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दैनिक विपद् बलेुविि 

असार २० विहाि १०:०० बजे देखि २१ असार विहाि १०:०० बजेसम्म 

 

 

घट्िा साराांश 

घििा खजल्ला घििा वििरण/सांख्या मतृक बेपत्ता घाईते प्रनतकायय 
 

 

चट्याङ्ग 

प्यठुाि चट्याङ्ग लागी ऐरािती - ६ नबजनुलकोि बस्ि े
बर्य १२ को र बर्य ७ का २ बालक घाईते 
भई उपचारको क्रममा मतृ्य,ु बर्य २७ का 
एक परुुर्, िर्य २१ की निजकी श्रीमती, बर्य 
२ की निजकी छोरी, बर्य १९ की एक 
वकशोरी र बर्य १२ की एक बानलका घाईते। 

२ ० ५ प्र.स.नि.को िोली िविई गई 
घाईतेलाई  उपचारको लानग 
खजल्ला अस्पताल पठाईएको 

प्यठुाि चट्याङ्ग लागी ऐरािती - १ महारािी बस्ि े 
३ जिा मवहला र १ बानलका घाईते, एक घर 
सामान्य चवकय ई क्षनत। 

० ० ४ घाईतेहरुलाई  उपचारको 
लानग खजल्ला अस्पताल 
पठाएको। 

दैलेि डङु्गेश्वर गा.पा.-१ खस्ित एक कच्ची घरमा 
चट्याङ्ग परी बर्य २२ की एक मवहला र 
निजकी िर्य १४ की छोरी घाईते । 

० ० २ घाईतेहरुको खजल्ला 
अस्पतालमा उपचार 
भइरहेको। 

दैलेि महाब ुगा.पा.- १ िैररगैरा खस्ित एक घरमा 
चट्याङ्ग परी बर्य ३१ की एक मवहला र 
निजकी िर्य २४ की छोरी घाईते ।   

० ० २ घाईतेको खजल्ला 
अस्पतालमा उपचार 
भइरहेको। 

रुकुम पखिम चौरजहारी ि.पा.- १२ एक्ले  पोिरी खस्ित 
िानल जनमिमा चट्याङ्ग परी एक ििा भैसीको 
मतृ्य ु। 

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

अनबरल 
िर्ाय 

काठमाडौं बर्ायको कारण मिोहरा िोलाको बहाब बढी 
कागशे्वरी ि.पा.- ५ कााँडाघारी खस्ित प्रहरी 
प्रभाग कााँडाघारीको पिायल भत्काई बगाएको 

० ० ० - 

 

पवहरो 
प्यठुाि बर्ायतका कारण सरुमारािी  गा.पा.- ४, पािरुी 

िोला, अधेरीिोला, िहरेिोलामा मानिबाि 
लेदो सवहतको ढुङ्गा मािो आई प्यूठाि 
भालिुाङ सडकिण्ड अबरोध ।   

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

 

जाजरकोि छेडागाड ि.पा. ६ साझाँमेला खस्ित नभरबाि 
पवहरो आई एक घर पूणयरुपमा क्षनत भई 1 
ििा बाच्छो परुीई बेपत्ता । 

० ० ० ई.प्र.का. िडाबिको िोली 
िविई गएको।   

रुकुम पखिम निबेणी गा.पा.- ३ गररिेिा खस्ित पवहरो आई 
राप्ती लोकमागय पूणयरुमा अबरोध ।  

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

 

 

 

बर्दयया ठाकुरबाबा ि.पा.- ८ सिुड खस्ित एक गोठमा 
अचािक आगलागी भई ७ लाि रुपैंया 
बराबरको क्षनत । 

० ० ० अ.प्र.पो. ठाकुरद्वाराको िोली  
िविई गएको। 

 

घटना संख्या 

१२ 

२१ असार २०७९ 

नेपाल सरकार 

गृह मन्त्रालय 

राष्ट्रिय ष्ट्िपद् जोखिम नू्यनीकरण तथा व्यिस्थापन प्राष्ट्िकरण 

SitRep 
#७४२ 

 
 

हराएको 

० 

 

मृतु्य संख्या 

२ 
 

घाइते 

१३ 

 

अनुमाष्ट्नत क्षष्ट्त 

रु. ८,५०,००० 

     

सडक अिरोि 

२ 

 

