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दैनिक विपद् बलेुविि 
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घट्िा साराांश 

 मलुकुभर गएको २४ घण्िामा विपद्का ११ ििा घट्िाहरु भएका छि ्। 
 कास्की माछापछेु्र गाउँपानलका िडा िां. ८ िोरामिु पािामा अनबरल बर्ाातको कारण एक घर पछानडबाि पवहरो 

आई घरको साईडमा रहेको १ ििा कोठा परुरदा उक्त कोठामा सतेुका ३ जिाको मतृ्य ु। 
 सल्यािको कपरुकोि गाउँपानलका िडा िां. ५ साउिेपानिको पोनल जांगलमा घर पोत्न ेमािो िने्न क्रममा एक व्यखक्त 

मािोको विस्कोले परुरई घाईते । 
 िोिाङको रािबेशी गाउँपानलका िडा िां. २ िापाा डाँडाँिोलखस्ित एक घरमा अचािक आगलागी हुँदा ३ लाि रुपैया ँ

बराबरको क्षनत ।  
 सोलिुमु्बकुो माप्य दधुकोशी गाउँपानलका िडा िां.१ वकिाइखस्ित एक घरमा आगलागी हुँदा घर ३ लाि रुपैयाँ 

बराबर क्षनत । 
 बाराको देिताल गाउँपानलका िडा िां. ३ को एक गोठमा लामिटेु्ट धपाउि बालेको घरुबाि आगो सखल्कई आगलागी 

हुँदा गोठ घर पणुारुपमा जली २ लाि रुपैया ँबराबरको क्षनत । नसम्रौिगि िगरपानलका िडा िां. ५ किकपरुको 
एकघरमा घरुबाि आगो सखल्कई अचािक आगलागी हुँदा १ लाि रुपैया ँबराबरको क्षनत । 

 रौतहिको राजपरु िगरपानलका िडा िां. ४ मा अनबरल बर्ााका कारण घरनभत्र पािी पनस घर पणुारुपमा भखत्कँदा ३ 
लाि ५० हजार रुपैया ँबराबरको क्षनत ।  

२ साउन २०७७ 

िेपाल सरकार 

गहृ मन्त्त्रालय 

राविय विपद् जोखिम न्त्यूिीकरण तिा व्यिस्िापि प्रानधकरण  
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अनमुाननत क्षनत रु. 

१४,५०,००० 

 

सडक अवरोध 

३ 

 

चौपाया क्षनत 

० 

िपेालमा विनभन्न खजल्लामा गरेर ५ स्िािमा आगलागी, ३ स्िािमा पवहरो, १ स्िािमा अविरल िर्ाा, २ स्िािमा मािोको 
विस्को िस्ि ेघििा भएका छि ्। यी घििामा परेर ३ जिाको मतृ्य,ु १ जिा घाईते भएका छि ्। पवहरोका कारण 
३ स्िािमा बािो अबरुद्ध भएका छि ्।  
 
 

२०७७ बैशाख देखख साउन १ 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 साउन १ सम्मका खिपद्का मुख्य घट्नाहरुको खििरण 

पखहरो बाढी चट्याङ्ग 
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 ििुाकोिको ककिी गाउँपानलका िडा िां ४ रानिपौिाखस्ित एक घरमा नबधतु सिा भई आगलागी हुँदा २ लाि रुपैंया 
बराबरको क्षती । 

सडक अिरोध 

 पाल्पाको नतिाउ गाउँपानलका िडा िां ३ खस्ित नसद्धािा राजमागा अन्त्तगात मानिबाि िुङ्गा र मािो िनस बािो पूणारुपमा 
अबरोध । 

 दाच ुालाको शैल्यखशिर िगरपानलका िडा िां ६ तेछाालेकखस्ित रानत परेको अनबरल बर्ााका कारण गोकुलेश्वर दाच ुाला सडक 
िण्डमा सडकको मानि बाि पवहरो आई सडक अबरुद्ध । 

