
1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

दैनिक विपद् बलेुविि 
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घट्िा साराांश 

 मलुकुभर गएको २४ घण्िामा विपद्का १० ििा घट्िाहरु भएका छि ्। 
 दैलेिको ठाविकाध गाउँपानलका िडा िां.३ िरुिरेुमा अविरल िर्ााका कारण एउिा घर भख्कँदा एक जिा व्यखिको 

ढाडँ भाखिएको र अको एक व्यखिको िाउकोमा िोि लानग घाईते । 
 दाङको तलुसीपरु उपमहािगरपानलका िडा िां. ६ राजापरुमा एक बानलकालाई आफ्िै घरको कोठामा सनुतरहेको 

अबस्थामा सपाले िोकी घाईते । 
 रुकुम पखिमको िौरजहारी िगरपानलका िडा िां. २ मा बस्िे एक व्यखिलाई सपा मािे क्रममा दावहिे हातमा िोकी 

घाईते । 
 बाराको कोल्हिी िगरपानलका िडा िां. ८ नमलि िौकमा रहेको एउिा गोठमा लामिटेु्ट धपाउि बालेको आगोबाि 

गोठ नभत्र रहेको परालमा अिािक आगलागी हुँदा गोठ जली १ लाि ५० हजार रुपैया ँबरािरको क्षनत र गोठमा 
रहेको भैसीलाई निकाल्िे क्रममा एक व्यखिलाई आगोले पोनल घाईते । 

 धिरु्ाको जिकपरु उपमहािगरपानलका िडा िां. ४ किैया िौरीको एकघरको भान्सा कोठामा िािा पकाउिे क्रममा 
गयाँस नलक भई आगलागी हुदँा १ लाि रुपैया ँबरािरको क्षनत । 

 खितििको भरतपरु महािगरपानलका िडा िां. ९ बसपाका मा िाडँीबाि िारायणगढ तर्ा  आउदैं गरेको एउिा स्कुिी 
गनुडरहेको अिस्थामा अिािक आगलागी हुँदा स्कुिी पणुारुपमा क्षनत । 

  

३ साउन २०७७ 

िेपाल सरकार 

गहृ मन्त्रालय 

राविय विपद् जोखिम न्यूिीकरण तथा व्यिस्थापि प्रानधकरण 
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चौपाया क्षनत 
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िपेालमा विनभन्न खजल्लामा गरेर ६ स्थािमा आगलागी, २ स्थािमा शपादांश, १ स्थािमा अविरल िर्ाा र १ घरमा जांगली 
हात्ती आई अन्नपात िष्ट गरेको छ । यी घििामा परेर ५ जिा घाईते भएका छि ्। 
 
 

२०७७ बैशाख देखख साउन २ गते सम्मका खिपद्का मुख्य घट्नाहरुको खििरण 

पहिरो बाढी  चट्याङ्ग 

मृतु्य बेपत्ता घाइते मृतु्य बेपत्ता घाइते मृतु्य बेपत्ता घाइते 

१०६ ४३ ८५ ६ ६ ३ ४७ ० १६१ 

२०७७ जेठ ३० मनसुन सुरु भएदेखख साउन २ गते सम्मका खिपद्का मुख्य घट्नाहरुको खििरण 

पहिरो बाढी चट्याङ्ग 

मृतु्य बेपत्ता घाइते मृतु्य बेपत्ता घाइते मृतु्य बेपत्ता घाइते 

१०४ ४३ ८४ ३ ५ १ १७ ० ४२ 
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घट्िा साराांश… 

 कैलालीको घोडाघोनड िगरपानलका िडा िां. ९ को एक गोठमा लामिटेु्ट धपाउि बालेको आगोबाि आगलागी हुदँा 
गोठ र गोठमा रहेको अन्नपात िष्ट । 

 झापाको नबताामोड िगरपानलका िडा िां. १ पखिम स्िेण्डमा एउिा रेषु्टरेन्िमा गयाांस नलक भई अिािक आगलागी 
हुँदा १५ हजार रुपैया ँबराबरको क्षनत । 

 मोरङको उलााबारी िगरपानलका िडा िां. २ सालबारीको एक घरमा जांगली हात्ती आई घरको बरण्डामा राखिएको 
अन्नपात िाई १० हजार रुपैया ँबराबरको क्षनत । 

 बर्दायाको गलुररया िगरपानलका िडा िां. ६ एउिा गोदाम कोठामा नबजलुी लाईि सिा भई आगलागी हुदँा ४ लाि 
रुपैया ँबराबरको क्षनत । 

