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घट्िा साराांश 

 मलुकुभर गएको २४ घण्िामा विपद्का ३७ ििा घट्िाहरु भएका छि ्। 
 तिहुुँको ब्यास िगरपानलका िडा िां ९ माझफाुँिखथित दईुििा घर पवहरोमा परुरदा ११ जिाको मतृ्य,ु १ जिा 

बेपत्ता र ३ जिा घाईते । िडा िां १० अध्यारी भञ्याङ्गमा मानिबाि पवहरो आई एउिा घर पूर्ण रुपमा क्षनत 
। िडा िां ११ ओडारे खथित एक घर पवहरोमा परुरदा १ जिा बेपत्ता । 

 बाजरुाको बवुििन्दा िगरपानलका िडा िां ३ मेलविथकाखथित कोल्िीबाि कुरु जाि ेग्रामीर् कच्ची सडक  िण्डमा 
मानिबाि मािोको विथको िथदा सडकमा वहनडरहेका एक व्यखिको च्यावपएर घििाथिलमै मतृ्य ु। 

 नसरहाको लहाि िगरपानलका िडा िां १७ हररपरुखथित बलाि िोलामा दाउरा निकाल्ि गएको अिथिामा बािीले 
बगाउुँदा एक जिा बेपत्ता । 

 पसाणको बहदुरमाई िगरपानलका िडा िां २ नसनसणयारी िोलमा अनबरल बर्ाणको कारर् एक घर परु्णरुपमा भखत्कदा 
३ जिा घाईते । नछपहरमाई गाउुँपानलका िडा िां १ नमजाणपरुमा एउिा फुसको घरमा आगलागी हुुँदा ३ लाि 
५० हजार रुपैंया बराबरको क्षनत ।  

 धिरु्ाको धिौजी गाउुँपानलका िडा िां ४ मा िेतमा काम गरररहेको समयमा अचािक जगांली बदेलले आक्रमर् 
गदाण दईु जिा घाईते । 

३० असार २०७७ 

िेपाल सरकार 

गहृ मन्रालय 

राविय विपद् जोखिम न्यूिीकरर् तिा व्यिथिापि प्रानधकरर्  

SitRep 

# २३ 

 

मतृ्य ुसांख्या 
१२ 

 

हराएको 

३ 

 

घट्ना संख्या 

३६ 

 

घाइते 

११ 

 

अनमुाननत क्षनत रु. 

३८,४३,००० 

 

सडक अवरोध 

४ 

 

चौपाया क्षनत 

१४ 

िपेालमा विनभन्न खजल्लामा गरेर ११ थिािमा पवहरो, १२ थिािमा अनबरल िर्ाण, ६ थिािमा आगलागी, ४ थिािमा 
बािीका घििा भएका छि ्। २ थिािमा मािोको विथको िसेर क्षनत पयुाणएको छ, १ थिािमा जांगली बदेलले 
आक्रमर् गरेको छ । यी घििामा परेर १२ जिाको मतृ्य,ु ११ जिा घाईते र ३ जिा बेपत्ता छि ्। ४ थिािमा 
बािो अबरुद्ध भएका छि ्।  
 
 

२०७७ बैशाख देखख असार ३० सम्मका खिपद्का मुख्य घट्नाहरुको खििरण 

पखहरो बाढी  चट्याङ्ग 

मृत्यु बेपत्ता घाइते मृत्यु बेपत्ता घाइते मृत्यु बेपत्ता घाइते 

९५ ४२ ८२ ५ ६ ३ ४७ ० १६१ 

२०७७ जेठ ३० मनसुन सुरु भएदेखख असार ३० सम्मका खिपद्का मुख्य घट्नाहरुको खििरण 

पखहरो बाढी चट्याङ्ग 

मृत्यु बेपत्ता घाइते मृत्यु बेपत्ता घाइते मृत्यु बेपत्ता घाइते 

९३ ४२ ८१ २ ५ १ १७ ० ४२ 
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घट्िा साराांश... 
 म्याग्दीको गते धिलानगरी गाउुँपानलका िडा िां ७ ताकममा घरमा आगो फुकी सनुतरहेको बेला अचािक 

