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घट्िा साराांश 

 मलुकुभर गएको २४ घण्िामा विपद्का २५ ििा घट्िाहरु भएका छि ्। 
 तेह्रथमुको छथर गाउँपानलका िडा िां.२ मा रहेको प्रहरी चौकी कम्पाउण्ड िखजकै उतर र दखिण साईडमा पवहरो गई २ 

लाि ५० हजार रुपैया ँबराबरको िनत । 
 पाचँथरको फाल्गिुन्द गाउँपानलका िडा िां.३ सतााप मा.नब. भििमानथबाि पवहरो झरी भखककई िनत । 
 मोरङको बढुीगांगा गा.पा- 7 जोनगयारेमा अचािक एक स्थािमा परालको कुन्यमुा अचािक आगलागी हुँदा ३५ हजार 

रुपैया ँबराबरको िनत । 
 सिुसरीको कोखश गाउँपानलका िडा िां.६ श्रीपरुमा कोखश िप्प ुबन्यजन्त ुआरिणबाि २ ििा जांगली हाखि आई ५ घरका 

सरसामाग्रीहरुमा असर गदाा  ७५ हजार रुपैया ँबराबरको िनत। 
 धिकुिाको छथरजोरपािी गाउँपानलका िडा िां.५ चमु्लङु िोलमा पवहरो जाँदा २ ििा घर भखककई ७ लाि रुपैया ँ

बराबरको िनत। 
 सलााहीको चन्रिगर गाउँपानलका िडा िां.४ मखुस्लमिोलमा अनबरल बर्ााका कारण ४ ििा घर भखककँदा ११ लाि ७५ 

हजार रुपैया ँबराबरको िनत । 
 रौतहिको राजपरु िगरपानलका िडा िां. ३ मा अनबरल बर्ााका कारण ६ ििा घर भखककँदा ५ लाि ५ हजार रुपैया ँ

बराबरको िनत। 

८  साउन २०७७ 

िेपाल सरकार 

गहृ मन्रालय 

राविय विपद् जोखिम न्यूिीकरण तथा व्यिस्थापि प्रानधकरण 
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चौपाया क्षनत 

- 

िपेालमा विनभन्न खजल्लामा गरेर ९ स्थािमा अविरल िर्ाा, ९ स्थािमा आगलागी, ६ स्थािमा पवहरो र १ घरमा जांगली 
हािीको आक्रमणका घट्िा घिेका छि ्। यी घििामा परेर १२ जिा घाईते भएका छि ्। १ स्थािमा बािो 
अबरोध भएको छ । 
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घट्िा साराांश… 

 
 काठमाण्डौ महािगरपानलका िडा िां. ३ िारायणगोपाल चोकमा सजुि बस्त्रालयमा एक्कासी आगलागी हुदँा पसलमा रहेका 

सम्पूणा कपडाहरु जली िस्ि। तारकेश्वर िगरपानलका िडा िां. ८ जरांिकुो एउिा घरमा भान्सा कोठामा िािा पकाउि े
क्रममा ग्यास नलक भई आगलागी हुँदा भाग्ि ेक्रममा एक जिा व्यखि घाईते भएको । 

 लमजङुको मस्यााङदी गाउँपानलका िडा िां.३ पल्लोिारीमा अनबरल बर्ााको कारण पवहरो आई १९ ििा घर पवहरोले 
परुरँदा भाग्ि ेक्रममा बर्ा ७ जिा सामान्य घाईते भएका छि ्भि ेएक जिाको दावहि ेिटु्टा भाँखचएको । 

 पाल्पाको निखस्द गाउँपानलका िडा िां.५ बचाङ्ग िोलामा अविरल िर्ााको कारण िाढी आई एकघर पणुारुपमा िनत हुदँा 
१५ लाि रुपैया ँबराबरको िनत। 

 सल्यािको छरशे्वरी गाउँपानलका िडा िां.७ खजताथािको एक घरमा नबजनुलको तार सिा भई आगलागी भएको । 
 कञ्चिपरुको बेलौरी िगरपानलका िडा िां. ९ कुन्डाको एक गोठमा वकरा भगाउि बालेको आगोबाि अचािक आगलागी १ 

लाि ५० हजार रुपैया ँबराबरको िनत । 
 भोजपरुको आमचोक गाउँपानलका िडा िां.३ नतिचलेुको एक घरमा रहेको वकरािा र कस्मेविक पसलमा आगलागी                

भएको ।  
 पसााको नबरगांज महािगरपानलका िडा िां. १९ नबन्दिासिी चोकमा रहेको एउिा मोनबल फ्याखरिमा रहेको बाईलरको 

नडस फुवि अचािक आगलागी भएको ।   
 रौतहिको परोहा िगरपानलका िडा िां.४ पोिरीया िोलको एउिा घर अनबरल बर्ााको कारण पणुारुपमा भखककई ३ लाि 

रुपैया ँबराबरको िनत। 
 लनलतपरु महािगरपानलका िडा िां.१४ धापािेल पशपुनत िोलको एक घर अविरल िर्ाातको कारण भककीई पणुा रुपमा 

िनत । 
 ििुाकोिको दपु्चेश्वर गाउँपानलका िडा िां.१ िगेीको एउिा घरमा अचािक आगलागी हुदँा घर पणुा रुपमा जलेको घर 

