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१ वाजरुा वाढी १ १ ० ९ ५

२ गोरखा वाढी १ १ ० ६ ०

 

चमु्नमु्री गा.पा. ३ सल्लेरीमा  हलेल बाट २ जना उद्धार, ४७ वटा लिपाल र प्लाट्टिकलसट ३०

थान पठाईएको । धाचे गा.पा.१ यरुबगर २ घर बुढीगण्डकीको बहाव बढी जलमन कटान गट्टर

बगाई लगेको।  पट्टरवारलाई लछमेलककोमा साट्टरएको ।

३ मनाङ वाढी ० ० ० ५९ २०

सडक-१,बेलललिज-१

सामदुालयक भवन-१

झ.प.ु-५ सरकारी कायाालय-

४, स्कुल - १

१

३/११ गते चामे गा.पा.४ चामेमा मस्यााङदी नलदको वहावले लोक लिय मा.लव.को ३ वटा

कोठा कटान गट्टर लगेको ।

४ लस.पा. वाढी ५ २० ६ ३३८ ०

पलकक पलु-७,झ.प.ु-१३

माछा फमा -१०

स.ि. बल नेपाल को 

अस्थाई सरुक्षा.पोष्ट 

बगाएको -१

 ई.ि.का.हलेम्व ुपणुा क्षती 

अन्य सरकारी भवन -१७

हाल सम्म - १२३ जनालाई सकुशल उद्धार गट्टरएको ।

-४ जना लडस्चाजा,२ जना घाईतेको लव एण्ड लव अस्पतालमा उपचार ह ुंदै ।

केन्र सरकार,िदेश, स्थानीय सरकार र लवलभन्न सुंघ सुंस्था वाट राहत उपलव्ध 

भएको,पााँचपोखरी/हलेम्व ुभोटेकोलश र मेलम्ची का लवलभन्न स्थानमा गरी ५२५ शिस्थाशपत 

घर पररिार सुंख्या लाई सरुलक्षत स्थानमा राखीएको,  हाल सम्म ६२७ घर जोशिममा 

रहेको ।०३/११ गते भोटेकोशि गा.पा.४ च्यामडाडा शस्थत ५ घर पररिार जोशिममा 

रहेको,शनजहरु सरुशित स्थानमा अस्थाई टेण्डको टहरा बनाई बसेको ।

५ प्यठूान वाढी २ ० ० ० १

२२:१५ बजेको समयमा प्यठूान न.पा. २ लचठ्ठीखोला बस्ने बषा ७१ की लटका थापाको दईु तले 

कच्ची घर बषााको कारण भलककन जााँदा लटका थापा घाईते भई उपचारको लालग लजल्ला 

अस्पताल लबजवुार पठाईएकोमा थप उपचारको लालग बुटवल तफा  ल्याउुंदै गदाा बाटोमा मकृय ु

भएको ।

६ पाल्पा अलवरल वषाा १ ० ० ०

७ लमजङु वाढी ० ० ० १८ ७७ मलन्दर-१,भवन-१ ४

८ डोटी पलहरो ४ ० ३ ० ०

लदपायल लगडी  न.पा.५ जलडङगेवाघमारे मालथवाट पटु्टरएको अवस्थामा २ शव फेला परेको ।

पबुीचौकी गा.पा. ४ बस्ने लभम लमजारको छोरी बषा ५ लक लमन ुलमजार गाई बाख्रा चराउन 

गलण्डगाडा तफा  गएलकमा ऐ.खोलाले बगाई वेपता भएकोमा पबुीचौकी गा.पा. १ सााँझघाट 

िोलाको शकनारमा  १३ गते  मृत अिस्थामा फेला पारेको ।

९ जमु्ला लहमपलहरो १ ० २ ० ०

१ जना मध्यम,१ जना सामान्य घाईते रहकेो,

घाईते वषा ३० को तारा नेपाली लाई  कणााली स्वास््य िलतष्टान जमु्लामा ल्याएको । उपचार 

ह ुंदै ।

लहमा गा.पा.वडा नुं. ६ खट्टर ढुुंगा भन्ने स्थानमा 

गााँउ मालथ वाट लवलभन्न स्थानमा पलहरो आई 

१६ घर पट्टरवारका ११७ जना मालनसलाई 

आफन्तकोमा रालखएको ।

१० अघाखााँची वाढी १ ० ० १२ ०

११ कास्की वाढी १ ० १ १४ २ सडक-१,स्कुल-२ ५
पोखरा म.न.पा.-११,अन्नपणुा गा.पा.८,मादी गा.पा.-१७  र रुपा गा.पा.१ गरी जम्मा ३७ घर 

