
अविरल िर्षाको कषरणले विन्धुपषल्चोक विल्लष बषह्रवबिे नं.पष – ५ िम्बु वचते्र बिषर वथित 

पविरो िषाँदष १० घर टिरषमष  क्षवत भएको बषरे पणूा वििरण  

    मिमि २०७४।०५।२६ गिे अ:०३:०० बजकेो सियिा मजल्ला मसन्धपुाल्चोक बाहृमबसे नगरपामलका वडा नम्बर ५ 

जम्ब ुमथिि  अमबरल बर्ााको कारण मसगाचे ठाडो खोलािा आएको बाढीले मनम्न थिान मनम्न िामनस हरुको घरिा 

क्षेिी भएको भन्ने खबर प्राप्त हुन साि ई.प्र.का बाह्रमबसेबाट प्र.मन.को किाण्डिा ६ जनाको टोली खमटगई क्षमि भएको 

पणुा मववरण ििा सो थिानिा िानमबय क्षेमि नभएको , मनम्न चौपाय ,धनिाल क्षेिी भएको र अन्य घर हरू जोमखििा 

नरहकेो  उक्त थिान ई.प्र.का बाह्रमबसेबाट यस का.बाट ७ मक.मि.उिर पने व्यहोरा मजल्ला आपिकामलन कायासञ्चालन 

केन्रिा प्राप्त भएको अवगि गराईन्छ । 

तपविल : 

१,मजल्ला मसन्धपुाल्चोक बाह्रमबसे नगर पामलका वडा नम्बर ५ बथने बर्ा ३७ को राि ब.िािाङको ढुङ्गा िाटोले बनेको 

जथिाले छाएको एक िल्ले कच्ची टहरा पणुा रुपिा क्षमि भएको र सो घर छेउिा बाधेको ६ वटा बाख्रा परुीएको, घर पणुा 

रुपिा क्षिी अन्दाजी िलू्य रु २,००,००० ( दईु लाख) उक्त घरिा पररवार संख्या ५ जना रहकेो  । 

२,ऐ.ऐ.बथने वर्ा ७५ की  सुन िाया िािाङको एक िल्ले जथिाले छाएको जथिाले मन बारेको कच्ची टहरोिा २ वटा 

बाख्रा परुीएको घर पणुा रुपिा क्षिी भएको, घरिा रहकेो अन्नपाि लत्ताकपडा भाडाविान सििे बाढीको भलेले परुी पणुा 

रुपिा क्षमि भएको र अ.ि.ुरु.  ८०,००० (असी हजार) पररवार संख्या १ जना रहकेो छ । 

३,ऐ.ऐ.बथने बर्ा ३५ सकु्र श्रेथठको जथिाले छाएको जथिाले नै बारेको एक िल्ले कच्ची टहरोिा भले पमस मकराना पसल 

अ.ि ू१,५०,०००(एक लाख पचास हजार) बराबर क्षिी भएको पररवार संख्या ४ जना रहकेो छ। 

४,ऐ.ऐ.बथने बर्ा २४ को  नारायण श्रेष्ठको जथिाले छाएको कच्ची जथिाले नै बारेको एक िल्ले कच्ची घर टहरोिा भले 

पमस मकराना पसल अ. ि ू१,५०,००० (एक लाख पचास हजार) बराबर क्षिी भएको र पररवार संख्या ४ जना रहकेो छ।  

५,ऐ.ऐ.बथने बर्ा ३७ को  मनि पासाङ िािाङको जथिाले छाएको कच्ची टहरोिा भले पमस ल.क.भडा बिान अन्नपाि 

गरी अ.ि.ुरू. १,५०,००० (एक लाख पचास हजार)  बराबर क्षिी भएको र पररवार संख्या २ जना रहकेो छ । 

६,ऐ.ऐ.बथने बर्ा ३० को चन्र ब.श्रेष्ठको जथिाले छाएको जथिाले नै चाएको एक िल्ले कच्ची टहरोिा भले पमस 

ल.क.भडा बिान अन्नपाि गरी अ.ि.ुरू. १,००,००० ( एक लाख बराबर) क्षमि भएको पररवार संख्या ३ रहकेो छ । 

७,ऐ.ऐ.बथने बर्ा ३८ को मभि ब.िािाङको जथिाले छाएको जथिाले ने बारेको एक िल्ले घर कच्ची टहरोिा भले पमस 

ल.क.भडा बिान अन्नपाि गरी अ.ि.ुरू.  १,००,००० (एक लाख पचास हजार बराबर) क्षिी भएको र पररवार संख्या ६ 

जना रहकेो छ । 



८,ऐ.ऐ.बथने बर्ा ३२को  चक्र ब.िािाङको जथिाले छाएको जथिाले नै बारेको एक िल्ले कच्ची टहरोिा भले पमस 

ल.क.भडा बिान अन्नपाि गरी अ.ि.ुरू. १,००,००० (एक लाख बराबर)  क्षिी भएको र पाररवार संख्या ३ जना रहकेो 

छ । 

९,ऐ.ऐ.बथने  बर्ा २८ की समिाला श्रेष्ठको जथिाले छाएको जथिाले नै बारेको कच्ची घर टहरोिा भले पमस ल.क.भडा 

बिान अन्नपाि गरी अ.ि.ुरू ७०,००० (सत्तरी हजार )बराबरको क्षेिी भएको र पररवार संख्या ३ जना रहकेो छ । 

१०,ऐ.ऐ.बथने बर्ा ५६ की मनिा डोल्िा िािाङको जथिाले छाएको जथिालेनै बारेको एक िल्ले  कच्ची घर टहरोिा 

भले पमस ल.क.भडा बिान अन्नपाि गरी अ.ि.ुरू ६०,००० (साठ्ठी हजार ) बराबरको क्षिी भएको र पररवार संख्या २ 

जना रहकेो जानकारी प्राप्त भएको छ । 

स्रोत : विल्लष आपतकषवलन कषर्ा िञ्चषलन केन्र, चौतषरष िषाँगषचोगवि नं.पष, विन्धुपषल्चोक 

 

 

 

 


