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घट्िा साराांश 

 मलुकुभर गएको २४ घण्िामा विपद्का २६ ििा घट्िाहरु भएका छि ्। 
 कानलकोिको रास्कोि िगरपानलका िडा िां १ िप्के बगरखस्ित एक घरमा मानिबाि पवहरो आई घर परुरि 

गई २ जिा घाईते, १ जिा बेपत्ता । रास्कोि िगरपानलका िडा िां १ खस्ित एक घर िहरे िोलाले बगाउँदा 
घरमा रहेका ६ जिा परुरई बेपत्ता । 

 दाङको तलुसीपरु उपमहािगरपानलका िडा िां २ िैरीपरुमा एक व्यखिलाई बािोमा वहड्िे क्रममा नबषाल ु
सपपले िटु्टामा िोकी घाईते । बांगलाचलुी गाउँपानलका िडा िां ५ सावकिेखस्ित एक घरमा बषापको कारण  

पवहरो आई कच्ची घरको आधाभाग पवहरोले परुरि जाँदा घर नभत्र  सनुतरहेका २ जिाको परुरएर मतृ्य ु। 

 दोलिाको विग ुगाउँपानलका िडा िां ४ नसांगिीखस्ित आफ्िै घरनभत्र काम गरररहेको अिस्िामा घर देखि 
मानिबाि अचािक ढुङगा िनस घरको गारो भखत्कई गारोले च्यावपदा एक जिा घाईते भई उपचारको लानग 
प्रािनमक स्िास््य केन्द्र चररकोि लैजादै गदाप बािोमा िै मतृ्य ु। 

 भोजपरुको षडािन्द्द िगरपानलका िडा िां २ कुदामखस्ित एक िहरो पसल मानिबाि बाढीसांगै आएको पवहरोले 
बगाउँदा ३ जिा घाइते । 
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चौपाया क्षखत 

१५ 

िपेालमा विनभन्न खजल्लामा गरेर १९ स्िािमा पवहरो, ५ स्िािमा बाढी, ४ स्िािमा अनबरल िषाप, ३ स्िािमा 
आगलागी, १ स्िािमा सपपदांश, १ स्िािमा चट्याङ्ग, १ स्िािमा जांगली खचतिुाको आक्रमण, १ स्िािमा ढुङ्गा िस्ि े
घििा घिेका छि ्। यी घििामा परेर ३ जिाको मतृ्य,ु ७ जिा बेपत्ता, ६ जिा घाईते भएका छि ्। बाढी 
पवहरोका कारण ५ स्िािमा बािो अबरुद्ध भएको छ ।  
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घट्िा साराांश… 

 धिकुिाको धिकुिा िगरपानलका िडा िां ६ कचडेखस्ित एक घरमा मानिबाि पवहरो झरी घरको िाल चवकप ई 
वहलो र धनमलो पािी समेत घरनभत्र पनस क्षनत । खजल्ला प्रहरी कायापलयको ग्यारेजको पिापल भखत्कएर ५ 
ििा मोिरसाईकल परुरएको । सयुोदय िगरपानलका िडा िां ४ ठुलो श्रीबङुखस्ित एक घरमा मैिबत्ती बाली 
सतेुकोमा मैिबत्तीबाि आगो सल्कि गई घर र भान्द्सा घरमा आगलागी हुँदा १२ लाि रुपैंया बराबरको क्षनत 
। धिकुिा िगरपानलका िडा िां ७ खजरोप्िान्द्िखस्ित एक घरको भान्द्सा कोठा र पेिीमा पवहरोका कारण 
मािो िपु्रीएको र अको घरको शौचालय भखत्कएको ।   

 उदयपरुको चौदण्डीगढी िगरपानलका िडा िां ४ खस्ित शनिबारे बजारमा काली िोलामा अनबरल बषापसगँ ै
आएको बाढीको पािी पस्दा २ ििा घरमा गरी ३ लाि ५२ हजार रुपैंया क्षनत । िडा िां ४ खस्ित लामा 
िोलामा अनबरल बषापसांगै आएको बाढीले निमापणानधि फलामे पलु बगाई ४ लाि रुपैंया बराबरको क्षनत। 

