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राविर् विपद् जोखिम न्द्र्ूिीकरण िथा व्र्िस्थापि प्रानिकरण

१२ असार २०७७

दै निक विपद् बुलेविि

११ असार नबहाि १०:०० बजे दे खि १२ असार नबहाि १०:०० बजे सम्म
िेपालमा वहजो जस्िै आज पनि चट्याङ्गका घििा िै बढी भएका छि् । आज चट्याङ्ग लागी ३ जिाको मृत्र्ू

भएको छ भिे ४ जिा घाइिे भएका छि् । मृिक र घाइिेमध्र्े अनिकांि िेिमा काम गरररहेको अिस्थामा

चट्याङ्गमा परे का छि् । त्र्सैले घरबावहर रहाँदा गड्याङगुडुङ् सवहि पािी परे मा िुरुन्द्िै िखजकैको घरनभि
पस्िुहोस् । र्सका साथै मिसुिको िुरुिाि भएिापनि ६ स्थािमा आगलागी भएको छ । आगलागीमा परी ३
जिा घाइिे भएका छि् ।

मृत्यु संख्या

हराएको

घट् ना संख्या

घाइते

अनुमाननत क्षनत रु.

सडक अवरोध

चौपाया क्षनत

३

०

१३

७

१३,१००००

०

६

घट्िा सारांि
ु भर गएको २४ घण्िामा विपद्का १६ ििा घट्िाहरु भएका छि् । उदर्पुरको निर्ुगा
मुलक

▪

िगरपानलका-१;, असारर, भािीिकय र जोगीपोिरीमा गरी िीि स्थाि;
िगरपानलका-१

र

कंचिरुप

िगरपानलका-११

गोरपार

गरी

सप्तरीको हिुमाििगर कंकानलिी

दुई

स्थाि,

मोरङको

सुििसी

िगरपानलका-५ रमिपुर र कवपलिस्िुको खििराज िगरपानलका-११ थुखन्द्हर्ामा गरी ७ स्थािमा चट्याङ्ग
परे को छ ।

काठमाडौं, बााँके, मकिािपुर, रामेछाप, कवपलिस्िु र डोिीमा गरी ६ स्थािमा आगलागी भएका छि् ।

▪

आगलागीबाि अिुमानिि १३,१०,००० रुपैंर्ााँ बराबरको क्षनि भएको छ ।

प्रनिकार्य
▪

सुरक्षा निकार्को िोलीले चट्याङ्ग िथा आगलागी भएका स्थािहरुमा पुगी घाइिे भएकाहरुलाई
उद्वार गरी स्थािीर् स्िास््र् केन्द्रहरुमा उपचारका लानग लनगएको छ ।

ु ाि
पूिायिम

असार १२ (िुक्रबार)

▪ कोिी, िारार्णी र र्सका सहार्क िदीहरुमा बहाि बढ्िे, कणायली, महाकाली र र्सका सहार्क
िदीमा बहाि सामान्द्र् घिबढ हुिे िथा सबै िदीहरुमा पािी िकयिा िहभन्द्दा िल िै हुिे ।

▪ कन्द्काई, कमला, बागमिी, पखिम राप्ती, बबई लगार्िका िदीहरुमा बहाब बढ्िे, सबै िदीहरुमा
पािी सिकयिा िहभन्द्दा िल िै हुिे । िर कन्द्काई, कमला, बागमिीका केवह स-सािा िदीमा
केही सहार्क िदीमा िुलिात्मक रूपमा बढ्िे र केवहमा सिकयिा िह आसपाससम्म पुग्ि
सक्िे।

▪ ईलाम, झापा, मोरङ, सुिसरी, ििकुिा, सप्तरी नसराहा, ििुषा महोत्तरी, सलायही, रौिहि, उदर्पुर
नसन्द्िुली, मकिािपुर, काठमाण्डौ उपत्र्का, ओिलढु ङ्गा, काभ्रेपलान्द्चोक, नसन्द्िुपाल्चोक िुिाकोि,
खचििि, ििलपरासी, रूपन्द्देही, दाङ, अघायिाााँची, गुल्मी, रोल्पा, प्र्ूठाि, दै लेि, जाजरकोि, रूकुम,
सुिेि, बााँके, बर्दयर्ा, कैलाली, कञ्चिपुर, डोिी, डडेल्िुरा र आसपास खजल्ला भई बहिे स-सािा
िोलाहरुमा बहाि बढ्िे र केहीमा सिकयिा िह आसपाससम्म पुग्ि सक्िे सम्भाििा रहे को
छ ।
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