
सिन्धुपाल्चोक सिल्ला बाह्रसबिे नगरपासलका नं.पा – ७ मा पसिरो िााँदा २ ओटा घर पुररयो, अन्दािी ३८ 

लाख बराबरको क्षसि 

मिमि २०७४।०३।१५ गिे रािी आएको अमिरल बर्ााको कारण िामि मिरबाट पमिरो आई मिम्ि घर, जग्गािरु जोमिि 

रिकेो िन्िे िबर मिमि २०७४।०३।१६ गिे अन्दाजी १४:३० बज ेजािकारी प्राप्त िुिासाि  ईलाका प्रिरी कार्ाालर् 

बाह्रमबसेबाट प्र.नमि को किा्डमिा  टोली िमटईि गई स्िलगि अिलोकि गदाा िाििीर् ििा चौपार्ा क्षमि ििएको,उक्त 

स्िाि ईलाका प्रिरी कार्ालर्बाट ३० मकलोमिटर उत्तर पिे र िसृ्ििृ िबर मिमि २०७४।०३।१७ गिे प्राप्त िई मिम्ि 

घरिरु क्षमि िएको जािकारी र्स मजल्ला आपिकामलि कार्ा सञ्चालि केन्रिा प्राप्त िएको अिगि गराईन्छ ।  

(क) पसिरोले पुरी क्षसि भएको सििरण  

 मज.नमस.नपा बाह्रमबसे िं.नपा – ७ बस्िे बर्ा ५१ को िीि बिादरु िािाङको ढुङ्गा िाटोले बिेको 

मटिको छािो िएको एक िल्ले घर अन्दाजी िलु्र् २ लाि बराबरको  

  मज.नमस.नपा बाह्रमबसे िं.नपा – ७ बस्िे बर्ा ६० को साङ बिादरु िािाङ ढुङ्गा िाटोले बिेको 

मटिको छािो िएको एक िल्ले घर अन्दाजी िलु्र् २ लाि बराबरको 

(ख) उच्च िोसखममा रिेको घरिरुको सििरण  

 मज.नमस.नपा बाह्रमबसे िं.नपा िडमा िं.न- ७ बस्िे बर्ा ६७ को साङग ेदो िािाङको ढुङ्गा िाटोले बिेको मटिको छािो 

िएको एक िल्ले घर अन्दाजी िलु्र् २ लाि बराबरको  

 मज.नमस.नपा बाह्रमबसे िं.नपा िडमा िं.न- ७ बस्िे बर्ा बर्ा ६५ को दािा साङबो िािाङ ढुङ्गा िाटोले बिेको मटिको 

छािो िएको एक िल्ले घर अन्दाजी िलु्र् २ लाि बराबरको 

(ग) िामान्य िोसखम रिेको घरिरुको सििरण 

 मज.नमस.नपा बाह्रमबसे िं.नपा िडमा ि.न – ७ बस्ि ेबर्ा ५१ को छेसाङ िािाङको ढुङ्गा िाटोले बिेको मटिको छािो 

िएको एक िल्ले घर अन्दाजी िलु्र् २ लाि बराबरको  

 मज.नमस.नपा बाह्रमबसे िं.नपा िडमा ि.न – ७ बस्ि ेबर्ा ५७ को िकुुला िािाङको ढुङ्गा िाटोले बिेको मटिको छािो 

िएको एक िल्ले घर अन्दाजी िलु्र् २ लाि बराबरको  

 मज.नमस.नपा बाह्रमबसे िं.नपा िडमा ि.न – ७ बस्िे बर्ा ४७ को लिाि िािाङको ढुङ्गा िाटोले बिेको मटिको छािो 

िएको एक िल्ले घर अन्दाजी िलु्र् २ लाि बराबरको  

 मज.नमस.नपा बाह्रमबसे िं.नपा िडमा ि.न – ७ बस्िे बर्ा ४४ को दािा दिे िािाङको ढुङ्गा िाटोले बिेको मटिको 

