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१ वाजरुा वाढी १ १ ० ९ ५

२ गोरखा वाढी ४ १ २ १६ ५८

१ झोलङ्ुगे पलु तनहु ँतर्ण को भाग भासी 

क्षशत भएको
चमु्नमु्री गा.पा. ३ सल्लेरीमा  हशेल बाट २ जना उद्धार, ४७ वटा शिपाल र प्लाट्टिकशसट ३० थान पठाईएको ।   ३/१९ गते 

शसरानचोक गा.पा. ७ उपल्लो गोहोरे शथथतमा बथने बर्ण अ. ८० को रमन पाण्डे र शनजकी श्रीमशत बर्ण अ.७० शक नन्द 

कुमारी पाण्डेको ढुङ्गा माटोले बनेको शटनले छाएको १ तले कच्ची घर माशथबाट पशहरो खथन गई घर पटु्टरएको,२ जना  

पटु्टरएको अबथथामा िव रे्ला पारेको । ३/२२ गते प्राप्त जाहरेी अनसुार हाल सम्म चमुनुबु्री गा.पा १ सामागाऊं मा 

पशहरो बाट ८० घरधरुीको ४०० जना शवथथाशपत भएको,७० घरधरुीलाई भकुम्पपछीको पनु शनमाणर् गट्टरएको घरमा 

साट्टरएको ,२ घर लाई गुम्वामा राशखएको ।हाल सम्म घर परु्ण क्षती -१६,आंिीक क्षती-५८ र  १४२ घर सामान्य क्षती 

भएको जानकारी प्राप्त  भएको । 

३ मनाङ वाढी ० ० ० ५९ २०

सडक-१,बेशलशब्रज-१

सामदुाशयक भवन-१,झो.प.ु-७,पशकक पलु-

२ ,मोटरेवल काठेपलु-७,सरकारी 

कायाणलय-४, थकुल - १,बैङक् -२

१

शवद्यशुतय पावर 

हाउस - ४ (२ 

परु्ण क्षती,२ 

वटाकोपाईप 

लाईन बगाएको।

३/११ गते चामे गा.पा.४ चामेमा मथयाणङदी नशदको वहावले लोक शप्रय मा.शव.को ३ वटा कोठा कटान गट्टर लगेको ।

चामे गा.पा./नािं गा.पा.,शडथयाङ र नापाणभशुम गा.पा. का शवशभन्न  थथानहरुमा ४० घर परु्ण क्षती,२८७ घर जोशखम,१५० 

घर शवथथाशपत  रहकेो । प्रभाशवत माशनसहरुलाई सरुक्षशत थथानमा साट्टरएको । 

४ शस.पा. वाढी ५ २० ६ ३३८ ०

पशकक पलु-७,

झो.प.ु-१४

माछा र्मण -१०

अन्य सरकारी भवन -३२

१

हाल सम्म - १२३ जनालाई सकुिल उद्धार गट्टरएको ।

-४ जना शडथचाजण,२ जना घाईतेको शव एण्ड शव अथपतालमा उपचार हुदंै ।

केन्र सरकार,प्रदेि, थथानीय सरकार र शवशभन्न संघ संथथा वाट राहत उपलव्ध भएको,पाँचपोखरी/हलेम्व ुभोटेकोशि र 

मेलम्ची का शवशभन्न थथानमा गरी ५२५ शवथथाशपत घर पट्टरवार  संख्या लाई सरुशक्षत थथानमा राखीएको,  हाल सम्म 

६२७ घर जोशखममा रहकेो ।०३/११ गते भोटेकोशि गा.पा.४ च्यामडाडा शथथत ५ घर पट्टरवार जोशखममा 

रहकेो,शनजहरु सरुशक्षत थथानमा अथथाई टेण्डको टहरा बनाई बसेको ।

५ प्यठूान वाढी २ ० ० ० १

२२:१५ बजेको समयमा प्यठूान न.पा. २ शचठ्ठीखोला बथने बर्ण ७१ की शटका थापाको दईु तले कच्ची घर बर्ाणको कारर् 

भशककन जाँदा शटका थापा घाईते भई उपचारको लाशग शजल्ला अथपताल शबजवुार पठाईएकोमा थप उपचारको लाशग 

बुटवल तर्ण  ल्याउंदै गदाण बाटोमा मकृय ुभएको ।

६ पाल्पा अशवरल वर्ाण १ ० ० ०

७ लमजङु वाढी ० ० ० ३५ ५६
मशन्दर-१,आमा समहुको भवन-१ झो.प.ु२

सरकारी-१ (वन सव शडभीजन का.)
१२

दोदी गा.पा.,मथयाणङदी ग.पा.,कव्होलासोथार गा.पा.मध्यनेपाल न.पा.,वेिीिहर न.पा.राईनस न.पा.का शवशभन्न थथानहरुमा 

गरी ५२ घर धरुी जोशखम रहकेो र माशनसहरु आर्न्त,शछमेकीकोमा बथदै आएको ।

मनसनुजन्य घटनाहरुको अध्यावशधक शववरर् शमशत २०७८।०२।३१ देशख २०७८।०३।२३ गते ०८:०० बजे सम्म ।

शस.न. शजल्ला घटना शववरर् मकृय ु बेपत्ता घाईते 

भौशतक क्षशत-

शनशज घर
आयोजनाको

 क्षती

उद्धार तथा प्रशतकायण 

भएको
कै.

