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१ वाजरुा वाढी १ १ ० ९ ५

२ गोरखा वाढी १ १ २ ६ ०

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 । धाचे

गा.पा.१ यरुबगर २ घर बुढीगण्डकीको बहाव बढी जतमन कटान गट्टर बगाई लगेको।  पट्टरवारलाई तछमेतककोमा साट्टरएको

।३/१७ गते पालङुटार न.पा.९ वतुद्धमा केशव अतधकारीको घर खार खोलाको वाढी घरको दईुततर वाट वाढी पतस घरमा

रहकेा ८ जनाको पट्टरवार बस्ने ४ जना पौडी खेलेर तनस्केको,४ जनालाई सरुक्षा तनकाय बाट सकुशल उद्धार गट्टरएको ।

३ मनाङ वाढी ० ० ० ५९ २०

सडक-१,बेतलतिज-१

सामदुातयक भवन-१,झ.प.ु-७,पतकक पलु-

२ ,मोटरेवल काठेपलु-७,सरकारी 

कायाफलय-४, स्कुल - १,बैङक् -२

१

तवद्यतुतय पावर 

हाउस - ४ (२ 

पणुफ क्षती,२ 

वटाकोपाईप 

लाईन बगाएको।

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

चामे गा.पा./नाशों गा.पा.,तडस्याङ र नापाफभतुम गा.पा. का तवतभन्न  स्थानहरुमा ४० घर पणुफ क्षती,२८७ घर जोतखम,१५०

घर तवस्थातपत  रहकेो । िभातवत मातनसहरुलाई सरुक्षतत स्थानमा 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 तडस्चाजफ,२ जना घाईतेको तव एण्ड तव अस्पतालमा उपचार ह ुंदै ।

केन्र सरकार,िदेश, स्थानीय सरकार र तवतभन्न सुंघ सुंस्था वाट राहत उपलव्ध भएको,पाुँचपोखरी/हलेम्व ुभोटेकोतश र 

मेलम्ची का तवतभन्न स्थानमा गरी ५२५ शिस्थाशपत घर पररिार सुंख्या लाई सरुतक्षत 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 तचठ्ठीखोला बस्ने बषफ ७१ की तटका थापाको दईु तले कच्ची घर बषाफको कारण 

भतककन जाुँदा तटका थापा घाईते भई उपचारको लातग तजल्ला अस्पताल तबजवुार पठाईएकोमा थप उपचारको लातग 

बुटवल तर्फ  ल्याउुंदै गदाफ बाटोमा मकृय ुभएको ।

६ पाल्पा अतवरल वषाफ १ ० ० ०

७ लमजङु वाढी ० ० ० १८ ७८ मतन्दर-१,भवन-१ १२

राईनास न.पा.७ गरमबेतशमा मातथबाट पतहरो आउुँदा ३ घर जोतखममा रहकेो आर्न्तकोमा सरुतक्षत बसेको ।              

मध्य नेपाल न.पा.४ ततलहार बस्ने अमतृा तब.क.को घर पछातडबाट पतहरो आई गाह्रो भककाई क्षतत भएको । तछमेकीको 

घरमा बसेको ।

८ डोटी पतहरो ४ ० ३ ० ०

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

पबुीचौकी गा.पा. ४ बस्ने 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 अिस्थामा फेला 

पारेको ।

मनसनुजन्य घटनाहरुको अध्यािशधक शििरर् शमशत २०७८।०२।३१ देशि २०७८।०३।१९ गते  शिहान ८:०० 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
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
कै.

