
 

 

 

दैनिक विपद् बलेुविि 
१८ असार नबहाि १०:०० बजेदेखि १९ असार नबहाि १०:०० बजे सम्म 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▪ मलुकुभर गएको २४ घण्िामा विपद्का २० ििा घट्िाहरु भएका छि ्। 
▪ सलााहीको बागमती िगरपानलका िडा िं. १० मा धाि रोप्दै गदाा अचािक चट्याङ लानग एक जिाको 

मतृ्य ुहिुकुा साथै एक जिा घाइते भएका छि ्। यसैगरी बलरा िगरपानलका िडा िं. १ का अकाा 
एक व्यखि िर्ाासँगै परेको चट्याङ्ग लानग घाइते भएका छि ्।  

▪ सप्तरीको डाक्िेश्वरी िगरपानलका िडा िं. ८ का एक व्यखि िेतमा हलो जोती आनलमा बसीरहेको 
अिस्थामा चट्याङ्ग लानग घििा स्थलमै मतृ्य ुभएको र अकाा एक जिा चट्याङको झट्का लानग घाईते 
भएका छि ्।   

▪ पसााको बहदुरमाई िगरपानलका िडा िं. ३ बस्िे एक जिाको आफ्िै घरको बरण्डामा बनसरहेको 
अिस्थामा चट्याङ्ग लानग घाईते भएका छि ्। नबरगञ्ज महािगरपानलका िडा िं. २४ मा चट्याङ्गका 
कारण नभत्ताको पसााल िनस एक जिा घाईते भएका छि ्। वपपरामा रहेको जिस्िास््य कायाालयको 
छतमा चट्याङ पदाा आंखिक रुपमा क्षनत भएको छ । पसाागढी िगरपानलका िडा िं. १ मििाखस्थत 
एक घरमा चट्याङ परी विद्यनुतय उपकरणहरु जल्दा अन्दाजी 2,00,000/- रुपैंयाँ बराबरको क्षनत 
भएको छ । 
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गहृ मन्रालय 

राविय विपद् जोखिम न्यूिीकरण तथा व्यिस्थापि प्रानधकरण  
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घट्िा सारािं 

िेपालमा चट्याङ्ग र पवहरो कै घििा बढी घिेका छि ्। पसााको ४, सलााहीको २, रौतहिको २, खचतिि, सप्तरी, 
प्यठुाि र गलु्मीको १/१ स्थाि गरी १२ स्थािमा चट्याङ्ग परेको छ । जसबाि २ जिाको मतृ्य ुहिुकुो साथै 
११ जिा घाइते भएका छि ्। यस्तै गलु्मीको २, बागलङु्ग १ गरी ३ स्थािमा पवहरो गएको छ । पवहरोमा परी 
१८ मवहिाको एक बालकको मतृ्य ुभएको छ भिे एक जिा घाईते र एक जिा िेपत्ता भएका  छि ्। धाददङ्ग र 
रसिुामा आगलागी भएका छि ्। अविरल िर्ााका कारण प्यठुािको १ स्थािमा सडक अिरुद्ध भएको छ ।    



 
 

▪ रौतहिको चन्रपरु िगरपानलका िडा िं. २ जनुडबेलाखस्थत खचखम्ििोलमा चट्याङ्गका कारण ४ जिा 
घाईते हिुकुा साथै एउिा भैंसी मरेको छ । किहररया िगरपानलका िडा िं ५ किहररयाखस्थत 
एक घरमा चट्याङ्ग पदाा घरको छतमा सामान्य क्षनत भई घरमा रहेको कम्प्यिुर, विनभ, पंिा गरर 
अन्दाजी १,२५,००० रुपैंयाँ बराबरको क्षनत भएको छ । 

▪ प्यठुािको गौमिुी गाउँपानलका िडा िं. ३ ढाडिािीमा आफ्िै घरमा सतुीरहेको अिस्थामा 
चट्याङ्गमा परी २ जिा घाईते भएका छि ्।  

▪ गलु्मीको ईस्मा िगरपानलका िडा िं ३ तोरीपािामा चट्याङ्गबाि एक जिा घाईते भएका छि ्। 
ईस्मा गाउँपानलका िडा िं. १ मल्लीखस्थत एक घर अनबरल िर्ााका कारण भत्कदा सोही घरका 
१८ मवहिाको एक बच्चाको मतृ्य ुभएको छ भिे अकाा एक जिा बेपत्ता र एक जिा घाईते 
भएका छि ्। मसुीकोि िगरपानलका िडा िं. २ रातचौरमा पवहरोले पसल बगाउदा एक जिा 
बेपत्ता हिुकुा साथै २ ििा घर भखत्कएको छ । पवहरोमा परी १८ ििा पि ुमरेका छि ्।  

▪ खचतििको माडी िगरपानलका िडा िं. ८ िरकट्टामा चट्याङ्ग लागेर एउिा भैसी मरेको छ ।  
▪ धाददङ्गको बेनिघािरोराङ् गाउँपानलका िडा िं. १० हगु्दीिोलाखस्थत पृ् िी लोकमागामा 

