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प्रोफाईल

तथ्य तथा विवरण

प्रमुख आवासीय ढाँचाहरू

क्षतिको श्रेणी (१-२)

ढाँचा\प्रकार

५०८

कूल
६७५८

पालिका

ईट्टा र माटोको गारोवाला घर
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ईट्टा र सिमेन्टको गारोवाला घर

०.५%

२.५%

९५.७%

८२.७%

ढुंगा र सिमेन्टको गारोवाला घर

०.२%

१.३%

पिल्लरवाला घर

१.२%

३. ३%

अन्य

१.२%

७.२%

ढुंगा र माटोको गारोवाला घर
क्षतिको श्रेणी (३-५)

६२५०

जिल्ला

क्षतिको अवस्था - निजी संरचनाहरू

(Census 2011)1

आवासीय पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण सम्बन्धि अधावधिक जानकारी

पुनर्निर्माणको अवस्था

प्रबलीकरणको अवस्था

कूल योग्य घरधूरी
अनुदान सम्झौता

6, 834

पहिलो किस्ता

655

5, 750

तेस्रो किस्ता
निर्माणाधिन :

35

6, 214

दोस्रो किस्ता
आवास

कूल योग्य घरधूरी

6, 869

1, 084

4, 332

४३३२

2, 502

सम्पन्न :

अनुदान सम्झौता

@HRRP
/photos/hrrp
@HRRP_Nepal
HRRPNepal
सामाजिक संजाल :

CRS,JICA

दर्ता :
सम्बोधन:

परियोजना सम्पन्न भएको

सम्पर्क व्यक्ति

203

मापदण्ड पूरा नगरेको
दर्ता :
सम्बोधन :

६०४

१००
७०

निर्माण सामाग्रीको अवस्था
सामाग्रीहरू

ईकाई

आवश्यक मात्रा*

उप.

लागत (रू)**

ढु ंगा

m3

१४४८६२

छ

५०००

गिट्टी

m3

१४६२९०

छ

१४०००

बालुवा

m3

१५४४६

छ

१००००

काठ

cu. ft.

१७७४५

-

-

सिमेन्ट(पपिसि)

sack

-

-

९००

सिमेन्ट(ओपिसि)

sack

४८४९९३

छ

१०००

छड

kgs.

१५७३६५८

छ

९८

१९८१७

छ

-

१५८४९६२

छ

२०

जस्ता

क्षत िग्रस्त:
न िर्माणाधीन:
न िर्माण सम्पन्न:

203

दोस्रो किस्ता

अन्य क्षेत्रहरु

विद्यालय

203

गुनासाहरू

-

DCA, CA, FCA

203

पहिलो किस्ता

साझेदार संस्थाहरूको उपस्थिति
क्रियाशील

203

इट्टा

स्वास्थ्य चौकी
क्षत िग्रस्त:
न िर्माणाधीन:
न िर्माण सम्पन्न:

bundle
pcs.

कामदारको प्रकार			
१. तालिमप्राप्त डकर्मी		
२. श्रमिक 		
‘उप.’ = उपलब्धता

औसत दैनिक ज्याला (ने.रू.)
१०००/ ७०० / -

* सिबिएसको तथ्याङ्कमा आधारित

** पालिकास्तरीय सर्वेबाट

पालिका कार्यालय

पालिका कार्यालय

पालिका कार्यालय

जिमालि\रापुप्रा

डिएलपिआइयु-भवन

इश्वोर पाण्डे
अध्यक्ष
सम्पर् कः ९८५१०९९६९९

बिनु वाग्ले
उपा अध्यक्ष
सम्पर् कः ९८४६०८८३४५

धनेश्वोर पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सम्पर् कः ९८५६०१००४५

