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१.पषृ्ठभमूी : 

 भौितभिक वहिाबले प्रदेश नं. ५ ििाई, र्शिातलक िा चिेु पहाड ि लेिि वहमालयमा अिर्स्थि 
छ । ििाई क्षेर उत्ति िर्ि बाट बग्ने कणािली, बबई, नािायणी, िाप्ती, तिनाउँ लिायि नदीहरूले 
थपुािेको कालीमाटी, बालिुा िथा िेग्रयानबाट बनेको छ। र्शिातलक पिििमाला क्रमश दर्क्षणबाट 
उत्तििर्ि  मडस्टोन (Mudstone), स्याण्डस्टोन (Sandstone), िङ्गुवटका (Conglomerate) बाट बनेको 
छ।लेिि वहमालय परिितििि एिं परेचट्टानद्वािा बनेको छ ।यी भौितभिक क्षेरहरूलाई िवक्रय 
दिािहरूले छुट्टयाएकोले भकूम्पीय प्रकोपको उच्च जोर्िम िहेको छ । यिको अलािा कमजोि 
भौितभिक बनोट एिं उच्च तभिालोपनका कािण पवहिोजन्य प्रकोपको िम्भािना पतन उच्च िहेको 
पाइन्छ ।  

 भौिोतलक अिस्था, भौितभिक बनोट, भकूम्पीय दिािहरूको पनुः िवक्रयिा, मनिनुमा हनुे 
िषािको मारा िथा ढाँचामा परििििन, िििर्ाइ एिं ढल तनकािको कमी िथा जलिाय ुपरििििनजन्य 
कािणहरूबाट प्रदेश नं. ५ मा भकूम्प, बाढी, पवहिो चट्याङ, अतिना, हिुी, अतििवृिजस्िा प्राकृतिक 
िथा महामािी, आिलािी, जल, िडक, हिाइ एिं औद्योतिक दघुिटनाजस्िा िैिप्राकृतिक विपद्हरू हनु े
िदिछन ्।  
 

२.प्रदेशमा प्रकोपको अिस्था 
 प्रदेश नं. ५ को भौिोतलक अिस्था, भौितभिक बनोट, िषािको िीव्रिा ि मारा एिं मानि 
अतिक्रमणका कािण भकूम्प, बाढी, पवहिोजस्िा प्राकृतिक प्रकोपको िम्भािना उच्च िहेको छ । यिको 
अलािा मानि तिर्जिि, जैविक एिं प्रावितिजन्य प्रकोपको िम्भािना पतन बढ्दै िएको पाइन्छ । प्रदेश 
नं. ५ मा विपद् तनम््याउन िक्ने प्रकोपहरू ि तिनको अिस्था िंक्षेपमा िल प्रस्ििु िरिन्छ ।  
 

2.1 प्राकृतिक प्रकोप 

(क) भकूम्प 

 नेपालमा भकूम्पीय दृविकोणले िवक्रय दिाि चिेु पहाडको अग्रभािमा िहेको मेन फ्रन्टल थ्रि 
पूिि-पर्िम ददशामा रै्तलएको छ । वहमालयको िभिमा यि दिािलाई मेन वहमालयन थ्रि भतनन्छ । 
यि दिािमा िर्िि िनािको प्रिाह हुँदा वहमालयमा विनाशकािी भकूम्पहरू जाने िदिछन ्। प्रदेश नं. 
५ मा यो दिाि निलपिािी र्जल्लादेर्ि बददिया र्जल्लािम्म रै्तलएको छ । िन ्१९९४ देर्ि िन ्
२०१८ िम्मका भकूम्पका केन्रविन्दहुरूको विश्लषेण िने हो भने यो प्रदेश दईु उच्च केन्रविन्द ु
िहेको पर्िम नेपालको बझाङ ि मध्य नेपालको िििुा िरिपरिको क्षेरमा पने भएकोले उच्च  भकूम्पीय 
प्रकोप नीवहि क्षेरमा पदिछ । पर्िम नेपालमा पतछल्लो महाभकूम्प िन ्१५०५ मा उत्तिी वहमालयमा 
िएको अनिुन्िानहरूले देिाएका छन ्।  प्रदेश नं. ५ को पूिी भािमा भने िन ्१९३४ मा भोजपिु 
आिपाि केन्रविन्द ु बनाएि महाभकूम्प ि िन ् २०१५ मा िोिाि र्जल्लाको बािपाक िाउँलाई 
केन्रविन्द ु बनाएि विनाशकािी भकूम्प िएको पाइन्छ । िि करिब पाँचिय िषिमा यि क्षेरमा 
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विनाशकािी भकूम्प िएको देर्िँदैन । अिः प्रदेश नं. ५ लिायि ििपिको क्षेरमा भने मेन वहमालयन 
थ्रिमा िर्िि शर्िको प्रिाह भई विनाशकािी िा महाभकूम्प जाने प्रिल िम्भािना िहेको िथ्य 
भकूम्पविद्हरूले अर्घ िािेका छन ्। ्यििी नै भकूम्पीय प्रकोप नक्िाको आिािमा पतन यि क्षेरमा 
भविष्यमा जानिक्ने भकूम्पबाट उ्पन्न हनुे प्रिेि उच्च (करिब ०.५ g देर्ि ०.६ g) िहेको छ । अिः 
प्रदेश नं. ५ भकूम्पीय प्रकोपका दृविकोणले िंिेदनशील िहेको छ ।  

(क) पवहिो  
 भौिोतलक वहिाबले यि प्रदेशका आठ र्जल्ला पहाडी भेिमा अिर्स्थि छन ्। तभिालो पहाडी 
भभूाि, िाजमािि िथा अन्य िडक िण्डका तभिाला तभत्ताहरू ि नदीले कटान ििी बनाएका तभिाला भ-ू
क्षेरहरू पवहिो जान िक्ने क्षेरमा पदिछन ्। अव्यिर्स्थि शहिीकिण, अतनयोर्जि भ-ूउपयोि लिायिका 
कािण प्रदेशका पहाडी भ-ूभाि पवहिोजन्य प्रकोपको वहिाबले जोर्िमयिु छन ् । यिको अलिा 
मिुलिािे िषािका कािण पिुाना िथा तनर्ष्क्रय भइिकेका पवहिोहरू पनुः िवक्रय हनुे िम्भािना िहेको 
पाइन्छ । पवहिोको प्रकोपका वहिाबले िोल्पा, पूिी रुकुम, पाल्पा, अघाििाँची ि िलु्मी र्जल्ला बढी 
िंिेदनशील छन ्। निलपिािी र्जल्लाअन्िििि पूिि-पर्िम िाजमाििको दाउने्न िण्ड ि बटुिल-िानिेन 
िडक िण्ड पवहिोको उच्च जोर्िमयिु पाइएको छ ।  

