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पिुवाास गिुापिे

गा.पा./ि.पा. वडा ि.ं टोल गाववस/ि.पा. वडा ि.ं १५००००
१ देउरुपा दर्ाई वीिेन्द्रिगि १ १ र्सिेी वीिेन्द्रिगि 1 खोलो बगेको 50000 √ १५००००
२ िन्न्द्जत दर्ाई वीिेन्द्रिगि २ १ र्सिेी वीिेन्द्रिगि 1 घि निर्ााण गिा मर्ल्िे 50000 √ १५००००
३ सतेे साकी वीिेन्द्रिगि ३ १ धािापािी वीिेन्द्रिगि 1 घि निर्ााण गिा मर्ल्िे 50000 √ १५००००
४ िन्द्द ुिपेाली वीिेन्द्रिगि ४ 1 र्सिेी वीिेन्द्रिगि 1 खोलो बगेको 50000 √ १५००००
५ लोकर्ाया साकी वीिेन्द्रिगि ५ २ िािीघाट उत्तिगगंा 4 बस्ि जोखखर् 50000 बिाहताल-2 1.5 कट्ठा √ १५००००
६ ित्िा कुर्ािी आचाया वीिेन्द्रिगि ६ २ बाङ्गेमसर्ल वीिेन्द्रिगि 20 खोलो बगेको 50000 50000 वीिपा-2 6 धिु √ १५००००
७ पदर् कार्ी वीिेन्द्रिगि ७ ३ सगंर् उत्तिगगंा 8 घि निर्ााण गिा मर्ल्िे 50000 √ १५००००
८ डम्र्िी िपेाली वीिेन्द्रिगि 8 ४ खोके खोला वीिेन्द्रिगि 4 खोलो बगेको 50000 √ १५००००
९ उमर्ाला  गगिी वीिेन्द्रिगि 9 ४ खोके खोला वीिेन्द्रिगि 4 बाटो निर्ााण 50000 √ १५००००
१० जोिा मसहं कार्ी वीिेन्द्रिगि 10 ४ कृष्ण चोक वीिेन्द्रिगि 4 बस्ि जोखखर् 50000 300000 √ १५००००
११ िि बहादिु कार्ी वीिेन्द्रिगि 11 ६ प्रगनत वीिेन्द्रिगि 6 खोलो बगेको √ १५००००
१२ मर्ि बहादिु गरुुङ वीिेन्द्रिगि 12 ७ िौलो सधुाि वीिेन्द्रिगि 7 बस्ि जोखखर् 50000 √ १५००००
१३ र्ोती वव.क. वीिेन्द्रिगि 13 ७ खािखोली वीिेन्द्रिगि 7 खोलो बगेको 50000 √ १५००००
१४ ििैमसहं दर्ाई वीिेन्द्रिगि 14 ७ िौलो सधुाि वीिेन्द्रिगि 8 खोलो बगेको 50000 √ १५००००
१५ गौिा देवव कार्ी वीिेन्द्रिगि 15 7 मिवर्न्न्द्दि वीिेन्द्रिगि 8 खोलो बगेको 50000 √ १५००००
१६ भित बहादिु िाही वीिेन्द्रिगि 16 7 िूलवािी वीिेन्द्रिगि 8 खोलो बगेको 50000 √ १५००००
१७ बबष्णु बहादिु दर्ाई वीिेन्द्रिगि 17 7 इत्रार् वीिेन्द्रिगि 8 बस्ि जोखखर् 50000 √ १५००००
१८ र्िसिा सिुाि वीिेन्द्रिगि 18 ११ सवु्वाकुिा वीिेन्द्रिगि १३ पदहिो भएको 50000 √ १५००००
१९ िार् बहादिु सिुाि वीिेन्द्रिगि 19 ११ अछार्ीडाडा वीिेन्द्रिगि १३ बस्ि जोखखर् 50000 √ १५००००
२० लक्ष्र्ी कुर्ािी चिुािा वीिेन्द्रिगि 20 ११ अर्तृडाडा वीिेन्द्रिगि १३ पदहिो भएको 50000 √ १५००००
२१ भपुने्द्र काकी वीिेन्द्रिगि 21 ११ सवु्वाकुिा वीिेन्द्रिगि १३ बस्ि जोखखर् 50000 √ १५००००
२२ जगत बहादिु वव.क. वीिेन्द्रिगि 22 १२ औधोगगक वीिेन्द्रिगि 11 खोलो बगेको 50000 √ १५००००
२३ जगत बहादिु भण्डािी वीिेन्द्रिगि 23 12 सिस्वती वीिेन्द्रिगि 11 खोलो बगेको 50000 √ १५००००
२४ पणूा प्रसाद कडले वीिेन्द्रिगि 24 १२ खोिीया वीिेन्द्रिगि 12 बस्ि जोखखर् 50000 50000 वीिवा-12 1 कट्ठा √ १५००००
२५ ित्िा साकी वीिेन्द्रिगि 25 16 िान्न्द्तिगि वीिेन्द्रिगि 16 खोलो बगेको 50000 वीिपा-16 5 र्ी. √ १५००००
२६ गगता वव.क. वीिेन्द्रिगि 26 ४ खोके खोला वीिेन्द्रिगि 4 खोलो बगेको 50000 १५००००
२७ सनुिता घती र्गि वीिेन्द्रिगि 29 ५ सिस्वती वीिेन्द्रिगि 5 बस्ि जोखखर् 50000 १५००००
२८ टेक बहादिु दर्ाई वीिेन्द्रिगि 31 ७ िौलो सधुाि वीिेन्द्रिगि 8 खोलो बगेको 25000 25000 १५००००
२९ र्सैिा गरुुङ्ग वीिेन्द्रिगि 32 7 िौलो सधुाि वीिेन्द्रिगि 8 खोलो बगेको १५००००
३० ववष्णु हर्ाल वीिेन्द्रिगि 33 7 िूलवािी वीिेन्द्रिगि 8 खोलो बगेको 50000 १५००००
३१ तलु बहादिु सिुाि वीिेन्द्रिगि 34 7 ईत्रार् वीिेन्द्रिगि 8 खोलो बगेको 50000 १५००००
३२ रुपा मसहं वीिेन्द्रिगि 35 7 ईत्रार् वीिेन्द्रिगि 16 खोलो बगेको 50000 १५००००
३३ ववर्ला दर्ाई वीिेन्द्रिगि 36 7 ईत्रार् वीिेन्द्रिगि 8 खोलो बगेको 50000 १५००००

