
 

 

 

 

तादी गाउॉ ऩालरका, नवुाकोट जजल्रा 
भाघ २०७५ 

स्थानीम ऩुनर्निभािण मोजना 
याजरिम ऩुनर्निभािण प्राधधकयण 

१.१ र्नजी आवास ऩुनर्निभािणको वतिभान अवस्था य रक्ष्म 

वववयण 
कुर 

सॊख्मा 

हार 

सम्भको 
प्रगर्त 

फाॉकी 
सॊख्मा 

रक्ष्म 

जजम्भेवाय 

र्नकाम 

फाॉकक हुन 

सक्ने 
सॊख्मा  

सभम 

लसभा 
कैकपमत 

कार्तिक 

२०७५ 

भाघ 

२०७५ 

जेरठ 

२०७६ 

जम्भा राबग्राही ५,०१९  

अनुदान सम्झौता 
सम्ऩन्न 

५,०१९ ४,३६४ ६५५ ६५५   

राबग्राही, 
तादी 

गाउॉऩालरका,  
GMALI  

१७० 
२०७५ 
चैत्र 

भसान्त  
 

ऩहहरो ककस्ता ४,३६४ ४,३६४ ० ६५५   GMALI     

दोश्रो 
ककस्ता 

भाग सॊख्मा ४,३६४ ३,९२९ ४३५  १,०९०  

राबग्राही य 

तादी 
गाउॉऩालरका  

१२०० 
२०७५ 
फैशाख 
भसान्त  

 

प्रभाणीकयण 

सॊख्मा 
४,३६४ ३,८४३ ५२१  १,१७६  

राबग्राही, 
तादी 

गाउॉऩालरका, 
ऩनुर्नभािण 

प्राबफधधक,  

Building-

DLPIU  

१२०० 

२०७५ 
फैशाख 
भसान्त 

 

बुक्तानी 
सॊख्मा 

४,३६४ ४,००८ ३५६  १,०११  

GMALI,  

Building-

DLPIU 

३००० 

२०७५ 
फैशाख 
भसान्त 

 

तेश्रो 
ककस्ता 

भाग सॊख्मा ४,००८ २,१९० १,८१८   २,८२९ 

राबग्राही य 

तादी 
गाउॉऩालरका  

२००० 

२०७६ 
असोज 
भसान्त 

 

प्रभाणीकयण 

सॊख्मा 
४,००८ १,९४४ २,०६४   ३,०७५ 

राबग्राही, 
तादी 

गाउॉऩालरका,  
ऩनुर्नभािण 

प्राबफधधक,  

२००० 

२०७६ 
कार्तिक 
भसान्त  
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Building-

DLPIU  

बुक्तानी 
सॊख्मा 

४,००८ १,७५४ २,२५४   ३,२६५ 

GMALI, 

Building-

DLPIU 

२०००  

२०७६ 
कार्तिक 
भसान्त  

 

प्रफरी
कयण 

राबग्राही 
सॊख्मा 

  

ऩहहरो 
ककस्ता 

          

दोश्रो ककस्ता           

सम्झौता गयेय ऩर्न 

घय र्नभािण शुरु 

नगनुिका कायणहरु 

१. दऺ काभदायको अबाव 

२. चको भूल्म फदृ्धध य र्नभािण साभाग्रीको अबाव 
३. अन्मत्र आवासका व्मवस्था नबएको 
४. कभजोय आधथिक अवस्था 

ऩहहरो ककस्ता लरएय 

ऩर्न दोश्रो ककस्ता 
नलरनुका कायणहरु 

१. जग्गाको वववाद 

२. आधथिक अबाव 

३. र्नभािण साभाधग्रको भहॊधग 

दोश्रो ककस्ता लरएय 

ऩर्न तेश्रो ककस्ता 
नलरनुका कायणहरु 

१. साभाग्रीको अबाव 

२. काभदायको अबाव 

३. भूल्मफदृ्धध 

श्रोत: NRA, GMALI  तथा Building CLPIU  

१.२. गुनासो व्मवस्थाऩन 

प्रकाय 
वतिभान 

अवस्था 
पर्छिमौट फाॉकी रक्ष्म सभम लसभा कैकपमत 

गुनासो दताि सॊख्मा ४२९ २७७ १५२  ऩौष भसान्त  screening 

गुनासोफाट आएको 
जम्भा राबग्राही सॊख्मा 

२७२      

प्रवलरकयण सॊख्मा ५      

श्रोत: NRA, GMALI 

 

