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दैनिक विपद् बलेुविि 

असार १९ विहाि १०:०० बजे देखि २० असार विहाि १०:०० बजेसम्म 

 

 

घट्िा साराांश 

घििा खजल्ला घििा वििरण/सांख्या मतृक बेपत्ता घाईते प्रनतकायय 
 

 

चट्याङ्ग 

कवपलिस्त ु थप वििरणः- 

नमनत २०७९।०३।१८ गते खशिराज 
ि.पा.- २ बालापरु बस्िे िर्य १९ की एक 
वकशोरी िेतमा धाि रोप्ि ेक्रममा अचािक 
चट्याङ्ग पिय जााँदा घाइते भएकोमा उपचारको 
क्रममा मतृ्यू । 

१ ० ० - 

बैतडी दोगडाकेदार गा.पा.- २ िनडयागडकोरा बस्ि े
बर्य ४० की एक मवहला घरमा चट्याङ्ग परर 
सामान्य घाइते, गोठमा रहेको ३ ििा 
बाख्राको मतृ्य ु। 

० ० १ प्र.िा.नि.को िोली िविई 
गएको । 

 

 

 

 

अनबरल 
िर्ाय 

डोल्पा से.फोक्सणु्डो गा.पा.- 3 खस्थत अनबरल 
बर्ायका कारण एक घर भखत्कई सोही स्थािमा 
मजदरुी गरी बस्दै आएका बर्य 31 का एक 
परुुर्को सनुतरहेको अिस्थामा परुरई मतृ्यू । 

१ ० ० - 

दाङ्ग घोराही उ.म.ि.पा.- ६ राितगाउाँ खस्थत जय 
शम्शेर मा.नब.को पिायल अनबरल बर्ायको 
कारण भखत्कई २ लाि ५० हजार रुपैंया 
बराबरको क्षनत । 

० ० ० अस्थाई प्रहरी पोष्ट सरायको 
िोली िविई गएको । 

कास्की अन्नपणुय गा.पा.-  ३ पाउदरुकोि खस्थत 
अविरल बर्ायको कारण एक घरको गाह्रो 
भखत्कई आांखशक क्षनत । 

० ० ० प्र.चौ. िौडााँडाको िोली 
िविई गएको । 

जिािर 
आतांक 

झापा अजुयिधारा ि.पा.- ८ हात्तीवकल्ला नतिकुि े
चौक खस्थत िर्य ५२ का एक परुुर् पैदल 
आउदै गरेको अिस्थामा अचािक २ ििा 
जङ्गली हात्तीले सडुले वहकायइ घाईते । 

० ० १ प्र.चौ. शनिश्चरेको िोली 
िविई गई घाईतेलाई 
उपचारको लानग शनिश्चरे 
अस्पताल  लनगएको।   

 

 

 

पवहरो 

पााँचथर थप वििरणः- 

नमती-२०७९।०३।१७ गते फालेलङु 

गा.पा.- ७ नबदीि खस्थत एक घर र गाईगोठ 
समेतमा पवहरो झरी घर सवहत बगाई िर्य ४२ 
का एक परुुर्को मतृ्य ुभई िर्य ३८ की एक 
मवहला र िर्य १९ की एक वकशोरी  बेपत्ता 
भएकोमा मतृ फेला । 

३ ० ० खज.प्र.का., सशस्त्र प्रहरी बल 
िेपाल ि.२ गलु्म हे.क्िा 
.वहमखशिर र िेपाली सेिाको 
रणशेर गण ओददि ब्यारेकको 
िोली िविई गएको । 

 

 

घटना संख्या 

११ 

२० असार २०७९ 

नेपाल सरकार 

गृह मन्त्रालय 

राष्ट्रिय ष्ट्िपद् जोखिम नू्यनीकरण तथा व्यिस्थापन प्राष्ट्िकरण 

SitRep 
#७४१ 

 
 

हराएको 

० 

 

मृतु्य संख्या 

५ 
 

घाइते 

३ 

 

अनुमाष्ट्नत क्षष्ट्त 

रु. १३,२५,००० 

     

सडक अिरोि 

१ 

 

चौपाया क्षष्ट्त 

१२ 
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उदयपरु किारी ि.पा.- १४ बिडाडा  खस्थत नसविचरण 
राजमागयमा अनबरल बर्ायको कारण पवहरो गई 
बािो अबरोध । 

० ० ० प्र.चौ. घमुीको िोली िविई 
गएको । 

 

 

 

आगलागी 

सिुसरी इिहरी उ.म.ि.पा.- ५ बस्िे बर्य ४३ का 
एक परुुर् िािा पकाउि े क्रममा अचािक 
शरररमा आगो सखल्कई घाईते । 

० ० १ घाईतेलाई उपचारको लानग 
ससु्मा कोईराला मेमोररयल 
अस्पताल लनगएको । 

काठमाडौं काठमाण्डौँ  म.ि.पा.- २८ पतुलीसडक खस्थत 
गणेश गखल्ल खस्थत एक िहरामा गयााँस नलक 
भई आगालागी हुाँदा ५ लाि रुपैंया बराबरको 
क्षनत । 

० ० ० िेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी 
बल िेपाल, दमकल र 
स्थािीयको सहयोगमा आगो 
पूणयरुपमा नियन्रण । 

धिरु्ा नमनथला नबहारी ि.पा.- १० ठेरा चौक खस्थत 
एक निि हाउसमा घर बिाउिे क्रममा 
िेखल्डङ्ग मेनसिबाि निस्केको आगोको 
खझल्काबाि घरमा आगलागी भई ५ लाि ७५ 
हजार रुपैंया बराबरको क्षनत । 

० ० ० ई.प्र.का. तारापट्टीको िोली, 
दमकल र स्थािीयको 
सहयोगमा आगो पूणयरूपमा 
नियन्रण । 

जम्मा 
सांख्या 

११ ११ ५ ० ३ 

 

 

 
विपद्का घििा सम्बन्धी सूचिा र सन्देशका लानग 

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

www.youtube.com/NDRRMA मा जािहुोस ्। 
 

 

 

२०७९ िैशाि १ देखि असार २० गते सम्मका विपद्का प्रमिु घट्िाहरुको वििरण 

घििा घििा सांख्या मतृक िेपत्ता घाईते प्रभावित पररिार अिमुानित क्षनत रु. 
पवहरो ६९ १४ ० १० ८६ ४६४२५००० 

बाढी १६ ३ ० ५ २५ ५०१९००० 

भारी बर्ाय ४७ ४ ० ५ ४५ १२०३९८०० 

चट्याङ्ग १०७ ४१ ० ६६ १३९ १७६८००० 

सपयदांश ९ ५ ० ५ ९ ० 
आगलागी ५२९ १९ ० ६६ ६०३ ५५०८५९४६० 

जङ्गल आगलागी ५३ १ ० २ २९ १२३८५००० 
हािाहरुी ९२ ८ ० ३४ २५७ २५४११८०० 

जिािर आतांक ४८ १२ ० २८ ५८ १८०६५०० 

भकूम्प १ ० ० १ १ ० 
डुङ्गा पल्िेर १ ० १ ० १ ० 
जम्मा सांख्या ९७२ १०७ १ २२२ १२५३ ६५,५७,१४,५६० 

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  

असार १९ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि असार २० गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको िर्ाय 
आज नमनत २०७९/०३/२० गते नबहाि ०८:४५ बजे २१८ ििा िर्ाय मापि केन्रहरु (मािि सञ्चानलतः 
७५ र स्चानलतः १४३) मा मापि गररएको गत २४ घण्िाको वििरण अिसुार १६३ ििा केन्रमा िर्ाय 
भएको छ (िक्सा १)। उक्त केन्रहरु मध्ये सबै भन्दा बढी िर्ाय (९०.५ नम.नम.) जााँजरकोि खजल्लाको 
जााँजरकोि केन्रमा भएको छ। िर्ाय मापि गररएका केन्रहरु मध्ये ५० ििा केन्रहरुमा १० नम.नम. भन्दा 
बढी, २२ ििा केन्रहरुमा २५ नम.नम. भन्दा बढी र ७ ििा केन्रहरुमा ५० नम.नम. भन्दा बढी िर्ाय 
भएको छ। 

 
िक्सा १: असार १९ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि असार २० गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको िर्ाय (नम. नम.) 

 

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

Temperature) को  साराांशः  

 
िक्सा २: असार १९ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि असार २० 
गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको न्यूितम तापक्रम 
(नडिी सेखल्सयस) 
 

 
िक्सा ३: असार १८ गते सााँझ ०५:४५ बजे देखि असार १९ 
गते सााँझ ०५:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको अनधकतम तापक्रम 
(नडिी सेखल्सयस) 
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तानलका १: २०७९/०३/२० गते नबहाि ०८:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको न्यूितम 
तापक्रम र २०७९/०३/१९ गते सााँझ ०५:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको अनधकतम 
तापक्रमको वििरण। 
\\ 

तापक्रम (नड.से.) न्यूितम तापक्रम (केन्र सांख्या( अनधकतम तापक्रम (केन्र सांख्या( 
५ देखि १०  १ − 

१० देखि १५  ४ − 

१५ देखि २०  २० १ 

२० देखि २५  २९ १३ 

२५ देखि ३०  २३ १९ 

३० देखि ३५  − ३४ 

३५ देखि ४०   − १० 

जम्मा केन्र सांख्या (ििा) ७७ ७७ 

सबैभन्दा बढी/केन्र, खजल्ला २९.० नड.से./विरगञ्ज, पसाय ३६.६ नड.से./दमु्कौली, ििलपरु 

सबैभन्दा कम/केन्र, खजल्ला ८.९ नड.से./हुाँम्दे, मिाङ १९.५ नड.से./िगरकोि, भक्तपरु 
 

 

 

 

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

    िोिः नड.से. = नडिी सेखल्सयस 

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

