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घट्िा साराांश 

 मलुकुभर गएको २४ घण्िामा विपद्का १० ििा घट्िाहरु भएका छि ्। 
 नसन्धपुाल्चोकको भोिेकोशी गाउँपानलका िडा िां. ४ फुलवपङमा पवहरो गई दईु घर परु्णरुपमा क्षनि, एक जिाको मतृ्य,ु 

४ जिा िेपत्ता । पवहरोबाि सेिीदेबी आधारभिू नबधालय समेि परु्णरुपमा क्षनि ।  
 दाच ुणलाको मानलकाजुणि गाउँपानलका िडा िां. ६ सलेिीमा एक बानलका आफ्िै घरको आगिमा िेल्ि ेक्रममा सपणले िोकी 

घाईिे भई उपचारको लानग खजल्ला अस्पिाल दाच ुणला पठाईएकोमा उपचारको क्रममा मतृ्य ु। 
 डोिीको ददपायल नसलगढी िगरपानलका िडा िां ६ नसलगढीमा एक व्यखि कोठाबाि फोहर फाल्ि बावहर आउि ेक्रममा 

सपणले िोवक घाईिे । 
 लनलिपरुको महालक्ष्मी िगरपानलका िडा िां. ३ मिकामिा मखन्दर िखजक िेिमा धाि गोड्ि ेक्रममा एक व्यखिलाई 

दावहि ेहािमा सपणले िोकी घाईिे । 
 सांििुासभाको िाँदबारी िगरपानलका िडा िां. ३  मािेभञ्ज्याङको एक घर िखजकैको बारीमा घाँस काट्ि गएको अिस्थामा 

बाँया हािमा सपणले िोवक एक जिा घाईिे । 
 ििलपरासी पखिमको पाल्हीिन्दि गाउँपानलका िडा िां. २ वपपरहिामा अनबरल बर्ाणको कारर् एउिा घर भखत्कँदा १५ 

हजार रुपैया ँबराबरको क्षनि । 
 मगुकुो सोरु गाउँपानलका िडा िां. ६ सोरुकोिमा अनबरल बर्ाणको कारर् एक घर भखत्कएको । 
 कवपलिस्िकुो यसोधरा गाउँपानलका िडा िां. ७ सलु्िािापरुमा अनबरल बर्ाणको कारर् एक घर भखत्कँदा एउिा बोका 

मरेको, ६९ हजार १ सय रुपैयाँ बराबरको क्षनि । 

१ साउन २०७७ 

िेपाल सरकार 

गहृ मन्रालय 

राविय विपद् जोखिम न्यूिीकरर् िथा व्यिस्थापि प्रानधकरर्  
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चौपाया क्षनत 
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िपेालका विनभन्न खजल्लामा गरेर ४ स्थािमा सपणदांश, ३ स्थािमा पवहरो, ३ स्थािमा अनबरल िर्ाणका घििा भएका 
छि ्। यी घििामा परेर २ जिाको मतृ्य,ु ३ जिा घाईिे र ४ जिा बेपत्ता छि ्। २ स्थािमा बािो अबरुद्ध भएको 
छ ।  
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सडक अिरोध 

 लनलिपरुको िाग्मिी गाउँपानलका िडा िां. ३ पाङदरुडोल खस्थि काखन्ि लोकपथ सडक िण्डमा अविरल 
िर्ाणको कारर् पवहरो आई बािो अिरुद्ध ।  

 दाच ुणलाको मामाण गाउँपानलका िडा िां. ३ रेलपैरो भन्ने स्थािमा रोड मानथबाि पवहरो आई बािो अबरुद्ध । 
 

प्रनिकायण 
 सरुक्षा निकायको िोलीबाि सपणदांश र पवहरोमा परी घाईिे भएकाहरुको उद्धार गरी िखजकैको स्िास््य उपचार केन्रमा 

उपचारका लानग लनगएको, पवहरोमा परुरएर िेपत्ता भएका व्यखिहरुको स्थािीयको सहयोगमा िोजी कायण भइरहेको,  
पवहरोका कारर् अबरुद्व बिकेो बािो िोल्िे प्रयास भइरहेको ।  

 

िर्ाणको साराांश 
असार ३१ गिे नबहाि ०८:४५ बजे देखि साउि १ गिे नबहाि ०८:४५ बजे सम्म 

