
 

 

 

 

चौतारा संगचोकगढी नगरपालिका, लसनु्धपाल्चोक लिल्ला 

कालतिक २०७५ 

स्थानीय पुनलनिर्ािण योिना 

रालरि य पुनलनिर्ािण प्रालिकरण 

१.१ लनिी आवास पुनलनिर्ािणको वतिर्ान अवस्था र िक्ष्य 

लववरण 
कुि 

संख्या 

हाि 

सम्मको 

प्रगलत 

बााँकी 

संख्या 

िक्ष्य 

लिमे्मवार 

लनकाय 

बााँलक हुन 

सके्न संख्या  
सर्य लसर्ा कैलियत 

कालतिक 

२०७५ 

र्ाघ 

२०७५ 

िेष्ठ 

२०७६ 

जम्मा लाभग्राही १३,९६१  

अनुदान सम्झौता 

सम्पन्न 
१३९६१ १३,७१९ २४० २४० २४०  

लाभग्राही, 

चौतारा 

संगचोकगढी 

नगरपाललका,  

GMALI 

२४० 
२०७६ 

असार 

NRA 

माघ३गते 

लनर्णय आनुसार 

पलहलो ककस्ता १३७१९      GMALI    

दोश्रो 

ककस्ता 

माग संख्या १३९६१ १३१०६ ८५५ ८५५ ८५५  

लाभग्राही र 

चौतारा 

संगचोकगढी 

नगरपाललका 

८५५ 
” 

 
 

प्रमार्ीकरर् 

संख्या 
१३९६१ १३०५९ ९०२ ९०२ ९०२  

लाभग्राही, 

चौतारा 

संगचोकगढी 

नगरपाललका, 

पुनलनमाणर् 

प्रालिलिक,  

Building-

DLPIU 

९०२ "  

भुक्तानी 

संख्या 
१३९६१ १३०४३ ९१८ ९१८ ९१८  

GMALI,  

Building-

DLPIU 

९१८ "  

तेश्रो 

ककस्ता 

माग संख्या १३९६१ ११६५३ २३०८ २३०८  २,८४० 

लाभग्राही र 

चौतारा 

संगचोकगढी 

नगरपाललका 

२३०८ "  

प्रमार्ीकरर् 

संख्या 
१३९६१ ११५८६ २३७५ २३७५  २,८४२ 

लाभग्राही, 

चौतारा 

संगचोकगढी 

नगरपाललका, 

पुनलनमाणर् 

प्रालिलिक,  

Building-

DLPIU 

२३७५ "  

भुक्तानी 

संख्या 
१३९६१ ११५०७ २४५४ २४५४  ३,००७ 

GMALI, 

Building-

DLPIU 

२४५४ "  
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प्रिली

करर् 

लाभग्राही 

संख्या 
९५  

पलहलो 

ककस्ता 
३६        

२०७६ असार 

सम्म 
 

दोश्रो ककस्ता ०        "  

सम्झौता गरेर पलन घर 

लनमाणर् शुरु नगनुणका 

कारर्हरु 

–nfeu|xLnfO{ #/sf] cfjZos gePsf]n] 
–cfly}s cefjn] 
–c;xfo, h]i& gful/sx?n] #/ agfpg g;s]sf] . 

पलहलो ककस्ता ललएर 

पलन दोश्रो ककस्ता 

नललनुका कारर्हरु 

–lgdf{0f ;fdfu|L tyf hgzlQmsf] cefj 

–nfeu|fxLnfO{ tTsfn 3/sf] cfjZostf gePsf] 

cfly{s cefjn] 3/ lgdf{0f ug{ g;Sg' 

–c;fxo, h]i7, ljkGg kl/jf/n] 3/ agfpg g;s]sf] 

दोश्रो ककस्ता ललएर 

पलन तेश्रो ककस्ता 

नललनुका कारर्हरु 

lgdf{0f ;fdfu|L tyf hgzlQmsf] cefj . 

–cfly{s cefj . 

श्रोत: NRA, GMALI  तथा Building CLPIU  

१.२. गुनासो व्यवस्थापन 

प्रकार 
वतणमान 

अवस्था 
फर्छ्यौट िााँकी लक्ष्य समय लसमा कैकफयत 

गुनासो दताण संख्या ३५१३ १५१२ २००१  २०७६ असार सम्म  

गुनासोिाट आएको 

जम्मा लाभग्राही संख्या 
१५१२      

प्रवललकरर् संख्या ९५      

श्रोत: NRA, GMALI 

 

१.३. जोलिम िस्ती स्थानान्तरर् 

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

अध्ययन भएका िलस्त ३ 
Lapte,Khalde,Baluwa 

घरिुरी   संख्या सोलह क्रममा ३८,२०,५ 
 २०७७ असार सम्म 

1 HHs to be relocated, 

gabion wall are 

recommended ,20 HHs 

should be relocated.,5 HHs  

Removal of overhanging 

rocks, slope trimming can 

make the upslope stable. 

