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दैनिक विपद् बलेुविि 

 मंनिर ७ विहाि १०:०० बजेदेखि ८ मंनिर विहाि १०:०० बजेिम्म 

 

 

घििा िारांश 

घििा खजल्ला घििा वििरण/िंख्या मतृक बेपत्ता घाईते प्रनतकायय 

 जिािर आक्रमण बाजरुा  

बवुििन्दा ि.पा.-७ स्यालकाविया खस्ित  
िेतमा काम गरररहेको अिस्िामा 
अचािक जंगली बदेलले आक्रमण गदाय 
३१ बर्षीयाको एक परुुर्ष घाईते। 

० ० 1 घाईतेको 
प्र.स्िा.के.कोल्िीमा 
उपचार भईरहेको। 

आगलागी 

निराहा 

मचैया ि.पा.-४ कुिििा खस्ित 
िाियजनिक भििको बरान्डामा राखिएको 
दईु घरको पराल िवहतको धािमा 
आगलागी हुुँदा 25 हजार रुपैया 
बराबरको क्षनत। 

० ० ० स्िानियको िहयोगमा 
आगो पूणयरुपमा 
नियन्रणमा। 

महोत्तरी 

िम्िी गा.पा.-६ खस्ित एक घरमा 
अचािक आगलागी हुुँदा 1 लाि रुपैया 
बराबरको क्षनत।२ ििा बाख्रा जली मतृ्य ु
भएको। 

० ० ० प्र.चौ. िम्िीबाि िोली 
ििीई गई स्िानियको 
िहयोगमा आगो 
नियन्रणमा। 

मोरङ 

रंगलेी ि.पा.-४ चोप्राह खस्ित एक गोदाम 
घरमा अचािक आगलागी हुुँदा गोदाम 
आंखशक रुपमा जनल ८ लाि रुपैया 
बराबरको क्षनत। 

० ० ० इप्रका रंगलेीबाि िोली 
िविई गई प्रहरी, दमकल 
र स्िानियको िहयोगमा 
आगो नियन्रणमा। 

मोरङ 
विराििगर म.ि.पा.-५ खस्ित परालमा 
अचािक आगलागी हदुा पराल पूणयरुपमा 
जली 15 हजार रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० ० स्िानियको िहयोगमा 
आगो पूणयरुपमा 
नियन्रणमा। 

ििुिरी 

इिहरी उ.म.ि.पा.-१३ खस्ित एक 
िेतमा थ्रिेरबाि धाि झािे क्रममा 
अचािक थ्रिेरको ईखन्जिबाि आगो 
िखल्क आगलागी हुुँदा धाि, पराल र 
थ्रिेर पूणयरुपमा जनल १० लाि रुपैया 
बराबरको क्षनत। 

० ० ० प्रहरी, स्िानियको 
िहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्रणमा। 

िप्तरी 

िड्क ि.पा.-८ भददया पोिरी खस्ित एक 
घरमा बालेको घरुबाि आगलागी हुुँदा 
घर पूणयरुपमा जनल १ लाि ५० हजार 
रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० ० प्र.चौ.नबििपरुबाि िोली 
ििीई गई स्िानियको 
िहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्रणमा। 

  ८ मंसीर २०७८ 

नेपाल सरकार 

गृह मन्त्रालय 

राष्ट्रिय ष्ट्िपद् जोखिम नू्यनीकरण तथा व्यिस्थापन प्राष्ट्िकरण 
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काठमाण्डौं 
बिुानिलकण्ठ ि.पा.-१३ िुपके खस्ित 
एक घरको पछाडी रािेको परालमा 
आगलागी हुुँदा ५५ हजार रुपैया  
बराबरको क्षनत। 

० ० ० प्रभाग बिुानिलकण्ठबाि 
प्रनिको कमाण्डमा िोली 
िवि गई स्िािीयको 
िहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्रण गरेको । 

