
 

 

 

 

ऩार ॊगटाय नगयऩालरका, गोर्ाा जिल्रा 
कार्ताक २०७५ 

स्थानीम ऩ नर्नाभााण मोिना 
याजरिम ऩ नर्नाभााण प्राधधकयण 

१.१ र्निी आवास ऩ नर्नाभााणको वताभान अवस्था य रक्ष्म 

वववयण 
क र 

सॊख्मा 

हार 

सम्भको 
प्रगर्त 

फाॉकी 
सॊख्मा 

रक्ष्म 

जिम्भेवाय 

र्नकाम 

फाॉकक ह न 

सक्ने 
सॊख्मा  

सभम 

लसभा 
कैकपमत 

कार्ताक 

२०७५ 

भाघ 

२०७५ 

िेरठ 

२०७६ 

िम्भा राबग्राही Full Damage ८६९५, Retrofitting १०९९  

अन दान सम्झौता 
सम्ऩन्न 

८१२०  ५७५   ८६९५ 

राबग्राही, 
ऩार ॊगटाय 

नगयऩालरका
,  GMALI 

   

ऩहहरो ककस्ता ८०८५  ६१०   ८६९५ GMALI    

दोश्रो 
ककस्ता 

भाग सॊख्मा ६७९५      

राबग्राही य 

ऩार ॊगटाय 

नगयऩालरका 
   

प्रभाणीकयण 

सॊख्मा 
६७६०      

राबग्राही, 
ऩार ॊगटाय 

नगयऩालरका
, 

ऩ नर्नभााण 

प्राबफधधक,  

Building-

DLPIU 

   

ब क्तानी 
सॊख्मा 

६७४०  १९५५   ८०८५ 

GMALI,  

Building-

DLPIU 

   

तेश्रो 
ककस्ता 

भाग सॊख्मा ५३००      

राबग्राही य 

ऩार ॊगटाय 

नगयऩालरका 
   

प्रभाणीकयण 

सॊख्मा 
५१७०      

राबग्राही, 
ऩार ॊगटाय 

नगयऩालरका
, 

ऩ नर्नभााण 

प्राबफधधक,  

Building-
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DLPIU 

ब क्तानी 
सॊख्मा 

५११४  ३५८१   ७००० 

GMALI, 

Building-

DLPIU 

   

प्रफरी
कयण 

राबग्राही 
सॊख्मा 

१०९९  

ऩहहरो 
ककस्ता 

३८६  ७१३   १०००     

दोश्रो ककस्ता 0  १०९९   ३००     

सम्झौता गयेय ऩर्न 

घय र्नभााण श रु 

नगन ाका कायणहरु 

१.ऩ यानै घय भभात गयेय नमाॉ घय फनाउने आवश्मकता नदेर्ेय  

२.काठभाडौँ, ऩोर्या, धितवन रगामतका शहयी ऺेत्रभा घय फनाउने मोिना बएय 

३.कसैको छोयाछोयी बफदेशभा अर्न फूढाफूढी भात्र घयभा बएय 

४.दशैंको भ र्भा फाॉढेको ५०००० अन्म काभभा र्िा गयेय 

ऩहहरो ककस्ता लरएय 

ऩर्न दोश्रो ककस्ता 
नलरन का कायणहरु 

१.सयकायरे ५०००० लभनाहा गहदान्छ कक बन्न ेसोिेय 

२.रोग्ने स्वास्नीबफि झगडा रगामतका घयमासी सभस्माहरुरे गदाा 
३.घय फनाउन ेसोि ऩर्छ ऩरयफतान बएय 

 

दोश्रो ककस्ता लरएय 

ऩर्न तेश्रो ककस्ता 
नलरन का कायणहरु 

१. आधथाक सभस्मा 
२. घयको भाऩदण्ड नलभल्न  
३. सयकायरे सभम थावऩहाल्छ बन्ने सोि यार्ेय 