भौशतक क्षशत सावणजशनक 

पलु,सडक,शवद्यालय
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शस.न. शजल्ला घटना शववरर् मकृय ु बेपत्ता घाईते 

भौशतक क्षशत-

शनशज घर
आयोजनाको

 क्षती

उद्धार तथा प्रशतकायण 

भएको
कै.

भौशतक क्षशत सावणजशनक 

पलु,सडक,शवद्यालय

८ डोटी पशहरो ४ ० ३ ० ०

शदपायल लगडी  न.पा.५ जशडङगेवाघमारे माशथवाट पटु्टरएको अवथथामा २ िव रे्ला परेको ।

पबुीचौकी गा.पा. ४ बथने शभम शमजारको छोरी बर्ण ५ शक शमन ुशमजार गाई बाख्रा चराउन गशण्डगाडण तर्ण  गएशकमा 

ऐ.खोलाले बगाई वेपता भएकोमा पबुीचौकी गा.पा. १ साँझघाट खोलाको शकनारमा  १३ गते  मतृ अवथथामा रे्ला 

पारेको ।

९ जमु्ला शहमपशहरो १ ० २ ० ०

१ जना मध्यम,१ जना सामान्य घाईते रहकेो,

घाईते वर्ण ३० को तारा नेपाली लाई  कर्ाणली थवाथ्य प्रशतष्टान जमु्लामा ल्याएको । उपचार हुदंै । 

शहमा गा.पा.वडा नं. ६ खट्टर ढंुगा भन्ने थथानमा गाँउ माशथ वाट शवशभन्न थथानमा पशहरो आई १६ घर पट्टरवारका ११७ जना 

माशनसलाई आर्न्तकोमा राशखएको ।

१० अघणखाँची वाढी १ ० ० १२ ०

११ काथकी वाढी १ ० २ १५ २ सडक-१,थकुल-२ ५

पोखरा म.न.पा.-११,अन्नपरु्ण गा.पा.८,मादी गा.पा.-१७  र रुपा गा.पा.१ गरी जम्मा ३७ घर पट्टरवार शवथथाशपत भएको । 

पोखरा म.न.पा.३२ सीतागुर्ा अशबरल बर्ाणको कारर् राम बहादरु भजुेलको १ तले कच्ची घरको पछाडी अं.१५ शमटर 

माथीबाट पशहरो आई उक्त घरको २ वटा कोठा पटु्टरई क्षशत भएको ।

१२ काभ्रे वाढी १ ० ० ० ०

शतमाल गा.पा.-७ बथने बर्ण २३ की शगता िाह ऐ.ऐ.देशबटार शथथत सनुकोिी नदीमा बगाएर ल्याएको सामान खोज्ने क्रममा 

वगाई वेपत्ता भएकोमा  आज ३ गते १२:४५ बजे रे्ला परेको ।

१३ रुपन्देही नशदले वगाई ० १ ० ० ०
मायादेवी गा.पा. ५ गोनाहा शथथत झलुङ्ुगे पलुबाट  बर्ण ६ को काज ुजैसवाल पलुबाट अचानक शतनाउ नदीमा खसी 

नदीमा बेपत्ता भएको, खोजतलास कायण भईरहकेो ।

१४ काशलकोट पशहरो १ १ ० ० ०
शमशत २०७८।०३।०६ गते पलाता गा.पा. ९ शथपुण बथने बर्ण ३४ को जंग बम कर्ाणली नदीमा दाउरा शनकाल्ने क्रममा  बगाई 

बेपत्ता भएको,खो.त.कायण जारी ।

१५ सप्तरी वाढी २ ० ० ० ०

अशननसाईर कृष्र्सावरर् गा.पा.१ जन्डोल बथने महाकुमारी िाहा लाई महुली जंगलमा बाँसको तामा काटन गएको र 

र्शकण ने क्रममा ऐ.१३:०० बजे महुलीखोलाले महा कुमारी साहलाई बगाएको,मा खो.त.गदै जाने क्रममा खोलाको 

दोभानमा िव रे्ला परेको ।

१६ मथुताङ पशहरो ० ० ० १ ०

१७ वझाङ पशहरो १ ० ० ० ०

१८ दैलेख पशहरो ० ० ० ० ०
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शस.न. शजल्ला घटना शववरर् मकृय ु बेपत्ता घाईते 

भौशतक क्षशत-

शनशज घर
आयोजनाको

 क्षती

उद्धार तथा प्रशतकायण 

भएको
कै.

भौशतक क्षशत सावणजशनक 

पलु,सडक,शवद्यालय

१९ शचतवन पशहरो २ ३ १ ३ ०

३/१७ गतेको वाढीले बगाएको पशकक पलु-

२

३/१७ गते रकननगर न.पा.८ रमाईलो डांडा शथथत वढुी राप्तीमा अशबरल बर्ाणको कारर् आएको वाढीले ऐ. बशथतमा पानी 

पशस २० घर पट्टरवारको अं. १०० जनाको संख्या शबथथाशपत भएकोले, ६० जनालाई वोशडणङ थकुलमा र ४० जनालाई 

शछमेकीको घरमा राखीएको । राप्ती न.पा. ७ र ८ अन्तगणतको भवानीपरु,िनु्दरबथती र खरुखरु लगाएतका थथानहरुमा 

अं.१५० घरधरुीमा पम्र्ाखोलाको वाढी पशस डुवानमा परेको अं.४०० जनलाई उद्धार गरी सरुशक्षत थथानमा राशखएको । 

३/१८ गते पानीको बहाब घटी आफ्नै घरमा शर्ताण भएको ।  ३/१७ राप्ती न.पा. १२ बथने मोशतराम चेपाङको घर पशहरोले 

