
 

 

 

 

बथेानचोक गाऊँपालिका, काभ्रपेिाञ्चोक लिल्िा 

माघ २०७५ 

स्थानीय पनुर्निमािण योिना 

रालिय पनुर्निमािण प्रालिकरण 

१.१ लनिी आवास पनुर्निमािणको वर्िमान अवस्था र िक्ष्य 

 

लववरण 
कुि 

संख्या 

हाि 

सम्मको 

प्रगलर् 

बाकँी सखं्या 

िक्ष्य 

लिम्मवेार 

लनकाय 

बाकँक हुन 

सके्न सखं्या  

समय 

लसमा 
कैकियर् 

कार्र्िक 

२०७५ 

माघ 

२०७५ 

िषे्ठ 

२०७६ 

िम्मा िाभग्राही ४३७७  

अनुदान सम्झौर्ा 

सम्पन्न 
४३७७ ३७६२ ६१५    

िाभग्राही, 

बेथानचोक 

गाऊँपालिका,  

GMALI  

   

पलहिो ककस्र्ा ३७६२ ३७६२ ० ६१५   GMALI     

दोश्रो 

ककस्र्ा 

माग संख्या       

िाभग्राही र 

बेथानचोक 

गाऊँपालिका  

   

प्रमाणीकरण 

संख्या 
२६२६ २५८५ ४१  १७९२  

िाभग्राही, 

बेथानचोक 

गाऊँपालिका, 

पुनलनमािण 

प्रालबलिक,  

Building-

DLPIU  

   

भुक्तानी 

संख्या 
२५६० २५८५ २५    

GMALI,  

Building-

DLPIU 

   

र्ेश्रो 

ककस्र्ा 

माग संख्या १५१७ १५१७     

िाभग्राही र 

बेथानचोक 

गाऊँपालिका  

   

प्रमाणीकरण 

संख्या 
१५१७ १५१७ ०    

िाभग्राही, 

बेथानचोक 

गाऊँपालिका,  

पुनलनमािण 

प्रालबलिक,  

Building-

DLPIU  

   

भुक्तानी 

संख्या 
१३३४ १३३४ १८३    

GMALI, 

Building-

DLPIU 

   

प्रबिी

करण 

िाभग्राही 

संख्या 
५५३  
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पलहिो 

ककस्र्ा 
५५३ ७३ ४८०        

दोश्रो ककस्र्ा ७३ ० ७३        

सम्झौर्ा गरेर पलन घर 

लनमािण शुरु नगनुिका 

कारणहरु 

१. घर बनाउन इचु्छक नभएको 

२. अन्य स्थानमा घर भएकाले 

३. ननमार्ण सामानि र जग्गाको अभाव भएको 

पलहिो ककस्र्ा लिएर 

पलन दोश्रो ककस्र्ा 

नलिनुका कारणहरु 

१. आनथणक अभाव  

२. घरको छनौटमा समस्या 

३. स्रोत र कामदारको अभाव 

४. ड्र ोइङ र नड्जाइनको समस्या 

५. पुरानो घर हटाउने र नहटाउने भने्न समस्या  

दोश्रो ककस्र्ा लिएर 

पलन र्ेश्रो ककस्र्ा 

नलिनुका कारणहरु 

१. कामदारको अभाव 

२. स्रोत र साधनको अभाव 

श्रोर्: NRA, GMALI  र्था Building CLPIU  

१.२. गनुासो व्यवस्थापन 

प्रकार 
वर्िमान 

अवस्था 
िर्छ्यौट बाकँी िक्ष्य समय लसमा कैकियर् 

गुनासो दर्ाि संख्या १२०२ १२०२ ०    

गुनासोबाट आएको 

िम्मा िाभग्राही संख्या 
      

प्रवलिकरण संख्या       

श्रोर्: NRA, GMALI 

 

१.३. िोलिम बस्र्ी स्थानान्र्रण 

प्रकार वस्र्ी सखं्या स्थान \ वडा-टोि िक्ष्य समय लसमा कैकियर् 

अध्ययन भएका बलस्र् ९ 

Chyalam Tangrupa 

Besi 

Kalangsing 

Chyamrang Besi ४ 

Chyamrang Besi ५ 

Kharichhapra, 

Mathlagaun 

Alkapuri Devithan 

Sapdada 

 

  

No geohazards currently affect 

the community. Rock blocks 

in the settlement appear to be 

stable.,Earthquake induced 

landslide. Retaining walls and 

bioengineering are 

recommended along with 

sealing of cracks and removal 

of rock blocks.,Earthquake 

induced movement. Rock 

trimming and removal of 

boulders, anchors, fencing and 

gabion walls are 

recommended.,The 

community is not affected by 

geohazards.,The community is 

not affected by 

geohazards.,Existing landslide 

modified by earthquake. १ 

HOUSEHOLD REQUIRES 

RELOCATION. An anchored 

retaining wall, slope filling 

संरक्षण गनुिपने बलस्र् ४ लइकु, कमणथा गनहरो ढाड्न   

सानुिपन ेबलस्र् १ च्याङिानबेनस   

बलस्र् स्थानान्र्रणका 

िालग िम्मा िाभग्राही 

(घरिूरी) 