शरररमा आगो सल्कि जाुँदा एक जिा घाईते । 
 काथकीको पोिरा महािगरपानलका िडा िां ३२ खथित एक घरमा खचया उमाल्ि दाउरोमा पेट्रोल रािी आगो 

बाल्िे क्रममा अचािक उि आगोले पोल्ि गई एक जिा घाईते । 
 थयाङ्जाको पतुलीबजार िगरपानलका िडा िां १ नसराफखथित एक िकण सप परुरएको र एक जिा घाईते । अजुणि 

चौपारी गाउुँपानलकामा िडा िां ६ मा एक गोठ पवहरोले परुीदा १ भैसीीँ,  १ गोरु र ३ ििा बाख्रा मरेको । 

 सांििुासभाको गते िाुँदबारी िगरपानलका िडा िां १ खथित एक घरमा मानिबाि मािोको नडथको झरी घर 
परु्णरुपमा क्षनत भई २ लाि रुपैंया बराबरको क्षनत । 

 मोरङको गते नबराििगर महािगरपानलका िडा िां १४ महतो िोलखथित एक घरमा अचािक आगलागी  हुुँदा 
घर, घर नभर रहेको काठ दाउरा जनल ५० हजार रुपैंया बराबरको क्षनत । 

 उदयपरुको नरयगुा िगरपानलका िडा िां २ खथित सकु्िाई िोला बाुँध भखत्कई सििुा िमिुा िोलमा पनस १६ 
घर डिुािमा । 

 धिकुिाको छिर जोरपािी गाउुँपानलका िडा िां २ िोप्िोलमा अनबरल बर्ाणका कारर् एक गोठ भखत्कदा ४ 
ििा बाख्राको मतृ्य ुर ७० हजार रुपैंया बराबरको क्षनत । 

 सोलिुमु्बकुो दधुकोशी गाउुँपानलका िडा िां ६ खथित श्री सगरमािा माविको कायाणलय भििको गाह्रो भखत्कई 
शौचालय भिि समेत पूर्णरुपमा भखत्कई २० लाि रुपैंया बराबरको क्षनत । 

 सलाणहीको ईश्निरपरु िगरपानलका िडा िां १५ खथित एक घर अनबरल  बर्ाणको कारर् परु्णरुपमा भखत्कदा ८० 
हजार रुपैंया बराबरको क्षनत । िडक िगरपानलका िडा िां १ खथित अको एक घर अविरल िर्ाणको कारर् 
भखत्कदा ५० हजार रुपैंया बराबरको क्षनत । नबष्र् ुगाउुँपानलका िडा िां ८ बथिे थिनत एक गोठघर अनबरल 
बर्ाणको कारर् परु्णरुपमा भखत्कदा ४० हजार रुपैंया बरािरको क्षनत । 

 सप्तरीको डाक्िेश्वरी िगरपानलका िडा िां ३ खथित एक घर अनबरल बर्ाणको कारर् भखत्कदा ५३ हजार रुपैंया 
बराबरको क्षनत । नतलाठी कोईलाडी गाउुँपानलका िडा िां १ बेल्हीखथित िाडो िोलाको पािी एउिा पोिरीमा 
पथदा अन्दाजी १००००० ओिा माछा भागेको र अको एक ग्यारेजमा पािी पसी मेशिरी सामाि, मोिरपािण 
गरी ५० हजार रुपैंया बराबरको क्षनत । 

 रौतहिको गविमाई िगरपानलका िडा िां ९ मलावहिोलमा अनबरल बर्ाणको कारर् एउिा घर परु्णरुपमा भखत्कई 
१७ लाि रुपैंया बरािरको क्षनत । परोहा िगरपानलका िडा िां ९ रामपरुिाांप खथित ७ ििा घरगोठ आांखशक 
रुपमा क्षनत हुुँदा ४ लाि रुपैंया बराबरको क्षनत । 

