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श्री मिल्ला प्रशासन कार्ाालर्  

रुकुि (पमिि) ।  

 

मिषर्: चाल ुिषाािको सिर्िा भएको क्षमिको मििरण । 
   

  प्रस्िुि मिषर्िा र्स िुमसकोट नगरपामलका क्षेत्र मभत्र हाल सम्ि िषाादको कारण मिमभन्न भागिा 

िाढीपमहरो िाट भ-ूक्षर् भइ िोमिि िथा मिपदिा परेका संघ-संस्था िथा व्यमिहरुिाट प्राप्त भइ संकमलि 

भौमिक क्षमिको मििरणको सारांश मििरण मनमु्नसार  छ । 

 

 

                  (िाधि प्रसाद शिाा) 

               प्रििु प्रशासकीर् अमधकृि  

 

िमुसकोट नगरपामलका क्षते्र मभत्र िषाािको कारणल ेव्यमिगि /ससं्थागि क्षमिका मििरणहरु 

क्र.स. 

आमंश

क 

क्षिी  

पू

णा 

िो

मि

म्िा

  नािथर/ ससं्था  ठेगाना क्षमिको मििरण क्षमिको िलू्र्ाकंन 

िचुलु्का भए 

नभएको 

१ 1   मिर िहादरु ित्री  िुनपा १ छछंग  

१५  मिटर चौडाई भएको पमहरोको 

कारणले घर िोमिििा रहेको  

निुलाइएको 

िुचुल्का भएको  भएको  

२     

कैलेदउे टोल 

िानेपानी िथा 

छसंचाई सिूह  

िुनपा १ 

कैल्दउे  

पमहरोको कारणले ४० mm को 200 

मि. ३२ mm को 200 मि 20 mm 

को 200 िानेपनी िथा छसंचाइको 

पाइपिा क्षिी पुर्ााको  

निुलाइएको 

िुचुल्का भएको   भएको  

३     कैलु मगरर  िुनपा १  

४० िगा मिटरिा फैमलएको पानी घट्ट 

िगाएको  

४४ हिरको क्षिी 

भएको   भएको  

४ 1   टेक िहादरु ओली  िुनपा १  

ग्रामिण सडकका कारणले घर 

िोमिििा रहकेो  

२०/ २५ िार 

िाली आिस्र्क 

रहेको   भर्को  
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५ 1   मत्रपुरा छछंग िामि  िुनपा १  

मिद्यालर् िलमिर २५ मिटर लम्िाई 

२० मिटर उचाई भएको पमहरोले  

मिद्यालर् िोमिम्िा रहकेो  

निुलाइएको 

िुचुल्का भएको   भर्को  

६     १८ घरिा  िुनपा १  "" 
१८० िारिाली 

िथा अन्र् सहर्ोग " 

७ 4   
४ मिद्यालर् िथा 

ग्रामिण िटाहरु   " 

िढी पमहरोले िेलिैदान भिन, 

सडकिा क्षिी  

१०० िारिाली 

िथा अन्र् सहर्ोग " 

८     
मडल्ली िहादरु 

िड्का  िुनपा २  

मििुलीको िार सट भइ आगलागी 

भएकोले नागररकिा थान १  

३२ हिार ६ सर् 

सत्तरी क्षिी 

भएको  भर्को  

          

Certificate, िोिाइल, दराि 

िलेको      

९ 1   मिनाराि िड्का  िुनपा २  

ग्रामिण सडकका कारण िग्गा 

िगाउनुको साथै घर पमन िोमिििा 

रहेको  

निुलाइएको 

िुचुल्का भएको  भर्को  

१०   1 नन्दकला कामि  िुनपा २  

१ िले घर भत्की पुणारुपिा क्षिी 

भएको  

७५ हिारको क्षिी 

भएको भएको  भएको  

११   1 धन िहादरु िडका  िुनपा २  

िसी आर्को घर पूणारुपिा क्षिी 

भएको  

८ लाि ३३ हािर 

क्षिी भएको  भर्को  

१२ 1   गणेश कामि  िुनपा ३  

घरको आँगनिा पमहरो गई घर 

िोमिििा रहकेो  

निुलाइएको 

िुचुल्का भएको  भर्को  

१३     

मिमभन्न १३ 

सािािमनक 

ठाउँहरुिा क्षिी  िुनपा ३  कुला नाला, सडक , पोिरी िथा अन्र्  

पाइप िथा 

िारिाली 

आिस्र्क  " 

