
 
नेपाल सरकार 

राष्ट्रि य पुनष्ट्निर्ािण प्राष्ट्िकरण 
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ष्ट्नदेशक सष्ट्र्ष्ट्िको दश िं बैठक  

२०७४-०३-२८ 

प्राष्ट्िकरणबाट भएका रु्ख्य रु्ख्य प्रगष्ट्िहरु  

 



प्रस्तुततकरणका मुख्य तिषयहरु 

 
१. निजी आवास अिुदाि ववतरण 

२ . पुरातात्ववक सम्पदाहरुको पुिनििर्ािण 

३ . ववद्यालय भविहरुको पुिनििर्ािण 

४ . स्वास््य सँस्थाहरुको पुिनििर्ािण 

५ . सरकारी भविहरुको पुिनििर्ािण 

६.  सुरक्षा निकायका भविहरुको पुिनििर्ािण 

७.  खािेपािी आयोजिाहरुको पुिनििर्ािण 

८ . सडकहरुको पुिनििर्ािण 

९ . जोखखर्युक्त वस्तीहरुको स्थािान्तरण 

१०. जिशत्क्त ववकास तथा ताललर् 
११. आर्थिक बर्ि २०७३/७४ को बजेट तथा खर्िको अवस्था 
१२. िीनतगत सधुारका प्रयासहरु 

१३. अवको गन्तव्य 

१४. स्थािीय सरकारसँगको सहकायिर्ा निजी आवास पुिनििर्ािण सर्यसीर्ा 
निधािरण 

१५. संरर्िा पररवतििको प्रस्ताव 
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१= तिजी आिास अिुदाि तितरण (३१ तजल्ला) 

7/12/2017 

सि.नं. िचूक   आ.व. २०७३/७४ मा भएको प्रगसि 

आ.व. २०७२/७३ 

िम्मको प्रगसि 

पसिलो चौमासिक 

अवसििम्ममा भएको प्रगसि 

दोस्रो चौमासिक अवसि िम्ममा 

भएको प्रगसि 

िेस्रो चौमासिक अवसिमा िालिम्म भएको 

प्रगसि 

१ जम्मा लाभग्रािी ५३१९६४ ६२५९८६ ६२६६९५ ७,४६,००० 

२ अनदुान िम्झौिा २७८८८० ४८०५२३ ५५४६१४ ६,२८,४४३ 

३ पसिलो सकस्िा सविरण ३५१४५ ४३१९०५ ५३३६९१ ५,९२,९६१ 

४ सनमााण कार्ा शरुु भएको घरिरु १६२६६ ४४४५७ १,१०,६४९ 

५ दोस्रो सकस्िाको लासग सनवेदन सदनकेो िंख्र्ा / प्रमाणीकरण ७७,१८०/ 

६४,३२१ 

६ दोस्रो सकस्िा सविरण ४८,०२१ 

७ िेस्रो सकस्िा सविरण २,२३४ 

८ सनमााण कार्ा िम्पन्न भएका घरिरु     १७२४० ३८,७२४ 

९ गनुािो दिाा भएको िंख्र्ा १२९९०८ १८३८७२ २०५३३५ २,०७,८६१ 

१० फछर्ौट भएका गनुािो िंख्र्ा ९३३७४ १,८०,०२९ 

११ सकनारा लागकेो गनुािो िंख्र्ा १,९३,४३१ 

 



२= पुरातातविक सम्पदाहरुको पुितििमािण 

जम्मा क्षसि भएका िम्पदािरुको िँख्र्ा ७५० 

(पणूा क्षसि १३३ र आसंशक क्षसि ६१७) 

तस.िं. तििरण संख्या 

१ पनुसनामााण िम्पन्न भएका िम्पदािरुको िंख्र्ा (सवश्व िम्पदा िचूीमा िमावेश ) २८ 

२ पनुसनामााण िम्पन्न भएका िम्पदािरुको िंख्र्ा (सवश्व िम्पदा िचूीमा िमावेश 

बािके ) 

२८ 

३ पनुसनामााण कार्ा जारी भएका िम्पदा १११ 

४ आ.व. २०७४/७५ मा पनुसनामााण शरुु िुने िम्पदा ४२ 

५ सिंिदरवार पनुसनामााण, Scaffolding प्राप्त भिैकेको, जडान कार्ा गररने १ 



३. तिद्यालय भििहरुको पुितििमािण 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• नोटः- नेपाल िरकारको स्रोि, सवद्यालर् व्र्वस्थापन िसमसिबाट १२०० र सवसभन्न गैरिरिारी िंस्थािरुबाट ९०० गरी जम्मा २१०० 

