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दैनिक विपद् बुलेटिि 

पुष २९ विहान १०:०० बजेदेखि ३० पुष विहान १०:०० बजेसम्म 

 

 

घट्ना साराांश 

घििा जिल्ला घििा वििरण/संख्या मतृक बेपत्ता घाईते प्रनतकायय 
 

 

 

ििािर 
आक्रमण 

दैलेि आठबबस न.पा.- ८ मसान ेसामदुायिक 
बनमा दाउरा िोज्न गएको अबस्थामा 
बषष १६ की एक ककशोरीलाई चितुिाले 
आक्रमण गरर घाईते । 

० ० १ घाईतेको प्रदेश अस्पताल 
सुिेतमा उपचार 
भईरहेको । 

ससन्धुली कमलामाई न.पा.- १४ चन्दनपुर स्स्थत 
गााँउमा िङ्गली हात्ती आई ६ िटा घर 
भत्काई, सात जनाको िेतमा लगाएको 
अन्नपात िाई ४४ हिार रुपैंया बराबरको 
क्षयत । 

० ० ० - 

  

 

  

 
 

िट्याङ्ग 

रुकुम 
पस्चचम 

सानोभेरी गा.पा.- ८ लाम््ाा्ँ ा स्स्थत 
एक  घरमा िट्याङ्ग परी  एक परुुष 
सामान्य घाईते, गोठमा रहेको १ िटा 
िसीको मतृ्िु। 

० ० १ प्रहरी चौकी ससम्लीको 
टोली िटटई गएको । 

रुकुम 
पस्चचम 

बेणी गा.पा.-९ स्स्थत एक बाख्रा गोठमा 
िट्याङ्ग लागी ३ िटा बाख्राको मतृ्िु । 

० ० ० प्र.ह.को कमाण््मा 
टोली िटटई गएको। 

सप्तरी सप्तकोशी न.पा.- ५ गांगाजली स्स्थत 
एक बाख्रा गोठमा िट्याङ्ग लागग १ िटा 
पशकुो मतृ्ि ु। 

० ० ० प्रहरी चौकी फते्तपुरबाट 
प्रनायनको टोली िटटई 
गएको। 

पटहरो धाटदङ्ग रुबबभ्िाली गा.पा.- १ सलङ्जो स्स्थत 
सलङ्जोपुरबाट यतस्प्लङ जाने बाटो िन्न े
क्रममा सखु्खा पटहरो आई स्काईभेटर 
सटहत ३ ििालाई पटहरोले पुरर बपेत्ता । 

० ३ ० प्र.चौ.सेतुषङ र 
स्जप्रकाबाट प्र.यन.को 
टोली,  सशस्र प्रहरी बल 
र नेपाली सेनाबाट 
सेनायनको टोली िटटई 
गएको। 

 

 

 

 

 

 

 

आगलागी 

रुपन्देही 

यतलोत्तमा न.पा.- ५ निााँसमल स्स्थत 
भारत घर भई किा्ी पसल गरी बस्न े
बषष ४० कक एक मटहलाले आगो बाली 
ताप्ने क्रममा कप्ामा आगो सजल्कई 
घाईते । 

० ० १ घाईतेलाई उपचारको 
लागग कक्रमसन अस्पताल 
मखणग्राम लगगएको । 

काठमा्ौं 

काठमाण््ौँ म.न.पा.- ३१ आलोकनगर 
स्स्थत एक घरमा बबद्िुत सटष भई 
आगलागी हुाँदा सम्पूणष सामानहरु जली 
नष्ट, क्षयतको वििरण िुल्न बााँकी । 

० ० ० प्र.यन.को कमाण््मा १५ 
जनाको टोली िटटई 
गएको । 

 

 घटना संख्या 

    १६ 

३० पुष २०७८ 

नेपाल सरकार 

गृह मन्त्रालय 

राष्ट्रि य ष्ट्िपद् जोखिम नू्यनीकरण तथा व्यिस्थापन प्राष्ट्िकरण 

SitRep 
#५७० 

 
 

हराएको 

३ 

 

मृतु्य संख्या 

० 
 

 

घाइते 
३ 

 

अनुमाष्ट्नत क्षष्ट्त 

  रु. १९,०४,००० 

 

सडक अिरोि 

० 

 

