
 

 

 

 

धलुीखेल नगरपाललका, काभे्रपलाञ्चोक जिल्ला 
पौष २०७५ 

स्थानीय पुनर्निर्ािण योिना 
राजरिय पुनर्निर्ािण प्राधधकरण 

१.१ र्निी आवास पुनर्निर्ािणको वर्िर्ान अवस्था र लक्ष्य 

 

वववरण 
कुल 

संख्या 

हाल 

सम्र्को 
प्रगर्र् 

बााँकी 
संख्या 

लक्ष्य 

जिम्र्ेवार 

र्नकाय 

बााँकक हुन 

सक्ने 
संख्या  

सर्य 

लसर्ा 
कैकियर् 

कार्र्िक 

२०७५ 

र्ाघ 

२०७५ 

िेरठ 

२०७६ 

जम्मा लाभग्राही ५९६८  

अनुदान सम्झौता 
सम्पन्न 

५९६८ 
४८४६ 

 
११२२ ११२२   

लाभग्राही, 
धलुीखेल 

नगरपाललका
,  GMALI  

   

पहहलो ककस्ता ४९४७ ४९४७ ० ११२२   GMALI     

दोश्रो 
ककस्ता 

माग संख्या २७४१      

लाभग्राही र 

धलुीखेल 

नगरपाललका  
   

प्रमाणीकरण 

संख्या 
२७४१      

लाभग्राही, 
धलुीखेल 

नगरपाललका
, 

पनुननमााण 

प्राबिधधक,  

Building-

DLPIU  

   

भुक्तानी 
संख्या 

२४०८ २४०८ ३३३  ९८०  

GMALI,  

Building-

DLPIU 

   

तेश्रो 
ककस्ता 

माग संख्या १५५३      

लाभग्राही र 

धलुीखेल 

नगरपाललका  
   

प्रमाणीकरण 

संख्या 
१५५३      

लाभग्राही, 
धलुीखेल 

नगरपाललका
,  

पनुननमााण 

प्राबिधधक,  

Building-

DLPIU  
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भुक्तानी 
संख्या 

१४६३ २५५ २००    

GMALI, 

Building-

DLPIU 

   

प्रिली
करण 

लाभग्राही 
संख्या 

३६२  

पहहलो 
ककस्ता 

३६२ ३५ ३२७        

दोश्रो ककस्ता २४ ० २४        

सम्झौता गरेर पनन 

घर ननमााण शुरु 

नगनुाका कारणहरु 

रकम अभावले गर्ाा अनुर्ान कुरेर बसे्न 

पहहलो ककस्ता ललएर 

पनन दोश्रो ककस्ता 
नललनुका कारणहरु 

१. जग्गाको कारणले  

२. ननमाणा सामाग्रीको मूल्य बृद्धिले 

३. र्क्ष कामर्ारको अभाव 

४. सडकको सहज पहुँच नहनु 

५. नक्सा प्रानबनिकको सल्लाह नबना बनाउनु 

दोश्रो ककस्ता ललएर 

पनन तेश्रो ककस्ता 
नललनुका कारणहरु 

१. र्ोस्रो नकस्ता प्राप्त भएपश्चात ननमाणा प्रनिया सुरु गना कुरेर बसे्न 

२. मापर्ण्ड नपुगेर 

श्रोत: NRA, GMALI  तथा Building CLPIU  

१.२. गुनासो व्यवस्थापन 

प्रकार 
वर्िर्ान 

अवस्था 
िर्छियौट बााँकी लक्ष्य सर्य लसर्ा कैकियर् 

गुनासो दताा संख्या २१५१ १९१९ २३२    

गुनासोिाट आएको 
जम्मा लाभग्राही संख्या 

      

प्रवललकरण संख्या       

श्रोत: NRA, GMALI 

 

१.३. िोखखर् बस्र्ी स्थानान्र्रण 

प्रकार वस्र्ी संख्या स्थान \ वडा-टोल लक्ष्य सर्य लसर्ा कैकियर् 

अध्ययन भएका िष्ट्स्त  
 

 
  

