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घट्िा साराांश 

 मलुकुभर गएको २४ घण्िामा विपद्का ६ ििा घट्िाहरु भएका छि ्। 
 सिुसरीको देिािगांज िडा िां १ खथित घरमै िेल्िे क्रममा एक बालकलाई सपपले बााँया हातमा डसी 

घाईते।धराि उपमहािगरपानलका िडा िां २ खथित पानलका तरकारी बजारमा विजलुी सिप भई आचािक 
आगलागी हुाँदा ११ जिाको तरकारी पसल जलेर िष्ट हुाँदा ५२ लाि ६८ हजार ५ सय रुपैंया बराबरको 
क्षनत । बराहके्षत्र िगरपानलका िडा िां २ पिुरबास खथित चतरा सहकारी सांथिाको परुािो गाई फमपमा 
३ ििा जांगली हात्ती आई अन्नपात िाई भििको िाल समेत भत्काई १ लाि ५० हजार रुपैंया बराबरको 
क्षनत ।  

 इलामको सयुोदय िगरपानलका िडा िां १२ मनलम खथित एक  घर अनबरल िर्ापको कारण भान्सा सवहत 
जनमि भानसई ५ लाि रुपैंया बराबरको क्षनत ।  

 कालीकोिको शभुकानलका गाउाँपानलका िडा िां ५ अनधकारी बाडामा पवहरोका कारण दईु भाईको सांयकु्त 
एक घर पणुपरुपमा क्षनत भई २ ििा गोरुको च्यावपएर मतृ्य ु। 

 

 

मृत्यु संख्या 
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 १२ साउन २०७७ 

नेपाल सरकार 

गहृ मन्त्रालय 
राखरिय खिपद् जोखखम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन प्राखिकरण  
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घटना संख्या  
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घाइते 
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अनुमाखनत क्षखत रु 

५९,१८,५०० 

 

 

सडक अिरोि 

१ 

 
 

चौपाया क्षखत 

२ 

िपेालमा विनभन्न खजल्लामा गरेर २ थिािमा पवहरो, १ थिािमा आगलागी, १ थिािमा सपपदांश, १ थिािमा अनबरल 
िर्ाप, १ थिािमा जांगली हात्तीको आक्रमणका घििा घिेका छि ्। सपपदांशका कारण १ जिा घाईते भएको छ । 
१ थिािमा बािो अबरुद्ध भएको छ ।  
 
 



2 

 

बािो अिरोध 

 पाल्पाको नतिाउ गाउाँपानलका िडा िां ३ पौठेडाडा,  नसद्धाबाबा मखन्दर िखजकै पािीनमल खथित नसद्धािप 
राजमागपमा अनबरल बर्ापको कारण पवहरो गई बािो पणुप रुपमा अिरुद्ध । 

 
प्रनतकायप 
 सरुक्षा निकायको िोलीबाि सपपदांशका कारण घाइते भएका व्यखक्तको उद्धार गरी िखजकैको थिाथ्य 

केन्रमा उपचारका लानग पयुापइएको, धरािमा भएको आगलागी दमकलको सहयोगमा नियन्त्रणमा 
नलइएको, पवहरोबाि अबरुद्ध भएको बािो िलुाउिे प्रयास भइरहेको ।   

 
िर्ापको साराांश 
 

साउि ११ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि साउि १२ गते ०८:४५ बजे सम्म 

आज नमनत २०७७/०४/१२ गते नबहाि ०८:४५ बजे २०१ ििा िर्ाप मापि केन्रहरु (मािब सांचानलतः 
६२ र थिचानलतः १३९) मा मापि गररएको िर्ापको वििरण अिसुार १६४ ििा केन्रहरुमा िर्ाप भएको 
छ (खचत्र १)। उक्त केन्रहरु मध्ये सबै भन्दा बवि िर्ाप (१९६.८ नम. मी.) थयाङ्जा खजल्लाको थयाङ्जा 
केन्रमा मापि गररएको छ। िर्ाप मापि भएका केन्रहरु मध्ये २ ििा केन्रमा १५० नम. मी. भन्दा 
बवि ७ ििा केन्रमा १०० नम. मी. भन्दा बवि, २७ ििा केन्रमा ५० नम. मी. भन्दा बवि, ५१ ििा 
केन्रमा २५ नम. मी. भन्दा बवि र ८९ ििा केन्रमा १० नम. मी. भन्दा बवि िर्ाप मापि भएको छ। 

 

 

    खचत्र १: दैनिक िर्ाप (छायाांवकत रांग) तिा केन्रको अिखथिती (गोलाकार सांकेत) 

 

 
िर्ाप तिा जलिाय ुसम्बखन्ध िप जािकारीको लानग www.dhm.gov.np/climate/मा हेिुपहोस। 

 

http://www.dhm.gov.np/climate/
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बािी पूिापिमुाि  
श्रािण-१२ (सोमबार) (विहाि ७ बजे  देखि २४ घण्िा) 

 आज िारायणीमा बहाि उल्लेख्य बढ्िे र सतकप ता आसपास हिेु । िारायाणीको केही सािा सहायक िदीमा 
बहाि ितरा आसपास हिेु । कोशी, कणापली , महाकाली र यसका सहायक िदीमा बहाि बढ्िे तर  सबैमा 
बहाि सतकप ता तह भन्दा तलै हिेु पूिापिमुाि छ । कोशीका केही सािा सहायक िदीमा बहाि सतकप ता 
आसपास सम्म पगु्ि सक्िे । 

 आज कन्काई, कमला, बागमती, पखिम राप्ती, बबई यसका सहायक िदीमा बहाि बढ्दो हिेु तर सतकप ता 
तह भन्दा तलै हिेु पूिापिमुाि छ । कन्काई, कमला, बागमती, नतिाउ, पखिम राप्ती र बबईका केही 
सहायक िदीमा बहाि सतकप ता आसपास हिेु पूिापिमुाि छ ।  

 आज ईलाम, झापा, मोरङ, सिुसरी, धिकुिा, िोिाङ, भोजपरु, उदयपरु, सप्तरी, नसराहा लगायत प्रदेश २ 
का खजल्लाहरू, नसन्धलुी, मकिािपरु, नसन्धपुाल्चोक, काभ्रपेलाञ्चोक, ििुाकोि, काठमाण्डौ उपत्यका, गोरिा, 
धाददङ, लम्जङु, तिहूाँ, थयाङ्जा, काथकी , पिपत, म्याग्दी, बागलङु, खचतिि, ििलपरासी, गलु्मी, अघापिााँची, 
पाल्पा, रोल्पा, प्यूठाि, रुकुम, सल्याि दाङ, बााँके, बददपया, कैलाली, कञ्चिपरु, डडेलधरुा, बैतडी, बझाङ, 
बाजरुा  र आसपास भई बहिे केही सािा िदीमा आकखथमक बहाि (Flash Flood) हिु सक्िे पूिापिमुाि छ 
।  

 

आज र भोनल िारायणी, नतिाउ, पखिम राप्ती, बबई र यसका सहायक िदीजलाधार लगायत प्रदेश ५ भई बहिे 
सािा िदीमा बहाि सतकप ता आसपास हिेु र केवह सािा िदीमा ितरा आसपास पगु्ि सक्िे  पूिापिमुाि रहेकाले 
तविय क्षते्रमा उच्च सतकप ता अपिाऔ ।  

 

 

 
 
 
 

 

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