काउने 

भएकोले आगथतक व्यय 

भार िढ्नु 

• मानगिय त्रास 

• छानो ममतर् र्था प्रिलीकरण िने  

• मौसमी पूित र्यारी 

• गिद्युगर्य पोलहरु गिस्र्ार िदात 

सुरक्षा अपनाउने  

• घर िररपररका अगला र कमजोर 

रुिका हााँिा काटछााँट िने 

• हािाहुरी िलेको िेला व्यगर्िर् 

साििानी अपनाउने 

• संरिनािर् सुिार 

• बाली र्था पशु गबमा 

४. • मानगिय र्था आगथतक क्षगर् हुन 

सक्ने  

आिलािी • जनिेर्नाको कमी 

• व्यगक्तिर् लापरिाह  

• आिो बाली नगनभाउनाले 

• अन्न िाली लिायर् 

सम्पतीको नाश 

• मानगिय दघुतटना 

• जनिेर्ना जिाउने गक्रयाकलाप 

सञ्िालन िने 

• सलाई लाईटर िुलो सुरगक्षर् राख्न े 

• सुरगक्षर् भान्सा बनाउने  

• जनिेर्नालाई थप प्रभािकारी बनाउने 

• सम्पगतहरुको गबमा िने 
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• व्यगक्त घाइर्े र मनत सक्ने 

सम्भािना 

 

• सुकुम्िासी बगस्र् र्था िरले 

छाएका बगस्र्  

• िालिागलकाको पहुाँिमा 

सलाई लाईटर जस्र्ा 

सामाग्री हुनु, िुरोटका ठुटा 

जथाभागि फाल्नाल 

• गिजुली सटत भएर हुने 

आिलािी 

• िररबी बढ्ने 

• आगथतक बोझ िढ्नु 

• िन जंिलमा नोक्शानी  

• पशुपंक्षी र्था जंिली 

जनािरमा असर  

 

• िन क्षेत्रमा अगनीरेिा बनाउने  

• हािाहहुरीको समयमा आिो 

गनभाउने 

• हािाहुरी आउाँदा िुलो नबाल्ने 

जस्र्ा व्यगक्तिर् साििानी  

• अगगनरोिक र्ागलम र्था सामाग्री 

ब्यबस्थापन  

• गिद्युगर्य र्ार र सामग्रीको प्रयोिलाई 

व्यिगस्थर् िने  

५. • व्यगक्त गिमारी िा मतृ्यु हुने 

• बालबच्िाको गबिल्ली हुन  

सक्ने 

 

महामारी • असुरगक्षर् पानी र िानाको 

प्रयोि  

• व्यगक्तिर् र िार्ािरगणय 

सरसफाइको कमी 

• गशक्षाको र जनिेर्नाको 

कमी 

• िर्ातर्मा पानीका श्रोर् 

डुव्नाले 

• पानी शुगद्धकरण िने सगजलो 

गिगिको जानकारी नभएर  

•  

• रोिका कारण मागनसको 

मतृ्यु 

• आगथतक समस्या 

 

• जनिेर्नामूलक गक्रयाकलाप  

• पानी शुगद्धकरण गिगिको प्रयोि  

• स्िास्थय िौकीमा उपिार िने  

• िामीझागक्र फुकफाक िने, िैद्य, 

िुरुिाकोमा जाने  

• घरेलु जडीबुटीको प्रयोि िने 

(िनमुल्ला, जामुनका बोक्रा, 

र्ुलसीका पार्, बोजो,िुजो केरा, 

अम्बा, गिया पती)  

• र्ार्ो पानी, नुनगिनी पानी िाने 

ख्िाउने आगद 

• स्थानीय समुदायमा स्िास्थय सेिाको 

पहुाँि गबस्र्ार 

• गनयगमर् स्िास्थय गशगबर संिालन  

• स्िास्थय र्था सरसफाइमा ध््यान गदने 

 

• ६. • िेर्ी बाली र्था र्रकारीको 

क्षगर् हुन सक्ने 

• व्यगक्त घाइर्े हुन सक्ने 

• मानिीय त्राश 

 

अगसना • मौसमी पररिर्तन  

• िेर्नाको कमी  

• अनुकूलन सीप र्था ज्ञानको 

कमी  

• समयमा िालीनाली 

नसमाल्नाले  

• िाली  नोक्सान 

• िाद्यान्नको कमी 

• मागनस घाइर्े हुन 

• कृगर् उपजिाट हुने 

आम्दानी घट्ने 

• सुरगक्षर् ठााँउमा बस्ने  

• घबागहर फलामका औजार फाल्ने  

• िालीनाली छोप्ने  

• असीना पदात घरबाट बागहर 

नगनगस्कने 

• टनेलमा र्रकारी लिाउने बाली  गबमा 

• व्यगक्तिर् सुरक्षा अपनाउने 
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• ७. • आलु, र्ोरी लिायर्का गहउाँदे 

बाली र र्रकारीको नोक्सानी 

• परम्परािर् आलु र्था अन्य 

दलहन गबस्थागपर् हुन सक्ने  

• लामो समयसम्म गशर्लहर हुदा  

गिर्ेश िरी िालिालीका र्था 

बदृ्धिृद्धामा स्िास्थय समस्या 

देगिने 

• गिद्यालय संिालनमा समस्या 

• दैगनक कामकाजमा समस्य 

गशर्लहर • मौसमी पररिर्तन  

• िेर्नाको कमी  

• अनुकूलन सीप र्था ज्ञानको 

कमी  

• आगथतक अिस्था कम्जोर 

भएकाले  

• गहउदे बालीमा नया नया 

रोि देिा परेका 

• िालीनाली नोक्सानी 

आगथतक क्षगर् हुने 

• आलु, र्ोरी जस्र्ा 

र्रकारी उत्पादनमा कमी 

भएको 

• गिरामी पने, मागनसलाई 

दैगनक काम िनत बािा 

• टनेलमा िेर्ी,  

• और्िीको प्रयोि  

• न्यानो कपडा लिाउने  

• िोठलाई व्यिस्थापन  

• आिो बाल्ने आिो र्ाप्ने  

• टनेल िेर्ीको प्रिदतन 

• प्रागिगिक सल्लाह गलएर और्िी 

प्रयोि िने 

• जाडोिाट जोगिन जनिेर्नामूलक 

कायतक्रम सञ्िालन िने 

• बाली गबमा िने 

• गशर्लहर आकगस्मक योजना बनाई 

लािु िने  

८. 

•  

• पानीको कमीले िाद्यान्न 

उत्पादनमा कमी हुन सक्ने 

• उत्पादन घटेको अिस्थामा थप 

िाद्यान्न िररद िदात आगथतक 

भार बढ्न सक्ने 

• सुख्िा िडेरी बढ्दा बालीमा 

रोिगकरा िढ्ने 

• पशु िौपायाहरूलाइ पानीको 

जोहो िनत थप समय लागन सक्ने  

• परम्परािर् मुलहरु सुक्न सक्ने 

सुक्िा 

िडेरी 

• र्ापक्रमा िगृद्ध हुनु  

• मौसमी पररिर्तन 

• लामो समयसम्म पानी नपनुत 

• िर्ातको अगनयगमर्र्ा 

• पानीका श्रोर्को उगिर् 

ब्यबस्थापन िनत नसक्नु 

• गसंिाई नहर र्था िोररङ्ि 

जडान नभएकाले 

• मौसमी िालीको 

उत्पादन घट्नु 

• उत्पादनमा कमी  

• गकरा लािी िालीनाली 

नाश हुने  

• मौसमी रोि बढ्ने र 

महामारी फैगलने 

• िाद्यान्नको अभाि 

• गसंिाइको लागि िैकगल्पक 

उपायहरु जस्र्ै सानो बोररङ्ि 

जडान, नहर गनमातण  

• सुख्िा सहने गबउको प्रयोि,  

• िडेरीका कारण बढी गकराफट्यांग्रा 

लागने भएको हुाँदा गकटनाशक 

और्िी छने  

• िौिरी समुदायमा िुरीया पुजा िने  

• गसंिाइको लागि िैकगल्पक उपायहरु 

जस्र्ै सानो बोररङ्ि जडान 

• थोपा गसंिाई प्रगब्रिी  

• सुक्िा साहना सक्ने प्रजागर्को प्रिदतन 

• नहर गनमातण  

• आकाशे पानी संकलन 

• ररिाजत पोिरी गनमातण  
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• ९. • रैथाने प्रजागर् लोप हुन सक्ने  

•  उत्पादनमा कगम  

• िेर्ीपार्ी पेशा पलायन हुन 

सक्ने  

• लामो समयमा िाद्य असुरक्षा 

िढ्ने 

• रोजिारीको लागि अनत्र्य 

पलायन हुन सक्ने  

बालीमा 

रोिगकरा 

• जलिायू पररितर्न लामो 

समयसम्म पानी नपनुत र 

िडेरी िढ्रनु 

• प्रागिगिक ज्ञान गबना 

िालीनालीमा गिर्ादी प्रयोि 

िदात  र िोठेमल प्रयोि 

हराउदै जानाले  

• मौसमी पररिर्तन 

गकराफट्यांग्रालाई अनुकुल 

हुनाले  

• परम्परािर् िालीनाली 

पररिर्तन  

• गकरा लािी िालीनाली 

नै नस्ट हुने भएकोले 

िाद्यान्नको अभाि,  

• िररबीमा िगृद्ध 

• िाद्यान्नमा 

जस्र्ैाःर्रकारीमा गकराले 

फल पादात र सोझै 

र्रकारी उपभोि िदात 

रोिमा िगृद्ध 

• जमगनको उत्पादन 

शगक्तमा ह्रास 

• गकटनाशक और्गि प्रयोि िने  

• िाईको दिुमा पानी रािेर छने  

• िरानी छने ,िाईको िहुाँर् छने  

• जैगिक गिर्ािी बनाई छने  

• उन्नर् जार्का गबउको प्रयोि  

• बालीनाली पररिर्तन  

 

• प्रागिगिक सल्लाह अनुरुप जैगिक,  र 

अन्य  और्िी प्रयोि िने 

• शत्रु गजि व्यिस्थापन र्ागलम संिालन 

िने 

• अिुिा गकसान छनोट िरी प्रागिगिक 

क्षमर्ा गिकास िने र समुदायमा 

पररिालन िने, माटोको पररक्षण िने, 

१०. • व्यगक्त एिं पशु िौपायाहरु 

घाइर्े िा मतृ्यु हुन सक्ने  

सपतदंश • व्यगक्तिर् सुरक्षा नपनाउनु, 

घरिरीपरी सरसफाई निनुत  

• व्यगक्त र्था पशु 

िौपायाहरु घाइर्े िा 

मतृ्यु हुन सक्ने  

• व्यगक्तिर् सुरक्षा अपनाउने 

• स्थागनय सपतका प्रजार्ीका  बारेमा 

जानकारी िराउने 

• घरिरीपरी सरसफाई िने  

• सपतदम्र् केन्र स्थापना 

• घर िररपरी सरसफाई 

• व्यगक्तिर् सरसफाई   

• जनिेर्ना फैलाउने  

११. 

•  

• जनिनको क्षगर् 

• मानगसक त्राश 

• कान सुन्न समस्या हुन सक्ने 

• गििुर्ीय उपकरण प्रयोिमा 

िुनैर्ी 

 

Rf6\ofË • k|fs[lts sf/0f 

• ejgx?df cl{y{Ësf] 

k|of]u gx'g' 

• ljb\o'lto ;fdfgsf] 

k|of]u a9\g' 

• 3/ sdhf]/ x'g' 

• dfgjLo र्था पशु 

िौपायामा क्षगर्   

• ef}lts पूिातिार tyf 

cfl{y{s Iflt x'g] 

;d:of /x]sf] 

• cfunflusf] ;d]t 

;d:of ePsf 

• जनिेर्ना फैलाउने 

• िट्यांि पने जस्र्ो भएमा घरमै बस्ने  

• घर संरिनाहरुमा अगथिंि िनत 

थालेको 

• अथीङ्िलाइ थप प्रभाकारी िने 

• िट्यांि पने समयमा सुरक्षाका 

मापदण्ड पुरना पालना िने  
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३.१२ समस्या बृक्ष विशे्लषण 

यसगिगि अन्र्ितर् िकृ्षको काण्डले समस्या, 

जराहरूले कारण र हााँिा र्था पार्हरूले प्रभािको 

प्रगर्गनगि त्ि िरेको मानी िास्र्गिकर्ा पगहिान 

िररन्छ । गिपदज्न्य जोगिम व्यिस्थापन िनत 

समस्याको मूलकारण पता लिाउन यो औजारको 

प्रयोि हुन्छ । यसका साथ ै जीगिकोपाजतनका 

स्रोर्हरुमागथ पगहिान भएका जोगिम िा 

िर्राहरुले पारेका असरहरुलाई (भौगर्क, 

सामागजक, प्राकृगर्क, मानगबय र आगथतक) पगन 

उल्लेि िररन्छ । यसमा समुदायको मुख्य प्रकोप 

िाढीको असर प्रभािलाई समािेश िरर 

देिाईएको छ । यस गिगिबाट प्राप्त नगर्जालाई 

गनम्नअनुसार सिूीकरण िररएको छ ।  

 

 



स्थानीय विपद ्तथा जलिायु उत्थानशील योजना-मधुिन नगरपावलका,बवदिया 

42 
 

३.१३ लवक्षत समूह छलफल  

सङ्कटासन्नर्ा र्था क्षमर्ा गिशे्लर्णका गिगभन्न औजारको प्रयोिबाट प्राप्त सूिना र्था र्थयाङ्कको पनुरािलोकन, अनुिमन िा परीक्षण र छुटेका गिर्य पता लिाउन समुदायको 

सानो समूहमा छलफल िनुत न ैलगक्षर् समूह छलफल हो । समुदायका मगहला, िालिागलका, सीमान्र्ीकृर् िित, जेष्ठ नािररक, अपाङ्िर्ा भएका व्यगक्त, दगलर्, जनजागर् र 

अलपसंख्यक समेर् सबै िितलाई समेटेर यसप्रकारको छलफल िररन्छ । गिपद ्र्था जलिायु पररिर्तनका कारण मिुिन निरपागलका गभत्र कृगर्, पशुपालन र्था िाद्य सुरक्षा, िन 

र्था जैगबक गिगििर्ा, जलिायु जन्य प्रकोप, जलस्रोर् र उजात, भौगर्क पिूातिार, जीगिकोपाजतन, मानि स्िास्थय आगद के्षत्रहरुमा ३० बर्त पगहले र हाल महसुस िररएका असर 

र्था प्रभाि एिं भगिष्ट्यको अनुमानका बारेमा छलफल िरर गनम्नअनुसारको ढााँिामा सूिीकृर् िररएको छ ।  

ि. 

स. 

समस्या ३० िषय अगाडीको अिस्था हाल महशुस गररएको प्रभाि  कारण  सबभावित समाधानका उपाय कैवफ 

यत 

१. गिपद र 

जलिायुजन्य 

घटना 

हालको भन्दा कम प्राकृगर्क प्रकोप, 

अगहले जस्र्ो िेर्नाको िाही अभाि 

गथयो। घटना घट्दा क्षर्ी बढी हुन्थयो र्र 

महामारीको हकमा िागह एकदम समस्या 

गथयो । 

प्राकृगर्क सन्र्ुलन गबिाने काम 

मागनस बाट भएको छ । घटना संख्या 

बढेका साथै बहुआयागम असर बढेको 

हािापानी पररिर्तन, लामो समय 

सुख्िा हुनु िा एकैिोटी पानी िेरै 

पनुत, समुदायको गनम्न आगथतक 

अिस्था 

अव्यिगस्थर् गिकास 

अव्यिगस्थर् बसोबास 

जनिेर्नामुलक गक्रयाकलाप संिालन,  

अनुकुलन र्था न्यूनीकरणका 

गक्रयाकलाप संिालन िनुतपने, 

जीगिकोपाजतन गिगिगिकरण, समुदायको 

आगथतक अिस्था सिल पाने 

 

२. कृगर् उत्पादनको 

अिस्था 

(पररमाणमा) 

परम्परािर् कृगर् प्रणाली अनुसार िेगर्, 

प्रांिाररक मलको प्रयोिले उत्पादन राम्रो 

हुन्थयो,  

बागल गिगिगिकरण कम हुन्थयो ।  

कम उत्पादन 

प्राकृगर्क उत्पादमा ह्रास आएको 

रासायगनक मल र्था हाइगब्रड 

गबउगबजनको प्रयोि िाट उत्पादन 

बगृद्ध भएको र्र िालीमा नयााँ रोि 

गकरा िढेको 

रासायगनक मल, नया गबउ र्था 

यागन्त्रक सािनको प्रयोि 

जलिायु पररिर्तन को असर देिापनुत 

 

रासायगनक मलको प्रयोिलाइ गनयन्त्रण 

िदै प्राङ्िररक कृर्ी प्रणाली अपनाउने, 

पकेट क्षेत्र गनिातरण,  

जीगिकोपाजतन का अन्य स्रोर् पगहिान 

िरर िाद्य असुरक्षा कम िने 
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३. कृगर् प्रणाली िा 

प्रगक्रया 

स्थानीय बालीको प्रजार्ी र्था प्राङ्िररक 

मलको प्रयोि र व्यगक्तिर् श्रममा गनभतर 

 

 

र्ुलनात्मक रुपमा सगजलो रासायगनक 

मल र िढी उत्पादन गदने िीउको 

प्रयोिमा बगृद्ध र रोिगकराको प्रकोपमा 

बगृद्ध नया प्रगिगिको अनुशरण 

रासायगनक मल र नया िीउको 

प्रयोि 

मेगशनरर औजारको िढ्दो प्रयोि, 

श्रगमक को अभाि 

स्थानीय बालीको प्रजार्ीको प्रिदतन, 

प्राङ्िररक मलको प्रयोि, 

कृर्कको क्षमर्ा िगृद्ध, 

गकसानलाई प्रािगिक  सहयोि  

 

४. स्थानीय बालीका 

प्रजार्ीको 

अिस्था 

स्थानीय बालीका प्रजार्ी मात्रको प्रयोि  

   

 

स्थानीय बालीका प्रजार्ी हराउाँदै 

िएको, भएका पगन उत्पादन राम्रो हुदैन 

बाली िक्र समेर् पररिर्तन भएको छ 

िढी उत्पादन गदने िीउको प्रयोि, 

परम्परािर् बालीनालीका गबउ 

गबजन अभाब  

स्थानीय बालीका प्रजार्ी संरक्षण र्था 

प्राङ्िररक कृर्ी प्रणाली अपनाउन 

 

 

५. नयााँ बालीको 

प्रजार्ीको 

अिस्था 

न्यून   

  

सबैले प्रयोि िरेको स्थानीय बालीको लोप हुनु  

पुराना प्रजागर्ले उत्पादन कम गदनु, 

हाइगब्रड गबउको प्रयोि बढ्नु  

स्थानीय बाली प्रयोिलाई प्रोत्साहन 

प्रारंगिक मलको प्रयोि,  

 

 

६. बाली उत्पादनमा 

मलको प्रयोि 

पूणत रुपमा िोठेमलको प्रयोि  िोठेमलको प्रयोि गनरन्र्र घगटरहेको र 

रासायगनक मलको प्रयोिमा बगृद्ध 

माटोको उत्पादकर्त्ि घटेको र्था 

अगम्लयपन बढ्नु 

प्राङ्िररक मलको प्रयोि 

माटोको उपिार 

रासायगनक मलको गनयगन्त्रर् प्रयोि 

 

७. मानि स्िास्थय मागनस प्राय स्िस्थय हुन्थे र्र गिरामी हुदा 

उपिार िराउने ठाउ कम गथयो, 

नया रोि िेरै देगिएको अस्पर्ाल हरु 

पगन िेरै नै छन, 

बाटो र सािनको सुगबिा छ, 

प्राय सबै लाइ केगह न केगह समस्या छ  

िानपान र रहनसहनमा आएको 

पररिर्तन, जनसंख्या िगृद्ध, 

अस्िस्थकर िानपान, िार्ािारणीय 

प्रदरु्ण  

िानपान र रहनसहनमा ध्यान 

 

 

८. िानेपानी 

सरसफाइ 

िानेपानीका लािी मुल, कुिा र्था 

िोलामा गनभतर कमजोर सरसफाइ  

िानेपानीका व्यिगस्थर् श्रोर्को 

प्रयोि र सरसफाइ अिस्थामा सुिार 

गिकास र्था िेर्नामा आएको 

पररिर्तन 

 

पानीका श्रोर्हरुको संरक्षण  

िानेपानी सुगद्दकरण, सिेर्ना  

 

९. महामारीको 

अिस्था 

बढी भएको 

औलो को प्रकोप गथयो,  

र्राइमा मागनस बस्न डर मान्थे  

न्यून हुाँदै िएको सरसफाइ र स्िास्थय सेिामा पहुाँि 

िेर्नाको गिकास 

सिेर्ना फैलाउने  

समुदायको स्िास्थय सेिामा पहुाँि पुयातउने 

घुम्टी स्िास्थय गशगिर  
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१०. िन र्था जैगिक 

गिगििर्ा   

प्रयाप्त िनजङ्िल, प्रयाप्त जगडबुटी, जैगिक 

गिगििर्ा युक्त गथयो   

क्रगमक रुपमा घगटरहेको जगडबुटी 

पाइन छाडेका, बन्य जन्र्ुको 

बासस्थान पररएिर्तन् 

 िोरी गसकारी र्था दोहन जैगिक गिगििर्ाको संरक्षण र्था गनयमन  

११. कुनै प्रजार्ी लोप 

हुनु  

कम  बगृद्ध  िनगिनाश, िोरी गसकारी र्था दोहन जनिेर्ना, जैगिक गिगििर्ाको संरक्षण  

१२. पानीका मुहानहरु 

सुक्ने  

कम सुक्ने   िेरै स्थानमा पूणत लोप भइसकेका  हािापानी र भू उपयोिमा आएको 

पररिर्तन, 

प्रकृगर्क श्रोर्को संरक्षण 

िकृ्षारोपण  

 

१३. मुख्य नगद 

नालाको बहाब 

बढी रहेको  

 

कम हुाँदै िएको  

बहाि पररिर्तन भएको  

मुहान पागटनु  बााँि िुल्ला िने, र्टबन्िन (जैगिक र्था 

र्ारजालीको ब्यबस्था ) 

 

१४. जीगिकोपाजतनका 

श्रोर्को अिस्था 

राम्रो, प्राकृगर्क श्रोर्मा आिाररर्  

 

 

प्राकृगर्क श्रोर्को अिस्था गिग्रदो 

गिगिगिकरण , रेगमट्यान्स मुख्य 

जनसंख्या बगृद्ध र श्रोर्को 

उपलब्दर्ा घट्नु, गिदेगशने लहर, 

परम्परािर् पेशालाई छाड्दै जानु 

  

प्रकृगर्क श्रोर्को संरक्षण र्था गनयमन,  

प्राकृगर्क श्रोर्मा आिाररर् 

गजगिकोपाजतन प्रिदतन 

जीगिकोपाजतन गिगिगिकरण  

 

१५. सुकुम्िासी 

समस्या 

पगहला देगिनै रहेको र्र ठुलो समस्याको 

रुपमा नरहेको    

ठुलो समस्याको रुपमा रहेको   

 

 

साबतजगनक जगिा हडप्ने प्रिगृर् बढ्नु 

राज्यले यस प्रगर् ध्यान नगदनु, 

सुकुम्िासीका लागि रोजिारीमूलक 

र्ालीम र्था प्रगिगिको व्यिस्था 

नहुनु  

भूगमसुिार लािु िरर हदबन्दी कडाईका 

साथ लाि ुिने 

साितजगनक सम्पगत हडप्ने प्रिगृर्लाई 

नीगर्िर् रुपमै गनरुत्सागहर् पाने  

स्थानीय स्र्रमै रोजिारी बढाउने  

 

१६ जल, जाँिल र 

जगमनको प्रयोि 

र्था उपलब्िर्ा 

 पयातप्त, सन्र्ुगलर् मात्रामा  अगिक दोहन, श्रोर् घगटरहेको  जनसंख्या बगृद्ध र श्रोर्को 

उपलब्दर्ा घट्नु 

प्रकृगर्क श्रोर्को संरक्षण र्था गनयमन  
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३.१४ स्थानीय ज्ञान तथा क्षमता  

समुदायको सम्झनाका आिारमा गिगभन्न समयमा भए िरेका प्राकृगर्क र्था िैह् प्राकृगर्क घटनाहरमा स्थानीय स्र्रमा न ैसमुदायमा प्राप्त भएको ज्ञान सीप र सािन श्रोर्को प्रयोि 

िरर गिपद ्पिूत व्यगक्तिर् रुपमा घर पररिारबाट भए िरेका न्यूनीकरण र्था अनुकुलनका प्रयास र सामुगहक रुपमा िररएका प्रयासहरु त्यसै िरर गिपद ्पिार् व्यगक्तिर्रुपमा र 

सामुगहक रुपमा िररएका अभ्यास र्था अपनाईएका प्रयासहरुलाई यहााँ प्रस्रु्र् िररएको छ । 

ि. 

स. 

प्रकोप/ 

विपद् को 

घटना 

विपद्द पवहले गररएको पुिय तयारी तथा जोवखम न्युवनकरणका  कायय विपद्को सामना गनयक लावग विपद्को समय र पवछ अपनाइएका वबवध 

व्यविगत रूपमा  सामुवहक रूपमा  व्यविगत रूपमा  सामुवहक रूपमा  

१. हुरीबर्ास घर िोठका छानो र्था पाली ममतर् 

गकला कााँटीको प्रयोिले बगलयो 

बनाएक 

हािाहुरीले घर िोठ उडाउन नसक्ने िरी 

बनाउन गछमेकीलाई सहयोि  

समयमा सुरगक्षर् भएर िस्ने, घर र्था 

िोठ ममतर्, पाल टााँिेर टहरा बनाएको, 

घरलाई सरसफाई र्था ममतर् िरर पुनाः 

बसेको  

क्षगर् भएको घरिुरीलाई आपर्कालीन अिस्थामा 

सहयोि 

सामुगहक रुपमा सल्लाह िरर सुरगक्षर् स्थानको िोजी िने 

र सोही अनुसार सबैलाई त्यसर्फत  जान लिाउने 

२. आिलािी 

 

सलाई, लाइटर केटाकेटीले नभेट्ने 

ठाउाँमा राख्न े  

आिो राम्रोसाँि गनभाएर सुत्ने  

आिलािी हुने गक्रयाकलाप र समयबारे 

समुदायमा सबैलाई जानकारी गदने, सुिना 

आदान प्रदान िने, जंिलमा अगगनरेिा 

बनाउने 

आिो लागदा सगक्रय रुपमा  गनभाउन 

लागने 

आिो गनभाएर सुत्ने 

जथाभािी लािो नफाल्ने  

दमकल, प्रहरीलाई जानकारी िराई गछटो आिो गनभाउन 

सहयोि िने, एम्बुलेन्सको व्यिस्था िने ।  

पानी ट्यांकरको व्यिस्था िने, सामुदागयक िनबाट काठ 

उपलब्ि िनत सहयोि िरेको, गपगडर्लाई राहर् प्रदान  

३. महामारी-

कोगभड 

व्यगर्िर् सुरक्षा अपनाउने (मास्क 

लिाउने, भौगर्क दरुी र्था सािुन 

पानीले हार् िुने) 

सुरगक्षर् िानाको प्रयोि िने 

   

समुदायमा व्यगर्िर् सुरक्षा अपनाउन 

लिाउने (मास्क लिाउने, भौगर्क दरुी र्था 

सािुन पानीले हार् िुने) 

  

सुरगक्षर् िस्ने 

स्िास्थय संस्था जाने 

 

जनिेर्नामूलक कायतक्रम सञ्िालन िरेर  

समुदायमा व्यगर्िर् सुरक्षा अपनाउन लिाउने (मास्क 

लिाउने, भौगर्क दरुी र्था सािुन पानीले हार् िुने) 
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४. अगसना सुरगक्षर् ठााँउमा बस्ने  सुरगक्षर् बस्ने र्था िसाउने  अगसना पानीले असर िनत नसक्ने ठााँउमा 

बस्ने 

समुदायमा कसैलाई असर िरे सहयोि िने  

५. गशर्लहर न्यानो कपडा लिाएर, घरगभत्र 

बस्ने, र्ार्ो झोगललो िानेकुरा 

िाएर, टनेलमा िेगर् िने  

दाउराको व्यिस्था िने 

आिो बाल्ने 

 

र्रकारी िेर्ी िने र्रकारीमा और्िी 

प्रयोि  

र्ार्ो िाद्य बस्र्ुहरु प्रयोि  

सामुदागयक बनबाट दाउराको व्यिस्था िने,  

समुदायमा आिो र्ाप्ने व्यिस्था गमलाउने, 

६. सुक्िा 

िडेरी 

गसंिाइका लािी बोररङ जडान 

िने  

  

 

कुलोको व्यिस्था 

बोररङ्ि जडान 

िकृ्षारोपण िरेको, नालामा फोहोर नफालेका 

 

आकाशेपानीको सदपुयोि िरेर 

बोररङिाट गसंिाइ िने  

गजगिकोपाजतन िनतको लागि महाजनबाट 

ऋण गलएर पररिार पाल्ने िदतथे 

प्लागष्टक पोिरी गनमातण िने 

आकाशे पानीको संकलन िरेर 

प्लागष्टकको पोिरी बनाएर 

बााँि बािेर सामुगहक रुपमा गसिाइ िरेको 

७. बाढी पूित सूिना प्रिाह िने 

बाढीको ििर आदान प्रदान िने 

झरन सफाइ 

घरहरु अगलो र्था सुरगक्षर् ठाउाँमा 

बनाएका 

   

पूित सूिना अनुसार र्यारी िने साथै 

िालिागलका, सुत्केरी, िदृ्धिृद्धा, 

पशुिौपाया, िाद्यान्न लिायर्का समाग्री 

सुरगक्षर् स्थानमा लाने  

हार्े माइक साईरन बाट सबैलाई सूगिर् िने 

िराउने, झरन सफाइ, 

र्टिन्ि गनमातण िने 

पशुिौपाया, िाद्यान्न लिायर्का 

समाग्री सुरगक्षर् स्थानमा लाने  

  

िाद्यान्न सहयोि िने र्था  िास गदने  

भत्केका, गिगे्रको घरलाई गनमातण िरेका 

गथए 

घर गनमातणमा सामुगहक श्रमदान  

संघसंस्थाहरु संि सहयोिको लागि पहल िने  

िोज उद्धारमा सहयोि 

र्टबन्ि िरेको र्था पानीको गनकास बनाएको 

८. बालीमा 

रोिगकरा 

िालीमा रोिगकरा गिर्ागदको 

प्रयोि िने 

पशुिौपायाको मुत्र र्रकारीमा छने 

गिर्ागदको प्रयोि िने र 

एकअकातसाँि छलफल िने र रोिगकरा 

गनयन्त्रण िने गिगि िारे जानकारी गलने   

गिर्ागदको प्रयोि िने  
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९. जङ्िली 

जनािर 

आर्ंक 

जंिली र्था घरपालुिा जनािर 

आर्ंक रेिदेिका लािी 

िेर्बारीमै सुत्ने िरेको, पुत्ला 

बनाएर िेर्बारीमा राख्नेकाम 

िरेको, आफ्नो बारी घेरबार िरेको 

रार्ी पगन पशुको पहरा गदएको 

आफ्नो िेर्ी िरपर बार लिाएको 

सामुगहक हल्ला िने 

समुहमा गमलेर िाउाँघरका मान्छे जनािरलाई 

भिाउने 

बाजाहरु बजाउने िरेको 

झुक्का िनाएर िेर्िारीमा रािेको 

पटक पटक पशु िपाउने िरेको 

बालबागलका सुरगक्षर् िने  

 

सबैले आफ्नो आफ्नो पशुहरुलाई व्यिगस्थर् िरेका 

 

िााँउलेहरु गमलेर िाई बस्र्ुहरु जंिलगर्र िपाएको 

जङ्िल जादा सामुगहक रुपमा जाने िरेका 

१०. सपत दंश अाँध्यरोमा नगहड्ने, झारपार् 

भएको ठाउाँमा नजाने, रार्ीको 

समयमा टित लाईटको प्रयोि िने 

घर आिन सरसफाई िने 

  

समुदायमा जनिेर्ना फैलाउने 

िाउाँ बस्र्ी सरसफाई 

झारफुकका लािी िामीझागक्र र्था 

बैद्धय कहााँ लैजाने िरेको 

घरेलु उपिार, अस्पर्ाल लिेको 

झारफुकका लािी िामीझागक्र र्था बैध्य कहााँ लैजाने 

िरेको, र्था अस्पर्ाल पगन लैजाने िरेको 

प्रभागिर् व्यगक्तलाई सान्त्िना गदने िरेको, उपिारमा 

सहयोि िरेको 

 

३.१५ मधुिन नगरपावलकाको क्षमता विशे्लषण  

यस निरपागलकाको क्षमर्ा गिशे्लर्ण िदात यस निरको िडा नं १,२ ३ गिगभन्न गकगसमका िहुप्रकोपको जोगिम रहेको छ त्यसमा समेर् िाढी र्था िन्यजन्रु् आक्रमणका घटनाहरु 

दैगनक हनुे िरेका छन् यसका साथै िडा नं ४,५,६ ,७,८ र ९ मा समेर् िाढी/डुिान र्था िन्यजन्रु् आक्रमणका घटनाहरु िरैे हुने िरेका छन् ।यसै िरी अन्य प्रकोपका घटनाहरुले 

यस पागलकाका बागसन्दालाई िरे्गन दिु गदनेिरको छ र्र यस्र्ा प्रकारका जोगिम र्था गिपदक्ो सामना िनतको गनगम्र् यस निरपागलकाको क्षमर्ा भने कमजोर दगेिन्छ । यस 

निरपागलकाको भौगर्क पुिातिारमा गििर्का िर्तमा सुिार भैरहे पगन अन्य स्रोर् र्था क्षमर्ामा भन ेउल्लेिगनय सिुार भएको देिीदैन। यस निरपागलकाको भौगर्क, सामागजक, 

प्राकृगर्क, मानगिय र्था आगथतक स्रोर्को गिस्र्रृ् गििरण अनुसिुी ३ मा प्रदान िरीएको छ ।  
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क्षेत्र अवस्था ववश्लेषण आवश्यकता ववश्लेषण 

 

 

 

 

 

कानून, नीवत, 

योजना 

- निरपागलकाको गिपद ्जोगिम न्यूनीकरण र्था 
व्यिस्थापन ऐन  बनेको   

- निरपागलकाको गिपद ्पूितर्यारी र्था प्रगर्कायत 
योजना बनेको 

- गिपद ्व्यिस्थापन कोर् (सिंालन) र श्रोर् पररिालन 
कायतगिगि २०७८  

- मिुिन निरपागलका आपर्कालीन कायत सिंालन 
केन्र संिालन कायतगिगि २०७६ 

- गिपद ्जोगिम न्यूनीकरण र्था व्यिस्थापन रणनगैर्क 
कायतयोजना बनाउनपुन े

- निरपागलकाको गिपद ्जोगिम न्यूनीकरण र्था व्यिस्थापन गनयमािली बनाउन 
पने  

- निरपागलकाको गिपद ्पूितर्यारी र्था प्रगर्कायत योजना अद्यािागिक िनत पन े

- गिपद ्जोगिम न्यूनीकरण र्था व्यिस्थापन नीगर्  बनाउनुपन े

- जोगिम सूिगूिर् के्षत्रिर् गिकास योजना र्जुतमा िरी कायातन्ियन िनुतपन े

- गबस्र्रृ् रूपमा निरपागलकाको प्रकोप क्षमर्ा र्था संकटासन्नर्ा लेिाजोिा 
िनुतपन े 

 

 

 

 

 

संस्था तथा 

संरचना 

- स्थानीय गिपद ्व्यिस्थापन सगमगर् पनुितठन िनुतपन े

- िडा स्र्रीय गिपद ्व्यिस्थापन सगमगर् पुनितठन 
िनुतपन े

- गिपद ्व्यिस्थापन सम्पकत  व्यगक्त र्ोगकएको 

- स्थानीय आपत्कालीन कायत संिालन केन्र 
संिालनमा रहेको  

- िोज उद्धार, प्राथगमक उपिार, गिपद ्लेिाजोिा कायातदल िठन िनुतपन े

- िडा र्हमा गिपद ्र्था जलिायु सिूना केन्र स्थापना िनुतपन े

- जनप्रगर्गनगि र कमतिारीलाइत गिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्िी अगभमुिीकरण गदनुपने  
-  

 

 

 

- निरपागलका  सबै िडामा सडक पुिेको 

- सबै िडामा गिदु्यर् पुिेको  

- सबै िडामा र घरिरुीमा िानपेानी नपुिेको   

- आपत्कालीन आश्रयस्थल बनाउन सगकने सामुदागयक भिन र्था िुला ठाउाँमा 
सडक िानेपानी र सरसफाइत पूिातिार गनमातण िनुतपन े

- सबै िडामा आपत्कालीन प्रयोजनका लागि िुला के्षत्रको पगहिान र पगहिान 
िररएका ठाउाँहरूमा आिश्यक पूिातिार र्यार िनुतपन े
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पूिायधार तथा 

भौवतक श्रोत 

साधन 

- सबै िडा र घरिुरीमा सरसफाइत सुगििा नपुिेको  

- पूित  सूिना प्रणाली-१ िटा  

- स्िास्थय संस्था र्था गिद्यालयहरूलाइत क्रमश गिपद ्जोगिमबाट सुरगक्षर् बनाउाँदै 
जानुपने  

- प्रत्येक िडामा सामान्य िोज उद्धारका सामग्रीहरूको सटे र्यारी राख्नुपन े
 

 

प्राकृवतक श्रोत 

- कृगर् के्षत्र -६१.४७ िित गक.मी. 

- िनके्षत्र  - ५०.०८ िित गक.मी. 

- जलश्रोर् के्षत्र  – ३.८८ िित 

- बााँझो के्षत्र – ११.९० िित गक.मी 

- घााँसे क्षेत्र -२.२३ िित गक.मी. 

- पानीका मुहान र्ाल पोिरी र िन के्षत्रको संरक्षण िनुतपन े

- आपत्कालीन आश्रयस्थल बनाउन सगकने िुला ठाउाँको पगहिान िरी  सडक 
िानेपानी र सरसफाइत पूिातिारहरूको र्यारी िनुतपने  

 

 

 

सामावजक श्रोत 

 

- िुल्ला स्थान -४२ 

- सामुदागयक भिन -४१ 

- सामागजक संस्था र्था श्रोर्हरूलाइत  गिपद ्न्यूनीकरण र्था पिूतर्यारीमा संलगन 
िराउने र पररिालन िन ेनीगर् कायतक्रम बनाउनुपने  

- सामागजक संस्थाहरूको संयन्त्र बनाइत उनीहरूको श्रोर्लाइत एगककृर् पररिालन 
िनुतपन े

- सामागजक संस्थाहरूको गिपद ्व्यिस्थापन र्था प्रगर्कायत क्षमर्ा बढाउनुपन े
 

 

आवथयक श्रोत 

- बैंक गितीय संस्था -१५ 

- गिपद ्कोर् – १ िटा 

- नीगर् र्था प्रगक्रया र्य िरी आगथतक के्षत्रलाइत गिपद ्जोगिम न्यूनीकरणमा लिानी 
िने र श्रोर् पररिालन िनुतपन े

- सहकारी संस्था र्था बिर् समूहले आफ्ना सदस्यहरूका लागि आपत्कालीन 
सहायर्ा कोर्को प्रिन्ि िनुतपन े

- बीमा कम्पनीहरूसाँि समन्िय िरी गिपद ्बीमाको शुरूिार् र्था प्रिितन िनुतपन े
 

 

 

- मगहला स्िास्थय स्ियं सेगिका -१०७ 

- स्िास्थय जनशगक्त (गिगभन्न र्हका) -   २७ जना 

- िाउाँपागलकामा रहेको जनशगक्तलाइत संिगठर् रूपमा गिपद ्प्रगर्कायत र पूितर्यारीमा 
पररिालनको लागि र्यारी िनुतपन े
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मानिीय श्रोत  

- अस्थायी आिास गनमातण िनत सक्ने जनशगक्त - ५०० 
जना 

- भूकम्प प्रगर्रोिी घर बनाउन सक्ने जनशगक्तलाइत संिगठर् िरी क्षमर्ा अगभिगृद्ध 
िने 

- िडा र्हमा गिपद ्प्रगर्कायत टोली र्यार िरी र्ागलम गदएर प्रथम सामुदागयक 
उद्धारक (First Community Responder) र्यार िनुतपन े 

- िडा र्हमा स्िास्थय संस्थासाँि समन्िय िरी प्राथगमक उपिार टोली र्यार िनुतपन े

- गिपद ्लेिाजोिा िनतसक्ने जनशगक्त िडा र्हमा र्यार िन े
 

३.१६ संस्थागत नक्शांकन 

यस मिुिन निरपागलकामा गिपद जोगिम न्युनीकरण, जलिायु पररिर्तन अनकुलन र्था जीगिकोपाजतन सुिार र समुदाय गिकासका आगथतक, प्रागिगिक र्था सहगजकरण 

सहयोि िनत सक्ने संघ, संस्था र्था गनकायहरु पगहिान िरी सो संस्थाहरुको सम्भागिर् भुगमका र अपेगक्षर् सहयोिको बारेमा दहेाय बमोगजम उल्लेि िररएको छ ।  

ि. 

स. 

काययरत संघ संस्था ठेगाना दूरी वबपद् तथा जलिायुजन्य जोवखम व्यिस्थापनक लावग प्राप्त हुनसक्ने सहयोग 

विपद् पुिय  विपद्को समयमा विपद् पश्चात 

१. मिुिन 

निरपागलकाको 

कायातलय 

सानोश्री   गिपद ् र्था जलिायु जन्य जोगिम न्यूगनकरण र्था 

व्यिस्थापन अन्र्रिर् पूित र्यारीका गक्रयाकलाप िने 

(र्ालीम, क्षमर्ा गिकासको गक्रयाकलाप िने, 

सामाग्रीहरुको व्यिस्थापन िने, पूित सूिनाको 

व्यिस्थापन िने िराउने )  

िोज,उद्धार र्था उपिारमा नेर्तृ्ि , 

िोज र्था उद्धारका लागि सुरक्षा 

गनकाय र स्थानीय कायतदलहरुसंि 

समन्िय िने, उद्धार सामाग्री उपलब्ि 

िराउने र्त्काल राहर्को व्यिस्था र्था 

अनुिमन 

क्षगर्को र्थयांक संकलन िने, राहर् 

पूनगनमातण, पूनस्थापना र पूनलातभका 

गक्रयाकलाप सञ्िालन, गिगभन्न संस्था, 

गजल्ला, प्रदेश र्था संगघय सरकारसंि 

समन्िय िने 



स्थानीय विपद ्तथा जलिायु उत्थानशील योजना-मधुिन नगरपावलका,बवदिया 

51 
 

२. गजल्ला प्रशासन 

कायातलय र्था 

गजल्ला गबपद 

ब्यबस्थापान सगमर्ी   

िुलररया 

 

  

३५ 

गकलो 

गमटर 

गिपद ् र्था जलिायु जन्य जोगिम न्यूगनकरण र्था 

व्यिस्थापन अन्र्रिर् पूित र्यारीका गक्रयाकलाप िने 

पूित सूिनाको व्यिस्थापन िने िराउने 

िोज,उद्धार र्था उपिारमा सहयोि, 

राहर् गिर्रण र्था व्यिस्थापनमा 

सहयोि 

निरपागलकालाई राहर् पूनगनमातण, 

पूनस्थापना र पूनलातभका गक्रयाकलाप 

सञ्िालनमा सहयोि 

३. नेपाल रेड क्रस 

गजल्ला  शािा 

  पूित र्यारीका लागि प्राथगमक उपिार र्ालीमको 

व्यिस्था िने, िोज र्था उद्धारको लागि र्ालीम 

संिालन िने , एम्बुलेन्सको व्यिस्था िने   

स्ियम सेिक पररिालन िने , िोज 

र्था उद्धार का लागि स्ियमसेिक 

पररिालन िने , पगहलो र्थयांक 

संकलन िने ,राहर् गिर्रण िने 

निरपागलकालाई राहर् पूनगनमातण, 

पूनस्थापना र पूनलातभका गक्रयाकलाप 

सञ्िालनमा सहयोि 

 

४. ;'/Iff lgsfox? -

g]kfn k|x/L_ 

  zfGtL ;'/Iff sfod ug]{, cfktsfnLg ;Dks{ 

gDa/x?sf] jf/]df hfgsf/L u/fpg],  

hf]lvdo'Qm 7fFpdf k|j]if lgif]w ug]{, 

vf]h tyf p4f/ p4f/ ug]{, 

cfktsflng ;xof]u ug]{ / ;'/Iff 

k|bfg ug]{ . 

निरपागलकालाई राहर् पूनगनमातण, 

पूनस्थापना र पूनलातभका गक्रयाकलाप 

सञ्िालनमा सहयोि 

 

५. िगदतया रास्रीय गनकुन्ज    बन्यजन्र्ु आक्रमण र्था जोगिम न्यूगनकरण र्था 

व्यिस्थापन अन्र्रिर् पूित र्यारीका गक्रयाकलाप िने 

पूित सूिनाको व्यिस्थापन िने िराउने 

hf]lvdo'Qm 7fFpdf k|j]if lgif]w ug]{, 

vf]h tyf p4f/ p4f/ ug]{, 

cfktsflng ;xof]u ug]{ / ;'/Iff 

k|bfg ug]{ . 

राहर् पूनगनमातण, पूनस्थापना र पूनलातभका 

गक्रयाकलाप सञ्िालनमा सहयोि 

 

६. नेपाल गबद्युर् 

प्रागिकरण 

  गिद्युगर्करणमा सहयोि र्था गजणत र्था जोगिमयुर्m 

गिद्युगर्य संरिनाको ममतर्   

गिद्युर् सेिा सुिारु िनत आिश्यक ममतर् 

सम्भार 

क्षगर् पुिेका गिद्युगर्य संरिनाको पुनतगनमातण 

७. युिा कलब  

 

सिै िडा  िेर्ना फैलाउने काम, सूिना संकलन 

पूित र्यारी गक्रयाकलापमा सहयोि, िाद्यान्न 

बालबागलका र्था  िृद्धलाइ सरृगक्षर् स्थानान्र्रण 

िोज,उद्धार र्था उपिारमा सहयोि, 

राहर् गिर्रण र्था व्यिस्थापनमा 

सहयोि 

राहार् गिर्रण र्था गिस्थागपर्लाई अस्थायी 

आश्रय स्थलको व्यिस्थापन िनत सहयोि, 
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  गनिरानी समुह पररिालन र्था स्थानीय 

सुरक्षामा सहयोि 

८. आमा समुह  िाउाँमै 

 

सुरगक्षर् राख्न सुिना गदने, पूित र्यारी िराउने घरका बच्िाबच्िीलाई सुरगक्षर् राख्न,े 

संरक्षणका गक्रयाकलापमा सहयोि 

आगथतक सहयोि 

 

९ सामुदागयक िन 

 

िाउाँमै   काठदाउरा उपलब्ि िराउने 

 

अस्थाइ आिास गनमातण िनत काठदाउरा 

उपलब्ि िराउन  

गनजी आिास गनमातण िनत  िर, काठ, दाउरा 

उपलब्ि िराउने 

१० स्िास्थय िौकी   जनिेर्ना, आिश्यक सुझाि र्था सिेर्नाका उपायको 

जानकारी गदने 

और्गि उपलब्ि िराउने, घाइर्ेको 

प्राथगमक उपिार िने  

और्गि उपलब्ि िराउने, स्िास्थय गशगिर 

संिालन िने 

११ u}=;=;= x? 

;fdflhs ljsf; 

tyf cg';Gwfg केन्र -

CSDR_, k|flS6sn 

PSzg, गबश्व बन्यजन्र्ु 

कोर्, प्रकृगर् संरक्षण 

कोर्, प्लान 

इन्टरनेसनल , हेल्भेटास 

नेपाल, एक्सन, कमैया 

मगहला जािरण 

समाज आगद 

मिुिन 

कायतक्षेत्र 

बनाएका  

 :yfgLo lgsfodf ljkb\ tyf hnjfo' kl/jt{g 

;DjGwL Ifdtf clej[l4 sfo{qmx? ;+rfng, पूित 

र्यारीका लागि प्राथगमक उपिार र्ालीमको व्यिस्था 

िने, िोज र्था उद्धारको लागि र्ालीम संिालन िने  

स्ियम सेिक पररिालन िने , िोज 

र्था उद्धार का लागि स्ियमसेिक 

पररिालन िने , र्थयांक संकलन िने 

,राहर् गिर्रण िने 

निरपागलकालाई राहर् पूनगनमातण, 

पूनस्थापना र पूनलातभका गक्रयाकलाप 

सञ्िालनमा सहयोि 

 

१२ ljB't k|flws/0f /fhfk'/  ljB'lts/0fdf ;xof]u tyf lh0f{ tyf hf]lvdo'tm 

ljB'lto ;+/rgfsf] dd{t 

ljB't ;]jf ;'rf? ug{ cfjZos dd{t 

;Def/ 

Iflt k'u]sf ljB'lto ;+/rgfsf] k'g{lgdf{0f 
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१३ g]kfn 6]lnsd /fhfk'/ @ lsld ljkb\sf] ;"rgf P;PdP;af6 hfgsf/L k7fpg], 

g]6js{sf] cj:yf r]shfFr ul/ Joj:yf ldnfpg] 

;d'bfodf lg/Gt/ ljkb\sf] cj:yf / 

;'/lIft x'gsf] nflu P;PdP; k7fpg] 

lju|]sf] g]6js{ tf/, kf]nx? t'?Gt} dd{t 

;Def/ ug]{ / t'?Gt} ;]jf ;'rf? ug]{ 

१४ s[lif ;]jf s]Gb| /fhfk'/  s[ifsnfO{ jfnL ;'/Iffsf] cfjZos ;"rgf tyf Ifdtf 

ljsf; tfnLd Joj:yf 

/fxt ljt/0f tyf Joj:yfkgdf 

;xof]u 

Ifltsf] tYofÍ ;+sng ug]{ . Ifltk"lt{sf 

nflu l;kmfl/; ug]{  tyf  

lhljsf]kf{hgdf ;xof]u 

 

१५ a}+s ;xsf/L tyf 

n3'ljQ ;+:yfx? 

/fhfk'/ @ lsld ufpFdf ;d'x lgdf{0f, C0f pknAw u/fpg], art 

;+sng ug]{, ljdfsf lqmofsnfk ug]{ 

 ;x'lnot b/df C0f pknAw u/fpg], 

;d'xsf JolQmx?nfO{ /fxft lbg], 

१६ o'jf Snax? ufpFdf ) lsld ljleGg hgr]tgf clej[l4sf lqmofsnfk, ;8s 

gf6s ;~rfng ug]{ 

vf]h tyf p4f/df ;xof]u tyf 

;dGjo ug]{ 

 

१७ ;fd'bflos ljkb\ 

Joj:yfkg ;ldlt 

ufpFdf  hgr]tgf, ljleGg tfnLdsf] cfof]hgf, vf]h tyf p4f/df ;xof]u tYofÍ ;+sngdf ;xof]u 

१८ :yflgo Jofkf/L /fhfk'/  s]xL ;xof]u ePsf] 5}g s]xL ;xof]u ePsf] 5}g vfBGg ljt/0f 

rKkn ljt/0f 
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खण्ड ४: विपद् व्यिस्थापनका कायययोजना तथा वियाकलापहरु 

४.१ विपद् जोवखम न्यूनीकरण  तथा पूियतयारी, रोकथाम, अवल्पकरण र अनुकुलन 

योजनाहरु  

मिुिन निरपागलका अन्र्ितर् रहेका सबै ९ िटा िडाहरुमा िररएको संकटासन्नर्ा क्षमर्ा गिशे्लर्ण र्था अनकुुलन 

क्षमर्ा गिशे्लर्णबाट पगहिान भएका प्रकोपहरुको आिारमा यो योजना गनमातण िररएको छ । योजना गनमातण िदात 

सम्पूणत िडाहरुमा दगेिएका प्रकोप मध्य ेमुख्य प्रकोपहरुलाइ योजनामा समािशे िररएको छ । योजना र्जुतमा िदात 

गिपद ्पिूतका गक्रयाकलापहरु, गिपदक्ो समयका गक्रयाकलापहरू र गिपद ्पिार्का गक्रयाकलापहरू िरर मुख्य र्ीन 

भािमा छुट्याइएका छन।् यसका साथै नीगर्िर् योजना, िेर्ना अगभिगृद्धका योजना, जलिायु पररिर्तन अनुकुलनका 

योजना, समग्र उत्थान्शीलार्ा िगृद्धिने, पिूत र्यारीका योजना, भौगर्क पिूातिार गिकासका योजना, गिपद ्सामनाका 

योजना र्था पूनतलाभ योजनाहरु समािेश िररएको छ । 

४.१.१ नीवतगत व्यिस्था तथा वनणयय  

गिगभन्न प्रकोपले समुदायमा पारेको असर एंि प्रभाि फरक फरक न ैहुन्छ । त्यस्र्ा प्रकोपहरुिाट  हुन सक्न ेगिपदक्ो 

जोगिम न्यूनीकरण िनत सोही अनुसारको गक्रयाकलापहरु र्य िनुतपने हुन्छ यद्यगप गिपद पूित िनुत गक्रयाकलापहरुलाई 

गिशे्लर्ण िदात केगह गक्रयाकलापहरु सिै प्रकोपहरुका लागि समान  हुन्छ गर्नीहरुलाई गिपद ् पिूतका साझा 

कायतक्रमको रुपमा पगन रागिएको छ । 

मधुिन नगरपावलकाको नीवतगत व्यिस्था तथा वनणयय  

ि. 

स. 
व्यिस्थापनका वियावकलप 

मुख्य  

वजबमेिारी 

अनुमावनत 

लागत 

श्रोतको व्यिस्था समय अिवध 

अन्तररक बाहय  

१. निरपागलकाको गिपद् जोगिम 

न्यूनीकरण र्था व्यिस्थापन ऐन  

निरपागलका     लािु भएको 

२. स्थानीय गिपद् र्था जलबायु 

उत्थानशील योजना र्यार िरर 

लािू िने 

निरपागलका  निरपागलका CSDR र्था 

प्रागक्टकल एक्सन  

२०७८/७९ 

३. बहुप्रकोपमा आिाररर् गिपद् 

प्रभागभर् उद्दार र राहर् सम्बगन्ि 

मापदण्ड र्यार िरर लािु िने 

निरपागलका  निरपागलका  र्यार भएको ६ 

मगहना गभत्र 

लािु हुने 

४. गिपद ्जोगिम न्यूनीकरण नीगर् 

र्था रणनीगर्क कायतयोजना 

गनमातण र्था लािू िने 

निरपागलका १,००,००० निरपागलका CSDR र्था 

प्रागक्टकल एक्शन   

२०७९ 
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५. गिपद ् पूितर्यारी र्था प्रगर्कायत 

योजना गनमातण िरर लािू िने 

निरपागलका १,००, ००० निरपागलका रास्रीय/अन्र्रागस्रय  

िै. स. स.  

र्यार भइ लािु 

भएको प्रत्येक 

बर्त 

पुनरािलोकन 

िने 

६. गिपद ्व्यिस्थापन कोर् संिालन 

कायतगिगि 

निरपागलका  निरपागलका  २०७९ 

७. जोगिम संबेदनशील भू-उपयोि 

योजना गनमातण िरर लािू िने 

निरपागलका २०,००,००

० 

निरपागलका रास्रीय/अन्र्रागस्रय  

िै. स. स. 

२०७९/८०-

८०/८१ 

८. स्थानीय आपर्कालीन कायत 

संिालन केन्र कायत संिालन 

कायत गिगि गनमातण  

निरपागलका १,००,००० निरपागलका रास्रीय/अन्र्रागस्रय  

िै. स. स.. 

२०७९ 

९. 

 

िार्ािरण र्था प्राकृगर्क श्रोर् 

संरक्षण ऐन 

निरपागलका  निरपागलका  लािु भएको 

१

०. 

संगक्षप्त िार्ािरणीय अध्ययन 

र्था प्रारगम्भक िार्ािरणीय 

पररक्षण कायतगिगि गनमातण 

निरपागलका  निरपागलका  लािु भएको 

१

१. 

भिन गनमातण सगहंर्ा लािु िने-

(स्थानीय भिन संगहर्ा गनमातण 

िने) 

निरपागलका  निरपागलका  भिन लािु 

भएको 

१

२. 

बागर्तक बजेटको १०% गिपद् 

व्यिस्थापनका कायतमा 

गबगनयोजन िने 

निरपागलका-

निरसभा 

 निरपागलका रास्रीय/अन्र्रागस्रय 

िै. स. स. 

प्रत्येक बर्त 

१

३. 

गशर्लहर आकगस्मक योजना 

अध्यािगिक िदै लािु िने  

गिपद 

ब्यबस्थापन 

शािा 

निरपागलका 

२,००,००० निरपागलका रास्रीय/अन्र्रागस्रय 

िै. स. स. 

प्रत्येक बर्त 

१

४. 

छाडा िौपाया व्यिस्थापन 

कायतगिगि गनमातण 

निरपागलका १,००,००० निरपागलका रास्रीय/अन्र्रागस्रय 

िै. स. स. 

२०७९/०८० 

१

५ 

tfn tn}of ;+/If0f tyf Ps 

ufp Ps kf]v/L lgdf{0f 

cleofg 

निरपागलका २,००,००० निरपागलका समुदाय, 

रास्रीय/अन्र्रागस्रय 

िै. स. स. 

२०७९/०८०-

०८१/८२ 

१

६ 

:yfgLo pkhx?sf] 

ahf/Ls/0f la:tf/ sfo{ 

of]hgf  

निरपागलका ३,००,००० निरपागलका रास्रीय/अन्र्रागस्रय 

िै. स. स. 

२०७९/०८०-

०८०/८१ 
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१

७ 

कणातली नगद,  बबई नगद, औरगह 

िोला र्था मुख्य सडकका 

दिुैगर्र बहृर् िकृ्षारोपण 

अगभयान   

िडा कायातलय  २,००,००० निरपागलका इलाका िन 

कायातलय, 

सामुदागयक/मध्यि

र्ी िन, िै. स. स.  

प्रत्येक िर्त 

१

८ 

पशु र्था कृगर् गबमा कायतक्रम 

माफत र् गिपद जोगिम लाइ र्ेस्रो 

पक्षमा हस्र्ान्र्रण कायतक्रम 

प्रिदतन   

कृगर् र्था पशु 

गबकास शािा  

२०,००,००

० 

निरपागलका रास्रीय/अन्र्रागस्रय 

िै. स. स. 

प्रत्येक िर्त 

१

८ 

यो योजना प्रत्येक २ बर्तमा 

अध्यािगिक र्था ५ िर्तमा बृहर् 

पुनरािलोकन िने 

निरपागलका ५,००,००० निरपागलका रास्रीय/अन्र्रागस्रय 

िै. स. स. 

२०८३ 

 

मधुिन नगरपावलकाको संरचनागत व्यिस्था तथा वनणयय 

ि. 

स. 
व्यिस्थापनका वियावकलप 

मुख्य 

वजबमेिारी 

अनुमावनत 

लागत 

श्रोतको व्यिस्था 
समय 

अिवध 

अन्तररक बाहय  

१. स्थानीय गिपद ् व्यिस्थापन सगमगर् 

र्था िडा स्र्रीय गिपद ्व्यिस्थापन 

सगमगर्को िठन 

निरपागलका  निरपागलका  िठन 

भईसकेको 

२. समुदाय स्र्रीय गिपद् व्यिस्थापन 

सगमगर्को िठन र्था २७ िटा 

पुनतिठन िने 

निरपागलका १,००,००० िडा 

कायातलय  

रास्रीय/अन्र्रागस्रय 

िै. स. स. 

केगह िडामा 

िठन भएको 

थप २७ िटा 

िठन िने 

३. मिुिन निरपागलका स्र्रीय 

कायतदलहरु िठन िने (िोज र्था 

उद्दार, प्राथगमक उपिार, अगगन 

गनयन्त्रण आगद) 

निरपागलका १०,००,००० निरपागलका रास्रीय/अन्र्रागस्रय 

िै. स. स. 

०७९/८०- 

८०/८१ 

४. स्िास्थय र्था शैगक्षक संस्थामा 

गिपद ्व्यिस्थापन सगमगर् िठन िने 

निरपागलका १,००,००० निरपागलका रास्रीय/अन्र्रागस्रय 

िै. स. स. 

०७९/०८० 

५. गिपद ् व्यिस्थापन सम्पकत  व्यगक्त 

र्ोक्ने 

निरपागलका  निरपागलका  र्ोगकएको 
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६. बाढी पूित सूिना प्रणाली सुगिकरण 

(कणातली नगद, र्था औराही िोला)   

निरपागलका ५,००,००० निरपागलका रास्रीय/अन्र्रागस्रय 

िै. स. स. 

संिालन मा 

रहेको 

७. स्थानीय गिपद ्पोटतल सन्िालन निरपागलका  निरपागलका रास्रीय/अन्र्रागस्रय 

िै. स. स. 

र्यारी को 

क्रममा रहेको 

८. स्थानीय आपर्कालीन कायत 

संिालन केन्र सुगिकरण  

निरपागलका ३,००,००० निरपागलका रास्रीय/अन्र्रागस्रय 

िै. स. स. 

