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दैनिक विपद् बलेुविि 
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घट्िा साराांश 

घििा खजल्ला        घििा वििरण/सांख्या मतृक घाईते प्रनतकायय 
 

  

जिािर 
आक्रमण 

पााँचथर 
 

फालेलङु गा.पा.-६ नसददिमा ५८ िर्यका एक 
परुुर् जांगलमा चौरीगाई चराईरहेको अिस्थामा 
जांगली भाललेु आक्रमण गदाय काि, घााँिी, र 
हातमा िोकी घाईते। 

० १ प्र.प्रचौबाि िोली खविई गएको। 

खचतिि माडी ि.पा.-१ ििकट्टामा बर्य ३६का एक परुुर् 
मकै बारीमा घासाँ काट्ि े क्रममा बाघले 
आक्रमण गदाय घाईते। 

० १ प्र.चौ.बाि प्र.स.निको कमाण्डमा 
िोली खविई गई उपचारको लानग 
भरतपरु लनगएको। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आगलागी 

सल्याि शारदा ि.पा.-१० मदिाखस्थत एक घरको 
मानथल्लो तलाबाि अचािक आगलागी हुाँदा िर्य 
२८का एक परुुर्को आगोमा जनल मतृ्य ु। 

१ ० प्र.ह.को कमाण्डमा िोली खविई 
गएको। 

सिुसरी ईिहरी १२ खिार चोकखस्थत ररलाईन्स स्पनेलङ  

नमल्स प्रा.नल.मा रहेको कम्पेशर नमनसि अचािक 
पडवकएर आगलागी हुाँदा १०करोड रुपैया 
बराबरको क्षनत। 

० ० ईप्रका ईिहरीबाि प्रनिको कमाण्डमा 
िोली खविई गएको। 

मकिािपरु हेिौडा उ.म.ि.पा.-१ िाइके िोलखस्थत एक घरमा 
खािा पकाएर छोडेको आगोबाि आगलागी भई 
घर पूणयरुपमा जनल १ििा बाख्राको पाठोको मतृ्य ु
भई २ लाख २५ हजार रुपैंया बराबरको क्षनत। 

० ० प्र.चौ चौकीिोलबाि प्र.स.निको 
कमाण्डमा िोली खविई गएको। 

बारा खजतपरुनसमरा उ.म.ि.पा.-१६ िाविया बस्तीखस्थत 
२ििा गोठघरमा अचािक आगलागी  हुाँदा २ लाख 
रुपैंया बराबरको क्षनत। 

० ० ई.प्र.का.निजगढको िोली, स्थािीय र 
दमकलको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्रण। 

नसरहा बरीयारपट्टी गा.पा.२ जािकीिगरखस्थत ३ ििा घर 
र २ ििा गोठमा घरुबाि आगो सखल्कि गई  
आगलागी हुाँदा १ लाख २० हजार रुपैंया 
बराबरको क्षनत। 

० ० प्र.चौ. जािकीिगरबाि प्र.ह.को 
कमाण्डमा िोली खविई गएको। 

सप्तरी खड्क ि.पा.- ७ कल्याणपरुमा रहेको प्राथनमक 
स्िास््य केन्रमा गयााँस नसनलन्डर नलक भई 
आगलागी हुाँदा और्धीहरु जनल पूणयरुपमा क्षनत 
भई  १ लाख ५० हजार रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० स्थािीय र दमकलको सहयोगमा 
आगो नियन्रण। 

सखेुत पांचपरुी ि.पा.- ९ रागखस्थत ४ ििा घर र ३ 
ििा गोठमा आगलागी हुाँदा सम्पूणय मालसामाि 
जनल २ ििा गोरुको जलेर  मतृ्य।ु 

० ० प्र.चौ.बाि प्र.स.नि.को कमाण्ड र 

ई.प्र.का.बाि प्र.स.निको कमाण्डमा 
िोली खविई  गएको। 

 

  घटना संख्या 
          २१ 
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कैलाली भजिी ि.पा.-  ५ पाचाँकुिीखस्थत एक घरमा 
आगलागी हुाँदा दईु थाि साईकल र घर पूणयरुपमा 
जनल क्षनत। 

० ० प्र.चौबाि प्र.िा.निको कमाण्डमा िोली 
खविई गई स्थाियबासीको सहयोगमा 
आगो पूणयरुपमा नियन्रण गरेको। 

कैलाली कैलारी गा.पा.- ६ बेिौलीखस्थत गणेश गौरी 
सामदुावयक ििमा आगलागी। 

० ० ईलाका प्रहरी कायायलयबाि 
प्र.िा.नि.को कमाण्डमा िोली खविई 
गएको । 

कैलाली घोडाघोडी ि.पा. -२ साडेपािीखस्थत एक गोठमा 
आगलागी हुाँदा पराल, काठ र गोठ पूणयरुपमा जनल 
५० हजार रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० अ.प्र.पो. साडेपािीबाि.प्र.स.नि.को 
कमाण्डमा िोली खविई गएको। 

ताप्लेजिु फुङनलङ ि.पा.- ६ सेनत चौतारा सामदुावयक ििमा 
आगलागी । 

० ० - 

 बााँके खजरुा गा.पा.- ३ खजरुा बजारखस्थत खजरुाबाि 
तेजपत्ता लोड गरी भारततफय  जााँदै गरको 
UP22AP3437 िां.को ट्रक विद्यतुको हाईिेन्सि 
लाईिमा छोईि गई ट्रकमा रहेको तेजपत्तामा 
आगलागी भई ६लाख रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० ई.प्र.काबाि प्र.िा.नि.को कमाण्डमा 
िोली खविई गई स्थािीय र  

