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दैनिक विपद् बलेुविि 

६ िैशाख विहाि १०:०० बजेदेखख ७ िैशाख विहाि १०:०० बजेसम्म 

 

 

 

घट्िा साराांश 

घििा खजल्ला        घििा वििरण/सांख्या मतृक घाईते प्रनतकायय 

पवहरो दार् ुयला िौगाड गा.पा.- ६ सकेुखोला खथित गोकुले- 
िौगाड कच्र्ी सडक खण्डमा सखु्खा पवहरो आई 
बर्य अ.३०/३२ का १ परुुर् मोिरसाईकलमा 
गोकुलेश्वरबाि िौगाड तर्य  आउँदै गदाय अर्ािक  
पवहरोमा च्यावपि गई घाईते। 

० १ प्र.र्ौ.होपरीगाडबाि प्र.स.नि.को 
कमाण्डमा िोली खविई गई 
उपर्ारको लानग गोकुलेश्वर 
अथपताल पठाएको। 

 

 

 

 

 

 

 

आगलागी 
 

 

 

 

 

सप्तरी शम्भिुाि ि.पा.- ७ भगितपरु खथित एक गोठमा 
अर्ािक आगलागी भई िखजकैको अको एक गोठ 
र घरमा समेत आगो लाग्दा लताकपडा, गरगहिा, 
अन्नपात र िगद रु.४,००००० समेत जली १८ 
लाख रुपैंया िरािरको क्षनत। 

० ० ई.प्र.का. कल्याणपरुबाि प्र.नि.को  र 
प्रहरी र्ौकी कठौिाबाि प्र.स.नि.को 
कमाण्डमा िोली, खविई गई 
थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 

ििुाकोि खशिपरुी गा.पा.- २ पारगाउ खथित एक घरको 
बोईलर कुखरुा पालेको ठाउँमा मैिबत्ती बाली 
राखेको अबथिामा अर्ािक आगलागी हुँदा १५० 
ििा कुखरुा र घर पूणयरुपमा जली, अन्नपात, 
लत्तकपडा गरी १५ लाख रुपैंया बराबरको क्षनत। 

० ० - 

दाङ्ग गढिा गा.पा- ६ मनिकापरु खथित ३ ििा  घर र 
३ ििा गोठमा समेत आगलागी भई पूणयरुपमा 
जली ९ लाख रुपैंया बराबरको क्षनत। 

० ० ई.प्र.का.गढिाबाि प्र.स.नि.को 
कमाण्डमा िोली खविई गएको। 

बाँके िरैिापरु गा.पा.- ५ जमिुाह गाँउ खथित एक घरमा 
अर्ािक आगलागी  हुँदा उक्त आगो सल्कि गई 
िखजकैका अन्त्य ४ ििा घरमा समेत आगलागी 
भई अन्नपात, लत्ताकपडा, भाडाबतयि जली ७ लाख 
६४ हजार ५ सय रुपैंया बराबरको क्षनत। 

० ० ई.प्र.का भगिािपरुबाि प्र.िा.नि.को र 
ई.प्र.का. िरैिापरुबाि प्र.स.नि.को 
कमाण्डमा िोली खविई गएको। 

रोल्पा रुखन्त्िगढी गा.पा.- ४ मैर्न्त्य खथित एक घरमा 
अर्ािक आगलागी हुँदा घर पूणयरुपमा जली ६ 
लाख रुपैंया बराबरको क्षनत। 

० ० ई.प्र.का होलेरीबाि प्र.ह.को 
कमाण्डमा िोली खविई गएको । 

काठमाडौं ताकेश्वर ि.पा.- ६ पैयिुार खथित सांखन्त्जता दधु 
डेरीमा ग्याँस नलक भई आगलागी हुँदा मेनसि २ 
िाि जली ४ लाख ५० हजार रुपैंया बराबरको 
क्षनत। 

 

 

० ० बतृ बालाजबुाि प्र.िा.नि.को कमाण्डमा 
िोली खविई गई थिािीयको 
सहयोगमा आगो नियन्त्रण। 

 

  घटना संख्या 

          १९ 

 

 ७ वैशाख २०७८ 

नेपाल सरकार 

गृह मन्त्रालय 

राष्ट्रिय ष्ट्वपद् जोखखम नू्यनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राष्ट्िकरण 

