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दैनिक विपद् बलेुविि 
३ साउि  विहाि १०:०० बजेदेखि ४ साउि  नबहाि १०:०० बजे सम्म 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

घट्िा साराांश 

▪ मलुकुभर गएको २४ घण्िामा विपद्का १८ ििा घट्िाहरु भएका छि ्। 
▪ पाल्पाको रैिादेबी छहरा गाउँपानलका िडा िां ३ पट्टाचौरखथित ररडी िोला तिे क्रममा अचािक िोलाले बगाई एक 

जिाको मतृ्य ु। रामपरु िगरपानलका िडा िां १ छम्केखथित एक कखचच घरमा अचािक आगलागी भई घर परु्ण रुपमा 
क्षनत । उक्त घरमा मानिस िबथिे तिा अन्य सामाि केही िरहेको । 

▪ कैलालीको घोडाघोडी िगरपानलका िडा िां ६ बसन्ता खथित ईट्टा भट्टा िोलामा आएको बाढी गाउँमा पसी १ सय घरधरुी 
डबुािमा । उक्त िोला िखजकै िेल्ि गएका एक १२ िर्णकी बानलकाको िोलाले बगाई मतृ्य ु। 

▪ मोरङको उलाणबारी िगरपानलका िडा िां २ सालबारीखथित एक घरमा जांगली हात्ती आई घरको बरण्डामा राखिएको 
अन्दाजी १२ मि मकै िष्ट पादाण १० हजार रुपैंया बराबरको क्षनत । 

▪ ताप्लेजङुको फक्ताङलङु गाउँपानलका िडा िां ६ लेलेपखथित एक घरको आधा भाग पवहरोले बगाउँदा १२ लाि रुपैंया 
बराबरको क्षनत । 

▪ तेह्रिमुको छिर गाउँपानलका िडा िां २ लक्ष्मीिारखथित एक घर राती परेको अत्यानधक बर्ाणतको कारर्ले  पूर्ण रुपमा 
क्षनत हदुा १ लाि २५ हजार रुपैंया बराबरको क्षनत । उक्त घरमा बसोिास गिे पररिार नछमेकीको घरमा थिाित्तरर् 
भई बसेको । 

४ साउन २०७७ 

िेपाल सरकार 

गहृ मन्रालय 

राविय विपद् जोखिम न्यूिीकरर् तिा व्यिथिापि प्रानधकरर्  

SitRep 

# २८ 

 

मतृ्य ुसांख्या 
२ 

 

हराएको 

- 

 

घट्ना संख्या 

१८ 

 

घाइत े

- 

 

अनुमाननत क्षनत रु. 

१७,१८,००० 

 

सडक अवरोध 

३ 

 

चौपाया क्षनत 

१ 

िेपालमा विनभन्न खजल्लामा गरेर ५ थिािमा आगलागी, ४ थिािमा अविरल िर्ाण, २ थिािमा पवहरो, २ थिािमा बाढी, 
२ थिािमा जांगली हात्तीको आक्रमर्का घििा भएका छि ्। यी घििामा परेर २ जिाको मतृ्य ुभएको छ । ३ 
थिािमा मािोको वढथको र ढुङ्गा िसेर बािो अबरुद्ध भएका छि ्।  
 
 

२०७७ बैशाख देखख साउन ३ सम्मका खिपद्का मुख्य घट्नाहरुको खििरण 

पखहरो बाढी  चट्याङ्ग 

मृत्य ु बेपत्ता घाइते मृत्यु बेपत्ता घाइते मृत्य ु बेपत्ता घाइते 

१०६ ४३ ८५ ६ ६ ३ ४७ ० १६१ 

२०७७ जेठ ३० मनसुन सुरु भएदेखख साउन ३ सम्मका खिपद्का मुख्य घट्नाहरुको खििरण 

पखहरो बाढी चट्याङ्ग 

मृत्य ु बेपत्ता घाइते मृत्यु बेपत्ता घाइते मृत्य ु बेपत्ता घाइते 

१०४ ४३ ८४ ३ ५ १ १७ ० ४२ 

 



2 

 

▪ रामेछापको गोकुलगांगा गाउँपानलका िडा िां १ काङ्बाडाडाखथित एक घरमा ५ िर्णकी बानलकाले चलाएको लाईिरबाि 
अचािक आगलागी हुँदा घर आांखशक रुपमा जली घरमा रहेको लत्ताकपडा, भाडाकुडा र घास गरी ६५ हजार रुपैंया 
बराबरको क्षनत । 

