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परामर्श पररषद्को चौथो बैठक
२०७५/०९/३०

प्रस्तुतत
सशुील ज्ञवाली

प्रमखु कार्यकारी अधिकृत

पुनतनशमाशणको वतशमान अवस्था र भावी कार्शर्ोजना



प्रस्ततुीकरणका ववषर्वस्तहुरु
क. निजी आवास पुिनियमायण, गुिासो सुिुवाई र पुिरावदनि
ख. वस्ती स्थािान्तरण, एकीकृत वस्ती र जोखखम वगयका लाभग्राही
ग. शशक्षण संस्थाहरुको पुिनियमायण
घ. स्वास््र् संस्थाहरुको पुिनियमायण
ङ. सरकारी एवं सुरक्षा निकार्का भवि पुिनियमायण
च. पुरातत्ववक एवं सााँस्कृनतक सम्पना तथा परम्परागत वस्तीहरुको

पुिनियमायण
छ. सडक तथा खािदपािी संरचिाहरुको पुिनियमायण
ज. सामात्जक-आधथयक पुिस्थायपिा
झ. ववत्तीर् व्र्वस्थापि
ञ. पुिनियमायणको नीगोपिा र हस्तान्तरण



क. तनजी आवास पुनतनशमाशण, गनुासो सुनुवाई र पुनरावेदन

• मलू लक्ष्र्– भकूम्पपीडडत सबैको सरुक्षक्षतआवासको सनुि्चतता
• भकूम्पपीडडत पररवार कोही िछुटूि ्र कोही िनोहोररउि ्भन्िद सोच
• बैङ्क खातामार्य त अिुनाि रकम भकु्तािी - पारनशशयताको सनुित््चतता
• प्राववधिक निरीक्षणकाआिारमा तीि ककस्तामा तीि लाख रुवपर्ााँ
अिुनाि - सरुक्षक्षतआवास पुिनियमायणको मलूआिार ।

• प्राववधिक सदवाको सहज पहुाँचका लाधग सम्बत्न्ित पाशलकाद्िारा वडा
तहमा इत्न्जनिर्र एवं डकमीहरू पररचालि ।

• स्थािीर् तहमा कार्यत्जम्मदवारी, स्रोतरसािि र अधिकार हस्तान्तरण–

ससं्थागत दनगोपिा र सङ्घीर्ताको कार्ायन्वर्ि
• टोल तथा बस्तीहरूमा पुिनियमायण सामनुानर्क सशमनतको
व्र्वस्थाद्वारा पुिनियमायण कार्यमा समन्वर्, आपसी सहर्ोग र
जिचदतिामा अशभवदृ्धि

१. नीततगत एवं कानूनी व्र्वस्था



क. तनजी आवास पुनतनशमाशण, गनुासो सुनुवाई र पुनरावेदन

• प्रवर्दक स्थािीर् तहमा पुिनियमायण समन्वर् सशमनत र कार्ायन्वर्ि
एकाइको व्र्वस्था– स्थािीर् तहमै पुिनियमायण कार्यको कार्ायन्वर्ि, 
अिुगमि र समीक्षा

• त्जल्ला तहमा पुिनियमायण समन्वर् सशमनतको व्र्वस्था–
पुिनियमायणमा तीिै तहका जिप्रनतनिधि पररचालि र अिुगमिकारी
भशूमकाको सनुित््चतता

• सबै भकूम्पपीडडतको वववरण सचूिा प्रणालीमा आबद्ि– पुिनियमायण
एवं अिुनाि ववतरण व्र्वस्थापिमा सहजता र वव्वसिीर्ता ।

• घर पुिनियमायण गिय िसकद का र ऋणआव्र्क पिे लाभग्राहीलाई तीि
लाख रुवपर्ााँसम्मको पााँच वर्यको सरलऋणको व्र्वस्था ।

१. नीततगत एवं कानूनी व्र्वस्था



क. तनजी आवास पुनतनशमाशण, गनुासो सुनुवाई र पुनरावेदन

• स्ववासी, भशूमहीि, गठुी, मोही जस्ता समस्र्ा रहदका जग्गामा बसोबास
गरदका भकूम्पपीडडत लाभग्राहीलाई निस्सा कागज वा स्थािीर् तहको
शसर्ाररसकाआिारमाआवास पुिनियमायण अिुनाि दनइिद व्र्वस्था ।

• प्राधिकरणको कद न्रीर् कार्ायलर्मा टोलफ्री िम्बरको व्र्वस्था द्वारा
त्जज्ञासा एवं गिुासोको समािाि गिे व्र्वस्था ।

• लाभग्राहीलद वडा तहमै गिुासो नताय गिय सक्िद र स्थािीर् तहलद आव्र्क
छािववि एवं पुिः सभेक्षण गरी शसर्ाररस गिे व्र्वस्था ।

• प्राधिकरणको निणयर्मा धचत्त िबुझ्िदलद पुिरावदनि सशमनतमा उजरुी
नतायगरी न्र्ानर्क निरोपण हुिद व्र्वस्था ।

• प्राववधिक पररचालि हुिुपूवय पुिनियमायण भएका घरहरुलाई स्थािीर्
तहको शसर्ाररसकोआिारमा एकमषु्ठ तीि लाख रुपैर्ााँ उपलब्ि हुिद
व्र्वस्था ।

१. नीततगत एवं कानूनी व्र्वस्था



क. तनजी आवास पुनतनशमाशण, गनुासो सुनुवाई र पुनरावेदन
२. प्रगतत अवस्था
शस.िं. वववरण २०७5 पौर्

२9सम्म प्रनतशत
1 जम्मा लाभग्राही 8,11,154

2 अिुनाि सम्झौता 7,49,155 92

3 प्रथम ककस्ता भुक्तानी 7,41,799 99

4 तनमाशण कार्श र्रुु भएका घर संख्र्ा 5,78,847 77

5 नोस्रो ककस्ता
माग 5,43,978 73

प्रमाखणकरण 5,37,504 72

भुक्तानी 5,28,405 71

6 तदस्रो ककस्ता
माग 3,81,848 51

प्रमाखणकरण 3,71,818 50

भुक्तानी 3,49,143 47

7 तनमाशण सम्पन्न घर संख्र्ा 3,47,817 46

८ प्रवलीकरण
लाभग्राही 61,591

सम्झौता 15,396 25

प्रथम ककस्ता भुक्तािी 13,948 91



क. तनजी आवास पुनतनशमाशण, गनुासो सुनुवाई र पुनरावेदन

सस.नं. वववरण संख्र्ा
१ कुल गुिासो नताय ४,३७,६६२
२ पुिः सवेक्षण गररएका घर १,२९,४१०
३ सूचिा प्रणालीबाट पुिरावलोकि गररएका गुिासो ४,३४,९१३
४ पुिरावलोकिबाट थवपएका लाभग्राही १,३२,७३६

