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जिािर 
आक्रमण 

बर्दयया गरेुिा गा.पा.-१ भिेराखथित बर्य६०की एक 
मवहलाको सामदुावयक जांगलको छेउमा बाख्रा 
चराउि गएको अिथिामा जांगली हात्तीले आक्रमण 
गरी मतृ्य।ु 

१ ० ई.प्र.का.बाि प्र.नि.को कमाण्डमा िोली 
िविई गएको । 

लनलतपरु म.ि.पा.-२७ सिुाकोठी भ्यालीहोम पछाडी 
प्लविङमा काम गिे बर्य३०का एक परुुर्लाई 
खचतिुाले आक्रमण गदाय घाईते।खचतिुालाई 
नियन्त्त्रणमा नलि ेक्रममा बतृ्त चापागााँउमा काययरत 
२प्र.ह. र अन्त्य ३जिा घाईते । 

० ६ घाईतेहरुको िेकु अथपताल र राविय 
ट्रमा सेन्त्िरमा उपचार भईरहेको । 

सिुसरी  कोशी गा.पा.-८ भाण्िाबारीखथित कोशीिप्प ु
आरक्षणबाि आएको जांगली  हाखत्तले १घरको िािी 
भत्काई १लाि २५हजार रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आगलागी 
 

 

 

 

 

दाङ िरुिरुरयाखथित राप्ती िदीको झोलङु्गे पलु निमायण 
गिे थिलमा िािा बिाउिे नसनलण्डर पखककदा 
बर्य६५का  एक परुुर् घाईते भई उपचारको क्रममा 
मतृ्य।ु 

१ ० ई.प्र.का.बाि प्र.नि.को कमाण्डमा िोली 
िवि गई थिािीयको सहयोगम आगो 
पूणयरुपमा नियन्त्त्रण। 

लमजङु िेनसशहर ि.पा.-८ झाक्रीचोकखथित एक हाडिेयर 
पसलमा अचािक आगलागी हुाँदा बर्य३५का एक 
परुुर् सामान्त्य घाईते। क्षनतको नबिरण आउि 
बााँकी । 

० १ प्र.नि.को कमाण्डमा, प्र.स.नि.को 
कमाण्डमा र थिािीयको सहयोगमा आगो 
पूणयरुपमा नियन्त्त्रण । 

नसन्त्धलुी दधुौली  ि.पा.-१खथित बांकाखथित १गोठमा 
भैसीलाई कुां डो पकाउिे क्रममा अचािक आगलागी 
हुाँदा िर्य३५का १परुुर् घाईते,गोठ पूणयरुपमा जनल 
3लाि 45हजार रुपैया बरबारको क्षनत । 

० १ थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्त्रण। 

तेह्रिमु छिर गा.पा. -४खथित िौनसांग े सामदुावयक ििमा 
आगलागी । 

० ० - 

रौतहि िौनधमाई ि.पा.-१ अजगैवि िोलखथित एक गोठमा 
लामिटेु्ट धपाउि बालेको घरुबाि आगलागी हुाँदा 
गोठ  पूणयरुपमा जनल १ििा पाडोको मतृ्य ु हुाँदा 
२लाि ५०हजार बराबरको क्षनत। 

० ० ईलाका प्रहरी कायायलयबाि प्र.िा.नि.को 
कमाण्डमा िोली िवि गई थिािीयको 
सहयोगमा आगो पूणयरुपमा नियन्त्त्रण । 

बारा निजगढ ि.पा.-९खथित  भमरा पलु िखजकको आदशय 
सदाबहार ििमा आगलागी। 

० ० थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्त्रण। 
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महोत्तरी रामगोपालपरु  ि.पा.-७ ससौलाखथित  एक घरको 
गहुाँमा आगलागी । 

० ० थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्त्रण। 

सप्तरी महादेिा गा.पा.- १खथित एक थ्रसेर मेनसिबाि गहुाँ 
झािे क्रममा अचािक आगलागी हुाँदा गोठ जनल 
२८हजार रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्त्रण। 

सिेुत भेरीगांगा ि.पा.-४ हरे मनसिाखथित मध्यिती 
सरकारी जांगलमा  अचािक आगलागी हुाँदा जांगल 
छेउमा रहेको एक घर र ३ गोठ जनल २लाि ५० 
हजार रुपैया बराबरको क्षनत ।  

० ० ईलाका प्रहरी कायायलयबाि प्र.ह.को 
कमाण्डमा िोली  िवि गई थिािीयको 
सहयोगमा आगो पूणयरुपमा नियन्त्त्रण। 

