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दैनिक विपद् बलेुविि 
२२ असार नबहाि १०:०० बजेदेखि २३ असार नबहाि १०:०० बजे सम्म 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ मलुकुभर गएको २४ घण्िामा विपद्का १९ ििा घट्िाहरु भएका छि ्। 
▪ सिुसरीको बजु ुगाउँपानलका िडा िं.६ मा एक बालक नबषाल ुसपलेु िोकी घाईते भएकोमा उपचारको लानग 

अस्पताल लैजादै गदाु बािो मै मतृ्य ुभएको छ। 
▪ दाङको तलुसीपरु उपमहािगरपानलका िडा िं. ८ दधेुिा घर िखजकै िेतमा काम गिे क्रममा एक व्यखि 

शपदंुशबाि घाईते भएको छ । 
▪ कञ्चिपरुको नभमदत्त िगरपानलका िडा िं. ६ ऐठपरुमा कोठामा सतुीरहेको अिस्थामा एकव्यखि शपदंुशबाि 

घाईते भएको छ । 
▪ संििुासभाको नसनलचोङ गाउँपानलका िडा िं.३ िानिगाउँमा आफ्िै घरमा बसीरहेको अबस्थामा २ जिा व्यखि 

चट्याङ लागी घाईते भएका छि ्। 
▪ गोरिाको बारपाक सनुलकोि गाउँपानलका िडा िं.६ मा अविरल िषाकुा कारण धन्सार भखत्कदा एउिा गोरु 

मरेको छ । 
▪ रुपन्देहीको नतलोत्तमा िगरपानलका िडा िं. १ ियाँनमलखस्थत एक होिलको कोठामा नबधतुको तार सिु भई 

अचािक आगलागी हुँदा अन्दाजी रु .५ लाि बराबरको क्षनत भएको छ ।   
▪ रुकुम पखिमको चौरजहारी िगरपानलका िडा िं. १० िोलागाँउमा पवहरोले एक गोठ भत्कदा एउिा भैसी 

मरेको छ । यस्तै चौरजहारी िगरपानलका िडा िं. १४ साक्िामा रहेको स्िास््य चौकी मानथबाि आएको 
पवहरोका कारण परुरएको छ भिे सोही िगरपानलका िडा िं. ७ मलेेिाउली जारी िोलामा आएको बाढीले 
निमाणुनधि पक्की पलु ढलाि गि ुभनि सररया नबच्छयाएकोमा ३० नमिर पलु बगाएको र िोलाको आसपासमा 
रहेको अन्दाजी ३० नबगाह िेत बारीमा समेत क्षनत पयुाुएको छ । 

 

२३ असार २०७७ 

िेपाल सरकार 

गहृ मन्रालय 

राविय विपद् जोखिम न्यूिीकरण तथा व्यिस्थापि प्रानधकरण  
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घट्िा साराशं... 

िेपालमा आज पनि पवहरोका घििा िै बढी छि ्। देशका विनभन्न ७ स्थािमा पवहरो गएका छि ्। ४ स्थािमा 
आगलागी भएका छि ्। ३ स्थािमा सपदंुशका घििा घिेका छि ्। सिुसरीको बजु ुगाउँपानलकामा सपलेु िोक्दा 
एक जिाको मतृ्य ुभएको छ भिे दाङको तलुसीपरु र कञ्चिपरुको नभमदत्त िगरपानलकामा सपकुो िोकाइबाि २ जिा 
घाईते भएका छि ्। विनभन्न स्थािमा अविरल िषाकुा कारण बािो अबरुद्ध भएका छि ्।      
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घट्िा साराशं... 
 

▪ मोरङको सिुबशी िगरपानलका िडा िं. ५ िकुिाका एक व्यखिको घरमा विजलुी सिु भई आगलागी हुँदा २ 
लाि रुपैंया बराबरको क्षनत भएको । 

▪ काठमाण्डौ महािगरपानलका िडा िं. १३ छाउिी रोडखस्थत एक पसलको विजमा करेन्ि सिु भई आगलागी 
हुँदा ७५ हजार रुपैंया बराबरको क्षनत भएको छ । 

▪ अछामको साँफेबगर िगरपानलका िडा िं. ९ बढुाकोि खस्थत नरपरुासनु्दरी मखन्दर अनबरल िषाकुा कारण पणु ु
रुपमा भखत्कई क्षनत भई उि मखन्दरमा रहेका मनुत ुतथा अन्य पजुापाठका सामाग्रीहरु समेत परुरएको छ । 

▪ कैलालीको धिगढी उपमहािगरपानलका िडा िं. ४ खस्थत बसपाकुमा पावकुङ गरी रािेको एउिा बसमा एक्कासी 
आगलागी हुँदा बसको ईखन्जिमा क्षनत पगुेको छ । 

 
 
सडक अिरोध 

  
▪ मकिािपरुको नभमफेदी गाउँपानलका िडा िं.६ जरुरिेतखस्थत हेिौडा कुलेिािी काठमाण्डौ सडकमा बषाकुो 

कारण मानथबाि पवहरो आई बािो अिरोध भएको छ । 
▪ दोलिाको बैतेश्वर गाउँपानलका िडा िं.६ बखुस्तमा मानथबाि पवहरो आई तामाकोसी खजरी सडक अिरोध भएको 

