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भूलि ब्र्वस्था
गाउँपालिकाको स्वालित्विा रहेको जग्गाको लववरण

क्र.सं. जग्गाको लववरण के्षत्रफि

१ गाउँपालिका कार्ायिर् के्षत्र ४३-७-३-१

२ गाउँपालिका स्तरीर् रंगिािा, बहाकोट १६-८-३-३

३ बसपाकय , पाल्खू ६-१-२-२

४ आधारभूत अस्पताि, ह डँीफाँट ११-०-०-०



सरकारी तथा सावयजलनक जग्गाहरुको लववरण 

वडा नं. क्षेत्र क्षेत्रफल
१ र २ बारपाक ६१५४८-१४-२-१

३ स्ााँरा २७०५७-५-१-३

४ सौरपानी ३२२२६-१-१-२

५ ताकुमाझलाकुरीबोट १२१४६-१०-३-२

६ ताकुकोट १६३१०-१४-३-०

७ र ८ पन्द्रुङ, दउेराली २७४०४-१२-०-३



लदि बहादुर रम्तेि स्िृलत पाकय

क्र.सं. जग्गाधनीको नाि गा.लव.स. लकत्ता नं. के्षत्रफ़ि हािको वडा 

१ िलहद प्रलतष्ठान नेपाि पन्द्ंुग-२ ९५३ ४-१-२-० बारपाक सुलिकोट-८

२ िलहद प्रलतष्ठान नेपाि पन्द्ंुग-२ ९५४ ४-१-१-१ बारपाक सुलिकोट-८

३ िलहद प्रलतष्ठान नेपाि पन्द्ंुग-२ २०५२ २-०-०-० बारपाक सुलिकोट-८

जम्िा के्षत्रफ़ि 

१०-२-३-१



दालखिा खारेज गने प्रलक्रर्ािा रहेको जग्गाको लववरण

क्र.स.ं जग्गाको लबवरण के्षत्रफि

१ गाउँपालिका रंगिािा १-१२-२-०

२ बारपाक ढि लनकास तथा प्रिोधनआर्ोजना ६-८-०-२

३ िान्द्े स्वास््र् चौकी ७-४-२-३

४ सौरपानी प्रहरी चौकी २-१-२-०



बारपाक बह प्रालवलधक लिक्षािर्, ह डँीफाँट

लिक्षािर्को नाििा दालखिा खारेज भएको जग्गा                   २७-३-३-२

पालिकािे लिक्षािर्को िालग लनिःिुल्क लिजिा लदने जग्गा       २५-०-०-०



भमूमहीन दमलत/सकुुम्बासी र अब्य्मसित बसो्ासीको लतत सककलन म््र 

वडा नं. भूलिहीन दलित भूलिहीन सुकुम्वासी अब्र्वलस्थत बसोवासी

१ ० ० ०

२ ३ ० ०

३ ० ० ०

४ १ ० ०

५ २ ७ ०

६ ० ० ०

७ १ ० ०

८ २ २ ६

जम्िा ९ ९ ६



लवपद ब्र्वस्थापन

कोलभड-१९ को कारण िृत्रु् भएका पररवारिाई राहत लवतरण

 कोलभड-१९ को कारण िृत्रु् भएका पररवारिाई प्रलत पररवार रु. 