श्रोत: NRA, GMALI  तथा Building CLPIU  

१.२. ग नासो व्मवस्थाऩन 

प्रकाय 
वताभान 

अवस्था 
पर्छामौट फाॉकी रक्ष्म सभम लसभा कैकपमत 

ग नासो दताा सॊख्मा       

ग नासोफाट आएको 
िम्भा राबग्राही सॊख्मा 

८०५      

प्रवलरकयण सॊख्मा ४५४      

श्रोत: NRA, GMALI 

 

१.३. िोखर्भ फस्ती स्थानान्तयण 

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

अध्ममन बएका फजस्त 0 

 

 

 

  

 
सॊयऺण गन ाऩन ेफजस्त 0    

सान ाऩन ेफजस्त 0    

फजस्त स्थानान्तयणका 
राधग िम्भा राबग्राही 

0    
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(घयधूयी) 

घडयेी र्रयद अन दान 

लरएका राबग्राही 
0    

घडयेी र्रयदको रागी २ 

रार् अन दान लरन 

िाहन ेराबग्राही 
0    

२ रार् नलरएयै 

स्थानान्तयण ह न 

िाहन ेराबग्राही सॊख्मा 
0    

श्रोत: NRA 

 

१.४. एकीकृत वस्ती 

भाग बएको 
सॊख्मा 

स्थान – वडा\टोर घयध यी 
सॊख्मा 

प्रायजम्बक मोिना  DPR र्नभााण 

सम्ऩन्न 

तमायी स्वीकृत तमायी स्वीकृत 

0 ,  

 

      

 

श्रोत: NRA 

 

१.५. साभ दार्मक सलभर्त गठन 

प्रकाय सॊख्मा स्थान\वडा\टोर 
घयध यी 
सॊख्मा 

रक्ष्म 
सभम 

लसभा 
कैकपमत 

क र ऩ नर्नाभााण साभ दार्मक सलभर्त 

गठन ह नसक्न ेटोर/वस्ती/गाउॉ  
0      

हारसम्भ ऩ नर्नाभााण साभ दार्मक 

सलभर्त गठन बएका टोर\ वस्ती\ गाउॉ  
0      

हारसम्भ ऩ नर्नाभााण साभ दार्मक 

सलभर्त गठन ह न फाॉकी टोर/ वस्ती/ 

गाउॉ  
0      

श्रोत: NRA, HRRP सवेऺण 

 

१.६. काभदायको आऩूती, र्नभााण साभाग्रीको आवश्मकता, आऩूती तथा फिायको अवस्था  
 

काभदायको आऩूती सम्फन्धभा: 
● ऩमााप्त छ तय दऺ काभदायको अबाफ छ | 
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उऩरब्ध साभाग्रीको ग णस्तय सम्फन्धभा: 
● फाटोको याम्रो स बफधा छ | 
● हाईवेफाट िम्भा २० ककभी छ | 

साभाग्रीको आऩूती, आवश्मक्ता य आऩ तीको अन्तय सम्फन्धभा: 
● ऩमााप्त छ 

 

 

 

श्रोत: ऩालरका सवेऺण, २०७५ 
 

स्थार्नम र्नभााण 

साभाग्रीहरुको 
ऩमााप्तताको जस्थर्त 

ईकाई 
आवश्मक 

ऩरयभाण 

ऩमााप्त उऩरब्ध 

छ/छैन 
हारको दय 

फढेको/घटेको  
भ ल्म  

सफैबन्दा 
नजिकैको फिाय 

- , फाट 

मातामातको 
प्रर्त ईकाई र्िा  

कैकपमत 

● ढ ॊगा घन लभ.  ऩमााप्त छ   

Available 

within 

Municipality 

 

