
नेपाल सरकार

गहृ मन्त्ालय

राष्ट्रिय ष्टिपद्् जोखिम न्ययूनीकरण तथा वयिसथापन प्ाधिकरण 

मनसनुको ४५ दिन
(२०७७ जेठ ३० - २०७७ साउन ११)

नेपालमा मनसनु  शरुू भएको आिा आधिमा बाढी,  पष्टहरो, चट्ाङ र सप्पदंशबाट १६१ जनाको मतृय,ु ४९ जना 
बेपत्ा, १८० जना घाईते भएका छन ्। यी ष्टिधभन्न घटनाबाट ७०८ पररिार प्तयक्ष प्भाष्टित भएका छन ्। 

तयसमधये १ सय ३० जनाको मतृय ुपष्टहरोमा परेर भयो । पष्टहरोको कारण ११४ जना घाइते र ४३ जना िेपत्ा 
छन ्। बाढीमा परेर अष्टहलेसमम ३ जनाको मतृय,ु १ जना घाइते र ६ जना िेपत्ा छन ्। चट्ाङबाट १७ जनाको 
मतृय ुर ४२ जना घाइते भए । सप्पदशबाट ११ जनाको मतृय ुर २३ जना घाइते छन ्। 

यी चार प्कारको ष्टिपद्ाट ४५ ददनमा 37 खजललाले मानिीय क्षधत वयहोरेको छ । 

मनसनुजन्य ष्टिपद् र क्षधत

ष्टिपत् घटना संखया मतृयु िेपत्ा घाइते प्भाष्टित पररिार

बाढी ४६ ३ ६ १ २०६

पष्टहरो २७७ १३० ४३ ११४ ३८९

चट्ाङ्ग ४२ १७ ० ४२ ८१

 सप्पदंश ३२ ११ ० २३ ३२

 जममा ३९७ १६१ ४९ १८० ७०८
 पानीजन्य रोगलाइ यो ताधलकामा समािेश गररएको छैन ।

गएको ष्टहउँद (मंधसर-फागनु), मनसनु पिु्प (फागनु-जेठ) र मनशनु शरुु (जेठ ३० गतेदेखि) भएको पष्टहलो ४५ 
ददनमा सरदर भन्दा बढी नै बरा्प भयो । यसले गदा्प जधमन गधलसकेको धथयो । यस अखघका बर्पहरुमा सामान्यत: 
साउन मष्टहनामा पष्टहरो जाने गर्ययो, तर यस िर्प असार मष्टहनामै िेरै पष्टहरोका घटना घटे । जसका कारण यस 
िर्प पष्टहरोबाट िेरै माधनसको मतृय ुभयो । 



गत ष्टहउँददेखि यस िर्प मनसनुको ४५ ददनको बरा्पको अिसथा :

खचत् नं. १: २० िटा मौसम केन्द्रहरु (नकसा १ को गोलाकार संकेत) मा मापन गररएको हउुदे िरा्प (मंधसर 
१५ - फालगणु १७, २०७६) को दैधनक सखचित सरदर िरा्पको औसत (नीलो रंगको िख्डित रेिा) र सन ्२०१९ 
धडिसेमबर १ (मंधसर १५ २०७६) देखि सन २०२० फेबरािरी २९ (फालगणु १७, २०७६) सममको संखचत िरा्प 
(गलुाबी रेिा) ।

खचत् नं. २: २० िटा मौसम केन्द्रहरु (नकसा १ को गोलाकार संकेत) मा मापन गररएको ष्टप्-मनसनु (फागनु 
१८, २०७६ - जेठ १८, २०७७) को दैधनक सखचित सरदर िरा्पको औसत (नीलो रंगको िख्डित रेिा) र सन ्
२०२० माच्प १ (फागनु १८, २०७६) देखि मे ३१ (जेठ १८, २०७७) सममको संखचत िरा्प (गलुाबी रेिा) ।



