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दैनिक विपद् बलेुविि 
६ साउि सााँझ ५:०० बजेदेखि ७ साउि नबहाि १०:०० बजेसम्म 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

घट्िा साराांश 

 मलुकुभर गएको १७ घण्िा (साउि ६ बेलकुी ५ देखि साउि ७ विहाि १० बजेसम्म) मा विपद्का १७ ििा 
घट्िाहरु भएका छि ्। 

 कञ्चिपरुको बेदकोि िगरपानलका िडा िां. १ चम्फापरुखथित शकु्लाफािा आरक्षबाि जांगली बदेलले बखथतमा आई 
आक्रमण गदाा ३ जिा घाईते । 

 झापाको बदु्धशाखतत गाउाँपानलका िडा िां. ७ मोददडााँडाको एक घरमा अनबरल िर्ााको कारण मानिबाि पवहरो िथदा 
घरको पिााल भत्की पवहरोले परुरएर एकजिाको मतृ्य ु। 

 म्याग्दीको म्याग्दी अन्नपणुा गाउाँपानलका िडा िां. २ भरुुङ तातोपािी िागढुङगाखथित नभरमा मानिबाि आएको ढुङगा 
मािो सवहतको पवहरोमा परर एक जिाको घििा थिलमािै मतृ्य,ु अकाा एक व्यखि िटु्टामा चोि लानग घाईते । 

 थयाङ्जाको गल्याङ िगरपानलका िडा िां. १० गााँउथिाराखथित एक घर मानिबाि पवहरो झरी घर पणुारुपमा क्षनत, 
सोही घरका एक जिाको मतृ्य,ु एक जिा घाईते अिथिामा थिानियले उद्धार गरेको । 

 पााँचिरको वफददम िगरपानलका िडा िां.१३ रनमतेमा अनबरल बर्ााको कारण एउिा कच्ची घरको मानिबाि पवहरो 
आई घर भत्कीई पणुा रुपमा क्षनत । 

 सिुसरीको बराहक्षेत्र िगरपानलका िडा िां. ५ मा अनबरल बर्ााको कारण घैचा िोलाको पािीको भेलबाढीले एक 
विद्यालय भखत्काँ दा ५ लाि रुपैयााँ बराबर क्षनत । 

७ साउन २०७७ 

िेपाल सरकार 

गहृ मतत्रालय 

राविय विपद् जोखिम तयूिीकरण तिा व्यिथिापि प्रानिकरण 
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सडक अवरोध 
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चौपाया क्षनत 

१ 

िपेालमा विनभन्न खजल्लामा गरेर १० थिािमा पवहरो,  ६ थिािमा अविरल िर्ाा, १ थिािमा जांगली बदेलको 
आक्रमणका घििा घिेका छि ्। यी घििामा परेर ३ जिाको मतृ्य,ु ५ जिा घाईते भएका छि ्। बाढी र 
पवहरोबाि ३ थिािमा बािो अबरुद्ध भएका छि ्।  
 
 

२०७७ बैशाख १ देखख साउन ६ गते सम्मका खिपद्का मुख्य घट्नाहरुको खििरण 

पहिरो बाढी  चट्याङ्ग 

मृतु्य बेपत्ता घाइते मृतु्य बेपत्ता घाइते मृतु्य बेपत्ता घाइते 

१२३ ४७ ९८ ६ ६ ३ ४७ ० १६१ 

२०७७ जेठ ३० मनसुन सुरु भएदेखख साउन ५ गते सम्मका खिपद्का मुख्य घट्नाहरुको खििरण 

पहिरो बाढी चट्याङ्ग 

मृतु्य बेपत्ता घाइते मृतु्य बेपत्ता घाइते मृतु्य बेपत्ता घाइते 
१२१ ४७ ९७ ३ ५ १ १७ ० ४२ 
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घट्िा साराांश… 
 सलााहीको चतरिगर गाउाँपानलका िडा िां.४ मखुथलम िोलमा रहेको एउिा मदरसाको पिााल अविरल िर्ााको कारण 

भखत्काँ दा ३ लाि रुपैयााँ बराबरको क्षनत । 
 ििरु्ाको गणेशमाि चारिाि िगरपानलका िडा िां. ९ बरमखझया िोलमा अविरल िर्ााको कारण एउिा कखच्च घर 

भखत्काँ दा ३० हजार रुपैयााँ बराबरको क्षनत । अको एक कखच्च घर आांखशक रुपमा भखत्काँ दा १० हजार रुपैयााँ 
बराबरको क्षनत । 

 गोरिाको गोरिा िगरपानलका िडा िां. ९ लक्ष्मीबजारखथित रव्यशाह क्याम्पस िखजकैबाि पवहरो िथि जााँदा एक  
वििले छाएको फनिाचर उद्योगको िहरो पणुा रुपमा िष्ट । 

 तिहुाँको भाि ुिगरपानलका िडा िां. १ साजबिेुखथित अनबरल बर्ााको कारण एक कखच्च घर पूणा क्षनत र अतय ५ 
कखच्च घर आांखशक क्षनत । बखतदपरु गाउाँपानलका  िडा िां.६ िाल्दीखथित बदु्ध नसांह राजमागाको बािो मानिबाि 
पवहरो आई एक कम््यिुर पसल सवहत एक कुिरुा फामाबाि १०० ििा कुिरुा, २ ििा मोिरसाइकल र एक 
िाजा घर सवहत बगाएको । 

