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घट्िा साराांश 

 मलुकुभर गएको २४ घण्िामा विपद्का २६ ििा घट्िाहरु भएका छि ्। 
 मसु्ताङको थासाङ गाउँपानलका िडा िां 2 न्याउरीकोिखस्थत एक घरमानथबाि पवहरो आई घर भखककदा एक 

व्यखिको घििास्थलमा िै मकृय,ु अको एक व्यखि घाईते । 

 म्याग्दीको बेिी िगरपानलका िडा िां ९ काउलेगौडाखस्थत गलेश्वरबाि काउलेगौडा तर्फ  मोिरसाईकलमा जादै 
गरेको बेला सडक मानथबाि आएको पवहरोले रुि ढल्दा च्यावपई २ जिा घाईते । 

 दार् ुफलाको दहु ुगाउँपानलका िडा िां ३ सल्लेिेतीखस्थत एक घर पवहरो आई परुरदा २ जिा बेपत्ता। महाकाली 
िगरपानलका िडा िां ३ बडाली गाउँमा साउि ९ गते गएको पवहरोमा बेपत्ता भएका एक बालक मतृ रे्ला 

 रुकुम पखिमको बावर्कोि गाउँपानलका िडा िां ९ स्यालािेतखस्थत एक घर पवहरोले बगाउँदा २ जिाको 
मकृय,ु १ जिा घाईते । आठनबसकोि िगरपानलका िडा िां १३ खस्थत एक कखच्र् घर मानथबाि पवहरो आई 
परुरदा २ लाि १० हजार रुपैंया बराबरको क्षनत । बावर्कोि गाउँपानलका िडा िां ४ खस्थत स्याप ुफदह जािे 
सडक िण्डमा रहेका ५ ििा घमु्ती पसलहरुमा पवहरो पस्दा ९ लाि ८० हजार रुपैंया बराबरको क्षनत । 
सानिभेरी गाउँपानलका िडा िां ३ ज्यानमरेखस्थत एक घरमा नबजलुीको तार सिफ भई आगलागी हुदँा घर, घरमा 
रहेको अन्नपात, लत्ता कपडा,  भाडा ितफि र िगद रु.२,००,००० गरी ८ लाि रुपैंया बराबरको क्षनत ।  
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िपेालमा विनभन्न खजल्लामा गरेर १४ स्थािमा पवहरो, ७ स्थािमा अनबरल िर्ाफ, ५ स्थािमा आगलागीका घििा 
घिेका छि ्। यी घििामा परेर ८ जिाको मकृय,ु २ जिा बेपत्ता, ६ जिा घाईते भएका छि ्। पवहरोका कारण 
३ स्थािमा बािो अबरुद्ध भएको छ ।  
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घट्िा साराांश… 

 बाग्लङु्गको तमाििोला गाउँपानलका िडा िां २ िोलेश्वाङखस्थत एक घरमा मानथबाि पवहरो आई घरको आधा 
भाग परुरँदा घरमा सनुतरहेका २ जिा बालबानलकाको मकृय ु। निनसिोला गाउँपानलका िडा िां १ हपेखस्थत 
एक कच्र्ी घर बर्ाफको कारण भककि जाँदा एक ३ िवर्फय बालकको घरनभत्र परुरएर मकृय ु। 

 पाल्पाको रम्भा गाउँपानलका िडा िां १ असदीखस्थत आफ्िो िेतमा गएका बेला ढुङ्गा मािो सवहतको पवहरोको 
भलले बगाउँदा एक जिाको मकृय ु।  

 सोलिुमु्बकुो दधुकुण्ड िगरपानलका िडा िां ११ साल्मेमा पवहरो आई सल्लेरी बाि काठमाण्डौ तर्फ  जादै 
गरेको बा.१७ र्.७९३५ िां को स्कारवपयोमा ढुांगाले लागी सो गाडीमा सिार ४ जिा मध्ये एक जिालाई 
गाडीबाि निष्किे क्रममा ढुांगाले लागी सामान्य घाईते, उि गानडको मानथको भाग र साईडको भाग कुखच्र्एको  

 ईलामको रोङ गाउँपानलका िडा िां ४ ओझेलीमा अनबरल बर्ाफको कारण आएको पवहरोले ५ जिाको अखम्लसो, 
अलैखर् र ईस्कुस िेती परुरदा हुँदा ३ लाि रुपैंया बराबरको क्षनत । सयुोदय िगरपानलका िडा िां ४ ठुलो 
श्रीबङुखस्थत एक घरमा बालेको मैिबत्तीबाि अर्ािक आगलागी हुँदा घर र भान्सा घर समेत पणुफरुपमा जनल 
१२ लाि रुपैंया बराबरको क्षनत । 

 ताप्लेजङुको पानथभरा याङबरक गाउँपानलका िडा िां ४ डुनिसेमा अनबरल बर्ाफका कारण एक घर पणुफरुपमा 
भखककई ३ लाि रुपैंया बराबरको क्षनत । 