सवद्यालर्िरुको पनुसनामााण िम्पन्न गररएको ।  

• नेपाल िरकारको स्रोिबाट सवद्यालर् व्र्वस्थापन िसमसिबाट १००० र सवसभन्न गैरिरिारी िंस्थािरुबाट ६०० गरी जम्म १६०० वटा 

सवद्यालर्िरुको पनुसनामााण भैरिकेो । 

• ADB र JICA बाट १६४ वटा सवद्यालर्िरुको पनुसनामााण कार्ा जारी रिकेो छ ।  

• JFPR बाट ८ वटा सवद्यालर्िरुको सवसभन्न चरणमा सनमााणको प्रसिर्ामा रिकेो ।  

• भारिीर् ऋण ििार्िा र अनदुानबाट ६२२ सवद्यालर् सनमााणको लासग िर्ारी कार्ा भैरिकेो छ । 

 

 

तस.िं. तििरण संख्या 

१ पनुसनामााण गनुापने सवद्यालर्को िंख्र्ा ८६८० 

२ पनुसनामााण िम्पन्न भएका सवद्यालर्को िखं्र्ा २१०० 

३ पनुसनामााण भइरिकेा सवद्यालर्को िंख्र्ा २०५६ 

४ आ.व. २०७४/७५ मा पनुसनामााण िरुु िुने सवद्यालर्को िंख्र्ा २९७८ 



४. स्िास््य संस्थाहरुको पुितििमािण 
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सि.न.ं सववरण िंख्र्ा 

१ पनुसनामााण गनुापने ११९७ मध्रे् पणूा क्षसि भएका स्वास््र् 

िंस्थािरुको  िंख्र्ा 

५४४ 

२ पनुसनामााण िम्पन्न भएका स्वास््र् िंस्थािरुको  िंख्र्ा (ममाि, 

िंभार, सप्रफाव) 

२३० 

३ पनुसनामााण भरैिकेा स्वास््र् िंस्थािरुको िंख्र्ा (ममाि, िंभार, 

सप्रफाव) 

१४० 

४ ममाि भइरिकेा स्वास््र् िंस्थािरुको  िखं्र्ा ४९५ 

५ आ.व. २०७४/७५ मा पनुसनामााण शरुु िुने स्वास््र् िंस्थािरुको  

िंख्र्ा 

२५५ 



५. सरकारी भििहरुको पुितििमािण 

तस.िं. तििरण संख्या 

१ पनुसनामााण गनुापने िरकारी भवनिरु ४८४ 

२ पनुसनामााण िम्पन्न भएका भवनिरुको िंख्र्ा ९८ 

३ पनुसनामााण भैरिकेा भवनिरुको िंख्र्ा १२८ 

४  आ.व.  २०७४/७५ मा िम्पन्न िुने भवनिरुको िंख्र्ा ८६ 
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६. सरुक्षा तिकाय भििहरुको पुितििमािण 
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तस.

िं. 

तििरण िेपाली सेिा िेपाल प्रहरी सशस्त्र 

प्रहरी 

रातरिय 

अिुसन्धाि 

तिभाग 

१ पनुसनामााण गनुापने भवनिरु २०४ १३९ ३१ ९ 

२ पनुसनामााण िम्पन्न भएका भवनिरु १३ ० ४ 

३ पनुसनामााण भरैिकेा भवनिरु ७ १०१ ३१ ५ 

४  आ.व.  २०७४/७५ मा 

पनुसनामााणको असन्िम चरणमा रिने  

भवनिरु 

१८४ ३८ ३१ ५ 



७. खािेपािी आयोजिाहरुको पुितििमािण  
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तस.िं. तििरण संख्या 

१ पनुसनामााण गनुापने खानेपानी आर्ोजनािरु ४५४५ 

२ पनुसनामााण िम्पन्न भएका खानेपानी आर्ोजनािरु ९०४ 

३ पनुसनामााण भरैिकेा खानेपानी आर्ोजनािरु ९६५ 

४  आ.व.  २०७४/७५ मा िम्पन्न िुने खानेपानी आर्ोजनािरु ५०६ 



 

