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 मलुकुभर गएको २४ घण्िामा विपद्का १६ 
ििा घट्िाहरु भएका छि ्। 

 बझाङको केदारस्ुुँ गाउुँपानलका िडा िं. 

८ मल्लेसीमा गएको पवहरोमा परुरएर ३ 
जिाको मतृ्् ुहिुकुा साथै ४ जिा हराईरहेका 
छि ्। पवहरोका कारण १८ घर परुरएका 
छि ्। ्स घट्िाको विसततृ वििरण पनछ 
ददिेछौ । 

 नसरहाको कजजन्हा िगरपानलका िडा िं. ४ मा 
एकजिा बानलका शपजदंशबाि घाईते भई 
उपचारको क्रममा मतृ्् ुभएको छ। ्सैगरी 
गोलबजार िगरपानलका िडा िं. १० 
धरमपरुमा बसिे अको एक बानलका 
शपजदंशबाि घाईते भई उपचारको क्रममा मतृ्् ु
भएको छ । 

 धिषुा सबैला िगरपानलका िडा िं. ५ मििाहामा एक बालकको शपजदंशले घाईते भई उपचारको क्रममा मतृ्् ु
भएको । 

 ििुाकोि मेघाङ गाउुँपानलका िडा िं. ५ िक्सारमा एकव््खि घाुँस काट्िे क्रममा शपजदंशबाि घाईते भएका 
छि ्। 
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घट्िा साराशं 

िपेालमा आज पवहरो, शपजदंश, आगलागी, चट्याङ्ग र बाढीका घििाहरु घिेका छि ्। पनछल्लो जािकारी अिसुार 
बझाङमा गएको पवहरोबाि ३ जिाको मतृ्् ुहिुकुा साथै ४ जिा हराईरहेका छि ्। नसरहाको २ सथाि र धिषुाको १ 
सथािमा गरी शपजदंशबाि ३ जिाको मतृ्् ुभएको छ । ्सैगरी ििुकोिमा शपजदंशबाि १ जिा घाईते भएका छि ्। 
िोिाङ, डोल्पा, मोरङ्ग र भिपरुमा गरी ४ सथािमा आगलागी भएको छ । मकिािपरु र प््ठुािका २ सथािमा चट्याङ्ग 
परेको छ । नसन्धपुाल्चोक र गलु्मीमा पवहरो गएको छ भि ेप््ठुाि र कैलालीमा बाढी आएको छ ।  
 

बझाङको केदारस्ुुँ गाउुँपानलका िडा िं. ८ मा गएको पवहरो 

फोिोोः लोकेन्र वि.क. 
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 िोिाङ ददिेल रुपकाकोि मझिुागवढ िगरपानलका िडा िं. १३ मौरी खसथत एक घरको भान्सामा अचािक 
आगलागी हुुँदा अन्नपात , भाडाितजि , काठपात जनल अन्दाजी रु.३५,००० बराबरको क्षनत भएको छ ।  

 डोल्पाको ठुलीभेरी िगरपानलका िडा िं. ७ जफुालको बागिािी विकास केन्रको आिास गहृमा िाि पकाउिे 
क्रममा ग्ाुँस नलक भई आगलागी हुुँदा पणूजरुपमा जली अन्दाजी रु. ४५,३४,५०० बरािरको क्षनत भएको                       

छ । 
 मोरङ बेलबारी िगरपानलका ११ संगम िोलको एक घरमा अचािक आगलागी हुुँदा अन्दाजी रु.१० लाि 

बराबरको क्षनत भएको छ। 
 भिपरुको मध््परु दठमी िगरपानलका िडा िं. ३ गठ्ठाघरको एक घरमा कोठामा पजुा गिज धपु बाल्िे क्रममा 

िािा पकाउिे ग्ास नलग भई अचािक आगलागी हुुँदा एकव््खिलाई आगोले पोली घाईते भएको छ । 
 मकिािपरु हेिौडा उपमहािगरपानलका िडा िं. १३ बिसपनतको एक घरमा परेको चट्याङ लागी एक जिा 

व््खि घाईते भएको छ ।  
 प््ठुािको गौमिुी गाउुँपानलका िडा िं. ३ रमददिोरको एक गोठमा चट्याङ्ग पदाज १ ििा भैंसी मरेको छ । 
 नसन्धपुाल्चोक जगुल गाउुँपानलका िडा िं. ४ कानतकेमा अचािक पवहरो गई घर बगाउुँदा अन्दाजी रु.७ लाि 

बराबरको क्षनत भएको छ। 
 गलु्मीको मनुसकोि िगरपानलका िडा िं. २ हसथोक अमराईमा दईु ििा गोठ सवहत चौपा्ाहरु पवहरोले परेुको 

