
पूणण आंशिक 

१ वाजरुा वाढी १ १ ० ९ ५

२ गोरखा वाढी ४ १ २ १६ ५८

१ झोलङ्ुगे पलु तनह ुँ तर्फ को भाग भासी 

क्षतत भएको चमु्नमु्री गा.पा. ३ सल्लेरीमा  हतेल बाट २ जना उद्धार, ४७ वटा तिपाल र प्लाट्टिकतसट ३० थान पठाईएको ।   ३/१९ गते तसरानचोक गा.पा. ७ उपल्लो गोहोरे 

तथथतमा बथने बषफ अ. ८० को रमन पाण्डे र तनजकी श्रीमतत बर्ण अ.७० शक नन्द कुमारी पाण्डेको ढुङ्गा माटोले बनेको तटनले छाएको १ तले कच्ची घर 

मातथबाट पतहरो खथन गई घर पटु्टरएको,२ जना  पुररएको अबस्थामा िव फेला पारेको । ३/२२ गते प्राप्त जाहेरी अनुसार हाल सम्म चुमुनुब्री गा.पा १ 

सामागाऊं मा पशहरो बाट ८० घरधुरीको ४०० जना शवस्थाशपत भएको,७० घरधुरीलाई भुकम्पपछीको पुन शनमाणण गररएको घरमा साररएको,२ घर 

लाई गुम्वामा राशिएको ।हाल सम्म घर पुणण क्षती -१६,आंिीक क्षती-५८ र  १४२ घर सामान्य क्षती भएको जानकारी प्राप्त  भएको । 

३ मनाङ वाढी ० ० ० ५९ २०

सडक-१,बेतलतिज-१

सामदुातयक भवन-१,झो.प.ु-७,पतकक पलु-

२ ,मोटरेवल काठेपलु-७,सरकारी 

कायाफलय-४, थकुल - १,बैङक् -२

१

तवद्यतुतय पावर 

हाउस - ४ (२ 

पणुफ क्षती,२ 

वटाकोपाईप 

लाईन बगाएको।

३/११ गते चामे गा.पा.४ चामेमा मथयाफङदी नतदको वहावले लोक तिय मा.तव.को ३ वटा कोठा कटान गट्टर लगेको ।

चामे गा.पा./नाशों गा.पा.,तडथयाङ र नापाफभतुम गा.पा. का तवतभन्न  थथानहरुमा ४० घर पणुफ क्षती,२८७ घर जोतखम,१५० घर तवथथातपत  रहकेो । िभातवत 

मातनसहरुलाई सरुक्षतत थथानमा साट्टरएको । 

४ तस.पा. वाढी ५ २० ६ ३३८ ०

पतकक पलु-७,

झो.प.ु-१४

माछा र्मफ -१०

अन्य सरकारी भवन -३२

१

हाल सम्म - १२३ जनालाई सकुशल उद्धार गट्टरएको ।

-४ जना तडथचाजफ,२ जना घाईतेको तव एण्ड तव अथपतालमा उपचार ह ुंदै ।

केन्र सरकार,िदेश, थथानीय सरकार र तवतभन्न सुंघ सुंथथा वाट राहत उपलव्ध भएको,पाुँचपोखरी/हलेम्व ुभोटेकोतश र मेलम्ची का तवतभन्न थथानमा गरी ५२५ 

शवस्थाशपत घर पररवार सुंख्या लाई सरुतक्षत थथानमा राखीएको,  हाल सम्म ६२७ घर जोशिममा रहेको ।०३/११ गते भोटेकोशि गा.पा.४ च्यामडाडा 

शस्थत ५ घर पररवार जोशिममा रहेको,शनजहरु सरुशक्षत स्थानमा अस्थाई टेण्डको टहरा बनाई बसेको ।

५ प्यठूान वाढी २ ० ० ० १

२२:१५ बजेको समयमा प्यठूान न.पा. २ तचठ्ठीखोला बथने बषफ ७१ की तटका थापाको दईु तले कच्ची घर बषाफको कारण भतककन जाुँदा तटका थापा घाईते भई 

उपचारको लातग तजल्ला अथपताल तबजवुार पठाईएकोमा थप उपचारको लातग बुटवल तर्फ  ल्याउुंदै गदाफ बाटोमा मकृय ुभएको ।

६ पाल्पा अतवरल वषाफ ३ ० ७ ५ ०

३/२४ गते ततनाउ गा.पा.:-५ तगट्टिखानी तथथत तसद्धाथफ राजमागफको साईडमा रहकेा घरहरु मातथबाट लेदो,ढुङ्गा  सतहतको पतहरो झट्टर ४ ओटा घर पणुफरुपमा 

पटु्टरएको ,१ ओटा घरतभि डुङ्गा माटो सतहतको पतहरो झरी पणुफ रुपमा के्षतत भएकोमा वषफ ४०/४५बीर ब.गुरुङ्गको च्यातपएर मकृय ुभएको, बषफ ४ को आरोप 

पट्टरयार बेपत्ता भएको र ७ जना घाईते भएकोमा घाईतेलाई उपचारको लागी लतुम्वनी मेतडकल कलेज पाल्पा ल्याउुँदै। िहरी टोली खतटई गई उद्धार कायफ जारी 

।बर्ण ४ आरोप पररयार को पुररएको अबस्थामा फेला परेको ।

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

सरकारी-१ (वन सव तडभीजन का.)
१२

दोदी गा.पा.,मथयाफङदी ग.पा.,कव्होलासोथार गा.पा.मध्यनेपाल न.पा.,वेशीशहर न.पा.राईनस न.पा.का तवतभन्न थथानहरुमा गरी ५२ घर धरुी जोतखम रहकेो र 

मातनसहरु आर्न्त,तछमेकीकोमा बथदै आएको ।

८ डोटी पतहरो ४ ० ३ ० ०

तदपायल लगडी  न.पा.५ जतडङगेवाघमारे मातथवाट पटु्टरएको अवथथामा २ शव रे्ला परेको ।

पबुीचौकी गा.पा. ४ बथने तभम तमजारको छोरी बषफ ५ तक तमन ुतमजार गाई बाख्रा चराउन गतण्डगाडफ तर्फ  गएतकमा ऐ.खोलाले बगाई वेपता भएकोमा पबुीचौकी 

गा.पा. १ साुँझघाट िोलाको शकनारमा  १३ गते  मृत अवस्थामा फेला पारेको ।

मनसनुजन्य घटनाहरुको अध्यावशधक शववरण शमशत २०७८।०२।३१ देशि २०७८।०३।२५ गते ८:०० बजे सम्म ।

शस.न. शजल्ला घटना शववरण मृत्यु बेपत्ता घाईते 

भौशतक क्षशत-

शनशज घर
आयोजनाको

 क्षती

उद्धार तथा प्रशतकायण 

भएको

तत्काल

 गनुणपने
कै.