र्यार भएको 

 

९. जनशगक्त व्यिस्थापन (बार्ािरण 

गनरीक्षक) 

निरपागलका  निरपागलका संगघय सरकार २०७९/०८० 

यस योजना अन्र्ितर् गिगभन्न प्रकोपबाट उत्पन्न हुनसक्ने  गिपदह्रुको सामना िनत निरपागलका स्र्रीय  गिपद ्

जोगिम र्था जलिायु उत्थान्शील सगमगर्का साथ ैिडा स्र्रीय सगमगर्हरु गनमातण िररएको र उक्त सगमगर्हरुले िन े 

कायत र्था गजम्मेिारीहरु गनिातरण िररएको छ ।  

४.१.२ जनचेतना तथा क्षमता अवभबृविका वियाकलापहरु 

मिुिन निरपागलकाले आफ्नो के्षत्रमा गिपद ् र्था जलिायु जन्य जोगिम व्यिस्थापनमा समुदायको सजिर्ा 

अगभिगृद्ध िनत गनम्न जनिेर्ना र क्षमर्ा अगभबगृद्धका कायतलाई र्ागलका अनसुार िदात उपयुक्त दगेिन्छ । 

ि. 

स. 

व्यिस्थापनका 

वियावकलप 

मुख्य 

वजबमेिारी 

अनुमावनत 

लागत 

श्रोतको व्यिस्था समय अिवध 

अन्तररक बाहय  

१. मौसमी प्रकोप गबशेर् िरर बाढी, 

शीर्लहर, आिलािी, सपतदम्स 

जस्र्ा प्रकोकहरुका गिर्यमा 

स्थागनय संिार माध्यम (रेगडयो 

टेगलगभजन, पत्रपगत्रका)  र्था 

अन्य मध्यम जस्र्ै पोस्टर 

पम्प्लेट, सडक नाटक, बगक्तत्ि 

कला, हागजरी जिाफ आगद 

माध्यम माफत र् जनिेर्नामुलक 

कायतक्रम िलाउने 

निरपागलका ५,००,००० निरपागलका रागष्ट्रय र्था अन्र्र 

रागष्ट्रय   िै. स. स. 

प्रत्येक िर्त  

२. जंिली जनािर मुख्य िरी बाघ र 

हातीको जोगिम स्थान र्था 

आनीबानीका  बारेमा िडा 

नम्बर १,२ र ३ को गनकुञ्ज 

नगजकका समुदायमा 

सर्तकर्ाका लािी 

जनिेर्नामुलक कायतक्रम 

निरपागलका २,००,००० निरपागलका रागष्ट्रय र्था अन्र्र 

रागष्ट्रय   िै. स. स  

२०७९/८०-

८२-८३ 
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रूपमा  रेगडयो कायतक्रम गनमातण 

िरर बजाउने   

३. मौसम पूिातनुमानको जानकारी 

स्थानीय एफ.एम. माफत र् 

प्रसारण िने 

निरपागलका १,००,००० निरपागलका रागष्ट्रय र्था अन्र्र 

रागष्ट्रय   िै. स. स 

२०७९/८०-

८०/८१ 

४. िडा र्हमा गनिातगिर् 

जनप्रगर्गनगि र बढघर र्था 

टोल गिकासका नेर्तृ्िलाई 

गिपद जोगिम न्यूनीकारण र्था 

व्यिस्थापन र्ागलम  

निरपागलका ५,००,००० निरपागलका रागष्ट्रय र्था अन्र्र 

रागष्ट्रय   िै. स. स 

२०७९/८०-

२०८१/८२ 

५. बाढी प्रभागिर् समुदायमा पुित 

सूिना प्रणालीको सबलीकरण  

सम्बन्िी र्ागलम 

निरपागलका ५,००,००० निरपागलका रागष्ट्रय र्था अन्र्र 

रागष्ट्रय   िै. स. स 

२०७९/८० 

६. पागलका स्र्रमा क्षमर्ा गिपद ्

जोगिम न्यूनीकरण मूल 

प्रिाहीकरण र्ागलम 

निरपागलका २,००,००० निरपागलका रागष्ट्रय र्था अन्र्र 

रागष्ट्रय   िै. स. स 

२०७९/८०-

२०८०/८१ 

७. बाढी र भूकम्प नमुना पूित 

अभ्यास कायतक्रम  

निरपागलका ३,००,००० निरपागलका रागष्ट्रय र्था अन्र्र 

रागष्ट्रय   िै. स. स 

प्रत्येक िर्त  

८. बाढी र भूकम्पका लािी िुल्ला 

स्थान गनिातरण प्रत्येक िडाको 

५ स्थानमा 

निरपागलका २,००,००० निरपागलका रागष्ट्रय र्था अन्र्र 

रागष्ट्रय   िै. स. स 

२०७९/८० 

९. गिद्यालयमा गिपद ् र्था 

जलिायुजन्य जोगिम सम्बन्िी 

स्थानीय पाठ्यक्रम गनमातण र्था 

पढाइ 

निरपागलका २,००,००० निरपागलका रागष्ट्रय र्था अन्र्र 

रागष्ट्रय   िै. स. स 

२०७८/७९-

२०७९/०८० 

१०. समुदाय स्र्रका कायतदल िोज 

र्था उद्दार सामाग्री,प्राथगमक 

उपिार र पूित सुिना कायतदल 

गनमातण र र्ागलम 

निरपागलका २०,००,००

० 

निरपागलका रागष्ट्रय र्था अन्र्र 

रागष्ट्रय   िै. स. स 

२०७९/८०-

२०८१/८२ 

११. निरपागलका र्हमा कायतदल 

िोज र्था उद्दार 

सामाग्री,प्राथगमक उपिार र पूित 

सुिना कायतदल गनमातण र 

र्ागलम 

निरपागलका १०,००,००

० 

निरपागलका रागष्ट्रय र्था अन्र्र 

रागष्ट्रय   िै. स. स 

२०७९/८० 
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४.१.३ जोवखम न्युनीकरण तथा उत्थानशीलाताका वियाकलापहरु 

मिुिन निरपागलका अन्र्ितर् रहेका गिगभन्न प्रमुि प्रकोपहरु जस्रै् बाढी , बन्यजन्रु् आक्रमण , हुरीबर्ास , िट्यांि, 

िालीमा लागने रोिगकरा आगदले  पुयातएको क्षगर्  र्था जोगिमको न्यूनीकरण िरर जलबायु उत्थानशील  समुदाय 

गनमातण िनत गनम्न बमोगजमका जोगिमहरू पगहिान िरी व्यिस्थापनका गक्रयाकलापहरु यस योजना अन्र्ितर् 

समािेश िररएका छन् । 

भूकबप 

ि. 

स. 

व्यिस्थापनका कृयाकलाप मुख्य  

वजबमेिारी 

अनुमावनत 

लागत 

श्रोतको व्यिस्था समय 

अिवध 

अन्तररक बाहय  

१. भिन गनमातण संगहर्ाको गनयगमर् 

अनुिमन िने 

निरपागलका -

पूिातिार गिकास 

शािा  

 निरपागलका  गनयगमर् 

२. २०७२ आगघ बनेका साितजगनक 

संरिनाको भूकम्पीय जोगिम 

मुल्यांकन िरर सबलीकरणको 

कायतयोजना गनमातण िने 

निरपागलका -

पूिातिार गिकास 

शािा  

३०,०,००० निरपागलका रागष्ट्रय र्था अन्र्र 

रागष्ट्रय   िै. स. स 

२०७९/८० 

गभत्र 

३. सबै गबद्यालयहरुको संरिनात्मक 

र्था िैर संरिनािर् जोगिम अध्यन 

िरर न्यूनीकरण योजना बनाएर 

कायतन्ियन िने 

निरपागलका -

पूिातिार गिकास 

शािा  

५,००,००,

०००० 

निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार, 

रागष्ट्रय र्था अन्र्र 

रागष्ट्रय   िै. स. स 

२०८२ गभत्र 

बन्यजन्तु आतंक 

ि. 

स. 

व्यिस्थापनका कृयाकलाप मुख्य 

वजबमेिारी 

अनुमावनत 

लागत 

श्रोतको व्यिस्था समय 

अिवध 

अन्तररक बाहय  

१. बन्यजन्र्ुको हानी  नोक्सानी र्था 

क्षेगर्पुर्ी गलने प्रगक्रया सहजीकरण िनत 

निरपागलकामा स्थाई हेल्प डेस्क 

स्थापना िने 

निरपागलका २,००,००० निरपागलका  २०७९/८० 

२. गनकुन्ज नगजका बस्र्ीमा स्थाई घेरबार 

िनत पागलका स्र्रीय संयन्त्र गनमातण िने 

र कायतयोजना बनाउने 

निरपागलका ५,००,००० निरपागलका बगदतया रागष्ट्रय 

गनकुन्ज, बफर जोन 

सामुदागयक बन  

२०७९/८०-

२०८०/८१ 
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३. सोलार र्रबार र्था पक्की घेराबर 

गनमातण िडा नं १,२ र ३ का गनकुन्ज 

नगजकका बस्र्ीहरु 

निरपागलका २०,००,००

,००० 

निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार, 

रागस्रय/ अन्र्रागस्रय 

िै. स. स रागष्ट्रय र्था 

अन्र्र रागष्ट्रय   िै. स. 

स., बगदतया रागष्ट्रय 

गनकुन्ज,  

२०७९/८०-

२०८२/८३ 

४ िस्र्ी नगजक रेन्ि (िाडल) िन्ने  निरपागलका ५,००,००० निरपागलका समुदाय २०७९/८०-

२०८१/८२ 

५ जैगिक र्ारिार (गसउडी, कािर्ी, बााँस 

र्था बेल िकृ्षारोपण ) 

निरपागलका ५,००,००० निरपागलका िै. स. स. समुदाय, 

इलाका िन, बगदतया 

रागस्रय गनकुन्ज 

२०७९/८०-

२०८१/८२ 

६ गनकुन्जको नगजक रहेका िस्र्ी र्था 

बन्य जन्र्ुको आर्ंक हुने क्षेत्रमा मिान 

गनमातण (५० िटा)  

निरपागलका २,००,००,

००० 

निरपागलका बगदतया रास्रीय 

गनकुन्ज 

२०७९/८०-

२०८२/८३ 

७ सेन्सर साइरन जडान  निरपागलका १०,००,००

० 

निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार, 

रागस्रय/ अन्र्रागस्र 

रागष्ट्रय र्था अन्र्र 

रागष्ट्रय   िै. स. स , 

बगदतया रागष्ट्रय 

गनकुन्ज, 

२०७९/८०-

२०८१/८२ 

बालीमा रोगवकरा 

ि. 

स. 

व्यिस्थापनका कृयाकलाप मुख्य 

वजबमेिारी 

अनुमावनत 

लागत 

श्रोतको व्यिस्था समय  

अिवध 

अन्तररक बाहय  

१. मुख्य ३ बाली (िान, मकै र र्ोरी) 

बाली िडा स्र्रीय उपिार गशगबर  

निरपागलका-

कृगर् गिकास 

शािा  

१०,००,००

० 

निरपागलका गजल्ला कृगर् ज्ञान 

केन्र, रागष्ट्रय र्था 

अन्र्र रागष्ट्रय   िै. स. 

स 

२०७९/८०-

८१/८२ 

२. गबउ गबजनमा अनुसन्िान र्था गबउ 

गबजन सहयोि (डुिान, गशर्लहर, 

सुक्िा सहन सक्ने र्था उन्नर् जार्का)  

निरपागलका-

कृगर् गिकास 

शािा 

१०,००,००

० 

निरपागलका गजल्ला कृगर् ज्ञान 

केन्र, रागष्ट्रय र्था 

अन्र्र रागष्ट्रय   िै. स. 

स 

२०७९/८०-

८१/८२ 
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३. आइ.पी.एम.पाठशाला-िना, लिायर् 

अन्य िेडा िुडी बालीमा (१५० जना 

अिुिा कृर्कलाई) 

निरपागलका-

कृगर् गिकास 

शािा  

५,००,००० निरपागलका गजल्ला कृगर् ज्ञान 

केन्र, रागष्ट्रय र्था 

अन्र्र रागष्ट्रय   िै. स. 

स 

२०७९/८०-

८०/८१ 

४. माटो पररक्षण सबै िडाको मुख्य िेर्ी 

हुने स्थानको -१०० नमुना पगहलो 

िरणमा 

निरपागलका-

कृगर् गिकास 

शािा  

१,००,००० निरपागलका गजल्ला कृगर् ज्ञान 

केन्र,  

२०७९/८०-

८०/८१ 

५. गबर्ािीको सुरगक्षर् प्रयोि सम्बगन्ि 

िडा स्र्रमा ९ िटा २ गदने 

अगभमुिीकारण-२७० अिुिा 

कृर्कलाई 

निरपागलका-

कृगर् गिकास 

शािा 

३,००,००० निरपागलका गजल्ला कृगर् ज्ञान 

केन्र, रागष्ट्रय र्था 

अन्र्र रागष्ट्रय   िै. स. 

स 

२०७९/८०-

८०/८१ 

६. गबर्ािीको सुरगक्षर् प्रयोि सम्बगन्ि 

िडा स्र्रमा ९ िटा १ गदने 

अगभमुिीकारण-१८०जना 

ब्यिासागहक कृर्कलाई 

निरपागलका-

कृगर् गिकास 

शािा 

१,००,००० निरपागलका गजल्ला कृगर् ज्ञान 

केन्र, रागष्ट्रय र्था 

अन्र्र रागष्ट्रय   िै. स. 

स 

२०७९/८०-

८०/८१ 

७. बाली उपिार घुम्र्ी प्रयोिशाला सेिा 

सबै िडामा 

निरपागलका-

कृगर् गिकास 

शािा 

९,००,००० निरपागलका गजल्ला कृगर् ज्ञान 

केन्र, रागष्ट्रय र्था 

अन्र्र रागष्ट्रय   िै. स. 

स 

२०७९/८०-

८१/८२ 

८. निरपागलका क्षेत्रगभत्र बालीमा लागने 

मुख्य रोिगकराको पगहिान र्था 

गनराकरणको गक्रयाकलाप सम्बगन्ि 

कृगर् प्रसार सामग्री उत्पादन र्था 

स्थानीय रेगडयो बाट प्रशारण  

निरपागलका-

कृगर् गिकास 

शािा 

५,००,००० निरपागलका गजल्ला कृगर् ज्ञान 

केन्र, रागष्ट्रय र्था 

अन्र्र रागष्ट्रय   िै. स. 

स 

२०७९/८०-

८१/८२ 

९. कृगर् र्था पशुपंक्षी सम्बगन्ि 

गदघतकागलन नीगर् र्था योजना गनमातण 

निरपागलका-

कृगर् गिकास 

शािा 

२,००,००० निरपागलका गजल्ला कृगर् ज्ञान 

केन्र, रागष्ट्रय र्था 

अन्र्र रागष्ट्रय   िै. स. 

स 

२०७९/८०-

८०/८१ 

१

०. 

कृगर् र्था पशुपंक्षी सम्बगन्ि गनदेगशका 

र कायतगिगि 

निरपागलका-

कृगर् गिकास 

शािा 

२,००,००० निरपागलका गजल्ला कृगर् ज्ञान 

केन्र, रागष्ट्रय र्था 

अन्र्र रागष्ट्रय   िै. स. 

स 

२०७९/८० 

१

१. 

कृगर् उपज भण्डार स्थापना र्था 

ब्यबस्थापन  

निरपागलका-

कृगर् गिकास 

शािा 

५०,००,००

० 

निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार 

रागष्ट्रय र्था अन्र्र 

रागष्ट्रय   िै. स. स 

२०८०/८-

२०८१/८२ 
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१

२. 

प्रत्येक िडामा एक कृगर् र्था पशु 

प्रागबगिक व्यिस्था िने 

निरपागलका-

कृगर् गिकास 

शािा 

 निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार २०७९/८०-

८०/८१ 

१

३. 

पशु स्िास्थय गशगबर संिालन िने-िाउाँ 

घर गक्लगनक- सबै िडामा  

निरपागलका 

पशु सेिा  

शािा 

९,००,००० निरपागलका गजल्ला कृगर् ज्ञान 

केन्र,  

२०७९/८०-

८१/८२ 

१

४. 

पशु िोप कायतक्रम गिस्र्ार िने  निरपागलका 

पशु सेिा  

शािा 

१०,००,००

० 

निरपागलका गजल्ला कृगर् ज्ञान 

केन्र, संगघय/प्रदेश 

सरकार 

२०७९/८०-

८१/८२ 

१

५. 

बैज्ञागनक पशु िोर /िोठ गनमातण िने 

कायतक्रम संिालन िने 

निरपागलका 

पशु सेिा  

शािा 

१ 

०,००,००० 

निरपागलका गजल्ला कृगर् ज्ञान 

केन्र, रागष्ट्रय र्था 

अन्र्र रागष्ट्रय   िै. स. 

स 

२०७९/८०-

८१/८२ 

१

६. 

पशु आहार गिकास कायतक्रम संिालन 

िने  

निरपागलका 

पशु सेिा  

शािा 

१ 

०,००,००० 

निरपागलका गजल्ला कृगर् ज्ञान 

केन्र, रागष्ट्रय र्था 

अन्र्र रागष्ट्रय   िै. स. 

स 

२०७९/८०-

८१/८२ 

१

७. 

नश्ल सुिार कायतक्रम ( िाई,भैसी र्था 

बाख्रा)मा   संिालन सबै िडामा 

निरपागलका 

पशु सेिा  

शािा 

३ 

०,००,००० 

निरपागलका गजल्ला कृगर् ज्ञान 

केन्र, रागष्ट्रय र्था 

अन्र्र रागष्ट्रय   िै. स. 

स 

२०७९/८०-

८१/८२ 

सडक दुघयटना  

ि. 

स. 

व्यिस्थापनका कृयाकलाप मुख्य 

वजबमेिारी 

अनुमावनत 

लागत 

श्रोतको व्यिस्था समय 

अिवध 

अन्तररक बाहय  

१. रागफक संकेर् गिन्ह राख्न े (८ नं को 

कुसुम्बा, लाल गसंह िोक र ५ नं को ४ 

नं िाउाँमा  

निरपागलका-

सुरक्षा गनकाय 

१,००,००० निरपागलका गजल्ला प्रहरी 

कायातलय, सडक 

गडगभजन कायातलय 

२०७८/७९- 

२. रागफक जााँिको लािी िेकपोस्ट र 

गडभाईडरको व्यिस्था  

निरपागलका-

सुरक्षा गनकाय 

३,००,००० निरपागलका गजल्ला प्रहरी 

कायातलय, 

बगदतया,सडक 

गडगभजन कायातलय 

२०७८/०७९

-०७९/०८० 
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३. इलाका प्रहरी कायातलय ढोढरी र्था 

इलाका प्रहरी कायातलय सानोश्रीमा ब्रेथ 

लाइजर २ थान िररद िने 

निरपागलका ३,००,००० निरपागलका गजल्ला प्रहरी 

कायातलय ,बगदतया 

२०७८/०७९

-०७९/०८० 

४. जेब्रा क्रगसंि बनाउने -सानोश्री बजार, 

बस पाकत , मािड िोक, बेलुिा िोक 

निरपागलका  १,००,००० निरपागलका सडक गडगभजन 

कायातलय 

२०७८/०७९

-०७९/०८० 

५.  ओराली बजार,िमक्का,मािड िोक,८ 

नं िोक बसपाकत  ,प्रहरी गबट,कुसुम्बा र 

१२ नं मा गस.गस.गट.गभ. जडान िने 

निरपागलका  १०,००,००

० 

निरपागलका गजल्ला प्रहरी 

कायातलय 

,बगदतया,सडक 

गडगभजन कायातलय 

२०७८/०७९ 

६. इलाका प्रहरी कायातलय ढोढरी र्था 

इलाका प्रहरी कायातलय सानोश्रीमा ५ 

थान फ्लोरेन्स ज्याकेट र म्यागजकल 

लाइट  

निरपागलका ३०,००० निरपागलका गजल्ला प्रहरी 

कायातलय ,बगदतया 

२०७८/०७९

-०७९/०८० 

हािाहुरी तथा आगलागी  

ि. 

स. 

व्यिस्थापनका कृयाकलाप मुख्य 

वजबमेिारी 

अनुमावनत 

लागत 

श्रोतको व्यिस्था समय अिवध 

अन्तररक बाहय  

१. निरपागलका गभत्रका बस्र्ीमा 

िरको छानो गिस्र्ागपर् िने  

निरपागलका १०,००,००,०

०० 

निरपागलका संगघर्ा र्था 

प्रदेश सरकार  

२०७८/०७९-

०८२/०८३ 

२. स्थानीय भिन संगहर्ा गनमातण 

िने  

निरपागलका १,००,००० निरपागलका संगघर्ा र्था 

प्रदेश सरकार  

२०७८/०७९-

०८२/०८३ 

३. स्थानीय संिार मध्यमबाट 

मौसमी प्रकोपलाइ मध्यनजर 

िरेर साििागनका 

जनिेर्नामूलक गक्रयाकलाप 

संिालन िने  

निरपागलका १,००,००० निरपागलका स्थानीय र्था 

अन्र्रातगष्ट्रय 

ि.ैस.स. 

२०७८/०७९-

०८२/०८३ 

४.१.४ आपतकालीन पूियतयारी 

ि. 

स. 

व्यिस्थापनक वियाकलाप मख्य वजबमेिारी सहयोगी 

१. CADRE र्ागलम सबै िडामा पगहलो 

िरण-१,२, र ३ िडामा दोस्रो िरण-

बााँकी िडा 

निरपागलका नेपाल रेडक्रस सोसाइटी गजल्ला शािा-बगदतया  

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी ढोडरी उप-शािा-बगदतया 

स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय ि.ैस.स. 
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२. LSAR – र्ागलम निरपागलका नेपाल रेडक्रस सोसाइटी गजल्ला शािा-बगदतया  

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी ढोडरी उप-शािा-बगदतया 

स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय ि.ैस.स. र्था सुरक्षा गनकाय 

३. प्राथगमक उपिारक जनशगक्त पगहिान 

र  

पुनरर्ाजिी र्ागलम 

निरपागलका-स्िास्थय 

शािा 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी गजल्ला शािा-बगदतया  

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी ढोडरी उप-शािा-बगदतया 

स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय ि.ैस.स.  

४. 

 

प्रत्येक िडामा १ प्राथगमक उपिारक 

टोगल र्था १ मनोपरामशतदार्ा टोली 

र्यार  

निरपागलका-स्िास्थय 

शािा र्था मगहला र्था 

बालबागलका शािा 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी गजल्ला शािा-बगदतया  

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी ढोडरी उप-शािा-बगदतया 

स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय ि.ैस.स.  

५. IRA र्था MIRA र्ागलम 

निरपागलका स्र्रमा 

निरपागलका नेपाल रेडक्रस सोसाइटी गजल्ला शािा-बगदतया  

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी ढोडरी उप-शािा-बगदतया 

स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय ि.ैस.स.  

६. सबै िडाको केन्रमा आिारभूर् उद्दार 

सामग्री व्यिस्थापन 

निरपागलका नेपाल रेडक्रस सोसाइटी गजल्ला शािा-बगदतया  

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी ढोडरी उप-शािा-बगदतया 

स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय ि.ैस.स. र्था सुरक्षा गनकाय 

७. अगगन गनयन्त्रक र्ागलम पागलका र्हमा निरपागलका नेपाल रेडक्रस सोसाइटी गजल्ला शािा-बगदतया  

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी ढोडरी उप-शािा-बगदतया 

स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय ि.ैस.स. र्था सुरक्षा गनकाय 

४.१.५ आपत्कालीन प्रवतकायय योजना 

निरपागलका गभत्र कुनै समयमा गिपद ् परेमा प्रभागिर्हरुको उद्धार, जीिनरक्षा र सम्पगत संरक्षणका लागि 

आपर्कागलन समयमा िनुतपने गक्रयाकलापहरुलाई यसमा उल्लेि िररएको छ । यसमा गिशेर्िरी हराएकाहरुको 

िोजी, प्रभागिर्को उद्धार, सुरक्षा गनकायमा ििर, आपर्कागलन बसोबास र राहर् व्यिस्थापनका लागि िनुतपन े

कायतहरु रहेका छन ्। 

ि.स. व्यिस्थापनक वियाकलाप मुख्य  

वजबमेिारी 

सहयोगी 

४ देगि २४ 

घण्टा गभत्र 

स्थानीय गिपद ्व्यिस्थापन सगमगर्को िैठक िस्ने (६ घण्टागभत्र) निरपागलका स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय, रेडक्रस  

सुरक्षा गनकाय, रेडक्रस, निरपागलकामा प्रारगम्भक अिस्थाको जानकारी 

िराउने र सहयोिका लागि अनुरोि िने । 

निरपागलका स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय  ,रेडक्रस  

सिेर्र्ा र जानकारीका लागि माइगकङ िने । निरपागलका स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय  ,रेडक्रस  
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िडास्र्रीय गिपद ्व्यिस्थापन सगमगर्को आपत्कालीन बैठक बस्ने । (२ 

घण्टागभत्र) 

निरपागलका  स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय  ,रेडक्रस  

स्थानीय आपर्कालीन कायतसंिालन केन्रलाई सगक्रय बनाउने निरपागलका  स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय  ,रेडक्रस  

र्ागलम प्राप्त िोज र्था उद्धार, प्राथगमक उपिार र आिास, िाद्यान्न र्था 

िानेपानी कायतदलहरुको पररिालन िने । 

निरपागलका  स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय  ,रेडक्रस  

 

सुरक्षा गनकाय, रेडक्रस, निरपागलका र्था गिपदक्ो क्षेत्रमा कामिने 

संघसंस्थाहरुलाई िोज, उद्धार र राहर्को लागि अनुरोि िरी पररिालन 

िराउने । 

निरपागलका  स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय  ,रेडक्रस  

 

आिश्यकर्ा अनुसार महानिरपागलकाको समन्ियमा एम्बुलेन्स, दमकल 

पररिालन िने 

निरपागलका  स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय  ,रेडक्रस  

सुरगक्षर् स्थानमा, गिद्यालय र्था सामुदागयक भिनहरुमा गिपद् 

प्रभागिर्हरुलाई राख्न ेर सो सम्भि नभएमा गत्रपालको प्रयोि िरी सेल्टर 

गनमातण िने । सेल्टरको गनमातण िदात अस्थायी शौिालय समेर् गनमातण िने । 

यसो िदात स्फेयर र्था आिारभूर् मानिीय सहायर्ा मापदण्डलाई ख्याल 

िनुतपनेछ ।  

निरपागलका  स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय  ,रेडक्रस  

 

गिपद ् प्रभागिर्हरुलाई आिश्यकर्ाका आिारमा िाद्यान्न, पानी र्था 

िैरिाद्य राहर्को व्यिस्था िने । राहर्मा मगहला मैत्री, बाल मैत्री, जेष्ठ 

नािररक मैत्री र आिारभूर् मानिीय सहायर्ा मापदण्ड अनुसार हुनुपने 

कुराको सुगनगिर् िने । 

निरपागलका  स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय  ,रेडक्रस  

 

क्षगर् र्था नोक्सानीको प्रारगम्भक गििरण र्यार िरी निरपागलका, सुरक्षा 

गनकाय, रेडक्रस, गजल्ला गिपद् व्यिस्थापन सगमगर् आगदमा प्रगर्िेदन 

पठाउने । 

निरपागलका  स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय,रेडक्रस  

 

प्राथगमक उपिारका लागि नगजकका स्िास्थय केन्रहरुमा अनुरोि िने र थप 

उपिारको लागि नगजकको अस्पर्ाल िा उपिार केन्रहरुमा पठाउने र 

उपिारको व्यिस्था गमलाउने । आिश्यकर्ानुसार मनोसामागजक परामशत 

सेिा उपलब्ि िराउने  

निरपागलका  स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय ,रेडक्रस  

 

शि व्यिस्थापन कायतगिगि अनुसारका प्रकृया पुरा िरी मरृ्कका शिको 

अन्त्येष्ठीको लागि आिश्यक कायत आरम्भ िने । 

निरपागलका  स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय,रेडक्रस  

 

सम्भागिर् जोगिममा रहेकालाई अन्यत्र सुरगक्षर् स्थानमा स्थानान्र्रण िने 

। 

निरपागलका  स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय ,रेडक्रस  
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२४ घण्टा 

देगि ४८ 

घण्टा गभत्र 

िोज र्था उद्धारको कायतलाई गनरन्र्रर्ा गदने । 

र्थयाङ्क संकलनलाई गनरन्र्रर्ा गदने । 

निरपागलका  स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय ,रेडक्रस  

सनािर् नभएका शिहरुलाई आिश्यकर्ा अनुसार र गनयमानुसार 

व्यिस्थापन िने । 

निरपागलका  स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय  ,रेडक्रस  

गशगिर र्था सामुदागयक भिनमा रहेका गिपद ् प्रभागिर्हरुलाई राहर् 

सामग्री, स्िास्थय उपिार र सरसफाईलाई गनरन्र्रर्ा गदने ।  

निरपागलका  स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय  ,रेडक्रस  

 

थप िाद्यान्न र्था राहर्को लागि गजल्ला गिपद ् व्यिस्थापन सगमगर्, 

रेडक्रस, प्रदेश सरकार र्था अन्य िैरसरकारी सामागजक संस्थाहरुमा 

अनुरोि िरी व्यिस्था िने । 

निरपागलका  स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय  ,रेडक्रस  

रुर् लेिाजोिाको औजार (च्बउष्ट्म ब्ककभककmभलर् त्यय–ग च्ब्र््) 

को प्रयोि िरेर प्रारगम्भक र्थयाङ्क संकलन िने । यस्र्ो क्षगर् र नोक्सानीको 

गििरण यगकन िनत गिगभन्न सरकारी कायातलयका कमतिारीहरु पररिालन 

िने । 

निरपागलका  स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय,रेडक्रस  

 

गिस्थागपर्हरुलाई आिश्यकर्ानुसार न्यूनर्म लताकपडा र्था आिारभूर् 

सामग्रीहरुको व्यिस्था गमलाउने । 

निरपागलका स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय,रेडक्रस  

अस्थायी गशगिरको व्यिस्था गमलाउने, जसमा मगहला र्था गकशोरीहरुका 

लागि उपयुक्त हुनेिरी सौिालय, पानी र्था अन्य सुगििाको व्यिस्था िने 

निरपागलका स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय,रेडक्रस  

स्िच्छ िानेपानी, गिद्युर् सेिा (सोलार), सरसफाई आगदको लागि 

आिश्यक व्यिस्था िने । 

निरपागलका स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय,रेडक्रस  

गिपद ्प्रभागिर्हरुको सुरक्षा र बालबागलका र्था मगहला, गकशोरीहरुको 

संरक्षणका लागि युिा स्ियंसेिक दल र्यार िरी पररिालन िने  

निरपागलका  स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय,रेडक्रस  

मरृ् पशुहरुको शिलाई आिश्यक प्रभािकारी व्यिस्थापन िने । निरपागलका  स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय,रेडक्रस  

स्िीकृर् फाराम अनुसार प्रारगम्भक रुर् लेिाजोिा िनत टोलीको पररिालन 

िने र सो को गिशे्लर्ण िरी सम्बगन्िर् गनकायहरु, महानिरपागलका, सुरक्षा 

गनकायहरुमा पे्रर्ण िने । 

निरपागलका  स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय,रेडक्रस  

 

गिपद ् प्रभागिर्हरुको आिश्यकर्ाको लेिाजोिा िने (ल्भभम 

ब्ककभककmभलर्)  

निरपागलका  स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय,रेडक्रस  

आिश्यकर्ा अनुसार घाइर्ेको सघन उपिारको लागि आिश्यक व्यिस्था 

गमलाउने  

निरपागलका  स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय,रेडक्रस  

आपरागिक िगर्गिगि गनयन्त्रण िनत प्रभािकारी सुरक्षा व्यिस्था गमलाउने । निरपागलका  स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय,रेडक्रस  
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आिस्यकर्ानुसार गसघ्रागर्गसघ्र सञ्िार माध्यम र प्रदेश आपर्कागलन 

कायतसंिालन केन्र र गजल्ला आपर्कागलन कायत संिालन केन्र मा प्रत्येक 

गदन सूिना र्था समािार उपलब्ि िराउने । 

निरपागलका  स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय,रेडक्रस  

 

४८ देगि 

७२ घण्टा 

गभत्र 

िोज र्था उद्धार कायतलाई गनरन्र्रर्ा गदने । निरपागलका  स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय,रेडक्रस  

आिश्यक राहर् सामग्री, और्िी उपिार र सरसफाईलाई गनरन्र्रर्ा गदने । निरपागलका  स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय,रेडक्रस  

क्षगर् र्था नोक्सानीको यगकन र्थयाङ्क संकलन िररसक्ने । निरपागलका  स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय,रेडक्रस  

आपरागिक िगर्गिगि गनयन्त्रण िनत आिश्यक सुरक्षा व्यिस्थालाई 

गनरन्र्रर्ा गदने  

निरपागलका  स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय,रेडक्रस  

थप सहयोिका लागि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा अनुरोि िरी 

व्यिस्था िने । 

निरपागलका  स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय,रेडक्रस  

क्षगर् र्था नोक्सानीको गििरण दैगनक रुपमा गजल्ला गिपद ् व्यिस्थापन 

सगमगर्मा पठाउाँदै रहने 

निरपागलका  स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय,रेडक्रस  

७२ घण्टा 

देगि ७ 

गदन गभत्र 

िोज, उद्धार, राहर्, उपिार, सरसफाई, संरक्षणका कायतहरुलाई गनरन्र्रर्ा 

गदने । 

निरपागलका  स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय, रेडक्रस  

गिगभन्न गनकाय, संघसंस्थाहरुबाट आएका राहर् सामग्री र सहयोि संकलन 

िरी क्षगर्को गििरण अनुसार आिश्यकर्ाको आिारमा, आिश्यक 

स्थानमा पररिालन िने । यसको लागि एकिार प्रणाली (यलभ मययि 

कथकर्झ) अिलम्बन िने  

निरपागलका  स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय,रेडक्रस  

 

अल्पकागलन आिासको व्यिस्था िरी पुनस्थातपन िने । निरपागलका स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय,रेडक्रस  

आपरागिक िगर्गिगि गनयन्त्रण िनत आिश्यक सुरक्षा व्यिस्था िने निरपागलका स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय  ,रेडक्रस  

७ देगि ३० 

गदन गभत्र 

क्षगर् र्था नोक्सानी भएका भौगर्क संरिनाहरुको पुनगनतमातणका लागि 

आिश्यक दीघतकागलन योजना बनाउने  

निरपागलका स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय,रेडक्रस  

िोज, उद्धार, राहर्, उपिार, सरसफाई, संरक्षणका कायतहरुलाई गनरन्र्रर्ा 

गदने । 

निरपागलका  स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय,रेडक्रस  

आपरागिक िगर्गिगि गनयन्त्रण िनत आिश्यक सुरक्षा व्यिस्था िने । निरपागलका  स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय,रेडक्रस  
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नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त आगथतक र्था भौगर्क सहयोिलाई 

गनश्पक्षर्ा र र्टस्थर्ाको गसद्धान्र् अनुसार आिश्यकर्ाका आिारमा गिपद् 

प्रभागिर्हरुलाई उपलब्ि िराउने 

निरपागलका  स्थानीय ि.ैस.स,स्थानीय 

सुरक्षा गनकाय,रेडक्रस  

 

 

४.१.६ विपद् पश्चात् पुनलायभका वियाकलापहरु 

ि. 

स. 
व्यिस्थापनक वियाकलाप 

मख्य 

वजबमेिारी 
सहयोगी 

१. गिद्युर् आपूगर्त, सञ्िार सम्बन्ि, सडक सुिारु िने  

गिद्यालय र्था गशक्षण संस्थाहरु सुिारु िने । 

आिर् जािर् िने बाटोहरु ममतर् िरी व्यिगस्थर् िने । 

निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार, रेडक्रस, 

रागस्रय/अन्र्रागस्रय ि.ैस.स. 

२. दीिो गजगिकोपाजतनको अििारणा अनुसार सबै गिस्थागपर् र प्रभागिर् 

पररिारहरुलाई गजगिकोपाजतनका लागि र्त्पर िराई सहयोि उपलब्ि 

िराउने । 

निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार, रेडक्रस, 

रागस्रय/अन्र्रागस्रय ि.ैस.स. 

३. 

 

आिस्यकर्ानुसार जोगिमपूणत स्थानबाट गिस्थागपर् भएका पररिारलाई 

सुरगक्षर् स्थानहरुमा स्थानान्र्रण िने । 

निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार, रेडक्रस, 

रागस्रय/अन्र्रागस्रय ि.ैस.स. 

४. 

 

समुदायमा पुनाः गिपद ् पनतसक्ने अिस्था रगहरहने भएकोले संरिनािर् 

र्था िैरसंरिनािर् अगल्पकरण र पूितर्यारीका लागि सिेर्ना 

कायतक्रमहरु गनरन्र्र सञ्िालन िने । 

निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार, रेडक्रस, 

रागस्रय/अन्र्रागस्रय ि.ैस.स. 

५. 

 

भगिष्ट्यमा पनतसक्ने गिपद्हरुका लागि गििर्का गसकाइका आिारमा 

व्यिगस्थर् योजना गनमातण िरी कायातन्ियन िने । 

निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार, रेडक्रस, 

रागस्रय/अन्र्रागस्रय ि.ैस.स. 

६. स्थानीय गिपद ् र्था जलिायु उत्थानगशल योजनाको कायातन्ियनको 

सगमक्षा र्था योजना पुनरािलोकन िने । 

निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार, रेडक्रस, 

रागस्रय/अन्र्रागस्रय ि.ैस.स. 

७. प्रकोपका कारण हुने सम्भागिर् गिपद ् र जलिायु पररिर्तनको प्रभाि 

न्यूनीकरण िने अििारणा अनुरुप योजनािद्धरुपमा गजगिकोपाजतनका 

गिकल्पहरुको गसजतना िरी अगभमुिीकरण िने र आिश्यक आगथतक 

सहयोि िने । 

निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार, रेडक्रस, 

रागस्रय/अन्र्रागस्रय ि.ैस.स. 

८. द्यिगष्ट्म द्यबअप द्यभर्र्भि को अििारणा अनुसार सुरगक्षर् स्थानमा 

सुरगक्षर् घर र्था भिन गनमातणका लागि मापदण्ड गनिातरण िने  

निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार, रेडक्रस, 

रागस्रय/अन्र्रागस्रय ि.ैस.स. 

९. यसरी पुनगनतमातणको क्रममा सबैभन्दा पगहले गिद्यालयहरु र स्िास्थय 

संस्थाहरुलाई प्राथगमकर्ामा राख्न े। 

निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार, रेडक्रस, 

रागस्रय/अन्र्रागस्रय ि.ैस.स. 

१० समुदायमा सामुदागयक भिनहरु, सडक, मठ मगन्दर, देिालयहरु गनमातण 

र्था ममतर् िने 

निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार, रेडक्रस, 

रागस्रय/अन्र्रागस्रय ि.ैस.स. 
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खण्ड ५. स्थानीय विपद् तथा जलिायु उत्थानशील योजनाको अनुगमन, 

मुल्यांकन तथा अध्यिावधकता 

५.१ योजना अनुगमन तथा मुल्यांकन  

समुदायमा गिपद ्र्था जलिायु उत्थानशील योजनाको गनमातण पिार् त्यसको उगिर् कायातन्ियनको लागि स्थानीय 

र्हमा एउटा अनुिमन र्था मूल्याङ्कन सगमगर्को िठन िररन ेछ । त्यस सगमगर्ले स्थानीय स्र्रका कायातलयहरूसाँि  

समन्िय  र  सहकायत  िरी  अनुिन  र्था  मूल्याङ्कनका  गसद्धान्र्हरूलाई  अनुशरण  िरी  योजनाको गनयगमर् 

अनुिमन र्था गनगिर् समयािगिमा मूल्याङ्कन िररने छ  । 

अनुिमन  र्था  मूल्याङ्कन  सगमगर्ले  स्थानीय  र्हमा  यस  गनदेगशका  बमोगजम  सिंागलर्  योजना  र्था 

कायतक्रमको कायातन्ियर्को प्रिगर्  गनरीक्षण  िने, कायतक्रम कायातन्ियनको  क्रममा देगिएका समस्या र्था 

कमीकमजोरीलाई सुिार िद ै  गछटो समािानका लागि समन्ियात्मक र रिनात्मक भूगमका गनिातह िनेछ । 

कायतक्रमको  मूल्याङ्कन  िदात  सान्र्दगभकर्ा,  कायतकुशलर्ा,  प्रभािकाररर्ा,  अपेगक्षर्  उपलब्िी    हागसल, 

दीघतकालीन  पररिर्तन जस्र्ा  मूल्याङ्कनका गसद्धान्र्को आिारमा िररने छ । 

५.२ अनुगमन तथा मुल्यांकनको रूपरेखा  

अनुगमनको तह वकन कसले कवहले कसरी 

समुदाय र्था िडा 

र्हको अनुिमन 

(गक्रयागकलाफरुको 

र्हमा) 

पारदगसतर्ा र अपनत्ि 

कायम िनत 

गिपद व्यबस्थापन 

कायतहरूको  प्रभािकारी 

कायातन्ियन 

िडा स्र्रीय 

स्थानीय गिपद ्

ब्यिस्थापन  र्था 

जलबायु 

उत्थान्शील सगमगर् 

कायतक्रम संिालन पूित, 

संिालनको क्रममा र  

सम्पन्न भएको १  

मगहना गभत्र (हरेक 

कायतक्रममा) 

साितजगनक लेिा 

पररक्षण, स्िअनुिमन र्था 

मूल्यााँकन, होगडङ िोडत 

निरपागलका 

र्हका अनुिमन 

(प्रगक्रया र प्रिगर्हरु 

र्हमा) 

कायतक्रमको िुणस्र्र 

कायम िनत, योजना र 

प्रिगर्का लेिाजोिा िनत, 

कायतक्रमको भािकारीर्ा 

िगृि िदै समयमा सम्पन्न 

िनत 

निर स्र्रीय  

अनुिमन सगमगर् 

 

 

त्रैमागसक 

त्रैमागसक 

अितिागर्तक 

र िागर्तकरूपमा 

 

सगमक्षा  र्था योजना  र्जुतमा, 

िैठक र्था िोष्ठी गफल्ड  

अनुिमन भ्रमण सक्कटासन्न 

िितहरूसंि अन्र्रगक्रया 

गनयगमर्  फोटो  र्था  घटना 

अध्ययनको संकलन 

५.३ योजनाको अध्यिवधकता 

यस गनदेगशका कायातन्ियका क्रममा भएका पाठ गसकाइ, अनभुि, िनुौर्ी र सुिार िनुतपने गबर्यबस्रु्लाई समािेश  

िरी  सहज र प्रभािकारी बनाउनका लागि गनदगेशका बमोगजम बनाइएका योजनाहरूलाई २ र २ बर्तको अिगिमा 

िा आिश्यकर्ा अनुसार अद्यािगिक िररने छ। 
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अनुसुवचहरु 

अनुसचुी १: ऐवतहावसक समयरेखा 

िडा 

नं 

प्रकोप िा 

विपद् 

वमती स्थान भौवतक क्षवत सामावजक क्षवत आवथयक क्षवत मानविय क्षवत प्राकृवतक क्षवत 

१ बाढी २०४० बड्की र्डुिा   ७० कुइन्टल िामल बिाएको   

१ बाढी २०४० कुसुम्मा १५ घर डुबान     

१ बाढी २०४०-०४-२५ छोट्की र्डुिा २ िटा घर पूणत रुपमा बिाएको 

१०० गमटर कुलो भत्काएको 

    

१ बाढी २०४०-०५ कैलासी १०० घर डुबानमा  ४० कुइन्टल मकै बिाएको ,६० कुइन्टल 

िान बिाएको 

  

१ बाढी २०४०-०६ पत्थरबोझी ४० घर डुबान  १५० घरपालुिा जनिार क्षगर्, २०० 

कुइन्टल मकैं , १०० कुइन्टल र्ोरी 

बिाएको 

 ५० गबघा जगमन कटान 

भएको  

१ बाढी २०४०-०६ बड्की र्डुिा ६० घर डुबान  २५ गबघाको मकै पूणतरुपले क्षगर्, १०० र 

२० िटा बाख्रा बिाएको 

  

१ बाढी २०४०-०६-

फूलपार्ीको गदन 

डल्ला, दिुातनिर   १०-१५ कुइन्टल मकै बिाएको घरमा 

भएर सबै अन्नबाली बिाएको 

  

१ बाढी २०४२-०५-१७ छोट्की र्डुिा  सुन भेगटएको   भिर्ैया बिैिा कटान िरेको 

६ गबघा कटान 

१ आिलािी २०५४ डल्लादिुातनिर ४ िटा घरमा क्षगर्    जंिलमा प्रत्येकबर्त 

आिलािी 
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१ रोिगकरा २०५४ पत्थरबोझी   १०० गबघा र्ोरीमा २०% क्षगर्   

१ रोिगकरा २०५५ कुसुम्मा   १६ गबघा र्ोरीमा  १५% क्षगर्   

१ आिलािी २०५५-०१ पत्थरबोझी ५ िटा घर जलेको (पूणत क्षगर्)     

१ अगसना २०५५/५६ डल्लादिुातनिर     २९ गबघा जगिामा र्ोरी 

नोक्सान िरेको 

१ 

 

िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०५८ डल्लादिुातनिर    १ जना बाघ र 

िैडाको आक्रमण 

बाट घाइर्े, िोरु पगन 

माररएको 

 

१ अगसना २०५९-१० छोट्की र्डुिा   ५ गबघामा लिाएको र्ोरी ६०%ले क्षगर्   

१ बाढी २०६१-०५ कैलासी ५० घर डुिानमा फगनतिर  १०० कुइन्टल िान, िहुाँ ५ कुइन्टल , 

र्ोरी २ कुइन्टल गभजेको 

  

१ बाढी २०६२ बड्की र्डुिा ५० िटा घार डुबान  १०० कुइन्टल िान क्षगर्   

१ बाढी २०६३-०५-०२ छोट्की र्डुिा १२ िटा घर िोठ बिाएको    ७०० गमटर िेर् कटान िरेको, 

१५३ गमटर कुलो बिाएको 

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६४-०५ छोट्की र्डुिा १ िटा घर भत्काएको  हातीले देहारी भत्काएर ५० केजी भएको    

१ बाढी २०६५ पत्थरबोझी ८० घर डुबान  ६४० कुइन्टल िान क्षगर्  २ गबघा जगमन काटेको 

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६५ देगि 

िन्यजन्र्ु आर्ंक 

सुरु 

पत्थरबोझी      

१ बाढी २०६६-०४ पत्थरबोझी १०० घर डुबानमा  ८०० कुइन्टल िान क्षगर् १ जना घाइर्े भइ 

हालसम्म अपाङ्ि 

५ गबघा जगमन काटेको 
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१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६६-०८ डल्लादिुातनिर २ िटा घर भत्काको     

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६६-०८-२५ कैलासी   उपिार िित २ लाि बाघको आक्रमणले 

गिर बहादरु घाइर्े 

 

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६७ कैलासी   ३०% िान, २०% िहुाँ क्षगर्  २ गबघा िान, २ गबघा िहुाँ 

१ बाढी २०६७ पत्थरबोझी २२ घर डुबान  १० कुइन्टल िामल, १७६ कुइन्टल िान 

डुबान (प्रगर् घर ८ कुइन्टल) 

 ३० गबघा जगमन काटेको 

१ 

 

िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६७ कुसुम्मा      

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६७-०७ डल्लादिुातनिर १ िटा घर भात्काको     

१ बाढी २०६८ डल्लादिुातनिर     ९ गबघा िान बिाएको 

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६८ कैलासी     ३ गिघा िान १ गबघा िहुाँ 

१ बाढी २०६८ बड्की र्डुिा     १ गबघाको िान पूणत रुपले 

बिाएको 

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६८ कुसुम्मा      

१ बाढी २०६८-०६-१५ पत्थरबोझी   २०% िान क्षगर्, २५ कुइन्टल मकैं  

बिाएको 

 १५ गबघा िान बिाएको १० 

गबघा जगमन कटान िरेको 
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१ 

 

िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६८-१०-३० डल्लादिुातनिर ३ िटा घर भत्काएको    ४ गबघा जगिामा हाती आउाँछ 

र २०-४०% नोक्सान िने 

(प्रत्येक बर्त) 

१ आिलािी २०६८-१२ पत्थरबोझी २ िटा घर जलेको  ८ लाि क्षगर् (२ र्ोला सुन)   

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६९ कैलासी   ४०% िान, २०% िहुाँ, १०% र्ोरी क्षगर्  ५ गबघा िान, २ गबघा िहुाँ, 

१० कट्ठा र्ोरी 

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६९ कुसुम्मा      

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६९-१०-३० डल्लादिुातनिर    िैडाको आक्रमणले 

६५िर्तका 

िुट्कगलया थारु को 

मतृ्यु 

 

५ गबघा िान क्षगर् 

१ 

 

िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७० कैलासी १ िटा घर भत्काएको , ५ हजार 

सम्मको क्षगर् 

 ८०% िान, १० % िहुाँ, ३ बाख्रा क्षगर्  १ गबघा िान २ गबघा िहुाँ 

क्षगर् 

१ बाढी २०७१ डल्लादिुातनिर ३०० गम बाटो बिाएको    पानीले िन बिाएको सल्ला 

मध्यिर्ी सामुदागयक िन 

१ बाढी २०७१ डल्लादिुातनिर पसल (गजर् ब.) सबै सामान 

बिाएको ) 

िानेपानीको मुहान 

सुक्िा, डल्लामा 

पोिरीको ६,००० माछा क्षगर् ज्िरो आउने बाढी आएर समुदाय गर्र 

िोला बढेर जगिा काट्दै 
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रहेको सामुदागयक 

माछा पोिरी 

बिाएको 

िरेको नगद कटान भइरहेको 

५० गम 

१ गशर्लहर २०७१ कैलासी   २०% क्षगर्  ३ गबघा आलु 

1 बाढी २०७१ कैलासी ३५ घरहरु १ गदनसम्म डुबान 

रहेको 

 ५० कुन्र्ल िान, ५ कुन्र्ल र्ोरी, १० 

कुन्र्ल िामल मा क्षगर् 

  

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७१ कैलासी ३ िटा घर भत्काएको , १० 

हजार सम्मको क्षगर् 

 ४०% िान, १० % िहुाँ क्षगर्  २ गबघा िान, १ गबघा िहुाँ 

क्षगर् 

१ बाढी २०७१ कुसुम्मा २८ घर (४ गफटसम्म घरमा 

पानी ) 

 प्रगर् घर ९ कुइन्टल िान क्षगर्, प्रगर् घर 

१ लािको क्षगर् 

  

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७१ कुसुम्मा      

१ बाढी २०७१-०४-३० छोट्की र्डुिा घर िोठ बिाएको पूणत रुपमा ७ 

िटा 

   ४ गबघा िेगर् कटान िरेको 

१ बाढी २०७१-०४-३० पत्थरबोझी ३ घर गबस्थागपर् ११२ घर 

डुबान (६ गफट सम्म पागन ३ 

गदन सम्म डुबान 

६० लाि 

बराबरको काठ 

बिाको 

१०० िटा घरपालुिा जनािर बिाएको , 

९० % िान, िामल, २० हजार पने घर 

क्षगर् 

  

१ बाढी २०७१-०४-३० बड्की र्डुिा २०० घर डुबान १ गदन सम्म  एक घर बराबर ८० कुइन्टल नस्ट 

(१६००) कुन्र्ल िान नष्ट, २०० 

कुइन्टल नष्ट १०० कुइन्टल र्ोरी नष्ट, 

१०० िटा कुिुरा बिेको , ४ िटा बंिुर 

मरेको 

 दिुतन्ि फैगलएको 
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१ 

 

बाढी २०७१-०४-३१ डल्लादिुातनिर िडा नं १-२ लाइ जोड्ने पुल 

(औराही) 

४ मगहना मूल 

माितमा जान 

नापएको 

   

१ गशर्लहर २०७२ कैलासी   ३०% क्षगर्  ४ गबघा आलु 

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७२ कैलासी २ िटा घर भत्काएको  ५० हजार सम्मको क्षगर् 

१०% िान ५ % िहुाँ क्षगर्, २ बाख्रा र १ 

बंिुर क्षगर् 

 ३ गबघा िान, २ गबघा िहुाँ मा 

क्षगर् 

१ गशर्लहर २०७२ पत्थरबोझी   ३०% आलु. १५% टमाटर  ४ गबघा आलु, १ गिघा 

टमाटर मा क्षगर्  

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७२ पत्थरबोझी ४ िटा घर भत्काएको  ८० हजार क्षगर्, ३०% िान, २०% मकैं   १०० गबघा िान, १०९ गबघा 

मकैं  मा क्षगर् 

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७२ बड्की र्डुिा   ३ िटा बाख्रा मरको, २ िटा भैसी मरेको आइर्ी रानालाइ 

िैडाले घाइर्े 

बनाएको 

 

१ अगसना २०७२-०१ छोट्की र्डुिा   १ गबघामा र्रकारी िेर्ीमा ७५% क्षगर् 

भएको 

  

१ गशर्लहर २०७३ कैलासी   ३ गबघामा लिाएको आलु ८० % क्षगर्   

१ आिलािी २०७३ कैलासी     २५ हेक्टरमा आिलािी भई 

गससौको १५ िटा लट्ठा जलेर 

नष्ट 

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७३ कैलासी   १५ बाख्रा, ५ बंिुर मारेको  ५ गबघा िान ३ गबघा िहुाँ ५ 

गबघा र्ोरी मा क्षगर् 
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१ गशर्लहर २०७३ पत्थरबोझी   २०% आलु, १०% टमाटर  ५ गबघा आलु, २ गबघा 

टमाटर मा क्षगर् 

१ रोिगकरा २०७३ पत्थरबोझी   ५% र्ोरी  १०० गबघा र्ोरी 

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७३ पत्थरबोझी   ५० हजार उपिार िित (NTNC बाट 

उपलब्ि) 

युबराज थारु मतृ्यु , 

सुजना थारु घाइर्े 

 

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७३ पत्थरबोझी घर भत्काएको  २० िटा घर पालुिा जनािर क्षगर्  १०९ गबघा मकैं , १०० गबघा 

िान मा क्षगर् 

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७३ बड्की र्डुिा    कृष्ट्ण थारु हागर्को 

आक्रमणबाट मतृ्यु 

 

१ बाढी २०७३ बड्की र्डुिा ५० घर डुिान  १०० कुइन्टल िान, ५० कुइन्टल 

िामल, १ कुइन्टल िहुाँ क्षगर् 

  

१ हुरीबर्ास २०७३ बड्की र्डुिा      

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७३ कुसुम्मा     २ गबघा िान, १ गबघा र्ोरी मा 

क्षगर् 

१ बाढी २०७३-०४ पत्थरबोझी     २५ गबघा िान ५ गदन डुबान 

१ रोिगकरा २०७३-०६ छोट्की र्डुिा     ६० गबघा िानमा ६०% 

गकराले काटेको 

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७३-०९ डल्लादिुातनिर    हाती आक्रमण बाट 

१ जनाको मतृ्यु (पुरै 

थारु), 
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१ अगसना २०७३-११ छोट्की र्डुिा   २० गबघामा लिाएको र्ोरी ५०% क्षगर् 

भएको 

  

१ गशर्लहर २०७४ कैलासी   १०% क्षगर्  ५ गबघा आलु 

१ आिलािी २०७४ कैलासी घरमा आिलािी भइ पूणत रुपले 

नष्ट 

 ५ कुइन्टल िान, ३ कुइन्टल िामल, १ 

कुइन्टल र्ोरी, २ कुइन्टल िहुाँ, जलेर नष्ट 

  

१ 

 

िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७४ कैलासी हातीले २ िटा भर पूणत रुपले 

भत्काएको 

 ५ िटा बंिुर, २० िटा बाख्रा, २ िटा 

िोरु, १ िटा भैसी बाघले मारेको 

 ३० गबघा िानको ५०%ले 

क्षगर् 

१ गशर्लहर २०७४ पत्थरबोझी   ३०% आलु, १५% टमाटर   ५ गबघा आलु, २ गबघा 

टमाटर मा क्षगर् 

१ रोिगकरा २०७४ पत्थरबोझी   १०% र्ोरी   १०० गबघा र्ोरी मा क्षगर् 

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७४ पत्थरबोझी   ४०% िान, ५०% मकैं   १०० गबघामा िान, १०९ 

गबघा मकैं  मा क्षगर् 

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७४ पत्थरबोझी ११ िटा घर भत्काएको  ५ लािको क्षगर्, ६ िटा घरपालुिा 

जनािर क्षगर्, २ िटा भैसी, २ िटा िोरु, 

१ िटा िोरु घाइर्े 

  

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७४ बड्की र्डुिा   २ िटा िोरु मारेको बाघले  ३ गबघा िान ४०% ले नष्ट 

भएको , १० कट्ठा मकैं  

२०%ले बदेलले क्षगर् 
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१ 

 

हुरीबर्ास २०७४ बड्की र्डुिा घरमा रुि ढलेको घर 

भगत्कएको 

 १ लािको क्षगर्   

१ गशर्लहर २०७४ बड्की र्डुिा     २५ गबघा आलु, र्रकारीमा 

५०% ले क्षगर् 

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७४ कुसुम्मा   ३०% िान, १०% र्ोरी, ३ बाख्रा क्षगर्  २ गबघा िान, १ गबघा र्ोरी 

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७४-०७३ डल्लादिुातनिर   प्रत्येक बर्त १०-२७ िटा सम्म बाख्रा 

बाघले मादै आएको 

 प्रत्येक िर्त २-६ गबघा सम्म 

िान ८०-९० % सम्म नस्ट 

१ गशर्लहर २०७४-०९ छोट्की र्डुिा   ८ गबघामा लाएको आली र्रकारी िेगर् 

२०% ले नस्ट 

  

१ हुरीबर्ास २०७५ डल्लादिुातनिर घरको छाना उदाएको २ िटा 

व्यगक्तिर् गटनको छाना 

उदाएको 

सामुदागयक 

भिनको गटन 

उदाएको 

   

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७५ कैलासी १० िटा घर भत्काएको, गभता 

भत्काएको 

 ३० कुइन्टल िामल, १० कुइन्टल िहुाँ, ५ 

बट्टा जाड १ िटा भैसी मारेको बाघले 

 २५ गबघा िान ६०% ले 

क्षगर्, १० कट्ठा िहुाँ १५% ले 

नष्ट, १० गबघा मुसुरो ४०%ले 

क्षगर् 

१ गशर्लहर २०७५ पत्थरबोझी   ४०% आलु, २०% टमाटर  ५ बोघा आलु, २ गबघा 

टमाटर मा क्षगर् 

१ रोिगकरा २०७५ पत्थरबोझी   १५% र्ोरी कम उत्पादन  १०० गबघामा  र्ोरी  
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१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७५ पत्थरबोझी ५ िटा घर भत्काएको (१ िटा 

घर पुरै भत्काएको ) 

 २० कुइन्टल िान, ३ कुइन्टल िामल, ३ 

लािको फगनतिर क्षगर् 

  

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७५ पत्थरबोझी   ४०% मकैं  क्षगर्, २०% िान, १२ िटा 

घरपालुिा जनािर क्षगर्, (१ हाल िोरु) 

 १०० गबघा मकैं  १०९ गबघा 

िान 

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७५ बड्की र्डुिा   ८ िटा बाख्रा मारेको बाघले १ िटा िोरु 

मारेको 

 १० कट्ठा िानको ३०% नष्ट 

१ हुरीबर्ास २०७५ बड्की र्डुिा ३ िटा गबजुलीको पोल 

भागिएको , १० िटा घरको 

गटनको छाना उदाएको 

 ८० हजार क्षगर्   

१ गशर्लहर २०७५ बड्की र्डुिा     २० गबघा आलु ६०% क्षगर् 

१ रोिगकरा २०७५ बड्की र्डुिा     २ गबघामा लिाएको र्रकारी 

१५% नष्ट िान २०० गबघाको 

२०% ले क्षगर् 

१ हुरीबर्ास २०७५ कुसुम्मा १ घरको ५० टायल उडाएको     

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७५ कुसुम्मा   २०% िान, ५% र्ोरी, २ बाख्रा, १ सुाँिुर 

क्षगर् 

 २ गबघा िान,१ गबघा र्ोरी 

१ गशर्लहर २०७५-०९ छोट्की र्डुिा   ६ गबघामा लह्िएको आलु र्रकारी 

५०% नस्ट भएको 
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१ गशर्लहर २०७५/७४ डल्लादिुातनिर   गशत्लाहले आलु बारीमा नोक्सान   

१ गशर्लहर २०७६ कैलासी   ३०% क्षगर्, १० िटा बाख्रा  ५ गबघा आलु 

१ आिलािी २०७६ कैलासी घरमा आिलािी भइ 

मोटरसाइकल जलेर नष्ट 

   ५ हेक्टर १५ िटा िल्ला 

िल्ली जलेर नष्ट 

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७६ कैलासी ४ िाट घर भत्काएको  २ कुइन्टल िामल, ४ िटा भैसी, २ िटा 

िोरु, ३ िटा िाई,३० िटा बाख्रा, ५ िटा 

भेडा बाघले मारेको 

 २० गबघा िान ९०% क्षगर् 

१ आिलािी २०७६ पत्थरबोझी     ३० हेक्टर बुट्याङक जलेको 

१ गशर्लहर २०७६ पत्थरबोझी   ५०% आलु, ४०% टमाटर  ६ गबघा आलु, ३ गबघा 

टमाटर 

१ रोिगकरा २०७६ पत्थरबोझी   १५% िान, २०% र्ोरी  १०९ गबघा िान, १०० गबघा 

र्ोरी 

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७६ पत्थरबोझी   १२ िटा घरपालुिा जनािर क्षगर् (२ िटा 

रंि, )(८ कुइन्टल िान, २ कुन्र्ाल्िामल 

क्षगर् ) 

  

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७६ बड्की र्डुिा   १ हजार बराबरको क्षगर्  १ गबघाको िान पूणत रुपले नष्ट 

िरेको 
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१ हुरीबर्ास २०७६ बड्की र्डुिा घरमा रुि िेलेर घरको बल्ला 

