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घट्ना साराांश 

 मलुकुभर आज विहान १० देखि बेलकुी ५ बजेसम्म विपद्का २७ ििा घट्नाहरु भएका छन ्। 
 झापाको अजुनुधारा नगरपाललका िडा नां ४ को एक घर नखजकै जांगलल हात्ती आएको र हात्तीलाई धपाउन भलन एक 

व्यखि घर बावहर लनखककदा हात्तीको सडुले हालन घाईते । 
 सांििुासभाको िााँदबारी नगरपाललका िडा नां ११ डााँडााँिेत खकित एक घर भख्काँ दा १ ििा बाख्रा मरेको,  ३ लाि 

५० हजार रुपैयााँ बराबरको क्षलत । 
 सलाहुीको चक्रघट्टा गाउाँपाललका िडा नां ५ पडररयामा एउिा घर अलबरल बषाुको कारण पणुरुुपमा भख्काँ दा ५ लाि 

रुपैयााँ बराबरको क्षलत । 
 सप्तरीको हनमुाननगर कां काललन नगरपाललका िडा नां १३ गोबरगाढामा अविरल िषाकुो कारणले कोशी नदीको पानी 

कररि ९० ििा घरमा परेको ।  
 बाराको महागढीमाई नगरपाललका िडा नां १० गांजभिानीपरुको एउिा कच्ची घर अलबरल बषाकुो कारण पणुरुुपमा 

भख्काँ दा १ लाि २० हजार रुपैयााँ बराबरको क्षलत । 
 लसरहाको धनगढीमाई नगरपाललका िडा नां १ मा अविरल बषाकुो कारण ५ ििा घर पूणरुुपमा क्षलत भई ३ लाि 

१० हजार रुपैयााँ बराबरको क्षलत । 
 लललतपरुको लललतपरु महानगपाललका िडा नां १८ भैंसेपािीखकित कोलोनीको एक घरमा िषाुतको कारण पानी पलस 

आखशांक क्षलत । िडा नां १२ मांगलबजारखकित आदुश कन्या मा .लब. को कम्पाउण्ड अविरल बषातुको कारणले 
भख्कएको । 

 रसिुाको उत्तरगया गाउाँपाललका िडा नां १ मा अलबरल बषाकुा कारण लिशलुी नदीमा आएको बाढीले लिशलुी 3A 
जललबद्यतु आयोजनाको सेक्यरेुिी गाड ुबकने गरेको भिन ग्यारेज बगाएको र कम्रेसर मेखशन सवहतका सामानहरु 
बगाएको । 
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नपेालमा विलभन्न खजल्लामा गरेर १५ किानमा अविरल िषा,ु  ८ किानमा पवहरो, २ किानमा बाढी, १ किानमा आगलागी, 
१ किानमा जांगली हात्तीको आक्रमणका घिना भएका छन ्। यी घिनामा परेर ६ जनाको मृ् य,ु ५ जना घाईते 
भएका छन ्।  
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घट्ना साराांश… 

 
 काठमाण्डौको दखक्षणकाली नगरपाललका िडा नां ९ मा अलबरल बषाुका कारण पवहरोले एउिा िहरो परुराँदा३ लाि 

रुपैयााँबराबरको क्षलत ।िोिा नगरपाललका िडा नां १ पासीडााँडााँमा एउिा िहरोमा मालिबाि अचानक पवहरो आई 
िहरो परुरदा २ जना जखुम्लया बच्चाहरुको मृ् य ु।नागाजुनु नगरपाललका िडा नां ८ भीमढुङ्गा खकित एक घर आलसांक 
क्षलत हनुकुा सािै घरमा रहेको ४० ओिा कुिरुा सवहत ५० हजार रुपैयााँबराबरको क्षलत । 

 खचतिनको भरतपरु महानगरपाललका िडा नां ९ िहरेको एक घर अलबरल बषाकुो कारण लिसलुी नदीमा आएको 
बाढीले किान गरी पूणरुुपमा क्षलत। 

 निलपरासी पूिकुो बलुलङिार गाउाँपाललका िडा नां २ िाडी ीँमा अविरल िषाुको कारण पवहरो आई एक घर परुराँदा २ 
जनाको मृ् य ु। 

 कयाङ्जाको गल्याङ नगरपाललका िडा नां १ मालङु्गामा अविरल िषाुको कारण पवहरोले एउिा ग्यारेज परुराँदा १ लाि 
रुपैयााँ िरािरको क्षलत । 