कणााली प्रदेि आन्द्तरिक र्ामर्ला  तथा काििू र्न्द्त्रालय वीिेन्द्रिगि, सखेुत ।
2071 श्रावण 28 ि 29 को बाढी पदहिोबाट वीिेन्द्रिगि ि.पा. र्ा पणूा क्षनत भइ प्रथर् फकस्ता िकर् स्थािीय तहलाइ पठाइसफकएका  पीडडतहरुको ववविण

क्र.सं. घिर्लूीको िार्थि

घिर्लुीको ठेगािा िहिी ववकासबाट पाएको िाहत 

िकर्  जग्गा भएर्ा पीडडतले चाहेको पिुवाासको तरिका

हालको ठेगािा साववकको ठेगािा



३४ बबि बहादिु िपेाली वीिेन्द्रिगि 37 7 ईत्रार् वीिेन्द्रिगि 8 खोलो बगेको 50000 १५००००
३५ वल बहादिु दर्ाई वीिेन्द्रिगि 38 7 ईत्रार् वीिेन्द्रिगि 8 बस्ि जोखखर् 50000 18 र्ी. १५००००
३६ लनछर्ा  दर्ाई वीिेन्द्रिगि 39 7 ईत्रार् वीिेन्द्रिगि 8 खोलो बगेको 50000 १५००००
३७ सिे बहादिु िपेाली वीिेन्द्रिगि 40 7 ईत्रार् वीिेन्द्रिगि 8 खोलो बगेको 50000 १५००००
३८ काली बहादिु िाही वीिेन्द्रिगि 41 7 ईत्रार् वीिेन्द्रिगि 8 खोलो बगेको 50000 १५००००
३९ दल बहादिु र्गि वीिेन्द्रिगि 42 7 िौलो सधुाि वीिेन्द्रिगि 8 खोलो बगेको 50000 १५००००
४० िववि थापा र्गि वीिेन्द्रिगि 43 7 िौलो सधुाि वीिेन्द्रिगि 8 खोलो बगेको 50000 १५००००
४१ जय बहादिु योगी वीिेन्द्रिगि 44 7 िूलवािी वीिेन्द्रिगि 8 खोलो बगेको १५००००
४२ ददपक िाही वीिेन्द्रिगि 45 ९ तल्लो पसिेी लादटकोइली 6 १५०००० ियााँ थप
४३ लालर्ती दर्ाई वीिेन्द्रिगि 46 १२ वपवपिा वीिेन्द्रिगि 8 खोलो बगेको 50000 १५००००
४४ र्ि बहादिु सिुाि वीिेन्द्रिगि 47 12 सिस्वती वीिेन्द्रिगि 10 खोलो बगेको 50000 १५००००
४५ भमुर्सिा  वव.क. वीिेन्द्रिगि 48 १२ सिस्वती वीिेन्द्रिगि ११ खोलो बगेको 50000 १५००००
४६ खरं्ि मस  ंिोकाया वीिेन्द्रिगि 49 १२ िािायण वीिेन्द्रिगि ११ खोलो बगेको 50000 50000 १५००००
४७ जैसिा सिुाि वीिेन्द्रिगि 50 १२ चिौटे वीिेन्द्रिगि ११ खोलो बगेको १५००००
४८ मसता िोकाया वीिेन्द्रिगि 51 १२ मिविगि वीिेन्द्रिगि ११ खोलो बगेको 50000 १५००००
४९ गौिादेवी कार्ी वीिेन्द्रिगि 52 १२ औधोगगक वीिेन्द्रिगि 11 खोलो बगेको 50000 १५००००
५० सिे बहादिु गरुुङ्ग वीिेन्द्रिगि 53 १२ मिविगि वीिेन्द्रिगि ११ डुवाि भएको 50000 १५००००
५१ मिव मसहं ववटालु वीिेन्द्रिगि 54 १२ मिविगि वीिेन्द्रिगि 11 डुवाि भएको 50000 १५००००
५२ िश्र्ी शे्रष्ठ वीिेन्द्रिगि 55 १२ मिविगि वीिेन्द्रिगि 11 डुवाि भएको 50000 १५००००
