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घििा साराांश 

घििा खजल्ला घििा वििरण/सांख्या मतृक बेपत्ता घाईते प्रनतकायि 

पवहरो 

सिुसरी 

धराि उ.म.ि.पा.१३ िागेश्वर मागि खथित 
एक घरको मानिबाि पवहरो आई घर 
परुरदा ८ बर्षीय एक बानलका र ४ बर्षीय 
एक बालकको मतृ्य।ु  

२ 0 0 ई.प्र.का.धरािबाि प्र.नि.को 
कमाण्डमा र स.प्र.ब.लको 
िोली िविई गएको।   

डडेल्धरुा 

अमरगढी ि.पा.-१ तडीपािा खथित एक 
घरमा पवहरो आई घर पूणिरुपमा क्षनत 
भई. २५ बर्षीय एक मवहला र ७ बवर्षिया 
एक बालक घाईते  ५ चौपाया र २२ 
ििा कुिरुा परुरईएको।  

0 0 2 प्र.िा.नि. कणि घनति को 
कमाण्डमा १० जिाको 
िोनल िविइएको ।  

डोिी 

डोिी ददपायल नसलगढी ि.पा.-६ पैया 
भन्ज्याङ अखणतोला खथित एक घर 
पवहरोले परुरई २ ििा गोरु, १ भैसी, २० 
ििा बाख्राको मतृ्यू। 

0 0 0 अ.प्र.पो.नसलगढीबाि 
प्रसनिको कमाण्डमा िोली 
िविई गएको। 

बझाङ 
जयपथृ्िी ि.पा.-२ खथित एक घरमा 
पवहरो आउदा घर र शौचालयमा क्षनत।  

0 0 0 ि.प्र.का.चैिपरुबाि िोली 
िविई गएको । 

बझाङ 
जयपथृ्िी ि.पा.-९ खथित एक 
ग्यारेजकोको मानिबाि पवहरो आई पसल 
नभत्र रहेका सबै सामग्रीहरु परुरएको। 

0 0 0 नब.स.ुगाडि देिलबाि प्र.ह.को 
कमाण्डमा िोली िविई 
गएको।  

बझाङ 
जयपथृ्िी ि.पा.-३ खथित एक घरमा 
पछाडीबाि पवहरो आई घर आखशक 
रूपमा क्षनत। 

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

बझाङ 
बङु्गल ि.पा.-६ खथित एक घरमा पवहरो 
आई घर भखत्कई  पूणिरूपमा क्षनत।  

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

दाच ुिला 
महाकाली ि.पा.-२ बडाली गाउँ खथित 
चार घरमा पवहरो आई घर पूणिरुपमा  
भखत्कएको।  

0 0 0 खज.प्र.का.दाच ुिलाबाि 
प्र.स.नि.को कमान्जडमा िोली 
िविई गएको। 

कानलकोि 
महाबै गा.पा.-२ ओदा खथित एक गोठमा 
पवहरो आई भखत्कदा २ ििा गाईको 
मतृ्य।ु 

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

मगु ु
ित्याड गा.पा.-४ पैि ुखथित एक घरमा 
रहेको बाख्रा िोरमा पवहरो आई पूणि 
रुपमा परुरदा ५ बाख्रा बेपता। 

0 0 0 प्र.स.नि.को कमान्जडमा िोली 
िविई गएको।  
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पवहरो 
 

बैतडी 
खशििाि गा.पा.-६ बसेडी खथित एक 
घरमा पवहरो आउदा घर पूणि रुपमा 
परुरदा दईु मवहला र एक बालकको मतृ्य ु 

३ 0 ० प्रहरी िोली िविई गएको। 

बैतडी 

सिैुया गा.पा.-५ नबथिपाली खथित एक 
घरमा पवहरो आउदा घर पूणि रुपमा 
परुरदा ७१ बर्षीय एक मवहलाको मतृ्य ु
र दईु जिा घाइते । 

१ 0 २ प्रहरी िोली िविई 
गएको।िोजी कायि जारी 
रहेको। 

धिकुिा 
चौनबसे गा.पा.-१ गडेरे खथित एक घरमा 
पवहरो आउदा घर पूणिरुपमा परुरदा ६ 
जिा घाइते र ६ जिाको मतृ्य ु 