छ। 
 प््ठुािको िौबवहिी गाउुँपानलका िडा िं. ६, लािाचौरमा अनबरल बषाजको कारण आएको बाढीले निमाजणधीि पक्की 

पलु सेविङ गरेको सामाग्रीहरू बगाई रु.४० लाि बराबरको क्षनत भएको । 
 कैलाली कारण बदजगोरर्ा िडा िं. ६ बासकोिीमा एक्कासी बाढी आुँउदा िोला वकिारमा बसिे रहेका १२ ििा 

घरमा पािी पनस घरको भाडा ितजि, लत्ता कपडा, िाद्यान्न लगा्त घरमा पालेका पशपंुखक्ष समेत क्षनत                               

भएको छ ।  
 कैलालीको जोशीपरु गाउुँपानलका िडा िं. १ फानड्ामा अनबरल बषाजका कारण काढा िदीमा पानिको बहाब 

बढ्ि गई एक घर भखत्कएको छ । 
 

प्रनतका्ज 
 सरुक्षा निका्को िोली बझाङको नभषण पवहरो गएको सथािमा पगेुर उद्वारको का्ज गरररहेको 

छ । साथै शपजदंश, चट्याङ्ग, आगलागी, बाढी लगा्तका विपदको घट्िाका घाईतेहरुको उद्वार 
गरी उपचारका लानग िखजकको सिास्् सेिा केन्रहरुमा प ु् ाजइएको छ ।   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

घट्िा साराशं 



िषाजको साराशंोः 
आज नमनत २०७७/०३/२० गते विहाि ०८:४५ बजे १२३ ििा िषाज मापि केन्रहरु (मािब संचानलतोः ४५ र 
सिचानलतोः ७८) मा मापि गररएको िषाजको वििरण अिसुार ९२ ििा केन्रहरुमा िषाज भएको छ (खचर १)। उि 
केन्रहरु मध््े सबै भन्दा बवढ िषाज (१११ नम. मी.) कञ्चिपरु खजल्लाको महेन्रिगर केन्रमा मापि गररएको छ। िषाज 
मापि भएका केन्रहरु मध््े १ ििा केन्रमा १०० नम. मी. भन्दा बवढ, ९ ििा केन्रमा ५० नम. मी. भन्दा बवढ, २६ 
ििा केन्रमा २५ नम. मी. भन्दा बवढ र ५३ ििा केन्रमा १० नम. मी. भन्दा बवढ िषाज मापि भएको छ। 

 

 

खचर १: दैनिक िषाज (छा्ांवकत रंग) तथा केन्रको अिखसथती (गोलाकार संकेत) 
 

बाढी पूिाजिमुाि  
असार २० (शनिबार) 

 आज कोशी, िारा्णी, कणाजली, महाकाली र ्सका सहा्क िदीहरुमा बहाि बढ्दो हिेु तथा सबैमा बहाि 
सतकज ता भन्दा तलै हिेु। कन्काई, कमला, बागमती, पखिम राप्ती,बबई लगा्तमा बहाि बढ्दो हिेु र बहाि 
सतकज ता भन्दा तलै हिेु संभाििा । अरूणिोला, नतिाउ, बाुँणगंगा,पखिम राप्ती र बबईका सहा्क िदीमा बहाि 
बढ्दो हिेु केवहमा बहाि सतकज ता तह पार गरी ितरा आसपास सम्म पगुि सक्िे ।  

 आज पाुँचथर, ईलाम,झापा, मोरङ, सिुसरी,धिकुिा, सप्तरी, नसराहा,धिषुा, महोत्तरी, सलाजही, उद्परु, ओिलढुङगा, 
दोलिा, रामेछाप, नसन्धपुाल्चोक, नसन्धलुी, काभ्रपेलान्चोक, मकिािपरु, ििुाकोि, रसिुा, गोरिा, लमजङु, धाददङ, 
तिहूुँ, कासकी, बागलङु, पिजत,म््ागदी, खचतिि, ििलपरासी, रूपन्देही, कवपलबसत,ु गलु्मी,पाल्पा, अघाजिाुँची, 
स्ाङजा, रोल्पा, रूकुम, प््ूठाि, दाङ, बाुँके, बददज्ा, जाजरकोि, सिेुत, दैलेि, ,कैलाली, कञ्चिपरु,  अछाम, 
डोिी, डडेलधरुा र आसपास खजल्ला भई बहिे केवह सािा िदी जलाधारमा क्षखणक मध््म बषाज भई आसपासका 
केवह स-सािा िोलाहरुमा बहाि बढ्िे, केवहमा सतकज ता आसपास पगुि सक्िे र प्रदेश ५ भई बहिे केवह स-
सािा िोलामा ितरा आसपास सम्म पनि पगुि सक्िे । 
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