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घट्िा साराांश
▪
▪

ु भर गएको २४ घण्िामा विपद्का ४० ििा घट्िाहरु भएका छि् ।
मुलक

म्याग्दीको मानलका- 7 नबममा पवहरो जााँदा ८ जिाको मृत्यु भएका छि् भिे १ जिा घाईते भएको छ । यसैगरी

धिलानगरी गाउाँ पानलका िडा िां. 6 मराङ्ग ररिामा पवहरो जााँदा १० जिाको मृत्यु भएको छ भिे १० जिा घाईते भएका
छि् ।
▪

दाङको राजपुर गाउाँ पानलका िडा िां. ३ भैसहिामा एक बालकलाई दायााँ िुट्टामा नबशालु सपपले िोकी उपचारको लागी
सपप दां सकेन्द्र गोरुनसां गे, कवपलबस्तु लैजादै गदाप बािोमै मृत्यु भएको छ ।

▪

ु ासभाको नसनलचोङ गाउाँ पानलका िडा िां. १ बेनसन्द्दामा पवहरो गई ८ घर बगाएको, ११ जिा मानिस बेपत्ता भएकोमा
सां िि
३ जिाको उद्धार भएको छ ।

▪

मोरङको नमक्लाजुङ गाउाँ पानलका िडा िां. २ कुिापािीमा २ ििा घरमा माथीबाि घरमा पवहरो झरी घरहरू पुरराँ दा ६
लाि रुपैयााँ बराबरको क्षनत भएको छ ।

▪

धिकुिाको चौनबसे गाउाँ पानलका िडा िां. २ िोड्के भन्ने स्थािमा रहेको एक घरमा मानथबाि पवहरो झरी घर क्षनत हुाँदा
२५ हजार बराबरको क्षनत भएको छ।

▪

सुिसरीको धराि उपमहािगरपानलका िडा िां. ५ सुन्द्दरबखस्तमा सेउती िोलामा आएको बाविले २ घरमा 10 हजार
बराबरको क्षनत भएको छ ।

▪

रौतहिको ईश्वरपुर िगरपानलका िडा िां.९ मा एक घरमा पािी पसी ७० हजार रुपैयााँ बराबरको क्षनत भएको छ ।

1

घट्िा साराांश...
▪

महोत्तरीको मिराखशस्िा िगरपानलका िडा िां.२ मा ३ ििा घर आांखशक रुपमा भखत्काँदा 4 लाि 50 हजार रुपैयााँ

बराबरको क्षनत भएको छ ।मिराखशस्िा िगरपानलका िडा िां.८ सहसरामखस्थत ४ घर भखत्काँदा ४ लाि रुपैयााँ बराबरको
क्षनत भएको छ । गविमाई िगरपानलका िडा िां.१ समिपुरमा रहेको एक कच्चीघर भखत्काँदा ५ लाि १७ हजार रुपैयााँ
बराबरको क्षनत भएको छ ।
▪

सलापहीको मलां गिा िगरपानलका िडा िां.५ खस्थतमा लििदे ही िोलाको बािी भाडसर गाउाँ मा पस्दा उक्त स्थािमा बसोबास
गिे २७ घर डुबािमा परे को छ । हररपुर िगरपानलका िडा िां.६ लक्ष्मीपुरमा २ घर भखत्काँदा २ लाि ५० हजार
रुपैयााँ बराबरको क्षनत भएको छ ।

▪

ु फक्तालुङ गाउाँ पानलका िडा िां. ३ खशि भन्ने स्थािमा एक घरमा अचािक नबद्युतको सिप भई अगलागी
ताप्ले जङ
भएको । आगलागीबाि २० लाि रुपैयााँ बराबरको क्षनत भएको छ ।

▪

जाजरकोिको तारा िोलामा आएको बािीले िलगाड िगरपानलका िडा िां.९ ताराखस्थत एकघर र जग्गा पूणरु
प पमा
बगाएको छ ।

▪

भोजपुर खजल्लाको भोजपुर िगरपानलका िडा िां.१ बोखिममा २ घर अविरल िर्ापको कारण लडे को घर भखत्काँदा १ ििा
गाई मरे को र १ लाि २० हजार रुपैयााँ बराबरको क्षनत भएको छ।

▪

सुिसरीको धराि िगरपानलका िडा िां.१३ खस्थतमा रहेको सदुप िोलामा आएको बािीले एक व्यखक्तलाई िोला तिे क्रममा
िोलाले बगाएको छ ।

▪

धिुर्ाको जिकपुर उपमहािगरपानलका िडा िां.१९ थुमौिामा रहेको एक कखच्च घर अविरल परे को पािीको कारण
पूणरु
प पमा भखत्काँदा १ लाि रुपैयााँ बराबरको क्षनत भएको छ ।

