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दैननक विऩद् फरेुविन 

जेठ ११ विहान १०:०० फजे देखि १२ जेठ विहान १०:०० फजे सम्भ 

 

 

घट्ना सायाॊश 

घिना खजल्रा घिना विियण/सॊख्मा भतृक फेऩत्ता घाईते प्रनतकामय 
 

 

चट्याङ्ग 

गलु्भी भदाने गा.ऩा.- ४ म्मारऩोियी फस्ने िर्य 
िर्य ४५ की एक भवहरा गोठभा गाई-
फस्तरुाई घाॉसऩात गने क्रभभा चट्याङ्ग 
रानग भतृ्म ु। 

१ ० ० ई.प्र.का. ऩकुोिदहको 
िोरी िविई गएको । 

उदमऩयु किायी न.ऩा. - ८ फफरा  खस्थत  घयभा  
फनसयहेको अिस्थाभा चट्याङ्ग ऩयी िर्य 
३० य फर्य ४० का २ जना ऩरुुर् घाईते  

० ० २ दफैु घाईतेराई उऩचायको 
रानग किायी  अस्ऩतार 
ऩठाईएको।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आगरागी 

काठभाडौं का.भ.न.ऩा.- १७ बरुुङिेर खस्थत एक 
चम्ऩर गोदाभभा वहियफाि अचानक 
आगरागी हुॉदा एक काभदाय जरी घाईते 
य ४० हजाय रुऩैंमा  फयाफयको चप्ऩर 
तथा कच्चाऩदाथय जनर नष्ट । 

० ० १ घाईतेराई उऩचायको 
रानग कीनतयऩयु अस्ऩतार 
रनगएको । 

सनुसयी फयाहऺेत्र न.ऩा. - ९ डोरफरयमा खस्थत 
एक घयभा नफधतु स िय बई आगरागी 
हुॉदा घय ऩूणयरुऩरे जनर १२ राि रुऩैंमा 
फयाफयको ऺनत । 

० ० ० प्र.चौ. प्रकाशऩयुको िोरी , 
स्थानीम य दभकरको 
सहमोगभा आगो 
ऩूणयरुऩभा ननमन्त्त्रण ।   

कैरारी िीकाऩयु न.ऩा. - १ खस्थत ए.एभ.नफ. 
भल्िी पुड प्रोडक्ि ईन्त्रष्ट्री प्रा.नर.भा  
विद्यतु सिय बई आगरागी हुॉदा १० राि 
रुऩैंमा फयाफयको ऺनत । 

० ० ० इ.प्र.का. िीकाऩयुको 
िोरी, दभकर य 
स्थानीमको सहमोगभा 
आगो ऩूणयरूऩभा ननमन्त्त्रण 

भोयङ्ग नफयािनगय भ.न.ऩा. - ७ गोल्डेन 
अस्ऩतारको ICU कऺको भोननिरयङ्ग 
िाडयभा विद्यतु सिय बई आगरागी हुॉदा २ 
राि रुऩैंमा फयाफयको ऺनत । 

० ० ० ि.प्र.का.(क) य नसआयबी 
नसिी फैंक फाि प्रहयी 
िोरी िविई गएको । 

प्मठुान स्िगयद्धायी न.ऩा.- ७ ताऩाकोि खस्थत एक 
गोठभा नफजरुीको ताय सिय बई 
आगरागी हुॉदा ३ ििा फाख्राहरुको सभेत 
भतृ्म ुबई २ राि रुऩैंमा फयाफयको ऺनत 

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

भकिानऩयु नबभपेदी गा.ऩा. - २ बैसे खस्थत हेिौँडा-
नबभपेदी-काठभाण्डौ सडक िण्डभा 
गडुीयहेको एक  सपायी खजऩभा ब्माट्री 
सिय बई आगरागी हुॉदा गाडी ऩूणयरुऩभा 
ऺनत । 

० ० ० प्र.चौ. बैँसेको िोरी 
िविई गई दभकरको 
सहमोगभा  आगो 
ऩूणयरुऩभा ननमन्त्त्रण । 

 

घटना संख्या 

९ 

१२ जेठ २०७९ 

नेपाल सरकार 

गृह मन्त्रालय 

राष्ट्रिय ष्ट्िपद् जोखिम नू्यनीकरण तथा व्यिस्थापन प्राष्ट्धकरण 

SitRep 
#७०२ 

 
 

हराएको 

० 

 

मृतु्य संख्या 

१ 
 

घाइते 

३ 

 

अनुमाष्ट्नत क्षष्ट्त 

रु. २६,७१,५०० 

 

सडक अिरोध 

० 

 

चौपाया क्षष्ट्त 

० 
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अनफयर 
िर्ाय 

बक्तऩयु चाॉगनुायामण न .ऩा.- ३ झौिेर खस्थत 
अवियर फर्ायको कायण एक घयभा ऩानी 
ऩसी डिुान बई ३५ फोया नसभेन्त्ि  ऺनत 
बई ३१ हजाय ५ सम रुऩैंमा  फयाफयको 
ऺनत । 