 पाल्पाको रम्भा गाउाँपानलका िडा िां. ४ लोरेङखथित एक घरको उत्तर साईडको नभत्ता अनबरल िर्ााको कारण 
भखत्कएको । पाल्पाको निथदी गाउाँपानलका िडा िां. ४ झ्यालिुङखथित एक कखच्च घर अविरल बर्ााको कारण भानसि 
जााँदा 8 लाि बराबरको क्षनत ।  

 ििलपरासी पखिमको िारायणी िदीको बहाि बढ्ि गई सथुता गाउाँपानलका िडा िां. ५ िारु िोलखथित                                       
५ ििा गोठ भत्कदा ४६ हजार रुपैंया बराबरको क्षनत । 

 दाच ुालाको मानलकाजुाि गाउाँपानलका िडा िां. ८ गाडिोलाखथित एक गोठबाि गाई बावहर निकाल्िे क्रममा गोठको 
आगिमा पवहरो गई गाई बगाएको । 

 
सडक अिरोि 

 खचतििको भरतपरु महािगरपानलका िडा िां. २९ मखुग्लङ िारायणगढ सडक िण्डको सत्र वकलो िखजकै 
मानिबाि चट्टाि सवहतको पवहरो िसी बािो पूणा रुपमा अबरुद्ध । 

 म्याग्दीको म्याग्दी अन्नपणुा गाउाँपानलका िडा िां. २ भरुुङ तातोपािी िागढुङगाखथित नभरमा मानिबाि आएको 
ढुङगा मािो सवहतको पवहरोका कारण बेिी जोमसोम सडक िण्ड पणुारुपमा अबरुद्ध । 

 पाल्पाको नतिाउ गाउाँपानलका िडा िां. ३ िागमखतदरखथित नसद्दािा राजमागामा मानिबाि ढुङ्गा र मािो सवहतको 
पवहरो िसी बािो पणुारुपमा अबरुद्ध । 

  
 

प्रनतकाया 
 सरुक्षा निकायको िोलीबाि पवहरोमा परेर घाइते भएका व्यखिहरुलाई थिािीय थिाथ्य उपचार केतरहरुमा 

पयुााइएको, थिािीयको सहयोगमा अबरुद्ध बिेका बािो िलुाउिे प्रयास भइरहेको । 
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िर्ााको साराांश 
साउि ०६ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि साउि ०७ गते ०८:४५ बजे सम्म 

आज नमनत २०७७/०४/०७ गते नबहाि ०८:४५ बजे १७५ ििा िर्ाा मापि केतरहरु (मािब 
सांचानलतः २७ र थिचानलतः १४८) मा मापि गररएको िर्ााको वििरण अिसुार १३८ ििा केतरहरुमा 
िर्ाा भएको छ (खचत्र १)। उि केतरहरु मध्ये सबै भतदा बवढ िर्ाा (९८.४ नम. मी.) ईलाम खजल्लाको 
कतकाई मैिाचलुी केतरमा मापि गररएको छ। िर्ाा मापि भएका केतरहरु मध्ये ७ ििा केतरमा ५० 
नम. मी. भतदा बवढ, १३ ििा केतरमा २५ नम. मी. भतदा बवढ र ४९ ििा केतरमा १० नम. मी. 
भतदा बवढ िर्ाा मापि भएको छ। 

 

 

    खचत्र १: दैनिक िर्ाा (छायाांवकत रांग) तिा केतरको अिखथिती (गोलाकार सांकेत) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

िर्ाा तिा जलिाय ुसम्बखति िप जािकारीको लानग www.dhm.gov.np/climate/मा हेिुाहोस। 

 

http://www.dhm.gov.np/climate/
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बाढी पूिाािमुाि  
श्रािण-७ (बिुबार) (विहाि ७ बजे देखि २४ घण्िा) 

 आज कणााली, महाकाली र यसका सहायक िदीमा बहाि घट्दो क्रममा हिेु र सतका ता तलै हिेु । 
कोशी, िारायणी र यसका सहायक िदीमा बहाि घट्दो हिेु तर सतका ता भतदा केही मात्र तल हिेु िा 
सतका ता आसपास िै हिेु । 

 आज कतकाई, कमला, बागमतीमा बहाि सामातय घिबढ हिेु, पखिम राप्ती, बबई, लगायतमा घट्दो हिेु 
तिा सबैमा बहाि सतका ता तलै हिेु पूिाािमुाि छ । कतकाई, कमला, बागमतीका केही सहायक िदीमा 
आकखथमक बहाि (Flash Flood) हिु सक्िे तयूि सांभाििा रहेको छ । 

 आज ईलाम, झापा, मोरङ, सिुसरी, उदयपरु, सप्तरी, नसराहा, ििरु्ा लगायत प्रदेश २ का खजल्लाहरु, 
नसतिलुी, मकिािपरु, नसतिपुाल्चोक, दोलिा, रामेछाप, काभ्रपेलाञ्चोक, ििुाकोि, काठमाण्डौ उपत्यका, 
गोरिा, िाददङ, लम्जङु, तिहूाँ, थयाङ्जा, काथकी, खचतिि, ििलपरासी, गलु्मी, भई बहिे सािा िदीमा 
आकखथमक बहािको तयूि सांभाििा रहेको छ । 

 

नोट :पहलेो रङल ेमध्यम जोखिम रहकेो संकेत गर्छ । रातो रङल ेउच्च जोखिमको सकेंत गर्छ । 

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

 

http://hydrology.gov.np/

