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चट्याङ्ग 

मोरङ्ग कािेपोखरी गा.पा.- २ दलेली बस्ि ेबर्य ४३ की 
१ मवहलालाई घरदेखी ३०० नमिर पिुय चट्याङ्गले 
शरररमा लागी घाईते भई उपचारको लानग 
उलायबारी खस्ित मदिभण्डारी अस्पताल तिा ट्रमा 
सेन्िर लगकेोमा मतृ्यू । 

१ ० प्र.अ.को कमाण्डमा िोली खविई 
गएको।                             

खोिाङ्ग ददप्रङुचइुचमु्मा गा.पा.- ६ बासिला बस्िे बर्य ६९ 
का १ परुुर्लाई घरमै बसीरहेको अिस्िामा 
चट्याङ्ग लागी मतृ्य ु। 

१ ० अ.प्र.च..नततापोखरीबाि प्र.ह.को 
िोली खविई गएको। 

भोजपरु आमचोक गापा- ९ दमु्िािा बस्िे बर्य १२ का १ 
बालक घरबावहर खेलीरहेको अबस्िामा 
हािाहरुीसगै आएको चट्याङ्गले लागी घाईते भई 
धराि घोपामा उपचारको क्रममा मतृ्य ु। 

१ ० अप्रच. दमु्मािाबाि प्रसनिको िोली 
खविई गएको। 

भोजपरु आमचोक गापा- ७ बसाई िोल बस्िे बर्य ३० 
की १ मवहला घरनभत्र बसीरहेको अबस्िामा 
हािाहरुीसँगै आएको चट्याङ्गले देबे्र खटु्टामा लागी 
घाईते र  घर  समेत पूणयरुपमा जली भाँडाबतयि, 
लत्ताकपडा, अन्नपात, काँठ र िगद समेत गरी 
१० लाख रुपैंया बराबरको क्षनत। 

० १ ईप्रका बोयाङबाि प्रिानिको िोली 
खविई गएको। 

र.तहि गजुरा ि.पा.- ८ जैयराजपरुमा चट्याङ्ग लागी  ऐ.ऐ. 
-७ पल्िुिाका बर्य ४० का १ परुुर्को 
घििास्िलमािै मतृ्य ु। 

१ ० च.की नसम्राभिािीपरुबाि प्र.नि.को 
कमाण्डमा िोली खविई गएको। 

ओखलढुङ्गा चम्पादेनब गा.पा. -४ खचलाउि े भने्न ठाउँमा 
पािीसांगै परेको चट्याङ्ग लागी बर्य १८ का १ 
वकशोर घाईते, अन्य ७ ििा घर र तरतरे 
ओडारे पेखल्िसेि आयोजिाका विनभन्न समािहरु 
गरी ७ लाख ४५ हजार रुपैंया बराबरको क्षनत। 

० १ घाइतेलाई उपचारको लानग 

ओखलढुङ्गा सामदुावयक अस्पताल 
पठाइएको, प्रच. कोर्ाहािबाि 
प्रिानिको कमान्डमा िोली खविई 
गएको। 

ओखलढुङ्गा चम्पादेिी – ४ खस्ित खचलाउिे िोलमा चट्याङ्ग 
परी बर्य १८ का १ वकशोरको िायाँ पवट्टको 
हात भन्दा मनुि पोली घाईते, नबजलुीको पोल 
तिा ६ घरका वि नभ लगायत अन्य ईलेखरट्रक 
समािहरुमा क्षनत । 

० १ घाईतेलाई उपचारका लानग नमसि 
अस्पताल ओखलढुङ्गा लनगएको। 
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सल्याि कानलमािी गा.पा.- २ भाििाकुरा खस्ित एक 
घरमा पाहिुा आएका बर्य ३८ का १ परुुर् 
चट्याङ्ग लागी सामान्य घाईते ।  

० १ घाईतेलाई उपचारको लानग 
तलुसीपरु पठाईएको, प्र.िा.नि.को 
कमाण्डमा िोली खविई गएको । 

ताप्लेजङु्ग पानिभरा याङिरक गा.पा- ३ नतररङ्गे खस्ित एक 
गाईगोठमा बानधरहेको २ ििा गाईलाई 
चट्याङ्गले लागी घििा स्िलमै मतृ्य ु। 

० ० - 

झापा खशिसताक्षी िपा- ८ नसजयिा च.कमा हािाहरुी 
सवहत आएको  चट्याङ्गले एक घरनभत्र रहेको 
नमिरबरस, विज, िाईफाईको राउिर, घरमा 
जडाि गररएको िाईररङको तार, जली १ लाख 
रुपैंया बराबरको क्षनत । 

० ० इ.प्र.का.खझलखझलेबाि प्र.िा.नि.को 
िोली खविई गएको। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आगलागी 
 

 

 

 

 