१.३. जोखखभ फस्ती स्थानान्तयण 

प्रकाय वस्ती सॊख्मा स्थान \ वडा-टोर रक्ष्म सभम लसभा कैकपमत 

अध्ममन बएका फजस्त ९ 
आरडाडा ६ नॊ वडा 
घयधुयी   सॊख्मा ५१ 

  
Unsafe for rehabilitation, 

village to be relocated as soon 

as possible (ALL 10 

HOUSEHOLDS),No 

classification provided, 

assumed to be Category 1,If 

cracks are buried and drainage 

सॊयऺण गनुिऩन ेफजस्त १    

सानुिऩन ेफजस्त ४  १ 
२०७६ आषाढ 
भसान्त  
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फजस्त स्थानान्तयणका 
राधग जम्भा राबग्राही 
(घयधूयी) 

    

is maintained there is no risk 

to life and property',Partial; 25 

HHs should be relocated. 

Change in crop types, surface 

drainage management, 

mangement of water spout and 

bio-engineering.,Surface 

drainage management and 

appropriate slope scaling 

during reconstruction and 

gabion along road-cut 

slope.,The area is safe from 

mass movements.,The 

settlements are safe from mass 

movement.,4 houses need to 

relocated.,Bio-engineering 

(bamboo planting), check dam 

along the gully,Partial 

relocation; 6HHs need to 

relocate, surface drainage 

management, bio-engineering 

works  are recommended 

घडयेी खरयद अनुदान 

लरएका राबग्राही 
    

घडयेी खरयदको रागी २ 

राख अनुदान लरन 

चाहन ेराबग्राही 
    

२ राख नलरएयै 

स्थानान्तयण हुन 

चाहन ेराबग्राही सॊख्मा 
  ५१ ऩरयवाय  

२०७६ आषाढ 
भसान्त  

श्रोत: NRA 

 

१.४. एकीकृत वस्ती 

भाग बएको 
सॊख्मा 

स्थान – वडा\टोर घयधुयी 
सॊख्मा 

प्रायजम्बक मोजना  DPR र्नभािण 

सम्ऩन्न 

तमायी स्वीकृत तमायी स्वीकृत 

१  

आरडाडा ६ नॊ वडा 
५१      

 

श्रोत: NRA 

 

१.५. साभुदार्मक सलभर्त गठन 

प्रकाय सॊख्मा स्थान\वडा\टोर 
घयधुयी 
सॊख्मा 

रक्ष्म 
सभम 

लसभा 
कैकपमत 

कुर ऩुनर्निभािण साभुदार्मक सलभर्त 

गठन हुनसक्न ेटोर/वस्ती/गाउॉ  
      

हारसम्भ ऩुनर्निभािण साभुदार्मक 

सलभर्त गठन बएका टोर\ वस्ती\ गाउॉ  
३९      

हारसम्भ ऩुनर्निभािण साभुदार्मक 

सलभर्त गठन हुन फाॉकी टोर/ वस्ती/ 
गाउॉ  

      

श्रोत: NRA, HRRP सवेऺण 

 

१.६. काभदायको आऩूती, र्नभािण साभाग्रीको आवश्मकता, आऩूती तथा फजायको अवस्था  
 



तादी गाउँपालिका को ऩुनर्निभािण मोजना, याजरिम ऩुनर्निभािण प्राधधकयण 

4/6 

काभदायको आऩूती सम्फन्धभा: 
१. स्थार्नम डकलभिको अबाफको कायण 

 

उऩरब्ध साभाग्रीको गुणस्तय सम्फन्धभा: 
१. र्नभािण साभाग्रीको भूल्मफहृद 

२. फजाय भुल्म अनुगभन तथा आऩुिती ब्मवस्थाको राधग कुनै ब्मवस्था नबएको  

साभाग्रीको आऩूती, आवश्मक्ता य आऩुतीको अन्तय सम्फन्धभा: 
● साभाग्रीको अबाव 

● भहॊगी 
 

 

श्रोत: ऩालरका सवेऺण, २०७५ 
 

स्थार्नम र्नभािण 

साभाग्रीहरुको 
ऩमािप्तताको जस्थर्त 

ईकाई 
आवश्मक 

ऩरयभाण 

ऩमािप्त उऩरब्ध 

छ/छैन 
हारको दय 

फढेको/घटेको  
भुल्म  

सफैबन्दा 
नजजकैको फजाय 

- Battar, Tadi, 

Trishuli, फाट 

मातामातको 
प्रर्त ईकाई खचि  

कैकपमत 

● ढुॊगा घन लभ. १०७,९०८ yes 7000 0 30 

 

