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घट्िा साराांश 

 मलुकुभर गएको २४ घण्िामा विपद्का ७१ ििा घट्िाहरु भएका छि ्। 
 तिहुुँको भाि ु िगरपानलका िडा िां. ९ मा रहेको दईु घरमा मानििाि पवहरो आई बगाउुँदा १ जिा िदृ्ध मतृ 

अबस्िामा फेला र अको एक व्यखि घाइते भई उपचारको क्रममा मतृ्य ु। 
 गोरिाको गण्डकी गाउुँपानलका िडा िां.४ फुजेल कौददखस्ित एक गोठमा एक व्यखि बाख्रालाई घाुँस हाल्ि जािे 

क्रममा मानिबाि पवहरो आई पवहरोले परुी मतृ्य ु।अविरल बर्ााको कारण गण्डकी गाउुँपानलका िडा िां २ पानतस्िारा 
गाउुँ भन्दा मानि जांगलनतर जािे कखचच सडक भानसई पवहरो जाुँदा एक घर र ४ गोठ भखत्कई गोठमा रहेका ७ 
ओिा बाख्रा र १८ ओिा कुिरुा परुरई १४ लाि ८० हजार रुपैंया बराबरको क्षनत । एक मोिरसाइकल परुरई २ 
लाि ७० हजार रुपैंया बरािरको क्षनत । सािै उि पवहरोको कारणले सो गाउुँमा रहेका ५० घरधरुी समेत 
जोखिममा रहेको । 

 तेह्रिमुको आठराई गाउुँपानलका िडा िां. १ खस्ित सांक्राखन्त बजारमा रहेको एउिा विद्यालय भििमा मानिबाि पवहरो 
झरी भखत्कुँ दा ५ जिा घाइते । 

 धिरु्ाको जिकपरु उपमहािगरपानलका िडा िां. १८ महिुामा एउिा घरमा िािा पकाउिे क्रममा गयाुँस नलक भई  
आगलागी हुुँदा १० लाि २५ हजार रुपैयाुँ बराबरको क्षनत । 
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चौपाया क्षनत 

५१ 

िपेालमा विनभन्न खजल्लामा गरेर ३१ स्िािमा पवहरो,  २४ स्िािमा अविरल िर्ाा, ११ स्िािमा बाढी,  ४ स्िािमा 
आगलागी, १ स्िािमा चट्याङ्गका घििा घिेका छि ्। यी घििामा परेर ६ जिाको मतृ्य,ु ३ जिा बेपत्ता, ११ 
जिा घाईते भएका छि ्। बाढी र पवहरोबाि ७ स्िािमा बािो अबरोध भएका छि ्।  
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घट्िा साराांश… 

 सप्तरीको महादेिा गाउुँपानलका िडा िां.१ खचम्िीमा एकघर अविरल िर्ााको कारण पणुारुपमा भखत्कुँ दा ८० हजार 
रुपैयाुँ बराबरको क्षनत । नछन्नमस्ता गाउुँपानलका िडा िां.१ बरही नबरपरुमा एउिा गोठघर भखत्कुँ दा एकव्यखि 
घाईते भई गोठ नभर रहेको गाई १, गोरु १, बाख्रा ६ समेतको मरेको १ लाि ५० हजार रुपैयाुँ बराबरको क्षनत 
। नतरहतु गाउुँपानलका िडा िां. ५ भेनडया मसुहरी िोलको गाई गोठमा लामिटेु्ट धपाउि बालेको घरुबाि अचािक 
आगो सखल्कि गई आगलागी हुुँदा गोठमा रहेको भैसी - १ गाई -१ मरेको र ८० हजार रुपैयाुँ बराबरको क्षनत । 
नतलाठीकोईलाडी गा.पा.- १ खस्ितमा रहेको िाडोिोलामा पानिको बहाि बढी बेलही गाुँउमा पानि पनस ७ घर घरुी  
डिुािमा । 

