राष्ट्रिय पुनर्निर्ािण प्रार्िकरण
सञ्चार तथा वाह्य पहुँच
ु रणनीर्त (२०७४–२०७७)
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१. पररचय

२०७२ साल िैशाि १२ को ष्ट्रवनाशकारी भूकम्प र त्यस पर्िका परकम्पका कारण ८ हजार ७
सय ९० जना ब्यक्षिको र्ृत्यु भयो। त्यसैर्री ७ लाि ५० हजार भन्दा िढी घरहरुर्ा क्षर्त
पुग्यो।यसले सं ख्यात्र्क ष्ट्रहसािले ग्रार्ीण क्षेत्रर्ा ज्यादा क्षर्त पुर्यायो भने ठू लो ष्ट्रवत्तीय क्षर्त शहरी
क्षेत्रर्ा रह्यो। भूकम्प लर्त्तै नेपाल सरकार, ष्ट्रवकास साझेदारहरु, सर्ुदायर्ा आिाररत सं घ-सं स्थाहरु,
सुरक्षा र्नकायहरु र व्यक्षिहरुले उद्धार तथा राहतर्ा र्ानवीय सहयोर् र्रे ।

भूकम्पोत्तर पुनर ्र्नर्ािण तथा पुनस्थािपना कायिक्रर्को योजना, कायािन्वयन तथा सर्न्वयको
अर्िकारसष्ट्रहत २०७२ पुस १० र्ते राष्ट्रिय पुनर्निर्ािण प्रार्िकरणको र्ठन भयो। पुनर्निर्ािणका
लार्र् प्रार्िकरणको दूरदृष्ट्रि 'योजनािद्ध एवं सुरक्षक्षत िसोिास तथा सर्ृद्ध सर्ाजको स्थापना’ र्नुि
हो। प्रार्िकरणले दे हाय िर्ोक्षजर् उद्देश्य र्लएको ि 

आंक्षशक र पूणरु
ि पर्ा क्षर्तग्रस्त भएका आवासीय, सार्ुदाष्ट्रयक तथा सरकारी भवनहरु एवं
पुराताक्षत्वक सं रचनाहरुको पुनर्निर्ािण, प्रिलीकरण तथा पुनस्थािपना र्री ष्ट्रवपद् प्रर्तरोिी
िनाउन आवश्यकतानुसार स्थानीय प्रष्ट्रवर्िको सर्ेत प्रयोर् र्ने;



क्षर्तग्रस्त प्राचीन र्ाउुँहरु तथा शहरहरुका सं रचनाको ष्ट्रवपद् प्रर्तरोिी िनाउुँदै र्ौर्लक
स्वरुपर्ा पुनर्निर्ािण (पुनस्थािपना) र्ने;



भूकम्प प्रभाष्ट्रवत क्षजल्लाहरुर्ा जोक्षिर्र्ा रहे का र्ार्नसहरु तथा सर्ुदायको ष्ट्रवपद्
उत्थानशीलता ष्ट्रवकास र्ने ;



आर्थिक अवसर तथा जीष्ट्रवकोपाजिनका लार्र् उत्पादनशील क्षेत्रलाई पुनजीष्ट्रवत र्दै नयाुँ
अवसरहरुको र्सजिना र्ने;



भूकम्पीय ष्ट्रवज्ञानको अनुसन्िान र अध्ययन र्दै भूकम्पिाट हुने क्षर्त र प्रभावहरु, भूकम्प
पश्चातको पुनस्थािपना, पुनर्निर्ािण र पुनलािभ, पुनवािस तथा ष्ट्रवपद् जोक्षिर् न्यू नीकरणर्ा पने
प्रभाविारे जानकारी र्लने; तथा



उपयुि
ि स्थलहरुको पष्ट्रहचान र्री प्रभाष्ट्रवत सर्ुदायको पुनवािस र्रााउने।

उक्षल्लक्षित

उद्देश्यहरु

हार्सल

र्नि

प्रार्िकरणले

उपयुि, सार्ष्ट्रयक

र

प्रभावकारी

सञ्चार

व्यवस्थापनलाई सर्ग्र पुनर्निर्ािण प्रकृयाको एक र्हत्वपूण ि ष्ट्रहस्साको रुपर्ा र्लं दै सञ्चार तथा वाह्य
पहुुँच रणनीर्तको ष्ट्रवकास र्रे को ि। सञ्चार रणनीर्तले सं र्ठनको उद्देश्य हार्सल र्निका लार्र् र्ने
उद्देश्यर्ूलक सञ्चार कायिलाई िुझाउुँि।