(८८,३६७ पुिनियमायण र ४४,३६९
प्रवलीकरण)  

५ प्राधिकरणको टोल कफ्रबाट सदवा शलिदको सङ््र्ा २५,०००
६ पुिरावदनि सशमनतमा नतायका लाधग संकलि भएका

पुिरावदनि पत्रहरु
३७७९

७ जााँचबुझ गरी नताय भएका निवदनि १३५०
८ प्रमाण बुझ्िद प्रर्ोजिका लाधग भएकाआनदश ६००
९ प्रवर्ाथी खझकाउिद मुद्ना १२८
१० अन्र्आनदश १०६
११ रै्सला भएका सं्र्ा ८८

(८७ मदु्ना खारदज १ कार्यकारी सशमनतको
निणयर् बनर गरी लाभग्राही कार्म)

२. प्रगतत अवस्था



क. तनजी आवास पुनतनशमाशण, गनुासो सुनुवाई र पुनरावेदन
३. आगामी लक्ष्र् एवं कार्शर्ोजना

• आ.व. ०७४/७५ शभत्र प्रथम ककस्ता शलएका सम्पूणय लाभग्राहीको निजी
आवास पुिनियमायणआ.व. ०७५/७६ शभत्र सम्पन्ि गररिद ।

• गिुासो सिुुवाई र पुिःसभेक्षणकार्य आ.ब. ०७५/७६ को नोस्रो
चौमाशसक शभत्र सम्पन्ि गरी बााँकी सबै लाभग्राहीलाईआ.व. २०७५/७६
शभत्रै पदहलो ककस्ता रकम उपलब्ि गराइिद ।

• गिुासो सिुुवाई, भशूमहीि, जोखखम वगय, एकीकृत बस्ती र परम्परागत
बस्तीसाँग सम्बत्न्ित लाभग्राहीको निजीआवास पुिनियमायणआ.व. 

२०७६/७७ शभत्र सम्पन्ि गिे ।



ख. वस्ती स्थानान्तरण, एकीकृत वस्ती र
जोखखम वगशका लाभग्राही

• जोखखमपूणय बस्ती/घर रहदको स्थािको भौगशभयक अध्र्र्ि गरी तीि वगयमा
ववभाजिः असुरक्षक्षत भई सािुयपिे, सुरक्षक्षत गिय सककिद र सुरक्षक्षत रहदको ।

• घर/बस्ती स्थािान्तरण गनाय सम्बत्न्ित घरििी वा समुनार्लद चाहदको सुरक्षक्षत
स्थािमा साररिद ।

• व्र्त्क्तगत रुपमा सिय चाहिदका लाधग रु. २ लाख जग्गा खररन अिुनािको व्र्वस्था ।
• नश वा नश भन्ना बढी पररवारलाई स्थािान्तरण गरी एकीकृत वस्तीमा लैजाि

ववशदर् प्रोवसाहि कार्यक्रम- प्रनत व्र्त्क्त रु. २ लाखका नरलद संरु्क्त रुपमा जग्गा
खररन गिय सककिद वा सावयजनिक विक्षदत्र वा अन्र् कुिै पनि पार्क पिे जग्गा
उपलब्ि गराइिद, पूवायिार ववकासमा अिुनाि (३/४/५ लाख प्रनत व्र्त्क्तका नरलद
समुनार्लाई दनइिद ) र जीववकोपाजयि कार्यक्रम संचालि हुिद ।

१. नीततगत एवं कानुनी व्र्वस्था



ख. वस्ती स्थानान्तरण, एकीकृत वस्ती र
जोखखम वगशका लाभग्राही

• छररएर रहदका भूकम्प पीडडत लाभग्राहीलाई एकीकृत वस्ती बिाउि ववशदर्
प्रोवसाहि - पूवायिार ववकासमा अिुनाि एवं जीववकोपाजयि कार्यक्रम संचालि ।

• एकीकृत वस्तीमा व्र्त्क्तगत वा सामुदहक रुपमा घर बिाउि सककिद ।
• “एक पाशलका- न्रू्ितम एक एकीकृत वस्ती”को अशभर्ाि - एक सर् पररवार

सम्मको एकीकृत वस्ती सम्बत्न्ित स्थािीर् तह र समुनार् द्वारािै
कार्ायन्वर्ि हुिद व्र्वस्था।

• पन्र वर्य मुनिका वालबाशलका, 7० वर्य माधथका वदृ्िवदृ्िा र अपाङ्गता मात्र
भएका भूकम्प पीडडत लाभग्राहीलाई जोखखम वगयका लाभग्राहीका रुपमा
पररभावर्त गरी थप ५० हजार रुपैर्ााँ आवास अिुनाि र ववशदर् प्राववधिक
सहर्ोगको व्र्वस्था ।

१. नीततगत एवं कानूनी व्र्वस्था



ख. वस्ती स्थानान्तरण, एकीकृत वस्ती र जोखखम
वगशका लाभग्राही

सस.नं
.

वववरण सखं्र्ा

१ अध्र्र्ि गररएका सम्भाववत जोखखमर्ुक्त बस्ती १०७५
२ सरुक्षक्षत बस्ती (कद ही गिुय िपिे) ४६३
३ सरुक्षक्षत बिाउि सककिद जोखखमर्ुक्त बस्ती ३५६
४ असरुक्षक्षत बस्ती २७२
५ असरुक्षक्षत बस्तीमा रहदका लाभग्राहीको सङ््र्ा ४४६९
६ जग्गा खररन अिुनाि शलइ जग्गा व्र्वस्थापि गरदका

लाभग्राही सङ््र्ा
१५१८

७ सरुक्षक्षत बस्तीका लाधग जग्गा उपलब्ि गराइएको
लाभग्राहीको सङ््र्ा

६२८

८ सरुक्षक्षत जग्गा उपलब्ि गराउि बााँकी लाभग्राही सङ््र्ा २३२३

२. कार्श प्रगतत अवस्थााः- बस्ती स्थानान्तरण



ख. वस्ती स्थानान्तरण, एकीकृत वस्ती र जोखखम
वगशका लाभग्राही

२. कार्श प्रगतत अवस्था- जोखखम वगश

सस.नं. वववरण प्रगतत सखं्र्ा

१ जोखखम वगयमा पिे जम्मा लाभग्राही सङ््र्ा १८,०००

२ थप अिुनाि प्राप्त गिे कुल लाभग्राही २,०००

३ थप अिुनाि प्राप्त गिय बााँकी लाभग्राही १६,०००



ख. वस्ती स्थानान्तरण, एकीकृत वस्ती र जोखखम
वगशका लाभग्राही

२. कार्श प्रगतत अवस्था - एकककृत बस्ती

सस.नं. वववरण प्रगतत सखं्र्ा

१ एकीकृत बस्ती पुिनियमायणका लाधग प्राप्त प्रस्ताव ३७

२ र्ोजिा स्वीकृत भएका एकीकृत बस्ती २९

३ पुिनियमायण सम्पन्ि भएका एकीकृत बस्ती २



ख. वस्ती स्थानान्तरण, एकीकृत वस्ती र
जोखखम वगशका लाभग्राही

वस्ती/घर स्थानान्तरणाः
• सबै लाभग्राहीलाई सुरक्षक्षत जग्गा व्र्वस्थाः- आ.व. २०७५/७६ शभत्र
• आवास पुिनियमायण सम्पन्ि गिेः आ.व. ०७५/७६ शभत्र ५० प्रनतशत रआ.व. ०७६/७७ शभत्र

