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दैनिक विपद् बलेुविि 

 असोज ५ विहाि १०:०० बजेदेखि ६ असोज विहाि १०:०० बजेसम्म 

 

 

घििा साराांश 

घििा खजल्ला घििा वििरण/सांख्या मतृक बेपत्ता घाईते प्रनतकायय 

आगलागी 

झापा  
अजुयिधारा ि.पा.-७ पषु्पलालमागय खथित एक घरमा 
गयााँस नलक भई आगलागी हुाँदा एक परुुष र एक 
मवहला गरर 2 जिाको मतृ्य ुर १८ बवषयया एक 
बालक घाईते  

2 0 1 घाईतेको  ठमाण्डौ खथित पषु्पलाल 
मेनडकल अथपताल वकनतयपरुमा िप 
उपचार भईरहेको  

दाङ 
तलुनसपरु उ.म.ि.पा.-१३ अम्रईै खथित िोला तदै  
गरेको कारमा अचािक तार सिय भई आगलागी हुाँदा 
कारको अगानडको भाग पूणय रुपमा क्षनत। 

0 0 0 अ.प्र.पो.दमारगाउाँबाि प्र.स.नि.को 
कमाण्डमा िोनल  िविई गएको  । 

भक्तपरु 
चााँगिुारायण ि.पा.-५ वपिेल हाईि खथित एक 
गोठमा आचािक नबद्यतु सिय भई आगलागी 
हुाँदा १२ हजार रुपैया बराबरको क्षनत। 

0 0 0 प्रभाग ब्यासीबाि िोली िविई 
गई दमकल र थिानियको 
सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा। 

पवहरो  

 

 

 

गलु्मी 

रेशङु्गा ि.पा.-८ िमु्का लाईि खथित एक 
घरमा मािीबाि पवहरो २१, १४ र १४ 
बवषयया 3 बानलकाहरुको मतृ्य।ु 

3 0 0 खज.प्र.का.बाि िोली ििीई 
गई थिानियबासी र िेपाली 
सेिाको सहयोगमा ३ जिाको 
शि फेला पारेको। 

कानलकोि 
सान्नीनरिणेी गा.पा.-८ खथित एक सामदुावयक ििमा 
खचराि काठ ल्याउि जाि ेक्रममा अचािक पवहरो 
सहीतको रुि ढली २१ बवषयया एक परुुष घाईते। 

0 0 1 घाईतेलाई उपचारको लागी 
सामदुावयक अथपताल राष्कोि 
लनगएको । 

जाजरकोि 
भेरी ि.पा.-२ गाडय राङ्सी खथित सडक मानिबाि 

पवहरो आउदा मोिरसाइकलमा सदरमकुाम िलांगा 
देिी पाचाँकविया तफय  जााँदै गरेका ३३ बवषयया एक 
परुुष घाईते।  

0 0 1 प्र.चौकी पााँचकवियाबाि िोली 
िविई गएको । घाईतेलाई 
उपचारको लागी हेनलद्धारा सिेुत 
तफय  पठाईएको । 

दाच ुयला 
मामाय गा.पा.-३ रेल खथित लवििाि-गोकुलेश्वर 
सडक िण्डको मािीबाि पवहरो आई सडक 
अबरोध। 

0 0 0 -  

बाजरुा 
बवुढिन्त्दा ि.पा.-४ चमराया खथित एक घरमा पवहरो 
आई परुरदा 2 पशकुो मतृ्य।ु 

0 0 0 -  

खचतिि 
ईच्छाकामिा गा.पा.-४ पथृ्िीराजमागयको घोप्िे 
नभर खथित पवहरो झरी दबैु तफय को बािो 
अबरोध।  

0 0 0 ई.प्र.का मखुगलिबाि िोली 
िविई गएको । 

दाच ुयला 
महाकाली ि.पा.-८ दाच ुयला-गोकुलेश्वर खथित 
अनसगडा भने्न थिािमा पवहरो आई सडक 
अिरोध। 

0 0 0 प्र.स.नि.को कमाण्डमा िोनल 
िविई गएको। 

 
  घटना संख्या 
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सडक दघुयििा काठमाण्डौ 
बढुानिलकण्ठ ि.पा.-१२ कपि तरकारी 
बजार िखजक बािोमा वहनडरहेको अिथिामा 
ढलमा १० बवषयया एक बालक बािो कािि े
क्रममा ढल नभर िनस बेपता।  

0 1 0 प्रभाग कपिबाि िोली िविई 
गएको। 

चियाङ्ग 

बैतडी 
नडलासैिी गा.पा.-२ खथित एक घरमा चट्याङ परर 
एक परुुष घाईते भएको र गोठमा रहेको १ ओिा 
गाईको मतृ्य।ु 

0 0 १ प्रहरी चौकी नसमारबाि िोली 
िविई गएको।घाईतेको कोिपिेरा 
थिाथथ्य चौकीमा उपचार भईरहेको  