२५,०००/ का दरिे प्रदान गररएको

 िाभालन्दवत पररवार संखर्ािः ९

 खचय भएको रकििः रु. २,२५,०००/ 



लवपद ब्र्वस्थापन

न्दरु्नति खोज तथा उद्धार सािाग्री लवतरण

क्र.सं. सािाग्रीको नाि संखर्ा क्र.सं. सािाग्रीको नाि संखर्ा

१ बाल्टी ४ १० बेल्चा २

२ पञ्जा ५ जोर ११ मिनो २

३ डोरी २०० मी. १२ हाते आरो २

४ सेफ्टी हले्मेट ५ १३ मलभर २

५ बञ्चरो २ १४ घन २

६ खपुाा २ १५ हडे लाइट ५



लवपद ब्र्वस्थापन

न्दरु्नति खोज तथा उद्धार सािाग्री लवतरण

क्र.सं. सािाग्रीको नाि संखर्ा क्र.स.ं सािाग्रीको नाि संखर्ा

७ तैंती २ १६ मसट्ठी ५

८ कोदालो २ १७ मबकड ४

९ रेती १

 पालिकाको ८ वटै वडा र इिाका प्रहरी कार्ायिर् ताकुकोटिाई लवतरण गररएको 

 खचय भएको जम्िा रकििः रु. २,८७,७७८/



लवपद ब्र्वस्थापन

िनसनुजन्दर् लवपदबाट प्रभालवत लनजी आवास पुनलनयिायणको िालग सम्झौता भई 

पलहिो लकस्ता बापतको रकि रु.५०,०००/- प्राप्त गरेका िाभग्राहीहरु

क्र.स.ं िाभग्राहीको नाि थर ठेगाना

१ लाल प्रसाद भट्ट बा.स.ु-८

२ तोक ा भट्ट बा.स.ु-८

३ मायादे् ी भट्ट बा.स.ु-८

५ सरेुश बराम बा.स.ु-६



लवपद ब्र्वस्थापन

िनसनुजन्दर् लवपदबाट प्रभालवत लनजी आवास पुनलनयिायणको िालग सम्झौता भई पलहिो 

लकस्ता बापतको रकि रु.५०,०००/- प्राप्त गनय बाँकी िाभग्राहीहरु

 पुनलनयिायण अनुदान रु. ४,००,०००/-

 प्रविीकरण अनुदान रु. ५०,०००/-

 पालिकािे ब्र्होनुय पने १०%

क्र.स.ं िाभग्राहीको नाि थर ठेगाना

१ प्रेम बहादरु भजुेल बा.स.ु-८

२ बमुि बहादरु राना बा.स.ु-६



लवपद ब्र्वस्थापन

िनसुनजन्दर् लवपदबाट प्रभालवत लनजी आवास प्रविीकरण/पुनलनयिायण

• २०७८ को िनसुनजन्दर् लवपद प्रभालवत २१ वटा लनजी आवास 

प्रविीकरण/ पुनलनयिायणको िाभग्राही पलहचानको िालग िोबाइि 

एप kobocollect बाट त्र्ांक संकिन गररएको 

• िाभग्राहीको पलहचान र प्रिाणीकरण ह न बाँकी 



लवपद ब्र्वस्थापन

न्दर्ानो कपडा लवतरण कार्यक्रि

 बदृ्ध, अपांग, असहार्हरुिाई अत्र्लधक लचसो र लहिपातबाट 

सरुलक्षत गनय ८ वटै वडाका नागररकहरुिाई  न्दर्ानो कपडा 

खरीद गरी लवतरण गररएको 

 िाभालन्दवत सखंर्ािः ४२

 खचय भएको रकििः रु. १,१९,२००/



लवपद ब्र्वस्थापन 

बेिौसिी वषायको कारण धान बािीिा क्षलत भएका लकसानिाई राहतको िालग लसफाररस 

बेिौसिी वषायको कारण धान बािीिा क्षलत पुगेका ९८ जना 

लकसानहरुिाई राहत उपिब्ध गराउने प्रर्ोजनको िालग लजल्िा 

लबपद ब्र्वस्थापन सलिलतिा लसफाररस गरी पठाइएको 

तर लकसानहरुिे राहत रकि प्राप्त गनय नसकेको 



समसया/ तना नसकेका काम

 जग्ताको दामखला खारेज तने प्रकृया लामो र झण्झमटलो  भएकोले 

जग्ताधनीलाई लामो समयसम्म भकु्तानी मदन नसकेको।

सडकले चचकेो जमीनको लतत कट्टा तना नसकेकोले जग्ताधनीले भमूम कर 

मतरररहन ुपरेको।

२०७८ को मनसनुजन्द्य म्पद प्रभाम्तहरुको पमहचान तना नसकेको।

 बेमौसमी ्र्ााको कार  धानबालीमा क्षमत पतुकेा मकसानलाई राहत 

उपलब्ध तराउन नसकेको।



धन्दर्वाद


