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दैनिक विपद् बलेुविि 

 कानतिक १ विहाि १०:०० बजेदेखि २ कानतिक विहाि १०:०० बजेसम्म 

 

 

घििा साराांश 

घििा खजल्ला घििा वििरण/सांख्या मतृक बेपत्ता घाईते प्रनतकायि 

अविरल िर्ाि 

कालीकोि 
महाबै गा.पा.-७ राम्िी खथित एक घर 
भखककदा पूणि रुपमा क्षनत भइ एक १८ 
बर्ीया बानलकाको मकृय।ु  

1 0 0 चौकीबाि प्र.स.नि.को 
कमाण्डमा िोली िविई 
गएको।  

गलु्मी 
सकयिनत गा.पा.-६ डहरे िोलामा एक 
बोलेरो गाडी िोला तिे क्रममा िोलाले 
बगाई िेपत्ता।  

0 0 0 ई.प्र.का.जोहाङ्गबाि 

प्र.िा.नि.को कमाण्डमा िोली 
ििीई गएको। 

बझाङ्ग 
केदारथय ुगा.पा.-१ िारीगौडािोला खथित 

आएको बाढीले जयपथृ्िी राजमागिमा 
अिरोध। 

0 0 0 प्र.चौ. रायलबाि प्र.स.निको 
कमाण्डमा िोनल िविई 
गएको। 

पवहरो 

डडेलधरुा 
गन्यापधरुा गा.पा.-१ भाककाडा खथित 
एक फेन्सी थिोरमा पवहरो आई ६ 
बर्ीया एक बानलका च्यावपएर घाईते। 

0 0 1 प्र.चौ. भाककाडा र 
खज.प्र.का.बाि िोली  िविई 
गएको।  

प्यठुाि 

सरूमारािी गा.पा.-४ िहरे खथित 
भालिुाङ-प्यूठाि सडक िण्डमा अनबरल 
बर्ािको कारण बािो मानिबाि पवहरो 
िसी सडक अबरोध।  

0 0 0 भने्न प्र.चौ.बड्डाडा प्यूठािबाि 
प्र.स.नि.को कमाण्डमा िोली 
ििीई गएको।  

अछाम 
चौरपािी गा.पा.-६ दनुिभािर खथित 
हाईिे सडक िण्डमा अनबरल बर्ािका 
कारण पवहरो आई सडक अबरोध। 

0 0 0 प्र.चौ.चौिटेु्टबाि प्रसनिको 
िोली िविई गएको। 

डोिी 
जोरायल गा.पा.-१ नभमदत्त राजमागि 
खथिनत अनबरल बर्ािका कारण मानिबाि 
पवहरो आई बािो पूणि रुपमा अबरोध।  

0 0 0 प्र.चौ. घण्िेश्वरबाि 
प्र.स.निको कमाण्डमा िोनल 
िविई गएको।  

बझाङ्ग 
नबकिडखचर गा.पा.-५ बोहरािोल खथित 
घरमा मानिबाि पवहरो आई ३ घरहरु 
आांखशक रुपमा क्षनत।  

0 0 0 प्रहरी बेस देउलेि 
बझाङबाि िोनल िविई 
गएको।  

बझाङ्ग 
नबकिडखचर गा.पा.-२ पैरा खथित 
जयपथृ्िी राजमगिमा सडक मानिबाि 
पवहरो आई बािो अिरोध।  

0 0 0 प्रहरी  चौकी नबकिडखचरबाि 

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

पाल्पा 
पबुििोला गा.पा.:३ सेफतको नभर खथित 

मानिबाि पवहरो झरी तािसेि-रामपरु 
पक्कि सडक िण्ड पूणिरुपमा अबरोध।  

0 0 0 प्र.चौ.ताहुुँबाि प्र.ह.को 
कमाण्डमा िोली िविई 
गएको।  

कैलाली 
चरेु गा.पा.-३ सल्लाघारी  खथित नभमदत्त 
राजमागिमा सडक मानिबाि पवहरो िसी 
बािो पूणिरुपमा अबरोध। 