खचत् नं. ३: २० िटा मौसम केन्द्रहरु (नकसा १ को गोलाकार संकेत) मा मापन गररएको मनसनु (ष्टि.सं. २०७७ 
जेष्ठ १९– ष्टि.सं. २०७७ असोज १४) को दैधनक सखचित सरदर िरा्पको औसत (नीलो रंगको िख्डित रेिा) र 
सन ्२०२० जनु १ (ष्टि.सं. २०७७ जेष्ठ १९) देखि आज सममको संखचत िरा्प (गलुाबी रेिा) ।

िरा्पको यो तर्यांक तलको नकसामा देिाइएको यी २० िटा िरा्प मापन केन्द्रमा मापन गररएका औसत िरा्प हनु ्।



४५ ददनमा मानिीय क्षधत भएका बाढी तथा पष्टहरोका घटना 

क्र.सं सथान ष्टििरण मतृय ु िेपत्ा प्धतकाय्प 

१
पि्पत
कुशमा नगरपाधलका-३ दलुु्पङ

पष्टहरो ९ -

- जोखिममा परेका घर पररिारलाई आश्रय 
- प्देश र खज.प्.का.बाट ५ लाि ५० 
हजार ष्टितरण 

- पष्टहरोको जोखिम पष्टहचान र रोकथामका 
उपाय पष्टहलयाउन प्ाष्टिधिक अधययन

२ पालपा
तानसेन नगरपाधलका- ११ सममोबारी
रैनादेबी छहरा गा.पा.- ३ पट्ाचौर

पष्टहरो ४ -
उद्ार तथा राहत

४ गलुमी
मसुीकोट नगरपाधलका-२,
कालीग्डिकी गा.पा.- ४ फुससे
ईसमा गा.पा.- १ मलली
मधुसकोट न.पा.- २  रातचौर

पष्टहरो ५ १

घाइतेलाई हेधलकपटरबाट उद्ार, 
ष्टिसथाष्टपत पररिारलाई सरुखक्षत आश्रय, 
राहत तथा उद्ार

५ धसन्िपुालचोक, 
बाह्रिीसे नगरपाधलका-५ र 
भोटेकोशी गा.पा.- ५ बलुकुटे झ्ाले 
भोटेकोशी गा.पा.- ३ लाचा्प िमुपाते
बाह्रधबसे न.पा.- ५ जमब ु
भोटेकोशी गा.पा.- ४ फुलष्टपङ गाँउ

बाढी,
पष्टहरो

८ २१

घाइतेलाई हेधलकपटर माफ्प त उद्ार, 
सरुखक्षत आश्रय, उद्ार तथा राहत

६ मयागदी
िौलाधगरी गाउँपाधलका-६ र
माधलका गाउँपाधलका-६
रघगुगा गा.पा.- ६ ठाडिािानी
माधलका गाउँपाधलका - ७ धबमा
मयागदी अन्नपणु्प गा.पा. - २ भरुुङ तातोपानी

बाढी,
पष्टहरो

२९ ४

िोज तथा उद्ार जारी, घाइते तथा 
प्भाष्टितलाई हेधलकपटरद्ारा उद्ार 
तथा राहत

७ लमजङु, 
बेधसशहर न.पा.- ७ सातधबसे

पष्टहरो ४ _
घाइतेको उद्दार गरी अस्पताल

९ बागलङु
पष्टहरो २  १

उद्ार तथा राहतका लाधग सरुक्षाकममी 
पररचालन

१० झापा,
कमल गा.पा.- ५ रतिुािोला बाढी २ ०

तीन जना घाईतेलाई उद्ार गरी उपचारको लाधग 
असपताल पठाईएको ।अन्यलाइ उद्ार गरर 
राहतका लाधग सरुक्षाकममी पररचालन गररएको । 

११ सयाङजा 
गलयाङ गाउँपाधलका १०, ९
कालीग्डिकी गा.पा.४ िहरे
गलयाङ न.पा.- १० गाँउसिारा

