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घट्िा साराांश 

घििा खजल्ला        घििा वििरण/सांख्या मतृक घाईते प्रनतकायय 

चट्याङ्ग गलु्मी ईस्मा गा.पा.-२ तालतङुखस्ित  गोठमा चट्याङ्ग 
पदाय बर्य२३की एक मवहला घाईते,२बाख्राको 
मतृ्य।ु 

० १ घाईतेलाई िप उपचारको लानग 
नमशि अस्पताल पाल्पा नसफाररश 
गररएको । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आगलागी 

महोत्तरी बलिा ि.पा.-६खस्ित एक फनियचर पसलबाि 
नबद्यतु सिय भई आगलागी हुुँदा हर्यिेर पसल र 

होिल समेत जनल ५२लाि रुपैया बराबरको 
क्षनत।  

० ०  

 
ई.प्र.का.बाट प्र.ना.नन.को कमाण्डमा टोली 

खनटई गई स्थानीयबासी र दमकलको 

सहयोगमा आगो पूर्णरुपमा ननयन्त्रर् । 

नसन्धलुी सिुकोशी गा.पा.- ४ महादेििारखस्ित एक घरमा 
आगलागी हुुँदा ३९लाि रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० स्िािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 

धिकुिा चौनबसे गा.पा.-4 सोगमुसौरखस्ित मरेु सामदुावयक 
बिमा लागकेो आगोले ५घर, २गोठ जनल २४लाि 
रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० 

 
ईप्रका राजारािीबाि िोली िविई गई 
स्िािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 

कवपलिस्त ु मायादेबी गा.पा.-६ सेराहिाखस्ित िेतमा लागकेो 
आगोले ३ििा घर र २ििा गोठ पूणयरुपमा जनल 
२५ लाि रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० ई.प्र.काबाि प्र.नि.को कमाणर्मा िोली 
िवि गई स्िािीयको सहयोगमा आगो 
पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

कवपलिस्त ु मायाुँदेबी गा.पा.-.८ गलुरी गाुँउखस्ित एक घरमा 
विद्यतुको तार सिय भई आगलागी हुुँदा ५लाि रुपैया 
बराबरको क्षनत। 

० ० प्र.चौ.बाि प्र.स.नि.को कमाण्र्मा िोली 
िविई गई स्िािीयको सहयोगमा आगो 
पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

कवपलिस्त ु कवपलिस्त ु ि.पा-४ कोर्हिाखस्ित एक गोठमा 
अचािक आगलागी हुुँदा गोठ पूणयरुपमा जनल 
४७लाि रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० प्रकाबाि प्र.िा.नि.को कमाण्र्मा िोली 
िवि गई स्िािीयको सहयोगमा आगो 
पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

कवपलिस्त ु खशिराज ि.पा.-४ बगयदिाखस्ित एक घरमा  
आगलागी हुुँदा 50हजार रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० प्रकाबाि प्र.िा.नि.को कमाण्र्मा िोली 
िवि गई स्िािीयको सहयोगमा आगो 
पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

िोिाङ्ग रुपाकोि मझिुागढी ि.पा.-९ ज्यानमरेखस्ित एक 
घर र ३ििा गोठमा आगलागी  हुुँदा घर र गोठ 
पूणयरुपमा जली १२लाि ५९हजार २सय रुपैया  
बराबरको क्षनत । 

० ० प्र.चौ.बाि प्रसनिको कमाण्र्मा िोली 
िवि गई स्िािीयको सहयोगमा आगो 
पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

िोिाङ्ग हलेशी तिुाचङु ि.पा.-११खस्ित २घर जनल, २ििा 
गाई, १ििा िसी, १बाख्राको पाठो, २ििा कुिरुा, 
८ििा परेिा समेत जनल ६लाि रुपैया बराबरको 
क्षनत। 

० ०  
 

स्िािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 
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िोिाङ्ग ददके्तल रुपाकोि मझिुागढी ि.पा.- १खस्ित गणेश 
फनियचर उद्योगमा विद्दुतको सिय भई आगलागी हुुँदा 
फनियचर र १२ििा कुिरुा समेत जनल ५०लाि 
८६हजार रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० खज.प्र.का.बाि प्र.िा.उ.को कमाण्र्मा, 
प्रसनिको कमाण्र्मा,मेजरको कमाण्र्मा 
िोली िविई गई स्िािीय र दमकलको 
सहयोगमा आगो पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

बददयया बारबददयया ि.पा.- ६ गलुराखस्ित एक िहरामा 
नबद्यतु सिय भई आगलागी हुुँदा  २ लाि ४२हजार 
रुपैया बराबरको क्षनत। 

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

काठमार्ौं िोिा ि.पा.-९खस्ित एक िहरामा विद्यतु सिय भई 
आगलागी हुुँदा ८लाि रुपैया बराबरको क्षनत । 

० ० - 

मकिािपरु कैलाश गा.पा.-१० िेप्सेर्ङुखस्ित जांगलबाि 
आएको आगोले एक घर र गोठ पूणयरुपमा जनल 
५लाि ५०हजार रुपैया  बराबरको क्षनत। 

