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दैनिक विपद् बलेुविि 
४ साउि  विहाि १०:०० बजेदेखि ५ साउि  नबहाि १०:०० बजे सम्म 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

घट्िा साराांश 

▪ मलुकुभर गएको २४ घण्िामा विपद्का १९ ििा घट्िाहरु भएका छि ्। 
▪ कानलकोिको पचालझरिा गाउँपानलका िडा िां ३ िारद ुगैंडािाडाको जांगलमा काठ खचराि गरररहेको अिस्थामा मानथबाि 

आएको पवहरोले परेुर एक जिाको मतृ्य,ु  एक जिा  घाईते । 
▪ दाच ुलुाको िौगाड गाउँपानलका िडा िां ६ परीगाँउ िोलाको पािीको बहाब बढ्ि गई ३ घर १ जिाको मतृ्य,ु १ जिा 

बेपत्ता, श्री समैखज आधारभतु नबद्यालयको ियँा र परुािो भिि समेत बगाएको । अवपवहमाल गाउँपानलका िडा िां २ 
घसुाखस्थत एक घर मानथबाि पवहरो आई घर पछाडी पट्टीको भाग परु्रुुपमा क्षनत । 

▪ काठमाडौको कागेश्वरी मिहरा िगरपानलका िडा िां १ गागलफेदीमा पवहरोमा परी  १ व्यखिको परुरएर मतृ्य ु। 
▪ बाराको पचरौता िगरपानलका िडा िां ६ पकनडया खस्थत तीि दाजभुाई सँग ैएउिै घरमा बस्दै आएकोमा अनबरल बर्ाकुो 

कारर् घर भखत्कि जाँदा घर, घरनभत्र रहेको समाि सवहत २ लाि ५० हजार रुपैंया बराबरको क्षनत। 
▪ महोत्तरीको गौशाला िगरपानलका िडा िां १२ काखततबजार खस्थत एक घर अनबरल बर्ाकुो कारर् भत्कि गई उि घर 

नभत्र रहेको भाँडाकुडा, अन्नपात लत्ताकपडा र २ ििा बाख्रा समेत गरेर २ लाि रुपैंया बराबरको क्षनत । 
▪ बाजरुाको बढुीगांगा िगरपानलका िडा िां २ ताप्रीसेरा खस्थत साफेँ-मातडुी सडक-िण्डको घटे्ट िोलामा रहेको पक्की पलु 

बाढीले बगाई बािो अिरोध भएको साथै सोही िोलाको वकिारामा रहेको १३ जिाको गरी कररि १०० रोपिी जनत 
धाि रोपेको िेत, १ ििा बांगरु, र ८ ििा घट्ट बगाएको, ताप्रीसेरा बजारमा रहेका अतय १२ ििा पसहरुमा बाढीको 
कारर्ले गदाु िाधान्न लगायतका सामािहरुमा समेत क्षनत । 

५ साउन २०७७ 

िेपाल सरकार 

गहृ मतत्रालय 

राविय विपद् जोखिम तयूिीकरर् तथा व्यिस्थापि प्रानधकरर्  
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घट्ना संख्या 

१९ 
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अनुमाननत क्षनत रु. 

२८,५०,००० 

 

सडक अवरोध 

८ 

 

चौपाया क्षनत 

४ 

िेपालमा विनभन्न खजल्लामा गरेर १२ स्थािमा पवहरो, ४ स्थािमा अविरल िर्ा,ु २ स्थािमा बाढी,  १ स्थािमा 
आगलागीका घििा भएका छि ्। यी घििामा परेर ३ जिाको मतृ्य,ु १ जिा बेपत्ता, १ जिा घाईते भएका छि ्। 
बाढी र पवहरोका कारर् ८ स्थािमा बािो अबरुद्ध भएका छि ्।  
 
 

२०७७ बैशाख देखख साउन ४ सम्मका खिपद्का मुख्य घट्नाहरुको खििरण 

पखहरो बाढी  चट्याङ्ग 
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पखहरो बाढी चट्याङ्ग 
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▪ सांििुासभाको धमदेुिी िगरपानलका िडा िां ५ माखम्लङ खस्थत रामेश्वर उ.मा.नब को पक्की पिाुल अविरल िर्ाकुो कारर् 
भखत्कई ५ लाि रुपैंया बराबरको क्षनत । 