(ि) बाढी  
 प्रदेश नं. ५ का नदीहरूको उद्गमस्थल उच्च वहमाली, महाभािि पििि क्षेर िथा चिेु पहाड 
िहेका छन।् मखु्य नदीहरूको कूल लम्बाई ७,७३१ वकलोतमटि छ । यि प्रदेशका मखु्य नदीहरू 
पूिी िथा पर्िम  कणािली, बबई, िाप्ती, अरुण िोला, नािायणी ि तिनाउ लिायिका नदीहरूमा 
िषाियाममा महुान िथा जलािाि क्षेरमा हनुे िघन िषािका कािण भौिोतलक अिस्थाअनिुाि नदीहरूको 
िहाि बढ्ने िदिछ । र्लस्िरुप यि प्रदेशका ििाईका बददिया, बाँके, कवपलिस्ि,ु रुपन्देही ि 
निलपिािी (ब.ि.ुप.) र्जल्लामा बाढीको प्रकोप उच्च िहेको छ । ्यिैििी दनु उप्यकाका दाङ ि 
देउििुी नदीहरूमा पतन बाढीको प्रकोप उच्च िहेको पाइन्छ । िाथै नेपाल-भािि िीमामा तनमािण 
िरिएका बाँि िथा िडकका कािण िषािको पानीको प्राकृतिक िहािमा अििोि उ्पन्न हुँदा ििाई 
क्षेरमा डुिानको िमस्या िहेको छ । यिका िाथै अव्यिर्स्थि शहिीकिण ि यथेष्ठ ढल तनकािको 
अभािका कािण यि प्रदेशका नेपालिञ्ज, भैिहिा, िलु्िीपिु, घोिाही िथा बटुिल लिायिका मखु्य 
शहिहरूमा शहिी बाढीको प्रकोप बढ्दो क्रममा िहेको छ ।  

(ि) िडेिी  
 जलािािमा आएको िीव्र परििििन एिं जलिाय ुपरििििनका कािण नेपालमा िडेिी पतन प्रमिु 
प्राकृतिक प्रकोपको रूपमा देर्िन थालेको छ । विशेषिः नेपालको ििाई ि पर्िमका पहाडहरू िषेनी 
िडेिीको प्रकोपमा पिी कृवष, पयािििण, मानि स्िास्थ्य एिं िाद्यान्न उपलब्ििामा प्रतिकूल प्रभाि पाने 
िदिछ ।   
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प्रायः मर्सििदेर्ि जेष्ठ मवहनािम्मको अिति िखु्िा हनु्छ ि मनिनु अितिमा लामो िमयिम्म पानी 
नपदाि िा न्यून िषाि हुँदा िडेिीको अिस्था उ्पन्न हनुे िदिछ ।  

वहमालय क्षेरमा उच्च ितिमा भइिहेको जलिाय ुपरििििनका कािण चिम जलिाय ुघटनाका क्षेरीय 
िथा िामवयक ढाँचाहरूमा परििििन हनुे िङ्केि िैज्ञातनकहरूले िदै अएका छन ् । ििाई िथा चिेु 
क्षेरमा अपेक्षाकृि िावषिक िषाि ि पानी पने ददन कम हनु िएको छ। िि पतन यी क्षेरहरू चिम 
िषािको चपेटमा पने अिस्था देर्िएको छ । िमग्रमा नेपालमा लिािाि िखु्िा ददनहरूको िसख्या 
बढ्ने ि िास्िविक पानी पने ददनहरूको िङ्ख्या घट्ने प्रिरृ्त्त देर्िनलेु देशभि िखु्िा हनुे अिति 
लर्म्बएको िङ्केि िदिछ । 
 

2.2 मानि तिर्जिि एिं अन्य प्रकोपहरू 

(क) महामािी  
 जलिाय ुपरििििन, िििर्ाइ ि आिश्यक स्िास्थ्य िेिाको कमीले िदाि नेपालका जनिमदुाय 
विशेषिः विकट ग्रामीण भेिका बातिन्दा िषेनी महामािीको चपेटामा पने िदिछन ् । विश्वव्यापी 
िापक्रममा भएको बवृिका कािण जलिायमुा आएको परििििनले ट्रवपकल क्षेरमा पाइने डेंि ुज्ििोको 
भाइिि रै्लाउने लामिटेु्टहरू क्रमश उत्तिी िोलािििर्ि  अनकूुल िािाििण प्राप्त हनुे भएकोले िने 
ििेको देर्िन्छ । नेपालको ििाई क्षेरमा देर्िने लामिटेु्ट दून उप्यका, पहाडी िथा उच्च वहमाली 
क्षेरमा पतन देर्िन थालेका छन ् परिणामस्िरुप डेंि ु ज्ििोको प्रकोप पतन विस्िाि भइिहेको छ । 
यिको िाथै िीव्र ि अव्यिर्स्थि शहिीकिण, िििर्ाइको कमी ि ढल तनकािको अभािमा लामिटेु्टको 
प्रकोप बढ्दो छ । र्लस्िरुप बटुिल, भैिहिा, नेपालिञ्ज, कृष्णनिि, चन्रोटा, िोरुतिङ्गेलिायि प्रदेशको 
शहिी क्षेर ि घोिाही ि िलु्िीपिुजस्िा दून उप्यकाका शहिलिायि पहाडी भेिका शहिोन्मिु 
िाउँहरूमा डेंिकुो प्रकोपमा बवृि भएको पाइन्छ । िाथै शहिी िथा ग्रामीण बस्िीहरूमा झाडा 
पिाला, कालाजाि, ठेउला, टाइर्ाइड, हैजा, क्षयिोि, इन्र्लएुञ्जा आदी िोिहरूको प्रकोप पतन उल्लेख्य 
छ ।  

यिको अलिा आिलािी, िडक दघुिटना, चट्याङ, शीिलहि, लू, िपिदंषजस्िा प्रकोप पतन उल्लेख्य छन ्।   
 

3. प्रदेशको विपद्को अिस्था 
 भौिोतलक अिस्था भौितभिक बनोट, भकूम्पीय दिािहरूको पनुः िवक्रयिा, मनिनुमा हनुे िषािको 
मारा िथा ढाँचामा परििििन, िििर्ाइ एिं ढल तनकािको कमी िथा जलिाय ु परििििनजन्य 
कािणहरूबाट प्रदेश नं. ५ मा भकूम्प, बाढी, पवहिो चट्याङ, अतिना, हिुी, अतििवृिजस्िा प्राकृतिक िथा 
महामािी, आिलािी, िडक दघुिटनाजस्िा िैिप्राकृतिक विपद्हरू हनुे िदिछन ्। िन ्२०११ देर्ि िन ्
2०१९ िम्मको उपलब्ि िथ्याङ्कअनिुाि औििमा प्रतििषि ६०८ विपद्का घटना भएको देर्िन्छ । 
वितभन्न विपद्का घटनाको कािण िावषिक करिब ८७२ मातनिको मृ् य ुहनुे िदिछ । 
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(क) भूकम्प 
 प्रदेश नं. ५ मा वहमालय क्षेरमा िहेका िम्पूणि मखु्य दिािहरू िहेका छन ्। यी दिािहरूमध्ये 
भकूम्पीय दृविकोणले अति जोर्िमयिु मेन फ्रन्टल थ्रस्ट प्रदेशको पूिि भािमा तरिेणीदेर्ि पर्िममा 
कणािली नदीिम्म रै्तलएको पाइन्छ । यि दिािलाई आिाि बनाएि िन ् १२५५ मा महाभकूम्प 
िएको इतिहािमा उल्लेि छ । उि भकूम्पको दिािक्षेर प्रदेशको पर्िम निलपिािी र्जल्लाको 
तरिेणीिामको दर्क्षण भािमा रे्ला पिेको छ । यि िथ्याङ्कबाट प्रदेशलाई विििमा पतन 
महाभकूम्पहरूले अिि ििेको िथ्य पवुि ििेको छ । िाथै िन ्१५०५ को भकूम्पले पतन ठूलो क्षति 
ििेको पाइन्छ । िानी िथा भिूभि विभािको िथ्याङ्क अनिुाि यि प्रदेशलाई केन्रविन्द ुबनाएि चाि 
िेक्टि स्केल िा िोभन्दा ठूला करिब दशिटा भकूम्पहरू िएको पाइन्छ। भौितभिक बनोट, दिािहरूको 
अिस्था एिं विििका भकूम्पहरूको अिस्थालाई विश्लषेण िदाि यो प्रदेश भकूम्पीय विपद्को दृविले 
उच्च जोर्िममा िहेको देर्िन्छ ।  

