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बैठकको उद्दे श्यः

एचआरआरपिको समन्वयात्मक बैठक

बैठक ममत ः

३०/०२/२०७५ (जेष्ठ ३१, २०७५)

बैठकको समयः

१२:३०

बैठकको स्थानः

डिएलपिआइयु -एनआरए – कायाालय भवन, चाकुिाट

बैठकका सहजक ााः

समि ा िोखरे ल

ममनट्सः

श्वे ा मसजाित

सहभागीहरू:

कूल:

महहला:

िुरूष:

छलफल: (आदानप्रदान गररएका जानकारी \ सच
ू ना)
कार्यसच
ू ी:

▪

स्वाग

▪

गाउँ िामलकाहरूको िन
ु तनामााण सम्बन्न्ि अिावधिक जानकारी

▪

था उद्दे श्यहरूका बारे मा जानकारी

अन्य

कार्यसच
ू ी १

▪

स्वागत तथा उद्दे श्र्हरूका बारे मा जानकारी
लमल िुर न्जल्लाको प्रापवधिक समन्वयात्मक बैठक डिएलपिआइयु-रान्ष्िय िुनतनामााण प्राधिकरण भवन, लमल िुरमा ममत
३०\०२\२०१८ मा सम्िन्न भयो। यो बैठक पवशेष गरी लमल िुरका गाउँ िामलकामा कायार
गररएको धथयो। नगरिामलकामा कायार

प्रापवधिक कमाचारीका लाधग लक्षि

प्रापवधिक कमााचारीका लाधग छुटै प्रापवधिक समन्वय बैठक गररनेछ।

कार्यसच
ू ी २
▪

गाउँ पाललकाका पन
ु र्नयमायण सम्बन्धि अिावधिक जानकारी

हाल हुँदै गरको िन
ु तनामााणको प्रापवधिक ििका सम्बन्िमा ३ वटा गाउँ िामलकाहरूबाट जानकारी अिावधिक गराईएको धथयो।
कूल ीनवटा गाउँ िामलकाबाट सम्बन्न्ि विामा कायार कमाचारीले सम्बन्न्ि विाको िुनतनामााण सम्बन्न्ि जनाकारी अिावधिक
गराए।

१.

बाग्मर्त गाउँ पाललका
घुसेल – वडा नं – १

कूल लाभग्राही - ३९०
सम्झौ ा द ाा – ३६०

िहहलो ककस् ा – ३५८
दोश्रो ककस् ा – २५०
श्र
े ो ककस् ा – १६९
तनमााणािीन तनजी आवासहरू– १९३
तनमााण सम्िन्न घरहरू – १६८
माल्ता – वडा नं – २

कूल लाभग्राही - ४६५
सम्झौ ा द ाा – ४४५
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प्रथम ककस् ा – ४४५
दोश्रो ककस् ा – ३५०

श्र
े ो ककस् ा – २००
भत्तेडाँडा – वडा नं – ३

कूल लाभग्राही - ५७०
सम्झौ ा द ाा– ५५०
प्रथम ककस् ा – ५५०
दोश्रो ककस् ा – ३६८
श्र
े ो ककस् ा – २०६
तनमााणािीन तनजी आवासहरू– १७२
तनमााण सम्िन्न घरहरू – २०२

करीब २५५ वटा घरहरू एसएमएम अनुरूिका छन ्। १६५ जना लाभग्राहीले िुनतनामााण शुरू गना अझै बाँकी नै छ।
पैंर्ुटार – वडा नं. - ४

कूल लाभग्राही - कूल लाभग्राही - ३४९

सम्झौ ा द ाा– ३२३
प्रथम ककस् ा – ३१८
दोश्रो ककस् ा – १७१
श्र
े ो ककस् ा – ५७

तनमााणािीन तनजी आवासहरू– १४०
तनमााण सम्िन्न घरहरू – ५५
करीब १६३ वटा घरहरू एसएमएम अनुरूिका छन ्। १६५ जना लाभग्राहीले िुनतनामााण शुरू गना अझै बाँकी नै
छ।