८. सडकहरुको  पुितििमािण (ग्रामीण सडक) 

 
ग्रातमण सडक पुितििमािण प्रिलीकरण तर्ि  

• सवसभन्न ५० वटा ग्रामीण िडक पनुसनामााण गनुापने ।  

• िाल १८ वटा ग्रामीण िडकिरुको पनुसनामााण कार्ा भरैिकेो ।  

• ग्रामीण िडक पनुसनामााण िथा ममाििफा  िालिम्म २२६.२ सक .सम. िडक पनुसनामााण 

गना ठेक्का िम्झौिा भईिकेको ।   

• ३८.७४ सक.सम. िडक पनुसनामााण गना ठेक्का िम्झौिा गने चरणमा रिकेो ।  

• ४९.७६ सक.सम. िडकको वोलपत्रको िचूना  आव्िान भएको ।   
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८. सडकहरुको  पुितििमािण (ग्रामीण सडक) 

ADB को सहयोगमा संचातलत  

 सि.न. िडकको नाम सजल्ला लम्बाई (km) िालिम्मको प्रगसि अवस्था कैसफर्ि 

१ दोलखा- सिंगटी िडक दोलखा ३४.४९ ढंुगा माटो िथा स्रक्चरको कार्ा भैरिकेो, कुल प्रगसि 

१० प्र.श.  

  

२ िासदगं-गोरखा िडक प्र्ाकेज १ िासदगं १२. िभे कार्ा िम्पन्न भै सनमााण कार्ा शरुु भएको   

िासदगं-गोरखा िडक प्र्ाकेज २ िासदगं १४.७७ िभे कार्ा िम्पन्न भै सनमााण कार्ा शरुु भएको   

िासदगं-गोरखा िडक प्र्ाकेज ३ गोरखा १०.२ २६ असप्रल २०१७ मा ठेक्का िम्झौिा भई सनमााण कार्ा 

शरुु भएको 

  

िासदगं-गोरखा िडक प्र्ाकेज ४ गोरखा ५.२ ठेक्का िचूना प्रकाशन भएको   

३ पाँचखाल-मेलम्ची िडक सिन्िपुा

ल्चोक 

२२.९७७ ठेक्का िचूना प्रकाशन भएको   
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९. जोतखम युक्त बस्ती स्थािान्तरण 

तििरण बस्तीहरुको संख्या 

जोसखमर्कु्त भनी अनमुान गररएका बस्िीिरु  ६६२ 

भौगसभाक अध्र्र्न गररएका बस्िीिरु  ६६२ 

स्थानान्िरण गना सिफाररश भएका बस्िीिरु  १३६ 

शिरी सवकाि मन्त्रालर्- केन्रीर् आर्ोजना कार्ाान्वर्न इकाईबाट अध्र्र्न 

भरैिकेा जोसखमर्कु्त बस्िीिरु 

५६ 

रासररर् पनुसनामााण प्रासिकरणबाट स्थानान्िरणको लासग सवस्ििृ अध्र्र्न 

भरैिकेा जोसखमर्कु्त बस्िीिरु 

५ 
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१०. जिशतक्त तिकास तथा तातलम 

तस.िं. तििरण संख्या 

१ डकमी िासलम सदइएका िंख्र्ा (जना) ४०,१७५ 

२ िाल डकमी िासलम सलइरिकेा िंख्र्ा (जना) ७, ००० 

३ आगामी वर्ा सदइने डकमी िासलम िंख्र्ा (जना) ३०,००० 
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११. आतथिक बषि २०७३/७४ को बजेट तथा खचिको अिस्था 
प्रारसम्भक श्रोिगि सबसनर्ोजन 

बजेट शुरु तबतियोजि (रु हजारमा)   

   चाल ू पूँजीगि  जम्मा  

नेपाल िरकार  

८८८३७७७ ३४०५८५१ १२२८९६२८ 

१७.९१% ९.९५% १४.६६% 

बैदसेशक  

४०७२४२५५ ३०८२०१५६ ७१५४४४११ 

८२.०९% ९०.०५% ८५.३४% 

जम्मा  

४९६०८०३२ ३४२२६००७ ८३८३४०३९ 



कूल असख्िर्ारी र खचाको अवस्था 

(२४ अिार २०७४ िम्म -रु िजारमा) 

