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घट्िा साराांश 

 मलुकुभर गएको २४ घण्िामा विपद्का १७ ििा घट्िाहरु भएका छि ्। 
 धाददङ्गको थाके्र गाउँपानलका िडा िां ६ काकी गाउँमा आफ्िै गोठमा भैंसी र बाख्रा सािन जाँदा गोठको पछानडबाि 

पवहरो िसी एक जिाको मतृ्य,ु २ ििा भैंसी, ६ ििा बाख्रा पवहरोमा परुरएको ।  
 ताप्लेजङुको पानथभरा याङिरक गाउँपानलका िडा िां. ६ थमु्बेददिमा एकघरको दखिण तर्न बाि पवहरो झरी घर 

चवकन ई ७ लाि रुपैया ँबराबरको िनत । 
 खचतििको भरतपरु महािगरपानलका िडा िां २ गांगोत्री मागनमा रहेको एक स-ुसेन्िरमा नबद्यतु सिन भई आगलागी 

भएर सगँै जोनडएको अको ब्याग हाउस र आिन पसल समेतमा रै्नलएको ।आगलागीबाि पसलहरुका सामाि िष्ट, 
अन्य िनतको नबिरण आउि बाँकी । 

 पाचँथरको वर्ददम िगरपानलका िडा िां. १ साब्राङमा अनबरल बर्ानका कारण पवहरो गई ३ घरमा सामान्य िनत । 
 सलानहीको बरहथिा  िगरपानलका िडा िां. १७ किानिमा अनबरल बर्ानका कारण एक घरमा पािी पनस ३ लाि ९० 

हजार रुपैयाँ बराबरको िनत । चन्रिगर गाउँपानलका िडा िां ४ मा अको एउिा घरको कम्पाउण्डको पिानल 
अविरल िर्ानका कारण भखत्कदा ६० हजार रुपैया ँबराबरको िनत । ईश्वरपरु िगरपानलका िडा िां. ५ बारणिोलमा 
अको एक घर अनबरल िर्ानका कारण पणुनरुपमा भखत्कदा ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको िनत । 

 बाग्लङु खजल्लाको बागलङु िगरपानलका िडा िां. ५ मानलकामा ३ ििा गोठ पवहरो आई भखत्कई िनत । 
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िपेालमा विनभन्न खजल्लामा गरेर १० स्थािमा अविरल िर्ान, ४ स्थािमा पवहरो, २ स्थािमा आगलागी, १ स्थािमा 
बाढीका घििा घिेका छि ्। यी घििामा परेर १ जिाको मतृ्य,ु २ जिा घाईते भएका छि ्। 
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घट्िा साराांश… 
 पसानको नबरगांज महािगरपानलका िडा िां. २८ बगहीखस्थत एउिा घरमा ग्याँस नसनलन्डरको पाईप नलक भई आगलागी  

हुँदा निभाउिे क्रममा २ जिा घाईते । 
 धिरु्ाको शवहदिगर िगरपानलका िडा िां. १ खस्थत एक घरको भान्सा कोठा अनबरल िर्ानका कारण पणुन रुपमा 

भखत्कदा १ लाि ५० हजार रुपैयाँ बरािरको िनत । 
 तिहुँको बखन्दपरु गाउँपानलका िडा िां. ६ घािखस्थत एउिा ररसोिनमा मानथबाि पवहरो आउँदा २ ििा स्िोर रुम 

पणुनरुपमा भखत्कँदा २६ लाि बराबरको िनत । 
 पिनतको र्लेबास िगरपानलका िडा िां. ६ ठुलाचौरको एक घर अनबरल बर्ानको कारण भाँसीई पणुनरुपमा भखत्कँदा 

५ लाि रुपैयाँ बराबरको िनत । 
 ििलपरासी पखिमको रामग्राम िगरपानलका िडा िां. १६ लालपािीमा अनबरल बर्ानका कारण २ घर आांखशक िनत 

हुँदा ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको िनत । 
 स्याङ्जाको नबरुिा गाउँपानलका िडा िां. १ खचलडाडँामा एउिा धन्सारमा बाढी पनस भखत्कदा २ ििा बाख्रा  मरेको 

र १ लाि रुपैयाँ बराबरको िनत । 
 रौतहिको ईशिाथ िगरपानलका िडा िां ६ घ्यरुा खस्थत २ ििा घर र १ ििा गोठ अनबरल बर्ानको कारण पणुन 