१०० प्रनतशत
एकीकृत बस्ती ववकास
• र्ोजिा स्वीकृतीः आ.व. ०७५/७६ शभत्र ५० वटा र आ.व. ०७६/७७ शभत्र थप २५ वटा ।
• वस्ती ववकासः आ.व. ०७५/७६ शभत्र १५ वटा, आ.व. ०७६/७७ शभत्र थप ४० वटा र आ.ब. 

०७७/७८ को प्रथम चौमाशसक शभत्र थप २० वटा ।
जोखखम वगश लाभग्राही
• थप ५० हजार अिुनाि सदहत घर निमायण कार्य आरम्भ – आ.ब. ०७५/७६ शभत्र १०० प्रनतशत
• पुिनियमायण सम्पन्िः आ.ब. ०७५/७६ शभत्र ४० प्रनतशत रआ.ब. ०७६/७७ शभत्र १०० प्रनतशत ।

३. आगामी लक्ष्र् एवं कार्शर्ोजना



ग. सर्क्षण संस्थाहरुको पुनतनशमाशण

• क्षनतको स्तर एवं ववद्र्ालर्हरुको मापनण्डकाआिारमा क्षनतग्रस्त ववद्र्ालर्हरुलाई
िमूिा ववद्र्ालर् र अन्र् ववद्र्ालर्मा वधगयकरण ।

• अन्र् ववद्र्ालर्को क्षनत एवं ववद्र्ाथी सं्र्ाकोआिारमा थप नईु नदखखआठ वटा सम्म
कक्षा कोठा पुिनियमायण गररिद ।

• िमुिा बाहदकका सबै ववद्र्ालर्हरु सम्बत्न्ित व्र्वस्थापि सशमनत द्वारा पुिनियमायण
गिे।

• प्रवर्दक त्जल्लामा त्जल्लाआर्ोजिा कार्ायन्वर्ि ईकाई (शशक्षा)को व्र्वस्थाद्वारा
प्राववधिक सुपररवदक्षण र अिुगमिको व्र्वस्था ।

• गैससरकारी संस्थालाई ववद्र्ालर् पुिनियमायण गियमा प्रोवसाहि र सहजीकरण ।
• वव्वववद्र्ालर् तथा कलदजहरुको पुिनियमायण वव्वववद्र्ालर् अिुनािआर्ोग मार्य त

बजदट उपलब्ि गराई सम्बत्न्ित कलदजद्वारा गिे ।
• स्थािीर् पुिनियमायण समन्वर् सशमनत मार्य त स्थािीर् तहलद ववद्र्ालर् पुिनियमायणको

समन्वर् र अिुगमि गिे ।
• गुणस्तर कार्म गिय तथा समर्मै कार्य सम्पानि गियका लाधग ववशदर् प्रर्ोगशाला तथा

ववद्रु्तीर् अिुगमि संर्न्त्रको स्थापिा ।

१. नीततगत एवं कानूनी व्र्वस्था



ग. सर्क्षण संस्थाहरुको पुनतनशमाशण
२. प्रगतत अवस्था र लक्ष्र्

वववरण पुनतनशमाश
ण

गनुशपने

पुनतनशमाशण
सम्पन्न

पुनतनशमाशण
जारी

पुनतनशमाशण र्रुु
हुन बााँकी

आगामी लक्ष्र्

सं्
र्ा

प्रन
तश

त
सं्

र्ा

प्रन
तश

त

सं्
र्ा

प्रन
तश

त

आ.व. 
०७५/७
६ शभत्र

आ.व. 
०७६/७
७ शभत्र

आ.व. 
२०७७/७८
को प्रथम
चौमाशसक
शभत्र

ववद्र्ालर्
भवन

७५५३ ४१७२ ५५ १९२१ २५ १४६० २० ७० % ९० % १०० %

ववद्र्ालर्
कक्षाकोठाहरु

४९६८१ १७५७८ ३६ १५१४० ३० १६९६३ ३४ ६० % ९०% १०० %

वव्वववद्र्ाल
र् एवं
कलदजका
भविहरु

३० २ ७ २१ ७० ७ २३ ४० % ८० % १०० %



ग. सर्क्षण संस्थाहरुको पुनतनशमाशण

• सबै ववद्र्ालर्मा शौचालर्, खािदपािी र कम्पाउण्ड वालको व्र्वस्था
गररिद ।

• पुिनियमायण शुरु गिय बााँकी रहदका सबै ववद्र्ालर्हरुको पुिनियमायण र्सै
आ.व. शभत्र शुरु गररिद ।

• पुिनियशमयत ववद्र्ालर्हरुमाआव्र्क उपकरण सदहत शशक्षा
मन्त्रालर् एवं सम्बत्न्ित स्थािीर् तहलद शैक्षक्षक गणुस्तर सिुार
कार्यक्रम सचंालि गिे ।

• ववद्र्ालर् पुिनियमायणमा स्थानिर् तहको प्रवर्क्ष सलंग्िताको
सनुित््चतता र हस्तान्तरण ।

3. आगामी कार्शर्ोजना



घ. स्वास््र् संस्थाहरुको पुिनियमायण

• क्षनतग्रस्त स्वास््र् ससं्थाहरुलाई स्वास््र् मतं्रालर्द्वारा नििायररत
मापनण्डकाआिारमा वधगयकरण र सो अिुरुप पुिनियमायण ।

• स्वास््र् चौकी एवं प्राथशमक स्वास््र् कद न्रहरुलाई वप्रर्द व
सरंचिामा पुिनियमायण गरी नछटो सदवा सचंालिको व्र्वस्था ।

• सम्बत्न्ित स्थािीर् तह र व्र्वस्थापि सशमनतद्वारा पुिनियमायण
कार्यको प्रवर्क्ष अिुगमिको व्र्वस्था ।

