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दैनिक विपद् बलेुविि 

२४ चैत्र विहाि १०:०० बजेदेखि २५ चैत्र विहाि १०:०० बजेसम्म 

 

 

 

घट्िा साराांश 

घििा खजल्ला        घििा वििरण/सांख्या मतृक घाईते प्रनतकायय 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आगलागी 

तेह्रथमु आठराई गा.पा.-३खथथत निगाले समदुावयक ििमा 
लागकेो आगो एक घरमा सखल्कई आगलागी। 
क्षनतको नबिरण आउि बााँकी । 

० ० स.प्र.िा.निको कमाण्डमा  ई.प्र.का 
आठराईबाि प्र.स.निको कमाण्डमा र 
थथािीयको सहयोगमा आगो निभाउि े
कायय भईरहेको। 

तेह्रथमु छथर गा.पा.-५खथथत डोखककले देउराली सामदुावयक 
ििमा लागकेो आगो एक घरमा सखल्कई आगलागी 
हुाँदा १०लाि २०हजार रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० अ.प्र.पोष्ट ओख्रबेाि िोली िविई गई  
थथािीयको सहयोगमा आगो नियन्त्त्रण 
गिे कायय भइरहेको । 

तेह्रथमु म्याङलङु ि.पा.-४ वपकले सामदुावयक ििमा 
आगलागी। 

० 0 प्र.स.नि.को कमाण्डमा, सशस्त्रको 
प्र.स.नि.को कमाण्डमा, िपेाली सेिाको 
जम्दारको कमाण्डमा िोली िविई  
थथािीयको सहयोगमा आगो 
नियन्त्त्रणमा नलिे प्रयास भइरहेको। 

मोरङ पथरी शनिश्चरे ि.पा.-१० नत्रबेणी चोकखथथत  एक 
घरमा नबद्यतुको तार सिय भई आगलागी हुाँदा १५ 
लाि रुपैया बराबरको क्षनत । 

० 0 ईप्रका पथरीबाि िोली िविई गई 
बेलबारी ि.पा, उलायबारी ि.पा. र 
कािेपोिरी गा.पा.को दमकल र 
थथािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्त्रण। 

ईलाम माई ि.पा.-१०नतिघरेखथथत भद्र सामदुायीक बिमा 
आगलागी । 

० ० - 

नसन्त्धपुाल्चोक चौतारा सााँगाचोकगढी ि.पा.-१३ दलुालगााँउखथथत 
श्री छाप देउराली सामदुावयक उपभोक्ता बिमा 
आगलागी भई बिको भिि छेउमा नडपो गरी 
राखिएको काठहरु र िािपेािीको पाईप जनल १० 
लाि रुपैया बराबरको क्षनत ।  

० ० प्र.चौ. सााँगाचोकबाि प्र.िा.नि.को 
कमाण्डमा, िेपाली सेिाको क्याकिेिको 
कमाण्डमा, सशस्त्रको प्र.नि.को 
कमाण्डमा, दमकल र थथािीयको 
सहयोगमा आगो पूणयरुपमा नियन्त्त्रण। 

अघायिााँची भनूमकाथथाि ि.पा.-१खथयत गहते सामदुवयक बिमा 
आगलागी। 

० ० 
- 

धिकुिा चौनबसे गा.पा.-३खथथत पहलमाि ेसामदुावयक िि र 
श्रीजांगा सामदुावयक ििमा आगलागी। 

० ० प्र.चौ.मढेुिासबाि प्र.स.नि.को 
कमाण्डमा िोली िविई गई 
थथािीयको सहयोगमा आगो निभाउि े
प्रयास भईरहेको। 

रौतहि ईशिाथ ि.पा.-१खथथत २ घरमा आगलागी हुाँदा 5 
लाि रुपैया बराबरको क्षनत। 

 

