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चट्याङ्ग 

उदयपरु रौतामाई गा.पा.- ३ रोईमािोलमा अविरल पािी 
सगै परेको चट्याङ्ग लागी िर्य ४१ का १ परुुर्, 
निजको श्रीमती अ.िर्य ३८ की १ मवहला र 
छोरा अ.िर्य ११ को १ बालक घाईते। 

० ३ ई.प्र.का. भिुारबाि िोली खविई 
गएको। 

बाग्लङु्ग काठेखोला गा.पा.- ७ रेसा धनिखोररया बस्ि ेबर्य 
५२ का १ परुुर् घरको वपढीमा बनसरहेको बेला 
पािीसांगै आएको चट्याङ्गले लागी घाईते। 

० १ घाईतेलाई उपचारको लानग 
धिलानगरी अस्पताल बाग्लङु्ग 
लनगएको । 

बाग्लङु्ग बागलङु ि.पा.- १२ अमलाचौर खस्ित एक घरमा 
चट्याङ्ग लागी नमिर बक्स, विभी समेत जली सगँ ै
रहेको वकरािा पसलमा आगालागी हुँदा ५ लाख 
रुपैंया बराबरको क्षनत। 

० ० ई.प्र.का बलेिाबाि प्र.िा.निको 
कमाण्डमा िोली खविई गएको । 

म्याग्दी मांगला गा.पा.- ५ विकाबाङ बस्ि ेिर्य ५ की १ 
बानलका घरमा खेनलरहेको अिस्िामा अचािक 
चट्याङ्ग पदाय बोहोस। 

० १ घाईतेलाई िप उपचारको लानग मट्रो 
नसिी अस्पताल पोखरामा 
पठाईएको। 

स्याङ्जा हरीिास गा.पा.- ७ नलङगेश्वारा बस्ि े बर्य ९३ 
का १ परुुर् घरमा हािाहरुीसांगै चट्याङ्ग पिय जादँा 
सामान्य घाईते, घर पणुयरुपमा क्षनत । 

० १ घाईतेको स्िािीय मेनडकलमा 
उपचार भईरहेको । 

भोजपरु भोजपरु ि.पा.- ७ खस्ित जबर िोल खस्ित एक  
गोठमा अचािक चट्याङ्ग पदाय २ ििा गोरु र १ 
ििा गाईको  मतृ्य।ु 

० ० - 

सलायही ईश्वरपरु ि.पा.- ७ पोखरी िोल खस्ित एक कुखुरा 
फामयमा हिाहरुीसगँै चट्याङ्ग परी अचािक 

आगलागी हुँदा १२०० ििा कुखुराको चल्ला र 
५० बोरा दािा पूणयरुपमा जनल १० लाख रुपैंया 
बराबरको क्षनत। 

० ० ई.प्र.का.केशरगांजबाि प्र.िा.नि.को 
कमाण्डमा िोली खविई गई 
स्िािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्रण। 

सिुसरी बराहके्षर ि.पा.-  ८ गलफररया खस्ित एक घरमा 
चट्याङ्ग परी विद्यतु सिय भई आगलागी हुँदा घर 
आांखशक क्षनत भई २५ हजार रुपैंया बराबरको 
क्षनत। 

० ० स्िािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्रण। 

 

 
सप्तरी हिमुाििगर कां कानलिी िां.पा.- १ कोसी ब्यारेज 

बस्िे बर्य ६५ का १ परुुर्लाई हात्तीले आक्रमण 
गरर मतृ्य ु। 
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जिािर 
आक्रमण 

झापा मेचीिगर ि.पा.- ४ खस्ित जांगली हात्ती आई ३ 
ििा घर र गोठमा अन्नपात खाई आांखशक क्षनत 
गरी १ लाख ६० हजार रुपैंया बराबरको क्षनत। 

० ० प्र.चौ. बाहिुडागीबाि िोली खविई 
गएको । 

 

 

 

 

 

 

 

आगलागी 
 

 

 

 

 

सखेुत चौकुि ेगा.पा.- १० घािगाउ खस्ित एक गोठमा 
अचािक आगलागी हुँदा बर्य ७२ का १ परुुर् 
सामान्य घाईते, २ लाख २५ हजार रुपैंया 
बराबरको क्षनत, १ ििा गाईको मतृ्य।ु 

