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काभ्र े नमनत २०७७।१२।१२ गते काभ्र ेभमु्ल ुगा.पा -
१ सावपङ ठाडो कोड्का खथित प्याङगाल सामदुावयक 
बिमा लागेको आगो निभाउि े क्रममा १ परुुष 
घाईते भई वकतीपरु अथपताल काठमाडौं लनगएकोमा 
उपचारका क्रममा मतृ्य ु। 

१ ० - 

सप्तरी अखनिसाईर कृष्णासािरण गा.पा.- ४ प्रसिनि खथित 
एक घरमा  अचािक आगलागी हुुँदा २ जिा सामान्य 
घाईते, ५ हजार रुपैंया बराबरको क्षनत । 

० २ घाईतेलाई  उपचारको लानग राजनबराज 
तर्य  लगीएको । 

तेह्रिमु छिर गा.पा.- २ खथित सल्लाघारी सामदुावयक 
ििमा अचािक आगलागी भई िखजकैको एक 
गोठमा सखल्कई २ ििा गोरुको मतृ्य,ु गोरुलाई 
बचाउि िोज्दा १ परुुष सामान्य घाईते। 

० १ घाईतेलाई उपचारको लानग छिर 
अथपताल शकु्रबारे पठाइएको, 
थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 

रौतहि पराहा ि.पा.- ४ लौकाहा खथित ढुकुछु कन्रक्सि 
प्रा.ली. भक्तपरुको थिोरमा िािा पकाउि ेक्रममा 
नयास नलक भई आगालागी हुुँदा १ परुुष सामान्य 
घाईते, नबनभन्न निमायण सामाग्रीहरु जली १ करोड 
७३ लाि रुपैंया बराबरको क्षनत।  

० १ दमकल र थिािीयको सहयोगमा आगो 
पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

पसाय ठोरी गा.पा.- २ खथित एक घर र गोठमा अचािक 
आगलागी हुुँदा १ वकशोरी सामान्य घाईते, घरगोठ 
पूणयरुपमा जली ३० लाि रुपैंया बराबरको क्षनत। 

० १ थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 

कालीकोि पचालझरिा गा.पा.- ८ िोलीिगरमा अचािक 
आगलागी हुुँदा ६ ििा घर, अन्नपात, भाडाितयि 
लत्ताकपडा र िगद समेत जली १२ लाि ६४ हजार 
रुपैंया िरािरको  क्षनत। 

० ० थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 

ििलपरासी 
पखिम 

प्रतापपरु गा.पा.- ३ सोमिी चौराहा खथित एक  
कपडा पसलमा अचािक विद्यतु सिय भई आगलागी 
हुुँदा कपडा नसलाउिे ईलेखक्रक मेनसि, िाि कपडा 
गरी १७ लाि रुपैंया बराबरको क्षनत। 

० ० ई.प्र.का.सेमरीबाि प्र.िा.नि.को 
कमाण्डमा िोली िविई गई  थिािीयको 
सहयोगमा आगो पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

रौतहि राजपरु ि.पा.- ३ दमार िोलखथित एक घरमा  

चलु्होबाि अचािक आगलागी हुुँदा घर, अन्नपात, 

लत्ताकपडा, गरगहिा समेत जली िखजकैको अको 
घर समेत जली ५ लाि ५० हजार रुपैंया बराबरको 
क्षनत। 

० ० थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 
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पसाय नबन्दिानसिी गा.पा.- ५ भेलाहा खथित एक 
गोठघरमा अचािक विद्यतु सिय भई आगलागी  भई 
िखजकैको कुिुरा र्मय र अको एक गोठघर समेत 
जल्दा १० लाि ८० हजार रुपैंया बराबरको क्षनत 

० ० - 

पसाय नबन्दिानसिी गा.पा.- ३ औिाय खथित गहुुँको ठुिा 
जलाउिे क्रममा िखजकै  रहेको गहुुँबालीमा अचािक 
आगलाली हुुँदा ३ हजार रुपैंया बराबरको क्षनत। 

० ० थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 

पसाय धोनबिी गा.पा.- ४ लांगडी खथित गहुुँको ठुिामा 
आगो लगाउदा िखजकै रहेको गोठमा अचािक 
आगो सखल्क आगलागी हुुँदा गोठ पूणयरुपमा जनल 

२० हजार रुपैंया बराबरको क्षनत। 

० ० थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 

पसाय सििुाप्रसौिी गा.पा.- ३ किैया िोल खथित एक 
गोठघरमा अचािक आगलागी हुुँदा ५० हजार रुपैंया 
बराबरको क्षनत। 

० ० थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 

बारा खजतपरु नसमरा उ.म.ि.पा.- १६ िाांनगया बथती 
खथित एक घरमा आगलागी हुुँदा घर, पसल र 
िखजकै रहेको गोठ समेत पूणयरूपमा  जली ११ लाि 
रुपैंया बराबरको क्षनत। 

० ० ई.प्र.का.निजगढबाि प्र.स.नि.को िोली, 
सशस्त्र प्रहरी बलको िोली, दमकल र 

थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरूपमा 
नियन्त्रण। 

सलायही बलरा ि.पा.- ४ बलरागोठ खथित एक घरमा 
नबजलुीको तार सिय भई अचािक आगलागी हुुँदा 
िखजकैको अन्य २ ििा घर, गोठ, अन्नपात, 

लत्ताकपडा, जली १० लाि ९० हजार रुपैंया 
बराबरको क्षनत। 

० ० नस.प्र.चौ.बलराबाि प्र.िा.नि.को 
कमाण्डमा १२ जिाको िोली िविई गई 
दमकल र थिािीयको सहयोगमा आगो 
पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

सलायही कविलासी ि.पा.- २ वपपररया खथित एक कुिुरा 
र्मयमा अचािक आगलागी हुुँदा १ लाि रुपैंया 
बराबरको क्षनत। 

० ० प्र.चौ.कविलासीबाि प्र.स.नि.को 
कमाण्डमा िोली िविई गएको। 

मकिािपरु कैलाश गा.पा.- ४ देउराली खथित जांगलमा लागेको 
आगोबाि िखजकैको एक घरमा सखल्कई आगलागी 
हुुँदा २ लाि ९० हजार रुपैंया बराबरको क्षनत। 

० ० - 

रसिुा रसिुा कानलका गा.पा. १ राम्चे खथित ग्राङ थिाथ्य 
चौकीमा िािा पकाउि ेक्रममा नयास नलक भई 
आगलागी हुुँदा थिाथ्य चौकीमा रहेको सामािहरु 
पूणयरुपमा जली १ लाि रुपैंया बराबरको क्षनत । 

० ० अ.प्र.पोष्ट ग्राङबाि प्र.ह. को कमाण्डमा 
िोली िविई गई प्रहरी र थिािीयको 
सहयोगमा आगो पूणयरुपमा नियन्त्रण । 

िोिाङ्ग जन्तेढुांगा गा.पा.- ६ ददप्लङु िापागाउुँ खथित एक 
घरमा अचािक आगलागी हुुँदा  घर, िगद समेत 
पूणयरुपमा जली ३ लाि रुपैंया बराबरको क्षनत। 

० ० ई.प्र.का खचसापािीबाि प्र.स.नि.को  िोली 
िविई गएको। 

अछाम बाखन्नगढी जयगढ गाउुँपानलका िडा िां. ३ बरेतीलेक 
खथित एक घरको भान्साबाि आगलागी हुुँदा 
िाद्यान्न, लत्तकपडा, काठ, िर, सिु, नसलाई मेनसि 
जली २ लाि ८० हजार रुपैंया बराबरको क्षनत । 

० ० प्र.चौ.जयगढबाि प्र.स.नि.को कमाण्डमा 
प्रहरी िोली िविइ गएको । 

थयाङ्जा कानलगण्डकी गा.पा.- १ बतुयङ खथित जांगलबाि 
लागकेो आगो सखल्कई एक घर, गोठ र गोठमा 
रहेको ३ ििा बाख्राको मतृ्य ुभई अको एक घरमा 
सामान्य क्षनत, क्षनतको वििरण आउि बाुँकी । 

० ० - 
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बझाङ्ग छनबसपानतभेरा गाउपानलका-२ दय खथित एक ३ 
तले घरमा कोही िभएको अिथिामा अचािक 
आगलागी हुुँदा लत्ताकपडा भाडाितयि, िर, काठपात 
समेत जनल िष्ट । 

० ० प्र.चौ.छनबसपानिभराबाि प्रसनिको 
कमाण्डमा िोली िविई गई थिािीयको 
सहयोगमा आगो नियन्त्रण । 

धिषुा जिकपरु उपमहािगरपानलका १४ खथित िेतमा 
िपुारी रािेको भसु र परालको िौिामा आगलागी 
हुुँदा २५ हजार रुपैंया बराबरको क्षनत। 

