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दैननक विऩद् फरेुविन 

असाय १८ विहान १०:०० फजे देखि १९ असाय विहान १०:०० फजे सम्भ 

 

 

घट्ना सायाॊश 

घिना खजल्रा घिना विियण/सॊख्मा भतृक फेऩत्ता घाईते प्रनतकामय 
 

 

 

 

 

 

 

 

चट्याङ्ग 

िोिाङ्ग फायाहऩोियी गा.ऩा.- ४ कोछारे फस्ने 
फर्य ४६ की एक भवहरा  घयभा 
सतुीयहेको अिस्थाभा गोठभा ऩयेको 
चट्याङ्गको झड्कारे रागी भतृ्म ु। 

१ ० ० - 

कवऩरिस्त ु खशियाज न.ऩा.- २ फाराऩयु फस्ने िर्य 
१९ की एक वकशोयी िेतभा धान योप्ने 
क्रभभा अचानक चट्याङ्ग ऩनय जाॉदा घाइते 

० ० १ घाईतेराई थऩ उऩचायको 
रानग फिुिर रनगएको। 

कवऩरिस्त ु खशियाज न.ऩा.- ५ फदु्दिहिा फस्ने फर्य 
२८ की एक भवहरा छतको ढोका फन्द 
गने क्रभभा चट्याङ्ग ऩनय जाॉदा घाइते। 

० ० १ घाईतेराई उऩचायको रानग 
सॊजीिनी साभदुावमक 
अस्ऩतार रनगएको । 

गलु्भी चन्रकोि गा.ऩा.- ६ झाऩक खस्थत एक 
गोठभा चट्याङ्ग ऩरय १ ििा बैसीको 
भतृ्म ु। 

० ० ० - 

सोरिुमु्फ ु सोताङ गा.ऩा. - ५ नरईढुङ्गा खस्थत 
फायीभा फाॉधेको २ ििा ऩशकुो चट्याङ्ग 
रागी भतृ्म ु हुॉदा ७० हजाय रुऩैंमा  
फयाफयको ऺनत । 

० ० ० - 

जमु्रा थऩ नफफयण: 
नभनत २०७९।०३।१७ गते चट्याङ्ग 
रानग ऩातायासी गा.ऩा.- ४ रभुको 
फाघजरे ऩािन खस्थत ५ जना व्मखिका 
गयी ८० ििा बेडाको भतृ्म ु। 

० ० ० - 

 

 

 

 

ऩवहयो 

दाच ुयरा नौगाड गा.ऩा. - ६  ऩरयगाॉउ फस्ने फर्य 
२१ का  एक ऩरुुर् बट्टाडफाि ऩरयगाॉउ 
जाने क्रभभा वहनडयहेको फेराभा ऩवहयो 
आई फािो सवहत फगाउॉदा ननजको भतृ्म ु

१ ० ० प्र.स.नन.को िोरी िवि ई 
गएको। 

दाच ुयरा भहाकारी न.ऩा.- ४ फाङाफगय खस्थत 
एक वकयाना ऩसरभा भानथफाि ऩवहयो 
आई ऩूणयरुऩभा ऺनत । 

० ० ० - 

िोिाङ्ग केवऩरासगवढ गा.ऩा.- १ पेद्दद तऩसे 
भैदान खस्थत एक गोठ ऩवहयो झयी ऩरुयदा 
१ ििा बैंसीको भतृ्म ुबई ३ राि रुऩैंमा 
फयाफयको ऺनत । 

० ० ० - 

 

घटना संख्या 

१९ 

१९ असार २०७९ 

नेपाल सरकार 

गृह मन्त्रालय 

राष्ट्रिय ष्ट्िपद् जोखिम नू्यनीकरण तथा व्यिस्थापन प्राष्ट्धकरण 

SitRep 
#७४० 

 
 

हराएको 

० 

 

मृतु्य संख्या 

२ 
 

घाइते 

३ 

 

अनुमाष्ट्नत क्षष्ट्त 

रु.२२,६६,००० 

 

सडक अिरोध 

१ 

 