बगाउंदा चेपाङ सशहत ४ जना पशहरोमा पटु्टरएको,१ जना मोशतलाल चेपाङ्गको िव रे्ला परेको ,वेपत्ताको खोज तथा 

उद्धार कायण जारी । प्रहरी टोली पट्टरचालन भएको । काशलका न.पा.११ वर्ण५१।५२को ज्ञान ब.चेपाङ्ग आर्न्तको जाने 

क्रममा माथीबाट पशहरो आई पटु्टरएको,अं.१ शकशम तल िव रे्ला परेको, प्रहरी जान नसकेको ।

२० हुम्ला पशहरो ० ० ० ४ ५ १

२१ पाँचथर पशहरो १ ० १ ० ०

पाँचथर याङवरक गा.पा. २ शथथत नवुाखोलामा  पानीको कुलो बनाउने क्रममा माशथवाट ढुङ्गा सशहतको पशहरो झदाण, वर्ण 

५८ को टेकनाथ धौरालीको टाउको लानदा घट्ना थथलमानै मकृय ुभएको । १ जना घाईते घाईतेको उपचार हुदंै । शडथचाजण 

भएको । 

२२ रोल्पा पशहरो ३ ० ५ १

रोल्पा न.पा.९ हवामा बथने बर्ण ४० को शटका शसंह वढुाको घर माथीवाट पशहरो आई घर बगाई ३ जना बगाई बेपत्ता 

भएको, ३ जना मतृ अबथथामा िव रे्ला परेको ।  

३ जना घाईते शडथचाजण भएको ।

३/१५ गते रोल्पा न.पा.१० धवाङ शथथत जलजला रे्दीमा वाख्रा चराउन गएका २ जना जशमन भाशसई घाईते,शजल्ला 

अथपतालमा उपचार हुदंै ।

२३ दोलखा बाढी ० ० ० ० ० १
गौरीिंकर गा.पा. ७ कोप्लाङ शथथत शनमाणर्ाशधन अवथथामा रहकेो माईक्रो हाईड्रोपावरमा अशवरल बर्ाणको कारर् शबशभन्न 

सामाग्रीहरु बगाएको र ३७ जना कामदारहरु सरुशक्षत थथानमा रहकेो ।

२४ दाङ वाढी २ २ ० ० ०

लमही न.पा.३ र्ल्कापरु बथने बर्ण ३० को मशनराम चौधरी आफ्नो खेतवारीमा काम गरी र्केने क्रममा खोलाले बगाई 

घाईते भई उपचारको क्रममा मकृय ुभएको । घोराही उ.म.न.पा.११ शिवपरु बथने वर्ण ५०/५२ की शमना भण्डारीलाई शजतपरु 

देखी शिवपरु आफ्नै घर तर्ण  जादै गदाण बगाले खोला तने क्रममा, बगाई बेपत्ता भएको । ३/१४ गते बंङ्लाचलुी गा.पा.३ 

काशत्तके बथने बर्ण ७१ को टन बहादरु शब.क. खेतमा रोपाई गरी र्कण ने क्रममा   खोलाले बगाई  बेपत्ता भएको 

खो.त.कायण जारी ।३/२१ गते घोराही उ.म.न.पा. १९ घोरधौरा बथने बर्ण अ.५० शक हुमा खड्कालाई अरुर् खोलाले 

बगाएकोमा प्रहरी द्धारा घटना थथल बाट ३०० शमटर तल मतृ अबथथामा िव बाशहर शनकाशलएको ।

२५ संखवुासभा वाढी ० ० ० १ ०

भोटेखोला गा.पा. ५ कपासेशथथत अरुर् नशदको कटानबाट १७ घर जोशखममा  रहकेो,३ घर साट्टरएको र वाँकी साने क्रम

जारी । वहाव घट्दो क्रममा रहकेो । शसलीचोङ गा.पा. १ तेन्छोङ छशतस कुमार राईको १ तले कच्ची घरमा अं.३० शमटर

माशथबाट झरेको पशहरो झट्टर सोही ठाउमा रहकेो ढुङगा समेत झरी उक्त घर परु्ण रुपमा क्षशत भएको ।



परू्ण आंशिक 

शस.न. शजल्ला घटना शववरर् मकृय ु बेपत्ता घाईते 

भौशतक क्षशत-

शनशज घर
आयोजनाको

 क्षती

उद्धार तथा प्रशतकायण 

भएको
कै.

भौशतक क्षशत सावणजशनक 

पलु,सडक,शवद्यालय

२६ रौतहट वाढी २ ० १ २ ०

माधवनारायर् न.पा.८ शपपरारजवडा टोल बथने उपेन्र महतोको छोरा बर्ण ३ को राजकुमार महतो आफ्नै शददी संग  बाख्रा

चराउन गएकोमा  अचानक शचप्लीन गई बानमती खोलामा बेपत्ता भएकोमा १८:३० बजे मतृ रे्ला परेको । ३/१७ गते गौर

न.पा. ४ शटकुशलया बथने ढोडा चनौको छोरा बर्ण २५ को प्रमोद चनौ घरबाट खेत रोपाईको लागी शटकुलीयाघट बाट

बकैयाखोला तने क्रममा सोही खोलाले बगाई मकृय ुभएको ।

३।१८गढीमाई न.पा.६ शसगारमन धरमपरु वंिराज राय यादवको  एक तल्ले कशच्च घर वर्ाणको कारर् भशककई परु्ण रुपमा