काठमाण्डौबाि ििलपरासी तर्ा  जादै गरेको ट्रकमा अचािक आगलागी हुँदा ट्रकको अगाडीको 
भाग पूणा रुपमा  जलेको छ ।  

 
 

सडक अिरोध 
▪ प्यठुािको सरुमारािी गाउँपानलका िडा िं. ३ पाकुरीिोलाखस्थत भालबुाङ रोल्पा सडक िण्ड अविरल 

िर्ााका कारण अबरोध भएको छ ।  

 

 

प्रनतकाया 
▪ सरुक्षा निकायको िोलीबाि चट्याङ्गमा परी घाईतेहरुको उद्वार गरी उपचारका लानग सम्बखन्धत स्िास््य 

केन्रहरुमा लनगएको छ । आगलागी भएको स्थािमा पगुी स्थािीय र दमकलको सहयोगबाि आगो 
पूणारुपमा नियन्रणमा नलएको छ । अिरोध भएको सडक िण्ड िलुाउिे पहल भईरहेको छ । 
यसैगरी पवहरो गएका स्थािहरुमा उद्वारको काया जारी छ ।   

 

  

घट्िा सारािं 



पूिाािमुाि 

असार १९ िकु्रबार 

• आज कोिी, िारायणी, कणााली, महाकाली र यसका सहायक िदीहरुमा बहाि सामान्य बढ्दो 
क्रममा हिुे तथा सबैमा बहाि सतका ता भन्दा तलै हिुे। 

• आज कन्काई, कमला, बागमती, पखिम राप्ती, बबई लगायतमा पनि बहाि बढ्दो क्रममा हिुे र 
सतका ता तलै हिुे । तर कन्काई, बागमती, पखिम राप्ती र बबईका केवह स  -यकसािा सहा 
िदीमा आकखस्मक बहाि भई जलसतह सतका ता आसपास सम्म पगु्ि सक्िे । 

• आज पाँचथर, ईलाम,झापा, मोरङ, सिुसरी, धिकुिा, उदयपरु, ओिलढुङगा, दोलिा, रामेछाप,  

काभ्रपेलान्चोक, नसन्धपुाल्चोक, सप्तरी, नसराहा,धिरु्ा, बारा ,पसाा, नसन्धलुी, मकिािपरु, ििुाकोि, 

रसिुा, गोरिा, लमजङु, धाददङ, तिहँू, लमजङु, कास्की, बागलङु, पिात, खचतिि, ििलपरासी, 
रूपन्देही, गलु्मी, अघाािाँची, स्याङजा, रोल्पा, रूकुम, प्यूठाि, दैलेि, जाजरकोि, सिेुत, बाँके, 
बददाया,कैलाली, कञ्चिपरु, डोिी, डडेलधरुा र आसपास खजल्ला भई बहिे केवह सािा िदी 
जलाधारको केवह स्थािमा क्षखणक मध्यम बर्ाा भई आसपासका केवह स -सािा िोलाहरुमा  
बहाि बढ्ि सक्िे र केवहमा सतका ता आसपास सम्म पगु्ि सक्िे । 

 

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

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

हाल नतिाउ िदी  बिुिलको बाढी मापि केन्रमा जलसतहले सतका ता तह पार गरेको र बढ्दो रहेकाले 
कञ्चििोला, नतिाउिोलाको तल्लो तविय क्षरे र आसपासका स-सािा िोलामा  बाढी आउि सक्छ, 
ददउँसो सम्मै सतका  रहौ । 

- बाढी पूिाािमुाि महािािा, DHM      

 

 

http://hydrology.gov.np/


सारािंः 
आज नमनत २०७७/०३/१९ गते विहाि ०८:४५ बज े१२३ ििा िर्ाा मापि केन्रहरु (मािब संचानलतः 
४० र स्िचानलतः ८३) मा मापि गररएको िर्ााको वििरण अिसुार ८४ ििा केन्रहरुमा िर्ाा भएको छ (खचर 
१)। उि केन्रहरु मध्ये सबै भन्दा बवढ िर्ाा (१०२.२ नम. मी.) दाङ खजल्लाको ियाँबस्ती केन्रमा मापि 
गररएको छ। िर्ाा मापि भएका केन्रहरु मध्य े१ ििा केन्रमा १०० नम. मी. भन्दा बवढ, ९ ििा केन्रमा 
५० नम. मी. भन्दा बवढ, २० ििा केन्रमा २५ नम. मी. भन्दा बवढ र ३८ ििा केन्रमा १० नम. मी. भन्दा 
बवढ िर्ाा मापि भएको छ। 

 

 

खचर १: दैनिक िर्ाा (छायांवकत रंग) तथा केन्रको अिखस्थती (गोलाकार संकेत) 
 

 

स्रोतः जल तथा मौसम विज्ञाि विभाग 

हािापािी विज्ञाि महािािा/हािापािी विश्लरे्ण िािा 
 