भागिएको 

 २५ हजार क्षगर्   

१ गशर्लहर २०७६ बड्की र्डुिा     २० गबघा आलु र्रकारी 

७०% ले नष्ट 

१ रोिगकरा २०७६ कुसुम्मा   ८०% क्षगर्, ४०% क्षगर्  १३० गबघा िान, ४ गबघा 

र्ोरी क्षगर् 

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७६ कुसुम्मा   ५०% िान, ५% र्ोरी  ४ गबघा िान, १ गबघा र्ोरी 

१ गशर्लहर २०७६-०९ छोट्की र्डुिा   ५ गबघामा लिाएको आलु र्रकारी 

६०% नस्ट भएको 

  

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७७ डल्लादिुातनिर २ िटा घर भात्कको  १९ िटा बाख्रा बाघले मारेको १ जना बाघको 

आक्रमण बाट घाइर्े 

-५-१४-० जगिा ७०%ले 

िान नस्ट, १ गबघा िहुाँ ९० % 

ले नस्ट 

१ गशर्लहर २०७७ कैलासी   २० % आलु क्षगर्  ५ गबघा आलु 

१ बाढी २०७७ कैलासी २० घर १ गदन डुबान  ५ कुन्र्ल िान गभजेको, १० कुन्र्ल र्ोरी 

गभजेको, २ कुन्र्ल िामल गभजेको 

  

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७७ कैलासी ५ िटा घर भगत्कएको  ५० केजी िामल, ४ कुइन्टल, ४० केजी 

िहुाँ, २ िटा भैसी बाघले मारेको, २५ िटा 

बाख्रा मारेको 

 १० गबघा िानमा ८० % 

क्षगर्, १० गबघाको िहुाँ ६०% 

क्षगर् 
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१ आिलािी २०७७ पत्थरबोझी     २० हेक्टर (२५ िैर जलेको ) 

१ गशर्लहर २०७७ पत्थरबोझी   १०% आलु  ६ गबघा आलु 

१ रोिगकरा २०७७ पत्थरबोझी   ९०%मकैं , ४०% िान,,२०% र्ोरी  १०० गबघा मकैं , १०९ गबघा 

िान, १०० गबघा र्ोरी 

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७७ पत्थरबोझी १ घर भत्काएको  १० हजारको क्षगर्, १७ िटा घर पालुिा 

जनािर क्षगर् (२ हाल िोरु ) 

  

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७७ पत्थरबोझी   ६०% मकैं  क्षगत, ४०% िान क्षगर् , १० 

% र्ोरी क्षगर् , २५ हजार उपिार िित, 

निरपागलका बाट 

राम कृष्ट्ण घाइर्े १०० गबघा मकै क्षगर्, १०९ 

गबघा िान क्षगर् , १०० गबघा 

र्ोरी क्षगर् 

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७७ बड्की र्डुिा     ३ गबघाको ७०% ले िान 

िाएको, १ गबघाको िहुाँ, 

५०% ले िाएको 

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७७ बड्की र्डुिा     १ गबघाको मकैं  ५०% ले नष्ट 

बाँदेलले िाएको 

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७७ बड्की र्डुिा     ५ कट्ठाको ७५% ले आलु 

बदेलले नष्ट बााँदरले २ 

कट्ठाको २०% ले नष्ट 
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१ बाढी २०७७ बड्की र्डुिा १० घार डुबान  २० कुइन्टल िान, ५ कुन्र्ल िहुाँ, १ 

कुन्र्ल िामल क्षगर् 

  

१ हुरीबर्ास २०७७ बड्की र्डुिा ६ िटा घरको छानो उडाएको  १ लाि क्षगर्   

१ गशर्लहर २०७७      १० गबघा आलु ६०%ले नष्ट 

१ गशर्लहर २०७७      १५ गबघा आलु र्रकारी 

४०% नष्ट 

१ रोिगकरा २०७७      २०० गबघाको ४०%ले नष्ट 

१ हुरीबर्ास २०७७ कुसुम्मा ५ घर भत्काएको (प्रगर् घर ३ 

िटा गटन उडाएको ), श्री 

जनजािगृर् प्रा.गि.को ७ िटा 

गटन उडाएको 

    

१ रोिगकरा २०७७ कुसुम्मा   ५०% क्षगर्  १२० गबघा िान 

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७७ कुसुम्मा   ३ बाख्रा, १५% िान, २०% र्ोरी क्षगर्  ५ गबघा िान, २ गबघा र्ोरी 

१ गशर्लहर २०७७-०९-१५ लालझारी   २० बाख्रा क्षगर् १ जनाको मतृ्यु 

(कुइलो थारु) 

 

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८ डल्लादिुातनिर २ िटा घर भात्कको  १५ िटा बाख्रा बाघले मारेको  ६ गबघा िान ९०% नस्ट 
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१ आिलािी २०७८ कैलासी     ५ हेक्टरमा १५ िटा िल्ला 

िाल्ली 

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८ कैलासी ७ िटा घर भत्काएको  १ कुइन्टल िामल, ५ कुइन्टल िान, ६० 

केजी िहुाँ क्षगर् 

 १५ गबघामा िान ९०% क्षगर्, 

५ गबघा िहुाँ ५०% क्षगर् 

१ आिलािी २०७८ पत्थरबोझी     ५० हेक्टर २ िटा गससौ, ५ 

िटा िैर , ४ गसमल 

१ रोिगकरा २०७८ पत्थरबोझी   ९०% मकैं  क्षगर् , १०% िान  १०० गबघा मकैं , १०९ गबघा 

िान 

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८ पत्थरबोझी   पगक्क घरमा ३५ हजार क्षगर् २८ िटा 

घरपालुिा जनािर क्षगर् 

  

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८ बड्की र्डुिा     ८ गबघा िानको ८० % ले 

िाएको ४:०० बजे गदउसो 

देगि 

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८ बड्की र्डुिा   १० िटा बाख्रा िाएको १७० बोइलर 

कुिुरा मारेको 

  

१ हुरीबर्ास २०७८ बड्की र्डुिा १ िटा घरको छानो ढलेको  २० हजार क्षगर्   

१ रोिगकरा २०७८ बड्की र्डुिा     २ गबघा र्रकारी िेर्ीको 

२०% नष्ट, िान २०० 

गबघाको ३०% नष्ट 
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१ हुरीबर्ास २०७८ कुसुम्मा   ३०% क्षगर्  १३० गबघा िान क्षगर् 

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८ कुसुम्मा   २०% िान, ५०% मकैं , १ बाख्रा, १ 

रााँिा, क्षगर् 

 १० गबघा िान, १गबघ मकैं  

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८-०२ छोट्की र्डुिा   बाँदेलले मकैं  ६०% िाएको १६ गबघाको   

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८-०३ छोट्की र्डुिा   १ गबघा िैर्े िान ३ िटा हातीले िाएको   

१ रोिगकरा २०७८-०४ छोट्की र्डुिा     ६० गबघामा २० % गकराले 

काटेको 

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८-०५ छोट्की र्डुिा १ िटा घर भत्काएको  १ गबघा िान िाएको ७५%, ३ िटा 

हातीले िाएको 

  

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८-०५-०४ बड्की र्डुिा    बाघको आक्रमणले 

लाल बहादरु थारु 

घाइर्े 

 

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८-०५-२५ पत्थरबोझी   ३०% िान क्षगर्  १०९ गबघा िान 

१ बाढी २०७८-०७-०२ डल्लादिुातनिर     २० गबघा िान डुबाएको 

१ बाढी २०७८-०७-०२ छोट्की र्डुिा     १५ गबघा िेर् कटान िरेको 

१ बाढी २०७८-०७-०२ कैलासी     ५० गबघा िान ६०% ले क्षगर् 
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१ बाढी २०७८-०७-०२ पत्थरबोझी   ९०% िान क्षगर्  १०९ गबघा िान, १ गबघा 

जगमन काटेको 

१ बाढी २०७८-०७-०२ बड्की र्डुिा     १०० गबघा ८०% िान नष्ट 

१ बाढी २०७८-०७-०२ कुसुम्मा   ५०% क्षगर्  २ गबघा िान क्षगर् 

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८-०७-३० पत्थरबोझी ४ घर क्षगर् , १ िटा पगक्क घर 

क्षगर् 

 २ बोरा िामल ५ हजार क्षगर्, ३० हजार 

क्षगर् िान १० कुइन्टल, िहुाँ ५ कुइन्टल 

  

१ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८-०८-१२ पत्थरबोझी   ५०% मकैं  क्षगर्  १०० गबघा मकैं  

२ बाढी २०४० िैरेनी ५५ घरको प्रगर् ५ कुइन्टल थान 

क्षगर् 

 २५ घरको बाख्रा, िाई, भैसी, सुाँिुर 

मारेको  

  

२ बाढी २०४० राजिरा १० घर डुबानमा १ गदन  प्रगर् घर ७ कुइन्टल  िान क्षगर्   

२ बाढी २०४०-०५-०९ अम्मरपूर ५ घर डुबान ३ गदन (प्रगर् घर ३ 

कुइन्टल िान डुबान) 

 ५% िान क्षगर्  २० गबघा िान नस्ट 

२ बाढी २०४०-०५-२५ सोनहा ५० घर पूणत रुपमा क्षगर्     

२ बाढी २०४०-०६-१० सोनहा १२ घर डुबानभै प्रगर्घर १० 

कुइन्टल िान र ५ कुइन्टल मकैं  

क्षगर् 

    

२ बाढी २०४०-६-२ िंिालीपूर, सुन्दरपूर   १०% क्षर्ी  ५ गबघा िान डुबान 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०५७-०४-२८ सोनहा   ५ बाख्रा १५ कुिुरा गिर्ुिाले मारेको   १० कट्ठा मकैं  क्षगर् (बााँदरले ) 
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२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०५८-०५-०१ सोनहा   ४ बाख्रा २ सुाँिुर २० कुिुरा गिर्ुिाले 

मारेको  

  

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०५९-०६-०५ सोनहा   ५ बाख्रा २ सुाँिुर गिर्ुिाले मारेको    

२ हुरीबर्ास २०६०-०२-२५ अम्मरपूर ३ घरको छाना उडाएको 

(िरको छाना) 

    

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६०-०४-२० सोनहा   ६ बाख्रा २० कुिुरा ३ सुाँिुर गिर्ुिाले 

मारेको  

  

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६०-०६-०२ राजिरा   १०% क्षगर्  २ गबघा िान क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६०-०६-०५ अम्मरपूर   ५% क्षगर्  ५ गबघा िान क्षगर् 

२ गशर्लहर २०६०-०९-०२ अम्मरपूर   १०% क्षगर्  १ गबघा आलु क्षगर् 

२ हुरीबर्ास २०६१-०२-२० बंिालीपूर , सुन्दरपूर   ३०% क्षगर्  ५० िटा रुि ढलाएको 

२ हुरीबर्ास २०६१-०२-२५ अम्मरपूर ५ घरको छाना उडाएको 

(िरको छाना ) 

    

२ बाढी २०६१-०४-२९ बंिालीपूर ५ घरलाई पूणत रुपले क्षगर् 

भएको 

 १५% िान क्षगर्  २० गबघा िान डुबान 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६१-०५-२५ बंिालीपूर   ५०% मा कमी  ५ गबघा मकै हातीले िदात 

उत्पादनमा कमी 
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२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६१-०५-२५ सोनहा   ५ बाख्रा १० सुाँिुर गिर्ुिालि क्षगर्   

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६१-०६-०५ अम्मरपूर   ५% क्षगर्  ३ गबघा िान क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६१-०७-०३ राजिरा   २५% क्षगर्  ३ गबघा िान क्षगर् 

२ गशर्लहर २०६१-१०-०१ अम्मरपूर   १५% क्षगर्  १ गबघा आलु क्षगर् 

२ आिलािी २०६२-०१-२५ अम्मरपूर     ४ हेक्टर िन क्षगर् 

२ बाढी २०६२-०४-०५ राजिरा ३० घर डुबान  प्रर् घर ५ कुइन्टल िान क्षगर्   

२ रोिगकरा २०६२-०५-२५ अम्मरपूर   ५% क्षगर्  १० गबघा िान क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६२-०६-०२ सोनहा   १०% िहुाँ क्षगर्  १ गबघा िहुाँ क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६२-०६-०८ राजिरा   १०% क्षगर्  १ गबघा िान क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६२-०६-११ सोनहा   ९ बाख्रा 8 सुाँिुर गिर्ुिाले क्षगर्   

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६२-०७-०९ अम्मरपूर   ५% क्षगर्  ८ गबघा िान क्षगर् 

२ हुरीबर्ास २०६३-०१-२५ अम्मरपूर ३ घरको छाना उडाएको 

(िरको छाना ) 
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२ बाढी २०६३-०४-०१ िैरेनी ७५ घरको प्रगर् १० कुइन्टल 

िान क्षगर् 

    

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६३-०५-०६ सोनहा   २ बाख्रा १ सुाँिुर मरेको   

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६३-०५-१५ सोनहा   १० बाख्रा १२ सुाँिुर १५ कुिुरा गिर्ुिाले 

मारेको 

  

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६३-०६-०२ राजिरा   १०% क्षगर्  ३ गबघा िान क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६३-०६-०८ अम्मरपूर   ५% क्षगर्  ९ गबघा िान क्षगर् 

२ आिलािी २०६३-०७-०९ अम्मरपूर     ३ हेक्टर िन क्षगर् 

२ गशर्लहर २०६४-०१-१५ राजिरा   १०% क्षगर्  २ गबघा आलु क्षगर् 

२ अगसना २०६४-०२-०५ अम्मरपूर   १०% क्षगर्  १० गबघा िानको गबरुिा 

क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६४-०५-२२ अम्मरपूर   ५% िान, ५% िहुाँ क्षगर्  ५ गबघा िान, २ गबघा िहुाँ 

क्षगर् 

२ रोिगकरा २०६४-०५-२३ अम्मरपूर   ५% क्षगर्  १९ गबघा िान क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६४-०५-२८ सोनहा   ८ बाख्रा ३ सुाँिुर गिर्ुिाले मारेको   

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६४-०६-०२ राजिरा   ५% क्षगर्  १ गबघा िान क्षगर् 
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२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६४-०६-१५ सोनहा   ३ बाख्रा १ सुाँिुर मारेको   

२ हुरीबर्ास २०६५-०१-२६ अम्मरपूर ५ िोठको छाना उडाएको 

(िरको छाना ) 

    

२ बाढी २०६५-०४-२५ राजिरा २५ घर डुबान( प्रगर् घर ७ 

कुइन्टल िान क्षगर् ) 

    

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६५-०५-०२ कोगठया   १० % क्षगर्  १ गबघा िान १ गबघा मकै 

क्षगर् 

२ रोिगकरा २०६५-०५-२६ अम्मरपूर   ५% क्षगर्  २० गबघा िान क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६५-०५-२८ राजिरा   १०% क्षगर्  ५ गबघा िान क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६५-०६-०२ सोनहा   ५ बाख्रा २ सुाँिुर गिर्ुिाले मारेको   

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६५-०६-०९ अम्मरपूर   ५ % क्षगर्  १० गबघा िान क्षगर् 

२ बाढी २०६५-०६-१५ कोगठया २० घर डुबान  प्रगर् घर ५ कुइन्टल िान क्षगर्   

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६५-०७-०२ सोनहा   २ बाख्रा ३ सुाँिुर मारेको   

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६६-०५-०६ सोनहा   ६ बाख्रा २ सुाँिुर ५ कुिुरा मारेको   

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६६-०५-१५ कोगठया २ घर भत्काएको  प्रगर् घर २ कुइन्टल मकैं  मारेको   
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२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६६-०५-२५ सोनहा   १२ बाख्रा ४ सुाँिुर मारेको   

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६६-०६-१३ राजिरा   १०% क्षगर्  ३ गबघा िान क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६६-०७-०९ अम्मरपूर   ५ % क्षगर्  ४ गबघा िान क्षगर् 

२ गशर्लहर २०६६-१०-१० राजिरा   ५% क्षगर्  २ गबघा आलु क्षगर् 

२ हुरीबर्ास २०६७-०१-१५ अम्मरपूर १० िोठ भत्काएको  १००० बराबरको क्षगर्   

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६७-०२-२१ सोनहा   १० बाख्रा ५ सुाँिुर १० कुिुरा मारेको   

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६७-०३-०५ कोगठया २ घरको क्षगर् पूणत रुपमा  प्रगर् घर ३ कुइन्टल िामल मारेको   

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६७-०५-२६ राजिरा   १० % क्षगर्  ४ गबघा िान क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६७-०६-१० अम्मरपूर   ५% क्षगर्  ५ गबघा िान क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६७-०७-०५ सोनहा   १० बाख्रा ५ कुख्हुरा ४ सुाँिुर मारेको   

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६८ िैरेनी   १२ बाख्रा ५ सुाँिुर मारेको  १ गबघा िान १० कट्ठा िहुाँ 

२ आिलािी २०६८-०१-२८ राजिरा     १० हेक्टर िन नस्ट 
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२ हुरीबर्ास २०६८-०२-२५ अम्मरपूर १० घरको छाना उडाएको 

(िरको छाना ) 

    

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६८-०४-२५ सोनहा   १० बाख्रा २ सुाँिुर १० % िान मारेको  १० कट्ठा िान क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६८-०५-०५ राजिरा   ५% क्षगर्  ६ गबघा िान क्षगर् 

२ रोिगकरा २०६८-०५-२० अम्मरपूर   ५% क्षगर्  १० गबघा िान क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६८-०५-२६ कोगठया ४ घर भत्काएको प्रगर् घर २ 

कुइन्टल िामल क्षगर् 

    

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६८-०६-०२ अम्मरपूर   ५ % क्षगर्  ३ गबघा िान क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६८-०६-०६ सोनहा   ५ बाख्रा ३ सुाँिुर मारेको   

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६९ िैरेनी   १० % क्षगर् १५ बाख्रा २ सुाँिुर मारेको  २ गबघा िान १० कट्ठा िहुाँ 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६९ िंिापर्ुिा   ५ घर पालुिा जनािर मारेको   

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६९-०१-२५ सोनहा   ५% मकैं  क्षगर् ५ बाख्रा मारेको  १५ कट्ठा मकैं  क्षगर् 

२ हुरीबर्ास २०६९-०२-१५ सोनहा ४ घरको प्रगर् घर ५ पार्ा गटन 

क्षगर् 

    

२ आिलािी २०६९-०२-२५ अम्मरपूर     ५ हेक्टर िन क्षगर् 



स्थानीय विपद ्तथा जलिायु उत्थानशील योजना-मधुिन नगरपावलका,बवदिया 

94 
 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६९-०४-२५ कोगठया   २०% क्षगर्  ५ गबघा मकै, १ गबघा िान 

क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६९-०५-२० सोनहा   ९ बाख्रा २ सुाँिुर मारेको   

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६९-०६-०२ राजिरा   ५% क्षगर्  ७ गबघा िान क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६९-०६-०२ अम्मरपूर   ५% क्षगर्  १० गबघा िान क्षगर् 

२ आिलािी २०६९-०७-२० ओराली १ घर पूणत क्षगर्  २० हजार क्षगर्   

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७० िैरेनी   ५% क्षगर् १० बाख्रा ५ सुाँिुर मारेको  १ गबघा िान १० कट्ठा िहुाँ 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७० िंिापर्ुिा   ७ घर पालुिा जनािर मारेको   

२ आिलािी २०७०-०१-२० अम्मरपूर     ४ हेक्टर िन क्षगर् 

२ बाढी २०७०-०३-०५ ओराली कुलो फुटेर बादी आएको १२ 

घर पूणत क्षगर् 

    

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७०-०४-२५ सोनहा   ५ बाख्रा २ सुाँिुर गिर्ुिाले मारेको    

२ बाढी २०७०-०४-२८ अम्मरपूर   ३० घर प्रगर् घर ८ कुइन्टल िान क्षगर्   

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७०-०६-०५ राजिरा   ५% क्षगर्  ६ गबघा िान क्षगर् 
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२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७०-०६-१५ सोनहा   १० बाख्रा मारेको   

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७०-०७-०२ अम्मरपूर   ५% क्षगर्  १० गबघा िान क्षगर् 

२ गशर्लहर २०७०-१०-०२ अम्मरपूर   १०% क्षगर्  २ गबघा आलु क्षगर् 

२ गशर्लहर २०७०-१०-०३ सोनहा   १०% क्षगर्  ५ गबघा आलु १ गबघा टमाटर 

क्षगर् 

२ गशर्लहर २०७०-१०-०५ राजिरा   १०% क्षगर्  ३ गबघा आलु क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७०-११-०२ कोगठया   8 बाख्रा, १ सुाँिुर, मारेको   

२ गशर्लहर २०७०-११-०५ कोगठया   २०% क्षगर्  १ गबघा आलु क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७१ िैरेनी   १०% क्षगर् ८ बाख्रा ३ सुाँिुर मारेको  २ गबघा िान १ गबघा िहुाँ 

क्षगर् 

२ बाढी २०७१ िंिापर्ुिा   ३०% क्षगर्  ४० गबघा िान क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७१ िंिापर्ुिा   २० घरपालुिा जनािर मारेको   

२ बाढी २०७१ िंिापर्ुिा   प्रगर् घर १० कुइन्टल िान क्षगर्   

२ हुरीबर्ास २०७१-०१-१५ अम्मरपूर ५ घरको िोठको छाना उडाएको     

२ हुरीबर्ास २०७१-०२-०३  स्कूल २ कोठा ७ घरको छाना 

फालेको गथयो 

   ६५ रुि ढलाएको 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७१-०२-०९ राजिरा   ५% िान क्षगर् १० % िहुाँ क्षगर्  १० गबघा िान क्षगर् २ गबघा 

िहुाँ क्षगर् 



स्थानीय विपद ्तथा जलिायु उत्थानशील योजना-मधुिन नगरपावलका,बवदिया 

96 
 

२ हुरीबर्ास २०७१-०२-०९ राजिरा २ घरको छाना २ पार्ा उड्यो     

२ हुरीबर्ास २०७१-०२-१० सोनहा ३ घरको छाना फालेको  ५ % क्षगर्  १० िटा रुि ढलाएको 

२ बाढी २०७१-०४-३० बंिालीपूर िैरेनी 

देगि कोशगमनया 

जाने बाटो 

८०० गमटर बाटो बिायो १२ 

घरको पूणत क्षर्ी ९८ घरिुरी 

अमगसक क्षर्ी 

 २०% क्षर्ी  ३० कुइन्टल क्षर्ी 

२ बाढी २०७१-०४-३० िैरेनी ५० घरको प्रगर् घर १० कुइन्टल 

िान क्षगर् 

 १० लािको क्षगर्   

२ बाढी २०७१-०४-३० राजिरा ५ घर क्षगर् प्रगर् घर ८ कुइन्टल 

िान क्षगर् ( १ गदन डुबान )(७० 

घर डुबानमा प्रगर् घर ८ कुइन्टल 

िान क्षगर् ) 

   ६ गबघा िान रोपेको जगमन 

कटान ियो 

२ बाढी २०७१-०४-३० कोगठया ७५ घर ४ गदन डुबान प्रगर् घर 8 

कुइन्टल िान क्षगर् 

सामुदागयक 

भिनको फगनतिर 

क्षगर् 

१२ हजार   

२ बाढी २०७१-०४-३० सोनहा ६१ घरिुरी ८ कुइन्टल िान 

क्षगर् 

    

२ बाढी २०७१-०४-३० ओराली १३ घर आंगशक क्षगर्  १ लाि क्षगर्   

२ बाढी २०७१-०५ सोनहा ६० घरगभत्रको िान क्षगर्  प्रगर् घर १० कुइन्टल िान क्षगर्   

२ रोिगकरा २०७१-०५-१५ अम्मरपूर   ५% क्षगर्  २० गबघा िान क्षगर् 
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२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७१-०६-०२ सोनहा   गिर्ुिाले ५ बाख्रा ३ सुाँिुर मारेको   

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७१-०६-०५ अम्मरपूर   १०% क्षगर्  १० गबघा िान क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७१-०७-०२ राजिरा   १० % क्षगर्  ८ गबघा िान क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७१-०७-२८ सोनहा   ९ बाख्रा २ सुाँिुर मारेको   

२ गशर्लहर २०७१-०९-१५    ८% क्षर्ी  १० गबघा आलुमा क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७१-१०-२० कोगठया   १० बाख्रा, ४ सुाँिुर मारेको   

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७२ िैरेनी   ५% क्षगर् १० बाख्रा २ सुाँिुर मारेको  ६ गबघा िान २ गबघा िहुाँ 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७२ िंिापर्ुिा   २५ घरपालुिा जनािर मारेको   

२ हुरीबर्ास २०७२-०१-१८ राजिरा स्कुलको र्ीन उडायो (१२ 

पार्ा) 

२० घरको पार्ा 

र्ीन उडायो 

   

२ आिलािी २०७२-०२-०६ अम्मरपूर     ५ हेक्टर िन क्षगर् 

२ बाढी २०७२-०५ िैरेनी १५ घरको प्रगर् ८ कुइन्टल िान 

क्षगर् 

 २ लािको क्षगर्   



स्थानीय विपद ्तथा जलिायु उत्थानशील योजना-मधुिन नगरपावलका,बवदिया 

98 
 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७२-०५-०८ सोनहा   ५ बाख्रा १० कुइन्टल िान क्षगर्  १० कट्ठा मकैं  क्षगर् १० % 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७२-०५-११ सोनहा   ८ बाख्रा २ सुाँिुर क्षगर्   

२ रोिगकरा २०७२-०६-०२ राजिरा   २% िान क्षगर्, १० % र्रकारी क्षगर्  ३ गबघा िान क्षगर् १ गबघा 

र्रकारी क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७२-०६-०५ राजिरा   १०% क्षगर्  १० गबघा िान क्षगर् 

२ बाढी २०७२-०६-०७ अम्मरपूर ३० घर २ गदन डुबान (३० 

घरको िान प्रगर्घर ८ कुइन्टल 

िान क्षगर् ) 

 १००% क्षगर्  ५ पोिरीको माछा क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७२-०६-१८ राजिरा   ५% िान क्षगर् ५% िहुाँ क्षगर् ३५ हाजर 

रकम क्षगर् ५ बाख्रा मारेको 

 ६ गबघा िान क्षगर् २ गबघा 

िहुाँ क्षगर् ५ बाख्रा क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७२-०६-२८ अम्मरपूर   ५% क्षगर्  ८ गबघा िान क्षगर् 

२ गशर्लहर २०७२-०९-१५ कोगठया   ५० % क्षगर्  १ गबघा आलु क्षगर् 

२ गशर्लहर २०७२-१०-१० राजिरा   ५% क्षगर्  ५ गबघा आलु क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७२-११-०५ कोगठया   ४ बाख्रा १० कुिुरा मारेको   
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२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७३ िैरेनी   १५ बाख्रा १० सुाँिुर मारेको   

२ आिलािी २०७३-०२-१० राजिरा     १० हेक्टर िन क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७३-०५-०६ अम्मरपूर   ५% क्षगर्  ५ गबघा िान क्षगर् 

२ गशर्लहर २०७३-०५-१२ राजिरा   ५% आलु ३% टमाटर क्षगर्  ७ गबघा आलु १ गबघा टमाटर 

२ सपत दंश २०७३-०५-१२ राजिरा    मान्छे घाइर्े  

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७३-०५-२५ राजिरा   १० % क्षगर्  १ गबघा िान क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७३-०६-०२ सोनहा   8 बाख्रा ३ सुाँिुर मारेको   

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७३-०६-०८ सोनहा   १० बहरा ४ सुाँिुर मारेको   

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७३-१०-०५ कोगठया   ५ बाख्रा ३ सुाँिुर मारेको   

२ गशर्लहर २०७३-१०-१४ अम्मरपूर   १५% क्षगर्  २ गबघा आलु क्षगर् 

२ आिलािी २०७३-११-१३ कोगठया १ िोठ  १० हजार क्षगर्   

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७४ राजिरा   १०% िान १५% िहुाँ क्षगर्  8 गबघा िान क्षगर् ५ गबघा िहुाँ 

क्षगर् 

२ आिलािी २०७४-०१-०८ अम्मरपूर     8 हेक्टर िन क्षगर् 
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२ आिलािी २०७४-०१-२८ राजिरा ३ िोठ ३ घरको १ भान्सा १ 

टिा 

 ३ लाि क्षगर्   

२ हुरीबर्ास २०७४-०३ अम्मरपूर ४ िोठ भत्काएको     

२ बाढी २०७४-०४-२२ ओराली ३ घर क्षगर्  १ लाि क्षगर्   

२ रोिगकरा २०७४-०५-१४ अम्मरपूर   ५% क्षगर्  २० गबघा िान क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७४-०५-२० सोनहा   १० बाख्रा ५ कुिुरा ३ सुाँिुर मारेको   

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७४-०५-२८ सोनहा   ५ बाख्रा २ सुाँिुर गिर्ुिाले मारेको   

२ रोिगकरा २०७४-०६-१२ सोनहा   १०% क्षगर्  ४ गबघा िान क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७४-०६-१३ अम्मरपूर   ५% क्षगर्  ३ गबघा िान क्षगर् 

२ रोिगकरा २०७४-०६-२५ राजिरा   ६% क्षगर्  ९ गबघा िान क्षगर् 

२ सपत दंश २०७४-०७-१५ राजिरा    मान्छे घाइर्े  

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७४-१०-१५ कोगठया   १२ बाख्रा २ रााँिा घाइर्े ३ सुाँिुर मारेको    

२ गशर्लहर २०७४-११-०२ कोगठया   १०% क्षगर्  २ गबघा आलु क्षगर् 

२ बाढी २०७४-४-२० बंिालीपूर   ५% िान कमी क्षगर्  १० गबघा डुबान 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७५ िैरेनी   १०% क्षगर् १५ बाख्रा १० कुिुरा २ 

सुाँिुर मारेको 

 १ गबघा िान १ गबघा िहुाँ 
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२ हुरीबर्ास २०७५-०१-०५ राजिरा १ घरको िोठको छाना सबै 

उडाएको 

    

२ हुरीबर्ास २०७५-०२-२० अम्मरपूर घरको छाना उडायो १० घर प्रगर् 

घर २ गटन 

    

२ बाढी २०७५-०४-०२ अम्मरपूर ३० घर प्रगर् घर ५ कुइन्टल िान 

क्षगर् 

    

२ बाढी २०७५-०४-१५ ओराली   १०% क्षगर्  ४ कट्ठा िान क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७५-०५-०९ अम्मरपूर   ५% क्षगर्  मकैं  बाली िान बाली २ गबघा 

क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७५-०५-२८ सोनहा   १५ बाख्रा १० सुाँिुर मारेको   

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७५-०६ राजिरा   २०% क्षगर्  8 गबघा िान क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७५-०६-२० सोनहा   ६ बाख्रा १ सुाँिुर गिर्ुिाले मारेको   

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७५-०६-२० अम्मरपूर   ५ % क्षगर्  ३ गबघा िान क्षगर् 

२ रोिगकरा २०७५-०७-२५ अम्मरपूर   ५ % क्षगर्  १० गबघा िान क्षगर् 

२ गशर्लहर २०७५-०९-१० राजिरा     ३ गबघा आलु क्षगर् 

२ गशर्लहर २०७५-०९-१५ राजिरा   १५% क्षगर्  १० गबघा आलु १ गबघा 

टमाटर 
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२ गशर्लहर २०७५-११-०२ कोगठया   १० % आलु ५% टमाटर क्षगर्  २ गबघा आलु क्षगर् १० कट्ठा 

टमाटर क्षगर् 

२ सपत दंश २०७५-११-०४ राजिरा    घाइर्े भएको  

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७५-११-०५ कोगठया   १० बाख्रा ३ िाई ५ सुाँिुर मारेको   

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७६ िंिापर्ुिा   १५ िटा घर पालुिा क्षगर्   

२ आिलािी २०७६-०२-१६ राजिरा     ५ हेक्टर िान क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७६-०५-१८ अम्मरपूर   १५%  ४ गबघा िान नस्ट 

२ सपत दंश २०७६-०५-२० िंिापर्ुिा    मगनराम मतृ्यु  

२ रोिगकरा २०७६-०६-१० अम्मरपूर   १५% नस्ट  १० गबघा िान क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७६-०६-२० राजिरा   ५% िान क्षगर्  ५ गबघा िान क्षगर् 

२ रोिगकरा २०७६-०७ राजिरा   १०% क्षगर्  १२ गबघा िान क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७६-०७-१५ सोनहा   ९ बाख्रा ३ सुाँिुर २० कुिुरा गिर्ुिाले 

मारेको 

  

२ गशर्लहर २०७६-१०-०५ अम्मरपूर   २०% नस्ट  ५ गबघा आलु नस्ट 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७७ िैरेनी   १०% िान ५% िहुाँ २० बाख्रा १० सुाँिुर 

मारेको 

 ५ गबघा मुसुरो क्षगर् 

२ आिलािी २०७७ िंिापर्ुिा     ८० हेक्टर क्षगर् 
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२ गशर्लहर २०७७ िंिापर्ुिा   ३०% क्षगर्  ५ गबघा आलु 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७७ िंिापर्ुिा   ३५ िटा घरपालुिा जनािर मारेको   

२ आिलािी २०७७-०१-०४ अम्मरपूर   सबै साना साना गबरुिा नस्ट  ४ हेक्टर 

२ आिलािी २०७७-०१-१० कोगठया     ५ हेक्टर िन क्षगर् 

२ हुरीबर्ास २०७७-०२-०७ बंिालीपूर,सुन्दरपूर गबजुली पोल ५ िटा ढलाएको  ५० हजार क्षर्ी   

२ सडक 

दघुतटना 

२०७७-०३-१२ ओराली   दल बहादरु थारु, होम ्बहादरु थारु ८० 

हजार उपिार िित 

बाइक- बाइक 

दघुतटना २ जना 

घाइर्े 

 

२ बाढी २०७७-०४-१२ ओराली २ घर क्षगर्  ३ लक्ज क्षगर्   

२ रोिगकरा २०७७-०५ िैरेनी   १०% क्षगर्  १०० गबघा िान क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७७-०५२-

२० 

सोनहा   २० बाख्रा १५ सुाँिुर क्षगर्   

२ सडक 

दघुतटना 

२०७७-०६-०९ ओराली   उपिार िित ५० हजार (बाइक र 

एम्बुलेन्स) 

१ जना घाइर्े  

२ रोिगकरा २०७७-०६-१० सोनहा   १०% क्षगर्  ३ गबघा िान क्षगर् 

२ रोिगकरा २०७७-०६-१० अम्मरपूर   १५% नस्ट  १० गबघा िान िाली क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७७-०६-२५ अम्मरपूर हातीले ५ घर भत्काएको  १५% िान क्षगर्, १२ बाख्रा ५ सुाँिुर 

मारेको 

 ३ गबघा िान क्षगर् 
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२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७७-०७-२१ सोनहा (बारका)   १० बाख्रा २ सुाँिुर १५ कुिुरा गिर्ुिाले 

मारेको 

  

२ गशर्लहर २०७७-०९-०२ सोनहा   २०% आलु, ५% टमाटर क्षगर्  ४० कट्ठा आलु क्षगर् १० कट्ठा 

टमाटर क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७७-०९-१५ कोगठया   ८ बाख्रा ६ िाई घाइर्े िोरु ५ हजार 

उपिार िित 

  

२ गशर्लहर २०७७-०९-१६ कोगठया   ५०% क्षगर्  २ गबघा आलु 

२ गशर्लहर २०७७-१०-०५ राजिरा   २५% क्षगर्  १० गबघा आक्लु + टमाटर 

क्षगर् 

२ अगसना २०७७-११ िैरेनी   २०% क्षगर्  ६ गबघा मुसुरो क्षगर् 

२ सडक 

दघुतटना 

२०७७-११-०१ िैरेनी   १ लाि क्षगर् १ जना घाइर्े 

साइकल + हाइस 

 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७७-११-०९ कोगठया   १५ हजार उपिार िित गसर्ा पररयार घाइर्े  

२ आिलािी २०७७-११-२० कोगठया १ घरको भान्सा र िोठ क्षगर् 

(िडक बा. थापा ) 

 ३० हजार क्षगर्   

२ अगसना २०७७-११-२५ राजिरा   २०% क्षगर्  नकाटेको र्ोरी ५ गबघा क्षगर् 

१ गबघा र्रकारी क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७७-१२ राजिरा   २०% क्षगर्  १० गबघा िान , १० गबघा िहुाँ 

, ४ गबघा मकैं  
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२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८ िैरेनी   १०% क्षगर् १५ बाख्रा ५ सुाँिुर  १ गबघा िान १० कट्ठा िहुाँ 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८ िैरेनी   २०% क्षगर्  २ गबघा िान २गबघा मकैं  

क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८ िंिापर्ुिा   ४० िटा घरपालुिा जनािर क्षगर्   

२ हुरीबर्ास २०७८-०१-१४ ओराली १ घरको सबै छाना उडाएर 

आिो लगयो 

 ३ लािको क्षगर्   

२ आिलािी २०७८-०१-२५ राजिरा  गबरुिाको क्षगर्   ३० हेक्टर गबरुिा 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८-०१-२८ सोनहा   ५०%क्षगर्  १ गबघा मकैं  क्षगर् 

२ आिलािी २०७८-०२ असारी+िणेश 

सामुदागयक िन 

    ३० हेक्टर असारी िन क्षगर् 

२८ हेक्टर िणेश िन क्षगर् 

२ महामारी २०७८-०२-०६ अम्मरपूर    फुलपर् ु थारु 

(गनिन) 

 

२ आिलािी २०७८-०२-१० कोगठया     १५ हेक्टर िन क्षगर् 

२ रोिगकरा २०७८-०२-१० सोनहा   पूणत क्षगर्  ३ गबघा िुसातनी क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८-०२-१२ कोगठया   १२ बाख्रा ४ िाई ३ भै ाँसी घाइर्े   
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२ हुरीबर्ास २०७८-०२-१३ अम्मरपूर घरको सबै गटनउडायो  १५ घरको गटन उडायो (३ पार्ा गटन)   

२ आिलािी २०७८-०२-१५ अम्मरपूर   १० लाि गबरुिा नस्ट  २ हेक्टर 

२ अगसना २०७८-०२-१७ अम्मरपूर   १० % िान नस्ट  िानको गबउ नस्ट (१० कट्ठा ) 

२ हुरीबर्ास २०७८-०२-२० सुन्दरपूर गबजुली पोल ४ िटा  १०%क्षर्ी   

२ आिलािी २०७८-०२-३० सिुन. सा.ि.उ. सा   १० % क्षर्ी  १ गबघा जलेको 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८-०५-०५ सोनहा   १० बाख्रा २० सुाँिुरको बच्िा २५ कुिुरा 

क्ष मारेको 

  

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८-०५-०६ राजिरा घर भत्काएर आिो लिाएको 

हातीले 

 १५% िान क्षगर् १ लािको क्षगर्  १० गबघा िान क्षगर् 

२ रोिगकरा २०७८-०५-१५ राजिरा   ५% िान क्षगर्  ८गबघा िान क्षगर् 

२ रोिगकरा २०७८-०५-२५ बंिालीपूर,सुन्दरपूर   १०%  ८ गबघा अन्न बालीमा क्षर्ी 

२ महामारी २०७८-०६ राजिरा    लेि ब. थापा, 

सुजर्ा दगलर् 

 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८-०६-१५ बंिालीपूर   ३०% िान क्षर्ी  २ गबघा िन क्षर्ी 

२ रोिगकरा २०७८-०६-२० कोगठया   १० % उत्पादन कमी  २ गबघा क्षगर् 



स्थानीय विपद ्तथा जलिायु उत्थानशील योजना-मधुिन नगरपावलका,बवदिया 

107 
 

२ सडक 

दघुतटना 

२०७८-०६-२४ ओराली अटो पल्टेको (सुगनल नेपाली) 

(अटो नं भे १ ह २००२) 

 ५०% २२ हजार क्षगर्   

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८-०६-२८ अम्मरपूर   २०% िान क्षगर् २० बाख्रा बाघले 

िएको 

 ३ गबघा िान क्षगर् 

२ हुरीबर्ास २०७८-०६-३० कोगठया   २० % क्षगर्  ४ गबघा क्षगर् 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८-०७ सोनहा      

२ हुरीबर्ास २०७८-०७-०१ 

२०७८-०१-१२ 

िैरेनी २ घरको िोठको पूणत क्षगर् 

(केउला थारु राम बहादरु थारु ) 

 १०% िान क्षगर्  २० गबघा िान 

२ बाढी २०७८-०७-०२ बंिालीपूर   ५०% िान क्षर्ी  १० गबघा िान डुबान 

२ बाढी २०७८-०७-०२ िैरेनी   ६०% क्षगर्  ५० गबघा िान क्षगर् 

२ बाढी २०७८-०७-०२ राजिरा   २०% िान क्षगर्  २० गबघा िान क्षगर् 

२ हुरीबर्ास २०७८-०७-०२ राजिरा     िान बाली सबै सर्ायो 

२ बाढी २०७८-०७-०२ कोगठया   ७०% क्षगर्  १० गबघा क्षगर् 

२ बाढी २०७८-०७-०२ सोनहा   ५०% िान क्षगर्  १५ गबघा िान डुबानमा 

२ बाढी २०७८-०७-०२ सोनहा   ७०% क्षगर्  ६ गबघा िान क्षगर् 

२ बाढी २०७८-०७-०२ सोनहा   ७०% क्षगर्  १०० गबघा िान क्षगर् 

२ बाढी २०७८-०७-०२ िंिापर्ुिा   ५०% क्षगर्  ४५ गबघा िान 
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२ बाढी २०७८-०७-०२ ओराली घर भत्काएको  ३ लाि क्षगर्  ५ कट्ठा िान क्षगर् 

२ बाढी २०७८-०७-०२ अम्मरपूर   ६०% िान क्षगर्  ५० गबघा िान क्षगर् 

२ रोिगकरा २०७८-०७-०५ सोनहा   ३०% क्षगर्  १ गबघा िान क्षगर् 

२ रोिगकरा २०७८-०७-१५ अम्मरपूर   १०% बाली नस्ट  १२० गबघा गकरा लािेको 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८-०७-२६ ओराली   ३ बाख्रा १ सुाँिुर १२ कुिुरा मारेको   

२ सडक 

दघुतटना 

२०७८-०७-२८ ओराली अटो भागियो (लौटन थारु)  ४० हजार क्षगर्   

२ गशर्लहर २०७८-०९-२० राजिरा   ५% क्षगर्  ५ गबघा आलु १० कट्ठा 

टमाटर 

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८-६-१५ बंिालीपूर   १ सुाँिुरलाई गिर्ुिाले क्ष मारेको   

२ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८-६-२० सुन्दरपूर   ५% उत्पादनमा कमी  १० कट्ठा िान (बााँदर) 

३ बाढी २०४० कोगठयाघाट   ४५ लाि सम्मको क्षगर्, ६० कुइन्टल 

िामल ५ कुइन्टल दाल बादीले बिाएको 

४ जनाको मतृ्यु नाम 

थाहााँ छैन 

 

३ बाढी २०४० िनौरा   घरघरमा पानी पसेर ३०० कुइन्टल िान, 

र्ोरी, मकैं , िहुाँ, जस्र्ा अन्नमा नोक्सान 

भएको 
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३ िट्याङ्ि २०५२-०३ िनौरा    राम कुमार थारुको 

मतृ्यु भएको 

 

३ आिलािी २०६२-०६-०३ िार्ा   हररकला थापाको घर आंिो लिेर घरमा 

भएको अन्नबाली नोक्सान 

  

३ हुरीबर्ास २०६३-०५ िार्ा   िार्ा िाउाँ- ठाकुर थारु, गदपराज िौिरी, 

र्ुल्सी थारु गटनको छाना फालेको 

१०,००० िित, गिसुराम थारु, सन्िु थारु 

टायलको िना फालेको ५००० िित 

  

३ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६५ देगि 

२०७८ साल 

सम्म 

भिर्पूर+ओराली   बाख्रा १६ िटा बाघले िाएको 

१,६०,००० बराबरको नोक्सान 

  

३ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६८-०६ िार्ा घारमा भएको िान िामल 

नोक्सान घर भत्काएको 

 ३ लाि उपिार िित जोिना थारु 

हागतको आक्रमणले 

घाइर्े भएको पगछ 

मतृ्यु भएको 

 

३ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६९-०८-२० भिरैया    पिन शाहको 

श्रीमर्ी बाघको 

आक्रमणले मतृ्यु 
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३ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६९-०९ नयााँ बस्र्ी   राम बहादरु सुनार, मगन्दर र्मटा, राज ु

सुनारको हातीले घर भत्काएको 

  

३ हुरीबर्ास २०७० गिपर्पूर+ 

िण्डालीपूर 

  गिपर्पूर र िण्डालीमा ५ घर छाना 

फालेको 

  

३ बाढी २०७१ गिपर्पूर+ 

िण्डालीपूर 

गिपर्पूर िाउाँको गभत्र भएको १ 

िटा पुल भत्केको 

 पे्रम केशीको घर बिाएर २ लाि जगर्को 

क्षगर् 

 ७० गबघाको िान पूणत क्षगर् 

भएको 

३ बाढी २०७१ गिपर्पूर+ 

िण्डालीपूर 

  एमुिा थारुको घर बिाएको, गफरुलाल 

थारुको घर बिाएक, ३ लाि जगर् क्षगर् 

  

३ बाढी २०७१ भिर्पूर + ओराली     ५ गबघा अन्न बालीमा 

नोक्सानी ३०% 

३ रोिगकरा २०७१ मुक्त 

कमैया+देउराली 

    ६० गबघाको िानमा प्रत्यक 

िर्त नोक्सान भएको 

३ बाढी २०७१-०५-१९ िनौरा िनौरा िाउाँ गभत्र भएको ५ िटा 

पुल भत्केको टेप्रीर्ाल 

सामुदागयक िन जाने बाटो 

भत्केको र िनौरा िाउाँको 

गबजुलीको िम्बा भाच्िेको 

(२की.गम) 

   ४२ गबघाको िानमा पूणत क्षगर् 
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३ बाढी २०७१-०५-२२ कोगठयाघाट व्यापार गकराना पसल बादीले 

बिाएको सडक भत्केको 

 घरमा भएको अन्नबाली बिाएको   

३ बाढी २०७१-०५-२२ िार्ा   िार्ा िाउाँमा नोक्सान भएका अन्नबाली 

िान -१०० कुइन्टल सम्म बिाएको िहुाँ 

२४ कुइन्टल, र्ोरी ३० कुइन्टल, मसुरो 

४० कुइन्टल अरु घरका सामानहरु 

बिाएको 

  

३ बाढी २०७१-०५-३० देउराली   घरघरमा पानी पसेर २०० कुइन्टल िान, 

र्ोरी, मकैं , िहुाँ, जस्र्ा अन्नमा नोक्सान 

भएको 

 ५ गबघाको िान नोक्सान 

भएको 

३ बाढी २०७१-०५-३० मुक्त कमैया   घरघरमा पानी पसेर ३०० कुइन्टल िान, 

िहुाँ, मकैं , र्ोरी अन्नमा नोक्सान भएको 

 ६ गबघा को िानमा पूणत 

नोक्सान भएको 

३ सडक 

दघुतटना 

२०७२-०४ भिरैया   ३० हजार उपिार िित रामकुमार थारु 

बाइकमा घाइर् े

भएको 

 

३ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७२-०५ िार्ा   २० बाख्रा, ५ सुाँिुर बाघले िाएको (२ 

लाि ५० हजार ) 

  

३ बाढी २०७२-०५ भिर्पूर भिर्पूर िाउाँ गभत्रको बाटो 

भत्काको 

 भिर्पूर िाउाँमा २०५ घर पानी पसेर 

२०० कुइन्टल अन्नमा नोक्सानी 
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३ बाढी २०७२-०६-२९ भिरैया भिरैया िुनको कल्भटतको पुल 

भत्काएको 8 ओटा बाटोघाटो 

भत्काएको (२ गक.गम) 

    

३ हुरीबर्ास २०७३-०२ भिर्पूर श्री जनिेर्ना प्राथगमक 

गबद्यालयको छाना फालेको 

 भिर्पूर ७ घरको छाना फालेको   

३ सपत दंश २०७३-०५ भिर्पूर   ५० हजार उपिार िित लौर्ी थारु सपतको 

र्ोकैले घाइर्े 

भएको 

 

३ सडक 

दघुतटना 

२०७३-०७-०९ भिरैया   १ लाि ५० हजार राम बहदरु बस 

िाडीमा घाइर् े

भएको 

 

३ सडक 

दघुतटना 

२०७३-०७-०९ भिरैया   ५ लाि िोगबन िाडीको बस 

दघुतटनामा मतृ्यु 

भएको 

 

३ सडक 

दघुतटना 

२०७३-०७-०९ भिरैया   २ लाि िोपाल थारु बस 

दघुतटनामा घाइर्े 

भएको 

 

३ सडक 

दघुतटना 

२०७३-०७-०९ भिरैया   १ लाि ५० हजार गडल बहादरु िौिरी 

घाइर्े भएको 

 

३ हुरीबर्ास २०७३-१२ भिरैया   भिरैया िाउाँमा ५५ जनाको घरको छाना 

फालेको 
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३ गशर्लहर २०७४ िार्ा     आलु १० गबघा मा नोक्सान 

२० % र्ोरी ३५ गबघा 

नोक्सान ३०% 

३ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७४ भिर्पूर   २ लाि ५० हजार िित 

२ लाि उपिार िित 

िीन्की थारु बाघको 

आक्रमणले घाइर्े 

अस्कररया थारु 

बाघको आक्रमणले 

घाइर्े 

 

३ हुरीबर्ास २०७५ भिरैया   नाल बहादरु गत्रिा घरको गटनको छाना 

फालेको 

  

३ सडक 

दघुतटना 

२०७५ िनौरा   १,५०,००० उपिार िित भएको राम ििन थारु 

बाइकमा घाइर् े

भएको 

 

३ हुरीबर्ास २०७५-०१ देउराली   राजु गिरीको घरको छाना फलेको   

३ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७५-०८ िार्ा   ३ लाि उपिार िित गिष्ट्णु बुढाथोकी 

बािको आक्रमणले 

घाइर्े 

१० गबघा आलुमा नोक्सान 

२०%, र्ोरी ३५ गबघा ३०% 

नोक्सान 

३ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७५-०९ नयााँ बस्र्ी   बोका १ िटा मारेको   
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३ आिलािी २०७५-०९ मुक्त कमैया   राम प्रसाद थारु को घर पुरै नस्ट भएको ३ 

लाि क्षगर् 

राम प्रसाद थारु 

आिोले घाइर्े 

भएको 

 

३ सडक 

दघुतटना 

२०७५-११-०६ भिर्पूर   ४५ हजार ५ सय ७५ रुपैया उपिार िित ऋर् ु िौिरी 

बाइकले घाइर्े 

भएको 

 

३ सपत दंश २०७६ भिरैया   १० हजार िित कृष्ट्ण थारु घाइर्े 

भएको 

 

३ सडक 

दघुतटना 

२०७६-०२-२५ देउराली    मनोज गसंह ठकुरी 

मतृ्यु भएको 

 

३ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७६-

०४(२०७० साल 

सम्म) 

भिरैया   १५ िटा बाख्रा २ लाि सम्मको 

नोक्सानी, बंिुर २ (१७,०००) 

  

३ सडक 

दघुतटना 

२०७६-०४-१३ भिरैया   २ लाि ५० हजार सुरज िनाल 

बाइकले घाइर्े 

भएको 

 

३ रोिगकरा २०७६-०६ िनौरा     ४२ गबघा िानमा नोक्सान 

भएको 

३ सडक 

दघुतटना 

२०७६-०६ िनौरा   ५० लाि उपिार िित भएको राम कृष्ट्ण थारु 

बाइकमा घाइर् े

भएको (मेरुदण्डमा 

िोटपटक लािेको ) 
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३ सडक 

दघुतटना 

२०७६-०६ मुक्त कमैया   ५० हजर उपिार िित िगनया थारु 

बाइकमा घाइर् े

भएको 

 

३ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७६-०९ िार्ा     आलु २ गबघामा बााँदरले 

नोक्सान ५० % 

३ गशर्लहर २०७६-०९ िनौरा     ३० गबघा आलुमा क्षगर् 

भएको ४०% , १२ गबघा 

र्ोरीमा क्षगर् भएको ४०% 

३ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७६-११ मुक्त कमैया  कृगर् िेर्ीमा हरेक 

िर्ात क्षगर् भएको 

बााँदर, बाघ, हाती 

जस्र्ा जनािरले 

   

३ सडक 

दघुतटना 

२०७६-११-०६ भिरैया   १ लाि ५० हजार उपिार िित पे्रम बहादरु घगर्त 

बाइकले घाइर्े 

भएको 

 

३ आिलािी २०७७ गिपर्पूर+ 

िण्डालीपूर 

  िंिाराम थारुको घर सबै जलेर ३ लाि 

जगर् िित 

  

३ हुरीबर्ास २०७७-०१ गिपर्पूर+ 

िण्डालीपूर 

  सुमर्रानी थारुको गटनको छाना फालेको, 

िुशीराम थारुको गटनको छाना फलेको 

  

३ सडक 

दघुतटना 

२०७७-०१-०१ गिपर्पूर+ 

िण्डालीपूर 

  १ लि ५० हजार उपिार िित राजकुमार पररयार 

बाइकले घाइर्े 
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३ आिलािी २०७७-०१-१७ भिरैया सम्झना सामुदागयक िनको घर 

जलेको 

 सानद शाहको घर जलेर नोक्सान  सम्झना सामुदागयक िन 

जलेको 

३ हुरीबर्ास २०७७-०२-१९ नयााँ बस्र्ी   र्ुल्सी गि. क. को घर झट्कएको, गनरुर्ा 

िनरा घरको छाना फालेको, मगनसा 

पररयार घरको छाना फालेको, गदनेश 

गि.क. घर भत्काएको 

  

३ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७७-०२-१९ भिरैया   सुिंर्ी िौिरीको छाना फालेको   

३ हुरीबर्ास २०७७-०३ देउराली   िणेश बहादरु िलीको घरको छाना 

फालेको 

  

३ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७७-०५ मुक्त कमैया   २२ बाख्रा ३ लाि बराबरको क्षगर्,१ 

सुाँिुर १०,००० मारेको 

  

३ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७७-०५-१५ भिरैया    गबशाल िली 

बाघको आक्रमणले 

मतृ्यु भएको 

 

३ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७७-०६ देउराली   १ बाख्रा १५००० क्षगर्,२ सुाँिुर 

३२,००० मारेको 

  

३ सडक 

दघुतटना 

२०७७-०६-१६ भिरैया   ३ लाि उपिार िित दृष्ट्ण योिी बाइकले 

घाइर्े 

 

३ सपत दंश २०७७-०७ गिपर्पूर+ 

िण्डालीपूर 

  ५,००० उपिार िित भएको राजकुमारी सपतले 

र्ोकेर घाइर् े
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३ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७७-०७-०५ भिरैया    िंिा ित्री बाघको 

आक्रमणले मतृ्यु 

भएको 

 

३ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७७-०७-११ िनौरा    गदनेश थारु र रमेश 

थारु को बाघको 

आक्रमण बाट मतृ्यु 

भएको 

 

३ सडक 

दघुतटना 

२०७७-०७-२८ भिर्पूर   ६० हजार िित रमेश िौिरी 

बाइकको दघुतटना 

 

३ गशर्लहर २०७७-०९ नयााँ बस्र्ी     आलु ३ कट्ठा, र्ोरी २ गबघा 

२०% नोक्सानी 

३ गशर्लहर २०७७-०९ भिरैया     २ गबघा आलुमा नोक्सान 

३०% 

३ गशर्लहर २०७७-०९ गिपर्पूर+ 

िण्डालीपूर 

    १० गबघा आलुमा क्षगर् 

भएको ५०%, २० गबघा 

र्ोरीमा क्षगर् ४०% 

३ गशर्लहर २०७७-०९ भिर्पूर     आलु २ गबघामा क्षगर् ५०%, 

२ गबघा र्ोरीमा क्षगर् ३०% 

३ सडक 

दघुतटना 

२०७७-१० भिर्पूर   १ लाि उपिार िित सोना थारु  

३ सडक 

दघुतटना 

२०७७-१०-०७ भिर्पूर   १८ हजार िित राम भरोसे थारु 

सडक दघुतटना 
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३ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७७-११ देउराली    िगन आिायत र बािु 

थारु को बाघले 

आक्रमण बाट मतृ्यु 

 

३ गशर्लहर २०७७-११ मुक्त कमैया     ३ गबघा आलुमा क्षगर् भएको 

५०% 

३ गशर्लहर २०७७-११ देउराली     २ गबघा आलुमा क्षगर् भएको 

४०% 

३ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८ िनौरा   १५ बाख्रा २ लाि, २० कुिुरा ५० 

हजार िागर्तक क्षगर् 

  

३ सपत दंश २०७८ िनौरा   १५००० उपिार िित भएको जानकी थारु घाइर्े 

भएको 

 

३ सडक 

दघुतटना 

२०७८-०२ भिर्पूर   २५ हजार उपिार िित पे्रम थारु बाइकले 

घाइर्े भएको 

 

३ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८-०३ मुक्त कमैया   २ लाि िित लालबहादरु थारु 

बाघको आक्रमण 

बाट घाइर्े 

 

३ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८-०३-२० भिरैया   १५ बाख्रा बाघले िाएको ( व्लाि 

सम्मको नोक्सान ), 

गित्र बहादरु केशी 

बाघको आक्रमणले 

मतृ्यु भएको 

 

३ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८-०३-२० नयााँ बस्र्ी   १ पाडो बाघले िाएको (२०,०००)   

३ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८-०५ भिरैया     २० कट्ठा िानमा हातीले क्षगर् 

पुयातउने (३०%) 
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३ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८-०५ नयााँ बस्र्ी     २० कट्ठा िानमा हातीले क्षगर् 

पुयातउने (३०%) 

३ रोिगकरा २०७८-०५ भिरैया     १०० गबघा िानमा ३०% 

नोक्सानी 

३ रोिगकरा २०७८-०५ नयााँ बस्र्ी     ३ गबघामा िान २०% 

नोक्सानी 

३ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८-०५ िार्ा   बाख्रा २५, सुाँिुर ५, २ बर्तमा नोक्सान 

भएको 

  

३ हुरीबर्ास २०७८-०५ िनौरा   सोिन थारुको घरको छाना फालेको   

३ सपत दंश २०७८-०५ मुक्त कमैया    पाितर्ी थारु घाइर्े  

३ सडक 

दघुतटना 

२०७८-०५-०५ भिर्पूर   १ लाि ५० हजार उपिार िित महेन्र िौिरी 

बाइकले घाइर्े 

 

३ सपत दंश २०७८-०६ भिरैया   १० हजार उपिार िित लाल बहादरु गत्रिा 

सपतदंशको टोकाईले 

घाइर्े 

 

३ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८-०६ कोगठयाघाट   बाख्रा १० िटा बाघले िाएको, भै ाँसी 

बर्तमा ३ िटा सम्म िाएको 

  

३ रोिगकरा २०७८-०६ िार्ा     ४० गबघा िानमा रोि गकराले 

नोक्सान ४० % 

३ सडक 

दघुतटना 

२०७८-०६ गिपर्पूर+ 

िण्डालीपूर 

  ३ लाि िित भएको पूनम थारु बाइकले 

घाइर्े भएको 
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३ रोिगकरा २०७८-०६ भिर्पूर     ६ गबघा १५ कट्ठा िानमा 

नोक्सान ५०% 

३ सडक 

दघुतटना 

२०७८-०६-२६ िार्ा   ९०,००० सम्म िित , २ लाि उपिार 

िित, ३० हजार उपिार िित 

गिदेश थारु बाइकले 

ठोकेर घाइर्े, सुबास 

थारु बाइकको 

दघुतटना, कृष्ट्णको 

नागर् बाइकको 

दघुतटना 

 

३ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८-०७ गिपर्पूर+ 

िण्डालीपूर 

  १५ बाख्रा (१५०००) बाघले िाएको   

३ रोिगकरा २०७८-०७ गिपर्पूर+ 

िण्डालीपूर 

    ७० गबघा िानमा नोक्सान 

भएको ७० % 

३ बाढी २०७८-०७-

००२ 

िार्ा     ९० गबघा िान मा क्षगर् ५०% 

३ बाढी २०७८-०७-

००२ 

कोगठयाघाट िड्डी कुल ओडार काटेर 

भत्केको 

    

३ बाढी २०७८-०७-०२ भिरैया भिरैया िाउाँको बाटो 

भत्काएको 

   १०० गबघा िान क्षगर् 

(५०%) 

३ बाढी २०७८-०७-०२ नयााँ बस्र्ी नयााँ बस्र्ीको बाटो भत्काएको    ३ गबघा िानमा क्षगर् भएको 

(५०%) 

३ हुरीबर्ास २०७८-०७-०२ भिरैया   गिमला पररयार घरको गटको छाना 

फालेको १०,००० िित 
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३ हुरीबर्ास २०७८-०७-०२ नयााँ बस्र्ी   देउना पुन घरको गटनको छाना फालेको, 

नन्द ु घर्ीको गटनको छाना फलेको 

(२०,००० दिुै) 

  

३ बाढी २०७८-०७-०२ िनौरा सैलािान कुल भत्काएको 

प्रत्यक िर्त 

   ४२ गबघा िान मा क्षगर् 

भएको ६० % 

३ बाढी २०७८-०७-०२ गिपर्पूर+ 

िण्डालीपूर 

गिपर्पूर िाउाँको बाटो भत्केको  महेश्राम थारु घरको समान सबै गभजेको 

(१ लाि जगर्को िित 

 ७० गबघा िान नोक्सान 

६०% 

३ बाढी २०७८-०७-०२ भिर्पूर+ओराली भिर्पूर िाउाँ गभत्रको बाको 

(१गक.गम.) भत्केको 

   ६ गबघा िानमा क्षगर् ६०% 

३ हुरीबर्ास २०७८-०७-०२ मुक्त कमैया िाल गबकस केन्र गबिालय 

भत्काएको प्रत्यक बर्त भइ रहने 

 िौरी थारुको घरको छाना फालेको   

३ बाढी २०७८-०७-०२ मुक्त कमैया     ७ गबघा िानमा क्षगर् भएको 

३०% 

३ बाढी २०७८-०७-०२ देउराली     ११ गबघा िान क्षगर् भएको 

४०% 

३ महामारी २०७८-०७-११ देउराली    जीिन िुरुङ मतृ्यु 

भएको 

 

३ आिलािी २०७८-१२ भिर्पूर   भूपू सैगनकको घर जलेर ५ लाि 

बराबरको क्षगर् 

  

३ हुरीबर्ास २०७८-१२ भिर्पूर   पुरणलाल थारुको घरको छाना फालेको, 

भिर्पूर ४ िटा घर भत्काएको 
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३ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८/२०४५ िार्ा     िान ५ गबघा मकैं  ५ गबघा 

हगतके नोक्सान 

४ हुरीबर्ास १/२०७३ बादरभरीया एउटा घरमा आाँपको रुि िसेर 

क्षगर् भएको 

३ गदन सम्म 

गबजुलीको र्ार 

टुटेको 

५००० को क्षगर् भएको  आाँपको रुि एउटा िसेको 

४ हुरीबर्ास १/२०७५ बेलुिा सजुत प्रसाद थारुको १० िट 

टायल उडाएको 

 ८०० को क्षगर् भएको   

४ हुरीबर्ास १/२०७५ बेलुिा ४ िटा टायल फुटेको  ३२० को क्षगर्   

४ आिलािी १/२०७६ मछुिा घरमा आिलािी (मसर् राम)  २ लािको क्षगर् भएको  २० गिघामा क्षगर् 

४ आिलािी १/२०७७ गशिशगक्त + शागन्र् 

मगहला सामुदागयक 

िनमा 

    ११५ हेक्टर क्षेत्रफल 

आिलािी भएको, २२ िटा 

रुि ढलेको 

४ आिलािी १/२०७८ ढोढरी   ५००० बराबर आिलािीबाट परालको 

क्षगर् भएको श्री राम िारनको 

 अनुमागनर् १५० हेक्टर जंिल 

जलेको, ६० िटा अगसना, 

सालको रुि जलेको 

४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

१/२०७८ बेलुिा   ७ केजीको एउटा बाख्रा बाघको 

आक्रमणले क्षगर् 

  

४ सपत दंश १/२०७८ बेलुिा   १२ गकलोको िसी   
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४ आिलािी १/२०७८ बेलुिा     १२७ हेक्टरमा आिलािी, ४ 

िटा सालको रुि िसेको 

४ गशर्लहर १०/२०६० बादरभरीया     २८% क्षगर् 

४ गशर्लहर १०/२०६५ बादरभरीया     २५% क्षगर् 

४ गशर्लहर १०/२०७० बादरभरीया     २०%क्षगर् 

४ गशर्लहर १०/२०७३ ढोढरी     १२ गिघामा भएको आलु 

१०% सम्म क्षगर् भएको 

४ गशर्लहर १०/२०७४ ढोढरी     १२ गिघामा भएको आलु 

१४% सम्म क्षगर् भएको 

४ गशर्लहर १०/२०७५ ढोढरी     १२ गिघामा भएको आलु 

१५% सम्म क्षगर् भएको 

४ गशर्लहर १०/२०७६ ढोढरी     १२ गिघामा भएको आलु 

५०% सम्म क्षगर् भएको 

४ गशर्लहर १०/२०७६    अनुमागनर् ५२ गक्िन्टल आलु क्षगर् 

भएको 

 अनु ुमागनर् १९० कठ्ठामा 

क्षगर् भएको 

४ गशर्लहर १०/२०७६ बादरभरीया     १२%क्षगर् 

४ गशर्लहर १०/२०७६ मािड     ६ गबघामा ५५% क्षगर् 
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४ गशर्लहर १०/२०७६ बेलुिा     ६ गबघामा ३०% आलु, 

टमाटरमा क्षगर् भएको 

४ गशर्लहर १०/२०७७ ढोढरी     १२ गिघामा भएको आलु 

१०% सम्म क्षगर् भएको 

४ गशर्लहर १०/२०७७ मछुिा   १०६ गक्िन्टल आलु क्षगर् भएको  २१२ कठ्ठामा क्षगर् भएको 

४ गशर्लहर १०/२०७७ बादरभरीया     ५५ गबघामा गशर्लहरले क्षगर् 

४ गशर्लहर १०/२०७७ मािड     ७ गबघामा २% क्षगर् 

४ गशर्लहर १०/२०७७ मिु ुिन     ५ गबघाको ३०% आलु 

शीर्लहरको कारणले क्षगर्, 

५ गबघामा १५% िुसातनी 

शीर्लहरको कारणले क्षगर् 

४ गशर्लहर १०/२०७७ बेलुिा     ५ गबघामा २०% आलु, 

टमाटरमा क्षगर् भएको 

४ सडक 

दघुतटना 

१०/६/२०७८ ढोढरी   साइकल ममतर् िनत २००० सम्मको 

लािर् िित 

एक जना मागनस 

घाइर्े भएको, 

१,५०,००० 
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सम्मको उपिार 

िित 

४ सडक 

दघुतटना 

१०/६/२०७८ बेलुिा   ५ केजीको भेडालाई गजपले मारेको, 

२५०० को क्षगर् 

  

४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

१२/१०/२०७६    १७ केगजको एउटा बाख्रा बाघले मारेको   

४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

१२/११/२०७२    १५ के ेजीको एउटा बाख्रा बाघले 

मारेको 

  

४ सडक 

दघुतटना 

१४/७/२०७८     २५ हजार बराबरको 

और्िी िरेको एउटा 

व्यगक्त घाइर्े हुाँदा 

 

४ सडक 

दघुतटना 

१५/१/२०७६ मिुिन   १५००००को उपिार िित १ जना घाइर्े  

४ रोिगकरा १५/६/२०७६ बसन्र्ा     २२० गिघामा २०% िानमा 

रोिगकरािारा क्षगर् भएको 

४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

१६/७/२०७८ बसन्र्ा   १५ केजीको एउटा संुिुर बाघले मारेको   

४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

१७/१२/२०६९    ३७ केजीको ३ िटा बाख्रा बाघले मारेको   

४ सडक 

दघुतटना 

१९/११/२०७७ ढोढरी    एक जना घाइर्े 

भएको, ४-५ 
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लािको उपिार 

िित 

४ हुरीबर्ास २/२०७२ मािड १ घर गटन सगहर् उडेको, २ 

कटेज उडेको, मेर बहादरुको घर 

उडेको 

 ५०००० को क्षगर्, १ लािको क्षगर्   

४ सपत दंश २/२०७५ बादरभरीया   उपिार िित १० हजार २ जना घाइर्े  

४ हुरीबर्ास २/२०७६ मछुिा ५ िट घरको छाना उडाएको  २५०००को क्षगर् भएको  अनुमागनर् २० िटा रुि 

भााँगिएको 

४ हुरीबर्ास २/२०७६ बादरभरीया २ िटा घरको छाना उडाएको  ३५ हजरको क्षगर् भएको   

४ सपत दंश २/२०७६ बादरभरीया   उपिार िित १५ हजार ३ जना घाइर्े  

४ हुरीबर्ास २/२०७६ बेलुिा आाँपको रुि घरमा िसेको, ९ 

िटा टायलको क्षगर् 

 ७२० को िित  एउटा आाँपको रुि घरमा 

िसेको 

४ हुरीबर्ास २/२०७६ बेलुिा गदलकुमारी घर्ी मिरको घरको 

छाना क्षगर् भएको 

 ७०००० ममतर्को क्षगर् भएको   

४ आिलािी २/२०७७ बादरभरीया   परालमा आिो लािेर ३५०० को क्षगर् 

भएको 

  

४ हुरीबर्ास २/२०७८ ढोढरी एउटा घरको छाना उडाएर क्षगर् 

भएको 

    

४ आिलािी २/२०७८ गशिशगक्त  शागन्र् 

मगहला सा.ब. 