 वड्ा नं १ ३६ गरधुरी   

घडेरी िररद अनुदान 

लिएका िाभग्राही 
१ व्यासी   पाइसकेको 

घडेरी िररदको िागी २ 

िाि अनुदान लिन 

चाहने िाभग्राही 

४२ सुकुम्बानस वड्ा नं १ च्याङरागबेनस   
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२ िाि नलिएरै 

स्थानान्र्रण हुन चाहने 

िाभग्राही संख्या 

६ वड्ा नं १   

and bioengineering are 

recommended.,Landslide 

induced by earthquake. 

Monitoring, drainage, 

retaining structures and 

bioengineering are 

recommended.,Earthquake 

induced landslide. Retaining 

wall, bioengineering, crack 

sealing, removal of loose 

blocks and drainage works 

recommended.,There was an 

earthquake induced landslide 

which is now stable. The 

settlement is not at danger 

from geohazards but there is a 

road being constructed above 

the crown of the landslide - 

bioengineering would improve 

the stability of the area. 

श्रोर्: NRA 

 

१.४. एकीकृर् वस्र्ी 

माग भएको 

संख्या 

स्थान – वडा\टोि घरिरुी 

संख्या 

प्रारलम्भक योिना  DPR लनमािण 

सम्पन्न 

र्यारी स्वीकृर् र्यारी स्वीकृर् 

२ कुनसखकण -२, ढाड् नं २ 
 

      

 

श्रोर्: NRA 

 

१.५. सामदुालयक सलमलर् गठन 

प्रकार संख्या स्थान\वडा\टोि 
घरिरुी 

संख्या 
िक्ष्य समय लसमा कैकियर् 

कुि पुनर्निमािण सामुदालयक सलमलर् गठन 

हुनसके्न टोि/वस्र्ी/गाउँ 
     छैन  

हािसम्म पुनर्निमािण सामुदालयक सलमलर् 

गठन भएका टोि\ वस्र्ी\ गाउँ 
     

छैन 

 

हािसम्म पुनर्निमािण सामुदालयक सलमलर् 

गठन हुन बाँकी टोि/ वस्र्ी/ गाउँ 
     छैन 

श्रोर्: NRA, HRRP सवेक्षण 

 

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

 

कामदारको आपरू्ी सम्बन्िमा: 

● र्ालिमप्राप्त कामदारको अभाव 

युवा िनशलक्त रोिगारीका िालग लवदेलशन े

ईच्छुक व्यलक्तहरुका िालग डकमी र्ालिमको अभाव 

उपिब्ि सामाग्रीको गुणस्र्र सम्बन्िमा: 



बेथानचोक गाऊँपालिका को पुनर्निमािण योिना, रालिय पुनर्निमािण प्रालिकरण 

4/5 

● अलिकांश सामग्री पुनर्निमािणका िालग उपयुक्त रहकेो 

सामाग्रीको आपरू्ी, आवश्यक्ता र आपरु्ीको अन्र्र सम्बन्िमा: 

● आपूर्र्िको अनुपार्मा माग बढी रहकेो 

बाटोको लस्थलर् लनकै िराब रहकेो 

श्रोर्: पालिका सवेक्षण, २०७५ 

 

स्थालनय लनमािण 

सामाग्रीहरुको 

पयािप्तर्ाको लस्थलर् 

ईकाई 
आवश्यक 

पररमाण 

पयािप्त उपिब्ि 

छ/छैन 
हािको दर 

बढेको/घटेको  

मुल्य  

सबैभन्दा 

नलिकैको बिार 

- बनेपा, पनौर्ी, 

बाट यार्ायार्को 

प्रलर् ईकाई िचि  

कैकियर् 

● ढंुगा घन लम. ५२७०९ छ १००० २०० १००० 

 

● लगट्टी घन लम. ५५५३ छ ३००० ५०० १००० 

● बािुवा घन लम. ६३८७ छ ४००० १००० १००० 

● काठ क्यु किट  १७५३३६ छ ६५०० ५०० २०० 

● लसमेन्ट (PPC) बोरा   छ ८७० ७० ५० 

● लसमेन्ट (OPC) बोरा  ५२०६७ छ ९०० ९६० ५० 

● रड ककिो ग्राम  ५६६२४४ छ ९८ १०१ १ 

● िस्र्ा पार्ा बन्डि  ७१६८ छ ७००० १००० १००० 

● इट्टा गोटा  ६५३४४४ छ २० २ १ 

(लसलबएसको क्षलर्को िेिािोिा सम्बलन्ि सवेक्षण अनुसार, क्षलर्ग्रस्र् घरहरूको टाईपोिोिीको आिारमा आवश्यक लनमािण सामाग्रीको ििेािोिा यहाँ प्रस्रु्र् गररएको छ। 