९ जमु्ला तहमपतहरो १ ० २ ० ०

१ जना मध्यम,१ जना सामान्य घाईते रहकेो,

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

१० अघफखाुँची वाढी १ ० ० १२ ०

११ कास्की वाढी १ ० १ १५ २ सडक-१,स्कुल-२ ५

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

१२ काभ्रे वाढी १ ० ० ० ०

ततमाल गा.पा.-७ बस्ने बषफ २३ की तगता शाह ऐ.ऐ.देतबटार तस्थत 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 तस्थत 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 बस्ने बषफ ३४ को जुंग बम कणाफली नदीमा दाउरा तनकाल्ने क्रममा  बगाई 

बेपत्ता भएको,खो.त.कायफ जारी ।

१५ सप्तरी वाढी १ ० ० ० ०

१६ मसु्ताङ 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 ३ ०

३/१७ गतेको वाढीले बगाएको पतकक पलु-

२

३/१७ गते रकननगर न.पा.८ रमाईलो डाुंडा तस्थत वढुी राप्तीमा अतबरल बषाफको कारण आएको वाढीले ऐ. बतस्तमा पानी 

पतस २० घर पट्टरवारको अुं. १०० जनाको सुंख्या तबस्थातपत भएकोले, ६० जनालाई वोतडफङ स्कुलमा र ४० जनालाई 

तछमेकीको घरमा राखीएको । राप्ती न.पा. ७ र ८ अन्तगफतको भवानीपरु,शनु्दरबस्ती र खरुखरु लगाएतका स्थानहरुमा 

अुं.१५० घरधरुीमा पम्र्ाखोलाको वाढी पतस डुवानमा परेको अुं.४०० जनलाई उद्धार गरी सरुतक्षत स्थानमा रातखएको । 

३/१८ गते पानीको बहाब घटी आफ्नै घरमा शफताण भएको ।  ३/१७ राप्ती न.पा. १२ बस्ने 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 िि फेला परेको, प्रहरी जान नसकेको ।

२० ह म्ला पतहरो ० ० ० ४ ५ १

२१ पाुँचथर पतहरो १ ० १ ० ०

पाुँचथर याङवरक गा.पा. २ तस्थत नवुाखोलामा  पानीको कुलो बनाउने क्रममा मातथवाट ढुङ्गा सतहतको पतहरो झदाफ, 

वषफ ५८ को टेकनाथ धौरालीको टाउको लाग्दा घट्ना स्थलमानै मकृय ुभएको । १ जना घाईते घाईतेको उपचार ह ुंदै । 

तडस्चाजफ भएको । 
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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
कै.

२२ रोल्पा पतहरो ३ ० ५ १

रोल्पा न.पा.९ हवामा बस्ने बषफ ४० को तटका तसुंह वढुाको घर माथीवाट पतहरो आई घर बगाई ३ जना बगाई बेपत्ता 

भएको, ३ जना मतृ अबस्थामा शव रे्ला परेको ।  

३ जना घाईते तडस्चाजफ भएको ।

३/१५ गते रोल्पा न.पा.१० धवाङ तस्थत जलजला रे्दीमा वाख्रा चराउन गएका २ जना जतमन भातसई घाईते,तजल्ला 

अस्पतालमा उपचार ह ुंदै ।

२३ दोलखा बाढी ० ० ० ० ० १
गौरीशुंकर गा.पा. ७ कोप्लाङ तस्थत तनमाफणातधन अवस्थामा रहकेो माईक्रो हाईड्रोपावरमा अतवरल बषाफको कारण 

तबतभन्न सामाग्रीहरु बगाएको र ३७ जना कामदारहरु सरुतक्षत स्थानमा रहकेो ।

२४ दाङ वाढी १ २ ० ० ०

लमही न.पा.३ र्ल्कापरु बस्ने 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 बस्ने 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 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 कपासेतस्थत अरुण नतदको कटानबाट १७ घर जोशिममा रहकेो,३ घर साट्टरएको र वाुँकी साने क्रम

जारी । वहाव घट्दो क्रममा रहकेो ।

२६ रौतहट वाढी २ ० १ २ ०

माधवनारायण न.पा.८ तपपरारजवडा टोल बस्ने उपेन्र महतोको छोरा बषफ ३ को राजकुमार महतो आफ्नै तददी सुंग  बाख्रा

चराउन गएकोमा  अचानक तचप्लीन गई बाग्मती खोलामा बेपत्ता भएकोमा १८:३० बजे मतृ रे्ला परेको । ३/१७ गते