▪

रौतहिको परोहा िगरपानलका िडा िां.४ लौकाहामा रहेको एक कच्ची घर अनबरल बर्ापको कारणले अचािक पुणरु
प पमा
भखत्काँदा ४० हजार रुपैयााँ बराबरको क्षनत भएको छ । यसैगरी ईशिाथ िगरपानलका िडा िां.१ खस्थत लालबकैया िोलामा
बािी आई बांजरहा गाउाँ मा पस्दा ३०० घर परीिार उच्च जोिीममा रहेको छ ।

▪

पसाप खजल्लाको पसापगिी िगरपानलका िडा िां.१ भिनि गाउाँ मा रहेको एउिा माछापालि फमपको माछा पोिरीको नडल

भखत्कि जााँदा सम्पूणप माछा भागी १५ लाि रुपैयााँ बराबरको क्षनत भएको छ । यसैगरी उक्त स्थािको भेडा िोलामा
आएको बािीले ७ जिा व्यखक्तको ३७ कठ्ठा धािबानल भएको जमीि डुबािमा परे को छ ।
▪

महोत्तरी खजल्लाको जलेश्वर िगरपानलका िडा िां.१२ थरुिाईमा १, एकडाडा गाउाँ पानलका िडा िां. ४ हल्िोरीमा १ र
मिराखशस्िा िगरपानलका िडा िां.१० मा २ गरी जम्मा ४ ििा कखच्च घर भखत्काँदा ३ लाि १० हजार रुपैयााँ बराबरको
क्षनत भएको छ ।

▪

सलापहीको चक्रघट्टा गाउाँ पानलका िडा िां. ४ सुन्द्दरपुरमा एक कखच्च घर भखत्काँदा २ लाि ५० हजार रुपैयााँ बराबरको
क्षनत भएको छ ।

▪

बाराको सुबणप गाउाँ पानलका िडा िां. ६ मुसिापमा रहेको एक कच्ची घर भखत्काँदा १ लाि ५० हजार बराबरको क्षनत
भएको छ ।

▪

बाग्लुङको गलकोि िगरपानलका िडा िां.४ िरुिाको एक घरमा मानथबाि पवहरो आई पुरराँ दा ५० हजार रुपैयााँ बराबरको
क्षनत भएको छ।

▪

रुपन्द्दे हीको बुििल उपमहािगरपानलका िडा िां.४ प्रगती िोलमा रहेको कखच्चघर भखत्काँदा ७ िर्पकी बानलकाको बायााँ
िुट्टामा फ्याक्चर भएको छ।

▪

ििलपरासी पखिमको प्रतापपुर गाउाँ पानलका िडा िां. ३ िन्द्दपुरमा अनबरल िर्ापका कारण २ ििा कच्ची घर भखत्काँदा ३०
हजार रुपैयााँ बराबरको क्षनत भएको छ ।

▪

दाङको घोराही उपमहािगरपानलका िडा िां.१० िैरी खस्थत हापुर िोलाको पािीको भल पसी ६ ििा घर डुबािमा परे को
छ ।
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सडक अिरोध
▪

ििलपरासी पूिक
प ो गैडाकोि ि.पा.९ थुम्सी िखजकै पूब प पखिम राजमागपमा निमापण हुाँदै गरे को कलभिपको डाईभसपिमा

रािेको ह्युम पाईपमा अत्यानधक पािी आई पािी िअिे को कारणले डाईभसपि बगाई राजमागप पूणरु
प पमा अबरुद्ध भएको
छ ।
▪

ििलपरासी पखिमको बदपघाि िगरपानलका िडा िां.४ िुसापिी िोला िखजकै महे न्द्र राजमागपमा पवहरो आई बािो अबरुद्ध
भएको छ ।

▪

सुिसरीको बराहक्षेर िगरपानलका िडा िां.१ चताराबाि बराहक्षेर जािे सडक िण्डको नछपनछपे मानथबाि पवहरो आई
सडक अबरुद्ध भएको छ ।

▪

इलाम खजल्लाको इलाम िगरपानलका िडा िां.९ गोलािकप भन्द््याङमा पवहरो आई मेखच राजमागप पुणरु
प पमा अबरुद्ध भएको
छ ।

▪

पिपतको कुश्मा िगरपानलका िडा िां.८ च ुिा खस्थत पोिरा-कुश्मा सडक िण्डमा अनबरल बर्ापको कारण मानथबाि पवहरो
आई बािो अबरुद्ध भएको छ ।

▪

म्याग्दीको अन्नपुणप गाउाँ पानलका िडा िां. ३ खस्थत दररिोला भन्ने स्थािमा रानतबाि परे को अनबरल िर्ापको कारण सडक
भन्द्दा मानथबाि िु ङ्गा मािो सवहतको लेदो पवहरो िस्ि जााँदा बेिी -जोमसोम सडक िण्ड पुणप रुपमा अबरुद्ब भएको
छ ।

▪

धिकुिाको सागुरीगिी गाउाँ पानलका िडा िां. ५ भेडेिार रनब राके सडकिण्ड खस्थत लुम्फाजुङ भन्ने ठाउमा पवहरो झरी
बािो अबरुद्ब भएको छ ।

