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रावि् विपद् जोखिम न््यिीकरण तथा व््िसथापि प्रानिकरण

२१ असार २०७७

दै निक विपद् बुलेविि

२० असार नबहाि १०:०० बजेदेखि २१ असार नबहाि १०:०० बजे सम्म
िेपालमा आज पवहरो, आगलागी र बाढीका घििाहरु घिे का छि् । बझाङ्गको केदारस्यूँ गाउूँ पानलकामा गएको पवहरोमा

ु ा साथै १ जिा हराईरहेका छि् । ्सतै कानलकोिको िरहरीिाथ गाउूँ पानलकाको
परे र जम्मा ६ जिाको मृत््ु हुिक
पवहरोमा परे र १ जिाको मृत््ु भएको छ भिे बाजुरा र बझाङ्गमा गरी २ सथािमा पवहरोका कारण बािो अबरुद्व भएको
छ । सोलुिम्ु बुमा पनि पवहरो गएको छ । ्सतै काठमाडौंको िोिाखसथत एक ग््ारे जमा भएको आगलागीमा परे र

रोवकरािेको ८ ििा माइक्रो जल्दा कररि ५ करोडको क्षनत भएको छ । ्ो सवहत बाराको २ सथाि, रौतहि, ििुषा

सवहत गरे र जम्मा ५ सथािमा आगलागी भएका छि् । झापामा बाढीले बगाउूँ दा १ जिाको मृत््ु भएको छ । बझाङ्ग
र कैलालीमा पनि बाढीले क्षनत पु्ानएको छ ।

मृत््ु सं ख््ा

हराएको

घट् ना संख्या

घाइते

अनमु ाननत क्षनत रु.
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८

घट्िा सारांश...
▪

ु भर
मुलक

गएको

२४

घण्िामा

विपद्का १३ ििा घट्िाहरु भएका
छि् ।
▪

बझाङ्गको
िडा

िं

केदारस्य ूँ

८

गाउूँ पानलका

मल्लेशीमा

गएको

पवहरोमा १७ घर पुररदा ६ जिाको

मृत््ु भएको र १ जिा अझै बेपत्ता
रहे को साथै २ ििा गाई, ३ भैसी
र ८ ििा बाख्रा मरे को छ।
▪

झापाको कमल गाउूँ पानलका िडा िं.
५

रतुिािोला

र

चाजुिोलाको

फोिोोः नड.िी. विष्ट
बझाङ्गको केदारस्य ूँ गाउूँ पानलका िडा िं ८ मल्लेशीमा गएको पवहरो

दोभािमा आएको बाढीले एकव््खिलाई िोला बाि दाउरा निकाल्िे क्रममा बगाउूँ दा मृत््ु भएको छ ।
▪

कानलकोि िरहरीिाथ गाउूँ पानलका िडा िं. ७ दुदेलीमा एकव््खि पािीको मुहािमा भाूँडा सफा गिन लानगरहेको
अबसथामा मुहाि भन्दा माथीबाि एक्कासी पवहरो आई पवहरोले पुरीई मृत््ु भएको छ साथै उि गाउूँ पानलकाको
िडा का्ानल्को भिि समेत क्षनत भएको छ ।
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घट्िा सारांश...
▪

सोलुिम्ु बु अनबरल परे को बषानको कारण नलिुवपके गाउूँ पानलका िडा िं ४ खसथत एक घर िखजकै गएको
पवहरोबाि १ रोपिी मकै बारी, अलैखच बारी बगाई उि घर समेत जोखिममा रही अन्दाजी ५,५०,००० रुपैं्ा
बराबरको क्षनत भएको छ।

▪

ििुषा जिकपुर उपमहािगरपानलका िडा िं. ४ उनतमपुर िोलमा डेरा गरी बसिे एकव््खिको कोठामा िािा
पकाउिे क्रममा ग््ाूँस नलक भई आगलागी हुूँदा निजको हात र मुि सामान्् जनल घाईते भएको छ।

▪

बाराको परिानिपुर गाउूँ पानलका िडा िं. ५ खसथत ्ुनिभसनल प््ाकेखजङ्ग ईण्डखसिज प्रानलको बोराको गोदाममा

अचािक नबिुतको तार सिन भई आगलागी हुूँदा कम्पिी नभर रहे को कच्चा पदाथन र त्ारी बोरा सवहत जनल
पुणन रुपमा िष्ट भएको छ ।
▪

तिहुूँको बखन्दपुर गाउूँ पानलका िडा िं. ४ डुम्र े बजारमा एक व््खिले सं चालि गदै आईरहे को कपडा पेल्िे
मेखशिमा अचािक आगलागी हुूँदा अन्दाजी रु.१० लाि बराबरको क्षती भएको ।

▪

कैलाली ििगढी उपमहािगरपानलका िडा िं. ७ बेली िुवि्ामा एक व््खिले चलाएको ट्याक्िर िदीमा
बालुिा भिे क्रममा एक्कासी िदी बढ्ि गई ट्याक्िर बगाई लगेको छ ।

▪

बारा कलै्ा उपमहािगरपानलका िडा िं २३ बैराठपुरखसथत एक गोठमा लामिुट्टे िपाउि बालेको घुरबाि
आगो सखल्कई आगलागी हुूँदा गोठ घर पुणन रुपमा जली गोठमा रहे को भैंसी २ ििा बाख्रा र िसी ३ ििा
जल्िुका साथै ३ लाि ६५ हजार रुपैं्ाूँ बराबरको क्षनत भएको छ ।

▪

रौतहि राजपुर िगरपानलका िडा िं ८ िलुिाखसथत एक घरमा लामिुट्टे िपाउि रािेको आगो सल्की अचािक