(ि) बाढी  
 जलस्रोि प्रदेश नं. ५ को मखु्य प्राकृतिक स्रोि हो । यि प्रदेशका मखु्य नदीहरू, कणािली, 
बबई, िाप्ती, माडी, र्झमरुक, तिनाउ एिं िण्डकी हनु ् । िषाियाममा उपल्लो क्षेरलिायि जलािाि 
क्षेरमा हनुे उच्च िघनिायिु िषाि, िेिै ददनिम्म लिािाि हनुे िषाि िथा वहमिाल विष्र्ोट हुँदा िल्लो 
िटीय क्षेरलिायि जलािाि क्षेरमा बाढी आउने िदिछ । वहमाली, पहाडी िथा चिेु क्षेरबाट नदीको 
उद्गम स्थल अनिुाि ढुङ्गा, िालिुा, माटो बिाएि ििाई िथा िटििी क्षेरमा थपुाने हनुाले नदीको ििह 
बढ्न िई िटीय क्षेरमा नदी कटान एिं िेिीयोग्य जमीनमा िालिुालिायि िेग्रानले पटान भएि 
बििमा परिणि भई माटोको उिििाशर्िमा ह्राि आई िाद्य ििुक्षामा नै प्र्यक्ष अिि िने िदिछ । 
यिैििी दर्क्षणिर्ि  नेपाल भािि िीमा क्षेरमा भािि िर्ि बाट बनाइएका िटबन्ि िथा अग्ला 
िडकहरूले नेपाली भतूमबाट बग्ने पानीको तनकािलाई अििोि पयुािउँदा नेपाली भतूम डुबानमा पिी 
िषेनी विपद्को अिस्था उ्पन्न हनुे िदिछ ।  

(ि) पवहिो  
 भौितभिक एिं भौिोतलक विविििा ि भौितभिक एिं इर्न्जतनयरिङ् अध्ययनविना िडक िथा अन्य 
भौतिक पूिाििािको तनमािणले पवहिोको जोर्िम प्र्येक िषि बवढिहेको छ । प्रदेशका पहाडी र्जल्लाहरू 
रूकुम पूिि, िोल्पा, िलु्मी, अघाििाँची, प्यूठान एिं पाल्पा बढी प्रभाविि देर्िन्छन ्। यि क्षेरमा विशेषििी 
िाजमाििका तभिालो िण्डहरू, उच्च तभिालोपन भएका पहाडी भ-ूभाि ि तभिाला नदीवकनािहरू बढी 
जोर्िमपूणि देर्िएका छन ्। यि प्रदेशको चिेु क्षेरमा अिर्स्थि बटुिल-पाल्पा िडक िण्ड िषाियाममा 
िषेनी पवहिो िथा ढुङ्गा िस्ने प्रकोपबाट प्रभाविि भइिहन्छ । यि िाहेक पिुाना तनर्स्क्रय पवहिोहरू 
अव्यिर्स्थि भौतिक पूिाििाि तनमािण प्रकृयाले पनुः िवक्रय भई िािस्थान लिायि जीविकोपाजिनमा 
िमेि अिि पनि िएको छ ।  
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(घ) आिलािी 
 आिलािी प्रदेश नं. ५ मा एउटा प्रमिु विपद्को रूपमा देिा पिेको छ । विशेषििी 
र्ािनुदेर्ि िैशाििम्मको िखु्िायाममा लामो िमयिम्म पानी नपिी िडेिीको अिस्था तिजिना हुँदा 
आिलािीको प्रकोप बढेको देर्िन्छ । विशेषििी ििाईमा घिायिी प्रयोिका रूपमा िाना पकाउन 
दाउिा बालेि प्रयोि हनुे आिो िखु्िायामको हािाले र्झिँटी िा िि िथा पिालले छाएका घिहरूमा 
िर्ल्कँदा बाक्ला बस्िीहरूमा रै्तलँदै विपद्को अिस्था तिजिना हनुे िदिछ। यि प्रकािको अिस्था 
ग्रामीण क्षेरका िरिि िथा िकुुम्बािीहरूले िषेनी भोग्न ुपने अिस्था छ । िि शहिी क्षेरमा घि िथा 
कलकाििानामा विद्यिु ्िटिवकि ट हनुजाँदा आिलािीका ठूला घटनाहरू हनु ेिदिछन ्। यिको अलिा 
जङ्गल क्षेरमा चेिनाको कमीका कािण मातनिहरूले डढेलो लिाउँदा पतन नर्जकका िस्िीमा आिलािी 
हनुे िथा जङ्गलको विनाश भई िमस्ि िािाििणमा नै नकिा्मक प्रभाि पाने िदिछ ।  

(ङ) चट्याङ  

 नेपालमा िएको केही दशकदेर्ि चट्याङ् पने घटनाहरू अ्यतिक रूपमा बढ्न थालेका छन ्
। िमान्यिया िायमुण्डलमा िहेको बादलको िल्लो िहमा िहेका ऋणा्मक चाजि िा इलेकेट्रोनहरूको 
आकषिण जमीनमा िहेका िना्मक चाजि  िा प्रोटोनिर्ि  हुँदा चट्याङ्ग पने िदिछ । नेपालमा विशेषििी 
चिेु िथा महाभािि क्षेरमा चट्याङ् पने घटनाहरू बढी हनुे ििेको देर्िन्छ । यि प्रदेशमा विशेषििी 
चिेु, महाभािि क्षेर ि ििाईमा पतन चट्याङ पने िदिछ ।  

(छ) िडक दुघिटना  
 ग्रामीण िथा शहिी क्षेरमा िडक िञ्जालको विस्िाि कायि रिू ितिमा भइिहेको छ ।यि 
प्रदेशको पहाडी र्जल्लामा जटील भौिोतलक अिस्था िथा पयािप्त आतथिक स्रोिको अभािका कािण 
िडकहरू िाघँिुा, घमुाउिा एिं पहाडी क्षेरमा तभिालो जतमनबाट बनाइएका हनु्छन ् । कतिपय 
अिस्थामा पयािप्त भौितभिक एिं इर्न्जतनयरिङ अध्ययन निरिकन नै िडकका ट्रयाक िोल्ने कायि 
भइिहेको छ । अिः न्यून िणुस्ििीय िडकहरूमा ििािी चालकको लापििाही, मददिा िेिन ििी 
ििािी चलाउन,ु िीव्र ििीमा ििािी िािन चलाउन,ु पैदल यारहुरूको लापििाही, अव्यिर्स्थि पावकि ङ्ग, 

