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 मलुकुभर गएको २४ घण्िामा विपद्का २१ ििा घट्िाहरु भएका छि ्। 
 नसन्धपुाल्चोकको बाह्रनबसे िगरपानलका िडा िं. ५ जम्बखुथित याल्म ुिोलामा अनबरल बर्ााका कारण आएको 

बाढीले २ जिाको मतृ्य ुहिुकुा सािै १४ ििा घर बगाउँदा १६ जिा िेपत्ता र ४ जिा घाईते भएका छि ्।   

यसैगरी बाह्रनबसे िगरपानलका िडा िं. ३ िागदलखथित अरनिको राजमागामा रहेको ठाडो िागदल िोलामा 
आएको बाढीले पक्की पलु बगाउँिकुा सािै ११ ििा घर,  एउिा ग्यारेज,  एउिा थकवपायो गाडी, पािी बोक्ि े
एउिा ट्याङ्कर,  सडक नबभागको अलकत्रा बोक्ि ेएउिा ट्रक र एउिा बस समेत बगाएको छ । भोिेकोशी 
गाउँपानलका िडा िं. ५ बलुकुिे झ्याले खथित बलुकुिे िोलाको बाढीले बगाउँदा ४ जिा िेपत्ता हिुकुा सािै 
२ जिा घाईते र २ ििा घर बगाएको छ ।   

 सिुसरी धराि उपमहािगरपानलका िडा िं. १४ विजयपरु बेलडाँडाको दईुघरमा ग्यास नलग भई आगलागी हुँदा 
२२ लाि ७७ हजार रुपैंया बराबरको क्षनत भएको छ । 

 मोरङको कािपेोिरी गाउँपानलका िडा िं. ७ आईतबारेको एकघरमा अचािक आगलागी हुँदा १० हजार रुपैंया 
बराबरको क्षनत भएको छ ।  

 दाच ुालाको महाकाली िगरपानलका िडा िं. १ श्रीबगरखथित एउिा घरमा मानिबाि पवहरो आई घर पूणारुपमा 
क्षनत भएको छ ।  

 डोिीको जोरायल गाउँपानलका िडा िं. ४ को जंगलमा बाख्रा चराउि गएको अिथिामा पवहरोमा परी 
एकव्यखिको कम्मर र िाउकोमा चोि लागी घाईते भएको छ ।  
 

२५ असार २०७७ 
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घट्िा साराशं 

िेपालमा ठूलो पािी पिा िालेसँगै बाढी र पवहरोका घििा बढेका छि ्। आज नसन्धपुाल्चोकको बाह्रनबसेमा आएको 
बाढीले जिधिको ठूलो क्षनत गरेको छ । बाह्रनबसे िगरपानलका िडा िं ५ जम्बमुा १४ ििा घर बाढीले बगाउिकुा 
सािै २ जिाको मतृ्य,ु १६ जिा िेपत्ता र ४ जिा घाईते भएका छि ्। यथतै भोिेकोशी गाउँपानलकाखथित बलुकुिे 
िोलाको बाढीले २ ििा घर बगाउँदा २ जिा घाईते हिुकुा सािै ४ जिा िेपत्ता भएका छि ्। यथतै डोिीमा पवहरोमा 
परेर एकजिा घाईते भएको छ । यससँगै दैलेि, दाच ुाला, बझाङ्ग, काथकी, लमजङुमा पवहरो गएका छि ्। सिुसरी, 
मोरङ, बारा, संििुासभा , धाददङ्ग, बददाया गरी ६ थिािमा आगलागी भएका छि ्।   

।      
 



2 

 

 

 

 

 कञ्चिपरुको नभमदत्त िगरपानलका िडा िं. १८ भगतपरुको सकुुम्बासी बथतीमा बाढी पसी ३०० घरधरुी डबुािमा 
परेको र ६० ििा घर भखत्कई बथि िनमल्ि ेभएको छ । १२० जिा मानिसहरुलाई त्यहाँखथित सूदरु पखिम 
नबश्वनबद्यालयको भििमा राखिएको छ । 

 संििुासभाको मकाल ुगाउँपानलका िडा िं. ५ आिाखथित एकघरमा िािा पकाउिे चलु्होबाि अचािक आगो 
सल्कीि गई आगलागी हुँदा ५० हजार रुपैंया बराबरको क्षनत भएको छ । 

 बाराको परिािीपरु गाउँपानलका िडा िं. ३ नलप्िीमालको एकघरमा ग्याँसमा िािा पकाउिे क्रममा एक 
व्यखिले लगाएको साडीमा आगो सखल्कई शरररको भाग जली घाईते भएको छ । 

