
 

 

 

 

तारकेश्वर गाउँपालिका, नवुाकोट जिल्िा 
कार्तिक २०७५ 

स्थानीय पुनर्निर्ािण योिना 
राजरिय पुनर्निर्ािण प्राधिकरण 

१.१ र्निी आवास पुनर्निर्ािणको वतिर्ान अवस्था र िक्ष्य 

वववरण 
कुि 
संख्या 

हाि 
सम्र्को 
प्रगर्त 

बाँकी 
संख्या 

िक्ष्य 

जिम्र्ेवार 
र्नकाय 

बाँकक हुन 
सक्ने 
संख्या  

सर्य 
लसर्ा 

कैकियत 

कार्तिक 
२०७५ 

र्ाघ 
२०७५ 

िेरठ 
२०७६ 

िम्र्ा िाभग्राही ४,३५३  

अनुदान सम्झौता 
सम्पन्न 

४,३५३ ३,५६३ ७९० ७९०   

िाभग्राही, 
तारकेश्वर 

गाउँपालिका,  
GMALI  

   

पहहिो ककस्ता ३,५६३ ३,७७२ -२०९ ५८१   GMALI     

दोश्रो 
ककस्ता 

र्ाग संख्या ३,७७२ ३,६८५ ८७  ६६८  

िाभग्राही र 
तारकेश्वर 

गाउँपालिका  
   

प्रर्ाणीकरण 
संख्या 

३,७७२ ० ३,७७२  ४,३५३  

िाभग्राही, 
तारकेश्वर 

गाउँपालिका, 
पनुर्नर्ािण 

प्राबबधिक,  
Building-

DLPIU  

   

भुक्तानी 
संख्या 

३,७७२ ३,५३१ २४१  ८२२  

GMALI,  

Building-

DLPIU 

   

तेश्रो 
ककस्ता 

र्ाग संख्या ३,५३१ १,१३४ २,३९७   ३,२१९ 

िाभग्राही र 
तारकेश्वर 

गाउँपालिका  
   

प्रर्ाणीकरण 
संख्या 

३,५३१ ० ३,५३१   ४,३५३ 

िाभग्राही, 
तारकेश्वर 

गाउँपालिका,  
पनुर्नर्ािण 

प्राबबधिक,  
Building-

DLPIU  
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भुक्तानी 
संख्या 

३,५३१ २,३५९ १,१७२   १,९९४ 

GMALI, 

Building-

DLPIU 

   

प्रबिी
करण 

िाभग्राही 
संख्या 

  

पहहिो 
ककस्ता 

          

दोश्रो ककस्ता           

सम्झौता गरेर पर्न 
घर र्नर्ािण शुरु 
नगनुिका कारणहरु 

 

पहहिो ककस्ता लिएर 
पर्न दोश्रो ककस्ता 
नलिनुका कारणहरु 

 

दोश्रो ककस्ता लिएर 
पर्न तेश्रो ककस्ता 
नलिनुका कारणहरु 

 

श्रोत: NRA, GMALI  तथा Building CLPIU  

१.२. गुनासो व्यवस्थापन 

प्रकार 
वतिर्ान 
अवस्था 

िर्छियौट बाँकी िक्ष्य सर्य लसर्ा कैकियत 

गुनासो दताि संख्या ४७९ २०३ २७६    

गुनासोबाट आएको 
िम्र्ा िाभग्राही संख्या 

८०      

प्रवलिकरण संख्या १२३      

श्रोत: NRA, GMALI 
 

१.३. िोखिर् बस्ती स्थानान्तरण 

प्रकार वस्ती संख्या स्थान \ वडा-टोि िक्ष्य सर्य लसर्ा कैकियत 

अध्ययन भएका बजस्त १ 

Budhasing 
घरिुरी   संख्या सोहह क्रर्र्ा ०  
 

  

The area is safe from mass 

movements. 

संरक्षण गनुिपन ेबजस्त ०    

सानुिपन ेबजस्त ०    

बजस्त स्थानान्तरणका 
िाधग िम्र्ा िाभग्राही 
(घरिूरी) 

    

घडरेी िररद अनुदान     
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लिएका िाभग्राही 

घडरेी िररदको िागी २ 
िाि अनुदान लिन 
चाहन ेिाभग्राही 

    

२ िाि नलिएरै 
स्थानान्तरण हुन 
चाहन ेिाभग्राही संख्या 

    

श्रोत: NRA 

 

१.४. एकीकृत वस्ती 

र्ाग भएको 
संख्या 

स्थान – वडा\टोि घरिुरी 
संख्या 

प्रारजम्भक योिना  DPR र्नर्ािण 
सम्पन्न 

तयारी स्वीकृत तयारी स्वीकृत 

 ,  

 

      

 

श्रोत: NRA 

 

१.५. सार्ुदार्यक सलर्र्त गठन 

प्रकार संख्या स्थान\वडा\टोि 
घरिुरी 
संख्या 

िक्ष्य 
सर्य 
लसर्ा 

कैकियत 

कुि पुनर्निर्ािण सार्ुदार्यक सलर्र्त 

गठन हुनसक्न ेटोि/वस्ती/गाउँ 
      

हािसम्र् पुनर्निर्ािण सार्ुदार्यक 

सलर्र्त गठन भएका टोि\ वस्ती\ गाउँ 
१४      

हािसम्र् पुनर्निर्ािण सार्ुदार्यक 

सलर्र्त गठन हुन बाँकी टोि/ वस्ती/ 
गाउँ 

      