० ० ि.प्र.का.मजुेनलया धिषुाबाि प्रसनिको 
िोली िविई दमकल, प्रहरी र 
थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरूपमा 
नियन्त्रण ।  

बानलङु्ग बागलङु ि.पा.- ३ गदुठ खथित नसजयिा र्नियचर 
उधोगमा अचािक आगालागी, क्षनतको वििरण 
आउि बाुँकी। 

० ० खज.प्र.काबाि प्र.निको कमाण्डमा ३० 
जिा, नबपद ब्यबथिापि गलु्म 
बानलङु्गबाि १७ जिा, शसस्त्र प्रहरीको 
१५ जिा, थिािीय र दमकलको 
सहयोगमा आगो निभाउि ेकायय भईरहेको 

गलु्मी धुकोि गा.पा.- ७ िानला भने्न थिािमा सामदुावयक 
ििमा लागेको आगो िखजकैको एक घरमा सखल्कई 
घर पूणयरुपमा जली २ लाि २० हजार रुपैंया 
बराबरको क्षनत। 

० ० ई.प्र.का.बाि प्र.िा.नि.को कमाण्डमा ५ 
जिाको िोली िविई गएको। 

सिेुत गभुायकोि ि.पा.- १ नसमथयार खथित सल्यािको` 
जांगलमा लागकेो आगो िखजकैको एक घरमा 
आगलागी हुुँदा ३ लाि रुपैंया बरािरको क्षनत। 

० ० प्र.चौ.मालारािीबाि प्र.स.नि.को 
कमाण्डमा िोली िविई गएको। 

अघायिाुँची पाणेिी गा.पा.- ७ रैिादेिी सामदुावयक बिमा 
लागकेो आगो हािाहरुीले उडाई िखजकैको एक  
घरगोठमा आगलागी । 

० ० खज.प्र.का.बाि प्र.स.निको कमाण्डमा ९ 

जिाको िोली िविई गएको । 

मोरङ्ग बेलबारी ि.पा.- ९ डागाबजार खथित एक घरमा 
अचािक आगलागी हुुँदा १ लाि रुपैंया बराबरको 
क्षनत। 

० ० थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 

कञ्चिपरु नभमदत्त ि.पा.- ६ खथित काकी जिरल थिोरमा 
विद्यतु सिय  भई आगलागी हुुँदा १ लाि ५० हजार 
रुपैंया बराबरको क्षनत। 

० ० ि.प्र.का.महेन्रिगरबाि प्र.स.नि.को 
कमाण्डमा िोली िविई गएको । 

जमु्ला चन्दििाि ि.पा.-६ नछिा िालिडा सामदुावयक 
बिमा आगलागी भई िखजकैको दईु ििा कच्ची 
गोठ जली िष्ट । 

० ० खज.प्र.का.बाि प्र.स.नि.को कमाण्डमा ७ 
जिाको िोली िविई गई आगो नियन्त्रण 
। 

डडेलधरुा अजयमेरु गा.पा. ५ देिल खथित निरपाल सामदुावयक 
बिमा आगलागी हुुँदा श्री निरपाल देिताको 
मखन्दरमा समेत आगलागी भई मखन्दर पूणयरुपले जली 
क्षनत । 

० ० प्र.चौ.देिलददब्यपरुबाि प्र.स.नि.को 
कमाण्डमा िोली िविई गई थिािीयको 
सहयोगमा आगो नियन्त्रण । 

बददयया बारबददयया ि.पा.१ रु्लबारी खथित एक घरमा 
आगलागी हुुँदा घर पूणयरुपमा जली अन्नपात र 
लत्ताकपडा समेत गरी ८० हजार रुपैंया बराबरको 
क्षनत । 

० ० ई.प्र.का.बानियाभारबाि प्र.िा.नि.को 
िोली िविई गई थिािीयको सहयोगमा 
आगो पूणयरुपमा नियन्त्रण । 

कवपलिथत ु कवपलबथत ुि.पा.२ रम्ताला खथित िेतमा ल ु२ त 
५१९१ ि.को कम्पाईि मेनसिले गुँह ुकाट्िे क्रममा 
अचािक उक्त मेनसिको तार सिय हिु गई आगलागी 
हुुँदा मेनसिको नभत्री भागमा क्षनत, कररि ८ 
क्िीन्िल गुँह ु समेत जली िष्ट हुुँदा ८ लाि २५ 
हजार रुपैंया बराबरको क्षनत । 

