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दैनिक विपद् बलेुविि 

५ िैशाख विहाि १०:०० बजेदेखख ६ िैशाख विहाि १०:०० बजेसम्म 

 

 

 

घट्िा साराांश 

घििा खजल्ला        घििा वििरण/सांख्या मतृक घाईते प्रनतकायय 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आगलागी 
 

 

 

 

 

मोरङ बवुिगांगा गा.पा.- २ सखखथित  एक घरमा 
खािा पकाउि ेक्रममा ग्यास नलक भई 
आगलागी हुुँदा घर पूणयरुपमा जनल 2लाख रुपैया 
बराबरको क्षनत। 

० ० Crv बाुँसबारीबाि प्र.स.नि.को 
कमाण्डमा िोली खवि गई थिािीय र 
दमकलको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 

पाुँचिर याङिरक गा.पा.-  ६मासेखथित  एक घरमा खोले 
पकाउि े क्रममा आगलागी हुुँदा ७लाख रुपैया 
बराबरको क्षनत। 

० ० अ.प्रचौ गणेशचौकबाि प्र.ह.को 
कमाण्डमा िोली खवि गई थिािीयको 
सहयोगमा आगो पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

कवपलबथत ु नबजयिगर गा.पा.-१जौिाबराठखथित दशगजा 
िखजकै रहेको भारतको खेतमा गुँहकुो ठुिोमा 
लगाएको आगो िपेालको भनुममा सखल्कई २घर र   
१ गोठ जनल १३लाख ५०हजार रुपैया बराबरको 
क्षनत। 

० ० अ.प्र.पोष्टबाि प्र.िा.नि को कमाण्डमा 
िोली खवि गई थिािीयको सहयोगमा 
आगो पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

सप्तरी निन्नमथता गा.पा.-३ सखडाखथित  एक गोठमा 
लामखटेु्ट भगाउि बालेको घरुबाि  आगलागी हुुँदा 
िखजकै रहेको एक घर जनल ४लाख रुपैया 
बराबरको क्षनत। 

० ० िेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल िेपाल 
र ि.पा.को दमकलको सहयोगमा 
आगो पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

काठमाडौं का.म.ि.पा.-३बसनु्त्धारा तलेज ुपेट्रोल पम्प अगाडी 
एक खाली कन्त्िेिरमा आगलागी हुुँदा १०लाख 
रुपैया बराबरको क्षनत।  

० ० - 

भक्तपरु चागिुारायण ि.पा.-२ सनु्त्तलाबारीखथित  एक 
िहरोमा अचािक विद्यतु सिय भई आगलागी हुुँदा 
२लाख १६हजार रुपैया  बराबरको क्षनत। 

० ० प्रभागबाि प्र.िा.नि.को कमाण्डमा 
िोली खवि गई दमकल र थिािीयको 
सहयोगमा आगो  पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

प्यूठाि माण्डबी गा.पा.-४खथित सिुिेी सामदुावयक 
जांगलमा लागकेो आगो एक घर र गोठमा सखल्कई 
घर र गोठ पूणयरुपमा क्षनत । 

० ०   - 

बाुँके राप्ती सोिारी गा.पा.-१ खोकरीखथित एक गोठमा 
आगलागी हुुँदा १५ििा बाख्राको मतृ्य,ु िखजकै 
रहेको घरको िािा समेत जनल आांखशक क्षनत। 

० ० ई,प्र.काबाि प्र.स.नि.को कमाण्डमा 
िोली खविई गई थिािीयको 
सहयोगमा आगो पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

कञ्चिपरु दोधारा चाुँदिी ि.पा.-  गौरीशांकर सामदुावयक 
बिमा आगलागी। 

० ० अ.प्र.पोष्टबाि प्र.स.नि.को कमाण्डमा 
िोली खविई गएको । 

जम्मा 
सांख्या 

 ९ ० ०  

 

  घटना संख्या 

         ९ 

 

 ६ वैशाख २०७८ 

नेपाल सरकार 

गृह मन्त्रालय 

राष्ट्रिय ष्ट्वपद् जोखखम नू्यनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राष्ट्िकरण 

