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घट्िा साराांश 

 मलुकुभर गएको २४ घण्िामा विपद्का २२ ििा घट्िाहरु भएका छि ्। 
 बाग्लङु्गको बागलङु िगरपानलका िडा िां १ निरहघुािखथित सदरमकुामबाि निरहघुाि जािे कच्ची सडक 

िण्डमा पवहले आएको पवहरो जे.नस.िी. लगाएर पन्छाउिे क्रममा पिु: मानिबाि ठुलो पवहरो आई मािो 
िन्न प्रयोग भएको ग १ क ४७३२ िां.को जेनसबी मािो ओसािे काममा प्रयोग भएको ग १ क ४६३७ 
िां.को विप्पर र ध १ त ४०७ िां.को ट्याक्िर परुरएको सािै जेनसबी चालक घाईते, विप्पर चालक बेपत्ता, 
र ट्याक्िर चालकको मत्य ु। 

 सोलिुमु्बकुो सोताङ गाउँपानलका िडा िां ५ मसेदाखथित आफ्िै बारीमा घाँस काट्ि जािे क्रममा एक 
जिालाई जांगली भाललेु आक्रमण गदाा घाईते । 

 बाराको गते खजतपरु नसमरा उपमहािगरपानलका िडा िां ९ नितिपरुखथित आरनत साबिु फ्याक्रीमा साबिु 
बिाउिे केनमकल मेनसिमा तार सिा भई आगलागी हदुा १० लाि रुपैंया बराबरको मेखशि पणुा रुपमा 
जली िष्ट । 

 गोरिाको धाचे गाउँपानलका िडा िां ७ माबडुाांडाखथित न्याउली िोलामा रानत आएको पवहरोको कारण 
िनुिई ताल बिेको । हाल उक्त ताल फुिेर पािी बग्ि शरुु भइसकेको । 

 

मृत्यु संख्या 

१ 

 ११साउन२०७७ 

नेपाल सरकार 

गहृ मन्त्रालय 
राखरिय खिपद् जोखखम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन प्राखिकरण  
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अनुमाखनत क्षखत रु 

१८,८०,००० 

 

 

सडक अिरोि 
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चौपाया क्षखत 

० 

िपेालमा विनभन्न खजल्लामा गरेर ४ थिािमा पवहरो, ३ थिािमा आगलागी, १ थिािमा जांगली भालकुो आक्रमणका 
घििा घिेका छि ्। यी घििामा परेर १ जिाको मतृ्य,ु १ जिा बेपत्ता, २ जिा घाईते भएका छि ्। पवहरोका 
कारण २ थिािमा बािो अबरुद्ध भएका छि ्।  
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घट्िासाराांश… 
 काठमाडौंको चन्रानगरी िगरपानलका िडा िां ३ िािकोिखथित एक कुिरुा फमामा नबधतु सिा भई भएको 

आगलागीबाि फमामा रहेको २०० ििा चल्ला जली ७ लाि ३० हजार रुपैंया बराबरको क्षनत । 
काठमाण्डौ महािगरपानलका िडा िां १ कमलादी राईखजङ मल अगाडी नबजलुीको पोलमा नबजलुी सिा भई 
आगलागी हुँदा िखजकैको एक घरको अगाडीको नससा, िाईररङ तार र जथता समेत जलेर १ लाि ५० 
हजार रुपैंया बराबरको क्षनत । 

 

बािो अिरोध 

 गलु्मीको रुरुक्षेत्र िगरपानलका िडा िां १ िोपाखथित ररडी रुरिेिी सडक िण्ड मा मानिबाि पवहरो िनस 
बािो पणुा रुपमा बन्द । 

 ताप्लेजङु्गको आठराई नत्रबेणी गाउँपानलका िडा िां ३ हाङगामखथित हाङपाङ र फुलबारी जोड्िे कखच्च 
सडक िण्डमा अविरल िर्ाापनछ आएको पवहरोका कारण बािो अबरुद्ध । 

 
प्रनतकाया 
 सरुक्षा निकायको िोलीबाि पवहरो र जांगली भालकुो आक्रमणका कारण घाइते भएका व्यखक्तहरुको उद्धार 

गरी िखजकैको थिाथ्य उपचार केन्रमा पयुााइएको, पवहरोमा परी बेपत्ता भएकाको िोजी काया जारी रहेको 
र थिािीयको सहयोगमा पवहरोबाि अबरुद्ध भएका बािोहरु िलुाउिे प्रयास भइरहेको ।   

 

 
बाढी पूिाािमुाि  
श्रािण-११ (आईतबार) (विहाि ७ बजे  देखि २४ घण्िा) 

 आज कोशी र िारायणीमा बहाि सामान्य घिबढ हिेु, कणााली, महाकाली र यसका सहायक िदीमा बहाि 
केही बढ्िे तर सबैमा बहाि सतका ता तह भन्दा तलै हिेु पूिाािमुाि छ ।  

 कन्काई, कमला, बागमती, पखिम राप्ती, बबई  र यसका सहायक िदीमा बहाि केही घिबढ हिेु र सबैमा 
सतका ता तलै हिेु पूिाािमुाि छ ।  

 आज ईलाम, झापा, मोरङ, सिुसरी, उदयपरु, सप्तरी, नसराहा, धिरु्ा, महोतरी, रौतहि, नसन्धलुी, मकिािपरु, 
नसन्धपुाल्चोक, काभ्रपेलाञ्चोक, ििुाकोि, काठमाण्डौ उपत्यका, गोरिा, धाददङ, लमजङु, तिहँू, थयाङ्जा, 
काथकी, पिात, म्याग्दी, खचतिि, ििलपरासी, कवपलबथत,ु अघाािाचँी, गलु्मी, पाल्पा, रोल्पा, प्यूठाि, 
रुकुम, दाङ, बाकेँ, बददाया, सिेुत, दैलेि, कैलाली, कञ्चिपरु, डडेलधरुा, डोिी, बैतडी र आसपास भई 
बहिे केही सािा िदीमा बहाि केही बढ्िे तर सतका ता तह भन्दा तलै हिेु पूिाािमुाि छ ।  

 
 
 
 

िप जािकारीका लानग जल तिा मौसम विज्ञाि विभागको िभेसाइिःhttp://hydrology.gov.np/ 
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िर्ााको साराांश 
साउि १० गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि साउि ११ गते ०८:४५ बजे सम्म 

आज नमनत २०७७/०४/११ गते नबहाि ०८:४५ बजे २०१ ििा िर्ाा मापि केन्रहरु (मािब 
सांचानलतः ८३ र थिचानलतः ११८) मा मापि गररएको िर्ााको वििरण अिसुार १२५ ििा केन्रहरुमा 
िर्ाा भएको छ (खचत्र १)। उक्त केन्रहरु मध्ये सबै भन्दा बवढ िर्ाा (८३ नम. मी.) दोलिा खजल्लाको 
चररकोि केन्रमा मापि गररएको छ। िर्ाा मापि भएका केन्रहरु मध्ये १ ििा केन्रमा ५० नम. मी. 
भन्दा बवढ, ६ ििा केन्रमा २५ नम. मी. भन्दा बवढ र २६ ििा केन्रमा १० नम. मी. भन्दा बवढ िर्ाा 
मापि भएको छ। 

 

 

    खचत्र १: दैनिक िर्ाा (छायाांवकत रांग) तिा केन्रको अिखथिती (गोलाकार सांकेत) 

 
 

 

 
 

 

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