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दैनिक विपद् बलेुविि 

 मंनिर ८ विहाि १०:०० बजेदेखि ९ मंनिर विहाि १०:०० बजेिम्म 

 

 

घििा िारांश 

घििा खजल्ला घििा वििरण/िंख्या मतृक बेपत्ता घाईते प्रनतकायय 

आगलागी 

ििुिरी 

ईिहरी उ.म.ि.पा.-१७ पोिरी निल 
खथित धाि थ्रिेर लगाउि े क्रममा 
थ्रिेरबाि आगो निखथक परालमा 
आगलागी हुुँदा ५० बवषयया एक परुुष 
घाईते भइ ट्याकिरको अगानिको भाग 
र पराल पूणयरुपमा जनल ४५ हजार 
रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० 1 थिानियको िहयोगमा 
आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रणमा।घाईतेलाई 
उपचारको लागी थिानिय 
मेनिकलमा पठाईएको। 

ििुिरी 

बराहक्षेर ि.पा.-९ छब्बीिपाईप खथित 
धािको कुनिउमा अचािक आगलागी  
हुुँदा धाि र पराल जनल ८५ हजार रुपैया 
बराबरको क्षनत। 

० ० ० प्र.चौकी प्रकािपरुबाि 
िोली िविई गई 

थिानियको िहयोगमा 
आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रणमा। 

ििुिरी 
बराहक्षेर ि.पा.-८ खजतपरु खथित १४ 
कठ्ठा िेतमा लगाएको धािको कुनिउमा 
अचािक आगलागी भएको।क्षनतको 
नबिरण आउि बाुँकी। 

 

   ई.प्र.का.महेन्त्रिगरबाि 

िोली ििीई थिानियको  
िहयोगमा पूणयरुपमा आगो  
नियन्त्रणमा। 

उदयपरु 

ताप्ली गा.पा.-४ िािागाउुँ खथित एक 
घरमा अचािक आगलागी हुुँदा घर 
पूणयरुपमा जनल ४ लाि ६ हजार  ५ 
िय रुपैया बराबरको क्षनत।क्षनतको 
नबिरण आउि बाुँकी। 

० ० ० प्र.चौ. रुपािारबाि 

प्र.ि.नि.को कमाण्िमा 
िोली िविई थिानियको 
िहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रणमा। 

मोरङ 

वि.म.ि.पा.-३ खथित एक घरमा िंचालि 
गरेको कृषी फमयमा नबद्यतु ििय भई 
आगलागी हुुँदा १ लाि रुपैया बराबरको 
क्षनत। 

० ० ० प्र.चौकी बरगाछीबाि 
िोली िविई गई 
थिानियको िहयोगमा 
आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रणमा। 

मोरङ 

वि.म.ि.पा.-३ खथित एक घरमा िंचालि 
गररएको कृषी फमयमा  नबद्यतुको तार ििय 
भई आगलागी हुुँदा १ लाि रुपैया 
बराबरको क्षनत।  

० ० ० प्रचौ बरगाछीबाि िोली 
ििीई गएको। 

  ९ मंसीर २०७८ 

नेपाल सरकार 

गृह मन्त्रालय 

राष्ट्रिय ष्ट्िपद् जोखिम नू्यनीकरण तथा व्यिस्थापन प्राष्ट्िकरण 

SitRep 
#५२० 

 
 

हराएको 

० 

 

 
मृतु्य संख्या  

        ० 
 

घाइते 

     १ 

 

अनुमाष्ट्नत क्षष्ट्त 

१०,९१,५०० 

     

सडक अिरोि 

० 

 

  चौपाया क्षष्ट्त 

 ० 

 
  घटना संख्या 

    ८ 
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झापा 
बदु्धशाखन्त्त गा.पा.-४ लाउती चौक खथित 
एक घरमा अचािक आगलागी हुुँदा २ 
लाि रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० ० ई.प्र.का. बधुबारेबाि 
प्र.िा.नि.को िोली िविई 

गएको।  

िलायही 

बाग्मती ि.पा.-४ ियाुँबथती खथित एक 
घरमा अचािक आगलगी हुुँदा १ लाि 
५५ हजार रुपैया बराबरको क्षनत।  

० ० ० अ.प्र.पोष्ट खजरायतबाि 
िोनल िविई गई 
थिानियको िहयोगमा 
आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रणमा। 

जम्मा िंख्या ५ ८ ० ० १  

 

विपद्का घििा िम्बन्त्धी िूचिा र िन्त्देशका 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 ९ 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 १०७५ 

 

 

 

 

२९ ० १७७ १२९४ ९८५०३७६७४ 

िढेलो 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 २४०२ ३९९ ७१ १४२९ ४११६ १२९०४४४६२४ 

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 ०८ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि मंनिर ०९ गते नबहाि ०८:४५ बजे िम्मको िषाय 
आज नमनत २०७८/०८/०९ गते नबहाि ०८:४५ बजे २२७ ििा िषाय मापि केन्त्रहरु (मािब िंचानलतः 
९४ र थिचानलतः १३३) मा मापि गररएको गत २४ घण्िाको िषायको वििरण अििुार कुिै पनि केन्त्रमा िषाय 
भएको छैि। 

 
 

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

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

Temperature) को  िाराशंः 

 

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

 

िक्िा ३: मंनिर ०७ गते िाुँझ ०५:४५ बजे देखि मंनिर ०८ 
गते िाुँझ ०५:४५ बजे िम्मको २४ घण्िाको अनधकतम 
तापक्रम (निग्री िेखल्ियि) 
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तानलका १: २०७८/०८/०९ गते नबहाि ०८:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको न्त्यूितम तापक्रम 
र २०७८/०८/०८ गते िाुँझ ०५:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको अनधकतम तापक्रमको वििरण। 

तापक्रम (नि.िे.) न्त्यिुतम तापक्रम (केन्त्र िंख्या) अनधकतम तापक्रम (केन्त्र िंख्या) 
-५ देखि ० ३ − 

० देखि ५  ८ − 

५ देखि १०  ३४ १ 

१० देखि १५  ४५ ८ 

१५ देखि २०  १० २४ 

२० देखि २५  − ३७ 

२५ देखि ३०  − ३३ 

जम्मा केन्त्र िंख्या )ििा(  १०० १०३ 

िबैभन्त्दा बढी केन्त्र/खजल्ला १७.०नि.िे./जलेश्वर, महोत्तरी २८.६ नि.िे./नबरगंज ,पिाय 
िबैभन्त्दा कम केन्त्र/खजल्ला -४.८ नि.िे./हमु्दे,  मिाङ ८.२ नि.िे./हमु्दे, मिाङ 

 

 

 

 

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

  िोिः नि.िे. =  निग्री िेखल्ियि 

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

