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दैनिक विपद् बलेुविि 

८ िैशाख विहाि १०:०० बजेदेखख ९ िैशाख विहाि १०:०० बजेसम्म 

 

 

 

घट्िा साराांश 

घििा खजल्ला        घििा वििरण/सांख्या मतृक घाईते प्रनतकायय 
 

 

 

 

चट्याङ्ग 

कवपलिस्त ु मायााँदेिी गा.पा- ३ डमुरीया बस्ि ेबर्य ४५ की 
१ मवहला िखजकैको बगैचामा गोिरको गईुठा 
नलि गएको अिस्थामा अचािक परेको चट्याङ्ग 
लानग मतृ्य।ु 

१ ० ई.प्र.का.पकडी र खज.प्र.का.बाि 
प्र.नि.को कमाण्डमा िोली खविई 
गएको। 

डडेलधरुा पशुयराम ि.पा.- १० स्यापसाला बस्िे िर्य ३८ 
की १ मवहला घरको बरन्डामा बनसरहेको 
अिस्थामा अचािक चट्याङ्ग पिय गई घाईते। 

० १ घाईतेलाई उपचारका लानग 
प्रादेखशक अस्पताल धिगढी रेफर 
गरेको। 

अछाम चौरपािी गा.पा.- ४ पायल बस्ि ेिर्य ६५ की 
१ मवहला चट्याङ्ग लागी घाईते। 

० १ घाईतेको स्थािीय मेनडकलमा 
उपचार भईरहेको, प्र.चौ.नसउडीबाि 
प्र.ह.को िोली खविई गएको। 

 

 

 

 

 

 

 

आगलागी 
 

 

 

 

 

पसाय जगरिाथपरु गा.पा.- ७ तरुतरुखस्थत खेतमा  
गहुाँको खटु्टी जलाउि ेक्रममा अचािक लगाएको 
कपडामा आगो सल्की ढाड भन्दा मिुी जली बर्य 
७५ को १ परुुर् घाईते ।  

० १ घाईतेलाई उपचारको लानग िारायणी 
अस्पताल नबरगञ्ज लनगएको। 

नसरहा नमचैया ि.पा.- ६ खजिा खस्थत एक घरमा नबधतुको 
तार सिय भई आगलागी हुाँदा िर्य ३५ की १ 
मवहला दावहिे हातमा पोली घाईते भई मांगलम 
अस्पताल नमचैयामा उपचार भईरहेको। 

० १ ई.प्र.का. नमचैयाबाि प्र.नि., शेरगण 
चौहिाय आमी ब्यारेकबाि क्याप्िेि, र 
सरुक्षा बेस क्याम्प गोलबजारबाि 
स.प्र.नि.को कमाण्डमा िोली खविई 
गएको। 

कैलाली जािकी गा.पा. िडा िां.- ६ सिुणयपरु खस्थत एक 

गोठमा अचािक आगलागी हुाँदा ५ ििा बाख्राको 
मतृ्य ु भई एउिा मोिरसाईकल जली पूणयरुपमा 
िष्ट भई १० लाख रुपैंया  बराबरको क्षनत। 

० ० प्र.चौकी अमराितीबाि प्र.स.नि.को 
कमाण्डमा िोली खविई गएको। 

कञ्चिपरु लालझाडी गा.पा.- ६ नसकलपवट्ट खस्थत एक घर 
र एक गोठमा आगलागी भई ६ लाख ५० हजार 
रुपैंया बराबरको क्षनत। 

० ० अ.प्र.पोष्ट बन्साहबाि प्र.िा.नि.को 
िोली, शकु्लाफािा ि.पा.को दमकल 
र स्थािीयको सहयोगमा आगो 
नियन्रण। 

ईलाम माईजोगमाई गा.पा.- १ पेमेजङु खस्थत एक घरमा 
नबजलुी सिय भई आगलागी हुाँदा अन्नपात, 
लत्ताकपडा, काठपात गरी ५ लाख रुपैंया 
बराबरको क्षनत। 

० ० ई.प्र.का.ियााँबजारबाि प्र.िा.नि.को 
िोली र स्थािीयको सहयोगमा आगो 
पूणयरुपमा नियन्रण। 

 

  घटना संख्या 

          ११ 

 

 ९ वैशाख २०७८ 

नेपाल सरकार 
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सलायही मलांगिा ि.पा.- ३ खस्थत एक घरमा नबद्यतुको तार 
सिय भई आगलागी हुाँदा घर पूणयरुपमा जली 
अन्नपात, लताकपडा लगायत घरायसी समािहरु 