६ 0 ६ प्रहरी िोली िविई 
गएको।िोजी कायि जारी 
रहेको। 

डोिी 

खशिर िपा.-११ खथित बािोमा 
वहडीरहेको अिथिामा मानिबाि ढुांगा 
सवहतको पवहरो िथदा ३६ बर्षीय एक 
मवहलाको मतृ्य ु। 

१ ० ० प्रहरी िोली िविई गएको। 

डोिी 
जोरायल गा.पा.-३ र ४ खथित दईु घरमा 
पवहरो आउदा घर पूणि रुपमा परुरदा ७ 
जिाको मतृ्य ुर १ जिा घाइते। 

७ ० १ प्रहरी िोली िविई गएको। 

डोिी 
सायल गा.पा.-१ र ५ खथित दईु घरमा 
पवहरो आउदा घर पूणि रुपमा परुरदा २  
जिा घाइते र २ जिाको मतृ्य ु। 

३ १ ५ प्रहरी िोली िविई गएको। 

हमु्ला 
िापुििाि गा.पा.-५ िरेलगाउमा पवहरो 
आई घर परुरदा २ जिा घाइते र ४ 
जिाको मतृ्य ु। 

४ २ ० प्रहरी िोली िविई 
गएको।िोजी कायि जारी 
रहेको। 

बाजरुा थिामीकानतिक गा.पा.-१ मझगाउमा 
पवहरो आउदा २७ घर नबथिावपत। 

० ० ० प्रहरी िोली िविई गएको। 

ईलाम 
फाकिोक िइु गा.पा.-१ दठन्जगरेु खथित 
एक घरमा पवहरो आउदा २ जिा घाइते 
र २ जिाको मतृ्य ु। 

२ ० २ प्रहरी िोली िविई गएको। 

ईलाम 
सूयोदय ि.पा.-३ खथित एक घरमा पवहरो 
आई परुरदा ४५ बवर्षिया एक मवहला 
बेपता। 

० १ ० प्रहरी िोली िविई गएको। 

पाचिर वफददम ि.पा.-४ जोरसाल खथित एक 
घरमा पवहरो आई परुरदा २ जिाको मतृ्य ु

२ ० ० प्रहरी िोली िविई गएको। 

पाचिर कुम्बाक गा.पा.-४ लाक्िोपा खथित एक 
घरमा पवहरो आई परुरदा १ जिाको मतृ्य ु

१ ० ० प्रहरी िोली िविई गएको। 

पाचिर 
फल्गिुान्जदि गा.पा.-३ मा पवहरो जाँदा 
६ जिा घाइते, १ जिा बेपता र २ 
जिाको मतृ्य।ु 

१ १ ६ प्रहरी िोली िविई गएको। 

पाचिर नमक्लाजुांग गा.पा.-५ खथित एक घरमा 
पवहरो आई परुरदा १ जिाको मतृ्य।ु 

१ ० ० प्रहरी िोली िविई गएको। 

सांििुासभा 

चैिपरु ि.पा.-११ सभािोला-लेगिुा 
सडक िण्ड खथित पवहरो पन्जछाउि े
क्रममा मानिबाि ढुांगा झरी ३० बवर्षिया 
एक परुुर्षको घाईते।  

० ० १ अ.प्र.पोष्ट सभािोला र 
अ.प्र.पोष्ट केिाबेसीबाि 
प्र.स.नि.को कमाण्डमा िोली  
िविई गएको   



३ 

 

हािाहरुी कैलाली 

धिगढी उप-म.ि.पा.-१३ राजपरु नबष्ण ु
िोल एक िररद नबक्री केन्जरको घरमा 
हािाहरुीको कारण देिाल भत्कीई २ 
लाि रुपैया बराबरको क्षनत।  

१ 0 २ प्र.चौ. कैलालीगाउबाि 
प्र.स.नि.को कमाण्डमा िोली 
िविई गएको। 

अविरल िर्षाि 

डोिी 

सायल गा.पा.-६ मेल्लेि खथित एक घर 
भत्की ११ बर्षीय एक बालकको मतृ्य ु
र एक मवहला, १४ बर्षीय एक  बालक 
र ७ बर्षीय एक बानलका घाईते।  