संरक्षर् गनुणपने िलस्त ०   " 

सानुणपने िलस्त ३   " 

िलस्त स्थानान्तरर्का 

लालग जम्मा लाभग्राही 

(घरिूरी) 

२२   " 

घडेरी िररद अनुदान 

ललएका लाभग्राही 
०   " 

घडेरी िररदको लागी २ 

लाि अनुदान ललन 

चाहने लाभग्राही 

   " 

२ लाि नललएरै 

स्थानान्तरर् हुन चाहने 

लाभग्राही संख्या 

   " 

श्रोत: NRA 
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१.४. एकीकृत वस्ती 

माग भएको 

संख्या 

स्थान – वडा\टोल घरिुरी 

संख्या 

प्रारलम्भक योजना  DPR लनमाणर् 

सम्पन्न 

तयारी स्वीकृत तयारी स्वीकृत 

 ,  

ठुलोलसवारी-९/सालिक १४ 
५३/५

६ 

     

ितासे १ 

श्रोत: NRA 

 

१.५. सामुदालयक सलमलत गठन 

प्रकार संख्या स्थान\वडा\टोल 
घरिुरी 

संख्या 
लक्ष्य समय लसमा कैकफयत 

कुल पुनर्नणमाणर् सामुदालयक सलमलत गठन 

हुनसके्न टोल/वस्ती/गाउाँ  
      

हालसम्म पुनर्नणमाणर् सामुदालयक सलमलत 

गठन भएका टोल\ वस्ती\ गाउाँ  
१२८      

हालसम्म पुनर्नणमाणर् सामुदालयक सलमलत 

गठन हुन िााँकी टोल/ वस्ती/ गाउाँ  
      

श्रोत: NRA, HRRP सवेक्षर् 

 

१.६. कामदारको आपूती, लनमाणर् सामाग्रीको आवश्यकता, आपतूी तथा िजारको अवस्था  

 

कामदारको आपूती सम्िन्िमा: 
●  

 
 
 

उपलब्ि सामाग्रीको गुर्स्तर सम्िन्िमा: 
●  

सामाग्रीको आपूती, आवश्यक्ता र आपुतीको अन्तर सम्िन्िमा: 
●  

 

 
 

श्रोत: पाललका सवेक्षर्, २०७५ 

 

स्थालनय लनमाणर् 

सामाग्रीहरुको 

पयाणप्तताको लस्थलत 

ईकाई 
आवश्यक 

पररमार् 

पयाणप्त उपलब्ि 

छ/छैन 
हालको दर 

िढेको/घटेको  

मुल्य  

सिैभन्दा 

नलजकैको िजार 

- , िाट 

यातायातको 

प्रलत ईकाई िचण  

कैकफयत 

● ढुंगा घन लम. ३२१,५८४ छ १००० १०० १०००  
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● लगट्टी घन लम. ३८,६५२ छ ८०० १०० २००० 

● िालुवा घन लम. ४२,७१० छ १२०० २०० २००० 

● काठ क्य ुकफट  १,०६९,७०० छ 
१२०० 

 
२०० २०० 

● लसमने्ट (PPC) िोरा   छ    

● लसमने्ट (OPC) िोरा  ३६६,८३७ छ ९०० ५० ३००० 

● रड ककलो ग्राम  ४,०५२,५२५ छ ११८ २० ३००० 

● जस्ता पाता िन्डल  ४३,६०७ छ ८०००० ५०० १००० 

● इट्टा गोटा  ६,९०९,६७१ छ १८ ३ ३००० 

(लसलिएसको क्षलतको लेिाजोिा सम्िलन्ि सवेक्षर् अनुसार, क्षलतग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आिारमा आवश्यक लनमाणर् सामाग्रीको लेिाजोिा यहााँ प्रस्तुत गररएको छ। 

यसलाई सो के्षत्रहरूमा हाल िन्दै गरेका घरहरूको ईन्पेक्सन डाटामाफण त सुिार गनण सककन्छ।)             श्रोत: CBS, पाललका सवेक्षर्, २०७५ 

 

१.७. प्रालवलिक जनशलक्तको उपलब्िता 

ताललम प्रकार 
आवश्यक 

संख्या 

उपलब्ि 

संख्या 

आपूती गनुणपने 

(फरक) 
लक्ष्य समय लसमा 

आवश्यक 

श्रोत 
कैकफयत 

इलन्जलनयर १४ १३ १     

सव-इलन्जलनयर ११ ११      

अ.सव-इलन्जलनयर ५ ५      

 

डकमी 

 

समग्रमा          

७-कदने ताललम        

५०-कदने ताललम        

लसकमी         

ज्यामी         

श्रोत: पाललका सवेक्षर्, २०७५ 

 

१.८ समस्या / चुनौलत र समािानका उपायहरु 

समस्या / चुनौलतहरु  

 

 

● दक्ष कामदारको अभाि 

    -गुर्स्तरीय लनमाणर् सामग्रीको अभाि  

 

यस पाललकामा रहेका लाभग्रालह मध्य पुनर्नणमाणर् गनण इच्छुक रहेका …...% ल ेयहााँ उल्लेलित कारर्हरुल े२०७६ आसर मसान्त सम्ममा पुनर्नणमाणर् कायण 

पुरा गनण नसककने देलिन्छ।  

 

● असक्त ,आपअंग  भयकोले लनमाणर् कायण गनण नसकेको  

  

यसका साथै पुनर्नणमाणर् गनण इच्छुक नदेलिएका …... % लाभग्राही ल ेपलन पुनलनमाणर्को प्रगलतलाई सुस्त तुल्याउने देलिन्छ। पुनलनमाणर् गनण कढलाई गनुण वा 

गनण नचाहनुका कारर्हरु यस्ता रहेका छन्।  

िैंककंग प्रर्ाली सम्िन्िमा  

● सहि छ 
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समािानका उपायहरु 

●  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

श्रोत: पाललका सवेक्षर्, २०७५ 

 

तयार पाने 
पेश गने  

नामः  नामः   

पदः ईलन्जलनयर पदः प्रमुि प्रशासकीय अलिकृत  

सम्पकण :  सम्पकण :   

   

स्वीकृत गनेः  

नामः   

पदः प्रमुि/अध्यक्ष  

सम्पकण :   

 


