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गृह मन्रालय
राविय विपद् जोखिम न्यूिीकरण तिा व्यिस्िापि प्रानधकरण

२६ असार २०७७

दै निक विपद् बुलेविि

२५ असार नबहाि १०:०० बजेदेखि २६ असार नबहाि १०:०० बजे सम्म
िेपालमा आज भारी िषाकसँगै १४ स्िािमा पवहरो गएको छ । नसन्धुपाल्चोकको बाह्रनबसे िगरपानलका र भोिे कोशी

गाउँपानलकामा वहजो गएको पवहरोमा एकजिा घाईते र एकजिा बेपत्ता िप भई आजसम्म जम्मा २ जिाको मृत्यु,
२१ जिा बेपत्ता र ७ जिा घाईते भएका छि् । कास्कीको पोिरा महागरपानलका सराङकोिमा पवहरोमा परे र ४
ु ा सािै ९ जिा घाईते भएका छि् भिे हेम्जामा गएको पवहरोमा १ जिाको मृत्यु भएको छ ।
जिाको मृत्यु हुिक
लमजुङ्गको बेनसशहर िगरपानलकामा गएको पवहरोमा परे र ३ जिाको मृत्यु, ३ जिा घाईते भएका छि् । दै लेिमा
सपकले िोकेर एकजिा र धिकुिामा ढुं गा िसेर एकजिाको मृत्यु भएको छ । यसै गरी नसन्धुलीको ३ स्िाि, मकिािपुर
र प्युठाि गरी ४ स्िािमा बािो अबरुद्ध भएका छि् ।

मृत्यु सं ख्या

हराएको

१०

१२

घट्ना संख्या

घाइते

अनमु ाननत क्षनत रु.

२९

२१

१,८६,११,०००

सडक अवरोध

चौपाया क्षनत

४

१२

घट्िा सारांश



ु भर गएको २४ घण्िामा विपद्का २९ ििा घट्िाहरु भएका छि् ।
मुलक

कास्की पोिरा महािगरपानलका िडा िं.१८ सराङकोि गोठादीखस्ित एक घरमा मानिबाि पवहरो झरी घर

ु ा सािै ९ जिा
पुररदा घरमा रहे का तिा जन्मददिको पािीमा आएका पाहुिाहरु सवहत ४ जिाको मृत्यु हुिक
घाईते भएका छि् । यस्तै िडा िं.१७ छोरे पाििमा पवहरोमा परी ३ जिा घाईते भएका छि् । िडा िं.२५
हे म्जामा पवहरोमा पुररएर एकजिाको मृत्यु भएको र घर िखजकै िोरमा रहे का ३ ििा बाख्रा पवहरोमा पुररएको
छ। िडा िं २६ पैतेडाडामा एउिा घर पवहरोमा पुररदा एकजिा बेपत्ता भएको छ भिे िडा िं 19 तल्लोडाडामा

पवहरोमा परे र एउिा गोरु र एउिा भै सी मरे को छ । यसै गरी माछापुछ्रे गाउँपानलका िडा िं. ९ च ुङडुङमा
पवहरोमा परे र एउिा घर भखत्कएको छ ।


ु ा सािै
लमजुङ बेनसशहर िगरपानलका िडा िं.७ सातनबसेखस्ित एक घरमा पवहरो िस्दा ३ जिाको मृत्यु हुिक
३ जिा घाईते भएका छि् ।



म्याग्दी धिलानगरी गाउँपानलका िडा िं. ६ मराङ ररिामा घण्िीबाङ नभरबाि अचािक आएको पवहरोमा २
ििा घर पुररदा १० जिा सम्पकक विवहि भएका छि् भिे अन्य दुई घरमा सामान्य क्षनत पुगक
े ो छ ।



धिकुिा महालक्ष्मी िगरपानलका िडा िं.७ अिौलेमा िािेपािीको पाइप नमलाउि जािे क्रममा मानिबाि ढुं गा
झरे र िाउकोमा लानग एक जिाको मृत्यु भएको छ ।



दै लेि िारायण िगरपानलका िडा िं.२ कुषाडामा आफ्िै घरमा सुनतरहे को अबस्िामा सपकले िोक्दा एक जिाको
ु ा सािै अन्य एकजिा घाईते भएको छ ।
मृत्यु हुिक
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घट्िा सारांश...


