
 

 

 

 

खानीखोला गाउँपाललका, काभे्रपलाञ्चोक जिल्ला 
कार्तिक २०७५ 

स्थानीय पुनर्निर्ािण योिना 
राजरिय पुनर्निर्ािण प्राधिकरण 

१.१ र्निी आवास पुनर्निर्ािणको वतिर्ान अवस्था र लक्ष्य 

 

वववरण 
कुल 

संख्या 

हाल 

सम्र्को 
प्रगर्त 

बाँकी 
संख्या 

लक्ष्य 

जिम्र्ेवार 

र्नकाय 

बाँकक हुन 

सक्ने 
संख्या  

सर्य 

लसर्ा 
कैकियत 

कार्तिक 

२०७५ 

र्ाघ 

२०७५ 

िेरठ 

२०७६ 

जम्मा लाभग्राही २८४२  

अनुदान सम्झौता 
सम्पन्न 

२८४२ २३५२ ४९० ४९०   

लाभग्राही, 
खानीखोला 

नगरपललका,  
GMALI  

४९० 

२०७५ 

माघ 

मसान्त 

 

पहहलो ककस्ता २३५२ २३५२ ० ४९०   GMALI     

दोश्रो 
ककस्ता 

माग संख्या २३५२ २१११ २४१  ७३१  

लाभग्राही र 

खानीखोला 
नगरपललका  

७३१ 

२०७५ 

माघ 

मसान्त 

 

प्रमाणीकरण 

संख्या 
२१११ २०३० ८१  ८१२  

लाभग्राही, 
खानीखोला 

नगरपललका, 
पनुननमााण 

प्राबिधिक,  

Building-

DLPIU  

८१२ 
२०७५ चैत 

मसान्त 
 

भुक्तानी 
संख्या 

२३५२ २०८१ २७१  २५५५  

GMALI,  

Building-

DLPIU 

   

तेश्रो 
ककस्ता 

माग संख्या २०८१ ९०० ११८१   १९७४ 

लाभग्राही र 

खानीखोला 
नगरपललका  

   

प्रमाणीकरण 

संख्या 
९०० ६५४ २४६   २३०७ 

लाभग्राही, 
खानीखोला 

नगरपललका,  
पनुननमााण 

प्राबिधिक,  

Building-

DLPIU  

 

२०७५ 

असार 

मसान्त 
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भुक्तानी 
संख्या 

२०८१ ४०१ १६८०   २४६५ 

GMALI, 

Building-

DLPIU 

   

प्रिली
करण 

लाभग्राही 
संख्या 

२१७  

पहहलो 
ककस्ता 

२१७ ४१ १७६        

दोश्रो ककस्ता ४१ ० ४१        

सम्झौता गरेर पनन 

घर ननमााण शुरु 

नगनुाका कारणहरु 

१. दक्ष निमार्णकनमणको अभाव साथै तानिम निएर पनि त्यस के्षत्रमा काम िगरेको 

२. बृद्ध तथा  बुढाबुनढ भएकािे समस्या उत्पन्न भएको 

पहहलो ककस्ता ललएर 

पनन दोश्रो ककस्ता 
नललनुका कारणहरु 

१. ऋर् निएर घर बिाउछु भने्नहरुको संङख्या 

२. साथै कुिै कुिै घर प्रानवनिक आउिुपूवण बिाएका 

३. केनह घरहरु नछमेनक निल्लामा बिेका िसको कारर् कानतणक २८-२०७४ भन्दा अगानि िक्सा पास गिण िसकेर दोस्रो नकस्ता निि 

िसकेको 

दोश्रो ककस्ता ललएर 

पनन तेश्रो ककस्ता 
नललनुका कारणहरु 

 

१. D.P.C गरेपनछ सरकारबाट ऋर् निएर बिाउछु भने्न सङख्या िेरै 

२. समयनसमा तोनकनदएर हतारहतार  D.P.C गरेर बााँनक सम्पन्न गिण कामदार तथा यूवाहरु नबदेनििे कारर् 

श्रोत: NRA, GMALI  तथा Building CLPIU  

१.२. गुनासो व्यवस्थापन 

प्रकार 
वतिर्ान 

अवस्था 
िर्छियौट बाँकी लक्ष्य सर्य लसर्ा कैकियत 

गुनासो दताा संख्या ६८३ ६८१ २  २०७५ पौष मसान्त  

गुनासोिाट आएको 
जम्मा लाभग्राही संख्या 

      

प्रवललकरण संख्या       

श्रोत: NRA, GMALI 

 

१.३. िोखखर् बस्ती स्थानान्तरण 

प्रकार वस्ती संख्या स्थान \ वडा-टोल लक्ष्य सर्य लसर्ा कैकियत 

अध्ययन भएका िष्ट्स्त  
 

 
  

अनहिेसम्म कुिै वस्तस्त स्थािान्तरर् 

गिुणपिे स्तस्थनत िदेस्तिएको 

संरक्षण गनुापने िष्ट्स्त     

सानुापन ेिष्ट्स्त     

िष्ट्स्त स्थानान्तरणका 
लाधग जम्मा लाभग्राही 
(घरिूरी) 

    

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. एकीकृत वस्ती 

र्ाग भएको 
संख्या 

स्थान – वडा\टोल घरिुरी 
संख्या 

प्रारजम्भक योिना  DPR र्नर्ािण 

सम्पन्न 

तयारी स्वीकृत तयारी स्वीकृत 

 ,  

 

      

 

श्रोत: NRA 

 