क्षशत ।

२७ पसाण वाशढ ० ० ० ० ०
जगरनाथपरु गा.पा.वडा नं.४ सोहपरु  बथने शकसनु दास र  राजेन्र दासको रु्सको घरमा हडै नदीको पानी अं.२ शर्ट पशस २

घर पट्टरवारको १४ जनालाई ऐ.शथथतमा रहकेो ने.रा.प्रा.शबध्यालय सोहपरु सोहरीमा सरुशक्षत साथ राशखएको

२८ सलाणही अशबरल बर्ाण १ ० ३ ८ ० मशन्दर-१,मशहला समहु भवन-१

मलङगा न.पा.६ खटुौना अशबरल बर्ाणको कारर् सशुिला देवी महराको २ तले कशच्च घर घर शभि १० जना सशुतरहकेोमा 

अबथथामा भककन गई ३ जना घाईते भएको,उपचारको लागी शजल्ला अथपताल पठाईएको,घर परु्ण क्षशत भएको ।  ३/२१ 

गते ईश्वरपरु न.पा.१३ शथथत बाँके खोलामा बर्ण ४५ को रामचन्र महतो र शनजको श्रीमती बर्ण ४० की रहशन्त देशव महतो घर 

र्शकण ने क्रममा उक्त खोला पार गदाण रामचन्र महतोलाई खोलाको पानीले बगाएको शनजको श्रीमशत खोलाको शबचमा 

अड्शकइएको थथाशनय माशनस र प्रहरीको सहयोगमा शनज रामचन्र महतो लाई अ.५०० शमटर दशक्षर् सोही खोलाबाट 

उद्धार गरी बाशहर शनकाल्दा मतृ अवथथा रहकेोमा मशहलालाई उक्त खोलाबाट स-कुिल उद्दार गट्टरएको शनजको अवथथा 

समान्य रहकेो ।

२९ तनहुं पशहरो २ १ १० ९ १ ३/१७ गते पशकक पलु-१ 

भान ुन.पा.८ गौट्टरर्ाँट शथथत डुमे्र बेशििहर सडकमा पशहरो खथदा बेशििहर न .पा. १० बथने बर्ण २४ को सरोज ट्टरमाल  र बर्ण ३५ को सशुनल रावत  

घाईते भई उपचारको लाशग लम्जङुको बेशििहर तर्ण  लशगएको , अवथथा गशम्भर , । व्यास न.पा.९ माझर्ाट बथने बर्ण ८० को नर बहादरु कलशष्टक 

खोला तने क्रममा बगाई बेपत्ता , 

३० धाशदङ वाढी २ १ ६ ० ०

बेशनधट रोराङ गा.पा.५ शविालटार बथने बर्ण २० को लक्ष्मर् शवसरुाल िीिशुल नशदमा माछा माने क्रममा बगाई बेपत्ता 

भएको । खो.त.कायण जाट्टर ।  

३/१९वेशनघाट रोराङ गा.पा.१० ज्वाङखोला  शथथतमा पृ् वीराज मागणमा शचतवनबाट काठामाण्डं तर्ण  जांदै गरेको ना८ख 

४५४० ट्रक र ,म्याजीक ना७ ख ३२० को कन्टेनरट्रकमा माथीबाट ढुङहा सशहतको पशहरो आई खथदा ना७ख ३२० नं.को 

गाडीको सहचालक बर्ण १८।१९को दोजे भन्ने शवर बल प्रजाको घटनाथथलमा मकृय ुभएको , सवार १ जनाको बर्ण ४३ 

की सोनी देबी ऐ.६:३० बजे उपचारको क्रममा मकृयु भएको,५ जना घाईतेको गण्डकी अथपतालमा उपचार हुदं,ै

ना८ख४५४० नं.को गाडी मा सवार मध्य २ जना घाईते को शचतवन मेशडकलमा उपचार हुदै ।  

३१ बारा वर्ाण ० ० ० २ ० आदिणकोतवाला गा.पा.३ बथने शवगन िाह कानकुो कच्ची घर वर्ाणको कारर् भककी परु्ण रुपमा क्षशत भएको ।

३२ शसन्धशुल पशहरो १ ० ० १ ०

कमलामाई न.पा.८ पशहरेमा आश्रमा बसोबास गने बर्ण ६९ को माहाकमा गुरु लट्टरन बहादरु शहम्दङुलाई माशथबाट आएको 

पशहरोले घर शभिै पटु्टरएकोमा शनजलाई मतृ अवथथामा उद्धार गरी प्रारशम्भक अनसुन्धान कायण सम्पन्न गरी िव 

पो.मा.कोलागी पठाईएको ।

३३ अछाम पशहरो ० ० १ ० ०
सांरे्बगर न.पा.१३ बुढाबगर शथथत सांरे्मातणडी सडकखण्डमा जाली भनण प्रयोग गट्टरएको ट्याकटर अचानक माथीबाट 

ढुङगा खसी ट्याकटर चालक घाईते,उपचारको लागी वयलपाटा अथपताल पठाईएको ।

३४ मोरङ वाढी ० ० ० ० ०

पशकक पलु - १ क्षती
रतुवामाई न.पा.३ चौकीघाट शथथत हुलाकी राजमागण अन्तगणत झापा मोरङ जोड्ने रतुवा खोलामा बनाएको पककी पलुको 

छेउबाट पानीले माटो कटान गरी अं.६० प्रशतित जती बगाएको,आवगमन अवरुद्द ।



परू्ण आंशिक 

शस.न. शजल्ला घटना शववरर् मकृय ु बेपत्ता घाईते 

भौशतक क्षशत-

शनशज घर
आयोजनाको

 क्षती

उद्धार तथा प्रशतकायण 

भएको
कै.