छािो िएको एक िल्ले घर अन्दाजी िलु्र् २ लाि बराबरको  

 मज.नमस.नपा बाह्रमबसे िं.नपा िडमा ि.न – ७ बस्िे बर्ा ६० को लाक्पा िािाङको ढुङ्गा िाटोले बिेको मटिको छािो 

िएको एक िल्ले घर अन्दाजी िलु्र् २ लाि बराबरको  

 मज.नमस.नपा बाह्रमबसे िं.नपा िडमा ि.न – ७ बस्िे बर्ा ६६ को सेल दोज ेिािाङको ढुङ्गा िाटोले बिेको मटिको 

छािो िएको एक िल्ले घर अन्दाजी िलु्र् २ लाि बराबरको  



 मज.नमस.नपा बाह्रमबसे िं.नपा िडमा ि.न – ७ बस्ि ेबर्ा ५६ को ििलाल िािाङको ढुङ्गा िाटोले बिेको मटिको छािो 

िएको एक िल्ले घर अन्दाजी िलु्र् २ लाि बराबरको  

 मज.नमस.नपा बाह्रमबसे िं.नपा िडमा ि.न – ७ बस्िे बर्ा ३१ की सुकिार्ा िािाङकी ढुङ्गा िाटोले बिेको मटिको 

छािो िएको एक िल्ले घर अन्दाजी िलु्र् २ लाि बराबरको  

 मज.नमस.नपा बाह्रमबसे िं.नपा िडमा ि.न – ७ बस्िे बर्ा ८० को चीि बिादरु िािाङको ढुङ्गा िाटोले बिेको मटिको 

छािो िएको एक िल्ले घर अन्दाजी िलु्र् २ लाि बराबरको  

 मज.नमस.नपा बाह्रमबसे िं.नपा िडमा ि.न – ७ बस्िे बर्ा ७० को पेिा रेञ्जि िािाङको ढुङ्गा िाटोले बिेको मटिको 

छािो िएको एक िल्ले घर अन्दाजी िलु्र् २ लाि बराबरको  

 मज.नमस.नपा बाह्रमबसे िं.नपा िडमा ि.न – ७ बस्िे बर्ा ४७ को दोज ेिािाङको ढुङ्गा िाटोले बिेको मटिको छािो 

िएको एक िल्ले घर अन्दाजी िलु्र् २ लाि बराबरको  

 मज.नमस.नपा बाह्रमबसे िं.नपा िडमा ि.न – ७ बस्िे बर्ा ५८ को साङररन्जिे िािाङको ढुङ्गा िाटोले बिेको मटिको 

छािो िएको एक िल्ले घर अन्दाजी िलु्र् २ लाि बराबरको  

 मज.नमस.नपा बाह्रमबसे िं.नपा िडमा ि.न – ७ बस्िे बर्ा ५७ को कुईसाङ िािाङको ढुङ्गा िाटोले बिेको मटिको छािो 

िएको एक िल्ले घर अन्दाजी िलु्र् २ लाि बराबरको  

 मज.नमस.नपा बाह्रमबसे िं.नपा िडमा ि.न – ७ बस्िे बर्ा ४६ को बील बिादरु िािाङको ढुङ्गा िाटोले बिेको मटिको 

छािो िएको एक िल्ले घर अन्दाजी िलु्र् २ लाि बराबरको  

 मज.नमस.नपा बाह्रमबसे िं.नपा िडमा ि.न – ७ बस्िे बर्ा ४४ को िरसाङ िािाङको ढुङ्गा िाटोले बिेको मटिको छािो 

िएको एक िल्ले घर अन्दाजी िलु्र् २ लाि बराबरको क्षमि िएको िबर प्राप्त िएको छ। 

                 स्रोि : मजल्ला आपिकामलि कार्ा सञ्चालि केन्र, चौिारा सााँगाचोकगमढ िं.नपा मसन्धपुाल्चोक 

 

 

 

  

 


