
नेपाल सरकार

गहृ मन्त्ालय

राष्ट्रिय ष्टिपद्् जोखिम न्ययूनीकरण तथा वयिसथापन प्ाधिकरण 

मनसनुको तीस दिन
(२०७७ जेठ ३० - २०७७ असार २७)

नेपालमा मनसनु  प्िेश गरेपधिको  पष्टहलो ३० दिनमा बाढी, पष्टहरो, चट्ाङ, सप्पिंश लगायत मनसनुजन्य ष्टिपदका 
घटनाबाट १1२ जनाको मतृय,ु 32 जना बेपत्ा र १32 जना घाइते भएका िन ्। यी ष्टिधभन्न ष्टिपद्ाट ४१८ 
पररिार प्तयक्ष प्भाष्टित भएका िन ्। 

यस अिधिमा  पष्टहरोले सबैभन्िा िेरै 81 जनाको मतृय ुभएको ि । चट्ाङले १७, सप्पिंशले १०, र बाढीमा २ 
जनाले जयान गमुाएका िन ्। ३३ िटा खजललाले मानिीय क्षधत बेहोरेको ि भने ६० िटा खजललामा ष्टिपदका 
ष्टिधभन्न घटना भएका िन ्।   

मनसनुजन्य ष्टिपद् र क्षधत

ष्टिपद् घटना संखया मतृयु बेपत्ा घाइते प्भाष्टित पररिार

बाढी २7 २ ३ १ ८5

पष्टहरो १६3 83 29 ७3 २30

चट्ाङ्ग ४१ १७ ० ४२ ८०

सप्पिंश 10 १० ० १6 २3

जममा २४१ १12 ३2 १32 ४१8

पानीजन्य रोगलाई यो ताधलकामा समािेश गररएको िैन ।



तीस दिनमा मानिीय क्षधत भएका पष्टहरोका घटना   

क्रसं सथान ष्टििरण मतृयु बेपत्ा  प्धतकाय्प

१
पि्पत 
कुशमा नगरपाधलका-३, 
िलुु्पङ

पष्टहरो ९ -

- जोखिममा परेका घरपररिारलाई आश्रय
- प्िेश र खजप्काबाट ५ लाि ५० हजार 
ष्टितरण

- पष्टहरोको जोखिम पष्टहचान र रोकथामका 
उपाय ष्टपहलयाउन प्ाष्टिधिक अधययन

२
पालपा
तानसेन नगरपाधलका- ११, 
सममोबारी

पष्टहरो ४ -  उद्ार तथा राहत 

३
बझाङ 
केिारसययूूँ ८ 
मललेरी सष्टहत

पष्टहरो ७ १ उद्ार तथा राहत

४

गलुमी
ईसमा गाउूँपाधलका-१, 
मसुीकोट नगरपाधलका- २, 
कालीगण्डकी गाउूँपाधलका- ४

पष्टहरो ५ १
घाइतेलाई हेधलकपटरबाट उद्ार, 
ष्टिसथाष्टपत पररिारलाई सरुक्षीत आश्रय, 
राहात तथा उद्ार

५.
धसन्िपुालचोक
बाह्रिीसे नगरपाधलका- ५ र 
भोटेकोशी गाउूँपाधलका- ५

बाढी, 
पष्टहरो

२ २१
घाइतेलाई हेधलकपटर मार्प त ् उद्ार, 
सरुक्षीत आश्रय, उद्ार तथा राहत

६.
मयागिी
िौलाधगरी गाउूँपाधलका- ६ र 
माधलका गाउूँपाधलका- ६

बाढी, 
पष्टहरो

२६ ४
िोज तथा उद्ार जारी, घाइते तथा 
प्भाष्टितलाई हेधलकपटरद्ारा उद्ार तथा 
राहत 

७.
लमजङु 
बेखशशहर नगरपाधलका - ७

पष्टहरो ४ - घाइतेको उद्ार गरी असपताल

८.
कासकी
पोिरा महागरपाधलकाको  
सारङकोट, हेमजा र पैते्डाूँ्डा

पष्टहरो 7 0 उद्ार, उपचार तथा राहत

९.
जाजरकोट
बारेकोट गाउूँपाधलका- ४

पष्टहरो ५ ७ उद्ारका लाधग सरुक्षाकममी पररचालन

१०

गोरिा  (१)   सयाङजा (१)
िागलङु  (१)   काधलकोट(१)
सलयान (१)    सिुखेत (१)
्डोटी (१)        िाच ु्पला (२)

पष्टहरो ९ - उद्ार तथा राहतका लाधग सरुक्षाकममी 
पररचालन     

कयू ल ७8 ३4



जेठ 31गते 
पि्पत, िलुु्पङमा 
गएको भेल 

पष्टहरो

असार २५ गते 
धसन्िपुालचोकको 
जमबमुा बाढी, 

पष्टहरोको ष्टितण्डा रोटो : अखनल पाेिरेलरोटो : अनन्त शे्रष्ठ

असार १९ 
गते बझाङ्गको 
केिारसययूूँमा 
गएको पष्टहरोरोटो : ध्डबी ष्टिष्ट, बझाङ्ग 



मनसनुको तीस दिन; बाढी, पष्टहरो, चट्ाङ्ग, सप्पिंशबाट गत िर्प र यसपालाको क्षधत ष्टििरण

घटना घटना संखया मतृयु बेपत्ा घाइते प्भाष्टित पररिार

२०७७ जेठ ३० - असार २७ 249 112 32 132 418

2076 असार 5 - साउन ३ ५९३ १२१ २९ ११९ ५९०१

१० िर्पको मनसनुको तीस दिन नकसामा 





       

https://bit.ly/2CwxvXu 
https://bit.ly/300XWgn