सञ्चार आवश्यकताको र्हत्वलाई िोि र्रे र प्रार्िकरणले एउटा पुनर्निर्ािण सञ्चार कायि सर्ूह र्ठन
र्रे को र्थयो। यो सर्ूहर्ा सरकारी र्नकायहरु, ष्ट्रवकास साझेदार तथा कायािन्वयन साझेदारहरु

ुँ लनर्ा उक्षल्लक्षित ‘अझ राम्रो÷सुरक्षक्षत पुनर्निर्ािण’को
सर्ाष्ट्रवि र्थए। ष्ट्रवपद् पर्िको आवश्यकता आक
भावनाअनुसार प्रार्िकरणको दू रदृष्ट्रि एवर्् उद्देश्यसुँर् प्रत्यक्ष र्ेल िाने र्री सञ्चार तथा वाह्य पहुुँच

रणनीर्त ष्ट्रवकास र्नि पुनर्निर्ािण तथा सञ्चार ष्ट्रवज्ञहरु रहेको एउटा सञ्चार रणनीर्त तयारी उप–सर्ूह
र्ठन भएको र्थयो। यो रणनीर्तले पुनर्निर्ािण नीर्तर्ा स्पि र्ररएको प्रार्िकरणको दूरदृष्ट्रि हार्सल
र्ने उद्देश्यलाई सहयोर् र्नेि।
1

२. सञ्चार रणनीर्त
२.१ दूरदृष्ट्रि

प्रभावकारी सञ्चारर्ार्ित् ‘योजनािद्ध, सुरक्षक्षत िसोिास एवर्् सर्ृद्ध सर्ाजको स्थापना र्ने उद्देश्य र
लक्ष्यहरु हार्सल र्नि सहयोर् र्ने ।

२.२ लक्ष्य र उद्देश्यहरु

यो दस्तावेजले राष्ट्रिय पुनर्निर्ािण प्रार्िकरणका कायिका र्ूलभूत प्राथर्र्कताहरुलाई सही ढं र्ले
प्रर्तष्ट्रवक्षम्ित र्नि र र्ुख्य कायिहरुलाई ष्ट्रवश्वसनीय तथा सर्योक्षचत सूचना प्रवाह र्नि प्रार्िकरणको
आन्तररक र िाह्य सञ्चार रणनीर्तलाई ददशा र्नदे श र्दिि। यसले प्रार्िकरणका साझेदारहरुको
सञ्चार योजना प्रष्ट्रक्रयालाई पर्न र्ार्िदशिन र्दिि।
यो सञ्चार रणनीर्तको र्ुख्य उद्देश्य अझ ष्ट्रवस्तृत सञ्चार योजनाको ष्ट्रवकासलाई र्ार्ि र्नदे शन र्नि र
जानकारी ददन आवश्यक सं र्दठत आिारशीला उपलब्ि र्राउनु हो।
क) रणनीर्तक लक्ष्यहरु


भूकम्प प्रभाष्ट्रवत सर्ुदायलाई पुनर्निर्ािण प्रष्ट्रक्रया सम्िन्िी उपयुि, सर्योक्षचत, सान्दर्भिक
जानकारी उपलब्ि र्राउनु एवं घरिनी तथा सर्ुदायले कसरी सरकार÷ष्ट्रवकास साझेदारसम्र्
पहुुँच हार्सल र्नि सक्िन् भन्ने िारे सूचना ददनु।



पुनर्निर्ािणकाो कुन ढाुँचा/उपार्र् अपनाउने भन्ने सम्िन्िर्ा र्नणिय र्नि घरिनीलाई उपयुि,
सर्योक्षचत र सान्दर्भिक जानकारी उपलब्ि र्राउनु।



अझ सुरक्षक्षत र अझ दररलो पुनर्निर्ािणका लार्र् घरिनी एवं सर्ुदायले उपयुि, सर्योक्षचत
र सान्दर्भिक जानकारी प्राप्त र्नु।
ि



र्नकायहरुका िीचर्ा तथा केन्रिाट क्षजल्ला हुुँदै र्ाउुँपार्लका÷नर्रपार्लकासम्र् एवं स्थानीय
तहदे क्षि केन्रसम्र् पुनर्निर्ािण सम्िन्िी अन्तर सरकारी सञ्चार सहज िनाउनु।