SitRep 
#३०१ 

 
 

हराएको 

        ० 

 

मृतु्य संख्या  

          ० 
 

 

घाइते 

            ० 

 

अनुमाष्ट्नत क्षष्ट्त 

  रु ३८, ६६,०००    

 

     

सडक अवरोि 

० 

 

  चौपाया क्षष्ट्त 

        १५ 
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दैनिक िर्ाय (Daily Precipitation) को साराांशः 
बैशाख ०५ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखख बैशाख ०६ गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको िर्ाय 
आज नमनत २०७८/०१/०६ गते नबहाि ०८:४५ बजे २१० ििा िर्ाय मापि केन्त्रहरु (मािब सांचानलतः 
६४ र थिचानलतः१४६) मा मापि गररएको िर्ायको वििरण अिसुार ५४ ििा केन्त्रमा िर्ाय भएको ि 
(िक्सा १) जसमध्ये २६ ििा केन्त्रमा ५ नम. मी. भन्त्दा बिी, १२ ििा केन्त्रमा १० नम. मी. भन्त्दा बिी, 
१ ििा केन्त्रमा २५ नम. मी. भन्त्दा बिी  र सबैभन्त्दा बिी िर्ाय (४१.५ नम. मी.) सांखिुासभा खजल्लाको 
िमु केन्त्रमा भएको ि। 

 

 
िक्सा १: बैशाख ०५ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखख बैशाख ०६ गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको िर्ाय (नम. मी.) 
 

 

२०७८ बैशाख १ देखख  बैशाख ६ गते सम्मका विपद्का प्रमखु घट्नाहरुको वििरण 

घििा घििा सांख्या मतृक िेपत्ता घाईते चौपाया अिमुानित क्षनत रु. 
आगलागी ७२ १ ० ३ ८२ ३४२९३३०० 

चट्याङ्ग २६ ४ ० २० १२ ७४७५००० 

सपयदांश ० ० ० ० ० ० 

जिािर आक्रमण २ १ ० ० ० १६०००० 

बािी ० ० ० ० ० ० 

पवहरो ० ० ० ० ० ० 

अविरल बर्ाय ० ० ० ० ० ० 

हािाहरुी १० ० ० २ ० २२५०००० 

जम्मा ११० ६ ० २५ ९४ ४४१७८३०० 
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दैनिक न्त्यूितम तापक्रम (Daily Minimum Temperature) र अनधकतम तापक्रम (Daily Maximum Temperature) 
को  साराशः  

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

 
िक्सा ३: बैशाख ०४ गते साुँझ ०५:४५ बजे देखख बैशाख ०५ 
गते साुँझ ०५:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको अनधकतम तापक्रम 
(नडग्री सेखल्सयस)

तानलका १: २०७८/०१/०६ गते नबहाि ०८:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको न्त्यूितम 
तापक्रम र २०७८/०१/०५ गते साुँझ ०५:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको अनधकतम 
तापक्रमको वििरण। 

तापक्रम (डि.से.) न्युनतम तापक्रम (केन्र संख्या) अधिकतम तापक्रम (केन्र संख्या) 
-5 देखख 0 1 x 

0 देखख 5  4 x 

५ देखख १०  2 x 

१० देखख १५  27 1 

१५ देखख २०  22 4 

२० देखख २५  8 12 

२५ देखख ३०  x 17 

३० देखख ३५  x 15 

३५ देखख ४०   x 18 

जम्मा केन्त्र सांख्या (ििा) 64 67 

सबैभन्त्दा बिी/केन्त्र, खजल्ला 22.5 नड.से./लाहाि, नसराहा 38.2 नड.से./गोर, रौतहि 

सबैभन्त्दा कम/केन्त्र, खजल्ला -2.7 नड.से./हमु्दे, मिाङ 13.० नड.से./हमु्दे, मिाङ 
 

 

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

 

 

 

िोिः- नड. से. =  नडग्री सेखल्सयस 

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