 सप्तरीको बोदेबसाफईि िगरपानलका िडा िां १ धिगढीखस्थत एक घरमा िािा पकाउिे क्रममा ग्यास नलक 
भई आगलागी हुदँा घर, अन्नपात, लत्तकपडा, र्निफर्र, िगद रू.२५ हजार, िसी २ ििा र बाख्रा १ ििा 
पणुफ रूपमा जली २ लाि रुपैंया बराबरको क्षनत । 

 नसन्धपुाल्र्ोकको बलेर्ी गाउँपानलका िडा िां १ जलनबरे बजारखस्थत ईलाका प्रहरी कायाफलय जलनबरेको 
पिाफल अनबरल बर्ाफको कारण भखककई अिसुन्धािको लानग रािेको मोिरसाईकल समेत परुरईएको ।  

 ििुाकोिको बेलकोिगढी िगरपानलका िडा िां  ९ खस्थत एक घर पवहरो आई परुीदा ६० हजार रुपैंया 
बराबरको क्षनत । 

 स्याङ्जाको आधीिोला गाउँपानलका िडा िां २ नसररिडार्ा बायिोररयाखस्थत एक कच्र्ी गोठ मानथबाि पवहरो 
आई बगाउदा ३ ििा गाईको मकृय ु। 

 अघाफिारँ्ीको पाणेिी गाउँपानलका िडा िां ७ झिेदे्रक गाँउमा एक घर अनबरल बर्ाफका कारण भानसदा घरको 
दईु ििा कोठा भखककई घर समेत र्वकफ एको । 

 झापाको भद्रपरु िगरपानलका िडा िां ८ खस्थत मेर्ी अञ्चल अस्पतालको बावहर रहेको कपडा, र्लरु्ल आदीको 
सिरमा अर्ािक नबधतु सिफ भई आगलागी हुँदा पसलनभत्र रहेको र्निफर्र, कपडा, पेय पदाथफ, र्लरु्ल आदद 
पणुफ रुपमा जली िष्ट हुँदा ६ लाि रुपैंया बराबरको क्षनत । 

 सांििुासभाको िादबारी िगरपानलका िडा िां ६ वहगुिँाखस्थत एक घर पवहरोमा परुरदा एक जिा घाईते। 

 तेह्रथमुको छथर गाउँपानलका िडा िां २ खस्थत छथर ईङनलश एकेडेमी बोनडफङ स्कूलको कक्षा कोठामा 
अनबरल बर्ाफदका कारण पािीको भल पनस कक्षा कोठामा रहेका र्निफर्रका सामािहरु नबनिएको र १ ओिा 
कक्षा कोठामा िाडल परर भखककई ५ लाि रुपैंया बराबरको क्षनत । 

 रौतहिको र्न्द्रपरु िगरपानलका िडा िां ८ गौर र्परु सडक िण्डबाि उत्तर बेतौिा गाँउ तर्फ  जािे मोडमा 
निजगढ बाराबाि िा ६ ि ५५०९ िम्बरको ट्रकमा रेल्ि ेस्िेसि बिाउिे कामको लानग लोड गरेर ल्याएको 
रे्ििाला स्काभेिरमा नबजनुलको तार सिफ भई आगलागी हुँदा ट्रकको बाँया पविको ६ ििा िायर पणुफ रुपमा 
जनल िष्ट । 
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बािो अिरोध 

 भोजपरुको पौिादमु्मा गाउँपानलका िडा िां २ नतिारी भन्ज्याङ खस्थत मध्य पहाडी लोकमागफमा मानथबाि पवहरो झरी 
बािो अबरुद्ध । 

 नसन्धपुाल्र्ोकको बलेर्ी गाउँपानलका िडा िां ५ कोठेखस्थत अरनिको राजमागफमा अनबरल परेको बर्ाफको कारण 
मानथबाि ढुङ्गा र लेदो आई बािो पणुफ रुपमा अिरुद्ध । 

 पाल्पाको तािसेि िगरपानलका िडा िां ८ गौडेपलु िखजकै नसद्दाथफ राजमागफमा अनबरल बर्फको कारण सडक मानथबाि 
पवहरो झरी बािो पणुफरुपमा अबरुद्ध । 

प्रनतकायफ 
 सरुक्षा निकायको िोलीबाि पवहरोमा परी घाइते भएका व्यखिको उद्धार गरी िखजकैको स्िास््य केन्द्रमा उपर्ारका 

लानग पयुाफइएको, बेपत्ता भएकाहरुको िोजी कायफ जारी रहेको, स्थािीयको सहयोगमा आगलागी नियन्त्रणमा 
नलइएको र पवहरोबाि अबरुद्ध भएको बािो िलुाउि ेप्रयास भइरहेको ।   

िर्ाफको साराांश 
साउि १२ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि साउि १३ गते ०८:४५ बजे सम्म 

