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घट्िा साराांश 

घििा खजल्ला        घििा वििरण/सांख्या मतृक घाईते प्रनतकायय 

जिािर 
आक्रमण 

सखेुत बराहताल गा.पा.-१ तेलपािीखथित हानतसार 
जांगलमा गाई गोरुलाई पािी खिुाउि जाि ेक्रममा 
बाघलाई देखख रुखमा चविरहेको अिथिामा बाघले 
आक्रमण गरी बर्य४०का एक परुुर् घाईते। 

० १ घाईतेलाई उपचारका लानग कणायली 
अथपताल लनगएको। प्र.चौ.बाि 
प्र.स.नि.को कमाण्डमा िोली खविई 
गएको ।    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आगलागी 

खोिाङ ददप्रङुचइुचमु्मा गा.पा.-६राईनिर कारखोला 
सामदुावयक िि नितङु झिायखथित ििमा आगलागी  
िईरहँदा िर्य६५की एक मवहला आगोमा परी 
घाईते। 

० १ घाईतेलाई उपचारको लानग खजल्ला 
अथपताल ददके्तल तर्य  पठाईएको । 

तेह्रिमु म्याङलङु ि.पा. - १खथित एक घरमा आगलागी 
हुँदा १लाख रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ०  

 
खजल्ला प्रहरी कायायलयबाि प्र.िा.नि.को 
िोली खविई गई थिािीयको सहयोगमा 
आगो पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

ताप्लेजङु रु्ङनलङ ि.पा.-८, दोखखुथित खोलीपाखा जांगलमा 
आगलागी। 

० ० खजप्रकाबाि प्रिानिको कमान्त्डमा  िोली 
खविई  गएको। 

झापा गौररगांज गा.पा.-२ आपँगानिखथित एक वकरािा 
कथमेविक पसलमा विद्यतु सिय िई आगलागी हुँदा 
३लाख रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० 

 
प्र.चौ. कोरोिारीबाि प्र.स.नि.को िोली 
खविई गइ थिािीयको  सहयोगमा आगो 
नियन्त्रण। 

सांखिुासिा िमयदेिी िपा.-३ सल्लेखथित एक चलुोबाि आगो 
सखल्कई आगलागी हुँदा घर पूणयरुपमा जनल ४लाख 
६०हजार रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० प्रचौबाि प्रिानिको िोली खविई गई 

थिािीयको  सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 

मोरङ रतिुामाई ि.पा- १० काकी चौकखथित  एक 
परालको  कुन्त्यमुा आगलागी िई १०हजार रुपैया 
बराबरको क्षनत। 

० ० ई.प्र.का.बाि प्र.नि.को कमाण्डमा िोली  
खविई गई थिािीय र  दमकलको 
सहयोगमा आगो पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

ििरु्ा ििरु्ािाम ि.पा. ५ मसुहरी िोलखथित एक घरमा 
विद्यतुको तार सिय िई आगलागी ७०हजार रुपैया 
बराबरको क्षनत। 

० ० प्र.चौ.बाि प्र.स.नि.को कमाण्डमा िोली 
खविई गई दमकलको सहयोगमा आगो 
पूणयरूपमा  नियन्त्रण। 

ििरु्ा खक्षरेश्वरिाि ि.पा.-१ रमदैया ििानडखथित   दईुििा 
परालको कुन्त्यमुा आगलागी िई २०हजार रुपैया 
बराबरको क्षनत । 

० ० ई.प्र.का.बाि प्र.स.नि.को िोली खविई 

गई थिािीय र दमकलको सहयोगमा 
आगो पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

लनलतपरु बाग्मती गा.पा -४ गनडिञ्ज्याङ िाप्रडेाँडाखथित एक 
गोठमा दाउरा बाली कुडो पकाउिे क्रममा 
आगलागी हदुा ँगोठ र घर समेत  जनल िष्ट,१ििा 
बाख्राको मतृ्य ु िई १५लाख ३१हजार रुपैया 
बराबरको क्षनत । 

० ० प्रहरी चौकीबाि िोली खविई गई 
थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 
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दोलखा कानलन्त्चोक -९ िमु्का दाहाल गाउखथित  २ घर र 
१गोठ जनल 60लाख रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ०  
 

ई.प्र.का.बाि प्र.स.नि.को कमाण्डमा, 
खज.प्र.का.बाि प्र.नि.को कमाण्डमा 
प्र.बलबाि स.प्र.िा.नि.को कमाण्डमा  र 
िेपाल आमीको िोली खविई आगो 
पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

काथकी पोखरा म.ि.पा.-२२खथित खाल्से कल्लेरी 
सामदुावयक जांगलमा आगलागी । 

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

तिहुँ आबखैुरेिी गा.पा.- ६ गौरी गाउखथित  एक घरको 
िान्त्साकोठाबाि आगलागी हदुा ँ ४लाख ५०हजार 
रुपैया बराबरको क्षनत। 