 रुकुम पूिणको नसथिे गाउुँपानलका िडा िां १ रतिुामारेमा मानििाि पवहरो आई एक घर भखत्कएको । 

 ििलपरासी पखिमको सथुता गाउुँपानलका िडा िां ३ मा अनबरल िर्ाणका कारर् एक घर पूर्ण रुपमा भखत्कदा  
६० हजार रुपैंया बराबरको क्षनत । 

 रुकुम पखिमको बावफकोि गाउुँपानलका िडा िां १ पालाकोिखथित िडा थिाथ्य कायाणलय भििमा नबद्यतुको 
तार सिण भई आगलागी हुुँदा और्धी तिा खजखन्स सामािहरु जनल २ लाि रुपैंया बराबरको क्षनत । 

 कैलालीको घोडाघोडी िगरपानलका िडा िां ११ भलिुामा भे १ ज ९२४ िां को जीप पावकण ङ्ग गरररािेको 
अिथिामा अचािक आगलागी हुुँदा जीपको अगाडीको भागमा क्षनत । 
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घट्िा साराांश... 
 रौतहिको गौर िगरपानलका िडा िां २ मसुहर िोलमा अनबरल बर्ाणको कारर् ४ ििा कखच्च घर भत्कदा  ८८ 

हजार रुपैंया बराबरको क्षनत । 
 पिणतको जलजला गाउुँपानलका िडा िां ३ को नसमािामा पिे बेिी पोिरा सडक िण्डको आुँ िोलामा  बेिीबाि 

पोिरा तफण  जादै गरेको बलेरो जीप हीलो मािोमा फथि गएकोमा मानिबाि िुङ्गा मािो सवहतको लेदो आई 
उि खजपको आधा भाग परुरि गई बािो परु्ण रुपमा अबरोध भएको । 

 ििलपरासी पूिणको नरबेर्ी गाउुँपानलका िडा िां २ खघउिोलाखथित पिुण पखिम लोकमागणमा अनबरल बर्ाणको 
कारर् पवहरो आई उि लोकमागण परु्णरुपमा बन्द भएको । उि पवहरोमा परी १ ििा ट्रक र १ ििा कार 
सामान्य क्षनत । 

 ििलपरासी पखिमको सरािल गाउुँपानलका िडा िां ६ खथित झरही िोला र धििेा िोलामा अनबरल बर्ाणको 
कारर् पािीको बहाि बढ्ि गई रामपरु िडौिा, मधिनलया र िौनडहिा गाुँउमा पािी पथि गई ४२ घर डबुािमा 
परेको  । जस मध्ये १० घर पररिार आफन्तको घरमा गई बसेको । 

 

 

सडक अिरोध 
 

 भोजपरुको ट्यामकेमैयमु गाउुँपानलका िडा िां २ श्रीदलेखथित मध्य पहाडी लोकमागणमा नबगत केवह ददिदेखि 
परेको अविरल िर्ाणको कारर् सडक देखि मानििाि पवहरो झरर िािो परु्णरुपमा अिरोध भएको । 

 तिहुुँको ब्यास िगरपानलका िडा िां ३ मादी पलु िखजकै पृ् बी राजमागणमा मानिबाि पवहरो आई बािो 
अिरोध भएको । 

 थयाङ्जाको पतुली बजार िगरपानलका िडा िां १ नसराफखथित नसद्धािण राजमागणमा पवहरो जाुँदा बािो परु्णरुपमा 
अिरुद्ध । 

 कुश्मा िगरपानलका िडा िां ८ चिुाखथित पोिरा-बागलङु्ग सडक िण्डमा मानिबाि पवहरो आई बािो परु्ण 
रुपमा अबरुद्ध भएको ।  

 

 
 

प्रनतकायण 
 
 सरुक्षा निकायको िोलीबाि पवहरोमा परुरएर िेपत्ता भएका व्यखिहरुको थिािीयको सहयोगमा िोजी कायण भइरहेको,  