जथाभािी िडक पाि िने व्यिहाि, मोडहरूमा कमजोि दृश्यिा िथा ििािी िािनमा आउने प्रावितिक 
रवुटजस्िा कािणले नेपालमा िडक दघुिटना हनुे िदिछन।् केही िषियिा िेिै मातनिको मृ् य ु हनु े
विपद्को रूपमा िडक दघुिटना प्रमिु बन्दै िएको छ ।  

(ज) महामािी  
 नेपालमा विशेषििी दिुिम क्षेरका ग्रामीण िमदुायहरू महामािीको प्रकोपबाट िषेनी प्रभाविि हनु े
िदिछन ्। ग्रामीण क्षेरमा स्िस्थ िानेपानीको अभाि, शौचालयको िाम्रो व्यिस्था नहनुे एिं जीिाण ुिथा 
कीिाको िङ्क्रमणबाट महामािीको अिस्था तिजिना हनुे िदिछ । िमग्र मलुकुमा जस्िै यि प्रदेशको 
पतन मखु्यिया झाडा पिाला, कालाजाि, ठेउला, हेपाटाइवटि इन््लएुन्जा, टाइर्ाइड, दम, हैजा, यौनिोि, 

क्षयिोि, कुष्ठ िोि आदद िसक्रमण हनुे िोि हनु ्। यिको अलिा जालिाय ुपरििििनको कािण बढ्दो 
िापक्रमिँिै डेङ्गु ज्ििोको प्रकोप पतन िषेनी बवढिहेको छ ।  
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4. आ.ि. 2076/77 मा  विपद् घटना ि भएको क्षतिको विििण  

 यि प्रदेशमा बाढी, पवहिो, चट्याङ्ग, हािाहिुी जस्िा प्राकृतिक विपद् ि िडक दघुिटना, 
आिलािी, िपिदंश लिायिका िैिप्राकृतिक विपद्बाट मानिीय िथा भौतिक क्षति बढी हनुे ििेको छ। 
पहाडी भ-ुभािमा ितनएका ग्रातमण िडक, तभिालो जतमन, कमजोि भ-ुबनौट आदी कािण ि अतिक 
बषाि िा िण्डबवृिका कािण पतन पवहिोका घटनाहरूमा बवृि भएको पाइन्छ। 
 मानिीय अिाििानी, तिव्र िति, िेिै मोडयिु िडकको कािण िडक दघुिटना ददनानदुदन बढ्दो 
अिस्थामा िहेका छन।्यि आ.ि. मा िडक दघुिटनाको कािण 277 जनाको मृ् य ुभएको छ भने 
3960 जना व्यर्ि घाइिे भएका छन।् 
 ििाई क्षेरमा काठ िथा घाँिजन्य िामग्री बाट तनतमिि घि एिं मानिीय अिाििानीका कािण 
आिलािीका घट्ना िेिै भएका छन।्यि आ.ि. मा आिलािीका िबैभन्दा बढी २३७ िटा घटना 
भएको छन।््यिैििी नदद,िोलाले बिाएको 56 िटा, चट्याङ्गका 46 िटा, िपिदंशका 38 िटा, 
पवहिोका 20 िटा, हािाहिुीका 4 िटा ि भकूम्पका 2 िटा घटनाहरू घटेका छन।्  
 

4.१. आ.ि.२०७६/७७ मा र्जल्लािि रूपमा भएका विपद्का घट्ना विििण : 
क्र.ि. 

र्जल्ला  आिलािी बाढी पवहिो भकुम्प हािाहिुी चट्याङ्ग िपिदंश 
िोलाले 
बिाएको 

जम्मा  

१ निलपिािी  प. २३ ० ० ० १ ० ४ ० २८ 

२ रुपन्देही २८ ० ० ० ० २ ० ५ ३५ 

३ कवपलबस्ि ु ४९ ० ० ० ० १ १ ४ ५५ 

४ पाल्पा ११ ० ६ ० ० १ २ ३ २३ 

५ िलु्मी १० ० १५ ० ० ११ ० ७ ४३ 

६ अघाििाँची २७ ० १ ० ० २ १ ० ३१ 

७ दाङ १६ ० ० ० १ ३ २३ १६ ५९ 

८ प्यठुान ११ ० १ १ ० ९ ० ८ ३० 

९ िोल्पा ७ ० १ १ ० ८ २ २ २१ 

१० रुकुम पिुि ५ ० १ ० ० २ १ १ १० 

११ बाँके २९ ० ० ० १ २ ० २ ३४ 

१२ बददिया २१ ० ० ० १ ५ ४ ८ ३९ 

 जम्मा २३७ ० २५ २ ४ ४६ ३८ ५६ ४०८ 
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िातलका नं.१ र्जल्लािि रूपमा भएका विपद्का घट्ना विििण 

 प्राप्त िथ्यांकलाइ हेदाि बहवुिपद्का घटनाबाट िेिै विपद्का घटना दाङ (७१ घटना) र्जल्लामा 
घटेका छन भने कम विपद्का घटना भएको र्जल्ला रूकुम पिुि (१० िटा घट्ना) घटेका छन 
।  

 कवपलिस्ि ु(६५), रूपन्देही (४८), बाँके(४६), िलु्मी (४५), बददिया(४२) र्जल्ला पतन बह ु
विपद्का घटनाहरू घटन े ििेको देर्िन्छ । यि बषिमा जम्मा ४८० िटा िहवुिपद्का 
घटनाहरू भएका छन ्। (िातलका नं.१) 

4.२. बहुविपद्बाट भएको मानविय क्षति :  

र्जल्लािि िंख्या  मवहनािि िंख्या 
र्जल्ला मृ् य ु घाइििे मवहना विपद् घटना िंख्या मृ् य ु घाइििे 
निलपिािी प. ११ १४ श्रािण ५२ ३० २३ 

रुपन्देही १९ ६ भार ५७ ३२ २२ 

कवपलबस्ि ु १५ ५ अिोज ५७ २८ १२ 

पाल्पा ११ ९ कातििक ३३ ७ ६ 

िलु्मी ३१ २४ मंतिि २७ ६ ३ 

अघाििाँची २ ९ पौष ३२ ३ १० 

दाङ ३० १९ माघ १९ १ २ 

प्यूठान ११ २६ र्ाल्िणु २९ ५ ७ 

िोल्पा १५ ११ चैर ४४ ६ ६ 

रुकुम पिुि ३ २ बैशाि ३६ ४ १६ 

बाँके ११ ११ जेठ २९ १५ १२ 

बददिया ११ ८ अिाि ६५ ३३ २५ 

जम्मा १७० १४४ जम्मा ४८० १७० १४४ 
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िातलका नं. २ (र्जल्लािि घाइििे ि मृ् य ुविििण) 

 बहवुिपद्बाट यि आ.ि.मा १७० जनाको मृ् य ुि १४४ जना घाइििे भएका छन । िबैभन्दा िेिै 
िलु्मी र्जल्लामा ३१ जना, दाङमा ३० जना, रूपन्देहीमा १९ जना को मृ् य ु भएको छ भन े
िबैभन्दा कम रूकुम पिुिमा ३ जनाको मृ् य ुभएको देर्िन्छ ।(िातलका नं.२) 