१.५. सार्ुदार्यक सलर्र्त गठन 

प्रकार संख्या स्थान\वडा\टोल 
घरिुरी 
संख्या 

लक्ष्य 
सर्य 

लसर्ा 
कैकियत 

कुल पुनननामााण सामुदानयक सलमनत 

गठन हुनसक्न ेटोल/वस्ती/गाउँ 
७ गा.पा  

२०७५ 

मंनसर नभत्र 
  

हालसम्म पुनननामााण सामुदानयक 

सलमनत गठन भएका टोल\ वस्ती\ गाउँ 
७ प्रते्यक विा कायाणिय     

हालसम्म पुनननामााण सामुदानयक 

सलमनत गठन हुन िाँकी टोल/ वस्ती/ 
गाउँ 

      

श्रोत: NRA, HRRP सवेक्षण 

 

१.६. कार्दारको आपूती, र्नर्ािण सार्ाग्रीको आवश्यकता, आपूती तथा बिारको अवस्था  
 

कार्दारको आपूती सम्बन्िर्ा: 
● ताललमप्राप्त डकमीले कामलाई ननरन्तरता नहदने 

वैदेलशक रोजगारतिा  िढी आकर्षात हुन े

आप्रवासी डकमीमा ननभार रहनुपन े

उपलब्ि सामाग्रीको गुणस्तर सम्बन्िर्ा: 
● पयााप्त गुणस्तररय सामग्रीको कमी 

सार्ाग्रीको आपूती, आवश्यक्ता र आपुतीको अन्तर सम्बन्िर्ा: 
● ढुवानीमा कहठनाई 

वषाायाममा िाटोमा अवरोि हुन ेकारण ननमााणमा हढलाई हुन े
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श्रोत: पाललका सवेक्षण, २०७५ 
 

स्थाननय ननमााण 

सामाग्रीहरुको 
पयााप्तताको ष्ट्स्थनत 

ईकाई 
आवश्यक 

पररमाण 

पयााप्त उपलब्ि 

छ/छैन 
हालको दर 

िढेको/घटेको  
मुल्य  

सिैभन्दा 
नष्ट्जकैको िजार 

- , िाट 

यातायातको 
प्रनत ईकाई खचा  

कैकियत 

● ढंुगा घन लम. ४०६७४ छ २००० १०००  

 

● धगट्टी घन लम. ४२९२ छ १०००० १०००  

● िालुवा घन लम. ४९४१ छ १००००   

● काठ क्यु किट  १३६५५५     

● लसमेन्ट (PPC) िोरा   छैन ९०० २००  

● लसमेन्ट (OPC) िोरा  ४०२३० छैन १००० २५०  

● रड ककलो ग्राम  ४३९२५८     

● जस्ता पाता िन्डल  ५५९०     

● इट्टा गोटा  ६९९२५८     

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

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 

ताललर् प्रकार 
आवश्यक 

संख्या 
उपलब्ि 

संख्या 
आपूती गनुिपने 

(िरक) 
लक्ष्य सर्य लसर्ा 

आवश्यक 

श्रोत 
कैकियत 

इष्ट्न्जननयर ७ ४ ३     

सव-इष्ट्न्जननयर ७ ४ ३     

अ.सव-इष्ट्न्जननयर ७ २ ५     

 

डकमी 
 

समग्रमा          

७-हदने ताललम १००       

५०-हदने ताललम १४०       

लसकमी         

ज्यामी         

श्रोत: पाललका सवेक्षण, २०७५ 
 

१.८ सर्स्या / चुनौर्त र सर्ािानका उपायहरु 

सर्स्या / चुनौर्तहरु  

● मानव सशंािन (तालीमप्राप्त प्रार्वधिक तथा डकमी)को अभाव 

प्रार्वधिकहरुको तलि तथा सुर्विा र्वतरणमा हुने हढलाईका कारण उनीहरु ननरुत्साहहत हुने 
DLPIU मा हुन ेत्रुहटका कारण लाभग्राहीहरुले ककस्ता समयमा नपाउन े

● भैगोललक बिकटताको कारणले गदाा वषााको समयमा सामान लैजान समस्या 
● नेपाल सरकालर सामान भन्डारण को व्यिथा गरे काम गना सहज हुन े
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यस पाललकामा रहेका लाभग्राहह मध्य पुनननामााण गना इच्छुक रहेका   ले यहाँ उल्लेखखत कारणहरुले २०७६ आसर मसान्त सम्ममा पुनननामााण काया 
पुरा गना नसककने देखखन्छ।  
 

●  

  

यसका साथै पुनननामााण गना इच्छुक नदेखखएका  लाभग्राही ले पनन पनुननमााणको प्रगनतलाई सुस्त तुल्याउने देखखन्छ। पुनननमााण गना हढलाई गनुा 
वा गना नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन।्  

●  

 

बैंककंग प्रणाली सम्बन्िर्ा  
●  

 

सर्ािानका उपायहरु 

● प्रत्येक वडामा कम्तीमा ३ जना गरर पयााप्त प्रार्वधिक व्यष्ट्क्त हुनुपन े

थप डकमी ताललम 

 

श्रोत: पाललका सवेक्षण, २०७५ 
 

२. आगार्ी कायियोिना 

क्र.सं. कक्रयाकलाप ईकाई पररर्ाण बिेट आवश्यकता 
श्रोत उपलब्ि 

गराउने र्नकाय 
कसले गने? सर्यलसर्ा सहयोगी र्नकाय 

         

         

         

         

         

 

 

तयार पाने पेश गने  

नामः केशिराज अधिकारर नामः लक्ष्मी प्रासाद अधिकारर  

पदः ईष्ट्न्जननयर पदः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  

सम्पका : ९८४९९०४९३५ 
सम्पका : ९८४१४००३४३ 

९८५१२५३४९१ 
 

   

स्वीकृत गनेेः  

नामः कृरण िहादरु खुलाल  

पदः प्रमुख/अध्यक्ष  

सम्पका : ९७४१२१७७३१  

 