घाईतेलाई थिािीय थिाथ्य उपचार केन्रहरुमा पयुाणइएको । सािै पवहरोका कारर् अबरुद्व बिकेो बािो िोल्ि ेप्रयास 
भइरहेको ।  
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िर्ाणको साराांश 
असार २९ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि असार ३० गते ०८:४५ बजे सम्म 

आज नमनत २०७७/०३/३० गते नबहाि ०८:४५ बजे २१९ ििा िर्ाण मापि केन्रहरु (मािब 
सांचानलतः ५० र थिचानलतः १६९) मा मापि गररएको िर्ाणको वििरर् अिसुार १३१ ििा केन्रहरुमा 
िर्ाण भएको छ (खचर १)। उि केन्रहरु मध्ये सबै भन्दा बवि िर्ाण (१२१.६ नम. मी.) थयाङ्जा 
खजल्लाको चापकोि केन्रमा मापि गररएको छ। िर्ाण मापि भएका केन्रहरु मध्ये २ ििा केन्रमा 
१०० नम. मी. भन्दा बवि, १२ ििा केन्रमा ५० नम. मी. भन्दा बवि, २७ ििा केन्रमा २५ नम. 
मी. भन्दा बवि र ५८ ििा केन्रमा १० नम. मी. भन्दा बवि िर्ाण मापि भएको छ। 

 

 

    खचर १: दैनिक िर्ाण (छायाांवकत रांग) तिा केन्रको अिखथिती (गोलाकार सांकेत) 
 

    िर्ाण तिा जलिाय ुसम्बखन्ध िप जािकारीको लानग www.dhm.gov.np/climate/ मा हेिुणहोस। 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.dhm.gov.np/climate/
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बािी पूिाणिमुाि  
असार ३० (मगंलबार) ( विहान ७ बज े दवेि २४ घण्टा) 

 आज  कोशी र नारायणीमा बहाि बहाि केवह घट्ने भएतापवन नदीमा बहाि  सतकक ता तह भन्दा केवह मात्र 

तल हुने । कणाकलीमा बहाि सामान्य बढ्न,े महाकालीमा सामान्य घट्ने तथा  सबमैा बहाि सतकक ता भन्दा 

तल ैहुन।े  

 आज कन्काई, कमला, बागमती, पविम राप्ती, वतनाउ, बबई लगायतमा बहाि बढ्दो हुने तर सतकक ता तल ै

हुन े। आज कन्काई ,बागमती, वतनाउ, पविम राप्ती र बबईका  केवह  स-साना सहायक नदीमा आकवममक 

बहाि (Flash Flood) हुन सके्न । 

 आज प्रदशे १, २,  बागमती प्रदशे भई बहन ेस-साना नदीमा बहाि सामान्य बढ्ने, गण्डकी, प्रदशे ५, कणाकली 

प्रदशे र सदुरूपविम प्रदशे भई बहन ेस-साना नदीमा बहाि उल्लखे्य बढ्ने र सतकक ता आसपास पुग्न सक्नन े

पुिाकनमुान छ ।   

 आज ईलाम, झापा, मोरङ, उदयपरु, वसन्धलुी, मकिानपुर, बारा, पसाक,  काभ्रपेलाञ्चोक, का.उपत्यका, गोरिा, 

लमजङु, तनहूँ, मयाङजा, कामकी, बागलङु, पिकत, निलपरासी, गलु्मी, पाल्पा, अघाकिाूँची रूपन्दहेी, 

कवपलबमत,ुदाङ, रोल्पा, रूकुम, प्यठुान, सल्ल्यान, बर्दकया, कैलाली, सिुते, दलैिे, जाजरकोट, अछाम, बाजरुा, 

बझाङ, डडलधेरुा, बतैडी दाचुकला भई बहन ेस-साना नदी जलाधारमा क्षवणक मध्यम बर्ाक भई आकवममक बहाि हुन 

सके्न सभंािना रहकेो छ । 

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

 

http://hydrology.gov.np/