ईलाम सयुोदय ि.पा - ९ गैररगाँउ खस्ित ग्रानमण खचया 
उधोग प्राईिेि नलनमिेडमा काम गिे कामदारहरुले 
खचया पकाउि ेक्रममा ग्यास नलक भई आगलागी 
हुँदा ४५ बोरा खचया जनल १० लाख रुपैंया 
बराबरको क्षनत । 

० ० प्रच. वफक्कलबाि प्रसनिको कमाण्डमा 
िोली खविई गई स्िािीयको 
सहयोगमा आगो पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

लमजङु्ग दधुपोखरी गा.पा. १ चेपेखोला खस्ित एक घरमा 
अचािक आगलागी हुँदा िगद, ल्यापिप, अन्नपात, 

भाडाबतयि, लताकपडा र घर पूणयरुपमा जली ५ 
लाख रुपैंया बराबरको क्षनत। 

० ० ईलाका प्रहरी कायायलय नबच.रबाि 
प्र.ह.को कमाण्डमा िोली खविई 
गएको। 

भोजपरु आमचोक गापा- ७ खस्ित खाम्पाङ खस्ित एक 
घरमा आगलागी भई भाडाबतयि, खचरािी काठ 
जली ४ लाख ५० हजार रुपैंया बराबरको क्षनत। 

० ० ईप्रका बोयाङबाि प्रिानिको िोली 
खविई गई स्िािीयको सहयोगमा 
आगो पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

सप्तरी अखग्िशायर कृष्णशिरण गा.पा.-१ जोनगदह खस्ित 
एक घरमा अचािक आगलागी हुँदा 2 ििा गाई, 
अन्नपात, भाडाकुडा, लताकपडा, फनियचर जली  १ 
लाख ३६ हजार रुपैंया बराबरको क्षनत । 

० ० ई.प्र.का.महनुलबाि िोली खविई गई 
स्िािीय र दमकलको सहयोगमा 
आगो नियन्त्रण । 

बारा कलैया उ.म.ि.पा.- २० बसतपरु िोल खस्ित एक 
घरमा अचािक आगलागी हुँदा २ लाख रुपैंया 
बरािरको क्षनत । 

० ० प्र.च..बसतपरुबाि िोली खविई गई 
स्िािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 

पवहरो मोरङ्ग केराबारी गा.पा.-२ बत्तीसजरेु भने्न स्िािमा 
केराबारी गा.पा.को उपाध्यक्ष चड्िे को १ झ 
५९५ िां को गाडी  रोवकराखेको ठाउँमा मानिबाि 
पवहरो झरी परुरदा गाडी पूणयरुपमा क्षनत। 

० ० ईप्रका केराबारीबाि प्रिानिको 
कमाण्डमा िोली  खविई गएको। 

 

जिािर 
आक्रमण 

सिुसरी बराहक्षेत्र ि.पा.- ११ मधिुिमा जांगली खचतिुा 
आई दईु ििा बाताहरुलाई मारेको । 

० ० प्र.च.. मधिुिबाि प्र.स.नि.को 
कमाण्डमा िोली खविई गएको। 

मिाङ्ग िापायभमुी गा.पा. - ५ फुखस्ित एक च्याङग्रा 
गोठमा खचतिुा पसी 8 ििा च्याङ्ग्ग्रा मारेको। 

० ० खजप्रका ताप्लेजङुबाि प्र.स.नि.को 
कमाण्डमा िोली खविई गएको। 

 

 

 

 

 

 

 

बददयया बढैयाताल गा.पा.२ फुिाहामा आएको हािाहरुीको 
कारण ३ ििा घर र घरनभत्र रहेको अन्नपात, 
लत्ताकपडा क्षनत गरी ५ लाख ९१ हजार रुपैंया 
बराबरको क्षनत। 

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

उदयपरु नत्रयगुा ि.पा.- ५ जलजलेमा आएको हािाहरुीले 

६ ििा घरका तािो उडाई २ लाख ६७ हजार 
रुपैंया बराबरको क्षनत ।  

० ० - 
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हािाहरुी 

नसरहा कजयन्हा ि.पा. ६ मा आएको हािाहरुीले ५ ििा 
घरका तािा उडाई ४ लाख ५० हजार रुपैंया 
बराबरको क्षनत। 

० ० प्र.च.. कजयन्हाबाि प्र.स.नि.को 
कमाण्डमा िोली खविई गएको। 

झापा अजुयिधारा ि.पा.- १ मदिपरुमा पािीसगै आएको 
हािाहरुीले एक घरको तािा उडाइ ८० हजार 
रुपैंया बराबरको क्षनत। 

  प्र.च.. शनिश्चरेबाि प्रिानिको िोली 
खविई गएको। 

झापा मेखचिगर ि.पा.-८ मा आएको हािाहरुीले ४ ििा 
घरका तािो उडाउदा २ लाख ६० हजार रुपैंया 
बराबरको क्षनत । 

० ० अां.प्र.पोष्ट ईिाभट्टाबाि प्र.स.नि.को 
िोली खविई गएको। 

झापा मेचीिगर ि.पा.- ८ ियँा बखस्तमा हािाहरुी सवहत 
परेको पािीको कारण एक घर भत्की २ लाख 
५० हजार रुपैंया बराबरको क्षनत। 

