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दैननक विऩद् फरेुविन 

असाय १६ विहान १०:०० फजे देखि १७ असाय विहान १०:०० फजे सम्भ 

 

 

घट्ना सायाॊश 

घिना खजल्रा घिना विियण/सॊख्मा भतृक फेऩत्ता घाईते प्रनतकामय 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनफयर 
िर्ाय 

स्माङ्जा गल्माङ न.ऩा. - १० डनुफनडाडा  खस्थत एक  
धन्साय अनफयर फर्ायको कायण बखककई फर्य 
१६ का एक वकशोय य फर्य १२ की एक 
फानरका ऩरुय ई घाईते बई उऩचायको 
क्रभभा फानरकाको भकृमू।   

१ ० १ प्र.चौ. गल्माङ को िोरी 
िविई गएको। 

काठभाडौं अवियर फर्ायको कायण  फढुाननरकण्ठ 
न.ऩा.-१ तौरङुनतङ्गन  खस्थत एक घयको 
ऩिायर बखकक ई सॉगैको घयभा सभेत  ऺनत  
हुॉदा २० राि रुऩैंमा फयाफयको ऺनत। 

० ० ० प्र.नन.को िोरी ििी ई 
गएको। 

भहोत्तयी अनफयर फर्ायको कायण एकडाया गा.ऩा. -३ 
अजभयऩट्टी िोर खस्थत एक घ य ऩूणयरुऩभा 
बखककई ४ राि ६२ हजाय रुऩैंमा  
फयाफयको ऺनत। 

० ० ० प्र.स.नन.को िोरी िवि ई 
गएको। 

भहोत्तयी अनफयर फर्ायको कायण भहोत्तयी गा.ऩा.- २ 
भहोत्तयी िोर खस्थत एक घय ऩूणयरुऩभा  
बखककई ४० हजाय रुऩैंमा  फयाफयको 
ऺनत। 

० ० ० प्र.फ.ना.नन.को िोरी  िविई 
गएको। 

भहोत्तयी सखम्स गा.ऩा.- ७ सखम्सगाॉउ खस्थत एक 
घय अनफयर िर्ायको कायण रनड ३ राि 
५० हजाय रुऩैंमा फयाफयको ऺनत। 

   - 

यौतहि पतिुा विजमऩयु न.ऩा. - ४ िेङ्राहा  खस्थत 
एक घय अनफयर िर्ायका कायण ऩूणयरुऩभा 
बखककई २ राि रुऩैंमा फयाफयको ऺनत। 

० ० ० - 

नसयहा अनफयर फर्यका कायण नभचैमा न.ऩा.- ५ 
भाझी िोर खस्थत एक घय आॊवर्क रुऩभा 
बखककई ४० हजाय रुऩैंमा फयाफयको ऺनत 

० ० ० - 

नसयहा अनफयर िर्ायको कायण फरयमायऩट्टी 
गा.ऩा.- ५ कजया खस्थत एक गाईगोठको 
ऩिायर बखकक ई ४० हजाय रुऩैंमा 
फयाफयको ऺनत। 

० ० ० ई.प्र.का. भहेशऩयु ऩतायको 
िोरी िविई गएको। 

नसयहा अनफयर िर्ायका कायण नभचैमा न.ऩा.- ५ 
खजतभहान िोर खस्थत एक घय ऩूणयरुऩभा 
बखककई ५० हजाय रुऩैंमा फयाफयको ऺनत 

० ० ० - 

 

घटना संख्या 

२२ 

१७ असार २०७९ 

नेपाल सरकार 

गृह मन्त्रालय 

राष्ट्रिय ष्ट्िपद् जोखिम नू्यनीकरण तथा व्यिस्थापन प्राष्ट्धकरण 

SitRep 
#७३८ 

 
 

हराएको 

० 

 

मृतु्य संख्या 

१ 
 

घाइते 

२ 

 

अनुमाष्ट्नत क्षष्ट्त 

रु.३३,९२,००० 

 

सडक अिरोध 

३ 

 

चौपाया क्षष्ट्त 

० 
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नसयहा अनफयर िर्ायको कायण नियाजऩयु गा.ऩा.- 
४ खस्थत एक घय ऩूणयरुऩभा बखककई ५० 
हजाय रुऩैंमा फयाफयको ऺनत। 

० ० ० ई.प्र.का. भहेशऩयुऩताय को 
िोरी िविई गएको। 

नसयहा अनफयर िर्ायको कायण नियाजऩयु गा.ऩा.- 
५ खस्थत एक  गोठघय आॊखशक रुऩभा  
बखककई ३० हजाय रुऩैंमा फयाफयको ऺनत 

