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दैननक विऩद् फरेुविन 

असाय १७ विहान १०:०० फजे देखि १८ असाय विहान १०:०० फजे सम्भ 

 

 

घट्ना सायाॊश 

घिना खजल्रा घिना विियण/सॊख्मा भतृक फेऩत्ता घाईते प्रनतकामय 
 

 

 

 

 

 

 

आगरागी 

भोयङ्ग यॊगरेी न .ऩा.- १ नफताय फजाय खथथत एक 
घयभा आगरागी बई िर्य ३०  की एक 
भवहरा घाईते बई उऩचायका क्रभभा भतृ्मू,  
घय ऩूणयरुऩभा जरी  २ राि रुऩैंमा 
फयाफयको ऺनत । 

१ ० ० इ.प्र.का. सियददनाको िोरी 
य थथानीमको सहमोगभा 
आगो ऩूणयरुऩभा ननमन्त्रण। 

झाऩा खशफसताऺी न.ऩा.- १ भाॉझी डाॉडागाॉउ 
खथथत कृर्ी कुियुा पभयभा ग्मास नरक बई 
आगरागी हुॉदा ३ राि रुऩैंमा फयाफयको 
ऺनत । 

० ० ० - 

म्माग्दी अन्नऩणुय गा.ऩा. - ४ रेिगाउ खथथत एक 
घयभा खचमा फनाउने क्रभभा ग्मास नरक 
बई आगरागी हुॉदा घय ऩूणयरुऩभा जरी 
१५ राि रुऩैंमा फयाफयको ऺनत । 

० ० ० थथानीमको सहमोगभा आगो 
ऩूणयरुऩभा ननमन्त्रण। 

अछाभ भॊगरसेन न.ऩा.- १३ फथती खथथत एक 
घयको बान्त्साफाि अचानक आगो सखल्कई 
आगरागी हुॉदा ६० हजाय रुऩैंमा फयाफयको 
ऺनत । 

० ० ० थथानीमको सहमोगभा आगो 
ऩूणयरुऩभा ननमन्त्रण। 

 

 

 

 

 

 

 

चट्याङ्ग 

फाया सिुणय गा.ऩा. - ७ सभपुरिा  फथने फर्य 
२० का एक ऩरुुर्  िेतभा काभ गनय 
गएकोभा अचानक चट्याङ्ग रानग 
घिनाथथरभै भतृ्म,ु फर्य २८ का एक 
ऩरुुर् य िर्य ८ की एक फानरका घाईते। 

१ ० २ घाईतेहरुराई उऩचायको 
रानग थथानीम भेनडकर  
ऩठाईएको। 

फाया करैमा उ.भ.न.ऩा. - १३ छोिकी 
पुरियीमा फथने फर्य २८ की एक 
भवहरा घयको फयण्डाभा फनसयहेको 
अिथथाभा अचानक चट्याङ्ग रानग घाईते 

० ० १ घाईतेराई उऩचायको रानग 
प्रादेखशक अथऩतार करैमा 
रनगएको। 

जमु्रा ऩातायासी गा.ऩा. - ४ रभुको फाघजरे 
ऩािन खथथत ४ जना  व्मखि का बेडा 
गोठभा यहेको अिथथाभा चट्याङ्ग रानग 
६५ ििा बेडाको भतृ्म ु। 

० ० ० चौकीफाि प्रसननको िोरी 
िविई गएको। 

फैतडी दोगडाकेदाय गा.ऩा. -  ३ जडीमािान 
खथथत एक गोठभा चट्याङ्ग रागी १ ििा 
बैंसीको भतृ्मू । 

० ० ० प्र.चौ. िोचरेकको िोरी 
िविइ गएको।   

 

घटना संख्या 

१५ 

१८ असार २०७९ 

नेपाल सरकार 

गृह मन्त्रालय 

राष्ट्रिय ष्ट्िपद् जोखिम नू्यनीकरण तथा व्यिस्थापन प्राष्ट्धकरण 

SitRep 
#७३९ 

 
 

हराएको 

२ 

 

मृतु्य संख्या 

३ 
 

घाइते 

४ 

 

