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दैनिक विपद् बलेुविि 

माघ ३ विहाि १०:०० बजेदेखि ४ माघ विहाि १०:०० बजेसम्म 

 

 

घट्िा साराांश 

घििा खजल्ला घििा वििरण/सांख्या मतृक बेपत्ता घाईते प्रनतकायय 
खशतलहर रौतहि रौतहि चन्द्रपरु ि.पा.-.८ मदयर बस्िे िर्य ५७ 

का एक परुुर् राती िािा िाएर सनुतरहेको 
अिस्थामा खचसोको कारण मतृ अिस्थामा फेला 

१ ० ० प्र.चौ. सन्द्तपरु र 
ई.प्र.का.चपरुको अिसुन्द्धाि 
सवहतको िोली िविई गएको  

 

 

 

 

 

 

 

 

आगलागी 

कास्की 

कास्की पोिरा म.ि.पा.- १५ ढुङ्गेसााँघ ु खस्थत 
कान्द्तीपथ बस्िे बर्य ७८ की एक मवहला घरमा 
स्िोभ बाली पािी तताउिे क्रममा अचािक 
साडीमा आगो सखल्कई घाईते भएकोमा उपचारको 
क्रममा मतृ्य ु। 

१ ० ० - 

गलु्मी 

सिुिल ि.पा.१२ हकय ट्टा बस्ि े िर्य ६२ की एक 
मवहला घरमा कुाँ डो पकाउि ेक्रममा कपडामा 
आगो सखल्कई घाईते भई उपचारको क्रममा मतृ्य ु
। 

१ ० ० ई.प्र.का.जोहाङको िोली िविई 
गएको । 

रुपन्द्देही 

गलु्मी छत्रकोि गा.पा ६ घर भई हाल नतलोत्तमा 
ि.पा- ८  बस्िे बर्य ६५ वक एक मवहला घर 
िखजकै आगो ताप्ि ेक्रममा अचािक निजको दबैु 
हात र खचउडो आगोले जली घाईते । 

०  ० १ घाईतेलाई उपचारको लागी 
मेनडकल कलेज भैरहिा 
लनगएको। 

सप्तरी 
राजविराज ि.पा.- ६ परुनिपोिरी बस्िे िर्य ५० 
की एक मवहला घरु ताप्ि ेक्रममा साडीमा आगो 
सखल्कई घाईते । 

० ० १ घाईतेलाई उपचारका लानग 
गजेन्द्र िारायण नसांह अस्पताल 
राजविराज लनगएको । 

झापा 
गौरादह ि.पा.- ४ बस्ि ेिर्य ७१ वक एक मवहला 
घरु बाली आगो ताप्िे क्रममा अचािक निजले 
लगाएको साडीमा आगो सखल्कई घाईते । 

० ० १ घाईतेलाई उपचारका लानग 
दमक अस्पताल लनगएको ।   

झापा 

कचिकिल गा.पा.- १ बनियानि नभट्टा खस्थत एक 
कुिरुाको फमयमा  अचािक आगलागी हुाँदा १०० 
ििा कुिरुाको चल्ला, दािा जली ३ लाि रुपैंया  
बराबरको क्षनत । 

० ० ० प्र.चौ. घेराबारीको िोली र 
स्थािीयको सहयोगमा आगो 
पूणयरुपमा नियन्द्त्रण । 

नसरहा 
नमचैया ि.पा.- १०  मथलेश्वर बजार खस्थत एक 
भाडाितयि र ईलेट्रोनिक पसलमा अचािक 
आगलागी हुाँदा २ लाि रुपैंया बराबरको क्षनत। 

० ० ० ई.प्र.का. नमचैयाको िोली, 
दमकल र स्थािीयको 
सहयोगमा आगो नियन्द्त्रण । 

सोलिुमु्ब ु

थलुङु दधुकोशी  गा.पा.- ६ खस्थत एक 
गाईगोठमा िोले पकाई छाडेको आगोबाि 
अचािक आगलागी हुाँदा गोठ र काठपात जली 
२ लाि ५० हजार रुपैंया बराबरको क्षनत । 

० ० ० प्र.चौ.मखुललको िोली र  
स्थािीयको  सहयोगमा आगो 
पूणयरुपमा  नियन्द्त्रण । 

 

घटना संख्या 

१२ 

  ४ माघ २०७८ 

नेपाल सरकार 

गृह मन्त्रालय 

राष्ट्रिय ष्ट्िपद् जोखिम नू्यनीकरण तथा व्यिस्थापन प्राष्ट्िकरण 

SitRep 
#५७४ 

 
 

हराएको 

० 

 

मृतु्य संख्या 

३ 
 

घाइते 

३ 

 

अनुमाष्ट्नत क्षष्ट्त 

   रु ११,२५,००० 

     

सडक अिरोि 

० 

 

  चौपाया क्षष्ट्त 

 ५ 
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रौतहि 
ईशिाथ ि.पा.-२ औरेया खस्थत एक गोठ घरमा 
िािा पकाउिे क्रममा अचािक आगलागी हुाँदा 
२ लाि रुपैंया  बराबरको क्षनत । 

० ० ० चौकी औरैयाको िोली र 
स्थािीयको सहयोगमा आगो  
पूणयरुपमा नियन्द्त्रण । 

सलायही 
लालबन्द्दी ि.पा. ८ नछमेकी िोल खस्थत एक 
घरको विजमा अचािक नबद्यतु सिय भई 
आगलागी हुाँदा ७५ हजार रुपैंया बराबरको क्षनत 