पष्टहरो ५ १
उद्ार तथा राहतका लाधग सरुक्षाकममी 
पररचालन गररएको । 

१२ िाददङ
धत्परुा सनु्दरी गा.प ६ गोलाङ
गजरुी गा.पा.- २ मझिुा डिाँडिा
थाके्र गा.पा.- ६ काककीगाउँ

पष्टहरो ५ 0

उद्ार तथा राहतका लाधग सरुक्षाकममी 
पररचालन



१४ जाजरकोट
बारेकोट गा.पा. १,४,५
बारेकोट गा.पा.- ६ काककी खजउला

पष्टहरो ११ ४
केन्द्र र प्देश सरकाराबाट प्ाप्त राहत 
सामग्ी हेधलबाट पयुा्पई धबतरण भएको ।

१५ तनहँु
ररधसङ गा.पा. ८ पलटयाङ
मयागदे गा.पा.- ६ बेलौते डिाँडिा
ररसङ गा.पा.- ८ पलटयाङ भैधसधलष्टक
बयास न.पा.- ९ माझफाँट
वयास न.पा.- ११ ओडिारे
भान ुन.पा.- ९ महेन्द्र िौराली

पष्टहरो १३ १

उद्ार तथा राहतका लाधग सरुक्षाकममी 
पररचालन

१६ बाजरुा
बढुीनन्दा न.पा. ३

पष्टहरो १ ०
उद्ार तथा राहतका लाधग सरुक्षाकममी 
पररचालन

१८ गोरिा
िाचसे गा.पा.- १ तातोपानी

पष्टहरो २ १
उद्ारका लाधग सरुक्षाकममी पररचालन

१९ सिुसेत
पन्चपरुी न.पा.- ६ िमारी िोला

पष्टहरो १ ०
उद्ार तथा राहतका

२० बझाङ
केदारसययू ँगा.पा.-८ मललेसी

पष्टहरो ७ १
उद्ार तथा राहतका लाधग सरुक्षाकममी 
पररचालन भएको । 

२१ डिोटी 
पषु्टि्पचौकी गा.पा.-४ निुाकोट पष्टहरो १ ०

उद्ार तथा राहतका

२२ कासकी
पोिरा म.न.पा.- १८ सराङकोट
पोिरा म.न.पा.- २५ हेमजा
माछापछेु् गा.पा.- ८ िोरामिु पािा

पष्टहरो १० ०

उद्ार तथा राहतका

२३ सनुसरी
िरान न.पा.- १३  सदु्प िोला

बाढी ० १
िोजी काय्पका लाधग सरुक्षाकममी पररचालन

२४ मोरङ्ग
केराबारी गा.पा.- २ धसंहदेिी खचसाङिोला
रतिुामाई न.पा.- ३ चौष्टकघाट

पष्टहरो
बाढी १ ०

उद्ार तथा राहत

२५ संििुासभा
धसधलचोङ गा.पा.- १ बेधसन्दा

पष्टहरो ० ११
िोजी, उद्ार तथा राहतका लाधग 
सरुक्षाकममी पररचालन

२६ धसरहा 
लहान न.पा.- १७ हररपरु

बाढी ० १

२७ काधलकोट
पचालझरना गा.पा.- ३ िारद ुगैंडिािाडिा पष्टहरो २ १

उद्ार तथा राहत

२८ काठमाडिौ
कागेश्वरी मनहरा न.पा. -१ गागलफेदी
टोिा न.पा- १ पाधसडिाँडिा  

पष्टहरो ३ ०
उद्ार काय्प समपन्न 



२९ दाच ु्पला 
नौगाडि गा.पा.- ६ परीगाँउ, 
माधलकाजु्पन गा.पा.- ८  औडिािान, 
महाकाली न.पा.- ३ बडिाली गाउँ