1 0 3 ई.प्र.का. आदशिबाि प्र.नि. 
को कमाण्डमा िोली िविई 
गएको।  

जमु्ला 

तातोपािी गा.पा.-८ िोप्ला खथित 
घटे्टिोलामा पािीको बहाब बढी एक लघ ु
जलविद्यतुको पािर हाउस िखजक रहेको 
५ ििा घट्ट र झलुङु्गे पलु बगाई 
पूणिरुपमा क्षनत।  

0 0 0 पोष्टबाि प्र.ह.को कमाण्डमा 
िोली िविई गएको। 

बागलङु 
तारािोला गा.पा.-४ दलािम खथित नसप 
जोडिे एक पलु बगाएको।  

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

कैलाली भजिी ि.पा.-८ िैरा जागािोल खथित 
एक घर भखत्कएको।  

0 0 0 प्र.चौ.जिकुरबाि िोनल 
िविई गएको। 

ताप्लेजङु 

फुङनलङ ि.पा-२ हान्जरङु खथित एक 
घरको पवहलो तलाको नभत्ता र ट्िाइलेि 
समेत भखत्कई ५० हजार रुपैया 
बराबरको क्षनत। , 

0 0 0 

- 
 

धिकुिा 
महालक्ष्मी ि.पा.-१ खथितमा एक 
नबधालयको कम्पाउण्ड िाल अन्जदाजी 
१५ नमिर जनत भत्की क्षनत।  

0 0 0 प्रचौ  मारेककिहरेबाि 
प्रसनिको कमाण्डमा िोली 
िविई गएको।  

धिकुिा 

धिकुिा ि.पा.-३ कागते खथित एक कृर्षी 
फमिमा दखक्षण पट्टीको िाल भखत्कदा 
फमिमा  पानलएकका १५० ििा 
कुिरुाको मतृ्य।ु   

0 0 0 

खजप्रकािाि िोली िविई 
गएको। 

कञ्चिपरु 

शकु्लाफाँिा िगरपालीका १ बन्जशाह र 
१२ कालागौडी खथित िेतबारीमा कावि 
रािेको धािबाली बगाई ५ लाि २२ 
हजार रुपैया बराबरको क्षनत। 

0 0 0 अ.प्र.पोष्ट बन्जशाहबाि 
प्र.िा.नि.को कमाण्डमा 
िोली िविई गएको।  

बझाङ जयपथृ्िी ि.पा.३ खथित डङु्गरी िोला 
पसी ३५ घर विथिावपत।  

0 0 0 प्रहरी र सेिाको सयकु्त 
िोली िविई गएको।  

बाढी 

ईलाम 
देईमाई ि.पा.-२ खथित िोलामा आएको 
बाढीले बगाउदा ४५ बर्षीय एक 
मवहलाको मतृ्य।ु 

१ ० ० प्रहरी िोली िविई गएको। 

बझाङ 

नबत्िडखचर गा.पा.-८ ददक्लानसतल खथित 
१९ जिा साकी पररिारका र ५ जिा  
पाकी पररिारका गरर २३ जिा बाढीले 
बगाई बेपता।  

0 0 २३ खजल्ला प्रहरी कायािलयबाि 
िोली िविइ गएको।  

बझाङ 

छनबसपनिभेरा गा.पा.-१ पारीडगल खथित   
सेती िदीमा आएको बाढीले १३ घर 
डबुािमा, ७ पररिारलाई सरुखक्षत 
थिािमा साररएको।  

0 0 0 खजल्ला प्रहरी कायािलयबाि 
िोली िविइ गएको।  
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बझाङ 
छनबसपानिभेरा गा.पा.-१ खथित नति 
घरमा सेनत िददमा पािीको बहाि बढ्ि 
गई किाि गरी घरहरू बगाएको।  

0 0 0 प्र.चौ. मिेलाबाि प्र.स.नि.को 
कमाण्डमा िोली िविइ 
गएको।  

बझाङ 

तलकोि गा.पा.-३ र ५ को रातापािी 
खथित सेनत िदद मानि निमािण गररएको 
मोिोरेबल पलु िददको पािीको बहाब 
बढ्ि गई बगाई लगकेो। 