० ० ि.प्र.का.तौनलहिा क.ब. बाि प्र.नि.को 
िोली, थिािीय र दमकलको सहयोगमा 
आगो नियन्त्रण । 
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कवपलिथत ु कवपलिथत ु ि.पा.- २ बदयहिा खथित एक घरमा 
अचािक आगलागी हुुँदा १ लाि रुपैंया बराबरको 
क्षनत। 

० ० ि.प्र.का.बाि प्र.िा.नि.को िोली, दमकल 
र थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 

कवपलिथत ु कृष्णिगर ि.पा.- ८ पल्िा खथित एक व्यखक्तको 
गुँहमुा अचािक आगलागी हुुँदा गहुुँ पूणयरुपमा जली 
४० हजार रुपैंया  बराबरको क्षनत। 

० ० थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 

कवपलिथत ु बदु्धभनूम ि.पा.- ९ मैतहिा खथित हसेुनि सामदुावयक 
बिमा आगलागी भई िखजकैको एक गोठ समेत 
जनल ६० हजार रुपैंया बराबरको क्षनत। 

० ० ई.प्र.का.बाि प्र.स.नि.को कमाण्डमा 
िोली िविई गई थिािीयको सहयोगमा 
आगो पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

कैलाली घोडाघोडी ि.पा.- १० पहलमािपरु खथित नबरेन्र 
सामदुावयक ििमा आगलागी । 

० ० स.प्र.बल बेस क्याम्प पहलमािपरुबाि 
स.प्र.नि.को कमाण्डमा िोली िविई गई 
आगो पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

भक्तपरु चागिुारायण ि.पा.- ६ िगरकोि खथित सल्लाघारी 
जांगलमा अचािक आगलागी । 

० ० - 

काभ्र े िमो बदु्ध ि.पा.-६ खथित पौिा सामदुावयक ििमा 
अचािक आगलागी । 

० ० प्र.चौ.भकुण्डेबेसीबाि प्र.स.नि.को िोली र 
िेपाली सेिाको िोली िविई गएको। 

दोलिा नभमेश्वर ि.पा.- ४ खजल ुखथित नसम्ले सामदुावयक 
बिमा अचािक आगलागी । 

० ० िेपाली सेिा, िेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी 
बल िेपालको िोली िविई गएको । 

ओिलढुङ्गा मािभेञ्ज्याङ गा.पा.- ४ खथित मानड पािा सामदुावयक 
बिमा अचािक आगलागी । 

० ० अ.प्र.पोष्ट केतकेुबाि प्रसनिको कमाण्डमा 
िोली िविई गएको । 

ताप्लेजङु्ग पानिभरा याङिरक गा.पा.- १ सेसम्ब ुखथित िैरेनि 
सामदुावयक ििमा अचािक आगलागी । 

० ० - 

ताप्लेजङु्ग रु्खङ्लङ्ग ि.पा. ७ सल्लेरी ििमा आगलागी । ० ० खज.प्र.काबाि प्र.स.नि र सशस्त्रका  
प्र.स.निको कमान्डमा िोली िविई गएको 

भोजपरु िेम्केमैयङु गा.पा.- ८ खथित सल्लेरी सामदुावयक 
बिमा अचािक आगलागी । 

० ० - 

अछाम कमलबजार ि.पा.- ६ खथित पाचलुी सामदुावयक 
ििमा अचािक आगलागी । 

० ० - 

काथकी पोिरा म.ि.पा.- २५ बाथतोलािर खथित एक 
गोठमा अचािक आगलागी । 

० ० थिािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 

काथकी पोिरा म.ि.पा.- २६ विजयपरु खथित रािी 
नसनलङग ेसामदुावयक जांगलमा अचािक आगलागी । 

० ० िेपाल प्रहरी, िेपाली सेिाको कमाण्डमा 
िोली िविई गएको । 

काथकी कास्की पोखरा म.न.पा. २४ कास्कीकोट स्स्ित 

बनपाले सामुदायिक जंगलमा आगलागी । 
० ० प्र.चौ.नौडाडाबाट प्र...को कामाण्डको 

टोली र स्िानीयको स.योगमा आगो  

स्नयन्त्रण । 
काथकी अन्नपणुय गा.पा.- ५ झोबाङ खथित जांगलमा अचािक 

आगलागी । 
० ० प्र.चौ. ियापलुबाि प्र.ह.को कमाण्डमा 

िोली िविई  गएको । 
जम्मा 
सांख्या 

४८  १ ५  

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

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

http://www.twitter.com/ndrrma
http://www.facebook.com/ndrrma/videos
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