 यि िथ्याङ्कलाइि हेदाि हिेक मवहना ४० िटा िहवुिपद्का घटना घट्ने ििेको छ भने िहवुिपद्बाट 
मातिक ििदि (औषि) १४ जनाको मृ् य ुि १२ जना घाइििे हनुे ििेको छ ।  

 िबैभन्दा िवढ अिाि मवहनामा विपद्का घटना घटने ि मृ् य ु िथा घाइििे हनुे िंख्या पतन िोही 
मवहनामा हनुे ििेको िथ्यांकले देिाउदछ जिमा मनिनुको कािण पतन हनुे ििेको छ ।(िातलका 
नं.३) 

 बहवुिपद्बाट ३०६ िटा भौतिक िंिचना क्षिी भएको छ जिमा िबैभन्दा िवढ कवपलबस्ि ु
र्जल्लामा िहेको छ, दोश्रोमा बाँके, िेश्रोमा िलु्मी िहेको छ ।(िातलका नं.४) 

 यि आ.ि.मा बहवुिपद्बाट ७९५ िटा पशचुौपाया क्षति भएको छ जिमा िलु्मी ४३६ िटा, 
िददियामा १४३ िटा  ि िोल्पा ६२ िटा पशचुौपायको क्षति भएको छ।यी र्जल्लाहरूमा 
र्जविकोपाजिनका श्रोिहरूमा िमेि नोक्िानी पिेुको छ ।(िातलका नं.५) 

 

 
िातलका नं.३ (मवहनािि मृ् य ुि घाइििे विििण) 
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4.३: विपद्बाट भएको भौतिक क्षति :  

र्जल्ला भौतिक क्षति  
निलपिािी प. १९ 

 
िातलका नं.४ भौतिक क्षति 

रुपन्देही १७ 

कवपलबस्ि ु ९६ 

पाल्पा १५ 

िलु्मी २८ 

अघाििाँची २६ 

दाङ १५ 

प्यूठान १४ 

िोल्पा १० 

रुकुम पिुि ५ 

बाँके ३६ 

बददिया २५ 

जम्मा  ३०६ 

 

4.४ र्जल्लािि रूपमा विपद्बाट भएको पशचैुौपाया क्षतिको विििण : 
र्जल्ला पशचुौपाया क्षति 

 

निलपिािी प. ८ 

रुपन्देही ५ 

कवपलबस्ि ु ३१ 

पाल्पा २४ 

िलु्मी ४३७ 

अघाििाँची २६ 

दाङ ५ 

प्यूठान १७ 

िोल्पा ६२ 

रुकुम पिुि १८ 

बाँके १९ 

बददिया १४३ 

जम्मा ७९५ िातलका नं  .५ विपद् बाट भएको पशचुौपाया क्षतिको विििण 
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4.५. िडक दघुिटना : 
र्जल्ला अनिुाि िडक दघुिटना विििण  मातिक िडक दघुिटना विििण 
र्जल्ला  मृ् य ु घाइििे मवहना  मृ् य ु घाइििे 
रुपन्देही ६१ ९२१ श्रािण २४ ४४८ 
निलपिािी पर्िम २९ ४०९ भार १६ ३८१ 
कवपलबस्ि ु २१ ४७० अिोज  १५ ३८० 
पाल्पा  १५ १४७ कातििक १८ ३५१ 
िलु्मी ११ ७८ मंतिि ६० ४४७ 
अघाििाँची ३१ १२६ पौष  २२ ३४५ 
िोल्पा ७ ८४ माघ  २३ ४३७ 
रूकुम पिुि ३ १९ र्ािनु २५ ४०२ 
प्यूठान ५ ६७ चैर १६ १८७ 
दाङ ३२ ६१० बैशाि ६ ४८ 
बाँके ४२ ५६९ जेठ २९ १८८ 
बददिया २० ४६० अिाि २३ ३४६ 
जम्मा २७७ ३९६० जम्मा  २७७ ३९६० 

 
िातलका नं.६ र्जल्लािि मृ् य,ु घाइििे 

 

िातलका नं.७ मवहनािि मृ् य,ु घाइििे 

 मातथको िातलकाबाट िबैभन्दा बवढ िडक दघुिटनाबाट मृ् य ुरूपन्देही र्जल्लामा िहेको छ ि 
घाइििे हनुे िंख्या पतन िोही र्जल्लामा िहेको छ । दोश्रोमा बाँके, िेश्रोमा दाङ, चौथोमा 
अघाििाँची ि पाँचौमा निलपिािी पर्िम िहेको छ ।  

 मातिक अतभलेिलाइि हेदाि िडक दङुिटनाका कािण औषि दैतनक १ जनाको मृ् य ुहनुे, ११ 
जना घाइिे हनुे िहेको छ भने प्रति मवहना २१ जनाको मृ् य ुि ३३० जना घाइििे हनुे ििेको 
पाइिन्छ  
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५ . आ .ि .  २०७६/७७ मा उपलब्ि ििाइएको िाहि विििण : 
 
क.ि. 

प्रदेश विपद् 
व्यिस्थापन 
कोषमा िहेको 
जम्मा िकम 

विििण  इकाइ िंख्या  उपलब्ि ििाएको 
िाहि रू. 

कैवर्यि  

१ 9,87,88,386 घि क्षति  परििाि 198 66,63,000/-  

२  मिृक िाहि  जना  4४ 4४,00,000/-  

३  व्यापाि व्यििाय क्षति  िंख्या  6 3,25,000/-  

  र्जल्ला विपद् 
व्यिस्थापन 
ितमतिलाई िहयोि 

िटा 12 78,00,000/-  

  घाइिेको उपचाि  जना ३ 3,00,000/-  

  जम्मा 263 १,९४,८८,०००  

 

6.आ.ि. 2076/77 मा प्रदेशतभर घटेका मखु्य मखु्य विपद्का घटनाहरू 
 

िलु्मी पवहिो(2076) 
   यि आ.ि. मा मखु्यिया पवहिोका घटनाहरू बढी भएका छन।्तमति 2076/4/7 

ििे िलु्मी र्जल्लाको ि्यिति िाउँपातलकाको िडा नं. 3 ि िडा नं. 4 मा पवहिोबाट 13 
जनाको मृ् य ुभएको तथयो। पवहिो बाट ि्यिति िाउँपातलकाका 20 घि पूणिरूपमा क्षति भएको 
तथयो ।150 घि पवहिोको उच्च जोर्िममा िहेका तथए।्यिै ििी एक िटा विद्यालयमा 
पूणिरूपमा क्षति भएको तथयो ।पवहिोबाट करिब 400 पशचुौपाय क्षति भएको तथयो। 

िोल्पा पवहिो 2076 

   तमति 2076/05/14 ििे िोल्पा र्जल्लाको िनुछहिी िाउँपातलकामा िएको 
पवहिोको कािण 39 घि परििाि विस्थावपि भएका तथए।पवहिोबाट एकिटा तिँचाई आयोजना ि 
3 िटा िानेपानी आयोजनाहरूमा िमेि क्षति पिेुको तथयो। 

िलु्मी पवहिो (2077) 
   तमति 2077/03/16 ििे पिेको तभषण िषािको कािण िलु्मी र्जल्लाको इस्मा 

