
पूर्ण आंशिक 

१ वाजरुा वाढी १ १ ० ११ ५

बुढढनन्दा नगरपाढिका ७ समािगाउं बस्ने रढब कडराको कच्ची घर बर्ाातका कारण भढककन गई घर पणुा रुपमा क्षती भएको , ढनजको ६ जनाको घर पररवार 

संख्या ऐ. ढस्ित स्िाढनय मन कडराको घरमा बसेको ,प्रहरी टोिी खढटई गएको ।

बर्ााका कारण ढिवेणी न .पा.९ ताम्स ुबस्ने बर्ा ४५ की िािी िापाको  कढच्च घर पणुा रुपमा क्षती भएको , ढनज मढहिा आफन्तको घरमा सरुढक्षत बसेकी (अन्य 

पररवार भारत तफा  रहकेा भन्ने बुढिएको )

२ गोरखा वाढी ४ २ २ १६ ५८

१ िोिङ्ुगे पिु तनह ुँ तफा को भाग भासी 

क्षढत भएको

 चमु्नमु्री गा.पा. ३ सल्िेरीमा  हढेि बाट २ जना उद्धार, ४७ वटा ढिपाि र प्िारिकढसट ३० िान पठाईएको ।   ३/१९ गते ढसरानचोक गा.पा. ७ उपल्िो गोहोरे 

ढस्ितमा बस्ने बर्ा अ. ८० को रमन पाण्डे र ढनजकी श्रीमढत बर्ा अ.७० ढक नन्द कुमारी पाण्डेको ढुङ्गा माटोिे बनेको ढटनिे छाएको १ तिे कच्ची घर माढिबाट पढहरो खस्न गई घर परुरएको,२ जना  परुरएको 

अबस्िामा शव फेिा पारेको । ३/२२ गते प्राप्त जाहरेी अनसुार हाि सम्म चमुनुबु्री गा.पा १ सामागाऊं मा पढहरो बाट ८० घरधरुीको ४०० जना ढवस्िाढपत भएको,७० घरधरुीिाई भकुम्पपछीको पनु ढनमााण गररएको 

घरमा साररएको,२ घर िाई गुम्वामा राढखएको ।हाि सम्म घर पणुा क्षती -१६,आंशीक क्षती-५८ र  १४२ घर सामान्य क्षती भएको जानकारी प्राप्त  भएको । आरुघाट गा.पा.३ सोती ढस्ित फुङगी खोिा खोि तने 

क्रममा बर्ा २६ को ढकरण िामािाई उक्त ठाडो खोिािे वगाई िगेकोमा स्िानीयिे देखी बेहोस अबस्िामा उद्धार गरी प्रा .स्वा.केन्र आरुघाट िढगएकोमा उपचारको क्रममा मकृय ुभएको ।

चमुनबु्री गा.पा.३ घिेखोिा ढस्ित बग्ने ठाडो खोिामा  अं.बर्ा ३० को ढबजय गुरुङ ढददीको घरबाट ढददीसुँगै घर फढका ने क्रममा काठको पिुबाट खसी बेपत्ता भएको ।

३ मनाङ वाढी ० ० ० ५९ २०

सडक-१,बेढिढब्रज-१

सामदुाढयक भवन-१,िो.प.ु-८,पढकक पिु-

२ ,मोटरेवि काठेपिु-७,सरकारी 

कायाािय-४, स्कुि - १,बैङक् -२

१

ढवद्यढुतय पावर 

हाउस - ४ (२ पणुा 

क्षती,२ 

वटाकोपाईप िाईन 

बगाएको।

३/११ गते चामे गा.पा.४ चामेमा मस्यााङदी नढदको वहाविे िोक ढप्रय मा .ढव.को ३ वटा कोठा कटान गरर िगेको ।

चामे गा.पा./नाशों गा.पा.,ढडस्याङ र नापााभढुम गा.पा. का ढवढभन्न  स्िानहरुमा ४० घर पणुा क्षती,२८७ घर जोढखम,१५० घर ढवस्िाढपत  रहकेो । प्रभाढवत 

माढनसहरुिाई सरुक्षढत स्िानमा साररएको । 

चामे गा.पा.४ र ५ जोड्ने ििङुगे पिु मस्यााङदी नढदको बहाबिे कटान गदाा ढपल्िरमा भाुँढचएको र क्षती पगेुको । माढनस आवतजावत गना नढमल्ने ।

४ ढस.पा. वाढी ५ २० ६ ४५० ०

पढकक पिु-८,

िो.प.ु-१५

माछा फमा -१०

अन्य सरकारी भवन -३२

१ फढनाचर उघोग सामदुायीक भवन -१

१

हाि सम्म - १२३ जनािाई सकुशि उद्धार गररएको ।केन्र सरकार ,प्रदेश, स्िानीय सरकार र ढवढभन्न संघ संस्िा वाट राहत उपिव्ध भएको ,पाुँचपोखरी /हिेम्व ु

भोटेकोढश र मेिम्ची का ढवढभन्न स्िानमा गरी ५२५ शिस्थाशपत घर पररिार संख्या िाई सरुढक्षत स्िानमा राखीएको ,  हाि सम्म ६२७ घर जोशिममा 

रहेको ।०३/११ गते भोटेकोशि गा.पा.४ च्यामडाडा शस्थत ५ घर पररिार जोशिममा रहेको ,शिजहरु सरुशित स्थािमा अस्थाई टेण्डको टहरा बिाई 

बसेको । १७ गते ००:४० बजेको समयमा मेलशचि िोलामा एक्कासी  आएको िाढीले बगाई शिचि अिुसार िती भएको । शति िटै सरुिा 

शिकायको पररिालि भएको । शिचि (हाल सचम िती ) १. घर - ५३,२.पशक्क पुल - १ (र हेलचबु गा.पा.७ मा रहेको ३-७ जोड्िे १ पक्की पुल 

बगाएको ) २ पशक्क पुल िोलामा आएको िाढीले छोशपएको ,३.झलुङगे पुल - १  हेलचिु गा.पा.४ शस्थत रहेको(३ र ४ जोड्िे )४.सामुदाशयक 

भिि - १ (रेडयो भिि)हालको अबस्था पािी िपरेको तर िोलाको िहाि सामान्य घटेको  ।ईष्ट पोइन्ट स्कुल -१

५ प्यठूान वाढी २ ०daokhotang@gmail.com / bikalsangit@yahoo.com १ १

२२:१५ बजेको समयमा प्यठूान न .पा. २ ढचठ्ठीखोिा बस्ने बर्ा ७१ की ढटका िापाको दईु तिे कच्ची घर बर्ााको कारण भढककन जाुँदा ढटका िापा घाईते भई 

उपचारको िाढग ढजल्िा अस्पताि ढबजवुार पठाईएकोमा िप उपचारको िाढग बुटवि तफा  ल्याउंदै गदाा बाटोमा मकृय ुभएको । 

नौबढहनी गा.पा.५ डाम ृबस्ने टकमान सनुारको २ तिे कढच्च घर पढहरोिे परुरएको । पररवार आफन्तको घरमा बसेको ।

६ पाल्पा अढवरि वर्ाा ५ ० ७ ५ ०

३/२४ गते ढतनाउ गा.पा.:-५ ढगरिखानी ढस्ित ढसद्धािा राजमागाको साईडमा रहकेा घरहरु माढिबाट िेदो,ढुङ्गा  सढहतको पढहरो िरर ४ ओटा घर पणुारुपमा परुरएको ,१ ओटा घरढभि डुङ्गा माटो सढहतको 

पढहरो िरी पणुा रुपमा के्षढत भएकोमा वर्ा ४०/४५बीर ब.गुरुङ्गको च्याढपएर मकृय ुभएको, बर्ा ४ को आरोप पररयार बेपत्ता भएको र ७ जना घाईते भएकोमा घाईतेिाई उपचारको िागी िढुम्वनी मेढडकि 

किेज पाल्पा ल्याउुँदै। प्रहरी टोिी खढटई गई उद्धार काया जारी ।बर्ण ४ आरोप पररयार को पुररएको अबस्थामा फेला परेको । थप अपडेट: घाईते मध्य िर्ण ७५ की सनु्दरी गुरुङको उपिारको 

क्रममा ऐ. २५ गते राशत मृत्यु भएको । अन्य ६ जिा घाईते उपिार पश्चात शडस्िाजण भई गएको ।

शतिाह ं गा.पा. ६ डुमे्र शस्थत लु ४ त ६६२९ िं.को ट्याक्टर शहलोमा भाशर्ि गएको र JCB ल्याई उक्त ट्याक्टर शिकाल्िे क्रममा अिािक माशथ बाट पशहरो झिण जादा JCB र ट्याक्टर पुररि 

जादा JCB िालक रैिादेशब छहरा गा.पा.-१ बस्िे बर्ण २० को सरोज बुढा घाईते भएको अबस्था मध्यम र ट्यक्टर मा लेबर काम गिे बशदणया अस्मेरी गा.पा. ३ घर भएको बर्ण २७ को महेन्र 

पुि  घाईते भई उपिारको लागी लुशचबशि मेशडकल कलेज प्रभार् पाल्पा पठाईएकोमा उपिारको क्रममा राशत ०२:४५  बजे मृत्यु भएको, बर्ण २० को सरोज िुढाको ऐ. हशस्पटलमा उपिार 

ह ंदै

७ िमजङु वाढी ० ० ० ३५ ५६
मढन्दर-१,आमा समहुको भवन-१ िो.प.ु२

सरकारी-१ (वन सव ढडभीजन का.)
१२

दोदी गा.पा.,मस्यााङदी ग.पा.,कव्होिासोिार गा.पा.मध्यनेपाि न.पा.,वेशीशहर न.पा.राईनस न.पा.का ढवढभन्न स्िानहरुमा गरी ५२ घर धरुी जोढखम रहकेो र 

माढनसहरु आफन्त,ढछमेकीकोमा बस्दै आएको ।

८ डोटी पढहरो ४ ० ३ १ ०

ढदपायि िगडी  न.पा.५ जढडङगेवाघमारे माढिवाट परुरएको अवस्िामा २ शव फेिा परेको ।

पबुीचौकी गा.पा. ४ बस्ने ढभम ढमजारको छोरी बर्ा ५ ढक ढमन ुढमजार गाई बाख्रा चराउन गढण्डगाडा तफा  गएढकमा ऐ .खोिािे बगाई वेपता भएकोमा पबुीचौकी 

गा.पा. १ साुँिघाट िोलाको शकिारमा  १३ गते  मृत अिस्थामा फेला पारेको ।

शसलगढी ि.पा.५ बागठाटा जोगी भुलको २ तले कशच्ि घरको अशबरल बर्ाणको कारर् धुरी भाशिि गई घर िती भएको ,माशिसहरुलाई सरुशित 

स्थािमा साररएको  ।

९ जमु्िा ढहमपढहरो ४ १ ३ ३ ०

१ जना मध्यम,१ जना सामान्य घाईते रहकेो,घाईते वर्ा ३० को तारा नेपािी िाई  कणाािी स्वास््य प्रढतष्टान जमु्िामा ल्याएको । उपचार ह दंै । ढहमा गा .पा.वडा नं. ६ खरर ढंुगा भन्ने स्िानमा गाुँउ माढि वाट 

ढवढभन्न स्िानमा पढहरो आई १६ घर पररवारका ११७ जना माढनसिाई आफन्तकोमा राढखएको ।४-५ गते गुठ्ठीचौर गा.पा.४ उखाडी बस्ने बर्ा ६२ को रुपाचन्र अढधकारी गोठमा सढुतरहकेो अबस्िामा घर 

मािीबाट पढहरो आई गोठ परुरदा ढनज रुपा चन्र आढधकारी घाईते भई उपचारको िागी स्वास््य ढवज्ञान प्रढतष्ठान कणाािी पठाईएको, अबस्िा गढम्भर  । ४।१२ गते पातारासी गा.पा-३ छुमा बस्ने बर्ा ३५ की 

सढमािा बुढा ऐ.स्िीत छुमा खोिामा रहकेो घिमा मकै ढपस्न भढन गएको अवस्िामा बर्ाातका कारण एककासी बाढी आई बगाई बेपता भएको बाढीिे उक्त स्िानमा रहकेा ४ वटा घि समेत बगाएको ।४/२८ 

