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दैनिक विपद् बलेुविि 
२१ असार नबहाि १०:०० बजेदेखि २२ असार नबहाि १०:०० बजे सम्म 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ मलुकुभर गएको २४ घण्िामा विपद्का २० ििा घट्िाहरु भएका छि ्। 
▪ डोिीको पवुििचौकी गाउँपानलका िडा िं.. ४ ििुाकोिमा मानिबाि पवहरो आई एक घर परुरँदा सोही घरका ४ 

मवहिाको बालकको घििास्िलमा िै मतृ्य ुभएको र अकाि एक व्यखिको हात र िटु्टामा चोि लागेको छ । 
यस्तै आदर्ि गाउँपानलका िडा िं.. ५ खस्ित सायल िोलामा आएको बाढीले एउिा पसल बगाउिकुा सािै 
अन्दाजी २०/२५ घरधरुीको िेत समेत बगाएको छ । यसैगरी बोिाि गाउँपानलका िडा िं.. 5 डुमरीमा 
पवहरो आई गोठ भखत्कदा गोठमा रहेका २ ििा गाई मरेका छि ्। 

▪ बाकेँको डुडुिा गाउँपानलका िडा िं.. २ बेतहिीमा आफ्िै घरमा बसीरहेको अिस्िामा जंगली बदेल आई 
आक्रमण गदाि २ जिा घाईते भएका छि ्।  

▪ मोरङको नबराििगर महािगरपानलका िडा िं. १८ खस्ित डग्राहा िोलमा घरको आगिमा बनस रहेको अबस्िामा 
सपिले िोक्दा एक जिालाई घाईते भएको छ । 

▪ सिुसरी हररिगरा गाउँपानलका िडा िं.. २ मा िेतमा आली लगाउिे क्रममा सपिले िोक्दा एकजिा घाईते 
भएको छ । 

▪ बझाङ जयपथृ्िी िगरपानलका िडा िं. 7 सबुेडा भने्न स्िािमा पवहरो आई एक गोठ भत्कदा एक १२ िर्िका 
बालक घाईते भएको छ । 

▪ उदयपरुको नियगुा िगरपानलका िडा िं. १४ नसम्कौलेको एकघरमा िािा पकाउिे चलुोबाि अचािक आगलागी 
हुँदा अन्दाजी रू .३ लाि ५० हजार बराबरको क्षनत भएको छ ।  

▪ नसरहाको नमचैया िगरपानलका िडा िं.. ५ को एकघरमा िािा पकाउिे क्रममा अचािक गयाँस नलक भई 
आगलागी हुँदा अन्दाजी रु . ६ लाि बराबरको क्षनत भएको छ ।  

२२ असार २०७७ 
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गहृ मन्िालय 
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घट्िा सारारं्... 

िेपालमा आज पवहरोका घििा धेरै छि ्। डोिीको पवुििचौकी गाउँपानलकामा गएको पवहरोमा परेर १ जिाको मतृ्य ु
भएको छ । यो सवहत अन्य विनभन्न खजल्लामा गरेर ११ स्िािमा पवहरो गएको छ भिे पवहरोबाि ५ जिा घाइते भएका 
छि ्। मोरङ र सिुसरीमा सपिले िोक्दा २ जिा घाईते भएका छि ्भिे बाँकेमा जंगली बदेलले आक्रमण गरी २ 
जिालाई घाईते बिाएको छ । उदयपरु, नसरहा र ििलपरासी पखिममा गरी ३ स्िािमा आगलागी भएको छ । 
लनलतपरु, अछाम, संििुासभा र डोिीमा गरेर अविरल बर्ािसँगै आएको बाढीले भौनतक संरचिामा क्षनत पयुािएको छ ।       
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▪ बैतडीको नसगास गाउँपानलका िडा िं. ६ िलकाडाखस्ित एक घरमा पछाडीबाि पवहरो आई घरमा समान्य 
क्षनत पयुािएको छ ।  