प्रार्िकरणलाई पुनर्निर्ािण अवर्िभर आर्सञ्चार एवं अन्य साविजर्नक सरोकारवालाहरुका
िीच सकाारात्र्क सञ्जाल तथा िर्लयो साविजर्नक सम्िन्ि सुर्नक्षश्चत र्नि सक्षर् िनाउनु।

ि) उद्देश्यहरु

सञ्चार रणनीर्त यसका र्ूलभूत लक्ष्यहरुर्ा आिाररत ि जुन सञ्चारका अपेक्षक्षत नर्तजा हार्सल र्ने
र्री तय र्ररएका िन्। रणनीर्तको उद्देश्य पुनर्निर्ािण र पुनलािभका क्षेत्रर्ा राष्ट्रिय पुनर्निर्ािण
प्रार्िकरणले र्लएका सर्ग्र क्षेत्रर्त उद्देश्यहरु हार्सल र्नि सहयोर् र्ने रहे को ि जसर्ा आवास

र्नर्ािण (ग्रार्ीण तथा शहरी क्षेत्र), ष्ट्रवद्यालय÷शैक्षक्षक पूवाििारहरु, स्वास््य सं स्थाहरु, सांस्कृर्तक
सम्पदा क्षेत्रहरु, पूवाििारहरु (सडक, पुल, िानेपानी आपूर्ति तथा सरसर्ाइ, साविजर्नक सं रचना तथा
सरकारी पूवाििार), जीष्ट्रवकोपाजिन, अनुकूलन÷ष्ट्रवपद्का जोक्षिर् न्यू नीकरण आदद पदििन्।
2

प्रार्िकरणको पाुँच वषिको अवर्िर्ा सञ्चार रणनीर्तका कैयौं तत्वहरु पररर्ाक्षजत
ि हुुँदै जान सक्िन्
तर उद्देश्यहरु भने सं र्र्तपूण,ि स्थायी र भरपदो तररकाले सूचनाप्रद रहनेिन्। यसका उद्देश्यहरु
र्नम्नानुसार िन् अ) प्रभाष्ट्रवत घरिुरीहरुले पुनर्निर्ािणको ष्ट्रवत्तीय प्रष्ट्रक्रया िुझ्ने र्री सूचना उपलब्ि र्राउने।
आ) प्रभाष्ट्रवत घरिुरीहरुले सुरक्षक्षत पुनर्निर्ािणको प्राष्ट्रवर्िक प्रष्ट्रक्रया सम्िन्िर्ा िुझ्ने र्री सूचना
उपलब्ि र्राउने।
इ) पुनर्निर्ािण आर्ैर्ा नार्ररक र सर्ुदायले अर्ुवाई र्री अक्षघ िढाउने प्रष्ट्रक्रया हो भन्ने साझा
िुझाईको अवस्था र्सजिना र्ने।

ई) उत्थानशील सर्ुदाय तथा दीर्ो जीष्ट्रवकोपाजिनको ष्ट्रवकास र्ने।
उ) राष्ट्रिय पुनर्निर्ािण प्रार्िकरणप्रर्त सिैले भरोसा र्ने वातावरण र्सजिना र्ने।

२.३ क्षेत्र

सञ्चार रणनीर्तले राष्ट्रिय पुनर्निर्ािण प्रष्ट्रक्रयालाई सहयोर् र्नि सञ्चारका ष्ट्रवर्भन्न पक्षहरुलाई जोड्ने
कार् र्िि।िासर्री यो रणनीर्तले सञ्चारका र्नम्न चारवटा प्राथर्र्कताहरुसुँर् सम्िक्षन्ित सिै
पक्षहरुलाई सर्ेट्ि  िाह्य सञ्चारः प्रभाष्ट्रवत जनसं ख्या, स्थानीय सरकार, सरोकारवाला र्नकायहरु तथा पुनर्निर्ािण
प्रष्ट्रक्रयाका ष्ट्रवर्भन्न ष्ट्रहस्सेदारहरु।

 आन्तररक सञ्चारः राष्ट्रिय पुनर्निर्ािण प्रार्िकरण र्भत्रको सञ्चार, पुनर्निर्ािण प्रष्ट्रक्रयासुँर्
सम्िक्षन्ित ष्ट्रवर्भन्न सरकारी र्नकायहरु तथा र्न्त्रालयहरु।