गरी २ लाख रुपैंया बराबरको क्षनत। 

० ० खज.प्र.का.बाि प्र.िा.नि.को कमाण्डमा 
िोली खविई गई स्थािीय र दमकलको 
सहयोगमा आगो पूणयरुपमा नियन्रण। 

बाग्लङु्ग िनडगाड गा.पा.- ७ असारे सामदुावयक बिमा 
आगलागी हुाँदा हािाहरुीले उक्त आगो उडाई 
िखजकैको एक घर र बाख्राको खोरमा आगलागी 
हुाँदा २ ििा बाख्राको जली मतृ्यू, घर पूणयरुपमा 
क्षनत। 

० ० प्र.का. नभमनगठे्ठबाि प्र.िा.नि.को 
कमाण्डमा िोली खविई गएको। 

रोल्पा रोल्पा लखुरि गा.पा.- ३ र ४ को बीचमा पिे 
दरकुडा सामदुावयक बिमा आगलागी । 

० ० प्र.चौ.वकलाचौरबाि प्र.ह. र ई.प्र.का 
सनुलचौरबाि प्र.िा.निको कमाण्डमा 
िोली खविई गएको। 

जम्मा 
सांख्या 

११  १ ४  

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

२०७८ वैशाख १ देखख वैशाख ९ गते सम्मका ववपद्का प्रमखु घट्नाहरुको वववरण 

घििा घििा सांख्या मतृक िेपत्ता घाईते चौपाया अिमुानित क्षनत रु. 
आगलागी १०३ २ ० ३ ८५ १४४०५३८०० 

चट्याङ्ग २६ ४ ० २० १२ ७४७५००० 

सपयदांश ० ० ० ० ० ० 

जिािर आक्रमण ४ १ ० २ ० १६०००० 

बाढी ० ० ० ० ० ० 

पवहरो १ ० ० १ ० ० 

अविरल बर्ाय ० ० ० ० ० ० 

हािाहरुी १० ० ० २ ० २२५०००० 

जम्मा १२५ ६ ० २५ ९५ ५,२७,५५,८०० 

http://www.twitter.com/ndrrma
http://www.facebook.com/ndrrma/videos
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दैनिक िर्ाय (Daily Precipitation) को साराांशः 
बैशाख ०८ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखख बैशाख ०९ गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको िर्ाय 
आज नमनत २०७८/०१/०९ गते नबहाि ०८:४५ बजे २१० ििा िर्ाय मापि केन्रहरु (मािब सांचानलतः 
७७ र स्िचानलतः१३३) मा मापि गररएको िर्ायको वििरण अिसुार १७८ ििा केन्रमा िर्ाय भएको छ 
(िक्सा १) जस मध्ये १३१ ििा केन्रमा ५ नम. मी. भन्दा बढी, ७८ ििा केन्रमा १० नम. मी. भन्दा 
बढी, १६ ििा केन्रमा २५ नम. मी. भन्दा बढी र सबैभन्दा बढी िर्ाय (४८.६ नम. मी.) धिरु्ा खजल्लाको 
खचसापािी बजार केन्रमा भएको छ। 

 

 
         िक्सा १: बैशाख ०८ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखख बैशाख ०९ 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 ०८ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखख बैशाख 
०९ गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको 
न्यिुतम तापक्रम (नडिी सेखल्सयस) 
 

 

िक्सा ३: बैशाख ०७ गते सााँझ ०५:४५ बजे देखख बैशाख 
०८ गते सााँझ ०५:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको 
अनधकतम तापक्रम (नडिी सेखल्सयस)  
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तानलका १: २०७८/०१/०९ गते नबहाि ०८:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको न्यूितम 
तापक्रम र २०७८/०१/०८ गते सााँझ ०५:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको अनधकतम 
तापक्रमको वििरण। 

 

तापक्रम (डि.से.) न्युनतम तापक्रम (केन्र संख्या) अधिकतम तापक्रम (केन्र संख्या) 
-5 देखख 0 2 x 

0 देखख 5  3 x 

५ देखख १०  14 x 

१० देखख १५  19 5 

१५ देखख २०  31 5 

२० देखख २५  9 15 

२५ देखख ३०  x 17 

३० देखख ३५  x 25 

३५ देखख ४०   x 10 

जम्मा केन्र सांख्या (ििा) 78 77 

सबैभन्दा बढी/केन्र, खजल्ला 24.० नड.से./विराििगर,ए.पो., मोरङ्ग 39.5 नड.से./लखुम्बिी, रुपन्देही 
सबैभन्दा कम/केन्र, खजल्ला -२.० नड.से./थाकमाफाय, मसु्ताङ 10.5 नड.से./थाकमाफाय, मसु्ताङ 

 
 

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

 
 

 

  

िोिः- नड. से. =  नडिी सेखल्सयस 

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