चौपाया क्षष्ट्त 

२ 
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आगलागी पसाय धोनबिी गा.पा.- २ नभिमपरु खस्ित एक 
घरमा िािा पकाउि ेक्रममा ग्यास नलक भई 
आगलागी हुाँदा १ लाि ५० हजार रुपैंया 
बराबरको क्षनत । 

० ० ० अ.प्र.पोष्ट रािीघािको िोली 
िविई गएको। 

डडेलधरुा गन्यापधरुा गा.पा-. १ हगलु्िे खस्ित नभमदत्त 
राजमागयमा गडुीरहेको एक स्कारवपयोमा 
अचािक तार सिय भई आगलागी हुाँदा गाडी 
पूणयरुपमा जली क्षनत । 

० ० ० प्र.ह.को िोली िविई गएको।   

 

जम्मा 
सांख्या 

८ १२ २ ० १३ 

 

 

 
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 २१ गते सम्मका विपद्का प्रमिु घट्िाहरुको वििरण 

घििा घििा सांख्या मतृक िेपत्ता घाईते प्रभावित पररिार अिमुानित क्षनत रु. 
पवहरो ७० १४ ० १० ८७ ४६४२५००० 

बाढी १६ ३ ० ५ २५ ५०१९००० 

भारी बर्ाय ४८ ४ ० ५ ४५ १२०३९८०० 

चट्याङ्ग ११२ ४३ ० ७९ १४७ १७६८००० 

सपयदांश ९ ५ ० ५ ९ ० 
आगलागी ५३२ १९ ० ६६ ६०६ ५५१७०९४६० 

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 ९८२ १०९ १ २३५ १२६५ ६५,६५,६४,५६० 

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 २० गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि असार २१ गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको िर्ाय 
आज नमनत २०७९/०३/२१ गते नबहाि ०८:४५ बजे २१७ ििा िर्ाय मापि केन्रहरु (मािि सञ्चानलतः 
८२ र स्चानलतः १३५) मा मापि गररएको गत २४ घण्िाको वििरण अिसुार १४० ििा केन्रमा िर्ाय 
भएको छ (िक्सा १)। उक्त केन्रहरु मध्ये सबै भन्दा बढी िर्ाय (९८.० नम.नम.) कास्की खजल्लाको 
जमु्लेिी-पोिरा केन्रमा भएको छ। िर्ाय मापि गररएका केन्रहरु मध्ये २९ ििा केन्रहरुमा १० नम.नम. 
भन्दा बढी, १४ ििा केन्रहरुमा २५ नम.नम. भन्दा बढी र ५ ििा केन्रहरुमा ५० नम.नम. भन्दा बढी िर्ाय 
भएको छ। 

 
िक्सा १: असार २० गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि असार २१ 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 २० गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि असार २१ 
गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको न्यूितम तापक्रम 
(नडग्री सेखल्सयस) 
 

 
िक्सा ३: असार १९ गते सााँझ ०५:४५ बजे देखि असार २० 
गते सााँझ ०५:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको अनधकतम तापक्रम 
(नडग्री सेखल्सयस) 
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तानलका १: २०७९/०३/२१ गते नबहाि ०८:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको न्यूितम 
तापक्रम र २०७९/०३/२० गते सााँझ ०५:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको अनधकतम 
तापक्रमको वििरण। 

 

तापक्रम (नड.से.) न्यूितम तापक्रम (केन्र सांख्या) अनधकतम तापक्रम (केन्र सांख्या) 
१० देखि १५  ४ − 

१५ देखि २०  १६ − 

२० देखि २५  ३० १३ 

२५ देखि ३०  ३१ १६ 

३० देखि ३५  १ ३६ 

३५ देखि ४०   − १९ 

जम्मा केन्र सांख्या (ििा) ८२ ८४ 

सबैभन्दा बढी/केन्र, खजल्ला ३०.० नड../लखुम्बिी, रुपन्देही ३७.८ नड.से./दमु्कौली, ििलपरु 

सबैभन्दा कम/केन्र, खजल्ला १३.० नड.से./िाकमार्ाय, मसु्ताङ २१.२ नड.से./दामि, मकिािपरु 
\\ 

 

 

 

 

िर्ाय तिा जलिाय ुसम्बन्धी िप जािकारीको लानग www.dhm.gov.np/climate/मा हेिुयहोस ्। 

    िोिः नड.से. = नडग्री सेखल्सयस 

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