आज नमनत २०७७/०४/१३ गते नबहाि ०८:४५ बजे १९७ ििा िर्ाफ मापि केन्द्रहरु (मािब सांर्ानलतः 
७६ र स्िर्ानलतः १२१) मा मापि गररएको िर्ाफको वििरण अिसुार १६६ ििा केन्द्रहरुमा िर्ाफ भएको 
छ (खर्त्र १)। उि केन्द्रहरु मध्ये सबै भन्दा बवढ िर्ाफ (१४८.४ नम. मी.) कैलाली खजल्लाको खर्सापािी 
केन्द्रमा मापि गररएको छ। िर्ाफ मापि भएका केन्द्रहरु मध्ये ६ ििा केन्द्रमा १०० नम. मी. भन्दा 
बवढ, २३ ििा केन्द्रमा ५० नम. मी. भन्दा बवढ, ५८ ििा केन्द्रमा २५ नम. मी. भन्दा बवढ र ९१ ििा 
केन्द्रमा १० नम. मी. भन्दा बवढ िर्ाफ मापि भएको छ। 

 

 

    खर्त्र १: दैनिक िर्ाफ (छायाांवकत रांग) तथा केन्द्रको अिखस्थती (गोलाकार सांकेत) 

 

 िर्ाफ तथा जलिाय ुसम्बखन्ध थप जािकारीको लानग www.dhm.gov.np/climate/मा हेिुफहोस। 

 

http://www.dhm.gov.np/climate/
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बाढी पूिाफिमुाि  
श्रािण-१३ (मांगलबार) (विहाि ७ बजे  देखि २४ घण्िा) 

 आज कोशी र िारायणीमा उल्लेख्य बढ्िे र सतकफ ता आसपास हिेु । कोशीको प्रमिु सहायक िदी तमोर, 
िारायाणीको केवह सािा सहायक िदीमा बहाि ितरा आसपास पगु्ि हिेु । महाकाली, कणाफली र यसका 
सहायक िदीमा बहाि बढ्िे तर  सतकफ ता तह भन्दा तलै हिेु पूिाफिमुाि छ । महाकाली र कणाफलीको 
केवह सािा सहायक िदीमा बहाब सतकफ ता पगु्ि सक्िे । 

 आज कन्काई,कमला, बागमतीमा पखिम राप्ती, बबई र यसका सहायक िदीमा बहाब बढ्दो हिेु र सतकफ ता 
आसपास हिेु ।  आज कन्काई,कमला, बागमतीमा पखिम राप्ती, बबई , पखिम राप्ती, बबई , नतिाउ, 
बाणगांगाका केवह सािा सहायक िदीमा आकखस्मक बहाि भई ितरा तह आसपास सम्म पगु्ि सक्िे पिुाफिमुाि 
छ ।  

 आज मेखर्, विररङ, निन्दा, बक्राहा, लोहन्द्रा, खर्साङिोला, बढुीिोला, नत्रयगुा, माउली, गगाि, िाडो, रातो, 
र्रुरयािोला, लालबकैया, पूिी राप्ती, आरूण िोला, नतिाउ, बाणगांगा, माििोला, कान्द्रा, मोहिा, िवुिया, 
स्याउली, र्ौधर  लगायत प्रदेश १, २,५,गण्डकी र सदूुरपखिम प्रदेशको र्रेु र तराईबाि बहिे प्राय सबै 
िदीमा बहाि बढ्िे र सतकफ ता आसपास हिेु  तथा केवहमा ितरा आसपास हिेु । 

 आज ईलाम, झापा, मोरङ, सिुसरी, धिकुिा, िोिाङ, भोजपरु, उदयपरु, सप्तरी, नसराहा लगायत प्रदेश २ 
का खजल्लाहरू, नसन्धलुी, मकिािपरु, नसन्धपुाल्र्ोक, काभ्रपेलाञ्चोक, ििुाकोि, काठमाण्डौ उपकयका, गोरिा, 
धाददङ, लम्जङु, डोिी, अछाम, कानलकोि, दैलेि, डडेलधरुा, बैतडी, बझाङ, बाजरुा  र आसपास भई बहिे 
केवह सािा िदीमा आकखस्मक बहाि (Flash Flood) हिु सक्िे मध्यम सम्भाििा छ । आज खर्तिि, 
ििलपरासी, तिहँू, स्याङजा, कास्की, पिफत, बागलङु, म्याग्दी, पाल्पा, गलु्मी, अघाफिारँ्ी, रोल्पा, रूकुम, 
प्यूठाि, सल्याि, कवपलिस्त,ु रूपन्देही, दाङ बाकेँ, बददफया, सिेुत, कैलाली, कञ्चिपरु भई बहिे सािा िददमा 
आकखस्मक बहािको उच्र् सांभाििा रहेको छ  । 

 

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

 
 
 
 

 

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