• स्वास््र् ससं्था पुिनियमायणमा सभंव भए सम्म गरैसरकारी
ससं्थाहरुको पररचालि ।

१. नीततगत एवं कानूनी व्र्वस्था



घ. स्वास््र् संस्थाहरुको पुिनियमायण
२. कार्श प्रगतत रआगामी लक्ष्र्

वववरण पुनतनशमाशण
गनुशपने

पुनतनशमाशण
सम्पन्न

पुनतनशमाशण
जारी

पुनतनशमाशण
रु्रु हुन बााँकी

आगामी लक्ष्र्

सं्
र्ा

प्रन
तश

त

सं्
र्ा

प्रन
तश

त

सं्
र्ा

प्रन
तश

त

आ.व. 
०७५/७६
शभत्र

आ.व. 
०७६/७
७ शभत्र

आ.व. 
२०७७/७८ को
प्रथम
चौमाशसक
शभत्र

स्वास््र्
संस्थाहरु

११९७ ६४३ ५४ १४५ १२ ४०९ ३४ ६५% ८० % १०० %

पूणय क्षनत ५४४ ३१२ ५८ ५१ ९ १८१ ३३
आशंशक क्षनत ६५३ ३३१ ५१ ९४ १४ २२८ ३५

ठूला अस्पतालहरुको वववरण
१. प्रसुती र वीर अस्पतालका भविहरुको पुिनियमायणको अत्न्तम चरणमा पुगदको ।
२. KFW बाट ४ वटा अस्पतालको पुिनियमायण हुनै ।
३. DFID बाट पोखरामा १ वटा अस्पतालको प्रवलीकरण हुनै ।



घ. स्वास््र् संस्थाहरुको पुनतनशमाशण
१. आगामी कार्शर्ोजना

• स्वास््र् मन्त्रालर् एवं सम्बत्न्ित स्थािीर् तहलद
पुिनियशमयत स्वास््र् संस्थाहरुमाआव्र्क
उपकरण सदहत गुणस्तर सुिार कार्यक्रम संचालि
गिे ।

• सबै स्वास््र् संस्थाहरुको पुिनियमायण र्सै आ.व. 
शभत्र शुरु गररिद ।



ङ. सरकारी एवं सुरक्षा तनकार्का भवन पुनतनशमाशण

• सरकारी भविहरुको पुिनियमायण सम्बन्िी डडजाईिको मापनण्ड
नििायरण र पुिनियमायणको अिुगमि सम्बत्न्ित सरकारी कार्ायलर्
द्वारा हुिद ।

• सघंीर्ताको कार्ायन्वर्ि प्चात त्जल्ला तहका कार्ायलर्हरुमा
कटौती- पुिनियमायण शुरु भसैकद का बाहदक थप कार्ायलर् भविको
पुिनियमायण िहुिद ।

• सरुक्षा निकार्का भविहरुको पुिनियमायण सम्बत्न्ित सरुक्षा
निकार्का कार्ायलर्बाटै हुिद ।

• गाउाँ एवं िगरपाशलकाहरु तथा वडा कार्ायलर्का भविहरुको
पुिनियमायण त्जससकोर् मार्य त सम्बत्न्ित स्थािीर् तहलद िै गिे-
कार्ायन्वर्ि हुि बााँकी । (छलर्लआव्र्क)

१. नीततगत एवं कानूनी व्र्वस्था



ङ. सरकारी एवं सुरक्षा तनकार्का भवन पुनतनशमाशण
२. कार्श प्रगतत रआगामी लक्ष्र्

आर्ोजना पुनतनश
माशण
गनुशपने

पुनतनशमाशण
सम्पन्न

पुनतनशमाशण
जारी

पुनतनशमाशण
र्ुरु हुन
बााँकी

आगामी लक्ष्र्

सं्
र्ा

प्रन
तश

त

सं्
र्ा

प्रन
तश

त

सं्
र्ा

प्रन
तश

त आ.व. 
०७५/७६
शभत्र

आ.व. ०७६/७७
शभत्र

आ.व. 
२०७७/७८ को
प्रथम
चौमाशसक

सरकारी भवन ४१५ २४८ ६० १४५ ३५ २२ ५ ७५% ९० % १००% 

पूणय क्षनत १६२ १६ १० १२६ ६८ २० १२ ३०% ८०% १०० %

आशंशकक्षनत २५३ २३२ ९२ १९ ७ २ १ ९५% १००%

सुरक्षा तनकार्का
भवन

३८३ १०५ २८ १०६ २८ १७८ ४४ ६०% ९५% १००%

िदपाली सदिा २०४ ५५ २७ १३ ५ १४२ ६८ ६०% ९५% १०० %

िदपाल प्रहरी १३९ ३० २२ ७४ ५३ ३५ २५ ६०% ९०% १००%

सशस्त्र प्रहरी ३१ २५ ८१ ६ १९ - – ९०% १००%

रात्ष्िर् अिुसन्िाि
ववभाग

९ ८ ८९ १ ११ – – १००%



ङ. सरकारी एवं सुरक्षा तनकार्का भवन पुनतनशमाशण
३. आगामी कार्शर्ोजना

१. त्जल्लात्स्थत सरकारी कार्ायलर्का पुिनियमायण भैसकद का र कार्ायन्वर्िका क्रममा
रहदका बाहदकका कुिै पनि िर्ााँ भविहरु प्राधिकरणमार्य त ्पुिनियमायण िगिे ।

२. गाउाँ पाशलका एवं िगरपाशलकाका भविहरुको पुिनियमायणका लाधग बजदट व्र्वस्था
शमलाई कार्ायन्वर्ि गराउिद ।

३. कद न्रीर् स्तरका सबै सरकारी एवं सुरक्षा निकार्का भविहरुको पुिनियमायण
आगामी नईु वर्य शभत्र सम्पन्ि गिे गरी कार्ायन्वर्िमा जािद ।



च. पुरातत्ववक एवं सााँस्कृततक सम्पदा तथा
परम्परागत वस्तीहरुको पुनतनशमाशण

• पुरातात्ववक एवं सााँस्कृनतक सम्पनाहरुलाई सम्भव भए सम्म ममयत संभार एवं
प्रवलीकरण गररिद ।

• पुरातात्ववक एवं सााँस्कृनतक सम्पनाहरुको पुिनियमायण तथा प्रवलीकरण गनाय प्राचीि
स्मारक संरक्षण ऐि, २०१३ तथा रात्ष्िर् एवं अन्तरात्ष्ियर् मापनण्ड अिुरुप प्राचीि
शैली, प्रववधि र निमायण सामाग्रीको प्रर्ोग गररिद ।

• सम्पनाहरुको पुिनियमायण गनाय भूकम्प प्रनतरोिी संरचिाको सुनित््चतता गररिद ।
• सम्पनाहरुको पुिनियमायण कार्य संभव भएसम्म स्थािीर् समुनानर्क संस्था मार्य त

गियमा प्राथशमकता दनइिद - २५ करोड रुपैर्ााँ सम्मको पुिनियमायण गिय खररन
कार्यववधि संशोिि प्रकृर्ा अनघ बढाइएको ।

