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ऩरयवायको अॊ. १०० जनाको सॊख्मा तफथथाट्टऩत बएकोरे, ६० जनाराई वोतडणङ थकुरभा य ४० जनाराई तछभेकीको घयभा याखीएको । याप्ती 
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,वेऩत्ताको खोज तथा उद्धाय कामण जायी । प्रहयी टोरी ऩरयचारन बएको । कातरका न.ऩा.११ वर्ण५१।५२को ऻान फ.चेऩाङ्ग आपन्तको जाने 
क्रभभा भाथीफाट ऩट्टहयो आई ऩरुयएको,अॊ.१ ट्टकतभ तर िव पेरा ऩयेको, प्रहयी जान नसकेको ।
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ऩाॉचथय माङवयक गा.ऩा. २ शथथत नवुाखोराभा  ऩानीको कुरो फनाउने क्रभभा भातथवाट ढुङ्गा सट्टहतको ऩट्टहयो झदाण, वर्ण ५८ को टेकनाथ 
धौयारीको टाउको राग्दा घट्ना थथरभानै भकृम ुबएको । १ जना घाईते घाईतेको उऩचाय हुॊदै । तडथचाजण बएको । 
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योल्ऩा न.ऩा.९ हवाभा फथने फर्ण ४० को ट्टटका तसॊह वढुाको घय भाथीवाट ऩट्टहयो आई घय फगाई ३ जना फगाई फेऩत्ता बएको, ३ जना भतृ 
अफथथाभा िव पेरा ऩयेको। ३ जना घाईते तडथचाजण बएको ।
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क्रभभा, फगाई फेऩत्ता बएको । ३/१४ गते फॊङ्राचरुी गा.ऩा.३ काशत्तके फथने फर्ण ७१ को टन फहादयु तफ.क. खेतभा योऩाई गयी पकण ने 
क्रभभा   खोरारे फगाई  फेऩत्ता बएको खो.त.कामण जायी ।
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बोटेखोरा गा.ऩा. ५ कऩासेशथथत अरुण नक्कदको कटानफाट १७ घय जोशखभभा यहेको,३ घय सारयएको य वाॉकी साने क्रभ  जायी । वहाव घट्दो
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भाधवनायामण न.ऩा.८ ट्टऩऩयायजवडा टोर फथने उऩेन्र भहतोको छोया फर्ण ३ को याजकुभाय भहतो आफ्नै क्कददी सॊग  फाख्रा चयाउन गएकोभा  
अचानक शचप्रीन गई फाग्भती खोराभा फेऩत्ता बएकोभा १८:३० फजे भतृ पेरा ऩयेको । ३/१७ गते गौय न.ऩा. ४ ट्टटकुतरमा फथने ढोडा 
चनौको छोया फर्ण २५ को प्रभोद चनौ घयफाट खेत योऩाईको रागी ट्टटकुरीमाघट फाट  फकैमाखोरा तने क्रभभा सोही खोरारे फगाई भकृम ु
बएको । 
३।१८गढीभाई न.ऩा.६ तसगायभन धयभऩयु वॊियाज याम मादवको  एक तल्रे कशच्च घय वर्ाणको कायण बशककई ऩणुण रुऩभा ऺतत ।

२७ ऩसाण वाट्टढ ० ० ० ० ०
जगयनाथऩयु गा.ऩा.वडा नॊ.४ सोहऩयु  फथने ट्टकसनु दास य  याजेन्र दासको पुसको घयभा हडै नदीको ऩानी अॊ.२ ट्टपट ऩतस २ घय ऩरयवायको
१४ जनाराई ऐ.शथथतभा यहेको न.ेया.प्रा.तफध्मारम सोहऩयु सोहयीभा सयुशऺत साथ याशखएको

