
1 
 

 

 

 

दैनिक विपद् बलेुविि 

 असोज ४ विहाि १०:०० बजेदेखि ५ असोज विहाि १०:०० बजेसम्म 

 

 

घट्िा साराांश 

घििा खजल्ला घििा वििरण/सांख्या मतृक बेपत्ता घाईते प्रनतकायय 

 

जिािर आक्रमण 

सिुसरी 

बराहक्षेत्र ि.पा.-११ ित्िेिोल खथित एक ६५ 
बवषयया मवहलालाई बाररमा घास काट्िे क्रममा 
अचािक िन्यजन्त ुआरक्षणबाि आएको जांगली 
हाखत्तले आक्रमण गरर मतृ्य।ु 

1 0 0 प्र.चौ.मधिुिबाि प्र.ह.को 
कमाण्डमा िोली िविई 

गएको । 

मोरङ 
उलायबारी  ि.पा.-१ लक्ष्मीझार खथित एक घरमा 
सामदुावयक बिबाि आएका जांगली हाखत्तले घर 
भत्त्काई १५ हजार रुपैया बराबरको क्षनत। 

0 0 0 - 

चियाङ्ग 

बागलङु 
जैनमिी ि.पा.-७ खथित एक घरमा चट्याङ्ग परी 
६५, ६० र ५५ बवषयया 3 परुष र १८ बवषयया 
एक मवहला घाईते। 

0 0 4 प्र.स.नि.को कमाण्डमा िोली 
िविई गएको । उपचारको 
लागी अथपताल लनगएको ।  

रुपन्देही 
नतलोत्तमा ि.पा.-१४ खजतपरु खथित नतिाउ 
िोला िखजकै चट्याङ्ग पदाय 2 ििा भैसी को 
घििा थिलमा िै मतृ्य।ु 

0 0 0 ि.प्र.का. भैरहिाबाि 
प्र.िा.नि.को कमाण्डमा िोली 
ििीई गएको। 

सल्याि कुमाि गा.पा.-४ कोि खथित एक घर िखजकै 
चट्याङ परर २ ििा भेडाको मतृ्यू। 

0 0 0 ई.प्र.का रागचेौरबाि प्र.स.नि. 
िोली िविई गएको। 

आगलागी 

नसरहा 

गोलबजार ि.पा.-६ सैनिक िोल खथित एक 
घरमा  सांचालि गरेको वकरािा पसलमा विद्यतु 
सिय भई आगलागी हुुँदा १० लाि रुपैया 
बराबरको क्षनत। 

0 0 0 ई.प्र.का. गोलबजारबाि िोली 
ििीई गई दमकल र 
थिानियको सहयोगमा  आगो 
पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

पसाय 

पसायगढी ि.पा.-४ भेडहािोल खथित बथि ेएक 
गोठघरमा लामिटेु्ट भगाउि बालेकोधपुबाि 
अचािक आगलागी हुुँदा एक गोठ जली िष्ट र 
1 ििा भैसीको पाडोको मतृ्य ु भई १ लाि 
रुपैया बराबरको क्षनत। 

0 0 0 प्र.चौ. बडनियारबाि 

प्र.स.नि.को कमाण्डमा िोली  

िविई गई थिानियिासीको 
सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण गरेको । 

बर्दयया 
मधबुि ि.पा.-३ दसगजा खथित  माईनत िेपाल 
मधबुि र  दनलत उत्त्िाि सांघले निमायण गरेको 
हेल्पडेथकमा अचािक आगलागी। 

0 0 0 ई.प्र.का. ढोढरीबाि प्र.नि.को 
कमाण्डमा िोनल िविई गई 
आगो नियन्त्रण गरेको । 

कञ्चिपरु 
कृष्णपरु ि.पा.-६ गजरौला शान्ती िोल खथित 
एक घरमा िािा पकाउि बालेको आगोबाि 
आगलागी ।िप नबिरण आउि बाुँकी। 

0 0 0 ई.प्र.का. गलुरीयाबाि िोली 
िविई गई आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 

 
  घटना संख्या 

    १६ 

  ५ असोज २०७८ 

नेपाल सरकार 

गृह मन्त्रालय 

राष्ट्रिय ष्ट्िपद् जोखिम नू्यनीकरण तथा व्यिस्थापन प्राष्ट्िकरण 

SitRep 
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हराएको 

0 

 

 
मृतु्य संख्या  

        १ 
 

 

घाइते 

     ४ 

 

अनुमाष्ट्नत क्षष्ट्त 

१९,२८,००0 

     

सडक अिरोि 
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  चौपाया क्षष्ट्त 

 ८ 



 

2 
 

अविरल िषाय 

ििुाकोि 
नबदरु ि.पा.-२ आमी िोल्सा खथित गल्छी- 
नत्रशूली सडक िण्डमा अनबरल िषायको कारण 
बािो भखत्क पूणयरुपमा अबरोध। 

0 0 0 प्र.नि.को कमाण्डमा िोली 
ििीई गएको । 

सल्याि बिगारकुवपण्डे ि.पा.-१० माझकाडा खथित एक 
घर भखत्कई 3 ििा पशकुो मतृ्य ु। 

0 0 0 प्र.चौ. बिगाडबाि िोली 
िविई गएको । 

रुपन्देही बिुिल उ.म.ि.पा.-३ ज्योतीिगर खथित ८ घर 
आांखशक क्षनत।  

0 0 0 ई.प्र.का.बिुिलबाि िोली 
िविई गएको । 

बाढी 

काठमाण्डौ 

चन्रानगरी ि.पा.-१ नत्रिेणीचोक खथित बाढीले 
एक सप्लायसयमा बालिुा, रोडा, खचप्स बगाई 
एक कुिरुा फमयको दािा, लत्ताकपडा  र 300 
ििा कुिरुाको मतृ्य ुभई र एक गाई फमयमा 
रहेको दािा, भसु, नसनलण्डर, चलु्हो र दाउरा 
बगाई जम्मा ८ लाि १३ हजार रुपैया 
बराबरको क्षनत। 