भौशतक क्षशत सावणजशनक 

पुल,सडक,शवद्यालय



पूणण आंशिक 

शस.न. शजल्ला घटना शववरण मृत्यु बेपत्ता घाईते 

भौशतक क्षशत-

शनशज घर
आयोजनाको

 क्षती

उद्धार तथा प्रशतकायण 

भएको

तत्काल

 गनुणपने
कै.

भौशतक क्षशत सावणजशनक 

पुल,सडक,शवद्यालय

९ जमु्ला तहमपतहरो १ ० २ ० ०

१ जना मध्यम,१ जना सामान्य घाईते रहकेो,

घाईते वषफ ३० को तारा नेपाली लाई  कणाफली थवाथ्य िततष्टान जमु्लामा ल्याएको । उपचार ह ुंदै । 

तहमा गा.पा.वडा नुं. ६ खट्टर ढुुंगा भन्ने थथानमा गाुँउ मातथ वाट तवतभन्न थथानमा पतहरो आई १६ घर पट्टरवारका ११७ जना मातनसलाई आर्न्तकोमा रातखएको ।

तहमा 

गा.पा.वडा नुं. 

६ खट्टर ढुुंगा 

भन्ने थथानमा 

गाुँउ मातथ 

वाट तवतभन्न 

थथानमा 

पतहरो आई 

१० अघफखाुँची वाढी १ ० ० १२ ०

११ काथकी वाढी १ ० २ १५ २
सडक-१,थकुल-२

र्लामे पलु-१
५

पोखरा म.न.पा.-११,अन्नपणुफ गा.पा.८,मादी गा.पा.-१७  र रुपा गा.पा.१ गरी जम्मा ३७ घर पट्टरवार तवथथातपत भएको । पोखरा म.न.पा.३२ सीतागुर्ा अतबरल 

बषाफको कारण राम बहादरु भजुेलको १ तले कच्ची घरको पछाडी अुं.१५ तमटर माथीबाट पतहरो आई उक्त घरको २ वटा कोठा पटु्टरई क्षतत भएको । पोखरा 

म.न.पा.१८ चङ्कपरु  र २३ मागी जोड्ने हपफन खोलाको र्लामे पलु मातनस तहड्ने पलु तपल्लर बगाई पलु भककाएको ।

१२ काभ्रे वाढी १ ० ० ० ०

ततमाल गा.पा.-७ बथने बषफ २३ की तगता शाह ऐ.ऐ.देतबटार तथथत सनुकोशी नदीमा बगाएर ल्याएको सामान खोज्ने क्रममा वगाई वेपत्ता भएकोमा  आज ३ गते 

१२:४५ बजे रे्ला परेको ।

१३ रुपन्देही नतदले वगाई ० १ ० ० ०
मायादेवी गा.पा. ५ गोनाहा तथथत झलुङ्ुगे पलुबाट  बषफ ६ को काज ुजैसवाल पलुबाट अचानक ततनाउ नदीमा खसी नदीमा बेपत्ता भएको, खोजतलास कायफ 

भईरहकेो ।

१४ कातलकोट पतहरो १ १ ० ० ०
तमतत २०७८।०३।०६ गते पलाता गा.पा. ९ तथपुफ बथने बषफ ३४ को जुंग बम कणाफली नदीमा दाउरा तनकाल्ने क्रममा  बगाई बेपत्ता भएको,खो.त.कायफ जारी ।

१५ सप्तरी वाढी २ ० ० ० ०
अतननसाईर कृष्णसावरण गा.पा.१ जन्डोल बथने महाकुमारी शाहा लाई मह ली जुंगलमा बाुँसको तामा काटन गएको र र्तकफ ने क्रममा ऐ.१३:०० बजे 

मह लीखोलाले महा कुमारी साहलाई बगाएको,मा खो.त.गदै जाने क्रममा खोलाको दोभानमा शव रे्ला परेको ।

१६ मथुताङ पतहरो ० ० ० १ ०

१७ वझाङ पतहरो १ ० ० ० ०

१८ दैलेख पतहरो ० ० ० ० ०

१९ तचतवन पतहरो २ ३ १ ५ ०

३/१७ गतेको वाढीले बगाएको पतकक पलु-

२

३/१७ गते रकननगर न.पा.८ रमाईलो डाुंडा तथथत वढुी राप्तीमा अतबरल बषाफको कारण आएको वाढीले ऐ. बतथतमा पानी पतस २० घर पट्टरवारको अुं. १०० 

जनाको सुंख्या तबथथातपत भएकोले, ६० जनालाई वोतडफङ थकुलमा र ४० जनालाई तछमेकीको घरमा राखीएको । ३/१७ राप्ती न.पा. १२ बथने मोततराम 

चेपाङको घर पतहरोले बगाउुंदा चेपाङ सतहत ४ जना पतहरोमा पटु्टरएको,१ जना मोततलाल चेपाङ्गको शव रे्ला परेको ,वेपत्ताको खोज तथा उद्धार कायफ जारी । 

िहरी टोली पट्टरचालन भएको । कातलका न.पा.११ वषफ५१।५२को ज्ञान ब.चेपाङ्ग आर्न्तको जाने क्रममा माथीबाट पतहरो आई पटु्टरएको,अुं.१ शकशम तल 

