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घट्िा साराांश 

घििा खजल्ला        घििा वििरण/सांख्या मतृक घाईते प्रनतकायय 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

चट्याङ्ग 

भोजपरु षडािन्द ि.पा.- ८ निगरेु बस्िे बषय ६० की १ 
मवहला घरमा बसीरहेको अिस्थामा अचािक 
बषाय सांगै आएको चट्याङ्ग लानग बेहोस भई लडी 
िाउकोमा चोि लानग उपचारको लानग प्राथनमक 
स्िास््य केन्र मलुपािी गौचरण ददङ्ला तर्य  
पठाएकोमा उपचारको क्रममा मतृ्यू । 

१ ० ईप्रका ददङ्लाबाि प्रसनिको िोली 
खविई गएको । 

तेह्रथमु छथर गा.पा.- ६ अनसिे बस्िे बषय ९ वक १ 
बानलकालाई घरमै बनसरहेको अिस्थामा बषायसांगै 
आएको चट्याङ्गले लानग मतृ्य ु। 

१ ० प्र.चौ.शकु्रबारेबाि प्र.िा.नि.को 
कमाण्डमा िोली खविई गएको । 

तेह्रथमु म्याङलङु ि.पा- ६ सकेुकी बषय १६ की १ 
वकशोरी र बषय१३ वक १ बानलकालाई घरबावहर 
बसीरहेको अबस्थामा चट्याङ्गले लागी घाईते । 

० २ घाईतेहरुको खजल्ला अस्पताल 
तेह्रथमुमा उपचार भईरहेको । 

ताप्लेजङु्ग नसररजांघा गा.पा.- २ आम्बेगदुदि बस्िे िषय ५० 
वक १ मवहलालाई चट्याङ्गले लानग घाईते । 

० १ घाईतेलाई उपचारको लानग 
नबतायनसिी अस्पताल झापा पठाईएको 

बाग्लङु्ग ताराखोला गा.पा.- २ नसले बस्ि ेिषय ४५ को 
१ परुुष गोठमा जािे क्रममा पािीसँगै परेको 
चट्याङ्गले लागी मतृ्य ु। 

१ ० - 

बाग्लङु्ग ताराखोला गा.पा.- ३ रातामािा बस्िे िषय ४५ 
की १ मवहला घरमा बवहरहेको अिास्थामा 
पािीसगै परेको चट्याङ्गको झड्काले लागी घाईते 

० १ घाईतेलाई उपचारको लानग स्थािीय 
सिराईज स्िास्थ खललनिकमा 
लनगएको । 

 

 

 

 

 

 

 

आगलागी 
 

 

 

 

म्याग्दी बेिी ि.पा.- ४ थामडाँडा खस्थत खरबारीमा लागकेो 
आगो निभाउि जाि ेक्रममा बषय ६० को १ परुुष 
अचािक भीरबाि लडी घट्िास्थलमै मतृ्य ु। 

१ ० - 

धाददङ्ग बेनिघाि रोराङ गा.पा.- ३ शीतल बजार खस्थत 
हामी नति भाई होिेलमा ग्याांस नलक भई आगलागी 
हुँदा १ परुुषको दबैु हात र खटु्टा जनल घाईते, ५ 
लाख रुपैंया बराबरको क्षनत । 

० १ घाईतेलाई उपचारको लानग राजमागय 
अस्पताल मलेख ुपठाईएको, ई.प्र.का. 
बेनिघािको िोली र स्थािीयको 
सहयोगमा आगो पूणयरुपमा नियन्रण। 

काठमाडौं काठमाण्डौ म.ि.पा.- 1६ ियाँबजार खस्थत एक 
घरमा ग्यास नलक भई आगालागी हुँदा १ जिा 
सामान्य घाईते । 

० १ ितृ लैिचौरबाि प्र.नि.को कमाण्डको 
िोली, स्थािीय र दमकलको 
सहयोगमा आगो  नियन्रण । 