पट्टरवार लवस्थालपत भएको ।

१२ काभ्रे वाढी १ ० ० ० ०

लतमाल गा.पा.-७ बस्ने बषा २३ की लगता शाह ऐ.ऐ.देलबटार लस्थत सनुकोशी नदीमा बगाएर 

ल्याएको सामान खोज्ने क्रममा वगाई वेपत्ता भएकोमा  आज ३ गते १२:४५ बजे फेला परेको ।

मनसनुजन्य घटनाहरुको अध्यािशधक शििरर् शमशत २०७८।०२।३१ देशि २०७८।०३।१५ गते २०:०० बजे सम्म ।

शस.न. शजल्ला घटना शििरर् मृत्यु बेपत्ता घाईते 

भौशतक िशत-

शनशज घर

भौशतक िशत सािणजशनक 

पुल,सडक,शिद्यालय
आयोजनाको

 िती

उद्धार तथा प्रशतकायण 

भएको

तत्काल

 गनुणपने
कै.
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शस.न. शजल्ला घटना शििरर् मृत्यु बेपत्ता घाईते 

भौशतक िशत-

शनशज घर

भौशतक िशत सािणजशनक 

पुल,सडक,शिद्यालय
आयोजनाको

 िती

उद्धार तथा प्रशतकायण 

भएको

तत्काल

 गनुणपने
कै.

१३ रुपन्देही नलदले वगाई ० १ ० ० ०

मायादेवी गा.पा. ५ गोनाहा लस्थत झलुङ्ुगे पलुबाट  बषा ६ को काज ुजैसवाल पलुबाट 

अचानक लतनाउ नदीमा खसी नदीमा बेपत्ता भएको, खोजतलास काया भईरहकेो ।

१४ काललकोट पलहरो १ १ ० ० ०
लमलत २०७८।०३।०६ गते पलाता गा.पा. ९ लथपुा बस्ने बषा ३४ को जुंग बम कणााली नदीमा 

दाउरा लनकाल्ने क्रममा  बगाई बेपत्ता भएको,खो.त.काया जारी ।

१५ सप्तरी वाढी १ ० ० ० ०

१६ मसु्ताङ पलहरो ० ० ० १ ०

१७ वझाङ पलहरो १ ० ० ० ०

१८ दैलेख पलहरो ० ० ० ० ०
आठलवस न.पा. वडा नुं. ९ छेपालड लस्थत रहकेा ३७ वटा घरदरूीमा अ.२५० जना रहकेोमा 

स्थालनय लनकाय साँग सम्मन्वय गरी आफलन्त र आफ्नो गोठमा बसेको ।

१९ लचतवन पलहरो ० ० १ ० ०

२० ह म्ला पलहरो ० ० ० ४ ५ १

२१ पााँचथर पलहरो १ ० १ ० ०

पााँचथर याङवरक गा.पा. २ लस्थत नवुाखोलामा  पानीको कुलो बनाउने क्रममा मालथवाट 

ढुङ्गा सलहतको पलहरो झदाा, वषा ५८ को टेकनाथ धौरालीको टाउको लाग्दा घट्ना स्थलमानै 

मकृय ुभएको । १ जना घाईते घाईतेको उपचार ह ुंदै । लडस्चाजा भएको । 

२२ रोल्पा पलहरो ३ ० ५ १

रोल्पा न.पा.९ हवामा बस्ने बषा ४० को लटका लसुंह वढुाको घर माथीवाट पलहरो आई घर 

बगाई ३ जना बगाई बेपत्ता भएको, ३ जना मतृ अबस्थामा शव फेला परेको ।  

३ जना घाईते लडस्चाजा भएको ।

३/१५ गते रोल्पा न.पा.१० धवाङ लस्थत जलजला फेदीमा वाख्रा चराउन गएका २ जना 

जलमन भालसई घाईते,लजल्ला अस्पतालमा उपचार ह ुंदै ।

२३ दोलखा बाढी ० ० ० ० ० १

गौरीशुंकर गा.पा. ७ कोप्लाङ लस्थत लनमााणालधन अवस्थामा रहकेो माईक्रो हाईड्रोपावरमा 

अलवरल बषााको कारण लबलभन्न सामाग्रीहरु बगाएको र ३७ जना कामदारहरु सरुलक्षत स्थानमा 

रहकेो ।

२४ दाङ वाढी १ २ ० ० ०

लमही न.पा.३ फल्कापरु बस्ने बषा ३० को मलनराम चौधरी आफ्नो खेतवारीमा काम गरी 

फकेने क्रममा खोलाले बगाई घाईते भई उपचारको क्रममा मकृय ुभएको । 

घोराही उ.म.न.पा.११ लशवपरु बस्ने वषा ५०/५२ की लमना भण्डारीलाई लजतपरु देखी लशवपरु 

आफ्नै घर तफा  जादै गदाा बगाले खोला तने क्रममा, बगाई बेपत्ता भएको । ३/१४ गते 

बुंङ्लाचलुी गा.पा.३ कालत्तके बस्ने बर्ण ७१ को टन बहादुर शब.क. िेतमा रोपाई गरी 

फकण ने क्रममा   िोलाले बगाई  बेपत्ता भएको िो.त.कायण जारी ।

२५ सुंखवुासभा वाढी ० ० ० ० ०
भोटेखोला गा.पा. ५ कपासेलस्थत अरुण नलदको कटानबाट १७ घर जोशिममा रहकेो,३ घर