० १ घाईतेको स्िािीय मेनडकलमा उपचार 
भईरहेको । 

नसन्धपुाल्चोक मेलम्ची ि.पा.- १ भोिेचौर खस्ित एवककृत कृवर् 
फमयमा अचािक आगलागी हुँदा कम््यिुर, वप्रन्िर, 

विज, इन्िरििे उपकरण र फनियचरका सामािहरु 
जली २० लाख रुपैंया  बराबरको क्षनत। 

० ० प्र.चौ. भोिेचौरबाि प्र.स.नि.को 
कमाण्डमा िोली खविई गएको । 

बाँके िेपालगांज उ.म.ि.पा.- १८ खस्ित ओम पशपुनत 
टे्रडसय ग्यारेजमा अचािक आगलागी हुँदा ममयतको 
लानग राखखएको वि्पर जनल िष्ट। 

० ० - 

कवपलिस्त ु खशिराज ि.पा.- ३ नगद्रिा खस्ित एक गोठमा 
आगलागी हुँदा गोठ र भान्सा घर पूणयरुपमा जली 
२ लाख २१ हजार रुपैंया बराबरको क्षनत। 

० ० स्िािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्रण। 

काठमाडौं ताकेश्वर िां.पा.- १० मिमैज ु खस्ित एक वकरािा 
पसल र एक खाजा घरमा विद्यतु सिय भई अचािक 
आगलागी हुँदा ३५ हजार रुपैंया बराबरको क्षनत 

० ० बतृ बालाजबुाि प्र.नि.को िोली र 
स्िािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्रण। 

खोिाङ्ग केवपलासगढी  गा.पा.- ५ मसांखा खस्ित २ ििा 
घरमा अचािक आगलागी हुँदा घर, लत्ताकपडा, 
अन्नपात, भाँडाितयि, िगद, सिु समेत जनल ६ 
लाख ८८ हजार रुपैंया बराबरको क्षनत। 

० ० स्िािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्रण । 

सप्तरी महादेि गा.पा.- 1 कुजराही िोल खस्ित २ ििा 
घरमा अचािक आगलागी हदुा घर, अन्नपात, 
भाडाितयि, लत्ताकपडा र बाख्रा १४ ििा गरी ५ 
लाख रुपैंया बराबरको क्षनत। 

० ० स्िािीय र राजनबराज ि.पा.को 
बारुणयन्रको सहयोगमा आगो 
पूणयरुपमा नियन्रण। 

पसाय नबरगञ्ज म.ि.पा.- १६ खस्ित एक गोठमा अचािक 
आगालागी हुदँा २ लाख रुपैंया बराबरको क्षनत। 

० ० स्िािीय र दमकलको सहयोगमा 
आगो पूणयरुपमा नियन्रण। 

धिरु्ा औरही गा.पा.- ६ चक्कर खस्ित एक घरमा खािा 
पकाउिे क्रममा अचािक आगलागी हुँदा ५ लाख 
६५ हजार रुपैंया बराबरको क्षनत। 

० ० स्िािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्रण। 

धिरु्ा गणेशमाचारिाि ि.पा.- ६ गोदार खस्ित रक्ताही 
सामदुावयक बिमा अचािक आगलागी भएको । 

० ० - 

बाग्लङु्ग तमािखोला गा.पा.- ४ लाममेला खस्ित २ ििा 
घरमा अचािक आगलागी । 

० ० स्िािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्रण। 

बाग्लङु्ग बागलङु ि.पा.- २ बाघचोक खस्ित शे्रष्ठ 
हाडयियेरमा अचािक आगलागी, क्षनतको वििरण 
आउि बाँवक । 

० ० तीिििै सरुक्षा फौजकझ गरी ९० 
जिाको िोली खविई दमकलको 
सहयोगमा आगो पूणयरुपमा नियन्रण। 

सलायही लालबन्दी ि.पा.- ६ खस्ित रहेको राघा कृष्ण 

सामदुावयक ििमा अचािक आगलागी भएको  । 
० ० - 

दाङ्ग राजपरु गा.पा.- ४ फोहरा खस्ित एक गोठमा 
अचािक आगलागी हुँदा गोठ पूणयरुपमा जनल ४ 
लाख रुपैंया बरािरको क्षनत। 

० ० प्र.चौ चगिुािाि प्र.िा.नि.को िोली र 
स्िािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्रण। 
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रोल्पा रुखन्िगढी गा.पा.- ८ धुम्का खस्ित िल्लपरेु 
सामदुावयक ििमा आगलागी हुँदा िखजकैका एक 
भान्सा घर र  िाख्राको खोर जनल क्षनत। 