इकुडोल – वडा नं – ५

कूल लाभग्राही - ५२५
सम्झौ ा द ाा– ४७५
प्रथम ककस् ा – ४७५
दोश्रो ककस् ा – ३०५
श्र
े ो ककस् ा – ११५
तनमााणािीन तनजी आवासहरू– ३७०
तनमााण सम्िन्न घरहरू – ११५
धगन्म्द– वडा नं – ७

कूल लाभग्राही - ५९१
सम्झौ ा द ाा– ५६१

HRRP Technical Coordination
Meeting: 06/13/2018

HRRP | Jwagal, Lalitpur | http://hrrpnepal.org/ | info@hrrpnepal.org
©2017 HRRP | All Rights Reserved

HRRP District Coordination
Meeting Minutes
छलफल: (आदानप्रदान गररएका जानकारी \ सूचना)

प्रथम ककस् ा – ५६१
दोश्रो ककस् ा – ५००

श्र
े ो ककस् ा – २४२
तनमााणािीन तनजी आवासहरू– ५१२
तनमााण सम्िन्न घरहरू – २२५
1. कोर्नर्ोसोम गाउँ पाललका
चौघरे – वडा नं – ०१

कूल लाभग्राही - ४२२
सम्झौ ा द ाा– ४१३
प्रथम ककस् ा – ४१३
दोश्रो ककस् ा – १९८
श्र
े ो ककस् ा – ५९
तनमााणािीन तनजी आवासहरू– २४
तनमााण सम्िन्न घरहरू – ५९
मािदण्ि िुरा नभएका केसहरू – १७ ( भक
ू म्िको

त्काल ितछ तनमााण गररएका

िहहले बनेका घरहरू)

था सरकारको तनदे शीका जारी हुनुभन्दा

२१५ जना लाभग्राहीले सो िेत्रमा िुनतनामााण थाल्न अझै बाँकी रहे को छ। िुनतनामााण सुरू गनम
ुा ा ढीलाई भएको
प्रमख
ु कारण लाभग्राहीको जग्गा सम्बन्न्ि मद्
ु दा

था आधथाक अवस्था हुन ्।

सांखू - वडा नं. - ०२

कूल लाभग्राही -६५८

सम्झौ ा द ाा– ६२७
प्रथम ककस् ा – ६२६
दोश्रो ककस् ा – ५५१
श्र
े ो ककस् ा – १५२
तनमााणािीन तनजी आवासहरू– ५९५
तनमााण सम्िन्न घरहरू – ३१२
मािदण्ि िुरा नभएका केसहरू – १७ (न्जल्ला समन्वय ईन्न्जतनयरलाई िेश गररएको)

तनमााणािीन ०% घरहरू एसएमएम अनुरूि छन ्। ३६ जना लाभग्राहीले सो िेत्रमा िुनतनामााण शुरू गना अझै
बाँकी रहे कोछ। सो िेत्रमा मािदण्ि िुरा नहुने प्रमुख मुद्दाहरू ब्यान्ि नभएको, ३ किट भन्दा बढी उचाई रहे को
न्स्टच ब्यान््स नभएको आहद हुन ्।

लामा

दलचोकक- वडा नं. – ०३

कूल लाभग्राही – ३९६ (१४७ जना लाभग्राही सरकारको
िर शेल्टरको

िाबाट रहे का छन ्।)
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सम्झौ ा द ाा– १२८ *यो संख्याले सरकारमािा ् भएका समझौ ालाई मात्र समेटेको छ।
प्रथम ककस् ा – १२८
दोश्रो ककस् ा – ६६
श्र
े ो ककस् ा – ४४
तनमााणािीन तनन्ज आवासहरू– १५
तनमााण सम्िन्न घरहरू – ४५
जग्गाको स्वाममत्व