अनुमाष्ट्नत क्षष्ट्त 

रु.२१,१०,००० 

 

सडक अिरोध 

४ 

 

चौपाया क्षष्ट्त 

७५ 
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ऩवहयो 

ऩाॉचथय पारेरङु गा.ऩा.- ७ नफदीन खथथत एक 
घय य गाईगोठ भा सभेत ऩवहयो झयी घय 
सवहत फगा ई एकै घयका  िर्य ४२ का 
एक ऩरुुर् भतृ अिथथाभा पेरा ऩयेको य  
िर्य ३८ की एक भवहरा य िर्य १९ की 
एक वकशोयी फेऩत्ता, फाख्रा-६, सुॊगयु-३, 
कुियुा-३ सभेत फगाई ऺनत । 

१ २ ० प्रचौ नफ दीन, खज.प्र.का.,  
सशस्त्र प्रहयी फर नेऩार 
न.२ गलु्भ हे.क्िा.  
वहभखशिय, य नेऩारी 
सेनाको यणशेय गण ओददन 
ब्मायेकको िोरी िविई 
गएको। 

याभेछाऩ भन्त्थरी न.ऩा.- २ फान्त्रे ऩषु्ऩरार 
याजभागयभा (भन्त्थरी-चरयकोि) अवियर  
िर्ायको कायण ऩवहयो आइ फािो अियोध 

० ० ० प्रहयी कामायरम याभेछाऩको 
िोरी िविई गएको। 

नसन्त्धरुी गोरन्त्जोय गा.ऩा. - ६  अकये नबय खथथत 
भध्मऩहाडी रोकभागयभा फर्ायको कायण 
ढुङ्गाभािो सवहतको ऩवहयो आई फािो 
अफयोध । 

० ० ० अथथाई प्रहयी ऩोष्ट 
हैिायफेशीको िोरी िवि ई 
गएको। 

नसन्त्धऩुाल्चोक फारेपी गा.ऩा. - ८ जयेु खथथत अयननको 
याजभागयभा ढुङ्गा भािोको रेदो िसी फािो 
ऩूणयरुऩभा अियोध । 

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

 

 

अनफयर 
िर्ाय 

फझाङ्ग अनफयर िर्ायका कायण  िप्तडछान्ना 
गा.ऩा- ५ सतुायी गाॉउ खथथत एक घयको 
ऩिायर बखत्कई घयभा सनुतयहेकी फर्य १३ 
की एक फानरका साभान्त्म घाईते । 

० ० १ घाईतेको थथानीम 
भेनडकरभा उऩचाय 
बईयहेको। 

झाऩा अनफयर िर्ाय को कायण गौयादह न.ऩा.- 
८ फैयाठी खथथत एक घय ऩूणयरुऩभा रडी 
५० हजाय रुऩैंमा फयाफयको ऺनत । 

० ० ० - 

 

फाढी 
नसन्त्धऩुाल्चोक बोिेकोशी गा.ऩा. - २ दशवकरो खथथत 

िोल्साफाि आएको  ढुङ्गा भािो सवहतको 
फाढीका कायण अयननको याजभागय अियोध  

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

जम्भा 
सॊख्मा 

१२ १५ ३ २ ४ 
 

 

 
विऩद्का घिना सम्फन्त्धी सूचना य सन्त्देशका रानग 

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

www.youtube.com/NDRRMA भा जानहुोस ्। 
 
 
 
 
 

 

http://www.twitter.com/ndrrma_Nepal
http://www.facebook.com/ndrrma/videos%20?
http://www.youtube.com/NDRRMA
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दैननक िर्ाय (Daily Precipitation) को सायाॊश  ्