दमकलको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्रण। 

बददयया बारबददयया ि.पा.- ८ भगतपरुखस्थत एक घर 
िखजकै रहेको परालको िौिामा आगलागी हुाँदा एक 
घर र एक गोठ जनल 5लाख 45 हजार रुपैया 
बराबरको क्षनत। 

० ० प्र.िा.नि कमाण्डमा िोली खविई गई 
स्थािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्रण। 
 

गलु्मी मनुसकोि ि.पा.- ९ बासीकोिखस्थत  एक गोठमा 
कुडो पकाउि े क्रममा आगलागी हुाँदा गोठ 
पूणयरुपमा जनल िष्ट। 

० ० प्र.चौ.बाि प्र.िा.नि.को कमाण्डमा 
िोली खविई  गएको । 

सखेुत गभुायकोि ि.पा.-६ शाखन्तचौरखस्थत पनबर 
सामदुावयक ििमा लागकेो आगोले जांगलसाँग 
िखजक रहेका २ििा गोठहरु जनल ६ििा 
कुखरुाको मतृ्य।ु 

० ० प्र.चौ.मेहलकुिाबाि प्र.िा.नि.को 
कमाण्डमा िोली खविई गएको। 

सल्याि शारदा ि.पा. िडा िां. २ चन्रपाला सामदुावयक 
बिमा आगलागी  ।   

० ० खज.प्र.का.बाि प्र.िा.उ.को कमाण्डमा 
र स.प्र.िा.उ.को कमाण्डमा िोली 
खविई गएको। 

सल्याि सारदा ि.पा.११ खस्थत भबुिेश्वरी सामदुवयक बिमा 
लागकेो आगो सखल्कई एक घरमा आगलगी ।  

० ० - 

कञ्चिपरु दोधारा चादिी ि.पा. १० नगरीिोलखस्थत एक 
घरमा आगलागी हुाँदा १लाख १०हजार रुपैया 
बराबरको क्षनत। 

० ० प्र.चौ.बाि प्र.स.नि.को कमाण्डमा िोली 
खविई गई स्थािीयको सहयोगमा 
आगो पूणयरुपमा नियन्रण। 

कञ्चिपरु लालझाडी गा.पा.-६ढक्का नसविरखस्थत एक घरमा 
आगलागी हुाँदा खाद्यन्न,लत्ता कपडा र भाडा बतयि 
पूणयरुपमा जनल िष्ट। 

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

जम्मा 
सांख्या 

२१  १ २  

 
विपद्का घििा सम्बन्धी सूचिा र सन्देशका लानग www.twitter.com/ndrrma_Nepal र 

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

http://www.twitter.com/ndrrma
http://www.facebook.com/ndrrma/videos
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दैनिक िर्ाय (Daily Precipitation) को साराांशः 
बैशाख ०७ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखख बैशाख ०८ गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको िर्ाय 
आज नमनत २०७८/०१/०८ गते नबहाि ०८:४५ बजे २०८ ििा िर्ाय मापि केन्रहरु (मािब सांचानलतः 
७७ र स्िचानलतः१३१) मा मापि गररएको िर्ायको वििरण अिसुार ४२ ििा केन्रमा िर्ाय भएको छ 
(िक्सा १) जस मध्ये ९ ििा केिन्रमा ५ नम. मी. भन्दा बढी, २ ििा केिन्रमा १० नम. मी. भन्दा बढी 
र सबैभन्दा बढी िर्ाय (१२.८ नम. मी.) हमु्ला खजल्लाको नसनमकोि केन्रमा भएको छ। 

 

 

िक्सा १: बैशाख ०७ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखख बैशाख ०८ गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको २४ 
घण्िाको िर्ाय (नम. मी.) 
दैनिक न्यूितम तापक्रम (Daily Minimum Temperature) र अनधकतम तापक्रम (Daily Maximum 

Temperature) को  साराशः  

 
िक्सा २: बैशाख ०७ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखख बैशाख ०८ 
गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको न्यिुतम तापक्रम 
(नडग्री सेखल्सयस) 

 
िक्सा ३: बैशाख ०६ गते सााँझ ०५:४५ बजे देखख बैशाख ०७ 
गते सााँझ ०५:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको अनधकतम तापक्रम 
(नडग्री सेखल्सयस)  
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तानलका १: २०७८/०१/०८ गते नबहाि ०८:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको न्यूितम 
तापक्रम र २०७८/०१/०७ गते सााँझ ०५:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको अनधकतम 
तापक्रमको वििरण। 

तापक्रम (नड.से.) न्यिुतम तापक्रम (केन्र सांख्या) अनधकतम तापक्रम (केन्र सांख्या) 
0 देखख 5  2 x 

५ देखख १०  5 x 

१० देखख १५  21 x 

१५ देखख २०  27 2 

२० देखख २५  18 10 

२५ देखख ३०  6 16 

३० देखख ३५  x 25 

३५ देखख ४०   x 27 

४० देखख ४५  x 2 

जम्मा केन्र सांख्या (ििा) 79 82 

सबैभन्दा बढी/केन्र, खजल्ला 26.०नड.से./लाहाि, नसराहा 
40.3 नड.से./महेन्रिगर, कां चिपरु र विकापरु, 

कैलाली 
सबैभन्दा कम/केन्र, खजल्ला 0.०नड.से./जोमसोम, मसु्ताङ 19.० नड.से./थाकमाफाय, मसु्ताङ 

 

 

 

िर्ाय तथा जलिाय ुसम्बखन्ध थप जािकारीको लानग www.dhm.gov.np/climate/मा हेिुयहोस। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िोिः- नड. से. =  नडग्री सेखल्सयस 

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