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राविय विपद् जोखिम न्यूिीकरण तिा व्यिथिापि प्रानधकरण

१५ असार २०७७

दै निक विपद् बुलेविि

१४ असार नबहाि १०:०० बजेदेखि १५ असार नबहाि १०:०० बजे सम्म
िेपालमा मिसुिको तेस्रो हप्तामा विपद्का घििाहरु बढ्िे क्रम जारी छ । वहजो र अखथतको तुलिामा आज बढी
घििा घिे का छि् । आज सबैभन्दा बढी पवहरो र आगलागीका घििा छि् । पवहरोबाि ३, आगलागीबाि १

र भैंसीको आक्रमणबाि १ गरर ५ जिाको मृत्यु भएको छ । यसैगरर पवहरोबाि ७, आगलागीबाि ५, जिािर
आक्रमणबाि २, र र्ट्याङ्गबाि २ जिा गरर १६ जिा घाईते भएका छि् । आगलागी र पवहरोमा परर २३
ििा र्ौपाया क्षनत भएको छ ।

मृत्यु संख्या

हराएको

घट् ना संख्या

घाइते

अनुमाननत क्षनत रु.

सडक अवरोध

चौपाया क्षनत
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४७,७३,९००

२

२३

घट्िा सारांश
▪

ु भर गएको २४ घण्िामा विपद्का २० ििा घट्िाहरु भएका छि् । दार्ल
ुु ाको िौगाड गा.पा.- ४
मुलक
होपरी खथित लघु जलविद्युत हाईड्रोपािरको िहरमा पवहरो जााँदा २ जिाको मृत्यु भएको छ ।

▪ गोरिाको धार्े गाउाँ पानलका िडा िं १ खथित िेपाली सेिाले बिाउाँ दै गरे को आरुघाि लाके सडकिण्डमा
मानिबाि आएको पवहरोमा परर सोही थिािमा काम गिे एक व्यखिको मृत्यु भएको छ ।

▪

भोजपुर खजल्लाको अरुण गाउाँ पानलका िडा िं. ३ प्याउलीखथित एक घरमा आगलागी हुाँदा एक जिाको
मृत्यु भएको छ ।

▪

मोरङको सुन्दरहरै र्ा िगरपानलका िडा िं १२ खथित ३ ििा िाजा घरमा आगलागी हुाँदा ५ जिा घाइते

ु ासभा, रौतहि, र ििलपरासी पखिममा भएका आगलागीबाि धिमाल क्षनत भएको
भएका छि् । सं िि
छ ।

▪ प्युठािको ऐरािती गाउाँ पानलका िडा िं १ िुमोखथित एक घरमा र्ट्याङ्ग पदाु सोही घरका २ जिा घाईते
भएका छि् ।

सडक अबरोध
▪

म्याग्दी खजल्लाको अन्नपुणु गा.पा.- ३ दािा िामपािामा पवहरो िथि जााँदा बेिी-जोमसोम
सडकिण्ड पूणरु
ु पमा अिरोध भएको छ ।

▪

धिुषा खजल्लाको िगराईि ि.पा.- २ जिही खथित िेपाल भारत जोड्िे डाईभसुिको लानग
सं र्ालिमा रहेको पुल रानतदे खि परे को अविरल िषाुको कारण भत्कि जााँदा आित जाित
बन्द भएको छ ।

प्रनतकायु
▪

सुरक्षा निकायको िोलीबाि आगलागी र पवहरोका घट्िाका घाइतेलाई उद्वार गिुक
ु ा सािै
पवहरो गई अिरोध भएको सडक िण्डलाई सम्बखन्धत निकायको समन्ियमा पन्छाउिे कायु
भईरहेको छ ।

ु ाि
पूिाुिम

असार १५ (सोमबार)

• कोशी, िारायणी र यसका सहायक िदीहरुमा बहाि बढ्िे । कणाुली, महाकाली र यसका
सहायक िदीमा बहाि सामान्य घिबढ हुिे तिा सबैमा बहाि सतकुता भन्दा तलै हुिे ।

• कन्काई, कमला, बागमती, पखिम राप्ती, बबई लगायतमा बहाब बढ्िे, सबैमा बहाि सतकुता
ु ाि छ । तर कन्काई, कमला, बागमती र पखिम राप्तीका केही
तह भन्दा तलै हुिे पूिाुिम
सहायक िदीमा बहाि तुलिात्मक रूपमा बढ्िे र केवह स-सािा सहायक िदीमा आकखथमक
बहाि हुि सक्िे ।

• झापा, मोरङ, सुिसरी, उदयपुर, प्रदे श २ का खजल्ला, नसन्धुली, रामेछाप, मकिािपुर, का.उपत्यका,
काभ्रेपलान्र्ोक, नसन्धुपाल्र्ोक, गोरिा, लमजुङ, धाददङ, खर्तिि, तिहुाँ, काथकी, ििलपरासी,
रूपन्दे ही, गुल्मी, अघाुिााँर्ी, कवपलिथतु, दाङ, रोल्पा, प्यूठाि, रूकुम, दै लेि, जाजरकोि, सुिेत,
बााँके, बददुया, कैलाली, कञ्चिपुर, डोिी, बझाङ, बाजुरा, डडेलधुरा, बैतडी र आसपास खजल्ला भई
बहिे केवह स-सािा िोलाहरुमा बहाि बढ्िे र केहीमा आकखथमक बहाि हुि पनि सक्िे
सं भाििा रहे को छ ।
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