भौशतक क्षशत सावणजशनक 

पलु,सडक,शवद्यालय

३५ शसराह वाशढ ० ० ० ० ० पशकक पलु-१ शसराहा ५/६ बसकिी शथथत हुलाकी राजमागण अन्तगणत  कमला नदीको शनमाणर्धीन पशकक पलुको पवुण तर्ण को भाग 

भाशसएको ।

३६  खोटाङ अशबरल बर्ाण १ ० ३ ४ ०

 हलेशस तुवाचङु न.पा. ८ नमनुाभञ्जज्याङमा खाशल रहकेो परुानो घरमा खेल्ने क्रममा अशवरल वर्ाणको कारर् उक्त घर लशड 

 वर्ण १४ को राज कु. साकीको घटनाथथलमै मकृय ुभएको । २ जना घाईते भएको ।

ऐ.न.पा.५ रातमाटे बथने बर्ण २४ को शदनेि राइको घर भककन जांदा शनज घाईते भएको। थथानीय मेशडकलमा उपचार हुदंै ।

३७ रामेछाप अशबरल बर्ाण ० ० ० १ ०
झोलङ्ुगेपलु -१ (३।१८) मन्थली न.पा.२ शपप्ले कठाजोर बथने बर्ण ५५को यक बहादरु मगरको २ तेल कशच्च घर भककन जांदा गाई चारवटा  गोरु 

एक वटा पटु्टरन गएको।मानवीय क्षती नभएको  ।

सनुापशत गा.पा. ३ खाशनखोला शथथत रहकेो ऐ ३ बाट वडा नं. १ मा जोड्ने झोलङुगे पलु भशकक क्षशत भएको ।

३८ सनुसरी वाढी ० ० ० १ ०

भोक्राहा नरशसंह न.७  शथथत सनुसरी खोला शकनारमा रहकेो बशथतमा पानी पशस  १४ घर शबथथाशपत भएको कारर् 

शनजहरुलाई सामदुायीक भवनमा थथानान्तरर्को लागी पहल भएको । घरान उ.म.न.पा.१३ कृष्र् तामाङको घर भशककई ४ 

जना पट्टरवार शबथथाशपत भई अथथाई टहरा बनाई बसेको,२ घर समेत जोशखम रहकेो ।

३९ धनरु्ा वर्ाण ० ० ४ २ ०

नगराईन न.पा.८ अकौरा बथने ५३।५४ की लीला देवी दासको खरको छानो भएको कच्ची घर अशवरल वर्ाणको कारर् 

भककन जाँदा शनज समेत घाईते भएको उपचारको लागी प्रादेशिक अथपताल जनकपरु पठाईएको ।

धनरु्ा नगराईन न.पा. ६ लनमा पछयरी टोल बथने सबुध मण्डलको घर अशबरल बर्ाणको कारर् घर भशककदा सोही घरशभि 

सशुतरहकेो ३  जना माशनसहरु घाईते भई  उपचारको लागी थथानीय मेशडकल मा पठाईएको ।

४० सोलखुमु्बु ढुङ्गा खशस ० ० ० ३ ०
सोताङ्ग गा.पा.५ शललाढुङ्गा बथने मोहन ब.तामाङ्को घर माशथ बाट ठुलो ढुङ्गा खशस घर क्षशत भएको ।आफ्नै अको 

घरमा सरुशक्षत बसेको ।

४१ मकवानपरु पशहरो १ ० ० ६ ०

पशकक पलु-१, ०३।१८
राशकसराङ् गा.पा ७ शथथत अशवरल वर्ाणको संगै पशहरोले ३ घर  पटु्टरएको र ५ घर जोखीममा रहकेो,३ वटा गोरु 

बगाएको,पानी पट्टररहकेोले जान नसकेको । 

गढी गा.पा. ३ र ५ जोड्ने सामाट्टरखोला माथीको शनमाणर्ाशधन पककीपलु अशवरल वर्ाणको कारर् वगाई क्षशत भएको 

राशकसराङ्ग गा.पा.९ मरुवा डाँडा शथथत ऐ.बथने बर्ण ५७ को शबर बहादरु प्रजा डनटारबाट आफ्नो घरमा र्कण ने क्रममा 

गोराङ्दी खोलाले बगाएकोले ऐ.१४:३० बजे सोही खोलाको बीचमा मतृ अवथथामा रे्ला परेको ।

४२ उदयपरु बाढी ० ० ० ० ० ३/१९ गते पशकक पलु १ थकुल-१

चौदन्डीगडी नपा वडा नं ५र ६ शिवाई बेल्टार जोडने शियगुा नदीमा शनमाणर्शधन पलु अशबरल बर्ाणको कारर्ले  शपल्लर 

भाशसदा पलुको थयाप्व भाशचएर झदाण क्षशत हुनकुो साथै आवतजावतमा  अबरुद्ध भएको ।

१/२० गते पदमराई मा.शव. अशबरल बर्ाणको कारर् क्षती ।

४३ न.प. अशबरल बर्ाण ० ० ० १ ०
बदणघाट न.पा.१२ चौपत्ता बथने बर्ण ६५ को रामनाथ थारुको टाँटीले बारेको, खपटाले छाएको कशच्चघर अशबरल बर्ाणको 

