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दैनिक विपद् बलेुविि 
३० असार विहाि १०:०० बजेदेखि ३१ असार नबहाि १०:०० बजे सम्म 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

घट्िा साराांश 

 मलुकुभर गएको २४ घण्िामा विपद्का २१ ििा घट्िाहरु भएका छि ्। 
 स्याङ्जाको कालीगण्डकी - ४ िहरे िोलामा बाढी आएको भनि गाउँका ६ जिा पैदल बाढी हेिन गएकोमा एक्कासी मानिबाि 

पवहरो आई निजहरु परुरएको । प्रहरी र स्िािीयले िोजतलास गिे क्रममा २ जिाको घाईते अिस्िामा उद्धार, ३ जिा 
मतृ्य,ु १ बेपत्ता । सोही गाउँमा एक व्यखिको धन्सार भखत्कँदा २ ििा गाई मरेको । नबरुिा गाउँपानलका िडा िां. ६ 
धरादीको एक घर भखत्कँदा भईु तलामा रहेको ६ ििा बाख्रा परुरएर मरेको र अन्य सामाग्री समेत गरी ४ लाि ५० 
हजार रुपैया ँिराबरको क्षनत । 

 ििलपरासी पूिनको गैंडाकोि िगरपानलका िडा िां. १२ नसख्रौली िारायणी िदीको वकिारमा रहेको िेतको पािी किाउि े
क्रममा तीि व्यखिलाई जांगली बदेंलले आक्रमण गरर घाईते । मद्यनबन्द ुिगरपानलका िडा िां. २ कुमालिारमा एउिा 
गोठ मानिबाि पवहरो आई परुरएको । पाखहहिन्दि गाउँपानलका िडा िां.१ बढकी सिुरीमा एउिा घरको भान्सा कोठा 
राती परेको अनबरल बर्ानको कारण भखत्कँदा ५० हजार रुपैयाँ बराबर क्षनत ।  

 मोरङको बवुढगांगा गाउँपानलका िडा िां. ४ गोकुिाको एकघरमा अचािक आगलागी हुँदा १ लाि रुपैया ँबराबरको क्षनत 
। अनबरल बर्ानपनछ खचसाङिोलामा आएको बाढीको कारण आसपासमा रहेका जनमि किाि गरर बगाउँदा कािेपोिरी 
गाउँपानलका िडा िां. ५ को २०० बिा विकको रुि लगायत १० जिा व्यखिहरुले लगाएको केरा र  मेिा िेती समेत 
जग्गा बगाउँदा ३ करोड २० लाि ६६ हजार रुपैंया बराबरको क्षनत । 

३१ असार २०७७ 

िेपाल सरकार 

गहृ मन्रालय 

राविय विपद् जोखिम न्यूिीकरण तिा व्यिस्िापि प्रानधकरण  
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सडक अवरोध 

० 

 

चौपाया क्षनत 

११ 

िपेालमा विनभन्न खजहलामा गरेर ७ स्िािमा पवहरो, ८ स्िािमा अनबरल िर्ान, ४ स्िािमा आगलागी, १ स्िािमा 
बाढी र १ स्िािमा जांगली बदेलबाि आक्रमणका घििा भएका छि ्। यी घििामा परेर ३ जिाको मतृ्य,ु ६ 
जिा घाईते र १ जिा बेपत्ता छि ्। कररि ३ करोड ७९ लाि ८९ हजार रुपैंया बराबरको सम्पनत क्षनत भएको  
छ ।  
 

 

२०७७ बैशाख देखख असार ३१ सम्मका खिपद्का मुख्य घट्नाहरुको खििरण 

पखहरो बाढी  चट्याङ्ग 

मृत्यु बेपत्ता घाइते मृत्यु बेपत्ता घाइते मृत्यु बेपत्ता घाइते 
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२०७७ जेठ ३० मनसुन सुरु भएदेखख असार ३१ सम्मका खिपद्का मुख्य घट्नाहरुको खििरण 

पखहरो बाढी चट्याङ्ग 
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घट्िा साराांश... 
 महोत्तरीको जलेश्वर िगरपानलका िडा िां. ६ सयुनहाईमा अनबरल बर्ानको कारण एउिा घरको नभत्ता भखत्कँदा १ लाि ५० 

हजार रुपैया ँ बराबरको क्षनत । 
 रौतहिको गौर िगरपानलका िडा िां. २ मसुहर िोलको एक घर अनबरल बर्ानको कारण भखत्कँदा २ लाि रुपैया ँबराबरको 

क्षनत । 
 लनलतपरुको महाांकाल गाउँपानलका िडा िां.६ हवुििारको एक घरको नभत्ता अनबरल बर्ानको कारण भखत्कँदा ५७ हजार 

रुपैयाँ बराबरको क्षनत । माहाांकाल गाउँपानलका िडा िां ३ िोरभञ्ज्याङ खस्ित एक कखचच घरमा अगेिोमा सकुाउि 
रािेको दाउराबाि आगो सखहकदा अचािक आगलागी हुँदा घर र घरमा भएको लत्ताकपडा, फनिनचर र अन्नपात, िगद गरी 
१० लाि ९ हजार रुपैंया बराबरको क्षनत । लनलतपरु महािगरपानलका िडा िां २८ हररनसवद्धखस्ित एक फनिनचर पसलमा 
अचािक विजलुी सिन भई  आगलागी । आगलागीबाि फनिनचरका सामाि तिा सांगै रहेको अको एक खस्िल एण्ड मेिल 
पसल समेत आगलागीमा पदान ६ लाि ९७ हजार रुपैंया बराबरको क्षनत । 