गौर न.पा. ४ तटकुतलया बस्ने 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 ।

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

२ घर पट्टरवारको १४ जनालाई ऐ.तस्थतमा रहकेो ने.रा.िा.तबध्यालय सोहपरु सोहरीमा सरुतक्षत साथ रातखएको

२८ सलाफही अतबरल बषाफ ० ० ३ ५ ० मतन्दर-१

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

अबस्थामा भककन गई ३ जना घाईते भएको,उपचारको लागी तजल्ला अस्पताल पठाईएको,घर पणुफ क्षतत भएको । ३/१९ 

गते गोडैता न.पा.११ माधोपरु  तस्थत रहकेो पावफती मतन्दर अतबरल बषाफ कारण भककन गई पणुफ क्षती भएको । 



पूर्ण आंशिक पूर्ण 

शस.न. शजल्ला घटना शििरर् मृत्यु बेपत्ता घाईते 

भौशतक िशत-

शनशज घर

भौशतक िशत सािणजशनक 

पुल,सडक,शिद्यालय
आयोजनाको

 िती

उद्धार तथा प्रशतकायण 

भएको
कै.

२९ तनह ुं पतहरो २ १ १० ८ १ ३/१७ गतेको वातढले पलु-१ 

३/१७ गते बतन्दपरु गा.पा.३ तामङु बस्ने हरीमाया नेपाली र ऐ.बस्ने तलला ब.मगरको घर मातथबाट पतहरो आई घर पणुफ रुपमा परुीदा ऐ.बस्ने बषफ ७० की हट्टर 

माया नेपाली र ऐ.बस्ने बषफ ३० की सरस्वती थापा सोही पतहरोमा पटु्टरई बेपत्ता भएकोमा,१०:३० बजे मतृ अबस्थामा रे्ला परेको ।३ जना घाईते 

भएको,उपचारको लागी तजल्ला अस्पताल पठाईएको । शकुलागण्डकी न.पा ९ ढोररे्दी बस्ने ततल बहादरु भजुेलको घर  अतबरल बषाफको कारण माथीबाट 

पतहरो आई  घर  पटु्टरन जाुंदा २ जनालाई सकुशल उद्धार गट्टर उपचार को लागी पोखरा पठाईएको ,अबस्था मध्यम ।  भान ुन.पा. -६ बषफ ६७ की तलला मायाुँ 

थापाको २ तले घर पछाडीको गाह्रो भककदा घाईते भई उपचारको लागी स्थानीय मेतडकलमा उपचार ह ुंदै ।   ऐ. -१३ चन्रावती बषफ ७१ को जगत ब. के.सी. 

को ढुङ्गा माटोले बनेको घरको पछाडीको गाह्रो भककई क्षतत भएको ,बषफ ४१ को सट्टरता पतण्डतको २ तले घर पछाडी पतहरो आई क्षती, बषफ ३९ को अमतृ 

नेपालीको ढुङ्गामाटोले बनेको २ तले घर पछाडी पतहरो आई क्षतत भएको । 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 राित  घाईते भई उपचारको लाशग लम्जुङको बेशििहर तफण  

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

३० धातदङ वाढी ० १ ० ० ०
बेतनधट रोराङ गा.पा.५ तवशालटार बस्ने बषफ २० को लक्ष्मण तवसरुाल िीशतुल नतदमा माछा माने क्रममा बगाई बेपत्ता 

भएको । खो.त.कायफ जाट्टर ।

३१ बारा वषाफ ० ० ० १ ० आदशफकोतवाला गा.पा.३ बस्ने 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 अिस्थामा उद्धार गरी प्रारशम्भक अनुसन्धान कायण सम्पन्न गरी िि 

पो.मा.कोलागी पठाईएको ।

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

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

३४ मोरङ वाढी ० ० ० ० ०

पलु - १ क्षती
रतुवामाई न.पा.३ चौकीघाट तस्थत 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
पलु-१ तसराहा ५/६ बसकिी तस्थत 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 घटनास्थलमै मकृय ुभएको । २ जना घाईते भएको ।