चौपाया क्षष्ट्त 

९१ 
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िोिाङ्ग अनफयर फर्ायको कायण यािाफेशी गा.ऩा.- 
६ खस्थत ऩवहयो आई एक घय फगाएको 
य 2 ििा ऩश ुसवहत एक गोठ ऩवहयोरे 
ऩरुयदा १ राि रुऩैंमा फयाफयको ऺनत । 

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

ओिरढुङ्गा अनफयर फर्ाय को कायण  ऩवहयो  आई 
भोरङु गा.ऩा.- ७ फाख्र ेखस्थत एक घय  
साभान्म ऺनत बई ७ योऩनन जग्गाभा 
रगाएको आर ुभकै सभेत फगाई १२ 
राि रुऩैंमा फयाफयको ऺनत । 

० ० ० - 

याभेछाऩ अनफयर िर्ायतको कायण उभाकुण्ड 
गा.ऩा.- २ गोरुण्डा खस्थत ३ ििा गाई 
सवहत गोठ ऩवहयोरे फगाउॉदा ५० हजाय 
रुऩैंमा फयाफयको ऺनत । 

० ० ० प्र.स.ननको िोरी िविई 
गएको । 

भनाङ्ग नासो गा.ऩा. - १ खस्थत चाभे भनाङ- 
फेखशसहय सडकिण्डभा ऩवहयो िनस 
सडक अियोध । 

० ० ० प्रस.नन.को िोरी िविई 
गएको । 

जनािय 
आतॊक 

खचतिन िैयहनी न.ऩा.- १३ कुभयोज भध्मिती 
साभदुावमक िनभा घाॉस काट्न जाने 
क्रभभा फर्य ३८ की एक भवहरा राई 
फाघरे आक्रभण गयी घाईते । 

० ० १ घाईतेको ऩयुानो भेनडकर 
करेज बयतऩयुभा उऩचाय 
बईयहेको । 

फाढी उदमऩयु अनफयर फर्ायका कायण फाढी आई किायी 
न.ऩा.- ५ फनरमा खस्थत २ ििा घय य 
२ ििा कुियुाको पभय ७२ ििा कुियुा 
सवहत फगाई ३ राि ६६ हजाय रुऩैंमा  
फयाफयको ऺनत । 

० ० ० - 

अनफयर 
िर्ाय 

ओिरढुङ्गा अनफयर फर्ायको कायण नसविचयण न.ऩा.- 
१ तरिुा छाऩडोर खस्थत एक गोठ 
बखत्कएय १ ििा गोरुको भतृ्म ुबई ३० 
हजाय रुऩैंमा फयाफयको ऺनत । 

० ० ० - 

 

 

 

 

 

आगरागी 

काठभाडौं फढुाननरकण्ठ न.ऩा.- १० खस्थत ऩावकय ङ्ग 
गयीयािेको गाडीभा अचानक आगरागी 
हुॉदा साभान्म ऺनत । 

० ० ० स्थानीमको सहमोगभा आगो 
ऩूणयरुऩभा ननमन्रण। 

नसयहा धनगढीभाई न.ऩा.- २ धनगढा खस्थत 
एक घयको चलु्होफाि अचानक आगो 
सखल्कन गई आगरागी हुॉदा बान्सा घय य 
१ ििा ऩश ुसभेत ऩूणयरुऩभा जनर ५० 
हजाय रुऩैंमा फयाफयको ऺनत । 

० ० ० स्थानीमको सहमोगभा आगो 
ऩूणयरुऩभा ननमन्रण। 

धनरु्ा जनकऩयु उ.भ.न.ऩा.- ७ बभयऩयुाचोक 
खस्थत ग्मायेजभा भारुती भ्मान िेखल्डङ्ग 
गने क्रभभा आगरागी हुॉदा १ राि 
रुऩैंमा फयाफयको ऺनत । 

