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दैनिक विपद् बलेुविि 

 मंनिर ६ विहाि १०:०० बजेदेखि ७ मंनिर विहाि १०:०० बजेिम्म 

 

 

घििा िारांश 

घििा खजल्ला घििा वििरण/िंख्या मतृक बेपत्ता घाईते प्रनतकायय 

आगलागी 

निन्धपुाल्चोक  

हेलम्ब ु गा.पा.-७ िनियङ खथित एक 
गोठमा चलुो िखजकै रहेको मकैको 
िोथिाबाि आगलागी  हदुााँ ५ बवषयया २  

र ६ बवषयया १ एक गरर २ जिा 
बालकको मतृ्य।ु 

3 ० ० ई.प्र.का. हेलम्बबुाि 
प्र.िा.नि.को कमाण्डमा 
िोली ििीई गई 
थिानियको िहयोगमा 
आगो नियन्रण। 

झापा 

नबतायमोड ि.पा.-२ खथित एक प्लाई 
फ्याक्ट्रीमा अचािक आगलागी भएको। 
क्षनतको नबबरण आउि बााँकी। 

 

० ० ० ई.प्र.का.घैलाडबु्बा र 
ई.प्र.का.अिारमिीबाि 
िोली ििीई गई 
दमकलको िहयोगमा 
आगो नियन्रणमा। 

िप्तरी 

कंन्चिरुप ि.पा.-५ पिुीवपपरा खथित एक 
घरको परालमा अचािक आगलागी हुाँदा 
१ लाि बराबरको र िोही आगोबाि 
िखजकको घरको िािी जनल १ लाि 
रुपैया गरर जम्मा २ लाि रुपैया 
बराबरको क्षनत। 

० ० ० प्रहरी चौकी धरमपरुबाि 

प्र.ह. को कमाण्डमा िोनल 
िविई गई थिानियको 
िहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्रणमा।  

िलायही 

गोडैता ि.पा.-५ रामबि खथित १८ 
जिाको गोठघर र परालको िानलमा 
आगलागी हुाँदा २ लाि ३८ हजार रुपैया 
बराबरको क्षनत। 

० ० ० ई.प्र.का.हरकठिाबाि 
प्र.िा.नि.को कमाण्डामा 
िोनल िविई गई  
थिानियको िहयोगमा 
आगो नियन्रणमा।  

िलायही 

गडैता ि.पा.-५ रामबि खथित २ घरको 
परालको िानलमा अचािक आगलागी 
हुाँदा २० हजार रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० ० ई.प्र.का.हरकठिाबाि 
िोनल िविई गई 
थिानियको िहयोगमा 
आगो पूणयरुपमा 
नियन्रणमा। 

तिहुाँ 

खघररङ गा.पा.-२ तल्लो छािङु एक 
घरमा अचािक आगलागी हदुााँ घर 
पूणयरुपमा जनल िष्ट भई ८० हजार रुपैया 
बराबरको क्षनत। 

 

० ० ० प्र.ह.को कमाण्डमा िोली 
िविई गई थिािीयको 
िहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्रणमा।  

 

ताप्लेजङु्ग 

आठराई नरिेणी गा.पा.-३ चिुा खथित २ 
घरमा विधतु ििय भई आगलागी हुाँदा २५ 
लाि रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० ० प्र.चौ.हाङपाङबाि िोली 
ििीई गई थिानियको 
िहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्रणमा।  

  ७ मंसीर २०७८ 

नेपाल सरकार 

गृह मन्त्रालय 
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काथकी 

पोिरा म.ि.पा.-६ लेकिाईड खथित एक 
होिेल तिा िहराहरुमा  अचािक 
आगलागी हुाँदा २ करोड रुपैया बराबरको 
क्षनत।   

० ० ० ि.प्र.का.बैदामबाि िोली 
ििीई गई दमकल,पािी 
ट्याङकर र थिािीयको 
िहयोगमा आगो 
नियन्रणमा 

भक्तपरु  

मध्यपरु ठठमी ि.पा.-७ निविकाली खथित 
एक BANQUET को अविि रहेको 
तल्लामा अचािक विद्यतु ििय भई 
आगलागी हुाँदा नबनभन्न िनियचरको 
िामाहरु, नबद्यनुतय िामािहरु र 
महत्िपणुय कागजातहरु जनल १० लाि 
रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० ० ितृ्त ठठमीबाि प्र.िा.उ.को 
कमाण्डमा िोली ििीई 
गई थिािीय र दमकलको 
िहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्रण गरेको। 