५३ िार् कुर्ािी खत्री वीिेन्द्रिगि 56 १२ मिविगि वीिेन्द्रिगि १४ खोलो बगेको 50000 १५००००
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१ र्ि कुर्ािी िावत भिेीगगंा 1 १ गिुााँसे लेखपिाजुल 2 पदहिो भएको √ १५०००० ियााँ थप
२ िार् बहादिु डााँङी भिेीगगंा 2 २ धािापािी लेखपिाजुल 4 पदहिो भएको 50000 50000 लेखपिाजुल-5 √ १५००००
३ मसिर्णी भण्डािी भिेीगगंा 3 २ थर्ुासे लेखपिाजुल 3 पदहिो भएको 50000 वविपा-3 6 मर् √ १५००००
४ र्िकली डाङ्गी भिेीगगंा 4 २ धािापािी लेखपिाजुल 4 पदहिो भएको √ १५०००० ियााँ थप
५ कृष्ण बहादिु कार्ी भिेीगगंा 5 ३ बािकाफ्ले लेखपिाजुल 9 पदहिो भएको 50000 50000 √ १५००००
६ लक्ष्र्ी बहादिु िपेाली भिेीगगंा 6 ३ आपसोती लेखपिाजुल 8 पदहिो भएको 100000 1 कट्ठा √ १५००००
७ मसतािार् सिुाि भिेीगगंा 7 ३ अइर्ािलोसे लेखपिाजुल 9 पदहिो भएको 50000 √ १५००००
८ सन्द्तोष घनता र्गि भिेीगगंा 9 २ थर्ुासे लेखपिाजुल 3 पदहिो भएको १५०००० ियााँ थप
९ कौमिला घनता र्गि भिेीगगंा 10 २ थर्ुासे लेखपिाजुल 3 पदहिो भएको १५०००० ियााँ थप
१० कुल बहादिु घनता र्गि भिेीगगंा 11 २ थर्ुासे लेखपिाजुल 3 पदहिो भएको १५०००० ियााँ थप
११ वविोद घनता र्गि भिेीगगंा 12 २ थर्ुासे लेखपिाजुल 3 पदहिो भएको १५०००० ियााँ थप
१२ आाँखे बााँठो भिेीगगंा 13 २ कुकुििाले लेखपिाजुल 3 पदहिो भएको १५०००० ियााँ थप
१३ लोकेन्द्रिाज बााँठा भिेीगगंा 14 २ थर्ुासे लेखपिाजुल 3 पदहिो भएको १५०००० ियााँ थप
१४ दाि बहादिु िार्जाली भिेीगगंा 15 २ थर्ुासे लेखपिाजुल 3 पदहिो भएको १५०००० ियााँ थप
१५ कणा बहादिु गाइि भिेीगगंा 16 २ थर्ुासे लेखपिाजुल 3 पदहिो भएको १५०००० ियााँ थप
१६ लछुर्ि गायि भिेीगगंा 17 २ थर्ुासे लेखपिाजुल 3 पदहिो भएको १५०००० ियााँ थप
१७ कृपा मस ंडााँगी भिेीगगंा 18 ३ चचु्चगेोठेिी लेखपिाजुल 9 पदहिो भएको १५०००० ियााँ थप
१८ दगेु सिुाि भिेीगगंा 19 ३ बािकाफ्ले लेखपिाजुल 9 पदहिो भएको १५०००० ियााँ थप
१९ हिके कार्ी भिेीगगंा 20 ३ डुङ्गीखोला लेखपिाजुल 8 पदहिो भएको १५०००० ियााँ थप
२० अर्तृा कार्ी भिेीगगंा 21 ३ बािकाफ्ले लेखपिाजुल 9 पदहिो भएको १५०००० ियााँ थप
२१ दगुा बहादिु कार्ी भिेीगगंा 22 ३ घोगे्रिी लेखपिाजुल 9 पदहिो भएको १५०००० ियााँ थप
२२ कर्ला सिुाि भिेीगगंा 23 ३ बािकाफ्ले लेखपिाजुल 9 पदहिो भएको १५०००० ियााँ थप