▪

मकिािपुरको ईन्द्रसरोिर गाउाँ पानलका िडा िां. २ सयपरी होिल िखजकै हे िौडा कुलेिािी काठमाण्डौ सडक िण्डमा
बर्ापको कारण मानथबाि पवहरो िसी दुिै तफी बािो अिरोध भएको छ ।

▪

नसन्द्धुलीको गोलञ्जोर गाउाँ पानलका िडा िां. १ कुडुले खस्थत मध्य पहाडी लोक मागपमा मानथबाि पवहरो आई बािो अिरोध
भएको छ ।

प्रनतकायप
▪

सुरक्षा निकायको िोलीबाि पवहरोमा पुररएर िेपत्ता भएका व्यखक्तहरुको स्थािीयको सहयोगमा िोजी कायप भइरहेको छ

भिे घाईतेलाई स्थािीय स्िास््य उपचार केन्द्रहरुमा पुयापईएको छ । साथै पवहरोका कारण अबरुद्व बिेको बािो िोल्िे
प्रयास भइरहेको छ ।
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िर्ापको साराांश

असार २७ गते नबहाि ०८:४५ बजे दे खि असार २८ गते ०८:४५ बजे सम्म
आज नमनत २०७७/०३/२८ गते नबहाि ०८:४५ बजे २२४ ििा िर्ाप मापि केन्द्रहरु (मािब सां चानलतः ४३ र स्िचानलतः

७९) मा मापि गररएको िर्ापको वििरण अिुसार १७९ ििा केन्द्रहरुमा िर्ाप भएको छ (खचर १)। उक्त केन्द्रहरु मध्ये

सबै भन्द्दा बवि िर्ाप (२०९.२ नम. मी.) मोरङ्ग खजल्लाको लेिाङ्ग केन्द्रमा मापि गररएको छ। िर्ाप मापि भएका केन्द्रहरु
मध्ये १ ििा केन्द्रमा २०० नम. मी. भन्द्दा बवि, २ ििा केन्द्रमा १५० नम. मी. भन्द्दा बवि, १३ ििा केन्द्रमा १०० नम.

मी. भन्द्दा बवि, ४२ ििा केन्द्रमा ५० नम. मी. भन्द्दा बवि, ६६ ििा केन्द्रमा २५ नम. मी. भन्द्दा बवि र ९२ ििा केन्द्रमा
१० नम. मी. भन्द्दा बवि िर्ाप मापि भएको छ।

खचर १: दै निक िर्ाप (छायाांवकत रां ग) तथा केन्द्रको अिखस्थती (गोलाकार सां केत)
िर्ाप तथा जलिायु सम्बन्द्धी थप जािकारीको लानग www.dhm.gov.np/climate/ मा हे िह
पु ोस।

ु ाि
बािी पूिापिम

असार २८ (आइतबार)
•

आज कोशी, िारायणीमा बहाि सतकपता आसपासिै हुिे तथा िारायणी र यसका
आसपास सम्म पनि पुग्ि सक्िे ।
बहाि सतकपता भन्द्दा तलै हुि।
े

•

कणापली, महाकाली र यसका सहायक िदीहरुमा बहाि बढ्दो हुिे तर सबैमा

आज कन्द्काई, कमला, बागमती लगायतमा बहाि बढ्दो हुिे, केवह सहायक िदीमा आकखस्मक बहाि (Flash Flood)
हुि सक्िे तथा केवहमा ितरा तह आसपास सम्म पुग्ि सक्िे । पखिम राप्ती, बबई
हुिे र केवह सहायक िदीमा बहाि सतकपता पुग्ि सक्िे

•

केवह सहायक िदीमा ितरा

लगायतमा पनि बहाि बढ्दो

आज मेखच, विररङ, निन्द्दा, मािा-रतुिा, लोहन्द्रा, िेसनलया, खचसाङिोला, सुिसरी, िोला, नरयुगा, माउली, गगाि,
िाडो, रातो, च ुररयािोला, लालबकैया, पूिी राप्ती लगायत प्रदे श १, २ र बागमती प्रदे श च ुरे र तराईबाि बहिे सािा
ु ाि छ ।
िदीमा बहाि धे रैमा सतकपता आसपास रहिे र केवहमा ितरा सम्म पुग्ि सक्िे पुिापिम

•

आज ईलाम, झापा, मोरङ, सुिसरी, धिकुिा, उदयपुर, सप्तरी लगायत प्रदे श २ को सबै खजल्लाहरु, नसन्द्धुली,

ु ाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, मकिािपुर, खचतिि, िुिाकोि, काठमाण्डौ उपत्यका, ििलपरासी, लम्जुङ,
मकिािपुर, नसन्द्धप
तिहू ाँ, स्याङ्जा, पिपत, कास्की, म्याग्दी, बागलुङ , गुल्मी भई बहिे स-सािा िदीमा आकखस्मक बहािको सां भाििा
रहे को छ ।

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