काठमाडौं दखक्षणकाली ि.पा.- ४ खस्थत डल्ल ु सामदुावयक 
बिमा अचािक आगलागी । 

० ० - 

 

  घटना संख्या 

          २४ 
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 काठमाडौं काठमाण्डौ म.ि.पा.- १४ कुलेश्वर र्लरु्ल मण्डी 
खस्थत र्लरु्ल गोदाममा विद्यतु सिय भइ 
आगलागी हुँदा २ लाख ५० हजार रुपैंया  
बराबरको क्षनत। 

० ० स्थािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्रण । 

सप्तरी नबहलु गा.पा.- १ खस्थत एक घरमा विद्यतु सिय 
भई अचािक आगलागी हुँदा घर पूणयरुपमा जली 
३ लाख ७६ हजार रुपैया बराबरको क्षनत । 

० ० स्थािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्रण । 

ओखलढुङ्गा नलख ुगा.पा.- ८ खस्थत एक घरमा  हािाहरुीका 
कारण नबधतु सिय भई आगलागी हुँदा िखजकैका 
३ ििा घरमा पनि क्षनत । 

० ० प्र.चौ. गाम्िाङिारबाि प्र.स.नि.को 
कमाण्डमा िोली खविई गएको । 

गलु्मी ईस्मा गा.पा.- ६ नडखोला सामदुावयक ििमा 
लागकेो आगोले एक घर र ४ ििा गोठ पूणयरुपमा 
जली ५ लाख रुपैंया बराबरको क्षनत। 

० ० अ.प्र.पोष्ट धिाजेबाि प्र.ह.को िोली र 
स्थािीयको सहयोगमा आगो 
पूणयरुपमा नियन्रण । 

मोरङ्ग ग्रामथाि गा.पा.- २ बस्िे सन्तोष लइुिेलको 
वकरािा पसलमा अचािक आगलागी हुँदा वकरािा 
पसलको सामािहरु जली २ लाख रुपैंया 
बराबरको क्षनत । 

० ० स्थािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्रण । 

मोरङ्ग ग्रामथाि गा.पा.-  7 खस्थत एक परालको माचमा 
आगलागी हुँदा ८ हजार रुपैंया बराबरको क्षनत। 

० ० स्थािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्रण। 

रुपन्देही नतलोत्तमा ि.पा.- ३ पखललक िोल खस्थत शभु श्री 
टे्रड सेन्िरमा ईन्भियर सिय भई आगलागी हुँदा १३ 
लाख ६६ हजार ७ सय ८९ रुपैंया बराबरको 
क्षनत। 

० ० स्थािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्रण। 

रुपन्देही नतलोत्तमा ि.पा.- ११ गणेशिगर खस्थत एक 
घरमा नबद्यतु सिय भई आगलागी हुँदा घर 
पूणयरुपमा जली िगद सवहत ५ लाख २५ हजार 
रुपैंया बराबरको क्षनत । 

० ० प्र.चौ.महिुारीबाि प्र.ह.को िोली र 
स्थािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्रण। 

बाँके िरैिापरु गा.पा.- ५ मिेवहया खस्थत एक घरमा 
अचािक आगलागी, क्षनतको वििरण आउि बाँवक 

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

कैलाली धिगढी उ.म.ि.पा.- २ सन्तोषी िोल खस्थत एक 
घरमा नबद्यतुको तार सिय भई आगलागी, क्षनतको 
वििरण आउि बाँवक । 

० ० खजल्ला प्रहरी कायायलयबाि 
प्र.िा.नि.को िोली र स्थािीयको 
सहयोगमा आगो पूणयरुपमा नियन्रण। 

ओखलढुङ्गा मोलङु गा.पा.- १ कुन्तादेबी खस्थत ढुांगा नबसाउि े
सामदुावयक बिमा अचािक आगलागी । 

