
सिन्धुपाल्चोक सिल्ला बाह्रसबिे नं.पा- ८ मानेश्वारामा असिरल बर्ाातको कारण ५ घर 

उच्च िोसिममा 

मिमि २०७४।०३।०९ गिे रािी आएको अमिरल बर्ाािको कारण मि.मि.पा बाह्रमबिे नं.पा- ८ िानेश्वारा मथिििा रहकेो 

बथिी उच्च िोमिििा रहकेो भन्ने िबर २०७४।०३।१० गिे अन्दािी ११:३० बिकेो िियिा ई.प्र.का बाह्रमबिेिा 

िानिकारी प्राप्त हुन िाि त्यहााँबाट प्र.ना.मन किाणडिा टोली िमटन गई उक्त थिानको मनररक्षण ििा अिलोकन गदाा 

५ िटा घर अमि िोमिि अिथिािा रहकेो र ९ िटा घर िािन्य अिथिािा रहकेो हुदााँ उक्त थिानका बामिन्दाहुललाई 

िरुमक्षि थिानिा गई िरुमक्षि िाि बथनको लामग िझाईाई बुईाग गररएको ििा मनझान ्यमक्तहुलका घर उच्च िोमिििा 

रहकेो ई.प्र.का बाह्रमबिेबाट यि कायाालयिा िानकारी प्राप्त भएको छ। 

असत िोसिममा रहेका घरहरु 

तपसिल:  

 मिल्ला मि.पा बाह्रबोिे न.ंपा – ८ िानेश्वारा बथने बर्ा २८ की कमििा भण्डारीको ढुङ्गा िाटोको गाह्रो भएको टीनले छाएको 

२ कोठे कच्ची घर अन्दािी ४,००,००० ( चार लाि) बराबरको क्षमि र घर भन्दा िामिबाट पमहरो आउने उच्च िोमिििा 

रहकेो अिगि गररन्छ । 

 ऐ.ऐ बथन ेबर्ा ३९ को टेक बहादरु भण्डारी ढुङ्गा िाटोको गाह्रो भएको मटनको छानो भएको ४ कोठे कच्ची घर अन्दािी 

िलू्य ४,००,००० (चार लाि) बराबरको क्षमि भएको र घर छेउको िमिन भामिएको अिगि गररन्छ । 

 ऐ.ऐ बथने बर्ा ५४ को भीि बहादरु भण्डारीको मटनले बारेको मटनको छानो भएको २ कोठे एक िल्ले कच्ची घर अन्दािी 

४,००,००० (चार लाि) बराबरको क्षमि र घर अगाडीको आाँगन भामिएको अिगि गररन्छ । 

 ऐ.ऐ बथन ेबर्ा ४८ को िारा बहादरु भण्डारीको ढुङ्गा र मििेनटको गाह्रो भएको मटनको छानो भएको ४ कोठे पक्की घर 

अन्दामि िलु्य ५,५०,००० ( पाच लाि पचाि हिार) बराबरको क्षमि भएको र िमिन भामिएको अिगि गररन्छ । 

 ऐ.ऐ बथने बर्ा ३८ को केशब भण्डारीको ढुङ्गा िाटोको गाह्रो भएको मटनको छानो भएको चार कोठे २ िल्ले कच्ची घर 

अन्दामि िलु्य ५,००,००० ( पाच लाि) क्षमि र घर पछाडीको मडल भामिएको अिगि गररन्छ । 

िामन्य िोसिममा परेका घर क्षसतको सििरण  

तपिील: 

 ऐ.ऐ बथने मबष्ण ुबहादरुको घर िािन्य िोमिि, ऐ.ऐ बथन ेदल बहादरु भण्डारी को घर िािन्य िोमिि, ऐ.ऐ बथन ेकल्पना 

भण्डारीको घर िािन्य िोमिि, ऐ.ऐ बथने यज्ञ बहादरु भन्डारीको घर िािन्य िोमिि, ऐ.ऐ बथने ियुा बहादरु िड्काको हर 

िािन्य िोमिि, ऐ.ऐ बथने िमुनिा िड्काको घर िािन्य िोमिि, ऐ.ऐ बथने िभुार् िड्काको घर िािन्य िोमिि, ऐ.ऐ 

बथने िीिा भण्डारीको घर िािन्य िोमिि, र ऐ.ऐ बथन ेदिेेन्र भण्डारी ििेिको ढुङ्गा िाटोको गाह्रो भएको िथिाको छानो 

भएको, उक्त थिानको िमिन भामिन गएको र पनु: अमिरल बर्ाा भएिा पमहरो िान िक्ने िोमिि रहकेो िािै उल्लेमिि 

पमहरो ििा िमिन भािीई हाल कुनपैमन िनधन ििा चौपायाको क्षमि नभएको अिगि गराईन्छ । 

                                  स्रोि : मिल्ला आपिकामलन काया िञ्चालन केन्र, चौिारा िााँगाचोकगमढ न.ंपा, मिन्धपुाल्चोक 