कारर् परु्ण क्षती,माशनस शछमेकीको घरमा बसेको ।

४४ पवणत खोलाले वगाई ० २ ० ० ०

राती अं. ०१:००बजेको समयमा  कुथमा न.पा.८ दोशबल्ला शथथत दोशबल्ला खोलामा ढुङगा माटो सशहतको लेदो आई 

लामा कन्ट्रकसनमा काम गने २ जना कामदार बेपता भएको भन्ने खबर प्राप्त हुन साथ नेपाल प्रहरी,नेपाली सेना र स.प्र.बल 

बाट गरी ६० जना जनिशक्त खशटई गएको खो.त.कायण जारी ।  ऐ. कन्टकसनको गाशड समेत बगाएको,  खो.त.गने क्रममा 

घटना थथलबाट १ मो.सा. रे्ला परेको अन्य खोजी कायण भैरहकेो,

 बेपत्ताको नामावली 

१. साईड ओबरसेयर -राजाराम आचायण 

 २. चालक - ईन्र थारु 



परू्ण आंशिक 

शस.न. शजल्ला घटना शववरर् मकृय ु बेपत्ता घाईते 

भौशतक क्षशत-

शनशज घर
आयोजनाको

 क्षती

उद्धार तथा प्रशतकायण 

भएको
कै.

भौशतक क्षशत सावणजशनक 

पलु,सडक,शवद्यालय

४५ म्यानदी पशहरो २ ० ० २ ०

मंगला गा.पा. ५ शछथबाङ शथथत खहरे खोलामा आएको बाशढले घर भशककदा  माशलका गा.पा. ६ दखु ुघर भई हाल पसल 

गट्टर बथने बर्ण अं.२२/२३ को गशजन रोका र शनजको श्रीमशत वर्ण अं.१९ को शबना रोका लाई सोही घरले पटु्टर घटना 

थथलमै मकृय ुभएको,भन्ने खबर प्राप्त हुन साथ प्रहरी टोली खशटई गई दबैु लाि शनकाशलएको ।

४६ बानलङु वाढी ० १ ० १ ०

अ.०३:३० बजे समयमा अशबरल वर्ाणदको कारर् ताराखोला गा.पा. ३ घथुमेली शथथत अखाणलबोट माशथबाट  पशहरो आई 

ऐ. बथने कृष्र् बहादरु काकीको घरको छेउमा रहकेो १ तले कशच्च गोठमा सशुतरहको शनजको छोरा वर्ण १८ को राजेन्र 

काकी बेपत्ता भएको, पट्टरवारमा ६ जना सदथय रहकेो, शनजहरुलाई सरुशक्षत थथानमा थथानान्तरर् गट्टरएको , प्रहरी टोली 

खशटई गएको,खो.त. कायण जारी,१ तले होटल समेत पटु्टरएको ।

४५ ३४ ५० ५३७ १४८जम्मा



नेपाल सरकार 

गहृ मन्त्रालय 

राष्ट्रिय आपत्काललन कायय संचालन केन्त्र 

राजमागय अबरुद्ध ष्ट्रििरण- 

लमलि २०७८।०३।२३ 

अध्यािलिक समय -०८:०० बजे  

लस.नं
. 

प्रदेश जजल्ला लमलि स्थान राजमागयको नाम प्रयास  सचुारु लमलि 

१ १नं. प्रदेश 

सनुसरी २०७८।०३।१७ 
बराहके्षर न.पा. १ 
मोलिडाँडा चिरा-बराहके्षर  

पहहरो खसी बाटो पणुय 
रुपमा अिरुद्ध   भएको । 

One Way 

सचुारु 

संखुिासभा 
२०७८।०३।२० 

मकाल ुगा.पा. ३ 
नयाँिजस्ि 

खादबारी-
हकमाथाङका 
कोशीराजमागय 

पहहरो खसी २० 
मी.बाटोकटान गरेको बाटो 
पणुय रुपमा अिरुद्ध   
भएको । 

 

२०७८।०३।२१ 
िमयदेिी न.पा. ४ 
छुमङुभीर 

कोशीराजमागय १५/२०मी.पहहरो आई बाटो 
अिरुद्ध भएको। 

 

मोरङ्ग २०७८।०३।१८ 
रिुिामाई न.पा.३ 
चौकीघाट 

हुलाकी राजमागय बाढीको कारण पलु कटान 
गरेको । 

 

२ 
िाग्मिी 
प्रदेश 

लस.पा. 

२०७८।०३।०५ 
भोटेकोशी गा.पा. २ 
ललष्ट्रपङ 

हहमररभर 
हाईड्रोपािर जान े 

लचनिाट आयाि गरी 
ल्याउने सिारी सािन पणुय 
रुपमा अबरोि भएको । 

 

 

 

२०७८।०३।०५ 
भोटेकोशी गा.पा. २ 
कोदारर  

अरलनको 
राजमागय 

सडक भालसएर अबरोि 
भएको । 

 

२०७८।०३।२३ बाह्रष्ट्रबसे न.पा.९ जुरे  
अरलनको 
राजमागय  

पहहरो खसी बाटो पणुय 
रुपमा अिरुद्ध   भएको । 

 



रसिुा  २०७८।०३।२३ 
गोसाईकुण्ड गा.पा.५ 
स्याफु्रिेशी 

स्याफु्रिेशी-हटमरेु 
सडकखण्ड 

सखु्खापहहरो झरी अबरोि 
भएको । 

 

मकिानपरु  

२०७८।०३।१५ 
लभमफेदी गा.पा.४ 
ज्यालाटार,ऐ.६ गढी, 

लभमफेदी -

कुलेखानी 
(दक्षीणकालल हंुदै 
हेटौडा) 

