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घट्िा साराांश 

▪ मुलुकभर गएको २४ घण्टामा विपद्का २२ िटा घट्नाहरु भएका छन ्। 
▪ िुिाकोिको बेलकोटगढी नगरपाललका िडा नं ८ हरे वियडााँडास्थित एक कच्ची घर अविरल बर्ााको कारण 

भस्ककई एक जनाको च्यापीएर मतृ्यु । िडा नं ५ दईुवपपल माझगाउाँमा पटिरोका कारण ५ घर पुररनुको 
सािै १ िटा भैँसी, ३ िटा रााँगा, १८ िटा बाख्रा समेत पुररएको । 

▪ दार्ुालाको महाकाली नगरपाललका िडा नं ३ बडाली गाउाँमा घरबाट सदरमुकाम िलंगा आउने क्रममा 
पटिरोले २  जना बालबाललकालाई पुरेको र िोज तलास गने क्रममा एक जना घाईते अबथिामा उद्धार 
गररएको र अको एक बेपत्ता भएकोले िोजतलास भईरहेको । 

▪ गोरखाको चुमनुब्री गाउाँपाललका िडा नं ३ स्थित ततसेङ खोलाको पानी एक्कासी बढ्न गई एक जना गोठ 
सहहत िोलाले बगाई बेपत्ता । 

▪ उदयपुरको कटारी नगरपाललका िडा नं १४ घुमी बजारस्थित एक होटलमा िाना पकाउने क्रममा अचानक 
गयााँस ललग भई आगलागी हुाँदा आगो तनयन्त्रण गने क्रममा २ जना घाईत े। आगलागीबाट भााँडािततन, 
फतनतचरका सामानहरु समेत गरी १ लाख रुपैंया बराबरको क्षतत । 
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चौपाया क्षखत 

२२ 

िेपालमा विलभन्त्न स्जल्लामा गरेर १० थिानमा अविरल िर्ाा, ६ थिानमा पटिरो, ४ थिानमा आगलागी, १ 
थिानमा बाढी, १ थिानमा जांगली िात्तीको आक्रमणका घटना घटेका छन ्। यी घटनामा परेर १ जनाको 
मतृ्यु, २ जना बेपत्ता, ३ जना घाईत ेभएका छन ् । बाढी र पटिरोका कारण ४ थिानमा बािो अबरुद्ध 
भएका छन ्।  
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घट्िासाराांश… 
▪ मिोत्तरीको गौशला नगरपाललका िडा नं ५ गौशाला बजारमा अबबरल बर्ातका कारण एक घर भककस् दा २ 

लाख रुपैंया बराबरको क्षतस्  । 
▪ रौतििको बौधीमाई नगरपाललका िडा नं ५ मा अबबरल बर्ााको कारण एक कच्ची घर पुणतरुपमा भस्ककई 

५० िजार रुपैंया बराबरको क्षतस्  । 
▪ बटदायाको राजापुर नगरपाललका िडा नं १० झुस्ण्डपुरमा २० घरधुरीको जगगामा लगाएको धान बालीमा 

भारतबाट आएका ५ िटा जङ्गली िात्तीहरुल ेधानबाली िाई २ लाख रुपैंया बराबरको क्षतस्  । 
▪ पाल्पाको रामपुर नगरपाललका िडा नं ६ बबजयपुरस्थित एक कपडाको गोदाममा विजुली सटत भई अचानक 

भएको आगलागीबाट गोदाममा रहेको फाईबर लसरक, डसना, काठको दराज, काठ पलङ लगायतका 
सामानहरु जलल ३ लाख बराबरको क्षतत । तनथदी गाउाँपाललका िडा नं ३ खझरुबासस्थित एक कच्ची घर 
अबबरल बर्ााको कारण पानी पसी भस्ककन गई १ लाख ५० िजार रुपैंया बराबरको क्षतस्  । 

▪ रोल्पाको बरिणेी गाउाँपाललका िडा नं ४ राम्जाललस्थित एक गोठ अविरल बर्ााको कारण भस्ककई गोठमा 
बााँधेको गोरुको च्यावपएर मकृयु । 

▪ ििलपरासी पश्चर्मको ितापपुर गाउाँपाललका िडा नं ४ हरपुरास्थित एक कस्च्च घर अबबरल बर्ााका कारण 
आंलशक रुपमा भस्ककई ६० िजार रुपैंया बराबरको क्षतस्  । िडा नं ३ नन्त्दपुरस्थित अको एक कच्ची घर 
िर्ाातको कारणले भस्ककई २० िजार रुपैंया बराबरको क्षतस्  । सुथता गाउाँपाललका िडा नं २ कुडडयास्थित 
एक गोठ अविरल बर्ाातको कारण भस्ककदा १५ िजार रुपैंया बराबरको क्षतस्  । 

▪ रौतििको ईशनाि नगरपाललका िडा नं ७ जोकाहास्थित एक कच्ची घर अबबरल बर्ातको कारण भककीन 
जााँदा घर आंलशक रुपमा क्षतस्  भई घरलभर रहेको अन्त्नपात, लत्ताकपडा र घर समेत गरी ५० िजार 
रुपैंया बराबरको क्षतत । 

▪ काठमाण्डौ महानगरपाललका िडा नं ५ हााँड ीगााँउ सडक िण्डमा गुडीरहेको अिथिामा को १८ प ८८८५ नं. 
को बुलेट मोटरसाइकलमा अचानक आगलागी हुाँदा मोटरसाइकल आंलसक रुपमा क्षतस्  । 

▪ िुम्लाको ताजाकोट िडा नं ५ मदानामा अबबरल िर्ााका कारण ३ ििा घरमा क्षतत पुगदा ४ लाख ३० 
िजार रुपैंया बराबरको क्षतत । 