गते १८:०० बजेको समयमा तातोपानी गा.पा.- ७ बस्ने वर्ा ३५ ढक जैयसरा रावत, ढनजको छोरा वर्ा १० को सन्देश रावत र ऐ.वस्ने वर्ा ६० को ढबखे रावत पाटनमा ढखरौिा जढडबुटी खोजी घर फका ने 

क्रममा घिे खोिा नढजक कै आएको दल्दिे ढहिो सढहत पढहरो आई खोिािे बगाई मकृय ुभन्ने खवर ०४।२९ गते खबर प्राप्त ह न साि प्रहरी टोिी खढटई गएको । ३ जनाको िाश फेिा परेको ।
ढहमा गा.पा.वडा नं. ६ खरर ढंुगा भन्ने स्िानमा गाुँउ माढि वाट ढवढभन्न स्िानमा 

पढहरो आई १६ घर पररवारका ११७ जना माढनसिाई आफन्तकोमा राढखएको ।

१० अघाखाुँची वाढी २ ० ० १२ ०

पाढणनी गा.पा.५ मैदान बस्ने मेघ राज ढघढमरेको बनाउदै गरेको घरमा पिसटरको काम गदै गरेको कामदार ऐ . ६ िामडाुँडा बस्ने बर्ा ४३ को मन बहादरु सनुार 

िाई अढबरि बर्ााको कारणिे घरको माढिबाट पढहरो आई ढनज िाई परेुकोमा खो .त. गदै जाने क्रममा २१:३० बजे  JCB द्धारा िाश सोढह स्िानमा फेिा 

परेको ।

११ कास्की वाढी १ ० ३ १६ ३
सडक-१,स्कुि-२

फिामे पिु-१
५

पोखरा म.न.पा.-११,अन्नपणुा गा.पा.८,मादी गा.पा.-१७  र रुपा गा.पा.१ गरी जम्मा ३७ घर पररवार ढवस्िाढपत भएको । पोखरा म .न.पा.३२ सीतागुफा अढबरि 

बर्ााको कारण राम बहादरु भजुेिको १ तिे कच्ची घरको पछाडी अं .१५ ढमटर मािीबाट पढहरो आई उक्त घरको २ वटा कोठा परुरई क्षढत भएको । पोखरा 

म.न.पा.१८ चङ्कपरु  र २३ मागी जोड्ने हपान खोिाको फिामे पिु माढनस ढहड्ने पिु ढपल्िर बगाई पिु भककाएको । 

पोखरा म.न.पा. वडा नं.२४ कास्कीकोट बर्ा ६३ की ढबष्ण ुमाया बास्ताकोटीको २ तिे कच्ची घर अढबरि बर्ाातको कारण पछाडीको गाह्रो भढककएको , 

अगाडीको गाह्रो चढका ई क्षढत भएको उक्त घरका  ५ जनाको पररवार आफन्तको घरमा बसेको ।

१२ काभ्रे वाढी १ ० ० ० ०

ढतमाि गा.पा.-७ बस्ने बर्ा २३ की ढगता शाह ऐ.ऐ.देढबटार ढस्ित सनुकोशी नदीमा बगाएर ल्याएको सामान खोज्ने क्रममा वगाई वेपत्ता भएकोमा  आज ३ गते 

१२:४५ बजे फेिा परेको ।पोखरा म .न.पा. १४ रातामाटा ढस्ितमा ऐ.ऐ. बस्ने बर्ा ५५ को अमर ब. साकीको घरको पछाडीको गारो भककन जाुँदा अमर ब . साकी 

घाईते भई उपचारको िागी पढिम के्षिीय अस्पतािमा पठाएको , अवस्िा मध्यम,  सोही घरमा बस्न ढमल्ने ।

१३ रुपन्देही नढदिे वगाई २ २ ० १५ ०

मायादेवी गा.पा. ५ गोनाहा ढस्ित ििुङ्ुगे पिुबाट  बर्ा ६ को काज ुजैसवाि पिुबाट अचानक ढतनाउ नदीमा खसी नदीमा बेपत्ता भएको , खोजतिास काया 

भईरहकेो ।

२०७८।०३।३० गते  ढदउंसोको समयमा सैनामैना नगरपािीका १० ढस्ितमा रहकेो कञ्चन खोिामा ढपताम्बर न्यौपानेको छोरा बर्ा ९ को सजुन न्यौपाने र 

ऐ.बस्ने ढििा मणी पाण्डेको छोरी बर्ा ९ की गंगा पाण्डे खेल्ने क्रममा एककासी खोिामा बाढी आई बगाएकोमा प्रहरी द्धारा  खो .त. गदै जाने क्रममा १७:०० 

बजे वर्ा ९ की गंगा पाण्डेको  मतृ अबस्िामा िाश फेिा परेको । बर्ा ९ को सजुन न्यौपाने  वेपत्ता खो .त.काया जारी ।

ओमसढतया गा.पा. वडा नं ४ बेतौढिया ढस्ित रोढहणी खोिामा दाउरा खोज्ने क्रममा अढवरि वर्ााको कारण १ जनाको मकृय ुभएको,३ जनिाई प्रहरी टोिी 

द्धारा सकुशि उद्धार गरेको ।

१४ काढिकोट पढहरो २ १ १ ० ०

ढमढत २०७८।०३।०६ गते पिाता गा.पा. ९ ढिपुा बस्ने बर्ा ३४ को जंग बम कणाािी नदीमा दाउरा ढनकाल्ने क्रममा  बगाई बेपत्ता भएको ,खो.त.काया जारी । 

नरहरीनाि गा.पा.६ काभ्रारुख ढस्ित वर्ा २१ की शरना दजी ऐ. स्याउिे खोिा ढस्ित बाख्रा गोठािो गएकोमा माढिबाट एककासी पढहरो आई च्याढपन पढुग 

घटनास्ििमै मकृय ुभएको , प्रहरी टोिी द्धारा िाश ढनकािी ,मचुलु्का पिात पो .मा.को िागी पठाईएको ।

खाडाचक्र न.पा.२ कािेखोिा ढस्ित कणाािी राजमागामा माढि बाट पढहरो खस्ने क्रममा घर बाट ढनस्की भाग्ने क्रममा बर्ा २५ की ढबमिा सनुारिाई ढुङ्गािे 

च्यापेकोमा प्रहरीटोढि खढटगई उद्धार गरी उपचारको िागी ढजल्िा अस्पताि काढिकोट तफा  पठाउने पहि भईरहकेो ।

१५ सप्तरी वाढी २ ० १ १ ०

अढग्नसाईर कृष्णसावरण गा.पा.१ जन्डोि बस्ने महाकुमारी शाहा िाई मह िी जंगिमा बाुँसको तामा काटन गएको र फढका ने क्रममा ऐ .१३:०० बजे 

मह िीखोिािे महा कुमारी साहिाई बगाएको ,मा खो.त.गदै जाने क्रममा खोिाको दोभानमा शव फेिा परेको । ०५।१२ गते डाकनेश्वरी न.पा.वाड नं.८ ढस्ित 

परुाना पढकक घरको पवुा तफा बाट आधी भाग खसदा ३५ ढक ढजवछी कुमारी यादव को खिुा र ढारमा चोट अवस्िा  समान्य स्िाढनय ढकिढनकमा उपचार 

भईरहकेो घरको अन्य कोही सदस्य घाईते नभएको घर पणुा रुपमा भककेको ।

मिसिुजन्य घटिाहरुको अध्यािशधक शििरर् शमशत २०७८।०२।३१ देशि २०७८।०५।१२ गते १७:०० बजे सचम ।

शस.ि. शजल्ला घटिा शििरर् मृत्यु बेपत्ता घाईते 

भौशतक िशत-

शिशज घर आयोजिाको

 िती

उद्धार तथा प्रशतकायण 

भएको

तत्काल

 गिुणपिे
कै.

भौशतक िशत सािणजशिक 

पुल,सडक,शिद्यालय

mailto:daokhotang@gmail.com%20/ bikalsangit@yahoo.com 


पूर्ण आंशिक 

शस.ि. शजल्ला घटिा शििरर् मृत्यु बेपत्ता घाईते 

भौशतक िशत-

शिशज घर आयोजिाको

 िती

उद्धार तथा प्रशतकायण 

भएको

तत्काल

 गिुणपिे
कै.

भौशतक िशत सािणजशिक 

पुल,सडक,शिद्यालय

० मसु्ताङ पढहरो ० ० ० १ ०

१७ विाङ पढहरो १ ० १ ३ ०

छढबसपाढिभेरा गाउपािीका १ भ्याकुतेखोिा,धामीखाना बस्ने बर्ा २५ को मोहन ढगरी ढसचांईको नहर बन्द गना जाने क्रममा माढिबाट पढहरो आई घाइते भई 

प्रा.स्वा.के.देउरा बिाङमा उपचार भइरहकेो ,अबस्िा मध्यम ।

 छढबसपाढिभेरा गाुँउपाढिका ३ सोढत गाउुँ बस्ने जोगी कामीको २ कोठे १ तिे कढच्च घर अढवरि वर्ााको कारण भककन गई क्षढत भएको ।

बुङगि न.पा.७ अटपािीचोरेिारडांडा पढहरो आई साढनगाड खोिाको पानी िढुनन गई नढजकमा रहकेा बढस्तहरुिाई ढजढखम ह न सकने । १२:३० बजेको 

समयबाट बग्न सरुु भइसकेको ।सोढह पढहरोका कारण ऐ .६ बस्ने बिे धामीको कच्ची घर पणुा रुपमा क्षढत भएको

१८ ढचतवन पढहरो २ ३ १ ५ ०

३/१७ गतेको वाढीिे बगाएको पढकक 

पिु-२

३/१७ गते रकननगर न.पा.८ रमाईिो डांडा ढस्ित वढुी राप्तीमा अढबरि बर्ााको कारण आएको वाढीिे ऐ . बढस्तमा पानी पढस २० घर पररवारको अं. १०० 

जनाको संख्या ढबस्िाढपत भएकोिे , ६० जनािाई वोढडाङ स्कुिमा र ४० जनािाई ढछमेकीको घरमा राखीएको । ३/१७ राप्ती न.पा. १२ बस्ने मोढतराम 

चेपाङको घर पढहरोिे बगाउंदा चेपाङ सढहत ४ जना पढहरोमा परुरएको ,१ जना मोढतिाि चेपाङ्गको शव फेिा परेको ,वेपत्ताको खोज तिा उद्धार काया जारी । 

प्रहरी टोिी पररचािन भएको । काढिका न .पा.११ वर्ा५१।५२को ज्ञान ब.चेपाङ्ग आफन्तको जाने क्रममा मािीबाट पढहरो आई परुरएको ,अं.१ शकशम तल 

िि फेला परेको, प्रहरी जाि िसकेको ।

१९ ह म्िा पढहरो ० ० ० ४ ५ १

२० पाुँचिर पढहरो ३ ० १ ० ०

पाुँचिर याङवरक गा.पा. २ ढस्ित नवुाखोिामा  पानीको कुिो बनाउने क्रममा माढिवाट ढुङ्गा सढहतको पढहरो िदाा , वर्ा ५८ को टेकनाि धौरािीको टाउको 

िाग्दा घट्ना स्ििमानै मकृय ुभएको । १ जना घाईते घाईतेको उपचार ह दंै । ढडस्चाजा भएको । 

ढफढदम न.पा. १ ढस्ित हरी ढघढमरेको घरमा डेरा गरी बस्ने  वर्ा १५ की  संढगता राईिाई ट्याईिेट गएको अवस्िामा ढजल्िा बन कायाािय पाुँचिरको पखााि 

भककी ट्वाईिेट ढभि परुरएकोमा प्रहरी टोिी  खढटई गई ढनज घाईतेिाई उद्धार गरी समढपात अस्पताि पाुँचिरमा ल्याई उपचार भईरहकेो , अवस्िा गढम्भर 

रहकेो । िप उपचारकोिागी B&C िापा ररफा र गररएकोमा उपचारको क्रममा ढमढत २०७८।०३।२५ गते राती २१:०० बजे मकृय ुभएको ।ढहढिहाङ गा .पा.५ 

सभुाङ ढस्ित मध्यपहाडी िोकमागाको ढभत्ता साईटमा ग्याढबन भने काम भईरहकेोमा माढिवाट पढहरो िरी रसवुा कन्रकसनको कामदार तेहिमु आठराई गा .पा. 

