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आगलागीका घििा भएका छि् । अन्य २ स्थािमा ढुं गा िसेर मानिसलाई लागेको छ । यी घििामा परे र २
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घट्िा सारांश



ु भर गएको २४ घण्िामा विपद्का ३७ ििा घट्िाहरु भएका छि् ।
मुलक

काठमाण्डौ महािगरपानलका िडा िं.१६ बालाजु औधोनगक क्षेत्रनभत्र रहेको उत्सि नडिरजेन्ि एण्ड कस्मेविक उद्योगमा

सेनििाइजर बिाउि प्रयोग गररिे मेनसिमा अचािक आगलागी हुुँदा उक्त स्थािमा काम गिे ७ जिा कामदार घाईते भएका
छि् ।


महोत्तरीको बलिा िगरपानलका िडा िं.४ खस्थत एउिा गोठमा अचािक आगलागी हुुँदा गोठ पूर्ण रुपमा जली एउिा गाई,
एउिा बाछो मरर ३ लाि रुपैयाुँ बराबरको क्षनत भएको छ ।



दाङको तुलसीपुर उपमहािगरपानलका िडा िं.१७ भण्डारी चोकखस्थत एक घरमा सञ्चानलत पसलमा नबजुली सिण भई
आगलागी भएको छ । पसल पूर्रु
ण पमा जली िष्ट भएको छ ।



ुँ ा १५ लाि
िेपालगञ्ज उपमहािगरपानलका िडा िं ३ खस्थत काचो कपडा पसलमा नबद्युत सिण भई अचािक आगलागी हुद
रुपैयाुँ बराबरको क्षनत भएको छ ।



ुँ ा ३
पसाणको नबरगंज महािगरपानलका िडा िं ९ खस्थत एक िाजा घरमा नबजुलीको तार सिण भई अचािक आगलागी हुद
लाि रुपैयाुँ बराबरको क्षनत भएको छ ।



जाजरकोि बारे कोि गाउुँ पानलका िडा िं.४ गोठगाुँउको एउिा घर मानथिाि ढु ङ्गा आई घरमा िसी घर भखत्कि जाुँदा
एक व्यखक्तको िाउकोमा चोि लागी घाईते भएको छ । िारे कोि गाउुँपानलकाकै िडा िं.६मा पवहरो आई ३ जिा

ब्यखक्तहरु घाईते भएका छि् भिे िडा िं.६ मा िै काकी खजउला धुमखस्थत दशमारे िोला तिे क्रममा बर्ाणको कारर्
बाढी आई २ जिा व्यखक्त बगाई बेपत्ता भएको र एक बालक घाईते भएको छ ।


गुल्मीको कालीगण्डकी गाउुँ पानलका िडा िं ४ फुसे मा िेतमा कुलो बिाईरहेको अिस्थामा अचािक मानथबाि वढस्को
झरी पुररि जाुँदा एक जिाको घििास्थलमा िै मृत्यु भएको छ ।



सलाणही चन्रिगर गाउुँपानलका िडा िं.५ मा २ ििा कच्ची घर अनबरल बर्ाणको कारर् भखत्कि गई ३ लाि २५ हजार
रुपैयाुँ बराबरको क्षनत भएको छ । ब्रम्हपुरी गाउुँ पानलका िडा िं.७ सिुिािोलको कच्ची घर अनबरल बर्ाणको कारर्
भखत्कि गई ३५ हजार रुपैयाुँ बराबरको क्षनत भएको छ ।
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घट्िा सारांश...


नसन्धुपाल्चोक भोिे कोशी गाउुँपानलका िडा िं. २ तातोपािीमा मानथबाि पवहरो जाुँदा ४ ििा घर र पावकणङ गरर रािेको
एउिा बलेरो गाडीमा क्षनत भएको छ । यसै गरी गुरुरे मबुक्षक
ण ो मखन्दर आधा पुररएको र पाकीङ गरररािेको कन्िे िर भ्याि
समेत पुरीएको छ । िडा िं. ३ तारछु ङमा २ ििा कच्ची घर माथीबाि पवहरो आई पुररएको छ । प्रभावित पररिारहरुलाई

ियाुँ बस्तीमा आफन्तहरुको घरमा साररएको छ । जुगलगाउुँ पानलका िडा िं.३ बलेफी हाईड्रो पािरको ईन्िे कमा रहेको

मानिस बस्िे क्याम्प, २ ििा स्काभेिर, १ विफर, ५० िि रड, श्री खघउले दे िी आधारभ ुत विद्यालयको एउिा भिि, एउिापक्की
घर र गोठनभत्र रहेको २ ििा गोरु समेत पुररएको छ । भोिे कोशी गाउुँ पानलका िडा िं.३ लाचाण िुम्पातेमा आएको
पवहरोमा परी एक जिा बेपत्ता, दुइ जिा घाइते भएका छि् । बाढीले ९ ििा कच्ची घर बगाएको छ । एउिा कुिुरा
फमणमा रहेको १०० ििा कुिुरा र बाख्रा फमणमा रहेको ५० ििा बाख्रा बगाई लगेको छ । २५ घर जोखिममा रहेको
छ ।