कणााली प्रदेि आन्द्तरिक र्ामर्ला तथा काििू र्न्द्त्रालय वीिेन्द्रिगि, सखेुत ।
2071 श्रावण 28 ि 29 को बाढी पदहिोबाट भिेीगगंा ि.पा. र्ा पणूा क्षनत भइ प्रथर् फकस्ता िकर् स्थािीय तहलाइ पठाइसफकएका  पीडडतहरुको ववविण

क्र.सं. घिर्लूीको िार्थि

घिर्लुीको ठेगािा िहिी ववकासबाट पाएको 
िाहत िकर्  जग्गा भएर्ा पीडडतले चाहेको पिुवाासको तरिका

हालको ठेगािा साववकको ठेगािा



कणााली प्रदेि आन्द्तरिक र्ामर्ला तथा काििू र्न्द्त्रालय वीिेन्द्रिगि, सखेुत ।



 

जग्गाको 
हालको 
अवस्था

कैफियत

जग्गा खरिद 

वापत रु.

घि निर्ााण 

वापत रु.

जग्गा 
भएको 
ठेगािा

जग्गाको 
के्षत्रिल

जग्गा भएको 
भवि 

निर्ााणको 
िाहत ददिपुिे

घि जग्गा 
िभएको घि 
जग्गा दवुकैो 
लागग िाहत 

ददिपुिे

घि जग्गा दवु ै

िभएको 
सिकािले ि ै

पिुवाास गिुापिे
१ र्ीिा कुर्ािी अयााल गभुााकोट 1 कोटखोला र्ालािािी 4 पदहिो भएको 50000 50000 √ १५००००
२ र्ि बहादिु सिुाि गभुााकोट 9 घगुनुतखोला सहािे 8 पदहिो भएको √ १५००००

एक जिाको
 र्ात्र पठाइएको

कणााली प्रदेि आन्द्तरिक र्ामर्ला तथा काििू र्न्द्त्रालय वीिेन्द्रिगि, सखेुत ।

2071 श्रावण 28 ि 29 को बाढी पदहिोबाट गभुााकोट ि.पा.र्ा पणूा क्षनत भइ प्रथर् फकस्ता िकर् स्थािीय तहलाइ पठाइसफकएका  पीडडतहरुको ववविण

क्र.सं. घिर्लूीको िार्थि

घिर्लुीको ठेगािा िहिी ववकासबाट पाएको िाहत 

िकर्  जग्गा भएर्ा पीडडतले चाहेको पिुवाासको तरिका

हालको ठेगािा साववकको ठेगािा



कणााली प्रदेि आन्द्तरिक र्ामर्ला तथा काििू र्न्द्त्रालय वीिेन्द्रिगि, सखेुत ।



 

जग्गाको 
हालको अवस्था कैफियत

जग्गा खरिद 

वापत रु.

घि निर्ााण 

वापत रु.

जग्गा भएको 
भवि 

निर्ााणको 
िाहत ददिपुिे

घि जग्गा 
िभएको घि 
जग्गा दवुकैो 
लागग िाहत 

ददिपुिे

घि जग्गा दवु ै

िभएको 
सिकािले ि ै

पिुवाास गिुापिे

१ तलुािार् वव.सी. चौकुिे 9 भिेीछाल घाटगाउाँ 8 बस्ि जोखखर् 50000 √ १५००००
२ बलेादेवी बढुा चौकुिे 9 भिेीछाल घाटगाउाँ 8 खोलो बगेको 50000 √ १५००००
३ फकिि वव.क. चौकुिे 9 चतैिुा घाटगाउाँ 9 खोलो बगेको 50000 √ १५००००

कणााली प्रदेि आन्द्तरिक र्ामर्ला तथा काििू र्न्द्त्रालय वीिेन्द्रिगि, सखेुत ।

2071 श्रावण 28 ि 29 को बाढी पदहिोबाट चौकुि ेगा.पा. र्ा पणूा क्षनत भइ प्रथर् फकस्ता िकर् स्थािीय तहलाइ पठाइसफकएका  पीडडतहरुको ववविण

क्र.सं. घिर्लूीको िार्थि

घिर्लुीको ठेगािा िहिी ववकासबाट पाएको िाहत 

िकर् पीडडतले चाहेको पिुवाासको तरिका

हालको ठेगािा साववकको ठेगािा