 ताप्लेजङुको नमक्िािोला गाउँपानलका िडा िां २ िपुापददिखस्ित एक घरको भान्द्साकोठामा ग्याँस नसनलण्डर 
नलक भई आगलागी हदुा ँ २० लाि ३ हजार ३ सय ५० रुपैंया बराबरको क्षनत । 

 रामेछापको मन्द्िली िगरपानलका िडा िां 12 नसग्रालखस्ित एक कच्ची घरमा अचािक आगलागी हुँदा घर र 
गोठ पणुपरुपमा जनल गोठमा रहेको ५ ििा बाख्राको मतृ्य ु। 

 बाग्लङुको निनसिोला गाउँपानलका िडा िां ७ वपराल्िेखस्ित एक घर मानिबाि पवहरो आई गोठ परुरदा गोठमा 
बाधेको २ ििा गोरु र १ गाईको मतृ्य ुभई कखच्च घरको पानल समेत भखत्कईएको । 

 पाल्पाको रैिदेिीछहरा गाउँपानलका िडा िां ४ काफलबिुाखस्ित एक पोल्रीफमप नभत्र जांगली खचतिुा पसी फमप 
नभत्र रहेको लोकल कुिरुा ३० ििा,  िकी ४ ििा मारी ४५ हजार रुपैंया बराबरको क्षनत । रम्भा 
गाउँपानलका िडा िां ३ वपपलडाडा पािोबारीखस्ित एक कखच्च गोठमा पवहरो झिप जाँदा गोठ पणुप रुपमा क्षनत 
भई ३ लाि ५० हजार रुपैंया बराबरको क्षनत । बगिासकाली गाउँपानलका िडा िां ४ भालेबासखस्ित एक 
गोठमा पवहरो झिप जाँदा गोठ पूणपरुपमा क्षनत भई भैनस १, गोरु १ को परुरएर मतृ्य ुभई ३ लाि ७५ हजार 
रुपैंया बराबरको क्षनत । 

 बाकेँको कोहलपरु िगरपानलका िडा िां ५ स्कुलिोल खस्ित एक घरमा अनबरल िषापको कारण चट्याङ लानग 
३ ििा बाख्रा,  १ ििा िसी,  ४ ििा कुिरुाको मतृ्य ुभई ८० हजार रुपैंया बराबरको क्षनत । 

 गलु्मीको चन्द्रकोि गाउँपानलका िडा िां ७ िनसमारेमा पवहरो झरर बिुिलबाि सामाि लोड गरर शाखन्द्तपरु 
तफप  आउदै गरेको रक फसी पिु राती पवहरो आई उि रकलाई बगाएको । चन्द्रकोि गाउँपानलका िडा 
िां ८ वपपलपािाखस्ित २ ििा घर पवहरो आई भखत्कएको । 

 ििलपरासी पखिमको सरािल गाउँपानलका िडा िां २ दां नगयाखस्ित एक कच्ची घरको गारो अनबरल बषापको 
कारण भखत्कि गई अन्नपात,  लत्ताकपडा र घर गरी ५ लाि रुपैंया बराबरको क्षनत । 

 हमु्लाको ताजाकोि गाउँपानलका िडा िां ५ मदािाखस्ित एक घर अनबरल िषापका कारण भखत्कएको । अन्द्य 
नबिरण आउि बाँकी । 

 रुकुम पखिमको बावफकोि गाउँपानलका िडा िां ६ बावफखस्ित एक गोठ अनबरल बषापपनछ आएको पवहरोका 
कारण गोठ पूणपरुपमा क्षनत भई १ ििा गोरु मिुपका सािै १ लाि ५० हजार रुपैंया बराबर क्षनत ।     

 ईलामको ईलाम िगरपानलका िडा िां २ समु्बेकखस्ित २ ििा घर बषापको कारण पवहरोमा पदाप ३ लाि ५० 
हजार रुपैंया बराबरको क्षनत । 