राम शरण आचार्य
रापुप्रा-जिल्ला प्रमुख
सम्पर् कः ९८५६०४२६३७

सुनिता श्रेष्ठ
डिएलपिआइयु प्रमुख
सम्पर् कः ९८४१६३२०८७

श्रोत: 1. CENSUS 2011 2. NRA CBS 3. NRA 5W (25/10/2018) 4. NRA/MoFALD/MoUD (01/10/2018)

*नोट: ‘-’ सो सम्बन्धमा तथ्याङ्क उपलब्ध नरहेको
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जग्गा सम्बन्धि मुद्दा रहेका घरधूरीहरू
जग्गाविहीन

जग्गाधनी पूर्जा नभएको

बाटोको मुद्दा रहेको

प्राविधिक कर्म चारीको अवस्था
कर्मचारी

गुठीको जग्गा

तथ्याङ्क नभएको

तािलम

उपलब्ध संख्या

थप संख्या

ईन्जिनियर

८

-

सब-ईन्जिनियर

६

२

सहायक सब-ईन्जिनियर

४

४

२००- (७ दिने)
३००- (५० दिने)

२००- (७ दिने)
५००- (५० दिने)

डकर्मी

सानो टु क्रा जग्गा

HEP प्रभावित

तालिमहरू (# आवश्यक मध्यबाट कूल)
छोटो तािलम

व्यवसायिक तालिम

323

478

537

पुगेको

श्रोत: पालिकास्तरीय सर्वेबाट

बाँकी
श्रोत: HRRP विश्लेषण

डकर्मी तालिम; डकर्मीका लागि व्यावसायिक तालिम; पुनर्र निर्माण समितिको स्थापना

बारम्बार सोधिने प्रश्न

प्र: केही घरधूरीले नेरू ५०००० बराबरको पहिलो किस्ता बापतको रकम किन फिर्ता गर्नुपर्ने भएको हो? मैले सो किस्ता रकम फिर्ता गर्नुपरेमा कसरी गर्ने होला?
उ: राष्ट्रि य पुनर्निर्माण प्राधिकरणको संचालक समितिले २१ भाद्र २०७५ मा आवास पुनर्र निर्माण अनुदान बापत धेरै पटक र धेरै श्रोतबाट आवास पुनर्निर्माण बापतको अनुदान रकम प्राप्त गरेका र भूकम्पमा
क्षति नपुगेको अर्को आवास रहेको भूकम्प प्रभावित घरधूरीले वा गलत विवरण पेश गरी आवास पुनर्र निर्माण अनुदान प्राप्त गरेका घरधूरीले सो अनुदान रकम पौष १५, २०७५ भित्रमा फिर्ता गरीसक्नुपर्ने
छ।अनुदान रकम फिर्ता गर्न चाहनेले सम्बन्धित अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार – जिल्ला स्तरीय परियोजना कार्यान्वयन ईकाईको कार्यालयमा सम्पर्क सक्नेछ वा राष्ट्रि य पुनर्निर्माण प्राधिकरणको
निःशूल्क हेल्पलाईन १६६६०-०१-७२००० (एनटिसि) ९८०१५७२१११ (एनसेल) मा सम्पर्क गर्ने सक्नेछ।
थप जानकारीका लागि:

१. चन्द्र गुरुङ (जिल्ला संयोजक)
९८४१४७८७४२

२. अतित श्रेष्ठ (जिल्ला प्राबिधिक संयोजक)
९८०१३२८२८२

३. बिरोध कट्टेल (जिल्ला सूचना ब्यबस्थापक)
९८४१४१९९७०

सामाजिक संजाल :

प्राविधिक सहायताको गणना भन्नाले निम्न कुराहरू पर्द छनः नमूना निर्माण, धरदैलो प्राविधिक सहायता; सामुदायिक\घरदैलोमा पुनर्निर्माणको अभिमूखीकरण, सहायता डेस्क\ प्राविधिक सहायता केन्द्र, छोटो

HRRPNepal

@HRRP_Nepal

/photos/hrrp

@HRRP

प्राविधिक सहायता सम्बन्धि क्रियाकलापको नक्शा

382