 पहुुँचः सर्ुदायलाई सहयोर् र्रररहे का जस्तै इक्षिर्नयर, स्थानीय अर्िकारीहरुसुँर् प्रत्यक्ष
अन्तरष्ट्रक्रयाहरु।
 साविजर्नक सम्िन्िः आर्सञ्चारको िृहत् सञ्जाल, ष्ट्रवचार र्नर्ािण र्नेहरु तथा सूचना प्रवाह
र्नेहरुसुँर्को सं चार।

२.४ र्ूलभूत र्सद्धान्तहरु

राष्ट्रिय पुनर्निर्ािण प्रार्िकरणको सञ्चार सम्िन्िी दृष्ट्रिकोण ष्ट्रवकास र्ने क्रर्र्ा ष्ट्रवपद् पश्चातको
पुनलािभ कायिढाुँचा (पीडीआरएर्) र्ा उक्षल्लक्षित नर्तजार्ा–आिाररत र्सद्धान्तका श्रृङ्खला तथा
र्ूल्यहरुद्वारा र्नदे क्षशत हुन ु र्हत्वपूणि हुन्िः

● ष्ट्रवश्वासको वातावरण र्सजिना र्नेः प्रार्िकरणको सञ्चार रणनीर्तले सिैभन्दा िढी प्रभाष्ट्रवत,

ष्ट्रवस्थाष्ट्रपत तथा पीर्डत सर्ुदाय र पुनर्निर्ािण प्रयासलाई सहयोर् र्रररहे का सरकारी
अंर्हरुिीच ष्ट्रवश्वासको वातावरण र्सजिना र्नुप
ि िि। त्यसका लार्र् जेजस्ता सूचना प्रवाह
र्ररन्ि, ती ष्ट्रवश्वसनीय र सिैका लार्र् िुक्षझने िनाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्ािण प्रार्िकरणले प्रयास
र्नेि। प्रार्िकरणले उच्चस्तरको सत्यर्नष्ठता सष्ट्रहत ष्ट्रवश्वसनीय सूचना उपलब्ि र्राउने ि।

● सहभार्र्तालाई प्रोत्साहन र्नेः पुनर्निर्ािण सर्ल हुन प्रभाष्ट्रवत घरिनी तथा र्तनका पररवार
एवं सर्ुदायको सं लग्नता र सहभार्र्ता आवश्यक ि। प्रार्िकरणले पुनर्निर्ािण प्रष्ट्रक्रयार्ा
राष्ट्रिय सहभार्र्ता एवं साविजर्नक अपनत्वलाई प्रोत्साष्ट्रहत र्नेर्री सञ्चार र्नेि। प्रभावकारी
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सञ्चारका लार्र् प्रार्िकरणले सार्ूष्ट्रहक प्रयास र एकअकािलाई प्रेररत र्ने तथा र्र्ले र कार्
र्ने भावनाको ष्ट्रवकास र्नुि आवश्यक पिि भन्ने कुरार्ा ष्ट्रवश्वास र्िि ।
● ष्ट्रवश्वसनीयता िढाउनेः

प्रार्िकरणले आफ्नै नेतत्ृ वर्ा र्ने वा कायािन्वयन र्नकायिाट हुने

पुनर्निर्ािण र उत्थानशील पुनलािभका कायिक्रर्हरुको प्रभावकाररताका लार्र्

जनष्ट्रवश्वास

आजिन र्नि आवश्यक कदर्हरु चाल्नेि।
● पारदशी हुनःे ष्ट्रवश्वासको वातावरण र्सजिना र्नि, सहभार्र्तालाई प्रोत्साष्ट्रहत र्नि र ष्ट्रवश्वसनीयता
िढाउन प्रार्िकरण आफ्ना सिै ष्ट्रक्रयाकलापर्ा पारदशी हुन आवश्यक ि।

● सर्ान िुझाईको अवस्था र्सजिना र्नेः प्रार्िकरणले ष्ट्रवश्वासको वातावरण र्सजिना र्नि तत्काल
कदर्हरु चाल्दा सरकारी र्नकायहरु, सरकारका ष्ट्रवर्भन्न तह, र्नजी क्षेत्र र नार्ररक सर्ाज
िीच हार्ीले चाल्न िोजेको कदर् र अर्ार्डको प्रस्ताष्ट्रवत िाटो िारे र्ा सर्ान िारणा िनाउनु
आवश्यक हुन्ि ।