ऐ.न.पा.५ रातमाटे बस्ने बषफ २४ को तदनेश राइको घर भककन जाुंदा तनज घाईते भएको। स्थानीय मेतडकलमा उपचार ह ुंदै ।

३७ रामेछपा अतबरल बषाफ ० ० ० १ ०
मन्थली न.पा.२ तपप्ले कठाजोर बस्ने बषफ ५५को यक बहादरु मगरको २ तेल कतच्च घर भककन जाुंदा गाई चारवटा  गोरु 

एक वटा पटु्टरन गएको।मानवीय क्षती नभएको  ।

३८ सनुसरी वाढी ० ० ० १ ०

भोक्राहा नरतसुंह न.७  तस्थत सनुसरी खोला तकनारमा रहकेो बतस्तमा पानी पतस  १४ घर तबस्थातपत भएको कारण 

तनजहरुलाई सामदुायीक भवनमा स्थानान्तरणको लागी पहल भएको । घरान उ.म.न.पा.१३ कृष्ण तामाङको घर भतककई 

४ जना पट्टरवार तबस्थातपत भई अस्थाई टहरा बनाई बसेको,२ घर समेत जोतखम रहकेो ।

३४ ३१ ३९ ४८९ ११२जम्मा



 

नेपाल सरकार 

गृह मन्त्रालय 

राष्ट्रिय आपत्काष्ट्लन कायय सचंालन केन्त्र 

मनसुन जन्त्य घटनाको संष्ट्िप्त ष्ट्ििरण  

 

मनसुनजन्त्य घटनाहरुको अध्यािष्ट्िक ष्ट्ििरण ष्ट्मष्ट्ि २०७८।०२।३१ देष्ट्ि २०७८।०३।१९ गिे  ०८:०० बजे सम्म । 

ष्ट्स.न. घटनासंख्या मृत्यु बेपत्ता घाईिे 

भौष्ट्िकिष्ट्ि- 

ष्ट्नष्ट्ज घर 

 
भौष्ट्िकिष्ट्ि साियजष्ट्नक 

पुल,सडक,ष्ट्िद्यालय 
कै. 

पूणय आषं्ट्िक 

१ २०२ ३४ ३१ ३९ ४८९ ११२ 

सरकारीका.-३६,सामदुायीक भवन/ववद्यालय -७ 

झो.प.ु-२२,पवकक पलु-१४,हाईड्रो-२५ मोटरेवल 

काठको पलु -७,बैङ्क वबविय संस्था -२ 

 

 



 

नेपाल सरकार  

गृह मन्त्रालय 

राष्ट्रिय आपत्काणलीन कायय सचंालन केन्त्र 

मनसनुजन्त्य घटना ष्ट्ििरण - 

                     ष्ट्मष्ट्त: २०७८।०३। १९ गते समय ०८:०० बजे सम्म 

ष्ट्स.नं. 
घटना ष्ट्मष्ट्त ष्ट्जल्ला स्थान 

घटनाको 

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

१ २०७८।०३।१९ खोटाङ  

हलेष्ट्स तुिाचंुङ 

न.पा.५ रातमाटे  

अष्ट्बरल 

बर्ाय  
० ० १ १ 

हलेष्ट्स तुिाचंुङ न.पा.५ रातमाटे बस्ने बर्य२४ को ष्ट्दनेश राई को १ तले 

कष्ट्चच घर अष्ट्बरल बर्ायको कारण लडी ष्ट्नज घाईते भई उपचारको लागी 

स्थानीय मेष्ट्डकलमा उपचार ह ंदै ,अबस्था   

मध्यम । 

 

केष्ट्पलासगढी 

गा.पा.१ ष्ट्तष्ट्लखाङ 
पष्ट्हरो  ० ० ० २ 

केष्ट्पलासगढी गा.पा.१ ष्ट्तष्ट्लखाङ बस्ने नष्ट्बन राईको घर र ष्ट्टकारमा 

राईको घर पष्ट्हरोको कारण क्षती भई  ७ जना माष्ट्नसलाई सरुष्ट्क्षत स्थानमा 

राष्ट्खएको ।  

 