० ० ० ई.प्र.का. भहेशऩयुऩतायको 
िोरी िविई गएको। 

नसयहा अनफयर फर्ायका कायण नभचैमा न.ऩा.- ६ 
भविअिाय िोर  खस्थत एक घ य आॊ खशक 
रुऩभा बखकक ई ३० हजाय रुऩैंमा  
फयाफयको ऺनत। 

० ० ० - 

फाया अनफयर फर्ायको कायण सिुणय गा.ऩा.- ४ 
हर्दयमा खस्थत एक घय ऩूणयरुऩभा बखककदा 
५० हजाय रुऩैंमा फयाफयको ऺनत।   

० ० ० अ.प्र.ऩोष्ट चयभोहनाको िोरी 
िविई गएको। 

कास्की अवियर फर्ायको कायण ऩोिया भ.न.ऩा. - 
१७ घायीऩािन  म्मखुजमभ खस्थत S&S 
डेयी उद्योग प्रा.नर.को गायो बखककई ऺनत 

० ० ० - 

सऩयदॊश नसयहा रक्ष्भीऩयुऩतायी गा.ऩा.-६ नसताऩयु फस्ने 
फर्य ७ का एक फारकराई िेरीयहेको 
अिस्थाभा सऩयरे िोकी घाईते । 

० ० १ घाईतेराई उऩचायको रानग 
आभॉ क्माम्ऩ चोहिाय 
ऩठाईएको। 

 

 

 

 

ऩवहयो 

नसन्धऩुाल्चोक फरेपी गा.ऩा.- ५ जॊगाये खस्थत नौनफसे 
फरेपी नबत्री सडकिण्डभा  सखु्िा ऩवहयो 
झयी फािो ऩूणयरुऩभा अफयोध।   

० ० ० प्र.चौ. फरेपी य ई.प्र.का. 
जरनफयेको िोरी िवि ई 
गएको। 

फाग्रङु्ग फागरङु न.ऩा. -१० डब्लल्माङभा 
फाग्रङु्गफाि कुखस्भसेया जाने सडक भारेदो 
सवहतको ऩवहयो आई ऩूणयरुऩभा अियोध। 

० ० ० सडक सचुारु गनय 
आिश्मक सभन्िम 
बईयहेको। 

निरऩयासी 
ऩूिय 

गैंडाकोि न.ऩा. - ३ (तयाङिोरा) य 
फनुरङिायको नसभानाभा  ऩने  
कानरगण्डकी करयडोयभा ऩवहयो जाॉदा 
सडक ऩूणयरुऩभा अिरुद्ध। 

० ० ० प्र.फ.ह.को िोरी िवि ई  
गएको। 

 

 

 

आगरागी 

सनुसयी इिहयी उ .भ.न.ऩा.- ५ नसभयिना खस्थत  
एक पननयचय ऩसरभा आगरागी हुॉदा 
तमायी पननयचय सभेत जरी ऺनत। 

० ० ० ईप्रका इिहयी को िोरी य 
स्थानीमको सहमोगभा आगो 
ऩूणयरुऩभा ननमन्त्रण। 

सप्तयी डाक्नेश्वयी न.ऩा. - ६औयही स्रनथत एक 
गोठभा फारेको घयुफाि आगो सखल्क ई 
घयभा सभेत आगरागी हुॉदा  १ राि 
२५ हजाय रुऩैंमा फयाफयको ऺनत। 

० ० ० ई.प्र.का. ऩातोको िोरी य 
स्थानीमको सहमोगभा आगो 
ऩूणयरुऩभा ननमन्त्रण। 

सरायही चन्रनगय गा.ऩा.- ३ फयकुिाय खस्थत एक 
घयभा िाजा ऩकाउने क्रभभा अचानक 
आगरागी हुॉदा  ९० हजाय रुऩैंमा  
फयाफयको ऺनत। 

० ० ० प्र.चौ. नावढभनको िोरी 
िविई गएको। 

 

जनािय 
आतॊक 

झाऩा अजुयनधाया न .ऩा.-४ यातेिार खस्थत 
जङ्गरी हात्ती आई ३ ििा घयको 
िािीफेया बककाई, अन्नऩात   िाई  २ 
राि ३५ हजाय रुऩैंमा फयाफयको ऺनत। 

० ० ० प्र.चौ. शननश्चयेको िोरी 
िविई गएको। 

जम्भा 
सॊख्मा 

१४ २२ १ ० २ 
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विऩद्का घिना सम्फन्धी सूचना य सन्देशका रानग www.twitter.com/ndrrma_Nepal य 
www.facebook.com/ndrrma/videos य www.youtube.com/NDRRMA भा जानहुोस ्। 

