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घट्िा साराांश 

घििा खजल्ला        घििा वििरण/सांख्या मतृक घाईते प्रनतकायय 

चट्याङ्ग रसिुा उत्तरगया गा.पा.-१ध्याङविनलङमा बर्य१६की 
एक वकशोरी आफ्िै घरमा िािा पकाउिे क्रममा 
चट्याङ्गले लानग बेहोस। 

० १ उपचारको लानग नत्रशलुी अस्पताल 
ििुाकोि लनगएको। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आगलागी 

गलु्मी धकुोि गा.पा.-६ दाद्राखस्ित ररपमलु ढुङगा 
सामदुावयक बिमा लागकेो आगो निभाउिे क्रममा 
४जिा घाईते। 

० ४ - 

कैलाली विकापरु ि.पा.-१ब्लक िां.८खस्ित  बर्य ७५की एक 
बदृ्धा पािी तताउि ेक्रममा सलमा आगो सखल्कई 
घाईते। 

० १ घाईतेलाई िप उपचारको लानग 
काठमाडौं नसिाररश गररएको । 

बागलङु निनसिोला गा.पा.-४ ओख्रिेीखस्ित बारीमा बालेको 
आगो २घर र  गोठमा सखल्कई आगलागी । 

० ० प्र.चौ.बाि प्र.स.नि.को कमाण्डमा 
िोली िवि गएको। 

कास्की अन्नपणुय गा.पा.-५झोिाङखस्ित खचसापानि सामदुावयक 
जांगलमा आगलागी। 

० ० प्र.चौ.बाि प्र.ह.को कमाण्डमा िोली 
िवि गएको। 

पबयत पैंय ु गा.पा.-६खस्ित लामद्धारे पािोमा लागकेो 
आगोले िखजकै रहेको २ििा घर जनल, ४ििा घर 
आांखशक रुपमा र ८ििा गोठ समेत जनल िष्ट। 

० ० - 

पााँचिर नमक्लाजङु गा.पा.-७ लमुाङददिखस्ित एक घरमा  
आगलागी हुाँदा ५लाि ९७हजार रुपैया  बराबरको 
क्षनत । 

० ० ई.प्र.का.बाि प्र.िा.नि.को कमान्डमा 
िोली िवि गई स्िािीयको सहयोगमा 
आगो पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

धिकुिा धिकुिा ि.पा.-३ कागतेखस्ित सल्लेरी सामदुावयक 
ििमा आगलागी। 

० ० िेपाली सेिा, िेपाल प्रहरी र सशस्त्र 
प्रहरी बलको सांयकु्त िोली, दमकल र  
स्िािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 

झापा खशिसताक्षी ि.पा.-७ झारबारी चोकखस्ित एक 
घरको चलुोमा बालेको आगोबाि आगलागी  हुाँदा 
२ििा घर, १ििा भान्सा र १ििा ग्िाली समेत 
पूणयरूपमा जनल ३०लाि रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० इ.प्र.का.बाि प्रहरी िोली िविई 

स्िािीयको सहयोगमा आगो पूू्णयरूपमा 
नियन्त्रण। 

तेह्रिमु म्याङलङु ि.पा.-२खस्ित माझिकय मा ठुलो 
सामदुावयक ििमा आगलागी ।  

० ० - 

म्याग्दी बेिी ि.पा.-७ बराहखस्ित सल्लेरी सामदुावयक ििमा 
आगलागी। 

० ० िेपाली सेिा, िेपाल प्रहरी र सशस्त्र 
प्रहरी बल िपेालको सांयकु्त िोली 
िविई गएको । 
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पियत पैय ुगा.पा.-६ डााँडागााँउखस्ित ५ििा घर र १२ििा 
गाईगोठमा आगलागी।क्षनतको नबिरण आउि 
बााँकी । 

० ० ई.प्र.का.बाि प्र.नि.को कमाण्डमा 
िोली िवि गई स्िािीयको सहयोगमा 
आगो पूणयरूपमा नियन्त्रण। 

गलु्मी मदाि ेगा.पा.-३ नसनसयिेखस्ित कोिौिा सामदुावयक 
बिमा लागकेो आगो घरमा सखल्कई घर र गोठ 
पूणयरुपमा जनल क्षनत । 

० ० प्र.चौ.मभ ुयङ्ग देिी प्र.ह.को कमाण्डमा  
िोली िवि गएको। 

रुपन्देही रोहीखण गा.पा.-३ रामिगरखस्ित नबजय नडखस्िलरी 
प्रा.नल.को गोदामघरमा विद्यतुको तार सिय भई 
आगलागी । 

  ईप्रका धकधईबाि  प्र.िा.नि.को 
कमाण्डमा िोली िवि गई स्िािीय  र 
दमकलको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 

कवपलिस्त ु कवपलिस्त ुि.पा.-८ मैनिहिाखस्ित िेतमा गहुाँको 
ठुिोमा आगो लगाउिे क्रममा आगलागी हुाँदा 
१८जिाको गहुाँ पूणयरुपमा जनल ७लाि रुपैया 
बराबरको क्षनत । 

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

दाङ राजपरु गा.पा.-७ गजमेरीखस्ित नसग गजमेरी 
सामदुावयक बिमा लागकेो आगोबाि घर, गोठमा  
आगलागी हुाँदा १०लाि १६हजार रुपैया बराबरको 
क्षनत भई १८ििा िसी बाख्राको मतृ्य।ु 

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

डोल्पा नत्रपरुासनु्दरी ि.पा.५र६खस्ित लेिठेरी सामदुावयक 
बिमा आगलागी । 

० ० प्र.स.नि.को कमाण्डमा िोली िवि 
गएको । 

रुकुम पखिम मनुसकोि ि.पा.-८ घोरिानिखस्ित एक पसलमा 
आगलागी हुाँदा १०लाि रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० स्िािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 

हािाहरुी सप्तरी बोदे बरसाईि ि.पा.१०िडकपरुखस्ित  एक कुिरुा 
िमय हािाहरुीले उडाई पूणयरुपमा क्षनत हुाँदा ३लाि 
रुपैया बराबरको क्षनत भई 8सय कुिरुाको मतृ्य।ु 

० ० ई.प्र.का.ककडरबोिाबाि प्र.नि.को 
कमाण्डमा िोली िवि गएको। 

जम्मा 
सांख्या 

 १९ ० ६  
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