0 0 0 ई.प्र.का.फल्िुडेबाि 
प्र.िा.नि.को कमाण्डमा िोनल 
िविई गएको। 

  २ कार्तिक २०७८ 

नेपाल सरकार 

गृह मन्त्रालय 

रार्रिय र्िपद् जोखिम नू्यनीकरण तथा व्यिस्थापन प्रार्िकरण 
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आगलागी 

उदयपरु 

रौतामाई गा.पा.-६ भाते खथित एक 
बाख्रा िोरमा आगलागी हुुँदा २१ ििा 
पाठाको जनल मकृय ुभई २ लाि २६ 
हजार रुपैया बराबरको क्षनत। 

0 0 0 प्र.चौ. साउिेबाि प्रसनिको 
कमाण्डमा िोली िविई 
गएको। 

धिरु्ा 

बिेश्वर गा.पा.-५ चन्रपरु खथित एक 
घरको भान्सामा िािा ग्यास नलक भई 
आगलागी भई १ लाि २० हजार रुपैया 
बराबरको क्षनत। 

0 0 0 प्र.चौ. बिेश्वरबाि 
प्र.स.नि.को िोनल िविई गई   
थिानियको सहयोगमा आगो 
नियन्रणमा। 

िबलपरासी 
पखिम 

रामग्राम ि.पा.-४ खजतपरु खथित एक 
गोठमा अचािक आगलागी हुुँदा गोठ 
पूणिरुपमा जनल २५ हजार रुपैया 
बराबरको क्षनत।  

0 0 0 खज.प्र.का.ििलपरासी 
पखिमबाि िोली ििीई गई 
आगो पूणिरुपमा 
नियन्रणमा। 

बाढी 

कन्चिपरु 
नभमदत्त ि.पा.-१२ ओदाली र ऐरीघाि 
खथित महाकाली िदीमा आएको बाढीले 
१५० घर डिुािमा।  

0 0 0 ई.प्र.का.गड्डाचौकी र स.ुप. 
गलु्म कञ्चिपरुबाि िोली 
ििीई गएको।  

कन्चिपरु 

दोधारा चादिी ि.पा.-१० कुतीया कभर 
शान्तीिोल,बैदीफािा र निशािीिोल 
खथित महाकाली िदीमा पािीको सतह 
िढी ७० घर पररिार डिुािमा।  

0 0 0 ई.प्र.का.दोधाराबाि प्र.नि.को 
कमाण्डमा िोली ििीई 
गएको।  

 

बझाङ 
नबकिडखचर गा.पा.-८ खथित कलांगा 
िदीमा पािीको सतह िढी एक प्र.पोष्ट 
डिुािमा। 

0 0 0 ७ जिा प्रहरीहरु खशक्षोदय 
मा.नब.भििमा गई आश्रय 
नलईरहेको। 

बक्कदिया 
गरेुिा गा.पा.-३ सिकिी खथित 
कणािली िदीको पािीको सतह िढी १५ 
घर पररिार डिुािमा।  

0 0 0  

जम्मा सांख्या १४ १८ १ 0 १  

विपद्का घििा सम्बन्धी सूचिा र सन्देशका लानग https://www.youtube.com/NDRRMA मा जािहुोला। 

२०७८ िैशाि १ देखि कानतिक २ गते सम्मका विपद्का प्रमिु घट्िाहरुको वििरण 

घििा घििा सांख्या मतृक िेपत्ता घाईते प्रभावित पररिार अिमुानित क्षनत रु. 
पवहरो २६६ 

 

 

 

८१ ८ ९२ २९४ ३४५४५००० 

बाढी १२४ ४० ३२ १३ २२० १०८३९१५०० 

अविरल बर्ाि ३२४ 

 

 

१७ ० ४६ ४२१ १२००९७५०० 

चट्याङ्ग १७५ ४९ ० १५८ 

 