यसिाई सो के्षत्रहरूमा हाि बन्दै गरेका घरहरूको ईन्पेक्सन डाटामािि र् सुिार गनि सककन्छ।)             श्रोर्: CBS, पालिका सवेक्षण, २०७५ 

 

१.७. प्रालवलिक िनशलक्तको उपिब्िर्ा 

र्ालिम प्रकार 
आवश्यक 

संख्या 

उपिब्ि 

संख्या 

आपरू्ी गनुिपने 

(िरक) 
िक्ष्य समय लसमा 

आवश्यक 

श्रोर् 
कैकियर् 

इलन्िलनयर ६ ६     TOT  लिएको छ 

सव-इलन्िलनयर ६ २ ४    TOT  लिएको छ 

अ.सव-इलन्िलनयर ६ ३ ४     

 

डकमी 

 

समग्रमा   ६०० ३०० ३००     

७-कदने र्ालिम ३०० १८ १२०     

५०-कदने र्ालिम १०० ३० ७०     

लसकमी  २०० १०० १००     

ज्यामी  ५०० ३५० १५०     

श्रोर्: पालिका सवेक्षण, २०७५ 

 

१.८ समस्या / चनुौलर् र समािानका उपायहरु 

समस्या / चनुौलर्हरु  

● भवन पुनर्निमािणका लनयम र्था मान्यर्ाहरुिाई कायािन्वयन गनि सिि नभएको 

सम्झौर्ाको क्रममा िाभग्राहीका आवश्यकर्ा सम्बोिन गनि सिि नभएको 

भौगोलिक र्था सांस्कृलर्क पक्षका कारण भवनसंरचनाको नक्सा उपयुक्त नभएको 

प्रालवलिक िनशलक्तको अभाव 

 

यस पालिकामा रहकेा िाभग्रालह मध्य पुनर्निमािण गनि इच्छुक रहकेा  २५-४०% िे यहाँ उल्िेलिर् कारणहरुि े२०७६ आसर मसान्र् सम्ममा पुनर्निमािण 

कायि पुरा गनि नसककने देलिन्छ।  

 

● र्ालिम प्राप्त डकमीको अभाव 
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भूलमसँग सम्बलन्िर् मुद्दा 

गुनासो सम्बोिन प्रकृयामा कढिाई 

  

यसका साथै पुनर्निमािण गनि इच्छुक नदेलिएका कोही पलन छैनन् िाभग्राही िे पलन पुनलनमािणको प्रगलर्िाई सुस्र् र्ुल्याउने देलिन्छ। पुनलनमािण गनि कढिाई 

गनुि वा गनि नचाहनुका कारणहरु यस्र्ा रहकेा छन्।  

● उपयुक्त िलमनको अभाव 

भत्केका घरको भग्नावशेष हटाउनका िालग पयािप्त रकम नभएको 

 

बैंककंग प्रणािी सम्बन्िमा  

● िाभग्राही देशबालहर रहकेो भए ककस्र्ा लवर्रणका िालग प्रकृया िामो भएको 

बैंकको ग्रामीण शािािे भरपदो सेवा प्रदान नगने 

 

समािानका उपायहरु 

● पुनर्निमािणका िालग पयािप्त प्रालवलिक कमिचारी हुनुपन े

र्ालिमप्राप्त डकमीको व्यवस्था गररनुपने वा डकमीका िालग र्लिमको व्यवस्था गररनुपने 

 

श्रोर्: पालिका सवेक्षण, २०७५ 

 

२. आगामी कायियोिना 

क्र.सं. कक्रयाकिाप ईकाई पररमाण बिटे आवश्यकर्ा 
श्रोर् उपिब्ि 

गराउने लनकाय 
कसि ेगन?े समयलसमा सहयोगी लनकाय 

         

         

         

         

         

 

 

र्यार पान े पशे गन े  

नामः ज्ञानप्रसाद लर्मलल्सना नामः टेक राि आचायि  

पदः ईलन्िलनयर पदः प्रमुि प्रशासकीय अलिकृर्  

सम्पकि : ९८५१००७६१० सम्पकि : ९८५११५४२११  

   

स्वीकृर् गनःे  

नामः पे्रमबहादरु लर्लमलल्सना  

पदः प्रमुि/अध्यक्ष  

सम्पकि : ९८५१०९९५११  

 