रुपमा भत्कीदा १ लाि १० हजार रुपैंया बराबरको िनत । 

 कानलकोिको सानिनत्रिेणी गाउँपानलका िडा िां ३ दलु्लीखस्थत एक घरको छािोिाि बर्ानदका कारण पािी चवुहि गई 
भखत्कदा २ ििा भैसी सवहत घरमा रहेको अन्नपात, लत्ताकपडा, भाडाितनि परुी िनत । 

 िोिाङ्गको अनबरल बर्नको कारण हलेनस तिुाचङु िगरपानलका िडा िां २ बाईिारखस्थत एक घरमा अनबरल िर्ानका 
कारण पािी पसी घर पणुन रुपमा िनत हुँदा घरमा रहेको अन्नपात लत्ताकपडा सवहत ३ लाि रुपैंया बराबरको िनत 
। िाप्लङुखस्थत अको एक घरको छािाबाि पािी पनस गारो भत्कदा २ लाि रुपैंया बराबरको िनत । 

 

 
 

प्रनतकायन 
 सरुिा निकायको िोलीबाि आगलागीका कारण घाइते भएका व्यखिहरुको उद्धार गरी िखजकैको स्िास््य उपचार 

केन्रमा पयुानइएको, स्थािीयको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा नलइएको ।   
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िर्ानको साराांश 
 

िर्ानको साराांशः 
साउि ०८ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि साउि ०९ गते ०८:४५ बजे सम्म 

आज नमनत २०७७/०४/०९ गते नबहाि ०८:४५ बजे १७७ ििा िर्ान मापि केन्रहरु (मािब 
सांचानलतः २६ र स्िचानलतः १५१) मा मापि गररएको िर्ानको वििरण अिसुार १६६ ििा केन्रहरुमा 
िर्ान भएको छ (खचत्र १)। उि केन्रहरु मध्ये सबै भन्दा बवढ िर्ान (८५.४ नम. मी.) लनलतपरु 
खजल्लाको गोदािरी केन्रमा मापि गररएको छ। िर्ान मापि भएका केन्रहरु मध्ये १९ ििा केन्रमा 
५० नम. मी. भन्दा बवढ, ५९ ििा केन्रमा २५ नम. मी. भन्दा बवढ र १०० ििा केन्रमा १० नम. 
मी. भन्दा बवढ िर्ान मापि भएको छ। 

 

 

    खचत्र १: दैनिक िर्ान (छायाांवकत रांग) तथा केन्रको अिखस्थती (गोलाकार सांकेत) 

 

 

 
 
 
 
 
 

िर्ान तथा जलिाय ुसम्बखन्ध थप जािकारीको लानग www.dhm.gov.np/climate/मा हेिुनहोस। 

 

http://www.dhm.gov.np/climate/
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बाढी पूिानिमुाि  
श्रािण-९ (शकु्रबार) (विहाि ७ बजे  देखि २४ घण्िा) 

 आज िारायणी र यसका सहायक िदीमा बहाि बढ्दो हिेु  र सतकन ता पगु्ि सक्िे तर ितरा भन्दा तलै 
हिेु । कोशी बढ्दो हिेु र सतकन ता आसपास हिेु । कणानली, महाकाली र यसका सहायक िदीमा बहाि 
केवह घिबढ हिेु र सतकन ता तलै हिेु पूिानिमुाि छ । 

 आज कन्काई,कमला, बागमती, पखिम राप्ती, बबईमा बहाि बढ्दो हिेु  र सबैमा बहाि सतकन ता तलै 
हिेु पूिानिमुाि छ । कन्काई, कमला, बागमती, पखिम राप्ती,  नतिाउका केवह सहायक िदीमा आकखस्मक 
बहाि (Flash Flood) भई सतकन ता आसपास पगु्ि सक्िे। 

 आज ईलाम, झापा, मोरङ, सिुसरी, उदयपरु, सप्तरी, नसराहा, सलानही, रौतहि, बारा, नसन्धलुी, मकिािपरु,  
नसन्धपुाल्चोक, दोलिा, रामेछाप, काभ्रपेलाञ्चोक, ििुाकोि, काठमाण्डौ उपत्यका, गोरिा, धाददङ, गोरिा, 
लम्जङु, तिहँू, स्याङ्जा, कास्की , पिनत, म्याग्दी, खचतिि, ििलपरासी, गलु्मी, पाल्पा, रोल्पा, प्यूठाि, 
रुकुम, दाङ, बाकेँ, बददनया, सिेुत, दैलेि, कैलाली, कञ्चिपरु, डडेलधरुा र आसपास भई बहिे केवह स- 
सािा िदीमा आकखस्मक बहािको  सांभाििा रहेको छ । 

 

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

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

 

http://hydrology.gov.np/