असाय १७ गते नफहान ०८:४५ फजे देखि असाय १८ गते नफहान ०८:४५ फजे सम्भको िर्ाय 
आज नभनत २०७९/०३/१८ गते नफहान ०८:४५ फजे २२० ििा िर्ाय भाऩन केन्त्रहरु (भानि सञ्चानरत् ५४ य 
थचानरत् १६६)भा भाऩन गरयएको गत २४ घण्िाको विियण अनसुाय १५७ ििा केन्त्रभा िर्ाय बएको छ (नक्सा 
१)। उि केन्त्रहरु भध्मे सफै बन्त्दा फढी िर्ाय (१२७.६ नभ.नभ.) बोजऩयु खजल्राको बोजऩयु केन्त्रभा बएको छ। 
िर्ाय भाऩन गरयएका केन्त्रहरु भध्मे ७९  ििा  केन्त्रहरुभा १० नभ.नभ. बन्त्दा फढी , ४८ ििा केन्त्रहरुभा २५ 
नभ.नभ. बन्त्दा फढी , १७ ििा केन्त्रहरुभा ५० नभ.नभ. बन्त्दा फढी य २ ििा केन्त्रहरुभा १०० नभ.नभ. बन्त्दा फढी 
िर्ाय बएको छ। 

 
नक्सा १: असाय १७गते नफहान ०८:४५ फजे देखि असाय १८गते नफहान ०८:४५ फजे सम्भको २४ घण्िाको िर्ाय (नभ. नभ.) 

२०७९ िैशाि १ देखि असाय १८ गते सम्भका विऩद्का प्रभिु घट्नाहरुको विियण 

घिना घिना सॊख्मा भतृक िेऩत्ता घाईते प्रबावित ऩरयिाय अनभुाननत ऺनत रु. 
ऩवहयो ६३ ११ २ १० ७८ ४४७७५००० 

फाढी १५ ३ ० ५ १८ ४६५३००० 

बायी फर्ाय ४३ ३ ० ५ ५१ ११७५९८०० 

चट्याङ्ग १०२ ३९ ० ६४ १३४ १६९८००० 

सऩयदॊश ९ ५ ० ५ ९ ० 
आगरागी ५२३ १९ ० ६५ ५९६ ५४९६३४४६० 

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 ९४८ १०१ ३ २१७ १२३० ६५,२१,२३,५६० 
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दैननक न्त्मूनतभ ताऩक्रभ (Daily Minimum Temperature) य अनधकतभ ताऩक्रभ (DailyMaximum 

Temperature)को सायाॊश  ्

 
नक्सा २: असाय १७गते नफहान ०८:४५ फजे देखि असाय १८गते 
नफहान ०८ :४५ फजे सम्भको २४ घण्िाको न्त्मूनतभ ताऩक्रभ 
(नडग्री सेखल्समस) 

 
नक्सा ३ : असाय १६ गते साॉझ ०५ :४५ फजे देखि असाय 
१७गतेसाॉझ ०५ :४५ फजे सम्भको २४ घण्िाको अनधकतभ 
ताऩक्रभ (नडग्री सेखल्समस) 

 

 

तानरका १ : २०७९/०३/१८ गते नफहान ०८ :४५ फजे भाऩन गरयएको गत २४ घण्िाको न्त्मूनतभ 
ताऩक्रभ य २०७९/०३/१७ गते साॉझ ०५ :४५ फजे भाऩन गरयएको गत २४ घण्िाको अनधकतभ 
ताऩक्रभको विियण। 

ताऩक्रभ(नड.से.) न्त्मूनतभ ताऩक्रभ(केन्त्र सॊख्मा) अनधकतभ ताऩक्रभ(केन्त्र सॊख्मा) 
१० देखि १५ १ − 

१५ देखि २० ९ − 

२० देखि २५ २० ७ 

२५ देखि ३० १९ १० 

३० देखि ३५ − ३१ 

३५ देखि ४० − १२ 

जम्भा केन्त्र सॊख्मा (ििा)  ४९ ६० 

सफैबन्त्दाफढी/केन्र(्, खजल्रा २८.० नड.से./नसयहा, नसयहा ३७.० नड.से./दमु्कौरी, निरऩयु 

सफैबन्त्दाकभ/केन्र्स, खजल्रा १३.० नड.से./जोभसोभ, भथुताङ २३.१ नड.से./जोभसोभ, भथुताङ 

 
 

 

 

 

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

 

    नोि्नड.से.=नडग्रीसेखल्समस 

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