    २० िटा रुि जलेको, जंिल 

भरर आिलािी, २३७ हेक्टर 

क्षेत्रफल 
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४ सपत दंश २/२०७८ मछुिा   ५० हजार   

४ सपत दंश २/२०७८ मछुिा   ३० हजार   

४ सपत दंश २/२०७८ मछुिा   १२ हजार   

४ आिलािी २/२०७८ बादरभरीया     १२० हेक्टरमा आिलािी, 

१० िटा िौठी, अगसना, 

सालको रुि जलेको 

४ आिलािी २/२०७८ मािड     ७० हेक्टलमा आिलािी 

४ हुरीबर्ास २/२०७८ बेलुिा     सरस्िर्ी सामुदागयक िनमा 

१५ िटा साल, िौठीको रुि 

ढलेको 

४ डुिान २/६/२०७७ बेलुिा     १२० गबघामा ४०% िान 

क्षगर् भएको 

४ बाढी २/६/२०७८ मछुिा     १३५ गिघामा २०% डुबान 

भएर िन क्षगर् भएको 

४ बाढी २/६/२०७८ बादरभरीया     ३८% बाली क्षगर् भएको 

४ हुरीबर्ास २/६/२०७८ मािड एउटा घरको छाना उडाएको, 

संुिुरको िोर उडाएको 

 ४० हजार को क्षगर्, ५ हजारक। क्षगर्  ९ िटा सालको रुि िसेको 
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४ बाढी २/६/२०७८ मिुिन     ८० गबघामा १५% िान क्षगर् 

भएको 

४ रोिगकरा २०/६/२०७७ बसन्र्ा     २२० गिघामा ३०% िानमा 

रोिगकरािारा क्षगर् भएको 

४ आिलािी २०४६ बादरभरीया एउटा घर जलेको  ८ िटा बाख्रा जलेको, घरको ३५ 

हजारको क्षगर् भएको 

  

४ रोिगकरा २०६३ बादरभरीया     ७% िानको गबउमा क्षगर् 

४ हुरीबर्ास २०६३ मािड   २५००० को क्षगर्, उपिार िित 

१५०००० 

डल्फ िढेको 

कारणले १ जना 

घाइर्े 

 

४ सडक 

दघुतटना 

२०६५ ढोढरी बस घरगभत्र पसेर आिा घर 

भत्केको 

 १५००० सम्मको घर ममतर् िित   

४ रोिगकरा २०६५ बादरभरीया     ५% िानको गबउमा क्षगर् 

४ सपत दंश २०६६ मािड    १ जनाको मतृ्यु  

४ हुरीबर्ास २०६९ ढोढरी २ िटा घरको छाना उडाएर क्षगर् 

भएको 

 १० हजार सम्मको क्षगर् भएको   

४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६९ बादरभरीया     हातीले १०% िानको क्षगर् 

४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७० मािड   १५ िटा बाख्रा र संुिुर   
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४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७० मािड     १३० गबघामा गनलिाई, 

बाँदेल, बााँदरले २% क्षगर् 

४ गशर्लहर २०७२ ढोढरी     १२ गिघामा भएको आलु 

१३% सम्म क्षगर् भएको 

४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७३ बादरभरीया   ४२ िटा बाख्रा, संुिुर बाघले मारेको   

४ रोिगकरा २०७३ बेलुिा     १२० गबघाको २५% 

बालीमा क्षगर् 

४ सपत दंश २०७३ बेलुिा   ८००० उपिार िित १ जना घाइर्े  

४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७४ ढोढरी     १८% रोिगकराले क्षगर् 

भएको 

४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७४ बादरभरीया   ३८ िटा बाख्रा र सुाँिुर मारेको   

४ रोिगकरा २०७४ बादरभरीया     २७% िानको क्षगर् 

४ सपत दंश २०७४ बेलुिा   ३६००० उपिार िित ३ जना घाइर्े  

४ आिलािी २०७५ ढोढरी     ९२ हेक्टर सम्म आिलािी 

जंिलमा भएको 

४ रोिगकरा २०७५ ढोढरी     २०% रोिगकराले क्षगर् 

भएको 
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४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७५ बादरभरीया   २० संुिुर, २३ बाख्रा बाघले मारेको   

४ रोिगकरा २०७५ बादरभरीया     २८% िानको क्षगर् 

४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७५ मािड   २५ िटा बाख्रा र संुिुर मारेको   

४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७५ मािड     १३० गबघामा गनलिाई, 

बाँदेल, बााँदरले ३% क्षगर् 

४ रोिगकरा २०७५ मिुिन     ८० गबघामा १०% 

रोिगकराले िान क्षगर् िरेको 

४ सपत दंश २०७५ मिुिन   सपतदंशले १ जनाको उपिार िित ५०००   

४ सडक 

दघुतटना 

२०७५ बेलुिा   ३५००० को पारोको क्षगर्   

४ आिलािी २०७६ ढोढरी     अनुमागनर् ९५ हेक्टर सम्म 

आिलािी जंिलमा भएको 

४ हुरीबर्ास २०७६ ढोढरी १ घरको छाना उडाएको  अनुमागनर् ३० हजार सम्मको क्षगर् 

भएको 

  

४ हुरीबर्ास २०७६ ढोढरी १ घरको छाना उडाएको  १७ हजार सम्मको क्षगर् भएको   

४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७६ ढोढरी     २०% बालीमा रोि गकराले 

क्षगर् िरेको 

४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७६ बादरभरीया   १८ िटा संुिुर, २५ िटा बाख्रा बाघले 

मारेको 
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४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७६ बादरभरीया     ५५% ६५० गबघामा िाईले 

िानको क्षगर् 

४ रोिगकरा २०७६ बादरभरीया     ३०% िानको क्षगर् 

४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७६ मािड िुल्ला िाईिस्र्ु    १६० गबघामा ४०% 

बालीको क्षगर् भएको 

४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७६ मािड   १९ िटा बाख्रा, ११ िटा संुिुर बाघले  

मारेको 

  

४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७६ मािड     १३० गबघामा गनलिाई, 

बाँदेल, बााँदरले ३%क्षगर् 

४ रोिगकरा २०७६ बेलुिा     १२० गबघाको १०% 

बालीमा क्षगर् 

४ सडक 

दघुतटना 

२०७६ बेलुिा  िाडीले गबजुलीको 

पोलमा ठोकेर २ 

गदन सम्म बती 

नभएको 

   

४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७७ ढोढरी   ५० िटा बाख्रा, संुिुर क्षगर् भएको; िर्ेनी 

५० िटा जनािरको क्षगर् 

  

४ आिलािी २०७७ ढोढरी     १०० हेक्टर सम्मको 

आिलािीबाट जंिल जलेको 

४ हुरीबर्ास २०७७ ढोढरी २ िटा घरको छाना उडाएको  १६ हजारको क्षगर् भएको   
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४ िट्याङ्ि २०७७ मछुिा     एउटा गसरपमको रुिमा 

हानेको 

४ सपत दंश २०७७ मछुिा   १२हजार प्रगर् मागनस, जम्मा ७२ हजार 

क्षगर् भएको 

६ जनालाई टोकेको  

४ हुरीबर्ास २०७७  अनुमागनर् १५ िटा घरको 

छाना उडाएको 

   ३५ िटा रुि ढलेको जंिलमा 

४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७७ घर+जंिल   २६ िटा बाख्रा+संुिुर बाघले मारेको   

४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७७ बादरभरीया   १० िटा संुग्र, १५ िटा बाख्रा बाघले  

मारेको 

  

४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७७ बादरभरीया     ६५० गबघामा िान ३५% 

िाईले क्षगर् िरेको 

४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७७ बादरभरीया     ५०% रगबको क्षगर् 

४ रोिगकरा २०७७ बादरभरीया     ३२% िानको क्षगर् 

४ आिलािी २०७७ बादरभरीया     ८० हेक्टरमा आजलािी, 

सानो बोटगबरुिा जलेको 

४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७७ मािड   १७ िटा बाख्रा, १५ िटा संुिुर बाघले 

मारेको 
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४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७७ मािड     १३० गबघामा गनलिाई, 

बाँदेल, बााँदरले ३% बालीमा 

क्षगर् 

४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७७ मािड िुल्ला िाईिस्र्ु    १६० गबघामा ५०% 

बालीको क्षगर् भएको 

४ रोिगकरा २०७७ बेलुिा     १२० गबघाको ४०% 

बालीको क्षगर् 

४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८ ढोढरी   ४५ िटा बाख्रा, संुिुर, बाघले मारेको   

४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८ बादरभरीया   ७० िटा बाख्रा/संुिुर बाघले मारेको   

४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८ मािड   १५ िटा बाख्रा, १० िटा संुिुर बाघले 

मारेको 

  

४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८ मािड     १३० गबघामा गनलिाई, 

बाँदेल, बााँदरले ३% बालीमा 

क्षगर् 

४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८ मािड िुल्ला िाईिस्र्ु    १६० गबघामा ४५% 

बालीको क्षगर् भएको 

४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८ मिुिन   िर्ेनी औसर्मा १० िटा बाख्रा बाघले 

माने 

िर्ेनी १० िटा 

बाख्रा बाघको 

कारण क्षगर् 

 



स्थानीय विपद ्तथा जलिायु उत्थानशील योजना-मधुिन नगरपावलका,बवदिया 

134 
 

४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८ बेलुिा   िर्तभरी १५ िटा बािरा बाघले माने 

िरेको 

 १२० गबघाको १५%िान 

क्षगर् बाँदेल, बााँदर, गनलिाई 

रब्बी १०% क्षगर् 

४ रोिगकरा २०७८ बेलुिा     १२० गबघाको ५%िान क्षगर् 

४ सडक 

दघुतटना 

२१/६/२०७८ बेलुिा   उपिार िित ८०००० ३ जना घाइर्े 

बाइको ठक्करबाट 

 

४ आिलािी २२/२/२०७७ बादरभरीया   १५०० को क्षगर् भएको परालमा आिो 

लािेर 

  

४ सडक 

दघुतटना 

२२/७/२०७८ ढोढरी   २ लाि ३० हजार सम्मको क्षगर् भएको १५ हजार सम्मको 

उपिार िित 

 

४ सडक 

दघुतटना 

२३/७/२०७८ मािड    १ जना घाइर्े  

४ हुरीबर्ास २५/४/२०७६ बसन्र्ा घरमा रुि िसेर नोक्सानी 

िरेको 

    

४ बाढी २५/५/२०७७ बादरभरीया     ८% िान डुबानमा परेर क्षगर् 

४ हुरीबर्ास २५/६/२०७८ बसन्र्ा     ११० गिघामा ५०% िानमा 

रोिगकरािारा क्षगर् भएको 

४ आिलािी २६/२/२०७६  आिलािी भएर एउटा घर क्षगर् 

भएको 
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४ रोिगकरा २६/६/२०७८ बसन्र्ा     २२० गिघामा २५% िानमा 

रोिगकरािारा क्षगर् भएको 

४ आिलािी २७/२/२०७८      ५ हेक्छलमा आिलािी भएर 

क्षगर् भएको 

४ हुरीबर्ास २८/१२/२०७७ बादरभरीया ८ िटा घरको छाना उडाएको  १ लािको क्षगर् भएको, प्रगर् घर १८ 

हजार 

  

४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२८/३/२०७७ बसन्र्ा   १६ लम्बरको एउटा संुिुर र १५ केजीको 

एउटा बाख्रा बाघले मारेको 

  

४ सपत दंश २८/५/२०७८     एउटा मगहला 

सपतको टोकाईबाट 

क्षगर् भएको 

 

४ बाढी २९-२/५/२०७१      गशिशगक्त िनको ३७ हेक्टर 

कटागन भएको 

४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

३-७/२०७८ बादरभरीया     ६५० गबघामा ३०% िाईले 

क्षगर् िरेको 

४ हुरीबर्ास ३/२/२०७७ मािड बोइलर र बाख्रा िोर  १५००००को क्षगर्, १०००० को क्षगर्   

४ हुरीबर्ास ३/२/२०७७ मािड     २५ िटा सालको रुि िसेको 

४ सपत दंश ३/२०७३ ढोढरी    १ जनाको मतृ्यु  
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४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

३/२०७८ बेलु ुिा   ५ केजीको एउटा पाठो बाघले मारेको   

४ हुरीबर्ास ३/६/२०७८ मछुिा एउटा घरमा रुि िसेर भत्केको  १० हजारको क्षगर्  अगसनाको रुि एउटा िसेको 

४ सडक 

दघुतटना 

३/८/२०७६ ढोढरी   ३०००को बाख्रा बाघले मारेको    

४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

४/२०७७ ढोढरी     २५% बालीमा रोि गकराले 

क्षगर् िरेको 

४ बाढी ४/२०७७  २ िटा घरमा पानी जम्मा भएको     

४ रोिगकरा ४/२०७७    ५५ गक्िन्छलको क्षगर्  ३७ गिघामा िोगभ गकराले 

क्षगर् िरेको 

४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

४/२०७८ ढोढरी     ३०० गिघामा १५% 

रोिगकराले क्षगर् िरेको (जोगड 

गकरा/िथारो) 

४ रोिगकरा ४/२०७८ मछुिा   अनुमागनर् २५ िटा बाख्रा र संुिुर, १ 

िोरू (१००००) 

  

४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

४/२०७८ बेलुिा   १५ केजीको ३ िटा भेडा बाघले मारेको    

४ हुरीबर्ास ५/१/२०७७ बसन्र्ा ५ िटा घरको छाना उडाएर क्षगर् 

भएको 

    

४ हुरीबर्ास ५/१२/२०७६ मािड     १२ िटा साल र अगसनाको 

रुि िसेको 
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४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

५/२०६३ मछुिा     हागतले अनुमागनर् २ गिघामा 

क्षगर् िरेको 

४ रोिगकरा ५/२०७३ मािड     २२% बालीमा क्षगर् 

४ रोिगकरा ५/२०७४ मािड     ३०% बालीमा क्षगर् 

४ आिलािी ५/२०७४ मािड   १३००००को भै ाँसी जलेर क्षगर् भएको, २ 

िटा बाख्रा ३००००को क्षगर्, 

५५००००को अटो आिलािीबाट क्षगर् 

भएको 

  

४ सपत दंश ५/२०७५ ढोढरी   ३०००० िित २ जना घाइर्े  

४ बाढी ५/२०७५ मछुिा ५ िटा घरमा एक गदन पानी 

जम्मा भएको 

 अनुमागनर् १२ गक्िन्टलको िान क्षगर् 

भएको 

  

४ रोिगकरा ५/२०७५ मािड     २५% बालीमा क्षगर् 

४ सपत दंश ५/२०७५ बेलुिा   २४००० उपिार िित २ जना घाइर्े  

४ सपत दंश ५/२०७६ ढोढरी   ७०००० िित ४ जना घाइर्े  

४ सपत दंश ५/२०७६ मछुिा    १ जना मान्छे मरेको  

४ रोिगकरा ५/२०७६ मािड     १६० गबघामा ४५% बालीमा 

क्षगर् भएको 

४ सपत दंश ५/२०७६ बेलुिा   उपिार िित २०००० १ जना घाइर्े  
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४ सपत दंश ५/२०७७ ढोढरी   ४५००० उपिार िित ३ जना घाइर्े  

४ सपत दंश ५/२०७७ बादरभरीया   उपिार िित प्रगर् मागनसको १० हजार २ जना घाइर्े  

४ रोिगकरा ५/२०७७ मािड     १६० गबघामा २५% बालीमा 

क्षगर् भएको 

४ सपत दंश ५/२०७७ बेलुिा   उपिार िित २०००० १ जना घाइर्े  

४ सपत दंश ५/२०७८ ढोढरी   उपिार िित १५००० एक जना सपतको 

टोकाइले घाइर्े 

भएको 

 

४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

५/२०७८ मािड   उपिार िित ६००० बाघको 

आक्रमणबाट घाइर्े 

 

४ रोिगकरा ५/२०७८ मािड     १६० गबघामा ५% बालीमा 

क्षगर् भएको 

४ सपत दंश ५/२०७८ मिुिन   सपतदंशले १ जनाको उपिार िित ३००० १ जना घाइर्े  

४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

५/२०७८ बेलुिा   १५ केजीको २ बाख्रा बाद्धको 

आक्रमणले क्षगर् 

  

४ सपत दंश ५/२०७८ बेलुिा   ३५०००को उपिार िित २ जना घाइर्े  

४ रोिगकरा ६/२०७६ मिुिन     ८० गबघामा ३०% िानमा 

रोिगकराले क्षगर् िरेको 
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४ रोिगकरा ६/२०७८ मिुिन     ८० गबघामा ५% बालीमा 

रोिगकराले क्षगर् िरेको 

४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

७/१२/२०७७    १३ केजीको एउटा िभतिर्ी बाख्रा बाघले 

मारेको 

  

४ रोिगकरा ७/२०७६ मछुिा   २४०० गक्िन्टल िान क्षगर् भएको  ८० गिघामा िान फौजी 

गकराले क्षगर् िरेको, ३५ 

गिघामा िेभी गकराले क्षगर्, 

िना + मत्रमा 

४ बाढी ७/२०७८ बादरभरीया     १०% िान डुबानमा परेर क्षगर् 

४ हुरीबर्ास ८/१/२०६८ बादरभरीया एउटा घरमा गपपलको रुि 

िसेर क्षगर् भएको 

४ िटा गबजुलीको 

पोल टुटेर ४ गदन 

सम्म गबजुली 

नभएको 

३५०० को क्षगर् भएको  एउटा गपपलको रुि ढलेको 

४ िट्याङ्ि ८/२/२०४५ बादरभरीया     २ िटा सालको रुिमा हानेको 

४ सडक 

दघुतटना 

८/२०७६ ढोढरी   एक लािको भै ाँसीलाई गरपरले मारेर 

क्षगर् भएको 

  

४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

९/६/२०७८ मािड    २ जना घाइर्े 

बाघको आक्रमणले 
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४ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

९/७/२०७८ ढोढरी   २००००० सम्मको उपिार िित २ आमा छोरी 

बाघको आक्रणले 

घाइर्े भएको 

 

४ सडक 

दघुतटना 

९/७/२०७८ ढोढरी   १९००० बाइकको क्षगर् भएको २ जना घाइर्े भएको  

५ गशर्लहर प्रर्े्क साल शगक्तपुर     ५ गबिाहामा लिाएको 

र्रकारी नास हुाँदा ५ लाि 

बराबरको क्षर्ी 

५ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

प्रत्येक साल शागन्र्पुर   ५० गबिाहा जगममनाप्रत्येक साल २ 

लाि बराबरको बालीमा क्षर्ी 

  

५ गशर्लहर प्रत्येक साल शागन्र्पुर   १५ गबिाहको र्रकारी क्षर्ी हुाँदा ३ लाि 

बराबरको क्षर्ी 

  

५ रोिगकरा प्रत्येक साल    १५० गबिाहामा लिाएको बालीमा ३ 

लाि बराबरको क्षर्ी 

  

५ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

प्रत्येक साल कृष्ट्णनिर टोल   १२ िटा बाख्रा मारेको   

५ गशर्लहर प्रत्येक साल कृष्ट्णनिर टोल   २ लाि क्षगर्  २० गबिाहामा लिाएको 

आलुमा २० प्रगर्शर् क्षर्ी, 

५ रोिगकरा प्रत्येक साल कृष्ट्णनिर टोल     बालीनालीमा कररब १० 

प्रगर्शर् क्षर्ी 

५ हुरीबर्ास प्रत्येक साल रामनिर टोल २०० घरको छानो  ४ लाि िरािरको क्षगर्   
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५ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

प्र२०७७ शगक्तपुर   उपिारमा १२ हजार िित लगलसरा पुन बाघ 

आक्रमणले घाइर्े 

 

५ सपत दंश २०४३ शगक्तपुर    कनुत ित्रीको मतृ्यु  

५ बाढी २०४४ भार कृष्ट्णनिर टोल   २५० कुइन्टल िान नस्ट  ६० गबिाहामा लिाएको 

िानमा क्षर्ी 

५ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०४५ भार कृष्ट्णनिर टोल    कालु बुढाको छोरर 

िगम्रको मतृ्यु 

 

५ सपत दंश २०४५/०२/२५ कृष्ट्णनिर टोल    राम बहादरुको 

श्रीमर्ीको मतृ्यु 

 

५ बाढी २०५१ भार कृष्ट्णनिर टोल   ४०० कुइन्टल िान नस्ट  १५० गबिाहामा लिाएको 

५ सपत दंश २०५४/०३/२२ शागन्र्पुर   िगिसराको मतृ्यु   

५ सपत दंश २०५५/०३/२५ शागन्र्पुर   राम बहादरु नेपाली र यौना रानाको मतृ्यु   

५ अगसना २०६०/१२/३०    १० गबिाहा मा लिाएको िहुाँ,मसुरो,िना 

केराउ र र्रकारी बालीमा क्षर्ी हुाँदा ५ 

लाि बराबरको क्षर्ी 

  

५ आिलािी २०६१ मंिगसर रामनिर टोल   १० लाि बराबरको समान क्षर्ी आस्था थापाको 

मतृ्यु, मंजु थापा र 

अगस्िन थापा घाइर्े 
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५ अगसना २०६२ िैत्र कौगसलापुर   ४ गबिाहामा लिाएको केराउ, िना र िहुाँ 

क्षर्ी हुाँदा ३ लाि बराबरको क्षर्ी 

  

५ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६३ भार रामनिर टोल   २४ गक्िन्टल बरािरको क्षगर् २ गबिाहामा 

लिाएको मकै क्षर्ी 

 

५ अगसना २०६४ शगक्तपुर     २० गबिाहामा लिाएको 

र्रकारी बागल नस्ट 

५ अगसना २०६४ िैत्र कृष्ट्णनिर टोल   िहुाँ, िना,मसुरो,र्ोरी लिायर्को 

बालीमा २० आठ लाि बराबरको क्षर्ी 

  

५ सपत दंश २०६५ असार शगक्तपुर    िर्ात ७को कालु 

नेपालीको मतृ्यु 

 

५ सडक 

दघुतटना 

२०६७ माघ कृष्ट्णनिर टोल   उपिारमा २० लाि िित आगशर् लागमछाने 

घाइर्े 

 

५ बाढी २०७१/०४/३१ रामनिर टोल १ घर भत्केको  ३० हजारको क्षर्ी  ३० गबिाहामा लिाएको िान 

र मकै िरर २० प्रगर्शर् क्षर्ी 

५ हुरीबर्ास २०७२ कौगसलापुर १ घर िोठको छानो उदाएको  १ लाि बराबरको क्षर्ी   

५ िट्याङ्ि २०७२ असार रामनिर टोल घरमा क्षर्ी  २० हजार बराबरको क्षर्ी श्रीमान थारु र 

पोटीलाल थारु 

घाइर्े 

 

५ सडक 

दघुतटना 

२०७२ जेठ कृष्ट्णनिर टोल    होम बहादरु 

मल्लको मतृ्यु 

 



स्थानीय विपद ्तथा जलिायु उत्थानशील योजना-मधुिन नगरपावलका,बवदिया 

143 
 

५ सपत दंश २०७४ असार शगक्तपुर   उपिारमा १२ हजार िित भएको भुगमसरा घाइर् े  

५ सडक 

दघुतटना 

२०७५ कौगसलापुर    िर्ात७२को ढाटू थारु  

५ सपत दंश २०७५ असार रामनिर टोल    िुञ्जन गब.क.को 

मतृ्यु 

 

५ बाढी २०७५/०३/१८ शागन्र्पुर   ४ िटा िसी बाघले मादात ६० हजार 

बराबरको क्षर्ी 

  

५ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७६ पौर् कौगसलापुर   बाघले ३ िटा बाख्रा र ३ िटा भेडा मादात 

३५ हजार बराबरको क्षर्ी 

  

५ गशर्लहर २०७७ कौगसलापुर   २ गबिाहामा लिाएको र्रकारी क्षर्ी हुाँदा 

२ लाि बराबरको क्षर्ी 

  

५ महामारी २०७८ /०६/०५ शगक्तपुर     ओम प्रकाश नेपाली र यम 

कुमारी थापा मिर 

५ बाढी २०७८ /०६/३१ कौगसलापुर   १० गबिाहामा लिाएको ५ लाि 

बराबरको िान क्षर्ी 

  

५ महामारी २०७८ जेठ कृष्ट्णनिर टोल    र्ेज बहादरु डााँिी र 

कणत बहादरु ित्रीको 

मतृ्यु 

 

५ सडक 

दघुतटना 

२०७८/०५/२७    उपिारमा ८ लाि िित भएको िोरि बहादरु हमाल 

ठकुरी को मतृ्यु 
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५ सडक 

दघुतटना 

२०७८/०६/२२    ७ लाि उपिार िित भएको टोप बहादरु िड्का 

घाइर्े 

 

५ बाढी २०७८/०६/३० शगक्तपुर     २० गबिाहामा लिाएको 

िनमा क्षर्ी हुाँदा ६० कूइन्टल 

क्षर्ी 

५ बाढी २०७८/०६/३०    १५३ गबिाहामा लिाएको २५०० कु 

न्टल िान नस्ट 

  

५ बाढी २०७८/०६/३१ रामनिर टोल     ६० गबिहमा लिाएको 

िानमा ४० प्रगर्शर् क्षर्ी 

५ हुरीबर्ास २०७८/०६/३१ शगक्तपुर नरबहादरु बस्नेर्को कुिुरा   १०० िटा ब्रोइलर 

कुिुरा मदात ३० 

हजार बराबरको 

क्षर्ी 

 

५ बाढी २०७८/०७/०२ बरिाउाँ   २५ गबिाहामा 

लिाएको २०० 

कुइन्टल िान क्षर्ी 

 

६ ३० िर्त 

पगहले 

आिलािी . , . . . . 

६ अगहले आिलािी . , . . . . 

६ महामारी कोरोना श्रीकैडा   २० हजार बराबरको उपिार िित  हररराम थारुको मतृ्यु 
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६ बाढी प्रत्येक िर्त बुद्दनिर     १०० गबघामा नोक्सान 

६ रोिगकरा प्रत्येक िर्त श्रीकैडा   ५०% उत्पादनमा कगम  बालीमा सबै ििैरा गकरा, 

पोके गकरा लािेको 

६ बाढी प्रत्येक िर्त मिुिन बजार     काटेको िान क्षगर् ५०% 

६ महामारी २०४७ श्रीकैडा झाडापिाला  १० हजारको क्षगर् ३ जना  

६ बाढी २०५१ मिुिन बजार घरमा भएको जनािर सबै 

डुबाएको 

पुल, सामुदागयक 

भिन बिाएको 

१० लाि क्षगर्  िेगर् िाली सबै नस्ट भएको 

६ िट्याङ्ि २०५३ श्रीकैडा    महागबर र मायाको 

मतृ्यु 

 

६ महामारी २०५४ बुद्दनिर   १० लािको नोक्सानी भगनसरा रागज, 

गिकास रागज 

शारीररक अपाङ्ि 

 

६ सडक 

दघुतटना 

२०५६ श्रीकैडा   १ लािको क्षगर् शारीररक असक्तर्ा  

६ सडक 

दघुतटना 

२०६० श्रीकैडा   ५ लाि शरीर अङ्िभङ्ि  

६ हुरीबर्ास २०६० श्रीकैडा मगन्दर भगत्कएको  ६० हजार   
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६ भुकम्प २०६३ बुद्दनिर अम्बर बहादरु िशी १, बोका १  २० हजार नोक्सानी   

६ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६४ बुद्दनिर िीर बहादरु िड्काको िोठ 

गभत्र बाघ पसेर ५ िटा बाख्रा १ 

िाई िाएको 

 ८० हजार नोक्सानी   

६ सडक 

दघुतटना 

२०६४ श्रीकैडा   २० हजार क्षगर् शारीररक असक्तर्ा, 

आाँिामा िोट 

लािेको 

 

६ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६५ बुद्दनिर रत्न िलीको १ िसी, १ बाख्रा, 

बाघले िाएको 

 २० हजारक नोक्सान   

६ सुख्िा 

िडेरी 

२०६७-०६ श्रीकैडा   ६०%ले आगथतक क्षगर्  १०० गबघाको गबउ रािेको 

गबउ रािेको सबै सुकेको 

६  २०६८-११-०९ श्रीकैडा गिकास गनमातण कायत 

आकगस्मक मतृ्यु 

 १० हजार क्षगर् बुद्दराम थारु १ 

जनाको मतृ्यु 

 

६ आिलािी २०७० बुद्दनिर   ६ हजारको नोक्सान  १ गबघाको परल जलेको 

६ भुकम्प २०७१-०१-१२ श्रीकैडा मगन्दर भत्केको  १ लािको क्षगर्   

६ सुख्िा 

िडेरी 

२०७२ बुद्दनिर     १० गबघा जगिा गबउ रािेको 

नोक्सानी 

६ भुकम्प २०७२ बुद्दनिर टंक बहादरु िलीको घर 

भगत्कएको 

 ३ लािको आगथतक क्षगर्   
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६ भुकम्प २०७२ बुद्दनिर ठिीराम थारुको छर् िकेको  २ लािको ममतर् िित   

६ भुकम्प २०७२ मिुिन बजार घर िगकत एको     

६ हुरीबर्ास २०७३ बुद्दनिर  मगन्दरको टहरो 

भत्काको 

   

६ सपत दंश २०७३ श्रीकैडा   १५ हजार क्षगर् एन्जल िौिरी घाइर्े  

६ िट्याङ्ि २०७३ मिुिन बजार    १ जना मान्छेको 

मतृ्यु 

 

६ हुरीबर्ास २०७३ श्रीनिर घरको टाइल उदाएको  ३० हजारको क्षगर्   

६ हुरीबर्ास २०७४ बुद्दनिर िड्क बहादरु राजीको पुरै 

घरको टाइल उडाएको 

 २ लािको िित ममतर्   

६ हुरीबर्ास २०७४ बुद्दनिर मानगसङ साकीको घर 

भत्काएको इट्टाको गभता 

भत्केको 

 १ लाि ५० हजार ममतर् िित   

६ हुरीबर्ास २०७४ बुद्दनिर गर्लक राजी घरको छाना 

उडाएको 

 ९० हजारको ममतर् िित   

६ सुख्िा 

िडेरी 

२०७४ श्रीकैडा   ६ लािको क्षगर्  मसुको िना केरु सबै नस्ट 

६ हुरीबर्ास २०७४ मिुिन बजार     रुि ढलेको 
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६ सडक 

दघुतटना 

२०७४ श्रीनिर +िट्टा   ८ लाि बराबरको क्षगर् ढाडको मेरुदण्ड 

भागिएको 

राम ुनेपाली बाइकले 

ठक्कर गदंदा घाइर्े 

शारीररक अपाङ्ि 

 

६ सडक 

दघुतटना 

२०७५ बुद्दनिर   ३ लाि को नोक्सानी हररहर सापकोटा 

घाइर्े 

 

६ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७५ मिुिन बजार   १ लािको क्षगर्  बादरले िेगर् िाली मकैं  सबै 

नस्ट िरेको 

६ हुरीबर्ास २०७५ श्रीनिर   ६० हजार बराबरको क्षगर्   

६ सडक 

दघुतटना 

२०७६ मिुिन बजार   १ लाि जगर्को क्षगर् १ जना मागनस 

घाइर्े 

 

६ हुरीबर्ास २०७६ श्रीनिर   २० हजारको क्षगर्   

६ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७६-०८ मिुिन बजार २ िटा िसी बाघले िाएको  ३५ हजारको क्षगर्   

६ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७६-११ श्रीकैडा   १५ हजार क्षगर्   

६ गशर्लहर २०७७ बुद्दनिर   १ लािको क्षगर्  २ गबघा जगिा मा आलु र 

टमाटर नोक्सानी 

६ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७७ श्रीकैडा बंिुर बाख्रा िाएको रामगसंह 

थारु 

 १० हजारको क्षगर्   

६ सडक 

दघुतटना 

२०७७ मिुिन बजार   ४ लािको क्षगर् सगहल्को िोरको 

ढाडको मेरुदण्ड 

भागिएको 
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६ हुरीबर्ास २०७७-०१-३० श्रीकैडा घरको गटन उदाएको र घरको 

बन्न ढलेको लोक राज पररयार 

 १लि् ५० हजार क्षगर्   

६ सडक 

दघुतटना 

२०७७-०३ मिुिन बजार   १ लािको क्षगर् ३ जना मागनसलाई 

िोट लािेको 

 

६ आिलािी २०७७-०८-०५ श्रीकैडा   ५००० नाराबको क्षगर्  १५ कट्ठाको परालमा 

आिलािी 

६ सडक 

दघुतटना 

२०७७-०८-२९ मिुिन बजार   ८ लाि उपिार िित, ५ लाि मरृ्कलाई 

गदएको 

घटना स्थलमा १ 

जनाको मतृ्यु अरु 

घाइर्े 

 

६ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७७-११ श्रीकैडा   ४५००० को बाख्रा बाघले िाएको   

६ महामारी २०७८ बुद्दनिर    मनु भण्डारीको मतृ्यु  

६ महामारी २०७८ मिुिन बजार    कोरोनको कारण 

मदन भण्डारी र कणत 

ब. ित्रीको मतृ्यु 

 

६ सडक 

दघुतटना 

२०७८ श्रीनिर   १ लाि उपिार िित नैनसरा सुनारको 

िुट्टा भागिएको 

 

६ सडक 

दघुतटना 

२०७८-०१ मिुिन बजार   २ लािको उपिार िित १ जना घाइर्े १ 

जना बच्िाको मतृ्यु 

 

६ गििुगर्य 

दघुतटना 

२०७८-०३ मिुिन बजार   ३ लाि िित सुगदप बस्याल र नेत्र 

ब. हमाल शारीररक 

अपाङ्ि भएको 
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६ सपत दंश २०७८-०५ श्रीनिर   १५ हजार उपिार िित १ जना घाइर्े  

६ सडक 

दघुतटना 

२०७८-०५-३० श्रीकैडा   १ लाि हार् भागिएको 

सुभास िन्द थारु 

 

६ सपत दंश २०७८-०६ बुद्दनिर   २० हजारको क्षगर् सन्र्ोस राजी घाइर्े  

६ सडक 

दघुतटना 

२०७८-०६-२० बुद्दनिर   १ लाि ७५ हजारको क्षगर् गलल बहादरु ित्री 

शारीररक अपाङ्ि 

 

६ बाढी २०७८-०७-०२ बुद्दनिर     १५० गबघा काटेक िान 

डुबायो, ५० गबघा नकाटेको 

िान डुबायो 

६ बाढी २०७८-०७-०२ श्रीकैडा     १०० गबघा नकाटेको , २० 

गबघा काटेको िान क्षगर् 

६ बाढी २०७८-०७-०२ मिुिन बजार   ८० हजार बराबरको क्षगर्  १५ गबघा िान काटेको िान 

नोक्सान 

६ बाढी २०७८-०७-०२ िट्टा+कोइला भट्टी 

+श्रीनिर+िणर्न्त्र 

२/३ नम टोल 

  ६ लाि बराबरको िान क्षगर् , ५ लाि 

िानको क्षगर् 

 २० गबघा काटेको िान क्षगर्, 

१५ गबघा नकाटेको िान 

क्षगर्, 

६ आिलािी २०७८-०७-११ श्रीनिर िोठ जलेको  २० हजारको क्षगर्   

७ हुरीबर्ास साल शुक्र िस्र्ी (नयां 

िगस्र् िाउाँ) 

  रु १,००,००० क्षगर् (रामगजिन थारू)   
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७ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

हरेक िर्त िंिा िस्र्ी   ५० िाख्रा, िोरु मारेको र रू 

२०,००,००० बराबरको िनमाल 

नोक्सान भएको 

 २५० गिघा िान, मकै, िहंु 

३५% जगर् क्षगर् िरेको 

७ सपत दंश २०३४ देगि 

२०६० सम्म 

दशरथ िस्र्ी    १५० जनाको मतृ्यु 

भएको 

 

७ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०३५ शुक्र िस्र्ी 

(प्रिर्ीबजार) 

   १० जनाको मतृ्यु, ४ 

जना घाईर्े 

(बालमाया थारू, 

गप्रर्म श्रेष्ठ, सुष्ट्मा 

िडेल, राम कुमार 

िौिरी 

 

७ रोिगकरा २०४३ दशरथ िस्र्ी     २५% िना िागल नोक्सान 

भएको 

७ हुरीबतास २०४५ गंगा िस्ती ५० घर     

७ िट्याङ्ि २०४८ दशरथ िस्र्ी     १ सालको रुि मरेको 

७ िट्याङ्ि २०५० िंिा िस्र्ी १ घर (गटकाराम उपाध्याय)  रु २,००,०००  १ सालको रुि र्था १ 

गपपलको बोट नोक्सान 

भएको 

७ डुिान २०५२ साउन दशरथ िस्र्ी पुष्ट्पलाल माित भत्केको, १५ घर 

भत्केको 

   १५० गिघामा लिाएको 

कपास नोक्सान भएको, १५० 

गिघामा लिाएको िान िाली 

नस्ट भएको 
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७ रोिगकरा २०५५      २०० गिघामा लिाएको 

मसुरो, िना नोक्सान िरेको 

७ अगसना २०५९ िंिा िस्र्ी (बोडतर 

लाईन) 

१ घर  १,००,०००   

७ अगसना २०६० िंिा िस्र्ी ३० घरको छाना (टायलको)    १० गिघामा लिाएको िान र 

मकै नोक्सान िरेको 

७ सुख्िा 

िडेरी 

२०६०-२०६५ िं ंिा िस्र्ी     ३०० गिघामा लिाएको िान 

िागललाई असर िरेको 

७ महामारी २०६२ िंिा िस्र्ी   रु १०,००,००० २०० जना मागनस 

झाडा पिालाबाट 

प्रभागिर् भएको 

 

७ हुरीबर्ास २०६३ दशरथ िस्र्ी नेपाल रागष्ट्रय आिारभुर् 

गििालयको १० िटा गटन 

उडाएको 

    

७ हुरीबर्ास २०६३ दशरथ िस्र्ी १४६ घरको छाना  रु ५००००० नोक्सान   

७ हुरीबर्ास २०६३ जेष्ठ १७ दशरथ िस्र्ी १ घर भत्केको (डम्बर बहादरु 

िागनयां) 

 रु १५०००० नोक्सान भएको   

७ गशर्लहर २०६५ दशरथ िस्र्ी   ५० िटा घरपालुिा जनािर प्रभागिर् 

भएको 

  



स्थानीय विपद ्तथा जलिायु उत्थानशील योजना-मधुिन नगरपावलका,बवदिया 

153 
 

७ हुरीबर्ास २०६६ िैत्र िंिा िस्र्ी    १ जनाको मतृ्यु 

भएको (पगिर्ा 

गिक) 

 

७ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६६ भार शुक्र िस्र्ी   उपिारमा रु २०,००० िित भएको १ जना घाईर्े 

(राजेश थारू) 

२ गिघा िान क्षगर् िरेको 

७ डुिान २०६६ भार शुक्र िस्र्ी (प्रिर्ी 

बजार िल्ला टोल) 

५ घर डुिान भएको (हरर प्रसाद 

थारु, राम लैटन थारु, अङ्िगन 

थारु, रंगिलाल थारु, राजेश 

प्रसाद थारु), प्रिगर्बजार देगि 

कुशुम्बा बजार जाने बाटो 

भत्केको 

 रु ३,००,००० लाि बराबरको घरमा 

रािेको अन्न नोक्सान भएको 

 ३० गिघामा लिाएको िान 

बागल नस्ट भएको 

७ गशर्लहर २०६६ मंगसर शुक्र िस्र्ी   १५% क्षगर्  १५ गिघामा लिाएको आलु, 

र्ोरी, िना, िोलभेडा क्षगर् 

िरेको 

७ सपत दंश २०६८ र्ारार्ाल बोडतर 

लाईन 

   ५ जना घाईर्े 

(लालदय थारु, 

लगक्षराम थारु, 

अिर्ारी थारु, 

सुगदप थारु, 

गठगलमाया श्रेष्ठ 

 

७ सपत दंश २०७४ शुक्र िस्र्ी (दाङ्िु 

टोल) 

   १ जना को मतृ्यु 

(अञ्जली गिक) 
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७ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७६ असोज िंिा िस्र्ी र्था 

बोडतर लाईन 

    १०० गिघामा लिाएको िान 

हागत र्था छाडा िोरुले 

नोक्सान िने िरेको 

७ सपत दंश २०७६ देगि 

२०७८ 

शुक्र िस्र्ी (दाङ्िु 

टोल) 

  उपिारमा रु ३०,००० िित भएको   

७ सडक 

दघुतटना 

२०७६ फाल्िुन र्ारार्ाल बोडतर 

लाईन 

२ मोटर साईकल  उपिारमा रु ७००००० २ जना घाईर्े 

(नारायण शाही, 

सुरेश यादि) 

 

७ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७६ भार र्ारार्ाल     ३ गिघामा लिाएको िान 

बागल नस्ट िने िरेको 

७ गशर्लहर २०७६ माघ िंिा िस्र्ी     १०० गिघामा लिाएको 

आलु, साि सगब्ज नोक्सान 

भएको 

७ डुिान २०७६ श्रािण िंिा िस्र्ी २ घर (गशबु ठाना मिर र्था 

उहाको काका) 

 रु २,००,०००   

७ रोिगकरा २०७७ र्ारार्ाल   १०००००  १५ गिघामा लिाएको िना, 

र्ोरी, मकै नस्ट िने िरेको 

७ सडक 

दघुतटना 

२०७७ दशरथ िस्र्ी    १ मतृ्यु, १ घाईर्े 

(जनक देगि) 
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७ सपत दंश २०७७ असार िंिा िस्र्ी   उपिारमा रु ५०,००० िित भएको २ जना घाईर्े 

(कमला सुनार र 

िोकलाको आमा) 

 

७ आिलािी २०७७ कागर्तक िंिा िस्र्ी १ घर (लगलर् गिकको घर)     

७ आिलािी २०७७ पुर् शुक्र िस्र्ी (नयां 

िस्र्ी िाउाँ) 

  उपिारमा रु १,००,००० िित भएको १ जना घाईर्े (गिर्ा 

थारु) 

 

७ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७७ भार शुक्र िस्र्ी (नयां 

िस्र्ी िाउाँ) 

    ५ गिघामा लिाएको िानको 

क्षगर् भएको 

७ हुरीबर्ास २०७७ भार शुक्र िस्र्ी (प्रिर्ी 

बजार) 

१ घर (शमशेर ब. दमाई)     

७ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७७ भार र्ारार्ाल बोडतर 

लाईन 

    लिभि २ गिघामा लिाएको 

िान प्रत्यक िर्त नस्ट िने 

िरेको 

७ रोिगकरा २०७७ मंगसर िंिा िस्र्ी     २०० गिघामा लिाएको अन्न 

िागलमा रोिगकराले उत्पादन 

कम भएको 

७ रोिगकरा २०७७ मंगसर शुक्र िस्र्ी     ४० गिघामा लिाएको िना, 

र्ोरी, मकै नोक्सान भएको 

७ गशर्लहर २०७७ माघ िंिा िस्र्ी     ६ गिघामा लिाएको आलु, 

िोलभेंडा, र्था गसजनल 

र्रकारी 
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७ सडक 

दघुतटना 

२०७७ माघ १० 

िर् े

   उपिारमा रु २,००,००० िित भएको १ जना घाईर्े 

(आरर्ी थापा) 

 

७ सडक 

दघुतटना 

२०७७ साउन िंिा िस्र्ी   और्गि उपिारमा रु ५०,००० िित 

भएको 

२ मतृ्यु (दिुात महर्ो 

र जुना िौिरी) र १ 

घाईर्े (अगिक्षर् 

गिक) 

 

७ सपत दंश २०७८ र्ारार्ाल   रु २००००० उपिारमा िित २ जना घाईर्े 

(टोकेको) 

 

७ डुिान २०७८ शुक्र िस्र्ी     १० गिघामा लिाएको िान 

नोक्सान भएको 

७ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८ असार िंिा िस्र्ी     १०० गिघा िान प्रत्यक िर्त 

नोक्सान हुने िरेको 

७ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८ असोज बोडतर लाईन १ घर  १,५०,०००  २० गिघा िान नोक्सान 

७ डुिान २०७८ असोज िंिा िस्र्ी     ७०% िान िागलमा नोक्सान 

िरेको 

७ हुरीबर्ास २०७८ असोज िंिा िस्र्ी     २०० गिघामा लिाएको िान 

नोक्सान भएको 

७ डुिान २०७८ कागर्तक र्ारार्ाल     १५ गिघामा लिाएको िान 

नोक्सान भएको 

७ सपत दंश २०७८ कागर्तक िंिा िस्र्ी   उपिारमा रु १५,००० िित भएको ३ जना घाईर्े भएको 

(अन्जली गिक, 

 



स्थानीय विपद ्तथा जलिायु उत्थानशील योजना-मधुिन नगरपावलका,बवदिया 

157 
 

गर्न गकमारी गिक, 

सुगनर्ा गिक) 

७ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८ कागर्तक िं ंिा िस्र्ी र्था 

िोडतर लाईन 

  रु १,००,००० बराबरको पशुिौपायाको 

क्षगर् हुने 

 ५ गिघामा लिाएको िान 

नोक्सान भएको 

७ महामारी २०७८ कागर्तक शुक्र िस्र्ी 

(प्रिर्ीबजार) 

   १ मतृ्यु भएको 

(गनमतला गिरी) 

 

७ हुरीबर्ास २०७८ कागर्तक 

१९ 

शुक्र िस्र्ी (प्रिर्ी 

बजार) 

  रु ४,००० बजारको गटन नोक्सान भएको 

(िोगिन्द िौर्मको) 

  

७ महामारी २०७८ जेठ 

(COVID-19) 

िंिा िस्र्ी   राम बहादरु साकीको उपिारमा रु 

२,००,००० िित भएको 

१० जना स्थागनय 

व्यगक्तहरु प्रभागिर् 

भएको (गिर्ािार 

गिक, सगिर्ा 

रसाईगल, गिर्ा 

दजी, सुनकुमार 

लामा, गदल बहादरु 

सुनार, सरोज 

गज.गस., जस्मा 

गिक, राम बहादरु 

साकी, बले गिक, 

सागन्र् गिक) 

 

७ महामारी २०७८ जेठ 

(COVID-19) 

र्ारार्ाल   रु ३००००० उपिारमा िित १ मतृ्यु (झुरा गसंह 

भण्डारी) , १ घाईर्े 

(मािि भण्डारी) 
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७ महामारी २०७८ जेठ 

(COVID-19) 

गिन्र्ामुगन िोक   उपिारमा रु ७००००० १ मतृ्यु (पे्रमलाल 

सुनार) 

 

७ सडक 

दघुतटना 

२०७८ भार िंिा िस्र्ी   र्ारादेिी न्यौपानेको उपिारमा रु 

१२,००० िित भएको 

  

७ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८ भार शुक्र िस्र्ी (नयां 

िगस्र् िाउाँ) 

  ५ बाख्रा (१ बाख्रा िरािर रु १३,००० 

नोक्सान) 

 ९ गिघा िान लिाएको 

७ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८ भार र्ारार्ाल बोडतर 

लाईन 

    ३ गिघामा लिाएको िान 

नोक्सान भएको 

७ सडक 

दघुतटना 

२०७८ मंगसर र्ारार्ाल   रु ३००००० उपिारमा िित १ जना घाईर्े (महेश 

िौिरी) 

 

७ महामारी २०७८ मंगसर शुक्र िस्र्ी 

(प्रिर्ीबजार 

  उपिारमा २,००,००० िित भएको १ गिरागम भएको 

(निराज अगिकारी) 

 

७ सडक 

दघुतटना 

२०७८ मंगसर शुक्र िस्र्ी (प्रिर्ी 

बजार) 

  उपिारमा रु ३०,००० बरािर िित 

भएको 

१ घाईर्े  

७ आिलािी २०७८ मंगसर २५ 

िर् े

शुक्र िस्र्ी (प्रिर्ी 

बजार) 

  पसल (रु १०,०००) नोक्सान   

८ गििुगर्य 

दघुतटना 

०२/१०/२०७४ कुसुम्बा बजार ( 

गदल बहादरु 

पररयारको घरमा 

गबजुली सटत भएर ) 

  गदल बहादरु पररयारको पसलमा 

आिलािी हुाँदा ३ लाि बराबरको क्षर्ी 
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८ डुिान ०५/०४/२०६२ कुसुम्बा बजार २० घर डुबानले भगत्कएको  घरमा क्एर्र्ीको सरसामान र िाद्यान्न 

गबगग्रएर १० लाि बराबरको 

  

८ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

१८/०४/२०७५ कुसुम्बा बजार   बाघले ४ बाख्रा र २ सुाँिुर मदात १ लाि 

बराबरको क्षर्ी 

  

८ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०४२-०६-१४ गशिनिर   जंिली जनािर गनलिडी र बाघले ८० 

हजार बराबरको िान क्षगर् 

 गनलिडी र बाँदेलले ५ 

गबघाको िान िाएर क्षगर् 

८ आिलािी २०४५-१२-२१ बााँसपानी टोल १ िोठमा आिलािी भएको  िोठमा रागिएको पलाई ८, िौिर् ३० 

जाली ६० हजार बराबरको नोक्सान 

भएको 

  

८ हुरीबर्ास २०४७ िणेशपूर १०० घरिुरीको टायल, गटनको 

छाना फागलएको 

 १०० घरिुरीको आगथतक क्षगर् भएको, 

गटन छाना िित ८/९ लाि िित 

  

८ हुरीबर्ास २०४७ िणेशपूर  गबघलायाको छाना 

उडाएको 

७० हजार सम्म गटनको नोक्सान   

८ हुरीबर्ास २०४७ दिुातपूर घरको छाना गबिालयको छाना गबिालय क्षगर् ५० हजार सम्म क्षगर् र घर 

िित २५ हजार सम्म क्षगर् 

  

८ सपत दंश २०५०-०२-०३ बााँसपानी टोल   सपतको टोकाई बाट उपिार िनत नपाई 

मतृ्यु 

घनश्याम िलीको 

मतृ्यु 

 

८ बाढी २०५२-०४-१६ गशिनिर   ५ िटा ियर र ५ िटा सालको रुि 

बिौडा ५ लाि बराबरको क्षगर् 

 सामुदागयक िन २५० गम 

सम्म जगमन कटान भएर ियर 

५ र सालको ५ िटा रुि 

बिाएको 
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८ आिलािी २०५३-११-१८ बााँसपानी टोल १ िोठमा आिलािी भएको  िोठको काठ जलेर ३० हजार बराबरको 

क्षगर् 

  

८ सपत दंश २०५३-१२-१५ बााँसपानी टोल   २० हजार उपिार िित अगनस िड्का 

सपतको टोकाई बाट 

घाइर्े 

 

८ सपत दंश २०५४ दिुातपूर   १५ हजार सम्म उपिार िित िालि आिायत 

सपतदंश बाट मतृ्यु 

भएको 

 

८ रोिगकरा २०५४-(फौजी 

गकरा, लाही 

गकरा, ििैरा 

गकरा) 

िणेशपूर   २२० गबघाको िना, र्ोरी, मसुरो, सबै 

नस्ट आगथतक क्षगर् 

 २२० गबघामा िना, र्ोरी, 

मसुरो, सबै नस्ट भएको काम 

नलागने िरर 

८ सपत दंश २०५५ दिुातपूर   १० हजार सम्म उपिार िित सपत दंश िारा 

बसुन्िरा गसररस को 

मतृ्यु 

 

८ रोिगकरा २०५५-११-१५ बााँसपानी टोल   १० गबघामा लाएको िना, र्ोरी, केराउमा 

लाही गकरा र झुसीली गकराले १ लाि 

बराबरको क्षगर् 

 १० गबघा जगमनमा लाएको 

िेगर् लाही गकरा र झुसीली 

गकराले क्षगर् 

८ हुरीबर्ास २०५८ िणेशपूर     िेर्मा भएको िान ढले 

गदएको 
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८ रोिगकरा २०५८-१०-०९ गशिनिर   १० गबघामा भएको िना, र्ोरी, केराउ, 

मसुरोमा झुगसल गकरा लिेर १ लाि 

बराबरको क्षगर् 

 १० गबघामा भएको िना, 

र्ोरी, केराउ, मसुरोमा झुगसल 

गकरा लिेर क्षगर् 

८ आिलािी २०५९-१२-०६ गशिनिर कणत ब. ित्रीको घरमा 

आिलािी भएको 

 सामान िाद्यान्न जाली २ लाि 

बराबरको क्षगर् 

  

८ आिलािी २०५९-१२-०६ गशिनिर गडल्ली डांिीको घरमा 

आिलािी 

 घरमा रहेको सम्पगर् सबै नस्ट भएको 

कररब १ लाि सम्म क्षगर् 

  

८ सपत दंश २०६० बााँसपानी टोल   २० हजार उपिार िित िन्रा ित्री र 

रुपलाल ित्री 

सपतको टोकाई 

 

८ आिलािी २०६० बाट 

प्रत्येक साल 

दिुातपूर   ५०/६० हजार सम्म को सालको 

गबरुिामा आगथतक क्षगर् 

 बााँ जंिल आिलािी भएको 

(२ देगि ३ हेक्टर सम्म 

आिलािी) 

८ बाढी २०६०-०३-०५ बााँसपानी टोल बादीका कारणले १० िटा 

घरहरु डुिान 

 १० घर डुबान हुाँदा सबै िाद्य समान हरु 

गबगग्रएर २ लाि बराबरको क्षगर्, बाध्ले 

पोिरीको माछा बिौडा २५ हजार 

सम्मको क्षगर् 

 पोिरीमा माटो भररएको 

८ बाढी २०६३-०७ िणेशपूर ३०-३५ घर िुरी डुबानमा परेको 

२० घर भगत्कएको 

 घर भागर्गकयेरा िान , िामल, दाल, 

सािन हरु सबै गबगग्रएको 

 गबघामा िान नोक्सान 



स्थानीय विपद ्तथा जलिायु उत्थानशील योजना-मधुिन नगरपावलका,बवदिया 

162 
 

८ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६४-०६-०८ गशिनिर   बाघले रर्न ब. िलीको ३ िटा बाख्रा 

मारी ३६ हजार बराबरको क्षगर् 

  

८ िट्याङ्ि २०६४/०२/२८ कुसुम्बा बजार   पोस्ट माटतम िदात १० हजार बराबर िित १ जनाको मतृ्यु ( 

डम्बर िुरुङ) 

 

८ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६४/०६/२८ गट.गस.एन बस्र्ी   िुरुमान थारुको घरमा बाघले बंिुर र ६ 

िटा बाख्राको पाठापाठी मादात ३० हजार 

बराबरको क्षर्ी 

  

८ सपत दंश २०६५ िणेशपूर   १५ हजार सम्म हगस्पटल िित गबमल ठकुरीको 

मतृ्यु भएको 

 

८ अगसना २०६५-११-१० बााँसपानी टोल   िेरै अगसना पदात िना, मुसुरो, केराउ, बोट 

बाट भुइमा झाररगदएर ८० हजार 

बराबरको क्षगर् 

 ८४ गबघाको बाली नस्ट 

८ आिलािी २०६५-१२-०९ बााँसपानी टोल िोठ र परालको टौिामा 

आिलािी 

 गिमात ित्रीको घर र परालको टौिामा 

आिलािी हुाँदा २५ हजारको क्षगर् 

  

८ डुिान २०६५/०४/१५ गट.गस.एन बस्र्ी १८४ घर २ गदन सम्म डुबानमा 

रहेको र सम्पूणत अन्नपार् 

लिायर् सामग्री नस्ट भएको 

 प्रगर् घर २ लाि बराबरको क्षर्ी   



स्थानीय विपद ्तथा जलिायु उत्थानशील योजना-मधुिन नगरपावलका,बवदिया 

163 
 

८ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०६५/०५/१५ गट.गस.एन बस्र्ी   िुरुमान थारुको घरमा बाघले बंिुरको ४ 

िटा पाठापाठी मादात २० हजार बराबरको 

क्षर्ी 

  

८ हुरीबर्ास २०६६-०१-२० बााँसपानी टोल घरको टायल उडायो  उदय ब. िड्काको १२ हजार 

बाराबारको टायलको नोक्सानी 

  

८ आिलािी २०६६-११-०६ बााँसपानी टोल १ घरमा आिलािी  घरमा आिलािी हुाँदा २० हजारको क्षगर्   

८ हुरीबर्ास २०६६-११-०८ बााँसपानी टोल घरको छाना उडायो  कुल .ब गबष्टको ६ कुइन्टल िान र िामल 

गबगग्रएर ३० हजार बराबरको क्षगर् 

  

८ अगसना २०६६-११-२५ बााँसपानी टोल   अगसनाले केराउ, मुसुरो, िना भुइमा झारी 

३० हजार बाराबरको क्षगर् 

 ८४ गबघाको बाली नस्ट 

८ हुरीबर्ास २०६६/०१/०९ कुसुम्बा बजार हाटबजारको टहराको गटन 

उडाएको 

 बेच्न रागकएको १ लाि बराबरको समान 

क्षर्ी 

  

८ सडक 

दघुतटना 

२०६७ कुसुम्बा बजार   मोटरसाइकल ममतर् र उपिार िित ५ 

लाि भएको 

सुबाश बोहोराको 

मतृ्यु भएको 

 

८ सडक 

दघुतटना 

२०६७ मंिगसर गट.गस.एन बस्र्ी   मोटरसाइकल दघुतटनामा १ लाि उपिार रामिनी थारुको 

हार् भागिएको र 

टाउकोमा िोट 

लािेको 

 

८ आिलािी २०६८ गट.गस.एन बस्र्ी काजी थारुको घरमा आिलािी  २ लाि बराबरको क्षर्ी   
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८ रोिगकरा २०६८ दिुातपूर   ५० गबघा बराबर मसुरो नोक्सान, ६ 

लाि बराबरको नोक्सान 

 गलसो गकराले मसुरोहरु ५० 

गबघामा मसुरो िाद्यान्य बाली 

सबै नोक्सान क्षगर् िररएको 

८ सडक 

दघुतटना 

२०६८ दिुातपूर   हरर गघगमरे मोटरसाइकल दघुतटना ३ 

लाि सम्म उपिार िित व्यगक्तिर् क्षगर् 

मुिको प्लागस्टक 

सजतरी िरर एक हार् 

एक िुट्टा भागिएको 

 

८ रोिगकरा २०६८ साल बाट 

प्रर्ेक साल गकरा 

लागने 

दिुातपूर   २०-२५ गबघा मा छन् केराउको प्रर्ेक 

साल १० लाि सम्मको क्षगर् िरेको 

 िना केराउ बालीमा प्रर्ेक 

साल २०-२५ गबघका 

गकराहरु नोक्सान िने 

८ आिलािी २०६९ िणेशपूर हकत  ब. ज्ञिालीको घरमा 

आिलािी भएको 

 घरको ४० हजार बराबरको नोक्सान   

८ गशर्लहर २०६९ िणेशपूर   ३० कुइन्टल जगर् आलुको गबउ नोक्सान  गसर्लहरले ९ गबघामा आलु 

नोक्सान िरेको 

८ आिलािी २०७० िैत्र गट.गस.एन बस्र्ी नाकुर थारुको घर आिलािी 

भएको 

 १ लाि ३० हजार बराबरको क्षर्ी भएको   

८ सपत दंश २०७०-१२-१० बााँसपानी टोल   ३० हजार उपिार िित, ५० हजार 

उपिार िित 

सपतको टोकाईले पुन 

ित्री र कगब राम 

ित्री घाइर्े 

 

८ सपत दंश २०७१-०३-०१ बााँसपानी टोल   १५ हजार उपिार िित सपतको टोकाईले 

कणत ब. ित्री घाइर्े 

 

८ बाढी २०७१-०४-०७ बााँसपानी टोल घरहरुमा डुिान भएको र्र 

नोक्सान निररएको 

   िेर्मा डुबान भएको र्र 

नोक्सान निरेको 
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८ सडक 

दघुतटना 

२०७२ कुसुम्बा बजार   मोटरसाइकल ममतर् र उपिार िित १ 

लाि भएको 

दघुतटनामा गदनेश 

िुरुङ घाइर्े भएको 

 

८ बाढी २०७२ दिुातपूर   िान जंिल बढीले िदात कररब १ करोड 

सम्म क्षगर् 

 िन जंिल कटानी बढीले 

२५० गम. िौडाई सम्म कटानी 

िरेको र २ गक.गम. सम्म 

कटानी िरेर रुि गबरुिामा 

क्षगर् पुराको 

८ हुरीबर्ास २०७२ दिुातपूर घरको छाना  घरको छानाको िित २५ देगि ५० हजार 

सम्म 

  

८ बाढी २०७२ साल बाट 

हरेक साल 

कटानी 

दिुातपूर     िन जंिल कटानी हरेक साल 

९०० गम , १०० गम सम्म 

कटानी 

८ बाढी २०७२-०३-३१ गशिनिर गशिनिर कुसुम्बाघाटको 

झोलुङ्िे पुल नदीले बिाएको 

 कुसुम्बाघार्को झोलुङ्ि े पुल बिाएर 

अनुमागनर् २ करोड जगर्क्को क्षगर् 

भएको 

 सामुदागयक िनको ५०० गम 

जगमन बाढीले कटान िरेको 

८ रोिगकरा २०७२-०६-१० बााँसपानी टोल   ३० गबघामा लिाईएको िान रोिगकराले 

१० लाि बराबरको क्षगर् 

 ३० गबघामा लिाएको िान 

रोिगकराले क्षगर् 

८ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७२-०९-१३ गशिनिर   बाघले बाल. ब. डांिीको १ बाख्रा मारी 

१२ हजार बराबरको क्षगर् िरेको 
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८ सडक 

दघुतटना 

२०७३ कुसुम्बा बजार   मोटरसाइकल ममतर् र उपिार िित २ 

लाि भएको 

रसुल अन्सारी र 

र्ाज अन्सारीको 

हार् िुट्टा भागिएको 

 

८ आिलािी २०७३ गट.गस.एन बस्र्ी रंगिला थारुको घरमा आिलािी 

भएको 

 १० हजार बराबरको क्षर्ी भएको   

८ गशर्लहर २०७३ िणेशपूर   ३० कुइन्टल आलु र ३० कुइन्टल र्ोरी 

नोक्सान 

  

८ सडक 

दघुतटना 

२०७३ दिुातपुर िणेश मगन्दर 

गनर 

  कालु काकी मोटरसाइकलले साइकलमा 

हानेको ५० हजार सम्म उपिार िित 

हार्मा िोट पटक 

लािेको 

 

८ रोिगकरा २०७३-०५-१४ गशिनिर   फौजी गकराले २० गबघामा भएको िान 

५ लाि बराबरको क्षगर् िरेको 

 २० गबघामा भएको िान 

फौजी गकराले क्षगर् 

८ सडक 

दघुतटना 

२०७३-०७-१९ गशिनिर   मोटरसाइकल दघुतटना बाट िुट्टा भागिदा 

कररब १ लाि सम्म को ख््िा 

मोटरसाइकल 

दघुतटनामा िुट्टा 

भागिएको 

 

८ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७३/०५/२० गट.गस.एन बस्र्ी   मगण राम थारुको बंिुर बािले मदात २० 

हजार बराबरको क्षर्ी 

  

८ रोिगकरा २०७४ 

(शंिेगकरा) 

िणेशपूर      

८ आिलािी २०७४ फाल्िुन िणेशपूर राम ब. गि.क. को घर र िम ब. 