• काठमाण्डौ उपवर्का शभत्रका सातवटा वव्व सम्पना क्षदत्र, रािीपोखरी, 
शात्न्तवादटका - खुला मंच क्षदत्र एवं शंखमुल-टदकु नोभािको वाग्मती कररडोर क्षदत्रको
वहृत गुरुर्ोजिा तर्ारी र कार्ायन्वर्ि तथा सम्पनाहरुको पुिनियमायण कार्य एकसाथ
अनघ बढाइिद ।

१. नीततगत एवं कानूनी व्र्वस्था



च. पुरातत्ववक एवं सााँस्कृततक सम्पदा तथा
परम्परागत वस्तीहरुको पुनतनशमाशण

• उपवर्का शभत्रका ४९ वटा पुरािा बस्तीहरु र बादहरका गोरखा नरबार क्षदत्र, िुवाकोट नरबार
क्षदत्र र नोलखा शभमद्वर मत्न्नर क्षदत्रलाई परम्परागत वस्तीका रुपमा पररभावर्त गरी
गुरुर्ोजिा तर्ारी र कार्ायन्वर्ि तथा पुिनियमायण कार्य एक साथ अनघ बढाउिद ।

• गोरखाको बारपाक गाउाँको ऐनतहाशसकता कार्म राख्न गुरुर्ोजिा तर्ारी र कार्ायन्वर्ि
तथा पुिनियमायण कार्य अनघ बढाईिद ।

• वव्व सम्पना क्षदत्र एवं परम्परागत वस्तीमा रहदका व्र्त्क्तगत घरहरुको पुिनियमायण गनाय
प्राचीि मौशलक स्वरुप कार्म गिय थप ५० हजार रुपैर्ााँ अिुनाि सहर्ोगको व्र्वस्था।

• परम्परागत वस्तीहरुको पुिनियमायणका लाधग छुट्टै मापनण्ड र कार्यववधिको व्र्वस्था।
• उपवर्का बादहरका पुरातात्ववक सम्पनाहरुको पुिनियमायण पुरातवव ववभागको स्वीकृनत र

अिुगमिमा सम्बत्न्ित स्थािीर् तह, गुठी एवं सम्बत्न्ित व्र्वस्थापि सशमनतद्वारा
गियमा प्राथशमकता ।

• एक सर् वर्य भन्ना बढीका गुम्बा प्राधिकरणद्िारा र अन्र् गुम्बा सम्बत्न्ित स्थािीर् तह
एवं गुम्बा व्र्वस्थापि सशमनत द्वारा पुिनियमायण गररिद । र्सका लाधग छुट्टै कार्यववधि
लागु गररएको ।

१. नीततगत एवं कानूनी व्र्वस्था



च. पुरातत्ववक एवं सााँस्कृततक सम्पदा तथा
परम्परागत वस्तीहरुको पुनतनशमाशण

२. कार्शप्रगतत अवस्था रआगामी लक्ष्र्
२.१. पुरातात्ववक सम्पदा

वववरण पुनतनश
माशण
गनुशपने

पुनतनशमाशण
सम्पन्न

पुनतनशमाशण
जारी

पुनतनशमाशण
र्रुु हुन बााँकी

आगामी लक्ष्र्

सं्
र्ा

प्रन
तश

त

सं्
र्ा

प्रन
तश

त

सं्
र्ा

प्रन
तश

त

आ.व. 
०७५/७६
शभत्र

आ.व. 
०७६/७
७ शभत्र

आ.व. 
२०७७/७८ को
प्रथम
चौमाशसक
शभत्र

भूकम्प अनत
प्रभाववत १४ त्जल्ला

७५३ २१२ २८ २२४ ३० ३१७ ४२ ५० ७५ १००

भूकम्प कम
प्रभाववत १७
त्जल्लाका ८४५
मध्र्द पुिनियमायण
गिुयपिे

४२५ - - - - ४२५ आ.व. २०७६/७७ बाट
सुरु गरी २०७७/७८ मा
सम्पन्ि गिे



च. पुरातत्ववक एवं सााँस्कृततक सम्पदा तथा
परम्परागत वस्तीहरुको पुनतनशमाशण

२. कार्शप्रगतत अवस्था
२.१. पुरातात्ववक सम्पदा
ससहंदरबाराः

– पूवय, उत्तर र नक्षक्षणको भागमा प्रबलीकरणकार्य भैरहदको ।
– पत््चम तर्य को भागको प्रथम चरणमा अध्र्र्िसम्पन्ि भई प्रवलीकरण गिे गरी

DPR बन्नै गरदको ।
राष्ट्रपतत भवनाः

-आवास भविको पुिनियमायण सम्पन्ि भएको ।
-शशतल निवास भविको जोखखम अध्र्र्िकार्य अगाडड बढाइएको ।

हररहर भवनाः-
- आगामी २.5 वर्यशभत्र पुिनियमायण सम्पन्ि गिे गरी DPR तर्ार गरी भारतीर् Exim Bank 

को ऋण सहर्ोगमा पुिनियमायण हुिद ।



च. पुरातत्ववक एवं सााँस्कृततक सम्पदा तथा
परम्परागत वस्तीहरुको पुनतनशमाशण

२. कार्शप्रगतत अवस्था
२.१. पुरातात्ववक सम्पदा
रानीपोखरीाः-
तीि खण्डमा कार्य अनघ बढाइएको ।

– पदहलोः- कामिपाद्िारा पोखरीको वररपरीको संरचिाहरुको त्जणोद्िार र पुिनियमायणः- पुरातवव
ववभागबाट स्वीकृनत भएको ।

– नोश्ोः- पुरातवव ववभागद्िारा बाल गोपालद्वर मत्न्नरको पुिःनिमायण शशखर शैलीमा गिे निणयर् भएको।
– तदश्ोः- कामिपाद्िारा पोखरीको Bed Level को पुिनियमायण र पािीको निर्शमतआपूनतयको व्र्वस्था गिे –

टदण्डर स्वीकृतीको क्रममा रहदको ।
काष्ट्टमण्डपाः-

– आगामी १ वर्य शभत्र सम्पन्ि गिे लक्ष्र् रहदको ।
– ववशभन्ि ५ वटा सशमनतहरु गठि गररएकोः काष्टमण्डप निनेशक सशमनत, काष्टमण्डप पुिनियमायण सशमनत, 

काष्टमण्डप सल्लाहकार सशमनत, काष्टमण्डप संरक्षक सशमनत र काष्टमण्डप सहर्ोग सशमनत ।
– कामिपा र पुिनियमायण सशमनतबीच २०७५ जदठ ३१ गतद सम्झौता भई हालसम्म ५.५ करोड उपलब्ि

