
 

 

 

 

तमेाल गाऊँपाललका, काभ्रपेलाञ्चोक लिल्ला 

माघ २०७५ 

स्थानीय पनुर्निमािण योिना 

रालिय पनुर्निमािण प्रालिकरण 

१.१ लनिी आवास पनुर्निमािणको वतिमान अवस्था र लक्ष्य 

 

लववरण 
कुल 

संख्या 

हाल 

सम्मको 

प्रगलत 

बाकँी सखं्या 

लक्ष्य 

लिम्मवेार 

लनकाय 

बाकँक हुन 

सके्न सखं्या  

समय 

लसमा 
कैकियत 

कार्तिक 

२०७५ 

माघ 

२०७५ 

िषे्ठ 

२०७६ 

िम्मा लाभग्राही ४८४७  

अनुदान सम्झौता 

सम्पन्न 
४८४७ ४१४७ ७०० ७००   

लाभग्राही, 

लतमाल 

गाऊँपाललका,  

GMALI  

० 

पौष 

मसान्त 

सम्म 

 

पलहलो ककस्ता ४१४७ ४१४७ ० ७००   GMALI     

दोश्रो 

ककस्ता 

माग संख्या ४१४७ ४१४७ ०  ४१४७  

लाभग्राही र 

लतमाल 

गाऊँपाललका  

   

प्रमाणीकरण 

संख्या 
२८३४ २८१६ १८  ४१४७  

लाभग्राही, 

लतमाल 

गाऊँपाललका, 

पुनलनमािण 

प्रालबलिक,  

Building-

DLPIU  

   

भुक्तानी 

संख्या 
२८१६ २८१६ ०  ४१४७  

GMALI,  

Building-

DLPIU 

 

चैत 

मसान्त 

सम्म 

 

तेश्रो 

ककस्ता 

माग संख्या २७०४ १५९४ १११०   ३२५३ 

लाभग्राही र 

लतमाल 

गाऊँपाललका  

   

प्रमाणीकरण 

संख्या 
१५९४ १५८८ ६   ३२५३ 

लाभग्राही, 

लतमाल 

गाऊँपाललका,  

पुनलनमािण 

प्रालबलिक,  

Building-

DLPIU  

   

भुक्तानी 

संख्या 
१५८८ १५८८ ०   ३२५३ 

GMALI, 

Building-

DLPIU 

 

असार 

मसान्त 

सम्म 

 

प्रबली

करण 

लाभग्राही 

संख्या 
५९७  
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पलहलो 

ककस्ता 
५९७ १०३ ४९४        

दोश्रो ककस्ता ९८ १ ९७        

सम्झौता गरेर पलन घर 

लनमािण शुरु नगनुिका 

कारणहरु 

१. आर्थिक समस्या 

२. पार्िको अभाव 

३. दक्ष जिशक्ति अपर्ािप्ता 

पलहलो ककस्ता ललएर 

पलन दोश्रो ककस्ता 

नललनुका कारणहरु 

१. आर्थिक समस्या 

२. र्िमािण सामार्िको अभाव(पार्ि ,काठ) 

दोश्रो ककस्ता ललएर 

पलन तेश्रो ककस्ता 

नललनुका कारणहरु 

१. आर्थिक समस्या 

श्रोत: NRA, GMALI  तथा Building CLPIU  

१.२. गनुासो व्यवस्थापन 

प्रकार 
वतिमान 

अवस्था 
िर्छ्यौट बाकँी लक्ष्य समय लसमा कैकियत 

गुनासो दताि संख्या २१०१ २०६९ ३२    

गुनासोबाट आएको 

िम्मा लाभग्राही संख्या 
      

प्रवललकरण संख्या       

श्रोत: NRA, GMALI 

 

१.३. िोलिम बस्ती स्थानान्तरण 

प्रकार वस्ती सखं्या स्थान \ वडा-टोल लक्ष्य समय लसमा कैकियत 

अध्ययन भएका बलस्त २ 

Bolde (८० घर) 

Pokharinarayansthan village (६४ घर) 

 

  

Old slide reactivated by 

earthquake. Crack monitoring, 

removal of rock blocks, catch 

fencing, wire netting, 

anchoring and concreting are 

recommended.,Removal of 

overhanging rock blocks 

required to make safe prior to 

rehabilitation. 

संरक्षण गनुिपने बलस्त २    

सानुिपन ेबलस्त ०    

बलस्त स्थानान्तरणका 

लालग िम्मा लाभग्राही 

(घरिूरी) 

    

घडेरी िररद अनुदान 

ललएका लाभग्राही 
    

घडेरी िररदको लागी २ 

लाि अनुदान ललन 

चाहने लाभग्राही 

    

२ लाि नललएरै 

स्थानान्तरण हुन चाहने 

लाभग्राही संख्या 

    

श्रोत: NRA 

 

१.४. एकीकृत वस्ती 

माग भएको स्थान – वडा\टोल घरिरुी प्रारलम्भक योिना  DPR लनमािण 
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संख्या संख्या तयारी स्वीकृत तयारी स्वीकृत सम्पन्न 

 ,  

 

      

 

श्रोत: NRA 

 

१.५. सामदुालयक सलमलत गठन 

प्रकार संख्या स्थान\वडा\टोल 
घरिरुी 

संख्या 
लक्ष्य समय लसमा कैकियत 

कुल पुनर्निमािण सामुदालयक सलमलत गठन 

हुनसके्न टोल/वस्ती/गाउँ 
      

हालसम्म पुनर्निमािण सामुदालयक सलमलत 

गठन भएका टोल\ वस्ती\ गाउँ 
९      

हालसम्म पुनर्निमािण सामुदालयक सलमलत 

गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ 
      

श्रोत: NRA, HRRP सवेक्षण 

 