साट्टरएको र वााँकी साने क्रम  जारी । वहाव घट्दो क्रममा रहकेो ।

२६ रौतहट वाढी १ ० ० ० ०

माधवनारायण न.पा.८ लपपरारजवडा टोल बस्ने उपेन्र महतोको छोरा बषा ३ को राजकुमार

महतो आफ्नै लददी सुंग  बाख्रा चराउन गएकोमा  अचानक लचप्लीन गई बाग्मती खोलामा

बेपत्ता भएकोमा १८:३० बजे मतृ फेला परेको ।

२७ २६ १९ ४६२ ११०जम्मा



 

नेपाल सरकार 

गृह मन्त्रालय 

राष्ट्रिय आपत्काष्ट्लन कायय सचंालन केन्त्र 

राजमागय अबरुद्ध ष्ट्ििरण- 

ष्ट्मष्ट्ि २०७८।०३।१५ 

अध्यािष्ट्धक समय -२०:०० बजे  

  

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

१ बाग्मती प्रदशे  
सस.पा. 

२०७८।०३।०५ भोटेकोशी गा.पा. २ सिसपङ सहमररभर हाईड्रोपावर जाने  
सचनवाट आयात गरी ल्याउने सवारी 

साधन पणुण रुपमा अबरोध भएको । 

 

 

 

२०७८।०३।०५ भोटेकोशी गा.पा. २ कोदारर अरसनको राजमागण सडक भाससएर अबरोध भएको ।  

मकवानपरु  २०७८।०३।१५ सभमफेदी गा.पा ६ गढी सभमफेदी कुिेखानी पसहरो खसी बाटो पणुण रुपमा भएको ।  

२ गण्डकी प्रदशे 

िमजङु २०७८।०३।०१  मर्सयाणङदी गा.पा. ४ च्याम्चे र रामबजार वेसशषहर-मनाङ  खिुाउने कायण जारी   

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

चाम,ेसनर्सयाङ्ग ४ होम्दबेजार 
मनाङ्ग-बेससशहर 

पसहरोको कारण  अवरुद्ध भएको  

खिुाउने कायण जारी । 
 

कार्सकी २०७८।०३।१४ पोखरा म.न.पा.१८ घरेिु  पोखरा-साराङकोट नौडाांडा सडक भाससन गई अबरोध भएको ।  
ONE WAY 

सचुारु 

पबणत २०७८।०३।१४ कुर्समा न.पा.८ चवुा पोखरा-बागिुङ पसहरोको कारण  अवरुद्ध भएको  । 
ONE WAY 

सचुारु 

३ िुसम्वनी प्रदशे  

बसदणया  २०७८।०३।१३  राजापरु न.पा.४  
नेपािगांज-राजापरु हुिाकी 

सडक 

कणणिी नदीिे कटान गरेकोिे,व्रसदया 

तफण को ३/४ मीटर ढिान भसककएको 

डाईभसणन वाट 

सचुारु भएको । 

पाल्पा २०७८।०३।१४ सतनाउँ गा.पा.३ सर्सथत अघाणछाप ससद्धाथण राजमागण 
पसहरोको कारण  अवरुद्ध भएको  

खिुाउने कायण जारी । 

ONE WAY 

सचुारु 

४ 
सदुरुपसिम 

प्रदशे 

वाजरुा 

 

२०७८।०२।३१  वसुढगांगा न.पा.१ अमकोट  साँफे - मातणडी खिुाउने पहि भईरहकेो  । 
१३:०० बजे बाट 

सचुारु 

२०७८।०३।०४ वसुढनन्दा न.पा.२ दाङसाघुखँोिा  मातणडी-कोल्टी सडकखण्ड 
नसदिे सडक कटान गरेको पणूणरुपमा  

अवरुद्ध भएको । 
 



 

 

नेपाल सरकार 

गृह मन्त्रालय 

राष्ट्रिय आपत्काष्ट्लन कायय सचंालन केन्त्र 

मनसनु जन्त्य घटना ष्ट्ििरण 

 

मनसुनजन्त्य घटनाहरुको अध्यािष्ट्धक ष्ट्ििरण ष्ट्मष्ट्ि २०७८।०२।३१ देष्ट्ि २०७८।०३।१५ गिे  २०:०० बजे सम्म । 

ष्ट्स.न. घटनासखं्या मृत्यु बेपत्ता घाईिे 

भौष्ट्िकक्षष्ट्ि- 

ष्ट्नष्ट्ज घर 

 
भौष्ट्िकक्षष्ट्ि साियजष्ट्नक 

पुल,सडक,ष्ट्िद्यालय 
कै. 

पूणय आषं्ट्शक 
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