
प्रमुख आवासीय ढाँचाहरू
ढाँचा\प्रकार                   पालिका      लिल्ा

ईट्ा र माटोको गारोवािा घर

ढंुगा र माटोको गारोवािा घर

ईट्ा र लसमेनटको गारोवािा घर

ढंुगा र लसमेनटको गारोवािा घर

आरलसलसको संरचना

अनय

(िनगणना २०११)

अनय के्त्रहरु

क्त िग्रसि: -
त नमामाणाधीन: -

तवद्ािय
क्त िग्रसि: -

त नमामाणाधीन: -

सवास्थय चौकी

समपकमा  वयतति
पालिका कायामािय पालिका कायामािय लिमालि\रापुप्रा तिएितपआइय-ुभवन

श्ोि: १. िनगणना २०११   २. NRA CBS   ३. NRA 5W (25/01/2019)   ४. NRA/MoFALD/MoUD (15/02/2019)

तनमामाण सामाग्रीको अवस्ा

गुनासाहरू
दिामा :
सम्ोधन:

आवासीय पुनतनमामामाण ि्ा प्र्िीकरण सम्तनध अधावलधक िानकारी

कूि योगय घरधूरी
अनुदान सम्ौिा
पतहिो तकसिा 
दोस्ो तकसिा
िेस्ो तकसिा 

पुनतनमामामाणको अवस्ा प्र्िीकरणको अवस्ा

कूि योगय घरधूरी
अनुदान सम्ौिा
पतहिो तकसिा 
दोस्ो तकसिा

मापदणि पूरा नगरकेो
दिामा :
सम्ोधन :

आवास
तनमामाणालधन : - समपन्न : -

‘उप.’ = उपिबधिा                               * लसत्एसको ि्थयाङ्कमा आधाररि     ** पालिकासिरीय सवेमा्ाट

सा्ेदार संस्ाहरूको उपतस्ति 
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तरियाशीि पररयोिना समपन्न भएको

पालिका कायामािय

क्तिको शे्णी (१-२)

क्तिको शे्णी (३-५)

क्तिको अवस्ा - तनिी संरचनाहरू

ि्थय ि्ा तववरण 

*नोट: ‘-’ सो सम्नधमा ि्थयाङ्क उपिबध नरहेको

चन्द्र काजी गुरुङ
डिएलडिआइय ुप्रमुख
समिक्कः ९८४१५७६७८३

रोम बहादरु महत
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
समिक्कः ९८५११६४४००

डबर बहादरु रावल 
रािुप्रा-धजल्ा प्रमुख
समिक्कः ९८५१२०१०८८

डमङ्गमा तामाङ् लामा 
उिाधयक्ष / उिमेयर
समिक्कः ९८४३८३५९६५

ग़ोडिलाल धसन्तान 
अधयक्ष / मेयर 
समिक्कः ९८५११६८२५०

कामदारको प्रकार   औसत दडैनक जयाला (ने.रू.)
१. ताधलमप्राप्त िकमी ्                             १५००/-
२. श्रडमक                                       १२००/-

सामाग्ीहरू ईकाई आवशयक मात्ा* उि. लागत (रू)**

      ढंुगा m3 ३९६९४ छ ९०००

      डगट्ी m3 ४१०३२ छ १२०००

      बालुवा m3 ४२४२ छ १२०००

        काठ cu. ft. ४९०८ छ -

       धसमेन््ट(िडिधस) sack - छ ९००

       धसमेन््ट(ओडिधस) sack १३६३०८ छ १०००

        छि kgs. ४३०३५५ छ १०५

        जसता bundle ५५७४ छ -

        इट्ा pcs. ४३०९०१ छ -

-
-

९२७ 
५१४

२३९७

१८३ 
०% 

९९% 

०% 

०% 

०% 

०%

०.०४% 

39.३% 

४.५ % 

०.६% 

०% 

१%

पालिका प्रोफाईि िलितपुर | करोन्ज्रोसरोम गाउँपालिका

 माघ २०७५ (जनवरी/फेब्रुवरी २०१९)

CECI/Solve-N ,NRCS (Livelihood, 
DRM), NRCS

Lumanti, RICOD/MCC, OXFAM-GB 
(Housing), PLAN, FCA, NDBS, NYF 
(Education), HFN ( Health)

२५८० 
कूल

1,256
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117



5656

जग्गा सम्बन्धि मुद्गा रहेकगा घरधिूरीहरू

्बगारम्बगार सोधधिने प्रशन

थप जगानकगारीकगा लगान्: 

