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दैनिक विपद् बलेुविि 

जेठ ८ विहाि १०:०० बजेदेखि ९ जेठ विहाि १०:०० बजेसम्म 

 

 

घट्िा साराांश 

घििा खजल्ला घििा वििरण/सांख्या मतृक बेपत्ता घाईते प्रनतकायय 
सपयदांश सप्तरी अखनिसाईर कृष्णसािरण गा.पा.- ६ महलुी बस्ि े

बर्य ९ की एक बानलकालाई घरमा दाउरा नलि 
जााँदा कोब्रा सपयले िोकी थप उपचारको लानग 
आमी व्यारेक सपयदांश उचपार केन्द्र चोहिाय 
लनगएकोमा उपचारको क्रममा मतृ्य ु। 

१ ० ० - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

चट्याङ्ग 

उदयपरु किारी ि.पा.- ११ गोस डाडा बस्िे बर्य ४५ 
की एक मवहला घरमा बसीरहेको अबस्थामा 
पािीसाँगै परेको चट्याङ्ग लानग घाईते भई 
उपचारको क्रममा मतृ्य ु। 

१ ० ० 

- 

बानलङु्ग ढोरपािि ि.पा.- ७ गाल्ढुङ खस्थत दईुििा 
घरमा अचािक परेको चट्याङ्गले लागी िर्य १९ 
का एक वकशोरको मतृ्य,ु िर्य १६ का एक 
वकशोर, िर्य १६ की एक वकशोरी र िर्य ७२ 
का एक परुुर् घाईते । 

१ ० ३ 
घाईतेहरुलाई थप उपचारको 
लानग नमसि अस्पताल पाल्पा 
ररफर गरेको । 

रौतहि यमिुामाई गा.पा.- ३ राजपरु तलु्सी बस्िे बर्य 
४५ की एक मवहला  र बर्य १२ की एक 
बानलका तरकारी बारीमा जाि ेक्रममा अचािक 
चट्याङ्ग लागी घाईते । 

० ० २ 
घाईतेहरुलाई उपचारको 
लानग खजल्ला सरकारी 
अस्पताल गौर लनगएको । 

िोिाङ्ग रािाबेशी गा.पा.- २ खस्थत एक घरमा चट्याङ्ग 
परर आगालागी हुाँदा १ लाि रुपैंया बराबरको 
क्षनत । 

० ० ० प्र.चौ. िापायको िोली र 
स्थािीयको सहयोगमा आगो 
पूणयरुपमा नियन्द्रण । 

ओिलढुङ्गा सिुकोशी गा.पा.- २ बलि ुखस्थत एक घरको 
सोलारमा पािीसगै परेको चट्याङ्ग लागी विद्यतु 
सिय भई आगलागी । 

० ० ० 
स्थािीयको सहयोगमा आगो 
पूणयरुपमा नियन्द्रण । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कैलाली 

विकापरु ि.पा.- २ नसतापरु खस्थत जयमहाबीर 
बहउुदेश्य कृर्ी  फमयको गोदाममा विद्यतु सिय 
भई आगलागी हुाँदा घााँस काट्ि े मेसीि, दािा 
बिाउिे मेसीि, मोिरहरु जली १६ लाि रुपैंया 
बराबरको क्षनत । 

० ० ० ईलाका प्रहरी कायायलय 
विकापरुको िोली, स्थािीय र 
दमकलको सहयोगमा आगो 
नियन्द्रण । 

कैलाली 
गोदािरी ि.पा.- ८ जमिुाभाडी खस्थत एक 
स्िोरको Fiber तार र DH Box मा अचािक 

आगलागी । 

० ० ० स्थािीयको सहयोगमा आगो 
पूणयरुपमा नियन्द्रण । 

 

घटना संख्या 

१३ 

९ जेठ २०७९ 

नेपाल सरकार 

गृह मन्त्रालय 

राष्ट्रिय ष्ट्िपद् जोखिम नू्यनीकरण तथा व्यिस्थापन प्राष्ट्िकरण 

SitRep 
#६९९ 

 
 

हराएको 

० 

 

मृतु्य संख्या 

३ 
 

घाइते 

५ 

 

अनुमाष्ट्नत क्षष्ट्त 

रु.३५,५०,००० 

     

सडक अिरोि 

० 

 

चौपाया क्षष्ट्त 

० 
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आगलागी रौतहि 

माधििारायण ि.पा.- ७  िडकी िोल खस्थत न्द्य ु
बजरांगी बोनडयङ स्कुलमा अचािक आगलागी हुाँदा 
फनियचर र स्िेशिरीका सामािहरु जनल १२ 
लाि ५० हजार रुपैंया बराबरको क्षनत । 

० ० ० ई.प्र.का. वपपराराजिडाको 
िोली, स्थािीय र दमकलको 
सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्द्रण । 

रौतहि 
ईशिाथ ि.पा.- ४ लत्मरी चोक खस्थत एक 
मददरा पसलमा नबधतु सिय भई आगलागी हुाँदा 
१ लाि ५० हजार रुपैंया बराबरको क्षनत । 

० ० ० स्थािीयको सहयोगमा आगो 
पूणयरुपमा नियन्द्रण । 

काठमाडौं 
काठमाडौ म.ि.पा.-१८ िरदेिी खस्थत एक मास ु
पसलमा नयास नलक भई आगलागी, क्षनतको 
वििरण आउि बााँकी । 