गराइएको।
– सशमनतको कार्ायलर् र काठको वकय सप (पदहलो चरण) स्थापिा भई कार्य भैरहदको ।



च. पुरातत्ववक एवं सााँस्कृततक सम्पदा तथा
परम्परागत वस्तीहरुको पुनतनशमाशण

२. कार्शप्रगतत अवस्था
२.१. पुरातात्ववक सम्पदा
धरहरााः
• आगामी नईु वर्य शभत्र सम्पन्ि गिे लक्ष्र् रहदको ।
• पुरातवव ववभागको त्स्वकृत डडजाइि अिुरुप प्राधिकरण मार्य त काम अनघ

बढाइएको ।
• र्ही पौर् १२ गतद सम्माििीर् प्रिािमन्त्रीज्रू्बाट िरहरा पुिनियमायणको लाधग

शशलान्र्ास भएको ।
• िदपाल टदशलकमलद रु. १ अबय रकम उपलब्ि गराउिद प्रनतबद्िता जिाएको ।
• “मदरो िरहरा मै बिाउाँ छु” अशभर्ाि अन्तगयत कोर्मा ८ करोड ३२ लाख जम्मा

भएको ।



च. पुरातत्ववक एवं सााँस्कृततक सम्पदा तथा
परम्परागत वस्तीहरुको पुनतनशमाशण

२. कार्शप्रगतत अवस्था
२.१. पुरातात्ववक सम्पदा
सस.नं. दरवार क्षेत्रको वववरण क्षततको भएको

सम्पदाको
संख्र्ा

पुनतनशमाशण
सम्पन्न
संख्र्ा

पुनतनशमाशण
भैरहेका

१ पाटि नरबार क्षदत्र १७ ९ ८
२ भक्तपुर नरबार क्षदत्र २१ ४ १७
३ चााँगुिारार्ण ८ ३ ५
४ हिुमािढोका नरबार क्षदत्र २९ १४ ६

५ स्वर्म्भू १८ १५ ३
६ पशपुती क्षदत्र ६६ १८ ११
७ बौद्ििाथ १ १ -

सातवटै ववश्व सम्पदा क्षेत्रको गुरुर्ोजना तर्ारीको क्रममा रहेको ।



च. पुरातत्ववक एवं सााँस्कृततक सम्पदा तथा
परम्परागत वस्तीहरुको पुनतनशमाशण

२. कार्शप्रगतत अवस्था
२.२. गमु्बा पुनतनशमाशण

सस.नं. वववरण संख्र्ा
१ क्षनत भएका गुम्बाको सङ््र्ा १३२०
२ ममयत सम्भार गिुयपिे गुम्बाको सङ््र्ा ४०२
३ पुिनियमायण गिुयपिे गुम्बाको सङ््र्ा ८९५
४ एक सर् वर्यभन्ना पुरािा गुम्बा २५०
५ नईु हजार वगयकर्ट भन्ना बढी क्षदत्रर्ल भएका गुम्बा संस्था २४

६ स्थािीर् तह र गुम्बा व्र्वस्थापि सशमनतबाट पुिनियमायण गिुयपिे
गुम्बा सं्र्ा ६२१



च. पुरातत्ववक एवं सााँस्कृततक सम्पदा तथा
परम्परागत वस्तीहरुको पुनतनशमाशण

२. कार्शप्रगतत अवस्था
२.३. परम्परागत बस्ती

१. कुल बस्ती सं् र्ाः – ५२ वटा (उपवर्का शभत्र ४९ वटा र उपवर्का बादहर ३
वटा)

२. बुङ्गमती, खोकिा, सााँखु एवं नोलखा शभमद्वर मत्न्नरहरुको गरुुर्ोजिा
तर्ार भई कार्ायन्वर्ि चरणमा रहदको ।

३. बााँकी परम्परागत बस्तीहरुको गरुुर्ोजिा तर्ारी क्रममा रहदको ।



च. पुरातत्ववक एवं सााँस्कृततक सम्पदा तथा
परम्परागत वस्तीहरुको पुनतनशमाशण

३. आगामी लक्ष्र् एवं कार्शर्ोजना

• पुरातात्ववक एवं सााँस्कृनतक सम्पनाहरुको पुिनियमायणको समग्र अिुगमि र
समन्वर्का लाधग प्राधिकरणअन्तगयत ववशदर् संरचिागत व्र्वस्था शमलाइिद ।

• पुरातवव ववभागको संस्थागत एवं प्राववधिक क्षमता अशभवदृ्धिमा जोड दनइिद ।



छ. सडक तथा खानेपानी संरचनाहरुको पुनतनशमाशण

• रणिैंनतक सडकहरु सडक ववभाग मार्य त, त्जल्ला स्तरीर् सडक
सम्बत्न्ित त्जल्लाआर्ोजिा कार्ायन्वर्ि ईकाइ मार्य त र खािदपािी
सरंचिा खािदपािी ववभाग मार्य त पुिनियमायण गररिद ।

• सडकहरुको छिौट सम्बत्न्ित त्जल्ला समन्वर् सशमनत (अथायत
त्जववस) मार्य त गररएको ।

• पर्यटि मागय र पनमागयहरुको पुिनियमायण सम्बत्न्ि कार्य पर्यटि
ववभागद्वारा कार्ायन्वर्ि ।

• सडक पुल तथा खािदपािी तर्य आ.ब. ०७५/७६ सम्म कार्ायन्वर्ि
भएका वा कार्ायन्वर्ि क्रममा रहदका बाहदकका थप पुिनियमायण कार्य
सम्बत्न्ित सरकारी निकार्लद निर्शमत बजदट अन्तगयत कार्ायन्वर्ि
गिे ।

१. नीततगत व्र्वस्था



छ. सडक तथा खानेपानी संरचनाहरुको पुनतनशमाशण
२. कार्शप्रगतत अवस्था रआगामी लक्ष्र्

आर्ोज
ना

पुनतनशमाश
ण

गनुशपने

पुनतनशमाशण
सम्पन्न

पुनतनशमाशण
जारी

पुनतनशमाशण
रु्रु हुन
बााँकी

आगामी लक्ष्र्
सं्

र्ा

प्रन
तश

त

सं्
र्ा

प्रन
तश

त

सं्
र्ा

प्रन
तश

त आ.व. 
०७५/७
६ शभत्र

आ.व. 
०७६/७७
शभत्र

आ.व. 
२०७७/७८ को
प्रथम
चौमाशसक

ग्रामीण
सडक

८३ ३ ४ ३८ ४६ ४२ ५० ६० % ८०% १०० %

१०५१
कक.मी. 

२८
कक.मी.

३ ७०७
कक.मी.

६७ ३१६
कक.मी.

३० ६०% ८० % १०० %

रणिैनत
क सडक

३ - - ३ १०० - - ६०% ८० % १०० %

१०० कक.मी. १७
कक.मी.

