चिचिला गाउँपाचलका, संखआ
ु सभा चिल्ला
काचतिक २०७५

स्थानीय पनु चनिर्ािण योिना
राचरिय पनु चनिर्ािण प्राचिकरण

१.१ चनिी आवास पनु चनिर्ािणको वतिर्ान अवस्था र लक्ष्य
लक्ष्य
चववरण

कुल संख्या

हाल सम्र्को
प्रगचत

बाँकी संख्या

चिम्र्ेवार चनकाय
काचतिक
२०७५

िम्र्ा लाभग्राही

र्ाघ
२०७५

िेष्ठ २०७६

१३

अनदु ान सम्झौता सम्पन्न

१३

१३

०

०

पचहलो चकस्ता

१३

१३

०

०

१३

१३

०

लाभग्राही,
चिचिला
गाउँपाचलका,
GMALI

र्ाग संख्या

GMALI
लाभग्राही र
चिचिला
गाउँपाचलका

०

लाभग्राही,
चिचिला

दोश्रो
चकस्ता

प्रर्ाणीकरण
संख्या

१३

१३

०

गाउँपाचलका,
पुनचनर्ािण

०

प्राचबचिक,
BuildingDLPIU

भक्त
ु ानी सख्ं या

र्ाग संख्या

१३

९

४

९

०

९

GMALI,
BuildingDLPIU

४

१३

लाभग्राही र
चिचिला
गाउँपाचलका
लाभग्राही,
चिचिला

तेश्रो
चकस्ता

प्रर्ाणीकरण
संख्या

९

०

९

१३

गाउँपाचलका,
पुनचनर्ािण
प्राचबचिक,
BuildingDLPIU

भक्त
ु ानी संख्या
लाभग्राही संख्या
प्रबलीकर पचहलो चकस्ता
ण
दोश्रो चकस्ता

९

०

९

१३

GMALI,
BuildingDLPIU

बाँचक हुन सक्ने
संख्या

सर्य चसर्ा

कै चियत
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सम्झौता गरे र पचन घर चनर्ािण
शरुु नगनिक
ु ा कारणहरु

पचहलो चकस्ता चलएर पचन
दोश्रो चकस्ता नचलनक
ु ा
कारणहरु

दोश्रो चकस्ता चलएर पचन तेश्रो
चकस्ता नचलनक
ु ा कारणहरु

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गनु ासो व्यवस्थापन
प्रकार
गनु ासो दताि संख्या

वतिर्ान अवस्था
२४

गनु ासोबाट आएको िम्र्ा
लाभग्राही संख्या

०

प्रवचलकरण संख्या

०

िर्छ्यौट

बाँकी
१०

लक्ष्य

सर्य चसर्ा

कै चियत

१४

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. िोचखर् बस्ती स्थानान्तरण
प्रकार
अध्ययन भएका बचस्त

वस्ती संख्या

लक्ष्य

स्थान \ वडा-टोल

सर्य चसर्ा

कै चियत

घरिरु ी सख्ं या सोचह क्रर्र्ा

संरक्षण गनिपु ने बचस्त
सानिपु ने बचस्त
बचस्त स्थानान्तरणका लाचग िम्र्ा
लाभग्राही (घरिरू ी)
घडेरी खररद अनदु ान चलएका
लाभग्राही
घडेरी खररदको लागी २ लाख
अनदु ान चलन िाहने लाभग्राही
२ लाख नचलएरै स्थानान्तरण हुन
िाहने लाभग्राही संख्या
श्रोत: NRA

१.४. एकीकृ त वस्ती
र्ाग भएको संख्या

घरिरु ी
संख्या

स्थान – वडा\टोल

प्रारचम्भक योिना

तयारी

स्वीकृ त

चनर्ािण सम्पन्न

DPR
तयारी

स्वीकृ त

,
श्रोत: NRA

१.५. सार्दु ाचयक सचर्चत गठन
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प्रकार

संख्या

स्थान\वडा\टोल

घरिरु ी संख्या

लक्ष्य

सर्य चसर्ा

कै चियत

कुल पनु चनिर्ािण सार्दु ाचयक सचर्चत गठन हुनसक्ने
टोल/वस्ती/गाउँ
हालसम्र् पनु चनिर्ािण सार्दु ाचयक सचर्चत गठन भएका
टोल\ वस्ती\ गाउँ
हालसम्र् पनु चनिर्ािण सार्दु ाचयक सचर्चत गठन हुन बाँकी
टोल/ वस्ती/ गाउँ
श्रोत: NRA, HRRP सवेक्षण