 सांििुासभाको िादँबारी िगरपानलका िडा िां ९ ढुङे्ग नबसौनिखस्ित एक घरमा पवहरो िनस घर पछानड पवट्टका 
दईु ओिा कोठा परुरएको । 

 



3 

 

घट्िा साराांश… 

 धिषुाको गणेशिाि चारिाि िगरपानलका िडा िां ५ ढुङे्गिगरखस्ित उम्रािोलामा आएको बाढी पािी गाँउमा 
पसी ३ घरका अन्नपात िगद गरी ८५ हजार रुपैंया बराबरको क्षनत । 

 तेह्रिमुको मेन्द्छेयायेम गाउँपानलका िडा िां ६ खस्ित पाङमाया िोला र मेन्द्सिुा िोलाको दोभािमा अमर 
निमापण सेिाले लगाएको ३३ घि नमिर तारजालीको िाल पल्िाएको र सोही स्िािमा फुिाई रािेको १८० 
गाडी ढुङगा बाढीले बगाई 6 लाि रुपैंया बराबरको क्षनत । 

 पसापको जगरिािपरु गाउँपानलका िडा िां ५ नबतापिोलखस्ित ४ ििा घरको अन्नपात, लत्ताकपडा भाडाबतपि 
गरी १२ लाि रुपैंया बराबरको क्षनत । 

 अछामको मेल्लेि गाउँपानलका िडा िां ४ कुस्कोिखस्ित एक श्रीगाांर पसलको मािीबाि पवहरो आई पसल 
परुीि गई ५ लाि रुपैंया बराबरको क्षनत । 

 

 

बािो अिरोध 

 नसन्द्धलुीको सिुकोसी गाउँपानलका िडा िां २ कमेरेफाांिखस्ित नबपी राजमागपमा लेदो मािो आई दिुै तफप को 
बािो अबरुद्ध । 

 पाल्पाको बगिासकाली गाउँपानलका िडा िां ४ सेराखस्ित नसद्धािप राजमागपमा बषापको कारण सडक मानिबाि 
पवहरो झरर बािो पणुपरूपमा अिरुद्ध । 

 पिपतको जलजला गाउँपानलका िडा िां ४ लामािेत खस्ित बेिी- माल्ढुङगा सडक िण्डमा अनबरल बषापको 
कारण मानिबाि पवहरो आई बािो अबरुद्ध । मोदी गाउँपानलका िडा िां २ पातीचौरखस्ित पोिरा  बागलङु 
सडक िण्डमा मानिबाि पवहरो आई बािो पणुप रुपमा अबरुद्ध । 

 अघापिाचँीको सखन्द्धिकप  िगरपानलका िडा िां १ फुतबाङ ओल्लिुािोलाखस्ित सखन्द्धिकप  गोरुनसङ्ग े सडक 
िण्डमा अनबरल बषापका कारण मानिबाि पवहरो आई बािो पणुप रुपमा अबरुद्ध । 

  

 

प्रनतकायप 
 सरुक्षा निकायको िोलीबाि पवहरोमा परी घाइते भएका व्यखिको उद्धार गरी िखजकैको स्िास््य केन्द्रमा उपचारका 

लानग पयुापइएको, बेपत्ता भएकाहरुको िोजी कायप जारी रहेको, स्िािीयको सहयोगमा आगलागी नियन्द्त्रणमा 
नलइएको र पवहरोबाि अबरुद्ध भएको बािो िलुाउि ेप्रयास भइरहेको ।   

 
 
 
 
 
 
 



4 

 

िषापको साराांश 
साउि १३ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि साउि १४ गते ०८:४५ बजे सम्म 

