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नेपाल सरकार 
गहृ मन्त्रालय 

राष्ट्रिय आपतकालीन काययसञ्चालन केन्त्र  
Situation Report 

      मममत २०७६ असार २८ गते 
अद्यावमिक समय: १९:०० बजे 

 
मममत २०७६ असार २६ गते दिउँसोिेखि परेको अष्ट्रवरल वर्ायका कारण िेशभरकै जनजीवन प्रभाष्ट्रवत भएको छ । 
मानवीय क्षमत र प्रमतकायय सम्बन्त्िी हालसम्म प्राप्त ष्ट्रववरणहरु तथा वस्तखुस्थमत िेहाय बमोखजम रहेको छ । 
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पूवी तराई तथा मध्य तराईको पूरै क्षेरमा वर्ायको प्रभाव रहेको । काठमाण्डौ उपत्यका लगायतका पहाडी क्षेरमा पष्ट्रहरो, 
पिायल मतृ्यकुो कारक बनेको छ । िेशभर मनसनु सष्ट्रक्रय छ । 

 
मममत २०७६।०३।२६ गते िेखि परेको अष्ट्रवरल वर्ायका कारण भएको मानवीय क्षमत मतृकको नामावली 

मस.नं. खजल्ला मममत न.पा./गा.पा. मलङ्ग वर्य नामथर कैष्ट्रियत 

१ झापा २०७६।०३।२७  िमक न.पा.- १० म. ६ एमलजा न्त्यौपाने कल्भटको पानीमा डवुी 

२ भोजपरु २०७६।०३।२6  रामप्रसािराई गा.पा.- ७  प.ु 66 जगत बहािरु राई वर्ायका कारणले घर भखत्कएर 

३ भोजपरु २०७६।०३।२७  मकेमैयङु गा.पा.- ९ प.ु १४ जनक मब.क. पष्ट्रहरो आई च्याष्ट्रपएर  

४ भोजपरु २०७६।०३।२८  रामप्रसािराई गा.पा.- ५ म. ३५ मन कुमारी राई घरमा पष्ट्रहरो आई परुरिा  

५ भोजपरु २०७६।०३।२८  रामप्रसािराई गा.पा.- ५ प.ु १७ खशव कुमार राई घरमा पष्ट्रहरो आई परुरिा  

६ भोजपरु २०७६।०३।२८  रामप्रसािराई गा.पा.- ५ प.ु १५ शखि कुमार राई घरमा पष्ट्रहरो आई परुरिा  

७ ईलाम २०७६।०३।२७  चलुाचमुल गा.पा.- १ प.ु ५५ मानाहाङ लावती िोला तने क्रममा िोलाले वगाएको 

८ ओिलढंुगा २०७६।०३।२७  खचसंिगुष्ट्रढ गा.पा.- ४ म. ८० पासाङपटुी शेपाय िोलाको बाष्ट्रढले बगाएको ।  

९ िोटाङ २०७६।०३।२७  िोटेहाङ गा.पा.- २ म. २७ रेिा राई पष्ट्रहरो आई घर परेुको 

१० िोटाङ २०७६।०३।२७  िोटेहाङ गा.पा.- २ प.ु ४ रोमन राई पष्ट्रहरो आई घर परेुको 

११ िोटाङ २०७६।०३।२७  िोटेहाङ गा.पा.- २ प.ु 
७ 
म. रोहन राई पष्ट्रहरो आई घर परेुको 

१२ पसाय २०७६।०३।२७  पसायगढी न.पा.- १ प.ु १२ मनखिल पटेल बाष्ट्रढले ल्याएको िाउरा मनकाल्ने क्रममा  

१३ बारा २०७६।०३।२७  परवानीपरु- २ प.ु २ ष्ट्रवक्की यिाव नालामा डवुी  

१४ रामेछाप २०७६।०३।२७  रामेछाप न.पा.- ६ म. ७० पिम कुमारी सनुार वर्ायका कारणले गोठ भखत्कएर 

१५ मसन्त्िलुी २०७६।०३।२७  ष्ट्रिक्कल गा.पा.- १  म. ३५ हेम कुमारी सनुवुर पष्ट्रहरोले गोठ बगाउँिा  

१६ मसन्त्िलुी २०७६।०३।२७  ििुौमल न.पा.- ४ प.ु ३ कावयन कपारी भल बाढी घरमा पस्िा  

१७ काभ्रपेलाञ्चोक २०७६।०३।२७  बनेपा न.पा.- ३ म. ६० गोमा िंगाल  घर माथीबाट पष्ट्रहरो आई घर भखत्किा 

१८ काभ्रपेलाञ्चोक २०७६।०३।२७  बनेपा न.पा.- ३ म. ७ सहुाबी िंगाल घर माथीबाट पष्ट्रहरो आई घर भखत्किा 

१९ काभ्रपेलाञ्चोक २०७६।०३।२७  रोशी गा.पा.- ११ म. ६५ 

कृष्ण िेबी 
रायमाझी घरमा पिायल िमस च्याष्ट्रपएर 

२० काठमाण्डौ २०७६।०३।२७  मलुपानी बाबाचोक म. ३५ सममयला यािव ट्रस्टको वाल भत्किा 

२१ काठमाण्डौ २०७६।०३।२७  मलुपानी बाबाचोक म. ३० मनत ुयािव ट्रस्टको वाल भत्किा 

२२ काठमाण्डौ २०७६।०३।२७  मलुपानी बाबाचोक प.ु १२ कुन्त्िन यािव ट्रस्टको वाल भत्किा 