बाढी
पष्टहरो

५ ०

िोजी, उद्ार तथा राहतका लाधग 
सरुक्षाकममी पररचालन

रुकुम पखचिम पष्टहरो २ ०

सलयान १ ०

जममा १३३ ४९

मनसनुको ४५ ददन : बाढी, पष्टहरो, चट्ाङ्ग र सप्पदंशबाट गतबर्प र यसिर्पको क्षधतको तलुनातमक ष्टििरण :

धमधत घटना सखया मतृयु बेपत्ा घाइते प्भाष्टित पररिार 

२०७७ जेठ ३० – साउन ११ ३९७ १६१ ४९ १८० ७०८

२०७६ असार ५ – साउन १८ ५३० १५३ ३६ ११९ ५८६३

मनसनुको ४५ ददनमा बाढी, पष्टहरो, चट्ाङ्ग र सप्पदशबाट मतृय ुहनेुमधये मष्टहला, परुुर र उमेर समहु 
अनसुारको ष्टििरण : 

ष्टिपत मष्टहला परुुर उमेर समहु
० देखि १८ १९ देखि ४० ४१ देखि ५९ ६० देखि माधथ अन्य

बाढी ० ३ २ १ ०

पष्टहरो ६० ७० ४५ २४ १७ १२ ३२

चट्ाङ ९ ८ ३ ६ ६ २

सप्पदंश ६ ५ ९ १ १

जममा ७५ ८६ ५७ ३३ २४ १५ ३२
यी ४५ ददनमा बाढी, पष्टहरो, चट्ाङ्ग र सप्पदंशका घटनाबाट मतय ुभएकामा मष्टहला भन्दा परुुर बढी छन ्। 
तयसमा पधन १८ िर्पभन्दा मधुनको संखया ३५ प्धतशत छ । 

असार २८ गते संििुासभाको धसधलचोङमा 
गएको पष्टहरो । फोटो काखन्तपरु दैधनक 

असार २९ गते तनहुँको वयास नगरपाधलका माझफाँटमा गएको 
पष्टहरोमा उद्ारकममी । फोटो काधलका न्ययूज



२०६८ देखि ०७७ समम मनशनुका कारण हनेु ष्टिपद्ाट भएको मानिीय क्षधतको खसथधत :

२०६७ देखि ०७७ समम बाढीबाट हनेु मानिीय क्षधत २०७० सालमा सबैभन्दा बढी भएको धथयो । तयो बर्प 
बाढीबाट ७१ जनाले जयान गमुाएका धथए । अखघलला बर्पहरुको तलुनामा यस बर्प ष्टिपद्ाट हनेु मानिीय क्षधतमा 
सबैभन्दा िेरै पष्टहरोबाट भएको देखिन्छ । 



गत िर्प र यस िर्पको िरा्पको ष्टििरण :





नेपाल सरकार
गहृ मन्त्ालय

राष्ट्रिय ष्टिपद् जोखिम न्ययूनीकरण तथा वयिसथापन प्ाधिकरण
धसंहदरबार, काठमाडिौं, नेपाल

Od]nM ndrrma@gmail.com
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: @NDRRMA_Nepal

 समबखन्ित दसतािेजहरु

 मनसनु पयूि्पतयारी र प्धतकाय्प काय्पयोजना २०७७ भाग १ र भाग २ प्काखशत गररएको छ । 
 ष्टिसततृ यो धलंकमा हेन्प सकनहुनु्छ  :                          

  भाग-१:  http://drrportal.gov.np/uploads/document/1628.pdf

  भाग-२: http://drrportal.gov.np/uploads/document/1630.pdf

 प्ाधिकरणको ष्टिपद् समबखन्ि दैधनक बलेुष्टटन यो धलंकमा हेन्प सकनहुनु्छ :
     https://twitter.com/NDRRMA_Nepal
	 	 	 	 https://www.facebook.com/NDRRMA/

धमधत २०७७ साउन 12 गते  


