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दैनिक विपद् बलेुविि 

जेठ १० विहाि १०:०० बजेदेखि ११ जेठ विहाि १०:०० बजेसम्म 

 

 

घट्िा साराांश 

घििा खजल्ला घििा वििरण/सांख्या मतृक बेपत्ता घाईते प्रनतकायय 
जिािर 
आतांक 

बर्दयया मधबुि ि.पा.- २ खथित जिजागतृी सामदुावयक 
बिमा बाख्रा चराउि गएकी एक मवहलालाई 
बाघले आक्रमण गरी घििाथिलमै मतृ्य ु। 

१ ० ० ई.प्र.का. ढोढरीको िोली 
िविई गएको । 

 

 

 

चट्याङ्ग 

कवपलिथत ु खशिराज ि.पा.- ६ वपपरी खथित वपपलको 
रुिमनुि ओत लानग बसेको अिथिामा अचािक 
चट्याङ्ग परी घाईते भएका िर्य ७ का एक 
बालकको उपचारका क्रममा मतृ्य,ु अन्य ३ परुुर् 
घाईते । 

१ ० ३ 
प्र.चौ. विरपरुको िोली िविई 
गई घाईतेहरुलाई उपचारको 
लानग चौराहा अथपताल 
पठाएको । 

प्यठुाि िौबवहिी गा.पा.- ४ िबाङ खथित एक घरमा 
बनसरहेको अिथिामा अकथमात चट्याङ्ग परी २ 
जिा मवहला र १ जिा परुुर् घाईते । 

० ० ३ घाईतेलाई उपचारको लानग 
खजल्ला अथपताल नबजिुार 
लनगएको । 

 

 

 

 

 

 

 

 

आगलागी 

बारा 

खजतपरु नसमरा उ.म.ि.पा.- १६ पूिय-पखिम 
लोकमागयको बांगरी पलु खथित गडुीरहेको कारमा 
अचािक िायर सिय भई आगलागी हुुँदा कार  
पूणयरूपमा जली २६ लाि रुपैंया बराबरको क्षनत  

० ० ० प्र.चौ. पिलैयाको िोली, 
दमकल र थिािीयको 
सहयोगमा आगो पूणयरूपमा 
नियन्रण । 

सलायही 

हररिि ि.पा. - ८ खथित बिबाविका कृवर् तिा 
कुिरुा फमयमा अचािक आगलागी भई ८,००0 
रुपैंया िराबरको कुिरुा जनल फमय समेत गरी 
२५ लाि रुपैंया बराबरको क्षनत । 

० ० ० 
ई.प्र.का. हररििको िोली र 
थिािीयको सहयोगमा आगो 
पूणयरुपमा नियन्रण । 

सांििुासभा 
चैिपरु ि.पा.- ३ पात्ले गाउुँ खथित एक घरमा 
नबजलुीको तार सिय भई आगलागी हुुँदा घर, गोठ 
पूणयरुपमा जली ४ लाि रुपैंया बराबरको क्षनत। 

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

सप्तरी 

िडक ि.पा.- ५ िरचईुया खथित एक गाईगोठमा 
घरुबाि अचािक आगलागी हुुँदा गोरु १ ििा र 
िनस बाख्रा ६ ििाको जली मतृ्य ुहुुँदा ३ लाि 
७५ हजार रुपैंया बराबरको क्षनत । 

० ० ० प्र.चौ. िरचईुयाको िोली र 
थिािीयको सहयोगमा आगो 
पूणयरुपमा नियन्रण ।   

प्यठुाि 
प्यूठाि ि.पा.- २ खचनतिोला खथित एक गोठमा 
अचािक नबधतुको तार सिय भई आगलागी हुुँदा 
७० हजार रुपैंया बराबरको क्षनत । 

० ० ० प्र.स.नि.को िोली िविई 
गएको ।   

मोरङ्ग 
पिरी शनििरे ि.पा.- ५ जैिघिा खथित एक 
परालको माचमा केिाकेिीले िेल्िे क्रममा 
आगलागी हुुँदा ५० हजार रुपैंया बराबरको क्षनत।   

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

 

घटना संख्या 

१० 

११ जेठ २०७९ 

नेपाल सरकार 

गृह मन्त्रालय 

राष्ट्रिय ष्ट्िपद् जोखिम नू्यनीकरण तथा व्यिस्थापन प्राष्ट्िकरण 

SitRep 
#७०१ 

 
 