चौपाया क्षष्ट्त 

 ४ 
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झापा 

कचनकिल गा.पा.- ५ खझ ांङिोला स्स्थत 
दईुजनाका धान सटहतको परालको कुन्िूमा 
अचानक आगलागी हुाँदा ८० हिार रुपैंया 
बराबरको क्षयत । 

० ० ० - 

झापा 

बबताषमो् न.पा.- ३  स्स्थत एक घरको 
भान्साकोठामा ग्िास सलक भई आगलागी 
हुाँदा ८० हिार रुपैंया बराबरको क्षयत । 

० ० ० प्र.चौ. बबताषबजारको 
टोली, बबताषमो् न.पा.को 
दमकल र स्थानीिको 
सहिोगमा आगो 
यनिन्रण ।   

सुनसरी 

भोक्राहा नरससांह गा.पा.- ३ धमषकाटा 
स्स्थत पिूष पस्चचम राजमागषमा सनपाट 
बोकेको ट्रकले बबजलुीको तारमा छुन गई 
आगलागी हुाँदा ट्रक सामान्ि क्षयत भई ७ 
लाि रुपैंिा बराबरको क्षयत । 

० ० ० दमकल र स्थानीिको 
सहिोगमा आगो 
पूणषरुपमा यनिन्रण । 

काभे्रपलाञ्चो
क 

पनौयत न.पा.- ९ थलथले स्स्थत एक 
घरमा विद्िुत सटष भई आगलागी हुाँदा घर 
पूणषरुपमा जसल २ लाख रुपैंया बराबरको 
क्षयत । 

० ० ० प्र.चौ.पनौतीको टोली र 
स्थानीिको सहिोगमा 
आगो पूणषरुपमा यनिन्रण 
। 

धनुषा 

सबलैा न.पा.- ५ मिनाहा स्स्थत बालुिा 
िोलामा यनमाषणागधन पुलको सेन्ट्रीमा 
अचानक आगलागी हुाँदा १० हिार रुपैंया 
बराबरको क्षयत । 

० ० ० ई.प्र.का. सबैलाको टोली 
र स्थानीिको सहिोगमा 
आगो पूणषरुपमा यनिन्रण 
। 

मोरङ्ग 

रांगेली न.पा.- ९धन्जिुा स्स्थत एक 
घरको चलुोबाट अचानक आगलागी हुाँदा 
घरछेउको पराल समेत जली ३० हिार 
रुपैंया बराबरको क्षयत । 

० ० ० इप्रका दोहानाको टोली र 
स्थानीिको सहिोगमा 
आगो पूणषरुपमा यनिन्रण 
। 

मोरङ्ग 
धनपालथान गा.पा.- ४ हरकपरु स्स्थत 
एक परालको टााँलमा अचानक आगलागी 
हुाँदा ४० हिार रुपैंया बराबरको क्षयत । 

० ० ० दमकल र स्थानीिको 
सहिोगमा आगो 
पूणषरुपमा यनिन्रण । 

बाग्लुङ्ग 
ढोरपाटन न.पा.- ६ िहरे स्स्थत एक 
गोठघरमा अचानक आगलागी, क्षयतको 
वििरण आउन बााँकी । 

० ० ० प्र.चौ. ढोरपाटनको टोली 
र स्थानीिको सहिोगमा 
आगो यनिन्रण ।   

िम्मा 
संख्या 

१३ १६ ० ३ ३ 
 

 

विपद्का घििा सम्बन्धी सूििा र सन्देशका लाचग 
www.facebook.com/ndrrma/videos्र 

www.twitter.com/ndrrma_Nepal र 
https://www.youtube.com/NDRRMA्मा िािुहोस ्। 

 
 

 
 

http://www.facebook.com/ndrrma/videos
http://www.twitter.com/ndrrma_Nepal
https://www.youtube.com/NDRRMA
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दैनिक िषाय (Daily Precipitation) को सारांशः 
पुष २९ गत ेबबहान ०८:४५ बजे देखि पुष ३० गते बबहान ०८:४५ बजे सम्मको िषाष 
आज समयत २०७८/०९/३० गते बबहान ०८:४५ बजे २४३ िटा िषाष मापन केन्रहरु (मानब 
सांचासलतः९४  र स्िचासलतः १४९) मा मापन गररएको गत २४ घण्टाको िषाषको वििरण अनुसार ४ 
िटा केन्रमा िषाष भएको छ (नक्सा १)। उक्त केन्रहरु मध्िे सबभैन्दा बढी िषाष (६.८ सम. 
सम.) जाजरकोटस्जल्लाको पहा् मुल्सानकेन्रमा भएको छ। 

 
   नक्सा १:पुष २९गते बबहान ०८:४५ बजे देखि पुष ३०गते बबहान ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्टाको िषाष (सम. सम.) 