▪ अछामको साँफेबगर िगरपानलका िडा िं. ४ ियाँबस्तीको एउिा कच्ची घरको पछाडी पट्टीको नभत्ता बर्ाितका 
कारण भखत्कई घर नभि रहेको अन्नपात, लत्ताकपडा क्षती भई गोठमा रहेको १ ििा बाख्रा मरेको छ । 

▪ दाच ुिलाको मानलकजुिि गाउँपानलका िडा िं. ३ खस्ित एक घर अविरल िर्ािपनछ आएको पवहरोका कारण 
भखत्कई पणुिरुपमा क्षनत भएको छ । 

▪ संििुासभा नसनलचोङ गाउँपानलका िडा िं. ५ मा अनबरल बर्ािको कारण जनमि  भाँनसई घरको पिािल लड्दा 
घरमा बसोबास गिि िनमल्िे भई अं .रु .२ लाि बराबरको क्षनत भएको छ ।  

▪ ििलपरासी पखिम बदिघाि िगरपानलका िडा िं. ४ खस्ित दाउने्न जंगल उकालोमा भैरहिाबाि पोिरातफि  
नसमेन्ि लोड गरी  जाँदै गरेको ट्रकमा अचािक आगलागी भएको छ ।  

▪ पाल्पा तािसेि िगरपानलका िडा िं. ७ खस्ित बंर्गोपाल मखन्दर िखजकै बासँिारी-दरबारिुँगा जोड्िे नभिी सडक 
िण्डमा िाल लगाउिे क्रममा मानिबाि पवहरो िस्दा ३ जिा सामान्य घाईते भएका छि ्। 

▪ जाजरकोि जिुीचाँदे गाउँपानलका िडा िं. ६ खस्ित एउिा गोठ भत्कदा गोठमा रहेका ७० ििा बाख्रा १० 
ििा िसी ४ ििा गाई पवहरोमा परेको जस मध्ये ४ ििा बाख्रा खजनबत भेविएको र ४ ििा बाख्रा ४ गाई १ 
ििा गोरु मतृ अिस्िामा भेविएको छ। 

 
 

सडक अिरोध 
▪ लनलतपरुको बागमती गाउँपानलका िडा िं. ३ भटे्टडाडा खस्ित चापागाउँबाि हेिौडा जािेबािो अनबरल बर्ािको 

कारण पवहरो आई अबरुद्ध भएको छ ।  
▪ बझाङको जयपथृ्बी िगरपानलका िडा िं. ७ को सबुेडामा अनबरल बर्ािको कारण कचाली िोलामा पवहरो 

आई जयपथृ्बी राजमागि अबरोध भएको छ ।  

▪ दाच ुिलाको महाकाली िगरपानलका िडा िं. ९ दत्तमुा अनबरल बर्ािका कारण बािो मािी बाि पवहरो आई 
दाच ुिला सडक िण्ड अिरुद्ध भएको छ । 

▪ संििुासभाको चैिपरु िगरपानलका िडा िं. २ खचत्लाङ भगितीडाँडा िोलखस्ित चैिपरु ििुढाकी निमािणानधि 
कच्ची सडक िण्डमा पवहरो गई बािो पणुिरुपमा अबरोध भएको छ । 
 

 

प्रनतकायि 
▪ सरुक्षा निकायको िोली बझाङको पवहरो गएको स्िािमा पगुेर उद्वारको कायि गरररहेको छ । आगलागीका 

घाईतेलाई स्िािीय स्िास्थ्य उपचार केन्रमा पयुािउिकुा सािै पवहरोका कारण अबरुद्व बिेको बािो िोल्िे 
प्रयास भइरहेको छ ।  

  

घट्िा सारारं्... 
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िर्ािको सारारं्ः 
२०७७ साल असार २१ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि असार २२ गते नबहाि ०८:४५ सम्म 