२८ सराणही अतफयर फर्ाण ० ० ३ ५ ० भशन्दय-१

भरङगा न.ऩा.६ खटुौना अतफयर फर्ाणको कायण सशुिरा देवी भहयाको २ तरे कशच्च घय घय तबि १० जना सतुतयहेकोभा अफथथाभा बककन 
गई ३ जना घाईते बएको,उऩचायको रागी शजल्रा अथऩतार ऩठाईएको,घय ऩणुण ऺतत बएको । ३/१९ गते गोडैता न.ऩा.११ भाधोऩयु  शथथत 
यहेको ऩावणती भशन्दय अतफयर फर्ाण कायण बककन गई ऩणुण ऺती बएको । 

२९ तनहुॊ ऩट्टहयो २ १ १० ८ १ ३/१७ गतेको वाट्टढरे ऩरु-१ 

३/१७ गते फशन्दऩयु गा.ऩा.३ ताभङु फथने हयीभामा नेऩारी य ऐ.फथने तररा फ.भगयको घय भातथफाट ऩट्टहयो आई घय ऩणुण रुऩभा ऩयुीदा ऐ.फथने 
फर्ण ७० की हरय भामा नेऩारी य ऐ.फथने फर्ण ३० की सयथवती थाऩा सोही ऩट्टहयोभा ऩरुयई फेऩत्ता बएकोभा,१०:३० फजे भतृ अफथथाभा पेरा 
ऩयेको ।३ जना घाईते बएको,उऩचायको रागी शजल्रा अथऩतार ऩठाईएको । िकु्रागण्डकी न.ऩा ९ ढोयपेदी फथने ततर फहादयु बजेुरको घय 
 अतफयर फर्ाणको कायण भाथीफाट ऩट्टहयो आई  घय  ऩरुयन जाॊदा २ जनाराई सकुिर उद्धाय गरय उऩचाय को रागी ऩोखया ऩठाईएको ,अफथथा 
भध्मभ ।  बान ुन.ऩा. -६ फर्ण ६७ की तररा भामाॉ थाऩाको २ तरे घय ऩछाडीको गाह्रो बककदा घाईते बई उऩचायको रागी थथानीम 
भेतडकरभा उऩचाय हुॊदै ।   ऐ. -१३ चन्रावती फर्ण ७१ को जगत फ. के.सी. को ढुङ्गा भाटोरे फनेको घयको ऩछाडीको गाह्रो बककई ऺतत 
बएको ,फर्ण ४१ को सरयता ऩशण्डतको २ तरे घय ऩछाडी ऩट्टहयो आई ऺती, फर्ण ३९ को अभतृ नेऩारीको ढुङ्गाभाटोरे फनेको २ तरे घय 
ऩछाडी ऩट्टहयो आई ऺतत बएको । बान ुन.ऩा.८ गौरयपाॉट शथथत डुम्र ेफेशििहय सडकभा ऩट्टहयो खथदा फेशििहय न.ऩा. १० फथने फर्ण २४ को 
सयोज रयभार  य फर्ण ३५ को सतुनर यावत  घाईते बई उऩचायको रातग रम्जङुको फेशििहय तपण  रतगएको, अवथथा गशम्बय, । व्मास न.ऩा.९ 
भाझपाट फथने फर्ण ८० को नय फहादयु करट्टष्टक खोरा तने क्रभभा फगाई फेऩत्ता , 