िाउँपातलका ि मतुिकोट नििपातलकामा िएको तभषण पवहिोको कािण ठूलो मारामा िनजनको 
क्षति भएको अिस्था छ ।पवहिोबाट इस्मा िाउँपातलकामा 3 जनाको मृ् य ुहनुकुो िाथै 5 जना 
घाइिे भएका तथए। मतुिकोट नििपातलकामा १ जनाको मृ् य ुभएको छ। 

    पवहिोको कािण इस्मा िाउँपातलकामा 42 घि पूणिरूपमा क्षति भएका छन ्भने 190 
घिपरििाि पवहिोको कािण विस्थावपि भएका छन।्मतुिकोट नििपातलकामा 4 घि पूणिरूपमा 
क्षति हनुकुो िाथै 195 घिपरििाि पवहिोको कािण विस्थावपि हनु पिेुको छन।्इस्मा 
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िाउँपातलकाको एक िटा विद्यालयको 4 कोठे भिन पूणि रूपमा क्षति भएको छ भने 10 
विद्यालयमा आरं्शक रूपमा क्षति भएको छ ।मतुिकोट नििपातलकामा 3 िटा विद्यालय, 1 िटा 
िामदुावयक भिन ि 1 िटा स्िास्थ्य चौकीमा क्षति पिेुको छ। 

   इस्मा िाउँपातलकामा करिि 70 को िसख्यामा िानेपानी आयोजना ि 65 जति 
तिँचाई आयोजनाहरूमा क्षति पिेुको छ।्यिै ििी मतुिकोट नििपातलकामा करिि एक दजिन 
िानेपानी आयोजना ि डेढ दजिन तिँचाई आयोजनामा क्षति पिेुको तथयो । 

 

7. विपद् जोर्िम न्यूनीकिण िथा व्यिस्थापनमा भएका प्रयािहरू 

   प्रदेश 5 भकूम्प, बाढी, पवहिो, हािाहिुी, चट्याङ्ग लिायिका प्राकृतिक ि िडक 
दघुिटना, आिलािी, िपिदंश लिायिका िैि प्राकृतिक विपद्का घटनाहरू घटेको पाइन्छ। प्रदेश 
ििकािले विपद् जोर्िम न्यूनीकिण िथा व्यिस्थापनको लाति तनम्नतलर्िि प्रयािहरू भएका 
छन।् 

 नेपालको िंवििान ि विपद् जोर्िम न्यूनीकिण िथा व्यिस्थापन ऐन,2074 ि विपद् जोर्िम 
न्यूनीकिण िथा व्यिस्थापन तनयमािली,2076 बमोर्जम प्रदेश विपद् व्यिस्थापन कायि 
ििालन तनदेर्शका,2076 ि प्रदेश विपद् व्यिस्थापन कायि ििालन (पवहलो िंशोिन) 
तनदेर्शका, 2077 िजुिमा भई िोही बमोर्जम प्रदेश विपद् व्यिस्थापन परिषद् ि प्रदेश विपद् 
व्यिस्थापन कायिकािी ितमतिको िठन भई प्रदेश स्ििमा विपद् जोर्िम न्यूनीकिण िथा 
व्यिस्थापन िम्बन्िी नीति, ऐन ि िणनीतिक कायियोजना तनमािणको कायि अिाडी बढाइएको 
छ । 

 प्रदेश विपद् व्यिस्थापन कोषको स्थापना िरिएको छ।कोषमा 10 किोड रूपैयाँ नघट्न े
िूतनर्िििा प्रदान िरिएको छ।कोषबाट विपद् पूिि ियािी िोज िथा िाहि विििण िम्बन्िी 
कायि ििालन िरिदै आइएको छ ।आ.ि. 2076/77 प्रदेशबाट वितभन्न र्जल्लाका 245 
घिपरििािलाई 1 किोड ७ लाि ६३ हजाि रूपैयाँ विपद् व्यिस्थापन कोषबाट िाहि विििण 
िरिएको छ । 

 विपद् िम्बर्न्ि घटनाको पूिि-िूचना प्रणालीलाई व्यिर्स्थि ि प्रभािकािी बनाउन र्जल्ला 
प्रशािन कायािलयहरूिँिको िमन्िय ि िहकायिमा विपद् पूिि िूचना प्रणाली स्थापनाको कायि 
भइििहेको छ। 

 विपद्को िमयमा िोज, उद्दाि एिं िाहि विििणलाई तछटो छरििो बनाउन प्रदेश तभरका 
वितभन्न र्जल्लाका विकट पातलकाहरूमा 14 िटा हेतलप्याड तनमािण िरिएको छ । 

 िलु्मी र्जल्लाको ि्यिति िाउँपातलकाको िडा नं.2,3 ि ४ मा तमति 207६/4/7 ििे 
िएको पवहिोबाट विस्थावपि भएका 79 िटा तनजी आिाि मध्ये 47 िटा तनजी आिािको 
तनमािणको कायि भइिहेको 22 तनजी आिाि तनमािणको लाति जग्िा व्यिस्था भइिहेको ि 
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क्षति ग्रस्ि 1 विद्यालय पनुतनमािणको लाति ठेक्का िम्झौिा भएको छ।पवहिोबाट क्षतिग्रस्ि 
िानेपानी आयोजना ि तिँचाई आयोजना हरूको ििालनमा ल्याइएको छ। 

 िोल्पा र्जल्लाको िनुछहिी िाउँपातलकाको िडा नं. 1 मा तमति 207६/05/14 ििे 
िएको पवहिोबाट विस्थावपि 40 घिपरििािको पनुस्थािपनाको लाति ििुर्क्षि स्थानमा 40 िटै 
नीर्ज आिाि तनमािण कायि िम्पन्न ििी पनुस्थािपना िरिएको छ।पवहिोबाट क्षतिग्रस्ि 2 
विद्यालय ि २ िामदुावयक भिनको पनुतनिमािणको लाति ठेक्का िम्झौिा िम्पन्न भएको  छ। 

 िलु्मी र्जल्लाको इस्मा िाउँपातलका ि मतुिकोट नििपातलकामा तमति 2077/03/16 को 
तभषण िषािको कािण िएको पवहिोबाट प्रभावििलाई स्थानीय िहिँिको िमन्िय ि िहकायिमा 
ि्काल िाहि िामाग्री (िाद्यान्न िामग्री ि तरपाल) उपलब्ि ििाइएको छ।पवहिोबाट 
प्रभावििको क्षेरको स्थलिि अिलोकन पिाि क्षतिको विििण िंकलन ििी ्यि क्षेरमा 
पनुतनिमािण ि पनुस्थािपनाको लाति भौतिक पूिाििाि विकाि मन्रालय मार्ि ि िंघीय मन्रालयमा 
आिश्यक बजेट व्यिस्थाको लाति पराचाि िरिएको छ । 

 पवहिोबाट क्षतिग्रस्ि िानेपानी आयोजनाहरूलाई अस्थायी रूपमा ििालन ििी िानेपानी 
आपूतिि प्रिन्ि िनि आिश्यक पने िानेपानी पाइपको व्यिस्था ििी िानेपानी आयोजनालाई 
िचुारू िने काम भइिहेको छ। 