िव फेला परेको, प्रहरी जान नसकेको ।

२० ह म्ला पतहरो ० ० ० ४ ५ १

२१ पाुँचथर पतहरो १ ० २ ० ०

पाुँचथर याङवरक गा.पा. २ तथथत नवुाखोलामा  पानीको कुलो बनाउने क्रममा मातथवाट ढुङ्गा सतहतको पतहरो झदाफ, वषफ ५८ को टेकनाथ धौरालीको टाउको 

लानदा घट्ना थथलमानै मकृय ुभएको । १ जना घाईते घाईतेको उपचार ह ुंदै । तडथचाजफ भएको । 

तर्तदम न.पा. १ तथथत हरी तघतमरेको घरमा डेरा गरी बथने  वषफ १५ की  सुंतगता राईलाई ट्याईलेट गएको अवथथामा तजल्ला बन कायाफलय पाुँचथरको पखाफल 

भककी ट्वाईलेट तभि पटु्टरएकोमा िहरी टोली  खतटई गई तनज घाईतेलाई उद्धार गरी समतपफत अथपताल पाुँचथरमा ल्याई उपचार भईरहकेो, अवथथा गतम्भर रहकेो 

।

२२ रोल्पा पतहरो ३ ० ५ १

रोल्पा न.पा.९ हवामा बथने बषफ ४० को तटका तसुंह वढुाको घर माथीवाट पतहरो आई घर बगाई ३ जना बगाई बेपत्ता भएको, ३ जना मतृ अबथथामा शव रे्ला 

परेको ।  

३ जना घाईते तडथचाजफ भएको ।

३/१५ गते रोल्पा न.पा.१० धवाङ तथथत जलजला रे्दीमा वाख्रा चराउन गएका २ जना जतमन भातसई घाईते,तजल्ला अथपतालमा उपचार ह ुंदै ।
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शस.न. शजल्ला घटना शववरण मृत्यु बेपत्ता घाईते 

भौशतक क्षशत-

शनशज घर
आयोजनाको

 क्षती

उद्धार तथा प्रशतकायण 

भएको

तत्काल

 गनुणपने
कै.

भौशतक क्षशत सावणजशनक 

पुल,सडक,शवद्यालय

२३ दोलखा बाढी ० ० ० ० ० १
गौरीशुंकर गा.पा. ७ कोप्लाङ तथथत तनमाफणातधन अवथथामा रहकेो माईक्रो हाईड्रोपावरमा अतवरल बषाफको कारण तबतभन्न सामाग्रीहरु बगाएको र ३७ जना 

कामदारहरु सरुतक्षत थथानमा रहकेो ।

२४ दाङ वाढी ३ २ २ १ ०

लमही न.पा.३ र्ल्कापरु बथने बषफ ३० को मतनराम चौधरी आफ्नो खेतवारीमा काम गरी र्केने क्रममा खोलाले बगाई घाईते भई उपचारको क्रममा मकृय ुभएको 

। घोराही उ.म.न.पा.११ तशवपरु बथने वषफ ५०/५२ की तमना भण्डारीलाई तजतपरु देखी तशवपरु आफ्नै घर तर्फ  जादै गदाफ बगाले खोला तने क्रममा, बगाई बेपत्ता 

भएको । ३/१४ गते बुंङ्लाचलुी गा.पा.३ कातत्तके बथने बर्ण ७१ को टन बहादुर शब.क. िेतमा रोपाई गरी फकण ने क्रममा   िोलाले बगाई  बेपत्ता भएको 

िो.त.कायण जारी ।३/२१ गते घोराही उ.म.न.पा. १९ घोरधौरा बस्ने बर्ण अ.५० शक हुमा िड्कालाई अरुण िोलाले बगाएकोमा प्रहरी द्धारा घटना 

स्थल बाट ३०० शमटर तल मृत अबस्थामा िव बाशहर शनकाशलएको ।३/२४ दाङ घोराही.उ.न.पा. -१७ क्वाशड बस्ने आसाराम चौधरीको  अशबरल 

बर्ाणको गोठ भत्कीनजादा गोठ शनजक रहेको घरको २ वटा कोठाको तफण को वाल भत्कन जांदा बर्ण ३० की मशनसा चौधरी, बर्ण ९ की बाटुली 

चौधरी घाईते ( अबस्थामध्यम)  छोरी ३ मशहनाकी शबन्दु चौधरी को घटना स्थलमै मृत्यु भएको दुबै घाईतेको राप्ती स्वास््य शबज्ञान प्रशतष्ठानमा 

उपचार हंुदै, ३ मशहनाकी शबन्दु चौधरीको पुररएको लाि शनकाशलएको ।

२५ सुंखवुासभा वाढी ० ० ० १ ०

भोटेखोला गा.पा. ५ कपासेतथथत अरुण नतदको कटानबाट १७ घर जोशिममा रहकेो,३ घर साट्टरएको र वाुँकी साने क्रम  जारी । वहाव घट्दो क्रममा रहकेो ।

तसलीचोङ गा.पा. १ तेन्छोङ छततस कुमार राईको १ तले कच्ची घरमा अुं.३० तमटर मातथबाट झरेको पतहरो झट्टर सोही ठाउमा रहकेो ढुङगा समेत झरी उक्त घर

पणुफ रुपमा क्षतत भएको ।

२६ रौतहट वाढी २ १ १ २ ०

माधवनारायण न.पा.८ तपपरारजवडा टोल बथने उपेन्र महतोको छोरा बषफ ३ को राजकुमार महतो आफ्नै तददी सुंग  बाख्रा चराउन गएकोमा  अचानक तचप्लीन

गई बानमती खोलामा बेपत्ता भएकोमा १८:३० बजे मतृ रे्ला परेको । ३/१७ गते गौर न.पा. ४ तटकुतलया बथने ढोडा चनौको छोरा बषफ २५ को िमोद चनौ

घरबाट खेत रोपाईको लागी तटकुलीयाघट बाट  बकैयाखोला तने क्रममा सोही खोलाले बगाई मकृय ुभएको ।

३।१८गढीमाई न.पा.६ तसगारमन धरमपरु वुंशराज राय यादवको  एक तल्ले कतच्च घर वषाफको कारण भतककई पणुफ रुपमा क्षतत ।

३/२५ गते दगुाफभगवती गा.पा.-१ तपिा घाट थथीत  झाझ खोलाको तकनारमा यमनुामाई गा.पा.-१  बथने रामतबनय िसाद पटेलको छोरी  बषफ ९ की कुथबु