२.५ लक्षक्षत वर्ि

सञ्चार रणनीर्तको उद्देश्य िण्डर्ा उक्षल्लक्षित क्षेत्रसुँर् सम्िक्षन्ित वर्ि नै सञ्चारका लक्षक्षत वर्ि
भएकोले तदनुरुपको लक्ष्य हार्सल र्नि र्ररने सञ्चार र्र्तष्ट्रवर्िहरु उद्देश्य ष्ट्रपच्िे ष्ट्रवशेष िालका र

र्रकर्रक हुन सक्िन्। सिै लक्षक्षत वर्ि कुनै ष्ट्रवक्षशि उद्देश्य तथा सह–उद्देश्य हार्सल र्नि सं लग्न
हुने भएकोले प्राथर्र्क लक्षक्षत वर्ि र्नम्नानुसार हुनि
े न्ः

उद्देश्य १: प्रभाष्ट्रवत घरिुरीहरुले पुनर्निर्ािणको ष्ट्रवत्तीय प्रष्ट्रक्रया िुझ्ने र्री सूचना उपलब्ि र्राउने
 घरिनीहरु, प्रभाष्ट्रवत घरिुरी तथा पररवारहरु।

 पुनलािभका प्रयत्नहरुर्ा प्रत्यक्ष नेतत्ृ व÷सहयोर् र्रररहे का सरकारी र्नकायहरु।
 पुनलािभका प्रयासर्ा सहयोर् र्रररहेका ष्ट्रवकास साझेदारहरु, र्ैरसरकारी सं स्थाहरु तथा दातृ
र्नकायहरु।
 र्नजी क्षेत्र, र्ुठी तथा स्थानीय सार्ुदाष्ट्रयक सर्ूह लर्ायतका सरोकारवालाहरु।
उद्देश्य २: प्रभाष्ट्रवत घरिुरीहरुले सुरक्षक्षत पुनर्निर्ािणको प्राष्ट्रवर्िक प्रष्ट्रक्रया सम्िन्िर्ा िुझ्ने र्री सूचना
उपलब्ि र्राउने
 घरिनीहरु, प्रभाष्ट्रवत घरिुरी तथा पररवारहरु।
 डकर्ी तथा इक्षिर्नयरहरु।
 पुनलािभका प्रयासर्ा सहयोर् र्रररहेका ष्ट्रवकास साझेदारहरु, र्ैरसरकारी सं स्थाहरु तथा दातृ
र्नकायहरु।
 र्नजी क्षेत्र, र्ुठी तथा स्थानीय सार्ुदाष्ट्रयक सर्ूह लर्ायतका सरोकारवालाहरु।
उद्देश्य ३: पुनर्निर्ािण आर्ैर्ा नार्ररक र सर्ुदायले अर्ुवाई र्री अक्षघ िढाउने प्रष्ट्रक्रया हो भन्ने
साझा िुझाईको अवस्था र्सजिना र्ने

 घरिनीहरु, प्रभाष्ट्रवत घरिुरी तथा पररवारहरु।
 र्ैरसरकारी सं स्थाहरु, र्ुठी तथा स्थानीय सार्ुदाय तथा युवा सर्ूहहरु।
 राजनीर्तक दलहरु एवं स्थानीय तहका र्नवािक्षचत जनप्रर्तर्नर्िहरु।
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उद्देश्य ४: उत्थानशील सर्ुदाय तथा दीर्ो जीष्ट्रवकोपाजिनको ष्ट्रवकास र्ने


घरिनीहरु, प्रभाष्ट्रवत घरिुरी तथा पररवारहरु।



राष्ट्रिय एवं अन्तरािष्ट्रिय सञ्चार र्ाध्यर्हरु।



ष्ट्रवकास साझेदारहरु, र्ैरसरकारी तथा दातृ सर्ुदाय र वाैदेक्षशक सरकारहरु।



राजनीर्तक दलहरु एवं स्थानीय तहका र्नवािक्षचत जनप्रर्तर्नर्िहरु।



र्ैरसरकारी एवं सार्ुदाष्ट्रयक सं स्थाहरु।

उद्देश्य ५: राष्ट्रिय पुनर्निर्ािण प्रार्िकरणप्रर्त सिैले भरोसा र्ने वातावरण र्सजिना र्ने

 पुनर्नर्ािण तथा र उत्थानशील पुनलािभर्ा प्रत्यक्ष वा परोक्ष सं लग्न भएका सिै व्यक्षि तथा
सरोकारवालाहरु।