गब.क को िोठ जलेको 

 राम ब. गि. क. को िािन्य बाली सबै 

नस्ट घर पगन नस्ट, िम ब. गि. क को 

िोठमा रािेको घर बनाउने काम हरु नस्ट 
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८ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७४-०५-२५ गशिनिर   बाघले २ िटा बाख्रा मारी १६ हजार 

बराबरको क्षगर् 

  

८ सडक 

दघुतटना 

२०७४-०८-१० बााँसपानी टोल   मोटरसाइकल ममतर् र घाइर्े उपिार िित 

३० हजार 

िोपाल सुबेदी 

मोटरसाइकल 

दघुतटनाबाट िुट्टा 

भागिएको 

 

८ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७४/०४/२५ गट.गस.एन बस्र्ी   बाघले बाख्रा मादात १० हजार बर्ब्र्को क्षर्ी   

८ आिलािी २०७५ गट.गस.एन बस्र्ी जुिार थारुको घरमा आिलािी  १ लाि बराबरको क्षर्ी   

८ सपत दंश २०७५ िणेशपूर   १ लाि सम्म िित भएको मतृ्यु भएको  

८ बाढी २०७५ दिुातपूर   २० गबघाको िान डुबानमा क्षगर् भै ५ 

लाि क्षगर् भएको 

 १५० गबघामा, २० गबघाको 

काटेको िान पानीले डुबान 

िरेको 

८ सडक 

दघुतटना 

२०७५ िणेशपूर   बाइक र मान्छे उपिार िित १७ लाि 

सम्म िित भएको 

िसन्र् लागमछाने र 

गिसाल पौडेल- 

मुिमा प्लागस्टक 

सजतरी र हार् िुट्टा 

दिु ैभागिएको 

 

८ सडक 

दघुतटना 

२०७५-७-१० बााँसपानी टोल   मोटरसाइकल दघुतटना भएर पूणत रुपमा 

क्षगर् ३० लाि बराबरको ममतर् र उपिार 

िित 

बसन्र् जैसी र 

गबशाल जैशी , 

मुिको सजतरी, हार् 

, िुट्टा भागिएको 
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८ गििुगर्य 

दघुतटना 

२०७५/०६/१० कुसुम्बा बजारबाट 

पगिम 

  गकराना पसलमा आिलािी हुाँदा सामान 

करी ५ लाि बराबरको क्षर्ी 

  

८ सडक 

दघुतटना 

२०७६ गट.गस.एन बस्र्ी   मोटरसाइकल दघुतटनामा ६० हजार 

उपिार 

अगनशा िौिरी र 

अितना थारुको 

टाउको मा िोट 

लािेको 

 

८ सडक 

दघुतटना 

२०७६ गट.गस.एन बस्र्ी   मोटरसाइकल दघुतटनामा ६० हजार 

उपिार 

बेदेशी थारु घाइर्े  

८ सडक 

दघुतटना 

२०७७ दिुातपूर   शागन्र् सुबेदी मोटरसाइकल दघुतटना ३ 

लाि सम्म उपिार िित 

मूख्को सजेरी िरेको 

हार् भागिएको 

 

८ रोिगकरा २०७७-(फौजी 

गकरा, लाही 

गकरा, ििैरा 

गकरा) 

िणेशपूर   २२० गबघामा ९० गबघाको िािन्य नस्ट  ९० गबघामा िना, मसुरो, 

केराउ, सबै नस्ट 

८ बाढी २०७७-०६-२० िणेशपूर   १० गबघामा रहेको िान डुबानमा हुाँदा १ 

लाि बराबरको क्षगर् भएको 

 १० गबघामा काटेको र 

नकाटेको िान डुबान भइ क्षगर् 

भएको 

८ हुरीबर्ास २०७७-११-१८ गशिनिर गसर्ा डांिीको घरको ५ िटा 

गटन उडाएको 

 हािाहुरीले ५ िटा गटन उदौदा १० हजार 

जगर् िित 

  

८ हुरीबर्ास २०७८ िणेशपूर हािाहुरीले घर सबै भात्काको 

(नारीमा थापा मिर) 

 घरको छाना र िािन सामाग्रीहरु सबै 

नोक्सान 
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८ बाढी २०७८-आसर 

देगि कागर्तक 

सम्म 

िणेशपूर   २२० गबघामा काटेको र नकाटेको िान 

डुबान हुदा ५० लाि बराबरको क्षगर् 

 २२० गबघामा शान काम नै 

नलागने िरर नोक्सान भएको 

८ सडक 

दघुतटना 

२०७८-०३-१६ गशिनिर   मोटरसाइकल दघुतटना हुह्दा व्यगक्तिर् १ 

लाि सम्म क्षगर् रर्न ब. क्षत्री को 

िोटपटक लािेको र 

शारीररक रुपमा 

गभगत्र िोट भएको 

 

८ बाढी २०७८-०६-०२ गशिनिर   १ गबघा बराबर ३० कुइन्टल िान नस्ट  १९३ गबघा मध्य १२० 

गबघामा काटेको िान नस्ट 

भएको 

८ आिलािी २०७८-०६-१४ बााँसपानी टोल िोठ र परालको टौिामा 

आिलािी 

 सुरेन्र िड्का को िोठ अर टौिा जलेर 

३० हजार बराबरको क्षगर् 

  

८ सडक 

दघुतटना 

२०७८-०६-१६ िणेशपूर मािब पौडेल र गबपना ित्री  ३ लाि सम्म िित मुिमा िोट लािेको 

र टाउकोमा िोट 

लािेको 

 

८ सडक 

दघुतटना 

२०७८-०६-२२ बााँसपानी टोल   मोटरसाइकल दघुतटना भएर 

मोटरसाइकल कुगच्िएको, ५० हजार 

बराबरको उपिार र ममतर् िित 

नाम थाहााँ नभएको 

व्यगक्तको दघुतटनामा 

िुट्टा भागिएको 

 

८ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८/०२/०५ गट.गस.एन बस्र्ी   लौटन थारुको घरमा बाघले बंिुर मादात 

२५ हजारको क्षर्ी 

  

८ सपत दंश २०७८/०२/१८ कुसुम्बा बजार   २ जनालाई टोक्दा १० हजार उपिार 

िित लािेको ( सुबाश प्रिान र सगबना 

िुरुङ-पाण्डे) 
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८ आिलािी २५०४९ िणेशपूर कमल देबी पोिरेलको घरमा 

आिलािी बएको 

 ७० हजार निद र घर नै सबै नस्ट भएको   

९ डुिान प्रत्येक िर्त कागलका टोल ३ िटा घर पानी पसेर िहुाँ, िान, 

िामल नोक्सान (३ गदन सम्म 

डुबान) 

 २ गक्िन्टल िामल प्रगर् घर, १० 

गक्िन्टल िान प्रगर् घर, १५ गक्िन्टल िहुाँ 

प्रगर् घर 

  

९ हुरीबर्ास १/२०७६ कुसुम्बादेिी 

गसजतनागशल 

१३ िटा घरको छानो िएको 

(आंगशक रुपले), ८ िटा टायल 

१० िटा घरको छानो क्षगर् 

(आंगशक रुपले), एउटा घरको 

छानो पूणत क्षगर् (िड्क गसंह 

टमाटा) 

 ४० हजारको क्षगर् प्रगर् घर 

३० हजार प्रगर् घर 

६० हजार 

  

९ हुरीबर्ास १/२०७७ कागलका टोल १० िटा घरको छानोको गटन 

फालेको (पूणत रुपले क्षगर् 

िरेको) 

 रू ५००० गटन प्रगर् घर   

९ सुख्िा 

िडेरी 

१/२०७८ निदिुात   ५० हजारक नोक्सान (५०%)  ३ गिघा मास र मकै क्षगर् 

९ सुख्िा 

िडेरी 

१/२०७८ कागलका टोल   १ लाि नोक्सान प्रगर् िर्त  २ गिघा मास र मकै क्षगर् 

९ गशर्लहर १०-११/२०७७ कागलका टोल   २० लाि क्षगर् आलु क्षगर् भएको, ३ 

लािको क्षगर् 

 ६ गिघा आलु िेर्ी पूणत रुपले 

क्षगर्, २ गिघा टमाटर िेर्ी 

पूणत रुपले क्षगर् 
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९ गशर्लहर १०/२०७७ निदिुात   ५ लािको क्षगर्, ४ लािको क्षगर्  ७ गिघा आलु िेगर् क्षगर्, १ 

गिघा टमाटर िेर्ी क्षगर् 

९ गशर्लहर १०/२०७७ रािाकृष्ट्ण टोल   २० लाि बराबर आलु क्षगर् भएको 

३ लािको टमाटरमा क्षगर् 

 ७ गिघा आलु िेर्ीमा क्षगर् 

पूणत 

२ गिघा टमाटर िेर्ी पूणत 

रुपले क्षगर् 

९ रोिगकरा १०७७ निदिुात   िान ३० हजार बराबरको क्षगर् (२५%)  िान १०० गिघा फड्के 

फट्याङ्ग्रा 

९ हुरीबर्ास १२/२०७७ दिुात बुद्ध टोल भक्त बहादरु थापाको १००० 

गलटरको पानीको ट्याङ्की 

उडाएर फुटाएको 

 ५ हजारको नयााँ गकन्नु भएको 

(Replacement िनुतभएको) 

  

९ हुरीबर्ास १२/२०७७ दिुात बुद्ध टोल िेद प्रसाद डांिीको घरको 

टायल ७० िटा उडाएको 

 २० हजारको गटन लिाएको पुणत ममतर् 

िित 

  

९ हुरीबर्ास १२/२०७७ दिुात बुद्ध टोल शेर बहादरु गबकको घरको एक 

पािाको गटन उडाएको 

 ३० हजारको गटन पूणत ममतर् िित   

९ हुरीबर्ास १२/२०७७ दिुात बुद्ध टोल गिरेन्र थापाको घरको पुरै टायल 

उडाएको 

 ५० हजारको गटन पूणत ममतर् िित   

९ हुरीबर्ास १२/२०७७ दिुात बुद्ध टोल िजेन्र पोिरेलको गमलको २ 

िटा पता गटन उडाएको 

 ६ हजारको गटन पूणत ममतर् िित   

९ हुरीबर्ास १२/२०७७ दिुात बुद्ध टोल शुरेश रानामिरको घरमा 

माोटोको टायल ३५० िटा 

उडाएको 

 रु १०,००० बराबरको पूणत ममतर् िित   
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९ डुिान १२/६/२०७८ कागलका टोल   १५०० गक्िन्टल िान नोक्सान ५०% 

नोक्सान 

 ५० गिघाको िान िेर्ी ३ गदन 

डुबान 

९ डुिान १५/६/२०७८ सुयतदय टोल     १२० गबघामा काटेको िान ३ 

गदनसम्म डुबान, ६०-७०% 

क्षगर् भएको 

९ डुिान १६/६/२०७८ रािाकृष्ट्ण टोल   १५०० गक्िन्टल िान नोक्सान ५०% 

नोक्सान 

 ५० गिघाको िान िेर्ी २ गदन 

डुबान 

९ डुिान १६/६/२०७८ निदिुात   १७०० गक्िन्टल िान नोक्सान, ४०% 

नोक्सान 

११८ गक्िन्टल िना नोक्सान 

 १० गिघाको िना गहउाँदोमा 

िर्ात भएर 

९ डुिान १६/६/२०७८ रािाकृष्ट्ण टोल   १२० गक्िन्टल िना नोक्सान  १० गिघाको िना मसुरो पूणत 

रुपले क्षगर् 

९ डुिान १६/६/२०७८ कुसुम्बालेिी 

गसजतनागशल 

गशिशगक्त 

  ४०० गक्िन्टल क्षगर्(पूणत रुपले) 

३२० गक्िन्टल क्षगर् (पूणत रुपले) 

१००० गक्िन्टल क्षर्ी (पूणत रुपले) 

 १५ गबघाको िान बाली ३ 

गदन सम्म डुबान 

१० गबघाको िान बाली ३ 

गदन सम्म डुबान 

१०० गबघा िान बाली ७ 

गदनसम्म डुबान 
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९ सपत दंश २०४८ गदपक स्मगृर् टोल    १ मतृ्यु (कृष्ट्ण ब. 

दाहालको छोरा) 

 

९ आिलािी २०५० गदपक स्मगृर् टोल कलािर्ी िड्काको िरको घर 

जलेर पूणत रुपले क्षगर् 

 २० गक्िन्टल िान, ५ गक्िन्टल िामल, 

अन्य सामान १ लाि बराबरको क्षगर् 

  

९ आिलािी २०५० गदपक स्मगृर् टोल िेल प्रास काँ डेलको िोठ पूणत 

रुपले जलेको 

 ५० हजार बराबरको क्षगर्   

९ सपत दंश २०५२ दिुात बुद्ध टोल    १ म ृृत्यु (गटका 

राम सुनारको छोरी) 

 

९ सपत दंश २०६० दिुात बुद्ध टोल   उपिार िित रु ५०००० १ घाइर्े (देगि लाल 

थारु) 

 

९ िट्याङ्ि २०६८ गशि पाितर्ी टोल    फाकु गबकको मतृ्यु  

९ डुिान २०७० दिुात बुद्ध टोल ३ िटा घर पूणत रुपले क्षगर् 

भएको (अंभ बहादरु बस्नेर्, 

कृष्ट्ण बहादरु िड्का, िीर 

बहादरु टमटा) 

 घरमा ३ गक्िन्टल िामल, १० गक्िन्टल 

िान, अन्य िाद्यान्न बाली नोक्सान 

भएको 

  

९ डुिान २०७० दिुात बुद्ध टोल पानी पसेर एउटा घरको गभता 

भगत्कएको (कृष्ट्ण बहादरु 

थापाको घर) 

 ३ गक्िन्टल िामल, ८ गक्िन्टल िान 

नोक्सान भएको 
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९ डुिान २०७० पशुपगर् कैलाशपगर् थारुको माटोको 

िारोको घर भत्काएको 

 ५० केजी िामल, २ गक्िन्टल िानको 

नोक्सान, कैलाि थारुको घर पुगनतमातण 

िित २ लाि 

  

९ डुिान २०७० पशुपगर् रामजीिन थारुको माटोको 

िारोको घर भत्काएको 

 ६० केजी िामल, २ गक्िन्टल िानको 

नोक्सान, रामजीिन थारुको घर 

पुनगनतमातण िित १ लाि ५० हजार 

  

९ सुख्िा 

िडेरी 

२०७२ पशुपगर्     ६० गबघामा लिाएको िान 

बाली ४०-५०%क्षर्ी भएको 

९ हुरीबर्ास २०७५ िणेश जनर्ा प्राथगमक गिद्यालयको २ 

िटा कोठाको गटक हािाले 

उडाएको 

 पुनगनतमाणको लागि ६० हजार लािेको   

९ हुरीबर्ास २०७५ िणेश राम गहस्की मिरको घरको छानो 

फालेको 

 पुनगनतमाणको लागि ७० हजार लािेको   

९ हुरीबर्ास २०७५ िणेश गमना गबकको घरको छानो 

हािाले फालेको टायलको 

 पुनगनतमातणको िित ३० हजार   

९ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७६ पशुपगर्   आशा कुमारी िौिरीको घरबाट २० 

केजी बराबरको िरी िोरबाट नै लिेको 
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९ डुिान २०७७ गशि पाितर्ी टोल शंकर िौिरीको घरमा पानी 

पसेर ३ गदन सम्म डुबान 

 घरमा ५० केजी िामल, १ गक्िन्टल 

िानको नोक्सान 

  

९ डुिान २०७७ गशि पाितर्ी टोल     ६० गबघामा लिाएको िान 

कम उत्पादन भएको 

९ डुिान २०७७      १२० गबघामा लिाएको िान 

४०% ले क्षगर् समयमा िर्ात 

नभएकाले 

९ रोिगकरा २०७७ गशि पाितर्ी टोल     १२० गिघामा लिाएको मकै, 

िान, िना प्रत्येक िर्त 

नोक्सान 

९ गशर्लहर २०७७ गशि पाितर्ी टोल     २ गबघामा लिाएको आलु 

बालीमा ४०-५०% क्षगर् 

भएको 

९ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७७ निदिुात   ४०००को बाख्रा प्रगर् िर्त   

९ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७७ कागलका टोल ६ िटा बाख्रा प्रगर् िर्त िान्छ  रू ४००० बाख्रा प्रगर् िर्त   

९ रोिगकरा २०७७ कागलका टोल   मकैमा २५ हजारको क्षगर् (१५%)  मकै १५ गिघामा िोिारो 

फड्के, फट्याङ्ग्रा अमेररकन 

फौजी गकरा 

९ रोिगकरा २०७७ कागलका टोल   िान ३० हजार बराबरको क्षगर् (२५%)  िान १०० गिघा फड्के, 

फट्याङ्ग्रा 
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९ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७७ निदिुात ६ िटा बाख्रा प्रगर् िर्त िान्छ  रु ४००० बाख्रा मूल्य प्रगर्िर्त   

९ रोिगकरा २०७७ निदिुात   ५० लााि बराबर क्षगर्  १० गिघा िना िाली 

(कोशामा गकरा लािेका) 

९ रोिगकरा २०७७ निदिुात   मकैमा २० हजारको क्षगर् (१५%)  मकै १० गिघा िोबारो फड्के 

फट्याङ्ग्रा अमेररकन फौजी 

गकरा 

९ रोिगकरा २०७७ रािाकृष्ट्ण टोल   मकैमा २० हजारको क्षगर् (१५%)  मकै १० गिघा िोबारो फड्के 

फट्याङ्ग्रा अमेररकन फौजी 

गकरा 

९ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७७ रािाकृष्ट्ण टोल ८ िटा बाख्रा प्रगर् िर्त िान्छ  रु ५००० बाख्रा प्रगर् िर्त िान्छ   

९ रोिगकरा २०७७ रािाकृष्ट्ण टोल   ५० लाि बराबर क्षगर्  १० गिघामा िना िाली 

(कोशामा गकरा लािेका) 

९ रोिगकरा २०७७ रािाकृष्ट्ण टोल   िान ३० हजार बराबरको क्षगर् (२५%)  िान ५० गिघा फड्के 

फट्याङ्ग्रा 

९ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७७ गदपक स्मगृर् टोल १० िटा बाख्रा प्रत्येक िर्त 

बाघले िान्छ 

 रु १०,००० बराबरको बाख्रा प्रगर् िर्त 

िान्छ 

  

९ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७७ दिुात बुद्ध टोल ४ िटा बाख्रा प्रत्येक िर्त बाघले 

िान्छ 

 रु १०,००० बराबरको बाख्रा प्रगर् िर्त 

िान्छ 

  

९ सुख्िा 

िडेरी 

२०७७ गदपक स्मगृर् टोल   १५०० गक्िन्टल िानको नोक्सान  १५० गबघाको िान ३०% 

क्षगर् भएको 
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९ सुख्िा 

िडेरी 

२०७७ दिुात बुद्ध टोल   २० सय गक्िन्टल िान नोक्सान  ५० गबघा िानको पूणत रुपले 

क्षगर् 

९ गशर्लहर २०७७ गदपक स्मगृर् टोल     २ गबघा लिाएको आलु 

३०% क्षगर् 

९ गशर्लहर २०७७ दिुात बुद्ध टोल     १ गबघामा लिाएको आलु 

२५% क्षगर् 

९ डुिान २०७७ िणेश     ३० गबघामा लािेको र्ोरी, 

िना, मसुरो २५% क्षगर् 

भएको (लाही िनाको गकरा) 

९ गशर्लहर २०७७ िणेश     २ गबघामा लिाएको आलु 

३५-५०% ले क्षगर् 

९ रोिगकरा २०७७ पशुपगर्     ५० गबघामा लिाएको िना, 

र्ोरीमा ३०% नोक्सान 

९ हुरीबर्ास २०७८ सुयतदय टोल गहराबहादरु पौडेलको घरको 

छानो उडाएको 

   १ लाि पुन गनमातण िित 

९ हुरीबर्ास २०७८ सुयतदय टोल लालप्रसाद भुर्ालको िोठको 

टायल उडाएको 

   ५० हजार पुन गनमातण िित 

९ रोिगकरा २०७८ कागलका टोल   ५० लाि क्षगर्  १० गिघा िना िाली 

(कोशामा गकरा लागछ) 

९ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

२०७८ पशुपगर्   बुझाउना िौिरीको घरबाट १५ केजी 

बराबरको संुिुर िोठबाट लिेको 

  



स्थानीय विपद ्तथा जलिायु उत्थानशील योजना-मधुिन नगरपावलका,बवदिया 

178 
 

९ डुिान २६/४/२०७१ कागलका टोल ४ िटा िोठ पूढत रुपले क्षगर् 

भएको पानी पसेर 

 २० हजार बराबरको िोठ प्रगर् घर   

९ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

४/२०७७ कागलका टोल   ६५ हजारको उपिार िित अझै सन्िो 

नभएको 

१ घाइर्े (गमना 

भण्डारी) 

 

९ हुरीबर्ास ४/२०७८ रािाकृष्ट्ण टोल २ िटा घरको छानोको टायल 

२० फल्लेको (गशर्ला कुमारी 

िड्का) 

 १४०० त्याल गकन्न लािेको िित   

९ हुरीबर्ास ४/२०७८ रािाकृष्ट्ण टोल १० िटा घरको रुिहरू हािाले 

(सिुनको रुि) 

 एउटा रुि मूल्य १०००० प्रगर् बोट   

९ हुरीबर्ास ४/२०७८ कागलका टोल २० िटा घरको परालको टउिा 

फालेको, २० िटा घरको ३० 

िटा सिुनको रुि भााँिेको 

 परालको मूल्य रु ५००० एउटटा 

टउिाको मूल्य प्रगर् घर, एउटा रुिको 

मुल्य रु ५००० 

  

९ हुरीबर्ास ४/२०७८ निदिुात २५ िटा घरको परालको टउिा 

फालेका 

१५ िटा घरको २५ िटा 

सिुनको रुि भािेका 

 परालको मूल्य रु ५००० एउटटा 

टउिाको मूल्य 

एउटा रुिको मुल्य रु ८००० 

  

९ िन्यजन्र् ु

आक्रमण 

४/२०७८ गदपक स्मगृर् टोल   १०० गक्िन्टल िान नोक्सान  ५ गबघा िानको पूणत रुपले 

नोक्सान 
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९ डुिान ६/२०७० गदपक स्मगृर् टोल १० िटा घरमा पानी पसेर िान, 

िामलको नोक्सान ( ३ गदन 

सम्म पानी पसेको) (सुरा मिर, 

कृर्णृ मिर, कृष्ट्ण बहार सुनार, 

माया मिर) 

 ३ गक्िन्टल िामल प्रगर् घर, १० 

गक्िन्टल िान प्रगर् घर 

  

९ सडक 

दघुतटना 

६/२०७७ गशिशगक्त   ९ लाि १ घाइर्े (िौर्मा 

िली) 

 

९ डुिान ६/२०७८ गशि पाितर्ी टोल     १२० गबघामा काटेको िान ३ 

गदन सम्म डुबान, ५०-६०% 

नोक्सान 

९ हुरीबर्ास ६/२०७८ गदपक स्मगृर् टोल २ िटा र्रकारीको टनेल हािाले 

भत्काएको (उमेश र्ामाङ) 

 ४० हजारको टनेल पूणत ममतर् िरेको 

रू १७ हजार बराबर र्रकारीको बेनातको 

नोक्सान भएको 

  

९ सपत दंश ६/२०७८ दिुात बुद्ध टोल   उपिार िित रु १०००० १ मतृ्यु (िन्र ब. 

गबकको बुबाको 

मतृ्यु) 

 

९ डुिान ६/२०७८ गदपक स्मगृर् टोल   १५०० गक्िन्टल बराबर िान नोक्सान  १५० गबघाको िान ३ गदन 

सम्मको लागि डुबान ५०% 

क्षगर् 

९ डुिान ६/२०७८ दिुात बुद्ध टोल   १५०० गक्िन्टल बराबर िान नोक्सान  १५० गबघाको िान ३ गदन 

सम्मको लागि डुबान ५०% 

क्षगर् 
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९ डुिान ६/२०७८ िणेश     ५० गबघाको काटेको िान ३ 

गदन सम्म डुबानमा भएको, 

२५% सम्म क्षगर् भएको 

९ डुिान ६/२०७८ पशुपगर्     ७५ गबघामा लिाएको िान २ 

गदन सम्म डुबान (४५-

५०%सम्म क्षगर्) 

९ डुिान ९/२०७६ कागलका टोल   १२० गक्िन्टल गहाँउदे िाली नोक्सान  १२ गिघाको िना 

९ गशर्लहर ९/२०७७ गशिशगक्त 

गसजतनगशल 

कुसुम्बा देगि 

  ५०% क्षगर् 

५०% क्षगर् 

५० % क्षगर् 

 १ गबघा लिाएको आलुमा 

क्षगर् प्रगर् िर्त 

१५ कठ्ठा लिाएको आलु 

क्षगर् प्रगर् िर्त 

१५ कठ्ठा लिाएको आलु 

क्षगर् प्रगर् िर्त 

९ लू ९/२०७७ गशिशगक्त 

गसजतनगशल 

कुसुम्बा देगि 

   २० जनालाई क्षगर्  
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अनुसूची २: िडा स्तरीय योजना  

वडा नं १ 

बन्यजन्तु आतंक 

ि.सं. व्यिस्थापनका वियाकलाप 
अनुमावनत 

लागत 

मुख्य  

वजबमेिारी 

स्रोतको व्यिस्था समय अिवध 

आन्तरीक िाह्य  

१. 

कैलाशी बन्रहािा देगि डल्ला बस्र्ी को गसमाना सम्म १५०० 

गम. लम्बाई को कंगक्रट पिातल गनमातण िने 

१,५०,००,००

० 

मिुिन 

निरपागलका 

िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार, बगदतया रागष्ट्रय गनकुन्ज, मध्यिर्ी 

सामुदागयक बन व्यिस्थापन सगमगर्, WWF, र्था संरक्षण 

क्षेत्रमा कायत िने रागस्रय/अन्र्रागस्रय िै.स.स. 

२०७९/८०-

८२/८३ 

२. 

कैलासीको गसमाना देगि दिुातनिरको गसमाना सम्म १ गक गम 

लामो पक्की कंगक्रटको पिातल गनमातण िने 

२,००,००,००

० 

मिुिन 

निरपागलका 

िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार, बगदतया रागष्ट्रय गनकुन्ज, मध्यिर्ी 

सामुदागयक बन व्यिस्थापन सगमगर्, WWF, र्था संरक्षण 

क्षेत्रमा कायत िने रागस्रय/अन्र्रागस्रय िै.स.स. 

२०७९/८०-

८२/८३ 

३. 

डल्ला बस्र्ीको गसमाना देगि दिुातनिरसम्म १ गक.गम. लम्बाई 

को पक्की कंगक्रट पिातल लिाउने 

१,००,००,००

० 

मिुिन 

निरपागलका 

िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार, बगदतया रागष्ट्रय गनकुन्ज, मध्यिर्ी 

सामुदागयक बन व्यिस्थापन सगमगर्, WWF, र्था संरक्षण 

क्षेत्रमा कायत िने रागस्रय/अन्र्रागस्रय िै.स.स. 

२०७९/८०-

८२/८३ 

४. 

िड्की र्डूिा गसमाना देगि छोड्की र्डुिा गसमाना सम्म २ 

गक.गम. पक्की कंगक्रट पिातल लिाउने 

२,००,००,००

० 

मिुिन 

निरपागलका 

िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार, बगदतया रागष्ट्रय गनकुन्ज, मध्यिर्ी 

सामुदागयक बन व्यिस्थापन सगमगर्, WWF, र्था संरक्षण 

क्षेत्रमा कायत िने रागस्रय/अन्र्रागस्रय िै.स.स. 

२०७९/८०-

८२/८३ 

५. 

दिुातनिरगसमाना देगि छोड्की र्डुिा गसमाना सम्म १ गक.गम. 

पक्की कंगक्रट पिातल लिाउने 

१,००,००,००

० 

मिुिन 

निरपागलका 

िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार, बगदतया रागष्ट्रय गनकुन्ज, मध्यिर्ी 

सामुदागयक बन व्यिस्थापन सगमगर्, WWF, र्था संरक्षण 

क्षेत्रमा कायत िने रागस्रय/अन्र्रागस्रय िै.स.स. 

२०७९/८०-

८२/८३ 
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६. 

छोड्की र्डुिा गसमाना देगि कुसुम्बा बजार सम्म ५०० गक.गम. 

पक्की कंगक्रट पिातल लिाउने 

५०,००,००० मिुिन 

निरपागलका 

िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार, बगदतया रागष्ट्रय गनकुन्ज, मध्यिर्ी 

सामुदागयक बन व्यिस्थापन सगमगर्, WWF, र्था संरक्षण 

क्षेत्रमा कायत िने रागस्रय/अन्र्रागस्रय िै.स.स. 

२०७९/८०-

८२/८३ 

७. 

छोड्की र्डुिा गसमाना देगि पत्थरबोगझ सम्म ५००० गक.गम. 

पक्की कंगक्रट पिातल लिाउने 

५,००,००,००

० 

मिुिन 

निरपागलका 

िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार, बगदतया रागष्ट्रय गनकुन्ज, मध्यिर्ी 

सामुदागयक बन व्यिस्थापन सगमगर्, WWF, र्था संरक्षण 

क्षेत्रमा कायत िने रागस्रय/अन्र्रागस्रय िै.स.स. 

२०७९/८०-

८२/८३ 

८. 

कैलासीको बस्र्ीमा िनीराम थारुको घर आिाडी ५ िटा मिान 

बनाउने 

५०,००,००० मिुिन 

निरपागलका 

िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार, बगदतया रागष्ट्रय गनकुन्ज, मध्यिर्ी 

सामुदागयक बन व्यिस्थापन सगमगर्, WWF, र्था संरक्षण 

क्षेत्रमा कायत िने रागस्रय/अन्र्रागस्रय िै.स.स. 

२०७९/८०-

८२/८३ 

९. 

डल्ला बस्र्ीमा ५ िटा मिान गनमातण साथै २ िटा नयााँ गनमातण 

िने 

२१,००,००० मिुिन 

निरपागलका 

िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार, बगदतया रागष्ट्रय गनकुन्ज, मध्यिर्ी 

सामुदागयक बन व्यिस्थापन सगमगर्, WWF, र्था संरक्षण 

क्षेत्रमा कायत िने रागस्रय/अन्र्रागस्रय िै.स.स. 

२०७९/८०-

८२/८३ 

१०. 

दिुातनिर बस्र्ीमा २ िटा मिान ममतर् साथै १ िटा नयााँ गनमातण 

िने 

१०,४०,००० मिुिन 

निरपागलका 

िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार, बगदतया रागष्ट्रय गनकुन्ज, मध्यिर्ी 

सामुदागयक बन व्यिस्थापन सगमगर्, WWF, र्था संरक्षण 

क्षेत्रमा कायत िने रागस्रय/अन्र्रागस्रय िै.स.स. 

२०७९/८०-

८२/८३ 

११. 

बड्की र्डुिा बस्र्ीमा २ िटा ममतर् र्था २ िटा नयााँ मिान 

गनमातण िने 

२०,८०,००० मिुिन 

निरपागलका 

िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार, बगदतया रागष्ट्रय गनकुन्ज, मध्यिर्ी 

सामुदागयक बन व्यिस्थापन सगमगर्, WWF, र्था संरक्षण 

क्षेत्रमा कायत िने रागस्रय/अन्र्रागस्रय िै.स.स. 

२०७९/८०-

८२/८३ 

१२. 

छोड्की र्डुिा बस्र्ीमा २ िटा नयााँ मिान गनमातण २,००,००० मिुिन 

निरपागलका 

िडा कायातलय 

र्था  

निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार, बगदतया रागष्ट्रय गनकुन्ज, मध्यिर्ी 

सामुदागयक बन व्यिस्थापन सगमगर्, WWF, र्था संरक्षण 

क्षेत्रमा कायत िने रागस्रय/अन्र्रागस्रय िै.स.स. 

२०७९/८०-

८२/८३ 

१३. 

कैलासी बस्र्ीका गिगभन्न स्थानमा २४ िटा बती राख्ने १४,४०,००० मिुिन 

निरपागलका 

िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार, बगदतया रागष्ट्रय गनकुन्ज, मध्यिर्ी 

सामुदागयक बन व्यिस्थापन सगमगर्, WWF, र्था संरक्षण 

क्षेत्रमा कायत िने रागस्रय/अन्र्रागस्रय िै.स.स. 

२०७९/८०-

८२/८३ 
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१४. 

डल्ला बस्र्ीका गिगभन्न स्थानमा २० िटा बती राख्ने १,२०,००० मिुिन 

निरपागलका 

िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार, बगदतया रागष्ट्रय गनकुन्ज, मध्यिर्ी 

सामुदागयक बन व्यिस्थापन सगमगर्, WWF, र्था संरक्षण 

क्षेत्रमा कायत िने रागस्रय/अन्र्रागस्रय िै.स.स. 

२०७९/८०-

८२/८३ 

१५. 

दिुातनिर बस्र्ीका गिगभन्न स्थानमा २० िटा बती राख्ने १,२०,००० मिुिन 

निरपागलका 

िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार, बगदतया रागष्ट्रय गनकुन्ज, मध्यिर्ी 

सामुदागयक बन व्यिस्थापन सगमगर्, WWF, र्था संरक्षण 

क्षेत्रमा कायत िने रागस्रय/अन्र्रागस्रय िै.स.स. 

२०७९/८०-

८२/८३ 

१६. 

िड्की र्डूिा बस्र्ीका गिगभन्न स्थानमा २० िटा बती राख्ने १,२०,००० मिुिन 

निरपागलका 

िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार, बगदतया रागष्ट्रय गनकुन्ज, मध्यिर्ी 

सामुदागयक बन व्यिस्थापन सगमगर्, WWF, र्था संरक्षण 

क्षेत्रमा कायत िने रागस्रय/अन्र्रागस्रय िै.स.स. 

२०७९/८०-

८२/८३ 

१७. 

छोड्की र्डूिा बस्र्ीका गिगभन्न स्थानमा २० िटा बती राख्ने १,२०,००० मिुिन 

निरपागलका 

िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार, बगदतया रागष्ट्रय गनकुन्ज, मध्यिर्ी 

सामुदागयक बन व्यिस्थापन सगमगर्, WWF, र्था संरक्षण 

क्षेत्रमा कायत िने रागस्रय/अन्र्रागस्रय िै.स.स. 

२०७९/८०-

८२/८३ 

१८. 

कुसुम्बा बस्र्ीका गिगभन्न स्थानमा १० िटा बती राख्ने ६०,००० मिुिन 

निरपागलका 

िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार, बगदतया रागष्ट्रय गनकुन्ज, मध्यिर्ी 

सामुदागयक बन व्यिस्थापन सगमगर्, WWF, र्था संरक्षण 

क्षेत्रमा कायत िने रागस्रय/अन्र्रागस्रय िै.स.स. 

२०७९/८०-

८२/८३ 

१९. 

सोलार र्रबार ममतर् कैलाशी,डल्ला,दिुातनिर,िड्की 

र्डूिा,छोड्की र्डूिा र कुसुम्बामा कुल ७ गक.गम. 

५०,००,००० मिुिन 

निरपागलका 

िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार, बगदतया रागष्ट्रय गनकुन्ज, मध्यिर्ी 

सामुदागयक बन व्यिस्थापन सगमगर्, WWF, र्था संरक्षण 

क्षेत्रमा कायत िने रागस्रय/अन्र्रागस्रय िै.स.स. 

२०७९/८०-

८२/८३ 

२०. 

पत्थरबोझीमा कुल ५ गक.गम लम्बाइको सोलार र्रबार ममतर् ३५,००,००० मिुिन 

निरपागलका 

िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार, बगदतया रागष्ट्रय गनकुन्ज, मध्यिर्ी 

सामुदागयक बन व्यिस्थापन सगमगर्, WWF, र्था संरक्षण 

क्षेत्रमा कायत िने रागस्रय/अन्र्रागस्रय िै.स.स. 

२०७९/८०-

८२/८३ 

२१. 

जङ्िली जनािरको गनिरानी सहज बनाउन प्रत्येक बस्र्ीमा ५ 

िटाको दरले ठुलो टित लाइट गिर्रण िने जम्मा ३५१ 

 मिुिन 

निरपागलका 

िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार, बगदतया रागष्ट्रय गनकुन्ज, मध्यिर्ी 

सामुदागयक बन व्यिस्थापन सगमगर्, WWF, र्था संरक्षण 

क्षेत्रमा कायत िने रागस्रय/अन्र्रागस्रय िै.स.स. 

२०७९/८०-

८२/८३ 
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२२ 

छोड्की र्डूिा, िड्की र्डूिा र दिुातनिरमा एक एक िटा साइरन 

जडान िने 

३,००,००० मिुिन 

निरपागलका 

िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार, बगदतया रागष्ट्रय गनकुन्ज, मध्यिर्ी 

सामुदागयक बन व्यिस्थापन सगमगर्, WWF, र्था संरक्षण 

क्षेत्रमा कायत िने रागस्रय/अन्र्रागस्रय िै.स.स. 

२०७९/८०-

८२/८३ 

२३. 

हाती जस्र्ा जनािरले मन नपराउने भन्टा, अदिुा,बेसार,लसुन 

लिायर्का बैकगल्पक िेर्ी प्रिदतन िने 

१०,००,००० मिुिन 

निरपागलका 

िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार, बगदतया रागष्ट्रय गनकुन्ज, मध्यिर्ी 

सामुदागयक बन व्यिस्थापन सगमगर्, WWF, र्था संरक्षण 

क्षेत्रमा कायत िने रागस्रय/अन्र्रागस्रय िै.स.स. 

२०७९/८०-

८२/८३ 

२४. 

बाली र्था पशु गबमा कायतक्रम संिालन १,००,००,००

० 

मिुिन 

निरपागलका 

िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार, बगदतया रागष्ट्रय गनकुन्ज, मध्यिर्ी 

सामुदागयक बन व्यिस्थापन सगमगर्, WWF, र्था संरक्षण 

क्षेत्रमा कायत िने रागस्रय/अन्र्रागस्रय िै.स.स. 

२०७९/८०-

८२/८३ 

२५. 

जलबायु परिर्तन र्था गिपद व्यिस्थापन जस्र्ा गबर्यमा 

सामुदागयक बन,मगहला समूह र्था समुदायको क्षमर्ा 

अगभिगृद्ध र्ागलम आयोजना िने 

५,००,००० मिुिन 

निरपागलका 

िडा कायातलय 

र्था  

निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार, बगदतया रागष्ट्रय गनकुन्ज, मध्यिर्ी 

सामुदागयक बन व्यिस्थापन सगमगर्, WWF, र्था संरक्षण 

क्षेत्रमा कायत िने रागस्रय/अन्र्रागस्रय िै.स.स. 

२०७९/८०-

८२/८३ 

२६. 

िड्की र्डूिा गशि मगन्दर नगजक साितजगनक शौिालय गनमातण ५,००,००० मिुिन 

निरपागलका 

िडा कायातलय 

र्था  

निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार, बगदतया रागष्ट्रय गनकुन्ज, मध्यिर्ी 

सामुदागयक बन व्यिस्थापन सगमगर्, WWF, र्था संरक्षण 

क्षेत्रमा कायत िने रागस्रय/अन्र्रागस्रय िै.स.स. 

२०७९/८०-

८२/८३ 

बालीमा रोि गकरा 

२७. 
गबउ गबजन छनोट, भण्डारण र प्रिोि सम्बगन्ि अगभमुिीकरण 

िने 

२,००,००० मिुिन 

निरपागलका 

िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार, बगदतया रागष्ट्रय गनकुन्ज, 

रागस्रय/अन्र्रागस्रय िै.स.स. 

२०७९/८०-

८२/८३ 

२८. 
मगहलाहरुलाई गसलाई कटाई सम्बगन्ि ३ मगहने र्ागलम संिालन 

िने 

६,००,००० मिुिन 

निरपागलका 

िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर सरकारी संस्था २०७९/८०-

८२/८३ 

२९. 
३० जना युिा लाई कम्पुटर र्ागलम ६,००,००० मिुिन 

निरपागलका 

िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर सरकारी संस्था २०७९/८०-

८२/८३ 

३०. 
मगहला, आमा,युिा क्लबको क्षमर्ा अगभगब्रद्दी र्ागलम १ ,००,००० मिुिन 

निरपागलका 

िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर सरकारी संस्था २०७९/८०-

८२/८३ 
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३१. 
आपांिहरुलाई गशप मुलक र्ागलम मोबाइल ममतर् र्ागलम ६,००,००० मिुिन 

निरपागलका 

िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर सरकारी संस्था २०७९/८०-

८२/८३ 

३२. 
बेमौसमी र्रकारी उत्पादन र्ागलम १०,००,००० मिुिन 

निरपागलका 

िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर सरकारी संस्था २०७९/८०-

८२/८३ 

३३. 
ब्यबसागहक बाख्रा पालन र्ागलम र्था माउ बाख्रा अनुदान १०,००,००० मिुिन 

निरपागलका 

िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर सरकारी संस्था २०७९/८०-

८२/८३ 

३४. 
िडाले पगहिान िरेका अर्ी गबपन्न घरिुरीका ५०० जना लाई 

न्यानो कपडा गिर्रण िने गशर्लहरको समयमा 

१०,००,००० मिुिन 

निरपागलका 

िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर सरकारी संस्था २०७९/८०-

८२/८३ 

३५. 
गशर्लहरबाट जोिाउने और्िी गबर्रण सबै समुदायका गबपन्न 

घरिुरीलाई 

१०,००,००० मिुिन 

निरपागलका 

िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर सरकारी संस्था २०७९/८०-

८२/८३ 

३६. 
बालीमा मा लागने रुि पगहिान र्ागलम र्था स्थानीय उपिार 

गबगि सम्बगन्ि अिुिा कृर्कको क्षमर्ा अगभिगृद्ध र्ागलम 

१०,००,००० मिुिन 

निरपागलका 

िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर सरकारी संस्था २०७९/८०-

८२/८३ 

३७. 
िोठ सुिार र्था िोठे मल ब्यबस्थापन सम्बगन्ि र्ागलम १०,००,००० मिुिन 

निरपागलका 

िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर सरकारी संस्था २०७९/८०-

८२/८३ 

३८. 
आिुिा मगहला कृर्क लाई बागल र्था पशु रोि सम्बगन्ि क्षमर्ा 

अगभिगृद्ध 

१०,००,००० मिुिन 

निरपागलका 

िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर सरकारी संस्था २०७९/८०-

८२/८३ 

बाढी 

३९. 
छोड्की टडुिाको औरही नदीको गकनारमा १५०० गम लामो 

गयागबयंन जाली र्टबन्ि गनमातण िने 

१२,००,००, 

००० 

निरपागलका िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार,कणातली/औराही नगद गनयन्त्रण 

आयोजना 

२०७९/८०-

८२/८३ 

४०. 
औरही नदी गकनारमा सोमलपुर बस्र्ी मा १००० गमटर 

लम्बाईको जाली र्टबन्ि गनमातण िने 

९०,००,००० निरपागलका िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार,कणातली/औराही नगद गनयन्त्रण 

आयोजना 

२०७९/८०-

८२/८३ 

४१. 
औरही नदीको पत्थरबोझी िाउाँको झोलुङ्ि े पुल देगि दगक्षण 

कररब ७०० गमटर लामो र्ारजाली र्टबन्ि गनमातण िने 

७०,००,००० निरपागलका िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार,कणातली/औराही नगद गनयन्त्रण 

आयोजना 

२०७९/८०-

८२/८३ 



स्थानीय विपद ्तथा जलिायु उत्थानशील योजना-मधुिन नगरपावलका,बवदिया 

186 
 

४२. 
पुरानो औरही नदीको दिुातनिर िाउाँ भन्दा पूितपट्टी २०० लम्बाई 

को र्टबन्ि गनमातण िने 

३०,००,००० निरपागलका िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार,कणातली/औराही नगद गनयन्त्रण 

आयोजना 

२०७९/८०-

८२/८३ 

४३. 
पुरानो औरही नदीको इन्रपुर िाउाँ भन्दा पूितपट्टी ५०० लम्बाई 

को र्टबन्ि गनमातण िने 

२५,००,००० निरपागलका िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार, कणातली/औराही नगद गनयन्त्रण 

आयोजना 

२०७९/८०-

८२/८३ 

४४. 
कणातली नदी गकनारको पत्थरबोझी िाउाँको ललै िल्ला नगजक 

कररब २०० गमटर लामो र्टबन्िन गनमातण िने 

४०,००,००० निरपागलका िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार, कणातली/औराही नगद गनयन्त्रण 

आयोजना 

२०७९/८०-

८२/८३ 

४५. 
कणातली नदी गकनारको पत्थरबोझी िाउाँको बाबा कुटी नगजक 

कररब २५ ० गमटर लामो र्टबन्िन गनमातण िने 

४५,००,००० निरपागलका िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार, कणातली/औराही नगद गनयन्त्रण 

आयोजना 

२०७९/८०-

८२/८३ 

४६. 

इन्रपुरको सारु मिरको घर नगजकको झरणमा २५० गमटर को 

र्टबन्ि गनमातण िने 

५,००,००० निरपागलका िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार, कणातली/औराही नगद गनयन्त्रण 

आयोजना 

२०७९/८०-

८२/८३ 

४७. 
पत्थरबोझी िाउाँको कुलोको गनकास ब्यबस्थापन िने ३०० गमटर 

र्टबन्िन बनाउने 

८,००,००० निरपागलका िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार,कणातली/औराही नगद गनयन्त्रण 

आयोजना 

२०७९/८०-

८२/८३ 

४८. 

कुलो ममतर् र्था सफाइका लािी िडा नम्बरको सम्पूणत टोलको 

बडघरको नेर्तृ्िमा प्रत्येक बर्त समुदाय स्र्रमा कगम्र्मा ३ पटक 

 निरपागलका िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

समुदाय  २०७९/८०-

८२/८३ 

४९. 
पत्थरबोझीको सामुदागयक भिनको ममतर् सम्भार िने ३,००,००० निरपागलका िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर सरकारी संस्था २०७९/८०-

८२/८३ 

५०. 
पत्थरबोझी िाउाँको गबिमा पने िरी उि् भिन गनमातण िने २० ,००,००० निरपागलका िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार, स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर सरकारी 

संस्था 

२०७९/८०-

८२/८३ 

५१. 
छोड्की टडुिा उच्ि भिन गनमातण २० ,००,००० निरपागलका िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार, स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर सरकारी 

संस्था 

२०७९/८०-

८२/८३ 

५२. 
सोमलपुरको लक्ष्मण टोलमा उच्ि भिन गनमातण २० ,००,००० निरपागलका िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार, स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर सरकारी 

संस्था 

२०७९/८०-

८२/८३ 
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५३. 

इन्रपुरमा उच्ि भिन गनमातण २० ,००,००० निरपागलका िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार, स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर सरकारी 

संस्था 

२०७९/८०-

८२/८३ 

५४. 
दिुातनिरमा उच्ि भिन गनमातण २० ,००,००० निरपागलका िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार, स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर सरकारी 

संस्था 

२०७९/८०-

८२/८३ 

५५. 
दिुातनिरमा उच्ि भिन गनमातण २० ,००,००० निरपागलका िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार, स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर सरकारी 

संस्था 

२०७९/८०-

८२/८३ 

५६. 
पत्थरबोझी,छोड्की टडुिा, दिुातनिर ,इन्रपुर ,डल्ला कुसुम्बा 

र्था कैलासीमा उच्ि िारा गनमातण िने 

३,००,००० निरपागलका िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार, स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर सरकारी 

संस्था 

२०७९/८०-

८२/८३ 

५७. 
छोड्की टडुिा र पत्थरबोझीमा सामुदागयक भिन गनमातण २० ,००,००० निरपागलका िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार, स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर सरकारी 

संस्था 

२०७९/८०-

८२/८३ 

५८. 
पत्थरबोझी कणातली नदी गकनारमा २००० गमटर लम्बाई क्षेत्रमा 

िकृ्षारोपण 

५,००,००० निरपागलका िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर सरकारी संस्था, सामुदागयक िन २०७९/८०-

८२/८३ 

५९. 

पक्की मिान गनमातण पत्थरबोझी-४ िटा, सोमलपुरमा-१, 

छोड्की टडुिा -४ िटा,,दिुातनिरमा -१ िटा, डल्लामा -२ िटा 

र्था कैलासीमा-२ िटा 

१,५०,००,००

० 

निरपागलका िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय/प्रदेश सरकार, स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर सरकारी 

संस्था 

२०७९/८०-

८२/८३ 

६०. 
सोमलपुर को गिदर झाडीको र्टबन्ि देिी छोड्की टडुिाको 

िौिुदी सम्म िकृ्षारोपण िने 

१०,००,००० निरपागलका िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर सरकारी संस्था, सामुदागयक िन २०७९/८०-

८२/८३ 

६१. 
छोड्की टडुिा देगि सोनिर्ात सम्म िकृ्षारोपण िने ५,००,००० निरपागलका िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर सरकारी संस्था, सामुदागयक िन २०७९/८०-

८२/८३ 

६२. 
कैभन्सारी देगि डल्ला पोस्ट जाने बाटो सम्म ३,००,००० निरपागलका िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर सरकारी संस्था, सामुदागयक िन २०७९/८०-

८२/८३ 

६३. 

पत्थरबोझी,छोड्की टडुिा, दिुातनिर र सोमलपुर िाउाँमा बाढीको 

अिस्थामा आपर्कालीन उद्दार र राहर् मा प्रयोि िने उद्देश्यले 

एक एक िटा रबर डुङ्िा प्रदान िने 

३,००,००,००

० 

निरपागलका िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर सरकारी संस्था, सामुदागयक िन २०७९/८०-

८२/८३ 
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६४. 

गनकास व्यिस्थापनका लािी छोड्की टडुिा िाउाँको र्टबन्िन 

नगजक १०० गमटर र भागग्रपुर झरणमा २०० गमटर 

१०,००,००० निरपागलका िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय सरकार,प्रदेश सरकार, कणातली नगद गनयन्त्रण 

आयोजना 

२०७९/८०-

८२/८३ 

६५. 
कणातली नदीको कैलासी िाउाँको भन्साररया नगजक कररब ६०० 

गमटर 

 निरपागलका िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय सरकार,प्रदेश सरकार,कणातली नगद गनयन्त्रण 

आयोजना 

२०७९/८०-

८२/८३ 

६६. 
छोड्की र्डुिा िाउाँको शंकर थारुको घर नगजक कुलोमा बााँि 

र्था र्टबन्ि गनमातण 

३०,००,०००  िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर सरकारी संस्था, सामुदागयक िन २०७९/८०-

८२/८३ 

६७. 
गत्रभुिन मा.गब. नगजकको झरंमा र्टबन्द गनमातण कररब १५० 

गमटर 

३५,००,००० निरपागलका िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

संगघय सरकार,प्रदेश सरकार,कणातली नगद गनयन्त्रण 

आयोजना 

२०७९/८०-

८२/८३ 

६८. 
बड्की टडुिा िाउाँको झरना टोलमा १ िटा कल्भटत गनमातण २५,००,००० निरपागलका िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर सरकारी संस्था २०७९/८०-

८२/८३ 

६९. 
सोमलपुर िाउाँको मगन्दर नगजक १ िटा कल्भटत गनमातण १०,००,००० निरपागलका िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर सरकारी संस्था २०७९/८०-

८२/८३ 

७०. 
छोड्की टडुिा िाउाँको सामुदागयक िन जाने बाटोमा १ िटा 

कल्भटत गनमातण 

४०,००,००० निरपागलका िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर सरकारी संस्था २०७९/८०-

८२/८३ 

७१ 
छोड्की टडुिा िाउाँको भागग्रपुर टोलमा नया बाटोमा -१ िटा ३०,००,००० निरपागलका िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर सरकारी संस्था २०७९/८०-

८२/८३ 

७२ 
इन्रपुर िाउाँको सारु मिरको घर नगजक -१ िटा १५,००,००० निरपागलका िडा कायातलय 

र्था  निरपागलका 

स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर सरकारी संस्था २०७९/८०-

८२/८३ 
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िडा नं २  

बाढी 

क्र.सं. व्यिस्थापनका वियाकलाप अनुमावनत 

लागत 

मुख्य 

वजबमेिारी 

स्रोतको व्यिस्था समय अिवध 

आन्तरीक िाह्य 

१. पुन्दा थारुको जगिा देगि अम्मरपुरको गसमाना सम्म १ गक.गम लम्बाई को र्ारजाली 

र्टबन्ि गनमातण िने 

१,००,००,०

०० 

निरपागलका निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार, कणातली नगद /औराही 

िोला गनयन्त्रण आयोजना, िै. स. स. 

२०७९/८०-

८२/८३ 

२. िन्ठु कुमालको घर देगि पक्की पुल सम्म र्ारजाली र्टबन्ि - औरही िोला अम्मरपुरमा ५०,००,००० निरपागलका निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार, कणातली नगद /औराही 

िोला गनयन्त्रण आयोजना, िै. स. स. 