कुमारी पटेल वाख्रा चराउन गएकोमा  सोही खोलामा नवुाउने क्रममा बेपत्ता भएको । खो.त.कायफ जारी।

२७ पसाफ वातढ ० ० ० ० ०
जगरनाथपरु गा.पा.वडा नुं.४ सोहपरु  बथने तकसनु दास र  राजेन्र दासको रु्सको घरमा हडै नदीको पानी अुं.२ तर्ट पतस २ घर पट्टरवारको १४ जनालाई

ऐ.तथथतमा रहकेो ने.रा.िा.तबध्यालय सोहपरु सोहरीमा सरुतक्षत साथ रातखएको

२८ सलाफही अतबरल बषाफ १ ० ३ ८ ० मतन्दर-१,मतहला समहु भवन-१

मलङगा न.पा.६ खटुौना अतबरल बषाफको कारण सतुशला देवी महराको २ तले कतच्च घर घर तभि १० जना सतुतरहकेोमा अबथथामा भककन गई ३ जना घाईते 

भएको,उपचारको लागी तजल्ला अथपताल पठाईएको,घर पणुफ क्षतत भएको ।  ३/२१ गते ईश्वरपरु न.पा.१३ तथथत बाुँके खोलामा बषफ ४५ को रामचन्र महतो र 

तनजको श्रीमती बषफ ४० की रहतन्त देतव महतो घर र्तकफ ने क्रममा उक्त खोला पार गदाफ रामचन्र महतोलाई खोलाको पानीले बगाएको तनजको श्रीमतत खोलाको 

तबचमा अड्तकइएको थथातनय मातनस र िहरीको सहयोगमा तनज रामचन्र महतो लाई अ.५०० तमटर दतक्षण सोही खोलाबाट उद्धार गरी बातहर तनकाल्दा मतृ 

अवथथा रहकेोमा मतहलालाई उक्त खोलाबाट स-कुशल उद्दार गट्टरएको तनजको अवथथा समान्य रहकेो ।

२९ तनह ुं पतहरो ४ २ १० १४ ४ ३/१७ गते पतकक पलु-१ 

भानु न.पा.८ गौररफााँट शस्थत डुमे्र बेशििहर सडकमा पशहरो िस्दा बेशििहर न.पा. १० बस्ने बर्ण २४ को सरोज ररमाल  र बर्ण ३५ को सशुनल रावत  घाईते भई उपचारको लाशग लम्जुङको 

बेशििहर तफण  लशगएको, अवस्था गशम्भर, । व्यास न.पा.९ माझफाट बस्ने बर्ण ८० को नर बहादुर कलशिक िोला तने क्रममा बगाई बेपत्ता , 

ररशसङ्ग गा.पा.८ मजकोट बस्ने बर्ण ४० को िेम ब.थापा गोठमा पानीको भल तकाणउने क्रममा माशथबाट पशहरो आई पुररएको । िोज तलासको लागी प्रहरी घटनास्थलतफण  जादैं । 

१५:४० बजे पुररएको अबस्थामा लाि फेला परेको । 

ररशसङ गा.पा.७ डढशवन शस्थतमा पशहरो जांदा  ७ घर मध्य ४ घर पुणण क्षती भएको,३ घर जोशिम रहेको,उक्त माशनसहरुलाई सरुशक्षत स्थानमा 

बसेको ।ररशसङ गा.पा.७ डढशवन बर्ण ५० की देबीसरा थापा घरबाट भाग्ने क्रममा पशहरो आई पशहरोले उशछट्याई रुिमा अड्शकन गई मृत्यु भएको 

।बशन्दपुर गा.पा.२ िहरे शस्थत िहरे िोलाको वाढीले १ घर पुणण क्षती,३ घर आंशिक क्षती भएको ।



पूणण आंशिक 

शस.न. शजल्ला घटना शववरण मृत्यु बेपत्ता घाईते 

भौशतक क्षशत-

शनशज घर
आयोजनाको

 क्षती

उद्धार तथा प्रशतकायण 

भएको

तत्काल

 गनुणपने
कै.

भौशतक क्षशत सावणजशनक 

पुल,सडक,शवद्यालय

३० धातदङ वाढी २ १ ६ ० ०

बेतनधट रोराङ गा.पा.५ तवशालटार बथने बषफ २० को लक्ष्मण तवसरुाल िीशतुल नतदमा माछा माने क्रममा बगाई बेपत्ता भएको । खो.त.कायफ जाट्टर ।  

३/१९वेशनघाट रोराङ गा.पा.१० ज्वाङिोला तथथतमा पृ् वीराज मागफमा तचतवनबाट काठामाण्डौं तर्फ  जाुंदै गरेको ना८ख ४५४० ट्रक र ,म्याजीक ना७ ख 

३२० को कन्टेनरट्रकमा माथीबाट ढुङहा सतहतको पतहरो आई खथदा ना७ख ३२० नुं.को गाडीको सहचालक बर्ण १८।१९को दोजे भन्ने शवर बल प्रजाको 

घटनास्थलमा मृत्यु भएको, सवार १ जनाको बर्ण ४३ की सोनी देबी ऐ.६:३० बजे उपचारको क्रममा मृत्य ुभएको,५ जना घाईतेको गण्डकी अथपतालमा 

उपचार ह ुंद,ै

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

३१ बारा वषाफ ० ० ० २ ० आदशफकोतवाला गा.पा.३ बथने तवगन शाह कानकुो कच्ची घर वषाफको कारण भककी पणुफ रुपमा क्षतत भएको ।

३२ तसन्धतुल पतहरो १ ० ० १ ०
कमलामाई न.पा.८ पतहरेमा आश्रमा बसोबास गने बषफ ६९ को माहाकमा गुरु लट्टरन बहादरु तहम्दङुलाई मातथबाट आएको पतहरोले घर तभिै पटु्टरएकोमा तनजलाई 

मृत अवस्थामा उद्धार गरी प्रारशम्भक अनुसन्धान कायण सम्पन्न गरी िव पो.मा.कोलागी पठाईएको ।

