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                                                  19th January 2023 

 

विषयिः दैसनक तापक्रम र िषाा वििरण 

 
 
 
दैसनक िषाा (Daily Precipitation) को सारािंशिः  

आर् समसत २०७९/१०/०५ गते सिहान ०८:४५ िरे् २१४ िटा िषाा मापन केन्त्रहरु (मानि 
सञ्चासलतिः ६७ र स्िचासलतिः १४७) मा मापन गररएको गत २४ घण्टाको िषााको वििरण अनसुार 
सदूुरपश्चिम प्रदेशको डडेलधरुा, िैतडी र डोटी श्चर्ल्लाका ४ िटा केन्त्रहरुमा फाटफुट िषाा भएको छ 
भने अन्त्य प्रदेशका कुनै पसन केन्त्रमा िषाा भएको छैन (नक्सा १)। 

 

 

नक्सा १: माघ ०४ गते सिहान ०८:४५ िरे् देश्चख माघ ०५ गते सिहान ०८:४५ िरे् सम्मको २४ 
घण्टाको िषाा (सम. सम.) 
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दैसनक न्त्यूनतम तापक्रम (Daily Minimum Temperature) र असधकतम तापक्रम (Daily Maximum 

Temperature) को  सारािंशिः  
 

 

नक्सा २: माघ ०४ गते सिहान ०८:४५ िरे् देश्चख माघ ०५ गते सिहान ०८:४५ िरे् सम्मको २४ 
घण्टाको न्त्यूनतम तापक्रम (सडग्री सेश्चल्सयस) 
 

 

नक्सा ३: माघ ०३ गते सााँझ ०५:४५ िरे् देश्चख माघ ०४ गते सााँझ ०५:४५ िरे् सम्मको २४ 
घण्टाको असधकतम तापक्रम (सडग्री सेश्चल्सयस) 
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तासलका १: २०७९/१०/०५ गते सिहान ०८:४५ िरे् मापन गररएको गत २४ घण्टाको न्त्यूनतम 
तापक्रम र २०७९/१०/०४ गते सााँझ ०५:४५ िरे् मापन गररएको गत २४ घण्टाको असधकतम 
तापक्रमको वििरण । 

 

 तापक्रम (सड.से.) न्त्यूनतम तापक्रम (केन्त्र सिंख्या) असधकतम तापक्रम (केन्त्र सिंख्या) 

-१० देश्चख -५ २ − 

-५ देश्चख ० १ − 

० देश्चख ५  २८ − 

५ देश्चख १०  ३८ १ 

१० देश्चख १५  १ १५ 

१५ देश्चख २०  − २५ 

२० देश्चख २५  − २८ 

र्म्मा केन्त्र सिंख्या (िटा) ७० ६९ 

सिैभन्त्दा िढी/केन्त्र, श्चर्ल्ला १०.० सड.से./धरानिर्ार, सनुसरी २३.८ सड.से./दमु्कौली, निलपरु 

सिैभन्त्दा कम/केन्त्र, श्चर्ल्ला -८.५ सड.से./र्ोमसोम, मसु्ताङ्ग ९.० सड.से./र्ोमसोम, मसु्ताङ्ग 
 

 

 

 

 

 

 

 

    नोटिः सड.से. = सडग्री सेश्चल्सयस 


