
 

 

 

 

भमुल ुगाऊँपाललका, काभे्रपलाञ्चोक जिल्ला 
कार्तिक २०७५ 

स्थानीय पुनर्निमािण योिना 
राजरिय पुनर्निमािण प्राधिकरण 

१.१ र्निी आवास पुनर्निमािणको वतिमान अवस्था र लक्ष्य 

 

वववरण 
कुल 

संख्या 

हाल 

सम्मको 
प्रगर्त 

बाँकी 
संख्या 

लक्ष्य 

जिम्मेवार 

र्नकाय 

बाँकक हुन 

सक्ने 
संख्या  

समय 

लसमा 
कैकियत 

कार्तिक 

२०७५ 

माघ 

२०७५ 

िेरठ 

२०७६ 

जम्मा लाभग्राही ६२०३  

अनुदान सम्झौता 
सम्पन्न 

६२०३ ५४१० ७९३ ७९३   

लाभग्राही, 
भुमल ु

गाऊँपाललका,  
GMALI  

३०० 
पौष 

मसान्त  
 

पहहलो ककस्ता ५४१० ५४१० ० ७९३   GMALI  १५० 
चैत 

मसान्त 
 

दोश्रो 
ककस्ता 

माग संख्या ५४१०      

लाभग्राही र 

भुमल ु

गाऊँपाललका  
२०० 

चैत 

मसान्त 
 

प्रमाणीकरण 

संख्या 
      

लाभग्राही, 
भुमल ु

गाऊँपाललका, 
पनुननमााण 

प्राबिधिक,  

Building-

DLPIU  

   

भुक्तानी 
संख्या 

५४१० ४६४५ ७६५  ५४३८  

GMALI,  

Building-

DLPIU 

३०० 
चैत 

मसान्त 
 

तेश्रो 
ककस्ता 

माग संख्या ४६४५      

लाभग्राही र 

भुमल ु

गाऊँपाललका  
५०० 

असार 

मसान्त 
 

प्रमाणीकरण 

संख्या 
      

लाभग्राही, 
भुमल ु

गाऊँपाललका,  
पनुननमााण 

प्राबिधिक,  

Building-

DLPIU  
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भुक्तानी 
संख्या 

४६४५ ३१५६ १४८९   ३०४७ 

GMALI, 

Building-

DLPIU 

६०० 
असार 

मसान्त 
 

प्रिली
करण 

लाभग्राही 
संख्या 

८८  

पहहलो 
ककस्ता 

८८ ९ ७९        

दोश्रो ककस्ता ९ ० ९        

सम्झौता गरेर पनन 

घर ननमााण शुरु 

नगनुाका कारणहरु 

अन्यत्र घर भएको 

पानि बाटोघाटो र निमााण सामानिको अभाव 

डकमीको अभाव 

पहहलो ककस्ता ललएर 

पनन दोश्रो ककस्ता 
नललनुका कारणहरु 

अन्यत्र घर भएको  

प्रनिया झन्झनटलो भएको 

पौसा िभएको 

दोश्रो ककस्ता ललएर 

पनन तेश्रो ककस्ता 
नललनुका कारणहरु 

DPC भन्दा माथीको लेभलको लानि मापदन्ड िपुिेको  

लाभिानिको दोस्रो मात्र सम्म नकस्ता नलिे मिसाय भएको 

श्रोत: NRA, GMALI  तथा Building CLPIU  

१.२. गुनासो व्यवस्थापन 

प्रकार 
वतिमान 

अवस्था 
िर्छियौट बाँकी लक्ष्य समय लसमा कैकियत 

गुनासो दताा संख्या १०३८ ९७१ ६७    

गुनासोिाट आएको 
जम्मा लाभग्राही संख्या 

      

प्रवललकरण संख्या       

श्रोत: NRA, GMALI 

 

१.३. िोखिम बस्ती स्थानान्तरण 

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

अध्ययन भएका िष्ट्स्त २ 

 

Raupakha (१७ घर) 

 

  

पाच घर सम्झौता गना िाकक 

 