१४     राि िािु सोनी  िुनपा ४  

मिनको घुम्िी ककराना सिानहरु नष्ट  

भएको  

१ लाि ५० हिार 

क्षमि भएको     भएको  

१५     कृष्ण कुिर िड्का  िुनपा ४  

७-८ रोपनीिा भएको िेिको धान 

िगार्र नष्ट  गरेको 

निुलाइएको 

िुचुल्का भएको  भएको  

१६     
राि िहादरु 

िड्का  िुनपा ४  

िेिको ९२० ि.मि. को धान, १ पानी 

घट्ट र केरािेिी  " भएको  

१७ 2   
सामित्रा ओली र 

किला िड्का  िुनपा ४  

िेस्रो लघु िलमिधुि आर्ोिना १३० 

मिटर  

३०/४० थान 

िाली आिस्र्किा 

रहेको  भएको  

          
 पुणारुपिा भामत्कर्कोले २   घर 

िोमिििा रहकेो      

१८ 1   लक्ष्िी िड्का  िुनपा ४  

घर आगाडी पमहरो गरएकोले घर 

अमि िोमिििा रहकेो  

निुलाइएको 

िुचुल्का भएको   भएको  

१९     
राि िहादरु 

िड्का  िुनपा ४  पानी घट्ट पूणा रुपिा क्षिी भएको  

रु २ लाि िरािर 

क्षिी भएको  भएको  

२०   1 कल्पना िड्का  िुनपा ४   पमहरोको कारणले िरले छार्को घर ३ लाि ५० भर्को  
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भमत्कर्को  हिारको क्षिी 

भएको  

२१ 1   मभि प्रशाद ओली  िुनपा ५  

पमहरोको कारणले घर िोमिििा 

रहेको  

६ थान िार िाली 

आिश्र्किा रहेको  नभएको  

२२ 1   मलल िहादरु मगरर  िुनपा ४ पमहरोले घर अमि िोमिििा रहकेो  

िुचुल्का भएको 

क्षिी निुलाइएको भएको  

२३     
सांि िोला िेस्रो 

िलमिधुि उ.स. िुनपा ४   २०० मिटर नहर भमत्कएको  

६० लाि ८५ 

हिार ९ सर् ९५  

(मसचाई मडमभिन 

कार्ाालर् रुकुि) 

ले गरेको  नभएको  

२४     
मससे्न िोला 

िटिन्ध  मनिााण  िुनपा ४  

िानेपानी िुहान छसंचाई र आपसका 

िमस्ि िोमिि  

२४ लाि ६०  

हिार २ सर् २ 

िमिको क्षिी 

भएको  भएको  

२५ 16   १६ िनाको सर्ुि  िुनपा ४  घर िथा िेििारी अमि िोमिििा  

१६० थान 

िारिाली  नभएको  

२६     
२८ घरको िकै 

क्षिी  " हािा हुरीले िकैिा क्षिी  

मिउ लगार्ि 

आिस्र्क सहर्ोग  " 

२७ 26   २६  घरिा  " 
िढी पमहरोले घर िथा िेि िारीिा 

क्षिी   

 २६० िारिाली 

िथा अन्र् सहर्ोग  " 

