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राविय विपद् जोखिम न्यूिीकरण तिा व्यिस्िापि प्रानधकरण

२४ असार २०७७

दै निक विपद् बुलेविि

२३ असार नबहाि १०:०० बजेदेखि २४ असार नबहाि १०:०० बजे सम्म
िेपालमा आज पवहरो, बाढी र डुबािका घििा बढी घिे का छि् । दे िका विनभन्न ६ स्िािमा पवहरो गएका छि् ।
ु ासभामा एक जिा घाइते भएको छ । महोत्तरीमा सपपले डस्दा एक जिाको मृत्यु भएको छ ।
पवहरोमा परे र सं िि

प्युठाि र खचतििमा िोला तिे क्रममा २ जिालाई बाढीले बगाएर बेपत्ता बिाएको छ । काठमाडौं, मोरङ र
रौतहिमा आगलागी भएका छि् । बर्दपयाको राजापुरमा १३ ििा घर डुबािमा परे को छ । अविरल िर्ापका कारण
प्युठाि, पाल्पा र मुस्ताङमा बािो अबरुद्ध भएका छि् ।

मृत्यु सं ख्या

हराएको

घट् ना सख्ं या

घाइते

अनमु ाननत क्षनत रु.

सडक अवरोध

चौपाया क्षनत

२

१७

१

९६१५००

३

१०

१

घट्िा सारांि...
▪
▪

ु भर गएको २४ घण्िामा विपद्का १७ ििा घट्िाहरु भएका छि् ।
मुलक

महोत्तरीको बलिा िगरपानलका िडा िं.७ बिौिामा सपपले डस्दा एकजिा घाईते भई उपचारको लानग प्रादे खिक
अस्ताल जिकपुरमा लनगएकोमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ ।

▪

खचतििको भरतपुर महािगरपानलका िडा िं.१ पोिरा बसपाकप िखजकै िारायणी िदीमा दाउरा विप्ि जािे
क्रममा एक व्यखिलाई बाढीले बगाई बेपत्ता बिाएको छ ।

▪

प्युठािको स्िगपद्वारी िगरपानलका िडा िं.३, भाङ्ग्रीबाङमा रहे को घोरिोला तिे क्रममा बाढीले बगाई एकव्यखि
बेपत्ता भएको छ । यसैगरी मल्लरािी गाउँ पानलका िडा िं.४ धरमपािीमा रहे को एक कच्ची घरमा अनबरल
बर्ापका कारण एकतर्पको गाह्रो भखत्कई बस्ि िनमल्िे गरर क्षनत भएको छ ।

▪

ु ासभाको नसनलचोङ गाउँँपानलका िडा िं ५ खस्ित ईङ्खेनभरमा पवहरो गई बािो निमापण गदै गरे को स्काईभेिर
सं िि
पुरेको छ । ताम्कुबाि यार्ु जोड्िे सडकको ट्रँ्याक िन्दै गरे को स्काईभेिरमा मानिबाि ढुं गा झरर स्काईभेिर
वकखच क्षनत भएको र उि स्काईभेिरको चालक घाईते भएको छ ।

▪

भोजपुरको साल्पानसनलछो गाउँ पानलका िडा िं.१ िाल्डेमा चट्याङ पदाप गोठमा रहे को एउिा गाई मरे को
छ । जसबाि रु. ४० हजार िरािरको क्षनत भएको छ ।

▪

काठमाण्डौको बुढानिलकण्ठ िगरपानलका िडा िं. ११ कपि लसुििारमा एउिा िहरोमा गयाँस नसनलण्डर
नलक भई आगलागी हुँदा िहरानभत्र रहे को र्निपचरका सामािहरु जनल रु.१ लाि १० हजार बराबरको क्षनत
भएको छ ।

▪

दै लिको िौमुले गाउँ पानलका िडा िं.१ भुसापमा अविरल िर्ापको कारण पवहरोले एक गोठ भखत्कदा ३ ििा
बाख्रा र १ ििा बोकाको मरे को छ ।
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घट्िा सारांि...
▪

रुकुम पखिमको मुनसकोि िगरपानलका िडा िं. ७ र्ेचाङको एउिा घरमा मानिबाि पवहरो आई घर पुणरु
प पमा
क्षनत भएको छ ।

▪

मोरङको रतुिामाई िगरपानलका िडा िं.३ महादे िा िोलखस्ित एक गाई गोठमा बालेको घुरबाि आगो सखल्कि
गई एक घरमा आगलागी भएको छ । आगलागLबाि ३ लाि रुपैंया बराबरको क्षती भएको छ ।

▪

रौतहिको किहररया िगरपानलका िडा िं.७ बगवहखस्ित एक कखच्च घरमा नबजुनलको तार सिप भई आगलागी
हुँदा 2 लाि 56 हजार 500 रुपैंया बराबरको क्षनत भएको छ ।

▪

बर्दप याको राजापुर िगरपानलका िडा िं.७ खस्ित बाजुरािोलमा मुकप ु ट्टा िालाको पािी पस्दा १३ ििा घर
डुबािमा परे को छ । प्रभावित ८२ जिा पररिार नछमेकीको घरमा आश्रय नलएर बसेका छि् ।

