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दैनिक विपद् बलेुविि 

 मंनिर १० विहाि १०:०० बजेदेखि ११ मंनिर विहाि १०:०० बजेिम्म 

 

 

घििा िारांश 

घििा खजल्ला घििा वििरण/िंख्या मतृक बेपत्ता घाईते प्रनतकायय 

जिािर आक्रमण झापा 

मेखििगर ि.पा.-१४ शनिबारे खथित एक 
खिया बगािमा खिया विप्ि े क्रममा 
अिािक जंगली हात्तीले आक्रमण गदाय 
६० बवषयया एक परुुषको मतृ्य।ु 

1 ० ० ई.प्र.का.धलुाबारीबाि 
प्र.नि.को कमाण्डमा िोली 
ििीई गएको। 

आगलागी 

झापा 

गौरादह ि.पा.-८ बैराठि खथित एक 
घरको िनलयािमा धाि कािेर कुनिउ 
लगाइ रािेकोमा बच्िाहरुले िलाइ 
िेलाउिे क्रममा आगलागी हुुँदा ७५ 
हजार रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० ० अ.प्र.िौ.जरुोपािीबाि 
िोली िविई दमकल र 
थिानियको िहयोगमा 
आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रणमा। 

भोजपरु 

षडािन्त्द ि.पा.-१ िोमबारे खथित 
हवियाको ठदि २ घरको पिल गिे 
िहरामा अिािक आगलागी हुुँदा ३ ििा 
गयाुँि निनलण्डर, १ ििा विज, १० ििा 
कुिरुा र घर िहरा पूणयरुपमा जली ७ 
लाि ५० हजार रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० ० प्र.िौ कुदाकाउलेबाि 
प्रिनिको कमाण्डमा िोली 
ििीई गई थिानियको 
िहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रणमा। 

महोत्तरी 

िोिमा गा.पा.-२ तरहारीिोल खथित एक 
घरमा अिािक आगलागी हुुँदा वकरािा 
पिल, धाि कुििे नमल, लताकपडा, 
अन्नपात, फनियिर जनल २० लाि रुपैया  
बराबरको क्षनत। 

० ० ० प्र.िौ.रघिुािपरुबाि िोली 
ििी गई थिािीयको 
िहयोगमा आगो 
पूणयरूपमा नियन्त्रणमा। 

तिहुुँ 

भाि ुि.पा.-३ तरुतरेु बथिे बषय ३७ को 
कमल गरुुङले िंिालि गरेको िाजा 
घरमा मैिबत्ती बानल  नडविजमा रािेको 
अिािक आगो िखल्कई आगलागी हुुँदा 
१ लाि १२ हजार बराबरको क्षनत। 

० ० ० प्रिौ तरुतरेुबाि िोनल 
ििीई गई थिानियको 
िहयोगमा आगो 
पूणयरुपमा नियन्त्रणमा। 

जम्मा िंख्या ४ ५ १ ० ०  

 

 

  ११ मंसीर २०७८ 

नेपाल सरकार 

गृह मन्त्रालय 
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विपद्का घििा िम्बन्त्धी िूििा र िन्त्देशका लानग https://www.youtube.com/NDRRMA मा जानुहोला। 

दैनिक िषाय (Daily Precipitation) को िाराशंः (आजको नबिरण प्राप्त िभएको) 
मंनिर ०९ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि मंनिर १० गते नबहाि ०८:४५ बजे िम्मको िषाय 
आज नमनत २०७८/०८/१० गते नबहाि ०८:४५ बजे २२५ ििा िषाय मापि केन्त्रहरु(मािब िंिानलतः६७ 
र थििानलतः१५८) मा मापि गररएको गत २४ घण्िाको िषायको वििरण अििुार १३ ििा केन्त्रमा िषाय भएको 
छ (िक्िा १)। उक्त केन्त्रहरु मध्ये िबैभन्त्दा बढी िषाय (२३.२ नम. मी.) काथकी खजल्लाको लमु्ले केन्त्रमा 
भएको छ। िषाय मापि गररएका केन्त्रहरु मध्ये ४ ििा केन्त्रमा १० नम. मी. भन्त्दा बढी िषाय भएको छ। 

 

िक्िा १: मंनिर ०९ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि मंनिर १० गते नबहाि ०८:४५ बजे िम्मको २४ घण्िाको िषाय (नम. मी.) 