▪ पाचँथरको फालेलङु  गाउँपानलका िडा िां ७ खस्थत फापरबारी भन्ने स्थािमा पवहरो गई एक व्यखिको भातछा घर र घरको 
बरण्डा  पवहरोले बगाई १५ लाि रुपैंया बराबरको क्षनत । 

▪ सलाहुीको हररबि िगरपानलका िडा िां ११ खस्थत ईतदशुांकर खचनि नमलको कम्पाउण्ड नभत्र रहेको नबजनुलको ट्रातसफमरुमा 
अचािक आगलागी । 

▪ कास्कीको अन्नपरु् ु गाउँपानलका िडा िां २ वढकुरपोिरीमा अविरल बर्ातुको कारर् एक घरको पछाडीको गाह्रो                
चवकुईएको । 

▪ रुकुम पखिमको आठविसकोि िगरपानलका िडा िां १२ रुकुम पखिम सािीबािुमुा मानथबाि पवहरो आई एक घर भत्कदा 
घर सवहत १ ििा गोरु परुरई ४ लाि रुपैंया बराबरको क्षनत । 

 
सडक अिरोध 

▪ रसिुाको गोसाईकुण्ड गाउँपानलका िडा िां ३ कुलङु पलुखस्थत स्याफु्रबेशी–विमरेु पासाङ ल्हाम ु सडक-िण्डमा सडक 
मानथबाि पवहरो आई बािो पूर्रुुपमा अिरुद्ध । 

▪ खचतििको ईच्छाकामिा गाउँपानलका िडा िां ६ मखुललङ िारायर्घाि सडक-िण्डको चार वकलो भन्न ेस्थािमा अनबरल 
बर्ाकुो कारर् मानथबाि पवहरो झरी बािो अिरुद्ध, सोही स्थािमा २ ििा नबजलुीको पोल समेत  ढलेको ।  

▪ लमजङुको मस्याुङदी गाउँपानलका िडा िां ४ च्याम्चेमा मानथबाि पवहरो आई िेनसशहर मिाङ सडक िण्ड पूर्रुुपमा 
अिरुद्ध । 

▪ प्यठुािको सरूमारािी गाउँपानलका िडा िां ४ पाकुरीिोला खस्थत भालबुाङ – रोल्पा सडक िण्डमा अनबरल बर्ाकुा कारर् 
मानथबाि पवहरो आई बािो पूर् ुरुपमा अबरूद्ध । 

▪ पाल्पाको तािसेि िगरपानलका िडा िां ८ गौडेपलु िखजकै नसद्धाथ ुराजमागमुा सडकदेखि मानथबाि पवहरो िसी बािो 
अिरुद्ध । 

▪ दाङको घोराही उपमहािगरपानलका िडा िां १९ च्यािगैरा खस्थत घोराही-रोल्पा होलेरी सडक-िण्डमा अनबरल बर्ाकुो 
कारर् मानथबाि पवहरो आई बािो अिरुद्ध । 

▪ गोरिाको गोरिा िगरपानलका िडा िां १२ सातवकलो भन्ने स्थािमा राती परेको अनबरल बर्ाकुो कारर् मानथबाि पवहरो 
आइ अम्मरनसांह राज माग ुपरु्रुुपमा अबरुद्ध । 

 

 
 

प्रनतकाय ु
▪ विपद् व्यिस्थापिमा सांललि सरुक्षा निकायहरुलाई उद्दार तथा राहतका लानग तैिाथ गरर राखिएको । 

▪ सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरु, रेडक्रसकमीहरु, तथा निजी क्षेत्र समेत तयारी अिस्थामा रही तरुुतत पररचानलत हिुे 
व्यिस्था नमलाइएको । 

▪ सरुक्षा निकायको िोलीबाि पवहरोमा परी घाईते भएकाको उद्धार गरी िखजकैको स्िास््य उपचार केतरमा लैजािकुा साथै 
पवहरोका कारर् अबरुद्ध बिकेो बािो िोल्िे प्रयास भइरहेको ।  
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िर्ाकुो साराांश 
 
साउि ०४ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि साउि ०५ गते ०८:४५ बजे सम्म 