 दाङको बंिलाचलुी िाउँपातलका, िोल्पा र्जल्लाको िोल्पा नििपातलका ि माडी िाउँपातलका, 
िलु्मी र्जल्लाको इस्मा िाउँपातलका ि मतुिकोट नििपातलका ि प्यूठान र्जल्लाको स्िििद्वािी 
नििपातलकामा पवहिोबाट विस्थावपिहरूको पनुस्थािपनाको लाति आिश्यक व्यिस्था भौतिक 
पूिाििाि मन्रालय मार्ि ि कायि अिातड बढाइिएको छ ।  

 विपद् मा िोज िथा उद्दाि कायिलाई तछटो छरििो, व्यिर्स्थि ि प्रभािकािी बनाउन प्रदेश 
स्ििीय नेपाली िेना, िशस्त्र प्रहिी बल, नेपाल लाई िोज िथा उद्दाि िामग्री हस्िान्ििण 
िरिएको छ। 

 िडक दघुिटनालाई न्यूनीकिण िनि ट्रावर्क चेिना प्रिििन िम्बर्न्ि जनचेिनामूलक िातलम 
ििालन िनुिको िाथै प्रदेशतभरका मखु्य िडकहरूमा मोड ििुाि िने कायि भइिहेको छ। 

 विपद् जोर्िम न्यूनीकिण िथा व्यिस्थापनको लाति स्थानीय िह, र्जल्ला प्रशािन 
कायािलयहरू, प्रदेश स्ििीय मन्रालय ि िंघीय मन्रालयहरूिँि तनिन्िि िमन्िय ि िहकायि 
िरिएको छ। 

 

८. कोिोना ( कोतभड-19) को जोर्िम न्यूनीकिण िथा व्यिस्थापनको लाति भएका पहलहरू 

 विश्वव्यापी रूपमा रै्तलएको कोिोना (कोतभड-19) को कािण प्रदेश ५ पतन अछुिो 
िहेन।कोिोना (कोतभड-19) बाट प्रदेशबािी नािरिकको िक्षा िनुि प्रदेश ििकािको मखु्य 
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चनुौिीको रूपमा िहेको तथयो। कोिोना (कोतभड-19) जोर्िम न्यूनीकिण िथा व्यिस्थापन 
िम्बन्िमा प्रदेशमा हालिम्ममा तनम्नानिुािको कायिहरू िरिएको छ। 

८.1 नीतििि कायिहरू 

 प्रदेश विपद् व्यिस्थापन कायि ििालन तनदेर्शका, 2076 

 कोिोना भाइिि (कोतभड -19) तनयन्रण िथा उपचाि कोष (स्थापना ि ििालन) तनदेर्शका, 
2076 

 COVID-19 कोिोना भाइििका कािण मृ् य ु भएका व्यर्िहरूको शि व्यिस्थापन िम्बन्िी 
कायिविति,2077 

८.2 िंिचनािि कायिहरू 

 माननीय मखु्यमन्रीज्यूको अध्यक्षिामा Corona Crisis Management Center (CCMC) िठन भई 
हालिम्ममा 8 िटा बैठक बिी वितभन्न तनणिय ििी प्रदेश ििकाि, स्थानीय िह, र्जल्ला 
प्रशािन कायािलयहरू, ििुक्षा तनकायहरूिँिको िमन्िय ि िहकायिमा तनणियहरूको कायािन्ियन 
िरिएको। 

 माननीय आन्िरिक मातमला िथा कानून मन्रीज्यूको अध्यक्षिामा प्रदेश विपद् व्यिस्थापन 
ितमतिको बैठकबाट भएका तनणियहरू ििुक्षा तनकायहरू ि र्जल्ला प्रशािन कायािलयहरूको 
िमन्िय ि िहकायिमा कायािन्ियन िरिएको छ। 

 माननीय आन्िरिक मातमला िथा कानून मन्रीज्यूको अध्यक्षिामा कोिोना विशेष अस्पिाल 
बेलझणुडी दाङ, माननीय उिोि, पयिटन, िन िथा िािाििण मन्रीको अध्यक्षिामा कोिोना 
विशेष अस्पिाल(िािो काििाना), बटुिल, माननीय िामार्जक विकाि मन्रीको अध्यक्षिामा 
भीम अस्पिाल भैिहिा, रूपन्देही, माननीय भौतिक पिुाििाि विकाि मन्रीको अभ्यक्षिामा 
िरु्शल कोइिाल प्रिि क्यान्िि अस्पिाल िजिुा बाँके ि िम्िर्न्िि अस्पिालका मे.ि.ु िदस्य 
िर्चि िहने ििी अस्पिाल ििालन ितमति िठन भई 4 िटा कोिोना विशेष अस्पिाल तनमािण 
ििी कोिोना िसक्रतमिको उपचाि भइिहेको छ।  

 प्रदेशतभरका ४ स्थान (भेिी अस्पिाल बाँके, िातप्त स्िास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ ि प्रदेश 
जनस्िास्थ्य प्रयोिशाला रूपन्देही, लरु्म्िनी प्रादेर्शक अस्पिाल प्रयोिशाला, रूपन्देही) मा 
कोिोना परिक्षण प्रयोिशाला तनमािण ििी कोिोना परिक्षण िने काम भइिहेको छ। 

८.3 कायिक्रमिि कायिहरू :  

 कोिोना (कोतभड-19) को िसक्रमण जोर्िम न्यूनीकिण िथा व्यिस्थापनको लाति ििाईका 
(रूपन्देही, निलपिािी (ब.ि.ुप.) कवपलिस्ि ुदाङ बाँके ि बददिया) र्जल्लालाई रू.8 लािका 
दिले ि पहाडी (िलु्मी, अघाििाँची, पाल्पा, प्यूठान, िोल्पा ि रूकुम पूिि) र्जल्लालाई रू. ५ 
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लािका दिले जम्मा रू. 78,00,000।- (अक्षरूपी अठहत्ति लाि) िकम उपलब्ि 
ििाइएको छ। 

 प्रदेश ििकािबाट तनणिय भए बमोर्जम स्थानीय िहलाई कोिोना (कोतभड-19) िसक्रमण 
जोर्िम न्यूनीकिण िथा व्यिस्थापनको लाति प्रदेश ििकािबाट रू.13 किोड 60 लाि 
अनदुान उपलब्ि ििाइएको छ।  

 प्रदेश 5 कोतभड-19 ट्रयावकङ्ग िथा िूचना मोबाइल एपको तनमािण ििी ििालनमा 
ल्याइएको छ। 

 नेपाल कोतभड-19 टे्रतिङ एप तनमािण ििी िञ्लानमा िहेको छ। 

 आयिेुद िथा िैकर्ल्पक र्चक्िा पद्दिीबाट कोिोना भाईिि तनयन्रण िथा व्यिस्थापन 
िन्दभिमा ियाि पारिएको स्रोि िामाग्री Self-Care Guideline ियाि िरिएको छ। 

 माननीय मखु्यमन्रीज्यूबाट Video Conference मार्ि ि कोिोना भाईिि तनयन्रण िम्बन्िमा 
र्जल्ला िथा स्थानीय िहिँि िम्पकि , िमन्िय ि आिश्यक तनदेशन भएको छ। 