  चालू  पूूँजीगत जम्मा 

अतख्तयारी पाएको ५६२०९६३० ५४९१८२२७ ११११२७८५७ 

अबण्डा ६४५४६३९ २८६६५०२५ ३५११९६६४ 

अतख्तयारी तदएको ४९७५४९९१ २६२५३२०२ ७६००८१९३ 

खचि ३५४०६२४० ७०२२२४४ ४२४२८४८४ 

खचि प्रततशत ७१.१६% २६.७५% ५५.८२% 



३५ अबि ११ करोड रकम अबण्डामा रहिुका 

कारणहरु 
गमु्बा पनुसनामााणको मोडासलटी सढलो िर् भएको । 

 सवश्वसवद्यालर्का भवनको मोडासलटी आसथाक बर्ाको ६ मसिनापसछ मात्र िर् भएको। 

भारि िरकारिफा को स्रोििफा  सबसनर्ोसजि रकममध्रे् अनदुान र ऋणिफा को रु १२ अबा 

५० करोडको अझ ैपसन िम्झौिा िुन निकेको । 

िोझ ैभकु्तानीिफा को स्रोिको कार्ािम नै पशे नभएको (जस्िैः जमानी, कोररर्ाको 

स्रोििफा को रकम) ।  

 व्र्वस्थापन िसमसिबाट सवद्यालर् पनुसनामााणको मोडासलटी बर्ाको उत्तरािामा मात्र 

स्वीकृि भएको ।  

जाइका एसडसब िथा आइसडएिफा को रकमको सबसनर्ोजन उल्लखे्र् भएिापसन खचा िुने 

अवस्था नरिकेो ।  

 



श्रोिगि  खचा 

श्रोत  चालू  पूूँजीगत  जम्मा  

आई एम एफ 3702950000 0 3702950000 

आई सड ए 5478457192 42464996.99 5520922189 

ए सड बी 13459523 1596214840 1609674363 

चीन 408050000 0 408050000 

जापान - जाईका 1939000000 1012194829 2951194829 

जे एफ सप आर 0 1000150 1000150 

िेपाल सरकार 17535165491 3274598328 20809763819 

पनुसनामााण  िंर्कु्त कोर् 1193900000 0 1193900000 

भारि 3891000000 0 3891000000 

र्रुोसपर्न र्सुनर्न 1244257306 1095771158 2340028464 

Grand Total 35406239512 7022244303 42428483815 



श्रोतगत  खर्ि 
श्रोत  चालू तबतियोजि    खचि पूूँजीगत तबतियोजि  खचि जम्मा तबतियोजि जम्मा खचि खचि %      कैतर्यत 

ADB - General 89679 13460 10345597 1596215 10435276 1609674 15.43 

China - General 500000 408050 0 500000 408050 81.61 

EU - General 7925736 1244257 3074264 1095771 11000000 2340028 21.27 

Germany - KFW 0 3000000 3000000 0 0.00 

GoN 8883777 17535165 3405851 3274598 12289628 20809764 169.33 श्रोतान्तर पश्चात 

IDA - General 12984797 5478457 273980 42465 13258777 5520922 41.64 

IMF 5000000 3702950 0 5000000 3702950 74.06 

India - General 6000000 3891000 6500000 12500000 3891000 31.13 

नेपाल िरकारले 

खचा गरेको 

Japan - JICA 6724043 1939000 6776315 1012195 13500358 2951195 21.86 

Korea - KOICA 0 850000 850000 0 0.00 

Reconstruction Pool 

Fund 1500000 1193900 0 1500000 1193900 79.59 

JFPR 1000 1000 

Grand Total 49608032 35406240 34226007 7022244 83834039 42428484 



मन्रालयगत  खचि 
तिकाय  जम्मा तिकाशा भएको रकम रु. हजारमा तदइएको अतख्तयारी मध्ये खचि प्रततशत  