२३ लमलतपरु २०७६।०३।२७  बाग्मती गा.पा.- २ प.ु ११ सरुज खजम्बा पष्ट्रहरो आई घर परुरिा 

२४ लमलतपरु २०७६।०३।२७  बाग्मती गा.पा.- ७ म. ४५ मसता राना मगर मामथबाट माटोको ष्ट्रढस्कोले च्याष्ट्रपएर 

२५ लमलतपरु २०७६।०३।२८  महाँकाल गा.पा.- १ प.ु ३० अष्ट्रवरल गोले पष्ट्रहरो आई घर परुरिा 

२६ लमलतपरु २०७६।०३।२८  कुन्त््योसम गा.पा.- २ प.ु १० संखन्त्िप लोल्हो पष्ट्रहरो आई घर परुरिा 

२७ लमलतपरु २०७६।०३।२८  कुन्त््योसम गा.पा.- २ म. ४५ सान ुमैया लोल्हो पष्ट्रहरो आई घर परुरिा 

२८ लमलतपरु २०७६।०३।२८  कुसन्त्ती  प.ु ३९ सवेुश बस्नेत िोलाले बगाउिा 

२९ मकवानपरु २०७६।०३।२७  थाहा न.पा.- ३ म. १४ सन्त्तमाया बलामी िोला तने क्रममा िोलाले बगाएको 

३० मकवानपरु २०७६।०३।२७  कैलाश गा.पा.- १० प.ु ५० सानकुान्त्छा सनुार िोला तने क्रममा बगाई  
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३१ िादिङ्ग २०७६।०३।२७  गजरुी गा.पा.- ४ म. ८ अखस्मता तामाङ घर माथीबाट पष्ट्रहरो आई घर भखत्किा 

३२ िादिङ्ग २०७६।०३।२७  बेमनघटरोराङ गा.पा.- ३ प.ु ४२ राज कुमार ठकुरी िोला तने क्रममा उि िोलाले वगाएर 

 
क. राजमागय अवरुद्ध र िलुाउने प्रयास जारी :  
 पूवय पखिम राजमागय  
 तेह्रथमु म्याङलङु-बसन्त्तपरु सडक  
 मेची राजमागय अवरुद्ध 
 उियपरु गाईघाट िोटाङ्ग 
 िोटाङ हलेसी-तवुाचङु 
 मसन्त्िलुी गोलञ्जोर 
 लमलतपरु महाकाल- कुलेिानी 
 लम्जङु्ग मनाङ्ग सडक अवरुद्ध 
 पासाङ्गल्याम ुराजमागय अवरुद्ध 
 बेनी जोमसोम 

 
ि. हालसम्मभएका प्रयासहरु 

 

 वाढी र वर्ायको पूवय सूचना प्रणाली सष्ट्रक्रय गराइएको । सम्भाष्ट्रवत क्षरेमा मनरन्त्तर एस.एम.एस पठाइएको छ । 
सामाखजक सञ्जाल र मममडयाबाट ससूुखचत गररएको छ ।  

 स्थानीय प्रशासन, सबै सरुक्षा मनकायहरु कायय स्थलमा उच्च सतकय ताका साथ कायय गरररहेका ।  
 नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल समेतबाट २१५६ जनाको उद्धार गररएको । 
 अवरुद्ध सडकहरु िलुाउने प्रयास भइ रहेको । केही मागयहरु िमुलसकेका । 
 अवरुद्ध ष्ट्रवद्यतु र संचार सचुारु गनय तीब्रता दिइएको । नेपाल टेमलकमको सेवा वैकखल्पक तररकाबाट प्रवाह 

भएको।  
 भारतीीय पक्षसँग समन्त्वय गरी सलायहीमा पानी मनकासा गराइएको । रौतहटमा पमन पानी मनकासा भएको । 
 स्थानीय तहहरु आ-आफ्नो स्थानमा सष्ट्रक्रयता पूवयक िटेका । 
 आपत  कालीन उद्धारको लामग हेमलकप्टरहरु तत्पर अवस्थामा रहेका तर मौसम प्रमतकुल रहेको । एक हेमलकप्टर 

उद्धारका लामग िनरु्ा पमुगसकेको । 
 मममत 2076।03।28 गते शमनवार दिनको 10:30 बजे काययकारी समममतको बैठक बसी प्रमतकायय तथा 

पनुयलाभका सम्बन्त्िमा आवश्यक मनणययहरु गरेको ।  
 मममत 2076।03।28 गते शमनवार दिनको १५:०0 बजे ष्ट्रवर्यगत क्षेर (Clusters) बैठक बसी राहत, प्रमतकायय 

र पनुयलाभका सम्बन्त्िमा आवश्यक मनणययहरु गरेको । ष्ट्रवर्यगत क्षेर सष्ट्रक्रय भएका (Clusters Activated) । 
 राप्ती निीले ितराको तह पार गरेको । लक्ष्मणपरु बाँि िलुाउने प्रयास भइरहेको । तष्ट्रटय क्षरेका वखस्त सरुखक्षत 

स्थानमा स्थान्त्तरण भइरहेका । 


