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१४ असार २०७७ 

▪ स्याङ्जा खजल्लाको गल्याङ िगरपानलका िडा िं. 
९ साङनलयामा पवहरोमा परर एकै पररिारको एक 
जिाको  मतृ्य ु भएको छ भिे एक जिा घाइते 
भएको छ । भोजपरु खजल्लाको पौिादमु्मा 
गाउँपानलका िडा िं. २ बोहोरा गाउँको एक घरमा 
पवहरोका कारण २ ििा गोरु मरेका छि ् । 
संििुासभा, दाङ,  पाल्पाको २ स्थािमा गरी ६ 
स्थािमा पवहरो गएको छ ।   

▪ अविरल िर्ााका कारण पाल्पा खजल्लाको 
बगिासकाली गाउँपानलका खघनमरेडाँडामा एक 
कच्ची घर भखत्कएको छ ।  

▪ उदयपरु खजल्लाको चौदण्डीगढी िगरपानलका िडा 
िं. ५ िोररयामा चट्याङ्गमा परी एकजिा घाइते 
भएको  छ ।  

▪ अघाािाचँी खजल्लाको शतगंगा िगरपानलका िडा िं. 
१४ सिुौरामा विजलुीको तार सिा भई आगलागी 
भएको छ ।  

 

 

िेपाल सरकार 

गहृ मन्त्रालय 

राविय विपद् जोखिम न्त्यूिीकरण तथा व्यिस्थापि प्रानिकरण  

SitRep 

# ७ 

मतृ्यु संख्या 

१ 

हराएको 

० 

घट्ना संख्या 

९ 

घाइत े

२ 

अनुमाननत क्षनत रु. 

५,७०,००० 

सडक अवरोध 

४ 

चौपाया क्षनत 

२ 

घट्िा साराशं 

िेपालमा मिसिु सरुु भएको १७ ददि भईसकेको छ । मिससँुगै विपदका घट्िाहरु घट्िे क्रम जारी छ । 
गएको चौनबस घण्िामा देशका अनिकांश भागमा अनबरल िर्ाा भइरहेको छ । अनबरल िर्ाासँगै भोजपरु, 
संििुासभा, दाङ, स्याङ्जा, पाल्पा खजल्लाको दईु स्थाि गरी ६ स्थािमा पवहरो गएका छि ्। पवहरोमा परर गल्याङ 
िगरपानलका ९ साङ्लीयामा एक जिाको मतृ्यू भएको छ । यस्तै उदयपरु खजल्लाको १ स्थािमा चट्याङ्ग परेको 
छ भिे अघाािाचँी खजल्लाको १ स्थािमा आगलागी भएको छ ।  
 

स्याङ्जा खजल्लाको गल्याङ िगरपानलका िडा िं. ९ साङनलयामा गएको पवहरो 
फोिोोः उदय ििाल 



 

सडक अबरोि 

▪ संििुासभा खजल्लाको मकाल ुगा.पा.- ३ ियाँ बखस्त खस्थतमा अविरल िर्ााका कारण रौता 
कन्त्स्रक्सिले बिाउदै गरेको निमााणानिि उत्तर-दखिण कोशी सडक िण्डमा मानथबाि पवहरो 
िनस बािो पूणारुपमा अिरोि भएको छ ।  

▪ दाङ खजल्लाको घोराही उ.म.ि.पा.- १९ च्यािगैरा खस्थत घोराही-होलेरी सडक िण्डमा अनबरल 
बर्ााका कारण माथीबाि पवहरो आई बािो अिरोि भएको ।  

▪ पाल्पा खजल्लाको नतिाउँ गा.पा.- ३ मानथल्लो नसद्धबाबा मखन्त्दर िखजकै नसद्धाथा राजमागा र 
पिुािोला गा.पा.१ चापगैरा खस्थत रामपरु-तािसेि सडक-िण्डमा मानथबाि पवहरो झरी सडक 
पूणारुपमा अिरोि अबरोि भएको छ । 

 
 प्रनतकाया 

▪ सरुिा निकायको िोलीबाि आगलागीका घट्िामा उद्वार गिुाका साथै पवहरो गई अिरोि भएको 
सडक िण्डलाई स्थािीय व्यखि सवहतको पहलमा पवहरो पन्त्छाउिे काया भईरहेको छ । 

 

पूिाािमुाि 

असार १४ (आईतबार)  
▪ कोशी, िारायणी, कणााली र यसका सहायक िदीहरुमा बहाि बढ्दो हिुे, महाकाली र यसका 

सहायक िदीमा बहाि सामान्त्य घिबढ हिुे तथा सबैमा बहाि सतका ता भन्त्दा तलै हिु े। 

▪ कन्त्काई, कमला, बागमती, पखिम राप्ती, बबई लगायतमा बहाब बढ्िे, सबैमा बहाि सतका ता तह 
भन्त्दा तलै हिुे पूिाािमुाि छ । तर कन्त्त्काई, कमला, बागमती र पखिम राप्तीका केही स-सािा 
सहायक िदीमा बहाि तलुिात्मक रूपमा बढ्िे र केवहमा सतका ता तह आसपास पगु्ि सक्िे ।  

▪ ईलाम, झापा, पााँचथर, ताप्लेजङु, मोरङ, सिुसरी, उदयपरु, प्रदेश २ का खजल्ला, नसन्त्िलुी, 
मकिािपरु, का.उपत्यका, काभ्रपेलाञ्चोक, नसन्त्िपुाल्चोक, ििुाकोि, गोरिा, िाददङ, खचतिि, तिहुँ, 
कास्की, लमजङु, ििलपरासी, रूपन्त्देही, गलु्मी, कवपलिस्त,ु दाङ, रोल्पा, प्यूठाि, रूकुम, दैलेि, 

जाजरकोि, सिेुत, बाँके, बददाया, कैलाली, डोिी र आसपास खजल्ला भई बहिे केवह स-सािा 
िोलाहरुमा बहाि बढ्िे र केहीमा सतका ता तह आसपास सम्म पगु्ि सक्ि ेसम्भाििा रहेको 
छ । 

थप जािकारीका लानगोः https://bit.ly/3dDpOM7 

 

 

 

 
 