प्रगानिधधिक कम्मचगारीको अिसथगा
कम्मचगारी उपलबधि संख्गा थप संख्गा

ईन्जनन्र ४ ४

स्ब-ईन्जनन्र ४ ४

सहगा्क स्ब-ईन्जनन्र ४ ४

डकमी्म २ (७ निने)
०  (५० निने)

२ (७ निने)
०  (५० निने)

तगाधलमहरू (# आिश्क मध््बगाट कूल)

तगानलम

प्रगानिधधिक सहगा्तगा सम्बन्धि नरि्गाकलगापको नक्गा
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प्रगानिधधिक सहगा्तगाको ् णनगा भन्गाले ननमन कुरगाहरू पि्मछनः नमूनगा ननमगा्मण, धिरिलैो प्रगानिधधिक सहगा्तगा; सगामुिगान्क\घरिलैोमगा पुननन्ममगा्मणको अनभमूखीकरण, सहगा्तगा डेसक\ प्रगानिधधिक सहगा्तगा के्द्र, छोटो 
डकमी्म तगाधलम; डकमी्मकगा लगान् व्गािसगान्क तगाधलम; पुनर्मननमगा्मण सनमनतको सथगापनगा 

पु्ेको ्बगाँकी

२. सिेतगा धसजगापनत  (धजल्गा प्रगान्बधधिक सं्ोजक)
९८६१७९६४६४

व्िसगान्क तगाधलमछोटो तगानलम

42

2

प्र: केही घरधिूरीले नेरू ५०००० ्बरगा्बरको पनहलो नकसतगा ्बगापतको रकम नकन नितगा्म ्नु्मपने्म भएको हो? मलेै सो नकसतगा रकम नितगा्म ्नु्मपरमेगा कसरी ्ने्म होलगा? 
उ: रगानट्रि् पुननन्ममगा्मण प्रगाधधिकरणको संचगालक सनमनतले २१ भगाद्र २०७५ मगा आिगास पुनर्मननमगा्मण अनुिगान ्बगापत धेिर ैपटक र धेिर ैश्ोत्बगाट आिगास पुननन्ममगा्मण ्बगापतको अनुिगान रकम प्रगाप्त ्रकेगा र भूकमपमगा 
क्षनत नपु्ेको अको्म आिगास रहेको भूकमप प्रभगानित घरधिूरीले िगा ्लत नििरण पे् ्री आिगास पुनर्मननमगा्मण अनुिगान प्रगाप्त ्रकेगा घरधिूरीले सो अनुिगान रकम पौष १५, २०७५ नभत्रमगा नितगा्म ्रीसकनुपने्म 
छ।अनुिगान रकम नितगा्म ्न्म चगाहनेले सम्बन्धित अनुिगान व्िसथगापन तथगा सथगानी् पूिगा्मधिगार – धजल्गा सतरी् परर्ोजनगा कगा्गा्म्ि्न ईकगाईको कगा्गा्मल्मगा समपक्म  सकनेछ िगा रगानट्रि् पुननन्ममगा्मण प्रगाधधिकरणको 
ननः्ूलक हेलपलगाईन  १६६६०-०१-७२००० (एननटधस) ९८०१५७२१११ (एनसेल) मगा समपक्म  ्ने्म सकनेछ।

जग्गानिहीन सगानो टुरिगा जग्गाHEP प्रभगानित्बगाटोको मुद्गा रहेकोजग्गाधिनी पूजगा्म नभएको ्ुठीको जग्गा

श्ोत: पगाधलकगासतरी् सिे्म्बगाट श्ोत: HRRP निशलेषण 

प्रगानिधधिक सहगा्तगा सम्बन्धि नरि्गाकलगापको ्णनगा (िडगा सतरमगा)
None 1 2 3 4 5 6 7

1 पगाधलकगाको िडगा

*नोट:

तथ्गाङ्क नभएको

९८४१३५६४०९ 
१.अनम्बकगा अमगात् (धजल्गा सं्ोजक) ३. मनीषगा रगाई (धजल्गा सूचनगा व्ि. अधधिकगारी)

९८४२०६२००६ 

पालिका प्रोफाईि िलितपुर | 

माघ २०७५ (जनवरी/फेब्रुवरी २०१९)

      कोन्ज्ोसोम गाउँपालिका