No geohazard present within 

the settlement but it has steep 

slope..,Partial, १७ HHs should 

be relocated 

संरक्षण गनुापन ेिष्ट्स्त ०    

सानुापन ेिष्ट्स्त १    

िष्ट्स्त स्थानान्तरणका 
लाधग जम्मा लाभग्राही 
(घरिूरी) 

    

घडरेी खररद अनुदान 

ललएका लाभग्राही 
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घडरेी खररदको लागी २ 

लाख अनुदान ललन 

चाहन ेलाभग्राही 
    

२ लाख नललएरै 

स्थानान्तरण हुन 

चाहन ेलाभग्राही संख्या 
    

श्रोत: NRA 

 

१.४. एकीकृत वस्ती 

माग भएको 
संख्या 

स्थान – वडा\टोल घरिुरी 
संख्या 

प्रारजम्भक योिना  DPR र्नमािण 

सम्पन्न 

तयारी स्वीकृत तयारी स्वीकृत 

 ,  

 

      

 

श्रोत: NRA 

 

१.५. सामुदार्यक सलमर्त गठन 

प्रकार संख्या स्थान\वडा\टोल 
घरिुरी 
संख्या 

लक्ष्य 
समय 

लसमा 
कैकियत 

कुल पुनननामााण सामुदानयक सलमनत 

गठन हुनसक्न ेटोल/वस्ती/गाउँ 

१ 

१० 

३० 

िा.पा मा 

वाडामा 

टोलमा 

  पुस मसान्त  

हालसम्म पुनननामााण सामुदानयक 

सलमनत गठन भएका टोल\ वस्ती\ गाउँ 
      

हालसम्म पुनननामााण सामुदानयक 

सलमनत गठन हुन िाँकी टोल/ वस्ती/ 
गाउँ 

१ 

१० 

३० 

िा.पा मा 

वाडामा 

टोलमा 

    

श्रोत: NRA, HRRP सवेक्षण 

 

१.६. कामदारको आपूती, र्नमािण सामाग्रीको आवश्यकता, आपूती तथा बिारको अवस्था  
 

कामदारको आपूती सम्बन्िमा: 
● स्थानीय कामदारको सीलमत संख्याका कारण कामदारको माग पूरा गना नसककने 

उपलब्ि सामाग्रीको गुणस्तर सम्बन्िमा: 
● गुणस्तरहहन स्थानीय सामग्री 

गुणस्तररय सामग्रीको आपुनत ा गना असक्षम 

सामाग्रीको आपूती, आवश्यक्ता र आपुतीको अन्तर सम्बन्िमा: 
● िजार ननकै टाढा रहेको 

ढुवानी खचा उच्च रहेको 

श्रोत: पाललका सवेक्षण, २०७५ 



भुमलु गाऊँपाललका को पुनननामााण योजना, राष्ट्रिय पुनननामााण प्राधिकरण 

4/6 

 

स्थाननय ननमााण 

सामाग्रीहरुको 
पयााप्तताको ष्ट्स्थनत 

ईकाई 
आवश्यक 

पररमाण 

पयााप्त उपलब्ि 

छ/छैन 
हालको दर 

िढेको/घटेको  
मुल्य  

सिैभन्दा 
नष्ट्जकैको िजार 

- िनेपा, 
दोलालघाट, 

िाट 

यातायातको 
प्रनत ईकाई खचा  

कैकियत 

● ढंुगा घन लम. ९७३४९ छ ३००० १५०० २००० 

 

● धगट्टी घन लम. १०४७२ छैन ५००० १५०० १००० 

● िालुवा घन लम. ११९७३ छैन ५००० १५०० १००० 

● काठ क्यु किट  ३२५११७     

● लसमेन्ट (PPC) िोरा   छैन १००० ३००  

● लसमेन्ट (OPC) िोरा  ९८३६३ छैन ११०० ३००  

● रड ककलो ग्राम  १०७४२६८ छैन १०० १५  

● जस्ता पाता िन्डल  १३२९३     

● इट्टा गोटा  १५३५५००     

(लसबिएसको क्षनतको लेखाजोखा सम्िष्ट्न्ि सवेक्षण अनसुार, क्षनतग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आिारमा आवश्यक ननमााण सामाग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत 

गररएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल िन्दै गरेका घरहरूको ईन्पेक्सन डाटामािा त सुिार गना सककन्छ।)             श्रोत: CBS, पाललका 
सवेक्षण, २०७५ 
 

१.७. प्राववधिक िनशजक्तको उपलब्िता 

ताललम प्रकार 
आवश्यक 

संख्या 
उपलब्ि 

संख्या 
आपूती गनुिपने 

(िरक) 
लक्ष्य समय लसमा 

आवश्यक 

श्रोत 
कैकियत 

इष्ट्न्जननयर १० ७ ३     

सव-इष्ट्न्जननयर २० १० १०     

अ.सव-इष्ट्न्जननयर १० ३ ७     

 

डकमी 
 

समग्रमा          

७-हदने ताललम        

५०-हदने ताललम        

लसकमी         

ज्यामी         

श्रोत: पाललका सवेक्षण, २०७५ 
 

१.८ समस्या / चुनौर्त र समािानका उपायहरु 

समस्या / चुनौर्तहरु  

● गुनासो सम्िोिन प्रकृयामा हुने हढलाई, पुनननामााण प्रकृयालाई अनघ िढाउनका लाधग यी मुद्दाहरु समयमा सम्िोिन हुनुपने 
ककस्ताववतरण प्रकृया ननकै लामो रहेको, सहज िनाउनुपन े

 



भुमलु गाऊँपाललका को पुनननामााण योजना, राष्ट्रिय पुनननामााण प्राधिकरण 

5/6 

यस पाललकामा रहेका लाभग्राहह मध्य पुनननामााण गना इच्छुक रहेका  १०-२४% ले यहा ँउल्लेखखत कारणहरुले २०७६ आसर मसान्त सम्ममा 
पुनननामााण काया पुरा गना नसककने देखखन्छ।  
 

● ककस्ता ववतरण प्रकृयामा हुने हढलाई  

ननमााणस्थलसम्म नमााण सामग्रीको ढुवानीमा समस्या लगायत भौनतक संरचनाको अभाव 

  

यसका साथ ैपुनननामााण गना इच्छुक नदेखिएका <१०% लाभग्राही ले पनन पुनननमााणको प्रगनतलाई सुस्त तुल्याउन ेदेखखन्छ। पुनननमााण गना 
हढलाई गनुा वा गना नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन।्  

● भूमीसँग सम्िष्ट्न्ित मुद्दा 
आधथाक मुद्दा 
प्रवासन 

प्रिलीकरणिाट पुनननामााणमा जान चाहन े

अन्यत्र अको घर रहेको 
 

बैंककंग प्रणाली सम्बन्िमा  
● िैंकहरुिाट सही सूचना प्राप्त नहुन े

िैंकहरु पायक पने स्थानमा नभएको 
पहँुच प्राप्त गनामा कहठनाई 

ककस्ता ववतरणमा हढलाई 

 

समािानका उपायहरु 

● ककस्ता ववतरण प्रकृया नछटोछररतो हुनुपने 
ननमााण सामग्री तथा श्रलमकको मुल्य उधचत हुनेगरर समायोजन गनुापने 
गाउँपाललकालाई पुनननामााणसम्िन्िी पूणा अधिकार हदनुपने 

 

श्रोत: पाललका सवेक्षण, २०७५ 
 

२. आगामी कायियोिना 

क्र.सं. कक्रयाकलाप ईकाई पररमाण बिेट आवश्यकता 
श्रोत उपलब्ि 

गराउने र्नकाय 
कसले गने? समयलसमा सहयोगी र्नकाय 

         

         

         

         

         

 

 

तयार पाने पेश गने  

नामः प्रहदप पोखरेल नामः हररवल्लभ नघलमरे  

पदः ईष्ट्न्जननयर पदः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  

सम्पका :  सम्पका :   
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स्वीकृत गनेेः  

नामः गुमानध्वज कँुवर  

पदः प्रमुख/अध्यक्ष  

सम्पका :   

 


