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▪ मलुकुभर गएको २४ घण्िामा 
विपद्का ५ ििा घट्िाहरु भएका 
छि ् । बारा खजल्लाको कलैया 
उपमहािगरपानलका िडा िं. १२ 
नसतलपरुमा िेतमा धाि रोप्िे 
क्रममा २ जिा व्यखि अचािक 
परेको चट्टयाङ लागी घाईते भई 
उपचारको लागी खजल्ला अस्पताल 
कलैया लैजाि ेक्रममा बािोमा ि ै
मतृ्य ुभएको छ । भिे ३ जिा 
घाईते भएका छि ् । यसै गरी 
बारा खजल्लाकै फेिा गाउँपानलका 
िडा िं.- १ निबेणी खस्ित िेतमा धाि रोपी रहेको अबस्िामा अचािक परेको चियाङ्ग लागी २ जिा व्यखिको 
घििास्िलमा िै मतृ्य ुभएको ७ जिा सामान्य घाईते भएका छि ्। 

▪ झापा खजल्लाको भद्रपरु िगरपानलका िडा िं.-२ वकच्कबधमा रहेको एकघरमा अचािक नबधतु सिट भई आगलागी 
हुँदा घर पणुट रूपमा जलेको र अन्दाजी  रु. १२,००,००0/- बराबरको क्षनत भएको छ ।  

▪ पसाट खजल्लाको जगरिािपरु गाउँपानलका िडा िं.- २ दसौतामा रहेको एक घरमा िािा पकाउिे गयासँ नलक भई 
आगलागी भएको छ । आगलागीमा परी ३ जिा व्यखि घाईते भएको छ भिे आगलागीबाि अन्दाजी 
रु.१,50,000/- बराबरको क्षती भएको छ । 

▪ झापा खजल्लाको महदेिा गाउँपानलका िडा िं. ३ मा एक  गोठ पणुटरुपमा भखत्कई अन्दाजी रु.१,५०,०००/- 
बरािरको क्षती भएको । 

१८ असार २०७७ 

िेपाल सरकार 

गहृ मन्िालय 

राविय विपद् जोखिम न्यूिीकरण तिा व्यिस्िापि प्रानधकरण  
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# ११ 

मतृ्यु संख्या 
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हराएको 

० 

घट्ना संख्या 

५ 

घाइत े

१३ 

अनुमाननत क्षनत रु. 

१५,००,००० 

सडक अवरोध 

० 

चौपाया क्षनत 

० 

घट्िा साराशं 

िेपालमा आज बारा खजल्लाको २ स्िािमा परेको चट्याङ्गमा परी ४ जिा मवहलाको मतृ्य ुभएको छ भिे ९ जिा 
व्यखि घाईते भएका छि ्। आजपनि झापा र पसाट खजल्लामा आगलागी भएको छ । आगलागीबाि ३ जिा 
व्यखि घाइते भएका छि ्। अविरल िर्ाटका कारण सप्तरीको एक स्िािमा गोठ पूणटरुपमा भखत्कएको छ ।   

बारा खजल्लाको फेिा गाउँपानलका- १ निबेणी खस्ित घरमै चट्याङ्ग परेपनछ मानिसको जमघि ।  

फोिोोः िेपाल प्रहरी 
 



प्रनतकायट 
▪ सरुक्षा निकायको िोलीबाि चट्याङ्गमा परी घाईतेहरुको उद्वार गरी उपचारका लानग िीरगञ्जतफट  

पठाएको छ । यसैगरी आगलागी भएको स्िािमा पगुी स्िािीय र दमकलको सहयोगबाि 
आगो पूणटरुपमा नियन्िणमा नलएको छ ।   

 

 

 

 

विपद् विशेर् 

 

दैलेि  खजल्लाको आठबीस िगरपानलका 
िडा िं.-१ को सात्तला भन्ने स्िािमा 
रहेको खचिेजयूलँा फाँिको छेउबाि बगिे 
खचिेिोला (िहरे िोला) लगातारको 
बर्ाटतका कारण िेतमा पसेपनछ यस 
क्षेिमा रहेका सबै िेत बगर बिेका          
छि ् । त्यहाँको झण्डै ५ वकलोनमिर 
क्षेिफलमा रहेको िेतहरु अवहले बगर 
बिेका छि ्। 

बाढीले नसचाइँ कुलो र तिबन्ध 
बगाएको छ । निमाटण सवकएको र 
निमाटणानधि अिस्िामा रहेको दईुििा 
नसचाइँ कुलो र एउिा तिबन्ध 
बगाएको छ ।  

 
  

आठबीस िगरपानलका िडा िं.-१ को सात्तलामा पसेको बाढी ।  

फोिो साभारोः अन्नपूणट पोष्ट असार १७, २०७७ 

आठबीस िगरपानलका िडा िं.-१ को सात्तलामा पसेको बाढी ।  

फोिो साभारोः अन्नपूणट पोष्ट असार १७, २०७७ 



पूिाटिमुाि 

असार १८ (नबवहबार) 

▪ आज कोशी, िारायणी, कणाटली, महाकाली र यसका सहायक िदीहरुमा बहाि सामान्य बढ्दो 
क्रममा हिुे माि हिुे तिा सबैमा बहाि सतकट ता भन्दा तलै हिुे। 

▪ आज कन्काई, कमला, बागमती, पखिम राप्ती, बबई लगायतमा पनि बहाि बढ्दो क्रममा हिु ेर 
सतकट ता तलै हिुे । कन्काई, कमला, बागमतीका केवह स-सािा सहायक िदीमा बहाि सतकट ता 
आसपास सम्म पगुि सक्िे । 

▪ आज पाँचिर ईलाम,झापा, मोरङ, सिुसरी, धिकुिा, िोिाङ, भोजपरु, उदयपरु, ओिलढुङगा, 
दोलिा, रामेछाप, , काभ्रपेलान्चोक, नसन्धपुाल्चोक, सप्तरी, नसराहा, बारा, पसाट, रौतहि, सलाटही, 
नसन्धलुी, मकिािपरु, ििुाकोि, रसिुा, गोरिा, लमजङु, धाददङ, तिहँू, लमजङु, कास्की, बागलङु, 

पिटत, खचतिि, ििलपरासी, रूपन्देही, गलु्मी, अघाटिाँची, स्याङजा, रोल्पा, रूकुम, प्यूठाि, दैलेि, 
जाजरकोि, सिेुत, बददटया,कैलाली, कञ्चिपरु, डोिी, डडेलधरुा र आसपास खजल्ला भई बहिे केवह 
सािा िदी जलाधारको केवह स्िािमा क्षखणक मध्यम बर्ाट भई आसपासका केवह स-सािा 
िोलाहरुमा बहाि बढ्ि सक्िे र केवहमा सतकट ता आसपास सम्म पगुि सक्ि े। 

 

 

िप जािकारीका लानग जल तिा मौसम विज्ञाि विभागको िेभसाइिोः http://hydrology.gov.np/ 
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