आगलागी भएको । आगो निभाउिे क्रममा १४ िषनकी एक बानलका घाईते भएकी नछि् । आगलागीबाि
६० हजार रुपैं्ाूँ बराबरको क्षनत भएको छ ।
▪

काठमाण्डौ महािगरपानलका िडा िं २६ म्हैवप खसथत भाडामा नलई सं चालिमा रहेको सप्रश्री माईक्रो ग््ारे जमा
अचािक आगलागी भएको । आगलागीबाि ८ ििा माईक्रो बस पयणरु
न पमा जनल ५ करोड रुपैं्ा बराबरको
क्षनत भएको छ ।

▪

बझाङ बुङ्गल िगरपानलका िडा िं १ मा गोईचि िोलाको बाढीले िेतबारी, फलफुल बारी, ४ ििा पािी

घट्ट, गोईचि गाड लघु जलविद्युतको पािर हाउसको केही मेखशिहरु, गोईचि हतकडा िािेपािी निमानणानिि
ट्यांकी भत्काई बगाई क्षनत गरे को छ ।

सडक अिरोि
▪

बझाङ्गको ज्पृथ्िी िगरपानलका िडा िं ७ ज्पृथ्िी राजमागनमा पवहरो आई राजमागन पुणरु
न पमा अबरुद्ध
भएको छ ।

▪

बाजुराको बुनडगंगा िगरपानलका िडा िं १ बल्दे मा सडक मानथबाि आएको पवहरोका कारण बािो पुणरु
न पमा
अबरुद्ध भएको छ ।

प्रनतका्न
▪

सुरक्षा निका्को िोली बझाङको पवहरो गएको सथािमा पुगेर उद्वारको का्न गरररहे को छ । आगलागीका
घाईतेलाई सथािी् सिासथ्् उपचार केन्रमा पु्ानउिुका साथै पवहरोका कारण अबरुद्व बिेको बािो िोल्िे
प्र्ास भइरहे को छ ।
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िषानको सारांशोः
२०७७ साल असार २० गते नबहाि ०८:४५ बजे दे खि असार २१ गते नबहाि ०८:४५ सम्म
आज असार २१ गते नबहाि ०८:४५ बजे १३० ििा िषान मापि केन्रहरु (मािब सं चानलतोः ४९ र सिचानलतोः
८१) मा मापि गररएको िषानको वििरण अिुसार ९९ ििा केन्रहरुमा िषान भएको छ (खचर १)। उि

केन्रहरु मध््े सबै भन्दा बवढ िषान (१२४.५ नम. मी.) डडेलिुरा खजल्लाको डडेलिुरा केन्रमा मापि गररएको

छ। िषान मापि भएका केन्रहरु मध््े १ ििा केन्रमा १०० नम. मी. भन्दा बवढ, ७ ििा केन्रमा ५० नम.
मी. भन्दा बवढ, २६ ििा केन्रमा २५ नम. मी. भन्दा बवढ र ५२ ििा केन्रमा १० नम. मी. भन्दा बवढ िषान
मापि भएको छ।

खचर १: दै निक िषान (छा्ांवकत रं ग) तथा केन्रको अिखसथती (गोलाकार सं केत)

आगामी असार २५ गते दे खि दे शैभरका िदीको बहाि बढ्िे र असार २६ -२९ गते सम्म
कन्काई, कोशी, कमला, बागमती, िारा्णी र ्सका सहा्क िदी लगा्त प्रदे श १ र २ को
च ुरे र तराईबाि बहिे प्रा् सबै िदीमा बहािले सतकनता तह पार गरी केहीमा ितरा आसपास

पुग्िे सं भाििा रहे काले सं भावित उच्च जोखिम सामिा गिन पयित
न ्ारीलाई प्राथानमकता ददि
अिुरोि छ ।
स्रोतोः जल तथा मौसम विज्ञाि विभाग
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ु ाि
बाढी पयिानिम

असार २१ (आईतबार)
•

आज कोशी, कणानली, महाकाली र ्सका सहा्क िदीहरुमा बहाि बढ्दो हुिे तथा सबैमा बहाि सतकनता
भन्दा तलै हुिे।

•

आज कन्काई, कमला, बागमती, िारा्णी, पखिम राप्ती,बबई लगा्तमा बहाि बढ्दो हुिे र बहाि सतकनता
ु ाि छ। आज कन्काई, बागमती, नतिाउ, पखिम राप्ती, बबईका केही स-सािा सहा्क
भन्दा तलै हुिे पयिानिम
िदीमा बहाि बढ्दो हुिे र केवहमा बहाि सतकनता तह आसपास सम्म पुग्ि सक्िे ।

•

आज सङ्खुिासभा, ईलाम,झापा, मोरङ,सुिसरी, उद्पुर, ओिलढु ङगा, दोलिा, रामेछाप, नसन्िुपाल्चोक, नसन्िुली,
काभ्रेपलान्चोक, मकिािपुर, खचतिि, िुिाकोि, रसुिा, गोरिा, लमजुङ, िाददङ, तिहय ूँ, कासकी, बागलुङ, पिनत,
म््ाग्दी, ििलपरासी, रूपन्दे ही, कवपलबसतु, गुल्मी,पाल्पा, अघानिाूँची, स्ाङजा, रोल्पा, रूकुम, प््यठाि, दाङ,

ुन ा र
बाूँके, बददन्ा, सुिेत, दै लेि, कैलाली, कञ्चिपुर,अछाम, डोिी, बझाङ,बाजुरा, डडेलिुरा, बैतडी, दाचल

आसपास खजल्ला भई बहिे केवह स-सािा िोलाहरुमा बहाि बढ्िे र केवहमा आकखसमक बहाब हुि
सक्िे ।

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