० ० अ.प्र.बाि प्र.स.नि.को कमाण्र्मा िोली 
िवि गई स्िािीयको सहयोगमा आगो 
पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

रामेछाप दोरम्बा  गा.पा.-6  कामागाुँउखस्ित  एक घरमा  
विद्यतु सिय भई आगलागी हुुँदा २लाि रुपैया 
बराबरको क्षनत। 

० ० प्र.चौ.बाि प्र.ह.को कमाण्र्मा िोली िवि 
गई  स्िािीयको  सहयोगमा आगो 
पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

बैतर्ी पािि ि.पा.-२ नसलांङ्गाखस्ित नसलङ्गा जांगलमा 
लागकेो आगोबाि एक घर िखजकै रहेको ४ििा 
िरका लिुा र आरिमा आगलागी भई भिि 
पूणयरुपमा जनल िष्ट। 

० ० ई.प्र.काबाि प्र.िा.नि.को कमाण्र्मा 
िोली  िविई गएको। 

जमु्ला चन्दििाि ि.पा.-१० र तातोपािी गा.पा.-४खस्ित 
श्रीिगर सामदुावयक बिमा आगलागी। 

० ० प्र.चौ.बाि प्र.ह.को कमाण्र्मा  

खज.प्र.का.बाि प्र.स.नि.को कमाण्र्मा 
िोली िविई गएको। 

हमु्ला अदािचलुी गा.पा.- ३ मकैखस्ित  एक घरमा 
आगलागी हुुँदा 3लाि 20हजार रुपैया बराबरको 
क्षनत। 

० ० प्र.चौबाि प्र.िा.नि.को कमाण्र्मा  िोली 
िविई गएको। 

गलु्मी ईश्मा गा.पा.-५ ििगाउुँखस्ित एक गोठमा 
आगलागी हदुाुँ ५ििा बाख्रा,१पार्ीको मतृ्य ु भई 

३लाि ५०हजार रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० - 

कास्की माछापचु्छ्रे गा.पा.-६ द्वारेगडर्ा सामदुावयक जांगलमा 
आगलागी। 

० ० प्र.चौ.बाि प्र.स.नि.को कमाण्र्मा िोली 
िविई गएको। 

कास्की पोिरा म.ि.पा.-३३ लामगादीखस्ित  एक भान्सामा 
िािा पकाउिे क्रममा गोठमा अचािक आगलागी 
हुुँदा गोठ पूणयरुपमा िष्ट। 

० ० प्र.चौ.बाि प्र.ह.को कमाण्र्मा िोली 
िविई गई स्िािीयको सहयोगमा आगो 
पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

पसाय पकाहामैिपरु गा.पा.-५ पोिरीया िोलखस्ित  २ 
घर र गोठमा अचािक आगलागी हुुँदा ७०हजार 
रुपैया बराबरको क्षनत ।    

० ० प्र.चौबाि प्र.स.नि.को कमाण्र्मा िोली 
िविई गई स्िािीयको  सहयोगमा आगो 
पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

धिरु्ा गणेशमािचारिाि ि.पा.-१खस्ित एक घर अगार्ी 
पावकय ङ् गरी रािेको ज१ स१३५२िां.को अिो 
ररक्सामा आगलागी भई  ५लाि रुपैया  बराबरको 
क्षनत। 

० ० इ.प्र.का.बाि प्र.िा.नि.को िोली िविई 
गएको। 

रौतहि मौलापरु ि.पा.-२ खचरखचरीया िोलखस्ित एक 
घरगोठमा बालेको घरुबाि आगलागी भई २ििा 
पशकुो मतृ्य ुहुुँदा २ लाि रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० - 

सप्तरी र्ाक्िेश्वरी ि.पा.-४ भतहीखस्ित एक घरमा घरुबाि 
आगो सखल्कई आगलागी हुुँदा ४५हजार रुपैया 
बराबरको क्षनत । 

० ० ई.प्र.का.बाि प्र.स.नि.को कमाण्र्मा 
िोली िविई गई स्िािीयको  सहयोगमा 
आगो पूणयरुपमा नियन्त्रण। 
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सलायही चन्रगिर गा.पा.-४ गढा िोलखस्ित २ घर र २गोठ 
जनल ४लाि ५हजार रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० बारुणयन्त्र, स्िािीय र प्रहरीको सहयोगमा 
आगो पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

सलायही बरहििा ि.पा.- ११ नर्यरखस्ित  २घरमा अचािक 
आगलागी हुुँदा ६०हजार रुपैया बराबरको क्षनत। 

० ० स्िािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण । 

मोरङ्ग नमक्लाजङु गा.पा.-७ मलामीिहराखस्ित एक 
भान्साकोठाबाि नबद्यतुको तार सिय भई आगलागी 
हुुँदा घर र  गोठ  जनल १लाि ३०हजार रुपैया 
बराबरको क्षनत। 

० ० ईप्रकाबाि िोली िविई गई  स्िािीय र 
दमकलको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 