▪

सुिेतको नसम्ता गाउँ पानलका िडा िं ६ गजौडाखस्ित एक घर अनबरल िर्ापका कारण भखत्कि जाँदा ३ ििा
बाख्रा पुररिँुका सािै २ लाि ५५ हजार रुपैंया बराबरको क्षनत भएको छ ।

▪

कञ्चिपुरको नभमदत्त िगरपानलका िडा िं.९ ब्रहमदे ि जैविक मागपमा अनबरल बर्ापको कारण एउिा कखच्च गोठ
भखत्कि गई एउिा बाख्रा मरे को छ ।

सडक अिरोध
•

प्युठािको सरूमारािी गाउँ पानलका िडा िं.४ िहरे िोलाखस्ित भालुबाङ–प्युठाि सडक िण्डमा अनबरल
बर्ापका कारण मानिबाि पवहरो आई बािो पूणरु
प पमा अबरूद्ध भएको छ ।

•

पाल्पाको तािसेि िगरपानलका िडा िं.११ सम्मोबारीखस्ित तािसेि-ररडी पक्की सडक िण्डमा मानिबाि
पवहरो झरी बािो पुणरु
प पमा अबरुद्ध भएको छ ।

•

मुस्ताङको िासाङ्ग गाउँ पानलका िडा िं ४ चेतिडाँडाँखस्ित बेिी जोमसोम सडक िण्डमा मािीबाि पवहरो
आई सडक अिरुद्ध भएको छ ।

प्रनतकायप
▪

सुरक्षा निकायको िोलीले सपपदंि, पवहरो र आगलागीका घाईतेलाई स्िािीय स्िास््य उपचार केन्रमा पुयापउिुका
सािै पवहरोका कारण अबरुद्व बिेको बािो स्िािीयको सहयोगमा िोल्िे प्रयास भइरहे को छ ।
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िर्ापको सारांिः
२०७७ साल असार २३ गते नबहाि ०८:४५ बजे दे खि असार २४ गते ०८:४५ बजे सम्म

आज असार २३ गते नबहाि ०८:४५ बजे १२५ ििा िर्ाप मापि केन्रहरु (मािब सं चानलतः ४७ र स्िचानलतः

७८) मा मापि गररएको िर्ापको वििरण अिुसार ९९ ििा केन्रहरुमा िर्ाप भएको छ (खचत्र १)। उि केन्रहरु
मध्ये सबै भन्दा बवढ िर्ाप (१५२ नम. मी.) कंचिपुर खजल्लाको महे न्रिगर केन्रमा मापि गररएको छ। िर्ाप मापि

भएका केन्रहरु मध्ये १ ििा केन्रमा १०० नम. मी. भन्दा बवढ, ६ ििा केन्रमा ५० नम. मी. भन्दा बवढ, २०
ििा केन्रमा २५ नम. मी. भन्दा बवढ र ५२ ििा केन्रमा १० नम. मी. भन्दा बवढ िर्ाप मापि भएको छ।

खचत्र १: दै निक िर्ाप (छायांवकत रं ग) तिा केन्रको अिखस्िती (गोलाकार सं केत)
िर्ाप तिा जलिायु सम्बन्धी िप जािकारीको लानग www.dhm.gov.np/climate/ मा हे िह
पु ोस।

आगामी असार २५ गते दे खि दे िैभरका िदीको बहाि बढ्िे र असार २६ -२९ गते सम्म
कन्काई, कोिी, कमला, बागमती, िारायणी र यसका सहायक िदी लगायत प्रदे ि १ र २ को
च ुरे र तराईबाि बहिे प्राय सबै िदीमा बहािले सतकपता तह पार गरी केहीमा ितरा आसपास

पुगिे सं भाििा रहे काले सं भावित उच्च जोखिम सामिा गिप पूित
प यारीलाई प्रािानमकता र्दि
अिुरोध छ ।
स्रोतः जल तिा मौसम विज्ञाि विभाग
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ु ाि
बाढी पूिापिम
असार २४ (बुधबार)

•

भोनल कोसी,िारायणी, कणापली,महाकाली र यसका सहायक िदीमा बहाि सामान्य बढ्दो क्रममा हुिे तर
सतकपता तह भन्दा तलै हुि।
े

•

भोनल कन्काई, कमला, पखिम राप्ती, बबई लगायतमा पनि बहाि बढ्दो हुि,े मा हल्का बढ्िे तर सतकपता

तलै हुिे । कन्काई, नतिाउ,पखिम राप्ती, बबई, मोहिा, कान्रा लगायत िदीका केवह स-सािा सहायक िदीमा
आकखस्मक बहाि (Flash Flood) हुि सक्िे ।

•

भोनल प्रदे ि १, २, प्रदे ि ५ र सुदरु पखिम प्रदे िको

तराई च ुरे को भु-भाग भई बहिे प्राय सबै स-सािा

िदीहरूमा बहाि बढ्िे तिा प्रदे ि १ र सुदरु पखिम प्रदे िको भई बहिे केवह स-सािा िदीमा आकखस्मक बहाब
हुि सक्िे ।

िप जािकारीका लानग जल तिा मौसम विज्ञाि विभागको िेभसाइिः http://hydrology.gov.np/
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