२०७९/८०-

८२/८३ 

३. कुगस्मगनयाको झोलुङ्ि े पुल देगि बंिालीपुर गसमानासम्म कटान रोक्नका लागि ३०० 

गमटर लम्बाईको जैगिक र्टबन्िन गनमातण िने 

२१,००,००० निरपागलका निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार, कणातली नगद /औराही 

िोला गनयन्त्रण आयोजना, िै. स. स. 

२०७९/८०-

८०/८१ 

४. अम्मरपुरको गसमाना देगि बंिालीपुर घाटसम्म ३६० गमटर पक्की र्टबन्ि गनमातण िने ५०,००,००० निरपागलका निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार, कणातली नगद /औराही 

िोला गनयन्त्रण आयोजना, िै. स. स. 

२०७९/८०-

८०/८१ 

५. बंिालीपुरमा घाट बिाएकाले पक्की घाट गनमातण ५,००,००० निरपागलका निरपागलका िै. स. स. २०८०/८१ 

६. बंिालीपुर झरणदेगि िैरेनीपुर घाट सम्म ४०० गमटर र्टबन्ि १,००,००,०

०० 

निरपागलका निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार, कणातली नगद /औराही 

िोला गनयन्त्रण आयोजना, िै. स. स. 

२०७९/८०-

८२/८३ 

७. सोनाह घाट देगि िार्ा गसमानासम्म १०० गमटर जैगिक र्टबन्िन गनमातण िरी कटान 

गनयन्त्रण िने 

५,००,००० निरपागलका निरपागलका िै. स. स. २०८०/८१ 

८. सोनाहको झरण देगि पत्थरबोझी झोलुङ्ि े पुल सम्म ५०० गमटर लम्बाईको पक्की 

र्टबन्िन गनमातण िने 

१,००,००,०

०० 

निरपागलका निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार, कणातली नगद /औराही 

िोला गनयन्त्रण आयोजना, िै. स. स. 

२०७९/८०-

८२/८३ 

९. बंिालीपुरमा बाढी र डुबानको समयमा आिश्यक २ िटा डुङ्िा व्यिस्थापन िने १०,००,००० निरपागलका निरपागलका िै. स. स. २०८०/८१ 
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११. बंिलीपुर , अम्मरपुर र रजिाराका गर्न स्थानमा आिारभूर् िोज उद्दारका समाग्री राख्ने १५,००,००० निरपागलका निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार, कणातली नगद /औराही 

िोला गनयन्त्रण आयोजना, िै. स. स. 

२०८०/८१ 

१२. क्षमर्ा गिकास र्ागलम ( गिपद ्व्यिस्थापन /िोज उद्दार कायतदल/जलबायु अनुकुलन 

गक्रयाकलाप) 

६,००,००० निरपागलका निरपागलका िै. स. स. २०८०/८१ 

१३. बंिलीपुर , अम्मरपुर र रजिाराका गर्न स्थानमा एक एक िटा उच्ि घर गनमातण िने ८०,००,००० निरपागलका निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार, िै. स. स. २०७९/८०-

८०/८१ 

१४ सोनाहामा १ िटा र्था कुगस्मगनयामा २ िटा उच्ि िारा गनमातण िने २,४०,००० निरपागलका निरपागलका िै. स. स. २०८०/८१ 

१५. बंिलीपुरमा हररप्रसाद थारुको घर नगजकै ६० एम.एम.१ िटा हु्यमपाइप २०,००० निरपागलका निरपागलका िै. स. स. २०८०/८१ 

१६. बंिलीपुरमा रामनारायण थारुको घर नगजकै ६० एम.एम.१ िटा हु्यम पाइप २०,००० निरपागलका निरपागलका िै. स. स. २०८०/८१ 

१७. बंिलीपुरमा जुिराम थारुको घर नगजकै ६० एम.एम.१ िटा हु्यम पाइप २०,००० निरपागलका निरपागलका िै. स. स. २०८०/८१ 

१८ सुन्दरपुरमा र्ुलराम थारुको घर नगजकै ४५ एम.एम.१ िटा हु्यम पाइप २०,००० निरपागलका निरपागलका िै. स. स. २०८०/८१ 

१९ अम्मरपुरमा ममर्ा थारुको घर नगजकै ४५ एम.एम.१ िटा हु्यम पाइप १८ ,००० निरपागलका निरपागलका िै. स. स. २०८०/८१ 

२० रजिाराको गमत्रलाल थारुको घर नगजक ९० एम.एम.१ िटा हु्यम पाइप ३०,००० निरपागलका निरपागलका िै. स. स. २०८०/८१ 

२१. रजिाराको थानेश्वो थारुको घर नगजक ४५ एम.एम.१ िटा हु्यम पाइप १८ ,००० निरपागलका निरपागलका िै. स. स. २०८०/८१ 

२२. रजिाराको अजुतन िौर्मको घर नगजक ३० एम.एम.१ िटा हु्यम पाइप १५,००० निरपागलका निरपागलका िै. स. स. २०८०/८१ 

२३ रजिाराको माया कुमारी थारुको घर नगजक ६० एम.एम.१ िटा हु्यम पाइप २०,००० निरपागलका निरपागलका िै. स. स. २०८०/८१ 

२४. रजिाराको भूपाल प्रसाद न्यौपानेको घर नगजक ६० एम.एम.१ िटा हु्यम पाइप २०,००० निरपागलका निरपागलका िै. स. स. २०८०/८१ 

२५ अम्मरपुरमा िभुत बस्नेर् घर नगजक ९ ० एम.एम.१ िटा हु्यम पाइप ३०,००० निरपागलका निरपागलका िै. स. स. २०८०/८१ 

बन्यजन्र्ु आर्ंक 

२६. अम्मरपुरको झोलुङ्ि े पुल देगि रजिाराको गसमाना सम्म ११०० गमटरको मेसिायर 

जाली लिाउने 

२०,००,००० निरपागलका निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार, बगदतया रागस्रय 

गनकुन्ज, सामुदागयक िन , िै.स.स. 

२०७९/८०-

८२/८३ 
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२७ रजिारामा गबर बहादरुको घर देगि िुनुको घरसम्म ४ गक.गम. ५०,००,००० निरपागलका निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार, बगदतया रागस्रय 

गनकुन्ज, सामुदागयक िन , िै.स.स. 

२०७९/८०-

८२/८३ 

२८. २ िटा पक्की मिान रजिारामा िन्ठुको घर नगजक २४,००,००० निरपागलका निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार, बगदतया रागस्रय 

गनकुन्ज, सामुदागयक िन , िै.स.स. 

२०७९/८०-

८२/८३ 

२९. रजिारामा गबर बहादरुको घर देगि िुनुको घरसम्म ४ गक.गम रेन्ि ५,००,००० निरपागलका निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार, बगदतया रागस्रय 

गनकुन्ज, सामुदागयक िन , िै.स.स. 

२०७९/८०-

८०/८१ 

३० बंिालीपुरमा ललै सा.ि.र्था कृष्ट्ण प्रसाद आिायतको बारीमा २ िटा पक्की मिान २४,००,००० निरपागलका निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार, बगदतया रागस्रय 

गनकुन्ज, सामुदागयक िन , िै.स.स. 

२०७९/८०-

८०/८१ 

िडा नं ३  

बन्यजन्तु आतंक 

ि.स.ं व्यिस्थापनका वियाकलाप 
अनुमावनत 

लागत 

मुख्य 

वजबमेिारी 

स्रोतको व्यिस्था 

समय अिवध 

आन्तरीक िाह्य 

१. 
िार्ा ,भिरैया, भंिहा र िनौराका िार स्थानमा १० िटा मिान गनमातण ५०,००,००० निरपागलका निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार , 

रागस्रय/अन्र्रातगष्ट्रय िै.स.स. 

२०७९/८०-

८२/८३ 

२ 
िार्ा ,भिरैया, भंिहा र िनौरामा १२ गक.गम रेन्ि गनमातण जङ्िली जनािरको आिािमन 

रोक्नका लागि 

३०,००,००० निरपागलका निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार , 

रागस्रय/अन्र्रातगष्ट्रय िै.स.स. 

२०७९/८०-

८२/८३ 

३ 
१५ सेट इमजेन्सी लाइट व्यिस्थापन िार्ा ,भिरैया , भंिहा र िनौरामा १,००,००० निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

०८०/०८१ 

४ 
िार्ा,भिरैया ,भंिहा र्था िनौरामा गिद्युर्ीय साइरन १० सेट व्यिस्थापन ५,००,००० निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०८०/०८१ 

५ 
गनयगमर् बाटो र्था बस्र्ी नगजकको जिंलको झाडी व्यिस्थापनको लािी बुश कटर मेगसन िररद ५,००,००० निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७८/०७९-

०८०/०८१ 
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६ 

जंिल नगजकका बस्र्ीमा १० स्थानमा सोलार लाइट जडान िने - कोठीयाघाट, गशिालय, 

मायासदन नगजक,देउराली सा.ऊ.ब.सको गसमाना नगजक , मुक्त कमैया ,भिर्पुर गबद्यालय 

नगजक,गसउरेल्को घर नगजक,मिुबनान घर नगजक,िनौरा फुलरामको घर नगजक र राम बहादरु 

थारुको घर नगजक नगजक िनौर मा 

१०,००,००० निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७९/८०-

८१/८२ 

७ 
िार्ा , भंिहा ,भिरैया, मुक्त कमैयामा र्ारबार ९ गक गम लम्बईको ५०,००,००० निरपागलका निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार , 

रागस्रय/अन्र्रातगष्ट्रय िै.स.स. 

२०७८/०७९-

०८२/०८३ 

८ 
िडा गभत्र गर्न ठाउाँमा िोज उद्दार को आिारभूर् समाग्री व्यिस्थापन ५,००,००० निरपागलका निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार , 

रागस्रय/अन्र्रातगष्ट्रय िै.स.स. 

२०७८/०७९-

०८०/०८१ 

९ 
िार्ा देगि भिरैया सम्म,बालकुमारी मगन्दर-िडा कायातलय भिन भिर्पुर देगि गबदरु्पुर सम्म ६५,००,००० निरपागलका निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार , 

रागस्रय/अन्र्रातगष्ट्रय िै.स.स. 

२०७८/०७९-

०८०/०८१ 

१० 
िार्ा, िनौरा ,भंिहा ,मुक्त कमैया र भित्पुमात १५ िटा पानी र्ान्ने मोटर व्यिस्थापन १३,००,००० निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७८/०७९-

०८०/०८१ 

११ भि रैया, िार्ा,मुक्तकमैया र भिर्पुरमा १ िटा उच्ि िारा व्यिस्थापन िने १,००,००० निरपागलका निरपागलका िैर सरकारी संस्था ०८०/०८१ 

बालीमा रोगवकरा 

१२ 
िडा भररको सबै बस्र्ीको मुख्य िेगर् िररने स्थानको माटो पररक्षण िने ५ ,००,००० निरपागलका निरपागलका  २०७९/८०-

८२/८३ 

१३ 
बेमौसमी र्रकारी िेगर् र्था करेसा बारी व्यिस्थापन सम्बगन्ि मगहला हरुलाई र्ागलम १०,००,००० निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७९/८०-

८२/८३ 

१४ 
माछा पालन र्ागलम र्था आिारभूर् सामग्री हस्र्ान्र्रण २५,००,००० निरपागलका निरपागलका िैर सरकारी संस्था २०७९/८०-

८२/८३ 

१५ 
गशप गबकाश अन्र्ितर् िडाका बाढी प्रिागभर् हुने क्षेत्रका ३०० घरिुरीलाई आय आजतन सम्बगन्ि 

गसलाई कटाई ,गसकमी डकमी र्था प्लम्बर र्ागलम 

३०,००,००० निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७९/८०-

८२/८३ 

१६ 
ब्यिासागहक पशु पालन सम्बगन्ि र्ागलम र्था उन्नर् नस्ल सहयोि २०,००,००० निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७९/८०-

८२/८३ 
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१७ 
कृगर् र्था पशु गबमा कायतक्रम ४०,००,००० निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७९/८०-

८२/८३ 

बाढी 

१८ िडा गबपद ्व्यिस्थापन कोर् र्था राहर् कोर् २५,००,००० निरपागलका निरपागलका  २०७९/८० 

१९ 
समुदाय स्र्रीय गबपद ्व्यिस्थापन सगमगर्को क्षमर्ा गिस्र्ार र्ागलम ( पुित सूिना र्था उद्दारमा) ३,००,००० निरपागलका निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार , 

रागस्रय/अन्र्रातगष्ट्रय िै.स.स. 

२०७९/८०-

८१/८२ 

२० 
कल्भटत ममतर्- िनौरा ३,००,००० निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७९/८० 

२१ 
िनौराको सैलिान कल्िटत ममतर् ३,००,००० निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७९/८०-

२०८०/८१ 

२२ 
भिर्पुर देगि बन्डालीपुर हुाँदै बारहुिा टोल सम्म झरण व्यिस्थापन पक्की बक्स नहर गनमातण 

८०० गमटर 

१,००,००,०

०० 

निरपागलका निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार , 

रागस्रय/अन्र्रातगष्ट्रय िै.स.स. 

२०७९/८०-

८२/८३ 

२३ 
भिरैयामा १ िटा उच्ि घर गनमातण ३०,००,००० निरपागलका निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार , 

रागस्रय/अन्र्रातगष्ट्रय िै.स.स. 

२०७९/८०-

२०८०/८१ 

२४ 
िौरी सा,ब. उ.देिी कोठीयाघाट देगि १०० गमटर र्लसम्म २०,००,०००

० 

निरपागलका निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार , 

रागस्रय/अन्र्रातगष्ट्रय िै.स.स. 

२०२०७९/८०

-२०८०/८१ 

२५ 
बर्ात याममा हुने डुबान रोकथामका लािी ओराली बजार देिी मुक्त कमैया सम्म र्टबन्िन ५,००,००,०

०० 

निरपागलका निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार , 

रागस्रय/अन्र्रातगष्ट्रय िै.स.स. 

२०७९/८०-

८२/८३ 

२६ 
बक्स कल्भटत गनमातण ४ स्थानमा बाल कुमारी मगन्दर नगजक २ िटा र ियर भट्टी नगजक २ िटा ३०,००,००० निरपागलका निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार , 

रागस्रय/अन्र्रातगष्ट्रय िै.स.स. 

२०७९/८०-

८२/८३ 
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िडा न ४ 

बन्यजन्तु आतंक 

ि. 

स.ं 
व्यिस्थापनका वियाकलाप 

अनुमावनत 

लागत 

मुख्य 

वजबमेिारी 

स्रोतको व्यिस्था 

समय अिवध 

आन्तरीक िाह्य 

१ महुिाको शगक्त सा.उ. ब स. को गसमानामा िायेर मेस जाली लिाउने ८,००,००० निरपागलका निरपागलका िैर सरकारी संस्था, सा.िन २०८०/८१ 

२ ढोढरीको राम जानकी सा.उ. ब स. को गसमानामा िायेर मेस जाली लिाउने ८,००,००० निरपागलका निरपागलका िैर सरकारी संस्था, सा.िन २०८०/८१ 

३ देउराली फुलबारी सा.उ. ब स. को गसमानामा िायेर मेस जाली लिाउने १०,००,००० निरपागलका निरपागलका िैर सरकारी संस्था, सा.िन २०८१/८२ 

४ मािडको गकसान सा.उ. ब स. को गसमानामा िायेर मेस जाली लिाउने ६,००,००० निरपागलका निरपागलका िैर सरकारी संस्था, सा.िन २०८०/८१ 

५  
मिुिनको मिुिन सा.उ. ब स. को गसमानामा िायेर मेस जाली लिाउने 

१५,००,००० 
निरपागलका निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार , 

रागस्रय/अन्र्रातगष्ट्रय िै.स.स. 

२०७९/८०--

८२/८३ 

६ 
बसन्र्ाको कागलका सा.उ. ब स. को गसमानामा िायेर मेस जाली लिाउने 

२५,००,००० 
निरपागलका निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार , 

रागस्रय/अन्र्रातगष्ट्रय िै.स.स. 

२०७९/८०--

८२/८३ 

७ 
बेलकाको सरस्िर्ी सा.उ. ब स. को गसमानामा िायेर मेस जाली लिाउने 

२५,००,००० 
निरपागलका निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार , 

रागस्रय/अन्र्रातगष्ट्रय िै.स.स. 

२०७९/८०--

८२/८३ 

८ 
बसन्र्ाको कोटही सा.उ. ब स. को गसमानामा िायेर मेस जाली लिाउने 

२०,००,००० 
निरपागलका निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार , 

रागस्रय/अन्र्रातगष्ट्रय िै.स.स. 

२०७९/८०--

८२/८३ 

९ सामुदागयक बनमा स्थानीय प्रजार्ी ( फल लागने) को संरक्षण योजना गनमातण िने र लािु िने ५०,००० निरपागलका निरपागलका सा.िन, िैर सरकारी संस्था ०८०/०८१ 

१० घरपालुिा जनािरको िोर र्था िोठ सुरगक्षर् बनाउने अगभयान संिालन १,००,००० निरपागलका निरपागलका िैर सरकारी संस्था ०८०/०८१ 

११ गनयगमर् रूपमा अगगन रेिा गनमातण िने जनसहभागिर्ा निरपागलका निरपागलका  ०८०/०८१ 

१२ 
देउराली फूलबारी स,उ,ब,समा ५ िटा मिान गनमातण िने 

५०,००,००० 
निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७८/०७९-

०८०/०८१ 
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१३ 
सबै सामुदागयक बनमा गिद्युर्ीय साइरन राख्ने 

३०,००,००० 
निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७८/०७९-

०८०/०८१ 

१४ समुदागयक बन क्षेत्र नगजक झाडी सफा िने जनसहभागिर्ा निरपागलका निरपागलका  ०८०/०८१ 

१५ 
सपत दंश उपिार केन्र स्थापना िने 

२५,००,००० 
निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७८/०७९-

०८०/०८१ 

१६ 
प्लागस्टक टनेल व्यिस्थापन १०० ब्यिासागहक मगहला गकसान लाई 

५,००,००० 
निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७८/०७९-

०८०/०८१ 

१७ गबर्ािीको सुरगक्षर् प्रयोि र्था प्रागबगिक सहयोिका लािी अनुदान २,००,००० निरपागलका निरपागलका  ०८०/०८१ 

१८ िडाको ५० प्रमुि स्थानका िेर्ी लागने स्थानमा माटो पररक्षण गशगबर २,००,००० निरपागलका निरपागलका  ०८०/०८१ 

१९ माटो पररक्षणको नगर्जा अनुसार प्रागबगिक सहयोि गिस्र्ार ३०,००० निरपागलका निरपागलका  ०८०/०८१ 

िडा नं ५  

बालीमा रोगवकरा 

क्र.  

स. 

व्यिस्थापनका वियाकलाप अनुमावनत 

लागत 

मुख्य 

वजबमेिारी 

स्रोतको व्यिस्था समय 

अिवध 
आन्तरीक िाह्य 

१ १०० जना आिुिा गकसान लाई िना र र्ोरी बालीको २ पूणत IPM कृगर् पाठशाला संिालन 

िने 

१०,००,००० निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७९/८०-

८०/८१ 

२ ५ िटा टोलमा बालीमा लागने रोि पगहिान र्था गबर्ािीको उगिर् प्रयोि सम्बगन्ि ३ गदने 

क्षमर्ा अगभिगृद्ध र्ागलम ५ िटा टोलमा 

२ ,००,००० निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७९/८०-

८०/८१ 

३ िोठ सुिार कायतक्रम संिालन र्था प्रांिाररक मल उत्पादन प्रोत्शाहन िनत सामुदागयक अगभयान 

संिालन 

१,००,००० निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७९/८०-

८०/८१ 
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४ माटो पररक्षण गशगबर संिालन र्था प्रागबगिक सहयोि िडा भरर ३,००,००० निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७९/८०-

८०/८१ 

५ मगहला अिुिा गकसान गिकास र्ागलम १००,०००० निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७९/८०-

८०/८१ 

६ ब्यिासागहक र्रकारी िेगर् र्ागलम २,००,००० निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७९/८०-

८०/८१ 

७ ब्यिासागहक कुिुरा पालन र्ागलम १००००० निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७९/८०-

८०/८१ 

८ गसलाई,कटाई ,प्लागम्बंि,मेसन र्था इलेक्रोगनक समान ममतर् र्ागलम२०० जनालाई ५,००,००० निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७९/८०-

८१/८२ 

सुक्खा खडेरी 

९ २० ठाउाँमा गडप बोररंि जडान िने- बरिाउाँ-९ िटा, शगक्तपुर-८ िटा, शागन्र्पुर-२ िटा रामनिर-

१ िटा 

१५,००,००० निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७९/८०-

८१/८२ 

१० सबमसीबल बोररंि जडान िने बरिाउाँमा -२५ िटा, शगक्तपुर-२५ िटा, शागन्र्पुर-२० िटा 

कृष्ट्णनिर-१० र रामनिर-२० िटा 

२०,००,००० निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७९/८०-

८१/८२ 

११ सुक्िा सहन सक्ने िान बाली गसफाररस िने ५,००,००० निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७९/८०-

८१/८२ 

१२ पक्की नहरको गनमातण िने देगि सत्र नम्बर िोक देगि भकुृटी स्कूल सम्म ६०० गमटर ६,००,००० निरपागलका निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार स्थानीय 

र्था अन्र्रातगष्ट्रय िै.स.स 

२०७९/८०-

८१/८२ 

१३ िाउाँ नम्बर १० को डबल िोक देगि कणत बहादरु ओलीको घर सम्म ५०० गमटर ५०,००,००० निरपागलका निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार स्थानीय 

र्था अन्र्रातगष्ट्रय िै.स.स 

२०७९/८०-

८१/८२ 

१४ थारु लोटेको कल्भटत देगि ९ नम्बर िम्मर गसंह ओलीको िेर् सम्म १००० गमटर १,००,००,०

०० 

निरपागलका निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार स्थानीय 

र्था अन्र्रातगष्ट्रय िै.स.स 

२०७९/८०-

८२/८३ 
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बन्यजन्तु आतंक 

१५ बरिाउाँको गसमल िोक देगि दशिजा क्षेत्र हुाँदै गिरौटे स. बा.,िैरेनी स.ब.देगि श्रे कृष्ट्ण 

स.बा.को गसमाना सम्म ४ गकलोगमटर लम्बाईको गििुर्ीय र्ारबार 

४०,००,००० निरपागलका निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार स्थानीय 

र्था अन्र्रातगष्ट्रय िै.स.स 

२०७९/८०-

८२/८३ 

१६ िररिरण व्यिस्थापन (घास लिाउने.आगद) २,००,०००   स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७९/८०-

८२/८३ 

१८ मिान गनमातण बरिाउाँमा-५ िटा, शगक्तपुर-६ िटा,, शागन्र्पुरमा-५ िटा र रामनिरमा-५ िटा 

िरेर २१ िटा 

५०,००,००० निरपागलका निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार स्थानीय 

र्था अन्र्रातगष्ट्रय िै.स.स 

२०७९/८०-

८२/८३ 

१९ िोर सुिार अगभयान र्था ३०० गबपन्न घरलाई आिारभूर् सरसमान (जाली ,गकल्ला) सहयोि २०,००,००० निरपागलका निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार स्थानीय 

र्था अन्र्रातगष्ट्रय िै.स.स 

२०७९/८०-

८२/८३ 

२० ५िट ैसामुदागयक बनमा पोिरी गनमातण २५ ओटा ५,००,००० निरपागलका निरपागलका संगघय/प्रदेश सरकार स्थानीय 

र्था अन्र्रातगष्ट्रय िै.स.स 

२०७९/८०-

८२/८३ 

वशतलहर 

२१ शीर्लहर लाई ध्यानमा रािेर उन्नर् गबउ सहयोि   निरपागलका निरपागलका िैर सरकारी संस्था २०८०/८१ 

२२ २०० ब्यिासागहक गकसान /मगहला गकसानलाई टनेल बनाउन प्लागस्टक सहयोि  निरपागलका निरपागलका िैर सरकारी संस्था २०८०/८१ 

 

िडा नं ६ 

बालीमा रोगवकरा 

ि. 

सं. 

व्यिस्थापनका वियाकलाप अनुमावनत लागत मुख्य 

वजबमेिारी 

स्रोतको व्यिस्था समय 

अिवध 
आन्तरीक िाह्य 

१ स्थानीय स्र्रमा जैगिक मल र्था जैगिक गिर्ािी उत्पादन र प्रयोि बढाउन सबै ५ िटै टोलमा 

क्षमर्ा गिकास र्ागलम िने 

५,००,००० निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७९/८०-

८१/८२ 
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२ दलहन बागल र र्ेलहन बालीमा एक पूणत उत्पादन िक्र भरर आिुिा गकसानलाई एकीकृर् शत्रु 

जीि व्यिस्थापन र्ागलम संिालन िने 

८ ,००,००० निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७९/८०-

८१/८२ 

३ अिुिा २५ जना पशुपालक गकसानलाई पशुरोि पगहिान र सामान्य उपिार सम्बगन्ि १५ गदने 

क्षमर्ा गिकास र्ागलम संिालन 

७,००,००० निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७९/८०-

८१/८२ 

४ कृगर् हाटबजार को व्यिस्थापन िनत २ िटा रसको संरिना बनाउने १०,००,००० निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७९/८०-

८१/८२ 

५ कृगर् उत्पादन को बजारीकरण र्था कृगर् फमतको ब्यिासागहक योजना गनमातण िनत कृर्क लाई 

र्ागलम 

५,००,००० निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७९/८०-

८१/८२ 

६ िडाको ३० ठाउाँको माटो पररक्षण र्था प्रागबगिक सहजीकरण ४,००,००० निरपागलका निरपागलका  २०८० 

हुरीबतास 

७ ३० िटा गबपन्न घरको िरको छानोलाई गटनको ले प्रगर्स्थापन िने १५,००,००० निरपागलका निरपागलका परदेश/संगघय सरकार २०७९/८०-

८१/८२ 

८ सामुदागयक भिनहरुको ममतर् सम्भार िने ४,००,००० निरपागलका निरपागलका  २०८० 

बन्यजन्तु आतंक 

९ राजी डााँडाको सामुदागयक बनक्षेत्रमा पानीको लागि पोिरी गनमातण िने ५०,००० निरपागलका निरपागलका सामुदागयक िन,  िैर सरकारी 

संस्था 

२०७८/०७

९ 

१० िडा नं ५ को गसमाना देगि िडा नं ८ को गसमाना संम २ गक.गम .बनको क्षेत्रमा कााँडे र्ार लिाउने २०,००,००० निरपागलका निरपागलका प्रदेश/संगघय सरकार, 

सामुदागयक िन, िै.स.स  

२०७९/८०-

८२/०८३ 

११ कागलका,श्रीकाडा,बासपानी र मिुिन बजारको सामुदागयक बनमा िार ठाउमा मिान गनमातण 

िने 

४०,००,००० निरपागलका निरपागलका प्रदेश/संगघय सरकार, 

सामुदागयक िन, िै.स.स 

२०७९/८०-

८२/०८३ 

डुबान 

१२ कल्भटत गनमातण १० स्थानमा ५०,००,००० निरपागलका निरपागलका प्रदेश/संगघय सरकार, 

रागस्रय/अन्र्रागस्रय िै.स.स.  

२०७९/८०-

८२/८३ 
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१३ श्रीकैडा,श्रीनिर २ नं ३ नं र बुद्धनिर ४ स्थानका होिो स्थानमा रहेका िेर्हरूमा डुबान रोक्न 

पक्की संरिना गनमातण िने 

५०,००,००० निरपागलका निरपागलका प्रदेश/संगघय सरकार, 

रागस्रय/अन्र्रागस्रय िै.स.स 

२०७९/८०-

८२/८३ 

१४ िुरााँस मा.गब.लाई डुबान रोक्न गबद्यालय पररसर र सडकमा माटो पटान िरर उच्ि ठाउाँ बनाउने १०,००,००० निरपागलका निरपागलका प्रदेश/संगघय सरकार, 

रागस्रय/अन्र्रागस्रय िै.स.स 

२०७९/८०-

८२/८३ 

१५ कृष्ट्ण शाहीको घर नगजक कृगर् प्लटमा सडक को उिाई बढाउन माटो पटान िने ५,००,००० निरपागलका निरपागलका रागस्रय/अन्र्रागस्रय िै.स.स २०७९/८०-

८२/८३ 

१६ गिगभन्न ठाऊाँ मा हु्यम पाइप राख्ने ५० िटा २०,००,००० निरपागलका निरपागलका रागस्रय/अन्र्रागस्रय िै.स.स २०७९/८०-

८१/८२ 

१७ िान ेपानी टंकी नगजकको झरण गनकास िने १०,००,००० निरपागलका निरपागलका रागस्रय/अन्र्रागस्रय िै.स.स २०७९/८०-

८१/८२ 

१८ टाउन प्लटमा माटो पटान ५००,००० निरपागलका निरपागलका  २०८०/८१ 

१९ गिकास के.सी.को घर देगि अम्मर भण्डारीको घर सम्म २ गक.गम. झरण पक्की गनमातण िने २,००,००,००० निरपागलका निरपागलका प्रदेश/संगघय सरकार, 

रागस्रय/अन्र्रागस्रय िै.स.स 

२०७९/८०-

८२/८३ 

२० िर्ुत गदनको घर देगि भारर्को गसमाना सम्म ३ गक.गम.लामो झरण पक्की बनाउने २०,००,००,००० निरपागलका निरपागलका प्रदेश/संगघय सरकार, 

रागस्रय/अन्र्रागस्रय िै.स.स 

२०७९/८०-

८२/८३ 

२१ गितले थापाको घर देगि भारर्को गसमाना सम्म श्रीकैडा िाउाँको झरण २ गक.गम. पक्की बनाउने १२,००,००,००० निरपागलका निरपागलका प्रदेश/संगघय सरकार, 

सामुदागयक िन, िै.स.स  

२०७९/८०-

८२/८३ 

२२ कोइलाभट्टी देगि भारर् सम्मको झरण गनकास व्यिस्थापन िनत २ गक.गम. लम्बाई क्षेत्रमा पक्की 

संरिना बनाउने 

१२,००,००,००० निरपागलका निरपागलका प्रदेश/संगघय सरकार, 

सामुदागयक िन, िै.स.स  

२०७९/८०-

८२/८३ 

२३ न्यू गसटी बजार झरन २५ गमटर पक्की बनाउने ( नारायण पौडेलको घर देगि बेस लाइन सम्म) २०,००,००० निरपागलका निरपागलका प्रदेश/संगघय सरकार, 

सामुदागयक िन, िै.स.स  

२०७९/८०-

८२/०८३ 

२४ ज्यागमरे लाउरे घर देगि भारर्को गसमाना सम्म २ नं िाउाँको झरनमा २.५ गक.गम संरिना पक्की 

बनाउने 

१५,००,००,००० निरपागलका निरपागलका प्रदेश/संगघय सरकार, 

सामुदागयक िन, िै.स.स  

२०७९/८०-

८२/८३ 
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२५ मिुिन बजारको झरन र्र्ाः बजारमा ३ स्थानमा कल्भटत गनमातण िने १,००,००,००० निरपागलका निरपागलका प्रदेश/संगघय सरकार, 

सामुदागयक िन, िै.स.स  

२०७९/८०-

८२/०८३ 

२६ िडा भररका िेगर् िररने स्थानको माटो पररक्षण िने ८,००,००० निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७९/८०-

८१/८२ 

िडा नं ७ 

बाढी/ डुिान 

ि.स.ं व्यिस्थापनका वियाकलाप 
अनुमावनत 

लागत 

मुख्य 

वजबमेिारी 

स्रोतको व्यिस्था 

समय अिवध 

आन्तरीक िाह्य 

१ दशरथबस्र्ीको र्ारकेश्वोर प्रा .गब.को पुरानो भिन ममतर् 
५,००,००० 

निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७९/८०-

८१/८२ 

२ शुक्रबस्र्ी स्िास्थय िौकीको पुरानो भिन ममतर् र्था छानो फेने 
१०,००,००० 

निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७९/८०-

८१/८२ 

३ शुक्र मा. गि. पररसरमा माटो पटान िरर डुबान बाट जोिाउने ३,००,००० निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७९/८०-

८१/८२ 

सडक दुघयटना 

४ भन्सार िोक ,प्रिगर् बजार र र्ारकेश्वोरमा सडक दुघतटना न्यूनीकरण िनत रागफक संकेर्हरु राख्ने ५,००,००० निरपागलका निरपागलका सुरक्षा गनकाय २०८० 

५ िडा गभत्रका सडकमा रहेका जोगिम िाल्डा िुल्डी पुने ५००,००० निरपागलका निरपागलका सुरक्षा गनकाय २०७९/८० 

६ िडाका गबद्यालयका गबद्याथी , समुदाय , मगहला समूह , युिा क्लब लिायर्लाई लगक्षर् िरर 

रागफक गनयम र्था दघुतटना न्यूनीकरण सम्बगन्ि जनिेर्नामुलक कायतक्रम संिालन िने 

१,००,००० निरपागलका निरपागलका सुरक्षा गनकाय २०७९/८०-

८१/८२ 

बालीमा रोगवकरा 
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७ 

 

िान र दलहन बालीमा एकीकृर् शत्रु जीि व्यिस्थापन पाठशाला संिालन िने ६,००,००० निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७९/८०-

८१/८२ 

८ गबर्ािीको प्रयोि लाई व्यिगस्थर् र प्रभािकारी बनाउन कृर्कको गबर्ािी सम्बगन्ि ज्ञान 

बढाउन अगभमुिीकरण कायतक्रम िलाउने 

२,००,००० निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७९/८०-

८१/८२ 

९ ऐलानी क्षेत्र ,घले टोल र सेरु टोलमा गडप बोररंि बनाउने १८,००,००० निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७९/८०-

८१/८२ 

महामारी 

१० गसमा क्षेत्रमा ( गसमल िोक र गनसान िाढा हेल्प डेस्क संिालन िने १०,००,००० निरपागलका निरपागलका िैर सरकारी संस्था २०७९ 

११ कोगिड िोप्लािौना घरदैलो अगभयान िने १०,००,००० निरपागलका निरपागलका िैर सरकारी संस्था २०७९ 

१२ स्थानीय एफ.एम. बाट कोगभड-१९ १,००,००० निरपागलका निरपागलका िैर सरकारी संस्था २०७९ 

१३ 
गबपन्न लाई आगथतक सहयोि प्याकेज संिालन िने 

२०,००,००० 
निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७९/८०-

८१/८२ 

१४ 
गबद्यालय र्था साितजगनक स्थानमा गभड गनयन्त्रण र्था गनयमन िने 

५०,००० 
निरपागलका निरपागलका सुरक्षा गनकाय २०७८/०७९-

०८०/०८१ 

डुबान 

१५ 
ऐलानी टोल, र्ारार्ाल र भुगनतया टोल ३ िटा कल्भटत गनमातण िने ३०,००,००० निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७९/८०-

८१/८२ 

१६ 
भुर ्तनैया बल बहादरु िौिरीको प्लट देगि हररराम िौिरीको घर सम्म ३०० गमटर र्टबन्ि 

गनमातण िने 

५,००,००० निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७९/८०-

८१/८२ 

१७ 
भकैया टोल िेर्लाल पौडेलको घर देगि बाबु रानाको घरसम्म ४०० गमटर र्टबन्ि १०,००,००० निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७९/८०-

८१/८२ 

१८ 
र्ारार्ाल ्बा क्लब पररसर भिन माटो पटान २,००,००० निरपागलका निरपागलका स्थानीय र्था अन्र्रातगष्ट्रय िैर 

सरकारी संस्था 

२०७९/८०-

८१/८२ 
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बन्यजन्तु आतंक 

१९ 
िडा नं ७ को गसमलिोक बाट िंिाबस्र्ीको सेरु टोल सम्म कााँडे र्ार ५०० गमटर लिाउने ५,००,००० निरपागलका निरपागलका प्रदेश/संगघय सरकार स्थानीय र्था 

अन्र्रातगष्ट्रय िैर सरकारी संस्था 

२०७९/८०-

८१/८२ 

२० 
मिान गनमातण भंसारी टोल-१, भण्डारी टोल-१, प्रिगर् बजार-१, सेरु टोल-१ र गसम्ल्िोक-१ १०,००,००० निरपागलका निरपागलका प्रदेश/संगघय सरकार स्थानीय र्था 

अन्र्रातगष्ट्रय िैर सरकारी संस्था 

२०७९/८०-

८१/८२ 

२१ ठुलो सोलार बती राख्न े (भंसारी टोल-१, भण्डारी टोल-१, प्रिगर् बजार-१, सेरु टोल-१ र 

गसम्ल्िोक-१) 

१,३०,००० निरपागलका निरपागलका प्रदेश/संगघय सरकार स्थानीय र्था 

अन्र्रातगष्ट्रय िैर सरकारी संस्था 

२०७९/८०-

८१/८२ 

२२ िडा नं ७को गसमलिोक बाट िंिाबस्र्ीको सेरु टोल सम्म ५००० गमटर नाला व्यिस्थापन िने १०,००,००० निरपागलका निरपागलका प्रदेश/संगघय सरकार स्थानीय र्था 

अन्र्रातगष्ट्रय िैर सरकारी संस्था 

२०७९/८०-

८१/८२ 

िडा नं ८  

बन्यजन्तु आतंक 

ि.सं

. 
व्यिस्थापनका वियाकलाप 

अनुमावनत 

लागत 

मुख्य 

वजबमेिारी 

स्रोतको व्यिस्था 
समय अिवध 

अन्तररक बाह्य 

१ 

र्ारबार लिाउने सामुदागयक बन क्षेत्र गर्.गस.ए. फााँटादेगि दिुातपुर हुाँदै गशिनिर सम्म) 

५०,००,००० निरपागलका निरपागलका 
बगदतया रागष्ट्रय गनकुन्ज र्था 

संरक्षणमा कायतरर् संस्था 

२०७८/०७९-

०८२/०८३ 

२ 
गबपन्न र्था जङ्िल नगजकका बस्र्ीमा िोठको संरिना सुिार िनत सहयोि िने 

१५,००,००० निरपागलका निरपागलका 
बगदतया रागष्ट्रय गनकुन्ज र्था 

संरक्षणमा कायतरर् संस्था 

२०७८/०७९-

०८२/०८३ 

३ 
पशु गबमा कायतक्रम िने 

 निरपागलका निरपागलका 
बगदतया रागष्ट्रय गनकुन्ज र्था 

संरक्षणमा कायतरर् संस्था 

२०७८/०७९-

०८०/०८१ 

४ 
मिान गनमातण िने दिुातपुर,गशिनिर, गट.सी.एन.फााँटामा 

३०,००,००० निरपागलका निरपागलका 
बगदतया रागष्ट्रय गनकुन्ज र्था 

संरक्षणमा कायतरर् संस्था 

२०७८/०७९-

०८०/०८१ 
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५ 
सबै सामुदागयक बनमा बन्यजन्र्ुलाई पानी पोिरी गनमातण िने 

२०,००,००० निरपागलका निरपागलका 
बगदतया रागष्ट्रय गनकुन्ज र्था 

संरक्षणमा कायतरर् संस्था 

२०७८/०७९-

०८२/०८३ 

६ 

बन क्षेत्र िरपरका बस्र्ीमा बन्जन्र्का आनीबानी र्था यीनी हरु बाट आफ्नो पशु र बाली जोिाउने 

र्ररका बारे जनिेर्नामुलक कायतक्रम िने ५,००,०००\ निरपागलका निरपागलका 
बगदतया रागष्ट्रय गनकुन्ज र्था 

संरक्षणमा कायतरर् संस्था 

२०७८/०७९-

०८०/०८१ 

डुबान 

१ 
व्यिगस्थर् झरन गनकास बनाउने बासपानी टोल,िणेशपुर र र्ारार्ाल सम्म कररब १ गक.गम ३०,००,००० 

निरपागलका निरपागलका 
प्रदेश सरकार र्था अन्र्रातगष्ट्रय 

िैर सरकारी संस्था 

२०७८/०७९-

०८२/०८३ 

२ 
कुसुम्बा बजार क्षेत्रबाट आएको झरनलाई व्यिगस्थर् िदै बबई नदीमा गमसाउने ३०,००,००० 

निरपागलका निरपागलका 
प्रदेश सरकार र्था अन्र्रातगष्ट्रय 

िैर सरकारी संस्था 

२०७८/०७९-

०८०/०८१ 

३ 
श्रीिौडा देगि बासपानी हुन्दै बगने झरनलाई ्िागस्थर् िनत पक्की संरिना बनाउने ३०,००,००० 

निरपागलका निरपागलका 
प्रदेश सरकार र्था अन्र्रातगष्ट्रय 

िैर सरकारी संस्था 

२०७८/०७९-

०८२/०८३ 

४ 
गशिनिर हुाँदै िणेशपुर हुाँदै िडा नं ९ को र्ारार्ाल पुगने झरन व्यिस्थापन िने २५,००,००० 

निरपागलका निरपागलका 
प्रदेश सरकार र्था अन्र्रातगष्ट्रय 

िैर सरकारी संस्था 

२०७८/०७९-

०८२/०८३ 

५ 
बाली गबमा संिालन िने  

निरपागलका निरपागलका 
प्रदेश सरकार र्था अन्र्रातगष्ट्रय 

िैर सरकारी संस्था 

२०७८/०७९-

०८०/०८१ 

बालीमा रोगवकरा 

७ 
िोठ र्था िोर सुिार कायतक्रम- गशिनिर, दिुातपुर र िणेशपुर ५,००,००० 

निरपागलका निरपागलका 
प्रदेश सरकार र्था अन्र्रातगष्ट्रय 

िैर सरकारी संस्था 

२०७८/०७९-

०८०/०८१ 

८ 

स्थानीय सामग्री प्रयोि िरेर जैगिक मल, झोल मल बनाउने र्था जैगिक गनयन्त्रणको क्षमर्ा 

अगभिगृद्धका गक्रयाकलाप संिालन 

३,००,००० 

निरपागलका निरपागलका 

प्रदेश सरकार र्था अन्र्रातगष्ट्रय 

िैर सरकारी संस्था 

२०७८/०७९-

०८०/०८१ 

९ 
झोल गबर्ािी बनाउन ड्रम उपलब्ि िराउने दिुातनिर ,गशिनिर,र िणेशपुरमा १,००,००० 

निरपागलका निरपागलका 
प्रदेश सरकार र्था अन्र्रातगष्ट्रय 

िैर सरकारी संस्था 

२०७८/०७९-

०८०/०८१ 
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शीतलहर 

१० 

गशर्लहर बाट जोिाउन २०० घरिुरीलाई प्लागस्टक टनेल बनाउन प्लागस्टक इर्रण िने ( साझेिररमा 

) 

६,००,००० 

निरपागलका निरपागलका 

प्रदेश सरकार र्था अन्र्रातगष्ट्रय 

िैर सरकारी संस्था 

२०७८/०७९-

०८०/०८१ 

११ 
बाली गबमाको सुरुिार् िने 

 निरपागलका निरपागलका 
प्रदेश सरकार र्था अन्र्रातगष्ट्रय 

िैर सरकारी संस्था 

२०७८/०७९-

०८०/०८१ 

१२ 
गबपन्न घरका २०० बालबागलकालाई न्यानो लुिा गिर्रण २,५०,००० 

निरपागलका निरपागलका 
प्रदेश सरकार र्था अन्र्रातगष्ट्रय 

िैर सरकारी संस्था 

२०७८/०७९-

०८०/०८१ 

िावफक दुघयटना 

१३ 
िोक र्था मुख्य सडकमा रागफक संकेर् राख्ने १,००,००० 

निरपागलका निरपागलका सुरक्षा गनकाय 
२०७८/०७९-

०८०/०८१ 

१४ 
छाडा िाइ बस्र्ुलाई िौशालामा व्यिास्थापन िने १५,००,००० 

निरपागलका निरपागलका सुरक्षा गनकाय 
२०७८/०७९-

०८०/०८१ 

१५ 
गबद्यालय आिागडकोसडकमा स्पीड ब्रेकर राख्ने १०,००० 

निरपागलका निरपागलका सुरक्षा गनकाय 
२०७८/०७९-

०८०/०८१ 

आगलागी 

१६ 

गबद्यालय, सामुदागयक भिन, िडा कायातलय र्ह सामुदागयक बनको कायातलयम अगगन समनका 

औजार व्यिस्थापन 

२,००,००० 

निरपागलका निरपागलका 
प्रदेश सरकार र्था अन्र्रातगष्ट्रय 

िैर सरकारी संस्था 

२०७८/०७९-

०८०/०८१ 

१७ 
िरको छानो गिस्र्ागपर् िने २०,००,००० 

निरपागलका निरपागलका 
प्रदेश सरकार र्था अन्र्रातगष्ट्रय 

िैर सरकारी संस्था 

२०७८/०७९-

०८०/०८१ 

१८ 
सबै सामुदागयक बनमा अगनी रेिा गनमातण िने १,००,००० 

निरपागलका निरपागलका 
प्रदेश सरकार र्था अन्र्रातगष्ट्रय 

िैर सरकारी संस्था 

२०७८/०७९-

०८०/०८१ 
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१९ 
गबध्युगटया दघुतटना न्यूनीकरण  

निरपागलका निरपागलका 
प्रदेश सरकार र्था अन्र्रातगष्ट्रय 

िैर सरकारी संस्था 

२०७८/०७९-

०८०/०८१ 

सपय दंश 

२० 

सपत दंश बारे सामुदागयक एफ.एम. जस्र्ा स्थानीय संिार माध्यमबाट जनिेर्नाको कायतक्रम संिालन 

िने 

३०,००० 

निरपागलका निरपागलका 

प्रदेश सरकार र्था 

अन्र्रातगष्ट्रयिैर सरकारी संस्था  

२०७८/०७९-

०८०/०८१ 

२१ 
सपत दंश उपिार केन्र स्िास्थय केन्रमा स्थापना िने १०,००,००० 

निरपागलका निरपागलका 
प्रदेश सरकार र्था 

अन्र्रातगष्ट्रयिैर सरकारी संस्था  

२०७८/०७९-

०८२/०८३ 

 

िडा नं ९ 

सुक्खा खडेरी 

ि.सं. व्यिस्थापनका वियाकलाप 
अनुमावनत 

लागत 

मुख्य 

वजबमेिारी 

स्रोतको व्यिस्था 

समय अिवध 

आन्तरीक िाह्य 

१ 
४ िटा स्यालो ट्युबिेल िणेशटोलमा िाड्ने १६,००,००० 

निरपागलका निरपागलका 
प्रदेश सरकार र्था अन्र्रातगष्ट्रय 

िैर सरकारी संस्था  

२०७८/०७९-

०८०/०८१ 

२ 
गसंिाई व्यिस्थापनक लािी गशिपाितर्ी टोलमा ४ िटा स्यालो ट्युबिेल जडान िने १६,००,००० 

निरपागलका निरपागलका 
प्रदेश सरकार र्था अन्र्रातगष्ट्रय 

िैर सरकारी संस्था  

२०७८/०७९-

०८०/०८१ 

३ 
गसंिाई व्यिस्थापनक लािी गशजतनशील टोलमा २ िटा स्यालो ट्युबिेल जडान िने ८,००,००० 

निरपागलका निरपागलका 
प्रदेश सरकार र्था अन्र्रातगष्ट्रय 

िैर सरकारी संस्था  

२०७८/०७९-

०८०/०८१ 
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४ 
गसंिाई व्यिस्थापनक लािी निदिुात टोलमा २ िटा स्यालो ट्युबिेल जडान िने ८,००,००० 

निरपागलका निरपागलका 
प्रदेश सरकार र्था अन्र्रातगष्ट्रय 

िैर सरकारी संस्था  

२०७८/०७९-

०८०/०८१ 

५ 
गसंिाई व्यिस्थापनक लािी कुसुम्टोबादेिी टोलमा २ िटा स्यालो ट्युबिेल जडान 

िने 

८,००,००० 
निरपागलका निरपागलका 

प्रदेश सरकार र्था अन्र्रातगष्ट्रय 

िैर सरकारी संस्था  

२०७८/०७९-

०८०/०८१ 

६ 
गसंिाई व्यिस्थापनक लािी पशुपगर् टोलमा २ िटा स्यालो ट्युबिेल जडान िने ८,००,००० 

निरपागलका निरपागलका 
प्रदेश सरकार र्था अन्र्रातगष्ट्रय 

िैर सरकारी संस्था  

२०७८/०७९-

०८०/०८१ 

७ 

गसंिाई व्यिस्थापनक लािी गशिशगक्त टोलमा २ िटा स्यालो ट्युबिेल जडान िने ८,००,००० 

निरपागलका निरपागलका 

प्रदेश सरकार र्था अन्र्रातगष्ट्रय 

िैर सरकारी संस्था  

२०७८/०७९-

०८०/०८१ 

८ 
सुख्िा सहसक्नने बालीको गबउ गबजन गशफाररस िने 

 निरपागलका निरपागलका 
प्रदेश सरकार र्था अन्र्रातगष्ट्रय 

िैर सरकारी संस्था  

२०७८/०७९-

०८०/०८१ 

सडक दुघयटना 

९ 
जेब्रा क्रस बनाउने सागबक १२ नं को हुलाकी सडक क्रसर जाने बाटोमा र गशि पाितर्ी 

टोल को िौबाटोमा 

२०,००० 
निरपागलका निरपागलका सुरक्षा गनकाय 

२०७८/०७९-

०८०/०८१ 

१० 
गबद्यालयहरु आिाडी , देउराली डााँडा १२ नं िोक, िम्बु िोक र गिरर िोकमा 

साििानी र्र्ाः रागफक संकेर्का बोडत राख्ने ५०,००० निरपागलका निरपागलका सुरक्षा गनकाय 
२०७८/०७९-

०८०/०८१ 

वशतलहर 

११. 
र्रकारी उत्पादन िने १०० गकसान लाई प्लागस्टक टनेल र्था और्िी सहयोि िने ६,००,००० 

निरपागलका निरपागलका स्थागनय र्था िैर सरकारी संस्था 
२०७८/०७९-

०८०/०८१ 

१२. 
बदृ्ध बदृ्ध, बाल बागलका र्था गबपन्न घरिुरी लाई न्यानो कपडा सहयोि िने १०,०,००० 

निरपागलका निरपागलका स्थागनय र्था िैर सरकारी संस्था 
२०७८/०७९-

०८०/०८१ 

बन्यजन्तु आतंक 
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१३. 
र्ारबार एिं पोलको व्यिस्थापन अयोध्या फााँट सामुदागयक बनको गसमानामा ३ 

गक.गम 

१३,००,००० 
निरपागलका निरपागलका 

प्रदेश सरकार र्था 

अन्र्रातगष्ट्रयिैर सरकारी संस्था  

२०७८/०७९-

०८२/०८३ 

१४ 
भारर्ीय गसमा क्षेत्र नगजक सुयोदय टोल र गदपक स्मगृर् टोलमा र्ारबार िने १८,००,००० 

निरपागलका निरपागलका 
प्रदेश सरकार र्था 

अन्र्रातगष्ट्रयिैर सरकारी संस्था  

२०७८/०७९-

०८२/०८३ 

१५ 
अयोध्या फााँट सामुदागयक बन र गदपक स्मगृर् टोलमा मिान गनमातण िने १०,००,००० 

निरपागलका निरपागलका 
प्रदेश सरकार र्था 

अन्र्रातगष्ट्रयिैर सरकारी संस्था  

२०७८/०७९-

०८२/०८३ 

१६ 
सामुदागयक बन क्षेर्ातमा िैर काठ जनािरले िान ेप्रजार्ी संरक्षण िने र्था रोप्ने ५,००,००० 

निरपागलका निरपागलका 
प्रदेश सरकार र्था 

अन्र्रातगष्ट्रयिैर सरकारी संस्था  

२०७८/०७९-

०८२/०८३ 

१७ 
िोठ र्था िोरको संरिना सुिार िने 

 निरपागलका निरपागलका 
प्रदेश सरकार र्था 

अन्र्रातगष्ट्रयिैर सरकारी संस्था  

२०७८/०७९-

०८०/०८१ 

१८ 

िर र्था फुसको छानो प्रगर्स्थापन िने २०,००,००० 

निरपागलका निरपागलका 

प्रदेश सरकार र्था 

अन्र्रातगष्ट्रयिैर सरकारी संस्था  

२०७८/०७९-

०८०/०८१ 
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अनुसूची ३: श्रोतको जानकारी 

भौवतक स्रोत 

िडा नाम र रहेको स्थान संख्या 

(कवत), 

लबबाई 

(वक.वम.) 

क्षमता अिस्था कैवफयत 

पुल/कल्भटय/झोलुङ्गे पुल 

१ • डल्ला दिुातनिर (ओराही िोलाको पुल, ओराही झुलंुिे पुल, डल्ला 

दिुातनिर पुल, डल्ला डडुिा पुल) 

• छोट्की र्डुिा(छोट्की र्डुिाको कुलामा भएको कल्भटत पुल) 

• कैलासी(पुल ४, कल्भटत ५) 

• पत्थरबोझी(झोलंुिे पुल १३० गम  औराही िोला पत्थरबोझी र िार्ा 

जोड्ने पुल) 

• बड्की र्डुिा(डुन्रा पुल, बुररया पुल, गसङछुिा पुल, झरानेमा, न्युरोड 

काठे पुल) 

• कुसुम्मा(कल्भटत ८, काठे पुल २) 

• ३३ • दोहोरो आिर् जािर् िने िार पांगे्र 

िाडी 

• िाडी आिर् जािर् िने, मोटरसाइकल 

एक र्फी मात्र 

• िार पांगे्र िाडी गहड्न गमल्ने एक र्फी 

• २ पांगे्र िाडी र मान्छे गहड्न गमल्ने 

• एकहोरो बाटो 

• िार पांगे्र िाडी गहड्न गमल्ने एक र्फी ) 

• राम्रो अिस्थामा रहेको • झुलंुिे पुल आगहले सुिारु नभएको 

आिर् जािर् नभएको 

• ३ िटा पुल ममतर्को आिश्यकर्ा 

रहेको 
 

२ • (कल्भटत) ओराली देगि डल्ला जाने बाटोमा, िैररनी र बंिालीपूरको 

सााँिमा र अको अम्बरपूरको र बंिालीपूरको सािमा 

• कल्भटत ओराली देगि बंिालीपूर जोड्ने बाटोमा 

• दयारामको घर नगजक, बीरबहादरुकू घर नाजुक, कोथराहन झरनैया, 

िणेश होटेल नगजक 

• कोगठया र पत्थरिोकी जोड्ने झोलंुिे पुल, कल्भटत 

• कल्भटत कोगठया जाने बाटो 

• सोनहा र िंिापटुिा जोड्न बाटोमा दिुै कल्भटत 

• ३० • २ िटा िाडी आिर् जािर् िनत गमल्ने | 

मुख्य बाटो हो | 

• िार पांगे्र आिर् जािर् िनत गमल्ने 

• ४ पांगे्र िाडी गहड्न गमल्ने 

• बाइक मात्र आिर् जािर् िनत गमल्छ, 

िार पांगे्र आिर् जिार् िनत गमल्ने 

• िार पांगे्र एउटा मात्र गहड्न गमल्ने 

• राम्रो अिस्थामा रहेको  

• औरही िोलाको पुल ममतर् िनुत 

पने  

• औराही िोला पुल ममतर्को 

आिश्यक रहेको 
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• औराही झोलंुिे पुल, औरही पुल, कल्भटत 

३ • कल्भटत पगक्क पुल (भिरैया ), कल्भटत पगक्क पुल (नयााँ बस्र्ी) 

• पगक्क कल्भटत पुल (िार्ा), पगक्क पुल (कोगठयाघाट ) 

• कल्भटत पगक्क पुल (िनौरा) 

• गिपर्पूर+ िण्डालीपूर  पगक्क कल्पट पुल ३, कल्पट पुल ४, काठे 

पुल १ 

• भिर्पूर िाउाँ  सम्झन पुल, सगृस्र् पुल  ५ , कल्पर्पूर 8 कच्िी 

• मुक्त कमैया  कल्भटत कच्िी ५, कल्भटत पगक्क १, देउराली  पगक्क 

कल्भटत १, कच्िी कल्भटत ३ 

• ४६ • २ िटा िाडी आिर् जािर् िनत गमल्ने 

• २ िटा िाडी आिर् जािर् िनत गमल्ने 

• गिपर्पूर+ िण्डालीपूर  १ साइकल 

मान्छे जना सक्ने 

• १ िटा िाडी आिर् जिार् िनत गमल्ने 

• ममतर् िनुत पने, राम्रो छ 

• गिपर्पूर+ िण्डालीपूर  ममतर् 

िनुत पने 

• कल्पर्पूर  ममतर् िनुत पने 

• िनौरा २ िटा ममतर् िनुत पने 

• मुक्त कमैया  ५ िटा ममतर् िनुत पने, 

देउराली  ३ िटा ममतर् िनुत पने 

४ • कल्भटत पक्की पुल, 

• पगक्क पुल, 

• िाउाँको मेन बाटो नहरको गिकमा 

• कलभटत(बसन्र्ा) 

• नहरमा पगक्क पुल, कल्भटत(बादरभरीया) 

• कभतटत(मािड) 

• कल्भटत(मिुिन) 

• कल्भटत पुल(बेलुिा) 

• ३१ • ४ पाङ्गे्र िाडी िल्ने 

• ४ पाङ्गे्र िाडी िल्ने 

• ४ पाङ्गे्र िाडी एकोहोरो िल्ने, २० टन 

एकोहोरो बोक्न सक्ने 

• ४ पाङ्गे्र िाडी दोहोरो िल्ने 

• ४ पाङ्गे्र िाडी िल्ने 

• ४ पाङ्गे्र िाडी िल्ने 

• ६ िटा पगक्क, ४ ममतर् िनुतपने 
 

५ • बरिाउाँ -कल्भटत  

• कौगशलापुर -मुख्य सडक  

• ३ 

• ३ 

• संिालनमा रहेको 

• संिालनमा रहेको 

•  
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• रामनिर -काठे पुल  

• रामनिर-कल्भटत  

• शगक्तपुर 

• २ 

• ५ 

• ६ 

६ • िुदन्िर(कल्पट ) 

• श्रीकैडा समुदाय (कल्बटत गभक् केसीको घर गनर) 

• मिुिन बजार(कल्पट) 

• श्रीनिर (कल्पट श्रीनिर ३ नं, २ नं, ३ नं, कोइला भट्टी ) 

• १७ •   एउटा िाडी गहड्न सक्ने 

•   

•  २ िटा िाडी क्रस हुने 

•  सबैमा एउटा िाडी गहड्न सक्ने 

•  िालु 

•  िालु 

• राम्रो छ 

•  राम्रो िल्ने 

 

७ • िंिा िगस्र् 

• घलो टोल, िडा कायातलय, मेनरोड (प्रिगर् बजारको) 

• ७ • िढी भएको पागन व्यिस्थापन 

• बस र्था रक िल्न सक्ने 

• राम्रो 
 

८ • हेम्पाहप रािेको गहड्ने बाटो 

• िणेशपूर कल्भटत 

• गशिनिर(कुशुम्बघार्मा रहेको झुलंुिे पुल) 

• दिुातपूरमा रहेको पगक्क पुल 

• बााँसपानी टोल (निरपागलका देगि िेसलाइनसम्म रहेको एउटा 

पगक्क, हेम्पई, िेस लाइनको पानीको झरण) 

• १४ • मागनस गहड्ने ढल गनकास नहुने 

• साना ठुला िाडी गहड्ने पुल 

• मान्छे आिर् जिार् मात्र 

• दिुातपूर ठुला िाडी गहड्ने पुल र 

एकोहोरो गहड्ने पुल 

• बााँसपानी टोल  ५ टनसम्म िन्न सक्ने र 

डुबान हुस पानी गनकास हुन नसक्ने 

• सुिार 

• राम्रो 

• राम्रो 

• राम्रो 

• बााँसपानी टोलको सुिार िनुत पने 

•  

• निरपागलका िारा गनगमतर् 

• सरकारबाट गनगमतर् 

• गजल्ला गिकास 

• सामागजक गनमातण पुल 

९ • कल्भटत(सुयतदय टोल) 

• जुिलालको कल्भटत(गशिपाितगर् टोल) 

• िम्बुको िोकको कल्भटत(गशिपाितगर् टोल) 

• निदिुात टोलको घोलमा 

• गसजतनागशल र गशिशगक्त 

• गसजतनगशल टोल 

• दिुातबुद्ध टोल, कभतटत 

• ठूलो पुल नामले गिगनले पुल (पशुपगर् टोल) 

• १६ नम्बर जाने बाटो पुल (पशुपगर् टोल) 

• टुल्की िाउाँमा रहेको पुल (पशुपगर् टोल) 

• १६ • एकोहोरो सिारी िल्ने 

• एकोहोरो सिारी िल्ने 

• एकोहोरो सिारी िल्ने 

• एकोहोरो सिारी िल्ने 

• एकोहोरो सिारी िल्ने 

• एकोहोरो सिारी िल्ने 

• एकोहोरो सिारी िल्ने 

• एकोहोरो सिारी िल्ने  

• संिालनमा रहेको 

• ममतर् िनुतपने 

• संिालनमा रहेको 

• संिालनमा रहेको 

• संिालनमा रहेको 

• सगक्रय नभएको (१० लाि) 

• सगक्रय 

• सगक्रय 

• पूणत रुपले भगत्कन लािेको 

• १६ नम्बर जाने पुल बन्दै िरेको 

अिस्था    
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• डााँडा िाउाँमा रहेको पुल (पशुपगर् टोल) 

सडक/िाटो 

१ • डल्ला दिुातनि(डल्ला दिुातनिर देगि ठाकुर िार जाने ५ गक.गम, 

डल्ला देगि प्त्थगबझी जाने बाटो ३ गक.गम, कैलाली जाने बाटो २ 

गक.गम, र्रुिा जाने बाटो २ गक.गम) 

• छोट्की र्डुिा(छोट्की र्डुिा देगि िादक्ी र्डुिा जाने बाटो र 

कुसुम्मा देगि छोट्की र्डुिा जाने बाटो भिरीपुर जाने बाटो ) 

• कैलासी(ररङ रोड ब्रबेल ५ गक.गम, कच्िी सडक २ गक.गम ३ िटा) 

• पत्थरबोझी(पत्थरबोझी देगि डल्ला जोड्ने, गमलन र्ोल देगि 

कोगठयाघाट जाने बाटो, स्कुल जाने बाटो, बीि र्ोल्के बाटो, ४ िटा 

ग्रभेल्को बाटो ) 

• बड्की र्डुिा(ठाकुरदारपानी बाटो, कैलासी जाने बाटो, िोत्की 

र्दिुा, सलायानी टोल, न्युरोड बाटो, झरनटोल) 

• कुसुम्मा(बोर्ाहरी सडक ग्राभेल ५०० गम., लालझारी जोड्ने सडक 

ग्राभेल ५०० गम, सोमलपुर िोक देगि सुहापुर जोड्ने सडक १६०० 

गम, कच्िी सडक १५० गम, मगन्दर देगि िुलासपुर जोड्ने कच्िी 

सडक ३.५ गक.गम) 

• ३० • दोहोरो आिर् जािर् िने िार पांगे्र 

िाडी 

• दइुिटा बाटोमा दोहोरो िाडी गहड्ने 

• िार पांगे्र िाडी गहड्न गमल्ने एक र्फी 

• दोहोरो िाडी गहड्न गमल्ने १ बाटो 

• एकोहोरो बाटो 

• िार पांगे्र िाडी गहड्न गमल्ने एकर्फी 

• ग्राबेल 

• ग्राबेल सुिारु २ िटा बाटो मात्र 

• सगक्रय 

• सुिारु 

• राम्रो 

• सगक्रय 

• ३ िटा बाटो एकर्फी बाटो ग्राबेल 

नभएको 

• ग्राबेल सडक ३ गक.गम ममतर्को 

आिश्यकर्ा 

• २ िटा ग्राभेल नभएको २ गक.गम र 

६ गक.गम 

२ • ओराली देगि कोरागमनया ( ग्राभेल सडक) 

• ग्राभेल सडक ओराली देगि बंिालीपूर जोड्ने मुख्य सडक 

• ग्राबेल सडक 

• िार्ा देगि सोनाह जोड्ने ग्राभेल सडक 

• कोगठया देगि िैरेनी जोड्ने बाटो ग्राभेल बाटो 

• सोनहा र कोगथया जोड्ने सडक (१२०० गम), सोनहार िंिापर्ुिा 

जोड्ने सडक (५० गम), सोनहा र छोटकी सोनहा जोड्ने सडक (२१५ 

गम), सोनहा िैरेनी जोड्ने सडक (९७५ गम) 

• कच्िी सडक(६००गम), ग्राभेल सडक (१ गक.गम) 

• २५ • आिर् जािर् िनत गमल्ने 

• िार पांगे्र आिर् जािर् िनत गमल्ने 

•  

• िार पांगे्र एउटा मात्र गहड्न गमल्ने 

• ४ पांगे्र िागस गहड्ने गमल्ने 

• सबै िाडी गहड्न गमल्ने 

• सगक्रय 

• ग्राभेल सडक सगक्रय सगक्रय 

•  

•  

• सगक्रय 

• एउटा मुख्य र अको गभत्रको बाटो 
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• मुख्य सडक कालो पत्रे (३०० गम) ग्राबेल (४००गम ) कच्िी 

(५००गम) 

• ग्राभेल सडक 

३ • कच्िी २ (भिरैया ), ग्राबेल २ (नयााँ बस्र्ी) 

• ग्राभेल सडक ६, कच्िी २( िार्ा ), ग्रािेल १(कोगठयाघाट) 

• ग्राबेल  िनौरा 

• गिपर्पूर+ िण्डालीपूर  ग्राबेल ४ 

• भिर्पूर+ओराली   ग्राबेल ७, कच्िी १ कालोपत्रे आिा गक.गम 

• मुक्त कमैया  ग्राबेल भएको ५, देउराली  कािी ३, ग्राबेल भएको १ 

• ४४ • एक िटा िाडी आिर् जिार् िनत गमल्ने, 

१ िटामा २िटा िाडी आिर् जिार्, ३ 

िटामा एक िटा िाडी आिर् जिार् 

िनत गमल्ने 

• १िटा िाडी आिर् जािर् िनत गमल्ने 

• ममतर् िनुत पने 

• िनौरा  ममतर् िनुत पने 

• गिपर्पूर+ िण्डालीपूर ममतर् िनुत 

पने 

• भिर्पूर+ओराली   ममतर् िनुत 

पने, राम्रो छ 

• मुक्त कमैया+देउराली   ममतर् 

िनुत पने 

• देउराली  पगक्क भए पगन ममतर् िनुत 

पने 

४ • कालो पत्रे ७०० गमटर सम्म, ग्रािेल बाटो, कच्िी सडक, 

• ग्रािेल, कच्िी 

• कालो पत्रे, ग्रािेल(मछुिा) 

• ग्रािेल बाटो, कच्िी बाटो(बादरभरीया) 

• कालोपत्रे सडक, ग्रािेल सडक, कच्िी सडक(मािड) 

• कालोपत्रे(मिुिन) 

• कालोपत्रे सडक, ग्रािेल सडक(बेलुिा) 

• २९ • दोहोरो िाडी गहाँड्न सक्ने, 

• दोहोरो िाडी गहाँड्न सक्ने 

• दईु िाडी साँिै िल्न गमल्ने, एउटा िाडी 

मात्र िल्न गमल्ने 

• एकोहोरो िाडी गहाँड्न सक्ने, एकोहोरो 

िाडी गहाँड्न सक्ने 

• एकोहोरो बाटो, एकोहोरो बाटो, 

एकोहोरो बाटो 

• एकोहोरो िाडी गहाँड्न सक्ने 

• दोहोरो िाडी गहाँड्न सक्ने 

• लिभि सबै सडक ममतर् िनुत 

पने  

 

५ • कच्िी सडक - गसमल िोक सम्म ३०० गम, ३ गकगम ग्राभेल सडक , 

२ गकगम कच्िी सडक 

• रामनिर -८ नं िोक देगि रार्माटे स्कूसम्म ,६ नं िडा गसमनादेिी 

आरागमल सम्म  

• कृष्ट्णनिर-३००गम कालोपत्रे,३ गकमी ग्रािेल ,३ गकमी कच्िी 

३ 

 

१ 

 

३ 

दोहोरो आिर्जािर् हुने 

 

दोहोरो आिर्जािर् हुने 

•  स्र्रोन्नगर् िनतपने 
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• शगक्तपुर- ३ 

६ • िुदन्िर( कागलका मगन्दर देगि जयरामको घर सम्म गभगत्र सडक ६ 

गक.गम ) 

• श्रीकैडा समुदाय(ग्राबेल १, कच्िी १) 

• मिुिन बजार(हुलाकी सडक कालोपत्रे मध्हुिन बजार देगि ८ नम 

जाने बजार ) 

• श्रीनिर(दल गसंह िोक देगि िट्टा जाने बाटो सम्म कालोपत्रे सडक, 

िडा कायातलय देगि िणर्न्त्र र्ो २ नं देगि १७ नं जाने बाटो सम्म 

ग्राबेल ) 

• १० • दईु लेनकोम सडक (दईुटा सिारी पास 

हुन सक्ने) 

• िालु 

• िालु 

• िालु 

• राम्रो छ 

 

७ • पुस्पलाल राजमाित • ३ गकगम • २ लेनको 
  

८ • ग्रािेल बाटो (टी .गस.एन बस्र्ी) , कुसुम्बा बजार देगि पुरानी िौकी, 

जिर् बागनयाको घर देगि डााँिी सको घर सम्म 

• िणेशपूर (भन्सार देगि निरपागलका रोड २ गक.गम., बेसलाइन देगि 

बााँस पानी टोल सम्म २ गक.गम., प्रिगर् टोल देगि बााँसपानी टोल २ 

गक.गम. 