 धाददङको गजरुी गाउुँपानलका िडा िां.२ मलेिखुस्ित एकघरमा अनबरल बर्ााको कारण मानिबाि पवहरो आई १ जिा 
बदृ्द परुुर् र २ जिा बचचा सवहत परुरएको । गजरुी गाउुँपानलका िडा िां.५ घािबेशी भने्न स्िािमा काठमाण्डौबाि 
मखुगलि तफा  जाांदै गरेको कारलाई अनबरल बर्ााको कारण बगाई नरशनुल िददमा परुाई बेपत्ता भएको मािनबय क्षनत 
िभएको । बेनिघाि रोराङ गाउपानलका िडा िां ८ भसुािारमा एक घर पवहरोले बगाउदा एक जिा घाईते ।गजरुी 
गाउुँपानलका िडा िां २ मझिुा डाुँडामा पवहरो जाुँदा ५ घर परुरएको, १ जिा बेपत्ता,  १ जिा घाईते ।नरपरुासनु्दरी 
गाउुँपानलका िडा िां ६ गोलाङ्ग भन्ने स्िािमा एक घर मानिको रोडबाि पवहरो आई घर सवहत बगाई ३ जिा बेपत्ता  

 भोजपरुको पौिादमु्मा गाउुँपानलका िडा िां. ५ चौहािबारीको एकघरमा अनबरल िर्ााको कारण मानिबाि पवहरो झरी 
२ लाि ७१ हजार रुपैयाुँ बराबरको क्षनत । पौिादमु्मा गाउुँपानलका िडा िां. ५ सकु्लामा एउिा घरको मानिबाि 
पवहरो आई ४ लाि रुपैयाुँ बराबरको क्षनत । अनबरल बर्ााको कारण आम्चोक गाउुँपानलका िडा िां.१० पाङ्चाखस्ित 
श्री लक्ष्मी माविको पिााल लडी शौचालय समेत भखत्कुँ दा २ लाि रुपैयाुँ बराबरको क्षनत । 

 महोत्तरीको बददाबास िगरपानलका िडा िां. १३ नबजलपरुा ियाुँ िोलको एक घरमा िािा पकाउिे क्रममा अचािक 
गयास नलक भई आगलागी हुुँदा घर पूणारुपमा जनल घरमा रहेको मोबाइल ,लत्ताकपडा, अन्नपात गरर १ लाि ३० 
हजार रुपैयाुँ बराबरको क्षनत । गौशाला िगरपानलका िडा िां. ५ खस्ित रहेको ईलाका प्रहरी कायाालय गौशालाको 
पररसरमा लगाईएको पिााल अनबरल बर्ााका कारण भखत्कुँ दा १ लाि ५० हजार रुपैयाुँ बराबरको क्षनत । िडा िां 
१२ काखन्तबजारमा एक  घर अनबरल बर्ााको कारण भत्कि गई उि घर नभर  रहेको भाुँडाकुडा, अन्नपात लत्ताकपडा 
र २ ििा बाख्रा समेत मतृ्य ुभई २ लाि रुपैंया बराबरको क्षनत ।जलेश्वर िगरपानलका िडा िां. १२ खस्ित िरुिाही 
िोलको एकघर अविरल बर्ााको कारण लडी ६० हजार रुपैयाुँ बराबरको क्षनत । अनबरल बर्ााको कारण मदठयािी 
िगरपानलका िडा िां २ नसनसायाखस्ित एउिा घरको गाह्रो पणुारुपमा भखत्कई ३० हजार रुपैंया बराबरको क्षती,  एक 
जिालाई  ईट्टाले लानग घाईते । 

 काठमाण्डौको काठमाण्डौ महािगरपानलका िडा िां. ३२ पेप्सीकोलाको एकघरको िरण्डाको भागमा पवहरो आई 
सामान्य क्षनत । िडा िां १२ िेकु खस्ित बागमती वकिारामा अिखस्ित सकुुम्बासी बस्तीमा बागमती िदीमा पािीको 
बहाब बढ्ि गई बस्तीमा पािी पस्ि गएको । सोवह स्िािमा रहेका  निम्ि उल्लेखित २९ घर पररिार लाई उद्वार 
गरी  सतल पािीमा साररएको । 

 मकिािपरुको ईन्रसरोबर गाउुँपानलका िडा िां.४ राकशिोलामा एक घरमा मानिबाि पवहरो आई घर पसल परुरदा 
२ लाि ५० हजार रुपैयाुँ बराबरको क्षनत । 

 प्यठुािको मल्लरािी गाउुँपानलका िडा िां.३ धरमपािीको एउिा घर बर्ाातको कारण अचािक भखत्कुँ दा ४ लाि 
रुपैयाुँ  बराबरको क्षनत । 