दैननक िर्ाय (Daily Precipitation) को सायाॊश  ्

असाय १६ गते नफहान ०८:४५ फजे देखि असाय १७ गते नफहान ०८:४५ फजे सम्भको िर्ाय 
आज नभनत २०७९/०३/१७ गते नफहान ०८:४५ फजे २१८ ििा िर्ाय भाऩन केन्रहरु  (भानि सञ्चानरत्६३ य 
स्चानरत् १५५) भा भाऩन गरयएको गत २४ घण्िाको विियण अनसुाय १२६ ििा केन्रभा िर्ाय बएको छ(नक्सा 
१)। उक्त केन्रहरु भध्मे सफैबन्दा फढी  िर्ाय ( ३७.६ नभ.नभ. ) फैतडी खजल्राको सतफाॉझ केन्रभा बएको छ। 
िर्ाय भाऩन गरयएका केन्रहरु भध्मे १९  ििा केन्रहरुभा १० नभ.नभ. बन्दा फढी य ७  ििा केन्रहरुभा २५ 
नभ.नभ. बन्दा फढी िर्ाय बएको छ। 

 
नक्सा १: असाय १६गते नफहान ०८:४५ फजे देखि असाय १७गते नफहान ०८:४५ फजे सम्भको २४ घण्िाको िर्ाय (नभ. नभ.) 

 

२०७९ िैशाि १ देखि असाय १७ गते सम्भका विऩद्का प्रभिु घट्नाहरुको विियण 

घिना घिना सॊख्मा भतृक िेऩत्ता घाईते प्रबावित ऩरयिाय अनभुाननत ऺनत रु. 
ऩवहयो ६२ १० ० १० ७७ ४४७७५००० 

फाढी १५ ३ ० ५ १८ ४६५३००० 

बायी फर्ाय ४१ ३ ० ४ ४९ ११७०९८०० 

चट्याङ्ग ९८ ३८ ० ६१ १२५ १६९८००० 

सऩयदॊश ९ ५ ० ५ ९ ० 
आगरागी ५१९ १८ ० ६५ ५९२ ५४९०५९४६० 

जङ्गर आगरागी ५३ १ ० २ २९ १२३८५००० 
हािाहयुी ९२ ८ ० ३४ २५७ २५४११८०० 

जनािय आतॊक ४६ १२ ० २६ ५६ १८०६५०० 

बकूम्ऩ १ ० ० १ १ ० 
डुङ्गा ऩल्िेय १ ० १ ० १ ० 
जम्भा सॊख्मा ९३७ ९८ १ २१३ १२१४ ६५,१४,९८,५६० 

http://www.twitter.com/ndrrma_Nepal
http://www.facebook.com/ndrrma/videos%20?
http://www.youtube.com/NDRRMA
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दैननक न्मूनतभ ताऩक्रभ (Daily Minimum Temperature) य अनधकतभ ताऩक्रभ (DailyMaximum 

Temperature)को सायाॊश  ्

 
नक्सा २: असाय १६गते नफहान ०८:४५ फजे देखि असाय १७गते 
नफहान ०८ :४५ फजे सम्भको २४ घण्िाको न्मूनतभ ताऩक्रभ 
(नडरी सेखल्समस) 

 

 
नक्सा ३ : असाय १५ गते साॉझ ०५ :४५ फजे देखि असाय 
१६गतेसाॉझ ०५ :४५ फजे सम्भको २४ घण्िाको अनधकतभ 
ताऩक्रभ (नडरी सेखल्समस) 

तानरका १ : २०७९/०३/१७ गते नफहान ०८ :४५ फजे भाऩन गरयएको गत २४ घण्िाको न्मूनतभ 
ताऩक्रभ य २०७९/०३/१६ गते साॉझ ०५ :४५ फजे भाऩन गरयएको गत २४ घण्िाको अनधकतभ 
ताऩक्रभको विियण। 

ताऩक्रभ(नड.से.) न्मूनतभ ताऩक्रभ(केन्र सॊख्मा) अनधकतभ ताऩक्रभ(केन्र सॊख्मा) 
१० देखि १५ ५ − 

१५ देखि २० १४ ३ 

२० देखि २५ २१ ७ 

२५ देखि ३० २२ १६ 

३० देखि ३५ − ३६ 

जम्भा केन्र सॊख्मा (ििा)  ६२ ६२ 

सफैबन्दा फढी/केन्र)्, खजल्रा २८.० नड.से./जरेश्वय, भहोत्तयी ३४.९ नड.से./भन्थरी, याभेछाऩ 

सफैबन्दा कभ/केन्र.् , खजल्रा ११.० नड.से./जोभसोभ, भसु्ताङ १६.६ नड.से./रेते, भसु्ताङ 
 

 

 

 

िर्ाय तथा जरिाम ुसम्फन्धी थऩ जानकायीको रानग www.dhm.gov.np/climate/भा हेनुयहोस ्। 

 

    नोि्नड.से.=नडरीसेखल्समस 

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

