
सुनसरी जिल्लाको वन अजिक्रमण जववरण 

अतिक्रतिि क्षेत्रफल: १३०९ हके्टर  

क्र.सं. जिल्ला स्थान अजिक्रजमि 

के्षत्रफल हे 

अजिक्रजमि 

के्षत्रको जकजसम 

अजिक्रमण 

भएको वर्ष 

थप जववरण 

१. सनुसरी बराह नगरपातलका १, स्वायल 

कन्जरभेशन पवूव 

2.50 तवशेष तव.सं. २०४४ पक्की घर बनाई तवतभन्न सरकारी कायावलय रहकेो 

२. सनुसरी बराह नगरपातलका १, धरान चिरा 

जाने बाटो 

2.45 अस्थायी बसोवास तव.सं. २०४४

  

घर छाप्रो बनाई बसोवास 

३. सनुसरी बराह नगरपातलका १, कोलेनी 

तसचाईले अतधकरण गरेको 

2.00 अस्थायी बसोवास तव.सं. २०४४ घर छाप्रो बनाई बसोवास 

४. सनुसरी बराह नगरपातलका १, पनुवावस 19.52 अस्थायी बसोवास

  

तव.सं. २०२२,  

२०३०, २०३६ 

घर छाप्रो बनाई बसोवास 

५. सनुसरी बराह नगरपातलका २, रेल्वे लाइन 

पवूव पतिि 

122.08 तवशेष तव.सं. २०४४ पनुववासको लातग ८४ तबघा सरकारले तिएको कोशीटप्पकुो 

िगृकुञ्जबाट बस्िी उठाएर बसातलएको बसोबास प्रहरी 

सशस्त्र प्रहरी गातवस भवन भएको] 

६. सनुसरी बराह नगरपातलका २, चाक्वा टोल 

ितलि बस्िी 

8.00 अस्थायी बसोवास तव.सं. २०४४

  

घर छाप्रो बनाई बसोवास 

७. सनुसरी बराह नगरपातलका १, कतसनी टोल 

राइस तिल, खारखोला 

33.14 अस्थायी बसोवास तव.सं. २०४४ फाटफुट घर बनाई बसोबास तकराईिा खेिीपािी 

८. सनुसरी बराह नगरपातलका १, बगवुा 1.03 अस्थायी बसोवास तव.सं. २०४६ पक्की कच्ची घर टहरा बनाई बसोवास 

९. सनुसरी बराह नगरपातलका १, बागेश्वरी 

सा.व. अन्िगवि चिरा बजार 

25.00 परुानो अतिक्रिण     

१०. सनुसरी बराह नगरपातलका १, कटान 10.00 अस्थायी बसोवास तव.सं. २०४४ फाटफुट घर बनाई बसोबास तकराईिा खेिीपािी 

११. सनुसरी बराह नगरपातलका १, बसद्धेझारी 

िोरीबारी  

67.99 अस्थायी बसोवास तव.सं. २०४६ खेिीपािी गरेको 

१२. सनुसरी बराह नगरपातलका १, बान्र े  51.14 अस्थायी बसोवास तव.सं. २०४४ घर छाप्रो बनाई बसोवास 

१३. सनुसरी बराह नगरपातलका १, धािीडााँडा 7.00 परुानो अतिक्रिण तव.सं. २०१३ पक्की कच्ची घर टहरा बनाई बसोवास 



१४. सनुसरी बराह नगरपातलका ६,७,८, 

िहने्रनगर क्षेत्र लक्ष्िीनारायण ितन्िर 

पवूव ई.व.का. पवूव उत्तर  

404.78 तवशेष तव.सं. २०३६,  

२०४१, २०४२,  

२०४४ 

परुानो बसोवास कोशी बाढी पीतडि िथा िगृकुञ्जबाट उररवठा 

रातखएको खिेीपािी स्कुल संघ पक्की ३० घर पक्की बनाई 

खेिी गरेको 

१५. सनुसरी बराह नगरपातलका ६, कुटी 5.00 धातिवक अतिक्रिण तव.सं. २०४० घर टहरा 

१६. सनुसरी बराह नगरपातलका ८, कंगझोडा 40.00 अस्थायी बसोवास तव.सं. २०४४ फाटफुट घर बनाई बसोवास गरेको 

१७. सनुसरी बराह नगरपातलका ८, रािधनुी 

सा.व.    