 स्याङ्जाको नबरुिा गाउुँपानलका िडा िां.६ खचन्नेबासमा अविरल िर्ााका कारण एक घर पणुारुपमा भखत्कएको । 
गल्याङ िगरपानलका िडा िां ५ रातोपलुमा एक घरमा अविरल िर्ाा कारण मानिबाि पवहरो आई घरको तल्लो तला 
लेदोले परुरएको 3 ििा बाख्रा, कुिरुा २५ बिा मरेको ।   
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घट्िा साराांश… 

 ििलपरासीको सिुिल िगरपानलका िडा िां. २ िबदगुाािोलको एक घरमा अनबरल बर्ााको कारणले पणुारुपमा 
भखत्कुँ दा ३५ हजार रुपैयाुँ बराबरको क्षनत । अविरल िर्ााको कारण गैडाकोि िगरपानलका िडा िां २ िारायणी िदी 
बहाब बढ्ि गई बोिे िोलमा रहेको ४०/४५ ििा घरहरुमा पूणारुपमा पािी पसेको । 

 दैलेिको गरुाुँस गाउुँपानलका िडा िां.४ मानिल्लो पात्लाको एक घरमा िािा पकाउिे क्रममा अचािक आगलागी 
हुुँदा घरमा रहेको अन्नपात लत्ताकपडा र भाडाकुडा जली १ लाि रुपैयाुँ बराबरको क्षनत । 

 बाजरुाको बडीमानलका िगरपानलका िडा िां. ४ ररलाको दईु घरमा मानिबाि पवहरो आई घरको तल्लो तलासम्म 
मािोले परुरई घर नभर रहेको िाधान्न, लत्ताकपडा क्षनत । अनबरल बर्ााका कारण बढुीगांगा िगरपानलका िडा िां. 
३ ताप्राको एकघर अगाडीबाि पवहरो आई घर भखत्कुँ दा घर नभर रहेको िाधान्न,  लत्ताकपडा,  भाडािताि पणुारुपमा 
क्षनत । 

 दाच ुालाको िौगाड गाउुँपानलका िडा िां.२ गोदािीमा अनबरल बर्ााका कारण एकघरको मानिबाि पवहरो आई घरको 
छािा भखत्कुँ दा घर पणुारुपमा क्षनत भई गोठमा रहेको भैसी - १, गाई -१ र पाडो १ गरी ३ को मरेको । अनबरल 
बर्ााका कारण महाकाली िगरपानलका िडा िां. २ बडुीचौराको लास्कु िोलाको बाढीले एकघरको आधा भाग बगाई 
गोठमा रहेका २५ ििा बाख्रा र ८ ििा कुिरुा बगाएको । अनबरल बर्ााकै कारण महाकाली िगरपानलका िडा 
िां. ३ र ४  खस्ित डङु्गीमा रहेका ३ घर बगाएको । 

 भोजपरु िगरपानलका िडा िां १ डाुँडा बोखिमखस्ित एक घर अनबरल बर्ााको कारण जनमि भानस घरको उतर तफा को 
बरण्डाको गारो भत्की १ लाि १५ हजार रुपैंया बराबरको क्षनत ।  

 तेह्रिमुको फेदाप गाउुँपानलका िडा िां २ िेबोईखस्ित एक घरको  मानिबाि पवहरो िनस घर परुरुँदा घरमा रहेको 
पराल, िर, भाडा बताि, अिन्तपात काठपात,  जस्तापाता, बाख्राको िोर र 1 ििा बाख्रा समेत परुरि जाुँदा २ लाि 
५० हजार रुपैंया बराबरको क्षनत । 

 पाुँचिरको वफददम िगरपानलका िडा िां १ वफददम बजार खस्ित एक घर मानिबाि पवहरो झरी घरको दखक्षण साईडको 
नभत्ता भत्कीएको । अनबरल बर्ााको कारण तमु्िेिा गाउुँपानलका २ िैरेनिमा एक घर मानिबाि पवहरो आई घर 
उत्तर साईिको गाह्रो भखत्कएको । 

 झापाको झापा गाउुँपानलका िडा िां २ सडकबारी खस्ित कन्काई िदीको बहाब बढी िदीको पािी ओभरफ्लो भई 
गाुँउ पस्दा १६ घर डबुािमा । 