पहहरो खसी बाटो पणुय 
रुपमा अिरुद्ध   भएको । 

 

२०७८।०३।१७ 
लभमफेदी गा.पा ८ 
कोगटे 

कान्त्िी लोकपथ  ष्ट्रपच बाटो बगाएको ।  

२०७८।०३।१९ 
बकैया गा.पा.१२ 
हिङ्गन 

कान्त्िी लोकपथ  

(सािदोिाटो-
हेटौडां) 

पहहरो खसी बाटो पणुय 
रुपमा अिरुद्ध   भएको । 

 

२०७८।०३।१९ 
ईन्त्रसरोिर गा.पा.४,२ 
महालक्ष्मी  

हेटौडा-कुलेखानी पहहरो खसी बाटो पणुय 
रुपमा अिरुद्ध   भएको । 

 

िाहदङ  

२०७८।०३।१७ 
रोराङ गा.पा.१० 
लिङगाखानी  

पथृ्िी -राजमागय  
लेदो सहहिको पहहरो आई 
अबरुद्ध । 

One Way 

सचुारु 

२०७८।०३।१९ 
रोराङ गा.पा.९ 
ज्यालमरेघाट 

पथृ्िी -राजमागय  पहहरो खलस अिरुद्द भएको 
One Way 

सचुारु 

लचििन 

२०७८।०३।२३ 

भरिपरु म.न.पा.२९ 

सेलिदोभान 

मजुग्लन 
नारायणगढ 

पहहरो खसी बाटो पणुय 
रुपमा अिरुद्ध   भएको ।  

 

भरिपरु म.न.पा.२९ 
चौि हकलो 

मजुग्लन 
नारायणगढ 

लेदो सहहिको पहहरो आई  
पणुय रुपमा अिरुद्ध   
भएको । 

One Way 

सचुारु 

२०७८।०३।२० 
ईच्छाकामना गा.पा ३ 
हफजस्लङ   

पथृ्िी -राजमागय लम्िाई ३० मीटर चौडाई 
१६ मीटर भालसएको दबु ै

१४:३५ बजे 
सानो गाडी 



िफय  अबरुद्ध  भएको ।    मार सचुारु 

काभे्र  २०७८।०३।१७ 
रोशी गा.पा.१२ 
माच्मेखोला  

ष्ट्रि.ष्ट्रप. राजमागय  
माथीिाट लेदो सहहिको 
पहहरो आई अबरुद्ध ।  

One Way 

सचुारु 

लललिपरु 

२०७८।०३।१६ 
बागमिी गाउंपाललका 
३ माग 

हेटौडा जान ेबाटो 
काजन्त्िलोकपथ 

बर्ायिको कारण अबरुद्ध 

भएको । 

 

२०७८।०३।१७  

बागमिी गाउंपाललका 
२ पाङदरु डोल (१देजख 
६ िडाका ष्ट्रिलभन्त्न 
स्थानमा) 

काजन्त्िलोक पथ  
पहहरोको कारण पणुय रुपमा 
अबरुद्ध ।  

 

गोदािरी न.पा.६ 
हटकाभरैि  

काजन्त्िलोक पथ  
पहहरोको कारण पणुय रुपमा 
अबरुद्ध ।  

 

३ 
गण्डकी 
प्रदेश 

पियि  २०७८।०३।२३  

कुश्मा न.पा.८ 
दोष्ट्रिल्ला 

पोखरा -बाग्लङु 
जोमसोम 

लेदो सहहिकोपहहरो आई 
बाटो अबरुद्ध । 

 

कुश्मा न.पा.१ 
सहश्रिारा ऐ.४ 
लगल्मेरी   

पोखरा -बाग्लङु 
जोमसोम 

पहहरो आई बाटो अबरुद्ध   

लमजुङ 

२०७८।०३।०१  
मस्यायङदी गा.पा. ४ 
च्याम्चे र रामबजार  

िेलशशहर-मनाङ  
पहहरो खसी  पणुय रुपमा 
अिरुद्ध   । 

  

२०७८।०३।२३ 
मस्यायङदी गा.पा. ३ 
अखयले  

िेलशशहर-मनाङ  
पहहरो खसी  पणुय रुपमा 
अिरुद्ध   । 

 

२०७८।०३।२३ 
बेलशसहर न.पा.६ 
खरखरे  

िेलशशहर-मनाङ  
पहहरो खसी  पणुय रुपमा 
अिरुद्ध   । 

 

मनाङ्ग २०७८।०३।०१ 
चामे गा.पा. ३ कोिो, 
ऐ. गा.पा. ४ मनाङ्ग-बेलसशहर 

पहहरोको कारण  अिरुद्ध 
भएको  । 

 



 

 

चामे,लनस्याङ्ग ४ 
होम्देबजार 

मसु्िाङ  २०७८।०३।२३ 
थासाङ ग.पा. ४ 
काभे्रलभर  

बेलन-  जोमसोम  
ढुङगा खसी अिरुद्ध भएको 
। 

 

कास्की  २०७८।०३।२१  
माछापचु्रे गा.पा.७ 
घट्टेखोला  

पोखरा -बाग्लङु 
पहहरो आई अबरुद्ध भएको 
। 

One Way 

सचुारु 

५ 
सदुरुपजि
म प्रदेश 

िाजरुा 
 

२०७८।०३।०४ 
िहुढनन्त्दा न.पा.२ 
दाङसाघुखँोला    

माियडी-कोल्टी 
सडकखण्ड 

नहदले सडक कटान गरेको 
पणूयरुपमा  अिरुद्ध भएको 
। 

 