0 0 0 प्र.चौ. मेलनबसेिा बझाङबाि 
प्र.स.नि. चक्र देब भट्टको 
कमाण्डमा िोली िविई 
गएको। 

बददिया 
गरेुिा गा.पा.-२ र ३ सिकिी खथित 
कणािली िदीको पािीको सतह िढी ९५ 
घर डिुािमा।  

0 0 0 - 

बददिया 
राजापरु ि.पा.-१ र २ ियनुिया खथित 
कणािली िदीको पािीको सतह िढी 
८६८ घर पररिार डिुािमा।  

0 0 0 - 

कैलाली 
मोहन्जयाल गा.पा.-४ खिम्डी खथित 
ठुनलगाडमा  पािीको सतह िढी ५० 
बर्षीय एक परुुर्ष र एक मवहला बेपता।  

0 0 २ - 

बैतडी 
नसगास गा.पा.-५ दुांगाड खथित सेती 
िदीको पािीको सतह िढी १५० घर 
पररिार डिुािमा परर नबथिावपत। 

0 0 ३ प्रहरी िोली िविई 
गएको।िोज तिा उद्दार  
कायि जारी रहेको। 

उदयपरु 
नत्रयगुा ि.पा.-५ खथित िोररयािोलामा 
आएको बाढीले बगाउदा ४० बर्षीय एक 
परुुर्षको मतृ्यू। 

१ 0 ० प्रहरी िोली िविई गएको। 

झापा दमक ि.पा.-७ पशहुािडाँडा खथित रतिुा 
िोलामा आएको बाढीले ७ घर बगाएको  

0 ० 0 ईप्रका दमकबाि िोली 
िविई गएको। 

झापा 

गौररगज गा.पा.-१ खथित जोडा बखथतमा 
माइिोलामा आएको बाढीले ४० घर 
पररिार डिुाि र उक्त पररिारहरुलाई 
सरुखक्षत राखिएको।  

0 ० 0 प्र.चौ.कुखिबारी िोली    
िविई गएको। 

नसन्जधलुी 

वफक्कल गा.पा.-४ खथित मामा घरबाि 
घर फकि िे क्रममा िोला तदाि िोलामा 
आएको बावढले बगाई २२ बवर्षिया एक 
मवहलाको मतृ्य।ु 

1 ० 0 चौकीबाि प्र.स.नि को 
कमाण्डमा िोली ििीई 
गएको।  

आगलागी 
मोरङ 

रतिुामाइ ि.पा-४ आमबरी चोक खथित 
एक घरमा सांचालि गरेको होिल र 
वकरािा पसलमा करेन्जि सि भई अचािक 
आगलागी हुँदा घर जनल पूणिरुपमा क्षनत 

भई १० लाि रुपैया बाराबरको क्षनत। 

0 ० 0 इप्रका नसजिुा र प्रचौ 
झवुकि याबाि िोनल र सप्रबल 
सौठाबाि सप्रनि र दमकल 
समेतको सहयोगमा आगो 
नियन्जत्रणमा। 

काथकी 
अन्नपणुि गा.पा.-१ िल्लापािी खथितएक 
घरमा नबजलुी सिि भई आगलागी हदुाँ १ 
लाि ५० हजार रुपैया बराबरको क्षनत।  

0 ० 0 प्र.चौ.िौडाडाबाि प्र.स.नि. 
िोली ििी  गएको ।   

जम्मा सांख्या २६ ५० ३९ ५ ५८  

 

 

 



३ 

 