SitRep 
#३०२ 
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मोरङ्ग ग्रामिाि गा.पा- २ धाबीिोल खथित एक घरमा 
अर्ािक आगलागी हुँदा घर पूणयरुपमा जली सिु, 
िगद, लत्ताकपडा, भाडाितयि, अन्नपात गरी ६ 
लाख रुपैंया बराबरको क्षनत। 

० ० प्रर्ौ झोराहािबाि िोली खविई 
गएको। 

काथकी खजल्ला काथकी पोखरा म.ि.पा.- १९ काफ्लेिर 
खथित एक गोठमा अर्ािक आगलागी हुँदा गोठ, 
गोठ र पराल जली ६ लाख रुपैंया बराबरको 
क्षनत। 

० ० CRVलामार्ौरबाि प्र.स.नि.को िोली, 
थिािीय र दमकलको  सहयोगमा 
आगो पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

खोिाङ्ग रुपाकोि मझिुागढी ि.पा.- १३ खाम्ला खथित 
एक घरमा आर्ािक आगलागी  हुँदा लत्ताकपडा, 
भाँडाबतयि, काठपात, अन्नपात, र िगद समेत जली  
२ लाख ५० हजार रुपैंया बराबरको क्षनत। 

० ० प्रर्ौ ििुिलाबाि प्रिानिको िोली, 
थिािीय र प्रहरीको सहयोगमा आगो 
पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

सलायही बरहििा ि.पा.- १० नसतापरु खथित एक घरमा 
नबधतु सिय भई आगलागी हुँदा घर आांखशक जली 
५ लाख रुपैंया बराबरको क्षनत। 

० ० ई.प्र.का मनुतययाबाि प्र.िा.नि. र 
ई.प्र.का. बरहििाबाि प्र.स.नि.को 
कमाण्डमा िोली  खविई गएको। 

सलायही पसाय गा.पा.- १ नसतलपरु खथित एक घरमा 
नबजलुीको तार सिय भई आगलागी हुँदा लताकपडा, 
अन्नपात, िगद गरी २ लाख ५० हजार रुपैंया 
बराबरको क्षनत। 

० ० नस.प्र.र्ौ.सांग्रामपरुबाि प्र.िा.नि., 
ई.प्र.का.केशरगांजबाि प्र.नि.को िोली 
र थिािीयको सहयोगमा आगो 
पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

बारा पर्रौता ि.पा - ३ रामिगर खथित एक कुखरुा 
र्मयमा अर्ािक आगलगी हुँदा र्मय र ६०० 
कुखरुा जनल मतृ्य ुभई ३ लाख ७४ हजार रुपैंया 
बराबरको क्षनत। 

० ० प्र.र्ौ.श्रीिगर बैरीयाबाि प्र.स.निको 
िोली खविई गई थिािीयको सहयोगमा 
आगो पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

ििलपरासी 
पखिम 

बदयघाि ि.पा.- १० धबुयिोल खथित एक परालको 
िौिामा आगलागी भई २४ हजार रुपैंया बराबरको 
क्षनत। 

० ० ई.प्र.का.बदयघािबाि प्र.स.नि.को 
कमाण्डमा िोली खविई गएको। 

दाङ्ग तलुसीपरु उ.म.ि.पा.- १३ ढकिा खथित नसहादेि 
सामदुावयक ििमा लागकेो आगो अर्ािक ऐ. को 
एक घरमा सल्की एउिा बाख्रा, अन्नपात, भाँडाितयि, 

लत्ताकपडा र िगद समेत जली िष्ट। 

० ० प्र.स.नि.को कमाण्ड र सह सेिािीको 
कमाण्डमा िोली खविई गएको। 

सल्याि कुमाख गा.पा.- ३ राम्री खथित रातापहरा 
सामदुावयक बिमा लागकेो आगोबाि ऐ. खथित २ 
ििा घर र ३ ििा गोठमा आगलागी हुँदा उक्त 
घर तिा गोठहरु पूणयरुपमा जली क्षनत। 

० ० ई.प्र.का. रागरे्ौरबाि प्र.िा.निको 
कमाण्डको िोली र थिािीयको 
सहयोगमा आगो नियन्त्रण। 