▪ भक्तपरुको चाँगिुारायर् िगरपानलका िडा िां ७ बागशे्वरीखथित दईुििा घरको पिाणल अनबरल िर्ाणका कारर् भखत्कदा 2 
लाि 50 हजार रुपैंया बराबरको क्षनत । 

▪ बाग्लङुको बाग्लङु्ग िगरपानलका िडा िां ८ नसगािाखथित एक कखचच गोठ अनबरल बर्ाणको कारर् भखत्कदा गोठ नभर 
रहेको १ ििा भैनस मरेको । 

▪ कवपलिथतकुो यसोधरा गाउँपानलका िडा िां ४ परसोवहयाखथित एक कचची घरमा रहेको वकरािा पसलमा ग्याँस बाल्ि े
क्रममा ग्यासँको पाईप फुिी आगलागी हुँदा १८ हजार रुपैंया बराबरको क्षनत । 

▪ डोिीको िेपाल रेडक्रस सोसाईिी डोिी खजल्ला शािा द्वारा सांचानलत रक्त सांचार सेिा केन्र कायाणलयको मानिपवट्ट रहेको 
िाचन्िनल बजारको सडकबाि पवहरो जाँदा रक्त सांचार सेिा केन्रको पछाडी र उत्तर पट्टीको भििको भागमा क्षनत । 
पवहरोले रक्त सांचार केन्र रहेको कोठामा भएका सोलार व्याट्री,  ईन्भिणर र विजहरुमा समेत क्षनत भई रक्त सांचार सेिा 
र कायाणलयको दैनिक हिुे सेिाहरु समेत अिरुद्ध । 

▪ झापाको भरपरु िगरपानलका िडा िां ७ खथित एक घर जांगली हात्तीले पूर्ण रुपमा भत्काई घरनभर रहेको धाि चामल 
िादँा ५० हजार रुपैंया बराबरको क्षनत । 

▪ रौतहिको गरुडा िगरपानलका िडा िां ४ खथित चपरु गौर सडक िण्डमा सकुदेबचोकबाि चपरु तफण  जादै गरेको भैसीी 
लोड गरेको नमिीी ट्रकको पछानड पट्वि रािेको परालमा अचािक आगलागी । 

▪ भक्तपरुको मध्यपरु ठठनम िगरपानलका िडा िां ६ कुण्डोलखथित एक घर पछाडीको पिाणल अनबरल िर्ाणका कारर् 
भखत्कएको । 

▪ रुपन्देहीको सैिामैिा िगरपानलका िडा िां १० फायरलाईिखथित पूिण पखिम राजमागणमा रोकी रािेको ट्रकमा अचािक 
आगलागी हुँदा ट्रकको अगाडीको भाग आांखशक रुपमा क्षनत । 

 
सडक अिरोध 

• मिाङको िासोँ गाउँपानलका िडा िां १ म्यादी नभरखथित बेशीसहर चामे सडक िण्डमा अचािक ठुला ठुला ढुङ्गा आई 
सडक अबरुद्ध ।   

• अछामको पञ्चदेिल नबिायक िगरपानलका िडा िां १ धामीगाँउखथित मध्य पहाडी लोकमागण सडक िण्डमा बर्ाणतका 
कारर् मानिबाि ठुलो ढुांगा आई बािो अिरोध । 

• बझाङको केदारथयुँ गाउँपानलका िडा िां १ िारीगौडा भन्न ेिोलामा पािीको सतह बढ्ि गई मािोको वढथको समेत 
िसी जयपथृ्िी राजमागणमा बािो अिरोध । 

 

 

 
 

प्रनतकायण 
▪ विपद् व्यिथिापिमा सांलग्ि सरुक्षा निकायहरुलाई उद्दार तिा राहतका लानग तैिाि गरर राखिएको । 

▪ सरकारी तिा गैरसरकारी निकायहरु, रेडक्रसकमीहरु, तिा निजी क्षेर समेत तयारी अिथिामा रही तरुुन्त पररचानलत हिुे 
व्यिथिा नमलाइएको । 

▪ सरुक्षा निकायको िोलीबाि पवहरोका कारर् अबरुद्ध बिकेो बािो िोल्ि ेप्रयास भइरहेको ।  
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िर्ाणको साराांश 
साउि ०३ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि साउि ०४ गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्म 