ऩूणण आॊशिक 
तस.न. शजल्रा घटना ट्टववयण भकृम ु फेऩत्ता घाईते बौततक ऺतत- आमोजनाको

 ऺती
उद्धाय तथा प्रततकामण 

बएको
बौततक ऺतत सावणजतनक 

ऩरु,सडक,ट्टवद्यारम

३० धाक्कदङ वाढी २ १ ६ ० ०

फेतनधट योयाङ गा.ऩा.५ ट्टविारटाय फथने फर्ण २० को रक्ष्भण ट्टवसयुार िीितुर नक्कदभा भाछा भाने क्रभभा फगाई फेऩत्ता बएको । खो.त.कामण 
जारय ।  
३/१९वेतनघाट योयाङ गा.ऩा.१० ज्वाङखोरा शथथतभा ऩृ् वीयाज भागणभा शचतवनफाट काठाभाण्डौं तपण  जाॊदै गयेको ना८ख ४५४० ट्रक य 
,म्माजीक ना७ ख ३२० को कन्टेनयट्रकभा भाथीफाट ढुङहा सट्टहतको ऩट्टहयो आई खथदा ना७ख ३२० नॊ.को गाडीको सहचारक फर्ण 
१८।१९को दोजे बने्न ट्टवय फर प्रजाको घटनाथथरभा भकृम ुबएको, सवाय १ जनाको फर्ण ४३ की सोनी देफी ऐ.६:३० फजे उऩचायको क्रभभा 
भकृम ुबएको,५ जना घाईतेको गण्डकी अथऩतारभा उऩचाय हुॊदै,
ना८ख४५४० नॊ.को गाडी भा सवाय भध्म २ जना घाईते को शचतवन भेतडकरभा उऩचाय हदैु । 

३१ फाया वर्ाण ० ० ० १ ० आदिणकोतवारा गा.ऩा.३ फथने ट्टवगन िाह कानकुो कच्ची घय वर्ाणको कायण बककी ऩणुण रुऩभा ऺतत बएको ।

३२ तसन्धतुर ऩट्टहयो १ ० ० १ ०
कभराभाई न.ऩा.८ ऩट्टहयेभा आश्रभा फसोफास गने फर्ण ६९ को भाहाकभा गरुु ररयन फहादयु ट्टहम्दङुराई भातथफाट आएको ऩट्टहयोरे घय तबिै 
ऩरुयएकोभा तनजराई भतृ अवथथाभा उद्धाय गयी प्रायशम्बक अनसुन्धान कामण सम्ऩन्न गयी िव ऩो.भा.कोरागी ऩठाईएको ।

३३ अछाभ ऩट्टहयो ० ० १ ० ०
साॊपेफगय न.ऩा.१३ फढुाफगय शथथत साॊपेभातणडी सडकखण्डभा जारी बनण प्रमोग गरयएको ट्याक्टय अचानक भाथीफाट ढुङगा खसी ट्याक्टय 
चारक घाईते,उऩचायको रागी वमरऩाटा अथऩतार ऩठाईएको ।

३४ भोयङ वाढी ० ० ० ० ०
ऩरु - १ ऺती यतवुाभाई न.ऩा.३ चौकीघाट शथथत हरुाकी याजभागण अन्तगणत झाऩा भोयङ जोड्ने यतवुा खोराभा फनाएको ऩिी ऩरुको छेउफाट ऩानीरे भाटो 

कटान गयी अॊ.६० प्रततित जती फगाएको,आवगभन अवरुद्द ।

३५ तसयाह वाट्टढ ० ० ० ० ०
ऩरु-१ 

तसयाहा ५/६ फसकिी शथथत हरुाकी याजभागण अन्तगणत  कभरा नदीको तनभाणणधीन ऩक्कि ऩरुको ऩवुण तपण को बाग बातसएको ।

३६  खोटाङ अतफयर फर्ाण १ ० ३ ४ ०
 हरेतस तवुाचङु न.ऩा. ८ नभनुाबञ्ज्माङभा खातर यहेको ऩयुानो घयभा खेल्ने क्रभभा अट्टवयर वर्ाणको कायण उक्त घय रतड  वर्ण १४ को याज 
कु. साकीको घटनाथथरभै भकृम ुबएको । २ जना घाईते बएको ।
ऐ.न.ऩा.५ यातभाटे फथने फर्ण २४ को क्कदनेि याइको घय बककन जाॊदा तनज घाईते बएको। थथानीम भेतडकरभा उऩचाय हुॊदै ।