३३ अछाम पतहरो ० ० १ ० ०
साुंरे्बगर न.पा.१३ बुढाबगर तथथत साुंरे्मातफडी सडकखण्डमा जाली भनफ ियोग गट्टरएको ट्याकटर अचानक माथीबाट ढुङगा खसी ट्याकटर चालक 

घाईते,उपचारको लागी वयलपाटा अथपताल पठाईएको ।

३४ मोरङ वाढी ० ० ० ० ०

पतकक पलु - १ क्षती
रतुवामाई न.पा.३ चौकीघाट तथथत ह लाकी राजमागफ अन्तगफत झापा मोरङ जोड्ने रतुवा खोलामा बनाएको पककी पलुको छेउबाट पानीले माटो कटान गरी 

अुं.६० िततशत जती बगाएको,आवगमन अवरुद्द ।

३५ तसराह वातढ ० ० ० ० ० पतकक पलु-१ तसराहा ५/६ बसकिी तथथत ह लाकी राजमागफ अन्तगफत  कमला नदीको तनमाफणधीन पतकक पलुको पवुफ तर्फ को भाग भातसएको ।

३६  खोटाङ अतबरल बषाफ १ ० ३ ४ ०

 हलेतस तुवाचङु न.पा. ८ नमनुाभञ्जज्याङमा खातल रहकेो परुानो घरमा खेल्ने क्रममा अतवरल वषाफको कारण उक्त घर लतड  वषफ १४ को राज कु. साकीको 

घटनाथथलमै मकृय ुभएको । २ जना घाईते भएको ।

ऐ.न.पा.५ रातमाटे बथने बषफ २४ को तदनेश राइको घर भककन जाुंदा तनज घाईते भएको। थथानीय मेतडकलमा उपचार ह ुंदै । तमतत २०७८।०३।२४ गते

३७ रामेछाप अतबरल बषाफ ० ० ० १ ०
झोलङ्ुगेपलु -१ (३।१८) मन्थली न.पा.२ तपप्ले कठाजोर बथने बषफ ५५को यक बहादरु मगरको २ तेल कतच्च घर भककन जाुंदा गाई चारवटा  गोरु एक वटा पटु्टरन गएको।मानवीय क्षती 

नभएको  ।

सनुापतत गा.पा. ३ खातनखोला तथथत रहकेो ऐ ३ बाट वडा नुं. १ मा जोड्ने झोलङुगे पलु भतकक क्षतत भएको ।

३८ सनुसरी वाढी ० ० ० १ ०

भोक्राहा नरतसुंह न.७  तथथत सनुसरी खोला तकनारमा रहकेो बतथतमा पानी पतस  १४ घर तबथथातपत भएको कारण तनजहरुलाई सामदुायीक भवनमा 

थथानान्तरणको लागी पहल भएको । घरान उ.म.न.पा.१३ कृष्ण तामाङको घर भतककई ४ जना पट्टरवार तबथथातपत भई अथथाई टहरा बनाई बसेको,२ घर समेत 

जोतखम रहकेो ।

३९ धनषुा वषाफ ० ० ४ २ ०

नगराईन न.पा.८ अकौरा बथने ५३।५४ की लीला देवी दासको खरको छानो भएको कच्ची घर अतवरल वषाफको कारण भककन जाुँदा तनज समेत घाईते भएको 

उपचारको लागी िादेतशक अथपताल जनकपरु पठाईएको ।

धनषुा नगराईन न.पा. ६ लनमा पछयरी टोल बथने सबुध मण्डलको घर अतबरल बषाफको कारण घर भतककदा सोही घरतभि सतुतरहकेो ३  जना मातनसहरु घाईते 

भई  उपचारको लागी थथानीय मेतडकल मा पठाईएको ।

४० सोलखुमु्बु ढुङ्गा खतस ० ० ० ३ ० सोताङ्ग गा.पा.५ तललाढुङ्गा बथने मोहन ब.तामाङ्को घर मातथ बाट ठुलो ढुङ्गा खतस घर क्षतत भएको ।आफ्नै अको घरमा सरुतक्षत बसेको ।

४१ मकवानपरु पतहरो १ ० ० ६ ०

पतकक पलु-१, ०३।१८
रातकसराङ् गा.पा ७ तथथत अतवरल वषाफको सुंगै पतहरोले 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 तनमाफणातधन पककीपलु अतवरल वषाफको कारण वगाई क्षतत भएको रातकसराङ्ग गा.पा.९ मरुवा डाुँडा तथथत 

ऐ.बथने बषफ ५७ को तबर बहादरु िजा डनटारबाट आफ्नो घरमा र्कफ 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 पतकक पलु १ थकुल-१

चौदन्डीगडी नपा वडा नुं ५र ६ तशवाई बेल्टार जोडने तियगुा नदीमा तनमाफणतधन पलु अतबरल बषाफको कारणले  तपल्लर भातसदा पलुको थयाप्व भातचएर झदाफ 

क्षतत ह नकुो साथै आवतजावतमा  अबरुद्ध भएको ।

१/२० गते पदमराई मा.तव. अतबरल बषाफको कारण क्षती ।



पूणण आंशिक 

शस.न. शजल्ला घटना शववरण मृत्यु बेपत्ता घाईते 

भौशतक क्षशत-

शनशज घर
आयोजनाको

 क्षती

उद्धार तथा प्रशतकायण 

भएको

तत्काल

 गनुणपने
कै.

