
पा�लका प्रोफाइल
जेष्ठ २०७६

रसुवा | उत्तरगया गाउँपा�लका

तथ्यहरू र �चत्रहरू

क्ष�तको स्तर (१-२)

९०

क्ष�तको स्तर (३-५)

२,५२१

कुल
२,६११

क्ष�त �स्थ�त - �नजी संरचना

घरहरूका प्रमुख प्रकार
प्रकार पा�लका �जल्ला

ढंुगा र माटोको गारो ९३.७२% ७०.८२%

ढंुगा र �समेन्टको गारो २.११% ३.०७%

ईट्टा र �समेन्टको गारो १.९९% ०.९३%

ढंुगाको गारो १.५७% २२.२५%

अन्य ०.६०% २.९४%

   

के�न्द्रय तथ्यांक �बभाग, भुक�म्पय क्ष�त मूल्यांकन सव�क्षण,२०१५

आवासीय पुन�न�मा�ण तथा प्रबलीकरण सम्ब�� अध्याव�धक जानकारी

तथ्यांक अध्याव�धकः ०२/०१/२०७६

पुन�न�मा�णको �स्थ�त

कुल योग्य घरधूरी २,६३१

अनुदान सम्झौता २,२९९ ३३२

प�हलो �कस्ता २,२९९ ३३२

दोश्रो �कस्ता २,०३२ ५९९

तेश्रो �कस्ता १,८६७ ७६४

घरहरू
�नमा�णाधीन: ४३२ �नमा�ण सम्पन्न: १,८६७

प्रबलीकरणको �स्थ�त

कुल योग्य घरधूरी २५

अनुदान सम्झौता ११ १४

प�हलो �कस्ता ११ १४

दोश्रो �कस्ता २५

गुनासाहरू

दता� ग�रएका: २४६

सम्बोधन ग�रएका: २४६

मापदण्ड �वप�रतको मुद्दाहारु 

दता� ग�रएका: १२७

सम्बोधन ग�रएका: ८८

साझेदार संस्थाको उप�स्थ�त
��याशील: BC (Shelter) 

प�रयोजना सम्पन्न भएको: AA (DRM) , AA (Education) , AA (Livelihood) , AA (GESI) , 
ACF (Agriculture) , ACF (DRM) , ACF (Health) , ACF (Shelter) , ACF (Hygiene) , BC 
(Education) , BC (Shelter) , CTEVT (Shelter) , DEPROSC (Shelter) , GIZ (Shelter) , GON 
(Shelter) , HELVETAS (Shelter) , JCYCN (Education) , LDF (Shelter) , LUMANTI 
(Shelter) , NAF (Shelter) , NorlangS (Shelter) , Norlha (Agriculture) , Norlha (DRM) , 
Norlha (Shelter) , Norlha (Hygiene) , NRCS (Agriculture) , NRCS (Education) , NRCS 
(Livelihood) , NRCS (Health) , NRCS (Shelter) , NRCS (Hygiene) , PIN and CSRC 
(DRM) , PIN and CSRC (Governance) , PIN and CSRC (Shelter) , SP-N (Hygiene) ,  
(blank)  (Shelter) 

अन्य क्षेत्र

�वध्यालयहरू

क्ष�तग्रस्त: ३१
�नमा�णाधीन: २८
�नमा�ण सम्पन्न: २८

स्वास्थ्य चौकी �शष�क

क्ष�तग्रस्त: -
�नमा�णाधीन: -
�नमा�ण सम्पन्न: -

�नमा�ण सामाग्रीको अवस्था
सामाग्री ईकाई आवश्यक मात्रा उपलब्ध लागत (नेरू)

ढंुगा �म ३ ३२,७६९ छ ५६०

�गट्टी �म ३ ३०,८८६ छैन ४,०००

बालुवा �म ३ ३,४७५ छैन ४,५००

काठ
क्यु�बक 
�फट ३,९२० छैन ०

�समेन्ट (�प�प�स) बोरा - छैन १,०००

�समेन्ट (ओ�प�स) बोरा १,०३,५५१ छैन १,२००

छड केजी ३,६०,३५९ छैन ९८

जस्ता बण्डल ४,२३२ छैन १०,०००

ईट्टा थान ६,४१,३०३ छैन २०

कामदारको प्रकार
1 ता�लमप्राप्त डकम�
2 श्र�मक

औसत दै�नक ज्याला (नेरू.) �शष�क
१,२०० /-

१,००० /-

प्रमुख सम्पक� हरू

श्रोतहरूः १. तथ्यांक २०११ २. रा��य पुन�न�मा�ण प्रा�धकरण �स�बएस ३. एनआरए फाईव डब्ल्यु ४. एनआरए\मोफाल्ड \एमओयु�ड * नोटः "-" भन्नाले यस सम्बन्धमा जानकारी उपलब्ध छैन भन्ने बु�झन्छ 