नभर रहेको अन्नपात, लिाकपडा, सिु, िगद सवहत पणुा रुपमा जनल िष्ट हुँदा १२ लाि रुपैया ँबराबरको िनत ।   
 मकिािपरुको ईन्रसरोबर गाउँपानलका िडा िां.३ जयघारीमा एउिा भान्छा घर अनबरल बर्ााको कारण आांखशक रुपमा 

िनत हुँदा ४० हजार रुपैया ँबराबरको िनत । 
 लमजङुको मस्यााङदी गाउँपानलका िडा िां.३ िहरेिोलामा बर्ााको कारण मानथबाि पवहरो आई कच्ची घर भखककँदा ४ 

जिा घाइते । 
 ििलपरासी पखिमको रामग्राम िगरपानलका िडा िां.१० िदिामा रहेको एउिा पेपर बोडा नमलमा केमीकल स्िोर भएको 

कोठामा अचािक आगलागी भएको ।   
 प्यठुािको सरूमारािी गाउँपानलका िडा िां.२ अदिुाबारीमा एक घर अनबरल बर्ााका कारण पूणारूपमा िनत । 
 
सडक अिरोध 

 मकिािपरुको नभमफेदी गाउँपानलका िडा िां.१ िोप्लाङ खस्थत हेिौडा भैसे सडकिण्डमा माथीबाि पवहरो आई बािो 
अिरोध भएको । 

 

प्रनतकाया 
 सरुिा निकायको िोलीबाि आगलागी र अविरल िर्ाा एिम ्पवहरोका कारण घाइते भएका व्यखिहरुलाई स्थािीय स्िास््य 

उपचार केन्रहरुमा पयुााइएको, स्थािीयको सहयोगमा आगो नियन्रणमा नलइएको र बािो अिरुद्ध भएको सडक िण्डमा 
स्थािीयको सहयोगबाि बािो िलुाउि ेकाया भईरहेको ।   
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िर्ााको साराांश 
साउि ०७ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि साउि ०८ गते ०८:४५ बजे सम्म 

आज नमनत २०७७/०४/०८ गते नबहाि ०८:४५ बजे २२४ ििा िर्ाा मापि केन्रहरु (मािब सांचानलतः ६६ र स्िचानलतः 
१५८) मा मापि गररएको िर्ााको वििरण अिसुार १६१ ििा केन्रहरुमा िर्ाा भएको छ (खचर १)। उि केन्रहरु मध्ये 
सबै भन्दा बवढ िर्ाा (१८५.३ नम. मी.) स्याङजा खजल्लाको  स्याङ्जा केन्रमा मापि गररएको छ। िर्ाा मापि भएका केन्रहरु 
मध्य े२ ििा केन्रमा १०० नम. मी. भन्दा बवढ, १४ ििा केन्रमा ५० नम. मी. भन्दा बवढ, ४३ ििा केन्रमा २५ नम. मी. 
भन्दा बवढ र ७२ ििा केन्रमा १० नम. मी. भन्दा बवढ िर्ाा मापि भएको छ। 

 
 

खचर १: दैनिक िर्ाा (छायाांवकत रांग) तथा केन्रको अिखस्थती (गोलाकार सांकेत) 
 

 
बाढी पूिाािमुाि  
श्रावण-८ (बिबििार) ( बविान ७ िज े देबि २४ घण्टा) 

 आज कोशी,कणााली, महाकाली र यसका सहायक िदीमा बहाि सामान्य घिबढ हिु ेर सतका ता तलै हिु े। िारायणीमा 
बहाि बढ्दो हिु ेर सतका ता तलै हिु े।  िारायणीका केवह सािा सहायक िदीमा बहाि सतका ता भन्दा केवह मार तल 
हिु ेिा सतका ता आसपास हिु े। 

 आज कन्काई,कमला, बागमती, पखिम राप्ती, बबईमा बहाि बढ्दो हिु े र सबैमा बहाि सतका ता तलै हिु ेपूिाािमुाि 
छ । कन्काई, कमला,बागमती,पखिम राप्तीका केवह सािा सहायक िदीमा आकखस्मक बहाि (Flash Flood हिु सरि े
न्यूि सांभाििा रहेको छ। 

 आज ईलाम, झापा, मोरङ, सिुसरी, उदयपरु, सप्तरी, नसराहा, धिरु्ा लगायत प्रदेश २ का खजल्लाहरु,नसन्धलुी, मकिािपरु,  
नसन्धपुाल्चोक, दोलिा, रामछेाप, काभ्रपेलाञ्चोक, ििुाकोि, काठमाण्डौ उपकयका, गोरिा, धाददङ, गोरिा, लम्जङु, 
तिहँू, स्याङ्जा, कास्की , पिात, म्याग्दी, खचतिि, ििलपरासी, गलु्मी, पाल्पा, रोल्पा, प्यूठाि, रुकुम, दाङ, बाकेँ, 
बददाया, कैलाली, कञ्चिपरु, डडेलधरुा र आसपास भई बहि ेसािा िदीमा आकखस्मक बहािको न्यूि सांभाििा रहेको छ 
। 

नोट :पिलेो रङल ेमध्यम जोबिम रिकेो संकेत गर्छ । रातो रङल ेउच्च जोबिमको सकेंत गर्छ । 

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

 

िर्ाा तथा जलिाय ुसम्बन्धी थप जािकारीको लानग www.dhm.gov.np/climate/मा हेिुाहोस। 
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