२ 

२०७८।०३।१९ 

सलायही  
गोडैता न.पा.११ 

माधोपुर  

अष्ट्बरल 

बर्ाय  
० ० ० ० 

गोडैता न.पा.११ माधोपुर  ष्ट्स्थत रहेको पाियती मष्ट्न्त्दर अष्ट्बरल बर्ाय कारण 

भत्कन गई पुणय क्षती भएको ।  
 

३ 

२०७८।०३।१९ 

रामेछाप  
मन्त्थली न.पा.२ 

ष्ट्पप्ले कठाजोर  

अबररल 

बर्ाय  
० ० ० १ 

मन्त्थली न.पा.२ ष्ट्पप्ले कठाजोर बस्ने बर्य ५५को यक बहादुर मगरको २ तेल 

कष्ट्चच घर भत्कन जांदा गाई चारिटा  गोरु एक िटा पुररन गएको।मानिीय 

क्षती नभएको  ,  

 

४ 

 

 

 

 

२०७८।०३।१९ 
सनुसरी  

धरान उ.म.न.पा.१३ पष्ट्हरो ० ० ० १ 

धरान उ.म.न.पा.१३ कृरण तामाङको घर पुणय रुपमा क्षती भई ४ जना 

पररिार ष्ट्बस्ताष्ट्पत भई ई.ष्ट्स्थत अस्थाई टहरा बनाई बसेको,ऐ.२ घर 

समेत उचच जोष्ट्खम रहेको ।  

 

 

भोक्राहा नरष्ट्सहं 

न.७   
िाढी ० ० ० ० 

भोक्राहा नरष्ट्सहं न.७  ष्ट्स्थत सनुसरी खोला ष्ट्कनारमा रहेको बष्ट्स्तमा 

पानी पष्ट्स  १४ घर ष्ट्बस्थाष्ट्पत भएको कारण ष्ट्नजहरुलाई सामुदायीक 

भिनमा स्थानान्त्तरणको लागी पहल भएको ।  

 

५ 

 

 

२०७८।०३।१९ 
भोजपुर  र्डानन्त्द न.पा.१  

अष्ट्बरल 

बर्ाय  
० ० ० ० 

 

र्डानन्त्द न.पा.१ ष्ट्स्थत भीरी सडकखन्त्ड ऐ.१साल्पाष्ट्सष्ट्लछो गा.पा.१ 

जोड्ने पष्ट्कक पुल छेउ सडकको दुबै छेउ भाष्ट्सएको बाटो अबरोध भएको 

।  पुल क्षती नभएको ।  

 

जम्मा ० ० १ ५   



 



 

नेपाल सरकार 

गृह मन्त्रालय 

राष्ट्रिय आपत्काष्ट्लन कायय संचालन केन्त्र 

राजमागय अबरुद्ध ष्ट्ििरण- 

ष्ट्मष्ट्ि २०७८।०३।१९ 

अध्यािष्ट्धक समय -०७:३० बजे  

  

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

१ १न.ं प्रदशे 
सनुसरी २०७८।०३।१७ बराहक्षेत्र न.पा. १ मोततडााँडा चतरा-बराहक्षेत्र  

पतहरो खसी बाटो पणुण रुपमा अवरुद्ध   

भएको । 
 

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

३ वाग्मती प्रदशे  

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.पा१ बाघझोरा,ऐ.४ 

ज्यालाटार,ऐ.६ गढी, 
तभमफेदी -कुलेखानी 

पतहरो खसी बाटो पणुण रुपमा अवरुद्ध   

भएको । 
 

२०७८।०३।१९ 
तभमफेदी गा.पा.९ अघोर खातनगाउं 

थाहा न.पा.१२ गैरी  
त्रीभवुन राजपथ 

पतहरो खसी बाटो पणुण रुपमा अवरुद्ध   

भएको । 
 

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

धातदङ  २०७८।०३।१७ रोराङ गा.पा.१० ततङगाखानी  पथृ्वी राजमागण  लेदो सतहतको पतहरो आई अबरुद्ध । OneWay सचुारु 