३. सन्दे श ष्ट्रवकास तथा प्रचार प्रसार
३.१ एकद्वार नीर्त

सञ्चार र्ररने सिै सन्दे शहरु प्रार्िकरणको नीर्त र कायिष्ट्रवर्ि अनुसार हुन ु पिि। प्रार्िकरणले
सूचनाको ष्ट्रवकास र प्रचार प्रसारर्ा र्ार्ि र्नदे शन र्नेि। सिै सञ्चार सार्ग्रीको तयारी र प्रचारप्रसार
र्नुप
ि ूव ि प्रार्िकरणले जाुँच र्री स्वीकृर्तको प्रष्ट्रक्रया अवलम्िन र्नेि।

पुनर्निर्ािण प्रष्ट्रक्रयासुँर् सम्िक्षन्ित सूचना प्रसारका सम्िन्िर्ा, प्रार्िकरणले भूकम्पपर्िको पुनर्निर्ािण

तथा पुनलािभसुँर् सम्िक्षन्ित सूचना प्रसार र्ने आर्िकाररक सं स्थाका रुपर्ा कार् र्नेि।
प्रार्िकरणिाहेक िाह्य र्नकायिाट सूचना प्रसारका हकर्ा प्रार्िकरणले ष्ट्रवकास साझेदार, साझेदार
सं र्ठनहरु तथा प्रभाष्ट्रवत सर्ुदायहरु लर्ायत अन्य साझेदारहरुलाई यो प्रष्ट्रक्रयार्ा र्ार्ि र्नदे शन र्ने
ि।

३.२ सञ्चारका र्ाध्यर्हरु

सञ्चारका र्ाध्यर्हरुको प्रयोर् र्ूलतः हार्सल र्नुप
ि ने उद्देश्यहरु, लक्षक्षत वर्ि र सम्पादन र्नुप
ि ने
ष्ट्रक्रयाकलापहरुको क्षेत्रर्ा र्नभिर र्िि। जस्तै , तल प्रयोर् र्नि सष्ट्रकने र्ुख्य र्ाध्यर्हरुको सूची
उल्ले ि र्ररएको ि। यद्यष्ट्रप यो सूची प्रत्येक उद्देश्य र र्र्तष्ट्रवर्िको आवश्यकताअनुसार र्रक हुन
सक्ि।
 प्रसारण, ष्ट्रवद्युतीय तथा िापा र्ाध्यर्।
 र्ोिाइल, र्डक्षजटल एवं सार्ाक्षजक सञ्जालको र्ाध्यर्।
 प्रत्यक्ष, व्यक्षि–व्यक्षििीच।

 प्रत्यक्ष, सार्ुदाष्ट्रयक िैठक तथा साविजर्नक सुनवाई।
 पम्पा्लेटहरु र पोस्टरहरु।

 टे र्लर्ोन सूचना सम्पकिहरु (प्रत्यक्ष र स्वचार्लत)।

 तेस्रोका पक्ष िैिकतािहरु र सञ्चार सं वाहकहरु।
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४. जोक्षिर् तथा च ुनौतीहरु

सञ्चार रणनीर्तको कायािन्वयनका क्रर्र्ा दे हयका जोक्षिर् तथा च ुनौर्तहरु पष्ट्रहचान र्ररएको िः
क्र.सं . जोक्षिर् तथा च ुनौतक्षाका

अनुकूलनका उपाय

१.

सञ्चार रणनीर्त तथा

प्रार्िकरणले िजेट तजुर्
ि ा/योजना र्रे र सञ्चार रणनीर्त र

आर्थिक स्रोतको

उपलब्ि र्राउने।

प्रकार

योजनालाई सहयोर् र्नि
अपयािप्तता

२.

अपयािप्त जनशक्षि

योजनाको कायािन्वयनर्ा सहयोर् र्नि ष्ट्रवत्तीय स्रोत

 प्रार्िकरणले आफ्नो सञ्चार रणनीर्त र योजनाको

नेतत्ृ व र्नि पूणक
ि ालीन सरकारी अर्िकारी िटाउने,

 कायियोजनालाई कायािन्वयन र्नि प्रार्िकरणको सञ्चार

नेतत्ृ वलाई सहयोर् र्ने र्री पूणक
ि ालीन सञ्चार सर्ूह
र्ठन र्ने,

 सञ्चार सर्ूहका सदस्यहरुको सञ्चार सीप र क्षर्ता
ष्ट्रवकास र्नि तार्लर्का अवसरहरुर्ा पहुुँच उपलब्ि
र्राउने।
३.