आज नमनत २०७७/०४/०४ गते नबहाि ०८:४५ बजे २०७ ििा िर्ाण मापि केन्रहरु (मािब सांचानलतः ३९ र थिचानलतः 
१६८) मा मापि गररएको िर्ाणको वििरर् अिसुार १७२ ििा केन्रहरुमा िर्ाण भएको छ (खचर १)। उक्त केन्रहरु मध्ये 
सबै भन्दा बवढ िर्ाण (११७ नम. मी.) कवपलिथत ुखजल्लाको बाँर्गङ्गा केन्रमा मापि गररएको छ। िर्ाण मापि भएका केन्रहरु 
मध्ये १ ििा केन्रमा १०० नम. मी. भन्दा बवढ, ७ ििा केन्रमा ५० नम. मी. भन्दा बवढ, २८ ििा केन्रमा २५ नम. मी. 
भन्दा बवढ र ६८ ििा केन्रमा १० नम. मी. भन्दा बवढ िर्ाण मापि भएको छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

खचर १: दैनिक िर्ाण (छायाांवकत रांग) तिा केन्रको अिखथिती (गोलाकार सांकेत) 
िर्ाण तिा जलिाय ुसम्बन्धी िप जािकारीको लानग www.dhm.gov.np/climate/ मा हेिुणहोस। 

 
 

बाढी पूिाणिमुाि  
श्रािर्-४ (आईतबार) (विहाि ७ बजे  देखि २४ घण्िा) 

• आज कोशी, िारायर्ी, कर्ाणली र महाकाली िदीमा बहाि उल्लेख्य बढ्िे तिा कोशी र िारायर्ीको केवह सहायक िदीमा 
बहाि सतकण ता आसपास हिुे पूिाणिमुाि छ । आज कन्काई, कमला, बागमती, पखिम राप्ती, बबई, नतिाउ लगायतमा पनि 
बहाि उल्लेख्य बढ्िे र सतकण ता आसपास पगु्ि सक्िे । कन्काई, कमला, बागमती, नतिाउ,पखिम राप्तीका केवह सहायक 
िदीमा आकखथमक बहाि (Flash Flood) भई ितरा आसपास हिुे पिुाणिमुाि छ । 

• आज मेखच, विररङ, निन्दा, बक्राहा, लोहन्रा, खचसाङिोला, नसांखघया िोला, सिुसरी िोला, बढुीिोला, नरयगुा, माउली, 
गगाि, िाडो, रातो, चरुरयािोला, लालबकैया, पूिी राप्ती, आरूर् िोला, नतिाउ, बार्गांगा, माििोला, कान्रा, मोहिा, 
िवुट्टया, थयाउली, चौधर  लगायत प्रदेश १, २,५,गण्डकी र सदूुरपखिम प्रदेशको चरेु र तराईबाि बहिे प्राय सबै िदीमा 
बहाि बढ्िे र सतकण ता आसपास हिुे । 

• आज ईलाम, झापा, मोरङ, सिुसरी, धिकुिा, उदयपरु, सप्तरी, नसराहा, धिरु्ा लगायत प्रदेश २ को सबै खजल्लाहरु, 
नसन्धलुी, मकिािपरु,  नसन्धपुाल्चोक, काभ्रपेलाञ्चोक, ििुाकोि, काठमाण्डौ उपत्यका, गोरिा, धाठदङ, लम्जङु, तिहँू, 
थयाङ्जा, पिणत, काथकी, म्याग्दी, बागलङु ,खचतिि, ििलपरासी, गलु्मी, अघाणिाचँी, पाल्पा, रोल्पा, प्यूठाि, रूकुम, रूपन्देही, 
कवपलबथत ुदाङ, बाकेँ, बठदणया, सिेुत, दैलेि, जाजरकोि, कैलाली, कञ्चिपरु, डडेलधरुा, डोिी भई बहिे स-सािा िदीमा 
आकखथमक बहािको सांभाििा रहेको छ । 

 

  नोट: पहेलो रङल ेमध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्छ  । रातो रङले उच्च जोखिमको संकेत गर्छ  । 
िप जािकारीका लानग जल तिा मौसम विज्ञाि विभागको िेभसाइिः http://hydrology.gov.np/ 

 

http://www.dhm.gov.np/climate/
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