 

संरक्षण गनुापन ेिष्ट्स्त     

सानुापन ेिष्ट्स्त     

िष्ट्स्त स्थानान्तरणका 
लाधग जम्मा लाभग्राही 
(घरधूरी) 

    

घडरेी खररद अनुदान 

ललएका लाभग्राही 
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घडरेी खररदको लागी २ 

लाख अनुदान ललन 

चाहने लाभग्राही 
    

२ लाख नललएरै 

स्थानान्तरण हुन 

चाहने लाभग्राही संख्या 
    

श्रोत: NRA 

 

१.४. एकीकृर् वस्र्ी 

र्ाग भएको 
संख्या 

स्थान – वडा\टोल घरधुरी 
संख्या 

प्रारजम्भक योिना  DPR र्नर्ािण 

सम्पन्न 

र्यारी स्वीकृर् र्यारी स्वीकृर् 

 ,  

 

      

 

श्रोत: NRA 

 

१.५. सार्ुदार्यक सलर्र्र् गठन 

प्रकार संख्या स्थान\वडा\टोल 
घरधुरी 
संख्या 

लक्ष्य 
सर्य 

लसर्ा 
कैकियत 

कुल पुनननामााण सामुदानयक सलमनत 

गठन हुनसक्न ेटोल/वस्ती/गाउँ 
     यसपश्चात गठन हने 

हालसम्म पुनननामााण सामुदानयक 

सलमनत गठन भएका टोल\ वस्ती\ गाउँ 
      

हालसम्म पुनननामााण सामुदानयक 

सलमनत गठन हुन िाँकी टोल/ वस्ती/ 
गाउँ 

      

श्रोत: NRA, HRRP सवेक्षण 

 

१.६. कार्दारको आपूर्ी, र्नर्ािण सार्ाग्रीको आवश्यकर्ा, आपूर्ी र्था बिारको अवस्था  
 

कार्दारको आपूर्ी सम्बन्धर्ा: 
● कामदारको अभाव (लसकमी, डकमी, प्राववधधक) 

● लाभग्राहह आिैले बिलभन्न स्थानिाट खोजी ल्याउन ेगरेको 
● रा. पु.प्रा. िाट ष्ट्स्वकृत नक्सावमोष्ट्जमका साइट प्लान र लोकेसन प्लान ननशुक्ल िनाईहदने गरेको 
● नतन तलासम्मको भवनको ननलमत्त स्टक्चर एनालाइलसस ननशुक्ल गररएको 

उपलब्ध सामाग्रीको गुणस्तर सम्बन्धर्ा: 
● गुणस्तररय ननमााण सामग्रीमा सहज पहँुच नभएको 

सार्ाग्रीको आपूर्ी, आवश्यक्र्ा र आपुर्ीको अन्र्र सम्बन्धर्ा: 
● सामग्रीमा ववववधता थोरै भएको 
● आपुनत ा आवश्यकता अनुसार भएको तर सोहह गुणश्तरको सामाग्रीको लाधग महंगो मूल्य नतनुापन े
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श्रोत: पाललका सवेक्षण, २०७५ 
 

स्थाननय ननमााण 

सामाग्रीहरुको 
पयााप्तताको ष्ट्स्थनत 

ईकाई 
आवश्यक 

पररमाण 

पयााप्त उपलब्ध 

छ/छैन 
हालको दर 

िढेको/घटेको  
मुल्य  

सिैभन्दा 
नष्ट्जकैको िजार 

- िनेपा, िाट 

यातायातको 
प्रनत ईकाई खचा  

कैकियत 

● ढंुगा घन लम. ४८७१० 

ननमाणा सामानग्रको 

उपलब्धता तर 

मुल्य बृद्धि 

२२०० सबै सामानग्रको 

मुल्य बढेको 
 

 

● धगट्टी घन लम. ५३७८ 
छ 

 

२८००   

● िालुवा घन लम. ६०९९ 
छ 

 

३०००   

● काठ क्यु किट  १६२७४४ 
छ 

 