 माननीय आन्िरिक मातमला िथा कानून मन्रीज्यूबाट प्रमिु र्जल्ला अतिकािी ि प्रदेश 
स्ििीय ििुक्षा तनकायहरूका प्रमिुहरूिँि िमन्िय ििी COVID-19 को िोकथाम िथा 
तनयन्रण िम्बन्िमा तनदेशन भएको छ। 

 माननीय िामार्जक विकाि मन्रीज्यूबाट कोतभड-19 विशेष अस्पिाल, कोिोना परिक्षण 
प्रयोिशालाको तनिन्िि तनरिक्षण ििी कोिोना परिक्षणलाई तछटो छरििो बनाउन ि कोतभड-
19 िसक्रतमिको उपचािलाई प्रभािकािी बनाउन आिश्यक व्यिस्था िनि तनदेशन भएको 
छ। 

 िबै र्जल्लामा प्रमिु र्जल्ला अतिकािीको िंयोजक्िमा District Corona Crisis Management 

Center (DCCMC) को िठन भई कोिोना (कोतभड-19) िसक्रमण िोकथाम िथा तनयन्रण 
िम्बन्िमा काम भइिहेको छ। 

 िबै स्थानीय िहमा कोिोना िसक्रमण िोकथाम िथा तनयन्रणको लाति आइिोलेिन, 
क्िािेन्टाइनको तनमािण िथा ििालन भएको छ। 

८.४ प्रदेश तभर हाल िंचालन भएका आइििोलेशन केन्रहरूको तबििण  

क्र.ि. र्जल्ला  आइििेलेशन केन्र 
िंख्या (स्थान) 

िेड िंख्या  कैवर्यि  

१ निलपिािी (ि.ि.ुप.) ६ १३७  

२ रूपन्देही  १२ २६२  

३ कवपलिस्ि ु १६ १९२  

४ पाल्पा  ८ १६७  

५ िलु्मी  १२ १७६  
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क्र.ि. र्जल्ला  आइििेलेशन केन्र 
िंख्या (स्थान) 

िेड िंख्या  कैवर्यि  

६ अघाििाँची  ७ १७९  

७ दाङ  १० ५४०  

८ प्यठुान  ११ ३३३  

९ िोल्पा  ४ ७८  

१०  रूकुम पूिि  १ १५  

११ बाँके  १६ ८०५  

१२ बददिया  ६ ४७२  

 जम्मा  109 3356  

       पतछल्लो अध्याितिक िरिएको तमति:२०७७।५।३१ 

८.५ स्रोि व्यिस्थापन िम्बन्िी कामहरू 

 कोिोना भाइिि (COVID-19)  तनयन्रण िथा उपचाि कोषको स्थापना  

 विपद् व्यिस्थापन कोष 
 

९. विपद् जोर्िम न्यूनीकिण िथा व्यिस्थापनको लाति आिामी योजनाहरू 

 प्रदेश विपद् जोर्िम न्यूनीकिण िथा व्यिस्थापन िम्बन्िी नीति, विपद् जोर्िम न्यूनीकिण 
िथा व्यिस्थापन ऐन ि विपद् जोर्िम न्यूनीकिण िणनीतिक कायियोजनाको मस्यौदा ियाि 
िरिएको छ िोही ऐन, नीति ि िणानीतिक कायियोजनालाइि प्रदेश िभा िमक्ष पेश िने। 

 विपद् मा िोज िथा उद्दाि कायिमा िवटने आिश्यक जनशर्ि तनमािण िनि प्रदेश विपद् 
व्यिस्थापन िातलम केन्रको स्थापना ििी िथा विपद् िोज िथा उिािका िामाग्रीहरू िरिद 
ििी भणडािणको व्यिस्थापन िने ।  

 विपद् मा िोज िथा उद्दाि कायिलाई तछटो छरििो बनाउन थप स्थानमा हेतलप्याड तनमािण िने 

 प्रदेश आपिकातलन कायििंचालन केन्र स्थापना ििी कायािन्ियनमा ल्याइने ।  

 प्रदेशतभरका विपद् जोर्िम क्षेरको पवहचान िथा नक्िाङ्कन ििी प्रदेशको विपद् प्रोर्ाइल ियाि 
िने 

 प्रदेशतभर Integrated Disaster Management and Early warning System जडान िने। 
 

1०. िझुाि ि तनश्कषि 
  नेपालको िंवििानले विपद् जोर्िम न्यूनीकिण िथा व्यिस्थापन िम्बन्िी कायि स्थानीय 

िहको एकल अतिकाि एिं िंघ, प्रदेश ि स्थानीय िहको िाझा अतिकािको िूचीमा व्यिस्था 
ििेको छ। िंवििानले तनदेशन ििेबमोर्जम विपद् व्यिस्थापन िंघ, प्रदेश ि स्थानीय िहबीच 
आपिी िमन्िय ि िहकायि हनु ुजरूिी छ। 

 विपद् व्यिस्थापन वक्रयार्शल िंघीय एकाई (र्जल्ला प्रशािन कायािलयहरू, िहृ 
मन्रालय ि नेपाली िेना ि िशस्त्र प्रहिी बल नपेाल) ले विपद् व्यिस्थापनमा ज्ञान, तिप ि 
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क्षमिा हातिल ििेको अिस्था छ।िि प्रदेश ि स्थानीय िहमा विपद् व्यिस्थापनको िन्दभिमा 
िरुूिािी चिणबाट काम िनुिपने भएकोले िंघीय ििकािले अतभभािकीय भतूमका तनिािह िनुिपने 
हनु्छ। 

 नेपालको िंवििान जािी भइिकेपतछ तनमािण भएको विपद् जोर्िम न्यूनीकिण िथा 
व्यिस्थापन ऐन, 2074(प्रथम िंशेिन२०७५) ि विपद् जोर्िम न्यूनीकिण िथा व्यिस्थापन 
तनयमािली, 2076 पतन विपद् जोर्िम न्यूनीकिण िथा व्यिस्थापनको क्षेरमा िंघ, प्रदेश ि 
स्थानीय िहले के-के काम िने ि अतिकािक्षेर के िहने भने्नमा स्पि िनि िकेको छैन 
।र्लस्िरूप प्रदेश ि स्थानीय िहिम्म काममा दद्ववििा तिजिना भएको छ। 

 विपद् जोर्िम न्यूनीकिण िथा व्यिस्थापनको लाति विपद् जोर्िम आकँलन एिं 
बझुाइमा एकरूपिा कायम ििी बहू-प्रकोप जोर्िम आकँलन, नक्िाङ्कन ि विश्लषेण, प्रभािकािी 
विपद् पूििियािीको िदुृढीकिण िनि बहू-प्रकोप पूिििूचना प्रणालीको विकाि ि विस्िाि ि 
प्रभािकािी िूचना िम्प्रषेणको व्यिस्था, िोज िथा उद्दाि क्षमिा विकािको लाति िंघ, प्रदेश ि 
स्थानीय िहकाबीच िमन्िय, िहकायि ि िाझेदािीलाई थप प्रभािकािी बनाउनपुने देर्िन्छ। 
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िन्दभि िामाग्रीहरू  

१. विपद् जोर्िम न्यूनीकिण िथा व्यिस्थापन ऎन, २०७४(प्रथम िंशोिन २०७५) 

२. विपद् जोर्िम न्यूनीकिण िथा व्यिस्थापन नीति, २०७५ 
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