ििलपरासी पखिम प्रतापपुर गाउँपानलका िडा िं. ७ जगिािपुरमा धारामा जािे क्रममा अचािक सपकले िोकी
एकजिा घाईते भएको छ ।



िुिाकोि नलिु गाउँपानलका िडा िं. १ बोरापािीमा घर िखजकै बािोमा िेल्िे क्रममा अचािक सपकले िुट्टामा
िोक्दा एक बानलका घाईते भएकी नछि् ।



पिकत जलजला गा.पा- 4 फड्के ढु ङ्गामा जङ्गलमा घाँस काट्िे क्रममा अचािक बाघले आक्रमण गदाक एकजिा
घाईते भएको छ ।



बैतडी पुचौडी ि.पा- 9 पुजरीगाउं मा िडा कायाकलयबाि घरतफक फककिे क्रममा खचतुिाले आक्रमण गदाक एकजिा
घाईते भएको छ ।



पसाकको पोिररया िगरपानलका िडा िं.१ बिकिु िाको एकघरमा अचािक आगलागी हुँदा ३ ििा िनस जलेर
मिुक
क ा सािै ६ लाि रुपैयाँ बराबरको क्षनत भएको छ ।



रौतहिको गढीमाई िगरपानलका िडा िं.२ हनिििमा दुई ििा घर अनबरल िषाकको कारण पुणरु
क पमा भखत्कई
२ लाि ११ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षनत भएको छ ।



लमजुङ्ग िेनससहर िगरपानलका िडा िं.६ मा अनबरल िषाकको कारण एउिा घरको एकापट्टीको गाह्रो भखत्कएको
र अको एक घरमा मानिबाि पवहरो आई आंखशक क्षनत भएको छ ।



रुकुम पखिम बाँवफकोि गाउँपानलका िडा िं. २ िरीबोिखस्ित एक घरगोठमा अचािक आगलागी हुँदा गोठमा
रहे का ४ ििा बख्रा जलेर मरे का छि् ।



झापा अजुि
क धारा िगरपानलका िडा िं.६ खस्ित एक गाई गोठमा नबजुलीको तार सिक भई आगलागी हुँदा गोठमा
रहे को पराल, काठ समेत पुणक रुपमा जली ३ लाि रुपैंया बराबरको क्षनत भएको छ ।



खचतिि भरतपुर महािगरपानलका िडा िं.३ कमलिगरखस्ित एक होलसेल औषधी पसलमा नबद्युत सिक भई
आगलागी हुँदा १ करोड ५० लाि रुपैंया बराबरको क्षनत भएको छ ।



काठमाण्डौ तारकेश्िर िगरपानलका िडा िं.५ दाहालिोकखस्ित एक कृवष फमकमा अनबरल बषाकतको कारण
कमेरो िोलामा आएको बाढी पसी फमकमा रहे को तरकारी िष्ट भएको छ ।



दोलिा खजरी िगरपानलका िडा िं.५ नलङकिमा अविरल बषाकको कारण पवहरो आउदा एउिा वकरािा पसल
पुणरु
क पमा क्षनत भई अ.रु.2500000 बराबरको क्षनत भएको ।

सडक अिरोध


नसन्धुलीको सुिकोसी गाउँपानलका िडा िं. १ कमेरे फांि िखजक मरीण लालबन्दी सडक िण्ड र बीपी राजमागक
पूणरु
क पमा अबरुद्ध भएको छ भिे काठमाण्डौबाि नसन्धुली तफक आउदै गरे को बा १० च ७८४७ िम्बरको

कार लेदो मािोले आनध भाग पुररएको छ । वफक्कल गाउँपानलका िडा िं. ६ खस्ित मध्य पहाडी लोकमागकको
नसन्धुली र उदयपुरको नसमािामा रहे को बादुरे िोलामा अनबरल बषाकको कारण पािीको बहाब बढी दुबै तफी
बािो अबरोध भएको छ ।


मकिापिुर ईन्रसरोिर गाउँपानलका िडा िं. २ नसमिेलाखस्ित नभमफेदी काठमाण्डौ सडक िण्डमा अनबरल
बषाकको कारण मानिबाि पवहरो आई दुबै तफी बािो अबरोध भएको ।



प्युठाि सरूमारािी गाउँपानलका िडा िं.४ ठु लोघुम्तीखस्ित भालुबाङ प्यूठाि सडक िण्डमा अनबरल बषाकका
कारण मानिबाि पवहरो आई बािो पूणरु
क पमा अबरूद्ध भएको छ ।
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प्रनतकायक