० ० अां.प्र.पोष्ट ईिाभट्टाबाि प्र.स.नि.को 
िोली खविई गएको। 

झापा अजुयिधारा ि.पा.- १ नसस्िेमा आएको हािाहरुीले 
एक घरको तािो उडाई ६० हजार रुपैंया 
बराबरको क्षनत । 

० ० प्र.च..शनिश्चरेबाि प्र.िा.नि.को िोली 
खविई गएको।  

झापा मेचीिगर ि.पा.- ८ जोरनसमलमा हािाहरुी सवहत 
परेको पािीको कारण जय श्री कामाक्ष प्लाई 
फ्यारट्रीको गोदाम भत्की २ लाख रुपैंया बराबरको 
क्षनत । 

० ० - 

सलायही बरहििा ि.पा.- ५ मा आएको हािाहरुीबाि 
अखस्मता स्पयेर पाियस ग्यारेजको तािो उडाएको 
सोही स्िािमा पावकय ङ गररराखेको बा.३ च 
७७८२ िां.को कार,  BR06BB 1005 िां.को िािा, २ 
ििा घर र जिता मा.नब.क.डेिाको स्कुलको तािा 
उडाई ३ लाख रुपैंया बराबरको क्षनत। 

० ० - 

जम्मा 
सांख्या 

२७  ४ ४  

 

 
 

२०७८ वशैाख १ देखख वैशाख १० गते सम्मका ववपद्का प्रमखु घट्नाहरुको वववरण 

घििा घििा सांख्या मतृक िेपत्ता घाईते च.पाया अिमुानित क्षनत रु. 
आगलागी ११० २ ० ५ ९२ १४६४०३८०० 

चट्याङ्ग ३२ ७ ० २२ १२ ८२२०००० 

सपयदांश ० ० ० ० ० ० 

जिािर आक्रमण ४ १ ० २ ० १६०००० 

बाढी ० ० ० ० ० ० 

पवहरो १ ० ० १ ० ० 

अविरल बर्ाय ० ० ० ० ० ० 
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दैनिक िर्ाय (Daily Precipitation) को साराांशः 
बैशाख ०९ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखख बैशाख १० गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको िर्ाय 
आज नमनत २०७८/०१/१० गते नबहाि ०८:४५ बजे २११ ििा िर्ाय मापि केन्रहरु (मािब सांचानलतः 
७५ र स्िचानलतः१३६) मा मापि गररएको िर्ायको वििरण अिसुार ११५ ििा केन्रमा िर्ाय भएको त 
(िरसा १)। जस मध्ये ४६ ििा केन्रमा ५ नम. मी. भन्दा बढी, २२ ििा केन्रमा १० नम. मी. भन्दा 
बढी, ६ ििा केन्रमा २५ नम. मी. भन्दा बढी र सबैभन्दा बढी िर्ाय (३४.० नम. मी.) झापा खजल्लाको 
चन्रगढी केन्रमा भएको त। 

 

 
    िरसा १: बैशाख ०९ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखख बैशाख १० गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको िर्ाय (नम. मी.) 

दैनिक न्यूितम तापक्रम (Daily Minimum Temperature) र अनधकतम तापक्रम (Daily Maximum 

Temperature) को  साराशः  

 

िरसा २: बैशाख ०९ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखख बैशाख 
१० गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको 
न्यिुतम तापक्रम (नडग्री सेखल्सयस) 

 

िरसा ३: बैशाख ०८ गते साँझ ०५:४५ बजे देखख बैशाख 
०९ गते साँझ ०५:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको 
अनधकतम तापक्रम (नडग्री सेखल्सयस)  
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तानलका १: २०७८/०१/१० गते नबहाि ०८:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको न्यूितम 
तापक्रम र २०७८/०१/०९ गते साँझ ०५:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको अनधकतम 
तापक्रमको वििरण। 

 

तापक्रम (डि.से.) न्यनुतम तापक्रम (केन्र संख्या) अधिकतम तापक्रम (केन्र संख्या) 
0 देखख 5  4 x 

५ देखख १०  14 x 

१० देखख १५  26 2 

१५ देखख २०  28 8 

२० देखख २५  2 16 

२५ देखख ३०  x 25 

३० देखख ३५  x 23 

३५ देखख ४०   x 4 

जम्मा केन्र सांख्या (ििा) 74 78 

सबैभन्दा बढी/केन्र, खजल्ला 20.8 नड.से./िेपालगञ्ज, िेपालगञ्ज 39.० नड.से./दमु्क.ली, ििलपरु 
सबैभन्दा कम/केन्र, खजल्ला ० नड.से./िाकमाफाय, मसु्ताङ 13.1 नड.से./जोमसोम, मसु्ताङ 

 

 

 

 

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

  

िोिः- नड. से. =  नडग्री सेखल्सयस 

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