▪ कञ्र्िपुरको शुक्लाफाँ टा नगरपाललका िडा नं ११ अम्मरपुरस्थित एक कच्ची भन्त्साघरको चुलोमा बालेको 
आगोबाट अचानक आगलागी हुाँदा उक्त भान्त्साघरलभर रहेको अन्त्नपात, भाँडािततन र भान्त्स ाघर पुणत 
रुपमा जली नष्ट हुाँदा १ लाख ५० िजार रुपैंया बराबरको क्षतस्  । 

 
बािो अिरोध 

▪ स्याङ्जाको गल्याङ नगरपाललका िडा नं ११ तुल्सी भङ्ज्याङ स्थित लसद्िाित राजमागतमा अविरल बर्ातको 
कारण माथिबाट पटिरो आई राजमागा पुणारुपमा अिरुद्ि । 

▪ दाङको घोराही उपमहानगरपाललका िडा नं १९ च्यानगैरास्थित घोरािी िोलेरी सडक खण्डमा बर्ातको कारण 
माथिबाट पटिरो आई बािो अिरुद्ध । 

▪ मकिािपुरको ईन्त्रसरोबर गाउाँपाललका िडा नं २ सुकौरा ड्याम स्थित सडकमा पटिरो आई कुलेखािी 
िेिौडा-काठमाण्डौ बािो अिरुद्ध । 

▪ पाल्पाको रामपुर नगरपाललका िडा नं ४ थगस्जनडाडा स्थित रामपुर तािसेि सडक खण्डमा अबबरल 
बर्ातको कारण सडक माथिबाट पटिरो गई बािो पुणारुपमा अिररुद्ध । 
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प्रनतकाया 
▪ सुरक्षा तनकायको टोलीबाट आगलागी र पहहरोका कारण घाइते भएका व्यस्क्तहरुको उद्धार गरी नस्जकैको 

थिाथ्य उपचार केन्त्रमा पुयातइएको, बेपत्ताहरूको िोजी कायत जारी रहेको र थिानीयको सहयोगमा 
पहहरोबाट अबरुद्ध भएका बाटोहरु िुलाउने ियास भइरहेको ।   

 

िर्ााको साराांश 
साउन ०९ गते बबहान ०८:४५ बजे देखि साउन १० गते ०८:४५ बजे सम्म 

आज लमतत २०७७/०४/१०गते बबहान ०८:४५ बज े १९५ िटा िर्ात मापन केन्त्रहरु (मानब संचाललतः ५८ र 
थिचाललतः १३७)मा मापन गररएको िर्ातको वििरण अनुसार १६४ िटा केन्त्रहरुमा िर्ात भएको छ।  

 

थचर १) उक्त केन्त्रहरु मध्ये सबै भन्त्दा बहढ िर्ात (९९.८लम. मी.) डडेलधुरा स्जल्लाको गैबाडेकेन्त्रमा मापन 

गररएको छ। िर्ात मापन भएका केन्त्रहरु मध्ये ५ िटा केन्त्रमा ५०लम. मी. भन्त्दा बहढ, १८ िटा केन्त्रमा २५ लम. 
मी. भन्त्दा बहढ र ५३ िटा केन्त्रमा १०लम. मी. भन्त्दा बहढ िर्ात मापन भएको छ। 
 

 

 
 

थचर १: दैतनक िर्ात(छायांककत रंग) तिा केन्त्रको अिस्थिती (गोलाकार संकेत) 
 

 

 
 
 
 

िर्ाा तथा जलिायु सम्बश्धध थप जािकारीको लागग www.dhm.gov.np/climate/मा िेिुािोस। 
 

http://www.dhm.gov.np/climate/
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बाढी पूिाािुमाि  
श्रािण-१० (शनिबार) (वििाि ७ बजे  देखख २४ घण्िा) 

• आज कोशी र िारायणीमा बिाि सामाधय घिबढ िुिे, कणााली, मिाकाली र यसका सिायक िदीमा 
बिाि केिीी बढ्िे तर सबैमा बिाि सतका ता ति भधदा तलै िुिे पूिाािुमाि छ । 

• आज कधकाई, कमला, बागमती, पश्चर्म राप्ती, बबई र यसका सिायक िदीमा बिाि समाधय घिबढ 
िुिे र सबैमा बिाि सतका ता तलै िुिे पूिाािुमाि छ । 

• आज झापा, मोरङ, सुिसरी, उदयपुर, सप्तरी, ससधधलुी, मकिािपुर, ससधधुपाल्र्ोक, काभे्रपलाञ्र्ोक, 
िुिाकोि, काठमाण्डौ, उपत्यका, गोरखा, धाटदङ, लम्जुङ, तििूूँ, स्याङ्जा, कास्की, पिात, म्याग्दी, 
गर्तिि, ििलपरासी, गुल्मी, पाल्पा, रोल्पा, प्यूठाि, रुकुम, दाङ, बाूँके, बटदाया र आसपास भई बििे 
केिीी सािा िदीमा बिाि केिीी बढ्िे तथा सुखेत, दैलेख, कैलाली, कञ्र्िपुर, डडेलधुरा, डोिी, बैतडी 
र आसपास भई बििे केिीी सािा िदीमा आकश्स्मक बिाि िुि सक्िे पूिाािुमाि छ । 

 

िोि: पिेलो रङले मध्यम जोखखम रिेको सांकेत गछा  । रातो रङले उच्र् जोखखमको सांकेत गछा  । 

 

 थप जािकारीका लागग जल तथा मौसम विज्ञाि विभागको िेभसाइिःhttp://hydrology.gov.np/ 

 

http://hydrology.gov.np/