३७ याभेछऩा अतफयर फर्ाण ० ० ० १ ०
भन्थरी न.ऩा.२ ट्टऩप्रे कठाजोय फथने फर्ण ५५को मक फहादयु भगयको २ तेर कशच्च घय बककन जाॊदा गाई चायवटा  गोरु एक वटा ऩरुयन 
गएको।भानवीम ऺती नबएको  ।

३८ सनुसयी वाढी ० ० ० १ ०
बोक्राहा नयतसॊह न.७  शथथत सनुसयी खोरा ट्टकनायभा यहेको फशथतभा ऩानी ऩतस  १४ घय तफथथाट्टऩत बएको कायण तनजहरुराई साभदुामीक 
बवनभा थथानान्तयणको रागी ऩहर बएको । घयान उ.भ.न.ऩा.१३ कृष्ण ताभाङको घय बशककई ४ जना ऩरयवाय तफथथाट्टऩत बई अथथाई टहया 
फनाई फसेको,२ घय सभेत जोशखभ यहेको ।

३८ ३१ ४५ ४९० ११२जम्भा



 

नेपाल सरकार 

गृह मन्त्रालय 

राष्ट्रिय आपत्काष्ट्लन कायय संचालन केन्त्र 

राजमागय अबरुद्ध ष्ट्ििरण- 

ष्ट्मष्ट्ि २०७८।०३।१९ 

अध्यािष्ट्धक समय -१०:०० 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 । 
 

धनकुटा  २०७८।०३।१९ सााँगरुरगढी गा.पा.५ लुम्थाजङु भेडेटार-ताप्लेजङु 
पतहरो खसी बाटो पणुण रुपमा अवरुद्ध   

भएको । 
 

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

२ 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 ।  

तचतवन २०७८।०३।१७ 

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

भएको । 
OneWay सचुारु 

ईच्छाकामना गा.पा ६चारतकलो  मतुग्लन नारायणगढ  पतहरो खसी बाटो पणुण रुपमा अवरुद्ध    OneWay सचुारु 

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 ।   

३ गण्डकी प्रदशे 

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

रामबजार 
वेतशशहर-मनाङ  पतहरो खसी  पणुण रुपमा अवरुद्ध   ।  

 २०७८।०३।१९ 
सनु्दरबजार न.पा.७ सहकाले डुमे्र-वेतशसहर खोलामा वाढी आई बाटो अबरुद्ध ।  

सनु्दरबजार न.पा.७ पाउदी डुमे्र-वेतशसहर माथीबाट पतहरो आई बाटो अबरुद्ध भएको ।  

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 

४ 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 । 

५ 
सदुरुपतिम 

प्रदशे 

वाजरुा 

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

मातणडी-कोल्टी 

सडकखण्ड 

नतदले सडक कटान गरेको पणूणरुपमा  

अवरुद्ध भएको । 
 



 

नेपाल सरकार 

गृह मन्त्रालय 

राष्ट्रिय आपत्काष्ट्लन कायय सचंालन केन्त्र 

मनसुनजन्त्य घटनाको संष्ट्िप्त ष्ट्ििरण  

 

मनसुनजन्त्य घटनाहरुको अध्यािष्ट्धक ष्ट्ििरण ष्ट्मष्ट्ि २०७८।०२।३१ देष्ट्ि २०७८।०३।१९ गिे  ०१०:०० बजे सम्म । 

ष्ट्स.न. घटनासंख्या मृत्यु बेपत्ता घाईिे 

भौष्ट्िकिष्ट्ि- 

ष्ट्नष्ट्ज घर 

 
भौष्ट्िकिष्ट्ि साियजष्ट्नक 

पुल,सडक,ष्ट्िद्यालय 
कै. 