दोलिाको खजरी िगरपानलका िडा िं.१ झरे िीको जंगलमा २ जिा व्यखक्तहरु गाइ गोरु चराउिे क्रममा मानथबाि ढुं गा
मािो िसी निजहरुलाई िाउकोमा सामान्य चोि लागी घाइते भएका छि् ।



लमजुङ राइिस िगरपानलका िडा िं १ आरुबोिको एक घरमा अनबरल बर्ाणको कारर् धन्सार पवहररि गई उक्त धन्सारमा

रहेको १ ििा गाईको मरे को छ भिे अन्य समाग्रीहरु समतेबाि ४ लाि रुपैयाुँ बराबरको क्षनत भएको छ । मस्याणङदी
गाउुँ पानलका िडा िं ८ भ ुलभ ुलेमा पवहरोबाि एक घरमा पुर्ण क्षनत र अको एक घर आंखशक रुपमा क्षनत भएको छ ।


कास्की पोिरा महािगरपानलका िडा िं.२९ स्यािधारीमा एक व्यखक्त बाख्रा चराउि गएकोमा मानथबाि अचािक पवहरो

आई ३ ििा िसी ,१ ििा बाख्रा पुररएको छ । िडा िं.३३ चैिपुर कुिामा पवहरो आई एक घर भत्केको र एक धन्सार
ुँ ाुँडाुँमा एक कच्ची घरको आुँगि अविरल िर्ाणदका कारर् दनबि गई घरको कोठा
चवकणएको छ । िडा िं.११ काहुड

चवकणि गई जोखिम भएको छ ।अको एकघरको जनमि दानबि गई घर चवकणएको छ । नबस्थावपतहरुको पररिार

नछमेवकको घरमा गई बसेका छि् । िडा िं.२५ हेम्जामा एउिा कुिुरा फमणमा भलपािी पस्ि गई १००० ििा बोईलर
कुिुराका चल्लाहरु मरे को छ । िडा िं १० रामघाि खस्थत सेनत िददमा पािीको बहाब बवढ सुकुम्बासी बस्तीमा पनस
बंगरु १५८ ििा र कुिुरा १९ ििा बगाएको छ । िडा िं २७ ददपाङतालमा पवहरोमा परर एकजिा घाईते भएको

छ । िडा िं २२ नसम्लेगैह्रा खस्थत एक घरमा मानथबाि पवहरो आई एक घर गोठसं गै १ हल गोरु पुररएको छ ।िडा
िं १४ रातोडाडा खस्थत सुन्दरिोल बस्तीमा पवहरोबाि ३ ििा घरमा क्षनत पुगक
े ो छ ।


म्याग्दीको रघुगगा गाउुँ पानलका िडा िं ६ ठाडािानिका एक व्यखक्त घाुँस पात गिणको लागी गोठमा वहडेकोमा लापु
िोलाले बगाई मृत अबस्थामा फेला पारे को छ ।



ििलपरासी पखिमको पाल्हीिन्दि गाउुँपानलका िडा िं १ हररजि िोलमा अविरल िर्ाणको कारर् ३ ििा घर भखत्कई 1
लाि 25 हजार रुपैयाुँ बराबरको क्षनत भएको छ ।



तेह्रथुमको लानलगुंरास िगरपानलका िडा िं ९ काडेमा पवहरो आई एक घर बगाउुँ दा ८ लाि रुपैयाुँ बराबरको क्षनत
भएको छ ।



उदयपुरको किारी िगरपानलका िडा िं ११ बेनतनिमा गएको पवहरोमा परे र एक व्यखक्त घाईते भएको छ ।



रुपन्दे हीको कोिहीमाई गाउुँपानलका िडा िं ५ ठु लो मझगािामा अनबरल िर्ाणका कारर् निमाणर्ानधि घरको पुि ण पविको
पिाणल भखत्कई एकजिा मवहला घाईते भएकी नछि् ।



डोिीको के.आई.नसहं गाउुँ पानलका िडा िं ५ सलेरीमा िायलबाि ददपायल तफण आउिे क्रममा सडक मानथबाि सुख्िा
पवहरो आई से.१ च.२१२५ िं .को बोलेरो खजपको पछानडको भाग च्यावपएको छ ।
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सडक अिरोध


रसुिाको गोसाईकुण्ड गाउुँपानलका िडा िं २ विमुरे तातोपािी डाडा र कुलुङ पुलखस्थत स्याफ्रुबेशी विमुरे पासाङ ल्हामु
सडक िण्डमा सडक मानथबाि पवहरो आई बािो पुर्रु
ण पमा अबरुद्ध भएको छ ।





दै लेिको गुराुँस गाउुँपानलका िडा िं १ वपपलचौतारा खस्थत कर्ाणली राजमागणमा पवहरो आइ बािो अबरुद्ध भएको छ ।