७०००   

● लसमेन्ट (PPC) िोरा   
छ 

 

९५०   

● लसमेन्ट (OPC) िोरा  ५०६४४ 
छ 

 

८५०   

● रड ककलो ग्राम  ५५४९७१ 
छ 

 

८८   

● जस्ता पाता िन्डल  ६६५१ 
छ 

 

५०००   

● इट्टा गोटा  ८६३६३१ 
छ 

 

१९   

(लसबिएसको क्षनतको लेखाजोखा सम्िष्ट्न्ध सवेक्षण अनसुार, क्षनतग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक ननमााण सामाग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्ततु 

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

१.७. प्राववधधक िनशजक्र्को उपलब्धर्ा 

र्ाललर् प्रकार 
आवश्यक 

संख्या 
उपलब्ध 

संख्या 
आपूर्ी गनुिपने 

(िरक) 
लक्ष्य सर्य लसर्ा 

आवश्यक 

श्रोर् 
कैकियर् 

इष्ट्न्जननयर १२ ८ ४     

सव-इष्ट्न्जननयर १२ ६ ६     

अ.सव-इष्ट्न्जननयर  ५      

 

डकमी 
 

समग्रमा          

७-हदने ताललम        

५०-हदने ताललम        

लसकमी         

ज्यामी         

श्रोत: पाललका सवेक्षण, २०७५ 
 

१.८ सर्स्या / चुनौर्र् र सर्ाधानका उपायहरु 
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सर्स्या / चुनौर्र्हरु  

● ननमााण सामग्रीको उपलब्धता छ तर अन्य स्थानिाट ल्याउनुपन े

ननमााण कामदारको उपलब्धता 
 

यस पाललकामा रहेका लाभग्राहह मध्य पुनननामााण गना इच्छुक रहेका  >७५% ले यहाँ उल्लेखखत कारणहरुले २०७६ आसर मसान्त सम्ममा 
पुनननामााण काया पुरा गना नसककने देखखन्छ।  
 

● ननमााण सामग्री तथा कामदारको अभाव छ । 
ननमााण सामग्रीको मूल्यवदृ्धध  छ । 

  

यसका साथै पुनननामााण गना इच्छुक नदेखखएका १०-२४% लाभग्राही ले पनन पुनननमााणको प्रगनतलाई सुस्त तलु्याउने देखखन्छ। पुनननमााण गना 
हढलाई गनुा वा गना नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन।्  

● कनतपय लाभग्रानहको अको बस्नयोग्य घर भएको 

● घर पररवारमा सनिय सर्स्य नहनु 

 

बैंककंग प्रणाली सम्बन्धर्ा  
● डडएलपीआईयूिाट चके प्राप्त भएपश्चात पनन ककस्ता ववतरणमा हढलाई 

● िैंक तिा िाट हुन ेहढलाई प्रखुख कारण 

● सानोनतनो गल्ती सच्चाउनका लाधग पनन लाभग्राहीलाई थुप्र ैकागजात माधगने 
सर्ाधानका उपायहरु 

● MIS ताललम आवश्यक छ 

डकमी ताललम आवश्यक छ 

 

श्रोत: पाललका सवेक्षण, २०७५ 
 

२. आगार्ी कायियोिना 

क्र.सं. कक्रयाकलाप ईकाई पररर्ाण बिेट आवश्यकर्ा 
श्रोर् उपलब्ध 

गराउने र्नकाय 
कसले गने? सर्यलसर्ा सहयोगी र्नकाय 

         

         

         

         

         

 

 

र्यार पाने पेश गने  

नामः िलराम धधमाल नामः तारानाथ लुईंटेल  

पदः ईष्ट्न्जननयर(िोकल पसान) पदः प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत  

नामः रेष्ट्जना प्रधान सम्पका : ९८५११५६८१७  

पदः ईष्ट्न्जननयर वडा नं. ३   

सम्पका : ९८४९१८३४४२ 

 
 

नामः बिमला शमाा  

पदः उपमेयर  
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सम्पका : ९८५१२४७८५४  

 