० ० ० स्थानीमको सहमोगभा आगो 
ऩूणयरुऩभा ननमन्रण। 

जम्भा 
सॊख्मा 

१४ १९ २ ० ३ 
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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 १८ गते नफहान ०८:४५ फजे देखि असाय १९ गते नफहान ०८:४५ फजे सम्भको िर्ाय 
आज नभनत २०७९/०३/१९ गते नफहान ०८:४५ फजे २१६ ििा िर्ाय भाऩन केन्रहरु (भानि सञ्चानरत् ७५ य 
स्चानरत्१४१)भा भाऩन गरयएको गत २४ घण्िाको विियण अनसुाय १६२ ििा केन्रभा िर्ाय बएको छ(नक्सा 
१)। उि केन्रहरु भध्मे सफैबन्दा फढी  िर्ाय(९६.४ नभ.नभ. ) फद्ददयमा खजल्राको सानोश्री चेऩाङ्ग केन्रभा बएको 
छ। िर्ाय भाऩन गरयएका केन्रहरु भध्मे ४४  ििा केन्रहरुभा १० नभ.नभ. बन्दा फढी, १३ ििा केन्रहरुभा २५ 
नभ.नभ. बन्दा फढी य ४ ििा केन्रहरुभा ५० नभ.नभ. बन्दा फढी िर्ाय बएको छ। 

 
नक्सा १: असाय १८गते नफहान ०८:४५ फजे देखि असाय १९गते नफहान ०८:४५ फजे सम्भको २४ घण्िाको िर्ाय (नभ. नभ.) 

२०७९ िैशाि १ देखि असाय १९ गते सम्भका विऩद्का प्रभिु घट्नाहरुको विियण 

घिना घिना सॊख्मा भतृक िेऩत्ता घाईते प्रबावित ऩरयिाय अनभुाननत ऺनत रु. 
ऩवहयो ६९ १२ २ १० ८६ ४६४२५००० 

फाढी १६ ३ ० ५ २५ ५०१९००० 

बायी फर्ाय ४५ ४ ० ५ ४४ ११७८९८०० 

चट्याङ्ग १०६ ४० ० ६६ १३८ १७६८००० 

सऩयदॊश ९ ५ ० ५ ९ ० 
आगरागी ५२६ १९ ० ६५ ५९९ ५४९७८४४६० 

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

जनािय आतॊक ४७ १२ ० २७ ५७ १८०६५०० 

बकूम्ऩ १ ० ० १ १ ० 
डुङ्गा ऩल्िेय १ ० १ ० १ ० 
जम्भा सॊख्मा ९६५ १०४ ३ २२० १२४६ ६५,४३,८९,५६० 

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 १८गते नफहान ०८:४५ फजे देखि असाय १९गते 
नफहान ०८ :४५ फजे सम्भको २४ घण्िाको न्मूनतभ ताऩक्रभ 
(नडग्री सेखल्समस) 

 
नक्सा ३ : असाय १७ गते साॉझ ०५ :४५ फजे देखि असाय 
१८गतेसाॉझ ०५ :४५ फजे सम्भको २४ घण्िाको अनधकतभ 
ताऩक्रभ (नडग्री सेखल्समस) 

 

 

तानरका १ : २०७९/०३/१९ गते नफहान ०८ :४५ फजे भाऩन गरयएको गत २४ घण्िाको न्मूनतभ 
ताऩक्रभ य २०७९/०३/१८ 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 ६ − 

१५ देखि २० २० − 

२० देखि २५ २७ १४ 

२५ देखि ३० २१ २९ 

३० देखि ३५ − ३२ 

३५ देखि ४० − २ 

जम्भा केन्र सॊख्मा (ििा)  ७४ ७७ 

सफैबन्दाफढी/केन्र(्, खजल्रा २८.० नड.से./वियगञ्ज, ऩसाय; हद्ददयनाथ, 
धनरु्ा; जरेश्वय, भहोत्तयी 

३५.२ नड.से./भन्थरी, याभेछाऩ 

 
 

सफैबन्दाकभ/केन्र्स, खजल्रा ११.१ नड.से./जोभसोभ, भसु्ताङ २०.६ नड.से./दाभन, भकिानऩयु 
 

 

 

 

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

 

    नोि्नड.से.=नडग्रीसेखल्समस 

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