जम्मा िंख्या ८ ९ ३ ० ०  

विपद्का घििा िम्बन्धी िूचिा र िन्देशका लानग 
www.twitter.com/ndrrma_Nepal र 

www.facebook.com/ndrrma/videos र 
https://www.youtube.com/NDRRMA मा जानुहोला। 

 

 

२०७८ िैशाि १ देखि मंिीर ७ 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 

चट्याङ्ग १७५ ४९ ० १५८ 

 
२५७ १६४६४८३० 

िपयदंश २३ २० ० ४ २४ ० 

आगलागी १०५२ 

 

 

 

२९ ० १७६ १२७६ ९५०५०११७४ 

डढेलो ६२ ३ ० १ २८ ४५०००० 

हािाहरुी ३७ १ १ ४ १०९ ६४२४००० 

जिािर आक्रमण १७५ 

 
३० ० ११५ २४५ ३६४०००० 

महामारी २ ४ ० ७७४ ७७४ ० 

वहउ पवहरो  २ ४ ० १ ४ ० 

लेक लाग्ि ु ५      २ ० ९ १२ ३००००० 

जम्मा २३७८ ३९९ ७१ १४२७ ४०९७ १२५५९०८१२४ 

http://www.twitter.com/ndrrma
http://www.facebook.com/ndrrma/videos
https://www.youtube.com/NDRRMA
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दैनिक िषाय (Daily Precipitation) को िाराशंः  

मंनिर ०६ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि मंनिर ०७ गते नबहाि ०८:४५ बजे िम्मको िषाय 
आज नमनत २०७८/०८/०७ गते नबहाि ०८:४५ बजे २१० ििा िषाय मापि केन्रहरु (मािब िंचानलतः 
५५ र थिचानलतः १५५) मा मापि गररएको गत २४ घण्िाको िषायको वििरण अििुार कााँथकी खजल्लाको 
लमु्ले केन्रमा ०.८ नम.मी. बषाय भएको छ (िक्ट्िा १) । 

 

 
 

िक्ट्िा १: मंनिर ०६ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि मंनिर ०७ गते नबहाि ०८:४५ बजे िम्मको २४ घण्िाको िषाय (नम. मी.) 

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

Temperature) को  िाराशंः 

 

िक्ट्िा २: मंनिर ०६ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि मंनिर 
०७ गते नबहाि ०८:४५ बजे िम्मको २४ घण्िाको न्यिुतम 
तापक्रम (नडग्री िेखल्ियि) 
 

 

िक्ट्िा ३: मंनिर ०५ गते िााँझ ०५:४५ बजे देखि मंनिर ०६ 
गते िााँझ ०५:४५ बजे िम्मको २४ घण्िाको अनधकतम 
तापक्रम (नडग्री िेखल्ियि) 
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तानलका १: २०७८/०८/०७ गते नबहाि ०८:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको न्यूितम तापक्रम 
र २०७८/०८/०६ गते िााँझ ०५:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको अनधकतम तापक्रमको वििरण। 

तापक्रम (नड.िे.) न्यिुतम तापक्रम (केन्र िंख्या) अनधकतम तापक्रम (केन्र िंख्या) 
-५ देखि ० १ − 

० देखि ५  ४ − 

५ देखि १०  २१ − 

१० देखि १५  २४ १ 

१५ देखि २०  ६ १२ 

२० देखि २५  − १९ 

२५ देखि ३०  − २५ 

३० देखि ३५  − १ 

जम्मा केन्र िंख्या )ििा(  ५६ ५८ 

िबैभन्दा बढी केन्र/खजल्ला १६.५ नड.िे./दमौली, तिाँह ु ३१.० नड.िे./दमु्कौली, ििलपरु 

िबैभन्दा कम केन्र/खजल्ला -२.३ नड.िे./जमु्ला, जमु्ला १४.१ नड.िे./जोमिोम, मथुताङ 

 

 

 

 

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

  िोिः नड.िे. =  नडग्री िेखल्ियि 

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

