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घट्िा साराांश
▪
▪

ु भर गएको २४ घण्िामा विपद्का ३५ ििा घट्िाहरु भएका छि् ।
मुलक

जाजरकोिको बारे कोि गाउँ पानलका िडा िां.४ खजरी खथित साकी गाउँ मा असार २५ गते गएको पवहरोमा बेपत्ता भएका
िप १० जिाको सिाित भएको छ, २ जिा अझै बेपत्ता छि् ।

▪

ु ासभाको नसनलचोङ गाउँ पानलका िडा िां. १ बेनसन्दामा अनबरल बर्ााको कारण पवहरो गई ८ घर बगाउँ दा ११ जिा
सां िि
बेपत्ता, ४ जिा घाईते भएका छि् । अनबरल बर्ााकै कारण िाँदबारी िगरपानलका िडा िां. १ पपलडाँडामा मानिबाि
पवहरो झरर एक किे रोमा रहेको भैँ सी पवहरोले पुरी मरे को र १ लाि रुपैयाँ बराबर क्षनत भएको छ । अको एक घर

भख्कँदा २० ििा कुिुरा पुररएको छ । यसैगरी मानिबाि पवहरोसँगै रुि झरर एउिा ग्यारे जमा रहेको १०० ििा ग्याँस
नसनलण्डर पुररएको छ ।
▪

तिहुँको ररसङ गाउँ पानलका िडा िां ८ पल्ियाङ भैनसनलवक भन्ने थिािमा २ ििा घर पवहरो आई पुररदाँ ५ जिा बेपत्ता,
१ जिा घाईते भएका छि् । म्यागदे गाउँ पानलका िडा िां ६ बेलौते डाँडा खथित एक घर मानिबाि पवहरो आई घर
भ्कदा एक वकशोरीको मृ्यु भएको छ । शुक्लागण्डकी िगरपानलका िडा िां. १ िाल्डोसेमा पवहरोले एक घर भ्कदा
एक जिा घाईते भएकोो छ । ब्यास िगरपानलका िडा िां. १३ मा अनबरल िर्ााको कारण एउिा घरको गारो चकेको
छ ।
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▪

मोरङको केराबारी गाउँ पानलका िडा िां.२ नसां हदे िी खचसाङिोलामा पवहरोले पुरी एकव्यखिको मृ्यु भएको छ । अनबरल

बर्ााको कारण नबराििगर महािगरपानलका िडा िां. ६ खथित केशनलया िोलामा पािीको बहाि बढी नसम्राही िोलमा पािी
पसी मुसहर बखथतमा रहेका ८/१० घरमा डुिाि भएको छ । खचसाङ िोलामा आएको बाढीले कािेपोिरी गाउँ पानलका
िडा िां. २ खचसाङ बखथतको २ घरमा बाढी पसी २ लाि रुपैयाँ बराबरको क्षनत भएको छ ।
▪

ु गाउँ पानलका िडा िां. ५ तेमबुङ एक घरमा पवहरो आई घर पुणरु
इलामको माङसेबङ
ा पमा भख्कँदा १० लाि रुपैयाँ
बराबरको क्षनत भएको छ ।

▪

तेह्रिुमको छिर गाउँ पानलका िडा िां. ५ ओख्रे बजारको एक घरमा पवहरो गई घर चवकाई ७ लाि रुपैयाँ बराबरको
क्षनत भएको छ ।

▪

सुिसरीको िराि उपमहािगरपानलका िडा िां १७ खथित सुदा ु िोलामा आएको बाढीले ६ ििा िहरो बगाउँ दा ११ लाि
रुपैयाँ बराबरको क्षनत भएको छ ।

▪

सोलुिम्ु बुको सोताङ गाउँ पानलका िडा िां. ५ गोखिाममा एउिा घरमा मानिबाि पवहरो झरी घरको नबच भाग भख्कईएको
छ ।

▪

ििुर्ाको जिकपुर उपमहािगरपानलका िडा िां. २ मा एउिा भोजिालयमा ग्याँस नसनलण्डर नलक भई अचािक आगलागी
हुँदा १ लाि ७७ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षनत भएको छ ।

▪

सलााहीको ईश्वरपुर िगरपानलका िडा िां. ९ मा अविरल िर्ााका कारण एक घरमा पािी पथदा ७० हजार रुपैयाँ बराबरको
क्षनत भएको छ । मलगांिा िगरपानलका िडा िां. ६ मा अनबरल बर्ााको कारण एक घरमा पािी पथदा ३० हजार रुपैयाँ
बराबरको क्षनत भएको छ ।