 
 

प्रनतकाया 
 सरुक्षा निकायको िोलीबाि शपादांश र अविरल िर्ााका कारण घर भख्कएर घाइते भएका व्यखिहरुलाई स्थािीय 

स्िास््य उपिार केन्रहरुमा पयुााइएको, स्थािीयको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा नलइएको ।   
 

िर्ााको साराांश 
साउि ०२ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि साउि ०३ गते ०८:४५ बजे सम्म 

आज नमनत २०७७/०४/०३ गते नबहाि ०८:४५ बजे २१७ ििा िर्ाा मापि केन्रहरु (मािब सांिानलतः ५४ र 
स्ििानलतः १६३) मा मापि गररएको िर्ााको वििरण अिसुार १५५ ििा केन्रहरुमा िर्ाा भएको छ (खित्र १)। 
उि केन्रहरु मध्ये सबै भन्दा बवढ िर्ाा (११९ नम. मी.) सप्तरी खजल्लाको राजनबराज केन्रमा मापि गररएको छ। 
िर्ाा मापि भएका केन्रहरु मध्ये ५ ििा केन्रमा १०० नम. मी. भन्दा बवढ, १५ ििा केन्रमा ५० नम. मी. भन्दा 
बवढ, ३७ ििा केन्रमा २५ नम. मी. भन्दा बवढ र ७६ ििा केन्रमा १० नम. मी. भन्दा बवढ िर्ाा मापि भएको छ। 

 

 

खित्र १: दैनिक िर्ाा (छायाांवकत रांग) तथा केन्रको अिखस्थती (गोलाकार सांकेत) 
 

िर्ाा तथा जलिाय ुसम्बखन्ध थप जािकारीको लानग www.dhm.gov.np/climate/मा हेिुाहोस। 

 

http://www.dhm.gov.np/climate/
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बाढी पूिाािमुाि  
श्रािण-३ (शनिबार) ( विहाि ७ बजे  देखि २४ घण्िा) 

 आज  कोशी, िारायणी, कणााली, महाकाली र यसका सहायक िदीमा बहाि बढ्दो हिेु तर  सतका ता तलै हिेु 
। महाकालीको सहायक िदी रांघिु, िमेनलया लगायतमा बहाि सतका ता आसपास सम्म पगुिे पूिाािमुाि छ 
। 

 आज कन्काई, कमला, बागमती, पखिम राप्ती, बबई लगायतमा बहाि बढ्दो हिेु तर सतका ता तलै हिेु । 
कन्काई, कमला, बागमती, नतिाउ, पखिम राप्ती, बबई, मोहिाका केवह स-सािा सहायक िदीमा आकखस्मक 
बहाि (Flash Flood) हिु सक्िे सांभाििा रहेको छ । 

 आज ईलाम, झापा, मोरङ, सिुसरी, धिकुिा, उदयपरु, सप्तरी लगायत प्रदेश २ को सबै खजल्लाहरु, नसन्धलुी, 
नसन्धपुाल्िोक, काभ्रपेलाञ्चोक, मकिािपरु, खितिि, ििुाकोि, काठमाण्डौ उप्यका, गोरिा, धार्दङ, ििलपरासी, 
लम्जङु, तिहँू, स्याङ्जा, पिात, कास्की, म्यागदी, बागलङु , गलु्मी, अघाािािँी, रोल्पा, प्यूठाि, रूकुम, रूपन्देही,  
कवपलबस्त,ु दाङ, बाकेँ, बर्दाया, सिेुत, दैलेि, जाजरकोि कैलाली, कञ्चिपरु, डडेलधरुा, डोिी भई बहिे स-
सािा िदीमा आकखस्मक बहािको सांभाििा रहेको छ । 

 
 
 
 
 
 
 

नोट: पहलेो रङल ेमध्यम जोखिम रहकेो संकेत गर्छ । रातो रङल ेउच्च जोखिमको सकेंत गर्छ । 
 

 
थप जािकारीका लानग जल तथा मौसम विज्ञाि विभागको िभेसाइिः http://hydrology.gov.np/ 

 

आगामी ३ दिन सम्म कन्काई,कोशी,कमला,बागमती,नारायणी, बबई, पखिम राप्ती 

लगायत र प्रिशे १,२, बागमती, गण्डकी र प्रिशे ५ भई बहन ेनिीमा बाढीको उच्च 

जोखिम,  कणाछली र सिुरूपखिम भई बहन ेनिीमा मध्यम जोखिम 
 

http://hydrology.gov.np/