• गशिनिर(८०% ग्राबेल, २०% कच्िी) 

• दिुातपूर ग्राबेल बाटो 

• बााँसपानी टोल (निरपागलका देगि िेसलाइनसम्म रहेको गबिका 

ग्राबेल बाटो १ गक.गम रहेको ) • १७ 

• सानो िाडी मागनस गहड्ने र एक र्फात 

बाट 

• एउटा िाडी गहड्ने बाटो, िाडी एकोहोरो 

आिर् जािर् 

• गशिनिर  मागनस गहड्ने र िाडी एक 

र्फत  गहड्ने बाटो   

• दिुातपूर ठुला िाडी गहड्ने र एकर्फी 

• बााँसपानी टोलको मागनस साइक गहड्ने 

र्र िाडी नगहड्ने 

• सुिार िनुत पने 

• सुिार िनुत पने, िाल्ड िुल्दी 

भएको 

• गशिनिर सुिार िनुत पने 

• सुिार िनुत पने 

• बााँसपानी टोलको सुिार िनुत पने 

• स्थागनय र्ह बाट गनमातण 
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९ • िमत ज्योर्ी स्कुल देिी भारर्को सीमानासम्म(ग्रािेल) 

• दिुात मगन्दर टोल देिी भारर्को सस्मानासम्म(ग्रािेल) 

• िौिरन देिी ि. नपा. १ सम्म (गशिपाितगर् टोल)(ग्रािेल) 

• िम्बुको िोक देिी गिरीको िोक सम्म(गशिपाितगर् टोल)(कालो पत्रे) 

• गमन ब. भाटको घर देिी िडा ८को सीमाना सम्म कालो पत्रे 

• कागलका टोल देिी निदिुात टोल सम्म (ग्रािेल) 

• म. न. पा. १ को सीमाना देिी निदिुात टोलको (ििुत थारुको घर सम्म) 

• गशिशगक्त टोल 

• दिुात बुद्ध टोलदेिी गदपक स्मरृ्ी टोलमा ग्रािेल बाटो 

• दिुात बुद्ध टोल देिी गशि पाितर्ी टोल कालो पत्रे 

• गदपक स्मरृ्ी टोल देिी िंिा बस्र्ी जाने बाटो 

• िुनपा १ देिी पशुपगर् टोलसम्म, कालोपत्रे 

• िोराको िोक देगि १६ नम्बर जाने बाटो ग्रािेल 

• िोरािोक देिी जनर्ा प्राथगमक गिद्यालय जाने बाटो, ग्रािेल 

• १७  

एकोहोरो सिारी िल्ने 

• एकोहोरो सिारी िल्ने 

• एकोहोरो सिारी िल्ने 

• एकोहोरो सिारी िल्ने 

• एकोहोरो सिारी िल्ने 

• एकोहोरो सिारी िल्ने 

• एकोहोरो सिारी िल्ने 

• एकोहोरो सिारी िल्ने 

• एकोहोरो सिारी िल्ने 

• एकोहोरो सिारी िल्ने(१ गकमी) 

• एकोहोरो सिारी िल्ने 

• एकोहोरो सिारी िल्ने 

• एकोहोरो सिारी िल्ने 

• संिालनमा रहेको 

• संिालनमा रहेको 

• संिालनमा रहेको 

• संिालनमा रहेको 

• संिालनमा रहेको 

• संिालनमा रहेको 

• संिालनमा रहेको 

• संिालनमा रहेको 

• सगक्रय 

• ममतर् िनुतपने, हेम पाइप हाल्नुपने र 

िाल्टा िुगल्ट पुनुतपने 

बााँध / ग्यवबयन तार जाली 

१ • डल्ला दिुातनि(डल्ला बााँि डुन) 

• कैलासी(िौराहा नगद १५०गम, दिुात मगन्दर १५ गम, कैलास िोक ५ 

गम) 

• पत्थरबोझी(पत्थरबोझी लालै िल्लह देगि कोगठया िाउाँ सम्म 

• बड्की र्डुिा(बुररया बोि ,सोनिोसात बोि, गसंहजुिा बााँि, सल्यानी 

र्ाल बाि,ठाडेपुल बाि, घुम्ना बोि) 

• कुसुम्मा(र्टबन्िन  जरही ओरई) 

• २२ • ४० गबघा िेगर् बारी गसंिाई िने ) 

 

 

• ४०० गमटर 

• सुिारु 

• नराम्रो ममतर् आिश्यकर्ा 

• ममतर् िनुत पने जाली भनुत पने 

• सगक्रय 

• ममतर् िनुत पने 

• िौरहा नगद १०० गम ममतर् 

आिश्यकर्ा 

• २ गक.गम मा ३०० गमटर मात्र राम्रो 

ड्याम 

२ • बााँि र्ार जाली ( कोरगमनया देगि िैरेनीको सानध्यारमा) 

• बााँि ओराली िोलाको गकनारमा 

• औराही िोला िााँि जाली 

• जाली र र्ार सोनहा 

• ९ • जंिली जनािरहरु िाउाँमा आक्रमण िनत 

सक्दैन 

• कटानी बाट ५ गबघा बिाएको 

• प्रयोि भईरहेको • हातीले भत्काएर जालीलाई अगल 

ममतर् िनुत छ 
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• िमेली िौरी जाली सोनहा 

• िार्ाक बााँि 

• िन्यजन्र्ु आक्रमण बाट बिौना सक्ने 

जंिली जनािर आउन सक्दैन 

• १० गबघा जगममं कट्नबाट बिाएको 

गहड्न गमल्ने 

• जंिली जनािर 

३ • र्ार गयागिन जाली (२की.गम)(भिरैया ) 

• िौरी सामुदागयक िनमा र्ार हालेको (िार्ा) 

• २ • िन्यजन्र्ु रोक्न सक्ने 

• १ गक.गम, िन्यजन्र्ुलाई रोक्न सक्ने 

• राम्रो छ 
 

४ • ढोढरी 

• बसन्र्ा 

• बादरभरीया 

• नहरमा रहेको बााँि(मािड) 

• बााँि(कुगच्ि)(मिुिन) 

• बााँि(बेलुिा) • ३९ 

• २२८ गिघा जगमर् गसंिाई िनत सगकने 

• २२० गिघा गसंिाई िनत सक्ने 

• ६५० गबघा िेर्ीमा पानी पुयातउन सक्ने 

• १६० गबघामा पानी पुयातउन सक्दैन 

• ८० गबघामा गसंिाई िनत सक्ने 

• १२० गबघा गसंिाई िनतसक्ने 

• ममतर् िनुतपने, िर्ातमा मात्रै 

गसंिाई हुने 

• एउटा सगक्रय, ३ िटा ममतर् 

िनुतपने 

 

५ • रामनिर-८नं टोलमा • १ •  •  मारमार िनत पने 

६ • मिुिन बजार(नहर मिुिन बजार ) • १ •  • िालु अिस्थामा रहेको 
 

८ • िणेशपूर • ४ • ७० बघ सम्म गसाँिाई िनत पानी गदने •  सुिार िनुत पने 
 

ससुुरवक्षत आिास तथा स्थान 

१ • डल्ला दिुातनि(डल्ला र्ागलम हल,गशि सा.ि.उ.स. को र्ागलम हाल, 

दिुातनिर लघुउिम र्ागलम हाल, दिुातनिर सा.ि.उ.स. भिन ) 

• कैलासी(कैलासी फुटबल िौर) 

• पत्थरबोझी(िोठे घर) 

• बड्की र्डुिा(मयान 

• कुसुम्मा(सोमलपुर सगमगर् भिन ) 

• १० • ४०जना ,१०० जना, ५० जना र २२ 

जना क्रमस सम्म अट्ने 

• ५ गबघा १० हजार मान्छे बस्न गमल्ने 

• ४० िटा िाई िस्र्ु बस्न गमल्ने 

• ४ जना अट्ने 

• ५ पररिार बस्न सक्ने 

• सुिारु 

• राम्रो 

• राम्रो 

• ममतर् िनुत पने 

• पगक्क गटन 

•  
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२ • उच्ि घर असारी सामुदागयक भिन नगजक 

• फदतङिा 

• सामुदागयक भिन सोनहा 

• ३ • १० घर पररिारलाई बस्न गमल्ने 

• १ गबघा 

• ४० घदुतरी पररिारलाई राख्न गमल्ने 

• सगक्रय 

• सगक्रय 

•  

• ममतर् िनुत पने 

•  

४ • रामजानकी सामुदागयक भिन, बैठक भिन, 

• गशिशगक्त सामुदागयक भिन(मछुिा) 

• शौभागय देगि प्रागि, देउराली फुलबारी सामुदागयक 

भिन(बादरभरीया) 

• ढोढरी रेडक्रस भिन, गकसान सामुदागयक भिन, िोलघर(मािड) 

• मिुिन सामुदागयक भिन, श्री गदपेन्र प्रागि(मिुिन) 

• सरस्िर्ी सामुदागयक भिन(बेलुिा) 

• ११ • ३०० जना बस्न सक्ने ठाउाँ 

• २५० जना बस्न सक्ने 

• २५०० जना बस्न सक्ने, २०० जना 

बस्न सक्ने 

• २०० जना बस्न गमल्ने, १५० जना बस्न 

गमल्ने, २५ जना बस्न गमल्ने 

• ७० जना बस्न गमल्ने, ३०० जना बस्न 

गमल्ने 

• १५० जना बस्न गमल्ने 

• सामुदागयक भिन पगक्क, बैठक 

घर ममतर् िनुतपने 

• पगक्क ढलान 

• पगक्क, पगक्क 

• पगक्क 

• सामुदागयक भिन ममतर् िनुतपने 

• ममतर् िनुतपने 

 

६ • िुदन्िर(कागलका सामुदागयक िन, कृष्ट्ण मगन्दर मैदान) 

• श्रीकैडा समुदाय(श्रीकैडा सामुदागयक भिन) 

• मिुिन बजार(कागलका मगन्दरको मैदान ) 

• श्रीनिर (ग्रागमण महला सामुदागयक िन ) 

• ५ • ४० जना बस्सना सक्ने, ५०० जना 

मागनस बस्न सक्ने) 

• ५० जना बस्न गमल्ने 

• ५०० जना मागनस बस्न सक्ने 

• ८० जना बस्न सक्ने 

• िालु 

• गनमातणािीन 

• िालु 

• राम्रो छ 

 

७ • गििालय, िैठक बस्ने टहरो, शसस्त्र क्याम्प, आईर्िार बजारलागने 

टहरो 

• ६ िटा • ४६०० जना व्यगक्त अटाउने •  
 

८ • T.C.N फुटबल मैदान 

• िणेशपूर_ िणेशपूर भिन र बााँसपानी प्राथगमक गबिालय 

• गशिनिर( रेडक्रस भिन र िौर गशिनिर ) 

• सुिातपूर  श्री गशि दिुात मा.गब. गबिालय 

• बााँसपानी टोलमा िासपानी सामुदागयक भिन घर 

• ६ • गिपद भएमा व्यगक्तहरुलाई सबै राख्न 

गमल्ने 

• िणेशपूर भिनमा ५०/६० र बााँसपानी 

प्राथगमकमा १५० २०० सम्म बस्न 

सक्ने 

• सुिार 

•  िणेश भिनको सुिार िनुत पने, 

गबिालयको अिस्था राम्रो 

• गशिनिर सुिार िनुत पने 

• राम्रो 

• गशिनिर  समाज िारा बनाको 
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• गशिनिर १० घर पररिार सम्म राख्न 

गमल्ने 

• दिुातपूर िाउाँ भररको मान्छे राख्न सक्ने 

• बााँसपानी टोलको ६०/७० जना बस्न 

सक्ने क्षमर्ा रहेको 

९ • आमा समूहको भिन(गशि पाितगर् टोल) • १ • २ पररिार • सगक्रय 
 

ससाियजवनक शौचालय  

१ • कैलासी 

• कुसुम्मा (सोमलपुर सामुदागयक िपी ) 

• ३ • २ कोठे • सगक्रय 

• पगक्क गटन 

 

२ • सिुन सामुदागयक िपी (सून्दरपूर) 

• असारी सामुदागयक िपी सम्दागयक भिन नगजक 

• फदतङिा सामुदागयक िपी 

• सोनहा फााँरा (सोहहामा) 

• महीला लक्ष्मी सामुदागयक िपी 

• ओराली बजार साबतजगनक िपी, बालकुमारी सामुदागयक िपी 

• अमर महीला सामुदागयक िपी 

• १४ • (ओराली बजार ४ कोठा िपी, 

बालकुमारी २ कोठा िपी) 

• पगक्क ढलान  

• पगक्क ढलान पगक्क गटन 

• एउटा बनाउदै छ 

• गभता भत्केको छ ढोका छैन 

• ढोका नभएको 

• १ कोठा सगक्रय 

३ • कोगथयाघट सामुदागयक िपी 

• सामुदागयक िपी  िनौरा 

• २ 
 

• रोम्रो छ 

• िनौरा  ममतर् िनुत पने 

 

४ • ढोढरी 

• बसन्र्ा 

• देउरानी फुलबारी सामुदागयक िपी 

• मािड 

• मिुिन सामुदागयक िपी 

• ७ • १ जनाले पयोि िनत सक्ने 

• २ जना सम्म प्रयोि िनत गमल्न् 

• २ जनाले प्रयोि िनत सक्ने 

• १ जनाले पयोि िनत गमल्ने 

• १ जनाले प्रयोि िनत सक्ने 

• सगक्रय 

• ममतर् िनुतपने 

• ममतर् िनुतपने 

• पगक्क 

• ममतर् िनुतपने 

 

५ • ८ नं िोक रामनिरमा  

• शगक्तपुर 

• ४ 

• १ 

•  •  
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६ • िुदन्िर(कृष्ट्ण मगन्दर ) 

• मिुिन बजार( बसपाकत  ) 

• २ • ५ जना मगहला/ पुरुर्  
  

७ • िंिा िगस्र् 

• आईर्िार बजारलागने स्थानमा, दशरथ िस्र्ी 

• ६ िटा 

• २ िटा 

 
• २ िटा गनमातणागिन र ४ िटा 

सञ्िानमा रहेका 

 

८ • T.C.N सामुदागयक भिनको िपी 

• गशिनिर रेडक्रस भिन 

• बााँसपानी टोलमा बााँसपानी सामुदागयक िन भिन घरमा 

• ४ • १ जना जाने 

• गशिनिर महीला १, पुरूर् १ 

• १ जना मात्र जाने 

• सुिार िने 

• गशिनिर सुिार िने 

• गबगग्रएको र सुिार िनुत पने 

• सामुदागयक गनमातण 

• गशिनिर समाज िारा बनाइएको 

• सामागजक गनमातण 

९ • िपी(गशि पाितगर् टोल) 

• रािा कृष्ट्ण टोल 

• कुसुम्बादेिी युिा क्लि, कुसुम्बादेिी टोल 

• ४ 
 

• संिालनमा रहेको 

• संिालनमा रहेको 

• संिालनमा रहेको 

 

संचारका साधन- लगभग सबै घरधुरीमा  मोबाइलको पहुाँच भएको 

यातायातका साधन 

१ • डल्ला दिुातनिर(यम बहादरु पररयार) 

• कैलासी(राक्टर ६, अटो १५, गजप २) 

• पत्थरबोझी(मगनराम थारु, हरर बोहोरा) 

• बड्की र्डुिा (रामगकसन , रामिन्र, प्रशु, गमन ब. थापा, िइगक 

र्दिुा, राम िोपाल, प्रदेश, िुलुिा, पुरोस्िर्म, नानीमैया, राम िौहान, 

सानीराजन)( बस १, राक्टर ५, अटो ७) 

• कुसुम्मा(गबरेन्र थारु (अटो) १, भािौर्ी थारु (राक्टर) १,सुरज सुनार, 

दलगजर् सुनार, सशी गि.क ) 

• ४४ • िार जना बोक्न सक्ने 

• ५० जना बोक्न सक्ने बस, ८ जना सम्म 

बोक्न सक्ने 

• संिालनमा रहेको 
 

२ • राक्टर ठुलो, राक्टर ठुलो, अटो (ओराली) 

• राक्टर, अटो 

• १३ • प्रगर् अटो ५ जना बस्न गमल्ने • संिालनमा रहेको 
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३ • िार्ा िाउाँमा राक्टर ( रोइना थारु, पृथिी थारु, गटकराम थारु, 

जिनरायण थारु, सन्र्राम थारु), अटो  बीरबहादरु थारु 

• िनौर (राक्टर ७५, अटो २) 

• गिपर्पूर+ िण्डालीपूर  अटो ३ (इन्र बहादरु ित्री, देि शमात 

िौलािाई, जनाबहादरु शाही), राक्टर १ (िुशी राम थारु ) 

• २३ • संिालनमा भएको गिपद परेको बेला 

सहयोि िारना सक्ने, १२ जना 

मागनसलाई बोक्न गमल्ने 

• अटो ६ जना सम्म बोक्न गमल्ने 

• संिालनमा रहेको 
 

४ • रयाक्टर, अटो 

• अटो(मािड) 

• र्याक्टर(बेलुिा) 

• १० • प्रगर् र्याक्टर ५० जना बस्न गमल्ने, ६ 

जना यात्रु बसन् गमल्ने 

• ३ जनालाई बोक्न सक्ने 

• सगक्रय 

• िगलरहेको 

 

५ • बरिाउाँ  

• रयाक्टर  (टेक ब. सुनार, नरेन्र िन्द 

• कृष्ट्णनििर 

• ६ 

• ५ 

   

६ • िुदन्िर(राक्टर र अटो) 

• श्रीकैडा समुदाय (कमल िड्का बस, राक्टर ६, अटो २) 

• श्रीनिर +िणर्न्त्र+िट्टा+कोइला भट्टी (राक्टर १०, अटो १२, बस 

१) 

• २० • काम िनत सक्ने 

• बसमा ३२ जना बस्न सक्ने, एउटा 

अटोले समान बोक्ने अको मान्छे बोक्ने 

• बसले ३० जना बोक्ने 

• िालु 
 

७ • शुक्र िगस्र् • ६ िटा अटो 

र्था ४ घरमा 

ट्याक्टरको 

रहेको 

   

८ • T.C.N िस्र्ी अटो छान्नु थारु, आशाराम थारु, रामिगन थारु, राजेश 

थारु 

• गशिनिर बस( बलु गि.गस), राक्टर(नरेन्र ित्री, भारर् बोहोरा, िरेंर 

बुढा, रमेश बुढा, घनश्याम बुढा,), अटो(रुर डांिी, िेर् ब. िली, 

थमन िली, टेक ब िली) 

• २१ • मान्छेहरु ओसार पसार िने 

• कृगर् र्था मागनसहरु ओसार पसार िने 

क्षमर्ा 

• समान र्था मागनस बोक्न सक्ने , कृगर् 

समान बोक्न सक्ने क्षमर्ा भएको 

• राम्रो 

• भाडामा िलाउने सक्ने राम्रो 

अिस्था 

• राम्रो 
 

• व्यगक्तिर् 



स्थानीय विपद ्तथा जलिायु उत्थानशील योजना-मधुिन नगरपावलका,बवदिया 

220 
 

• दिुातपूर अटो(कणत ब. ज्ञािली, र्ुल ब. ित्री), राक्टर(िन ब. सुबेदी, 

िन ब. ित्री, िमतराज थापा, राम प्रसाद गिमररया, राम ब. सुबेदी) 

• बााँसपानी टोल (अटो  गदपक पौडेल) 

• समान बोक्ने ढुिानी सेिा आफ्नै 

व्यगक्तिर् अटो 

९ • अटो, हाइस(गशिपाितगर् टोल) 

• हाइस(सुयतदय टोल) 

• ट्याक्टर (कागलका टोल) 

• अटो (नि दिुात) 

• कुसुम्बा देिी टोल 

• गसजतनगशल 

• गशिशगक्त 

• दिुात टोल 

• पशुपगर् टोल 

• िणेश टोल 

• २ हाईस  

• ११ अटो 

• १ बस 

• १ रयाक्टर 

 
• सगक्रय 

• सगक्रय 

• संिालनमा रहेको 

• संिालनमा रहेको 

• सगक्रय 

• सगक्रय 

• सगक्रय 

• सगक्रय 

•  

पुबयसुचना प्रणाली- वचसापानी वस्थत स्टेसनबाट तल्लो तटीय के्षत्रमा सूचना प्रबाह भैरहेको 

लाईफ ज्याकेट 

१ • डल्ला दिुातनिर 

• कैलासी 

• पत्थरबोझी 

• ३३ • १ जना सम्म 

• एक जना बोक्न गमल्ने 

• १ जना बोक्न सक्ने 

• राम्रो 

• ममतर्को आिश्यकर्ा 

• राम्रो 

•  

२ • श्रीराम थारु (बंिालीपूर ) 

• सामुदागयक भिन 

• २१ • बाढीको अिस्थामा पौडीबाज िेल्न 

गमल्ने 

• सगक्रय •  

स्िेचर 

१ • छोट्की र्डुिा 

• पत्थरबोझी 

• ४ • १ जना बोक्न गमल्ने • १ च्यागर्एको • मुसाले काटेको 

• १ िटा भागच्िएको 



स्थानीय विपद ्तथा जलिायु उत्थानशील योजना-मधुिन नगरपावलका,बवदिया 

221 
 

६ • मिुिन बजार(सानोश्री स्िास्थय िौकी ) • १ • १ जना बोक्ने • िालु •  

सामुदावयक भिन 

१ • डल्ला दिुातनिर(गशि सा.ि.उ.स., दिुात सा.ि.उ.स.) 

• पत्थरबोझी(िणेशपुर गसगसन्या सामुदागयक भिन) 

• िणेशपुर ्गसगसन्या सामुदागयक भिन) 

• कुसुम्मा(सोमलपुर सामुदागयक भिन, बहदरुपुर ्िन उपभोक्ता सगमगर् 

भिन ) 

• सोमलपुर सामुदागयक भिन, बहदरु िन उपभोक्ता सगमर्ी भिन) 

• ८ • २०० जना अट्न सक्ने 

• ५० जना बस्न गमल्ने 

• २० जना बस्न गमल्ने 

• दइुटैमा ५० ५० जना बस्न गमल्ने 

• ५० जना बस्न गमल्ने 

• राम्रो 

• सगक्रय 

• सुिारु नभएको 

• दइु िटै पगक्क गटन 

• पगक्क गटन 

•  

२ • सिुन सामुदागयक भिन (सुन्दरपुर) 

• असारी िणेश सामुदागयक भंिन 

• फदतङिा सामुदागयक भिन 

• जनजािगृर् सामुदागयक भिन कोगठया 

• सोनहा फााँर्ा सामुदागयक भिन 

• अमर मगहला सामुदागयक अभािन, कुसुगमगनया सामुदागयक भिन 

• ९ • १५० जना बस्न गमल्ने 

• ८० जना बस्न गमल्ने 

• ७० जना बस्न गमल्ने 

• ८० जना बस्न मल्ने 

• ९१ घरिुरी मागनस अटाउने 

• २०० जना बस्न गमल्ने, २००जन बोल्न 

गमल्ने 

• सगक्रय 

• पगक्क गटन 

• सगक्रय 

• पगक्क र्ीन सगक्रय 

• ममतर् िनुत पने 

• सगक्रय 

•  

३ • र्ोररर्ाल सामुदागयक िनको भिन (िनौरा ) • २ • ७० जना सम्म बस्न गमल्ने • ममतर् िनुत पने 
 

४ • देउरानी फुलबारी सामुदागयक भिन(बादरभररया) 

• गकसान सामुदागयक भिन(मािड) 

• २ • २०० जना बस्न गमल्ने 

• १५० जना बस्ने 

• पगक्क 

• पगक्क 

 

६ • िुदन्िर(कागलका सामुदागयक भिन ) 

• ग्रागमण मगहला र्था सामुदागयक भिन 

• २ • ५० जना बस्ने 

• ८० जना बस्न सक्ने 

• राम्रै अिस्थाको 
 

७ • दशरथ िस्र्ी • ३ • १ सामुदागयक भिनमा २० जना सम्म 

अटाउने 

•  
 

८ • िणेशपूर सामुदागयक भिन 

• गशिनिर सामुदागयक भिन 

• २ • ५०/६० जना सम्म बस्न गमल्ने 

• ६० जना बस्न सक्ने क्षमर्ा भएको 

• सुिार िनुत पने 

• सुिार िनुत पने 

• सामागजक भिन 

• समुदाय गमगल बनाएको 
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मानवबय श्रोत 

िडा नाम र रहेको स्थान संख्या क्षमता अिस्था कैवफयत 

आधारभूत खोज तथा उिार तावलम प्राप्त जनशवि 

वजल्ला विपद् प्रवतकायय सबबवन्ध तावलम प्राप्त जनशवि 

१ • छोट्की र्डुिा 

• कैलासी 

• पत्थरबोझी 

• २७ • १ हप्ता र्ागलम गलएको 

• प्राथगमक उपिार िनत सक्ने 

• सगक्रय 
 

 

३ 
• नयााँबस्र्ी • १५ 

• गिपद प्रगर्कयतका लागि व्यिस्थापन 

गमलाउन सक्ने 
• राम्रो छ 

• र्ागलम २ गदन गलएको र्र 

प्रमाण पत्र नपाएको 

तावलम प्राप्त पौडीबाज 

१ •  डल्ला दिुातनिर 

•  छोट्की र्डुिा 

•  कैलासी 

•  पत्थरबोझी(जनकलाल , सुरेन्र, नगबन, गनसा) 

• ४०० 

• पौगडन सक्ने 

•  र्ागलम नगलएको 

• पौडीन सक्ने 

•   

• समुदायमै रहेको र्ागलम प्राप्त नरहेको  

३ • गबक्रम डिौरा (भिरैया), अजुतन गत्रिा 

• िार्ा िाउाँ १०, कोगठयाघट ५ 

• भोजु थारु िनौरा 

• गिपर्पूर+ िण्डालीपूर  िंिाराम थारु, बलबहादरु थारु, सानु 

थापा 

• २६ 

• बाढीको समयमा उद्धार िनत सक्ने 

• गबपद परेको मागनसलाई बिाउन 

सक्ने 

• राम्रो छ 

• र्ागलम नभएको (िार्ा र 

कोगठयाघाट ) 

• र्ागलम प्राप्त िनौरा 

• भिर्पूर+ओराली   र्ागलम 

प्राप्त 
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• भिर्पूर+ओराली   जिर्राम थारु, जैराम थारु, सन्र्राम थारु 

• देउराली  राजेश गबक्रम शाही , राजु गिरी 

• देउराली   र्ागलम प्राप्त निरेको 

४ • लक्ष्मीराम िौिरी, श्रीराम थारू, पगण्डर् थारू, पे्रम सािर थारू, 

पगर्राम थारू (ढोढरी) 

• र्ेजबहादरु, िगन राम थारू, गथक्कु थारु, हरीराम,...(मछुिा) 

• बादरभरीया 

• ५४ 

• गिपद परेको बेला सहयोि 

िनतसक्ने/डुबानमा परेकालाई 

बिाउन सक्ने 

• पौडी िेल्न सक्ने 

• नदीमा िौगड िेल्न सक्ने 

• सगक्रय 

• सगक्रय 

• सगक्रय 

• र्ागलम नगलएको 

तावलम प्राप्त स्ियंसेिक (प्राथवमक उपचार) 

१ • छोट्की र्डुिा(रमेश थारु) • १ •   •  गनगस्क्रय •   

२ • बंिालीपूर 

• सुगनल थारु (सोनहा ) 

• ६ • सामान्य प्राथगमक उपिार िनत सक्ने • सगक्रय • सामान नभयको अिस्था 

३ • दिुात केशी(भािारैया) 

• िार्ा िाउाँ  पाितर्ी बुढा, देिी केशी 

• िनौरा  भिगन्र् थारु, रुपनी थारु, थागनी थारु 

• गिपर्पूर+ िण्डालीपूर  िौरी पौडेल 

• देउराली   गदगलप कुमारी रेउले 

• ९ • िोप लिाउन सक्ने र पोगलयो थोपा 

गदन सक्ने 

• गनरन्र्र िगलरहेको 

• प्राथगमक उपिार िनत सक्ने 

• सगक्रय 

•  

४ • पाितर्ी गसगदेल, र्ारा काकी, मोहर बगसया थारू (ढोढरी) 

• लक्ष्मी िौिरी, सानुमाया मास्की, सकुन्र्ला(मछुिा) 

• रामायल थारू, िड्क गसंह थारु, िुशीराम थारु(बादर भररया) 

• िर्त िौिरी, यम रेगमी(मािड) 
• ११ 

• सुत्केरी िराउने, पोगलयो थोपा 

िुिाउने 

• बच्िाहरूलाई पोगलयो थोपा 

िुिाउने आगद 

• सामान्य और्िी गदने र सुई लिाउने 

• पोगलयो थोप, सुत्केरी िराउन लगने 

• सगक्रय 

• सगक्रय 

• सगक्रय 

• सगक्रय 

•  



स्थानीय विपद ्तथा जलिायु उत्थानशील योजना-मधुिन नगरपावलका,बवदिया 

224 
 

७ • देि कुमारी डािी 

• अप्सरा िोिाल 

• कमला िौिरी 

• ८ •  •  •  

८ 
• (T.C.N शगक्त थारु, नौसुमा श्रेष्ठ(बजार) 

• गशिनिर(िन्रकला भण्डारी, लगलसरा िली, िौरी ित्री) 

• दिुातपूर(नौसुभा श्रेष्ठ, सुगसला भण्डारी, देिी सरा ित्री, ) 

• बााँसपानी टोल (हररदेबी ित्री ) 

• ९ • िोप र्था प्राथगमक उपिार िनत 

सक्ने 

• पोगलयो िुिाउने, डेगलभरी िरुन 

सक्ने , गभटागमन A+ िोप 

•  १२ pass (बााँसपानी टोल ) 

• बााँसपानी टोल  िाउाँ 

घरमा भएको सामान्य 

िोटपटक उपिार 

आफैले िररगदने 

•  र्ागलम प्राप्त गजल्ला स्िास्थय, 

गजल्ला र्ागलम 

९ • देगि आिायत (गशिपाितगर् टोल) 

• माया िुरुङ (गशिशगक्त टोल) 

• फािुनी बााँिा (कुसुम्बादेिी टोल) 

• सुकमाया पुलामी मिर (गशिशगक्त टोल) 

• ४ 

 

 

• पोगलयो थोपा गिर्रण 

• सगक्रय 

• सगक्रय 
•  

स्िास््य कमी  

१ • डल्ला दिुातनिर(भीमसेन, गिजय, मगणराम, ओम कुमार, 

सन्र्ोर्) 

• कैलासी(िोपाल थापा, गिकास थापा) 

• बड्की र्डुिा (गकशोरी थारु, अरुणा, लालगबर, ऋर्ु, रगमर्ा) 

• कुसुम्मा(मगनराम थारु) 

• १३ • सी.एम.ए 

• प्राथगमक उपिार िनत सक्ने 

• CMA १५ मगहने पास भएको] 

• प्राथगमक उपिार िनत सक्ने 

• सगक्रय 

• १८ मगहने र्ागलम 

४ • हरीहर सापकोटा(बेलुिा) • १ • हेल्थ अगसस्टेन्ट • सगक्रय •  

७ • सगिर्ा गिक 

• केदार गिक 

• सकुन्र्ला लागमछाने 

• १० • १ जना HA 

• १ जना नसत 

•  •  
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८ • िणेशपूर (िणेश पोखे्रल ) 

• गशिनिर(सोभा नेपाली) 

• दिुातपूर (आरगर् िली, नगबना गसररसा, गसर्ा राना ) 

• बााँसपानी टोल (गबसाल राजी) 

• ५ • औसगि गदने िोप लिाउने 

• डेगलभरी िराउने 

• और्गि उपिार िने 

•  काम िदै 

• सोभा नेपाली सानो श्री 

स्िास्थय िौकी मा 

कायतरर् 

• र्ागलम प्राप्त 

९ • शुगशला बुढा(गशिपाितगर् टोल) 

• अगजर् िौिरी 
• २ •  • सगक्रय •  

ग्रावमण मवहला स्िस्थ काययकताय- नगरपावलका वभत्र काययरत-१०७ जना 

१ • डल्ला दिुातनिर( शगमतला िौिरी) 

• छोट्की र्डुिा(गदलमाया मल्ल, सुगनर्ा िौिरी) 

• कैलासी(लक्ष्मी थापा, झुमा बल्ला) 

• पत्थरबोझी(िहारी थारु, दिुात भण्डारी)+५ 

• बड्की र्डुिा (गिर्ा िड्का, सरुमा थारु) 

• कुसुम्मा(गसर्ा थारु, ममर्ा िौिरी) 

• ११ • गभटागमन िुिाउने 

• बच्िालाइ पोगलयो थोपा, िभतिर्ी 

िेकजााँि 

• पोगलयो थोपा गभटागमन िुिाउन 

सक्ने 
 

 

• २ हप्ते र्ागलम 

२ • गसर्ा जनकी थारु, रामगपयारी थारु , फक्ली थारु , बसुन्िरा 

बस्याल, शुगसला बदिुाल, कमली थारु (सोनहा), िन्रनी थारु, 

सहरानी थारु 

• ८ • पोगलयो होप िभतिर्ी िेकजााँि िने, 

प्राथगमक उपिार 

  

४ • पाितर्ी गसगदेल, र्ारा काकी, मोहर बगसया थारू (ढोढरी) 

• आशाराम थारू(बसन्र्ा) 

• ४ • सुत्केरी िराउने, पोगलयो थोपा 

िुिाउने 

• सगक्रय 

• सगक्रय 

•  

५ • बरिाउाँ  

• कौगसलापुर 

• रामनिर 

• शगक्तपुर 

• ३ 

• २ 

• २ 

• २ 

•  •  •  
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६ • िुदन्िर( सुगशला ित्री, मञ्जु शमात  

• श्रीकैडा समुदाय( नारुिर्ी िौिरी, गमना िली) 

• श्रीनिर (मागनसा गर्रुिा, गटका आिायत, गदलमाया शमात ) 

• १२ • काम िनत सक्ने • िालु 
 

७ • देि कुमारी, गललािगर् काफ्ले, दिुात गर्मलगसना, रुपगन िौिरी • ४ •  •  
 

८ 

• गशिनिर( िन्रकला भण्डारी, लगलसरा भण्डारी, िौरी ित्री) 

• बााँसपानी टोल  (हररदेिी ित्री, जनकी ित्री ) 

५ 

• र्ागलम प्राप्त, सािारण पढाई, SLC 

• िोप पोगलयो थोपा िुिाउन सक्ने, 

राम्रो व्यगक्त 

 

बााँसपानी टोल   गभटागमन , पोगलयो 

थोपा, जुकाको और्गि 

हातीपाइलेको और्गि बच्िा 

हरुलाई र ठुलो मागनसहरुलाई 

िुिाउने राम्रो व्यिस्था 

तावलम प्राप्त कृवष सबबवन्ध 

१ • डल्ला दिुातनिर(अगनल थारु, महेश थारु, गिना योिी) 

• छोट्की र्डुिा (राम िरण िौिरी, गसमाराम िौिरी, सलु थारु) 

• पत्थरबोझी(गर्लजि िैि) 

• बड्की र्डुिा (जिर् ित्री, अनुप सिार, गसयाराम िुिारी) 

• १० • १५ मगहने र्ागलम प्राप् 

• ३ बर्त भेटेनरी 

 

• २ जना गनगस्क्रय 

२ • प्रभु थारु, केिलगसंह थारु, भुरे थारु • ९ • |पशुलाई सुई और्गि उपिार िने • सगक्रय •  

३ • िार्ा िाउाँ सोमय थारु 

• िनौरा  मोहन िौिरी (भेटनरी), गसर्राम थारु, अमरृ्ा थारु 

• गिपर्पूर+ िण्डालीपूर  पानारी शाही (कृगर् भेटेनरी), मस्र्े 

केशी (पशु भेटेनरी) 

• देउराली  राजेन्र थारु 

• ७ • पशु िौपाया उपिार िनत सक्ने 

• गनरन्र्र संिालनमा पशु िौपायाको 

उपिार िनत सक्ने 

• सगक्रय 

• राम्रो छ 

•  

४ • बसन्र्ा 

• होम बहादरु िौिरी(मािड) 
• ६ 

• १५ मगहने र्ागलम प्राप्त 

• +२ पास 
 •  
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• कृष्ट्ण प्रसाद िौिरी, पुजा िौिरी, शत्रसी गसगदेल(बेलुिा) • ६ मगहना र्ागलम, १८ मगहले कोर्त 

५ • रामनिर 

• शगक्तपुर 

• शागन्र्पुर 

• ३ 

• १ 

• २ 

•  •  •  

६ • िुदन्िर(पुष्ट्प राज िड्का ) 

• श्रीकैडा समुदाय(सुरेश िौिरी, सुरेश, िेललाल िौिरी, ररया) 

• श्रीनिर (गित्र ब. गर्रुिा भेटेनरी, प्रकास नेपाली JTA, गसर्ा 

सुनार  JTA) 

• १६ • काम िनत सक्ने 

• काम िने 

 
•  

७ • ईन्र बहादरु थारू 

• ओम बहादरु गिक 

• रिना काफ्ले 

• बाबुराम िरेल 

• हरीकृष्ट्ण पाण्डे 

• ५ • पशुपगन्छ सम्बगन्ि रोिहरु र्था कृगर् 

सम्बगन्ि रोिहरुको उपिार िने 

•  •  

८ • गशिनिर  भेटेनरी(डम्बर गि.क, िुरामगण िली), कृगर्(आगशक 

बस्नेर् िली, मगनला सुनार, जुना सुनार) 

• दिुातपूर (गनरज िड्का, सगबर्ा िली, गमना िली, रिना 

न्यौपाने, सुगनर्ा बोहोरा, ) 

• बााँसपानी टोल (देि ब. िली, गिमात ित्री, गिष्ट्णा ित्री, नगबन 

िली) • १९ 

• bachelor (दिुातपूर) 

• बााँसपानी टोल को र्रकारी लिाउने 

बेच्ने, कोगहाँ पढ्दै िरेको IAC Ag 

+ १८ मगहने 

• पढ्दै िरेको 

• बााँसपानी टोल (िेगर् 

िदात गिगभन्न औजारको 

व्यिस्था अगल कम 

भएको ) 

• र्ागलम प्राप्त 

९ • एक राज िली 

• दिुात बुद्ध टोल (उज्िल िड्का) 

• हरर प्रसाद िौिरी 

• ३ • JTA लाई पढाउने • सगक्रय •  
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वशक्षक 

१ • डल्ला दिुातनिर(फूल राम योिी, ऋगर्राम योिी, आशा योिी, 

भिर्रानी) 

• छोट्की र्डुिा(झि बहादरु थारु, यज्ञ प्रसाद नेपाल, गदल. ब., 

शान्र्, िोपाल, गललु, घु्रब पोखे्रल) 

• कैलासी(बशुदेि िौिरी, रार्न राउर्, कृष्ट्ण कुिर, इन्र िड्का, 

भजन कुाँ िर, लक्ष्मी थापा) 

• पत्थरबोझी(जिर् िौिरी) 

• बड्की र्डुिा (अनुप, सुके, र्ारा, कणत, कल्पना, युिराज, 

दिुात,गसर्ा,शुशान, गभम,जया, अगमन, हरर, दिुात, िंशु,सन्िु, 

रगिन, पुरण) 

• कुसुम्मा(अमरृ्ा लम्साल, सगबर्ा गसगदेल, पे्रमा थारु, गदलराम 

थारु) 

• ३६  • Be.d पास 

• Be.d पास भएको 

• SLC देगि M.Ed पास 

• Be.d पास 

• Be.d पास 

• प्रा.गि. सम्म पढाउाँन सक्ने 

 

 

२ • आगशका थारु, पगबत्र थापा, िमप्रसाद थारु 

• रामदलुारी थारु, मोहन थारु प्रकाश थारु, र्ुलसीराम थारु 

(िंिापर्ुिा) 

•  २७ • पगबत्र मा. गि 

• िमप्रसाद प्राथगमक 

• आगशका बाल गशक्षा 

• मा.गि पढाउने, ८ सम्म पढाउन सक्ने 

• सगक्रय • रामदलुारी  बाल गशक्षा 

३ • गर्थत बहादरु थापा , शागन्र् थापा (िार्ा िाउाँ ) 

• िनौर  रघुनाथ िौिरी, गजर्ेन्दरको श्रीमर्ी 

• गिपर्पूर+ िण्डालीपूर जनक थारु, ठाकुर थारु, उगमतला थारु, 

कमला केशी, गिम िड्का, लालबहादरु िड्का, नरेश हारा 

मिर, कमला केशी 

• भिर्पूर+ओराली आशा थारु 

•  १३ • गशक्षा सिेर्ना फैलाउन सक्ने 
 

 

http://m.bd/
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४ • सुरज िौिरी, सुिराम िौिरी(ढोढरी) 

• भिर्राम िौिरी(मछुिा) 

• बसन्र्ा 

• बादरभरीया 

• कालुराम िौिरी, रामिरण रोमेश्वर िौिरी(मािड) 

• मुलिन थारु, शानी थारु(मिुिन) 

• ४१ • प्रागि, उच्ि मागि 

• गनम्न मागि सम्म पढाउने क्षमर्ा 

• +२ पास 

• ३ जना उच्ि गशक्षा ३ जना १२पास 

• उच्ि गशक्षा 

• +२ पास, एस एल गस पास 

  

• ५ • बरिाउाँ  

• कौगसलापुर 

• रामनिर 

• शगक्तपुर 

• शागन्र्पुर 

३ 

२ 

५ 

३ 

१० 

गशक्षणमा सगक्रय 
  

६ • िुदन्िर(याम िे. ित्री, दिुतर्ा, छगिलाल, गिर्ा) 

• श्रीकैडा समुदाय(गर्थत, गसयाराम, रंिीलाल) 

• मिुिन बजार(शान्र्र शमात ) 

• श्रीनिर (हकत  ब. ित्री डन्डीकली भार ) 

• १४  
   

७ • गिनु 

• गहरा कुमारी र्ामाङ्ि 

• जमना माया र्ामाङ्ि 

• बाबुराम काकी 

• गदल िहादरु केगस 

• १० • िाल गिकास देगि ८ कक्षा सम्म 

पढाउने 

•  •  
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८ 

• (T.C.N नरेश थारु ) 

• िणेशपूर (जि ब. भुसाल ) 

• गशिनिर(हररि सुनार, पूणत ब. डांिी) 

• दिुातपूर(िुण राज अगिकारी, कृष्ट्ण शमात , गनम्ना ित्री) 

• बााँसपानी टोल (ज्ञान ब. ित्री, अम्मर दलातमी ) 

• ९  

• उच्ि गशक्षा 

• bachelor pass 

• गशिनिर  bachelor भन्दा मागथ 

शैगक्षक योगयर्ा 

• दिुातपूर  bachelor भण्ड अमथी 

सबै 

• बााँसपानी टोल (गब.एड. पास) 

• हाल गबिालयमा 

पढाउने 
•  

९ • गशि पाितगर् टोल 

• दीप बहादरु िली, िरी दांिी, पम्फा गबक, नेत्र बहादरु बुढा 
• २१ •    

कमयचारी (वनजामती/सरकारी) 

१ • छोट्की र्डुिा(नािेम्न्र पोखे्रल, पाितर्ी आिायत, िुशीराम 

िौिरी) 

• कैलासी(िमत राज थारु, रमेश थारु) 

• बड्की र्डुिा(दिुात, िंशु, सन्िु, रगिन) 

• कुसुम्मा(टड्का बहादरु िुरुङ, सेिक न्यौपाने ) 

• ११ • बगदतया रागष्ट्रय गनकुन्जमा कायतरर्, 

गसंिाई आयोजनामा कायतरर् 

• िन गिभािमा कायतरर् 

 

 

२ • गिष्ट्णु थापा, 

• सुगनल थारु, जिर् थारु 

• ३ • मा. गि र्हको हेड मेडम ( श्री मंजुश्री 

गशशु िागटका स्कूल ) 

•  •  

३ • िनौरा  महेश थारु, गटकराम थारु 

• गिपर्पूर+ िण्डालीपूर  गिज्लाल थारु, गिजय थारु, जनक थारु 

• ५ • गिपदको समयमा गपगडर्लाई 

सहयोि िनत सक्ने 

 

•  

४ • ढोढरी 

• पे्रमकुमार िौिरी, पे्रमकुमार थारु, अगमर् थारु(मछुिा) 

• बसन्र्ा 

• २७ 

• एस एल गस भन्दा मागथ गशगक्षर् 

• एस एल गस पास 

• बाह्र भन्दा मागथ 
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• बादरभरीया 

• गसजतना थारु, सुरेस थारु, गदल्लीराम थारु(मिुिन) 

• बेलुिा 

• स्नार्क पास, +२ पास, एस एल सी 

पास 

५ • कौगसलापुर 

• शागन्र्पुर 

• ८ 

• १० 

•  •  •  

६ • िुदन्िर(र्ारा थापा मािेर, इन्रा िुनारा , मालर्ी गिश्वकमात) 

• श्रीकैडा समुदाय(आसा) 

• मिुिन बजार(हररहर सापकोटा ) 

• श्रीनिर(प्रकास सुनार, दिुात गर्रुिा, आनन्द लाल सुनर) 

• ११ 
 

   

८ 

• गशक्षक (हररि सुनार, पूणत ब. डांिी) 

• दिुातपूर(जुनी भण्डारी, कुल प्रसाद अगिकारी, िन्र ब. बुढा , 

आरगर् ित्री, भािना ित्री) 

• बााँसपानी टोल (िणेश ित्री, लाल ब. ित्री, प्रकाश ित्री, 

सुरेन्र िली, युद्ध ित्री, ििन ित्री, ज्ञान ब. ित्री, अम्मर 

दलातमी, अगमर् िली, गदनेश िड्का, राम श्रेष्ठ) 

• १९ 

• गशिनिर  bachelor भन्दा मागथ 

शैगक्षक योगयर्ा 

• SLC मागथ 

• सबै १० pass िा सो भन्दा मागथ 

• गबिालयमा पढाउदै 

• बााँसपानी टोल (िाउाँको 

मान्छेहरुलाई समस्या 

पदात सुरक्षा गदने  

• राम्रो र्ागलम प्राप्त र 

गबिाथी हरुलाई राम्रो 

ज्ञान गदने सरकारी 

गशक्षक) 

 

९ • गशि पाितगर् टोल 

• पे्रम ब. ित्री (दिुात टोल), िन्र ब. गबक (दिुात टोल) 
• १२ •    

वसकमी 

१ • डल्ला दिुातनिर(लालमोहन थारु, मान बहादरु थारु, जि बहादरु 

थारु) 

• १७ 

 

• फगनतिर सम्बगन्ि सम्पूणत काम िनत 

सक्ने 
 

• ६ मगहने र्ागलम प्राप्त 

• १ बर्त र्ागलम प्राप्त 
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• कैलासी(रामगदन थारु, गनमु थारु) 

• पत्थरबोझी(सन्र् राम, मान बहादरु ) 

• बड्की र्डुिा(सुनलाल, गकसुनलाल, िोपाल, मािब, श्रीराम, 

गिल्लु, िािुराम, झोलाही) 

• ि(हरर प्रसाद थारु, भुकला थारु) 

 

 

२३ 
 

• फगनतिरको समान बनाउन सक्ने 

• फगनतिर सम्बगन्ि सबै सामान 

बनाउन सक्ने 

• सम्पूणत फगनतिर सम्बगन्ि काम िने 

• फगनतिरको समान बनाउन सक्ने 

• २ जना एक बर्े र २ जान र्ीन 

मगहने र्ागलम 

• ३ जना काम निने 

• ३ मगहने र्ागलम 

३ • गिसरा िौिरी (भिररया), लाल बहादरु गत्रिा 

• सन्र्राम थारु (िार्ा ) 

• लल्लु थारु, राजाराम थारु, कररंिे थारु 

• गिपर्पूर+ िण्डालीपूर  बलबहादरु थारु, गसकुिा थारु, गसख्िु 

थारु 

• भिर्पूर+ओराली   िोपाल थारु, जिर्राम थारु 

• देउराली (मगनराम थारु, सन्र्राम थारु_ मुक्त कमैया (गिष्ट्णु थारु 

) 

• १३ 

• संिालनमा 

• काममा संिालनमा भएको 

• आफैाँ घर जडान िनत सक्ने 

• सगक्रय • र्ागलम प्राप्त िरेको 

४ • ढोढरी 

• मछुिा 

• बसन्र्ा 

• बादरभरीया 

• मािड 

• लहनु थारु, मगनराम थारु(मिुिन) 

• बेलुिा 

• ४५ • ३ मगहना र्ागलम गलएको 

• काठको सामाग्री बनाउन सक्ने 

• ३ मगहना र्ागलम प्राप्त 

• र्ीन मगहने र्ागलम 

• ३ मगहना र्ागलम 

• ३ मगहना र्ागलम 

• ३ मगहना र्ागलम 

• सगक्रय र गनगस्क्रय 

• सगक्रय 

• गनस्कृय 

• सगक्रय 

• गनगस्क्रय 

• सगक्रय 

• सगक्रय 

•  

५ बरगाउाँ 

कौवसलापुर 

रामनगर 

५ 

३ 

२ 
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शविपुर 

शावन्तपुर 

४ 

२० 

६ • िुदन्िर(भुपाल िली, बल ब. िली ) 

• श्रीकैडा समुदाय(रामस्िरूप, रंगिलाल, िुजुराम) 

• श्रीनिर (पे्रम ब. सुनार, कमल गर्रुिा) 

• २९ • काम िनत सक्ने 

• काम िनत सक्ने 

• काम िनत सक्ने 

•  •   

७ •  • ३२ जना •  •  •  

९ • गशि पाितगर् टोल • १० •  • सगक्रय •  

डकमी 

१ • डल्ला दिुातनिर(राम कुमार थारु, महंिु, प्रकाश, सन्र्ोर्, 

सुभार्, जोरबहादरु, केदार) 

• पत्थरबोझी(अशोक, गशि प्रसाद, बन्िु, राजेश, गदल बहादरु) 

• बड्की र्डुिा(शंकर, पे्रम, ठगिु, गबर बहादरु, मान बहादरु, 

गसर्ाराम, अगनल, राज कुमार, कणत, श्यामलाल, गसर्ाराम, 

गबनोद, सगनदेिल, थमतन, सूगम,प्रदेश,छोटराम, सगनल, राम, 

हजुत, हरर) 

• कुसुम्मा 

• ४० 

• घर बनाउने 
 

 

• ९ मगहना र्ागलम प्राप्त 

• ८ जना ३ मगहने , १ जान जना 

१५ मगहने, १ जना ६ मगहने 

२ •  • ८० • घर बनाउन सक्ने, गमनी घर पगक्क 

ढलान 

• सगक्रय • ३ मगहने र्ागलम 

• २ जना एक मगहने र्ागलम १२ 

जना र्ीन मगहने र्ागलम 

३ • राज कुमार िौिरी (भिरैया), पलाल बहादरु गत्रिा 

• राम गकसुन थारु, िुशीराम थारु, गमलन थारु 

• रामफल थारु, आशाराम थारु  (िनौरा) 

• ९४ 
• संिालनमा 

• आफैाँ घर जडान िनत सक्ने 
• सगक्रय • र्ागलम प्राप्त िरेको 
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• गिपर्पूर+ िण्डालीपूर  र्ेजराज थारु, आशाराम िौिरी, राजेश 

थारु, िासु थारु 

• भिर्पूर+ओराली   मन बहादरु, िनीराम थारु, होमराज थारु, 

• मुक्त कमैया  ७, देउराली  २ 

४ • ढोढरी 

• मछुिा 

• बसन्र्ा 

• बादरभरीया 

• गटकाराम िौिरी, श्रीकृष्ट्ण िौिरी(मािड) 

• बेलुिा 

• ८८ 

• ३ मगहना र्ागलम गलएको 

• घर गनमातण िनत सक्ने 

• ३ मगहना र्ागलम प्राप्त 

• ३ मगहना र्ागलम 

 

 

• कोगह सगक्रय कोगह 

गनष्ट्कृय 
 

 

५ • बर िाउाँ 

• कौगसलापुर  

• रामनिर 

• शगक्तपुर 

• शागन्र्पुर 

• १ 

• ५ 

• १५ 

• २ 

• २० 

•  •  •  

६ • िुदन्िर(शगक्त थापा , ज्ञान ब. गि.क., शेर ब. िौिरी) 

• श्रीकैडा समुदाय(छन् प्रसाद िौिरी) 

• मिुिन बजार(अम्बर बहादरु भण्डारी, मन ब. िौिरी) 

• श्रीनिर(रुर पौडेल) 

• ३७ •  
 

•   

७ • गमन बहादरु गिक • २७ जना •  •  •  

८ • दिुातपूर (लेक ब. िुरुङ, पूणत ब. राम्जाली, राम ब. िुरुङ) 

• बााँसपानी टोल (कुलबहादरु ित्री) 

• ५ 
• र्ागलम प्राप्त • काम िदै घर बनाउने • घरेलु संस्था बाट र्ागलम 
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९ • गशि पाितगर् टोल • १२ •  • सगक्रय •  

सिारी िालक  

१ •  डल्ला दिुातनिर(लोकराम, अमर , श्रीराम) 

•  कैलासी(िन्रे थारु, लक्ष्मन् थारु, मेक्राज शाही, गबमल 

आिायत, शंिर रािल, सन्र्ोर् रािल, प्रगर्क थारु) 

•  पत्थरबोझी(सुरेश, गबशाल, िणेश, सन्र्ोर्, दुिराम,सुरेश, 

गसयालाल, िुशीराम ) 

•  बड्की र्डुिा(अगनल, भरर् ित्री, कृष्ट्ण, जिर् ित्री, जुिराम 

,राम्फल िौिरी, गबष्ट्णु, मष्टराम, रुपेन्र, गशि, राजु, 

सागलकराम, अजुतन, गदनेश) 

•  कुसुम्मा(गप्रर्ी बडा, उमेश िौिरी, गिलु िौिरी, रुपेश िौिरी, 

मायाराम िौिरी, महादेि िौिरी, अगनश थारु, िुबत थारु, 

सगन्दप थारु,) 

•  ४० 

•  िार पांगे्र िाडी िलाउन सक्ने 

•  िार पांगे्र िाडी िलाउन सक्ने 

•  िार पांगे्र िाडी िलाउन सक्ने 

•  सम्पूणत ४ पांगे्र िाडी िलाउन सक्ने 

•  ४ पांगे्र िाडी िलाउन सक्ने 

•  सगक्रय 

•  सगक्रय 

•  सगक्रय 

•  सगक्रय 

•  सक्यररय 

•   

•   

•  २ जना गनगस्क्रय रहेको 

•  लाइसेन्स भएका 

•   

२ • रामकुठान थारु, सजुत थारु, श्यामलाल थारु 

• सानु थारु, 

• ३१ • िार पांगे्र िाडी िलाउन सक्ने 

• ६ पांगे्र िलेन सक्ने 

• सगक्रय • ३ मगहने र्ागलम 

३ • गबसरा िौिरी (भिरैया), पे्रम सुनार 

• िार्ा िाउाँ  २०, कगठयाघाट १ कारण सुनार 

• िनौरा  बुिराम थारु, र्ेर्राम थारु, रगबन थारु, 

• गिपर्पूर+ िण्डालीपूर  िुशीराम िौिरी(बस), गदलबहादरु 

िली (बस) 

• भिर्पूर+ओराली  गटकराम थारु, पूणतलाल थारु 

• देउराली (रमेश िुरुङ), मुक्त कमैया  (कैलाश थारु) 

• २१ 

• संिालनमा • सगक्रय 
• देउराली+मुक्त 

कमैया   लाइसेन्स नभएको 
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४ • ढोढरी 

• मछुिा 

• बसन्र्ा 

• बादरभरीया 

• मािड 

• मिुिन 

• बेलुिा 

• ७१ 

• ४ पांगे्र िाडी िलाउन सक्ने 

• ४ पाङ्गे्र िाडी िलाउने 

• ४ पाङ्गे्र िाडी िलाउने 

• ४ पाङ्गे्र िाडी िलाउने 

• ४ पाङ्गे्र िाडी िलाउने 

• ४ पाङ्गे्र िाडी िलाउने 

• ४ पाङ्गे्र िाडी िलाउने 

• सगक्रय 

• सगक्रय 

• कोगह सगक्रय कोगह 

गनष्ट्कृय 

• सगक्रय 

• कोगह सगक्रय कोगह 

गनष्ट्कृय 

• सगक्रय 
 

•  

५ • कौगसलापुर 

• रामनिर 

• शगक्तपुर 

• शागन्र्पुर 

• ३ 

• ५ 

• २ 

• १५ 

•  •  •  

६ •  िुदन्िर(गग्रजा िली, िोम ब. केसी, कृष्ट्ण भाट, बुगद्दलाल, 

नारायण पौडेल) 

•  श्रीकैडा समुदाय(मुकेश िौिरी, रामकृष्ट्ण िौिरी, िुरुप्रसाद 

िौिरी) 

•  मिुिन बजार(कणत ब. िलाउने) 

•  श्रीनिर (जसौ गि.क., कृष्ट्ण गि.क. रमेश गि.क.) 