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

दैनिक िर्षाि (Daily Precipitation) को साराांशः  

काखत्तक ०२ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि काखत्तक ०३ गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको िर्षाि 
आज नमनत २०७८/०७/०३ गते नबहाि ०८:४५ बजे २१७ ििा िर्षाि मापि केन्जरहरु (मािब सांचानलतः ५३ र थिचानलतः 
१६४) मा मापि गररएको गत २४ घण्िाको िर्षािको वििरण अिसुार २०८ ििा केन्जरमा िर्षाि भएको छ (िक्सा १)। उक्त 
केन्जरहरु मध्ये सबैभन्जदा बढी िर्षाि (३९८.२ नम. मी.) सिुसरी खजल्लाको तरहरा केन्जरमा भएको छ। िर्षाि मापि गररएका 
केन्जरहरु मध्ये 16८ ििा केन्जरमा १० नम. मी. भन्जदा बढी, १२३ ििा केन्जरमा २५ नम. मी. भन्जदा बढी, ८३ ििा केन्जरमा 
५० नम. मी. भन्जदा बढी, ३४ ििा केन्जरमा १०० नम. मी. भन्जदा बढी, २१ ििा केन्जरमा १५० नम. मी. भन्जदा बढी, १२ 
ििा केन्जरमा 200 नम. मी. भन्जदा बढी, ९ ििा केन्जरमा 2५0 नम. मी. भन्जदा बढी  र ४ ििा केन्जरमा ३00 नम. मी. 
भन्जदा बढी िर्षाि भएको छ। 

 
िक्सा १: काखत्तक ०२ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि काखत्तक ०३ गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको िर्षाि (नम. मी.) 

२०७८ िैशाि २ देखि कानतिक ३ गते सम्मका विपद्का प्रमिु घट्िाहरुको वििरण 

घििा घििा सांख्या मतृक िेपत्ता घाईते प्रभावित पररिार अिमुानित क्षनत रु. 
पवहरो २८३ 

 

 

 

 

१०१ १९ ९२ ३१५ ३४५४५००० 

बाढी १३५ ४१ ३३ १३ २४४ १०८३९१५०० 

अविरल बर्षाि ३२७ 

 

 

१७ ० ४६ ४२२ १२००९७५०० 

चट्याङ्ग १७५ ४९ ० १५८ 

 

२५७ १६४६४८३० 

सपिदांश २३ २० ० ४ २४ ० 

आगलागी ८०३ 

 

 

१८ ० १४४ ९५७ ७८५०९९६४२ 

डढेलो ६२ ३ ० १ २८ ४५०००० 

हािाहरुी ३६ १ १ ४ १०८ ७३७४००० 

जिािर आक्रमण १५० २८ ० ८९ २११ ३५०४८०० 

महामारी १ ३ ० ६९१ ६९४ ० 

जम्मा १९९५ २८१ ५३ १२४२ ३२६० १०७५९२७२७२ 

https://www.youtube.com/NDRRMA
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दैनिक न्जयूितम तापक्रम (Daily Minimum Temperature) र अनधकतम तापक्रम (Daily Maximum 

Temperature) को  साराशः 

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

िक्सा ३: काखत्तक ०१ गते साँझ ०५:४५ बजे देखि गते 
काखत्तक ०२ साँझ ०५:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको 
अनधकतम तापक्रम (नडग्री सेखल्सयस) 

तानलका १: २०७८/०७/०३ गते नबहाि ०८:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको न्जयूितम तापक्रम 
र २०७८/०७/०२ गते साँझ ०५:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको अनधकतम तापक्रमको वििरण। 

तापक्रम (नड.से.) न्जयिुतम तापक्रम (केन्जर सांख्या) अनधकतम तापक्रम (केन्जर सांख्या) 
५ देखि १० ३ १ 

१० देखि १५ ९ १ 

१५ देखि २० १९ ९ 

२० देखि २५ २२ १८ 

२५ देखि ३० − २२ 

३० देखि ३५ − ५ 

जम्मा केन्जर सांख्या )ििा(  ५३ ५६ 

सबै भन्जदा बढी/केन्जर,खजल्ला २४.० नड. से./तौनलहिा 
कवपलबथत ुर लखुम्ििी, रुपन्जदेही 

३२.१ नड.से./भैरहिा (ए.पो.) 
रुपन्जदेही 

सबै भन्जदा बढी/केन्जर,खजल्ला ६.० नड.से./नसनमकोि, हमु्ला ७.६ नड.से./नसनमकोि, हमु्ला 
 

 

 

 

 

िर्षाि तिा जलिाय ुसम्बन्जधी िप जािकारीको लानग www.dhm.gov.np/climate/मा हेिुिहोस। 

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

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