 तनहुाँको बखन्दपरु गाउाँपाललका िडा नां १ खचसापानीमा रहेको सजुाता मोिर पािुमा मालिबाि पहीरो गई ३ ििा 
कार,भ्यान क्षलत, ३ जना व्यखि सामान्य घाईते ।सोही गाउाँपाललका नालाको एक घरको २ ििा कोठा                      

भख्कईएको । 
 म्याग्दीको अन्नपणु ुगाउाँपाललका िडा नां ३ लततरको एक घर काललगण्डकी नदीले बगाई पणुरुुपमा क्षलत । 
 काककीको मादी गाउाँपाललका िडा नां ५ ठुला किााँरामा रहेको एक घरको पछाडी उत्तर तरु्को गाह्रो भख्कई                    

क्षलत । 
 लमजङुको मकयाुङदी गाउाँपाललका िडा नां ३ पल्लोिारीमा अलबरल बषाकुो कारण एउिा घरमा मालिबाि पवहरो आई 

भख्कएको र गोठ परुरदा १ििा रागो,५ ििा बाख्राको मरेको । यसैगरी अको व्यखिको गोठ र धन्सार भख्काँ दा 
१ ििा गाई,१ ििा बाछो,१ ििा पाडो परुी मरेको र अको एक कच्ची घर वहलो पलस बकन नलमल्ने                 भएको 
। 

 बर्दुयाको राजापरु नगरपाललका िडा नां १० मझेराको एक घरमा जांगलल हात्ती आइ घर भ्काउदा किानीय 
मालनसहरुको सहयोगमा आगोले हात्तीलाइ भगाउने क्रममा सोवह घरमा आगलागी । आगलालगबाि घर पणुरुुपमा 
क्षलत भई घरलभि रहेको भाडाबतनु, अन्नपात र लत्ताकपडा समेत जलल ७१ हजार रुपैयााँ बराबरको क्षलत । 

 पाल्पाको रामपरु नगरपाललका िडा नां १ मकैडाडामा अविरल बषाकुो कारण एउिा घरदेिी पबु ुतरु् रहेको वपपलको 
रुि भााँखचई घरमा लाग्दा घर पणुरुुपमा क्षती भई ३ लाि रुपैयााँ बरािरको क्षलत। 

 रुकुम पखिमको मलुसकोि नगरपाललका िडा नां १३ हाईबाङमा अलबरल बषातुका कारण गोठ भख्काँ दा गोठमा रहेका 
२ बाख्रा मरेको र ८० हजार रुपैयााँ बराबरको क्षलत । आठविसकोि नगरपाललका िडा नां ९ सोनाको एकघरमा 
मालििाि पवहरो आई बाख्राको िोर भख्काँ दा उि िोरमा िाधेर रािेका २ ििा िाख्राको मरेको । िडा नां ११ 
खचसापानीमा अन्नबाली नष्ट हुाँदा ३० हजार रुपैयााँ बराबरको क्षलत। 

 हमु्लाको अदानचलुी गाउाँपाललका िडा नां ३ मकै भने्न किानमा अविरल बषाुका कारण ढुांगा, मािो सवहतको बाढी 
आई १० ििा घरहरुको पिाुल भख्कएर क्षलत । १० ििा घरहरुमा पालन पलस लत्ताकपडा ,अन्नपात क्षलत । 

 दाच ुलुाको माललकाजुनु गाउाँपाललका िडा नां ८ औडािानमाएक घरमा मालिबाि पवहरो आई परुराँदा २ जनाको मृ् य,ु 
एक बाललका घाईते भएको । 
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सडक अिरोध 

 अलबरल बषाुतको कारण ईन्रसरोबर गाउाँपाललका िडा नां. २ खकित कुलेिानी हेिौडा-काठमाण्डौ सडकिण्डमा 
पवहरो आई बािो अिरोध भएको । 
 

रलतकाय ु
 सरुक्षा लनकायको िोलीबाि पवहरो र अविरल िषाुका कारण घाइते भएका व्यखिहरुलाई किानीय किाक्य उपचार 

केन्रहरुमा पयुाुइएको छ भने अलबरल िषाुतको कारण अबरुद्ध सडक बािो किानीयको सहयोगमा िलुाउने काय ु
भईरहेको ।   

 