चालु पूूँजीगत जम्मा चालु पूूँजीगत जम्मा 

अदालि   ५०००० ५०००० ०.०० ०.०० ०.०० 

उद्योग मन्त्रालर् ८२४०० ३३९०० ११६३०० ८७.८३ १७.७२ ६७.४० 

उजाा मन्त्रालर्     ० ०.०० ०.०० ०.०० 

कृसर् सवकाि मन्त्रालर् ५१११३२ ८४२१८ ५९५३५० ५०.६० ४३.६४ ४९.६१ 

खानेपानी िथा िरिफाई मन्त्रालर्   ५२२७०० ५२२७०० ०.०० ६५.२० ६५.२० 

गिृ मन्त्रालर्   ८०१२५० ८०१२५० ०.०० ३३.२६ ३३.२६ 

पशपुन्छी सवकाि मन्त्रालर् २१५१२३ ४१५० २१९२७३ ५७.१८ ०.०० ५६.१० 

रासररर् पुनसनामााण प्रासिकरण १८०००९ ५९९५० २३९९५९ ९९.५२ ७८.४४ ९४.२५ 

बन िथा भू-िंरक्षण मन्त्रालर् ६६८८ ३०३८४३ ३१०५३१ ३९.१५ २२.८३ २३.१८ 

भौसिक पवूाािार िथा र्ािार्ाि मन्त्रालर्   १३०२७४१ १३०२७४१ ०.०० २२.५३ २२.५३ 

रक्षा मन्त्रालर्   २७३२२०७ २७३२२०७ ०.०० ३८.३६ ३८.४८ 

सशक्षा मन्त्रालर् ३८४९८४ ९८०८८१५ १०१९३७९९ ८४.०९ २८.५६ ३०.६६ 

िंघीर् मासमला िथा स्थानीर् सवकाि मन्त्रालर् ४९०४५९३६ ३४४४५९१ ५२४९०५२७ ७२.१० १८.०१ ६८.३८ 

ि स्कृसि, पर्ाटन िथा नागररक उड्डर्न  ६७३८५ ८०५००० ८७२३८५ ५८.९४ ३८.५८ ४०.१५ 

ििरी सवकाि मन्त्रालर् १६७९८०६ २५२६००९ ४२०५८१५ ४६.८३ ४२.०० ४३.९३ 

सिंचाइ मन्त्रालर्   १२०७२५ १२०७२५ ०.०० ८३.२१ ८३.२१ 

स्वास््र् मन्त्रालर् १५२८ ३६५३१०३ ३६५४६३१ ०.०० ०.५६ ०.५६ 

कुल जम्मा  ५,२१,७४९,९१ २६,२५,३२,०२ ७६००८१९३ ७१.१६ २६.७५ ५५.८२ 



पूँजीगि खचा कम िुनकुा कारणिरु 

तशक्षा 

 चाल ूआवमा सशक्षामा मात्र २ अबा ५० करोड  एलओिीिफा को असख्िर्ारी 

गएको जनु िम्झौिा िुनै बाँकी छ । 

 सनमााण ब्र्विार्ीको ढीलािसु्िी िथा सनमााण िामग्रीको आपसूिामा अििजिा 

। 

 सवद्यालर् व्र्वस्थापन िसमसिमाफा ि जाने रकम ढीलो असख्िर्ारी गएको ।  

 जनशसक्त आपसूिा प्रकृर्ा ढीलो भएको । 

 िभे सडजाइन िथा ठेक्का प्रसकर्ामा िमर् लागेको ।  

 सवश्वसवद्यालर्को कार्ासवसि आसथाक बर्ा शरुु भएको ६  मसिना पसछ मात्र िर् 

गररएको ।  

 



पूँजीगि खचा कम िुनकुा कारणिरु 

िरकारी भवन 

 िभ ेसडजाइन िथा ठेक्का प्रसिर्ामा िमर् लागेको । 

  चाल ूआसथाक बर्ा contract award year को रुपमा रिकेो । 

 Contractors  ले काम शरुु गना निकेको । 

सनजी आवाि 

 अपेसक्षि गसिमा बाँकी सकस्िाको भकु्तानी जान निकेको । 

अन्र्ः 

कसिपर् बजेटको स्रोि समल्दो प्राप्त नभएको । 

आसथाक बर्ाको शरुुमा स्रोि फुकुवामा लामो िमर् लागेको । 

गमु्बाको कार्ासवसि सढलो िर् भएको । 

कसिपर् सनकार्को बजेट िालकु मन्त्रालर्मा मसिनौ रोसकने गरेको । 

 



िमािानको उपार्िरु 

 भारि िरकारिफा को एलओिी िथा अनदुान ििर्ोग िफा को िम्झौिा 

ित्काल गनुापने । 

 कार्ाान्वर्न अन्र् सनकार्बाट गराउने ढाँचा भन्दा प्रासिकरण माफा ि सििै 

गराँउने र िोझै उत्तरदार्ी िुने ढाँचा अपनाउने । 

 िक्षम कमाचारी प्रासिकरणमा सटकाउने उपार् अवलम्बन गने  

 बजेटमा नेपाल िरकारिफा को स्रोिको सवसनर्ोजनको सिस्िा बैदसेशक 

िफा भन्दा बढी िुनपुने, आसद । 



Funding Gap across Major Sectors 
Sectors Total 

Requirem
ent 
(PDRF) 