० ० नस.प्र.चौ.बन्त्जरहाबाि प्रहरी िोली 
िविई गई थथािीयको सहयोगमा  
आगो पूणयरूपमा नियन्त्त्रण। 

 

  घटना संख्या 

        १५ 

 

 २५ चैत्र २०७७ 

नेपाल सरकार 

गृह मन्त्रालय 

राष्ट्रिय ष्ट्िपद् जोखिम नू्यनीकरण तथा व्यिस्थापन प्राष्ट्िकरण 
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#२८९ 
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        ० 

 

मृतु्य संख्या  

         ० 
 

 

घाइते 

           ० 
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 रु७६,७१,००० 
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बारा प्रसौिी गा.पा.-३खथथत िेपाल उड उद्योगमा रािेको 
काठमा आगलागी हुाँदा काठ खचिे मेखशि,काठहरु 
जनल १३लाि रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० ई.प्र.का.प्रसौिीबाि प्र.नि.को 
कमाण्डमा िोली िविई गई 

बारुणयन्त्त्रको सहयोगमा आगो 
पूणयरुपमा नियन्त्त्रण। 

रामेछाप दोरम्बा गा.पा.-३ निगरेुखथथत बडुापािी सामदुावयक 
जांगलमा आगलागी। 

० ० ई.प्र.का. िोकरपरुबाि प्र.ह.को 
कमाण्डमा िोली िविई गई 
थथािीयको सहयोगमा आगो पूणयरूपमा 
नियन्त्त्रण। 

बाकेँ  डडुिुा गा.पा.२खथथत एक घरबाि अचािक 
आगलागी भई बथतीमा फैनलएर अन्त्य ४ घरमा समेत 
आगो सखल्कई घरहरु पूणयरूपमा जनल १७लाि 
रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० प्र.चौ.बेतहिी र खज.प्र.का.बाि 
प्र.नि.को कमाण्डमा िोली िविई गई 
दमकल,थथािीयको सहयोगमा आगो 
पूणयरूपमा नियन्त्त्रण। 

कवपलबथत ु कृष्णिगर ि.पा-१२हररहरपरुखथथत बथतीमा 
आगलागी हुाँदा ४घर, 3 गोठ जनल ६लाि  ५१ 
हजार ६सय रुपैया बराबरको क्षनत। 

0 0 ई.प्र.का.कृष्णिगरबाि प्र.नि.को 
कमाण्डमा प्र.चौ.बेदमीबाि प्र.ह.को 
कमाण्डमा िोली िविई गई सशस्त्र 
प्रहरी, दमकल र थथािीय समेतको 
सहयोगमा आगो पूणयरूपमा नियन्त्त्रण। 

रुकुम पखश्चम बावफकोि गा.पा.-३खथथत ढारपािा सामदुावयक 
ििमा लागकेो आगो बथतीमा फैनलि गई ९घर 
जनल िष्ट। क्षनतको नबिरण आउि बााँकी । 

० ० ई.प्र.का.बावफकोिबाि प्र.स.नि.को 
कमाण्डमा िोली िविई गई 
थथािीयको सहयोगमा आगो 
नियन्त्त्रण। 

सल्याि बिगार कुवपण्डे ि.पा.-१ सल्लीखथथत कृष्ण 
सामदुावयक बिमा आगलगी भई िपेाली सेिाको 
सबजु गण (घ) गलु्म सल्लीबजारको पेरीनमिर 
िरीपरी समेतमा आगलागी,गााँउ बथती समेत 
जोखिममा। 

० ० प्र.िा.नि.को कमाण्डमा िोली िविई 
गई  थथािीय र िेपाली सेिा समेतको 
िोली  िविई आगो निभाउि े कायय 
भईरहेको । 

जम्मा 
सांख्या 

 १५ ० ०  

विपद्का घििा सम्बन्त्धी सूचिा र सन्त्देशका लानग www.twitter.com/ndrrma  र 

www.facebook.com/ndrrma/videos  मा जािहुोस ्। 
२०७७ बैशाख १ देखख चैत्र २५ गते सम्मका विपद्का प्रमखु घट्नाहरुको वििरण 

