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दैनिक विपद् बलेुविि 

 असोज ६ विहाि १०:०० बजेदेखि ७ असोज विहाि १०:०० बजेसम्म 

 

 

घििा साराांश 

घििा खजल्ला घििा वििरण/सांख्या मतृक बेपत्ता घाईते प्रनतकायय 

आगलागी 

मकिािपरु 
हेिौडा उ.म.ि.पा.-१६ हविया खथित एक 
ह्याचररको फोहोर जलाउि ेक्रममा आगलागी 
हुुँदा २८ बवषयया १ परुुष घाईते। 

0 0 १ घाईतेलाई िप उपचारको 
लागी भरतपरु खचतिि तफय  
पठाईएको । 

झापा 

दमक ि.पा.-८ खथित एक घरमा सांचालि 
गरेको नसरक डथिा बिाउि ेपसलमा अचािक 
आगलागी हुुँदा ७ लाि रुपैया बराबरको 
क्षनत। 

0 0 0 इ.प्र.का.दमकबाि 

प्र.िा.नि.को कमाण्डमा 
िोली िविई गएको । 

काथकी 
पोिरा म.ि.पा.-९ िागढुङा खथित एक घरमा 
सञ्चालि गरेको फमय हाउसमा अचािक 
आगलागी ।क्षनतको नबिरण आउि बाुँकी। 

0 0 0 थिानियिासी र दमकलको 
सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण गरेको । 

सिेुत 

िीरेन्त्रिगर ि.पा.-१ खथित एक िेम्पोपाकय  
िखजक रहेको १ िां. िडा कायायलयको भििमा 
विद्यतु सिय भई आगलागी हुुँदा फनियचरका 
सामािहरु र कागज परहरु जली िष्ट। 

0 0 0 प्र.चौ. बाङगनेसमलबाि 
िोली िविई गई 

थिानियको सहयोगमा 
आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रणमा। 

पवहरो 
 

 

 

सोलिुमु्ब ु
सोलिुमु्ब ु महाकुलङु गा.पा.-१ लोचिपाकय  
खथित सोताङबङु र छेथकाम सडक िण्डमा 
पवहरो झरी बािो अिरोध। 

0 0 0 प्र.चौ बङु बाि प्र.स.नि.को 
कमाण्डमा िोली िविई 
गएको । 

गलु्मी 
रेसङु्गा ि.पा.-१० मोहोराई खथित दईु गोठ 
अनबरल बषायको कारण पवहरो आई गोठ 
भखककई 2 ििा पशकुो मकृय ु। 

0 0 0 खज.प्र.का.बाि प्र.िा.नि.को 
कमाण्डमा िोली िविई 
गएको । 

नसन्त्धपुाल्चोक 
बाह्रनबसे ि.पा.-९ जरेु खथित अरनिको 
राजमागयमा मािीबाि ढुगा मािो लेदो सवहतको 
पवहरो आई बािो अिरोध। 

0 0 0 प्र.िा.नि.को कमाण्डमा 
िोली ििीई गई बािो 
िलुाउि पहल गरेको । 

जम्मा सांख्या ७ ७ 0 0 १  

 

 

 

 

 
  घटना संख्या 
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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। 

दैनिक िषाय (Daily Precipitation) को साराांशः  

असोज ०६ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि असोज ०७ गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको िषाय 
आज नमनत २०७८/०६/०७ गते नबहाि ०८:४५ बजे २३२ ििा िषाय मापि केन्त्रहरु (मािब सांचानलतः ७५ 
र थिचानलतः १५७) मा मापि गररएको गत २४ घण्िाको िषायको वििरण अिसुार १२३ ििा केन्त्रमा िषाय 
भएको छ (िक्सा १)। उक्त केन्त्रहरु मध्ये सबैभन्त्दा बढी िषाय (७२.० नम. मी.) रामेछाप खजल्लाको मन्त्िली 
केन्त्रमा भएको छ। िषाय मापि गररएका केन्त्रहरु मध्ये ३७ ििा केन्त्रमा १० नम. मी. भन्त्दा बढी, १० ििा 
केन्त्रमा २५ नम. मी. भन्त्दा बढी र २ ििा केन्त्रमा ५० नम. मी. भन्त्दा बढी िषाय भएको छ। 

िक्सा १: असोज ०६ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि असोज ०७ गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको िषाय (नम. मी.) 

२०७८ िैशाि १ देखि असोज ७ गते सम्मका विपद्का प्रमिु घट्िाहरुको वििरण 

घििा घििा सांख्या मतृक िेपत्ता घाईते प्रभावित पररिार अिमुानित क्षनत रु. 
पवहरो २६२ 

 

 

८0 ८ ९१ २८९ ३४५४५000 

बाढी १२0 ३८ ३२ १३ २१७ ७८३९१५00 

अविरल बषाय ३१७ 

 

१६ 0 ३५ ४0३ ११९१0७५00 

चट्याङ्ग १६४ ४८ 0 १३६ 

 

२३२ १६३२९८३0 

सपयदांश १९ १६ 0 ४ २0 0 

आगलागी ७१४ 

 

 

१६ 0 १२१ ८७0 ७५७२३0२१२ 

डढेलो ६२ ३ 0 १ २८ ४५0000 

हािाहरुी ३४ १ १ ४ १0७ ५९७४000 

जिािर आक्रमण १३४ २२ 0 ७९ १९३ ३५0४८00 

जम्मा १८२६ २४० ४१ ४८४ २३५९ १०१५५३२८४२ 

http://www.twitter.com/ndrrma
http://www.facebook.com/ndrrma/videos
https://www.youtube.com/NDRRMA
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दैनिक न्त्यूितम तापक्रम (Daily Minimum Temperature) र अनधकतम तापक्रम (Daily Maximum 

Temperature) को  साराशः  

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

 

िक्सा ३: असोज ०५ गते साुँझ ०५:४५ बजे देखि गते 
असोज ०६ साुँझ ०५:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको 
अनधकतम तापक्रम (नडग्री सेखल्सयस) 

तानलका १: २०७८/०६/०७ गते नबहाि ०८:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको न्त्यूितम 
तापक्रम र २०७८/०६/०६ गते साुँझ ०५:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको अनधकतम 
तापक्रमको वििरण। 

तापक्रम (नड.से) न्त्यिुतम तापक्रम (केन्त्र सांख्या) अनधकतम तापक्रम (केन्त्र सांख्या) 
५ देखि १०  1 − 

१० देखि १५  5 − 

१५ देखि २०  28 1 

२० देखि २५  24 10 

२५ देखि ३०  19 26 

३० देखि ३५  − 40 

३५ देखि ४०   − 1 

जम्मा केन्त्र सांख्या )ििा(  77 78 

सबैभन्त्दा बढी/केन्त्र,खजल्ला 26.5 नड.से./लखुम्बिी, रुपन्त्देही 35.8 नड.से./दमु्कौली, ििलपरु 
सबैभन्त्दा बढी/केन्त्र,खजल्ला 8.० नड.से/हमु्दे, मिाङ 16.3 नड.से/हमु्दे, मिाङ 

 

 

 

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

 

िोिः- नड. से. =  नडग्री सेखल्सयस 

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