ताप्लेजङु्ग ताप्लेजङु फु.ि.पा-२ याङलेजङुखस्ित पातल 
सामदुावयक बिमा आगलागी ।  

० ० खज.प्र.काबाि प्र.िा.उको कमाण्र्मा 
स.प्र.िा.उ.को कमान्र्मा िोली  िविई 
गएको। 

मोरङ्ग रांगलेी ि.पा.- ९ दबेसाखस्ित  एक घरमा अचािक 
आगलागी हुुँदा घर आांखशक जनल १५हजार रुपैया 
बराबरको क्षनत। 

० ० स्िािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण । 

भोजपरु ट्म्के मैयमु गा.पा.-७ गोगिेखस्ित  एक गोठमा 
िोले पकाउि ेक्रममा अचािक आगलागी हुुँदा गोठ 
पूणयरुपमा जनल िष्ट । 

० ० स्िािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण । 

भोजपरु रामप्रसाद राई गा.पा.- ५ कातीकेखस्ित भालेिोप 
सामदुावयक बिमा आगलागी भई िखजकै रहेको 
२घरमा आगो सखल्कई गोठ समेत जनल िष्ट। 

० ० प्र.चौ.बाि प्रसनिको कमाण्र्मा िोली 
िविई गएको। 

लनलतपरु म.ि.पा.-१७ B&B गिे अगार्ी  गरु्ी रहेको 
विपरमा नगयर बक्सबाि अचािक आगलागी। 

० ० बतृ्तबाि प्र.िा.उ.को कमान्र्मा िोली 
िविई गई दमकल र स्िािीयको 
सहयोगमा आगो पूणयरुपमा नियन्त्रण । 

कां चिपरु शकु्लाफािा ि.पा.-९ नत्रबेणी िोलखस्ित एक गोठमा 
कुर्ो पकाउि बालेको आगोबाि अचािक आगलागी 
हुुँदा गोठ पूणयरुपमा जनल क्षनत । 

० ० ई.प्र.का.बाि प्र.िा.नि.को कमाण्र्मा 
िोली िवि गई शकु्लाफािा ि.पा.को 
दमकल र स्िािीयको सहयोगमा आगो  
पूणयरुपमा नियन्त्रण। 

कां चिपरु बेलौरी ि.पा.-१० खशबिगरखस्ित एक घरमा 
आगलागी हुुँदा घर पूणयरुपमा जनल ९लाि रुपैया 
बराबरको क्षनत । 

० ० स्िािीयको सहयोगमा आगो  पूणयरुपमा 
नियन्त्रण । 

कां चिपरु दोधारा चाुँदिी ि.पा.-४खस्ित मानलका मध्यािती 
सामदुावयक ििमा आगलागी । 

० ० स्िािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 

कां चिपरु कृष्णपरु ि.पा.- ४ वकचाई िखजकै रहेको हररयाली 
सामदुावयक बिमा अचािक आगलागी। 

० ० स्िािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 

कैलाली गौरीगांगा ि.पा.-२ चौमालाखस्ित मोहन्याल 

सामदुावयक बिमा अचािक आगलागी। 
० ० ईलाका प्रहरी कायायलय चौमालाबाि 

प्र.िा.नि.को कमाण्र्मा िोली िविई 
गएको । 

कैलाली चरेु गा.पा.-६ बाहिुपािीखस्ित  एक घर र ३ 
गोठमा आगलागी हुुँदा ४लाि ५०हजार रुपैया 
बराबरको क्षनत।  

० ० स्िािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 

कैलाली गोदािरी ि.पा.-१खस्ित बन्देिी सामदुावयक ििमा 
आगलागी । 

० ० ई.प्र.काबाि प्र.स.नि.को कमाण्र्मा िोली 
िविई गएको। 

अछाम तमुायिाद गा.पा.-४खस्ित खशबजर्ी सामदुावयक बिमा 
आगलागी । 

० ० प्र.चौ.तमुायिादबाि प्र.ह.को कमाण्र्मा र 
प्र.चौबाि िोली िवि गएको। 
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सांििुासभा िाुँदबारी ि.पा.-३ माल्िाखस्ित एक घरमा अचािक 
आगो सखल्कई आगलागी हुुँदा ४लाि ४२हजार 
५सय रुपैया बराबरको क्षनत । 

० ० प्र.चौ.बाि प्र.स.नि.को कमाण्र्मा  िोली 
िविई गई स्िािीयको सहयोगमा आगो 
पणुयरुपमा नियन्त्रण। 

सांििुासभा िार्ादेिी ि.पा.-४ ढारे्नभरखस्ित जांगलमा अचािक 
आगलागी। 

० ० - 

सांििुासभा चैिपरु िःपा-११खस्ितमा मलािे सामदुावयक बिमा 
आगलागी । 

० ० स्िािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्त्रण। 

सोलिुमु्ब ु िलुङु दधुकोखश गा.पा-१खस्ित भालिुोप जांगलमा 
आगलागी। 

० ० - 

जम्मा 
सांख्या 

४५  ० १  

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

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