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

रुपन्त्देही मायादेिी गा.पा.-६ गरुबनियाखथित नसद्धािय नसमेन्त्ि 
फ्याखरिमा UP56T8834 िां. को िारनतय कन्त्िेिर 
(िक)ले अिलोड गरी बावहर निथकि े क्रममा 
विद्यतुको तार सिय िई िकमा आगलागी हुँदा 
क्षनत। 

० ० ई.प्र.का.बाि प्र.िा.नि.को कमाण्डमा  र 
ई.प्र.का.बाि प्र.नि.को कमाण्डमा िोली 
खविई गई थिािीयको सहयोगमा आगो 
नियन्त्रण गरेको। 

िबलपरासी 
पखिम 

सिुिल ि.पा.-८ रामपरुचोकखथित  एक परालको 
िौिामा आगलागी हुँदा २०हजार रुपैया बराबरको 
क्षनत । 

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

सखेुत गिुायकोि ि.पा.-११ लेकसमुायखथित एक गोठमा 
आगो लानग घरको मानिल्लो ित पूणयरुपले 
जनल,६ििा िेडा र ३ििा खसीबाख्रा गरी ९ििा 
चौपाया जनल मतृ्य ु। 

० ० प्र.चौबाि प्र.िा.नि.को कमाण्डमा िोली  

खविई गई थिािीयको सहयोगमा आगो 
नियन्त्रण। 

कञ्चिपरु पिुिायस ि.पा.-६ िाउिखथित िे१त१५१६ 
िम्बरको ियारिरमा नबद्यतुको तार िुि गई गहुँमा 
आगलागी। 

० ० अ.प्र.पोष्ट आई.नब.आर.डीबाि 
प्र.स.नि.को कमाण्डमा िोली खविई गई 
थिािीय  र दमकलको सहयोगमा आगो 
नियन्त्रण। 

ििकुिा चौनबसे गा.पा.-५ बज्रमाईखथित बिुयािी सामदुावयक 
बिमा लागकेो डिेलोले २घर, २ििा गोठ 
पूणयरुपमा जनल 9लाख रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० अ.प्र.पोष्टबाि प्रहको कमाण्डमा िोली 
खविई गएको । 

पाँचिर तमु्िेिा गा.पा.-२वपठाकोिे गाउखथितआले 
सामदुावयक जांगलबाि आगो सखल्कई २ििा घर 
पूणयरुपमा जनल ५लाख रुपैया  बरािरको क्षनत। 

० ० अ.प्र.चौबाि प्रहको कमाण्डमा िोली खवि 
गई थिािीयको सहयोगमा आगो  
पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

सलायही बलरा ि.पा-५ अिायहाखथित  एक घरमा आगलागी 
हुँदा  घर पूणयरुपमा जनल 1लाख रुपैया बराबरको 
क्षनत। 

० ० प्र.चौ.बाि प्र.स.नि.को कमाण्डमा िोली 
खवि गई थिािीयको सहयोगमा आगो 
पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

खोिाङ साकेला गा.पा.-३ िाङिारखथित एक घरमा 
आगलागी हुँदा २लाख रुपैया बराबरको क्षनत।  

० ० ई.प्र.का.बाि प्रिानिको कमाण्डमा िोली 
खवि गई थिािीयको सहयोगमा आगो 
पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

िोजपरु ट्म्केमैयमु गा.पा.-७ गोगिेखथित  एक गोठको िईु 
तल्लामा खोले पकाउिे क्रममा आगो सखल्कई 

आगलागी हुँदा गोठ पूणयरुपमा क्षनत। 

० ० थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 

तेह्रिमु गते म्याङलङु ि.पा.- २खथित ठुलो सामदुावयक 
बिमा आगलागी। 

० ० - 

पाँचिर कुम्मायक गा.पा.-२र्ारचिुाखथित एक घरमा 
आगलागी हुँदा १लाख ४०हजार रुपैया बराबरको 
क्षनत। 

० ० थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 
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महोत्तरी सोिमा गा.पा.-४ खेश्राहाखथित  परालमा आगलागी 
हुँदा ७५हजार रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 

काठमाण्डौ काठमाण्डौ म.ि.पा.-२७खथितमा नबर अथपतालको 
डारिरहरुको कक्षा कोठामा विद्यतुको तार सिय िई 
आगलागी हुँदा र्नियचरका सामािहरु र कम्यिुर 
जनल ५लाख रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० बतृबाि प्र.नि.को कमाण्डमा िोली खवि 
गई दमकल र थिािीयको सहयोगमा 
आगो पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

िक्तपरु मध्यपरु दठमी ि.पा.-९ बोडे निलबाराहीखथित 
निलबाराही जांगलमा आगलागी। 

० ० - 

काथकी पोखरा म.ि.पा.-२६ िाईगर िपखथित बौसीबिमा 
आगलागी। 

० ० ई.प्र.काबाि प्र.िा.नि.को कमाण्डमा 
िोली खिlई गएको .  