० ० ० स्थािीयको सहयोगमा आगो 
पूणयरुपमा नियन्द्रण । 

ििलपरासी 
पखिम 

ससु्ता गा.पा.- ५ चन्द्रगांज खस्थत एक घरमा िािा 
पकाउिे चलु्होबाि अचािक आगलागी हुाँदा १ 
लाि ५० हजार रुपैंया बराबरको क्षनत 

० ० ० स्थािीयको सहयोगमा आगो 
पूणयरुपमा नियन्द्रण । 

हािाहरुी 
महोत्तरी 

सम्सी गा.पा.- ७ खस्थत एक घर हािाहरुी र 
अविरल िर्ायको कारण लडी ३ लाि रुपैंया 
बराबरको क्षनत । 

० ० ० - 

जम्मा 
सांख्या 

१० १३ ३ ० ५ 

 

 

 
विपद्का घििा सम्बन्द्धी सूचिा र सन्द्देशका लानग 

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

www.youtube.com/NDRRMA मा जािहुोस ्। 
 

२०७९ िैशाि १ देखि जेठ ९ गते सम्मका विपद्का प्रमिु घट्िाहरुको वििरण 

घििा घििा सांख्या मतृक िेपत्ता घाईते प्रभावित पररिार अिमुानित क्षनत रु. 
पवहरो ३ १ ० ० ७ ० 

बाढी ० ० ० ० ० ० 

भारी बर्ाय १ ० ० ० ० ० 

चट्याङ्ग ४२ १७ ० ३७ ६२ ७१३००० 

सपयदांश ४ २ ० ३ ४ ० 
आगलागी ३१६ १३ ० ४८ ३७७ ३०८५३३६०० 

जङ्गल आगलागी ४६ ० ० २ २८ १२३८५००० 
हािाहरुी ५९ ६ ० १८ १५८ २२२६७००० 

जिािर आतांक १६ ३ ० १० १९ ४८५५०० 

महामारी ० ० ० ० ० ० 
डुङ्गा पल्िेर ० ० ० ० ० ० 
भकूम्प ० ० ० ० ० ० 

जम्मा सांख्या ४८७ ४२ ० ११८ ६५५ ३४,४३,८४,१०० 

http://www.twitter.com/ndrrma_Nepal
http://www.facebook.com/ndrrma/videos
http://www.youtube.com/NDRRMA
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दैनिक िर्ाय (Daily Precipitation) को साराांशः  

जेठ ०८ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि जेठ ०९ गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको िर्ाय 
आज नमनत २०७९/०२/०९ गते नबहाि ०८:४५ बजे २०८ ििा िर्ाय मापि केन्द्रहरु (मािि सञ्चानलत: 
७७ र स्िचानलतः १३१) मा मापि गररएको गत २४ घण्िाको िर्ायको वििरण अिसुार १३५ ििा केन्द्रमा 
िर्ाय भएको छ (िक्सा १)। उक्त केन्द्रहरु मध्ये सबैभन्द्दा बढी िर्ाय (१४०.६ नम. नम.) सांििुासभा खजल्लाको 
िमु केन्द्रमा भएको छ। िर्ाय मापि गररएका केन्द्रहरु मध्ये ३७ ििा केन्द्रमा १० नम. नम. भन्द्दा बढी, 
१५ ििा केन्द्रमा २५ नम. नम. भन्द्दा बढी, ३ ििा केन्द्रमा ५० नम. नम. भन्द्दा बढी र २ ििा केन्द्रमा 
१०० नम. नम. भन्द्दा बढी िर्ाय भएको छ। 

 
िक्सा १: जेठ ०८ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि जेठ ०९ गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको िर्ाय (नम. नम.) 

 

 

दैनिक न्द्यूितम तापक्रम (Daily Minimum Temperature) र अनधकतम तापक्रम (Daily Maximum 

Temperature) को  साराांशः  

 
िक्सा २: जेठ ०८ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि जेठ ०९ गते 
नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको न्द्यूितम तापक्रम 
(नडग्री सेखल्सयस) 
 

 
िक्सा ३: जेठ ०७ गते सााँझ ०५:४५ बजे देखि जेठ ०८ गते 
सााँझ ०५:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको अनधकतम तापक्रम 
(नडग्री सेखल्सयस) 
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तानलका १: २०७९/०२/०९ गते नबहाि ०८:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको न्द्यूितम 
तापक्रम र २०७९/०२/०८ गते सााँझ ०५:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको अनधकतम 
तापक्रमको वििरण। 

 

तापक्रम (नड.से.) न्द्यूितम तापक्रम (केन्द्र सांख्या) अनधकतम तापक्रम (केन्द्र सांख्या) 
५ देखि १०  ६ − 

१० देखि १५  २२ १ 

१५ देखि २०  २२ ८ 

२० देखि २५  २४ १७ 

२५ देखि ३०  − २० 

३० देखि ३५  − ३२ 

जम्मा केन्द्र सांख्या (ििा) ७४ ७८ 

सबैभन्द्दा बढी/केन्द्र, खजल्ला २४.५ नड.से./सेमरी, परासी ३४.८ नड.से./दमु्कौली, ििलपरु 

सबैभन्द्दा कम/केन्द्र, खजल्ला ६.० नड.से./नसमीकोि, हमु्ला १३.७ नडसे../नसमीकोि, हमु्ला 
 

 

 

 

िर्ाय तथा जलिाय ुसम्बन्द्धी थप जािकारीको लानग www.dhm.gov.np/climate/मा हेिुयहोस। 

    िोिः नड.से. = नडग्री सेखल्सयस 

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

