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१७ असार २०७७ 

▪ मलुकुभर गएको २४ घण्िामा विपद्का ८ ििा घट्िाहरु भएका छि ्। तेह्रथमुको लानलगुुँरास ि.पा.- ७ 
सङुिामको एक घरमा अनबरल िर्ााका कारण मानथल्लो तलामा पािी पसेर मानथल्लो तलाको देिाल (गारो) 
चवका ई दखिण नतरको भाग परैु भखककई अन्दाजी रु.५,००,००० बराबरको िनत भएको ।  

▪ हमु्लाको हमु्ला चंिेली गा.पा.- १, डेराबाडा भने्न स्थािमा हमु्ला बाि मगु ुतर्ा  जाुँदै गरेको िा.७ त. ५७०३ 
िं. को िाली ट्याक्िरमा मानथबाि पवहरो आई ट्याक्िरको आधा भाग परुरएको । 

▪ झापाको मेखचिगर ि.पा.- १० ियरडाुँनग खस्थत ददलशाि कपास प्रशोधि केन्रमा विजनुलको तार सिा भई 
आगलागी भएको । आगलागीबाि अं.रु.१६,००,००० बराबरको िनत भएको । 

▪ इलामको सन्दकपरु गा.पा.- १ का एकजिा व्यखि घाुँस कािी रहेको अिस्थामा सपाले िोकी घाईते भएको 
छ । 

▪ काठमाण्डौ तारकेश्वर ि.पा.- ८ शेर्मतीमा QRT मोिरसाइकलमा अचािक तार सिा भई आगलागी हदुाुँ 
ईखन्जि तथा विनभन्न पािा पजुााहरु जलेक छि ्। 

▪ खचतििको भरतपरु म.ि.पा.- २६ मेगौली खस्थत बागमारा भने्न स्थािमा बिुक दलगण कसरा ब्यारेकबाि 
गखस्तमा िविएको एक जिािलाई बाघले एक्कासी आक्रमण गरी घाईते भएको । 

▪ डोिीको खशिर ि.पा.- ८ मा एकव्यखि पोिरीबाि पािी निकाल्ि ेक्रममा सपाले िोकी घाईते भएको । 

 

िेपाल सरकार 

गहृ मन्रालय 

राविय विपद् जोखिम न्यूिीकरण तथा व्यिस्थापि प्रानधकरण  

SitRep 

# १० 

मतृ्यु संख्या 

० 

हराएको 

० 

घट्ना संख्या 

८ 

घाइत े

३ 

अनुमाननत क्षनत रु. 

२१,००,००० 

सडक अवरोध 

१ 

चौपाया क्षनत 

० 

घट्िा साराशं 

िेपालमा वहजो र अखस्तको तलुिामा आज विपदका घििाहरु कम घिेका छि ्। आज डोिी र इलाममा 
शपादंशबाि २ जिा घाइते भएका छि ् भिे खचतििमा एक व्यखि बाघको आक्रमणमा परी घाईते भएका                        
छि ्। आज पनि झापा र काठमाण्डौ गरी २ स्थािमा आगलागी भएको छ ।  



सडक अबरोध 

▪ म्याग्दीको  अन्नपणुा गा.पा.- ३ दािा थामनभत्तामा रानतबाि परेको अनबरल बर्ााको कारण बेिी जोमसोम 
सडक िण्ड सडक भन्दा मानथबाि ढुङ्गा मािो सवहतको लेदो पवहरो आई पणुारुपमा अबरोध भएको । 

 

प्रनतकाया 
▪ सरुिा निकायको िोलीबाि आगलागी भएको स्थािमा पगुी स्थािीय र दमकलको सहयोगबाि 

आगो पूणारुपमा नियन्रण गरेको र शपादंश एिम ्जिािर आक्रमणको घट्िाका घाइतेलाई 
स्थािीय उपचार केन्रहरुमा पठाउिकुा साथै पवहरो गई अिरोध भएको सडक िण्डलाई 
सम्बखन्धत निकायको समन्ियमा पन्छाउि ेकाया भईरहेको छ । 

 

विपद विशेर् 

▪ मोरङ खजल्लामा भारतको 
बथिाहादेखि किहरीसम्म 
निमााण भइरहेको रेल्ि े
नलकका कारण विराििगर 
िगरपानलका िडा िं. १८ 
बधुिगरमा विगत ३ िर्ादेखि 
डेढ सय नबघा िेत डुबािमा 
पिे गरेको छ ।जनमिको 
सतहबाि ५ वर्ि बढी अग्लो 
ड्याम जस्तो रेल्िे नलक 
निमााण भएपनछ  डुबाि  भएको 
हो ।  

पािीको यथेष्ट निकास 
िभएकोले यस्तो डुबाि हरेक 
िर्ा भोग्िे गररएको छ । 
यसपानलको मिसिुको पवहलो 
मकृयकुो घट्िा पनि यवहुँ र 
यसै डुबािको कारण भएको 
छ ।  

 

 

 
  

निमााण भइरहेको रेल्िे नलक (र्ोिो साभारः काखन्तपरु दैनिक असार १५, २०७७) 

जलमग्ि विराििगर ि.पा.-१८ (र्ोिो साभारः काखन्तपरु दैनिक असार १५, २०७७) 



पूिाािमुाि 

असार १७ (बधुबार) 
• आज कोशी, िारायणी, कणााली, महाकाली र यसका सहायक िदीहरुमा बहाि सामान्य घिबढ मार हिु े

तथा सबैमा बहाि सतका ता भन्दा तलै हिुे। 

• आज कमला, बागमती, पखिम राप्ती, बबई लगायतमा पनि बहाि सामान्य घिबढ हिुे र कन्काई र 
यसको सहायक िदीमा बहाि तलुिाकमक रूपमा बढ्िे तर सतका ता तलै हिु।े  

• आज ईलाम,झापा, मोरङ, सिुसरी, धिकुिा, सप्तरी, उदयपरु, ओिलढुङगा, दोलिा, रामछेाप, बारा ,पसाा, 
रौतहि, सलााही, नसन्धलुी, मकिािपरु, काभ्रपेलान्चोक, नसन्धपुाल्चोक, ििुाकोि, रसिुा, गोरिा, लमजङु, 

धाददङ, कास्की, खचतिि, ििलपरासी, गलु्मी, अघाािाुँची, रोल्पा, प्यूठाि, रूकुम, दैलेि, जाजरकोि, सिेुत, 
बददाया,कैलाली, कञ्चिपरु, डोिी, डडेलधरुा र आसपास खजल्ला भई बहिे केवह सािा िदी जलाधारको केवह 
स्थािमा िखणक मध्यम बर्ाा भई आसपासका केवह स-सािा िोलाहरुमा बहाि केवह बढ्ि सक्िे तर 
सतका ता भन्दा तलै हिुे । 

 

थप जािकारीका लानग जल तथा मौसम विज्ञाि विभागको िेभसाइि:  https://bit.ly/3dDpOM7 

 

 

 

 
 
 