२५७ १६४६४८३० 

सपिदांश २३ २० ० ४ २४ ० 

आगलागी ८०१ 

 

 

१८ ० १४४ ९५५ ७८३९४९६४२ 

डढेलो ६२ ३ ० १ २८ ४५०००० 

हािाहरुी ३५ १ १ ४ १०७ ६१७४००० 

जिािर आक्रमण १५० २८ ० ८९ २११ ३५०४८०० 

महामारी १ ३ ० ६९१ ६९४ ० 

जम्मा १९६१ २६० ४१ १२४२ ३२११ १०७३५७७२७२ 

https://www.youtube.com/NDRRMA
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दैनिक िर्ाि (Daily Precipitation) को साराांशः  

काखत्तक ०१ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि काखत्तक ०२ गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको िर्ाि 
आज नमनत २०७८/०७/०२ गते नबहाि ०८:४५ बजे 215 ििा िर्ाि मापि केन्रहरु (मािब सांचानलतः 
63 र थिचानलतः १5२) मा मापि गररएको गत २४ घण्िाको िर्ािको वििरण अिसुार 209 ििा केन्रमा 
िर्ाि भएको छ (िक्सा १)। उक्त केन्रहरु मध्ये सबैभन्दा बढी िर्ाि (361.0 नम. मी.) डडेलधरुा खजल्लाको 
साहिुकि  केन्रमा भएको छ। िर्ाि मापि गररएका केन्रहरु मध्ये 169 ििा केन्रमा १० नम. मी. भन्दा बढी, 
138 ििा केन्रमा २५ नम. मी. भन्दा बढी, 91 ििा केन्रमा ५० नम. मी. भन्दा बढी, 36 ििा केन्रमा 
१०० नम. मी. भन्दा बढी, १5 ििा केन्रमा १५० नम. मी. भन्दा बढी र 5 ििा केन्रमा 200 नम. मी. 
भन्दा बढी िर्ाि भएको छ। 

िक्सा १: काखत्तक ०१ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि काखत्तक ०२ गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको िर्ाि (नम. मी.) 

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

Temperature) को  साराशः  

 

िक्सा २: काखत्तक ०१ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि काखत्तक 
०२ गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको न्यिुतम 
तापक्रम (नडग्री सेखल्सयस) 

िक्सा ३: असोज ३१ गते साुँझ ०५:४५ बजे देखि गते 
काखत्तक ०१ साुँझ ०५:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको 
अनधकतम तापक्रम (नडग्री सेखल्सयस) 
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तानलका १: २०७८/०७/०२ गते नबहाि ०८:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको न्यूितम तापक्रम 
र २०७८/०७/०१ गते साुँझ ०५:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको अनधकतम तापक्रमको वििरण। 

तापक्रम (नड.से.) न्यिुतम तापक्रम (केन्र सांख्या) अनधकतम तापक्रम (केन्र सांख्या) 
५ देखि १०  १ − 

१० देखि १५  २ २ 

१५ देखि २०  २३ ४ 

२० देखि २५  ३३ १६ 

२५ देखि ३०  २ २७ 

३० देखि ३५  − १० 

३५ देखि ४०   − १ 

जम्मा केन्र सांख्या )ििा(  ६१ ६० 

सबै भन्दा बढी/केन्र,खजल्ला 
२५.० नड.से./पसाि र सेमारी, 

परासी 
३५.८ नड.से./दमु्कौली, ििलपरु 

सबै भन्दा बढी/केन्र,खजल्ला ५.१ नड.से./जोमसोम, मथुताङ १४.८ नड.से./लेते, मथुताङ 

 

 

 

 

 

िर्ाि तिा जलिाय ुसम्बन्धी िप जािकारीको लानग www.dhm.gov.np/climate/मा हेिुिहोस। 

िोिः- नड.से. =  नडग्री सेखल्सयस 
    ए.पो. = एअरपोिि 

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

