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आगलागी 

ईलाम रोङ गा.पा.-३ मासेमा बर्य४८की  एक मवहलाको 
िोले पकाउि े क्रममा कपडामा आगो सखल्कई 
घाईते भई उपचारको क्रममा मतृ्य।ु 

१ ० प्र.चौ.हकय िेबाि प्र.स.नि.को कमाण्डमा 
िोली िविई गएको । 

ओिलढुांगा खचसांिगुढी गा.पा.-५शेिायखथित एक घरमा  
आगलागी हुुँदा बर्य३०का एक परुुर् घाईते, ४ लाि 
रुपैया बराबरको क्षनत । 

० १ घाईतेको थिािीय मेनडकलमा उपचार 
भईरहेको। प्र.चौ.शेिायबाि प्र.स.नि.को 
कमाण्डमा िोली िविई थिािीयको 
सहयोगमा आगो पूणयरुपमा नियन्त्त्रण। 

दाच ुयला दहु ु गा.पा.-४ धारीखथित एक घर िखजकको 
नत्रपालको अथिाई िहरामा आगलागी हुुँदा ७५ 
िर्यका एक बदृ्ध घाईते। 

० १ प्र.चौ. ब्रह्रमदेिबाि प्र.स.नि.को 
कमाण्डमा िोली िविई गएको  । 

रौतहि किहररया म.ि.पा.-४ बनलरामपरुखथित एक भान्त्सा 
कोठाबाि अचािक आगो सखल्कई आगलागी  हुुँदा 
बर्य३की एक बानलका घाईते, ६०हजार रुपैया  
बराबरको क्षनत। 

० १ घाईतेको थिािीय अथपतालमा उपचार 
भईरहेको। ई.प्र.का. किहरीयाबाि 
प्र.िा.नि.र थिािीयको सहयोगमा आगो 
पूणयरुपमा नियन्त्त्रण।  

सिुसरी ईिहरी उ.म.ि.पा.-१२डमुिक्काखथित नतरुपनत उड 
प्यािल प्रा.नल.मा विद्यतु सिय भई आगलागी 
।क्षनतको नबिरण आउि बाुँकी । 

० ० ई.प्र.का. ईिहरीबाि प्र.िा.उ.को 
कमाण्डमा िोली िविई, दमकल, 

िेपाली सेिा, सशस्त्र प्रहरी र 
थिािीयको सहयोगमा आगो 
नियन्त्त्रणमा नलिे कायय भईरहेको । 

सिुसरी धराि उ.म.ि.पा.-५ देउरालीखथित कुिरुा फामयमा 
सुांगरुलाई चारो पकाउिे चलू्होबाि अचािक आगो 
सखल्कई आगलागी हुुँदा ८०हजार रुपैया  बराबरको 
क्षनत। 

० ० अ.प्र.चौ देउरालीबाि िोली िविई गई 
थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्त्रण । 

सोलिुमु्ब ु नलिवुपके गा.पा.-५ वकन्त्जा बजारखथित एक घरमा 
नबद्यतु सिय भई आगलागी हुुँदा घर र एक िाद्यान्न 
पसल जनल ४३लाि रुपैया बराबरको क्षनत। 

 

० ० प्र.चौ.वकन्त्जाबाि प्र.स.निको 
कमाण्डमा िोली िविई थिािीयको 
सहयोगमा आगो पूणयरुपमा नियन्त्त्रण। 

सोलिुमु्ब ु सोल ु दधुकुण्ड ि.पा.-५ धारािोकखथित जांगलमा 
आगलागी । 

० ० 
- 

झापा गौरादह ि.पा.-७ गोल्डबु्बाखथित  एक घरमा मछड 
धपाउि बालेको धपुबाि आगलागी ३५हजार रुपैया 
बराबरको क्षनत। 

० ० अ.प्र.चौ. जरुोपािीबाि प्र.स.नि.को 
िोली िवि गई थिािीयको सहयोगमा 
आगो पूणयरुपमा नियन्त्त्रण। 
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झापा दमक ि.पा.-३ गोलािारखथित एक गोठ र 
परालको कुन्त्यमुा आगलागी हुुँदा २ििा बाख्रा, १ 
िसीको समेत मतृ्य ुहुुँदा १लाि ८७ हजार रुपैया  
बराबरको क्षनत। 

० ० इ.प्र.काबाि प्र.नि.को िोली र 

प्र.चौ.बाधिोरबाि प्र.स.नि.को िोली 
िविई गई दमकलको सहयोगमा 
आगो पूणयरुपमा नियन्त्त्रण। 