• ४१ •  काम िनत सक्ने 

•  काम िनत सक्ने 

•   काम िनत सक्ने 

•  काम िनत सक्ने 

•  िालु 

•  िालु 

•  िालु 

•  िालु 

•   

७ • गजर् बहादरु थापा 

• कृष्ट्णा थारु 

• मोगर्लाल थारु 

• ढाकाराम थारु 

• १५ जना •  •  •  
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८ •  (T.C.N राजेश थारु, िुशी राम थारु, हुरमर् थारु, गमथुन 

थारु) 

•  िणेशपूर ( गमलन पौडेल, लक्ष्य िुरुङ, लागलर् िड्का) 

•  गशिनिर  बसको(रुपलाल सुनार, एक राज ित्री), 

र्राक्टर(िरेंर बुढा, रमेश िली, गभम ब. बोहोरा) 

•  दिुातपूर  गटपर(यम ब. भण्डारी), गजप(िक्र ब. पुन), बस(पुस्कर 

काकी, बैिार) 

• १७ •   राक्टर िलाउने र हुरमर् थारुले 

ह्यार्ी िाडी िलाउने 

•  गमलन पौडेल र लक्ष्य िुरुङ राक्टर 

िलाउने लगलर् िड्का लाइट को 

िाडी 

•  गशिनिर  मागनस ओसार पसार िने 

र कृगर् सामग्री ओसार पसार िने 

•   कृगर् सामग्री र्था मागनसहरु ओसार 

पसार िनत सक्ने क्षमर्ा भएको 

•   िाडी िलाउदै 

अिस्था रहेको 

•  सगक्रय 

•  राम्रो 

•  िाडी व्हालौदै िरेको 

•  गशिनिर  व्यगक्तिर् 

•  

•  

•  

•  र्ागलम प्राप्त घरेलु संस्था 

९ • गशि पाितगर् टोल 

• लोक ब. बुढा, गबगपन, सन्र्ोर् डााँिी 

• गनमतल थापा (कुसुम्बादेिी टोल) 

• भािी राम िौिरी (दिुात बुद्ध टोल) 

• पे्रम थारु 

• ५ 

• ३ 

• १ 

• १ 

• १ 

• ठूलो बस 

• सगक्रय 

• सगक्रय 

• सगक्रय 

• सगक्रय 

•  

िायररङ र प्लवबिङ 

१ •  डल्ला दिुातनिर(कलाश थारु) 

•  कैलासी(संकार रािल, रमेश थारु ) 

•  पत्थरबोझी(राजकुमार, बाबुराम, गबन्र्ीराम, रामकुमार :) 

•  बड्की र्डुिा(गबशाल राजु, सररराम, हेमनाथ, गजउपुरण, 

सुरेश)) 

•  कुसुम्मा(अगमर् िौिरी, काशी थारु) 

• १५ •   प्लागम्बङ र िायररङ सम्पूणत कायत 

िने ) 

•  िायररङ सम्बगन्ि काम िनत सक्ने 

•  १५ मगहने र्ागलम गलएको 

•  प्लागम्बङ र िायररङ सम्बनिी 

सम्पूणत काम िने 

•  िायररङ सम्बगन्ि काम िनत सक्ने 

•  सगक्रय 

•  सगक्रय 

•  सगक्रय 

•  सगक्रय 

•  सगक्रय 

•  १५ मगहने र्ागलम प्राप्त 

•  १८ मगहने र्ागलम, संकार 

रािल काम निने 

•  ३ जना ६ मगहने र्ागलम 

•   

•   

२ • कारण थारु बंिालीपूर, सन्र्राम थारु, गदपेन्र थारु • १७ • घरमा िायाररङ िनत सक्ने • सगक्रय • ३ मगहने र्ागलम 
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• भुरे थारु राम जीिन थारु • घरमा पसलमा हरेक ठाउाँमा िायररङ 

िनत सक्ने 

• १ जना काम निने घरमै बस्ने 

३ • र्ोक बहादरु िौिरी 

• िार्ा िाउाँ  िन्र थारु, सन्र्ा थारु, गकरण थारु, 

• िनौरा  श्याम थारु, अगनल थारु 

• गिपर्पूर+ िण्डालीपूर  सन्नी िौिरी, सन्र्ोर् भट्टराई, प्रकाश 

थारु, सुगनल थारु, अजुतन थारु 

• भिर्पूर+ओराली   जयराम थारु 

• देउराली (मगनराम थारु, जीिन भण्डारी), मुक्त कमैया (गदिश 

थारु, कुलराम थारु) 

• १६ 

• गबिुर् ममतर् र जडान िनत सक्ने 

• आफ्नो व्यगक्तिर् र संिालानमै छन् 

• िडा भरर िनत सक्ने 

• सगक्रय •  

४ • ढोढरी 

• बसन्र्ा 

• बादरभरीया 

• गबनमोहन िौिरी, सुरज िौिरी(मािड) 

• सुरेश थारु, सुमन थारु(मिुिन) 

• बेलुिा 

• २७ 

• ३ मगहना र्ागलम गल 

• २ जनाले१८ मगहने र्ागलम गलएको 

• घरको िायररङ िनत सक्ने 

• १८ मगहने र्ागलम 

• घर िायररङ िनतसक्ने 

• १५ मगहने र्ागलम, र्ीन मगहने 

र्ागलम प्राप्त 

• सगक्रय 

• गनष्ट्कृय 

• सगक्रय 

• सगक्रय 

• सगक्रय 

• सगक्रय 

•  

५ • बर िाउाँ 

• कौगसलापुर 

• रामनिर 

• शगक्तपुर 

• शागन्र्पुर 

• २ 

• ३ 

• २ 

• १ 

• ६ 

•  •  •  
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६ •  िुदन्िर(प्रमोद िड्का, सुमन गघगमरे, गिजय नेपाली, भुपेन्र 

ित्री ) 

•  श्रीकैडा समुदाय(लक्ष्मीराम िौिरी ) 

•  मिुिन बजार(िणेश िंर्ौला ) 

•  रुर ब. बंशी(श्रीनिर) 

• १३ •  काम िनत सक्ने 

•  काम िनत सक्ने 

•   काम िनत सक्ने 

•  काम िनत सक्ने 

• सिै सगक्रय •   

७ • हरी प्रसाद थारु, निराज अगिकारी, उमेश आिायत • १० जना •  •  •  

८ •   T.C.N रामु थारु, सन्र्राम थारु, गदप्पन थारु 

•  दिुातपूर (महािीर थापा, पुष्ट्प काकी, दिुात ब. थापा, गशि लाल 

बुढा ) 

•  बााँसपानी टोल (जिर् दलातमी, कुल बहदरु ित्री ) 

• ९ 
•   घरमा िायररङ िनत सक्ने 

•  गनरन्र्र कायतरर् 

•  र्ागलम प्राप्त 

•   हाल घरमै बसेको 

•  राम्रो 

•  जिर् दलातमी होटेल 

व्यिसाय 

•  

•  

•   र्ागलम प्राप्त घरेलु संस्था 

९ • गशि पाितगर् टोल 

• िेर्बहादरु बुढा क्षेत्री, पदम भण्डारी, िेमराज जीसी 

(कुसुम्बादेिी टोल) 

• कृष्ट्ण ब. थापा, ज्ञानु शाही, मोहन ब. राना (दिुात टोल) 

• िेल बहादरु िौिरी 

• ५२ 

• ३ 

• ३ 

• १ 

• र्ीन मगहने र्ागलम 

• लाइसेन्स प्राप्त (र्ीन मगहने 

र्ागलमको प्रमाण प्राप्त) 

• ३ मगहने र्ागलम 

• सगक्रय 

• सगक्रय 

• सगक्रय 

•  

 

सामावजक श्रोत 

िडा नाम र रहेको स्थान संख्या क्षमता अिस्था कैवफयत 

सामुदावयक भिन 

२ • सिुन + लाल सामुदागयक भिन सुन्दरपूर 

• असारी सामुदागयक भिन, िणेश सामुदागयक भिन 

• ११ • बराबर १५० जना दईुिटै भिनमा बस्न गमल्ने 

• ५० जना बस्न गमल्ने 

• राम्रो  

• पगक्क गटन 

•  
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• फदतङिा सामुदागयक भिन 

• जनजािगृर् सामुदागयक भिन (कोगठया) 

• बैठक घर सोनहा 

• महीला लक्ष्मी सामुदागयक भिन 

• ससमुदागयक टहरा 

• ६० जना 

• ८० जनालाई बस्न गमल्ने 

• ९१ जना बस्न गमल्ने 

• २५० जना बस्न गमल्ने 

• ३० जना बजार लिाउन सक्ने 

• राम्रो 

• पगक्क गटन सगक्रय 

• पगक्क गटन 

• कच्िी गटन 

३ • कोगठयाघाट १, िार्ा  गसजतनशील सामुदागयक भिन, िौरी 

महीला सामुदागयक भिन 

• िनौरा  टेपरी र्ल भिन २ 

• मुक्त कमैया  बेल्भुन्दी सामुदागयक, देउराली सामुदागयक 

• ७ • ३० जना सम्म बस्न गमल्ने 

• िनौरा ७० जना सम्म बस्न गमल्ने 

• मुक्त कमैया  ५० जना सम्म बस्न गमल्ने, ३० जना 

सम्म बस्न गमल्ने 

• ममतर् िनत पने 

• मुक्त कमैया  ममतर् िनुत पने 
•  

४ • श्री कृष्ट्ण सामुदागयक भिन (ढोढरी), रामजानकी सामुदागयक 

भिन (ढोढरी) 

• गशिशगक्त सामुदागयक भिन(मछुिा) 

• कागलका सामुदागयक भिन(बसन्र्ा) 

• सरस्िर्ी सामुदागयक भिन(बेलुिा) 

• ५ 

• ५० जना, २०० जना बस्न गमल्ने 

• २५० जना मान्छे बस्ने क्षमर्ा 

• २०० जना सम्म बस्न गमल्ने 

• १५० जना बस्न गमल्ने 

• पगक्क र गटन 

• पगक्क ढलान 

• ममतर् िनुतपने 

• ममतर् िनुतपने 

•  

५ • श्री समुदागयक िन उपभोक्ता समुह (कृष्ट्ण निर) 

• िैरेनी समुदागयक िन उपभोक्ता समुह (बर िाउाँ) 

• १ 

• १ 

• २०- २५ जना बस्न गमल्ने भिन 

• ०- २५ जना बस्न गमल्ने भिन 

• राम्रो अिस्थामा रहेको •  

६ •  िुदन्िर(कागलका सामुदागयक भिन ) 

•  श्रीकैडा समुदागयक भिन 

•  मिुिन बजार(जनजािगृर् मगहला सामुदागयक भिन) 

•  श्रीनिर ग्रागमण मगहला सामुदागयक िन 

• ४ •  ५० जान 

•   ५० जना बस्न गमल्ने 

•  २०० जना बस्न सक्ने 

•  ८० जना बस्न सक्ने 

•  िालु 

•   गनमातणािीन 

•  िालु 

•   िालु 

•  

८ 

• T.C.N िस्र्ी, T.C.N सामुदागयक भिन 

•   गशिनिर सामुदागयक भिन 

•  दिुातपूरक टहरो घर 

•   दिुातपूरको टहरो र श्री िणेश गशि दिुात सामुदागयक भािन 

•  बााँसपानी सामुदागयक िन समुहको भिन 

• ६ 

•  ८० जना सम्म राख्न गमल्ने 

•  ६० जना अटाउन सक्ने 

•   २०० अटाउन सक्ने क्षमर्ा 

•   २०० जना अटाउने , २०० घरिुरी बराबर 

अटाउने 

•  ८० जना बस्ने ठाउाँ 

•   सुिार िने 

•   सुिार िनुत पने 

•  सुिार िनुत पने 

•  सुिार िनुत पने 

•  राम्रो ममतर् िररएको 

•   सामुगहक भिन 

•   िाउाँले गमगल 

बनाएको 

•   सामुगहक भिन 

•  समुदायले बनाएको 

•   समुदाय गमलेर 
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९ 
• कागलका देिी मगन्दरको सामुदागयक भिन 

• कृगर् हाट बजार (कागलका) 

• अयुिा फााँटा भिन सामुदागयक भिन 

• बाल गशक्षाको भिन, आमा समूहको भिन (दिुात बुद्ध टोल) 

• ३ 

• १ 

• २ 

• २ घर 

• ७२ घर 

• सगक्रय 

• २२ गम लम्बाई, ११ गम िौडाई 

• सबै राम्रो 

•  

•  

•  

• हल्का भगत्कएको, 

२० हजार 

पाटी पौिा 

१ •  कुसुम्मा(५ िटा मरुिा, गशि मगन्दर २, मराङिा बाबा मगन्दर 

१, रमनुयल िित १) 

•  ९ 
•  

•  ३ मरुिा गटन र २ मरुिा 

राम्रो 

•  गशि मगन्दर ममतर्को 

आिश्यकर्ा 

२ • माररक मरुिा, िबहाक मरुिा 

• थानुिा मरुिा िोलघर 

• गशब मगन्दर, गे्रस िित 

• गशिाला मगन्दर 

• कागलका जनिननागथ 

• ७ • १० जना बस्न गमल्ने 

• १५ जना बस्न गमल्ने 

• सगक्रय 

• कच्िी िर 

• सगक्रय 

• ममतर्को आिश्यकर्ा 

• कच्िी गटन 

•  

३ • प्रगर्क्षालय 

• प्रगर्क्षा िोलघर 

• बनराज िोलघर, बसन्र्ा िोलघर 

• ५ 

• २५ जना बस्न गमल्ने 

• ५० जना बस्न सक्ने 

• २४ जना बस्न गमल्ने 

• ममतर् िनुतपने 

• पगक्क घर 

• राम्रो 

•  

४ 

• बााँसपानी सामुदागयक िनको भिन 
• १ •  ८० जना व्यगक्तलाई सूिना गदन सक्ने •   राम्रो 

• समुदायले गनमातण 

िरेको 

साियजवनक धारा  

१ •  कुसुम्मा(साबतजगनक कुिा) • १ •   •  ममतर् आिश्यकर्ा •  

२ • जनजािगृर् सामुदागयक उच्िा िारा 

• महीला लक्ष्मी सामुदागयक िारा 

• ओराली साबतजगनक िारा 

• उच्िा िारा (अम्मरपूर ) 

• ४ • १५० जना बस्न गमल्ने 

• दैगनक १० घरिुरीलाई पानी पुगने 

• १५ घरिुरी 

• पगक्क सगक्रय 

• पगक्क सगक्रय 

• पगक्क 

•  
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३ • नयााँबस्र्ी 

• िनौरा  साबतजगनक कुिा, िारा 
• ५ 

• संिालनमा भएको 

• पानीको लागि प्रयोि िनत गमल्ने 

• राम्रो छ 

• िनौरा  ममतर् िनुत पने 
•  

४ • ढोढरी 

• मछुिा 

• कुिा(बसन्र्ा) 

• मािड 

• मिुिन 

• िानेपानी(बेलुिा० 

• २५ 

• प्रगर् िारा 

• टोलमा पानी पुयातउन सक्ने 

• १०० घरिुरीलाई पागन िान गमल्ने 

• १० घरिुरीले प्रयोि िने 

• एउटा ट्याङ्कीबाट ८ घरलाई पुगन सक्ने, सबै 

घरमा िारा छन् 

• २५ घर िुरीलाई पानी पुयातउन सक्ने 

• २ िटा पुन:गनमातण िनुतपने 

अिस्था 

• कुनै सगक्रय कुनै गनष्ट्कृय 

• ममतर् िनुतपने 

• राम्रो अिस्थामा 

• ममतर् िनुतपने 

•  

५ • कौगसलापुर 

• रामनिर िोक 

• १ 

• ३ 

•  •  •  

६ •  मिुिन बजार(िानेपानी िारा कुसुम्बा देिी) 

•  श्रीनिर(िाने पागन गिर्रण िारा) 

• २ •  १४०० उपभोक्तालाई पयातप्त पानी 

•   ६ नं िडा भारीलाई िानेपागन पयातप्त 

•  िालु 

•  िालु 

•  

७ • िंिा िस्र्ी, सुक्र िस्र्ी • १२ •  • ५ िटा राम्रो, २ िटा 

निल्ने 

•  

८ •  T.C.N िस्र्ी, बाजार एरीया 

•   दिुातपूर साबतजगनक िारा 

•  बााँसपानी टोल  िडा नं ६ देगि िडा नं ८सम्म जोगडएको 

िानेपानी 

• १३ 
 

•   १ घारा बराबर १० घरलाई पानी गदन सक्ने, १ 

घार बराबर १० घारलाई गदन सक्ने 

•   १० घर जागर्लाई पानी गदन सक्ने क्षमर्ा 

•   ८० घर िुरीमा राम्रो िानेपानी व्यिस्था 

•  १ ओटा िारा सुिार र 

बाकी राम्रो 

•   सुिार िनुत पने 

•  राम्रो 

•   दिुातपूर समूहले 

बनाएको 

•  

•  सरकार िारा गनगमतर् 

९ • सुयतदय िानेपानी • १ • ३ िटा टोललाई पुगने •  • गनमातण प्रगक्रयामा छ 

मठ मवन्दर, गुबबा, मवस्जद  

१ •  डल्ला दिुातनिर(कैलासी बाबा, मगन्दर डल्ला, दिुात मगन्दर ) •  ३ 
•   ३ जना सम्म , ५ जना िनत गमल्ने •  राम्रो •   
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२ • राम जनकी मगन्दर 

• एमानुयल िित 

• दिुात मगन्दर, गशि मगन्दर 

• ४ • एकै साँिै ५ जना पुजा िनत गमल्ने 

• ६० जना बस्न गमल्ने 

• ५ कट्ठा 

• पगक्क ढलान 

• पगक्क ढलान सगक्रय 

• पगक्क 

•  

७ • गिश्वकमात मगन्दर • १ •  •  •  

९ • दिुात मगन्दर(सुयतदय टोल) 

• गशि पाितगर् मगन्दर(गशि पाितगर् टोल) 

• दिुात बुद्ध टोल (१ िुम्बा, १ मगन्दर) 

• गदपक स्मगृर् 

• १ 

• १ 

• २ 

• १ 

•  

• सगक्रय 

• सगक्रय 

• सगक्रय 

• सबै मन्दीर हल्ला 

सबै भत्कीएको 

 

िडा नाम र रहेको स्थान संख्या  क्षमता अिस्था कैवफयत 

आयआजयनमा सविय मवहला समुह  

१ •  कैलासी(बैसारी शे्वर् समूह ) •  १ •  २० गबघा बेसार •   राम्रो •   

३ • िनौरा  हररयाली समूह, जनिेर्ना समूह • ५ • आफैाँ िनत सक्ने • राम्रो छ •  

४ • कृगर् समूह 

• मिुिन 

• ६ • नाजुक 

• मागसक रू २०० बिर् िने 

• गनगस्क्रय 

• सगक्रय 

•  

६ • श्रीकैडा समुदाय (िसन्र्ी िौिरी  र्रकारी िेगर्) • ६ •  काम िनत सक्ने •  िालु 

•  िालु 

•  

७ • गदगदबगहगन समुह • ७ • मगहनाको १००० 

• मगहनाको ५००० 

• सगक्रय रहेको •  

८ • िणेशपूर  श्री िणेश कृगर् समूह 

•   दिुातपूर १ नं िाउाँ कृगर् समूह 

• ५ •   ५० हजार सम्म ऋण गदन सक्ने क्षमर्ा 

•  ७० हजार + ७० हजार प्रगर् व्यगक्त गदन सक्ने 

•  

•  

 महीला पुरूर् दुबैले 

िलाको 
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•  बााँसपानी टोल (साना गकसान सहकारी संस्था , महीला गबकास सहकारी 

संस्था , कृगर् समूह सहकारी संस्था ) 

•  

•  राम्रो 

 व्यगक्त व्यगक्त गमलेर 

बनाएको 

९ • आमा समूह, भै ाँसीपालन समूह, गसजतनगशल मगहला गिकास 

• आमा समूह (दिुात बुद्ध टोल) 

• बाख्रा पालन समूह (गदपक स्मगृर् टोल) 

• ३ 

• १ 

• १ 

•  • सगक्रय 

• सगक्रय 

• सगक्रय 

•  

 आवथयक स्रोत 

िडा नाम र रहेको स्थान संख्या 

(कवत) 

क्षमता अिस्था कैवफयत 

व्यापार व्यिसाय 

१ •  डल्ला दिुातनिर(गकराना पसल ६, बाख्रा पालन कृगर् 

समूह १, नास्र्ा पसल १, बेर्बााँस नगनतिर ९, बंिुर/ब्रोइलर 

२) 

•  छोट्की र्डुिा(गकराना पसल ६, भैगसपाल ६, कुिुरा फमत 

३ ि) 

•  कैलासी(कुिुरा फमत २, बंिुर फमत २, र्रकारी िेगर् १. 

गकराना पसल २, कपडा पसल २, गनमातण कम्पगन १) 

•  पत्थरबोझी(गकराना पसल ३, बंिुर फमत १, बाख्रा फमत १) 

•  बड्की र्डुिा (गकराना पसल) 

•  कुसुम्मा(बालकृष्ट्ण थारुक बोइलर फमत, रामप्रसाद 

शमात  पशु पालन फमत, गकराना पसल, मोबाइल पसल, 

होटल नास्र्ा) 

• ५६ •  गकराना सम्पूणत सामान पाईने, ४०० िटा सम्म बाख्रा भएको, िाजा 

नस्ट पाइन,े बेर्को सम्पूणत गकगसमको सामान गनमातण िररने, १० िटा 

सम्म बंिुर र ५०० िटा सम्म ब्रोइलर 

•  गकरानाका समान हरु पगयने , ५१ गलटर दुि पाईने, १५०० िटा 

कुिुरा आत्ने ) 

•  २०० कुिुरा पाल्ने, ६ िटा बंिुर पाल्ने, ५ कट्ठा र्रकारी िेगर्, १० 

लािको सामान भएको गनमातण सम्बगन्ि सम्पूणत काम िने ) 

•  ३ लाि भन्दाको बढीको सामान, १ लाि ५० हजार भन्दा बढीको 

बंिुर, ४० िटा बाख्रा पालेको 

•  गकराना सम्बगन्ि सम्पूणत सामग्री पाईने 

•  ३०० देगि ५०० सम्म बोइलर पालना सक्ने , ३०० देगि ५०० सम्म 

बोइलर ३ बाख्रा २ भैसी पाल्ने, ५ लािको सामान छ ) 

•  डल्ला 

दिुातनिरको 

सबै सगक्रय 

•  सबै सुिारु 

•  राम्रो 

•  सगक्रय 

•  सगक्रय 

•  सगक्रय 

•  सबै र्ागलम 

प्राप्त 

बेर्बााँसको 

लेभल २ सम्म 

र्ागलम प्राप्त 

•  २७ िटा भैसी 

पागलएको 
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२ • भिुराम थारु, रामदास थारु बंिालीपूर, 

• गकराना पसल 

• असारी कृगर् पशु फमत, लर्ा एकृर् कृगर् पशुपन्छी फमत 

• अररर् बोइलर फमत, गकराना पसल 

• र्ुलागशराम थारु, अजुतन थारु रामबहादरु थारु, स्िदेशी थारु 

(सोनहा ) 

• कालुराम थारु (बाख्रा फमत), गशिर थारु (सुाँिुर पालन 

फमत), सोनहा गकरान पसल 

• पुगणतमा होटेल, शगन एंड मगदरा सप्लायर , भािना गबजुली 

पसल, शागन्र् पोल्री फमत, गकराना पसल 

• र्रकारी ख्र्र्ी, ब्रोइलर पालन, गकराना पसल 

• २ 

•  

• ७ 

• ७९ 

• ५ ५ सुाँिुरलाई पालन िने 

• २ ५ लािको समान 

• १ लर्मा ५०० कुिुरा राख्न गमल्ने 

• १लर्मा ४०० िल्ला राख्न गमल्ने, १ देगि ५ लाि सम्मको समान 

• १० सुाँिुर , ६ भै ाँसी, १५ बाख्रा 

• सुाँिुर पालन १० १० िटा पागलरहेको 

• २० िटा बाख्रा १० िटा सुाँिुर पाली रािेको 

• १००० देगि ५०००० सम्मको दैगनक कारोबार िनत सक्ने 

• सगक्रय 

•  

• सगक्रया 

• सगक्रय 

• सगक्रय 

•  

•  

• सगक्रय 

• पगक्क ढलान, 

पगक्क गटन, 

कच्िी टायल 

•  

३ • राम बहादरु पुलामी को गकराना पसल (भिरैया), मेनुका 

काकी (नयााँबस्र्ी) 

• िार्ा िाउाँ   ७ गकराना, २ होटेल, कोगठयाघाट  ५ गकराना, 

१५ होटेल 

• िनौरा  कपडा पसल (महेश थारु), गकराना पसल (जिर् 

थारु) 

• गिपर्पूर+ िण्डालीपूर  िुबत पौडेल (गकराना पसल), 

पाितर्ी थारु(गकराना पसल), हेमलाल थारु(होटेल), 

िनबहादरु पौडेल, लक्ष्मन िौिरी(कपडा पसल) 

• भिर्पूर+ओराली   गकराना पसल मगिरा(सुष्ट्म िौिरी), 

गकराना पसल (गसर् थारु), गकराना पसल (कल्पना थारु) 

• ६९ • संिालनमा भएको, ५०० सम्म कुिुरा पालन िनत सक्ने 

• व्यापार िनत सक्ने 

• देउराली + मुक्त कमैया  ५००० सम्म कुिुरा पाल्न सक्ने, २००० 

सम्म कुिुरा पाल्न सक्ने 

• सगक्रय 

• राम्रो छ 

•  
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• देउराली  शरु एगककृर् पशुपंक्षी फमत, गकराना पसल ३ , 

मुक्त कमैया  िनीराम कुिुरा पालन १, गकराना पसल २ 

४ • ढोढरी 

• मछुिा िाउाँमा 

• बसन्र्ा 

• बादरभरीया 

• मािड 

• गकराना पसल(मिुिन) 

• गकराना पसल, मासु पसल(बेलुिा) 

• ७१ • िाउाँमा आिश्यकर्ा पररपुगर्त िने 

• गकराना सम्बन्िी सामानहरू 

• गकरानाका सामानहरू उपलब्ि 

• गकराना सामान 

• गकराना सम्बन्िी र मासु गबगक्र 

• सगक्रय 

• िगलरहेको 

• सगक्रय 

• िगलरहेको 

• िगलरहेको 

• िगलरहेको 

• सगक्रय 

•  

५ • कौगसलापुर-राइस गमल ट 

• कौगसलापुर - पसल 

• १ 

• १० 

•  •  •  

६ •  िुदन्िर 

•  श्रीकैडा समुदाय ('मैफद थारु, भुपदी सुबेदी आरा गमल ) 

•  मिुिन बजार(मनकामना उिोि, पाउरोटी उिोि) 

•   श्रीनिर +िणर्न्त्र+िट्टा+कोइला भट्टी(गकराना पसल: 

मगन्दर गर्रुिा  गमल,िल्ला, िाल सुनार गमल, रामकृष्ट्ण 

र्ामाङ िल्ला+गमल+राक्टर, शेर ब. रोकाया   िल्ला 

िररद गबगक्र, ज्ञान ब. गि.क. िल्ला िररद) 

• ३४ •   काम िनत सक्ने 

•  काम िनत सक्ने 

•  काम िने 

•  िालु 

•  िालु 

•  िालु 

•  

•  

•  

•  

•  दर्ात 

७ • गकराना पसल 

• भेटेनरी पसल 

• कपडा पसल 

• होटल 

• िध्यान्न पसल 

• १२ 

• १ 

• १ 

• १ 

• १ 

•  •  •  
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८ •   (T.C.N  िोपाल थारु , सन्र्े थारु , होम् बहादरु थारु) 

•  िणेशपूर (कपडा र गकराना पसल ) 

• गशिनिर, गकराना पसल(गदलि डांिी, पदम ब. थापा, ) 

नास्र्ा(बसन्र्ी राना) 

•   दिुातपूर (सुरज भण्डारी, जदरसङ िड्का, िनबहादरु 

िड्का, र्ारा थापा) 

•  बााँसपानी टोल ( गकराना पसल ५, पेन्टर कलर पसल १, 

होटल नास्र्ा पसल ३, कपडा पसल १) 

• ५१ •  सबै गठक छ 

•  ग्राहकलाई आिश्यक समान पुयातउन सक्ने 

•  गशिनिर समुदायका व्यगक्तहरुलाई िागहने िाद्यान्य आपूगर्त िनत 

सक्ने 

•   िाउाँमा मागनसलाई स साना सामग्री उपलब्ि िनत सक्ने , िाउाँका 

मागनसहरुलाई िेरै जस्र्ो िागहने कपडा उपलब्ि िराउने, दर्ात 

िररएका पसलहरु हुन् 

•   सबैको 

अिस्था 

कम्जोर 

•   राम्रो 

•  राम्रो 

•   पाररिाररक िित 

िेरै भएकोले 

•  गशिनिर व्यगक्तिर् 

िडा मा दर्ात भएको 

•   दिुातपुर व्यगक्तिर् 

र्था िाउाँ भन्दा 

बागहर व्यिसाय 

िरेको 

•   राम्रो सबै ग्राहक 

हरुलाई िागहने 

सामानहरु उपलब्ि 

िराउने राम्रा पसल 

९ • लीलािल गबक कुिुरा फामत, र्ीथत िापािाई ाँ कुिुरा फामत, 

गटकाराम िनाल कुिुरा फामत 

• रगर् लाल िौिरी बंुिुर सेन्टर (पशुपगर् टोल) 

• ३ 

• २७ 

• १ 

• प्रत्येक फामतमा १००० कुिुरा पालन भएको • सगक्रय 

• सगक्रय 

• सगक्रय 

• दर्ात नभएको 

उद्योग तथा कल कारखाना 

१ •  छोट्की र्डुिा(गमल ) 

•  कैलासी(गप्रन्स राईस गमल) 

•  बड्की र्डुिा (राइस गमल) 

•  ६ •  कुर्ान, पेलान, गपसान 

•   प्रगर् गदन ५० कुइन्टल िान कुट्न सक्ने 

•  कूटन, गमसान, पेलान काम िने 

•  सुिारु 

•  सगक्रय 

•  राम्रो 

•  ३ िटा कुर्ान 

मात्र िने 

•   

•   

२ • ओराही मि सप्लायसत 

• राजेन्र राईस गमल 

• राईस गमल 

• ११ • मिुिन र ठाकुरबाबा न. पा लाई मि गिर्रण िनत सक्ने 

• दैगनक ३० कुइन्टल िान कुट्न सक्ने 

• सगक्रय 

• पगक्क गटन 

• राम्रो 

•  
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• राइस गमल • पक्की गटन,  

३ • िार्ा िाउाँ  ऋर्ु राइस गमल, अगिकारी राइस गमल 

• िनौर  रगबन राइस गमल, गबनोद राइस गमल 

• गिपर्पूर+ िण्डालीपूर  जगिा प्रसाद पाण्डे ( काठ गिने 

उिोि) 

• ५ • संिालनमा 

• गनरन्र्र रुपमा िगलरहेको 

• राम्रो छ •  

४ • उसा गग्रल उद्योि(ढोढरी) 

• मागस्क राइस गमल(मछुिा) 

• बसन्र्ा 

• राइस गमल(बादरभरीया) 

• मािड 

• संघर्तशील राइस गमल(मिुिन) 

• राज गग्रल उद्योि(बेलुिा) 

• ८ • यार्ायार् सािन ममतर् िनत सक्ने 

• िाउाँको 

• कुटानी, गपबानी िरेन सक्ने 

• िान कुटानी मात्र िनत सक्ने 

• िाउाँघरमा सहयोि गदन सक्ने 

• िुटानी, गपसानी, पेलानी 

• सगक्रय 

• िगलरहेको 

• सगक्रय 

• ममतर् िनुतपने 

• िगलरहेको 

• सगक्रय 

• िगलरहेको 

•  

६ •  श्रीकैडा समुदाय (बेसार उिोि कोइलिड्का, िाउिाउ 

उिोि  यसोदा) 

• २ •  काम िनत सक्ने •  िालु •  

७ • उपेन्र राईस गमल 

• मन्जु राईस गमल 

• ढाकाराम राईस गमल 

• अङ्िगर् राईस गमल 

• सुबेदी राईस गमल 

• िंिा जमुना सरस्िर्ी राईस गमल 

• गसटौला राईस गमल 

• ७ •  •  •  
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८ •  गशिनिर, राइस गमल ( घनश्याम अगिकारी, घनश्याम 

न्यौपाने) 

•  दिुातपूर (नारायण गग्रल उिोि, नारायण सुबेदी) 

•  बााँसपानी टोल पाउरोटी उध्योि १,दालमोट गिप्स उद्योि 

१, िप्पाल उद्योि १) 

• ७ •   

•   

•   र्ागलम प्राप्त भएको , गसप गसकेको, िेरै मागनसलाई सुगबिा भएको 

•  राम्रो 

•   घारका 

लागि 

झ्यालहरु र्था 

फलामका सबै 

काम िने 

•  िाउमै सेिा 

प्रदान   

•  गशिनिर 

व्यगक्तिर् राइस 

गमल दर्ात 

भएको 

•   भगक्तिर् 

९ • शगर्श राइस गमल 

• पाितर्ी राइस गमल 

• नुरी स्टोन क्रसर, उमेश पाउरोटी उद्योि, सनराइज गमल 

• पोख्रेल राइश गमल 

• इट्टा उद्योि (पशुपगर् टोल) 

• १ 

• १ 

• ३ 

• १ 

• १ 

•  सिै संिालनमा 

रहेका 

•  

बचत समूह 

१ •  छोट्की र्डुिा(सिरमाथा बिर् समूह, जनिेर्ना बिर् 

समूह, बाढी गपगडर् बिर् समूह ) 

•  कुसुम्मा(गसंहन समूह, गबस्र्ान समूह, हररयाली गक्रसक 

समूह 

•  ६ •  १०००० सम्म ऋण गदन सक्ने 

•   

•  सगक्रय  

 

 

•  सगक्रय 

•  आपर् कागलन 

अिस्थामा 

उपलब्ि 

िराउने 

२ • दिुात कृर्क समूह 

• िोिारी कृर्क समूह, कन्िन समूह 

• सहेंली ििर् समूह, सरोबर कृगर् सहकारी ििर् समूह, 

नमुना सामुदागयक संस्था 

• १४ • १५ जनाको ऋण ििर् िनत सक्छन • सगक्रय 

• सगक्रय 

•  
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३ • िररबी गनिारण (नयााँबस्र्ी + भिरैया ) 

• िार्ा िाउाँ  िररबी गनिारण 

• गिपर्पूर+ िण्डालीपूर ९० 

• ३२५ • २०० सम्म मागसक ििर् िनत सक्ने 

• मागसक २ सय सम्म ििर् िनत सक्ने 

• १०० सम्म मागसक ििर् िने 

• सगक्रय 

• राम्रो छ 

•  

४ • िरीबी गनिारण, सानो गकसान गछमेकी, युगनक नेपाल 

प्रिर्ी(मछुिा) 

• बसन्र्ा, साना गकसान, युगनक नेपाल, सिरमाथा, गछमेकी, 

गिश्वागसलो(बादरभरीया) 

• प्रिर्ी, लक्ष्मी बैंक, िरीबी गनिारण, साना गकसान, 

गिश्वागसलो(मािड) 

• गमलन कृर्क समूह, संघर्तशील कृर्ी सहकारी 

समूह(मिुिन) 

• सानो गकसान(बेलुिा) 

• ५९ • मागसक २०० बिर् नत सक्ने 

• प्रगर् मगहना रू ३० बिर् िनत सगकने, प्रगर् मगहना रु ५०० बिर् िनत 

सगकने 

• मागसक २०० बिर् 

• सिैले सेिा 

गदयेरहेका 

•  

६ •  िुदन्िर,  श्रीकैडा समुदाय,  मिुिन बजार • १००० 
 

•   काम िनत सक्ने 

 
 

• िालु 
 

 

८ •  िणेशपूर कृगर् समूह 

•   कृगर् ििर् समूह (दिुातपुर ) 

•  बााँसपानी टोल (साना गकसन समूह, महीला गिकास 

समूह, टोल सुिार समूह, भै ाँसीपालन समूह, आमा समूह ) 

• ७ •   १ व्यगक्तलाई ५० हजार गदन सक्ने 

•   १० देगि २० हजार सम्म ऋण गदन 

•  सरकार िारा मान्यर्ा प्राप्त, दर्ात िररएका समूह , समुदाय आफैले 

बनाएको समूह 

-राम्रो 

 -समुदायका 

ििर् िने बागनको 

गिकास भएको, 

राम्रो व्यिस्थापन  

•   महीला पुरूर् 

दबैुले िलाउने 

•   सामुगहक 

समूह 

बैंवकंग तथा वित्तीय संस्था 

१ •  कैलासी(िौरि दगलर् सहकारी ) 

•  कुसुम्मा (मेन्था कृगर् समूह ) 

• २ •  १ लाि ऋण गदन सक्ने 

•  प्रर् व्यगक्त ३० हजारसम्म ऋण उपलब्ि िनत सक्ने 

•   सगक्रय 

•  सगक्रय 

•   

•   
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२ • सरोबर कृगर् सहकारी, सहेली • १० • गबना गिर्ोको ३ लाि गदन सक्छ • पगक्क ढलान •  

३ • िार्ा िाउाँ  जैगिक माित ििर् र्था ऋण सहकारी संस्था 

• भिर्पूर+ओराली   पाल्पा सामुदागयक लघु गितीय संस्था 

(ओराली) 

• ३ • केही रकम जम्मा िनत र गिपद पदात ऋण गनकाल्न सक्ने  ५०००० 

सम्म ऋण 

• संिालनमा 

• सगक्रय , राम्रो 

छ 

•  

४ • बेलगि कृगर् सहकारी संस्था(मछुिा) 

• गिश्वागसलो, मानि कल्याण, उन्नर्ी(मािड) 

• सिरमाथा सहकारी संस्था(बेलुिा) 

• ५ • ४०० 

• कायतरर् बिर् िने 

• २०० मान्दा मागथ 

• सगक्रय 

• िगलरहेको 

•  

६ •  िुदन्िर (असल गछमेगक सहकारी संस्था, कुसुम्बादेिी 

सहकारी संस्था), मिुिन बजार(कणातली बैंक, कुमारी बैंक, 

नेपाल बैंक) 

• ५ •   •  िालु •  

७ • जािरुप ििर् र्था ऋृण सहकारी संस्था, गडप्रोस • २ •  •  •  

९ 

 

 

 

 
 

• िमतज्योर्ी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था 

• स्िरोजिार लघुगित (गशिशगक्त टोल) 

• इन्रकासी सहकारी संस्था (गशिशगक्त टोल) 

• युगनक नेपाल 

• लघुगित गमरगमरे 

• १ 

• १ 

• १ 

• २ 

• ५०० सदस्य • सगक्रय 

• सगक्रय 

•  
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अनुसूची ४: िडा स्तररय सामुदावयक िनको वििरण तथा डढेलो जोखीम घरधुरी  

िडा 

नं 

टोलको नाम सामुदावयक िनको नाम प्रभावित हुनसक्ने घरधुरी प्रभावित हुनसक्ने 

जनसंख्या 

१ डल्ला गशिा सामुदागयक िन उपभोक्ता सगमगर् - - 

डल्ला डल्ला मध्यिर्ी सामुदागयक िन उपभोक्ता सगमगर् - - 

डल्ला दिुातनिर सामुदागयक िन उपभोक्ता सगमगर् - - 

िौिुडी, भरिा, थरिन्िा, भलिन्दी भालुनी भमूिो सा.ि.उ.स. - - 

िेरुिा कणातली नदी कैलासी मध्यिर्ी सामुदागयक िन - - 

डााँडा िाउाँ िेरुिा कणातली स. ि. उ. स. - - 

पत्थरबोझी िणेशपुर गसगसन्या सामुदागयक िन ५० घर ५०० जना 

पत्थरबोझी प्रिगर् सामुदागयक िन १५ घर ७५ घर 

िौिुडी ,मेथुन्या ओराही स.ि.उ.स. - - 

ठुलो जंिल पत्भुई स.ि.उ.स. - - 

िेरुिा कणातली नदीको छेउमा िोरहा स.ि.उ.स. - - 

कुसुम्मा शोमलपुर सामुदागयक िन - - 

बहदरुपुर ् मध्यिर्ी सामुदागयक िन - - 

२ 

बंिालीपूर  

सुन्दरपूर  

लाले सामुदागयक िन  

सिुन सा.ि.उ.स  

१५८ घरिुरी  ७९० जना 

िैरेनी  असारी सामुदागयक िन  १०० घरिुरी  ५०० जना  

िैरेनी  िणेश सामुदागयक िन २५ घरिुरी  १०० जना  

राजिरा फढङिा सामुदागयक िन १०० घरिुरी  ५०० जना  
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ओराली िोला पारी िारर  जनाजग्रगृर् सामुदागयक िन (कोगठया) ८४ घरिुरी  ४२० जना  

सोनही औरही िोला पारी  सोनहा फााँट सामुदागयक िन  ९१ घरिुरी ४५५ जना  

सोनहा ओराही िोला पारी  िमेली िौरी सामुदागयक िन बारका सोनहा  
  

ओराली ओराली बजार सामुदागयक िन  १६० घरिुरी  ६४० जना  

अम्मरपूर  अमर महीला सामुदागयक िन  ३५ घरिुरी १६८ जना  

अम्मरपूर  कुगस्मन्यााँ सामुदागयक िन  ३० घरिुरी  १५० जना  

३ 

भिरैया  सम्झना सामुदागयक िन  ५५ घरिुरी  २६३ जना  

नयााँबस्र्ी  श्री दगलर् महीला सामुदागयक िन  - - 

िार्ा गसजतनशील महीला सामुदागयक िन  ५० घरिुरी  २०० सम्म  

िार्ा  िौरी महीला सामुदागयक िन  ३ घर जगर् प्रभागभर्  १५ जना सम्म  

िार्ा  जनएकर्ा सामुदागयक िन  - - 

कोगठयाघाट  इगन्डयाको जंिल ३० घरिुरी  १४० जना  

िनौरा िाउाँ भारर्को गसमानामा  टेप्रीर्ाल सामुदागयक िन िनौरा १० घरिुरी  ६०  

गबपर्पूर +िण्डालीपूर झुररया मगहला सामुदागयक िन इगन्डयाको गसमाना २० घरिुरी  १००  

भिर्पूर  िालकुमारी सामुदागयक िन  १५ घरिुरी  ९० जना  

देउराली  देउराली सामुदागयक िन  - - 

मुक्त कमैया + देउराली िाउाँ इगन्डया को 

गसमाना  िेल्झुन्दी सामुदागयक िन (मुक्त कमैया ) १५ घर  ६० जना  

४ 

िगन्टटोल रामजानकी सामुदायीक िन १० ५० 

ढोढरी श्री कृष्ट्ण सामुदागयक िन 
 

 

गशरामपुर टोल राामनिर सामुदागयक िन ७ ३५ 

गशिशगक्त/ शागन्र् मगहला मछुिा मछुिा १० ५० 
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िसन्र्ा श्री कागलका सामुदागयक िन(बसन्र्ा) ३० १५० 

िमक्का टोल कोटाही मगहला सामुदागयक िन ३० १५० 

बादरभररया देउरानी फुलबारी सामुदागयक िन ५० २६० 

मािड गकसान सामुदागयक िन ३० १६० 

मािुिन सामुदागयक िन मिुिन २० १०० 

स. ब. उ. स. सामुदागयक िन बेलुिा १० ५० 

६ 

केन्रा कागलका सामुदागयक िन  १०० घरिुरी  ५०० जना  

प्यारिारी  श्रीकैडा सामुदागयक िन  - - 

केन्रा जनजािगृर् मगहला सामुदागयक िन  मिुिन बजार भरर  १० हजार जनसंख्या 

केन्रा ग्रागमण मगहला सामुदागयक िन िणर्न्त्र + श्रीनिर 

२/३ नं\ 

क्षगर् नभएको नहुने  - 

८ 

दिुातपूर  श्री िणेश गशव्िुदात सामुदागयक िन  ३०० घरिुरी  - 

दिुातपूर १न्म िाउाँ, गशिनिर ५ नं िाउाँ, िणेश ६ 

नं िाउाँ  

श्री िणेश गशव्िुदात सामुदागयक िन (२१४ हेक्टरमा 

फैगलएको) 

५० घरिुरी कररब १०० देगि २०० 

सम्म  

मिुिन न्.पा. -६ मा  श्री बााँसपानी सा.ि.उ.समूह  यस िनको नगजकै बजार क्षेत्र पने हुनाले केही क्षगर् हुने 

सम्भािना  

५०-१०० सम्म  

९ गसजतनागशल टोल आरोिा फााँटा सामुदागयक िन (गसजतनागशल टोल) 
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अनुसूची ५: िडा स्तररय प्रकोप तथा सामावजक श्रोत नक्शाकंन   
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अनुसूची ६. योजना वनमायण काययशाला गोष्ठीका  सहभागी वििरण  

s_ kflnsf :t/Lo of]hgf lgdf{0f sfo{zfnf uf]i7Lsf ;xefuL ldtL @)&*÷!)÷&*   

ि स ;xeflusf] gfd 7]ufgf kb 

1 u0f]]z axfb'/ s]= l;=  dw'jg gu/kflnsf  gu/ k|d'v 

2 z'e/flg yf? dw'jg gu/kflnsf  gu/ pk k|d'v 

3 cf]dsf/ zfx  dw'jg gu/kflnsf  k|d'v k|zf;lso clws[t 

4 ljho s'df/ /f0ff dw'jg gu/kflnsf jf8f g+= *  jf8f cWoIf 

5 k|d axfb'/ ;'/gf/  dw'jg gu/kflnsf jf8f g+= *  sfo{kflnsf ;b\:o 

6 l8lNn /fh vgfn  dw'jg gu/kflnsf jf8f g+= ( jf8f cWoIf 

7 s0f{ lj= s= dw'jg gu/kflnsf jf8f g+= ( sfo{kflnsf ;b\:o 

8  /fd axfb'/ yfkf  dw'jg gu/kflnsf  ofhgf clws[t  

9 ;f]/e /]Uld  dw'jg gu/kflnsf  OlGhlgo/  

10 lalGt/fd yf? dw'jg gu/kflnsf jf8f g+= $ jf8f cWoIf 

11 s0f{ axfb'/ v8\sf  dw'jg gu/kflnsf jf8f g+= % jf8f cWoIf 

12 u]fljGb k|;fb l;Ub]n  g]kfn /]8qm; pkzfvf 9f]9l/  ;efklt  

13 eQm axfb'/ ;'gf/  dw'jg gu/kflnsf jf8f g+= ^ jf8f cWoIf 

14 cDa/ axfb'/ s]=l;= g]kfn /]8qm; pkzfvf dw'jg  sf]iffWoIf 

15  /fhg s'df/ uf}td  Onfsf k|xl/ sfof{no 9f]9l/  k|xl/ lgl/Ifs  

16 gf/fo0f dNn  dw'jg gu/kflnsf jf8f g+= # jf8f cWoIf 

17 dl0f/fd cfrfo{ dw'jg gu/kflnsf  lzIff zfvf k|d'v 

18 dbg sfls{  /fli6«o cg';Gwfg ljefu   

19 af;'b]j clwsfl/  dw'jg gu/kflnsf  ljkb\ ;Dks{ JolQm 

20 ;+lutf rf}w/L dw'jg gu/kflnsf  sfo{kflnsf ;b\:o 

21 OGb|f r'gf/f  dw'jg gu/kflnsf  dlxnf ljsf; zfvf k|d'v 

22 wg s'df/ clwsfl/  l;df ;'/Iff jn wgf}/f ;;:q k|xl/ lgl/Ifs  

23 uug lul/  Onfsf k|xl/ sfof{no ;fgf]>L  k|xl/ lgl/Ifs  

24 lvd /fh kf]v|]n dw'jg gu/kflnsf  n]vf clws[t  

25 lgd{nf l;Ub]n  o'y Ogf]e];g Nofj    

26 /fh]Gb| xdfn  dw'jg gu/kflnsf  jf8f cWoIf 

27 ladn eG8fl/ dw'jg gu/kflnsf  ;xfos kfrf} 

28 u0f]]]z axfb'/ af]x/f dw'jg gu/kflnsf  kz' ljsf; zfvf k|d'v 

29 /fd s'dfl/ rf}w/L dw'jg gu/kflnsf  sfo{kflnsf ;b\:o 

30 xl/ /f0f  Onfsf k|xl/ sfof{no 9f]9l/  k|xl/ hjfg  

31 dw';'bg rf}w/L Onfsf k|xl/ sfof{no 9f]9l/  k|xl/ hjfg  

32 ;'/]Gb| axfb'/ 7u'Ggf 

;fdflhs ljsf; tyf cg';Gwfg s]Gb| afFs] lkmN8 

sfof{no /fhfk'/ sfo{qmd ;+of]hs  

33 /d]z uf}td  k|flS6sn PS;g g]kfn  sfo{qmd clws[t  

34 cfefif kf|8]n  

OGefO{/f]d]G6 P08 OlGhlgol/ª l/;r{ ;]G6/ k|f ln, 

sf]6]Zj/, sf7df8f}F k/dz{bftf   

35 s]zj kf}8]n  

 OGefO{/f]d]G6 P08 OlGhlgol/ª l/;r{ ;]G6/ k|f 

ln, sf]6]Zj/, sf7df8f}F k/dz{bftf   

36 xl/ 8uf]/f  k|flS6sn PS;g g]kfn  ;jf/L rfns 

37 z+s/ rf}w/L 

;fdflhs ljsf; tyf cg';Gwfg s]Gb| afFs] lkmN8 

sfof{no /fhfk'/ ;fdflhs kl/rfns  

38 nlId k|;fb zdf{ dw'jg gu/kflnsf    

39  /hlg clwsfl/ g]kfn /]8qm; pkzfvf dw'jg    

40 e/t axfb'/ zflx  Onfsf k|xl/ sfof{no 9f]9l/  k|xl/ hjfg  

41 Ps /fh jln  dw'jg gu/kflnsf  s[lif ljsf; zfvf k|d'v  

42 kz'}/fd rf}w/L dw'jg gu/kflnsf  jf8f g+ !  jf8f cWoIf 
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v_ kflnsf :t/Lo of]hgf lgdf{0f sfo{zfnf uf]i7Lsf ;xefuL - :yflgo ljkb tyf hnjjfo' pTyflGzn 

of]hgf / lakb hf]lvd Go'lgs/0f tyf Aoa:yfkfg /f0fflglts sfo{of]hgf af/] 5nkmn _ ldtL @)&(÷)@÷!*     
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u_ j8f:t/Lo 5nkmn k|dfl0fs/0f sfo{zfnf uf]li7df ;xefuLsf] ;"lr 
   

qm= 

;= 
jf8{ sfo{qmd ePsf] ldlt sfo{qmd ePsf] :yfg  

;xeflu 

;+Vof dlxnf k'?if 

1 
dw'jg gu/kflnsf 

jf8 g+= !  @)&* kf}if !( / @) xf]d:t] ;efxn dw'jg ! 8Nnf  
 @( $  @% 

2 
dw'jg gu/kflnsf 

jf8 g+= @ / # 

 @)&* kf}if @! / @@ 

vftf ;dGjo ;ldlt ;efxn 

dw'jg # vftf  

31 9 22 

4 
dw'jg gu/kflnsf 

jf8 g+= $ / % 

 @)&* kf}if @# / @$ 

g]kfn /]8qm; ;f];fO{lt ;efxn 

j]njf  

#) !! !( 

6 
dw'jg gu/kflnsf 

jf8 g+= ^ / & 

 @)&* kf}if @% / @^ 

;fO{gf] s6]h ;efxn dw''jg ^ 

;fgf]>L  

 @^ !^   @^ 

9 
dw'jg gu/kflnsf 

jf8 g+= * / ( 

 @)&* kf}if @& / @* 

dw'jg gu/kflnsf jf8f g+ * 

sf] ;efxn  

#$ !#  @! 

 
    hDdf 

!%) 
$& !)# 

 

3_ ;d'bfodf ;xeflutfd"ns ;+s6f;Ggtf / Ifdtf ljZn]if0f -VCA_ df ;xefuL ljj/0f 

8f 

g+ 
 :yfg  ldlt sfo{qmddf ;xeflu ;d'bfo  

;xeflu 

;+Vof 
dlxnf k'?if 

! 
dw'jg jf8 g+= ! 5f]6\ls 

68'jf 
 )!.)*.@)&* 5f]6\ls 68'jf  @) ( !! 

! dw'jg jf8 g+= !  kTy/jf]lem  $.)*.@)&* kTy/jf]lem ^)  @% #% 

! dw'jg jf8 g+= !  s}nflz )%.)*.@)&* s}nflz  @@ % !& 

! dw'jg jf8 g+= ! axfb'/k'/   )^.)*.@)&* axfb'/k'/, ;f]dnk'/ / s';'Ddf  @) * 
  

!@ 

! dw'jg jf8 g+= !  a8\ls 68'jf 
 

)&.)*.@)&* 

 a8\ls 68'jf,sflh tf]n , ;Noflg tf]n 

,OGb|k'/ 
 !@ $ * 

@ dw'jg jf8 g+= @  a+uflnk'/   @*.)&.@)&* a+uflnk'/ / z'Gb/k'/  @# !!  !@ 

@ dw'jg jf8 g+= @  cDd/k'/ @\(.)&.@)&* cDd/k'/ / /hjf/f  @@ * !* 

@ dw'jg jf8 g+= @  ;f]gfxufFp  #).)&.@)&* 5f6\ls ;f]gfxfuffp / asf{ ;f]gfxfufFp  @! & !$ 

@ dw'jg jf8 g+= @ cf]/flnahf/   )!.)*.@)&* cf]/flnahf/ / sf]l7of3f6 !* ( ( 

@ dw'jg jf8 g+= @ u+ufk6'jf   )@.)*.@)&* v}/xlg / u+ufk6'jf  !( ( !) 

# dw'jg jf8 g+= # vftfufFp   @*.)&.@)&* vftfufFp / sf]l7of3f6  @!  @ !( 

# dw'jg jf8 g+= # wgf}/f    @(.)&.@)&* wgf}/f  @) !) !) 

# 
dw'jg jf8 g+= #  d'Qm sd}of 

sl:t   

  

#).)&.@)&* 
d'Qm sd}of sl:t / 8]p/fln tf]n  @% !# 

 

!@ 

# 
dw'jg jf8 g+= #   j/fln 

ahf/   
)!.)*.@)&* j/fln ahf/ / eutk'/   @@ !^ ^ 

# dw'jg jf8 g+= # eu/lxof   )@.)*.@)&* eu/lxof / gofF al:t   @! !& $ 

# dw'jg jf8 g+= # ljktk'/   )#.)*.@)&* lakt'k'/ / a08fln   @! !^ % 

mailto:!@
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$ dw'jg jf8 g+= $ a;Gtf    #).)*.@)&* dx'jf / a;Gtf   @@ ( !# 

$ dw'jg jf8 g+= $ 9f]9l/     )!.)*.@)&* 9f]9l/ !* @ !^ 

$ dw'jg jf8 g+= $ afb/el/of  )@.)(*@)&* afb/el/of !! @ ( 

$ dw'jg jf8 g+= $ dw'jg    )#.)*.@)&* dfr8 / dw'jg !% $ !! 

$ dw'jg jf8 g+= $ j]njf    $.)*.@)&* j]njf !) # & 

% dw'jg jf8 g+= % a/ufFp tf]n   @*.)&.@)&*  a/ufFp tf]n !# & ^ 

% 
dw'jg jf8 g+= %   zflGtk'/ 

tf]n 
 @(.)&.@)&* zflGtk'/ tf]n !* !! & 

% 
dw'jg jf8 g+= %  sf}l;sfk'/ 

tf]n   
#).)&.@)&* sf}l;sfk'/ / zflGtk'/ tf]n   @# & !^ 

% dw'jg jf8 g+= % /fd gu/    )!.)*.@)&* s[i0fgu/ / /fdgu/  ## !% !* 

^ dw'jg jf8 g+= ^      @*.)&.@)&*    @) % !% 

^ dw'jg jf8 g+= ^      @(.)&.@)&*    @# !$ ( 

^ dw'jg jf8 g+= ^     #).)&.@)&*    @# % !* 

^ dw'jg jf8 g+= ^      )!.)*.@)&*    @@  !@ !) 

& 
dw'jg jf8 g+= &  bz/y 

al:t 
 @*.)&.@)&* bz/y al:t !( &  !@ 

& dw'jg jf8 g+= &  z'qmal:t  @(.)&.@)&* z'qmal:t  @@  !@ !) 

& dw'jg jf8 g+= &  u+ufal:t  #).)*.@)&* u+ufal:t  @) !# & 

* 
dw'jg jf8 g+= * afF;kflg 

t]fn 

  

@*.)&.@)&* 
afF;kflg tf]n   @@ % !& 

* 
dw'jg jf8 g+= * u/]zk'/ 

tfn 
 @(.)&.@)&* u/]zk'/ tfn  @% !& * 

* 
dw'jg jf8 g+= * lzjk'/ 

t]fn 
 #).)&.@)&* lzjk'/ t]fn  #@  !* !$ 

* dw'jg jf8 g+= * b'uf{k'/t]fn )!.)*.@)&* b'uf{k'/t]fn  @) # !& 

* 
dw'jg jf8 g+= * lt= l;= 

og= al:t  

  

)@.)*.@)&* 
lt= l;= og= al:t   @^ !$  !@ 

( 
dw'jg jf8 g+= ( lzjzlQm 

tf]n   

   

@(.)&.@)&* 

lzjzlQm tf]n ,s';'Daf b]lj tf]n , ;[hgf 

tfn  
#$ % 

 

@( 

( 
dw'jg jf8 g+= ( sflnsfb]lj 

tfn  

   

#).)&.@)&* 

sflnsf b]lj tf]n , /fwfs[i0f tf]n / gjbuf{ 

tf]n  
 @) % !% 

( 
dw'jg jf8 g+= ( buf{ a[l4 

tf]n 

  

)!.)*.@)&* 
buf{ a[l4 tf]n / lbks :ld[lt tfn !^ # !# 

( dw'jg jf8 g+= ( ;'o{bo tfn )@.)*.@)&* ;'o{bo / lzj kfj{lt tf]n  !* ^ 
 

!@ 

( 
dw'jg jf8 g+= ( kz'klt 

tf]n 
  #.)*.@)&* kz'klt / u0f]z tfn !( ^ !# 

      hDdf (@@ #() %#@  
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अनुसूची ७. योजना वनमायण काययशाला गोष्ठीका तवस्बर 

 

 
Some glimpse of Palika level sharing and consultation workshop of LDCRP 

 
Glimpse of Palika level sharing and consultation workshop (LDCRP update/sharing and DRR strategic 

action planning inception) to newly elected members of madhuwan Municipality 
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Some glimpse of ward level planning and sharing workshop 
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Some glimpse of community level VCA workshop 

 

Some glimpse of VCA training to eneumerators 

 


