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पनौती नगरपालिका, काभे्रपिाञ्चोक लिल्ला 

माघ २०७५ 

स्थानीय पुनलनिमािण योिना 

रालरि य पुनलनिमािण प्रालिकरण 

१.१ लनिी आवास पुनलनिमािणको वतिमान अवस्था र िक्ष्य 

 

लववरण 
कुि 

संख्या 

हाि 

सम्मको 

प्रगलत 

बााँकी 

संख्या 

िक्ष्य 

लिमे्मवार 

लनकाय 

बााँलक हुन 

सके्न 

संख्या  

समय 

लसमा 
कैलियत 

कालति

क 

२०७५ 

माघ 

२०७५ 

िेष्ठ 

२०७६ 

जम्मा लाभग्राही ९१७८  

अनुदान सम्झौता 

सम्पन्न 
९१७८ ७१२३ २०५५ २०५५   

लाभग्राही, 

पनौतीबिहार 

नगरपाबलका,  

GMALI  

   

पबहलो बकस्ता ७९०६ ७९०६ ० २०५५   GMALI     

दोश्रो 

बकस्ता 

माग संख्या ४०११      

लाभग्राही र 

पनौतीबिहार 

नगरपाबलका  

   

प्रमाणीकरण 

संख्या 
      

लाभग्राही, 

पनौतीबिहार 

नगरपाबलका, 

पुनबनमााण 

प्राबिबिक,  

Building-

DLPIU  

   

भुक्तानी 

संख्या 
४०७१ ४०७१ ६०  ८०००  

GMALI,  

Building-

DLPIU 

   

तेश्रो 

बकस्ता 

माग संख्या २७२४      

लाभग्राही र 

पनौतीबिहार 

नगरपाबलका  

   

प्रमाणीकरण 

संख्या 
      

लाभग्राही, 

पनौतीबिहार 

नगरपाबलका,  

पुनबनमााण 

प्राबिबिक,  

Building-

DLPIU  

   

भुक्तानी 

संख्या 
२५७२ २५७२    ६८३४ 

GMALI, 

Building-

DLPIU 

   

प्रिली

करण 

लाभग्राही 

संख्या 
८३२  
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पबहलो 

बकस्ता 
८३२ १११ ७२१        

दोश्रो बकस्ता २ ० २        

सम्झौता गरेर पबन 

घर बनमााण शुरु 

नगनुाका कारणहरु 

१) जग्गाको अभाव 

२) िस्न योग्य अन्य घर भएको 

३) आबथाक अवस्था कमजोर 

पबहलो बकस्ता बलएर 

पबन दोश्रो बकस्ता 

नबलनुका कारणहरु 

१) जनशलि अभाव 

२) आर्थिक अभाव 

३) लनर्ािण सार्ालि आपुर्ति कठिनाइ 

दोश्रो बकस्ता बलएर 

पबन तेश्रो बकस्ता 

नबलनुका कारणहरु 

१) जनशक्तक्त अभाव 

श्रोत: NRA, GMALI  तथा Building CLPIU  

१.२. गुनासो व्यवस्थापन 

प्रकार 
वतिमान 

अवस्था 
िर्छ्यौट बााँकी िक्ष्य समय लसमा कैलियत 

गुनासो दताा संख्या २८७४ २८५१ २३    

गुनासोिाट आएको 

जम्मा लाभग्राही संख्या 
८६६      

प्रवबलकरण संख्या       

श्रोत: NRA, GMALI 

 

१.३. िोखिम बस्ती स्थानान्तरण 

प्रकार वस्ती संख्या स्थान \ वडा-टोि िक्ष्य समय लसमा कैलियत 

अध्ययन भएका िक्तस्त २ 
रयाले १ नं वडा, ४ नं. वडा दोभान 

 
  

 

संरक्षण गनुापने िक्तस्त     

सानुापने िक्तस्त     

िक्तस्त स्थानान्तरणका 

लाबग जम्मा लाभग्राही 

(घरिूरी) 

    

घडेरी खररद अनुदान 

बलएका लाभग्राही 
 वडा नं. १ ३ जना   

घडेरी खररदको लागी २ 

लाख अनुदान बलन 

चाहने लाभग्राही 

२५    

२ लाख नबलएरै 

स्थानान्तरण हुन चाहने 

लाभग्राही संख्या 

    

श्रोत: NRA 

 

१.४. एकीकृत वस्ती 

माग भएको स्थान – वडा\टोि घरिुरी प्रारखिक योिना  DPR लनमािण 
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संख्या संख्या तयारी स्वीकृत तयारी स्वीकृत सम्पन्न 

३ वडा नं. ४,१०,७ 
 

      

 

श्रोत: NRA 

 

१.५. सामुदालयक सलमलत गठन 

प्रकार संख्या स्थान\वडा\टोि 
घरिुरी 

संख्या 
िक्ष्य 

समय 

लसमा 
कैबियत 

कुल पुनबनामााण सामुदाबयक सबमबत 

गठन हुनसके्न टोल/वस्ती/गाउँ 
      

हालसम्म पुनबनामााण सामुदाबयक 

सबमबत गठन भएका टोल\ वस्ती\ गाउँ 
९      

हालसम्म पुनबनामााण सामुदाबयक 

सबमबत गठन हुन िाँकी टोल/ वस्ती/ 

गाउँ 

      

श्रोत: NRA, HRRP सवेक्षण 

 

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

 

कामदारको आपूती सम्बन्धमा: 