२८ 1   लक्ष्िी िुढा केसी  िुनपा ५  

पमहरोको कारणले घर िोमिििा 

रहेको  निुलाइएको  नभएको  

२९ 1   पम्फा दिाइ  िुनपा ५  

िाख्रा िोर िथा शौचालर्को पानीले 

घर िोमिििा रहकेो  निुलाइएको नभएको 

३० 1   र्द ु ित्री  िुनपा ५  पमहरो गई घर अमि क्षमििा रहकेो   

१० थान िाली 

आिस्र्क रहेको  नभएको  

३१ 1   
काली िहादरु 

केसी  िुनपा ५  घरिा पामन चुइ भमत्कन लागेको  निुलाइएको नभएको  

३२     
मलला िहादरु 

िोहोरा  िुनपा ६  

सडक मनिााणको िाटो िथा ढंुगाले 

िग्गािा क्षिी पुगेको  

१० िटा िमि िार 

िाली आिस्र्किा 

भएको  नभएको  

३३   1 रुपा दिाइ  

िुनपा ६ 

भण्डारीकाँडा  

पमहरोले १६ हाि लम्िाई १० हाि 

चौडाई  भएको घर पुररएको  निुलाइएको भएको  

३४     
टेक िहादरु रािल, 

धन िहादरु रािल  िुनपा ६  ग्रामिण सडकले क्षिी पुर्ााउन सके्न  

निुलाइएको 

िुचुल्का भएको  भएको  

३५     
टेक िहादरु 

किारा  िुनपा ६  

ग्रामिण सडकको कारणले िाटो आइ 

७ रोपनी िग्गा पुरेको    भर्को  

३६   1 मिलक नेपाली  िुनपा ६  पमहरोको कारणले घर भामत्कर्को  

५० हिार क्षिी 

भर्को  भएको  
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३७ 1   िामि झुल्िेि  िुनपा ६  Campound wall भमत्कएको  
५ थान िारिाली 

आिस्र्क  रहेको  नभएको  

३८     प्रामि िेलचौर  िुनपा ६  िेलिैदान पुरेको  

५ थान िारिामल 

आिस्र्क नभएको  

३९ 18   १८ िनाको सर्ुि  िुनपा ६  घर िथा िेि िारीिा क्षिी  

 िारिाली िथा 

अन्र् सहर्ोग  " 

४०     
िड्क िहादरु 

पाण्डे  िुनपा ७  

पमहरोको कारणले गोठ पुदाा भेडा, 

गाइ, िाछो िरेको   
७६ हिार क्षिी 

भएको  भर्को  

४१ 1   मिि िहादरु ओली  िुनपा ७  

िाढीले िेि िगाएको र घर पमन  

अमि िोमिििा रहकेो  

३ लाि को क्षिी 

भएको  भएको  

४२ 8   
८ मिमभन्न 

व्यमिहरुको क्षिी  िुनपा ७  

िढी पमहरोले घर िथा िेि िारीिा 

क्षिी   

८० थान  

िारिाली िथा 

अन्र् सहर्ोग " 

४३     

मिमभन्न ७  

सािािमनक 

ठाउँहरुिा क्षिी " 

िढी पमहरोले िेलिैदान भिन, 

मिधुि, छसंचाई िथा  सडकिा क्षिी 

७० िारिाली 

िथा ३०० मिटर 

पाइप  " 

४४   1 कृष्ण िहादरु ित्री  िुनपा ८  

पमहरोले घर लगार्ि घरका सम्पूणा 

सािाग्रीहरु नष्ट भएको  

२ लाि ५० 

हिारको क्षमि 

भएको  भएको  

४५     
मझम्िा िानेपानी 

सिूह  िुनपा ८  

३२ MM 300 मिटर को पाइप नष्ट 

भएको  निुलाइएको  नभएको  

४६   1 
अिर िहादरु 

कामि  िुनपा ८  

रटनले छुिाएको ४ कोठे १ िले घर 

नष्ट भएको  

२ लािको क्षिी 

भएको  भएको  

४७     
घटे्टिोला क्वािा 

कृमष सडक  िुनपा ८  ३०० मिटर पूणा क्षिी  

२०० थान  

िारिाली 

आिस्र्क  " 

४८     कक्रश्ने िड्का  " " ९५ हिारको  " 

४९   1 
घटे्टिोला आर्ाघाट 

प्रमिक्षालर्  " 
घटे्टिोला आर्ाघाट प्रमिक्षालर्िा 

क्षिी  

२ लाि िरािरको 

क्षिी  " 

५० 5   घोरिामनिा  " ५ घर उच्च िोमिििा  

िारिाली िथा 

अन्र् सहर्ोग " 

५१ 4   क्वाम्िा िोलािा  " ४  घर उच्च्च्च िोमिििा  

४० थान 

िारिाली  " 

५२ 1   

सुर्ोदर् 

आधारभूि 

मिद्यालर्  िुनपा ९ होल  पमहरोको कारणले िोमिििा रहकेो  

२० थान िार 

िाली आिश्र्किा 

रहेको  नभएको  

५३     
चुनिोला लघु 

िलमिधुि िुनपा ९  नहरकुलो भामत्कएको  

२ लाि िमिको 

क्षिी भएको र 25 

थान थान िार 

िाली आिस्र्क भएको  
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रहेको  

५४ 1   कमििा मिष्ट  िुनपा १०  

िेि २ िारी िगाएर लागेको साथै २ 

घर पमन िोमिििा रहकेो  

निुलाइएको 

िुचुल्का भएको  भएको  

५५ 1   
लाल िहादरु 

िोहोरा  िुनपा १०  

ग्रामिण सडकको घर िोमिििा 

रहेको    भर्को  

५६ 50   घर िोमिििा   िुनपा १०  ५० घर िोमिििा  

ब्र्िमस्थि िमस्ि 

मिकास गना 

आिस्र्क   

५७ 5   
घर उच्च 

िोमिििा  िनपा १०  ५ घर  आर्थाक आिस्र्क "" 