ताप्लेजङु नसररजांघा गा.पा.-१हरण्डी िोलखथित २घरको 
जग्गाबाि अचािक आगो सखल्कई हैराङे सामदुावयक 
ििमा आगलागी। 

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

िोिाङ र्दके्तल रुपाकोि मझिुागढी ि.पा.-१४ खिरीखथित  
मतािमा अचािक आगलागी हुाँदा ४०हजार रुपैया 
बराबरको क्षनत र सोही आगो एक घरमा समेत 
फैनलई आगलागी हुाँदा ३लाि १०हजार रुपैया 
बराबरको क्षनत। 

० ० थिािीयको सहयोगम आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्त्रण । 

सिुसरी कोसी गा.पा.-४खथित एक गोठमा घरु बाल्िे क्रममा 
आगलागी हुाँदा १लाि रुपैया बराबरको क्षनत । 

  थिािीयको सहयोगम आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्त्रण। 

भोजपरु अरुण गा.पा.- ६ खथित रुपधारी सामदुावयक बिमा 
लागकेो डढेलोले एक घर, गोठ र सुाँगरुको िोर 
पूणयरुपमा जनल िष्ट।  

० ० प्र.चौबाि प्रसनिको िोली िवि गएको । 

सलायही लालबन्त्दी ि.पा.-१३ साि ु िारायण डााँडाखथित 
पञ्चकन्त्या सामदुावयक ििमा लागकेो आगो िखजकै 
रहेको एक गोठमा सखल्कई ३लाि ८०हजार रुपैया 
बरारबरको क्षनत। 

० ० प्र.चौ.बाि प्र.िा.नि.को कमाण्डमा िोली 
िविई गई थिािीयको सहयोगमा आगो 
पूणयरुपमा नियन्त्त्रण। 

पसाय धोनबिी गा.पा.-१ नभिमपरुखथित एक घरको गहुाँमा 
आगलागी हुाँदा १लाि २०हजार रुपैया बराबरको 
क्षनत र एक घरको पराल जनल ३०हजार रुपैया 
बराबरको क्षनत। 

० ० प्र.चौ.बाि प्र.स.नि.को कमाण्डमा िोली 
िवि गई थिािीयको सहयोगम आगो 
पूणयरुपमा नियन्त्त्रण। 

पसाय ठोरी गा.पा.-३ एक घर िखजक सकेुको पातहरू 
जलाउिे क्रममा घरमा आगलागी हुाँदा ३लाि रुपैया 
बराबरको क्षनत। 

० ० थिािीयको सहयोगम आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्त्रण। 

काठमाण्डौ िढुानिलकण्ठ ि.पा.- १ र २खथित खशिपरुी राविय 
निकुञ्जको जांगलमा आगलागी। 

० ० िेपाली सेिा, िेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, 
दमकल  र हेलीकप्िरको सहयोगमा 
आगो पूणयरुपमा नियन्त्त्रण। 

काथकी पोिरा म.ि.पा.- २२खथित धाईरेिी सामदुायीक 
जांगलमा आगलागी । 

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

काथकी माछापचु्छ्रे गा.पा.-७ िानिगााँउखथित कोसेपानि 
सामदुावयक बिमा आगलागी । 

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

काथकी पोिरा म.ि.पा.- १३ आिायखथित आिाय भञ्ज्याङ 
सामदुायीक ििमा अचािक आगलागी । 

० ० CRV बाि प्र.स.नि.को कमाण्डमा िोली 
िविई गएको । 

काथकी पोिरा म.ि.पा.-११ काउडााँडााँखथित काउलेपानि 
सामदुायीक ििमा आगलागी । 

० ० ि.प्र.का.बाि प्र.िा.नि.को कमाण्डमा 
िोली िवि गएको । 
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बााँके िरैिापरु गा.पा.-१ बानिया गाउाँखथित  दाउरा 
किेरो, भोलि बेहेिा, एक गोठ र एक घरमा  
आगलागी  हुाँदा १०लाि रुपैया  बराबरको क्षनत। 

० ० नस.प्र.चौ.बाि प्र.िा.नि.को कमाण्डमा 
िोली िविई गई थिािीय र दमकलको 
सहायोगमा आगो पूणयरुपमा नियन्त्त्रण। 

रुपन्त्देही गैडहिा गा.पा.-७ िन्त्दिगरखथित एक पटे्रोल 
पम्पमा ट्ाांङकरबाि तेल अिलोड गिे क्रममा 
आगलागी । 