५ छातेढंुगा बस्ने बर्ा २७ को ढटका मोक्तानिाई पढहरोिे परेुको भन्ने खबर प्राप्त ह न साि प्रहरी टोिी खढटई गई परुरएको माढनसिाई पढहरोबाट उद्धार गरर 

ढनकाल्दा ढनजको मकृय ुभईसकेको । 

२१ रोल्पा पढहरो ३ ० ५ ७

रोल्पा न.पा.९ हवामा बस्ने बर्ा ४० को ढटका ढसंह वढुाको घर मािीवाट पढहरो आई घर बगाई ३ जना बगाई बेपत्ता भएको , ३ जना मतृ अबस्िामा शव फेिा 

परेको ।  ३ जना घाईते ढडस्चाजा भएको ।३/१५ गते रोल्पा न.पा.१० धवाङ ढस्ित जिजिा फेदीमा वाख्रा चराउन गएका २ जना जढमन भाढसई घाईते,ढजल्िा 

अस्पतािमा उपचार ह दंै । 

रोल्पा सनुछहरी गा.पा.१ न फुढिव बाच्छा डाडा ढस्ितमा प्रदेश सरकारबाट प्रकयेक घर धरुरिाई ३ िाख ५० हजार अनदुान ढदई बनाईएका नमनुा एढककृत 

वस्तीका ४ वटा घर क्षढत भएको ,पररवारिाई ऐ.ऐ.ढस्ित पनुावास वढस्तमा सारीएको र अन्य ५ (पाुँच) घर जोढखममा रहकेो ।

२२ दोिखा बाढी ० ० ० ० ० १
गौरीशंकर गा.पा. ७ कोप्िाङ ढस्ित ढनमााणाढधन अवस्िामा रहकेो माईक्रो हाईड्रोपावरमा अढवरि बर्ााको कारण ढबढभन्न सामाग्रीहरु बगाएको र ३७ जना 

कामदारहरु सरुढक्षत स्िानमा रहकेो ।

२३ दाङ वाढी ६ २ ४ ७ ०

िमही न.पा.३ फल्कापरु बस्ने बर्ा ३० को मढनराम चौधरी आफ्नो खेतवारीमा काम गरी फकेने क्रममा खोिािे बगाई घाईते भई उपचारको क्रममा मकृय ुभएको 

। घोराही उ.म.न.पा.११ ढशवपरु बस्ने वर्ा ५०/५२ की ढमना भण्डारीिाई ढजतपरु देखी ढशवपरु आफ्नै घर तफा  जादै गदाा बगािे खोिा तने क्रममा , बगाई बेपत्ता 

भएको । ३/१४ गते बंङ्िाचिुी गा.पा.३ काढत्तके बस्ने बर्ण ७१ को टि बहादुर शब.क. िेतमा रोपाई गरी फकण िे क्रममा   िोलाले बगाई  बेपत्ता भएको 

िो.त.कायण जारी ।३/२१ गते घोराही उ.म.ि.पा. १९ घोरधौरा बस्िे बर्ण अ.५० शक ह मा िड्कालाई अरुर् िोलाले बगाएकोमा प्रहरी द्धारा घटिा 

स्थल बाट ३०० शमटर तल मृत अबस्थामा िि बाशहर शिकाशलएको । ३/२४ दाङ घोराही.उ.ि.पा. -१७ क्िाशड बस्िे आसाराम िौधरीको  अशबरल 

बर्ाणको गोठ भत्कीिजादा गोठ शिजक रहेको घरको २ िटा कोठाको तफण को िाल भत्कि जांदा बर्ण ३० की मशिसा िौधरी, बर्ण ९ की बाटुली 

िौधरी घाईते ( अबस्थामध्यम)  छोरी ३ मशहिाकी शबन्दु िौधरी को घटिा स्थलमै मृत्यु भएको दुबै घाईतेको राप्ती स्िास््य शबज्ञाि प्रशतष्ठािमा 

उपिार ह ंदै, ३ मशहिाकी शबन्दु िौधरीको पुररएको लाि शिकाशलएको ।

घोराही उ.म.ि.पा.-१८ फुसे्रिाली बस्िे बर्ण ५६ शक धिशजता बुढामगरको कच्िी घर बर्ाणतको कारर्ले भशत्कदा शिज घाईते भएकी । शज .प्र.का. 

दाङ बाट प्र.िा.उ. को कमाण्डमा ३५ जिाको प्रहरी टोली िशट गई प्रहरी र स्थाशियको सहयोगमा घाईतेलाई उद्दार गरी उपिारको लाशग राप्ती 

२४ संखवुासभा वाढी ० ० ० १ ०

भोटेखोिा गा.पा. ५ कपासेढस्ित अरुण नढदको कटानबाट १७ घर जोशिममा  रहकेो,३ घर साररएको र वाुँकी साने क्रम  जारी । वहाव घट्दो क्रममा रहकेो ।

ढसिीचोङ गा.पा. १ तेन्छोङ छढतस कुमार राईको १ तिे कच्ची घरमा अं.३० ढमटर माढिबाट िरेको पढहरो िरर सोही ठाउमा रहकेो ढुङगा समेत िरी उक्त घर

पणुा रुपमा क्षढत भएको ।

२५ रौतहट वाढी ३ ० १ ८ ५

माधवनारायण न.पा.८ ढपपरारजवडा टोि बस्ने उपेन्र महतोको छोरा बर्ा ३ को राजकुमार महतो आफ्नै ढददी संग  बाख्रा चराउन गएकोमा  अचानक ढचप्िीन

गई बाग्मती खोिामा बेपत्ता भएकोमा १८:३० बजे मतृ फेिा परेको । ३/१७ गते गौर न.पा. ४ ढटकुढिया बस्ने ढोडा चनौको छोरा बर्ा २५ को प्रमोद चनौ

घरबाट खेत रोपाईको िागी ढटकुिीयाघट बाट  बकैयाखोिा तने क्रममा सोही खोिािे बगाई मकृय ुभएको ।

३।१८गढीमाई न.पा.६ ढसगारमन धरमपरु वंशराज राय यादवको  एक तल्िे कढच्च घर वर्ााको कारण भढककई पणुा रुपमा क्षढत ।

३/२५ गते दगुााभगवती गा.पा.-१ ढपप्रा घाट स्िीत  िाि खोिाको ढकनारमा यमनुामाई गा .पा.-१  बस्ने रामढबनय प्रसाद पटेिको छोरी  बर्ा ९ की कुस्बु  कुमारी

पटेि वाख्रा चराउन गएकोमा  सोही खोिामा नवुाउने क्रममा बेपत्ता भएको । खो .त.काया जारी।   १२:४० बजे मतृ अबस्िामा िाश फेिा परेको । ०५।१२ गते

दगुााभगवती गा.पा. -५ बडहबाा गाउुँमा बागमती खोिाको पानी  ३ ढफट पस्न गई डुवानमा परर अं . २० घर धरुी ढवस्िाढपत भई माढनस हरु ऐ .ढस्ित बागमती

खोिाको बाधमा सरुढक्षत  स्िानमा बाुँस र ढिपािको टहरा बनाई बसेको ।

२६ पसाा वाढढ ० ० ० ० ०
जगरनािपरु गा.पा.वडा नं.४ सोहपरु  बस्ने ढकसनु दास र  राजेन्र दासको फुसको घरमा हडै नदीको पानी अं .२ ढफट पढस २ घर पररवारको १४ जनािाई

ऐ.ढस्ितमा रहकेो ने.रा.प्रा.ढबध्यािय सोहपरु सोहरीमा सरुढक्षत साि राढखएको

२७ सिााही अढबरि बर्ाा १ ० ४ १० ० मढन्दर-१,मढहिा समहु भवन-१

मिङगा न.पा.६ खटुौना अढबरि बर्ााको कारण सढुशिा देवी महराको २ तिे कढच्च घर घर ढभि १० जना सढुतरहकेोमा अबस्िामा भककन गई ३ जना घाईते 

भएको,उपचारको िागी ढजल्िा अस्पताि पठाईएको ,घर पणुा क्षढत भएको ।  ३/२१ गते ईश्वरपरु न.पा.१३ ढस्ित बाुँके खोिामा बर्ा ४५ को रामचन्र महतो र 

ढनजको श्रीमती बर्ा ४० की रहढन्त देढव महतो घर फढका ने क्रममा उक्त खोिा पार गदाा रामचन्र महतोिाई खोिाको पानीिे बगाएको ढनजको श्रीमढत खोिाको 

ढबचमा अड्ढकइएको स्िाढनय माढनस र प्रहरीको सहयोगमा ढनज रामचन्र महतो िाई अ .५०० ढमटर दढक्षण सोही खोिाबाट उद्धार गरी बाढहर ढनकाल्दा मतृ 

अवस्िा रहकेोमा मढहिािाई उक्त खोिाबाट स -कुशि उद्दार गररएको ढनजको अवस्िा समान्य रहकेो । ०५।१२ गते गोडैता न.पा. २ बेिवा जब्दी बस्ने 

कामेश्वर राउतको कढच्च घर अढबरि बर्ााको कारण भढककदा ,कामेश्वर राउत समेत सामान्य घाईते भई स्िाढनय मेढडकिमा उपचार पिात घर फकीएको , ढनज 

सढहत ८ जनाको पररवार आफ्नै अको घरमा सरेको ,प्रहरर टोिी खढटई गएको ।गौडेता न .पा.६ मा १ वटा कढच्च घर पणुा क्षती भएको ।

२८ तनह ं पढहरो ५ १ १० १५ ४ ३/१७ गते पढकक पिु-१ 

भािु ि.पा.८ गौररफााँट शस्थत डुमे्र बेशििहर सडकमा पशहरो िस्दा बेशििहर ि.पा. १० बस्िे बर्ण २४ को सरोज ररमाल  र बर्ण ३५ को सशुिल राित  घाईते भई उपिारको लाशग लचजुङको 

बेशििहर तफण  लशगएको, अिस्था गशचभर, । व्यास ि.पा.९ माझफाट बस्िे बर्ण ८० को िर बहादुर कलशष्टक िोला तिे क्रममा बगाई बेपत्ता , 

ररशसङ्ग गा.पा.८ मजकोट बस्िे बर्ण ४० को िेम ब.थापा गोठमा पािीको भल तकाणउिे क्रममा माशथबाट पशहरो आई पुररएको । िोज तलासको लागी प्रहरी घटिास्थलतफण  जादैं । 

१५:४० बजे पुररएको अबस्थामा लाि फेला परेको । 

ररशसङ गा.पा.७ डढशिि शस्थतमा पशहरो जांदा  ७ घर मध्य ४ घर पुर्ण िती भएको,३ घर जोशिम रहेको,उक्त माशिसहरुलाई सरुशित स्थािमा 

बसेको ।ररशसङ गा.पा.७ डढशिि बर्ण ५० की देबीसरा थापा घरबाट भाग्िे क्रममा पशहरो आई पशहरोले उशछट्याई रुिमा अड्शकि गई मृत्यु भएको 

।बशन्दपुर गा.पा.२ िहरे शस्थत िहरे िोलाको िाढीले १ घर पुर्ण िती,३ घर आंशिक िती भएको ।

शमशत २०७८।०३।२४ गते चयाग्दे गा.पा.७ घुचती बस्िे बर्ण ४०/५० को मईत बहादुर िेपालीलाई ऐ .७ चयाग्दे िोलाको पशक्क पुलबाट पुल तिे 

क्रममा भेलआई बगाएको मा आज ३/२५ गते ०८:३० बजेको समयमा मृत अबस्थामा फेला परेको  । 

२९ धाढदङ वाढी २ १ ६ ० ०

बेढनधट रोराङ गा.पा.५ ढवशािटार बस्ने बर्ा २० को िक्ष्मण ढवसरुाि िीशढुि नढदमा माछा माने क्रममा बगाई बेपत्ता भएको । खो .त.काया जारर ।  