पूणय आषं्ट्शक 

१ २०२ ३८ ३१ ४५ ४९० ११२ 

सरकारीका.-३६,सामदुायीक भवन/तवद्यालय -७ 

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

काठको पलु -७,बैङ्क तबतिय संस्था -२ 

 

 



 

नेपाल सरकार  

गृह मन्त्रालय 

राष्ट्रिय आपत्काष्ट्लन कायय सचंालन केन्त्र 

मनसनुजन्त्य घटना ष्ट्ििरण - 

२०७८।०३। १९ गते समय १०:०० 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 ।  

 

६ 

 

 

२०७८।०३।१९ 
मोरङ ष्ट्बराटनगर मनपा-८ डुिान ० ० ० ० 

ष्ट्बराटनगर मनपा-८ ष्ट्स्थत ष्ट्सषं्ट्गया खोलामा पानीको िहाि िढी 

खोलाको ष्ट्कनारमा बसोबास भएको अं १५।२० घर सकुुमबासी बष्ट्स्तमा 

पाष्ट्न पष्ट्स डुबान भएको,प्र हरी टोष्ट्ल खष्ट्ट गइ माष्ट्नसहरुलाई सोष्ट्ह 

खोलाको ष्ट्डलमा ल्याई साने कायय भईरहेको । 

 

७ 

 

 

 

 

 

२०७८।०३।१९ धाष्ट्दङ  

िेष्ट्नघाट रोराङ 

गा.पा.१० 

ज्िाङखोला  

पष्ट्हरो  २ ० ६ ० 

िेष्ट्नघाट रोराङ गा.पा.१० ज्िाङखोला ष्ट्स्थतमा पृथ्िीराज मागयमा 

ष्ट्चतिनबाट काठामाण्डौं तर्य  जांदै गरेको ना८ख ४५४० िक र ,म्याजीक 

ना७ ख ३२० को कन्त्टेनरिकमा माथीबाट ढुङहा सष्ट्हतको पष्ट्हरो आई 

खस्दा ना७ख ३२० नं.को गाडीको सहचालक बर्य १८।१९को दोजे भन्त्ने 

ष्ट्िर बल प्रजाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको, सिार १ जनाको बर्य ४३ की 

सोनी देबी ऐ.उपचारको क्रममा मृत्यु भएको,५ जना घाईतेको गण्डकी 

अस्पतालमा उपचार ह ंदै । 

ना८ख४५४० नं.को गाडी मा सिार मध्य २ जना घाईते को ष्ट्चतिन 

मेष्ट्डकलमा उपचार ह दै ।  

जम्मा - २ जना मृत्यु 

घाईते - ६ 

 

८ 

 

 

 

२०७८।०३।१९ 
गोरखा  

ष्ट्सरानचोक गा.पा.७ 

उपष्ट्ल्ल  
पष्ट्हरो  २ ० ० १ 

ष्ट्सरानचोक गा.पा. ७ उपल्लो गोहोरे ष्ट्स्थतमा बस्ने बर्य अ. ८० को रमन 

पाण्डे र ष्ट्नजकी श्रीमष्ट्त बर्य अ.७० ष्ट्क नन्त्द कुमारी पाण्डेको ढुङ्गा 

माटोले बनेको ष्ट्टनले छाएको १ तले कचची घर माष्ट्थबाट पष्ट्हरो खस्न गई 

घर पुररएको,२ जना बेपत्ता भऐको भन्त्ने खबर प्रात ह न साथ प्र.ष्ट्नको टोली 

घटनास्थलमा पुगेको र ०९:५५  बजे दुबै जनाको मृत अबस्थामा शि 

ष्ट्नकाष्ट्लएको । 

 

९ 

 

 

२०७८।०३।१९ 

लमजुङ 
िेष्ट्शसहर न.पा.२ 

भकुण्डे  
िाष्ट्ढ ० ० ० ० 

िेष्ट्शसहर न.पा.२ भकुण्डेमा दुष्ट्पचौर खोला तने क्रममा ग८प१३७१ 

नं.मो.सा.बगाएको र ऐ.न.पा.१ उष्ट्दपुर अधेरीखोलामा तने क्रममा ग१८प 

१०६३ नं. को स्कुष्ट्ट बगाएको ,माष्ट्निीय क्षती नभऐको । 

 

१० जम्मा ४ ० ७ ६   

 