प्रभावकारी सञ्चारका

लार्र् अपयािप्त राजनीर्तक
सर्थिन

४.

सदस्यहरुले सञ्चारको र्हत्वका िारे र्ा आर्सहर्र्त

र्नर्ािण र्ने र पुनर्निर्ािणसुँर् सम्िक्षन्ित सन्दे शहरुको
प्राथर्र्कता साथ प्रभावकारी सञ्चारको नेतत्ृ व ददने।

सम्िक्षन्ित

 वतिर्ान पररवेश र ष्ट्रवषयवस्तुलाई र्ध्यनजर र्दिाै

सर्यर्ै र प्रभावकारी

 कायियोजनाले र्नक्षश्चत सर्य सीर्ा अनुसार कार् र्नेि

सरोकारवालाहरुलाई
ुँ ा केही
सञ्चार नहुद

क्षेत्रर्ा पुनर्निर्ािणको र्र्त
सुस्त हुने
५.

 प्रर्ुि कायिकारी अर्िकृत तथा कायिकारी सर्र्र्त

राजनीर्तक अर्नश्चयले

एउटा कायियोजना ष्ट्रवकास र्ररएको ि।

(जस्तै ाः र्ुख्य पुनर्निर्ािण हुने ऋतु अर्ावै सर्योक्षचत
सञ्चार कायि र्नकै र्हत्वपूणि हुन्ि)।

नेतत्ृ वर्ा हुन सक्ने पररवतिनलाई अवशोष्ट्रषत र्निसक्ने र्री

नेतत्ृ व पररवतिन हुन सक्ने प्रार्िकरणले आन्तररक सञ्चार क्षर्ता ष्ट्रवस्तार र्नेि

ताष्ट्रक कायियोजना कायािन्वयनर्ा न्यूनतर् नकारात्र्क
प्रभाव परोस्।

६.

र्लत/अपयािप्त सूचनाका

कारण र्ापदण्ड नपुर्ेका

आवास र्नर्ािण हुन सक्ने

 सिै आन्तररक/अन्तर–सरकारी पुनर्निर्ािण

अर्भयन्ताहरुले नेपाल सरकार/प्रार्िकरणका नीर्त
िर्ोक्षजर् हुने र्री सूचना सञ्चार र्नेिन्।

 प्रार्िकरणले सिै आन्तररक/अन्तर–सरकारी कर्िचारी
तथा ष्ट्रर्ल्डर्ा िष्ट्रटएकाहरु र्ाझ प्रार्िकरणका नीर्त

तथा कायिष्ट्रवर्िका र्ूलभूत सूचना िुझ्ने र सञ्चार र्नि
सक्ने सुदृढ सं यन्त्र स्थापना र्ने र उनीहरुलाई
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जोक्षिर्–
स्तर

सान्दर्भिक नीर्त तथा कायिष्ट्रवर्ििारे अद्यावर्िक
र्रााइरहने ि।

 साझेदार सं स्थाहरुका ष्ट्रर्ल्ड कर्िचारीले स्थानीय
स्तरर्ा/घरिुरी तहर्ा नेपाल सरकारका ष्ट्रर्ल्ड

कर्िचारीहरुसुँर्को सर्न्वयर्ा कार् र्ने ताष्ट्रक सर्ान
सूचना आदानप्रदान र्नि सष्ट्रकयोस्।
७.

कर्जोर सर्न्वयको

अवस्था र्सजिना हुन सक्ने

प्रार्िकरण र सम्िक्षन्ित साझेदारहरुले एउटै कार्

नदोहोररने र्ने सञ्चारका र्ाध्यर्हरुको प्रयोर्लाई सशि
िनाउन सुदृढ सर्न्वय सं यन्त्र सुर्नक्षश्चत र्ने।

५. अनुर्र्न, प्रर्ाण र र्सकाई

सञ्चारका लक्षक्षत वर्िलाई आवश्यक पने सूचना र ष्ट्रवर्भन्न सञ्चार र्र्तष्ट्रवर्िको प्रभावका िारे र्ा
र्ूल्यांकन र्नि राष्ट्रिय पुनर्निर्ािण प्रार्िकरणको सञ्चार इकाईले सरकारी र्नकायहरु एवं ष्ट्रवकास
साझेदार सं स्थाहरुसुँर् र्नयर्र्त रुपर्ा िलर्ल र्नेि। उि िलर्लिाट प्राप्त र्नष्कषिलाई सूचना
तथा सञ्चार कायियोजना र प्रार्िकरणको पररयोजना अनुर्र्न सूचना प्रणाली (पीएर्आइएस) र्ा
र्नरन्तर अद्यावर्िक र्ररनेि।