श्रोत: NRA, HRRP सवेक्षण 

 

१.६. कार्दारको आपूती, र्नर्ािण सार्ाग्रीको आवश्यकता, आपूती तथा बिारको अवस्था  
 

कार्दारको आपूती सम्बन्िर्ा: 
● - masons are not available as per demand 
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उपिब्ि सार्ाग्रीको गुणस्तर सम्बन्िर्ा: 
●  

सार्ाग्रीको आपूती, आवश्यक्ता र आपुतीको अन्तर सम्बन्िर्ा: 
● - need is not fulfilled as per demand 

 

 

 

श्रोत: पालिका सवेक्षण, २०७५ 
 

स्थार्नय र्नर्ािण 
सार्ाग्रीहरुको 
पयािप्तताको जस्थर्त 

ईकाई 
आवश्यक 
पररर्ाण 

पयािप्त उपिब्ि 

छ/छैन 
हािको दर 

बढेको/घटेको  
र्ुल्य  

सबैभन्दा 
नजिकैको बिार 
- Battar and 
mahadevpha

t, बाट 
यातायातको 
प्रर्त ईकाई िचि  

कैकियत 

● ढंुगा घन लर्. ७९,२५२     

 

● धगट्टी घन लर्. ८,१४२     

● बािुवा घन लर्. ९,४३३     

● काठ क्यु किट  २६२,०७४     

● लसर्ेन्ट (PPC) बोरा       

● लसर्ेन्ट (OPC) बोरा  ७६,१६२     

● रड ककिो ग्रार्  ८२३,४६२     

● िस्ता पाता बन्डि  १०,७१०     

● इट्टा गोटा  ६१८,३१७     

(लसबबएसको क्षर्तको िेिािोिा सम्बजन्ि सवेक्षण अनसुार, क्षर्तग्रस्त घरहरूको टाईपोिोिीको आिारर्ा आवश्यक र्नर्ािण सार्ाग्रीको िेिािोिा यहाँ प्रस्तुत गररएको 
छ। यसिाई सो क्षेत्रहरूर्ा हाि बन्दै गरेका घरहरूको ईन्पेक्सन डाटार्ािि त सुिार गनि सककन्छ।)             श्रोत: CBS, पालिका सवेक्षण, २०७५ 
 

१.७. प्राववधिक िनशजक्तको उपिब्िता 

तालिर् प्रकार 
आवश्यक 
संख्या 

उपिब्ि 
संख्या 

आपूती गनुिपने 
(िरक) 

िक्ष्य सर्य लसर्ा 
आवश्यक 
श्रोत 

कैकियत 

इजन्िर्नयर        

सव-इजन्िर्नयर        

अ.सव-इजन्िर्नयर        

 

डकर्ी 
 

सर्ग्रर्ा          

७-हदने तालिर्        

५०-हदने तालिर्        
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लसकर्ी         

ज्यार्ी         

श्रोत: पालिका सवेक्षण, २०७५ 
 

१.८ सर्स्या / चुनौर्त र सर्ािानका उपायहरु 

सर्स्या / चुनौर्तहरु  
● - Concerns regarding Selection of beneficiaries since actual earthquake affected are missing 

- Completion of reconstruction on time is a challenge 

 

 

 

 

 

यस पालिकार्ा रहेका िाभग्राहह र्ध्य पुनर्निर्ािण गनि इच्छुक रहेका …...10_24%% िे यहा ँउल्िेखित कारणहरुिे २०७६ आसर र्सान्त सम्र्र्ा 
पुनर्निर्ािण कायि पुरा गनि नसककने देखिन्छ।  

● - Lack of human resources(skilled masons)  

-Lack of financial capacity  to construct their houses(Vulnerable groups who can't build houses) 

  

 

 

 

यसका साथ ैपुनर्निर्ािण गनि इच्छुक नदेखिएका …...<10% % िाभग्राही िे पर्न पुनर्नर्ािणको प्रगर्तिाई सुस्त तुल्याउन ेदेखिन्छ। पुनर्नर्ािण गनि 
हढिाई गनुि वा गनि नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन।्  

● - Habitble houses in another place,  

- landless beneficiaries 

 

 

 

 

बैंककंग प्रणािी सम्बन्िर्ा  
● Bank rejected beneficiaries with No balance 

one persons grant deposited to another person 

 

 

 

 

सर्ािानका उपायहरु 

● Staff should be deployed based on palikas to speed up the reconstruction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

श्रोत: पालिका सवेक्षण, २०७५ 
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तयार पाने 
पेश गने  

नार्ः हदपक कुर्ार यादव नार्ः अशोक प्रसाद दाहाि  

पदः ईजन्िर्नयर पदः प्रर्ुि प्रशासकीय अधिकृत  

सम्पकि : ९८४४४५८८६५ सम्पकि : ९८५१२४६२०६  

   

स्वीकृत गनेः  

नार्ः रर्ेश वस्ती  

पदः प्रर्ुि/अध्यक्ष  

सम्पकि : ९८४१२९१०८२  

 


