
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

समर बहादरु खनाि 
रापुप्रा-लिल्ा प्रमुख
समपकमा कः ९८५१२०९३६२

तिएितपआइय-ुभवन
चनद्र कािी गुरुङ्
तिएितपआइय ुप्रमुख
समपकमा कः ९८४१५७६७८३

श्ोि: १. िनगणना २०११   २. NRA CBS   ३. NRA 5W (25/01/2019)   ४. NRA/MoFALD/MoUD (12/02/2019)

तनमामाण सामाग्रीको अवस्ा

गुनासाहरू
दिामा :
समबोधन:

आवासीय पुनतनमामामाण ि्ा प्रबिीकरण समबतनध अधावलधक िानकारी

कूि योगय घरधूरी
अनुदान सम्ौिा
पतहिो तकसिा 
दोस्ो तकसिा
िेस्ो तकसिा 

पुनतनमामामाणको अवस्ा प्रबिीकरणको अवस्ा

कूि योगय घरधूरी
अनुदान सम्ौिा
पतहिो तकसिा 
दोस्ो तकसिा

मापदणि पूरा नगरकेो
दिामा :
समबोधन :

आवास
तनमामाणालधन : - समपन्न : -

‘उप.’ = उपिबधिा                               * लसतबएसको ि्थयाङ्कमा आधाररि     ** पालिकासिरीय सवेमाबाट

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 समबनधमा ि्थयाङ्क उपिबध नरहेको

टिकाराम ज्ञवली
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सम्पक्कः ९८५१२७५१११

बसनती तामाङ् डङ्गोल 
नगर उ्प-प्रमुख  
सम्पक्कः ९८४१०७९८९३

मगोहन बसननेत
नगर प्रमुख
सम्पक्कः ९८४१६१५२६२

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

      ढंुगा m3 ३०१६८ छैन -

      टगट्ी m3 ३०१४२ छैन -

      बालुवा m3 ३२१५ छैन -

        काठ cu. ft. ३६८९ - -

       धसमनेनि(्पट्पधस) sack - छ -

       धसमनेनि(ओट्पधस) sack १०१२०१ छ -

        छड kgs. ३२९८३६ छ -

        जसता bundle ४१४२ छ -

        इट्ा pcs. ५४०१३७ छैन -

 -

OXFAM-GB (Housing)
Bottle House

 -
 -

कामदारकगो प्रकार   औसत दटैनक जयाला (नने.रू.)
१. ताधलमप्राप्त डकमी ्                             १२००/-
२. श्रटमक                                       ७००/-

१०९६
७५३

२% 

३% 

६५% 

०% 

२५%

५%३४४६

९६

३५४२

पालिका प्रोफाईि काठमाडौं |दलषिणकािी नगरपालिका
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कूल

874

1377

3758

3784

4085

3,211

2,708

327

301

29

30

52

52

23

22

इिा र मािगोकगो गाह्गोवाला घर

ढुङा र मािगोकगो गाह्गोवाला घर

इिा र धसमनेनिकगो गाह्गोवाला घर

ढुङा र धसमनेनिकगो गाह्गोवाला घर

आरधसधसकगो संरचना

अनय 

                           (्पुनटन्मा्ण-्पशचातका प्रमुख आवासीय ढाँचाहरु)



जग्गा सम्बन्धि मुद्गा रहेकगा घरधिूरीहरू

्बगारम्बगार सोधधिने प्रशन

थप जगानकगारीकगा लगान्: 

प्रगानिधधिक कम्मचगारीको अिसथगा
तगाधलमहरू (# आिश्यक मध्य्बगाट कूल)

तगानलम
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प्रगानिधधिक सहगा्यतगाको ् णनगा भन्गाले ननमन कुरगाहरू पर्मछनः नमूनगा ननमगा्मण, धिररलैो प्रगानिधधिक सहगा्यतगा; सगामुरगान्यक\घररलैोमगा पुननन्ममगा्मणको अनभमूखीकरण, सहगा्यतगा डेसक\ प्रगानिधधिक सहगा्यतगा के्द्र, छोटो 
डकमी्म तगाधलम; डकमी्मकगा लगान् व्यगािसगान्यक तगाधलम; पुनर्मननमगा्मण सनमनतको सथगापनगा 

्बगाँकी

२. सिेतगा धसजगापनत  (धजल्गा प्रगान्बधधिक सं्योजक)
९८६१७९६४६४

व्यिसगान्यक तगाधलमछोटो तगानलम

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: रगानट्रि्य पुननन्ममगा्मण प्रगाधधिकरणको संचगालक सनमनतले २१ भगाद्र २०७५ मगा आिगास पुनर्मननमगा्मण अनुरगान ्बगापत धेिर ैपटक र धेिर ैश्ोत्बगाट आिगास पुननन्ममगा्मण ्बगापतको अनुरगान रकम प्रगाप्त ्रकेगा र भूकमपमगा 
क्षनत नपु्ेको अको्म आिगास रहेको भूकमप प्रभगानित घरधिूरीले िगा ्लत नििरण पेश ्री आिगास पुनर्मननमगा्मण अनुरगान प्रगाप्त ्रकेगा घरधिूरीले सो अनुरगान रकम पौष १५, २०७५ नभत्रमगा नितगा्म ्रीसकनुपने्म 
छ।अनुरगान रकम नितगा्म ्न्म चगाहनेले सम्बन्धित अनुरगान व्यिसथगापन तथगा सथगानी्य पूिगा्मधिगार – धजल्गा सतरी्य परर्योजनगा कगा्यगा्म्ि्यन ईकगाईको कगा्यगा्मल्यमगा समपक्म  सकनेछ िगा रगानट्रि्य पुननन्ममगा्मण प्रगाधधिकरणको 
ननःशूलक हेलपलगाईन  १६६६०-०१-७२००० (एननटधस) ९८०१५७२१११ (एनसेल) मगा समपक्म  ्ने्म सकनेछ।

जग्गानिहीन सगानो टुक्गा जग्गाHEP प्रभगानित्बगाटोको मुद्गा रहेकोजग्गाधिनी पूजगा्म नभएको ्ुठीको जग्गा

श्ोत: पगाधलकगासतरी्य सिे्म्बगाट श्ोत: HRRP निशलेषण 

तथ्यगाङ्क नभएको

९८४१३५६४०९ 
१.अनम्बकगा अमगात्य (धजल्गा सं्योजक) ३. मनीषगा रगाई (धजल्गा सूचनगा व्यि. अधधिकगारी)

९८४२०६२००६ 

कर्मचारी उपलब्ध संख्ा आवश्क थप संख्ा

ईन्जिनि्र १ १

सब-ईन्जिनि्र ४ १

सहा्क सब-ईन्जिनि्र २ -

डकरी्म ५० (७ नििे)
०  (५० नििे)

२०० (७ नििे)
९  (५० नििे)

0

150
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प्ानवध्धक सहा्ता समबन््ध नरि्ाकलापको गणिा (वडा सतररा)
None 1 2 3 4 5 6 7

1 पाधलकाको वडा

*िोट:

प्ानवध्धक सहा्ता समबन््ध नरि्ाकलापको िक्ा

70

185

पुगेको


