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१.२. गनुासो व्यवस्थापन 
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िर्छ्यौट बााँकी लक्ष्य समय लसमा कैकियर् 
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श्रोर्: NRA, GMALI 

 

१.३. िोलखम बस्र्ी स्थानान्र्रण 

प्रकार वस्र्ी सखं्या स्थान \ वडा-टोल लक्ष्य समय लसमा कैकियर् 

अध्ययन भएका बलस्र्  
 

 
  

 

संरक्षण गनुिपने बलस्र्     

सानुिपन ेबलस्र्     

बलस्र् स्थानान्र्रणका 

लालग िम्मा लाभग्राही 

(घरिूरी) 

    

घडेरी खररद अनुदान 

ललएका लाभग्राही 
    

घडेरी खररदको लागी २ 
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२ लाख नललएरै 

स्थानान्र्रण हुन चाहने 

लाभग्राही संख्या 

    

श्रोर्: NRA 

 

१.४. एकीकृर् वस्र्ी 

माग भएको स्थान – वडा\टोल घरिरुी प्रारलम्भक योिना  DPR लनमािण 
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२०० छैि  छैि छैि छैि छैि 
 

श्रोर्: NRA 

 

१.५. सामदुालयक सलमलर् गठन 
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लक्ष्य समय लसमा कैकियर् 
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गठन हुन बााँकी टोल/ वस्र्ी/ गाउाँ  
१३ सबै वडा १००००० १३ पुष मसान्त  

श्रोर्: NRA, HRRP सवेक्षण 

 

१.६. कामदारको आपरू्ी, लनमािण सामाग्रीको आवश्यकर्ा, आपरू्ी र्था बिारको अवस्था  

 

कामदारको आपरू्ी सम्बन्िमा: 

● स्थानीय डकमीको अभावका कारण अन्यत्र लिल्लाबाट आएका अदक्ष डकमीमा लनभिर हुनुपन ेिसका कारण भूकम्प प्रलर्रोिात्मक संरचना सही 

रुपल ेलनमािण गनि करठनाई भएको 

उपलब्ि सामाग्रीको गुणस्र्र सम्बन्िमा: 

● लनमािण सामग्रीको मूल्य वृलि 

बिार मूल्य अनुगमन र्था आपूर्र्ि व्यवस्थापनका लालग कुनै प्रणाली नरहकेो 

सामाग्रीको आपरू्ी, आवश्यक्ता र आपरु्ीको अन्र्र सम्बन्िमा: 

● थजल्ला स्तररय अिुिमि िरर सामाथग्रिो आपुथतण सिज ििण एंवम चिो मुल्यबृस्क्रद्ध थियन्तत्रण ििे  

श्रोर्: पाललका सवेक्षण, २०७५ 
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कैकियर् 

● ढंुगा घन लम. ६०३३८ छ १४०००  १४००० 

 

● लगट्टी घन लम. ६६७३ छ २२०००  २२००० 

● बालुवा घन लम. ७५७० छ २६०००  २६००० 

● काठ क्यु किट  २०२६७६ छैि १०००   

● लसमेन्ट (PPC) बोरा  १००० छ ९३०  ९३० 

● लसमेन्ट (OPC) बोरा  ६२८३० छ ८३०  ८३० 

● रड ककलो ग्राम  ६९००६३ छ ८१  ८१ 

● िस्र्ा पार्ा बन्डल  ८२८९ छ    

● इट्टा गोटा  १२४०७५४ छ    
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(लसलबएसको क्षलर्को लेखािोखा सम्बलन्ि सवेक्षण अनुसार, क्षलर्ग्रस्र् घरहरूको टाईपोलोिीको आिारमा आवश्यक लनमािण सामाग्रीको लखेािोखा यहााँ प्रस्रु्र् गररएको छ। 

यसलाई सो के्षत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको ईन्पेक्सन डाटामािि र् सुिार गनि सककन्छ।)             श्रोर्: CBS, पाललका सवेक्षण, २०७५ 

 

१.७. प्रालवलिक िनशलक्तको उपलब्िर्ा 

र्ाललम प्रकार 
आवश्यक 

संख्या 

उपलब्ि 

संख्या 

आपरू्ी गनुिपने 

(िरक) 
लक्ष्य समय लसमा 

आवश्यक 

श्रोर् 
कैकियर् 

इलन्िलनयर १३ १४  १४ मंथसर मसान्त ऐि.आर.ए  

सव-इलन्िलनयर १३ २ ११ १३ मंथसर मसान्त ऐि.आर.ए  

अ.सव-इलन्िलनयर १३ ४ ९ १३ मंथसर मसान्त ऐि.आर.ए  

 

डकमी 

 

समग्रमा          

७-कदने र्ाललम        

५०-कदने र्ाललम   ४     

लसकमी         

ज्यामी         

श्रोर्: पाललका सवेक्षण, २०७५ 

 

१.८ समस्या / चनुौलर् र समािानका उपायहरु 

समस्या / चनुौलर्हरु  

● कुशल ककस्र्ा लवर्रण प्रकृया 

िोलखममा रहकेा व्यलक्तहरुका लालग सहयोग प्रकृया र्ीव्र पानुिपने 

 

यस पाललकामा रहकेा लाभग्रालह मध्य पुनर्निमािण गनि इच्छुक रहकेा  >७५% ले यहााँ उल्लेलखर् कारणहरुल े२०७६ आसर मसान्र् सम्ममा पुनर्निमािण कायि 

पुरा गनि नसककने देलखन्छ।  

 

● गररबी 

भूलमसाँग सम्बलन्िर् मुद्दा 

अन्यत्र घर भएको 

  

यसका साथै पुनर्निमािण गनि इच्छुक नदेलखएका <१०% लाभग्राही ल ेपलन पुनलनमािणको प्रगलर्लाई सुस्र् र्ुल्याउने देलखन्छ। पुनलनमािण गनि कढलाई गनुि वा 

गनि नचाहनुका कारणहरु यस्र्ा रहकेा छन्।  

● िोलखममा रहकेा समूह 

● लनम्न आर्थिक अवस्था 

● सामालग्रको अभाव 

● महगंी 

● अन्यत्र घर भएको 

बैंककंग प्रणाली सम्बन्िमा  

● रिम िोल्ड हुिे िेस्क्रिएिो 

 

समािानका उपायहरु 

● सहि ऋण सुलविा 

● िोलखममा रहकेाहरुका लालग सहयोग 

● बैंकहरुलाइ कडा लनदेशन सलहर् अनुगमन गने 

 

श्रोर्: पाललका सवेक्षण, २०७५ 

 

२. आगामी कायियोिना 

क्र.सं. कक्रयाकलाप ईकाई पररमाण बिटे आवश्यकर्ा 
श्रोर् उपलब्ि 

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

नामः दगुाि पौडेल नामः कलपलदेव भट्ट  

पदः ईलन्िलनयर पदः ईलन्िलनयर  

सम्पकि : ९८४९९०२२४८ सम्पकि : ९८५८७५०९८५  

   

स्वीकृर् गनःे  

नामः भोला प्रसाद चापागाईं  

पदः प्रमुख प्रशासकीय अलिकृर्  

सम्पकि : ९८५१२५००३१  

 