२०७८ िैशाि १ देखि मंिीर ११ गते िम्मका विपद्का प्रमिु घट्िाहरुको वििरण 

घििा घििा िंख्या मतृक िेपत्ता घाईते प्रभावित पररिार अिमुानित क्षनत रु. 
पवहरो ३३६ 

 

 

 

 

१७९ ३५ १२६ ६०३ ३४६३५००० 

बाढी १५३ 

 

६० ३५ १३ २७३ ११५३९१५०० 

अविरल बषाय ३५६ 

 

 

१८ ० ४६ ४९२ १२८१०१६२० 

िट्याङ्ग १७५ ४९ ० १५८ 

 

२५७ १६४६४८३० 

िपयदंश २३ २० ० ४ २४ ० 

आगलागी १०८२ 

 

 

 

 

२९ ० १७८ १३०० ९९४८३५१७४ 

डढेलो ६२ ३ ० १ २८ ४५०००० 

हािाहरुी ३७ १ १ ४ १०९ ६४२४००० 

जिािर आक्रमण १७८ 

 

 

३० ० ११८ २४८ ३६४०००० 

महामारी २ ४ ० ७७४ ७७४ ० 

वहउ पवहरो  २ ४ ० १ ४ ० 

लेक लागि ु ५      २ ० ९ १२ ३००००० 

जम्मा २४११ ३९९ ७१ १४३२ ४१२४ १३००२४२१२४ 

https://www.youtube.com/NDRRMA


३ 

 

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

Temperature) को  िाराशंः 

 

िक्िा २: मंनिर ०९ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि मंनिर 
१० गते नबहाि ०८:४५ बजे िम्मको २४ घण्िाको न्त्यिुतम 
तापक्रम (नडग्री िेखल्ियि) 
 

 

िक्िा ३: मंनिर ०८ गते िाुँझ ०५:४५ बजे देखि मंनिर ०९ 
गते िाुँझ ०५:४५ बजे िम्मको २४ घण्िाको अनधकतम 
तापक्रम (नडग्री िेखल्ियि)

तानलका १: २०७८/०८/१० गते नबहाि ०८:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको न्त्यूितम तापक्रम 
र २०७८/०८/०९ गते िाुँझ ०५:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको अनधकतम तापक्रमको वििरण। 

तापक्रम (नड.िे.) न्त्यिुतम तापक्रम (केन्त्र िंख्या) अनधकतम तापक्रम (केन्त्र िंख्य) 
-५ देखि ० १ − 

० देखि ५  ५ − 

५ देखि १०  २० १ 

१० देखि १५  ३६ २ 

१५ देखि २०  ८ १५ 

२० देखि २५  − ३१ 

२५ देखि ३०  − २४ 

जम्मा केन्त्र िंख्या )ििा(  ७० ७३ 

िबैभन्त्दा बढी केन्त्र/खजल्ला १६.५ नड.िे./कमैया, िलायही २९.८ नड.िे./भैरहिा, रुपन्त्देही 
िबैभन्त्दा कम केन्त्र/खजल्ला -२.८ नड.िे./जमु्ला, जमु्ला ९.६ नड.िे./लेते, मथुताङ 

 

 

 

 

िषाय तिा जलिाय ुिम्बन्त्धी िप जािकारीको लानग www.dhm.gov.np/climate/मा हेिुयहोि। 

िोिः नड.िे.= नडग्री िेखल्ियि 

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

