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घट्िा साराांश 

घििा खजल्ला        घििा वििरण/सांख्या मतृक घाईते प्रनतकायय 
 

 

 

 

 

चट्याङ्ग 

सांििुासभा मकाल ु गा.पा. ५खथित एक घरमा बनसरहेको 
अिथिामा अचािक बर्ायसँगै आएको चट्याङ्गले 
लानग बर्य २३का एक परुुर् घाईते। 

० १ घाईतेको प्रािनमक थिाथ य केद्र 
िमुमा उपचार भईरहेको।प्र.चौ. 
िमुबा प्र.ह.को िोली िवि गएको। 

सिुसरी भोक्राहा िरनसांह गा.पा.-८ उल्िीखथित एक घरमा 
बनसरहेको अिथिामा चट्याङ्गको झट्का लानग 
बर्य१७की एक वकशोरी घाईते। 

० १ घाईतेलाई उपचारको लानग खजल्ला 
अथपताल ईिरुिा पठाईएको । 

ओिलढुांगा नसविचरण ि.पा.-६ठाडेखथित एक घरमा 
हािाहरुीसँगै आएको चट्याङ्गले लानग बर्य१५की  
एक वकशोरी घाईते। 

० १ घाईतेलाई उपचारको लानग 
सामदुावयक अथपताल पठाईएको। 
अ.प्र.पोष्टबाि प्र.स.नि.को कमाण्डमा 
िोली िविई गएको। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आगलागी 

लनलतपरु बागमती गा.पा.-७ नगम्दीखथित साहमुारा धराप डाडँा ँ
सामदुावयक बिमा लागकेो आगो नियद्त्रण गिे  
क्रममा बर्य ५९का एक परुुर् आगोमा परर मतृ्य।ु 

१ ० बतृ्त चापागाउँबाि प्र.िा.निको 
कमाण्डमा िोली िविई गएको। 

िोिाङ ि.पा.-१०खथित एक घरमा नबद्यतुको तार सिय भई 
आगलागी हुँदा 1 लाि 50हजार रुपैया बराबरको 
क्षनत । 

० ० थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियद्त्रण। 

ओिलढुांगा खचसांिगुढी गा.पा.-२खथित बाङग ेसामदुायीक बिमा 
आगलागी। 

० ० प्र.चौ  िानिभद््याङबाि प्रहको 
कमाद्डमा िोली िविई गएको । 

बारा सिुणय गा.पा.-५ औरवहयाखथित एक गोठमा लामिटेु्ट 
धपाउिका लानग बालेको घरुबाि आगलागी हुँदा 
५०हजार रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियद्त्रण। 

बारा कलैया उ.म.ि.पा.-२३ भतौराखथित एक घरमा 
विद्यतु सिय भई आगलागी हुँदा ३लाि रुपैया 
बराबरको क्षनत। 

० ० दमकल र थिािीयको सहयोगमा 
आगो पूणयरुपमा नियद्त्रण। 

काठमाण्डौ शांिरापरु ि.पा.-१ चापाबोिखथित खशतलढुांगा 
सामदुावयक ििमा आगलागी । 

० ० थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियद्त्रण । 

काठमाडौ काठमाडौ म.ि.पा.-३० ज्ञािेश्वरखथित  एक वििको 
िहरोमा पावकय ङ गरी राखिएको कार र  ियाक्सीमा 
आगलागी हुँदा 4लाि रुपैया बराबरको क्षनत । 

० ० ितृ कमलपोिरीबाि प्रहरी िोली िवि 
गई थिािीयको सहयोगमा आगो  
पूणयरुपमा नियद्त्रण। 

कवपलिथत ु कवपलिथत ु ि.पा-५ गोविहिाखथित एक फमयमा 
आगलागी  हुँदा िखजकै रहेको गहुँको भसु जनल 
३०हजार रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० ि.प्र.काबाि प्र.िा.नि.को कमाण्डमा 
िोली िवि गई दमकल र थिािीयको 
सहयोगमा आगो पूणयरुपमा नियद्त्रण। 
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सिेुत बराहताल गा.पा.-२नसथिेरीखथित हररयाली 
सामदुावयक ििमा लागकेो आगो िखजक रहेको 
९ििा घरहरूमा सखल्कई 4ििा बाख्राको मतृ्य।ु 

० ० प्रहरी चौकीबाि प्र.स.नि.को 
कमाण्डमा िोली  िवि गएको। 

कैलाली घोडाघोडी ि.पा.-४ गैडािेडाखथित एक घर अगानड 
बालेको आगो सखल्कई लत्ता कपडा, भाडाबतयि र 
अन्नपात पूणयरुपमा जनल िष्ट । 

० ० थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियद्त्रण। 

डडेल्धरुा पशुयराम ि.पा.-१चिेपोिराखथित जािकी सामदुावयक 
िि र सदाभार सामदुावयक जांगलमा लागकेो आगो 
घरमा सखल्कई िष्ट । 

० ० ई.प्र.का. जोगबढुाबाि प्र.िा.नि.को 
कमाण्डमा िोली िविई गएको।  

झापा गौरादह ि.पा.-१ नसतापरुीखथित एक घरमा िािा 
पकाउि े  चलुोबाि आगलागी हुँदा १७लाि 
२०हजार रुपैया बराबरको क्षनत । 

० ० ई.प्र.का.हबाि प्र.स.नि.को कमाण्डमा 
िोली िविई थिािीयको सहयोगमा 
आगो  पूणयरुपमा नियद्त्रण। 

उदयपरु बेलका ि.पा.-३ सातपते्रखथित  एक घरमा 
आगलागी हुँदा घर र २ििा गोठ पूणयरुपमा जनल 

१२लाि रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० ई.प्र.का.बाि प्र.स.नि.को कमाण्डमा 
िोली िविई थिािीयको सहयोगमा 
आगो नियद्त्रण । 

भोजपरु अरुण गा.पा.-५ बािाबौिाखथित लकुुिा बाकुिा 
सामदुावयक ििमा आगलागी हुँदा िखजक रहेको एक 
घर र गोठमा समेत आगलागी । 

० ० ई.प्र.काबाि प्र.िा.नि.को कमाण्डमा 
िोली िवि गएको । 

ताप्लेजङु पािीभरा-याङिरक गा.पा.-२ सेरम्फुखथित सेरम्फु 
सामदुावयक बिमा  आगालागी । 

० ० प्र.चौ िेचम्बबुाि प्रसनिको कमाण्डमा 
िोली िविई गएको । 

ताप्लेजङु फुङनलङ ि.पा.-८ सापे्तखथित काखत्तके सामदुावयक 
बिमा आगालागी। 

० ० - 

धिरु्ा नमनिला विहारी ि.पा.-९ अद्दपिीखथित एक घरमा 
आगलागी हुँदा घर पूणयरुपमा जनल ८६हजार रुपैया 
बराबरको क्षनत। 

० ० ई.प्र.का.बाि प्र.िा.नि.को कमाण्डमा 
िोली िवि गई थिािीयको सहयोगमा 
आगो पूणयरूपमा नियद्त्रण। 

सप्तरी ि.पा.-१० कमलपरुखथित १गोठमा गहुँ झािे 
क्रममा थ्रसेरबाि आगलागी हुँदा गोठ र गहुँ 
पूणयरुपमा जनल ७०हजार रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० प्र.चौबाि प्रसनिको कमाण्डमा िोली 
िवि गई थिािीयको सहयोगमा आगो  
पूणयरुपमा नियद्त्रण। 

बागलङु्ग ि.पा.-१४ सेनतचौरखथित १गोठमा आगलागी हुँदा 
१लाि ८०हजार रुपैया बराबरको क्षनत । 

० ० थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरूपमा 
नियद्त्रण। 

काथकी पोिरा लेििाि म.ि.पा-२२ पखुम्दभमु्दी खथित तल्लो 
िकय  सामदुायीक ििमा आगलागी । 

० ० प्र.िा.नि.को कमाण्डमा िोली िविई 
गएको। 

बर्दयया राजापरु ि.पा.-१ दालपरुखथित एक नलखप्िस 
मसलाको िसयरीमा आगलागी । 

० ० प्र.स.नि.को कमाण्डमा िोली िविई 
दमकल र थिािीयको सहयोगमा 
आगो नियद्त्रण। 

कानलकोि िाँडाचक्र ि.पा.-१माद्मखथित एक गषे्ट हािस एण्ड 

रेषु्टरेद् ि र िाद्यान्न जिरल थिोर पसलमा आगलागी 
हुँदा १५लाि रुपैया  बराबरको क्षनत । 

० ० खज.प्र.का.बाि प्र.िा.उ.को कमाण्डमा 
िोली िविई थिािीयको सहयोगमा 
आगो पूणयरूपमा नियद्त्रण। 

जिािर 
आक्रमण 

बर्दयया दगुायिगरखथित जगांलमा जगांली बाघले आक्रमण गरी 
४ििा बाख्रा र १ििा बोकाको मतृ्य।ु 