काथकी पोखरा म.ि.पा.-२५ सईुखेतखथित खहरे सामदुावयक 
जांगलमा आगलागी। 

० ० अ.प्र.पोष्टबाि प्र.ह.को कमाण्डमा िोली 
खिlई गएको । 

काथकी पोखरा म.ि.पा.-३१ कां डेलथिाराखथित सामदुावयक 
जांगलमा आगालागी। 

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

काथकी पोखरा म.ि.पा.-२३ पन्त्चासेखथित सामदुावयका 
जांगलमा आगलागी। 

० ० अ.प्र.पोष्टबाि प्र.िा.नि.को कमाण्डमा 
िोली खवि गएको । 

काथकी  पोखरा म.ि.पा.-1३िाडबेसीखथित सहेला 
सामदुावयक बिमा  आगलागी । 

० ० - 

बददयया बिैयाताल गा.पा.- ३ सत्तपनतयाखथित  एक घरमा 
खािा पकाउिे क्रममा आगलागी हुँदा घर आखशक 
रुपमा जनल ६०हजार रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 

कवपलिथत ु कवपलिथत ु ि.पा.- ३ एक घरमा खािा बिाउि े
क्रममा अचािक ग्यास नलक िई आगलागी हुँदा 
7०हजार रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 

कवपलिथत ु खशिराज ि.पा.-२ नमलिचोकखथित एक गोठमा 
आगलागी हुँदा १लाख ९०हजार रुपैया बराबरको 
क्षनत। 

० ० ि.प्र.काबाि प्र.स.नि.को कमाण्डमा िोली 
खविई गएको। 

िबलपरासी 
पखिम 

सिुिल ि.पा-२ मखुखयाखथित  एक घरको कोठामा 
अचािक आगलागी हुँदा १लाख ५०हजार रुपैया 
बराबरको क्षनत। 

० ० ई.प्र.का.बाि प्र.िा.नि.को कमाण्डमा 
िोली खवि थिािीयको सहयोगमा आगो 
पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

सल्याि कानलमािी गा.पा.-२ कालोखोलाखथित  एक घरमा 
चलु्होमा बालेको आगोबाि आगलागी हुँदा घर 
पूणयरुपमा जनल १ििा बाख्राको मतृ्य।ु 

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

चट्टयाङ्ग काथकी मादी गा.पा.-६ तप्राङमा चट्टयाङ्ग पदाय १ गोरु,१ 
खसी र एक घरको नमिर बरस जनल क्षनत। 

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

जम्मा 
सांख्या 

३८  ० २  

दैनिक िर्ाय (Daily Precipitation) को साराांशः 
बैशाख ०१ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखख बैशाख ०२ गते ०८:४५ बजे सम्मको िर्ाय 
आज नमनत २०७८/०१/०२ गते नबहाि ०८:४५ बजे २०४ ििा िर्ाय मापि केन्त्रहरु (मािब सांचानलतः 
६२ र थिचानलतः१४२) मा मापि गररएको िर्ायको वििरण अिसुार कुिै पनि केन्त्रमा िर्ाय िएको िैि। 
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दैनिक न्त्यूितम तापक्रम (Daily Minimum Temperature) र अनिकतम तापक्रम (Daily Maximum Temperature) 
को  साराशः 
 

 
िरसा १: बैशाख ०१ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखख बैशाख ०२ 
गते ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको न्त्यिुतम तापक्रम (नडग्री 
सेखल्सयस) 

 

 
  िरसा २: चैत ३१ गते साँझ ०५:४५ बजे देखख बैशाख ०१     

गते साँझ ०५:४५ सम्मको २४ घण्िाको अनिकतम तापक्रम 
(नडग्री सेखल्सयस)  

तानलका १: २०७८/०१/०२ गते नबहाि ०८:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको न्त्यूितम 
तापक्रम र २०७८/०१/०१ गते साँझ ०५:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको अनिकतम 
तापक्रमको वििरण। 

तापक्रम (डि.से.) न्युनतम तापक्रम (केन्र संख्या) अधिकतम तापक्रम (केन्र संख्या) 
५ देखख १०  3 x 

१० देखख १५  15 x 

१५ देखख २०  31 x 

२० देखख २५  21 10 

२५ देखख ३०  3 12 

३० देखख ३५  x 24 

३५ देखख ४०   x 28 

४० देखख ४५  x 1 

जम्मा केन्त्र सांख्या (ििा) 73 75 

सबैिन्त्दा बिी/केन्त्र, खजल्ला 25.5नड.से./ विरगञ्ज, पसाय 40.4नड.से./िेपालगांज ए.पो, बाँके 

सबैिन्त्दा कम/केन्त्र, खजल्ला 5.०नड.से./जोमसोम, मथुताङ 21.2नड.से./सल्लेरी, सोलखुमु्ब ु
 

 

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

 

 
 

िोिः- नड. से. =  नडग्री सेखल्सयस 
ए. पो. = एयरपोिय 

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