भौशतक क्षशत सावणजशनक 

पुल,सडक,शवद्यालय

४३ न.प.पवुफ अतबरल बषाफ ० ० ० ४ ० ३/२५ गते पतकक पलु-१

बदफघाट न.पा.१२ चौपत्ता बथने बषफ ६५ को रामनाथ थारुको टाुँटीले बारेको, खपटाले छाएको कतच्चघर अतबरल बषाफको कारण पणुफ क्षती,मातनस तछमेकीको 

घरमा बसेको ।कावासोती न.पा.१० रतौल तथथतमा घरमा थथातनय बाडखोलामा आएको बातढ पतस डुवानमा परी ८ जना मातनसहरु घरमा नै अड्तकएकोमा 

िहरी टोली द्धारा डुङ्गा बाट उद्धार गरेको । हाल सम्म मानवीय क्षती नभएको ।

तवनयी िीवेणी गा.पा.२ तवनयी खोलामा माछा मानफ गएका ९ जना खोलाको तवच भागमा अड्तकएकोमा िहरी द्धारा सकुशल उद्धार गरी खोला बातहर ल्याएको 

। उद्धार सुंख्या १७ जना /मध्यतवन्द ुन.पा.१४ बतासा तथथत अतबरल बषाफको कारण अरुणखोलामा आएको वाढीले ३ जनाको कतच्च घर बगाएको । मानबीय 

क्षती नभएको ।बौतदकाली गा.पा.६ नगरडाडा बाट ऐ.वडा नुं.४ र ५ तर्फ  जाने कतच्च सडकमा पने तनरन्दी खोलामा रहकेो १९ तमटर लम्वाई भएको मोटरेवल 

पतकक पलु अतबरल बषाफतको कारण भतककई पणुफ रुपमा के्षती 

४४ पवफत खोलाले वगाई ० २ ० ० ०

राती अुं. ०१:००बजेको समयमा  कुथमा न.पा.८ दोतबल्ला तथथत दोतबल्ला खोलामा ढुङगा माटो सतहतको लेदो आई लामा कन्ट्रकसनमा काम गने २ जना 

कामदार बेपता भएको भन्ने खबर िाप्त ह न साथ नेपाल िहरी,नेपाली सेना र स.ि.बल बाट गरी ६० जना जनशतक्त खतटई गएको खो.त.कायफ जारी ।  ऐ. 

कन्टकसनको गातड समेत बगाएको,  खो.त.गने क्रममा घटना थथलबाट १ मो.सा. रे्ला परेको अन्य खोजी कायफ भैरहकेो,

 बेपत्ताको नामावली 

१. साईड ओबरसेयर -राजाराम आचायण 

 २. चालक - ईन्र थारु 

४५ म्यानदी वाढी २ ० ० २ ०

मुंगला गा.पा. ५ तछथबाङ तथथत खहरे खोलामा आएको बातढले घर भतककदा  मातलका गा.पा. ६ दखु ुघर भई हाल पसल गट्टर बथने बषफ अुं.२२/२३ को गशजन 

रोका र शनजको श्रीमशत वर्ण अं.१९ को शबना रोका लाई सोही घरले पटु्टर घटना थथलमै मकृय ुभएको,भन्ने खबर िाप्त ह न साथ िहरी टोली िशटई गई दुबै 

लाि शनकाशलएको ।

४६ बानलङु पतहरो ० १ ० १ ०

अ.०३:३० बजे समयमा अतबरल वषाफदको कारण ताराखोला गा.पा. ३ घथुमेली तथथत अखाफलबोट मातथबाट  पतहरो आई ऐ. बथने कृष्ण बहादरु काकीको 

घरको छेउमा रहकेो १ तले कतच्च गोठमा सतुतरहको तनजको छोरा वर्ण १८ को राजेन्र काकी बेपत्ता भएको, पररवारमा ६ जना सदस्य रहेको, 

शनजहरुलाई सरुशक्षत स्थानमा स्थानान्तरण गररएको, िहरी टोली खतटई गएको,खो.त. कायफ जारी,१ तले होटल समेत पटु्टरएको ।

४७ दाचुफला पतहरो ३ ० ० ३ ०

नौगाड गा. पा.३ खार पाट्टरवगर बथने बषफ २९ को लक्ष्मण तसतोली घि जाने क्रममा सोही ठाउुंमा पतहरोले च्यातपएर बेपत्ता भएको । पटु्टरएको अबथथामा लाश 

रे्ला परेको ।

 ऐऐ.३ खारमा गोठे टमाटाको १ घर पतहरोले च्यातप क्षती भएको  ।नौगाड गा.पा.३ खार चौखिेु नन्द ुठगुन्नाको २ तले घर पणुफ रुपमा क्षती भएको र अको  २ 

तले घरको ४ कोठा आधा भाग भतककई बषफ ७२ की गेउडी ठगुन्ना,तनजकै नाततनी मतन राम ठगुन्ना र तनजको छोरी ३ मतहनाकी मन्जट्टर ठगुन्नाको च्यातपई 

घटनाथथलमा नै मकृय ुभएको, िहरी टोली खतटई गएको ।

मकृयु- ३जना 

५३ ३६ ६० ५५६ १५१जम्मा



नेपाल सरकार 

गृह मन्त्रालय 

राष्ट्रिय आपत्काष्ट्लन कायय संचालन केन्त्र 

राजमागय अबरुद्ध ष्ट्ििरण- 

ष्ट्मष्ट्ि २०७८।०३।२५अध्यािष्ट्धक समय -०८:०० बजे  

  

ष्ट्स.नं. प्रदेश ष्ट्जल्ला ष्ट्मष्ट्ि स्थान राजमागयको नाम प्रयास  सचुारु ष्ट्मष्ट्ि 

१ १नं. प्रदेश 

सनुसरी २०७८।०३।१७ बराहके्षत्र न.पा. १ मोततडााँडा चतरा-बराहके्षत्र  पतहरो खसी बाटो पणुण रुपमा अवरुद्ध   भएको । One Way सचुारु 

संखवुासभा 

२०७८।०३।२० मकाल ुगा.पा. ३ नयााँवततत 
खादबारी-तकमाथाङका 

कोशीराजमागण 

पतहरो खसी २० मी.बाटोकटान गरेको बाटो पणुण 

रुपमा अवरुद्ध   भएको । 

१२:३० ONE 

WAY सचुारु 

२०७८।०३।२१ धमणदेवी न.पा. ४ छुमङुभीर कोशीराजमागण १५/२०मी.पतहरो आई बाटो अवरुद्ध भएको। ONE WAY सचुारु 

मोरङ्ग २०७८।०३।१८ रतुवामाई न.पा.३ चौकीघाट हुलाकी राजमागण बाढीको कारण पलु कटान गरेको ।  