सप्तरी िडक ि.पा.-१ नसथिाखथित एक गोठमा आगलागी 
हुुँदा 50 हजार रुपैया बराबरको क्षनत । 

० ० थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्त्रण। 

सप्तरी नतरहतु गा.पा.-४खथित  एक गहुुँिालीमा आगलागी 
हुुँदा ५०हजार रुपैया बराबरको क्षनत । 

 

० ० प्र.चौ. नडमिबाि प्र.ह.सवहतको िोली 
िविई गएको । 

सप्तरी सप्तकोशी ि.पा.-१ एक गोठमा आगलगी  हुुँदा गोठ  
छेउमा रहेको परालको िाल समेत जनल ३लाि 
रुपैया बराबरको क्षनत। 

 

0 0 प्र.चौ.फते्तपरुबाि प्रिानि सवहतको 
िोली, सशस्त्र प्रहरी बल िेपाल र 
थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्त्रण। 

धिरु्ा जिकपरु उ.म.ि.पा.-२१ कुिाय रेल्िे थिेशि िखजकै 
४ घरको गहुुँ िपुारी रािेको अिथिामा जनल 75 
हजार रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० अ.प्र.पोष्ट कुिाय धिरु्ाबाि प्र.स.नि.को 
कमाण्डमा िोली िविई गएको । 

सलायही हररपरु ि.पा.-३ फरहदिाखथित एक  गोठमा 
आगलागी हुुँदा ४२हजार रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० ई.प्र.का.हररपरुबाि प्र.िा.नि.को 
कमाण्डमा िोली िवि गई थिािीयको 
सहयोगमा आगो पूणयरुपमा नियन्त्त्रण। 

नसन्त्धलुी नतिपािि गा.पा.-१०खथित सामदुावयक बिमा 
लागकेो डढेलोबाि एक घर र गोठमा आगलागी 
हुुँदा ५ लाि रुपैया बराबरको क्षनत । 

० ० थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्त्रण। 

ििुाकोि 
पञ्चकन्त्या गा.पा.-५ भद्रिारखथित  एक गोठमा 
आगलागी हुुँदा १ििा गोरूको समेत मतृ्य ुभई १ 
लाि ५० हजार रुपैया बराबरको क्षनत।  

० ० थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्त्रण। 

थयाङ्जा 
हरीिास गा.पा.- ४ नछपङुखथित  एक घरमा  
आगलागी हुुँदा 4लाि रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० प्र.चौ.खचते्रभङ््याङबाि प्रिानिको 
कमाण्डमा िोली िवि गई थिािीयको 
सहयोगमा आगो पूणयरुपमा नियन्त्त्रण। 

बर्दयया गलुररया ि.पा.- ७खथित एक घरमा आगालागी हुुँदा 
घर पूणयरुपमा जनल िष्ट ।क्षनतको नबिरण आउि 
बाुँकी । 

० ० खज.प्र,काबाि प्र.नि.को कमाण्डमा  
िोली िविई गएको। 

बागलङु ि.पा.- १खथित रामरेिा सामदुावयक जङगलमा  
आगालागी । 

० ० - 

गलु्मी मसुीकोि ि.पा.-१ बाग्रखेथित एक घरमा विद्यतु सिय 
भई आगलागी हुुँदा १लाि ५०हजार रुपैया 
बराबरको क्षनत ।  

० ० प्र.स.नि.को कमाण्डमा िोली िवि गई 
थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्त्रण। 

कैलाली विकापरु ि.पा.-४ बागमाराखथित गहुुँमा आगलागी 
हुुँदा ८०हजार रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्त्रण। 

उदयपरु उदयपरुगवढ गा.पा.- ७खथितमा पानिभरा सामदुावयक 
ििमा लागकेो डढेलोबाि ३ घर जनल िष्ट,२९पश ु
र ७ पांक्षीको मतृ्य ुभई ११लाि ५० हजार रुपैया 
बराबरको क्षनत ।  

० ० थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्त्रण । 

 

ताप्लेजङु पािीभरा याङबरक गा.पा.-४डमु्रीसेखथित एक   
घरमा आगलागी हुुँदा ५लाि रुपैया बराबरको 
क्षनत। 

० ० प्र.चौ िमु्बेर्दिबाि प्र.ह.को कमान्त्डमा 
िोली िवि गई थिािीयको सहयोगमा 
आगो पूणयरुपमा नियन्त्त्रण । 
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ओिलढुांगा खचसांिगुढी गा.पा.-3 अदेरीखथित एक घरमा 
आगलागी  हुुँदा घर पूणयरुपमा जनल िष्ट । 

