
 

 

 

 

रोसी गाउँपालिका, 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 ६२६२  

अनुदान सम्झौर्ा 

सम्पन्न 
६२६२ ५४७३ ७८९ ७८९   

िाभग्राही, 

रोसी 

गाउँपालिका,  

GMALI  

 
पौष १५ 

सम्म 
 

पलहिो ककस्र्ा ५४७३ ५४७३ ० ७८९   GMALI   
माघ १५ 

सम्म 
 

दोश्रो 

ककस्र्ा 

माग संख्या ५१४६ ३९७८ ११६८  २२८४  

िाभग्राही र 

रोसी 

गाउँपालिका  

 
चैत 

मसान्त 
 

प्रमाणीकरण 

संख्या 
३८५८ ३८५८ १२८८  १२८८  

िाभग्राही, 

रोसी 

गाउँपालिका, 

पुनलनमािण 

प्रालबलिक,  

Building-

DLPIU  

   

भुक्तानी 

संख्या 
३८५८ ३८५८ १२८८  १२८८  

GMALI,  

Building-

DLPIU 

   

र्ेश्रो 

ककस्र्ा 

माग संख्या ३६०७ २१०४ १५०३   ४१५८ 

िाभग्राही र 

रोसी 

गाउँपालिका  

   

प्रमाणीकरण 

संख्या 
२१०४ १८३२ २७२   ४५१६ 

िाभग्राही, 

रोसी 

गाउँपालिका,  

पुनलनमािण 

प्रालबलिक,  

Building-

DLPIU  

 

जेष्ठ 

मसान्त 

सम्म 

 

भुक्तानी 

संख्या 
२१०४ १८३२ २७२   ४८७४ 

GMALI, 

Building-

DLPIU 

   

प्रबिी

करण 

िाभग्राही 

संख्या 
६६२  
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पलहिो 

ककस्र्ा 
६६२ १२९ ५५३        

दोश्रो ककस्र्ा ११७ ० ११७        

सम्झौर्ा गरेर पलन घर 

लनमािण शुरु नगनुिका 

कारणहरु 

१. यातायातको अभाव 

२. लाभग्राहिको हििरणमा समस्या 

३. प्राहिहिकको कहम 

४. हिमाणण सामाग्रीको अभाव 

पलहिो ककस्र्ा लिएर 

पलन दोश्रो ककस्र्ा 

नलिनुका कारणहरु 

१. िैंहकङ प्रणाहलको हिलासुस्तिले गर्ाण 

२. हकिा हिकासामा हिलाई 

३. गररहि 

४. हिमाणण सामाहग्रको अभाव 

दोश्रो ककस्र्ा लिएर 

पलन र्ेश्रो ककस्र्ा 

नलिनुका कारणहरु 

१. गररहि 

२. िैंहकङ प्रणाहलको हिलाई 

३. यातायातको अभाव  

४. हिमाणण सामाहग्रको अभाव 

५. हकिा हिकासामा हिलाई 

श्रोर्: NRA, GMALI  र्था Building CLPIU  

१.२. गनुासो व्यवस्थापन 

प्रकार 
वर्िमान 

अवस्था 
िर्छ्यौट बाकँी िक्ष्य समय लसमा कैकियर् 

गुनासो दर्ाि संख्या २२५७ २२०३ ५४    

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 ३ 

Sajhkot (६५ घर) 

Selgaun (३२ घर) 

वडा िं. ८ ििडाडा(७ घर) 

  

Not an earthquake triggered 

landslide. Monitoring, 

bioengineering, gabions, toe 

filling, drainage management 

and a cascade are 

recommended.,Earthquake 

contributed to triggering 

landslide. Monitoring, 

retaining wall, toe filling, 

removal of loose rock blocks 

and bioengineering are 

recommended. 

संरक्षण गनुिपने बलस्र् २    

सानुिपन ेबलस्र् ०    

बलस्र् स्थानान्र्रणका 

िालग िम्मा िाभग्राही 

(घरिूरी) 

    

घडेरी िररद अनुदान 

लिएका िाभग्राही 
    

घडेरी िररदको िागी २ 

िाि अनुदान लिन 

चाहने िाभग्राही 

 

वडा िं. १- २ जिा 

वडा िं. ६- १ जिा 

वडा िं. २- १ जिा 

वडा िं. ८- २ जिा 

 

  

२ िाि नलिएरै 

स्थानान्र्रण हुन चाहने 

िाभग्राही संख्या 

    

श्रोर्: NRA 

 

१.४. एकीकृर् वस्र्ी 



रोसी गाउँपालिका को पुनर्निमािण योिना, रालिय पुनर्निमािण प्रालिकरण 

3/5 

माग भएको 

संख्या 

स्थान – वडा\टोि घरिरुी 

संख्या 

प्रारलम्भक योिना  DPR लनमािण 

सम्पन्न 

र्यारी स्वीकृर् र्यारी स्वीकृर् 

 ,  

 