Expenditure 
last F/Y & 
ensured 
allocation in 
current FY 

Resource 
assured from 
I/NGOs 

Proposed for 
next F/Y 

Net  gap (in 
NPR. billion) 

Housing and 
resettlement 

376.12 78.45 36.04 60.0 201.63 

School  + 
University 
Building 

180.63 19.05 3.50 31.0 127.08 

Heritage sites 33.80 2.53 0.41 4.0 26.86 

Health 
Institutions 

17.50 5.55 0.75 3.25 7.95 

Government 
Buildings 

29.78 4.04 0 14.0 11.74 

WASH 21.25 1.30 N/A 0.66 19.29 

Total Gap 394.55 



१२. िीततगत सधुारका प्रयासहरु 

• भकूम्पवाट प्रभासवि प्राचीन स्मारक िंरक्षण, सजणोद्वार िथा पनुसनामाण िम्वन्िी 

कार्ासवसि,  २०७४ को मस्र्ौदा िर्ार गरी स्वीकृसिका लासग मसन्त्रपररर्द ्मा 

पठाइएको । (चाडो स्वीकृि िुनपुने) 

• सनजी आवाि अनदुान सविरण कार्ासवसि, २०७३ मसन्त्रपररर्द ्बाट स्वीकृि 

भएको ।  

• बस्िी स्थानान्िरण िम्वन्िी कार्ासवसि, २०७३ स्वीकृि गररएको । 

• गैर िरकारी िसं्था  िञ्चालन सनदसेशका , २०७२ मा  िशंोिन गररएको । 

•  सनमााण भईरिकेा सनजी आवाििरुको पररक्षणमा प्रर्ोग िुने Inspection 

Manual स्वीकृि गररएको ।  

• Exception And Correction Manual िर्ार गरी स्वीकृि गररएको ।  

• थप घरका सडजाइन Vol.2 प्रकाशन गररएको ।  
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१२. िीततगत सधुारका प्रयासहरु 

• गनुािो व्र्वस्थापन कार्ासवसि, २०७४ स्वीकृि भई स्थानीर् िरकारिरुको 

भसूमका स्पष्ट गररएको ।  

• भकूम्पपीसडिलाई बिोबािर्ोग्र् जग्गा खररद िम्बन्िी मापदण्ड, २०७४ 

स्वीकृि गररएको ।  

• गनुािोलाई थप िम्बोिन गनाको लासग  पनु:जाँच िथा छुट िवेक्षणको 

प्रसिर्ा अगासड बढाइएको । (दोलखा र नवुाकोटबाट िरुु) 

•  गनुािो फछर्ौटको लासग पनुः स्थलगि जाँच िथा छुट िभेक्षणको लासग 

ईसन्जसनर्र पररचालन गने कार्ासवसि िर्ार गररएको ।  
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१३. अिको गन्तव्य 

• िाल स्थानीर् सनवााचन भिैकेको िन्दभामा स्थानीर् िरकारलाई नै  पनुसनामााण िम्बन्िी 

कार्ामा सजम्मेवार बनाउद ैपनुसनामााणको कार्ा रूि गसिमा अगासड बढाउन पनुसनामााणको 

िाझेदारी ढाँचा अबलम्बन गने ।  

• मसिला, दसलि, असदवािी जनजासि लगार्ि सपछासडएका वगा िथा वेरोजगार र्वुािरुलाई 

िमेट्द ैपनुसनामााणका लासग आवश्र्क िालीम िञ्चालन गरी दक्ष जनशसक्तको उत्पादन गने । 

असिररक्त अनदुान पररचालन गने ।  

• सनजी के्षत्र एवं िाझेदार िंस्थािरुिंग िमन्वर् गरी प्रासवसिक ििार्िामा जोड सदई दोश्रो र िेश्रो 

सकस्िा सविरणलाई ििज पाने । 

• जोसखमर्कु्त वस्िीका भकूम्प प्रभासवििरुलाई िरुसक्षि स्थानमा स्थानान्िरणका लासग आसथाक 

िथा प्रासवसिक ििार्िा उपलव्ि गराउने । िाथै आवश्र्िाअनिुार वस्िी िंरक्षणको प्रवन्ि 

समलाउने । 
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१३. अिको गन्तव्य... 