० ० प्र.चौ. िानिभन्त््याङबाि प्र.ह.को 
कमाण्मा िोली िवि गई थिािीयको 
सहयोगमा आगो पूणयरुपमा नियन्त्त्रण। 

भोजपरु भोजपरु ि.पा.-१२खथित दाडे गौडा करकले 
सामदुावयक बिमा  आगलागी। 

० ० नब.श.ुगाडय िक्सारबाि प्रसनिको 
कमाण्डमा िोली  िवि। 

मोरङ जहदा गा.पा.-४ मधरुा िोलखथित एक परालको 
िाुँलमा आगलागी  हुुँदा १५ हजार रुपैया बराबरको 
क्षनत। 

० ० नस.प्र.चौ. पोिररयाबाि प्र.िा.नि.को. 
िोली िवि, दमकल र थिािीयको 
सहयोगमा आगो पूणयरुपमा नियन्त्त्रण। 

मोरङ जहदा गा.पा.- ५खथित एक थ्रसेरबाि निखथकएको 
आगोको खझल्काले गोठघरमा आगलागी हुुँदा १लाि 
रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्त्रण। 

मोरङ सिुिर्ी ि.पा-९ डायनियाखथित एक गोठमा 
आगलागी भई परालको िालीमा समेत आगलागी 
हुुँदा १लाि २५हजार रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्त्रण । 

मोरङ कािेपोिरी गा.पा.- ७खथित जांगलमा आगलागी । 

 
० ० - 

मोरङ बेलबारी िपा.-8 नबयानतधारखथित एक केरा िेतीमा 
आगलागी हुुँदा ३लाि रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० प्रचौ बाहिुीबाि िोली िविई गएको। 

पसाय नबन्त्दिानसिी गा.पा.- ५ भेल्हाखथित एक घरमा 
चलुोमा बालेको आगोबाि आगलागी हुुँदा १लाि 
रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्त्रण। 

रसिुा उत्तरगया गा.पा.-५ नसम्लेखथित पाले बिमा अचािक 
आगलागी । 

० ० - 

काथकी पोिरा म.ि.पा.-१३ नडगाउुँखथितमा पािाबारीमा 
आगालागी । 

० ० - 

ििुाकोि नबदरु ि.पा.-१२खथित अक्करे ढुङ्गाधारा हात्ती 
सामदुावयक जांगलमा आगलागी । 

  थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्त्रण। 

बाुँके िरैिापरु गा.पा.-३ जन्त्तापरुखथित १घरमा 
आगलागी।क्षनतको नबिरण आउि बाुँकी। 

० ० प्र.चौ. कालाफािाबाि प्र.स.नि.को 
कमाण्डमा िोली िविई गएको । 

डोिी पिुीचौकी गा.पा.- १ नसमायखथित जांगलमा लागकेो 
आगो एक गोठमा सखल्कई २ििा गोरु र २ििा 
गाईको मतृ्य ु। 

० ० - 

कवपलबथत ु िाणगांगा ि.पा.-१ खजतपरुखथित  नबजय ईलेक्रोनिक 
मोिर थिरुममा  नबद्यतुको तार सिय भई आगलागी 
हुुँदा 3ििा थकुिी र नबद्यतुीय सामािहरु जनल  
४लाि ५०हजार रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० ईप्रका वपपराक.ब.बाि प्र.स.नि.को 
कमाण्डमा िोली िविई गई 

थिािीयको  सहयोगमा आगो 
पूणयरुपमा नियन्त्त्रण। 

सिेुत पांचपरुी ि.पा.-५ िसेु्रिालीखथित एक घरमा 
आगलागी हुुँदा घरको मानिल्लो तल्ला पूणयरुपमा 
जनल िष्ट। 

० ० ई.प्र.का. बानबयाचौरबाि प्र.नि.को 
कमाण्डमा िोली िविई गई आगो 
पूणयरुपमा नियन्त्त्रण। 

सल्याि बिगार कुवपण्डे ि.पा.-५खथित कानलका सामदुावयक 
बिमा आगलागी हुुँदा एक घरको परालको िौिामा 
आगो सखल्कई घरमा समेत आगलागी भई २लाि 
८७हजार ५सय रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० ई.प्र.का देिथिलबाि प्र.िा.नि.को 
कमाण्डमा िोली िवि गएको।  