 भोजपरु खजल्लाको भोजपरु िगरपानलका िडा िां ३ बासबोिे खस्ित अनबरल बर्ााको कारणले मध्य पहाडी लोकमागा सडक 
िण्डमा मानिबाि पवहरो गई पूणारुपमा अबरोध । 

 

प्रनतकाया 
 सरुक्षा निकायको िोलीबाि पवहरोमा परेर घाईते भएका व्यखक्तलाई स्िािीय स्िास््य उपचार केन्त्रमा पयुााइएको 

। आगलागी नियन्त्त्रणमा नलएको र पवहरोका कारण अबरुद्व बिकेो बािो िोल्िे प्रयास भइरहेको ।  

िर्ााको साराांश 
साउि ०१ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि साउि ०२ गते ०८:४५ बजे सम्म 

आज नमनत २०७७/०४/०१ गते नबहाि ०८:४५ बजे १९० ििा िर्ाा मापि केन्त्रहरु (मािब 
सांचानलतः १६ र स्िचानलतः १७४) मा मापि गररएको िर्ााको वििरण अिसुार १२३ ििा केन्त्रहरुमा 
िर्ाा भएको छ (खचत्र १)। उक्त केन्त्रहरु मध्ये सबै भन्त्दा बवि िर्ाा (१४५ नम. मी.) कास्की 
खजल्लाको लमु्ले केन्त्रमा मापि गररएको छ। िर्ाा मापि भएका केन्त्रहरु मध्ये १ ििा केन्त्रमा १०० 
नम. मी. भन्त्दा बवि, ८ ििा केन्त्रमा ५० नम. मी. भन्त्दा बवि, २१ ििा केन्त्रमा २५ नम. मी. भन्त्दा 
बवि र ५४ ििा केन्त्रमा १० नम. मी. भन्त्दा बवि िर्ाा मापि भएको छ। 

 

 

    खचत्र १: दैनिक िर्ाा (छायाांवकत रांग) तिा केन्त्रको अिखस्िती (गोलाकार सांकेत) 
    िर्ाा तिा जलिाय ुसम्बखन्त्ध िप जािकारीको लानग www.dhm.gov.np/climate/ मा हेिुाहोस। 

http://www.dhm.gov.np/climate/
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बािी पूिाािमुाि  
श्रािण ०२ (शकु्रबार) (विहाि ७ बजे  देखि २४ घण्िा) 

 आज  कोशी, िारायणीमा बहाब सामान्त्य घिबि हिेु, कणााली , महाकाली र यसका सहायक िदीमा 
बहाब बढ्िे तर सबैमा बहाि  सतका ता भन्त्दा तलै हिेु ।  

 आज कन्त्काई, कमला, बागमती, पखिम राप्ती, नतिाउ, बबई लगायतमा बहाि बढ्िे तर सतका ता तलै 
हिेु । आज कन्त्काई , कमला, पखिम राप्ती र बबईका  केवह  स-सािा सहायक िदीमा बहाि तलु्िात्मक 
रूपमा बढ्िे र केहीमा आकखस्मक बहाब हिु सक्िे । 

 आज ईलाम, झापा, पाचँिर, धिकुिा, उदयपरु, भोजपरु, िोिाङ, ओिलिुङ्गा, नसन्त्धलुी, रामेछाप, दोलिा, 
काभ्रपेलाञ्चोक, नसन्त्धपुाल्चोक, का.उपत्यका, ििुाकोि, रसिुा, धाददङ, लमजङु, गोरिा, कास्की, 
स्याङ्जा,गलु्मी, अघाािाचँी, पाल्पा, बागलङु, प्यठुाि, रोल्पा, सल्याि, रूकुम, दाङ, बददाया, कैलाली, डोिी, 
अछाम, सिेुत, दैलेि, जाजरकोि, कानलकोि, अछाम, बझाङ, बाजरुा, कञ्चिपरु, डडलेधरुा, बैतडी, दाच ुाला 
र आसपास खजल्ला भई बहिे स-सािा िदीजलाधारमा क्षखणक मध्यम बर्ाा भई आकखस्मक बहाि हिु 
सक्िे । 

 

 

 

 

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