• कृसर्, पश,ु  सिचाई, उद्योग लगार्िका  आर्आजानका क्षेत्रमा िञ्चासलि िुने   

कार्ािमिरुलाई िघन रुपले िञ्चालन गररने । 

• भकूम्प प्रसिरोिी भौसिक िंरचनािरुको सनमााणका लासग नागररक चेिनाको सवकाि गना 

प्रचारात्मक कार्ािम िञ्चालन गररने। 

• िरोकारवालािरुको ििभासगिामा परुािसत्वक िम्पदािरुको प्रवलीकरण कार्ालाई िीव्रिा 

सदइने । 

•  परम्परागि एवं िांस्कृसिक वास्िकुला झसल्कने घरिरुको सनमााणका लासग थप सडजाइन 

िर्ार पाररने । 

• जग्गा िनी प्रमाण पजूाा नभएका भकूम्प प्रभासवि लाभग्रािीिरुलाई जग्गा खरीद प्रर्ोजनका 

लासग नगद अनदुान सदने । 

• एसककृि वस्िी सवकािका लासग िमदुार्लाई उत्पे्रररि गने र्िका लासग आवश्र्क 

प्रासवसिक ििार्िा उपलव्ि गराउने ।  
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१३. अिको गन्तव्य... 

• वदैसेशक रोजगारमा जाने र्वुालाई पनुसनामााणमा पररचालन गने ।  

• पनुसनामााणमा सनजी क्षेत्रलाई अझ बढी िलंग्न गराउने 

• वैकसल्पक सनमााण िामग्री र प्रसवसिको प्रवद्धन गने (Hollow Block, 

Interlocking Block, Compressed Earth Brick, Soil bag etc.) 

• सनमााण िामग्रीमा ििज पिुचँ परु् र्ाउन सनजी क्षेत्रिगँ ििकार्ा गने ( Meeting 

with MoFSC and TCN, Directives were given, Similar directives 

were given to CDOs to facilitated supply of local construction 

materials, Meeting were held with cement companics) 

• ३१  सजल्लामा प्रवलीकरण (Retrofitting) को कार्ािम िचंालन गने  
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१४. िंरचना पररविानको प्रस्िाव 
सवकल्प -१ 

रासररर् पनुसनामााण प्रासिकरण 

केन्रीर् आर्ोजना कार्ाान्वर्न इकाईिरु र सवस्िाररि प्रासिकरणका सजल्ला 

िसचवालर्िरु 
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िबै आर्ोजना कार्ाान्वर्न इकाईिरुलाई प्रासिकरण माििि ल्र्ाउने। प्रासिकरणले पनुसनामााण र पनुलााभका कार्ािमिरु 

आफै िंचालन गने ढाँचा अवलम्बन गने। र्िले गदाा मन्त्रालर्िरुमा असख्िर्ारी पगुेको मसिनौ िम्म असख्िर्ारी रोसकने 

अवस्थाको अन्त्र्, दोिोरो उत्तरदासर्त्वको अन्त्र्, प्रशािसनक खचामा कमी आउनकुा िाथै प्रत्र्क्ष अनगुमन र प्रसिवेदन गना 

िसकने। 



१४. िंरचना पररविानको प्रस्िाव 
सवकल्प -२ 

रासररर् पनुसनामााण प्रासिकरण िालकु मन्त्रालर् 

CLPIUs (सशक्षा, स्वास््र्, शिरी सवकाि र 

िंस्कृसि) 
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आवाि पनुसनामााणमा स्थानीर् िरकारको ििभासगिा बढाइएकोले प्रासवसिक जनशसक्त पररचालन 

िमेि प्रासिकरणमै ल्र्ाउने र स्थानीर् सनकार् र प्रासिकरणका सजल्ला िसचवालर्िरुमाफा ि गराउने 

अन्र् ४ आर्ोजना कार्ाान्वर्न इकाईिरु र्थावि राखी बाँकी िबै काम गराउने । 

Private Housing (Technical Personal) , 

IGA , Resettlement र प्रासिकरणका सजल्ला 

िसचवालर्िरु 



 

 

िन्र्वाद!!! 

7/12/2017 31 