१.६. कार्दारको आपतू ी, चनर्ािण सार्ाग्रीको आवश्यकता, आपतू ी तथा बिारको अवस्था
कार्दारको आपतू ी सम्बन्िर्ा:
● - Sufficient

उपलब्ि सार्ाग्रीको गणु स्तर सम्बन्िर्ा:
● - Good quality

सार्ाग्रीको आपतू ी, आवश्यक्ता र आपतु ीको अन्तर सम्बन्िर्ा:
● - less supply than demand

श्रोत: पाचलका सवेक्षण, २०७५

सबैभन्दा नचिकै को
बिार स्थाचनय चनर्ािण सार्ाग्रीहरुको
ईकाई
पयािप्तताको चस्थचत

आवश्यक पररर्ाण

पयािप्त उपलब्ि छ/छै न हालको दर

बढेको/घटेको र्ल्ु य

● ढुंगा

घन चर्.

३६७

3000

● चगट्टी

घन चर्.

३९

10000

● बालवु ा

घन चर्.

४४

8000

● काठ

क्यु चिट

१,२३०

● चसर्ेन्ट (PPC)

बोरा

● चसर्ेन्ट (OPC)

बोरा

● रड

चकलो ग्रार्

● िस्ता पाता

बन्डल

● इट्टा

गोटा

Sankhuwasab कै चियत
ha, Khandbari,
बाट यातायातको प्रचत
ईकाई खिि

950
३६२

1175

३,९४१

96

५०
५,७७०

(चसचबएसको क्षचतको लेखािोखा सम्बचन्ि सवेक्षण अनुसार, क्षचतग्रस्त घरहरूको टाईपोलोिीको आिारर्ा आवश्यक चनर्ािण सार्ाग्रीको लेखािोखा यहाँ प्रस्तुत गररएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूर्ा हाल बन्दै गरे का घरहरूको ईन्पेक्सन डाटार्ािि त
सुिार गनि सचकन्छ।)

श्रोत: CBS, पाचलका सवेक्षण, २०७५

१.७. प्राचवचिक िनशचक्तको उपलब्िता
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ताचलर्

प्रकार

आवश्यक संख्या

उपलब्ि संख्या आपतू ी गनिपु ने (िरक)

इचन्िचनयर

1

0

1

सव-इचन्िचनयर

1

0

1

अ.सव-इचन्िचनयर

1

1

सर्ग्रर्ा

25

15

10

७-चदने ताचलर्

30

0

30

डकर्ी

लक्ष्य

सर्य चसर्ा

आवश्यक श्रोत

कै चियत

५०-चदने ताचलर्
चसकर्ी
ज्यार्ी
श्रोत: पाचलका सवेक्षण, २०७५

१.८ सर्स्या / िनु ौचत र सर्ािानका उपायहरु
सर्स्या / िनु ौचतहरु
●

- Delay in Tranche disbursement

यस पाचलकार्ा रहेका लाभग्राचह र्ध्य पनु चनिर्ािण गनि इच्छुक रहेका …...None_of_them% ले यहाँ उल्लेचखत कारणहरुले २०७६ आसर र्सान्त सम्र्र्ा पनु चनिर्ािण कायि परु ा गनि नसचकने देचखन्छ।
●

-Beneficiaries are in abroad for foreign employment

यसका साथै पनु चनिर्ािण गनि इच्छुक नदेचखएका …...None_of_them % लाभग्राही ले पचन पनु चनर्ािणको प्रगचतलाई सस्ु त तल्ु याउने देचखन्छ। पनु चनर्ािण गनि चढलाई गनिु वा गनि निाहनक
ु ा कारणहरु यस्ता
रहेका छन्।
●

- Although private housing have been inspected for reconstruction, public infrastructure such as Health post, boudha pokhari
have been left out

बैंचकंग प्रणाली सम्बन्िर्ा
●

सर्ािानका उपायहरु
●

- Need to increase technical persons.
- Need to provide masons training
- Need to address grievances
- Need to provide mobile vehicles to technical persons for inspection

4/5

चिचिला गाउँपाचलका को पनु चनिर्ािण योिना, राचरिय पनु चनिर्ािण प्राचिकरण

श्रोत: पाचलका सवेक्षण, २०७५

पेश गने

तयार पाने
नार्ः चविय कुर्ार घती र्गर

नार्ः प्रकाश मगर

पदः ईचन्िचनयर

पदः प्रर्ख
ु प्रशासकीय अचिकृ त

सम्पकि : ९८०९७९५२९४

सम्पकि : ९७५२२००६७६५

स्वीकृ त गनेः
नार्ः पासाङ नोबिु शेपाि
पदः प्रर्ख
ु /अध्यक्ष
सम्पकि : ९७५२००७५५०
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