आज असार २२ गते नबहाि ०८:४५ बजे १२९ ििा िर्ाि मापि केन्रहरु (मािब संचानलतः ४९ र स्िचानलतः 
८०) मा मापि गररएको िर्ािको वििरण अिसुार ९९ ििा केन्रहरुमा िर्ाि भएको छ (खचि १)। उि केन्रहरु 
मध्ये सबै भन्दा बवढ िर्ाि (६४.४ नम. मी.) दैलेि खजल्लाको दैलेि केन्रमा मापि गररएको छ। िर्ाि मापि 
भएका केन्रहरु मध्ये ६ ििा केन्रमा ५० नम. मी. भन्दा बवढ, २३ ििा केन्रमा २५ नम. मी. भन्दा बवढ र 
४० ििा केन्रमा १० नम. मी. भन्दा बवढ िर्ाि मापि भएको छ। 

 

 

   खचि १: दैनिक िर्ाि (छायांवकत रंग) तिा केन्रको अिखस्िती (गोलाकार संकेत) 
 

जलिाय ुसम्बन्धी िप जािकारीको लानग www.dhm.gov.np/climate/  मा हेिुिहोस। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्रोतः जल तिा मौसम विज्ञाि विभाग 

आगामी असार २५ गते देखि देरै्भरका िदीको बहाि बढ्िे र असार २६ -२९ गते सम्म 
कन्काई, कोर्ी, कमला, बागमती, िारायणी र यसका सहायक िदी लगायत प्रदेर् १ र २ को 
चरेु र तराईबाि बहिे प्राय सबै िदीमा बहािले सतकि ता तह पार गरी केहीमा ितरा आसपास 
पगुिे  संभाििा रहेकाले संभावित उच्च जोखिम सामिा गिि पूिितयारीलाई प्रािानमकता ददि 
अिरुोध छ ।     

http://www.dhm.gov.np/climate/
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बाढी पूिाििमुाि  
असार २२ (सोमबार) 

• आज कोर्ी, िारायणी, कणािली, महाकाली र यसका सहायक िदीहरुमा बहाि बढ्दो हिेु तिा सबैमा 
बहाि सतकि ता भन्दा तलै हिेु। 

• आज कन्काई, कमला, बागमती, पखिम राप्ती,बबई लगायतमा बहाि बढ्दो हिेु र बहाि सतकि ता भन्दा 
तलै हिेु संभाििा ।आज बागमती, नतिाउ, पखिम राप्ती र बबईका केवह स-सािा सहायक िदीमा बहाि 
बढ्दो हिेु केवहमा बहाि सतकि ता तह आसपास सम्म पगुि सक्िे ।  

• आज सप्तरी, नसराहा,धिरु्ा, महोत्तरी, सलािही, बारा, पसाि, रौतहि, उदयपरु, ओिलढुङगा, दोलिा, रामेछाप, 
नसन्धपुाल्चोक, नसन्धलुी, काभ्रपेलान्चोक, काठमाण्डौ उपत्यका, मकिािपरु, ििुाकोि, रसिुा, धाददङ, 
गोरिा, लमजङु, तिहँू, कास्की, स्याङजा, बागलङु, पिित,म्यागदी, खचतिि, ििलपरासी, रूपन्देही, 
कवपलबस्त,ु गलु्मी,पाल्पा, अघाििाँची, रोल्पा,  रूकुम, प्यूठाि, दाङ, बाँके, बददिया,  जाजरकोि, सिेुत, 
दैलेि, ,कैलाली, कञ्चिपरु, अछाम,डोिी बझाङ, बाजरुा, डडेलधरुा र आसपास खजल्ला भई बहिे केवह सािा 
िदी जलाधारमा क्षखणक मध्यम बर्ाि भई आसपासका केवह स-सािा िोलाहरुमा बहाि बढ्िे तिा केवहमा 
सतकि ता आसपास पगुि सक्िे ।  

 

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

http://hydrology.gov.np/