३/१९िेशिघाट रोराङ गा.पा.१० ज्िाङिोला ढस्ितमा पृ् वीराज मागामा ढचतवनबाट काठामाण्डौं तफा  जांदै गरेको ना ८ख ४५४० रक र ,म्याजीक ना७ ख 

३२० को कन्टेनररकमा मािीबाट ढुङहा सढहतको पढहरो आई खस्दा ना ७ख ३२० नं.को गाडीको सहिालक बर्ण १८।१९को दोजे भन्िे शिर बल प्रजाको 

घटिास्थलमा मृत्यु भएको , सवार १ जनाको बर्ण ४३ की सोिी देबी ऐ.६:३० बजे उपिारको क्रममा मृत्यु  भएको,५ जना घाईतेको गण्डकी अस्पतािमा 

उपचार ह दंै,

ना८ख४५४० नं.को गाडी मा सवार मध्य २ जिा घाईते को शितिि मेशडकलमा उपिार ह दै ।  

३० बारा वर्ाा ० ० ० ४ ०

आदशाकोतवािा गा.पा.३ बस्ने ढवगन शाह कानकुो कच्ची घर वर्ााको कारण भककी पणुा रुपमा क्षढत भएको ।

ढसम्रौनगढ न.पा ५ सानोईटवाि बस्ने बर्ा ३५ को अयबु अंसारीको घर अढबरि बर्ााको कारण भढककनगई ,पररवार संख्या ६ जना रहकेो तककाि ढछमेढकको 

घरमा आश्रय ढिई बढसरहकेो ,प्रहरी टोिी खढटई गएको ।

३१ ढसन्धढुि पढहरो २ ० ० १ ०

कमिामाई न.पा.८ पढहरेमा आश्रमा बसोबास गने बर्ा ६९ को माहाकमा गुरु िररन बहादरु ढहम्दङुिाई माढिबाट आएको पढहरोिे घर ढभिै परुरएकोमा ढनजिाई 

मृत अिस्थामा उद्धार गरी प्रारशचभक अिुसन्धाि कायण सचपन्ि गरी िि पो .मा.कोलागी पठाईएको । 

मररर् गा.पा.५ बडीमुहाि बडीमुहािबाट दैउजोर तफण  जााँदै गरेको प्रदेि २-०२-००१ त २६५७ िं.को ट्याक्टर मररर् िोलामा तिे क्रममा 

िोलामा बाढी आई ट्याक्टर बगाई िोलाको शबि भागमा पशल्टएको , ट्यक्टर िालक सशहत ३ जिा सिार मध्य, २ जिा हाम फाली भागेको, १ 

जिालाई उक्त ट्याक्टरले शकशिएकोमा प्रहरी द्धारा िालक घ्याङलेि गा .पा.३ बस्िे बर्ण ४८ को बल बहादुर गोलेलाई १७:३० बजे िि 

िोलाबाट बाशहर शिकालीएको ।



पूर्ण आंशिक 

शस.ि. शजल्ला घटिा शििरर् मृत्यु बेपत्ता घाईते 

भौशतक िशत-

शिशज घर आयोजिाको

 िती

उद्धार तथा प्रशतकायण 

भएको

तत्काल

 गिुणपिे
कै.

भौशतक िशत सािणजशिक 

पुल,सडक,शिद्यालय

३२ अछाम पढहरो ० १ १ ० ०

पढकक पिु - १ क्षती सांफेबगर न.पा.१३ बुढाबगर ढस्ित सांफेमाताडी सडकखण्डमा जािी भना प्रयोग गररएको ट्याकटर अचानक मािीबाट ढुङगा खसी ट्याकटर चािक 

घाईते,उपचारको िागी वयिपाटा अस्पताि पठाईएको । 

अछाम मेल्िेख गा.पा-१ र २ को ढबचमा पने िङ्ुग्रेिी खोिामा बाढी आई सेती िोकमागामा नयाुँ ढनमााण भएको मोटोरेबि पककी पिुको सेढटङ्ग  भाढसन गइ 

पिुको ढबच भागमा टुट्न गई क्षती भएको।

ढमढत २०७८।०३।२८ गते रामारोशन गा.पा.६ ऐरना वस्ने बर्ा ३१ को चन्रबहादरु साउद बजार बाट घर फका ने क्रममा ढचप्िीन जांदा  कैिाश खोिामा परी 

बगाई बेपत्ता भएको,खो.त. काया जारी ।CDO सर बाट राख्ने भनेको ।

३३ मोरङ वाढी ० ० ० ० ०

पढकक पिु - १ क्षती
रतुवामाई न.पा.३ चौकीघाट ढस्ित ह िाकी राजमागा अन्तगात िापा मोरङ जोड्ने  रतुवा खोिामा बनाएको पककी पिुको छेउबाट पानीिे माटो कटान गरी 

अं.६० प्रढतशत जती बगाएको,आवगमन अवरुद्द ।

३४ ढसराह वाढढ ० ० ० १ ०
पढकक पिु-१ ढसराहा ५/६ बसकिी ढस्ित ह िाकी राजमागा अन्तगात  कमिा नदीको ढनमााणधीन पढकक पिुको पवुा तफा को भाग भाढसएको ।  ०५।१२ गते धनगढढमाई न.पा. 

६ बस्ने बेचरुाम मोचीको घरढभि पानी  पसी घरपणुा रुपमा ढिेको , पररवार संख्या ५ जनािाई किब घरमा बस्ने ब्यवस्िा ढमिाईएको , प्रहरी टोिी खढटई 

गएको ।

३५  खोटाङ अढबरि बर्ाा २ ० ३ ४ ०

 हिेढस तुवाचङु न.पा. ८ नमनुाभञ्ज्याङमा खाढि रहकेो परुानो घरमा खेल्ने क्रममा अढवरि वर्ााको कारण उक्त घर िढड  वर्ा १४ को राज कु. साकीको 

घटनास्ििमै मकृय ुभएको । २ जना घाईते भएको ।

ऐ.न.पा.५ रातमाटे बस्ने बर्ा २४ को ढदनेश राइको घर भककन जांदा ढनज घाईते भएको। स्िानीय मेढडकिमा उपचार ह दंै । ढमढत २०७८।०३।२४ गते

 २०७८।०३।२७ गते साप्स ुखोिामा ढनमााण भईरहकेो साप्स ुहाईड्रो पावरमा काम गने प्यठुान प्यठुान न .पा.१ धेचौर बस्ने बर्ा २५ को िाि बहादरु खिी पानी 

सप्िाई गने फिामको पाईप ढभि पसी वेढल्डङ गने क्रममा पढहरोिे परुरएकोमा प्रहरीिे खो .त.गदै जाने क्रममा २२:०० बजे मतृ अबस्िामा िास फेिा परेको ।

३६ रामेछाप अढबरि बर्ाा ० ० १ २ ०

िोिङ्ुगेपिु -१ (३।१८) मन्ििी न.पा.२ ढपप्िे कठाजोर बस्ने बर्ा ५५को यक बहादरु मगरको २ तेि कढच्च घर भककन जांदा गाई चारवटा  गोरु एक वटा परुरन गएको।मानवीय क्षती 

नभएको  ।सनुापढत गा.पा. ३ खाढनखोिा ढस्ित रहकेो ऐ ३ बाट वडा नं. १ मा जोड्ने िोिङुगे पिु भढकक क्षढत भएको । 

मन्ििी न.पा.१३ ढचण्डे ढस्ित परमेश्वरी भजुेिको भकुम्प ढपडीत घर पढहरोिे परुरएको ,मानवीय क्षती नभएको ।

 खाुँडादेवी गा.पा.-९ ढपङखरुी बस्ने आसमान तामाङको गोठमा माढिबाट पढहरो आई गोठ भककन गएको मनोज पहरीको श्रीमती बर्ा ३०/३२ की सढबता पहरी 

भाग्ने क्रममा ढंुगािे  िाढग घाईते भई फुिपा स्वास््य चौकीमा िगी उपचार भईरहकेो अबस्िा सामान्य ।

३७ सनुसरी वाढी ० ० ० १ ०

भोक्राहा नरढसंह न.७  ढस्ित सनुसरी खोिा ढकनारमा रहकेो बढस्तमा पानी पढस  १४ घर ढबस्िाढपत भएको कारण ढनजहरुिाई सामदुायीक भवनमा 

स्िानान्तरणको िागी पहि भएको । घरान उ .म.न.पा.१३ कृष्ण तामाङको घर भढककई ४ जना पररवार ढबस्िाढपत भई अस्िाई टहरा बनाई बसेको ,२ घर समेत 

जोढखम रहकेो ।

३८ धनरु्ा वर्ाा ० ० ४ ६ ०

नगराईन न.पा.८ अकौरा बस्ने ५३।५४ की िीिा देवी दासको खरको छानो भएको कच्ची घर अढवरि वर्ााको कारण भककन जाुँदा ढनज समेत घाईते भएको 

उपचारको िागी प्रादेढशक अस्पताि जनकपरु पठाईएको ।

धनरु्ा नगराईन न.पा. ६ िग्मा पछयरी टोि बस्ने सबुध मण्डिको घर अढबरि बर्ााको कारण घर भढककदा सोही घरढभि सढुतरहकेो ३  जना माढनसहरु घाईते 

भई  उपचारको िागी स्िानीय मेढडकि मा पठाईएको । 

औरही गा.पा.३ ढबक्रमपरुमा अढबरि बर्ााको कारण ४ खपडािे छाएको कढच्च घरहरू भककी के्षती भएको ,प्रहरी टोिी खढटई गएको।

३९ सोिखुमु्बु ढुङ्गा खढस ० ० ० ४ ०

 ढवद्यािय-१ सोताङ्ग गा.पा.५ ढििाढुङ्गा बस्ने मोहन ब.तामाङ्को घर माढि बाट ठुिो ढुङ्गा खढस घर क्षढत भएको ।आफ्नै अको घरमा सरुढक्षत बसेको ।

 माप्यदधुकोशी गा.पा.०७ ढस्ित रहकेो श्री पशपुढत आधारभतू ढवद्याियको कम्पाउण्ड ढभि रहकेो ECB भवन ढुङ्गा,माटोको गाह्रो र ढटनको छानो भएको २ 

कोठे भवन  माढि बाट ढढस्को खसी पढहरो जादाुँ उक्त भवन पणूा रुपमा क्षढत भएको ।

सोि ुदधुकुण्ड न.पा. वडा नं. -०७ ढस्ित बोरोन बस्ने धन कुमारी काकी को घर माढि बाट  पढहरो गई कढच्च घर िढड पणुा रुपमा क्षढत ढनज को घरपरीवार 

संख्या-४, अको घरमा बस्दै आएको ,सोढह स्िान बसोबास गने ४ जना अन्य माढनसहरुको घर समेत जोढखम रहकेोिे आफन्त को घरमा बस्दै आएको ,प्रहरी 

टोिी खढटई गएको ।

४० मकवानपरु पढहरो १ ० ० ८ ०

पढकक पिु-१, ०३।१८
राढकसराङ् गा.पा ७ ढस्ित अढवरि वर्ााको संगै पढहरोिे ३ घर  परुरएको र ५ घर जोखीममा रहकेो ,३ वटा गोरु बगाएको,पानी परररहकेोिे जान नसकेको । 

गढी गा.पा. ३ र ५ जोड्ने सामाररखोिा मािीको ढनमााणाढधन पककीपिु अढवरि वर्ााको कारण वगाई क्षढत भएको राढकसराङ्ग गा .पा.९ मरुवा डाुँडा ढस्ित 

ऐ.बस्ने बर्ा ५७ को ढबर बहादरु प्रजा डनटारबाट आफ्नो घरमा फका ने क्रममा गोराङ्दी खोिािे बगाएकोिे ऐ .१४:३० बजे सोही खोिाको बीचमा मतृ 

अवस्िामा फेिा परेको ।

 ईन्रसरोवर गा.पा.४ ढटमरेुडाुँडा ढस्ित राम कुमार पाढख्रनको कढच्च घर अढवरि वर्ाा पढछ भककन जाुँदा १० वटा बाख्रा समेत क्षढत भएको ।