0 0 0 

- 

बाजरुा 

छेडेदह गा.पा.-७ आविचौर बजार खथित कुिाली 
िोलामा आएको बाढीले धि बहादरु िड्काको 
घर, िगने्र िड्काको गोठ र कुिरुा  कविङ् 
गिे पसल बगाई पूणयरुपमा क्षनत।  

0 0 0 अ.प्र.पोष्ट आविचौर बाजरुा 
बाि प्र.स.नि.को िोली िविई 
गएको । 

पवहरो 

नसन्धपुाल्चोक बाह्रनबसे ि.पा.-९ जरेु खथित अरनिको 
राजमागयमा मािीबाि ढुङ्गा मािो सवहतकोको 
लेदोआई बािो अबरोध। 

0 0 0 ई.प्र.काबाि प्र.िा.नि.को 
कमाण्डमा िोली ििीई 
गएको । 

तिहुुँ भाि ुि.पा.-८ पाुँचसयफाुँि खथित डमु्र ेबेखशसहर 
सडक िण्डमा पवहरो आई सडक पूणयरुपमा 
अबरोध। 

0 0 0 - 

जम्मा सांख्या १४ १६ १ 0 ४  

विपद्का घििा सम्बन्धी सूचिा र सन्देशका लानग 
www.twitter.com/ndrrma_Nepal र 

www.facebook.com/ndrrma/videos र 
https://www.youtube.com/NDRRMA मा जानुहोला। 

२०७८ िैशाि १ देखि असोज ५ गते सम्मका विपद्का प्रमिु घट्िाहरुको वििरण 

घििा घििा सांख्या मतृक िेपत्ता घाईते प्रभावित पररिार अिमुानित क्षनत रु. 
पवहरो २५७ 

 

७७ ८ ८९ २८४ ३४५४५000 

बाढी ११९ ३८ ३२ १३ २१६ ७८३९१५00 

अविरल बषाय ३१६ 

 

१६ 0 ३५ ४0२ ११८७७९५00 

चट्याङ्ग १६१ ४८ 0 १३५ 

 

२२९ १६३२९८३0 

सपयदांश १९ १६ 0 ४ २0 0 

आगलागी ७0८ 

 

 

१४ 0 १२२ ८६४ ७५६५१८२१२ 

डढेलो ६२ ३ 0 १ २८ ४५0000 

हािाहरुी ३४ १ १ ४ १0७ ५९७४000 

जिािर आक्रमण १३४ २२ 0 ७९ १९३ ३५0४८00 

जम्मा १८१० २३५ ४१ ४८२ २३४३ १०१४४९२८४२ 

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

असोज ०४ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि असोज ०५ गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको िषाय 
आज नमनत २०७८/०६/०५ गते नबहाि ०८:४५ बजे २४१ ििा िषाय मापि केन्रहरु (मािब सांचानलतः 
७६ र थिचानलतः १६५) मा मापि गररएको गत २४ घण्िाको िषायको वििरण अिसुार १७९ ििा केन्रमा 
िषाय भएको छ (िक्सा १)। उक्त केन्रहरु मध्ये सबैभन्दा बढी िषाय (१०५.२ नम. मी.) ििुाकोि 
खजल्लाको ििुाकोि केन्रमा भएको छ। िषाय मापि गररएका केन्रहरु मध्ये ११६ ििा केन्रमा १० नम. 
मी. भन्दा बढी, ६७ ििा केन्रमा २५ नम. मी. भन्दा बढी, १७ ििा केन्रमा ५० नम. मी. भन्दा बढी र 
२ ििा केन्रमा १०० नम. मी. भन्दा बढी िषाय भएको छ। 

 

 
िक्सा १: असोज ०४ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि असोज ०५ गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको िषाय (नम. मी.) 

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

Temperature) को  साराशः  

िक्सा २: असोज ०४ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि असोज 
०५ गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको 
न्यिुतम तापक्रम (नडग्री सेखल्सयस) 

िक्सा ३: असोज ०३ गते साुँझ ०५:४५ बजे देखि गते 
असोज ०४ साुँझ ०५:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको 
अनधकतम तापक्रम (नडग्री सेखल्सयस) 
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तानलका १: २०७८/०६/०५ गते नबहाि ०८:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको न्यूितम 
तापक्रम र २०७८/०६/०४ गते साुँझ ०५:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको अनधकतम 
तापक्रमको वििरण। 

तापक्रम (नड.से) न्यिुतम तापक्रम (केन्र सांख्या) अनधकतम तापक्रम (केन्र सांख्या) 
१० देखि १५  9 − 

१५ देखि २०  21 − 

२० देखि २५  25 12 

२५ देखि ३०  23 21 

३० देखि ३५  − 43 

३५ देखि ४०   − 4 

जम्मा केन्र सांख्या )ििा(  78 80 

सबैभन्दा बढी/केन्र,खजल्ला 27.5 नड.से./जलेश्वर, महोत्तरी 
37.० नड.से/परासी, परासी र 

दमुकौली, ििसलपरु 

सबैभन्दा बढी/केन्र,खजल्ला 10.5 नड.से/रारा, मगु ु 21.० नड./िाकमाफाय, मथुताङ 

 

 

  

िषाय तिा जलिाय ुसम्बन्धी िप जािकारीको लानग www.dhm.gov.np/climate/मा हेिुयहोस। 

 

िोिः- नड. से. =  नडग्री सेखल्सयस 

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