हराएको 

० 

 

मृतु्य संख्या 

२ 
 

घाइते 

६ 

 

अनुमाष्ट्नत क्षष्ट्त 

रु.५९,९५,००० 

     

सडक अिरोि 

० 

 

चौपाया क्षष्ट्त 

० 
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जङ्गल 
आगलागी धिकुिा 

छिर जोरपािी गा.पा.- ३ सन्सरे डाडाको 
जङ्गलमा आगलागी । 

० ० ० प्र.चौ. जोरपािी बजारको 
िोली िविई गएको । 

जम्मा 
सांख्या 

९ १० २ ० ६ 

 

 

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 ्। 

दैनिक िर्ाय (Daily Precipitation) को साराांशः  

जेठ १० गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि जेठ ११ गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको िर्ाय 
आज नमनत २०७९/०२/११ गते नबहाि ०८:४५ बजे २१३ ििा िर्ाय मापि केन्रहरु (मािि सञ्चानलत: ७३ र 
थिचानलतः १४०) मा मापि गररएको गत २४ घण्िाको िर्ायको वििरण अिसुार ८२ ििा केन्रमा िर्ाय भएको छ 

(िक्सा १)। उक्त केन्रहरु मध्ये सबैभन्दा बढी  िर्ाय (६०.२ नम. नम.) प्यूठाि खजल्लाको हांसपरु केन्रमा भएको 
छ। िर्ाय मापि गररएका केन्रहरु मध्ये १९ ििा केन्रमा १० नम. नम. भन्दा बढी, ९ ििा केन्रमा २५ नम. नम. 
भन्दा बढी र २ ििा केन्रमा ५० नम. नम. भन्दा बढी िर्ाय भएको छ। 

 
िक्सा १: जेठ १० गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि जेठ ११ गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको िर्ाय (नम. नम.) 

२०७९ िैशाि १ देखि जेठ ११ 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 ४४ १८ ० ४३ ६९ ७१३००० 

सपयदांश ४ २ ० ३ ४ ० 
आगलागी ३२६ १३ ० ४८ ३८५ ३४६००३६०० 

जङ्गल आगलागी ४७ ० ० २ २८ १२३८५००० 
हािाहरुी ६८ ६ ० १९ १७१ २४९३४८०० 

जिािर आतांक १८ ४ ० १२ २१ ४८५५०० 

जम्मा सांख्या ५११ ४४ ० १२७ ६८५ ३८,४५,२१,९०० 

http://www.twitter.com/ndrrma_Nepal
http://www.facebook.com/ndrrma/videos
http://www.youtube.com/NDRRMA
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दैनिक न्यूितम तापक्रम (Daily Minimum Temperature) र अनधकतम तापक्रम (Daily Maximum Temperature) 
को  साराांशः  
 

 
िक्सा २: जेठ १० गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि जेठ ११ गते नबहाि 
०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको न्यूितम तापक्रम (नडग्री सेखल्सयस) 

 

 
िक्सा ३: जेठ ०९ गते साुँझ ०५:४५ बजे देखि जेठ १० गते साुँझ 
०५:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको अनधकतम तापक्रम (नडग्री सेखल्सयस) 

 

तानलका १: २०७९/०२/११ गते नबहाि ०८:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको न्यूितम तापक्रम र 
२०७९/०२/१० गते साुँझ ०५:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको अनधकतम तापक्रमको वििरण। 

 

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

५ देखि १०  ५ − 

१० देखि १५  ११ १ 

१५ देखि २०  २२ ६ 

२० देखि २५  २६ १३ 

२५ देखि ३०  ७ १६ 

३० देखि ३५  − ३६ 

३५ देखि ४०   − ३ 

जम्मा केन्र सांख्या (ििा) ७२ ७५ 

सबैभन्दा बढी/केन्र, खजल्ला २५.५ नड.से./नसरहा, नसराहा ३७.०  नड.से./दमु्कौली, ििलपरु 

सबैभन्दा कम/केन्र, खजल्ला ४.६ नड.से./नसमीकोि, हमु्ला १४.४  नड.से./नसमीकोि, हमु्ला 
 

 

 

 

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

िोिः नड.से. = नडग्री सेखल्सयस 

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