५८   1 
पामन ट्ांकी 

भमत्कएको " २ ओटा  " " "" 

५९     पाइप क्षिी  "  मिमभन्न ठाउँिा गरर १२०० मि  पाइप आिस्र्क  '" 

६०     मििुलीिा क्षिी  "" 
२५  गोटा पोल ढलेको र ८ क्वाइल 

िार  

ििाि सुधार गरर 

मिधुि सेिा प्रिाह  "" 

६१     िग्गािा क्षिी  " 
५० रोपनी िग्गा / ४०० िुरी िकै 

हािाले क्षिी  आर्थाक आिस्र्क "" 

६२ 1   मलला ओली  िुनपा ११  

पमहरोको कारणले घर िोमिििा 

रहेको  निुलाइएको  नभएको  

६३     

टेक िहादरु पुन, 

किारा रािल , 

कृष्णिहादरु 

िहिारा, एक्क 

िहादरु मगररको 

संर्ुि   िुनपा ११  

चुनिोला र सांि िोलाको िाढीले ७ 

रोपनी  िेि िग्गा कटान गरेको    भर्को  

६४     
किान छसंह ओली 

लगार्ि १४ िना  िुनपा ११  िाढीले िग्गा कटानी गरेको  निुलाइएको  भएको   

६५     
मपमििांग िोला 

पुल  िुनपा ११/१२ िाढीले काठेपुल िगाएको  

पुन मनिााणको 

लामग १० थान 

िार िाली 

आिस्र्क रहेको    

६६     महल  िुनपा ११/६  िाढीले मग्रल पुल पूणा रुपले िगाएको  

निुलाएको 

िुचुल्का भएको  भएको   

६७   1 
ज्ञानोदर् िामि 

लंहू  िुनपा ११  ४  कोठे भिन अमि िोमिििा रहेको  

िुचुल्का भएको 

निुलाइएको भएको  

६८     मिलक ओली  िुनपा ११  िेि िारीिा पमहरो  

िार िाली िथा 

अन्र् सहर्ोग  भएको   

६९ 1   पािािी घर्िा  "  
घर अगाडी पमहरो गई िोमिििा 

रहेको  "" " 
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७०     छमिलाल ओली  " िेििारीिा क्षिी  "" " 

७१     

धन िहादरु 

िड्का, " " '" " 

७२     

समिपोले पुल 

िुनपा ११ र ६ 

िोड्ने  िुनपा ११  काठेपुल िगाएको  ५ लाि क्षिी  " 

७३     
धागेछरी िोड्ने 

पुल  ११ र ४  िुनपा ११  कठेपुल िगाएको  २ लाि क्षिी  " 

७४     उकदराि ओली  " िकैिा क्षिी  ३० हिार सम्िको  " 

७५     

मिमभन्न ९   

सािािमनक 

ठाउँहरुिा क्षिी " िेि सरक्षण, िानेपानी र्ोिना, ७ लािको क्षिी  " 

७६ 1   धनेश्वोर शिाा  " घर अमि िोमिििा   ५० हिार सम्िको  " 

७७ 15   
१५  मिमभन्न 

व्यमिहरुको क्षिी " " 

१५० थान 

िारिाली िथा 

अन्र् सहर्ोग " 

७८     िमिलाल िड्का  िुनपा ११  िेििारीिा क्षिी  

 १० थान 

िारिाली 

आिस्र्क भएको  

७९     मचिाराि िड्का  " " 

१० थान 

िारिाली 

आिस्र्क भएको  

८०     
१२   मिमभन्न 

व्यमिहरुको क्षिी " घर िारीिा िथा अन्न िामलिा क्षिी  

१२० थान 

िारिाली 

आिस्र्क र मिउ 

आिस्र्क  " 

८१     
सेिांग डाँडा 

िानेपानी सिूह   " पानी  ट्ांकी िथा पाइपिा 

३०० मिटर पाइप 

र ट्ांकी ििाि 

आिस्र्क  " 