२०७८।०३।२३ 
    िहुढगगा 
न.पा.१आमकोट                                                                                                        

साँफे-माियडी  

माथीबाट ढुङगा माटो 
सहहिको पहरो आई 
अबरुद्ध । 

 

 



                                                                                       नेपाल सरकार 

गहृ मन्त्रालय 

राष्ट्रिय आपत्काललन कायय संचालन केन्त्र 

मनसुन जन्त्य घटनाको संजक्षप्त ष्ट्रििरण  

 

मनसनुजन्त्य घटनाहरुको अध्यािलिक ष्ट्रििरण लमलि २०७८।०२।३१ देजख २०७८।०३।२३ गिे  ०८:0० बजे सम्म । 

लस.न. 
घटना 
संख्या 

प्रभाष्ट्रिि  
जजल्ला 

मतृ्यु बेपत्ता घाईिे 

भौलिक क्षलि- 

लनजज घर 

 

भौलिक क्षलि साियजलनक  

पुल,सडक,ष्ट्रिद्यालय 
कै. 

पूणय  आलंशक  

१ २६१ ४६ ४५ ३४ ५० ५३७ १४८ 

सरकारी का.-३७,सामुदायीक 
भिन/ष्ट्रिद्यालय -९ 

झो.पु.-२५,पजकक पुल-

१६,हाईड्रो-२५ मोटरेिल 
कािको पुल -७,बैङ्क 
ष्ट्रबष्ट्रत्तय संस्था -२ 

 

 



 

नेपाल सरकार  

गहृ मन्त्रालय 

राष्ट्रिय आपत्काललन कायय संचालन केन्त्र 

मनसनुजन्त्य घटना ष्ट्रििरण - 

                                                                                                                                                      २०७८।०३।२३ गते समय ०८:०० बजे सम्म 

लस.नं. घटना लमलत जजल्ला स्थान 
घटनाको 
ष्ट्रििरण 

मतृ्य ु िेपत्ता  घाईते  घर घटनाको छोटकरी ष्ट्रििरण / गरेको प्रयास  कै. 

१ 

 

 

 

 

 

२०७८।०३।२
३ 

 पबयत 
कुस्मा न.पा.८ 

दोष्ट्रबल्ला 
खोलाले 

 बगाई 
० २ ० ० 

राती अं. ०१:००बजेको समयमा  कुस्मा 
न.पा.८ दोष्ट्रबल्ला जस्थत दोष्ट्रबल्ला खोलामा 
ढुङगा माटो सहहतको लेदो आई लामा 
कन्त्रक्सनमा काम गन े २ जना कामदार 
बेपता भएको भन्त्ने खबर प्राप्त हुन साथ 
नेपाल प्रहरी,नेपाली सेना र स.प्र.बल बाट गरी 
६० जना जनशष्ट्रि खहटई गएको खो.त.कायय 
जारी ।  ऐ. कन्त्टक्सनको गाहि समेत बगाएको,  
खो.त.गन े क्रममा घटना स्थलबाट १ मो.सा. 
फेला परेको अन्त्य खोजी कायय भरैहेको 
बेपत्ताको नामािली  

१. साईि ओबरसेयर राजाराम आचायय  

 २. चालक - ईन्त्र थारु  

 



२ 

 

 

 

२०७८।०३।२
३ 

बागलङु 

ताराखोला 
गा.पा. ३ 
घसु्मेली 

पहहरो ० १ ० १ 

अ.०३:३० बजे समयमा अष्ट्रबरल िर्ायदको 
कारण ताराखोला गा.पा. ३ घसु्मेली जस्थत 
अखायलबोट मालथबाट  पहहरो आई ऐ. बस्ने 
कृष्ण बहादरु काकीको घरको छेउमा रहेको १ 
तले कजचच गोठमा सलुतरहको लनजको छोरा 
िर्य १८ को राजेन्त्र काकी बेपत्ता भएको, 
पररिारमा ६ जना सदस्य रहेको, लनजहरुलाई 
सरुजित स्थानमा स्थानान्त्तरण गररएको, प्रहरी 
टोली खहटई गएको,खो.त. कायय जारी,१ तले 
होटल समेत परुरएको । 

 

ताराखोला 
गा.पा. २ 
पोग्राम 

पहहरो ० ० ० १ 

ताराखोला गा.पा. २ पोग्राम मालथबाट पहहरो 
आई टेक बहादरु खरीको २ तले कजचच घर 
परुरएको, पररिार संख्या ७ जना, लनजहरु 
आफन्त्तको घरमा सरुजित रहेको ।  

 

३ 

 

 

 

२०७८।०३।२
३ 

म्याग्दी  
मंगला गा.पा. ५ 

लछस्बाङ 
िाढी २ ० ० १ 

मंगला गा.पा. ५ लछस्बाङ जस्थत खहरे 
खोलामा आएको बाहढले घर भजत्कदा  
माललका गा.पा. ६ दखुु घर भई हाल पसल 
गरर बस्न ेबर्य अं.२२/२३ को गजजन रोका र 
लनजको श्रीमलत िर्य अं.१९ को ष्ट्रबना रोका 
लाई सोही घरले परुर घटना स्थलम ै मतृ्य ु
भएको,भन्त्ने खबर प्राप्त हुन साथ प्रहरी टोली 
खहटई गई दबु ै लाश मतृ अबस्थमा 
लनकाललएको ।  
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