 धाददङको िेत्रािती गाउँपानलका िडा िं. ४ धमुुाखथित एक घरमा सोलारको व्याट्री सिा भई आगलागी हुँदा ५ 
लाि रुपैंया बराबरको क्षनत भएको छ । 

 बददायाको ठाकुरबाबा िगरपानलका िडा िं ९ खथित एक गोठमा भैसीलाई लामिटेु्ट धपाउि बालेको आगोबाि 
आगलागी हुँदा ६० हजार रुपैंया बराबरको क्षनत भएको छ । 

 
सडक अिरोध 

  
 दैलेिको गुरँास गाउँपानलका िडा िं. १ केराबारी खथित कणााली राजमागामा अनबरल बर्ााका कारण मानिबाि 

पवहरो आइ बािो अिरोध भएको छ । 
 बझाङको वित्िडखचर गाउँपानलका िडा िं २ चौमले िोलामा मानिबाि पवहरो आई जयपथृ्िी राजमागा अिरोध  

भएको छ ।  
 नसन्धपुाल्चोकको बाह्रनबसे िगरपानलका िडा िं ५  जम्िखुथित याल्मो भन्न ेठाडो िोला अत्यानधक बढेको कारण 

मानिबाि लेदो,ढुङ्गा मािो ल्याई अरनिको राजमागा अिरोध भएको छ । भोिेकोसी िोलाको बहाि समेत बढेको 
छ । यसैगरी बाह्रनबसे िगरपानलका िडा िं ३ िसुाािीबारी भन्न ेथिािमा भोिेकोसी िदीमा आएको बाढीले 
अरनिको राजमागा किाि गरी बािो पूणारुपमा अबरोध भएको छ । 

 काथकीको माछापचु्छ्रे गाउँपानलका िडा िं ७ धम्परु घटे्टिोलामा अविरल िर्ााका कारण बाग्लङु  पोिरा सडक 
िण्डमा मानिबाि पवहरो िथदा ५ ििा घरमा क्षनत पगु्िकुा सािै उि थिािमा पवहरो आई नबरगंजबाि बाग्लङु 

जाँदै गरेको ग १ ि ९५८९ िम्बरको ट्रक फसी बािो अबरुद्ध भएको छ ।  

 लमजङुको िेनसशहर िगरपानलका िडा िं ६ िरिरे नभर र सहजी िोलामा राती परेको अविरल बर्ााको कारण 
पािीको बहाब बढ्ि गई बािो भखत्कदा पणुारुपमा अिरुद्ध भएको छ ।यसैगरी मथयााङदी गाउँपानलका िडा िं 
४ थयागेमा मािीबाि पवहरो आई बािो पणुारुपमा अिरुद्ध भएको छ ।  
 

 

प्रनतकाया 
 

 सरुक्षा निकायको िोलीबाि पवहरो गएका थिािहरुमा पगुी घाईतेलाई उद्धार गरी िखजकैको थिाथथ्य केन्रमा 
पयुााइएको छ । यथतै बाढी र डबुाि प्रभावितहरुलाई सरुखक्षत थिािमा सािे काम भइरहेको छ भिे पवहरोका 
कारण अबरुद्ध भएका बािोहरु थिािीयको सहयोग समेतमा िोल्िे प्रयास भइरहेका छि ्। 

घट्िा साराशं... 
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िर्ााको साराशंः 
 

२०७७ साल असार २४ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि असार २५ गते ०८:४५ बजे सम्म 
आज नमनत २०७७/०३/२५ गते विहाि ०८:४५ बजे १२२ ििा िर्ाा मापि केन्रहरु (मािब 
संचानलतः ४३ र थिचानलतः ७९) मा मापि गररएको िर्ााको वििरण अिसुार ७९ ििा केन्रहरुमा 
िर्ाा भएको छ (खचत्र १)। उि केन्रहरु मध्ये सबै भन्दा बवढ िर्ाा (१५२.६ नम. मी.) लमजङु 
खजल्लाको बेनससहर केन्रमा मापि गररएको छ। िर्ाा मापि भएका केन्रहरु मध्ये ४ ििा केन्रमा 
१०० नम. मी. भन्दा बवढ, ९ ििा केन्रमा ५० नम. मी. भन्दा बवढ, १८ ििा केन्रमा २५ नम. मी. 
भन्दा बवढ र २७ ििा केन्रमा १० नम. मी. भन्दा बवढ िर्ाा मापि भएको छ। 

 

 

    खचत्र १: दैनिक िर्ाा (छायांवकत रंग) तिा केन्रको अिखथिती (गोलाकार संकेत) 
 