● अपयााप्त जनशक्तक्त 

अपयााप्त दक्ष डकमी 

उपलब्ध सामाग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा: 

● गुणस्तररय सामग्रीमा पहँुच प्राप्त गनामा कबठनाई 

सामाग्रीको आपूती, आवश्यक्ता र आपुतीको अन्तर सम्बन्धमा: 

● ढुवानीका लाबग अप्ठ्यारो िाटो 

उच्च मुल्य 

श्रोत: पाबलका सवेक्षण, २०७५ 

 

स्थाबनय बनमााण 

सामाग्रीहरुको 

पयााप्तताको क्तस्थबत 

ईकाई 
आवश्यक 

पररमाण 

पयााप्त उपलब्ध 

छ/छैन 
हालको दर 

िढेको/घटेको  

मुल्य  

सिैभन्दा 

नबजकैको िजार 

- पनौती, िनेपा, 

िाट 

यातायातको 

प्रबत ईकाई खचा  

कैबियत 

● ढंुगा घन बम. ९२९४३ छैन ५५०० १३०० ३००० 

 

● बगट्टी घन बम. १०६३३ छैन ९००० २००० ३००० 

● िालुवा घन बम. ११९४३ छैन ११००० २००० ३००० 

● काठ कु्य बिट  ३१३०६९ छैन ६००० ५०० ३००० 

● बसमेन्ट (PPC) िोरा   छैन १००० २५० ५० 

● बसमेन्ट (OPC) िोरा  १००४२४ छैन ११०० २८० ५० 

● रड बकलो ग्राम  ११०८४१९ छैन ९६ २६ १ 

● जस्ता पाता िन्डल  १२८०० छ ७००० १००० ५०० 

● इट्टा गोटा  २२६२२३८ छ २० २ १ 
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(बसबिएसको क्षबतको लेखाजोखा सम्बक्ति सवेक्षण अनुसार, क्षबतग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आिारमा आवश्यक बनमााण सामाग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रसु्तत गररएको 

छ। यसलाई सो के्षत्रहरूमा हाल िनै्द गरेका घरहरूको ईने्पक्सन डाटामािा त सुिार गना सबकन्छ।)             श्रोत: CBS, पाबलका सवेक्षण, २०७५ 

 

१.७. प्रालवलिक िनशखक्तको उपिब्धता 

तालिम प्रकार 
आवश्यक 

संख्या 

उपिब्ध 

संख्या 

आपूती गनुिपने 

(िरक) 
िक्ष्य समय लसमा 

आवश्यक 

श्रोत 
कैलियत 

इक्तन्जबनयर १५ १२ छ     

सव-इक्तन्जबनयर ९ छ ६     

अ.सव-इक्तन्जबनयर छ ४ ३     

 

डकमी 

 

समग्रमा   २०० १०० ३००     

७-बदने ताबलम १५८ ८० ७०     

५०-बदने ताबलम ४२ २० २२     

बसकमी  १०० ६० ४०     

ज्यामी  ५०० २०० ३००     

श्रोत: पाबलका सवेक्षण, २०७५ 

 

१.८ समस्या / चुनौलत र समािानका उपायहरु 

समस्या / चुनौलतहरु  

● पुनबनामााणसम्बिी गबतबवबि तीव्र पाने 

 

यस पाबलकामा रहेका लाभग्राबह मध्य पुनबनामााण गना इचु्छक रहेका  २५-४०% ले यहाँ उले्लक्तखत कारणहरुले २०७६ आसर मसान्त सम्ममा पुनबनामााण 

काया पुरा गना नसबकने देक्तखन्छ।  

 

● मानव शंसािन (ताबलमप्राप्त डकमी)को अभाव 

बनमााणस्थलसम्म बनमााण सामग्रीको ढुवानीमा समस्या तथा मुल्यवृक्ति लगायत भौबतक संरचनाको अभाव 

आवास पुनबनामााण गने आबथाक क्षमता नभएको 

  

यसका साथै पुनबनामााण गना इचु्छक नदेखिएका <१०% लाभग्राही ले पबन पुनबनमााणको प्रगबतलाई सुस्त तुल्याउने देक्तखन्छ। पुनबनमााण गना बढलाई गनुा 

वा गना नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन्।  

● अन्यत्र घर भएको 

लालपूजाा नभएको 

जोक्तखममा रहेका लाभग्राही 

 

बैंलकंग प्रणािी सम्बन्धमा  

● बकस्ता बवतरणमा बढलाई 

जोक्तखममा रहेका उमेर समूहलाई कुनै सहुबलयत नबदइ बदनभरर कुना िाध्य पाररएको 

बकस्ता बवतरणसम्बिी सूचना प्रकाशनमा बढलाई 

 

समािानका उपायहरु 

● थप डकमी ताबलम कायाक्रम 

थप प्राबवबिक व्यक्तक्त 

सामाबजक पररचालकहरुको आवश्यकता रहेको 

 

श्रोत: पाबलका सवेक्षण, २०७५ 

 

२. आगामी कायियोिना 

क्र.सं. लक्रयाकिाप ईकाई पररमाण 
बिेट 

आवश्यकता 

श्रोत उपिब्ध 

गराउने 

लनकाय 

कसिे गने? समयलसमा 
सहयोगी 

लनकाय 
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तयार पाने   

नामः बदपेश केसी   

पदः ईक्तन्जबनयर   

सम्पका : ९८४९१४६२१४   

   

  

  

  

  

 