2.00 परुानो अतिक्रिण तव.सं. २०३६ पक्की घर छाप्रो बनाई बसोवास गरेको 

१८. सनुसरी बराह नगरपातलका ३, ईकराही  284.18 परुानो अतिक्रिण तव.सं. २०४६ बस्िी 

१९. सनुसरी बराह नगरपातलका ८, भलवुाचौरी 5.57 अस्थायी बसोवास तव.सं. २०४६ घर छाप्रो बनाई बसोवास   

hDdf 1093.38       

२०. सनुसरी धरान उपिहानगरपातलका १५, 

िहािवेस्थान, खोररया वस्िी 

4.45 अस्थायी बसोवास

  

तव.सं. २०४६ जस्िाको छाना भएको 

२१. सनुसरी धरान उपिहानगरपातलका १७, रेल्व े

लाइन   

45.00 परुानो अतिक्रिण तव.सं. २०४६ पक्की छहरो र कच्ची घर स्कुल 

२२. सनुसरी धरान उपिहानगरपातलका १७, 

फक्लैण्ड टाप ु

13.57 परुानो अतिक्रिण तव.सं. २०४६ पक्की टहरो कच्ची घर स्कुल 

२३. सनुसरी धरान उपिहानगरपातलका ६, सेउिी 

िातथ िथा िल्लो िउराली  

94.11 अस्थायी बसोवास तव.सं. २०४६ पक्की जस्िाको छाना भएको स्कुल प्रहरी चौरी 
 

२४. सनुसरी धरान उपिहानगरपातलका ६, 

तनसान डााँडा 

8.56 अस्थायी बसोवास तव.सं. २०४६ पक्की जस्िाको छाना भएको 

२५. सनुसरी धरान उपिहानगरपातलका ६, खैरेनी 2.23 अस्थायी बसोवास तव.सं. २०४६ धान िकै बानी लगाउने गरेको 

२६. सनुसरी धरान उपिहानगरपातलका २०, 

तसंहिवेी सा.व. 

2.50 अस्थायी बसोवास तव.सं. २०५६ खेिीपािी गरेको 

२७. सनुसरी धरान उपिहानगरपातलका १७, 

जलकन्या सा.व. क्षते्र 

3.72 अस्थायी बसोवास तव.सं. २०५६ पक्की जस्िा घर टहरा बनाई बसोवास 

  

hDdf 174.14       

२८. सनुसरी ईटहरी उपिहानगरपातलका २,३, 

सेरा खोला खोसावने खाप 

18.45 अस्थायी बसोवास तव.सं. २०४६ घर बनाई बसोवास 



२९. सनुसरी ईटहरी उपिहानगरपातलका २०, 

पानीतपया  

1.48 अस्थायी बसोवास तव.सं. २०३६ पक्की कच्ची घर 

३०. सनुसरी भोक्राहा गाउाँपातलका १, टोकी  9.60 परुानो अतिक्रिण तव.सं. २०३६ पक्की कच्ची घर छाप्रो बनाई बसोवास गरेको 

३१. सनुसरी भोक्राहा गाउाँपातलका १, खोररया 
 

5.00 परुानो अतिक्रिण तव.सं. २०४६ घर बनाई बसोवास 

३२. सनुसरी ईनरुवा नगरपातलका ८, रािधनुी 

हररयाली सा.व. 

7.00 अस्थायी बसोवास तव.सं. २०४६ घर छाप्रो बनाई बसोवास 

    hDdf 41.52       

 

 

 