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

रुपन्त्देही लखुम्बिी साथकृनतक ि.पा.-४ मिौराखथित एक घर 
र गोठमा आगलागी हुाँदा २लाि रुपैया बराबरको 
क्षनत ।  

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

कवपलबथत ु बदु्धभनुम ि.पा.-८ अमहिाखथित एक घरमा 
आगलागी हुाँदा ९०हजार रुपैया  बराबरको क्षनत। 

० ० ई.प्र.का.बाि प्रसनिको कमाण्डमा िोली 
िवि गई थिािीयको सहयोगमा आगो 
पूणयरुपमा नियन्त्त्रण। 

सिेुत गभुायकोि ि.पा.-१० भेडाबारीखथित श्रीया रेषु्टरेन्त्िमा 
ग्यास नलक भई आगलागी हुाँदा ३लाि रुपैया  
बराबरको क्षनत। 

० ० थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्त्रण । 

कैलाली घोडाघोडी ि.पा.-१ लखममपरुखथित एक घरमा 
आगलागी। 

० ० थिािीयको सहयोगम आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्त्रण। 

कैलाली जोसीपरु गा.पा.-२ जोसीपरु बजारमा एक घरको 
ढोकमा िलनडङ गिे क्रममा आगलागी हुाँदा घर 
पूणयरुपमा जनल िष्ट। 

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

कैलाली गौरीगांगा ि.पा.-६ कठौतीखथित सानिकोि 
सामदुावयक बिमा आगलागी । 

० ० ईलाका प्रहरी कायायलयबाि प्र.िा.नि.को 
कमाण्डमा िोली िवि गई थिािीयको 
सहयोगम आगो पूणयरुपमा नियन्त्त्रण। 

कैलाली  गोदािरी ि.पा.-८ थयाउलेखथित सयुोदय सामदुावयक 
बिमा आगलागी । 

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

कञ्चिपरु कृष्णपरु ि.पा.-२ बाणीखथित  एक गोठमा कुडो 
बिाउि बालेको आगोबाि आगलागी हुाँदा गोठ 
पूणयरुपमा जनल १लाि ५०हजार रुपैया  बराबरको 
क्षनत। 

० ० अ.प्र.पो.बाि प्र.स.नि.को कमाण्डमा 
िोली िवि गई दमकल र थिािीयको 
सहयोगमा आगो पूणयरुपमा नियन्त्त्रण। 

जम्मा 
सांख्या 

३४  २ ८  
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दैनिक िर्ाय (Daily Precipitation) को साराांशः 
चैत २९ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि चैत ३० गते ०८:४५ बजे सम्मको िर्ाय 
आज नमनत २०७७/१२/३० गते नबहाि ०८:४५ बजे २09 ििा िर्ाय मापि केन्त्रहरु (मािब सांचानलतः 
७0 र थिचानलतः१39)मा मापि गररएको िर्ायको वििरण अिसुार मथुताङ खजल्लाको िाकमाफाय, लेिे र 
जोमसोम केन्त्रमा क्रमशः ०.८, ०.४ र ०.३ नम. मी. िर्ाय भएको छ भिे अन्त्य कुिै पनि केन्त्रमा िर्ाय 
भएको छैि। 

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

 
िक्सा १: चैत २९ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखि चैत ३० गते 
नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको न्त्यिुतम तापक्रम 
(नडग्री सेखल्सयस) 
 

 
िक्सा २: चैत २८ गते सााँझ ०५:४५ बजे देखि चैत २९ गते 
सााँझ ०५:४५ सम्मको २४ घण्िाको अनधकतम तापक्रम (नडग्री 
सेखल्सयस

तानलका १: २०७७/१२/३० गते नबहाि ०८:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको न्त्यूितम 
तापक्रम र २०७७/१२/२९ गते सााँझ 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  7 x 

५ देखि १०  4 x 

१० देखि १५  23 x 

१५ देखि २०  43 5 
२० देखि २५  6 9 
२५ देखि ३०  x 16 
३० देखि ३५  x 24 

३५ देखि ४०   x 33 
जम्मा केन्त्र सांख्या (ििा)  83 87 
सबैभन्त्दा बढी/केन्त्र, खजल्ला 23.0 नड.से./गोर, रौतहि 39.5 नड.से./भैरहिा(कृवर्), रुपन्त्देही 
सबैभन्त्दा कम/केन्त्र, खजल्ला 0.2 नड.से./रारा, मगु ु 15.7 नड.से./नसनमकोि, हमु्ला 

 

 

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

िोिः- नड. से. =  नडग्री सेखल्सयस 

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


 

5 

 

 

 

 