तचतवन  २०७८।०३।१७ 

ईच्छाकामना गा.पा४ कुररनटार मतुग्लन-काढमा 
पतहरो खसी बाटो पणुण रुपमा अवरुद्ध   

भएको । 
०७:५० बजे सचुारु 

भरतपरु म.न.पा.२९सेततदोभान मतुग्लन नारायणगढ 
पतहरो खसी बाटो पणुण रुपमा अवरुद्ध   

भएको । 
 

ईच्छाकामना गा.पा ६ 

 चारतकलो ,पााँचतकल,जलतवरे  
मतुग्लन नारायणगढ  पतहरो खसी बाटो पणुण रुपमा अवरुद्ध    

 

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

अबरुद्ध ।  
 

तसन्धलुी  
२०७८।०३।१७ तफक्कल गा.पा.६ सांख ुखोला मध्य पहाडी राजामागण  खोलाको वहाव वढी अबरोध ।  

२०७८।०३।१७ सनुकोशी गा.पा.१ कमेरेफााँट तब.तप राजमागण पतहरो खसी बाटो पणुण रुपमा अवरुद्ध     



 
 

 

 वाग्मती प्रदशे लतलतपरु 

२०७८।०३।१६ बागमती गाउंपातलका ३माग हटेौडा जाने बाटो बषाणतको कारण अबरुद्धभएको ।  

२०७८।०३।१७  

बागमती गाउंपातलका २ पाङदरु 

डोल (१दतेख ६ वडाका तवतभन्न 

स्थानमा) 

कातन्तलोक पथ  पतहरोको कारण पणुण रुपमा अबरुद्ध ।   

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

४ गण्डकी प्रदशे 

लमजङु २०७८।०३।०१  
मस्याणङदी गा.पा. ४ च्याम्चे र 

रामबजार 
वेतशशहर-मनाङ  पतहरो खसी  पणुण रुपमा अवरुद्ध   ।  

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

चाम,ेतनस्याङ्ग ४ होम्दबेजार 
मनाङ्ग-बेतसशहर पतहरोको कारण  अवरुद्ध भएको  ।  

कास्की २०७८।०३।१४ पोखरा म.न.पा.१८ घरेलु  
पोखरा-साराङकोट 

नौडांडा 
सडक भातसन गई अबरोध भएको ।  OneWay सचुारु 

तनहु ं २०७८।०३।१८ भान ुन.पा. ८ तुरतुरे डुमे्र - बेतशशहर मातथ बाट पतहरोआई बाटो पणूणरुमा अवरुद्ध।   ०५:५० बजे सचुारु 

प.ुनवलपरासी २०७८।०३।१७  
गैंडाकोट न.पा. ९ थमु्सी , बटुवल-नारायणगढ डाईभसणन बगाएर राजमागण अबरुद्ध भएको  OneWay सचुारु 

१० भैसाखोरी ११भेडाबारी  बटुवल-नारायणगढ डाईभसणन बगाएर राजमागण अबरुद्ध भएको  OneWay सचुारु 

५ लुतम्वनी प्रदशे  बतदणया  २०७८।०३।१३  राजापरु न.पा.४  
नेपालगंज-राजापरु हुलाकी 

सडक 

कणणली नदीले कटान गरेकोले,व्रतदया तफण को 

३/४ मीटर ढलान भतककएको । 

डाईभसणन गरी ONE 

WAY सचुारु । 

७ 
सदुरुपतिम 

प्रदशे 

वाजरुा 

 
२०७८।०३।०४ वतुढनन्दा न.पा.२ दाङसाघुाँखोला  

मातणडी-कोल्टी 

सडकखण्ड 

नतदले सडक कटान गरेको पणूणरुपमा  

अवरुद्ध भएको । 
 