आज नमनि २०७७/०४/०१ गिे नबहाि ०८:४५ बजे २३९ ििा िर्ाण मापि केन्रहरु (मािब सांचानलिः 
६७ र स्िचानलिः १७२) मा मापि गररएको िर्ाणको वििरर् अिसुार १६७ ििा केन्रहरुमा िर्ाण भएको छ 
(खचर १)। उि केन्रहरु मध्ये सबै भन्दा बवढ िर्ाण (८८.९ नम. मी.) कास्की खजल्लाको लमु्ले केन्रमा मापि 
गररएको छ। िर्ाण मापि भएका केन्रहरु मध्ये ११ ििा केन्रमा ५० नम. मी. भन्दा बवढ, ३८ ििा केन्रमा 
२५ नम. मी. भन्दा बवढ र ६६ ििा केन्रमा १० नम. मी. भन्दा बवढ िर्ाण मापि भएको छ। 

 

 
 

    खचर १: दैनिक िर्ाण (छायाांवकि रांग) िथा केन्रको अिखस्थिी (गोलाकार सांकेि) 
 

    िर्ाण िथा जलिाय ुसम्बखन्ध थप जािकारीको लानग www.dhm.gov.np/climate/ मा हेिुणहोस। 

 

http://www.dhm.gov.np/climate/
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बाढी पूिाणिमुाि  
श्रािर् ०१ (नबवहबार) ( विहाि ७ बजे  देखि २४ घण्िा) 

 आज िारायर्ी, कर्ाणली , महाकाली र यसका सहायक िदीमा सामान्य बहाि बढ्ि ेर सिकण िा िलै 
हिु े। कोशीमा पनि बहाि बढ्ि,े कोशीका सहायक िदीहरू भोिेकोशी, सिुकोशी, बलेफी, िामाकोशी 
लगायिमा उल्लेख्य बढ्ि ेिर सिकण िा िलै हिु ेपूिाणिमुाि छ । 

 आज कन्काई, कमला, बागमिी, पखिम राप्ती, नििाउ, बबई लगायिमा बहाि सामान्य घिबढ हिु े
िथा सिकण िा िलै हिु े। आज कन्काई ,पखिम राप्ती र बबईका  केवह  स-सािा सहायक िदीमा 
बहाि िलु्िात्मक रूपमा बढ्ि े र केहीमा आकखस्मक बहाि हिु ेन्यूि सांभाििा । 

 आज देशका िराई र चरेु भई बहि ेस-सािा िदीमा बहाि सामान्य बढ्ि ेिथा प्रदेश ५, कर्ाणली र 
सदूुरपखिम प्रदेशको मध्यपहाडी भ-ुभाग भई बहि ेस-सािा िदीमा बहाि केही बढ्ि ेिर सिकण िा 
भन्दा िलै हिु े।   

 आज ईलाम, झापा, मोरङ, धिकुिा, उदयपरु, नसन्धलुी, रामेछाप, दोलिा, काभ्रपेलाञ्चोक, 
नसन्धपुाल्चोक, का.उपत्यका, ििुाकोि, रसिुा, धाददङ, गोरिा, लमजङु , रोल्पा, सल्ल्याि, रूकुम, 
दाङ, बददणया, कैलाली, कञ्चिपरु, डोिी, सिेुि, दैलेि, जाजरकोि, कानलकोि, अछाम, बझाङ, बाजरुा, 
डडलेधरुा, बैिडी र दाच ुणला भई बहि ेस-सािा िदी जलाधारमा क्षखर्क मध्यम बर्ाण भई आकखस्मक 
बहाि हिु ेमध्यम सांभाििा रहेको छ । 
 

 िोि: पहेलो रङले मध्यम जोखिम रहेको सांकेि गछण । रािो रङले उच्च जोखिमको सांकेि गछण  

 

िोिः आगामी श्रािर् ४ गिे देखि देशैभरका िदीमा बहाि बढ्ि,े श्रािर् ५-९ सम्म कन्काई, कोशी, 
कमला, बागमिी, िारायर्ी, नििाउ, पखिम राप्ती, बबई  र यसका सहायक िदी लगायि प्रदेश १, 
२, बागमिी, गण्डकी र प्रदेश ५ को चरेु र िराई भई बहि ेिदीमा बहाि उल्लेख्य बढ्ि ेर केवहमा 
सिकण िा आसपास सम्म पगु्ि सक्ि े मध्ययम सांभाििा रहेकाले िदीिविय के्षरका कृयाकलापमा 
श्रािर् ४ गिे पनछ सिकण िा अपिाऔ । आगामी ५ ददि सम्म बाढी पूिाणिमुाि र मौसम पूिाणिमुाि 
बारे जािकारी नलईरािौ । 

 

 
 

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