४१ उदयपरु बाढी १ ० ० १ ० ३/१९ गते पढकक पिु १ स्कुि-१

चौदन्डीगडी नपा वडा नं ५र ६ ढशवाई बेल्टार जोडने ढियगुा नदीमा ढनमााणढधन पिु अढबरि बर्ााको कारणिे  ढपल्िर भाढसदा पिुको स्याप्व भाढचएर िदाा 

क्षढत ह नकुो सािै आवतजावतमा  अबरुद्ध भएको ।

१/२० गते पदमराई मा.ढव. अढबरि बर्ााको कारण क्षती । 

उदयपरु कटारी नगरपाढिका २ ढमिन चौक बस्ने पोष्ट बहादरु मगरको छोरा अं . वर्ा ७ को कणा मगर घर देढख अं. ४०० मीटरमा रहकेो आुँप खहरे खोिा गई 

खेल्ने क्रमाम माढिबाट अचानक पढहरो जाुँदा ढनज बािक सक्त घाईते भई उपचारको िागी कटारी अस्पताि तफा  ल्याउदा ल्याउदै बाटैमा मकृय ूभएको प्रहरी 

टोिी खढटई गएको ।

४२ न.प.पवुा अढबरि बर्ाा ३ ० १ ८ ० ३/२५ गते पढकक पिु-१

 मानबीय क्षती नभएको ।बौढदकािी गा.पा.६ नगरडाडा बाट ऐ.वडा नं.४ र ५ तफा  जाने कढच्च सडकमा पने ढनरन्दी खोिामा रहकेो १९ ढमटर िम्वाई भएको मोटरेवि पढकक पिु अढबरि बर्ाातको कारण 

भढककई पणुा रुपमा के्षती ।

ढमढत २०७८।०३।२४ गते ह प्सेकोट गा.पा.५ वाकखोर ढस्ित खाढन खोिामा आएको बाढीिे जढमन कटान गरी बस्ती रहकेो जढमन भाढसन जाुँदा ३ घर पणुा रुपमा के्षती भएको , १५ घरको १२७ जना  र 

ऐ.बसेनी ढस्ितमा रहकेो १३ घरको संख्या एढकन नभएको उच्च जोढखममा रहकेो भन्ने खवर २०७८।०३।२९ गते गा.पा. कायााियमा ढनवेदन ढदएको भन्ने ०४/०१ गते खबर  प्राप्त ह न साि नेपाि प्रहरी र 

स.प्र.वि को गरी २७ जनाको टोिी खढटई सबै घर धरुीका पररवारहरुिाई ह प्सेकोट गा .पा.१जगेुपानी ढस्ितरहकेो ज्ञान ज्योती मा.ढब र बेिवुा र  जनता मा.ढब.मा स्िानन्तरण योजना रहकेो । 

ह कसेकोट गा.पा.४ ढस्ित पढहरोको कारण १७ घर जोखीममा रहकेो र ५/११ गते हस्त बहादरु पिुामीको घर मिीबाट पढहरो आई घर परुरदा  ढनज हस्त बहादरु पिुामी घाईते भएको, सोही घरका ३ जना 

बेपत्ता भएकोमा १२ गते अं.१५:१० बजेको समयमा बेपत्ता भएका ढतनै जना मतृ अवस्िामा ऐ.स्िानमा फेिा परेको । ।  -०५।१२ गते ह प्सेकोट गा.पा. ४ चौहान टोि भन्ने स्िानमा राढत परेको अढवरि 

वर्ाातको कारण ऐ स्िानमा रहकेो ५ घर धरुी माढि पढहरो आई जोढखम भएकोिे ५ घरधरुीमा भएका २२ जना पररवारिाई ऐ,ढस्ित रहकेो जिदेवी यवुा किवको भवनमा स्िानान्तरण गरेको ।

४३ पवात खोिािे वगाई २ १ २ ० ०

राती अं. ०१:००बजेको समयमा  कुस्मा न .पा.८ दोढबल्िा ढस्ित दोढबल्िा खोिामा ढुङगा माटो सढहतको िेदो आई िामा कन्रकसनमा काम गने २ जना 

कामदार बेपता भएको भन्ने खबर प्राप्त ह न साि नेपाि प्रहरी ,नेपािी सेना र स.प्र.बि बाट गरी ६० जना जनशढक्त खढटई गएको खो.त.काया जारी ।  ऐ. 

कन्टकसनको गाढड समेत बगाएको ,  खो.त.गने क्रममा घटना स्ििबाट १ मो.सा. फेिा परेको अन्य खोजी काया भैरहकेो ,

 बेपत्ताको नामाविी १. साईड ओबरसेयर -राजाराम आिायण  २. िालक - बर्ण ३५ को ईन्र थारु शमशत २०७८।०४।०२ गते शितिि शस्थत राशरिय 

शिकुञ्जको एररया अन्तगणत िारायर्ी िदीको शकिारमा फेला परेको लामा कन्िक्सिको व्यशक्तहरुले पशहिाि गरेको । 

५।०३ गते जलजला गा.पा.३ कालीपुल शस्थतमा ग्यारेजमा काम गरररहेको अबस्थामा माशथबाट पशहरो गई  ग्यारेजमा काम गरररहेका शमस्त्री 

भारत शबहार घर भएको िर्ण १८ को िाही तुला अन्सरी घाईते , र धिुर्ा ८ औरशह घर भएको िर्ण ३५ को राशजब ठाकुर घईते ,दुबै घाईतेको बेिी 

हशस्पटल चयाग्दीमा उपिार ह दै ,उक्त पशहरोमा ध१ज९८६ िं.को भ्याि पुरीएको अिस्थामा रहेको र ग१ज ६६३२ िं.को शजपलाई पशहरोबाट 

शिकाशलएको,उक्त शजपको िालक(साह ) शजल्ला चयाग्दी अन्िपुर्ण गा .पा.८बस्िे बर्ण अं.३८ को टेकमाि गभुणजा सचपकण मा िरहेको ,प्रहरी टोली 

िशटई गई ऐ.१७:५० बजे पशहरोमा पुररएको अिस्थामा ग१ज ६६३२ िं.को शजपको िालक(साह ) शजल्ला चयाग्दी अन्िपुर्ण गा .पा.८बस्िे बर्ण 

४४ म्याग्दी वाढी २ ० १ २ ०

मंगिा गा.पा. ५ ढछस्बाङ ढस्ित खहरे खोिामा आएको बाढढिे घर भढककदा  माढिका गा .पा. ६ दखु ुघर भई हाि पसि गरर बस्ने बर्ा अं .२२/२३ को गशजि 

रोका र शिजको श्रीमशत िर्ण अं .१९ को शबिा रोका िाई सोही घरिे परुर घटना स्ििमै मकृय ुभएको ,भन्ने खबर प्राप्त ह न साि प्रहरी टोिी िशटई गई दुबै 

लाि शिकाशलएको । 

अन्िपुर्ण गा.पा.३ काभे्रशभर शस्थतमा दािा बाट मुस्ताङ घााँसा तफण  जादै गरेको लु ३४ प ५०८ िं. को मो.सा. पछाडी सिार रोल्पा सिुसरी गा.पा. ३ 

घर भऐको बर्ण अं-२८ को शबिाल घती लाई बाटो माथी बाट ढुङा िसी घाईते भई उपिारको लागी बेिी अस्पताल तफण  पठाईएको ,अबस्था 

मध्यम ।

४५ बाग्िङु पढहरो ० १ ० ३ २

अ.०३:३० बजे समयमा अढबरि वर्ाादको कारण ताराखोिा गा .पा. ३ घसु्मेिी ढस्ित अखाािबोट माढिबाट  पढहरो आई ऐ . बस्ने कृष्ण बहादरु काकीको 

घरको छेउमा रहकेो १ तिे कढच्च गोठमा सढुतरहको ढनजको छोरा िर्ण १८ को राजेन्र काकी बेपत्ता भएको , पररिारमा ६ जिा सदस्य रहेको, 

शिजहरुलाई सरुशित स्थािमा स्थािान्तरर् गररएको , प्रहरी टोिी खढटई गएको,खो.त. काया जारी,१ तिे होटि समेत परुरएको ।

ढनसीखोिा गा.पा.०५ बर्ा ३८ की रेन ुढब.क को घर मािी बाट पढहरो आई दईु तिे कच्ची घर पणुा रुपमा के्षती भएको ।पररवारका ५ सदस्य िाई आफन्तको मा 

स्िानान्तरण गररएको

४६ दाचुािा पढहरो ५ ० ४ ५ ०

नौगाड गा. पा.३ खार पाररवगर बस्ने बर्ा २९ को िक्ष्मण ढसतोिी घि जाने क्रममा सोही ठाउंमा पढहरोिे च्याढपएर बेपत्ता भएको । परुरएको अबस्िामा िाश फेिा परेको । ऐऐ.३ खारमा गोठे टमाटाको १ घर पढहरोिे 

च्याढप क्षती भएको  ।नौगाड गा.पा.३ खार चौखिेु नन्द ुठगुन्नाको २ तिे घर पणुा रुपमा क्षती भएको र अको  २ तिे घरको ४ कोठा आधा भाग भढककई बर्ा ७२ की गेउडी ठगुन्ना,ढनजकै नाढतनी मढन राम ठगुन्ना र 

ढनजको छोरी ३ मढहनाकी मन्जरर ठगुन्नाको च्याढपई घटनास्ििमा नै मकृय ुभएको, प्रहरी टोिी खढटई गएको ।

मकृय-ु ३जना बर्ा १८ की हररमती ठगुन्ना घाईते भएको ।३/२५ गते नौगाड गा.पा.५ घिे कृष्ण ढसंह धामीको घर मािीबाट ठुिो ढुङगा खस्न गई घर पणुा रुपमा क्षती भएको,ढनजकी श्रीमढत बर्ा ३६ की फागुनी धामीको 

टाउकोमा चोट अबस्िा सामान्य स्िानीय मेढडकिमा उपचार ह दंै । ढनजको घर पररवारिाई जिदेवी आ .भ.ुढवद्याियमा राढखएको । 

व्यास गा.पा.३ राप्िा बस्ने  बर्ा ५५ ढक वेि ुदेबी वढुािोकी र वर्ा ५५ की जयमती वढुािोकी  घरवाट तुसार भन्ने स्िानमा वाटोमा ढहडंीरहकेो अबस्िामा माढिबाट पढहरो आई वेि ुदेबी वढुािोकी पढहरोिे च्यापी 

बेपत्ता भएको र जयमती वढुािोकी घाईते भएको,प्रहरी टोिी खढटई गएको,खो.त. काया जारी ११:०० बजे मतृ अबस्िामा िाश फेिा परेको ।

अढपढहमाि गा.पा.४ ढव्या ढस्ित मकरर गाड हाईड्रपावको पाईप िाईनमा साईड हनेा खढटएको अबस्िामा ढभर माढि बाट ढुङगा खसी बर्ा २६/२७ को गणेश ढसंह बोहोरा िाई िाग्न  जांदा स्िानीय द्धारा उपचारको 

िागी िढटनाि स्वास््य चौकी ल्याउदै गदाा बाटोमा नै मकृय ुभएको । 

मामाा गा.पा.२ मटेिा बस्ने बखृिाि भिको खरिे छाएको २ तिे घर भढककन गई ढनजको श्रीमढत बर्ा ४७ की पदमा भि घाईते भई उपचारको िागी स्वास््य चौकी िढटनाि तफा  ल्याउदै गरेको । 



पूर्ण आंशिक 

शस.ि. शजल्ला घटिा शििरर् मृत्यु बेपत्ता घाईते 

भौशतक िशत-

शिशज घर आयोजिाको

 िती

उद्धार तथा प्रशतकायण 

भएको

तत्काल

 गिुणपिे
कै.