घििा घििा सांख्या मतृक िेपत्ता घाईते चौपाया अिमुानित क्षनत रु. 
आगलागी २४६८ ९० ० ३६६ १३७८ १७६५६६७३८६ 

चट्याङ्ग २४४ ७० ० २४४ ७१७ ७२५५४३० 

सपयदांश ५६ २१ ० ३९ ० ० 

जिािर आक्रमण २३९ ३६ ० १८६ १० ७४७१८५० 

बाढी ९७ ४२ ३७ ११ २७२ ४८८११००० 

पवहरो ४८९ ३०१ ६४ २२६ ४३७ ५०९६४९०० 

अविरल बर्ाय ३६० १५ ० ५६ ५३९ ६९९४०२०० 

हािाहरुी ७८ ८ ० १७ ८ १३४०६५०० 

जम्मा ४०३१ ५८३ १०१ ११४५ ३३६१ १,९६,३५,१७,२६६ 

http://www.twitter.com/ndrrma
http://www.facebook.com/ndrrma/videos
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दैनिक िर्ाय (Daily Precipitation) को साराांशः 
चैत २४ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि चैत २५ गते ०८:४५ बजे सम्मको िर्ाय 
आज नमनत २०७७/१२/२५ गते नबहाि ०८:४५ बजे १९६ ििा िर्ाय मापि केन्त्द्रहरु (मािब सांचानलतः 
४८ र थिचानलतः१४८)मा मापि गररएको िर्ायको वििरण अिसुार १२ ििा केन्त्द्रमा िर्ाय भएको छ (िक्सा 
१) जस मध्ये सबैभन्त्दा बढी िर्ाय (२.६ नम. मी.) बाजरुा खजल्लाको मातयडी केन्त्द्रमा भएको छ।  

 

 
िक्सा १: दैनिक िर्ाय (छायाांवकत रांग) तथा केन्त्द्रको अिखथथती (गोलाकार सांकेत) 

दैनिक न्त्यूितम तापक्रम (Daily Minimum Temperature) र अनधकतम तापक्रम (Daily Maximum Temperature) 
को  साराशः  

 
िक्सा २: चैत २४ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि चैत २५ गते 
नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको न्त्यिुतम तापक्रम 
(नडग्री सेखल्सयस) 
 

 
िक्सा ३: चैत २३ गते सााँझ ०५:४५ बजे देखि चैत २४ गते 
सााँझ ०५:४५ सम्मको २४ घण्िाको अनधकतम तापक्रम (नडग्री 
सेखल्सयस)  
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तानलका १: २०७७/१२/२५ गते नबहाि ०८:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको न्त्यूितम 
तापक्रम र २०७७/१२/२४ गते सााँझ ०५:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको अनधकतम 
तापक्रमको वििरण। 

तापक्रम (डि.से.) न्युनतम तापक्रम (केन्र संख्या) अधिकतम तापक्रम (केन्र संख्या) 
0 देखि 5  1 x 

५ देखि १०  4 x 

१० देखि १५  17 x 

१५ देखि २०  23 2 

२० देखि २५  13 13 

२५ देखि ३०  x 17 

३० देखि ३५  x 14 
३५ देखि ४०   x 14 

जम्मा केन्त्द्र सांख्या (ििा) 58 60 

सबैभन्त्दा बढी/केन्त्द्र, खजल्ला 22.5 नड.से./धराि, सिुसरी र दमक, झापा 37.० नड.से./दमु्कौली, ििलपरु 
सबैभन्त्दा कम/केन्त्द्र, खजल्ला 2.० नड.से./थाकमाफाय, मथुताङ  16.8 नड.से./लेते, मथुताङ  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िोिः- नड. से. =  नडग्री सेखल्सयस 

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