२०७८ िैशाख १ देखख पुष ३० गते सम्मका विपद्का प्रमुख घट्िाहरुको वििरण 

घििा घििा 
संख्या 

मतृक िेपत्ता घाईते प्रभावित 
पररिार 

अिुमानित क्षनत 
रु. 

पटहरो ३३६ १७८ ३१ १३४ ६०३ ३४६३५००० 

बाढी १५४ ६३ ३४ १४ २७९ ११५३९१५०० 

भारी बषाष ३५८ २१ १ ४८ ४५९ १२८२७४१२० 

चट्िाङ्ग १८१ ५० ० १५९ २६३ १७०१४८३० 

सपषदांश २३ २० ० ४ २४ ० 

आगलागी १५३६ ४७ ० २४५ १८६३ १५६१०५१४७४ 

जङ्गल 
आगलागी 

६४ ३ ० २ २९ ४५०००० 

हािाहुरी ३७ १ १ ४ १०९ ६४२४००० 

जनािर आक्रमण २२८ ३७ ० १४७ ३२४ ५१६१००० 

महामारी २ ४ ० ७७४ ७७४ ० 

टहउाँ हुरी ३ ४ ० १ ६ ० 

टहउाँ पटहरो ३ २ ० ११ १३ ० 

लेक लाग्न ु ५ २ ० ९ १२ ३००००० 

्ुङ्गा पल्टेर ४ ३ ६ २ १० ० 

िम्मा २९३४ ४३५ ७३ १५५४ ४७६८ १,८६,८७,०१,९२४ 
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दैनिक न्यूितम तापक्रम (Daily Minimum Temperature) र अचधकतम तापक्रम (DailyMaximum 

Temperature)कोसारांशः 

 
नक्सा २:पुष २९गते बबहान ०८:४५ बजे देखि पुष ३०गते 
बबहान ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्टाको न्िुनतम तापक्रम 
(ड्ग्री सेस्ल्सिस) 

 
नक्सा ३:पुष २८गते सााँझ ०५:४५ बजे देखिपुष २९गतेसााँझ 
०५:४५ बजे सम्मको २४ घण्टाको अगधकतम तापक्रम (ड्ग्री 
सेस्ल्सिस) 

 

तासलका १: २०७८/०९/३० गते बबहान ०८:४५ बजे मापन गररएको गत २४ घण्टाको न्िूनतम 
तापक्रम र २०७८/०९/२९ गते सााँझ ०५:४५ बजे मापन गररएको गत २४ घण्टाको अगधकतम 
तापक्रमको वििरण। 

तापक्रम(डि.से.) न्युितम तापक्रम(केन्र संख्या) अचधकतम तापक्रम(केन्र संख्या) 
-१० देखि -५  ४ − 

-५ देखि ० ५ − 

० देखि ५ २५ − 

५ देखि १० ४७ ३ 

१० देखि१५ १३ २० 

१५ देखि२० − ३० 

२० देखि२५ − ४४ 

जम्मा केन्रसांख्िा )िटा(  ९४ ९७ 

सबैभन्दाबढी/केन्र, स्जल्ला १२.५ ड्.से./कमैिा, सलाषही २४.८ ड्.से./भैरहिा, रुपन्देही 
सबैभन्दाकम/केन्र, स्जल्ला -६.९ ड्.से./रारा, मुग ु ६.५ ड्.से./रारा, मुग ु

 

 
 

 

िषाय तथा िलिायु सम्बन्धी थप िािकारीको लाचग www.dhm.gov.np/climate/मा हेिुयहोस। 
 

नोटः- ड्.से. =  ड्ग्री सेस्ल्सिस 

http://www.dhm.gov.np/climate/