० ० ई.प्र.का. होलेरीबाि प्र.नि.को िोली र 
स्िािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्रण। 

कैलाली लम्कीचहुा ि.पा.- ६ वपपरकोिी खस्ित एक 
गोठमानि रहेको विधुत लाईि सिय भई आगलागी 
हुँदा ३ ििा बाख्राको मतृ्य ुभई १ लाख २० हजार 
रुपैंया बरािरको क्षनत। 

० ० स्िािीय र दमकलको सहयोगमा 
आगो पूणयरुपमा नियन्रण। 

कैलाली घोडाघोडी ि.पा.- ८ मैिापोखरी खस्ित एक घरको 
आगँिमा खोले पकाउि बालेको आगोबाि परालमा 
आगलागी हुँदा ९० हजार रुपैंया बराबरको क्षनत। 

० ० स्िािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्रण। 

कैलाली धिगढी उ.म.ि.पा.- १८ तलु्सीबारी खस्ित एक 
घर पछानड फोहोर जलाउिे क्रममा अचािक 
घरमा आगलागी, क्षनतको वििरण आउि बाँवक। 

० ० स्िािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्रण। 

कैलाली धिगढी उ.म.ि.पा.- १६ बेहडाबाबा खस्ित 
बिदेवि सामदुायीक बिमा आगलागी  भएको । 

० ० अ.प्र.पोष्ट बेहडाबाबा बाि प्र.स.नि.को 
कमाण्डमा िोली खविई गएको । 

भक्तपरु चाँगिुारायण ि.पा.- ४ खोररया खस्ित एक िहरामा 
अचािक आगलागी हुँदा १ लाख २१ हजार रुपैंया 
बराबरको क्षनत। 

० ० स्िािीय र दमकलको सहयोगमा 
आगो पूणयरुपमा नियन्रण। 

डडेलधरुा अमरगढी ि.पा.- ४ सिुडेा खस्ित शाखन्त 
सामदुावयक बिमा लागेको आगोबाि एक घरमा 
आगलागी  हुँदा घर पूणयरुपमा जली क्षनत। 

० ० स्िािीयको सहयोगमा आगो पूणयरुपमा 
नियन्रण। 

दाच ुयला मामाय गा.पा.- १ ताकु खस्ित एक गोठमा अचािक 
आगलागी हुँदा बाख्रा १ खसी १ को जनल मतृ्य।ु 

० ० - 

 

 

 

 

 

 

हािाहरुी 

नसन्धपुाल्चोक जगुल गा.पा.- १ बासखकय  खस्ित २० जिाका र 
सातकन्या आधारभतु विद्यालय, सेलाङ अस्िाई 
हेल्ि पोष्टको गरी २२ ििा िेण्ि हािाहरुीले उडाई 
क्षनत। 

० ० - 

मोरङ्ग रतिुामाई ि.पा.- ८ मा १६ ििा घरका छािो 
हािाहरुीले उडाई ४७ लाख ५० हजार रुपैंया 
बराबरको क्षनत। 

० ० - 

मोरङ्ग पिरी शनिश्चरे ि.पा.- ५ मा हािाहरुीले ५ ििा 
घर र १ ििा गोठको छािो उडाई १ लाख ३५ 
हजार रुपैंया बराबरको क्षनत। 

० ० प्र.चौ हसन्दहबाि प्रसनिको कमाण्डमा 
िोली खविई गएको । 

मोरङ्ग रांगेली ि.पा.-  ९ पििारी िोल खस्ित बाँसको 
झ्याङ्ग हािाहरुीले ढली घर र भान्सा घर पूणयरुपमा 
क्षनत हुँदा ५० हजार रुपैंया बराबरको क्षनत। 

० ० - 

ििलपरु पूिय गडैाकोि दरुसांचार शाखा कायायलय गडैाकोिको 
कायायलय प्रमखुको काययकक्षमा हािाहरुीको कारण 
नबजलुीको तार सिय भई आगलागी हुँदा कम््यिुर, 
वप्रन्िर, इन्भियर, िेबल फ्याि, पदाय, कापेि जनल 
१ लाख ५० हजार रुपैंया बराबरको  क्षनत। 

  - 

जम्मा 
सांख्या 

३७  १ ७  

 
 


