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चट्याङ्ग 

 

 
 

अघायखााँची मालारािी गा.पा.३खिदहमा बर्य९का एक 
बालकको घर िखजकै अनसिा विप्ि े क्रममा 
चियाङ्गले लानग घाईते भई उपचारको क्रममा 
मतृ्य।ु 

१ ० - 

पााँचथर  चट्याङ्गको खिल्काले लानग याङबरक गा.पा- ४ 
ठाडेखथथत बर्य ७० की  एक बदृ्धा घाईते। 

० १ प्रचौ िानगथपुयबाि प्र.िा.नि.को 
कमाण्डमा िोली खविई गएको। 

बाग्लङु्ग जैनमिी ि.पा.-२ दमेक िापमुा िर्ाय सवहत परेको 
चट्याङ्ग लानग बर्य२०, बर्य५०, बर्य४२ र बर्य 
४४ का ४ मवहलाहरु घाईते, ३ घरमा क्षनत। 

० ४ प्रहरी चौकीबाि प्र.ह.को कमाण्डमा 
िोली खविई गएको। 

मकिािपरु गढी गा.पा.- ८ बढुीचौरखथथत िर्य २६का एक 
परुुर् र बर्य ५२का एक परुुर् चट्याङ्ग लानग 
घाईते। 

० २ घाईतेहरुको हेिौडा अथपतालमा 
उपचार भईरहेको । 

ताप्लेजङु फुङ्गनलङ्ग ि.पा-१० फुरुम्बमुा चट्याङ्गको 
िट्काले बर्य७५की एक मवहला घाईते। 

० १ घाईतेको खजल्ला अथपतालमा 
उपचार भईरहेको । 

ताप्लेजङु फङ्गनलङ्ग ि.पा.-९ हाङदेिामा घरमा बनसरहेको 
अिथथामा चट्याङ्गको िट्काले बर्य ३८की एक 
मवहला घाईते। 

० १ घाईतेको खजल्ला अथपतालमा उपचार 
भईरहेको । 

काथकी माछापछेु्र गा.पा.- ९ मदी हाई क्याम्पमा चट्याङ्ग 
पदाय बर्य २२ की  एक मवहला घाईते। 

० १ घाईतेलाई उपचारको लानग पोखरातफय  
पठाईएको । 

िापा भद्रपरु ि.पा.-७खथथत एक फनियचर उद्योगमा  

चट्याङ्गबाि विद्यतु सिय भई आगलागी हुाँदा 
५०लाख रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० खज.प्र.का.बाि प्र.नि.को कमाण्डमा 
िोली खवि गई थथािीयको सहयोगमा 
आगो पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

दोलखा बैतेश्वर गा.पा.- ४हिमुन्त्तेखथथत  एक घरमा  
चट्याङ्ग परी आगलागी हुाँदा घर पूणय रुपमा जनल 
1 लाख 50 हजार रुपैया बराबरको क्षनत । 

० ० थथािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 

नसन्त्धलुी दधुौली ि.पा.-१३ जामिुेखथथत  एक गोठमा 
बाधेको १ गोरु, १ बाच्छा र १ गाईलाई चट्याङ्ग 
लानग मतृ्य ुहुाँदा २लाख रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० प्रहरी चौकीबाि प्र.िा.नि.को 
कमाण्डमा िोली खविई गएको। 

मकिािपरु नभमफेदी गा.पा.- ३ गोठडााँडााँखथथत  एक गोठमा 
बर्ायसगै परेको चट्याङ्ग लानग २ििा गोरु,1ििा 
बाख्रा र १५ििा कुखरुा जनल मतृ्य ुहुाँदा ६लाख 
रुपैया िरािरको क्षनत। 

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

 

 

 

 

बााँके िेपालगांज उ.म.ि.पा.-१ िन्त्दनिनमलखथथत बर्य 
७५की एक बदृ्धा  घरमा आगो बाल्िे क्रममा 
लगाएको सानडमा आगो सखल्कई घाईते भई 
उपचारको क्रममा मतृ्य ु। 

१ ० खज.प्र.का.बाि प्र.नि.को कमाण्डमा 
िोली खवि गएको । 

सिुसरी ईिरुिा ि.पा.-९ बनबयाखथथत एक घरमा खािा 
पकाउिे क्रममा आगलागी हुाँदा 2ििा घर जनल 
२लाख ५०हजार रुपैया  बराबरको क्षनत। 

० ० थथािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 

िापा बदु्दशाखन्त्त गा.पा.-४देविबथतीखथथत बाख्रा फमयमा 
आगलागी हुाँदा ४०ििा बाख्रा र  दािा पूणयरुपमा 
जनल ६५लाख रुपैया बराबरको क्षनत। 

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

सिुसरी देिािगन्त्ज गा.पा.-१खथथत एक थ्रसेरबाि 
आगलागी हदुााँ  ५घर, २गोठमा क्षनत  भई 
33लाख रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ०  ईप्रकाबाि प्रिानिको िोली खवि गई 
दमकल र थथािीयको सहयोगमा 
आगो पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

काठमाण्डौ काठमाण्डौ म.ि.पा-१६बिथथलीखथथत साईबाबा 
मखन्त्दर िखजक एक गोदाममा आगलागी हुाँदा 
४लाख रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० बतृ बालाजबुाि प्र.िा.उको कमाण्डमा 
िोली खवि गई थथािीय र दमकलको 
सहयोगमा आगो पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

िबलपरासी 
पखिम 

ििल ि.पा.- ४ रमिापरुखथथत  एक परालको 
िौिामा आगलागी  हुाँदा ३०हजार रुपैया  
बराबरको क्षनत। 

० ० थथानियिानसको सहयोगमा आगो 
पूणयरुपमा नियन्त्रण गरेको । 

िबलपरासी 
पखिम 

पखल्हिन्त्दि गा.पा.-३मा रहेको ५घर जनल 
१९लाख ६५हजार रुपैया बराबरको क्षनत ।  

० ० नस.प्र.चौ.बाि प्र.नि.रखज.प्र.का.बाि 
प्र.नि.को कमाण्डमा िोली खवि गई 
थथािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 

मकिािपरु बागमती गा.पा.- ६नलती खोलाखथथत २ घर र ५ 
गोठ  जनल क्षनत भई १०लाख 2५हजार रुपैया 
बराबरको क्षनत । 

० ०   थथािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 

नसन्त्धलुी हररहरपरुगढी गा.पा.-३ ताप्लेडााँडाखथथत  एक 
घरमा आगलागी हुाँदा ३लाख ५०हजार रुपैया 
बरािरको क्षनत। 

० ० थथािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 

नसन्त्धलुी नतिपािि गा.पा.- ४ कनमनिडााँडाखथथत एक गोठमा 
खोले पकाउि बालेको आगोबाि आगलागी हुाँदा 
गोठ पूणयरुपमा जनल ३लाख २७हजार रुपैया 
बराबरको क्षनत।  

० ० थथािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 

बर्दयया मधबुि ि.पा.-५खथथत एक घरमा नबद्यतु सिय भई 

आगलागी हुाँदा ६६लाख ३सय रुपैया बराबरको 
क्षनत । 

० ० थथािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 

बर्दयया बासगढी ि.पा.- ६खथथत बड्की भिािी सामदुावयक 
ििमा आगलागी । 

० ० ई.प्र.का.मैिापोखरबाि प्र.स.निको 
कमाण्डमा िोली खविई गएको । 

कैलाली गोदािरी ि.पा.- ४ गाइमारेखथथत महेन्त्द्रिगरबाि 
गोकुलेश्वर दाच ुयलातफय  गईरहेको बसमा ईखन्त्जिमा 
आगलागी  हुाँदा बसमा सामान्त्य क्षनत। 

० ० - 

कैलाली भजिी ि.पा.- १ मोहन्त्याल सामदुावयक बिको 
बेलजसुको जांगलमा आगलागी। 

० ० - 

कैलाली धिगढी उ.म.ि.पा.-१२ नसद्धिाथ सामदुावयक 
ििमा आगलागी। 

० ० अ.प्र.पोष्टबाि प्र.िा.नि.को कमाण्डमा 
िोली  खवि गई थथािीय र दमकलको 
सहयोगमा आगो पूणयरुपमा नियन्त्रण। 
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कैलाली धिगढी उ.म.ि.पा.-६ मट्यारीखथथत एक गोठमा 
आगलागी हुाँदा ४ििा बाख्रा, ७ििा कुखरुा जनल 

५ लाख रुपैया  बराबरको क्षनत। 

० ० थथािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 

 