बाजरुा 
िप्तड छेडेदह गा.पा.-३ धिाल्त खथित एक घरमा 
चट्याङ पदाय गोठ नभर रहेका 2 ििा पशकुो मतृ्य।ु 

0 0 0 - 

अछाम 
मेल्लेि गा.पा.-५ रोकायागााँउ खथित एक गोठमा 
बाधेका १ ििा गाईको चट्याङ लानग मतृ्य।ु  

0 0 0 - 

अविरल िषाय  
 

बाजरुा 
गौमलु गा.पा.-३ पाते खथित एक घर भखत्कई 
३ लाि २८ हजार रुपैया बराबरको क्षनत। 

0 0 0 ई.प्र.का. गौमलुबाि 
प्र.स.नि.को िोली िविई 
गएको । 

 

बाढी बागलङु 
ढोरपािि ि.पा.-२ िारीिेत खथित िोल्सामा 
आएको बाढी एक घरमा पथदा घर पूणयरुपमा 
भखत्कई क्षनत। 

0 0 0 प्र.नि.को कमाण्डमा िोली 
िविई गएको, । 

जम्मा सांख्या १3 १६ ५ १ ४  

विपद्का घििा सम्बन्त्धी सूचिा र सन्त्देशका 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 ६ गते सम्मका विपद्का प्रमिु घट्िाहरुको वििरण 

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

पवहरो २६१ 
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अविरल बषाय ३१७ 
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चट्याङ्ग १६४ ४८ 0 १३६ 

 
२३२ १६३२९८३0 

सपयदांश १९ १६ 0 ४ २0 0 

आगलागी ७१0 
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डढेलो ६२ ३ 0 १ २८ ४५0000 

हािाहरुी ३४ १ १ ४ १0७ ५९७४000 

जिािर आक्रमण १३४ २२ 0 ७९ १९३ ३५0४८00 

जम्मा १८२१ २४० ४१ ४८३ २३५४ १०१४८३२८४२ 
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http://www.facebook.com/ndrrma/videos
https://www.youtube.com/NDRRMA
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दैनिक िषाय (Daily Precipitation) को साराांशः  

असोज ०५ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि असोज ०६ गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको िषाय 
आज नमनत २०७८/०६/०६ गते नबहाि ०८:४५ बजे २३१ ििा िषाय मापि केन्त्रहरु (मािब सांचानलतः 
७९ र थिचानलतः १६२) मा मापि गररएको गत २४ घण्िाको िषायको वििरण अिसुार १५६ ििा केन्त्रमा 
िषाय भएको छ (िक्सा १)। उक्त केन्त्रहरु मध्ये सबैभन्त्दा बढी िषाय (८८.६ नम. मी.) थयाङ्जा खजल्लाको 
थयाङ्जा केन्त्रमा भएको छ। िषाय मापि गररएका केन्त्रहरु मध्ये ७२ ििा केन्त्रमा १० नम. मी. भन्त्दा 
बढी, ४३ ििा केन्त्रमा २५ नम. मी. भन्त्दा बढी र १४ ििा केन्त्रमा ५० नम. मी. भन्त्दा बढी िषाय भएको 
छ। 

 

 
िक्सा १: असोज ०५ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि असोज ०६ गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको िषाय (नम. मी.) 

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

Temperature) को  साराशः  

िक्सा २: असोज ०५ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि असोज 
०६ गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको 
न्त्यिुतम तापक्रम (नडग्री सेखल्सयस) 

 

िक्सा ३: असोज ०४ गते सााँझ ०५:४५ बजे देखि गते 
असोज ०५ सााँझ ०५:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको 
अनधकतम तापक्रम (नडग्री सेखल्सयस) 
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तानलका १: २०७८/०६/०६ गते नबहाि ०८:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको न्त्यूितम 
तापक्रम र २०७८/०६/०५ गते सााँझ ०५:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको अनधकतम 
तापक्रमको वििरण। 

तापक्रम (नड.से) न्त्यिुतम तापक्रम (केन्त्र सांख्या) अनधकतम तापक्रम (केन्त्र सांख्या) 
१० देखि १५  5 − 

१५ देखि २०  28 − 

२० देखि २५  33 8 

२५ देखि ३०  7 26 

३० देखि ३५  − 40 

३५ देखि ४०   − 4 

जम्मा केन्त्र सांख्या )ििा(  73 78 

सबैभन्त्दा बढी/केन्त्र,खजल्ला २७.० नड.से/लखुम्बिी, रुपन्त्देही ३७.५ नड.से/परासी,परासी 
सबैभन्त्दा बढी/केन्त्र,खजल्ला ११.१ नड.से/जोमसोम, मथुताङ २०.० नड.से/जोमसोम, मथुताङ 

 

 

  

िषाय तिा जलिाय ुसम्बन्त्धी िप जािकारीको लानग www.dhm.gov.np/climate/मा हेिुयहोस। 

 

िोिः- नड. से. =  नडग्री सेखल्सयस 

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