▪

रौतहिको गवढमाई िगरपानलका िडा िां. ४ पशाा िोलखथित एउिा घर अनबरल बर्ााको कारण पुणरु
ा पमा भख्कँदा १
लाि ७० हजार रुपैयाँ बराबरको क्षनत भएको छ ।

▪

रामेछापको िाँडादे बी गाउँ पानलका िडा िां ८ ददयालेमा एउिा मताि घर अनबरल बर्ाका कारण भख्कदा एक जिा घाईते
र १ हल गोरू मरे को छ ।

▪

थयाङ्जाको आनििोला गाउँ पानलका िडा िां १ राजाथिारामा अविरल िर्ााको कारण एक घर भ्कदा

२ लाि ५०

हजार रुपैंया बराबरको क्षनत भएको छ । अविरल िर्ााको कारण आनििोला गाउँ पानलका िडा िां. १ राजाथिारामा एक
घरको गारो भख्कई २ लाि ५० हजार रुपैंया बराबरको क्षनत भएको छ । हररिाश गाउँ पानलका िडा िां ४ खचरेखथित

एक कच्ची घरमा मानिबाि पवहरो झदाा िखजकै रहेको भान्साकोठा र कखच्च गोठ बगाई गोठमा रहेको एउिा भैसोी र
एउिा पाडोी मरे को छ ।
▪

बददायाको गुलररया िगरपानलका िडा िां. ३ मा एक व्यखिलाई कोठामा सुनतरहेको अिथिामा बाँया हातको औलामा
सपाले िोक्दा शख्त घाईते भएको छ ।

▪

ििलपरासी पखिमको रामग्राम िगरपानलका िडा िां. १२ कुिुिारमा एक व्यखिलाई घरको आगिमा सपाले डसी घाईते
बिाएको छ ।

▪

झापाको किकाई िगरपानलका िडा िां ६ खथित एक घरको वकचेि कोठामा रािेको ग्याँस नलक भएर आगलागी हुँदा

ु लगायत जनल २ लाि ३९
वकचेि कोठा र कोठामा रहेको विज, मकै, ग्याँस च ुला, वकचेि यााक, प्लाखथिकको कुसी, िे बल

हजार ५ सय बराबरको क्षनत भएको छ । अनबरल बर्ाातको कारण मेचीिगर िगरपानलका िडा िां ७ पानलया िोला
बगर नसद्धािा िोलखथित एङ्क घरमा पािी पसेको छ ।
▪

ु ासभाको नसनलचोङ गाउँ पानलका िडा िां १ खथित बेनसन्दा भन्ने थिािमा अविरल िर्ाातको कारण पवहरो गई बेपत्ता
सां िि
भएकाहरुको िोजी तिा उद्धारको कायामा सां लग्ि रहेका एक व्यखिको मृ्यु भएको छ ।

▪

ििुर्ाको जिकपुर उपमहािगरपानलका िडा िां १२ मा एक व्यखिलाई कोठा तर्ा जािेक्रममा सपाले दावहिे िुट्टा िोकी
घाईते भएको छ ।
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▪

सप्तरी सप्तकोशी िगरपानलका िडा िां ४ बथिे मा अनबरल िर्ााका कारण ४ ििा घरमा पािी पथदा ३५ हजार रुपैंया

बरािरको क्षनत भएको छ। सप्तकोशी िगरपानलका िडा िां ९ कमलपुरखथित एक गाई गोठमा लामिुट्टे िपाउि बालेको
घुरबाि अचािक आगलागी हुँदा गोठ पुणा रुपमा जली ४० हजार रुपैंया बराबरको क्षनत भएको

छ । नछन्नमथता

गाउँ पानलका िडा िां २ रामपुराखथित क्िारे न्िाईिमा बसेको एक व्यखिलाई सपाले िोकी घाईते भएको छ ।
▪

काभ्रेपलाञ्चोकको िुनलिेल िगरपानलका िडा िां ५ श्रीिण्डपुरखथित एक घरमा िािा पकाउिे ग्याँसको पाईप नलकेज
भई आगलागी हुँदा २ जिा घाईते भएको छ ।

▪

लमजुङको दुिपोिरी गाउँ पानलका िडा िां ६ खथित एक गोठमा लामिुट्टे िपाउि बालेको िुँपबाि आगलागी हुि गई
आगो निभाउिे क्रममा जलेर एक जिा घाईते भएका छि् । गोठ पूणा रुपमा जलेकोो छ ।

▪

मोरङको रतुिामाई िगरपानलका िडा िां ३ चौवकघाि खथितबाि रतुिा िोला तिे क्रममा िोलाले बगाई एक जिा बेपत्ता
भएको छ ।