● धगट्टी घन लभ.  ऩमााप्त छ   

Available 

within 

Municipality 

● फार वा घन लभ.  ऩमााप्त छ   

Available 

within 

Municipality 

● काठ क्म  कपट   ऩमााप्त छैन   

Available 

within 

Municipality 

● लसभेन्ट (PPC) फोया   ऩमााप्त छ   

Available 

within 

Municipality 

● लसभेन्ट (OPC) फोया   ऩमााप्त छ   

Available 

within 

Municipality 

● यड ककरो ग्राभ   ऩमााप्त छ   

Available 

within 

Municipality 

● िस्ता ऩाता फन्डर   ऩमााप्त छ   

Available 

within 

Municipality 

● इट्टा गोटा   ऩमााप्त छ   

Available 

within 

Municipality 

(लसबफएसको ऺर्तको रेर्ािोर्ा सम्फजन्ध सवेऺण अन साय, ऺर्तग्रस्त घयहरूको टाईऩोरोिीको आधायभा आवश्मक र्नभााण साभाग्रीको रेर्ािोर्ा महाॉ प्रस्त त 

गरयएको छ। मसराई सो ऺेत्रहरूभा हार फन्दै गयेका घयहरूको ईन्ऩेक्सन डाटाभापा त स धाय गना सककन्छ।)             श्रोत: CBS, ऩालरका 
सवेऺण, २०७५ 
 

१.७. प्राववधधक िनशजक्तको उऩरब्धता 

तालरभ प्रकाय 
आवश्मक 

सॊख्मा 
उऩरब्ध 

सॊख्मा 
आऩूती गन ाऩने 

(पयक) 
रक्ष्म सभम लसभा 

आवश्मक 

श्रोत 
कैकपमत 
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इजन्िर्नमय १२ १२ 0 0    

सव-इजन्िर्नमय ८ ८ 0 0    

अ.सव-इजन्िर्नमय ७ ७ 0 0    

 

डकभी 
 

सभग्रभा          

७-हदने तालरभ २० १० १० १०    

५०-हदने तालरभ १० 0 १०     

लसकभी  0 0 २०     

ज्माभी  0 0 २०     

श्रोत: ऩालरका सवेऺण, २०७५ 
 

१.८ सभस्मा / ि नौर्त य सभाधानका उऩामहरु 

सभस्मा / ि नौर्तहरु  

● घय बूकम्ऩफाट नबजककने गयी फनाउन बन्दा ककस्ता कहहरे आउॉछ बन्ने क याभा सफै ऩऺ फढी सम्फेदनशीर ह न    

● िॊगरफाट काठ काट्न योक गरयएऩर्छ काठको अबाफ ह न  
● Retrofitting गना दऺ काभदायको अबाफ 

 

मस ऩालरकाभा यहेका राबग्राहह भध्म ऩ नर्नाभााण गना इच्छ क यहेका ३०% रे महाॉ उल्रेखर्त कायणहरुरे २०७६ आसय भसान्त सम्भभा ऩ नर्नाभााण 

कामा ऩ या गना नसककन ेदेखर्न्छ।  
● ऩहहरो ककस्ता लरने क्रभ अझै नसककन  
● आधथाक सॊकट 

  

मसका साथ ैऩ नर्नाभााण गना इच्छ क नदेखर्एका ५ % राबग्राही रे ऩर्न ऩ नर्नभााणको प्रगर्तराई स स्त त ल्माउने देखर्न्छ। ऩ नर्नभााण गना हढराई 

गन ा वा गना निाहन का कायणहरु मस्ता यहेका छन।्  
● १.ऩ यानै घय भभात गयेय नमाॉ घय फनाउने आवश्मकता नदेर्ेय  

● २.काठभाडौँ, ऩोर्या, धितवन रगामतका शहयी ऺेत्रभा घय फनाउने मोिना बएय 

● ३.कसैको छोयाछोयी बफदेशभा अर्न फूढाफूढी भात्र घयभा बएय 

● ४.दशैंको भ र्भा फाॉढेको ५०००० अन्म काभभा र्िा गयेय 

 

फैंककॊ ग प्रणारी सम्फन्धभा  
● ऩहहरा फैंकरे हढरा गने गयेको उि यी आइयारे् ऩर्न अहहरे बने काभ र्छटो ह न थारेको छ | 

 

 

सभाधानका उऩामहरु 

● पहिलो हिस्ता हिटो हदएर सक्नपुने 

● सधै समय मात्र थप्न भन्दा लाभग्रािीिरुलाई हिटो घर बनाउन प्रोत्सािन गनुुपने 

   

  

  

  

  

 