१७ ८३
कक.मी.

८३ - - ६०% १०० %

खािदपािी
संरचिा

3212 ७९१ २५ ६७० २१ १७५१ ५५ निर्शमत बजदट अन्तगयत सम्बत्न्ित
निकार्बाट कार्ायन्वर्ि हुिद



वतशमान सरकार गठन भएपश्चातको प्रगतत अवस्था
क्र.सं. वववरण २०७४।११।०३ सम्म २०७५।०9।29 सम्म

संख्र्ा प्रततर्त संख्र्ा प्रततर्त

१ जम्मा लाभग्राही 767,705 811,154

२ अनुदान सम्झौता 689,125 90 749,155 92

३ प्रथम ककस्ता भुक्तािी 679,859 99 741,799 99

४ तनमाशण कार्श र्ुरु भएका घर संख्र्ा 312,940 45 578,847 77

५ नोस्रो ककस्ता प्रमाखणकरण 255,493 37 537,504 72

६ दोस्रो ककस्ता भुक्तानी 203,501 30 528,405 71

७ तदस्रो ककस्ता प्रमाखणकरण 62,413 9 371,818 50

८ तसे्रो ककस्ता भुक्तानी 49,021 7 349,143 47

९ तनमाशण सम्पन्न घर संख्र्ा 97,813 14 347,817 46

१० निमायणािीि घर सं्र्ा 215,127 31 231,030 31



वतशमान सरकार गठन भएपश्चातको प्रगतत अवस्था
सस.नं. वववरण पनुतनशमाशण

गनुशपने
जम्मा

२०७४।११।०३ सम्म २०७५।०9।29 सम्म

संख्र्ा प्रततर्त संख्र्ा प्रततर्त

१ रु. २ लाख अनदुान सलई सरुक्षक्षत स्थानमा जग्गा
व्र्वस्थापन गररसकेका लाभग्रहीहरुको संख्र्ा 4469 206 5 1,518 34

२
सरकारी भवनहरुको पनुतनशमाशण सम्पन्न संख्र्ा

415

203 49 248 60

निमायणािीि सरकारी भविहरुको सं्र्ा 190 46 145 35

जम्मा सरकारी भवन 393 95 393 95

३
ववद्र्ालर् भवनहरुको पनुतनशमाशण सम्पन्न संख्र्ा

7553

3,100 41 4,172 55

निमायणािीि ववद्र्ालर् भविहरुको सं्र्ा 1,415 19 2,506 33

जम्मा ववद्र्ालर् संख्र्ा 4515 60 6678 88

४
स्वास््र् संस्थाका भवनहरुको पनुतनशमाशण सम्पन्न संख्र्ा

1197

583 49 643 54

निमायणािीि स्वास््र् संस्थाहरुको सं्र्ा 230 19 145 12

जम्मा स्वास््र् संस्था भवन संख्र्ा 813 68 788 66

५
परुातात्ववकसम्पदाहरुको पनुतनशमाशण सम्पन्न संख्र्ा

753

80 11 212 28

निमायणािीि परुातात्ववकसम्पनाहरुको सं्र्ा 310 41 221 29

जम्मा परुातात्ववकसम्पदाहरुको संख्र्ा 390 52 433 58

६
सरुक्षा तनकार्का भवनहरुको पनुतनशमाशण सम्पन्न संख्र्ा

383

44 11 118 31

निमायणािीि सरुक्षा निकार्का भविहरुको सं्र्ा 140 37 94 25

जम्मा सरुक्षा तनकार्का भवनहरुको संख्र्ा 184 48 212 55



ज. सामात्जक-आर्थशक पुनस्थाशपना

• सम्भव भए सम्म गैरसरकारी क्षदत्रको पररचालि ।
• व्र्वसार् प्रवद्यिि, सीप ववकास ताशलम र ववपन्ि वगयका लाधग

सामात्जक सरुक्षा कार्यक्रम गरी तीि वटा अविारणाको अवलम्बि ।
• कार्यक्रमहरुको कार्ायन्वर्ि सम्बत्न्ित मन्त्रालर् तथा ववभाग मार्य त

गररएको ।
• सघंीर्ताको कार्ायन्वर्ि प्चात सम्बत्न्ित स्थािीर् तह मार्य त

कार्ायन्वर्ि गियमा प्राथशमकता ।
• प्राधिकरणको त्जल्ला कार्ायलर् मार्य त प्राववधिक सहर्ोग गिे र

एकीकृत सहुशलर्तऋणसम्बन्िी कार्यववधि अिुरुप सम्बत्न्ित बैँक
मार्य त सहुशलर्तऋणको व्र्वस्था ।

१. नीततगत एवं कानूनी व्र्वस्था



ज. सामात्जक-आर्थशक पुनस्थाशपना

जीववकोपाजशन

• कृवर् ववकास मन्त्रालर्, पशपुन्छी ववकास मन्त्रालर्, उद्र्ोग मन्त्रालर् तथा
ववशभन्ि कार्यक्रमका लाधग कूल १ अबय १० करोड ८१ लाख रुवपर्ााँ खचय
भएको ।

• भूकम्प पीडडतलाई प्राथशमकता दनिद व्र्वस्था सदहत व्र्ावसानर्क
सहुशलर्त ऋणसम्बन्िी एकीकृत कार्यववधि कार्ायन्वर्ि ।

• ववशभन्ि गैरसरकारी संस्था, व्र्त्क्त तथा स्थािीर् समुनार्मार्य त कार्यक्रम
सञ्चालि गररएको ।

डकमी तासलमाः ५१,६४९

२. कार्शप्रगतत अवस्था



ज. सामात्जक-आर्थशक पुनस्थाशपना

• सबै स्थािीर् तह मार्य त कार्यक्रम सचंालिाथय वव्व बैँक समक्ष
कार्यक्रम प्रस्ताववत ।

• भकूम्पका कारण अंगभगं भएका, अपाङ्ग, एकल पररवार, वदृ्ि
वदृ्िा तथा घरबारववहीि बालबाशलकाका लाधग सामात्जक
पुिस्थायपिा सम्बन्िी ववशदर् कार्यक्रम सचंालि गिे ।

३. आगामी लक्ष्र् र कार्शर्ोजना



झ. ववत्तीर् व्र्वस्थापन

• पञ्चवर्ीर् पुिनियमायण तथा पुिस्थायपिा र्ोजिाअिुसार कुल बजदट आव्र्कता
- ९३८ अबय रुवपर्ााँ ।

• नाता सम्मदलिमा प्रनतबद्िता व्र्क्त भएको रकम - ४१० अबय रुवपर्ााँ (वर्समध्र्द
६७ अबय राहत तथा उद्िार एवं अन्र् कार्यक्रममा खचय भई पुिनियमायणमा भएको
वास्तववक प्रनतबद्िता जम्मा ३४३ अबय रुवपर्ााँमात्र) ।