 बाग्लङुको जैमीनि िगरपानलका िडा िां. ९ सरादे पैयिुन्िापमा मानिबाि आएको पवहरोले एउिा घर र गोठ परुरई 
पणुनरुपमा क्षनत । अनबरल बर्ानको कारण बरेङ गाउँपानलका िडा िां.१ धहुलबुासकोि कडेरीमा मानिबाि आएको पवहरोले 
एउिा गोठ परुरई गोठ नभर रहेको एउिा भैसी मरेको । िडा िां.२ भण्डारामा अको एउिा घर मानिबाि पवहरो आई 
घर पणुनरुपमा क्षनत । 

 पाहपाको नतिाउ गाउँपानलका िडा िां.३ झमु्सामा सांचानलत एउिा पोखहि फमनमा अविरल बर्ानको कारण वहलो मािो 
सवहतको भल पनस फमनमा रहेका ३०० ििा ब्रोईलर कुिरुा मदान ४ लाि रुपैयाँ बराबरको क्षनत भएको छ । 
बगिासकानल गाउँपानलका िडा िां.१ भलिुाचौरखस्ित मानिबाि पवहरो आई एक घर परुरँदा २ लाि ५० हजार रुपैयाँ 
बराबरको क्षनत । नतिाउ गाउँपानलका िडा िां.३ झमु्सामा रहेको दगुान मखन्दर र नतहलोत्तमा मवहला जि जागरण आमा 
समहुको भिि मानिबाि पवहरो आई पूणनरुपमा क्षनत हुँदा ३० लाि रुपैया ँबराबरको क्षनत । तािसेि िगरपानलका िडा 
िां ४ लहरे वपपलखस्ित बजाज शो -रुममा मोिरसाइकल ममनत गिे क्रममा अचािक िाईररङ सिन भई आगलागी हुँदा एक 
जिा घाईते । आगोलागीबाि शो -रुममा सामान्य क्षनत । 

 रुपन्देहीको लखुम्बिी सास्कृनतक िगरपानलका िडा िां. २ भजुवहयामा एक घर िर्ानदको कारण भत्कीीँदा घरमा रहेको एउिा 
िसी मरेको र १ लाि ६० हजार रुपैया ँबराबरको क्षनत ।  

 

 
 

प्रनतकायन 
 
 सरुक्षा निकायको िोलीबाि पवहरोमा परुरएर िेपत्ता भएका व्यखिहरुको स्िािीयको सहयोगमा िोजी कायन भइरहेको,  

पवहरो, आगलागी र बदेँलको आक्रमणका घाईतेलाई स्िािीय स्िास््य उपचार केन्रहरुमा पयुानइएको । 
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िर्ानको साराांश 
असार ३० गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि असार ३१ गते ०८:४५ बजे सम्म 

आज नमनत २०७७/०३/३१ गते नबहाि ०८:४५ बजे २२४ ििा िर्ान मापि केन्रहरु (मािब 
सांचानलतः ५२ र स्िचानलतः १७२) मा मापि गररएको िर्ानको वििरण अिसुार १६५ ििा केन्रहरुमा 
िर्ान भएको छ (खचर १)। उि केन्रहरु मध्ये सबै भन्दा बवढ िर्ान (८८.६ नम. मी.) लमजङु 
खजहलाको बेनससहर केन्रमा मापि गररएको छ। िर्ान मापि भएका केन्रहरु मध्ये ४ ििा केन्रमा 
५० नम. मी. भन्दा बवढ, १९ ििा केन्रमा २५ नम. मी. भन्दा बवढ र ५४ ििा केन्रमा १० नम. 
मी. भन्दा बवढ िर्ान मापि भएको छ। 

 

 

    खचर १: दैनिक िर्ान (छायाांवकत रांग) तिा केन्रको अिखस्िती (गोलाकार सांकेत) 
       

    िर्ान तिा जलिाय ुसम्बखन्ध िप जािकारीको लानग www.dhm.gov.np/climate/ मा हेिुनहोस। 
 
 

बाढी पूिानिमुाि  
असार ३१)ाटण्ा ४२ िख े  जेब ७ जाहाव (  )िाबिार(  

 आख  कोशी ,वारायणी,कणााली  ,हहाकाली र यसका सहायक व ीहा साहा य ाण्िर ीव ेाहा  सिहैा िहाा 

साका ाा भ  ा ाल ैीवे।  

 आख क काई  ,कहला,  िागहाी  ,ीजाह राश्ची ,जावात ,ििई लगायाहा िहाा  साहा य ाण्िर ीव े ार 

साका ाा ाल ैीवे । आख क काई ,िागहाी ,जावात ,ीजाह राश्ची र ििईका  केजह  स-सावा सहायक व ीहा 

िहाा ााहवााहक भीहा ियव े र केजहहा आकजआहक िहाा ीव े यबव सपभाावा रहकेो ा । 

 आख  शेका ाराई र चार भई िहव ेस -सावा व ीहा िहाा साहा य रहवे ाहा हायीहा ी भा-भाग  भई िहवे 

स -सावा व ीहा िहाा केजह ियव ेार साका ाा भ  ा ाल ैीवे ।   

 आख त यीार  ,जस बाली ,हकाावीार ,सश्चरी  ,काञ्चेीलाभ्रोक ,का.तीायका  ,वाााकोण् ,गोरबा ,लहखाल 

,ीाहीा  , ाल ,रोहीा ,सहहयाव ,रोहीा ,भका ह ,कैलाली ,कभ्रवीार ,साबाु , लैबे ,खाखरकोण् ,  लबेा रा ,

सावा व ीहा आकजआहक िहााको  यबव सपभाावा रहकेो ा ।-िाै ी  ाचााला भई िहव ेस 

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

 

http://www.dhm.gov.np/climate/
http://hydrology.gov.np/