      

 

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 
      

हािसम्म पुनर्निमािण सामुदालयक सलमलर् 

गठन भएका टोि\ वस्र्ी\ गाउँ 
१२     गुिासो व्यिथापि सहमहत 

हािसम्म पुनर्निमािण सामुदालयक सलमलर् 

गठन हुन बाँकी टोि/ वस्र्ी/ गाउँ 
      

श्रोर्: NRA, HRRP सवेक्षण 

 

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

 

कामदारको आपरू्ी सम्बन्िमा: 

● ताहलमप्राप्त कामर्ारको कहम 

● ताहलमप्राप्त कामर्ारले काम िगरेको 

उपिब्ि सामाग्रीको गुणस्र्र सम्बन्िमा: 

● हिक छ 
 

सामाग्रीको आपरू्ी, आवश्यक्ता र आपरु्ीको अन्र्र सम्बन्िमा: 

● िुवाहिमा समस्या 

श्रोर्: पालिका सवेक्षण, २०७५ 

 

स्थालनय लनमािण 

सामाग्रीहरुको 

पयािप्तर्ाको लस्थलर् 

ईकाई 
आवश्यक 

पररमाण 

पयािप्त उपिब्ि 

छ/छैन 
हािको दर 

बढेको/घटेको  

मुल्य  

सबैभन्दा 

नलिकैको बिार 

- , बाट 

यार्ायार्को 

प्रलर् ईकाई िचि  

कैकियर् 

● ढंुगा घन लम. ६३८०३ छ १००० १००  

 

● लगट्टी घन लम. ६७५६ छ १५०० १००  

● बािुवा घन लम. ७७५९ छ २००० १००  

● काठ क्यु किट  २१२३६२ छैि ५००० १००  

● लसमेन्ट (PPC) बोरा   छैि १००० १००  

● लसमेन्ट (OPC) बोरा  ६३३७६ छैि १००० १००  

● रड ककिो ग्राम  ६८९८४६ छैि १३० १५  

● िस्र्ा पार्ा बन्डि  ८६८१ छ ३०००   

● इट्टा गोटा  ८३०६५२ छ २०   
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(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 १२ ६      

सव-इलन्िलनयर १२ ६      

अ.सव-इलन्िलनयर १२ ८      

 

डकमी 

 

समग्रमा          

७-कदने र्ालिम ४७० २७४      

५०-कदने र्ालिम  ३३९      

लसकमी         

ज्यामी         

श्रोर्: पालिका सवेक्षण, २०७५ 

 

१.८ समस्या / चनुौलर् र समािानका उपायहरु 

समस्या / चनुौलर्हरु  

●  

 

यस पालिकामा रहकेा िाभग्रालह मध्य पुनर्निमािण गनि इच्छुक रहकेा   िे यहाँ उल्िेलिर् कारणहरुि े२०७६ आसर मसान्र् सम्ममा पुनर्निमािण कायि पुरा गनि 

नसककने देलिन्छ।  

 

● पाहिको अभाव 

● आहथणक अवस्था कमजोर 

  

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

नचाहनुका कारणहरु यस्र्ा रहकेा छन्।  

●  

 

बैंककंग प्रणािी सम्बन्िमा  

● हकिा हिकासाको लाहग जािलाई कहििाई 

● िैंकको हकिा हिकासामा िेलच्क्राई 

 

समािानका उपायहरु 

● हकिा हिकासाको लाहग गा.पा िहजकको िैंकमै स्वीकृहत गिे\ गराउिे  

 

श्रोर्: पालिका सवेक्षण, २०७५ 

 

२. आगामी कायियोिना 

क्र.सं. कक्रयाकिाप ईकाई पररमाण बिटे आवश्यकर्ा 
श्रोर् उपिब्ि 

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

नामः  लनमिि िामा स्याङर्ान नामः कृष्ण प्रसाद बस्याि  

पदः ईलन्िलनयर पदः प्रमुि प्रशासकीय अलिकृर्  

सम्पकि : ९८४३०७१४०५ सम्पकि : ९८४१३४४७९५  

वडा िं. १ िन्द ि. खडायल   

वडा िं. २ श्याम पराजुहल                                                                                                    स्वीकृत गर्नेः  

वडा िं. ४  आमकार वागे्ल                                                                                                  िामः र्ल ििारु्र तामाङ  

 वडा िं. ५  टुिटुि कुमार चैिरी                                                                                पर्ः प्रमुख/अध्यक्ष  

वडा िं. ६ सहमछ्या गैरे                                                                                         सम्पकण : ९८५१०२३६७३  

वडा िं. ८ कलक ि. थापा 

वडा िं. ९ गोमा िेपाल 

वडा िं. १० चन्द्र शेखर हघहमरे 

वडा िं. ११ हर्पेन्द्र के. मंडल 

वडा िं. १२ माि ि. रोकाया 