ुण ाको मामाण गाउुँपानलका िडा िं ३ िलबगरमा गोकुलेश्वर लवििाथ सडक िण्ड पवहरो आई अिरुद्ध भएको छ ।
दाचल

बझाङ्गको केदारस्युुँ गाउुँ पानलका िडा िं १ िारी गौडा िोलामा पािीको सतह बढ्ि गई जयपृथ्िी राजमागण अिरोध भएको
छ ।



ु बाि नबरे ठाुँिी जािे कच्ची सडक िण्ड
कास्कीको अन्नपुर्ण गाउुँ पानलका िडा िं ७ र ८ को नसमािा हाईजुङ खस्थत ियाुँपल
मानथबाि पवहरो आई सडक अबरुद्ध भएको ।

प्रनतकायण


सुरक्षा निकायको िोलीबाि घाईतेलाई स्थािीय स्िास्थ्य उपचार केन्रमा पुयाणउिुका साथै बेपत्ता व्यखक्तहरुको स्थािीयको
सहयोगमा िोजी कायण भइरहेको छ । साथै पवहरोका कारर् अबरुद्व बिेको बािो िोल्िे प्रयास भइरहेको छ ।

िर्ाणको सारांश

२०७७ साल असार २६ गते नबहाि ०८:४५ बजे दे खि असार २७ गते नबहाि ०८:४५ सम्म
आज असार २७ गते नबहाि ०८:४५ बजे २१४ ििा िर्ाण मापि केन्रहरु (मािब सं चानलतः ३३ र स्िचानलतः १८१) मा

मापि गररएको िर्ाणको वििरर् अिुसार १८३ ििा केन्रहरुमा िर्ाण भएको छ (खचत्र १)। उक्त केन्रहरु मध्ये सबै भन्दा
बवढ िर्ाण (१२९.८ नम. मी.) नसन्धुली खजल्लाको हररहरपुरगढी केन्रमा मापि गररएको छ। िर्ाण मापि भएका केन्रहरु मध्ये

१ ििा केन्रमा १०० नम. मी. भन्दा बवढ, २० ििा केन्रमा ५० नम. मी. भन्दा बवढ, ५७ ििा केन्रमा २५ नम. मी. भन्दा
बवढ र १०७ ििा केन्रमा १० नम. मी. भन्दा बवढ िर्ाण मापि भएको छ।

खचत्र १: दै निक िर्ाण (छायांवकत रं ग) तथा केन्रको अिखस्थती (गोलाकार संकेत)

िर्ाण तथा जलिायु सम्बखन्ध थप जािकारीको लानग www.dhm.gov.np/climate/ मा हिुह
ण ोस।
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ु ाि
बाढी पूिाणिम
असार २७ शनिबार


आज

कोशी, िारायर्ीमा बहाि सतकणता आसपासिै हुिे तथा िारायर्ी र यसका केवह सहायक िदीमा आज राती

पनछ ितरा आसपास सम्म पनि पुग्ि सक्िे ।
तर सबैमा बहाि सतकणता भन्दा तलै हुि।
े


कर्ाणली, महाकाली र यसका सहायक िदीहरुमा बहाि बढ्दो हुिे

आज कन्काई, कमला, बागमती लगायतमा बहाि बढ्दो हुि,े केवह सहायक िदीमा आकखस्मक बहाि (Flash Flood)
हुि सक्िे तथा केवहमा ितरा तह आसपास सम्म पुग्ि सक्िे । पखिम राप्ती, बबई

लगायतमा पनि बहाि बढ्दो

हुिे र केवह सहायक िदीमा बहाि सतकणता पुग्ि सक्िे


आज मेखच, विररङ, निन्दा, लोहन्रा, खचसाङिोला, नत्रयुगा, माउली, गगाि, िाडो, रातो, च ुररयािोला, लालबकैया, पूिी राप्ती

लगायत प्रदे श १, २ र बागमती प्रदे श च ुरे र तराईबाि बहिे सािा िदीमा बहाि धेरैमा सतकणता आसपास पुग्िे र
ु ाि छ ।
केवहमा ितरा सम्म पुग्ि सक्िे पुिाणिम


आज ईलाम, झापा, मोरङ, सुिसरी, धिकुिा, उदयपुर, सप्तरी लगायत प्रदे श २ को सबै खजल्लाहरु, नसन्धुली,
नसन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, मकिािपुर, खचतिि, िुिाकोि, काठमाण्डौ उपत्यका, ििलपरासी, लम्जुङ, तिहू,ुँ स्याङ्जा,
पिणत, कास्की, म्याग्दी, बागलुङ , गुल्मी, रूपन्दे ही,

कवपलबस्तु, दाङ, बाुँके, बददणया, रोल्पा, प्यूठाि, सु.प. प्रदे शको

कैलाली, कञ्चिपुर, डोिी भई बहिे स-सािा िदीमा आकखस्मक बहािको संभाििा रहेको छ ।

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