पा�लका काया�लय
उपेन्द्र लम्साल
अध्यक्ष
९८४१४८३१९६

पा�लका काया�लय
चमली गुरुङ
उपाध्यक्ष
९८५११४३१९६

पा�लका काया�लय
बषन्त बहादुर खत्री
प्रमुख प्रशास�कय अ�धकृत 
९८५१२५४७९०

पा�लका काया�लय
उदश्वी अ�धकारी
संपक�  ब्य��
९८४९६०७९०३

अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूवा�धार 
�ववश आचाय�
�जल्ला काय�लय प्रमुख, �ज. मा. �ल.
९८४३७४१०८५

�ड.एल.�प.आइ.यु-भवन
कोशनाथ अ�धकारी
�जल्ला कया�न्वयन ईकाइ प्रमुख, भवन 
९८५५०४६५८४

हा
मी
ल
ाई

 स
म्प
क�

 ग
नु�ह
ोस
्

w
w

w
.h

rr
pn

ep
al

.o
rg

H
RR

PN
ep

al
@

H
RR

P_
N

ep
al

/p
ho

to
s/

hr
rp

@
H

RR
P



जग्गा सम्ब�� मुद्दा भएका घरधूरी

६४२

भु�महीन

प्रा�व�धक कम�चारीको अवस्था

श्रोतः पा�लकास्तरीय सव�क्षण

कम�चारी उपलब्ध संख्या थप आवेदनको संख्या

प्र�व�धकहरू ३ ५
उप-प्रा�व�धकहरू ८ ५
सहायक उप-प्रा�व�धकहरू ६ ५

डकम�हरू ६०६ (७ �दने)
१५१ (५० �दने)

- (७ �दने)
- (५० �दने)

डकम�  ता�लम

श्रोतःएच.आर.आर.�प.को �वश्लेषण

ता�लमहरू (# कूल आवश्यक)

७ �दने ता�लम 

४३२

५० �दने �सपमुलक ता�लम 

२५५

पुगेको बाँकी

�ट.ए. ��याकलापहरूको नक्शांकन

प्रा�व�धक सहायताको गणनाले �नम्न मध्ये कुनै एक कुरालाई समेटेको छः नमूना �नमा�ण;घरदैलो प्रा�व�धक सहायता;समुदाय/ घरमुली  पुन�न�मा�ण अ�भमुखीकरण; सहायता डेस्क\प्रा�व�धक सहायता केन्द्र; डकम�का ला�ग छोटो ता�लम; डकम�का ला�ग  �सपमुलक ता�लम; वा पुन�न�मा�ण स�म�तको स्थापना

बारम्बार सो�धने प्रश्नहरू

थप जानकारीका ला�ग १. �रजन गजुरेल (�जल्ला संयोजक)
     ९८५११५४२०१

२. स�चन सापकोटा (�जल्ला प्रा�ब�धक अ�धकृत)
     ९८१७३९६८५२

३. म�नषा राई (�जल्ला सुचना ब्यबस्थापक अ�धकृत)
     ९८४२०६२००६

प्रश्न: �नजी अवासीय पुन�न�मा�ण अनुदानमा सूचीकृत हुन के के कागजातहरू पेश गनु�पद�छ ?
उत्तर: पासपोट� साइजको फोटो २ प्र�त, सक्कल लालपूजा� र नाग�रकता स�हत प्र�त�लपी १- १ प्र�त । गाउँपा�लका / नगरपा�लकाका अ�धकारीले थप जानकारी तथा सहयोग प्रदान गन�छन् 
। घरधनीले गाउँपा�लका / नगरपा�लकामा आफ्नो नाम सूचीकृत गन� सक्नेछन् ।

प्रश्न: के हामीले �नरीक्षण गन� वा प्रा�व�धक सहायता प्रदान गन� आएका सरकारी इ�न्ज�नयरहरूलाई सेवा शुल्क �तनु�पद�छ?
उत्तर: पद�न । तपाईले �नरीक्षण गन� वा प्रा�व�धक सहायता प्रदान गन� आएका इ�न्ज�नयर वा अन्य कम�चारीलाई कुनै शुल्क �तनु�पद�न । य�द कुनै कम�चारीले �नर�क्षण वा प्रा�व�धक सहायता 
प्रदान गरे वापत तपाईसँग शुल्क माग्छ भने तुरून्तै गाउँपा�लका वा नगरपा�लकामा सूचना �दनुपद�छ  । हा
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