 नसरहाको धिगवढमाई िगरपानलका िडा िां ११ सोिापरुखस्ित एक कचची घर अविरल बर्ााको कारण पणुारुपमा लनड 
क्षनत, घरनभर रहेको समाि अन्नपात गरी १ लाि ३१ हजार रुपैंया बराबरको क्षनत । बररयारपट्टी गाउुँपानलका 
िडा िां ४ सोहफर िोलमा एक घर भत्कदा एक जिाको िाउको र शरररमा चोि लागेको । 

 सलााहीको लालबन्दी िगरपानलका िडा िां ४ जिाापानि िोलाको छेउमा अनबरल िर्ााको कारण पािी पस्दा एउिा 
घरको लत्ता कपडा तिा चामल नभजेकोले निजको पररिारमा ७ जिाको पररिार नछमेवकको घरमा बसेको । 

 बाराको सिुणा गाउुँपानलका िडा िां २ मा अनबरल बर्ााको कारण १८ ििा कखचच घर भत्कदा १६ लाि ७५ 
हजार रुपैंया बराबरको क्षनत । १८३ घर डबुािमा । पचरौता िगरपानलका िडा िां ४ गलुररया खस्ित एक घर 
अनबरल बर्ााको कारण आनध भखत्कि जादा २५ हजार रुपैंया बराबरको क्षनत । अनबरल बर्ााको कारण पचरौता 
िगरपानलका िडा िां ७ मा ४ ििा कखचच घर भत्कदा २ लाि १० हजार रुपैंया बराबरको क्षनत । 

 रौतहिको गरुडा िगरपानलका िडा िां ५ खशििगर खस्ितमा झाजिोलामा अत्यानधक मारामा बाढी आई त्यहाुँ रहेको 
२३ ििा घरमा पािी पनस डबुाि । 

 खचतििको ईचछाकामिा गाउुँपानलका िडा िां ५ नसमलधाराखस्ित एक पक्की घर नरशलुी िदीमा आएको बाढीको 
कारण तलबाि मािो किाि गरी नरसलुी िदी वकिारमा पगेुको । वफखस्लङ देिी मौिािोला सम्म िदी छेउछाउमा  
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रहेका ९।१० बिा घर समेतमा नरसलुी िददले किाि गरररहेको घरको वपल्लरहरुमा पानिको िहािले जोखिममा 
रहेको । 

 लनलतपरुको महालक्षमी िगरपानलका िडा िां २ इमाडोल वकष्ट अस्पतालको भइुतला अनबरल बर्ाातको कारणले बाढी 
आइ डबुाि । िडा िां १० लाकुरीभञ्ज्याङ खस्ित एक कखचच घरमा पवहरो आइ आांनसक क्षनत । 

 भिपरुको चाुँगिुाराण िगरपानलका िडा िां ६ वपपलबोिखस्ित एक घर अनबरल बर्ााको कारण पिााल भखत्कदा २५ 
हजार रुपैंया बराबर क्षनत। िडा िां ४ खस्ित एक ३ तल्ले पक्की घरको बावहरी कम्पाउण्डको िाल भखत्कएको, 
दौलानगरी मा.नब.को बावहरी कम्पाउण्डको िाल भखत्कएको । 

 लमजङु्गको दोदी गाउुँपानलका िडा िां १ भारते लानमश्वारा खस्ित एक घर मानिबाि पवहरो आई घर पणुा रुपमा 
भखत्कएको । दधुपोिरी गाउुँपानलका िडा िां ५ िन्देश्वारा खस्ित ३ ििा घर अविरल बर्ााको कारण पणुा रुपमा 
क्षनत, मसु्ताङ्गको िासाङ गाउुँपानलका िडा िां ४ खस्ित बेनि जोमसोम सडक िण्डमा छाकताङ िोलाको निमााणनधि 
पलु बगाई लगेको । 

 तिहुुँको भाि ुिगरपानलका िडा िां ३ ढुकुिीस्िनत एक घरमा पवहरो आउदाुँ घरको पछाडीको पिााल भखत्कदाुँ भागिे 
क्रममा एक जिाको बायाुँ िटु्टामा चोि लागी घाईते । 