था दोहोरोिनाका मुद्दाका कारण दोश्रो ककस् ाका लाधग तनवेदन हदनेहरूको संख्या कम रहे कोछ।

कानूनी कारवाहीका लाधग १५ वटा दोहोरो तनवेदनको मुद्दाहरू द ाा गररएको छ।
नल्लु-वडा नं. - ०४

कूल लाभग्राही - ४३४
सम्झौ ा द ाा– ४१८
प्रथम ककस् ा – ४१८
दोश्रो ककस् ा – ३७७
श्र
े ो ककस् ा – २२३
तनमााणािीन तनन्ज आवासहरू– १५
तनमााण सम्िन्न घरहरू – २२३
तनमााणािीन अधिकांश घरहरू एसएमएम अनरू
ु ि छन ्। ३० जना लाभग्राहीले सो िेत्रमा िन
ु तनामााण गना अझै
बाँकी रहे कोछ। डिएलपिआइयु इन्न्जतनयरले लाभग्राहीहरू संग सम्िका गरी िुनतनामााण शुरू नगरे को कारणका

बारे मा जानकारी मलनेछन ्।
भरदे उ-वडा नं. - ०५

कूल लाभग्राही -१९५

सम्झौ ा द ाा– १८६
प्रथम ककस् ा – १८६
दोश्रो ककस् ा – १००
श्र
े ो ककस् ा – ४४
तनमााणािीन तनन्ज आवासहरू– १६
तनमााण सम्िन्न घरहरू – ४४
तनमााणािीन अधिकांश घरहरू एसएमएम अनुरूि छन ्। ७८ जना लाभग्राहीले सो िेत्रमा िुनतनामााण सुरू गना
बाँकी नै रहे कोछ। डिएलपिआइयु इन्न्जतनयरले लाभग्राहीहरू संग सम्िका गरी िुनतनामााण शुरू नगरे को कारणका
बारे मा जानकारी मलनेछन ्।
२.

महांकाल गाउं पाललका
भूखेल – वडा नं. - ०१

कूल लाभग्राही - ४६४
सम्झौ ा द ाा– ४५८
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प्रथम ककस् ा – ४५८
दोश्रो ककस् ा – २८१

श्र
े ो ककस् ा – ११२
तनमााण सम्िन्न घरहरू – १८५
१८३ जना लाभग्राहीले सो िेत्रमा िुनतनामााण थाल्न बाँकक रहे कोछ। डिएलपिआइयुका इन्न्जतनयरले लाभग्राहीहरू
संग सम्िका गरी िुनतनामााण शुरू नगरे को कारणका बारे मा जानकारी मलनेछन ्।
कालेश्वर - वडा नं - ०४

कूल लाभग्राही - ३४९
सम्झौ ा द ाा– ३४३
प्रथम ककस् ा – ३४०
दोश्रो ककस् ा – १९५

श्र
े ो ककस् ा – ११०
तनमााणािीन तनन्ज आवासहरू– ८
तनमााण सम्िन्न घरहरू - ११५
चधदनपरु - वडा न. - ०५

कूल लाभग्राही - २४७
सम्झौ ा द ाा– २४१
प्रथम ककस् ा – २४१
दोश्रो ककस् ा – ५८
श्र
े ो ककस् ा – ४२

तनमााणािीन तनजी आवासहरू– ८
अधिकांश घरहरू भूकम्िको

त्काल ितछ तनमााण गररएका र मािदण्ि अरूि नरहे काले दोश्रो ककस् ा प्राप्

छ। १४५ जना लाभग्राहीले सो िेत्रमा

िुनतनामााण

थाल्न बाँकक रहे कोछ।

गने दर कन्म्

२२ वटा घरिूरी जोखखमयुक्

रहे को

िेत्रमा रहे का छन ्

र रान्ष्िय िुनतनामााण प्राधिकरणलाई त्यस् ो जग्गाको प्रमाणीकरणका लाधग अनुरोि गरीएको छ।
पाककिंग लट:

•

प्रशासनीक मुद्दाहरूः

प्रशासनीक मुद्दाहरू, जस् ै – जग्गािनी प्रमाणित्र िूजाा, िेरै लाभग्राही
बनीसकेका घरहरूका लाधग समािान खोज्ने

था सरकारी तनदे शीका आउनु अतघ नै

आहद जस् ा प्रशासनीक मुद्दाहरू सम्बोिन गने उिायका लाधग

गाउँ िामलकाका स्थानीय प्रत तनधिहरूसंग समन्वय बैठक गररनेछ।

ववववि / अधर्:

•

किल्िन्स्थ

कमाचारीका लाधग डिएलपिआइयक
ु ो तनणाय
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ववववि / अधर्:
सबै इन्न्जतनयरहरूलाई तनरीिण

लगाउन अनरु ोि गररयो।
•

था अनुगमनमा जाने बेलामा बाहे क कायाालय समयमा आफ्नो िोशाक

प्रापवधिक बैठकमा हालसालै लाभग्राहीको साथमा तनमााण सम्िन्न गररएका घरहरूको मलईएको िोटो प्रस् ु

गनुि
ा नेछ। सम्बन्न्ि

िेत्रमा मािदण्ि िुरा नभएका मुद्दाहरू थि िोटोसहह

जानकारी गराउनु िनेछ। िेत्रमा

मािदण्ि िुरा नभएका घरहरूको हकमा सुिारका उिायहरूका लाधग सुझाव हदईएको भए, त्यस् ा घरहरूको

समयमै अनुगमन गनि
ुा दा छ। त्यस् ा मुद्दाहरू सम्बद्ि कुनै ितन िाईल सुिारको उिाय लागु गररएको प्रमाण
प्राप्

नभएसम्म अगािी बढाउनु हुँदैन।

र्नणयर्हरू: (के, ककन, प्रभाव)

•

प्रापवधिक समन्वय बैठक प्रत्येक महहनाको अन्न् म बबहीबार गररनेछ र विा पवशेषको िन
ु तनामााण सम्बन्न्ि सबै
जानकारी प्रस् ु ीका लाधग पव रण गररएको ढाँचामा आिारर

•
•

प्रापवधिक बैठकमा सम्िूणा किल्िन्स्थ

कुनै ितन इन्न्जतनयर उिलब्ि नरहे को जानकारी प्रा
मािा

•

कमाचारीहरू उिन्स्थ

आफ्नो उिन्स्थत

मसएसको ईन्न्ि

प्रमाणीकरण गराउनुिने छ।

रही

यार िानि
ुा नेछ।

हुनुिनेछ।

भएमा किा कारवाही हुनेछ। सबै ईन्न्जतनयरहरूले विा प्रमुख

त्कालै गनि
ुा ने छ।

आगामी कदम /कार्यः

न्जम्मेवार व्र्न्तत(हरू)

अको बैठकमा अगािी बढाईएका मािदण्ि िुरा नभएका केसहरू

र सम्बोिन गररएका केसहरूको उधच
छ।

संख्या प्रस् ु

गनुि
ा ने

लाभग्राहीहरूले पुनर्नयमायण शुरू गनय नसतनुका उपर्ुतत
कारणहरू पत्ता लगाई को बैठकमा प्रस्तुत गनप
ुय नेछ।

सहभागीहरू

HRRP Technical Coordination
Meeting: 06/13/2018

मलंग

संस्था

म्र्ाद

डिएलपिआइयु इन्न्जतनयरहरू

११ अषाढ २०७५

डिएलपिआइयु इन्न्जतनयरहरू

१२ अषाढ २०७५

िद

िोन नं.

ईमेल
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