सुरक्षा निकायको िोलीले सपकदंश, पवहरो र जिािर आक्रमणबाि घाईतेलाई स्िािीय स्िास््य उपचार केन्रमा
पुयाकउिुका सािै पवहरोका कारण अबरुद्व बिेको बािो स्िािीयको सहयोगमा िोल्िे प्रयास भइरहे को छ ।

िषाकको सारांशः

२०७७ साल असार २५ गते नबहाि ०८:४५ बजे दे खि असार २६ गते नबहाि ०८:४५ सम्म
आज असार २६ गते नबहाि ०८:४५ बजे २१४ ििा िषाक मापि केन्रहरु (मािब सं चानलतः ३७ र
स्िचानलतः १७७) मा मापि गररएको िषाकको वििरण अिुसार १८६ ििा केन्रहरुमा िषाक भएको छ
(खचर १)। उक्त केन्रहरु मध्ये सबै भन्दा बवढ िषाक (२५०.९ नम. मी.) कास्की खजल्लाको पोिरा

विमािस्िल केन्रमा मापि गररएको छ। िषाक मापि भएका केन्रहरु मध्ये १ ििा केन्रमा २५०
नम. मी. भन्दा बवढ, २ ििा केन्रमा २०० नम. मी. भन्दा बवढ, ३ ििा केन्रमा १५० नम. मी. भन्दा

बवढ, १६ ििा केन्रमा १०० नम. मी. भन्दा बवढ, ५९ ििा केन्रमा ५० नम. मी. भन्दा बवढ, १०६
ििा केन्रमा २५ नम. मी. भन्दा बवढ र १४८ ििा केन्रमा १० नम. मी. भन्दा बवढ िषाक मापि
भएको छ।

खचर १: दै निक िषाक (छायांवकत रं ग) तिा केन्रको अिखस्िती (गोलाकार सं केत)
िषाक तिा जलिायु सम्बखन्ध िप जािकारीको लानग www.dhm.gov.np/climate/ मा हिुह
क ोस।
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ु ाि
बाढी पूिाकिम
असार २६ (शुक्रबार)


आज कोशी र िारायणीमा बहाि उल्लेख्य बढ्िे र सतककता आसपास हुिे तिा िारायणी र यसका केवह
सहायक िदीमा ितरा आसपास सम्म पनि पुग्ि सक्िे ।

कणाकली, महाकाली र यसका सहायक

िदीहरुमा बहाि बढ्दो हुिे तर सबैमा बहाि सतककता भन्दा तलै हुि।
े


आज कन्काई, कमला, बागमती लगायतमा पनि बहाि बढ्दो हुिे तर केवह सहायक िदीमा आकखस्मक
बहाि (Flash Flood) हुि सक्िे तिा केवहमा ितरा तह आसपास सम्म पुग्ि सक्िे । पखिम राप्ती, बबई
लगायतमा पनि बहाि बढ्दो हुिे तर ितरा भन्दा तलै हुिे ।



आज मेखच, विररङ, निन्दा, लोहन्रा, खचसाङिोला, नरयुगा, माउली, गगाि, िाडो, रातो, च ुररयािोला,

लालबकैया, पूिी राप्ती लगायत प्रदे श १, २ र बागमती प्रदे श, गण्डकी प्रदे श र प्रदे श ५ को मध्यपहाडी,
च ुरे र तराईबाि बहिे सािा िदीमा बहाि धेरैमा
ु ाि छ ।
सक्िे पुिाकिम


सतककता आसपास पुग्िे र केवहमा ितरा सम्म पुग्ि

ु ासभा, िोिाङ, ओिलढुङगा लगायत सबै
आज प्रदे श १ को झापा, मोरङ, सुिसरी, उदयपुर, सं िि
खजल्ला, प्रदे श २ को सबै खजल्लाहरु, बागमती प्रदे श को दोलिा, रामेछाप, नसन्धुली, नसन्धुपाल्चोक,
काभ्रेपलाञ्चोक, मकिािपुर, खचतिि, धाददङ, िुिाकोि, काठमाण्डौ उपत्यका, गण्डकी प्रदे शको ििलपरासी,
लम्जुङ, तिहू ँ, स्याङ्जा, पिकत, कास्की, म्याग्दी, बागलुङ र आसपास

खजल्ला

तिा प्रदे श ५ को

तराईको खजल्ला भई बहिे स-सािा िदीमा आकखस्मक बहािको उच्च सं भाििा रहेको छ ।
िप जािकारीका लानग जल तिा मौसम विज्ञाि विभागको िेभसाइिः http://hydrology.gov.np/
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