० ० िेपाली सेिा, िेपाल प्रहरी र सशस्त्र 
प्रहरी बलको िोली खविई गएको । 

कवपलिस्त ु िाणगांगा ि.पा. ८ मोमी खस्थत नरशखि सामदुावयक 
बिमा अचािक आगलागी । 

० ० ईप्रका वपपराबाि प्र.िा.नि.को 
कमान्डमा िोली खविई गएको । 

 

 

हािाहरुी 

मोरङ्ग रतिुामाई ि.पा.- ७ जामबाडीमा आएको 
हािाहरुीले २ ििा घरको छािो उडाई ४५ हजार 
रुपैंया बराबरको क्षनत । 

० ० - 

काठमाडौं दखक्षणकाली ि.पा.- १ मलुपािी डाँडाखस्थत एक 
घरको जस्ताको छािा हािाहरुीका कारणले उडाई 
३५ हजार रुपैंया बराबरको क्षनत  । 

० ० - 

जम्मा 
सांख्या 

२४  ४ ६  
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विपद्का घििा सम्बन्धी सूचिा र सन्देशका लानग www.twitter.com/ndrrma र 

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

दैनिक िषाय (Daily Precipitation) को साराांशः 
बैशाख ०२ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखख बैशाख ०३ गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको िषाय 
आज नमनत २०७८/०१/०३ गते नबहाि ०८:४५ बजे १९८ ििा िषाय मापि केन्रहरु (मािब सांचानलतः 
६६ र स्िचानलतः१३२) मा मापि गररएको िषायको वििरण अिसुार ७८ ििा केन्रमा िषाय भएको छ 
(िलसा १) जसमध्ये ३६ ििा केन्रमा ५ नम. मी. भन्दा बढी, २१ ििा केन्रमा १० नम. मी. भन्दा बढी, 
३ ििा केन्रमा २५ नम. मी. भन्दा बढी र सबैभन्दा बढी िषाय (४४.३ नम. मी.) धिकुिा खजल्लाको 
पाख्रीबास केन्रमा भएको छ। 

 

 

िलसा १: बैशाख ०२ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखख बैशाख ०३ गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको िषाय (नम. 
मी.) 
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http://www.facebook.com/ndrrma/videos
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दैनिक न्यूितम तापक्रम (Daily Minimum Temperature) र अनधकतम तापक्रम (Daily Maximum 

Temperature) को  साराशः  

 

िलसा २: बैशाख ०२ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखख बैशाख 
०३ गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको 
न्यिुतम तापक्रम (नडग्री सेखल्सयस) 

 

िलसा ३: बैशाख ०१ गते साँझ ०५:४५ बजे देखख बैशाख 
०२ गते साँझ ०५:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको 
अनधकतम तापक्रम (नडग्री सेखल्सयस)  

 

तानलका १: २०७८/०१/०३ गते नबहाि ०८:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको न्यूितम 
तापक्रम र २०७८/०१/०२ गते साँझ ०५:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको अनधकतम 
तापक्रमको वििरण। 

तापक्रम (डि.से.) न्यनुतमतमातापक्रम (केन्रासंख्या) अधिकतमातापक्रम (केन्रासंख्या) 
0 देखख 5  2 x 

५ देखख १०  7 x 

१० देखख १५  21 x 

१५ देखख २०  21 1 

२० देखख २५  19 12 

२५ देखख ३०  x 13 

३० देखख ३५  x 26 

३५ देखख ४०   x 21 

जम्मा केन्र सांख्या (ििा) 70 73 

सबैभन्दा बढी/केन्र, खजल्ला २४.५ नड.से./चन्रगढी, झापा 
38.6 नड.से./िेपालगांज ए.पो., बाँके र 

घिगढी, कैलाली 
सबैभन्दा कम/केन्र, खजल्ला 1.1 नड.से./जोमसोम, मसु्ताङ 19 नड.से./थाकमार्ाय, मसु्ताङ 

 
 

 

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

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

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