कञ्चिपरु बेतकोि ि.पा.- ७ सडुा खथित खशिशक्ती पेट्रोल 
पम्प अगानड रहेको एक घरमा नबधतुको तार सिय 
भई आगलागी हुँदा छािो पूणयरुपमा जली ३ लाख 
रुपैंया बराबरको क्षनत। 

० ० प्र.र्ौ सडुाबाि प्र.स.नि.को कमाण्डमा 
िोली खविई गएको। 

कञ्चिपरु दोधारा र्ादँिी ि.पा.- ०२ मायापरुी सामदुावयक 
बिमा अर्ािक आगलागी । 

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

कैलाली धिगढी उ.प.ि.पा.- ६ मट्यारी खथित सामदुावयक 
ििमा र ऐ.७ बेली जांगलमा अर्ािक आगलागी। 

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

जम्मा 
सांख्या 

१९  ० १  
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विपद्का घििा सम्बन्त्धी सूर्िा र सन्त्देशका लानग www.twitter.com/ndrrma_Nepal र 

www.facebook.com/ndrrma/videos मा जािहुोस ्। 

 
दैनिक िर्ाय (Daily Precipitation) को साराांशः 
बैशाख ०६ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखख बैशाख ०७ गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको िर्ाय 
आज नमनत २०७८/०१/०७ गते नबहाि ०८:४५ बजे २०६ ििा िर्ाय मापि केन्त्रहरु (मािब सांर्ानलतः 
६५ र थिर्ानलतः१४१) मा मापि गररएको िर्ायको वििरण अिसुार सांखिुासभा खजल्लाको िमु केन्त्र, मथुताङ 
खजल्लाको लेते केन्त्र र लनलतपरु खजल्लाको खोकिा केन्त्रमा क्रमशः २३.८, १.७ र १.८ नम. मी. िर्ाय 
भएको छ भिे अन्त्य केन्त्रमा िर्ाय भएको छैि। 

 

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

Temperature) को  साराशः  

 

िक्सा १: बैशाख ०६ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखख बैशाख 
०७ गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको 
न्त्यिुतम तापक्रम (नडग्री सेखल्सयस) 
 

 

िक्सा २: बैशाख ०५ गते साँझ ०५:४५ बजे देखख बैशाख 
०६ गते साँझ ०५:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको 
अनधकतम तापक्रम (नडग्री सेखल्सयस)  

 

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

घििा घििा सांख्या मतृक िेपत्ता घाईते र्ौपाया अिमुानित क्षनत रु. 
आगलागी ८७ १ ० ३ ८३ ४२७८०८०० 

र्ट्याङ्ग २६ ४ ० २० १२ ७४७५००० 

सपयदांश ० ० ० ० ० ० 

जिािर आक्रमण २ १ ० ० ० १६०००० 

बाढी 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 १२५ ६ ० २५ ९५ ५,२७,५५,८०० 

http://www.twitter.com/ndrrma
http://www.facebook.com/ndrrma/videos
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तानलका १: २०७८/०१/०७ गते नबहाि ०८:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको न्त्यूितम 
तापक्रम र २०७८/०१/०६ गते साँझ ०५:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको अनधकतम 
तापक्रमको वििरण। 

 

तापक्रम (डि.से.) न्युनतम तापक्रम (केन्र संख्या) अधिकतम तापक्रम (केन्र संख्या) 
0 देखख 5  2 x 

५ देखख १०  1 x 

१० देखख १५  17 x 

१५ देखख २०  35 1 

२० देखख २५  11 6 

२५ देखख ३०  x 19 

३० देखख ३५  x 16 

३५ देखख ४०   x 25 

जम्मा केन्त्र सांख्या (ििा) 66 67 

सबैभन्त्दा बढी/केन्त्र, खजल्ला 23.5 नड.से./दमक र र्न्त्रगढी, झापा 38.8 नड.से./भैरहिा, रुपन्त्देही 
सबैभन्त्दा कम/केन्त्र, खजल्ला 4.4 नड.से./जमु्ला, जमु्ला 18 नड.से./लेते, मथुताङ 

 

 

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

 
 

 

  

िोिः- नड. से. =  नडग्री सेखल्सयस 

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