० ० - 

हािाहरुी नसराहा हािापािीले भगिािपरु गा.पा.-२खथित ३घरमा क्षनत 
भई १लाि ५०हजार रुपैया बराबरको क्षनत।  

० ० अ.प्र.पोष्टबाि प्र.स.नि. समेतको िोली 
िवि गएको। 

दाच ुयला हािाहरुीले शैल्यनसिर ि.पा.-६खथित १गोठ 
भखत्कई क्षनत। 

० ० प्र.चौ.बाि प्र.ह.को कमाण्डमा िोली 
िविई गएको । 

जम्मा 
सांख्या 

 २८ १ ३  
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दैनिक िर्ाय (Daily Precipitation) को साराांशः 
चैत २६ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि चैत २७ गते ०८:४५ बजे सम्मको िर्ाय 
आज नमनत २०७७/१२/२७ गते नबहाि ०८:४५ बजे २१८ ििा िर्ाय मापि केद्रहरु (मािब सांचानलतः 
७५ र थिचानलतः१४३)मा मापि गररएको िर्ायको वििरण अिसुार ३६ ििा केद्रमा िर्ाय भएको छ (िक्सा 
१) जस मध्ये ९ ििा केद्रमा ५ नम. मी. भद्दा बढी, ८ ििा केद्रमा १० नम. मी. भद्दा बढी, ४ ििा 
केद्रमा २५ नम. मी. भद्दा बढी र सबैभद्दा बढी िर्ाय (३६.६ नम. मी.) सांििुासभा खजल्लाको िमु केद्रमा 
भएको छ। 

 

 

 

िक्सा १: चैत २६ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि चैत २७ गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको िर्ाय (नम. मी.) 

 

 

 

 

२०७७ बशैाख १ देखख चतै्र २७ गते सम्मका विपद्का प्रमखु घट्नाहरुको वििरण 

घििा घििा सांख्या मतृक िेपत्ता घाईते चौपाया अिमुानित क्षनत रु. 
आगलागी २५०६ ९४ ० ३६९ १३८३ १७७७३१३९८६ 

चट्याङ्ग २४७ ७० ० २४७ ७१७ ७२५५४३० 

सपयदांश ५६ २१ ० ३९ ० ० 

जिािर आक्रमण २४० ३६ ० १८६ १५ ७४७१८५० 

बाढी ९७ ४२ ३७ ११ २७२ ४८८११००० 

पवहरो ४८९ ३०१ ६४ २२६ ४३७ ५०९६४९०० 

अविरल बर्ाय ३६० १५ ० ५६ ५३९ ६९९४०२०० 

हािाहरुी ७९ ८ ० १७ ८ १३५५६५०० 

जम्मा ४०७४ ५८७ १०१ ११५१ ३३७१ १,९७,५३,१३,८६६ 
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दैनिक द्यूितम तापक्रम (Daily Minimum Temperature) र अनधकतम तापक्रम (Daily Maximum Temperature) 
को  साराशः  

 
िक्सा २: चैत २६ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि चैत २७ गते 
नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको द्यिुतम तापक्रम 
(नडग्री सेखल्सयस) 

 
िक्सा ३: चैत २५ गते साँझ ०५:४५ बजे देखि चैत २६ गते 
साँझ ०५:४५ सम्मको २४ घण्िाको अनधकतम तापक्रम (नडग्री 
सेखल्सयस)  

 

तानलका १: २०७७/१२/२७ गते नबहाि ०८:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको द्यूितम 
तापक्रम र २०७७/१२/२६ गते साँझ ०५:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको अनधकतम 
तापक्रमको वििरण। 

तापक्रम (डि.से.) न्युनतम तापक्रम (केन्र संख्या) अधिकतम तापक्रम (केन्र संख्या) 
0 देखि 5  4 x 

५ देखि १०  5 x 

१० देखि १५  31 x 

१५ देखि २०  16 2 

२० देखि २५  23 10 

२५ देखि ३०  x 21 

३० देखि ३५  x 26 

३५ देखि ४०   x 25 

जम्मा केद्र सांख्या (ििा) 79 84 

सबैभद्दा बढी/केद्र, खजल्ला २४.३ नड.से./सिेुत, िीरेद्रिगर 38.0 नड.से./विकापरु, कैलाली 
सबैभद्दा कम/केद्र, खजल्ला 0.5 नड.से./िाकमाफाय, मथुताङ 17.0 नड.से./िाकमाफाय, मथुताङ 

 

 

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