• सम्झौता रकम - २६२ अबय रुवपर्ााँ ।
• भारतीर् एत्क्जम बैङ्कको खचय गिय िसककिद रकम अन्र् पूवायिार ववकासमा
खचय गिे गरी स्रोतान्तर मार्य त बजदट व्र्वस्था शमलाउिद कार्य अनघ बढाइएको ।

• पञ्चवर्ीर् पुिनियमायण तथा पुिस्थायपिा र्ोजिाको मध्र्ावधि मूल्र्ाङ्कि गरी
ववत्तीर् व्र्वस्थापि र्ोजिाको मस्र्ौना तर्ार भई स्वीकृनतको प्रकक्रर्ामा रहदको
।

• पररमात्जयत ववत्तीर् व्र्वस्थापि र्ोजिाका आिारमा अथय मन्त्रालर् एवं
प्राधिकरणलद थप सहर्ोग प्रात्प्तका लाधग नातृ निकार्हरूसमक्ष पहल गिे ।



झ. ववत्तीर् व्र्वस्थापन
k'glg{df{0fdf vr{ 

सस.नं. वववरण प्रगतत

१ आ.व. २०७४/७५ सम्मको कूल खचय १८६ अबय रुपैर्ााँ
(िदपाल सरकार - ११९ अबय र
नातृ निकार् - ६७ अबय रुपैर्ााँ) 
।

२ आ.व. २०७५/७६ को लाधग
प्रस्ताववत बजदट

१५१ अबय रुपैर्ााँ

३ आ.व. २०७५/७६ को खचय ३१ अबय



OLD PDRF र Revised PDRF को तुलना
अंक रू. नश लाखमा

क्र.सं. के्षत्र
PDRF 

अनसुारको
लागत

नर्ााँ PDRF 

अनसुारको
लागत

आ.व.२०७४।७५
सम्मको खचश

आ.व.२०७५।७६
को वजेट

आ.व.२०७६।७७
को अनमुातनत

लागत

आ.व.२०७७।७८
को अनमुातनत

लागत
1 परुातात्ववकसम्पदा 33,800 36,829 147 6,634 18,707 11,009 

2 सर्क्षा 180,628 113,057 26,464 28,864 36,798 20,932 

3 सरकारी भवनहरू 29,778 78,952 11,052 8,549 33,894 25,299 

4 स्वाश््र् 17,493 16,202 245 3,781 8,516 3,660 

5 पोषण 7,461 - - - - -

6 ग्रामीणआवास पनुतनशमाशण 386,060 327,694 140,006 91,371 77,806 18,510 

7 र्हरीआवास पनुतनशमाशण 90,059 89,186 35 3,498 44,968 47,416 

8 कृवष, पर्पुालन र ससचंाइ 26,894 1,476 1,476 - - -

9 पर्शटन 917 889 69 - 185 123 

10 ववधतु नवीकरणीर् उजाश 15,028 - - - - -

11 र्ातार्ात (रणनतैतक सडक
सञ्जाल)

6,748 6,677 1,013 2,109 202 -



OLD PDRF र Revised PDRF को तुलना
अकं रू. नश लाखमा

क्र.सं. के्षत्र
PDRF 

अनसुारको
लागत

नर्ााँ PDRF 

अनसुारको
लागत

आ.व.२०७४।७५
सम्मको खचश

आ.व.२०७५।७६
को वजेट

आ.व.२०७६।७७
को अनमुातनत

लागत

आ.व.२०७७।७८
को अनमुातनत

लागत
12 र्ातार्ात (स्थानीर् सडक

सञ्जाल)
18,176 18,037 1,132 2,952 6,919 1,282 

13 खानेपानी, फोहोरमलैा प्रवन्ध
तथा सरसफाइ र स्वच्छता

21,247 6,036 3,140 2,440 2,100 1,900 

14 ववपद जोखखम न्र्नूीकरण 4,248 4,240 - - 2,300 1,940 

15 रोजगारी र त्जवीकोपाशजन 5,878 13,492 - - 7,410 6,082 

16 वातावरण र वन 28,451 14,516 366 - 7,200 6,950 

17 लैंर्गकता र सामात्जक
समावेर्ीकरण

4,642 30 5 4 5 17 

18 सरु्ासन 3,065 3,029 980 807 622 620 

19 सामात्जक सरुक्षा 7,758 7,200 6 71 3,462 3,462 

20 उधोग तथा वाखणज्र् 11,000 245 245 - - -

21 सञ्चार 4,939 - - - - -

22 वववत्तर् के्षत्र 33,472 9 9 - - -

कुल जम्मा 937,742 737,795 186,388 151,081 251,093 149,200 



ञ. पुनतनशमाशणको दीगोपना र हस्तान्तरण
• ववपद् व्र्वस्थापिसम्बन्िी संवैिानिक एवं कािुिी व्र्वस्थाबमोत्जम तीिै तहका सरकारसाँग
सहकार्य गरी पुिनियमायणसम्बन्िी ज्ञाि, सीप र अिुभव हस्तान्तरण गररिद ।

• भूकम्पसम्बन्िी अन्तरायत्ष्िर् स्तरको म्रु्त्जर्म तथा अिुसन्िाि कद न्र स्थापिा सम्बन्िी
गहृकार्य अनघ बढाइएको ।

• प्राधिकरणमा हाल रहदको सूचिा प्रणालीलाई सङ्घ, प्रनदश र स्थािीर् तहमा हस्तान्तरण गिे
प्रकक्रर्ा अनघ बढाइएको ।

• प्रवर्दक स्थािीर् तहमा ववपद् जोखखम िक्शाङ्कि कार्य अनघ बढाइिद र वर्सलाई स्थािीर्
तहको भू–उपर्ोग र्ोजिा एवं र्ोजिा तथा भवि मापनण्ड तर्ारीको आिारका रूपमा प्रर्ोग
गररिद ।

• प्रवर्दक गाउाँ पाशलका एवं िगरपाशलकालाई रात्ष्िर् भवि संदहता लागु गराउि ववशदर् सहर्ोग
कार्यक्रम सञ्चालि गिे ।

• सङ्घीर् तहमा प्रस्ताववत रात्ष्िर् ववपद् जोखखम व्र्वस्थापि प्राधिकरणसाँग ववशदर् समन्वर् र
सहकार्य गररिद ।

• पुिनियमायणसम्बन्िी सम्पूणय प्रकक्रर्ा र क्षदत्रगत अिुभवहरूको डकुमदन्टदसि कार्य अनघ बढाइएको
।

• गोरखा एवं शसन्िुपाल्चोकमा भूकम्प स्मनृत पाकय हरूको पुिनियमायण गिे ।



िन्र्वान


