
1 

 

 

 

 

दैनिक विपद् बलेुविि 

१० िैशाख विहाि १०:०० बजेदेखख ११ िैशाख विहाि १०:०० बजेसम्म 

 

 

 

घट्िा साराांश 

घििा खजल्ला        घििा वििरण/सांख्या मतृक घाईते प्रनतकायय 

जिािर 
आक्रमण 

पसाय रामिगरमा खािेपािी सफा गिे क्रममा िािे 
पाङ्ग्र े बाघले आक्रमण गदाय ४१िर्यका एक 
परुुर् घाईते । 

० १ उपचारको लानग खजराभिािी 
गा.पा.खथित अथपताल पठाईएको। 
नस.प्र.चौ. ओडारबाि प्र.स.नि.को 
कमाण्डमा िोली खविई गएको। 

चट्याङ्ग कानलकोि नतलागफुा ि.पा.- ११ कुलाखकय खथित एक घरमा 
चट्याङ्ग लानग िर्य३६की एक मवहला 
घाईते।चट्याङ्गले घर पूणयरुपमा क्षनत। 

० १ घईतेको मेनडकलमा उपचार 
भईरहेको।अ.प्र.पोष्टबाि प्र.स.नि.को 
कमाण्डमा िोली खविई गएको।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आगलागी 

सप्तरी खडक ि.पा.- १नसथिाखथित एक गोठमा लामखटेु्ट 
धपाउि बालेको घरुबाि आगलागी हुुँदा 
घर,लत्ताकपडा,अन्नपात,1ििा बाख्रा जनल 1लाख 
51हजार रुपैया बराबरको क्षनत ।   

० ० प्रहरी चौकी नसथिाबेल्हीबाि 
प्र.स.नि.को कमाण्डमा िोली खविई 
गएको। 

भक्तपरु सयुयवििायक ि.पा. -८ नसपाडोल ठूलो गाुँउखथित 
जांगलमा आगलागी। 

० ० बतृ जगातीबाि प्र.िा.नि.को 
कमाण्डमा िोली खविई गएको। 

काठमाण्डौं दखक्षणकाली िगरपानलका-१को बोसि सामदुावयक 
बिमा आगलागी। 

० ० ई.प्र.काबाि प्र.स.नि.कमाण्डमा प्रहरी 
िोली खवि गई थिािीयको सहयोगमा 
आगो पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

गलु्मी रेसङुगा ि.पा-.३भाडगाुँउखथित ६खाला 
चेक्मीखथित पावकय ङ गरी राखेको अन्त्िेस ट्याक्िर 
जनल पूणयरुपमा क्षनत। 

० ० खज.प्र.काबाि प्र..नि.को कमाण्डमा 
िोली खविई गएको। 

अघायखाुँची मालारािी गा.पा.-४ लगुानल िोलखथित एक घरमा 
आगलागी हुुँदा घर पूणयरुपमा जनल िष्ट। 

० ० ई.प्र.का.खिबाि प्र.नि.को कमाण्डमा 
िोली खविई गएको। 

ओखलढुांगा नलख ु गा.पा. - १खथित गैरी िोल सामदुावयक 
बिमा आगलागी। 

० ० ई.प्र.का. खखखजफलािेबाि प्रिानिको 
कमान्त्डमा िोली खविई गएको। 

सिुसरी हररिगर-६ अरिाखथित एक घरमा गयाुँस चलुोबाि 
आगलागी हुुँदा घर पूणयरुपमा जनल िखजकैको 
घरमा समेत आगो सखल्कई जम्मा १लाख 
४०हजार रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० चौकी घखुथकबाि िोली खविई गई 
आगो थिािीयको सहयोगमा पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 

पसाय सखिुाप्रसौिी गा.पा.-३ प्रनतिोलखथित एक घरमा 
विद्यतुको तार सिय भई अन्त्य २घरमा समेत 
आगलागी हुुँदा २ििा  खसी,३ििा बाख्रा र १४ 
ििा कुखरुा जनल ७लाख रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० ई.प्र.का.एकिागाबाि प्र.िा.नि.को 
कमाण्डमा िोली खविई गई थिािीय  

र दमकलको सहयोगमा पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 

काथकी पोखरा म.ि.पा. -१ नसम्पािी सामदुावयक जांगलमा 
आगलागी । 

० ० ि.प्र.का.बाि प्र.स.नि.को कमाण्डमा 
िोली खविई गएको। 
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बाुँके कोहलपरु .ि.पा.-११ वपपलचौताराखथित यमाहा 
कम्पनि (मो.सा.\थकुवि )को सोरुममा आगलागी 
हुुँदा सोरुमको िकय सिमा रहेका सामाि, ियाुँ 
परुािा मो.सा.३५ििा जनल ३करोड रुपैया 
बराबरको क्षनत।   

० ० ई.प्र.का.बाि प्र.नि.को कमाण्डमा 
िोली खविई गई  दमकल र 
थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 

कवपलबथत ु शदु्धोधि गा.पा.- ५ बेिरी नबठुिाखथित एक  

फनियचरमा आगलागी हुुँदा िहरो र िखजकै रहेको 
फनियचर पसल पूणयरुपमा जनल १४लाख रुपैया 
बराबरको क्षनत। 

० ० ई.प्र.काबाि प्र.नि.को कमाण्डमा  
िोली खविई गई थिािीय र 
दमकलको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 

कैलाली गौरीगांगा ि.पा.-९ शांकरपरुखथित खशिशक्ती 
सामदुावयक ििमा आगलागी। 

० ० ई.प्र.का मसरुरयाबाि प्र.िा.नि.को 
कमाण्डमा  िोली खवि गएको। 

कैलाली बदयगोरीया गा.पा. िडा ि-५ िैद्यपरुखथित एक  
गोठमा  गहुुँको िलमा लगाएको आगोले  
आगलागी । 

० ० ई.प्र.का.बाि प्र.नि.को कमाण्डमा 
िोली खवि गएको। 

कैलाली गौरीगांगा ि.पा.-६ बिबेहडामा रहेको सामदुावयक 
िि र गोदािरी  ि.पा.९खथित रहेको खशब पाियती 
सामदुावयक बिमा आगलागी । 

० ० ईप्रका चौमालाबाि प्र.स.नि.को 
कमाण्डमा िोली खविई गएको। 

कञ्चिपरु बेतकोि ि.पा.-५ धरमपरुखथित खोलाको 
वकिारामा रहेको जांगल छेउमा आगलागी। 

० ० प्र.चौ.बाि प्र.स.नि.को कमाण्डमा 
िोली खविई गएको। 

जम्मा 
सांख्या 

१७  ० २  

 
विपद्का घििा सम्बन्त्धी सूचिा र सन्त्देशका लानग www.twitter.com/ndrrma_Nepal र 

www.facebook.com/ndrrma/videos  मा जािहुोस ्। 
 

 

२०७८ िैशाख १ देखख िैशाख ११ गते सम्मका विपद्का प्रमखु घट्िाहरुको वििरण 

घििा घििा सांख्या मतृक िेपत्ता घाईते चौपाया अिमुानित क्षनत 
रु. 
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