० ० ० प्रबाग ब्मासीको  िोरी 
िविई गएको । 

जम्भा 
सॊख्मा 

९ ९ १ ० ३ 
 

 

 
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 ्। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२०७९ िैशाि १ देखि जेठ १२ गते सम्भका विऩद्का प्रभिु घट्नाहरुको विियण 

घिना घिना सॊख्मा भतृक िेऩत्ता घाईते प्रबावित ऩरयिाय अनभुाननत ऺनत रु. 
ऩवहयो ३ १ ० ० ७ ० 

फाढी ० ० ० ० ० ० 

बायी फर्ाय २ ० ० ० १ ० 

चट्याङ्ग ४६ १९ ० ४५ ७२ ७१३००० 

सऩयदॊश ४ २ ० ३ ४ ० 
आगरागी ३३२ १३ ० ४९ ३८९ ३४८६४३६०० 

जङ्गर आगरागी ४७ ० ० २ २८ १२३८५००० 
हािाहयुी ६८ ६ ० १९ १७१ २४९३४८०० 

जनािय आतॊक १८ ४ ० १२ २१ ४८५५०० 

जम्भा सॊख्मा ५२० ४५ ० १३० ६९३ ३८,७१,६१,९०० 

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  ्

जेठ११ गते नफहान ०८:४५ फजे देखि जेठ १२ गते नफहान ०८:४५ फजे सम्भको िर्ाय 
आज नभनत २०७९/०२/१२ गते नफहान ०८:४५ फजे २१९ ििा िर्ाय भाऩन केन्त्रहरु (भानि सञ्चानरत: ७६ य 
स्िचानरत्१४३) भा भाऩन गरयएको गत २४ घण्िाको िर्ायको विियण अनसुाय १४८ ििा केन्त्रभा िर्ाय बएको 
छ(नक्सा १)।उक्त केन्त्रहरु भध्मे सफैबन्त्दा फढी  िर्ाय (८०.२ नभ. नभ .) स्माङ्जा खजल्राको चाऩाकोि केन्त्रभा 
बएको छ।िर्ाय भाऩन गरयएका केन्त्रहरु भध्मे ५२ ििा केन्त्रभा १० नभ. नभ. बन्त्दा फढी , १४ ििा केन्त्रभा २५ 
नभ. नभ. बन्त्दा फढी य ३ ििा केन्त्रभा ५० नभ. नभ. बन्त्दा फढी िर्ाय बएको छ। 

 

 
नक्सा १:जेठ ११गते नफहान ०८:४५ फजे देखि जेठ १२गते नफहान ०८:४५ फजे सम्भको २४ घण्िाको िर्ाय (नभ. नभ.) 

 

दैननक न्त्मूनतभ ताऩक्रभ (Daily Minimum Temperature) य अनधकतभ ताऩक्रभ (DailyMaximum 

Temperature)कोसायाॊश  ्

 
नक्सा २ :जेठ ११ गते नफहान ०८ :४५ फजे देखि जेठ १२ गते 
नफहान ०८ :४५ फजे सम्भको २४ घण्िाको न्त्मूनतभ ताऩक्रभ 
(नडग्री सेखल्समस) 

 

 
नक्सा ३ :जेठ १० गते साॉझ ०५ :४५ फजे देखि जेठ ११ गतेसाॉझ 
०५:४५ फजे सम्भको २४ घण्िाको अनधकतभ ताऩक्रभ (नडग्री 
सेखल्समस) 
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तानरका १ : २०७९/०२/१२ गते नफहान ०८ :४५ फजे भाऩन गरयएको गत २४ घण्िाको न्त्मूनतभ 
ताऩक्रभ य २०७९/०२/११ गते साॉझ ०५ :४५ फजे भाऩन गरयएको गत २४ घण्िाको अनधकतभ 
ताऩक्रभको विियण। 

 

ताऩक्रभ(नड.से.) न्त्मूनतभ ताऩक्रभ(केन्त्र सॊख्मा) अनधकतभ ताऩक्रभ(केन्त्र सॊख्मा) 
० देखि ५ २ − 

५ देखि १० ४ − 

१० देखि १५ १९ ४ 

१५ देखि २० २२ ३ 

२० देखि २५ २८ १४ 

२५ देखि ३० १ २० 

३० देखि ३५ − २६ 

३५ देखि ४० − ९ 

जम्भा केन्त्रसॊख्मा (ििा)  ७६ ७६ 

सफैबन्त्दाफढी/केन्र्स, खजल्रा २६.०नड.से./रखुम्फनी, रुऩन्त्देही ३६.६नड.से./खचसाऩानी (कणायरी), फर्दयमा 
सफैबन्त्दाकभ/केन्र्स, खजल्रा ४.०नड.से./थाकभापाय, भसु्ताङ ११.०नड.से./जोभसोभ रयसोिय, भसु्ताङ 

 

 

 

 

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

 

    नोि्नड.से.=नडग्रीसेखल्समस 

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