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

 

 
 
 
 
 
 

http://www.dhm.gov.np/climate/
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बाढी पूिाािमुाि  
 
असार २५ (विहीबार) 

 कोसी, िारायणी, कणााली, महाकाली र यसका सहायक िदीमा बहाि सामान्य बढ्दो क्रममा हिेु तर 
सतका ता तह भन्दा तलै हिेु । 

 कन्काई, कमला, बागमती र यसका सहायक िदीमा बहाि बढ्दो क्रममा हिेु, पखिम राप्ती, बबई र 
यसका सहायक िदीमा बहाि हल्का बढ्िे तर सतका ता तलै हिेु पूिाािमुाि छ। कन्काई, कमला, 
बागमती िदीको केही सािा सहायक िदीमा बहाि सतका ता आसपास पगु्ि सक्िे । 

 प्रदेश १, २ र बागमतीको मध्यपहाडी, चरेु र तराईबाि बहिे स-सािा िदीहरूमा बहाि बढ्िे र  केही 
स-सािा िदीमा बहाि सतका ता तह आसपाससम्म पगु्ि सक्िे पूिाािमुाि छ । 

सरोकारिालाका लानग परामशा (Advisory): 
  आगामी  ३ ददि प्रमूि र मझौला िदीहरू कोशी, िारायणी, कणााली, महाकालीमा, कन्काई,कमला, 

बागमती, पखिम राप्ती, बबई लगायतमा बहाि बढ्िे, सबैमा बहाि सतका ता तह भन्दा तलै रहिे 
पूिाािमुाि रहेता पनि बहाि सतका ता तह आसपास हिु सक्िे भएकाले  िदीतविय क्षेत्रका कायाहरू 
गदाा उच्छ्च सतका ता अपिाउिहिु अिरुोध छ । 

 आज कन्काई, बागमती, कमला,पखिम राप्ती र बबईमा बहाि बढ्दो हिेु तर सतका ता तलै हिेु तर 
बागमती, नतिाउ,पखिम राप्ती र बबई, मोहिा, मछेली, कान्रा लगायत केवह स-सािा सहायक िदीमा 
बहाि सतका ता तह आसपास सम्म पगु्ि सक्िे  पूिाािमुाि रहेकाले तविय क्षते्रका कायाहरू उच्छ्च 
सतका ता साि गरौ । 

 आज दोलिा, रामेछाप, नसन्धपुाल्चोक, नसन्धलुी, काभ्रपेलान्चोक, काठमाण्डौ उपत्यका, मकिािपरु, 
ििुाकोि, रसिुा, धाददङ, गोरिा, लमजङु, तिहँू, काथकी, खचतिि, ििलपरासी, रूपन्देही, कवपलबथत,ु 
गलु्मी,पाल्पा, अघाािाँची, रोल्पा,  रूकुम, प्यूठाि, दाङ, बाँके, जाजरकोि, दैलेि, बझाङ, बाजरुा, 
अछाम, बददाया, कैलाली, कञ्चिपरु, सिेुत, डडेलधरुा,डोिी, र आसपास खजल्ला भई बहिे केवह सािा 
िदी जलाधारमा क्षखणक मध्यम बर्ाा भई आसपासका केवह स-सािा िोलाहरुमा बहाि बढ्िे तिा 
बागमती, प्रदेश ५ र सदुरुपखिम प्रदेशको मध्यपहाडी,चरेु र तराई भई बहिे स- सािा िदीमा सतका ता 
आसपास सम्म पगु्ि सक्िे रहेकाले सािा िदीतविय क्षेत्रमा सतका ता अपिाईरािौ। 

 िोिः आगामी असार २५ गते देखि देशैभरका िदीको बहाि बढ्िे, असार २६ -२९ सम्म कन्काई, 
कोशी, कमला, बागमती, िारायणी र यसको सहायक िदीमा बहाि बढ्िे र केवहमा सतका ता सम्म पगु्ि 
सक्िे मध्ययम संभाििा । कणााली, पखिम राप्ती, बबई र महाकलीमा सामान्य बढ्िे र सतका ता तलै 
हिेु । सािै प्रदेश १ र २ को चरेु र तराईबाि बहिे प्राय सबै िदीमा बहाि सतका ता तह आसपास 
पगु्ि सक्िे संभाििा रहेकाले पूिाािमुािबारे नियनमत जािकारी रािौं।  सािै आगामी ३ ददि पनछ प्रदेश 
१ र २ को सािा िददतविय के्षत्रका कायामा उच्छ्च सतका ता अपिाउिहिु समेत अिरुोध छ  
 

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

http://hydrology.gov.np/