२ 
बागमती 

प्रदेश  

तस.पा. 
२०७८।०३।०५ भोटेकोशी गा.पा. २ तलतपङ तहमररभर हाईड्रोपावर जाने  

तचनवाट आयात गरी ल्याउने सवारी साधन पणुण 

रुपमा अबरोध भएको । 

 

 

 

२०७८।०३।०५ भोटेकोशी गा.पा. २ कोदारर  अरतनको राजमागण सडक भातसएर अबरोध भएको ।  

मकवानपरु  

२०७८।०३।१५ तभमफेदी गा.पा..६ गढी जरुरखेत  (दक्षीणकातल हुदंै हटेौडा) पतहरो खसी बाटो पणुण रुपमा अवरुद्ध    सचुारु  

२०७८।०३।१७ तभमफेदी गा.पा ८ गंगडे कान्ती लोकपथ  तपच बाटो बगाएको ।  

२०७८।०३।१९ बकैया गा.पा.१२ तिङ्गन 
कान्ती लोकपथ  (सातदोवाटो-

हटेौडां) 
पतहरो खसी बाटो पणुण रुपमा अवरुद्ध   भएको । सचुारु  

२०७८।०३।१९ ईन्रसरोवर गा.पा.२ महालक्ष्मी हटेौडा-कुलेखानी पतहरो खसी बाटो पणुण रुपमा अवरुद्ध   भएको । सचुारु  

धातदङ  

२०७८।०३।१७ रोराङ गा.पा.१० ततङगाखानी  पथृ्वी -राजमागण  लेदो सतहतको पतहरो आई अबरुद्ध । One Way सचुारु 

२०७८।०३।१९ रोराङ गा.पा.९ ज्यातमरेघाट पथृ्वी -राजमागण  पतहरो खतस अवरुद्द भएको One Way सचुारु 

तचतवन 

२०७८।०३।२३ भरतपरु म.न.पा.२९सेततदोभान मतुललन नारायणगढ पतहरो खसी बाटोपणुण रुपमा अवरुद्ध   भएको । बजे  
०६:०० बजे ONE 

WAY सचुारु  

२०७८।०३।२० ईच्छाकामना गा.पा ३ तफततलङ   पथृ्वी -राजमागण 
लम्वाई ३० मीटर चौडाई १६ मीटर भातसएको दबैु 

तफण  अबरुद्ध  भएको ।    
One Way सचुारु 

काभ्रे  २०७८।०३।१७ रोशी गा.पा.१२ माच्मेखोला  तव.तप. राजमागण  माथीवाट लेदो सतहतको पतहरो आई अबरुद्ध ।  One Way सचुारु 

लतलतपरु 

२०७८।०३।१६ बागमती गाउंपातलका ३माग 
हटेौडा जाने बाटो 

कातन्तलोकपथ 
बषाणतको कारण अबरुद्धभएको ।  

२०७८।०३।१७  

बागमती गाउंपातलका २ पाङदरु डोल 

(१देतख ६ वडाका तवतभन्न तथानमा) 
कातन्तलोक पथ  पतहरोको कारण पणुण रुपमा अबरुद्ध ।   

गोदावरी न.पा.६ तटकाभैरव  कातन्तलोक पथ  पतहरोको कारण पणुण रुपमा अबरुद्ध ।   



 

ष्ट्स.नं. प्रदेश ष्ट्जल्ला ष्ट्मष्ट्ि स्थान राजमागयको नाम प्रयास  सचुारु ष्ट्मष्ट्ि 

३ 
गण्डकी 

प्रदेश 

पवणत  २०७८।०३।२४  

कुश्मा न.पा.१ सहश्रधारा ऐ.४ तगल्मेरी पोखरा -बाललङु जोमसोम पतहरो आई बाटो अबरुद्ध  २०:१५ शचुारु 

कुश्मा न.पा.८ चहुा  पोखरा -बाललङु जोमसोम पतहरो आई बाटो अबरुद्ध   

जलजला गा.पा.  ३ लामाखेत ऐ.७ केरावारी  पोखरा -बाललङु जोमसोम पतहरो आई बाटो अबरुद्ध  २०:१५ शचुारु 

लमजङु 
२०७८।०३।०१  मतयाणङदी गा.पा. ४ च्याम्चे र रामबजार  वेतशशहर-मनाङ  पतहरो खसी  पणुण रुपमा अवरुद्ध   ।  

२०७८।०३।२३ मतयाणङदी गा.पा. ३ अखणले  वेतशशहर-मनाङ  पतहरो खसी  पणुण रुपमा अवरुद्ध   ।  

मनाङ्ग २०७८।०३।०१ 
चामे गा.पा. ३ कोतो, ऐ. गा.पा. ४ 

चामे,तनतयाङ्ग ४ होम्देबजार 
मनाङ्ग-बेतसशहर पतहरोको कारण  अवरुद्ध भएको  ।  

मतुताङ्ग २०७८।०३।२४ खासाङ्ग गा.पा.४ काभ्रेतभर बेनी -जोमसोम पतहरोको कारण  अवरुद्ध भएको  ।  

म्यालदी 

२०७८।०३।२४ अन्नपणुण गा.पा.२ दाना बेनी - जोमसोम पतहरोको कारण  अवरुद्ध भएको  ।  

२०७८।०३।२४ 
रघगंुगा गा.पा.१ बगरखोला, ऐ २ चमेरे र 

गलेश्वर पलु 
बेनी - जोमसोम पतहरोको कारण  अवरुद्ध भएको  ।  

तयाङजा  २०७८।०३।२४ पतुलीबजार न.पा. ४ रामकोश तसद्धाथण राजमागण पतहरो आई अबरुद्ध भएको । 
१७:३० बजे ONE 

WAY सचुारु 

न.प.पवुण  २०७८।०३।२४ कावासोती न.पा.८ कावासोती  पवुण-पतिम राजमागण  
नहरको पानीले रोड तल भन्दा ५ मीटर कटान 

गरेको  । 
 

४ 
लमु्वीतन 

प्रदेश  

पाल्पा २०७८।०३।२४ 

ततनाहु ंगा.पा.३ कुतहरेतभर  तसद्धाथण- राजमागण  लेदो सतहतको पतहरो आई अबरुद्ध भएको । 
ONE WAY 