भौशतक िशत सािणजशिक 

पुल,सडक,शिद्यालय

४७ वैतडी वाढी ० ० ० ४ ४ मन्दीर २ प्रढतक्षािय - १

ढढकगाड खोिामा आएको बाढढिे दोगडाकेदार गा .पा.२ ढढकगाड खोिाको आसपासमा रहकेा धमाढि , ररमतोिा, भिुगाुँउ िगाएत गाउुँका सावाजढनक ४ 

वटा पाढन घि बगाएको । २)ऐ.ढस्ित खोिाको ढकनारमा रहकेा दोगडा भढुमराजको पढकक मढन्दर र चनैराज मढन्दरको गरी जम्मा -२ वटा मढन्दर र एक 

सावाजढनक प्रढतक्षािय बगाएको । मदन जोशीको घरको दढक्षण पिीको कुना भककेको , उक्त घरका १२ जना आढश्रत पररवार ढछमेकी प्रमानन्द किौढनको घरमा 

बसेको ।ढडिासैनी गा.पा.२ छेपिा ढस्ित धमा बोहराको अढबरि बर्ााका कारण घरको माढिबाट पढहरो कढच्च घर पणुा रुपमा क्षढत , उक्त घरका ८ जनाको 

पररवार ऐ.ढस्ित महशे बोहराको घरमा बसेको ,मानवीय क्षती नभएको ।

पचुौडी न.पा.९ तल्िादेही स्िीत अढबरि बर्ााको कारण घर मािीबाट पढहरो आउंदा ढनम्नानसुार क्षती भएको ।

ढनम्न 

पणुा घर-२,आंढशक - २ र जोढखम-२  ३१ जना माढनसहरुिाई ढवद्यािय र आफन्तको घरमा स्िान्तरण गरेको ।

४८ तेह्रिमु पढहरो ० ० ० १ ०
छिर गा.पा.५ िानापङु बस्ने बर्ा ४३ को ढगरीराज ढिम्बुको ढुङ्गामाटोिे बन्दै गरेको ३ तल्िे घर ढटन िगाउन बाढकुँ  रहकेोमा अढबरि परेको बर्ााको कारणिे 

परैु घर भढककई क्षढत भएको ।

४९ धनकुटा पढहरो ० ० ० १ ० महािक्ष्मी नपा ६ बस्ने बर्ा ३२ को ढदि ब. दजीको १ तिे कच्ची घर अढवरि बर्ाातको कारण पवुा पिीको वाि भढकक पणुा रुपमा क्षढत भएको ।

५० नवुाकोट पढहरो १ ० २ ४ ०

दपु्चेिर गा.पा.७ ढशखर वेशी ढस्ित ऐ.ऐ.बस्ने वर्ा ६५ को रामचन्र नेपािी र ढनजको छोरा अ . वर्ा ३५ को रामकृष्ण नेपािीको घर मािीबाट ढूङ्गा खढस राम 

चन्र नेपािी र राम कृष्ण नेपािीको घर पणुा रुपमा क्षती भएको ,राम कृष्ण नेपािीको छोरी अ . वर्ा १६ ढक अढस्मता नेपािीको घाईते भई उपचारको िागी 

काठमाण्डौ ढस्ित रमा सेन्टरमा पठाईएको ।

ढबदरु न.पा.वडा नं.१बान्रे बस्ने बर्ा ३५ को राज ुढवश्वकमााको ब्िकिे बनाएको १ तिे घरमा माढिबाट पढहरो आई घरमा क्षती पु -याई ढनजको श्रीमती अ. वर्ा 

३४ को अमतृा ढवश्वकमाा घाईते भई उपचारकोिागी ढजल्िा अस्पताि ढिशिुी नवुाकोटमा पठाईएको अवस्िा सामान्य ।

बेिकोटगढी न.पा.५ कािधारा बस्ने बर्ा ४० को ढबष्ण ुप्र.िाढमछाने करेसामा भि काट्दै गदाा घरभन्दा २० ढमटर माढिबाट पढहरो खढस ढनजिाई परेुकोमा 

स्िाढनय र प्रहरी द्वरा िास ढनकािेको । घरमा पानी रसाएकोिे बस्न नढमल्ने , ढछमेकीको घरमा बसेको

५१ भोजपरु बर्ाा ० ० ५ २ ०

पौवादमु्मा गा.पा. ४ माने डाुँडा वस्ने ढजत वहादरु राईको २ तिे घरको पढिम  तफा को वाि अढवरि वर्ााको कारण पणुा रुपमा िढड के्षढत भएको , तककाि घरमा 

वस्न सकने अवस्िा नरहकेो कारण ३ जना पररवार सढहत ढछमेकीको घरमा आश्रय ढिई वसेको ।

राम प्रसाद राई गा.पा. वडा न. ४ दि गाउ बस्ने तेज बहादरु दढजाको कढच्च घर अचानक िढड पणुा रुपमा क्षढत भएको , सोढह घर ढभि सढुत रहकेा १)बर्ा २२ को 

ढकसान दढजा (ढभिी चोट तककाि बोल्न सकने अवस्िा )। २. बर्ा १८की ररना दढजा (ढभिी चोट)  ३. बर्ा १६ की अढमता दजी (ढभिी चोट) ४. बर्ा १६ ढक 

मञ्ज ुदजी ( सामान्य ) ५. बर्ा ८ ढक ररता दजी (सामन्य ) सबै जनिाई ढजल्िा अ. भोजपरु ल्याउदै ।

५२ सल्यान पढहरो २ ० ३ १ ०

बनगाड कुढपण्डे न.पा.११ गंगटे पककी भेरी हाईवय होटेि को जगको जढमन भाढसन गई पणुा रुपमा भढककएको बर्ा १३ को यबुराज डाुँगी र बर्ा ५० को ढिि 

बहादरु रावत दबैु जना को खिुा र हातमा सामन्य चोट िाढग उपचारको िागी स्वास््य चौकी मेिकुना सखुेत तफा  पठाएको ।

छिेश्वरी गा.पा.४ जटुढुङगा बस्ने वर्ा ३२ ढक ढडल्िी ओिी र ढनजको छोरा वर्ा १२ ओमकार ओिी ऐ.ऐ.४ गगनपानी ढस्ित गाईगोरु चराई घर फका दै गदाा 

गगनपानी खोिा तने क्रममा अढबरि वर्ााको कारण एककासी माढिबाट बाढी आई आमाछोरािाई बगाएकोमा आमा नढजकै बेहोस अवस्िामा फेिा परेको र 

छोरा २०० ढमटर ति मतृ अबस्िामा फेिा परेको 

कुमाख गा.पा.४ ढसम्तािे  बस्ने वर्ा ५१ को ढििाधर शमाा बजार तफा  जाुँदा ममाखोिा तने क्रममा बगी बेपत्ता भएकोमा खोज तिास गदाा कुमाख गा .पा.२ 

शान्तीबजार ढस्ित खोिाको ढकनारमा प्रहरी र स्िाढनयको सहयोगमा ढनजिाई मतृ अवस्िामा फेिा पारेको ।

५३ ओखिढुङगा पढहरो ० ० ० ३ ४

आंढशक-४ घर पणुा -२ घर क्षती भएको ।

अढबरि बर्ााको कारण शनुकोशी गापा २ ढपपिडाडा  बस्ने मेख बहादरु तामाङको घर भन्दा माढिल्िो कान्िा िडी घरको १ तल्िा परुरएको र घर  समेत 

भाढसएको ,सो घरमा बसोबास गना नढमल्ने ह दा तककाि आश्रीत ३ जनाको पररवार ढनजकै छोरा सढबन कुमार तामाङको घरमा स्िान्तरण भई बसेको ,प्रहरी 

टोिी  खढटई गएको ।

५४ डडेल्धरुा पढहरो ० ० १ ० १
डडेल्धरुा गन्यापधरुा गा.पा.३ चोरेिा कच्ची घर बर्ाातका कारण घरको ढदवाि भढककन गई सोही घरमा बस्न गएकी ढछमेकी बर्ा १३ की कुमारी भिुको घाईते 

भई उपचारको िागी डडेल्धरुा अस्पताि डडेल्धरुा पठाएको , अवस्िा मध्यम,४ जना पररवारिाई ढछमेकीको साररएको ।

५५ रुकुम पवुा पढहरो ० ० १ १ ०

२०७८।०४।१५ गते ०१:१० बजे भमेुगाुँउपाढिका २ सैपातुङ ढस्ित मध्यपहाडी िोकमागामा ढहढडरहकेो स्िाढनय बर्ा ३० को रुढजधन बुढािाई माढिबाट 

एककाढस पढहरो आई ढुङगािे टाउकोमा िाग्दा घाईते भई उपचारकोिागी ढजल्िा अस्पताि रुकुमकोटमा ल्याउंदै ,अबस्िा गढम्भर ।

भमेु गा.पा.८ पाछावाङ वस्ने देबेन्र रोकाको अढवरि वर्ााको कारण पढहरो आई घर पणुारुपमा क्षढत भएको ,ढनजको १० जना पररवार हाि आफ्नै ढछमेकी घरमा 

वस्दै आएको,प्रहरी टोिी खढटई गएको ।

५६ कैिािी डुङगा पढल्टएको २ ३ २ २ ०

मोहन्याि गाउुँपाढिका ३ रागाुँ मिेखाबाट कणाािी नढदमा काठको डंुगामा सवार भएका १० (दश) जना माढनसहरु चौकुने गाउुँपाढिका वडा न . ०४ सखुेत 

ढस्ित स्वास््य चौकीमा बच्चािाई खोप िगाउन जाने क्रममा उक्त डंुगा पढल्टुँदा सोही डंुगामा सवार मध्ये ५ जना सकुशि २ जना घाईते र ३ जना बेपत्ता 

भएको,खो.ढज काया जारी ।

वेपत्ता -१. ऐ.ऐ. बस्ने वर्ा २० की उढमािा सिामी मगर ।  शमशत २०७८।०४।२५ गते लशचकिुहा ि.पा.३ कर्ाणली िदीको शबि भागमा लाि फेला परेको  

।

२. ऐ.ऐ. बस्ने ढनजको १० ढदनको बच्चा । 

३. ऐ.ऐ. बस्ने वर्ा २० की पावाती िापा 

१.ऐ.ऐ. बस्ने  बर्ा १९ की धनसरा सिामी मगर घाईते भई अबस्िा गढम्भर , १४:४० बजे  घटनास्ििमा नै मकृय ुभएको ।

धनगढी उ.म.न.पा.३ बोराडाडी बस्ने बर्ा २८ को परुन राना पेन्टको काम गरी घर फका ने क्रममा मोहना नदी तने क्रममा बगाई बेपत्ता भएको । प्रहरी टोिी द्वरा 

खोजी जारी ।

५७ रुकुम पढिम पढहरो १ ० २ १ ०

मढुसकोट न.पा. ३ खरखरे ढस्ित मध्य पहाडी िोकमागामा सडक माढिबाट सखु्खा पढहरो सानीभेरी गा .पा. ११ बस्ने बर्ा ५५ ढक देउरुपा खड्का र ऐ मढुसकोट 

न.पा.  ३ माछमी बस्ने बर्ा अ. ४९/५० को िाि बहादरु खड्का पैदि ढहडीरहकेा अवस्िामा माढिबाट पढहरो आई च्याढपई परुरएको भन्ने खबर प्राप्त ह नसाि 

प्रहरी टोिी खढटई गई ढनजहरुिाई उद्धार गरी उपचारको िाढग ढज .अस्पताि रुकुम पढिम  पठाईएको , अबस्िा गढम्भर ।

आठढबसकोट न.पा. वडा नं.०७ डाफे बस्ने डण्डे कामीकी श्रीमढत २ वटा छोरा र छोरी बर्ा ९ की िाि मढत कामी आफ्नै घरमा सढुतरहकेो अवस्िामा अढबरि 

बर्ााका कारण १ तिे खरिे छाएको कच्ची घर भककन गई ढनजकी छोरीको मकृय ुभएको र अन्य सकुशि रहकेो , प्रहरी टोिी घटना स्ििमा खटी गएको । 

०५।११ गते राती २०:४५ बजे प्रतापपरु गा.पा. २ काढिटोिा ढस्ित खजरुा खोिामा आएको बाढीिे ४०/४५ वटा घरमा पानी पसेको र उच्च जोढखम 

भएकोिे ऐ. बदाघाट न.पा. १४ बसोबास ढस्ित पढबिा आधारभतु ढबद्याियमा २१० जना माढनसहरु सरुढक्षत स्िानमा सरेको , पानीको सतह घटदो क्रममा 

रहकेो,प्रहरी टोिी खढटई गएको ।

५८ रसवुा पढहरो ५ ० १ ५ ०

गोसाईकुण्ड गा.पा. ५ परुानो स्याफु्रमा बस्ती मािीबाट ढुङ्गाहरु खसी ४ घर पणुा क्षती,७ घर सामान्य क्षती भएको ,मानढवय के्षती नभएको ,सामान्य वर्ाा भैरहकेो 

र पनुः ढुङ्गा खस्न सकने जोढखम रहकेोिे  आफन्तको साररएको ।  ०४/३० गते अं. १२:४५ बजेको समयमा िाङटाङबाट स्याफू्र फका ने क्रममा रसवुा 

गोसाईकुण्ड गा.पा. ४  मािीबाट ढुङ्गा खसी िाग्दा धाढदङ घर भएको बर्ा ४५ को राज ुिामािाई िाग्न जाुँदा गम्भीर घाईते ,,घाईतेिाई उद्दारको िाढग हे .क. 