स्याङ्जा 
िानलङ ि.पा.-८ मोड खस्ित एक  
नडपाियमेन्ि नभर अचािक आगलागी हुुँदा 
५ लाि रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० ० स्िानियिािीको िहयोगमा 
आगो पूणयरुपमा नियन्रण 
गरेको । 

बागलङु 

बनडगाड गा.पा.-७ जलजला एक घरमा 
नबधतु ििय भई आगलागी हुुँदा घर नभर 
रहेको िम्पूणय िामाि र िगद ५७ हजार 
रुपैया िमेत पणुयरुपमा जनल ९ लाि 
रुपैया  बराबरको क्षनत। 

० ० ० प्र.ि.नि. गरुु प्रिाद 
न्यौपािेको  कमाण्डमा 
िोली िवि गई 
स्िानियको िहयोगमा 
आगो नियन्रणमा । 

जम्मा िंख्या ९ १० ० ० १  

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 ८ गते िम्मका विपद्का प्रमिु घट्िाहरुको वििरण 

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

पवहरो ३३६ 

 

 

 

 

१७९ ३५ १२६ ६०३ ३४६३५००० 

बािी १५३ 

 
६० ३५ १३ २७३ ११५३९१५०० 

अविरल बर्षाय ३५६ 

 

 

१८ ० ४६ ४९२ १२८१०१६२० 

चट्याङ्ग १७५ ४९ ० १५८ 

 
२५७ १६४६४८३० 

िपयदंश २३ २० ० ४ २४ ० 

आगलागी १०६८ 

 

 

 

२९ ० १७६ १२८७ ९८४०४६१७४ 

डिेलो ६२ ३ ० १ २८ ४५०००० 

हािाहरुी ३७ १ १ ४ १०९ ६४२४००० 

जिािर आक्रमण १७६ 

 
३० ० ११६ २४६ 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 २३९५ ३९९ ७१ १४२८ ४१०९ १२८९४५३१२४ 

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

मंनिर ०७ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि मंनिर ०८ गते नबहाि ०८:४५ बजे िम्मको िर्षाय 
आज नमनत २०७८/०८/०८ गते नबहाि ०८:४५ बजे २१७ ििा िर्षाय मापि केन्रहरु (मािब िंचानलतः 
८२ र स्िचानलतः १३५) मा मापि गररएको गत २४ घण्िाको िर्षायको वििरण अििुार ९ ििा केन्रमा िर्षाय 
भएको छ (िक्िा १)। उक्त केन्रहरु मध्ये िबैभन्दा बिी िर्षाय (३५.२ नम. मी.) झापा खजल्लाको कन्काई 
मैिाचलुी केन्रमा भएको छ। िर्षाय मापि गररएका केन्रहरु मध्ये 1 ििा केन्रमा १० नम. मी. भन्दा बिी 
िर्षाय भएको छ। 

 

िक्िा १: मंनिर ०७ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि मंनिर ०८ गते नबहाि ०८:४५ बजे िम्मको २४ घण्िाको िर्षाय (नम. मी.) 
दैनिक न्यूितम तापक्रम (Daily Minimum Temperature) र अनधकतम तापक्रम (Daily Maximum 

Temperature) को  िाराशंः 

 

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

 

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

० देखि ५  ४ − 

५ देखि १०  २८ − 

१० देखि १५  ३७ ४ 

१५ देखि २०  ९ १९ 

२० देखि २५  − ३२ 

२५ देखि ३०  − ३१ 

जम्मा केन्र िंख्या )ििा(  ८१ ८६ 

िबैभन्दा बिी केन्र/खजल्ला १७.० नड.िे./जलेश्वर, महोत्तरी २९.६ नड.िे./दम्कौली, ििलपरु 

िबैभन्दा कम केन्र/खजल्ला -३.० नड.िे./जमु्ला, जमु्ला १२.५ नड.िे./लेते, मसु्ताङ 

 

 

 

 

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

िोिः नड.िे. =  नडग्री िेखल्ियि 

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