सचुारु 

ततनाहु ंगा.पा.३ लामेदमार,झमु्सा  तसद्धाथण- राजमागण  पतहरो आई अबरुद्ध भएको । 
१७:३० बजे ONE 

WAY सचुारु  

न.प.पतिम  २०७८।०३।२४ वदणघाट न.पा.४ खसुाणनीखोला  पवुण -पतिम राजमागण  पतहरो आई अबरुद्ध भएको । सचुारु 

५ 
सदुरुपतिम 

प्रदेश 

वाजरुा 

 

२०७८।०३।०४ वतुढनन्दा न.पा.२ दाङसाघुाँखोला  मातणडी-कोल्टी सडकखण्ड 
नतदले सडक कटान गरेको पणूणरुपमा  अवरुद्ध 

भएको । 
 

२०७८।०३।२५  वढीमातलका न.पा.९ कारागार   सााँफे-मातणडी  सखु्खा पतहरो आई वाटो अबरुद्ध भएको ।  

२०७८।०३।२३ वतुढगगा न.पा.१आमकोट सााँफे-मातणडी  
माथीबाट ढुङगा माटो सतहतको पहरो आई 

अबरुद्ध  
सचुारु  

डडेल्धरुा २०७८।०३।२४  गन्यापधरुा१ साहुखकण  तभमदत्त राजमागणमा पतहरो गई सडक अबरुद्ध भएको  

वैतडी  २०७८।०३।२५  फुचौडी न.पा.६ ढल्यामोड  खोड्पे-वझाङ  पतहरो गई सडक अबरुद्ध भएको ।  

दाचुणला २०७८।०३।२५  सैलेतशखर न.पा.६ लवानी  गोकलेश्वर -दाचुणला जाने  पतहरो गई सडक अबरुद्ध भएको ।  



 

 

नेपाल सरकार  

गृह मन्त्रालय 

राष्ट्रिय आपत्काष्ट्लन कायय सचंालन केन्त्र 

मनसनुजन्त्य घटना ष्ट्ििरण - 

ष्ट्मष्ट्ि २०७८।०३।२५ गिे समय ०८:०० बजे सम्म 

ष्ट्स.नं. घटना ष्ट्मष्ट्ि ष्ट्जल्ला स्थान 
घटनाको 

ष्ट्ििरण 
मृत्यु िेपत्ता  घाईिे  घर घटनाको छोटकरी ष्ट्ििरण / गरेको प्रयास  कै. 

१ 

 

 

 

२०७८।०३।२५  रौतहट  
दगुगाभगवती गग.पग.-१ 

पपप्रग 

खोलगले 

बगगई 
० १ ० ० 

दगुगाभगवती गग.पग.-१ पपप्रग घगट स्थीत  झगझ खोलगको पकनगरमग यमनुगमगई 

गग.पग.-१  बस्ने रगमपबनय प्रसगद पटेलको छोरी  बर्ा ९ की कुस्ब ु कुमगरी पटेल 

वगख्रग चरगउन गएकोमग  सोही खोलगमग नवुगउने क्रममग बेपत्तग भएको । 

खो.त.कगया जगरी। 

 

२ 

 

 

 

२०७८।०३।२५ 
ईलगम  

मगईजोगमगई गग.पग.-१ 

दोकगन 

अपबरल 

बर्गाको 
० ० ० ० 

ईलगम सन्दक्परु गग.पग. ५ घपुतत डगाँडगमग धवुग खोलगबगट ल्यगएको पसिंचगईको 

कुलो ५० पमटर पणुा रुपमग क्षपत भएको र फुच्चे पभर खगनेपगपन र दउेपम 

खगनेपगनीको पगईप समेत बगगएको अ. ३,००,००,०००। – (पतन करोड) 

बरगबरको क्षपत भएको । 

अपबरल बर्गाको कगरण मगईजोगमगई गग.पग.-१ दोकगन डगाँडग बस्ने पमलन 

तगमगङकोकपच्च घर मगथीबगट पपहरो गई जोपखतमग रहकेो घर जोपखतमग रहकेोले 

ऐ पस्थत दगई सरण  तगमगङकोघरमग सरर बसेको, पररवगर सिंख्यग ४जनग । 

 

३ 

 

 

२०७८।०३।२५ न.प.पवुा  
बौपिकगली ग.पग.६ 

नगरडगिंडग  
वगढी ० ० ० ० 

बौपदकगली गग.पग.६ नगरडगडग बगट ऐ.वडग निं.४ र ५ तफा जगने कपच्च सडकमग 

पने पनरन्दी खोलगमग रहकेो १९ पमटर लतवगई भएको मोटरेवलपपक्क पलु 

अपबरल बर्गातको कगरण भपककई पणुा रुपमग क्षेती भएको । 

 

 

 

 

 

 



 

 

ष्ट्स.नं. घटना ष्ट्मष्ट्ि ष्ट्जल्ला स्थान 
घटनाको 

ष्ट्ििरण 
मृत्यु िेपत्ता  घाईिे  घर घटनाको छोटकरी ष्ट्ििरण / गरेको प्रयास  कै. 

४ 

 

 

२०७८।०३।२५ 

वगगलुङ 
बगगलुङ न.पग.३ 

दउेरगलीचोक 
अपबरल बर्गा  ० ० ० ० 

बगगलुङ न.पग.३ दउेरगलीचोक  पस्थत अपवरलबर्गाको सिंगै आएको पपहरेको 

कगरण४ घर जोपखमग रहकेो १८ जगन मगपनसहरुलगई सरुपक्षत स्थगनमग सगररएको । 
 

५ 

 

 

२०७८।०३।२५ 

तेह्रथमु  
छथर गग.पग.वडग निं.-५ 

ओख्रे 
पपहरो  ० ० ० ० 

छथर गग.पग.वडग निं.-५ ओख्रे को कमलगनेपगली को पररवगर आफन्तको बसेको र 

झमक पलतबकुो  कपच्च घर मगथीबगट पपहरो आई घरजोपखम रहकेो , पररवगर 

सिंख्यग-३ जनग ऐ.पस्थत रहकेो श्री भगवतीमग.पब को भबनमग सरी बसेको। 

 

जम्मा ० १ ० ०   

 


