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दैनिक विपद् बलेुविि 

 असोज 3 विहाि १०:०० बजेदेखि ४ असोज विहाि १०:०० बजेसम्म 

 

 

घट्िा साराांश 

घििा खजल्ला घििा वििरण/सांख्या मतृक बेपत्ता घाईते प्रनतकायय 

 

 

आगलागी काठमाण्डौ 

काठमाण्डौ म.ि.पा.-१३ िांकेश्वर खथित एक  
रेनडमेड कपडा पसलमा अचािक नबद्यतु सिय भई 
आगलागी  भएको । क्षनतको वििरण आउि 
बााँकी । 

0 0 0 बतृ्त कानलमाविबाि प्र.नि.को 
कमान्डमा िोली, िविई गई 

दकमल र थिानियको 
सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्रणमा। 

जम्मा सांख्या १ १ 0 0 0  

 

विपद्का घििा सम्बन्धी सूचिा र सन्देशका लानग 
www.twitter.com/ndrrma_Nepal र 

www.facebook.com/ndrrma/videos र 
https://www.youtube.com/NDRRMA मा जानुहोला। 

 

 

२०७८ िैशाि १ देखि असोज ४ गते सम्मका विपद्का प्रमिु घट्िाहरुको वििरण 

घििा घििा सांख्या मतृक िेपत्ता घाईते प्रभावित पररिार अिमुानित क्षनत रु. 
पवहरो २५७ 

 

७७ ८ ८९ २८४ ३४५४५000 

बाढी ११७ ३८ ३२ १३ २१३ ७७५७८५00 

अविरल बर्ाय ३१५ 

 

१६ 0 ३५ ३९४ ११८७७९५00 

चट्याङ्ग १५८ ४८ 0 १३१ 

 

२२५ १६३२९८३0 

सपयदांश १९ १६ 0 ४ २0 0 

आगलागी ७०५ 

 

 

१४ 0 १२२ ८६१ ७५५४१८२१२ 

डढेलो ६२ ३ 0 १ २८ ४५0000 

हािाहरुी ३४ १ १ ४ १0७ ५९७४000 

जिािर आक्रमण १३२ २१ 0 ७९ १९१ ३४८९८00 

जम्मा १७९९ २३४ ४१ ४७८ २३२३ १०१२५६४८४२ 

 
  घटना संख्या 

    १ 

  ४ असोज २०७८ 

नेपाल सरकार 

गृह मन्त्रालय 

राष्ट्रिय ष्ट्िपद् जोखिम नू्यनीकरण तथा व्यिस्थापन प्राष्ट्िकरण 

SitRep 
#४५५ 

 

 
 

हराएको 

0 

 

 
मृतु्य संख्या  

        0 
 

 

घाइते 

     0 

 

अनुमाष्ट्नत क्षष्ट्त 

0 

     

सडक अिरोि 

0 

 

  चौपाया क्षष्ट्त 

 0 

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

असोज ०३ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि असोज ०४ गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको िर्ाय 
आज नमनत २०७८/०६/०४ गते नबहाि ०८:४५ बजे २३६ ििा िर्ाय मापि केन्रहरु (मािब सांचानलतः 
७७ र थिचानलतः १५९) मा मापि गररएको गत २४ घण्िाको िर्ायको वििरण अिसुार ८७ ििा केन्रमा 
िर्ाय भएको छ (िक्सा १)। उक्त केन्रहरु मध्ये सबैभन्दा बढी िर्ाय (८८.२ नम. मी.) मकिािपरु 
खजल्लाको मकिािपरुगढी केन्रमा भएको छ। िर्ाय मापि गररएका केन्रहरु मध्ये ३५ ििा केन्रमा १० 
नम. मी. भन्दा बढी, १२ ििा केन्रमा २५ नम. मी. भन्दा बढी र ५ ििा केन्रमा ५० नम. मी. भन्दा 
बढी िर्ाय भएको छ। 

िक्सा १: असोज ०३ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि असोज ०४ गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको िर्ाय (नम. मी.) 

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

Temperature) को  साराशः  

िक्सा २: असोज ०३ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि असोज 
०४ गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको 
न्यिुतम तापक्रम (नडग्री सेखल्सयस) 

िक्सा ३: असोज ०२ गते सााँझ ०५:४५ बजे देखि गते 
असोज ०३ सााँझ ०५:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको 
अनधकतम तापक्रम (नडग्री सेखल्सयस) 



३ 

 

 

तानलका १: २०७८/०६/०४ गते नबहाि ०८:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको न्यूितम 
तापक्रम र २०७८/०६/०३ गते सााँझ ०५:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको अनधकतम 
तापक्रमको वििरण। 

तापक्रम (नड.से) न्यिुतम तापक्रम (केन्र सांख्या) अनधकतम तापक्रम (केन्र सांख्या) 
१० देखि १५  6 − 

१५ देखि २०  25 − 

२० देखि २५  25 10 

२५ देखि ३०  22 27 

३० देखि ३५  − 40 

३५ देखि ४०   − 6 

जम्मा केन्र सांख्या )ििा(  78 83 

सबैभन्दा बढी/केन्र, खजल्ला 27.5 नड.से./विरगञ्ज, पसाय 36.० नड.से/दमु्कौली, ििलपरु 
सबैभन्दा बढी/केन्र, खजल्ला 11.० नड.से./िाकमार्ाय, मथुताङ 20.० नड.से./सल्लेरी, सोलिुमु्ब ु

 

 

 

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

 

    िोिः- नड. से. =  नडग्री सेखल्सयस 

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