० ० ० ई.प्र.का. लालबन्द्दीको िोली र 
स्थािीयको सहयोगमा आगो 
नियन्द्त्रण । 

बर्दयया 
ठाकुरबाबा ि.पा.- ९ बन्द्तररया खस्थत एक घरमा 
गयााँस नलग भई आगलागी हुाँदा लत्ताकपडा, 
अन्नपात जली १ लाि रुपैंया बराबरको क्षनत । 

० ० ० अ.प्र.पोष्ट ठाकुरद्वाराको िोली  र  
स्थािीयको  सहयोगमा  आगो 
पूणयरुपमा नियन्द्त्रण । 

जम्मा 
सांख्या 

१० १२ ३ ० ३ 
 

 

 
विपद्का घििा सम्बन्द्धी सूचिा र सन्द्देशका लानग 

www.twitter.com/ndrrma_Nepal र 
www.facebook.com/ndrrma/videos र 

www.youtube.com/NDRRMA मा जािहुोस ्। 
 

 

 

२०७८ िैशाि १ देखि माघ ४ गते सम्मका विपद्का प्रमिु घट्िाहरुको वििरण 

घििा घििा सांख्या मतृक िेपत्ता घाईते प्रभावित पररिार अिमुानित क्षनत रु. 
पवहरो ३३७ १७९ ३३ १३४ ६०६ ३४६३५००० 

बाढी १५४ ६३ ३४ १४ २७९ ११५३९१५०० 

भारी बर्ाय ३५८ २१ १ ४८ ४५९ १२८२७४१२० 

चट्याङ्ग १८१ ५० ० १५९ २६३ १७०१४८३० 

सपयदांश २३ २० ० ४ २४ ० 
आगलागी १५७१ ४९ ० २५५ १८९७ १५८२०४७९७४ 

जङ्गल आगलागी ६४ ३ ० २ २९ ४५०००० 
हािाहरुी ३७ १ १ ४ १०९ ६४२४००० 

जिािर आक्रमण २३२ ३८ ० १४९ ३३६ ५४३६००० 

महामारी २ ४ ० ७७४ ७७४ ० 
खशतलहर १ १ ० ० १ ० 
वहउाँ हरुी ३ ४ ० १ ६ ० 
वहउाँ पवहरो ३ २ ० ११ १३ ० 
लेक लागि ु ५ २ ० ९ १२ ३००००० 
डुङ्गा पल्िेर ४ ३ ६ २ १० ० 
भकूम्प २ ० ० ७ ७१ ० 
जम्मा २९७७ ४४० ७५ १५७३ ४८८९ १,८८,९९,७३,४२४ 

http://www.twitter.com/ndrrma_Nepal
http://www.facebook.com/ndrrma/videos
http://www.youtube.com/NDRRMA
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दैनिक िर्ाय (Daily Precipitation) को साराांशः  

माघ ०३ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि माघ ०४ गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको िर्ाय 
आज नमनत २०७८/१०/०४ गते नबहाि ०८:४५ बजे २३५ ििा िर्ाय मापि केन्द्रहरु (मािब सांचानलतः 
९६  र स्िचानलतः १३९) मा मापि गररएको गत २४ घण्िाको िर्ायको वििरण अिसुार अिसुार कुिै 
पनि केन्द्रमा िर्ाय भएको छैि।  

 

 
  िलसा १: माघ ०३ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि माघ ०४ गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको िर्ाय (नम. नम.) 

 
दैनिक न्द्यूितम तापक्रम (Daily Minimum Temperature) र अनधकतम तापक्रम (Daily Maximum 

Temperature) को  साराांशः  

 
िलसा २: माघ ०३ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि माघ ०४ गते 
नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको न्द्यिुतम तापक्रम 
(नडग्री सेखल्सयस) 

 
िलसा ३: माघ ०२ गते सााँझ ०५:४५ बजे देखि माघ ०३ गते 
सााँझ ०५:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको अनधकतम तापक्रम 
(नडग्री सेखल्सयस) 
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तानलका १: २०७८/१०/०४ गते नबहाि ०८:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको न्द्यूितम 
तापक्रम र २०७८/१०/०३ गते सााँझ ०५:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको अनधकतम 
तापक्रमको वििरण। 

 

तापक्रम (नड.से.) न्द्यिुतम तापक्रम (केन्द्र सांख्या) अनधकतम तापक्रम (केन्द्र सांख्या) 
-५ देखि ० ७ − 

० देखि ५ १८ − 

५ देखि १० ५५ १ 

१० देखि १५ १३ ३० 

१५ देखि २० − ३३ 

२० देखि २५ − ३९ 

२५ देखि ३० − १ 

जम्मा केन्द्र सांख्या (ििा) ९३ ९५ 

सबैभन्द्दा बढी/केन्द्र, खजल्ला ११.० नड.से./दमौली, तिाँह ु २५.०  नड.से./चन्द्रगढी (ए.पो.), झापा 
सबैभन्द्दा कम/केन्द्र, खजल्ला -४.२ नड.से./दिुई, डोल्पा ९.५  नड.से./रारा, मगु ु

 

 

 

 

 

िर्ाय तथा जलिाय ुसम्बन्द्धी थप जािकारीको लानग www.dhm.gov.np/climate/मा हेिुयहोस। 

 

 

    िोिः- नड.से. =  नडग्री सेखल्सयस 
    ए. पो. = एयरपोिय 

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