सुँग समन्वय भईरहकेो ।

ऐ. १९:३० बजे ढनज घाईतेको मकृय ुभैसकेको ,घटनास्िि सरुढक्षत राढखएको ,िाश ल्याउने पहि भईरहकेो ,७ घण्टा पैदि िाग्ने ।

०५।०३ गते नौकुण्ड गा.पा. ५ कोिडाडा बस्ने श्याम ब.गिान(तामाङ) को घरमािीबाट पढहरो आई घर परुरन जांदा ५ जनाको पररवार  रहकेो भन्ने बुढिएको , 

बर्ा ३६ को श्याम ब.गिान(तामाङ) िाई घाईते अवस्िामा उद्धार गरर ,उपचारको िागी  ढिशिुी अस्पताि िगेकोमा िप उपचारको िाढग काठमाण्डौ रमा 

सेन्टर ल्याईएको , ढनजको श्रीमती बर्ा ३२ ढक कमिा गिान, छोरी बर्ा ८ की सकु माया गिान बर्ा ११ की सोढफका गिान  र बर्ा ७ को छोरा आढर्श 

गिानको मतृ अवस्िामा िाश फेिा परेको ।

५९ गुल्मी पढहरो ० ० १ ० ०

४।२९ गते वर्ााका कारण मसुीकोट न .पा. १ िामा बस्ने बाि कृष्ण ढघढमरेको कच्ची गोठ भककन जाुँदा गोठमा बाधीराखेको भैसीको पाडा १ च्यापी मकृय ु

भएको, चौपायको उद्दार गने क्रममा ढनजकै छोरा वर्ा २३ को सबुास ढघढमरे घाईते भई उपचारको िागी िढुम्बनी मेढडकि किेज पाल्पा पठाइएको , अवस्िा 

मध्यम ।

६० कढपिवस्तु खोिािे वगाई १ ० ० ० ०

४।२८ गते बाणगंगा न.पा. ९ चौवा खोिा अघााखाची बाट बुटवि तफा  आउदै गरेको िु .२ च ५९०० न. को ढपक अप बोिेरोमा सबार रुपन्देही उ .म.न.पा.१२ 

नयाुँगाउ बस्ने बर्ा ४२ को पशपुढत पौडेि खोिामा पाढनको बहाब के कढत छ भढन नाप्न जाने क्रममा सोढह खोिािे बगाई बेपत्ता भएकोमा ०४।३१ खो.त. गदै 

जाने क्रममा महाराजगंज न .पा.८ ढसंग्राहा वाणगंगा नढदमा उक्त िाश फेिा परेको ।

६१ न.प.पढिम अढबरि बर्ाा २ ३ २ २ ०

प्रतापपरु गा.पा. ५ धमौिी बस्ने बर्ा ७० िखराज भेढडयारको माटोको गारो र खप्टािे छाएको कढच्च घर अढबरि बर्ाको कारण भढककन गई ढनम्न दईु जना 

ब्यक्तीहरु च्याढपएको अवस्िामा रहकेो ढनजहरुिाई उद्धार गरी उपचारको िागी सढहद स्मतृी सामदुाढयक अस्पताि पठाईएको ,१ प्रातापपरु गा.पा. ५ धमौिी 

बस्ने बर्ा ७० िखराज भेढडयार र श्रीमती बर्ा ६५ को िािदेही भेढडयार घाईते, अवस्िा मध्यम । 

५।०१ गते ससु्ता गा.पा.-३ रेवा ढस्ित नारायणी नदीमा ढनम्न स्िान बस्ने ढनम्न नाम िर वतन भएका ५ जना ब्यढक्तहरू काठको डुङ्गामा माछा माना गएकोमा 

उक्त व्यढक्त सवार डुङ्गा नढदमा पढल्टन गई डुङ्गामा सवार २ जना बेपत्ता, ३ जना ब्यढक्तहरु पौडी खेिी शकुसि बाढहर ढनस्कीएको ,प्रहरी टोिी खढटइ 

गएको,बेपत्ताको खो.त काया जारी ।

१) न.प.पढिम ससु्ता गा.पा.३ रेवा बस्ने वर्ा -४३ को मंगि ढबन डुढब बेपत्ता ( डंुङ्गा साह  आफै) २) भारत ढबहार भैसािोटन बस्ने नाम िर नखिेुको वर्ा - 

३० को परुुर् ब्यढक्त डुढब बेपत्ता । अन्य ३ जना पौडी खेिी बाहरर ढनढस्कएको 

६२ बैतडी पढहरो ० ० ० २ ०
पाटन न.पा.१० डुब्के बस्ने हका  बहादरु कुवर र ढहकमत कुवरको कढच्च घरको माढिबाट पढहरो आई घर पणुा रुपमा क्षढत भएको ,भैसी ३ वटा, गाई २ वटा, बाख्रा 

५ वटा, कुखरुा २५ वटा समेत क्षढत भएको ।

६३ वाुँके अढबरि बर्ाा ० ० ० ११



पूर्ण आंशिक 

शस.ि. शजल्ला घटिा शििरर् मृत्यु बेपत्ता घाईते 

भौशतक िशत-

शिशज घर आयोजिाको

 िती

उद्धार तथा प्रशतकायण 

भएको

तत्काल

 गिुणपिे
कै.

भौशतक िशत सािणजशिक 

पुल,सडक,शिद्यालय

६४ दैिेख पढहरो ० ० ३ ० ०

गुराुँस गा.पा.१ मैनखोिा कणाािी राजमागा ढस्ित दलु्ि ुदैिेख देढख सखुेत तफा  जादै गरेको क .प्र.०४९१ नम्बरको फोसा गाढडमा बर्ााको कारण माढि बाट 

अचानक ढुङगा खस्न गई सोढह गाढडमा सवार ढब .न.न.पा.९ िाढटकोइिी बस्ने बर्ा ४६ को चन्र बहाद ुविी घाईते भएको अबस्िा सामान्य ,ऐ.ऐ. वडा न.२ 

बस्ने बर्ा ६५ ढक बाटु विी बायाुँ अवस्िा सामन्य , द.ुन.पा.२ बस्ने बर्ा ३३ढक पे्रमकिा िापा सरररको घाईते।अवस्िा बोल्न नसकने , ३ जना घाइतेिाई 

उपचारको िाढग सखुेत तफा  पठाईएको , बाटो सचुारु

६५ ढसन्धिुी बाढी ० १ ० ० ०
गोिन्जोर गा.पा.२ ढस्ित रहकेो ढवढत्तजोर खोिामा बर्ा .४८/५० को पणुा बहादरु काकी ऐ.३ मढुका बेसीबाट हढसयाुँ बनाई घर फढका दा ढवढत्तजोर खोिा तने क्रममा खोिािे बगाई बेपत्ता भएको ,खो.त. जारर । 

९३ ४४ ९९ ७७६ १६८

  

जचमा



 

नेपाल सरकार 

गृह मन्त्रालय 

राष्ट्रिय आपत्काष्ट्लन कायय सचंालन केन्त्र 

राजमागय अबरुद्ध ष्ट्ििरण- 

ष्ट्मष्ट्ि २०७८।०५।१२ अध्यािष्ट्िक समय १७:०० बजे 

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

१ १ नं. प्रदेश  
मोरङ्ग २०७८।०३।१८ रतुवामाई न.पा.३ चौकीघाट हुलाकी राजमागग बाढीको कारण पलु कटान गरेको ।  

खोटाङ्ग २०७८।०५।११ हलेसी तुवाचङ्ुग न.पा.१ कटुवा मध्य पहाडी लोकमागग पहहरोको कारण  अवरुद्ध भएको  ।  

२ 
वागमती 

प्रदेश  

हस.पा. 

२०७८।०३।०५ भोटेकोशी गा.पा. २ हलहपङ हहमररभर हाईड्रोपावर जाने  हचनवाट आयात गरी ल्याउने सवारी साधन पणुग   

२०७८।०५।०६ वाह्रहवसे न.पा.९ जरेु  अरहनको राजमागग माथीबाट पहहरो आई अबरुद्ध भएको । One Way सचुारु 

२०७८।०४।१८ भोटेकोशी गा.पा. २ हचत्रे अरहनको राजमागग सडक भाहसन गई अबरुद्ध भएको । One Way सचुारु 

हचतवन 
२०७८०३।२० ईच्छाकामना गा.पा ३ हिहललङ   पथृ्वी -राजमागग  लम्वाई ३० मीटर चौडाई १६ मीटर भाहसएको कारण  One Way सचुारु 

 भ.म.न.पा.२९  चौधहकलो नारायणघाट-मगु्लीङ् पहहरोको कारण  अवरुद्ध भएको  । One Way सचुारु  

मकवानपरु २०७८।०५।१० ईन्द्रसरोवर गा.पा.२ हसमखोला  हभमिेदी -काठमाण्डौं पहहरोको कारण  अवरुद्ध भएको  ।  

काभ्रे  २०७८।०३।१७ रोशी गा.पा.१२ माच्मेखोला  हव.हप. राजमागग  लेदो आईरहने हुनाले एकतहिग  मात्र सचुारु हुने  One Way सचुारु 

हसन्द्धलुी  
२०७८।०४।१९ गोलाञ्जोर गा.पा.७ भालखुोला हब.पी राजमागग पहहरोको कारण  अवरुद्ध भएको  । One Way सचुारु 

२०७८।०५।११ हिक्कल ग.पा. ६ वदु्धबारी मध्यपहाडी लोकमागग  पहहरोको कारण  अवरुद्ध भएको  ।  

३ 
गण्डकी 

प्रदेश  

मनाङ्ग २०७८।०३।०१ नासो गा.पा.३ र ९ धारापाहन मनाङ्ग-बेहसशहर पहहरोको कारण  अवरुद्ध भएको  ।  

कालकी २०७८।०५।०८ माछापचु्रे गा.पा.७ घटे्टखोला पोखरा - बाग्लुङ  पहहरो आई पुणग रुपमा अवरुद्ध One Way सचुारु 

मलुताङ  २०७८।०५।०५ छासाङ गा.पा. ४ घोप्टेहभर  वेहनजोमसोम सखु्खा पहहरो आई अवरुद्ध भएको । One Way सचुारु 

न.प.पवुग 

२०७८।०५।११ गैडाकोट न.पा.९ थमु्सी नारायणघाट-बुटवल पानीको बहाव बढेको कारण अबरुद्द ।  

२०७८।०५।११ हबनय हत्रबेणी गा.पा.२ दाउन्द्न े नारायणघाट-बुटवल पहहरो गई सडक अबरुद्ध भएको । One Way सचुारु 

२०७८।०५।११ गैडाकोट न.पा.१० सशस्त्र बेश क्याम्प नारायणघाट-बुटवल पानीको बहाव बढेको कारण अबरुद्द ।  

२०७८।०५।११ गैडाकोट न.पा.९ तेईस लमतृी पलु नारायणघाट-बुटवल डाईभसगन बगाएको कारण अबरुद्द ।  

२०७८।०५।११ गैडाकोट न.पा.११ भेडाबारी नारायणघाट-बुटवल पानीको बहाव बढेको कारण अबरुद्द ।  

४ 
लहुम्बनी 

प्रदेश 

न.प.पहिम 

२०७८।०५।११ सनुवल न.पा.४ तुररया खोला नारायणघाट-बुटवल तुररया खोलाको पहक्क पलु भााँहचएको ।  

२०७८।०५।११ बदगघाट न.पा.१० लन्द्डनहिज नारायणघाट-बुटवल कल्भटग भाहसएको कारण अबरुद्द ।  

