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१६ असार २०७७ 

▪ मलुकुभर गएको २४ घण्िामा विपद्का १३ ििा घट्िाहरु 
भएका छि ् । कञ्चिपरुको पिुिाास ि.पा.- ९ ि गाउँमा 
आगलागी हुँदा एक बालकको जलेर मतृ्य ुभएको  छ ।  

▪ काठमाण्डौं महािगरपानलका िडा िं १६ बालाज ुऔधोनगक 
क्षेत्रनभत्र जगदम्बा पोंनलिेक प्लाविक कारिािामा आगलागी 
हुँदा कररि १४ लाि बराबरको क्षनि भएको छ ।  

▪ ििलपरासी पखिमको सरािल गा.पा.- ७ भिौनलयामा अविरल 
िर्ााको कारण कच्ची एक घर भखत्कएको  छ । यसबाि 
अन्दाजी रु. ८० हजार बराबरको क्षनि भएको छ । 

▪ उदयपरुको बेलका िगरपानलका िडा िं ३ एनबसी िप्प ुखथिि 
एक घरमा जंगली हात्तीले आक्रमण अन्दाजी ६५ हजार 
बराबरको क्षनि भएको छ ।  

▪ इलामको माइजोगमाइ गाउँपानलका िडा िं १ लखप्सबोिेखथिि 
एक घर िखजकै गएको पवहरोबाि घरको ट्िाइलेि, अलैंखच र 
खचयाका बोि बगाएको छ ।  

▪ म्याग्दीको बेिी िगरपानलका िडा िं ९ गलेश्वरखथिि एक 
घरमा आगलागी भएको छ ।  

 

िेपाल सरकार 

गहृ मन्त्रालय 

राविय विपद् जोखिम न्यूिीकरण ििा व्यिथिापि प्रानधकरण  

SitRep 

# ९ 

मतृ्यु संख्या 

१ 

हराएको 

० 

घट्ना संख्या 

१३ 

घाइत े

० 

अनुमाननत क्षनत रु. 

१८,७७,००० 

सडक अवरोध 

४ 

चौपाया क्षनत 

० 

घट्िा साराशं 

िेपालमा वहजोको िलुिामा आज विपद्का घििाबाि हिु ेक्षनि कम छ । िर िर्ाायाममा पनि आगलागीका घििा 
हिुे क्रम जारी छ । आज कञ्चिपरुमा ग्यास नलक भइ आगलागी हुँदा एक घरका १३ िवर्ाय बालकको मतृ्य ु
भएको छ । यथिै काठमाण्डौ महािगरपानलका बालाज ु औधोनगक क्षते्रखथिि जगदम्बा पोंनलिेक प्लाविक 
कारिािामा आगलागी सवहि अन्य खजल्लाका ३ थिािमा आगलागी भएका छि ्। यसैगरी िर्ाासँग ैआएको 
पवहरोले ४ थिािमा बािो अिरोध गरेको छ भि ेअनबरल िर्ााका कारण जाजरकोिखथिि खजल्ला प्रहरी कायाालयको 
पिााल भखत्कएको छ ।     

का.म.ि.पा.िडा िं १६ बालाज ुऔधोनगक के्षत्रनभत्र जगदम्बा 
पोंनलिेक प्लाविक कारिािामा भएको आगलागी 



सडक अबरोध 

▪ लनलिपरुको बागमिी गाउँपानलका िडा िं ३ पाङ्दरु डाँडामा सखु्िा पवहरो झरी आश्राङ् नगम्दी जाि े
बािो अिरोध भएको छ ।    

▪ जाजरकोिको भेरी िगरपानलका िडा िं १० नछन्च ुजाजरकोि सडक िण्ड अन्िगाि बाउिचौर 
भन्ने थिािमा अनबरल िर्ााका कारण बािो पूणा रुपमा अिरोध भएको छ । 

▪ दैलेिको चामणु्डा नबन्रासैिी िगरपानलका िडा िं ७ साङ्गेिडाखथिि कणााली राजमागामा बर्ाादका 
कारण बगाएर ल्याएको ढंुगा मािोका कारण बािो अिरोध भएको छ ।  

▪ दाङको दंनगशरण गाउँपानलका िडा िं २ िालाबाङ भने्न थिािमा पवहरोका कारण बािो अिरोध 
भएको छ ।     

 

प्रनिकाया 
▪ सरुक्षा निकायका िोलीबाि आगलागी भएका थिािमा उद्धार गिुाका सािै पवहरो गई अिरोध 

भएको सडक िण्डलाई सम्बखन्धि निकायको समन्ियमा पन्छाउि ेकाया भईरहेको छ । 

 

पूिाािमुाि 

पूिाािमुाि आज : असार १६ (मंगलबार) 
▪ आज कोशी, िारायणी, कणााली, महाकाली र यसका सहायक िदीहरुमा बहाि सामान्य घिबढ 

हिुे ििा सबैमा बहाि सिका िा भन्दा िलै हिुे। 

▪ आज कन्काई,कमला, बागमिी, पखिम राप्ती, बबई लगायिमा सामान्य घिबढ हिु े र सबैमा 
बहाि सिका िा िह भन्दा िलै हिु े। 

▪ आज झापा, मोरङ, सिुसरी, उदयपरु, बारा ,पसाा, रौिहि, सलााही, नसन्धलुी, रामेछाप, मकिािपरु, 

का.उपत्यका, काभ्रपेलान्चोक, नसन्धपुाल्चोक, ििुाकोि, रसिुा, गोरिा, लमजङु, धाददङ, खचििि, 

ििहुँ, काथकी, ििलपरासी, गलु्मी, अघाािाँची, रोल्पा,सल्याि, प्यूठाि, रूकुम, दैलेि, जाजरकोि, 

सिेुि, कञ्चिपरु, डोिी, डडेलधरुा, बैिडी र आसपास खजल्ला भई बहिे केवह सािा िदी जलाधारको 
केवह थिािमा क्षखणक मध्यम बर्ाा भई आसपासका केवह स-सािा िोलाहरुमा बहाि केवह बढ्ि 
सक्िे िर सिका िा भन्दा िलै हिु े। 
 

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

 

 

 

 
 
 