 पाल्पाको रामपरु िगरपानलका िडा िां १ स्याउली बजारखस्ित नभरी कखचच सडकिण्डमा राती परेको अनबरल बर्ााको 
कारण सडकमा नबछ्याएको ग्राबेल बगाई एक कचची घर नभर उि ग्राबेल पस्ि गई अन्नपात लत्ता कपडा र िगद 
रु.10000 समेत परुीएको र अको एक पक्की घरमा समेत ग्राबेल पसी घर नभर रहेको सोलार प्यािल, ब्याट्री, 
अन्नपात समेत परुीएको । 

 सिेुतको पन्चपरुी िगरपानलका िडा िां ७ खस्ित डाुँडाछाप्रमेा रहेको ियाुँराम देउबाको कचची घरमा प्रहरी चौकी 
डाुँडाछाप्र ेभाडामा बस्दै आएकोमा उि घरमा एक्कासी चट्याङ पिा गई घरको उत्तर तफा को ददबाल भखत्कएको 
घरको अन्य भाग समेत चकेको । घरमा जडाि गररएको सोलार पाता, बल्ब, तार समेत क्षती । 

 
सडक अिरोध 

 भोजपरुको अरुण गाउुँपानलका िडा िां.४ ओदािे खस्ित मध्य पहाडी लोक मागामा अनबरल िर्ााको कारण सडक मानि 
बाि पवहरो झरी सडक अिरुद्ध । 

 नसन्धपुाल्चोकको चौतारा साुँगाचोक गढी िगरपानलका िडा िां. ९ भैसेखस्ित अरिीको राजमागामा अनबरल बर्ााको 
कारण मानिबाि पवहरो आई बािो पूणारुपमा अिरोध । 

 अघाािाुँचीको खशतगांगा िगरपानलका िडा िां. २ झलुङुग े पलुखस्ित सखन्धिका  गोरुनसङग े सडक िण्डमा 
अनबरल बर्ाातको कारण मानिबाि पवहरो आई बािो पणुा रुपमा अबरोध। 

 बाजरुाको राती परेको अनबरल बर्ााको कारण बढुीगांगा िगरपानलका िडा िां.२ ताप्रीसेर खस्ित साुँफे-माताडी हाईिे 
सडकिण्डको घटे्टिोलामा रहेको पक्की पलु बाढीले बगाई बािो पणुारुपमा अबरूद्द । 

 िोिाङ्गको ददिेल रुपाकोि मझिुागढी िगरपानलका िडा िां ८ पांििुोला खस्ित मध्यपहाडी लोकमागाको ददिेल 
भोजपरु सडक िण्डमा मानिबाि पवहरो झरी अबरुद्ध । 

 लमजङु्गको अविरल बर्ााको कारण सनु्दरबजार िगरपानलका िडा िां ७ खस्ित मानिबाि पवहरो आई डमु्र ेबेखशसहर 
सडक िण्ड पणुा रुपमा अबरुद्ध । 

 खचतििको इचछाकामिा गाउुँपानलका िडा िां ३ मौिािोला मा अविरल बर्ााको कारण पथृ्बी राजमागा खस्ितमा रहेको  
खचतिि र धाददङ जोडि ेपदक्क पलुमा मैिािोलाले किाि गरी पलुको धाददङ साइडको  वपल्लरमा किाि गरररहेको 
पलु जोखिम भई बािो पणुा रुपमा बन्द । 
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प्रनतकाया 
 सरुक्षा निकायको िोलीबाि पवहरोमा परेर बेपत्ता भएकाहरुको िोजी काया जारी, घाइते भएका व्यखिहरुलाई स्िािीय 

स्िास्थ्य उपचार केन्रहरुमा पयुााइएको, स्िािीयको सहयोगमा अबरुद्ध बिेका बािो िलुाउिे प्रयास भइरहेको, 
डबुािबाि प्रभावितहरुलाई सरुखक्षत स्िािमा साररएको ।   

 

 

िर्ााको साराांश 
साउि ०५ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि साउि ०६ गते ०८:४५ बजे सम्म 