छ । 
▪ नसन्धपुाल्चोकको चौतारा साँँगाचोकगढी िगरपानलका िडा िं ९ भैसेँंखस्थत अरनिको राजमागमुा अनबरल 

परेको बषाुको कारण मानथबाि लेदो मािो, दङु्गा आई बािो पूणरुुपमा अबरोध भएको छ । 
▪ लमजङुको िेनसशहर मिाङ सडक िण्ड अन्तगतु मस्याुङदी गाउँपानलका िडा िं ९ गोपालडाँडामा पवहरो आई 

बािो पणु ुरुपमा बन्द भएको छ । 
▪ म्याग्दीको अन्नपणु ुगाउँपानलका िडा िं २ र ३ को नबनभन्न स्थािमा पवहरो गई बेिी जोमसोम सडक िण्ड 

पणु ुरुपमा अबरुद्ध भएको छ। 
▪ पाल्पाको नतिाउँ गाउँपानलका िडा िं. ५ कालीमािीखस्थत नसद्धाथ ु राजमागमुा मानथबाि पवहरो आई बािो 

पूणरुुपमा अबरोध भएको छ । 
 

 

प्रनतकाय ु

▪ सरुक्षा निकायको िोलीले सपदंुश, चट्याङ्ग र आगलागीका घाईतेलाई स्थािीय स्िास््य उपचार केन्रमा 
पयुाुउिकुा साथै पवहरोका कारण अबरुद्व बिेको बािो स्थािीयको सहयोगमा िोल्िे प्रयास भइरहेको छ ।  
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िषाकुो साराशंः 
आज नमनत २०७७/०३/२३ गते विहाि ०८:४५ बजे १२४ ििा िषा ुमापि केन्रहरु (मािब संचानलतः ४३ 
र स्िचानलतः ८१) मा मापि गररएको िषाुको वििरण अिसुार १०६ ििा केन्रहरुमा िषाु भएको छ (खचर १)। 
उि केन्रहरु मध्ये सबै भन्दा बवढ िषा ु(९०.४ नम. मी.) दैलेि खजल्लाको दैलेि केन्रमा मापि गररएको छ। 
िषा ुमापि भएका केन्रहरु मध्ये १३ ििा केन्रमा ५० नम. मी. भन्दा बवढ, ४७ ििा केन्रमा २५ नम. मी. भन्दा 
बवढ र ७४ ििा केन्रमा १० नम. मी. भन्दा बवढ िषा ुमापि भएको छ। 

 

 

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

जलिाय ुसम्बन्धी थप जािकारीको लानग www.dhm.gov.np/climate/  मा हेि ुहुोस। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्रोतः जल तथा मौसम विज्ञाि विभाग 

  

आगामी असार २५ गते देखि देशैभरका िदीको बहाि बढ्िे र असार २६ -२९ गते सम्म 
कन्काई, कोशी, कमला, बागमती, िारायणी र यसका सहायक िदी लगायत प्रदेश १ र २ को 
चरेु र तराईबाि बहिे प्राय सबै िदीमा बहािले सतकुता तह पार गरी केहीमा ितरा आसपास 
पगु्िे  संभाििा रहेकाले संभावित उच्च जोखिम सामिा गि ु पूितुयारीलाई प्राथानमकता ददि 
अिरुोध छ ।     

http://www.dhm.gov.np/climate/
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बाढी पूिािुमुाि  
असार २३ (मंगलबार) 

• आज कोशी, िारायणी, कणाुली, महाकाली र यसका सहायक िदीहरुमा बहाि बढ्दो हिेु तर सबैमा बहाि 
सतकुता भन्दा तलै हिेु।  

• आज कन्काई, कमला, बागमती, पखिम राप्ती,बबई लगायतमा बहाि बढ्दो हिेु र बहाि सतकुता भन्दा तलै 
हिेु संभाििा । आज बागमती, नतिाउ, पखिम राप्ती, बबई, मोहिा,मछेली, कान्रा लगायत िदीका केवह स-
सािा सहायक िदीमा बहाि बढ्दो हिेु, केवहमा सतकुता तह आसपास सम्म पगु्ि सक्िे ।  

• आज ईलाम, झापा, दोलिा, रामेछाप, नसन्धपुाल्चोक, नसन्धलुी, काभ्रपेलान्चोक, काठमाण्डौ उपत्यका, 
मकिािपरु, ििुाकोि, रसिुा, धाददङ, गोरिा, लमजङु, तिहँू, कास्की, खचतिि, ििलपरासी, रूपन्देही, कवपलबस्त,ु 

गलु्मी,पाल्पा, अघाुिाँची, रोल्पा,  रूकुम, प्यूठाि, दाङ, बाँके, जाजरकोि, दैलेि, बझाङ, बाजरुा, अछाम, 
बददुया,कैलाली,कञ्चिपरु, सिेुत, डडेलधरुा,डोिी, र आसपास खजल्ला भई बहिे केवह सािा िदी जलाधारमा 
क्षखणक मध्यम बषा ुभई आसपासका केवह स-सािा िोलाहरुमा बहाि बढ्िे तथा केवहमा सतकुता पगु्ि 
सक्िे ।  

 

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

http://hydrology.gov.np/