सडक अिरोि
▪

दोलिाको नभमेश्वर गाउँ पानलका िडा िां १ दामराङखथित चररकोि-नसां गिी नभनर सडक िण्डमा मानिबाि पवहरो आई
सडक अिरोि भएको छ ।

▪

ुा ाको मानलकाजुि
दाचल
ा गाउँ पानलका िडा िां. ८ क्याम्पसचोक िखजक बािो मानिबाि पवहरो आई बािो अबरुद्ध भएको छ

प्रनतकाया
▪

सुरक्षा निकायको िोलीबाि पवहरोमा पुररएर िेपत्ता भएका व्यखिहरुको थिािीयको सहयोगमा िोजी काया भइरहेको छ

भिे घाईतेलाई थिािीय थिाथ्य उपचार केन्रहरुमा पुयााईएको छ । सािै पवहरोका कारण अबरुद्व बिेको बािो िोल्िे
प्रयास भइरहेको छ ।
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िर्ााको साराांश
असार २८ गते नबहाि ०८:४५ बजे दे खि असार २९ गते ०८:४५ बजे सम्म

आज नमनत २०७७/०३/२९ गते नबहाि ०८:४५ बजे २२४ ििा िर्ाा मापि केन्रहरु (मािब सां चानलतः ५२ र थिचानलतः

१७२) मा मापि गररएको िर्ााको वििरण अिुसार १३९ ििा केन्रहरुमा िर्ाा भएको छ (खचर १)। उि केन्रहरु मध्ये

सबै भन्दा बवढ िर्ाा (२७७.६ नम. मी.) तिहुँ खजल्लाको थयाम्घा केन्रमा मापि गररएको छ। िर्ाा मापि भएका केन्रहरु
मध्ये २ ििा केन्रमा २०० नम. मी. भन्दा बवढ, ९ ििा केन्रमा १०० नम. मी. भन्दा बवढ, २३ ििा केन्रमा ५० नम. मी.

भन्दा बवढ, ५१ ििा केन्रमा २५ नम. मी. भन्दा बवढ र ७९ ििा केन्रमा १० नम. मी. भन्दा बवढ िर्ाा मापि भएको छ।

खचर १: दै निक िर्ाा (छायाांवकत रां ग) तिा केन्रको अिखथिती (गोलाकार सां केत)
िर्ाा तिा जलिायु सम्बखन्ि िप जािकारीको लानग www.dhm.gov.np/climate/ मा हे िह
ाु ोस।

ु ाि
बाढी पूिाािम

असार २९ (सोमबार)
•

आज कोशीमा बहाि केवह घट्िे तर सतकाता आसपासिै हुिे तिा िारायणीमा बहाि बढ्िे र सतकाता पुग्ि सक्िे,

िारायणीको सहायक िदी कानलगण्डकी लगायतमा बहाि ितरा आसपास सम्म पनि पुग्ि सक्िे । कणााली, महाकाली
र यसका सहायक िदीहरुमा बहाि सामान्य घिबढ हुिे तिा सबैमा बहाि सतकाता भन्दा तलै हुि।
े
•

आज कन्काई, कमला, बागमती, पखिम राप्ती, नतिाउ, बबई लगायतमा बहाि बढ्दो हुिे, कन्काई र बागमतीका केवह
सहायक िदीमा आकखथमक बहाि (Flash Flood) हुि सक्िे तिा केवहमा सतकाता पुग्ि सक्िे ।

•

आज प्रदे श १, २, बागमती, गण्डकी र प्रदे श ५ को मध्यपहाडी, च ुरे र तराईबाि बहिे सािा िदीमा बहाि उल्लेख्य
बढ्िे र सतकाता आसपास रहिे तिा

प्रदे श २ को तराईको भारतीय सीमा आसपास भारी बर्ाा भई केवह सािा

ु ाि छ ।
िदीमा ितरा पुग्ि सक्ििे पुिाािम
•

आज ईलाम, झापा, मोरङ, सुिसरी, ििकुिा, उदयपुर, प्रदे श २ का सबै खजल्ला, मकिािपुर, का.उप्यका, काभ्रेपलाञ्चोक,
नसन्िुपाल्चोक, खचतिि, ििलपरासी, लम्जुङ, तिहू ,ँ थयाङ्जा, पिात, काथकी, म्याग्दी, बागलुङ , गुल्मी पाल्पा, अघाािाँची,

रूपन्दे ही, कवपलबथतु,दाङ भई बहिे स-सािा िदीमा क्षखणक मध्यम बर्ाा भई आकखथमक बहािको सां भाििा रहेको
छ ।

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