आज नमनत २०७७/०४/०६ गते नबहाि ०८:४५ बजे १९० ििा िर्ाा मापि केन्रहरु (मािब 
सांचानलतः २९ र स्िचानलतः १६१) मा मापि गररएको िर्ााको वििरण अिसुार १७७ ििा केन्रहरुमा 
िर्ाा भएको छ (खचर १)। उि केन्रहरु मध्ये सबै भन्दा बवढ िर्ाा (१९९.२ नम. मी.) मकिािपरु 
खजल्लाको मकिािपरुगढी केन्रमा मापि गररएको छ। िर्ाा मापि भएका केन्रहरु मध्ये ४ ििा 
केन्रमा १५० नम. मी. भन्दा बवढ, १७ ििा केन्रमा १०० नम. मी. भन्दा बवढ, ५१ ििा केन्रमा 
५० नम. मी. भन्दा बवढ, १०४ ििा केन्रमा २५ नम. मी. भन्दा बवढ र १३२ ििा केन्रमा १० नम. 
मी. भन्दा बवढ िर्ाा मापि भएको छ। 

 

 

    खचर १: दैनिक िर्ाा (छायाांवकत रांग) तिा केन्रको अिखस्िती (गोलाकार सांकेत) 
      िर्ाा तिा जलिाय ुसम्बखन्ध िप जािकारीको लानग www.dhm.gov.np/climate/ मा हेिुाहोस। 

 

 
 
 

िर्ाा तिा जलिाय ुसम्बखन्ध िप जािकारीको लानग www.dhm.gov.np/climate/मा हेिुाहोस। 

 

http://www.dhm.gov.np/climate/
http://www.dhm.gov.np/climate/
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बाढी पूिाािमुाि  
 

श्रािण-६ (मांगलबार) ( विहाि ७ बजे  देखि २४ घण्िा) 
 आज िारायणीमा बहाि उचच हिेु तिा  ितरा तह भन्दा मानि हिेु । कोशीमा पनि बहाि उचच  हिेु 

र ितरा तह आसपास हिेु पूिाािमुाि छ । कणााली र महाकाली बहाि बढ्िे तर सतका ता तह भन्दा 
तलै हिेु पूिाािमुाि छ ।  

 आज कन्काई, कमला, बागमती, पखिम राप्ती, बबई, लगायतमा पनि बहाि उल्लेख्य बढ्िे र सतका ता 
आसपास हिेु। कन्काई, कमला,बागमती, पखिम राप्तीका केवह सहायक िदीमा आकखस्मक बहाि (Flash 

Flood) भई ितरा आसपास पगुि सक्िे । पिुी राप्ती, नतिाउ, ररउिोला लगायतमा बहाि ितरा तह 
आसपास हिेु । 

 आज विररङ, निन्दा, बक्राहा, लोहन्रा, खचसाङिोला, नसांखघया िोला बढुीिोला, नरयगुा, माउली, गगाि, 
िाडो, रातो, चरुरयािोला, लालबकैया, बाणगांगा, लगायत प्रदेश १, २,५,गण्डकी र सदूुरपखिम प्रदेशको 
चरेु र तराईबाि बहिे प्राय सबै िदीमा बहाि बढ्िे र सतका ता आसपास हिेु, केवहमा ितरा पगुि सक्िे 
। 

 आज पाुँचिर, ईलाम, झापा, मोरङ, सिुसरी, धिकुिा, उदयपरु, सप्तरी, नसराहा, धिरु्ा लगायत प्रदेश २ 
को सबै खजल्लाहरु,नसन्धलुी, मकिािपरु,  नसन्धपुाल्चोक, दोलिा, रामेछाप, काभ्रपेलाञ्चोक, ििुाकोि, 
काठमाण्डौ उपत्यका, गोरिा, धाददङ, लम्जङु, तिहूुँ, स्याङ्जा, पिात, कास्की, म्यागदी, बागलङु ,खचतिि, 
ििलपरासी, गलु्मी, अघाािाुँची, पाल्पा, रोल्पा,प्यूठाि, रूकुम,रूपन्देही, कवपलबस्त,ुदाङ, बाुँके,बददाया, 
सिेत,दैलेि,जाजरकोि,कैलाली,कञ्चिपरु,डडेलधरुा,डोिी भई बहिे सािा िदीमा आकखस्मक बहािको 
सांभाििा रहेको छ । 

 

नोट :पहलेो रङल ेमध्यम जोखिम रहकेो संकेत गर्छ । रातो रङल ेउच्च जोखिमको सकेंत गर्छ । 

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

 

http://hydrology.gov.np/