१.६. कामदारको आपतूी, लनमािण सामाग्रीको आवश्यकता, आपतूी तथा बिारको अवस्था  

 

कामदारको आपतूी सम्बन्िमा: 

● लनमािण कामदार अपयािप्त रहकेो 

उपलब्ि सामाग्रीको गुणस्तर सम्बन्िमा: 

● गुणस्तर छैन 

सामाग्रीको आपतूी, आवश्यक्ता र आपतुीको अन्तर सम्बन्िमा: 

● सामार्िहरुमा ढुवार्ि खचि बढी 

श्रोत: पाललका सवेक्षण, २०७५ 

 

स्थालनय लनमािण 

सामाग्रीहरुको 

पयािप्तताको लस्थलत 

ईकाई 
आवश्यक 

पररमाण 

पयािप्त उपलब्ि 

छ/छैन 
हालको दर 

बढेको/घटेको  

मुल्य  

सबैभन्दा 

नलिकैको बिार 

- बनेपा, बाट 

यातायातको 

प्रलत ईकाई िचि  

कैकियत 

● ढंुगा घन लम. ५६२४४ छ   १५००० 

 

● लगट्टी घन लम. ५९४७ छैि   २५००० 

● बालुवा घन लम. ६८४१ 
छ 

 
  ३०००० 

● काठ क्यु किट  १८८६३७ छैि    

● लसमेन्ट (PPC) बोरा   छैि ८५०   

● लसमेन्ट (OPC) बोरा  ५५७५९ छैि    

● रड ककलो ग्राम  ६०८७१५ छैि    

● िस्ता पाता बन्डल  ७७२० छैि    

● इट्टा गोटा  ९४५४०० छैि    

(लसलबएसको क्षलतको लेिािोिा सम्बलन्ि सवेक्षण अनुसार, क्षलतग्रस्त घरहरूको टाईपोलोिीको आिारमा आवश्यक लनमािण सामाग्रीको लिेािोिा यहाँ प्रस्तुत गररएको छ। 

यसलाई सो के्षत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको ईन्पेक्सन डाटामािि त सुिार गनि सककन्छ।)             श्रोत: CBS, पाललका सवेक्षण, २०७५ 
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१.७. प्रालवलिक िनशलक्तको उपलब्िता 

ताललम प्रकार 
आवश्यक 

संख्या 

उपलब्ि 

संख्या 

आपतूी गनुिपने 

(िरक) 
लक्ष्य समय लसमा 

आवश्यक 

श्रोत 
कैकियत 

इलन्िलनयर ९ ७ २     

सव-इलन्िलनयर ९  ९     

अ.सव-इलन्िलनयर ९ ८ १     

 

डकमी 

 

समग्रमा    १६०      

७-कदने ताललम  १५०      

५०-कदने ताललम        

लसकमी         

ज्यामी         

श्रोत: पाललका सवेक्षण, २०७५ 

 

१.८ समस्या / चनुौलत र समािानका उपायहरु 

समस्या / चनुौलतहरु  

● समयमा ककस्ता लवतरण 

GMALI/DLPIU तथा  DUDBC/DLPIU बीच प्रभावकारी समन्वय 

 

यस पाललकामा रहकेा लाभग्रालह मध्य पुनर्निमािण गनि इच्छुक रहकेा  <१०% ले यहाँ उल्लेलित कारणहरुल े२०७६ आसर मसान्त सम्ममा पुनर्निमािण कायि 

पुरा गनि नसककने देलिन्छ।  

 

● गररबी 

दक्ष कामदार तथा लनमािण सामग्री अपयािप्त रहकेो 

िानेपानीमा सहि पहुचँ नभएको 

  

यसका साथै पुनर्निमािण गनि इच्छुक नदेलिएका कोही पलन छैनन् लाभग्राही ले पलन पुनलनमािणको प्रगलतलाई सुस्त तुल्याउने देलिन्छ। पुनलनमािण गनि कढलाई 

गनुि वा गनि नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहकेा छन्।  

● गररबी 

िरटल ककस्ता लवतरण प्रकृया 

ककस्ता लवतरणमा कढलाई 

 

बैंककंग प्रणाली सम्बन्िमा  

● लाभग्राहीको मृत्युभएमा ककस्ता लवतरण प्रकृया करठन हुन े

 

समािानका उपायहरु 

● अलभमुिीकरण कायिक्रम 

पुनर्निमािणसँग सम्बलन्ित मुद्दाहरुमा सहिीकरण 

 

श्रोत: पाललका सवेक्षण, २०७५ 

 

२. आगामी कायियोिना 

क्र.सं. कक्रयाकलाप ईकाई पररमाण बिटे आवश्यकता 
श्रोत उपलब्ि 

गराउने लनकाय 
कसल ेगन?े समयलसमा सहयोगी लनकाय 
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तयार पान े पशे गन े  

नामः हमे कुमार तामांग नामः शर्मिला लार्मछािे  

पदः ईलन्िलनयर पदः प्रमुि प्रशासकीय अलिकृत  

सम्पकि : ९८४३२१२८४६ सम्पकि : ९८४१७००७५५  

   

स्वीकृत गनःे  

नामः सलाम ससंह तामांग  

पदः प्रमुि/अध्यक्ष  

सम्पकि : ९८५१०८३९५३  

 