आज नमनत २०७७/०४/०५ गते नबहाि ०८:४५ बजे २२२ ििा िर्ा ुमापि केतरहरु (मािब सांचानलतः ६१ 
र स्िचानलतः १६१) मा मापि गररएको िर्ाकुो वििरर् अिसुार १९८ ििा केतरहरुमा िर्ा ु भएको छ                
(खचत्र १)। उि केतरहरु मध्ये सबै भतदा बवढ िर्ा ु(१६९ नम. मी.) कास्की खजल्लाको घारेढुङ्गा केतरमा मापि 
गररएको छ। िर्ा ुमापि भएका केतरहरु मध्ये ३ ििा केतरमा १५० नम. मी. भतदा बवढ, २३ ििा केतरमा 
१०० नम. मी. भतदा बवढ, ८७ ििा केतरमा ५० नम. मी. भतदा बवढ, १३१ ििा केतरमा २५ नम. मी. भतदा 
बवढ र १५६ ििा केतरमा १० नम. मी. भतदा बवढ िर्ा ुमापि भएको छ। 

 

 

खचत्र १: दैनिक िर्ाु (छायाांवकत रांग) तथा केतरको अिखस्थती (गोलाकार सांकेत) 
 

 

 

 

    िर्ा ुतथा जलिाय ुसम्बखतध थप जािकारीको लानग www.dhm.gov.np/climate/ मा हेिुहुोस। 
 
 

 
  

http://www.dhm.gov.np/climate/
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बाढी पूिािुमुाि  
 

श्रािर्-५ (सोमबार) ( विहाि ७ बजे  देखि २४ घण्िा) 
• आज िारायर्ीमा बहाि उल्लेख्य बढ्िे र  सतकुता तह पार गरी ितरा आसपास सम्म पलुि सक्ि।े कोशीमा 

पनि बहाि बढ्िे र केवह सहायक िदीमा सतकुता पलुि सक्िे । कर्ालुी र महाकाली बहाि बढ्ि ेतर सतकुता 
तह भतदा तलै हिुे पूिािुमुाि छ ।  

• आज कतकाई, कमला, बागमती, पखिम राप्ती, बबई, नतिाउ लगायतमा पनि बहाि उल्लेख्य बढ्िे र सतकुता 
आसपास हिु े। कतकाई, कमला, बागमती, नतिाउ, पखिम राप्तीका केवह सहायक िदीमा आकखस्मक बहाि (Flash 

Flood)भई ितरा आसपास पलुि सक्िे । 

• आज मेखच, विररङ, नितदा, बक्राहा, लोहतरा, खचसाङिोला, नसांखघया िोला, सिुसरी िोला, बढुीिोला, नत्रयगुा, 
माउली, गगाि, िाडो, रातो, चरुरयािोला, लालबकैया, पूिी राप्ती, नतिाउ, बार्गांगा, माििोला, कातरा, मोहिा, 
िवुट्टया, स्याउली,  लगायत प्रदेश १, २,५,गण्डकी र सदूुरपखिम प्रदेशको चरेु र तराईबाि बहिे प्राय सबै 
िदीमा बहाि बढ्ि ेर सतकुता आसपास हिुे । 

• आज पाचँथर, ईलाम, झापा, मोरङ, सिुसरी, धिकुिा, उदयपरु, सप्तरी, नसराहा, धिरु्ा लगायत प्रदेश २ को 
सबै  खजल्लाहरु, नसतधलुी, मकिािपरु,  नसतधपुाल्चोक, दोलिा, रामेछाप, काभ्रपेलाञ्चोक, ििुाकोि, काठमाण्डौ 
उपत्यका, गोरिा, धाददङ, लम्जङु, तिहँू, स्याङ्जा, पितु, कास्की, म्यालदी, बागलङु ,खचतिि, ििलपरासी, 
गलु्मी, अघािुाचँी, पाल्पा, रोल्पा, प्यूठाि, रूकुम, रूपतदेही, कवपलबस्त,ु दाङ, बाकेँ, बददुया, सिेत, दैलेि, 
जाजरकोि, कैलाली, कञ्चिपरु, डडेलधरुा, डोिी भई बहि े सािा िदीमा आकखस्मक बहािको सांभाििा रहेको                  
छ । 

 
  िोि :पहेलो रङले मध्यम जोखिम रहेको सांकेत गछु । रातो रङले उच्च जोखिमको सांकेत गछु । 

 

 

 

 

 
थप जािकारीका लानग जल तथा मौसम विज्ञाि विभागको िेभसाइिः http://hydrology.gov.np/ 
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