 

 

 

 

 

हािाहरुी 

काठमाण्डौ हािाहरुीले म.ि.पा.-२६सामाखसुीखथथत आत्मज्ञाि 
िखजक एक घरको झ्यालको एल्मनुियम खथदा 
बर्य२५का एक परुुर् र  बर्य२४की  एक मवहला 
घाईते, थकुिर,मोिरसाईकलमा समेत क्षनत । 

० २ प्रभाग गोंगबबुाि प्र.नि.को कमाण्डमा 
िोली  खविई गएको । 

नसरहा हािाहरुीको कारण धिगढीमाई ि.पा.-१खथथत   
एक घर पूणय रुपमा भखत्कई ५०हजार रुपैया 
बराबरको क्षनत । 

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

िापा हािाहरुीले खशिसताक्षी ि.पा.-६ खशबगांज 
बजारखथथत ३घरमा क्षनत भई २लाख ७०हजार 
रुपैया बराबरको क्षनत । 

० ० इ.प्र.का.बाि प्रसनिको कमाण्डमा 
िोली  खविई गएको । 

मकिािपरु हािाहरुी तथा बर्ायको कारणले ईन्त्द्रसरोबर गा.पा.-
४ फाखेलखथथत १ घर, ३गोठमा क्षनत भई १२ 
लाख रुपैया बराबरको क्षनत ।  

० ०  
 

प्र.चौ.फाखेलबाि प्र.िा.नि.को 
कमाण्डमा िोली खवि गएको । 

जम्मा 
सांख्या 

३१  २ १२  

दैनिक िर्ाय (Daily Precipitation) को साराांशः 
बैशाख ०४ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखख बैशाख ०५ गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको िर्ाय 
आज नमनत २०७८/०१/०५ गते नबहाि ०८:४५ बजे १९७ ििा िर्ाय मापि केन्त्द्रहरु (मािब सांचानलतः ६३ र 
थिचानलतः१३४) मा मापि गररएको िर्ायको वििरण अिसुार ९६ ििा केन्त्द्रमा िर्ाय भएको छ (िक्सा १) जसमध्ये ३७ ििा 
केन्त्द्रमा ५ नम. मी. भन्त्दा बढी, १२ ििा केन्त्द्रमा १० नम. मी. भन्त्दा बढी र सबैभन्त्दा बढी िर्ाय (१८.८ नम. मी.) कानलकोि 
खजल्लाको मान्त्मा केन्त्द्रमा भएको छ। 

 

 
िक्सा १: बैशाख ०४ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखख बैशाख ०५ गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको िर्ाय (नम. मी.) 
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दैनिक न्त्यूितम तापक्रम (Daily Minimum Temperature) र अनधकतम तापक्रम (Daily Maximum Temperature) 
को  साराशः  

 

िक्सा २: बैशाख ०४ गते नबहाि ०८:४५ बजे देखख बैशाख ०५ 
गते नबहाि ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको न्त्यिुतम तापक्रम 
(नडग्री सेखल्सयस) 
 

 
िक्सा ३: बैशाख ०३ गते सााँि ०५:४५ बजे देखख बैशाख ०४ 
गते सााँि ०५:४५ बजे सम्मको २४ घण्िाको अनधकतम तापक्रम 
(नडग्री सेखल्सयस)

तानलका १: २०७८/०१/०५ गते नबहाि ०८:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको न्त्यूितम 
तापक्रम र २०७८/०१/०४ गते सााँि ०५:४५ बजे मापि गररएको गत २४ घण्िाको अनधकतम 
तापक्रमको वििरण। 

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

५ देखख १०  8 x 

१० देखख १५  24 1 

१५ देखख २०  14 3 

२० देखख २५  16 15 

२५ देखख ३०  x 15 

३० देखख ३५  x 29 

३५ देखख ४०   x 8 

जम्मा केन्त्द्र सांख्या (ििा) 66 71 

सबैभन्त्दा बढी/केन्त्द्र, खजल्ला 22.5 नड.से./विरगञ्ज, पसाय 37.2 नड.से./िेपालगांज ए.पो., बााँके 

सबैभन्त्दा कम/केन्त्द्र, खजल्ला 1.0 नड.से./जोमसोम, मथुताङ 12.6 नड.से./जमु्ला, जमु्ला   
 

 

 

 

 

 

 

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