आज नमनत २०७७/०४/१४ गते नबहाि ०८:४५ बजे १९७ ििा िषाप मापि केन्द्रहरु (मािब सांचानलतः 
८१ र स्िचानलतः ११६) मा मापि गररएको िषापको वििरण अिसुार १८१ ििा केन्द्रहरुमा िषाप भएको 
छ (खचत्र १)। उि केन्द्रहरु मध्ये सबै भन्द्दा बवढ िषाप (२६६.५ नम. मी.) कैलाली खजल्लाको विकापरु 
केन्द्रमा मापि गररएको छ। िषाप मापि भएका केन्द्रहरु मध्ये २ ििा केन्द्रमा २५० नम. मी. भन्द्दा 
बवढ, १० ििा केन्द्रमा १०० नम. मी. भन्द्दा बवढ, ४० ििा केन्द्रमा ५० नम. मी. भन्द्दा बवढ, ८८ 
ििा केन्द्रमा २५ नम. मी. भन्द्दा बवढ र १३२ ििा केन्द्रमा १० नम. मी. भन्द्दा बवढ िषाप मापि भएको 
छ। 

 

 
 

    खचत्र १: दैनिक िषाप (छायाांवकत रांग) तिा केन्द्रको अिखस्िती (गोलाकार सांकेत) 

 

 
 
 
 
 
 
 

िषाप तिा जलिाय ुसम्बखन्द्ध िप जािकारीको लानग www.dhm.gov.np/climate/मा हेिुपहोस। 

 

http://www.dhm.gov.np/climate/
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बाढी पूिापिमुाि  
श्रािण-१४ (बधुबार) (विहाि ७ बजे  देखि २४ घण्िा) 

 आज िारायणी, कणापली र महाकालीमा बहाि उल्लेख्य बढ्िे र सतकप ता आसपास हिेु । िारायणी, कणापली 
र महाकालीका केही सािा सहायक िदीमा बहाि  ितरा आसपास पगु्ि सक्िे। कोशी र सहायक िदीमा 
बहाि बढ्िे तर  सतकप ता तह भन्द्दा तलै हिेु । 

 आज कन्द्काई, कमला, बागमतीमा पखिम राप्ती, बबई र यसका सहायक िदीमा बहाब बढ्दो हिेु र सतकप ता 
आसपास हिेु ।  आज कन्द्काई, कमला, बागमती, पखिम राप्ती, बबई , पखिम राप्ती, बबई , नतिाउ, 
बाणगांगाका केही सािा सहायक िदीमा आकखस्मक बहाि भई ितरा तह आसपाससम्म पगु्ि सक्िे पिुापिमुाि 
छ ।  

 आज मेखच, विररङ, निन्द्दा, बक्राहा, लोहन्द्रा, खचसाङिोला, बढुीिोला, सिुसरी िोला, बढुीिोला, नत्रयगुा, 
माउली, गगाि, िाडो, रातो, चरुरयािोला, लालबकैया, पूिी राप्ती, आरूण िोला, नतिाउ, बाणगांगा, माििोला, 
कान्द्रा, मोहिा, िवुट्टया, स्याउली, चौधर लगायत प्रदेश १, २, ५, गण्डकी र सदूुरपखिम प्रदेशको चरेु र 
तराईबाि बहिे प्राय सबै िदीमा बहाि बढ्िे र सतकप ता आसपास हिेु तिा केहीमा ितरा आसपास हिेु । 

 आज ईलाम, झापा, मोरङ, सिुसरी, सप्तरी, नसराहा, बारा, पसाप लगायत प्रदेश २ का खजल्लाहरू, धिकुिा, 
उदयपरु, नसन्द्धलुी, मकिािपरु, नसन्द्धपुाल्चोक, काभ्रपेलाञ्चोक, ििुाकोि, काठमाण्डौ उपत्यका, गोरिा, धाददङ, 
लम्जङु, तिहँू, स्याङजा, कास्की, पिपत, बागलङु, म्याग्दी, खचतिि, ििलपरासी, पाल्पा, गलु्मी, अघापिाचँी, 
रोल्पा, रूकुम, प्यूठाि, सल्याि, कवपलिस्त,ु रूपन्द्देही, दाङ, बाकेँ, बददपया, सिेुत, दैलेि, कैलाली, कञ्चिपरु 
डोिी, अछाम, कानलकोि, डडेलधरुा, बैतडी, बझाङ, बाजरुा र आसपास भई बहिे केही सािा िदीमा 
आकखस्मक बहाि (Flash Flood) हिु सक्िे उच्च सांभाििा रहेको छ  । 

 

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