सल्याि नसद्ध कुमाि  गा.पा. -३कल्लेचौरखथित एक गोठमा 
आगलागी हुुँदा ७०हजार रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० प्र.चौ दोरचौरबाि प्र.स.नि.को 
कमाण्डमा िोली िविई गएको। 
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बझाङ िप्तड छान्ना गा.पा -६खथित एक गोठनभत्र रािेको 
परालमा  आगलागी हुुँदा १गाई र  गाईको बाच्छा 
जनल मतृ्य,ु काठपात समेत जलेर िष्ट।  

० ० अ.प्र.पोष्ट पािादेिलबाि िोली िविई 
थिािीयको सहयोगमा आगो  
पूणयरुपमा नियन्त्त्रण। 

जम्मा 
सांख्या 

 ४२ १ ३  

विपद्का घििा सम्बन्त्धी सूचिा र सन्त्देशका लानग www.twitter.com/ndrrma  र 

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

दैनिक िर्ाय (Daily Precipitation) को साराांशः 
चैत २३ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि चैत २४ गते ०८:४५ बजे सम्मको िर्ाय 
आज नमनत २०७७/१२/२४ गते नबहाि ०८:४५ बजे २१२ ििा िर्ाय मापि केन्त्द्रहरु (मािब सांचानलतः 
६४ र थिचानलतः१४८)मा मापि गररएको िर्ायको वििरण अिसुार कुिै पनि केन्त्द्रमा िर्ाय भएको छैि। 

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

 
िक्सा १: चैत २३ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि चैत २४ गते 
नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको न्त्यिुतम तापक्रम 
(नडग्री सेखल्सयस) 

 

 
िक्सा २: चैत २२ गते साुँझ ०५:४५ बजे देखि चैत २३ गते 
साुँझ ०५:४५ सम्मको २४ घण्िाको अनधकतम तापक्रम (नडग्री 
सेखल्सयस) 

 

२०७७ बैशाख १ देखख चैत्र २४ गते सम्मका विपद्का प्रमखु घट्नाहरुको वििरण 

घििा घििा सांख्या मतृक िेपत्ता घाईते चौपाया अिमुानित क्षनत रु. 
आगलागी २४५३ ९० ० ३६६ १३७८ १७५७९९६३८६ 

चट्याङ्ग २४४ ७० ० २४४ ७१७ ७२५५४३० 

सपयदांश ५६ २१ ० ३९ ० ० 

जिािर आक्रमण २३९ ३६ ० १८६ १० ७४७१८५० 

बाढी ९७ ४२ ३७ ११ २७२ ४८८११००० 

पवहरो ४८९ ३०१ ६४ २२६ ४३७ ५०९६४९०० 

अविरल बर्ाय ३६० १५ ० ५६ ५३९ ६९९४०२०० 

हािाहरुी ७८ ८ ० १७ ८ १३४०६५०० 

जम्मा ४०१६ ५८३ १०१ ११४५ ३३६१ १,९५,५८,४६ ,२६६ 

http://www.twitter.com/ndrrma
http://www.facebook.com/ndrrma/videos
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तानलका १: २०७७/१२/२४ गते नबहाि ०८:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको न्त्यूितम 
तापक्रम र २०७७/१२/२३ गते साुँझ ०५:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको अनधकतम 
तापक्रमको वििरण। 

तापक्रम (डि.से.) न्युनतम तापक्रम (केन्र संख्या) अधिकतम तापक्रम (केन्र संख्या) 
-5 देखि 0 1 x 

0 देखि 5  5 x 

५ देखि १०  10 x 

१० देखि १५  30 1 

१५ देखि २०  30 5 

२० देखि २५  1 18 
२५ देखि ३०  x 29 

३० देखि ३५  x 27 

३५ देखि ४०   x 2 

जम्मा केन्त्द्र सांख्या (ििा) 77 82 

सबैभन्त्दा बढी/केन्त्द्र, खजल्ला 22.4 नड.से./धराि, सिुसरी 35.0 नड.से./िजरुा, बाुँके र दमु्कौली, ििलपरु 
सबैभन्त्दा कम/केन्त्द्र, खजल्ला -3.0नड.से./हुुँम्दे, मिाङ 13.7 नड.से./हुुँम्दे, मिाङ 

 

 

िर्ाय तिा जलिाय ुसम्बखन्त्ध िप जािकारीको लानग www.dhm.gov.np/climate/मा हेिुयहोस। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िोिः- नड. से. =  नडग्री सेखल्सयस 

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