● धगट्टी घन लभ. ११,३२६ yes 7000 0 30 

● फारुवा घन लभ. १३,०२७ yes 11000 0 30 

● काठ क्मु कपट  ३५५,९००     

● लसभेन्ट (PPC) फोया   yes 1000 0 100 

● लसभेन्ट (OPC) फोया  १०६,१८२ yes 1100 0 100 

● यड ककरो ग्राभ  १,१५०,१३१ yes 100 0 5 

● जस्ता ऩाता फन्डर  १४,५३३     

● इट्टा गोटा  ८४६,४०७     

(लसबफएसको ऺर्तको रेखाजोखा सम्फजन्ध सवेऺण अनसुाय, ऺर्तग्रस्त घयहरूको टाईऩोरोजीको आधायभा आवश्मक र्नभािण साभाग्रीको रेखाजोखा महाॉ प्रस्तुत 

गरयएको छ। मसराई सो ऺेत्रहरूभा हार फन्दै गयेका घयहरूको ईन्ऩेक्सन डाटाभापि त सुधाय गनि सककन्छ।)             श्रोत: CBS, ऩालरका 
सवेऺण, २०७५ 
 

१.७. प्राववधधक जनशजक्तको उऩरब्धता 

तालरभ प्रकाय 
आवश्मक 

सॊख्मा 
उऩरब्ध 

सॊख्मा 
आऩूती गनुिऩने 

(पयक) 
रक्ष्म सभम लसभा 

आवश्मक 

श्रोत 
कैकपमत 

इजन्जर्नमय २       

सव-इजन्जर्नमय २       

अ.सव-इजन्जर्नमय        

 सभग्रभा          
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डकभी 
 

७-हदने तालरभ        

५०-हदने तालरभ        

लसकभी         

ज्माभी         

श्रोत: ऩालरका सवेऺण, २०७५ 
 

१.८ सभस्मा / चुनौर्त य सभाधानका उऩामहरु 

सभस्मा / चुनौर्तहरु  

 कुशर ककस्ता ववतयण प्रकिमा, जोखखभभा यहेका व्मजक्तहरुको राधग सहमोग प्रकिमा र्तब्र गनुिऩन े

 

 

 

मस ऩालरकाभा यहेका राबग्राहह भध्म ऩुनर्निभािण गनि इच्छुक यहेका …...61_75%% रे महाॉ उल्रेखखत कायणहरुरे २०७६ आसय भसान्त सम्भभा 
ऩुनर्निभािण कामि ऩुया गनि नसककने देखखन्छ।  

● गरयवव 

● बुलभ सॊग सम्फजन्धत भुद्धा 
● अन्मत्र घय बएको 

  

 

 

 

मसका साथ ैऩुनर्निभािण गनि इच्छुक नदेखखएका …...<10% % राबग्राही रे ऩर्न ऩुनर्नभािणको प्रगर्तराई सुस्त तुल्माउन ेदेखखन्छ। ऩुनर्नभािण 

गनि हढराई गनुि वा गनि नचाहनकुा कायणहरु मस्ता यहेका छन।्  
● जोखखभभा यहेको सभुह 

● र्नम्न आधथिक अवस्था 
● साभाग्रीको अबाव 

● भहॊगी 
● अन्मत्र घय बएको 

 

 

 

 

फैंककॊ ग प्रणारी सम्फन्धभा  
 यकभ होल्ड हुन ेदेखखएको 

 

 

सभाधानका उऩामहरु 

● सहज ऋृण सुववधा 
● जोखखभभा यहेकाहरुराई सहमोग 
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श्रोत: ऩालरका सवेऺण, २०७५ 
 

तमाय ऩाने 
ऩेश गने  

नाभ् मोगेश खनार  नाभ् अशोक बफरट  

ऩद् ईजन्जर्नमय ऩद् प्रभुख प्रशासकीम अधधकृत  

सम्ऩकि : ९८४३०९६८९० सम्ऩकि : ९८५१२३०१५३  

   

स्वीकृत गने्  

नाभ् नायामण प्रसाद ऩाण्ड े  

ऩद् अध्मऺ  

सम्ऩकि : ९८५१२३०१५२  

 