२०७८।०५।११ सनुवल न.पा.५ कन्द्कही नारायणघाट-बुटवल कल्भटग भाहसएको कारण अबरुद्द ।  

२०७८।०५।११ रामग्राम न.पा.१६ अमहवा बदगघाट-बुटवल पलु  भाहसन सक्ने हुनाले ।   

रुपन्द्देही २०७८।०५।११ देबदह न.पा.९ घोडाहा बदगघाट-बुटवल घोडाहा खोलाको पलु भााँहसएको कारणले भएको ।  

५  २०७८।०३।०४ वहुढनन्द्दा न.पा.२ दाङसाघुाँखोला    मातगडी-कोल्टी  नहदले सडक कटान गरेको पूणगरुपमा  अवरुद्ध भएको   



 

 

सदुरुपहिम 

प्रदेश  

वाजरुा 

 

२०७८।०३।२७  वहुढगंगा न.पा.१ अमकोट  सांिे - मातगडी  पहहरो गई सडक अबरुद्ध भएको ।  

२०७८।०५।१२ चोरपाहट गा.पा.६ दनुी बाहर डोटी - सांिे  पहहरो गई सडक अबरुद्ध भएको ।  

अछाम  २०७८।०५।१२ पञ्चदेवल हबनायक न.पा.३  मंगलसेन -सखुेत  पहहरो गई सडक अबरुद्ध भएको ।  

कैलाली २०७८।०५।११ चरेु गा.पा. ५ खाहनडांडा  हभमदत्त राजमागग  पहहरो गई सडक अबरुद्ध भएको । One Way सचुारु 

दाचुगला २०७८।०५।१२ दाचुगला शैल्यहशखर न.पा.६ ददुलुीगाड गोकुलेश्वर–दाचुगला पहहरो गई सडक अबरुद्ध भएको ।  



 

नेपाल सरकार  

गृह मन्त्रालय 

राष्ट्रिय आपत्काष्ट्लन कायय सचंालन केन्त्र 

मनसनुजन्त्य घटना ष्ट्ििरण - 

                                                                                                                                                                                 २०७८।०५।१२ गते समय -१७:०० बजे सम्म 

ष्ट्स.नं. घटना ष्ट्मष्ट्त ष्ट्जल्ला स्थान 
घटनाको 

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

१ २०७८।०५।१२ रौतहट 

दरु्गाभर्वती 

र्ग.पग. -५ 

बडहबगा 

डुवगन ० ० ० ० 

दरु्गाभर्वती र्ग.पग. -५ बडहबगा र्गउँमग बगर्मती खोलगको पगनी  ३ फिट पस्न 

र्ई डुवगनमग परर अ.ं २० घर धरुी फवस्थगफपत भई मगफनस हरु ऐ.फस्थत बगर्मती 

खोलगको बगधमग सरुफित  स्थगनमग बगँस र फिपगलको टहरग बनगई बसेको ।  

 

२ २०७८।०५।१२ वफदायग  

वगंसर्ढी 

न.पग.४ 

/ठगकुरबगबग 

न.पग.६  

अफवरल 

बर्गा 
० ० ० ० 

वगंसर्ढी न.पग.४ मग अफबरल बर्गाको कगरण २ घरमग िती परु्ी जोफखममग 

रहकेोले फनजहरुको ५ पररवगर फिमेकी को मग र ७ जनग पगल टगंर्ेर बसेको, 

ठगकुरबगबग न.पग. ६मग बर्गातको कगरण १ घर िती भई जोफखम रहकेोले ५ 

जनग आिन्तको घरमग बसेको,प्रहरी टोली खफटई र्एको । 

 

३ २०७८।०५।१२ न.प.पफिम  
प्रतगपपरु र्ग.पग. 

२ कगफलटोलग 
वगढी ० ० ० ० 

रगती २०:४५ बजे प्रतगपपरु र्ग.पग. २ कगफलटोलग फस्थत खजुरग खोलगमग 

आएको बगढीले ४०/४५ वटग घरमग पगनी पसेको र उच्च जोफखम भएकोले ऐ. 

बदाघगट न.पग. १४ बसोबगस फस्थत पफबिग आधगरभतु फबद्यगलयमग २१० जनग 

मगफनसहरु सरुफित स्थगनमग सरेको, पगनीको सतह घटदो क्रममग रहकेो । 

 

४ २०७८।०५।१२ फसरगह 
धनर्फढमगई 

न.पग. ६ 

अफबरल 

बर्गा 
० ० ० १ 

धनर्फढमगई न.पग. ६ बस्ने बेचरुगम मोचीको घरफभि पगनी  पसी घरपणुा रुपमग 

ढलेको, पररवगर संख्यग ५ जनगलगई क्लब घरमग बस्ने ब्यवस्थग फमलगईएको, 

प्रहरी टोली खफटई र्एको । 

 

५ २०७८।०५।१२ वगंके  
फवफभन्न वडग 

एररयग 

अफबरल 

बर्गा 
० ० ० १० 

अफबरल बर्गाको कगरण डुडुवग र्ग.पग.३ वनरकटवगमग ७ घर पणुा िती भएको,र 

सोनगरी र्ग.पग.४ फवफभन्न वडगमग र्री ४ घर पणुा िती भएको,प्रहटी टोली 

खफटईर्एको,मगफनसहरु सरुफित स्थगनमग सगररएको । 

 

६ २०७८।०५।१२ सप्तरी  
डगक्नेश्वरी 

न.पग.वगड न.ं८  

घर 

भत्केको 
० ० १ १ 

 

डगक्नेश्वरी न.पग.वगड नं.८ फस्थत परुगनग पफक्क घरको पवुा तिा बगट आधी भगर् खसदग 

३५ फक फजविी कुमगरी यगदव को खटु्टग र ढगरमग चोट अवस्थग समगन्य स्थगफनय 

फकलफनकमग उपचगर भईरहकेो घरको अन्य कोही सदस्य घगईते नभएको घर पणुा 

रुपमग भत्केको ।  

 



७ २०७८।०५।१२ सलगाही 
र्ोडैतग न.पग. २ 

बेलवग 

अफबरल 

बर्गा 
० ० १ २ 

र्ोडैतग न.पग. २ बलेवग जब्दी बस्ने कगमेश्वर रगउतको कफच्च घर अफबरल बर्गाको 

कगरण भफत्कदग,कगमेश्वर रगउत समते सगमगन्य घगईते भई स्थगफनय मेफडकलमग उपचगर 

पिगत घर िकीएको, फनज सफहत ८ जनगको पररवगर आफ्न ैअको घरमग सरेको,प्रहरर 

टोली खफटई र्एको ।र्ौडेतग न.पग.६ मग १ वटग कफच्च घर पणुा िती भएको । 

 

८ २०७८।०५।१२ फसन्धलुी  
र्ोलन्जोर 

र्ग.पग.२ 
वगफढ ० १ ० ० 

र्ोलन्जोर र्ग.पग.२ फस्थत रहकेो फवफिजोर खोलगमग बर्ा .४८/५० को पणुा बहगदरु 

कगकी ऐ.३ मफुका बेसीबगट हफसयगँ बनगई घर िफका दग फवफिजोर खोलग तन े क्रममग 

खोलगले बर्गई बपेिग भएको,खो.त. जगरर ।  

 

९ २०७८।०५।१२ दगङ 

तुलसीपरु 

उ.म.न.पग.१० 

बनर्गउ 

अफबरल 

बर्गा 
० ० १ १ 

तुलसीपरु उ.म.न.पग.१० बनर्गउ बस्ने वर्ा ६१ को लच्िु चौधरीको कच्ची घर 

अफबरल बर्गाको कगरण घर भत्की फनज लच्िु चौधरी परुीन र्ई घगईते भई स्थगफनय 

बगसी र प्रहरीले उद्धगर र्री पगल्पगली मफेडकल हल तलुसीपरु दगङमग ल्यगई उपचगर 

भई रहकेो अबस्थग सगमगन्य ।  

 

लमही न.पग.७ 

बनघसु्री 

अफबरल 

बर्गा 
० ० ० १ 

लमही न.पग.७ बनघसु्री बस्ने वर्ा २७ को मकेुश चौधरीको घर अफबरल बर्गाको 

कगरण भत्की पणुारुपमग िफत भएको । 
 

१० २०७८।०५।१२ न.प. पवुा  
हुप्सेकोट र्ग.पग. 

४ चौहगन 
पफहरो ३ ० ० ० 

हुप्सेकोट र्ग.पग. ४ चौहगन टोल भन्ने स्थगनमग रगफत परेको अफवरल वर्गातको कगरण 

ऐ स्थगनमग रहकेो ५ घर धरुी मगफथ पफहरो आई जोफखम भएकोले ५ घरधरुीमग भएकग 

२२ जनग पररवगरलगई ऐ,फस्थत रहकेो जलदवेी यवुग क्लवको भवनमग स्थगनगन्तरण 

र्रेको । 

हुप्सेकोट र्ग.पग. ४/५ पोखरग भन्न ेस्थगनमग सखु्खग पफहरो जगँदग लखनगउ र ररतगह 

भन्ने रगते खोलग र फर्रुवगरी खोलगको दोभगन थफुनएको,लखनगउ भन्ने स्थगनको बस्ती 

उच्च जोफखममग रहकेोले स्थगफनयवगसीहरुले वस्ती िगडी सरुफित स्थगनमग सरेको । 

अं.१३०० बजे उक्त थफुनएको खोलग थफनएको स्थगन भन्दग मगफथबगट ओभर फ्लो 

भई आिै बर्ेको,हगलको अवस्थग सगमगन्य रहकेो । 

५/११ र्ते हस्त बहगदरु पलुगमीको घर मथीबगट पफहरो आई घर परुरदग  फनज हस्त 

बहगदरु पलुगमी घगईते भएको, सोही घरकग ३ जनग बपेिग भएकोमग १२ र्ते 

अं.१५:१० बजेको समयमग बेपिग भएकग फतन ैजनग मतृ अवस्थगमग ऐ.स्थगनमग िेलग 

परेको । 

 

११ २०७८।०५।१२ झगपग 

र्ौरीर्ंज र्ग.पग. 

१ रंर्ेथगन 
वगफढ ० ० ० ० 

र्ौरीर्ंज र्ग.पग. १ रंर्ेथगन फस्थत मगईखोलगमग आएको बगढीले उक्त खोलगमग 

लर्गएको अ.ं ३५/४० फमटर बगँध कटगन र्द ै खतेमग आईपगु्न लगर्केो, पगनीको 

बहगव अझै बढ्न र्एमग नफजकै रहकेो धगन खतेी तथग अं. ३ फकफम दफिण मगहगभगरग 

तथग कुफन्जबगरी एररयगमग रहकेो अं. ८०/९० घर डुबगनको उच्च जोफखममग 

रहकेो,बगध बगध्न ेतिा  स्थगफनय फनकगय संर् समन्वय भई रहकेो 

 

झगपग र्ग.पग. ५ 

पन्थपगडगको 
वगफढ ० ० ० ० 

झगपग र्ग.पग. ५ पन्थपगडगको १२ घर डुबगनमग परेको, वर्गाको पगफन अ. २ फिट 

जमेको,  जमेको पगफन फनकगसको लगफर् सम्बफन्धत फनकगयसँर् समन्वय भई रहकेो 
 



१२ २०७८।०५।१२ कैलगली 

धनर्ढी 

उ.म.न.पग.३ 

बोरगडगडी 

बगढी ० १ ० ० 

धनर्ढी उ.म.न.पग.३ बोरगडगडी बस्ने बर्ा २८ को परुन रगनग पने्टको कगम र्री घर 

िका ने क्रममग मोहनग नदी तने क्रममग बर्गई बेपिग भएको । प्रहरी टोली द्वरग खोजी 

जगरी । 

 

र्ोदगवरी न.पग.४ पफहरो ० ० ० १ 
र्ोदगवरी न.पग.वडग न.४ दोर्डे बस्ने डम्बर फसह बडैलगको घर र र्ोठ पफहरोले 

लर्ेको,दईुटग बगख्रग बर्गएको र्गइको बगच्िीको िफत भएको । 
 

जम्मा ३ २ ३ १७   

 