८२ 1   

सामित्रा िड्का, 

मिर िहादरु ओली 

समहि १४ घरधुरी  " घर अमि िोमिििा  

१४० थान 

िारिाली 

आिस्र्क " 

८३   1 मभि िहादरु पुन  िुनपा १२  

पमहरोको कारणले १ िले २ कोठे घर 

नष्ट भर्को  

२ लाि 20 हिार 

क्षमि भएको  भर्को  

८४ 63   
६३   मिमभन्न 

व्यमिहरुको क्षिी िुनपा १२  

घर िामथ र िलिाट पमहरो गई अमि 

िोमिि अिस्थािा रहकेो  

५०० थान 

िारिाली 

आिस्र्क  " 

८५     

२० िनाको 

पमहरोले िेि 

पुरेको  " िाढी िथा पमहरोले िेि पुरेको  

२०० थान 

िारिाली 

आिस्र्क  " 
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८६   1 हररिहादरु ददेल  िुनपा १३  घर पूणारुपिा नष्ट भएको  

४ लाि क्षिी 

भएको   भएको  

८७     हरर ददले  िुनपा १३  

घरिामथिाट आएको पमहरोको 

कारणले घरिा क्षिी पुगेको  

निुलाइएको/ 

िुचुल्का भएको  भएको  

८८ 20   केशमिर नेपाली  िुनपा १३  

िढी/पमहरोले २० रोपनी िग्गा 

िगाएको र २० घर अमि िोमिििा 

रहेको  

निुलाइएको 

िुचुल्का भएको  भएको  

८९ 1   

ने.रा. आधारभूि 

मिद्यालर् डाँडा 

मछिांग  िुनपा १३  

पमहरो गई िेलिैदान र ३ कोठे भिन 

िोमिि अिस्थािा रहकेो  

निुलाइएको 

िुचुल्का भएको  भएको  

९०     
िुनपा १३ 

िुग्लुिोला  िुनपा १३  

हुदिु  छरा दमेि िुग्लुिोला सम्ि १७ 

िनाको िेि िाढी िथा पमहरो आइ 

कटानी गरेको  

निुलाइएको 

िुचुल्का भएको  भएको  

९१     
िहने्र 

िा.मि.चौिारा  िुनपा १३  

िेल िैदान, भिन, शौचालर् र 

canteen अमि िोमिििा रहकेो 
२५ लाि ४२ 

हिार ३ सर् ८२  भएको 

९२   1 िमन्िि कामि  िुनपा १३  िाढी/पमहरोले घर िारी क्षिी भएको  

३ रोपनी िा 

लगाएको िकै, घर 

र शौचालर् 

क्षमििा रहकेो  भएको  

९३ 1   प्रभाि िा.मि. िुनपा १३/१४  भिन र िेलिैदान अमि क्षिी रहकेो  

१० िार िाली 

३२ mm को 150 

मि. पाइप िुचुल्का  

भएको  भएको  

९४     

मिमभन्न   २ 

सािािमनक िथा ६ 

व्यमिगि  

ठाउँहरुिा क्षिी िुनपा १३  घर, िेि िथा सडकिा क्षिी  

८० थान 

िारिाली 

आिस्र्क " 

९५ 1   मभिी िस्र्ाल  िुनपा १४  पमहरोले घरलाई क्षिी पुर्ाार्को  निुलाइएको  नभर्को  

९६     
िड्क िहादरु 

केसी  िुनपा १४  पमहररोको कारणले िोमिििा रहकेो  

निुलाइएको 

िुचुल्का भएको  भर्को  

९७   1 

िनमप्रर् 

आधारभूि 

मिद्यालर्  िुनपा १४  

मिद्यालर्को कुना, शौचालर् र कफल्ड 

भमत्कर्को  

निुलाइएको 

िुचुल्का भएको  भर्को  

९८ 1 1 
िन िागृमि 

प्राथमि मिद्यालर्  िुनपा १४  

मिद्यालर्को िेल िैदान िथा भिन 

क्षिीग्रस्ि भर्को 

निुलाइएको 

िुचुल्का भएको   भर्को  

९९     

मिमभन्न ९   

सािािमनक 

ठाउँहरुिा क्षिी िुनपा १४  " 

८० थान 

िारिाली िथा 

३०० मिटर पाइप " 
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