६. सञ्चार व्यवस्थापन

प्रार्िकरणको सञ्चार सर्ूहले तत्काल जवार् ददनुपने, परार्शि र्रा्नपु ने तथा जानकारी उपलव्ि
र्राउन र प्रश्नहरुको उत्तर ददनुपने ष्ट्रवषयवस्तुको सर्ीक्षा र्नेि। यो सं रचनाको र्ुख्य कायि
प्रार्िकरणद्वारा र्नर्र्ित तथा प्रवष्ट्रद्धित र्ुख्य सन्दे शहरुका साथसाथै नीर्त तथा कायिष्ट्रवर्िहरुसुँर्

सम्िक्षन्ित र्हत्वपूण ि सन्दे शहरुको प्रसारका लार्र् सर्न्वय र्नि र्ार्िर्नदे शन र्नुि हुनेि। यो
सं रचनाले सञ्चार रणनीर्त तथा सम्िद्ध कायियोजनाको कायािन्वयन सुर्नक्षश्चत र्निाेि। यसले

सञ्चार सुँर् सम्िक्षन्ित सिै र्र्तष्ट्रवर्िहरुका लार्र् केन्र र्िन्दुको रुपर्ा कायि र्नेि। यसर्ा
सरकारी कर्िचारी, िाह्य परार्शिदाता र र्िज्ञहरु सं लग्न हुनेिन्।

सञ्चारको प्रभावकाररता सुर्नक्षश्चन र्नि केन्रीय स्तरर्ा सूचना तथा सञ्चार शािा र प्रार्िकरणका

ष्ट्रवर्भन्न कायािलयर्ा सूचना तथा सञ्चार डे क्स स्थापना र्ररएको ि। यो सं रचनाको र्ुख्य कायि
प्रार्िकारद्धारा िनाइएका नीर्त तथा कायिष्ट्रवर्िसुँर् सम्िक्षन्ित र्हत्वपूण ि सन्दे शहरु प्रचारप्रसार र्ने
तथा सञ्चार रणनीर्त तथा सम्िद्ध कायियोजनाको कायािन्वयन सुर्नक्षश्चतका र्नुि हुनेि।

प्रार्िकरणले एउटा पेशाष्ट्रवद्ले जस्तै सञ्चार सञ्चालनको र्नेि। प्रर्ुि कायिकारी अर्िकृत प्रर्ुि
सं चारकताि हुनेिन् भने सञ्चारका कायािलयका लार्र् कर्सेकर् एक जना प्रविा (सञ्चार प्रर्ुिका

रुपर्ा) एक सूचना अर्िकारी, एकजना सञ्चार ष्ट्रवज्ञ र र्डक्षजटल त्यांक र ष्ट्रर्ल्डस्तरको सञ्चारको
क्षजम्र्ेवारी सम्हाल्न प्राष्ट्रवर्िक कर्िचारीको व्यवस्थापन र्नुि र्ररनेि। सञ्चार कायािलयलाई
आवश्यकता अनुसार सार्ग्री÷उत्पादन टोलीसम्र् पहुुँच प्रदान र्ररनेि।
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यसिाहेक, रणनीर्तक तहर्ा सन्दे शहरुको ष्ट्रवकास तथा प्रसार प्रष्ट्रक्रयालाई र्ार्िर्नदे शन र्नि प्रार्िकरण
कायिकारी सर्र्र्त सदस्यको नेतत्ृ वर्ा एउटा सञ्चार उपसर्र्र्त र्ठन र्ररएको ि। यो सर्र्र्तको
िैठक आवश्यकताअनुसार िस्नेि। त्यसै र्री, प्रविाको नेतत्ृ वर्ा सञ्चार कायि सर्ूह र्ठन र्ररएको
ि जसले सम्िक्षन्ित सञ्चार सार्ग्रीको आवश्यक जाुँच र्ने र पुनर्निर्ािण प्रर्र्तलाई र्निािि ढङ्गले
अक्षघ िढाउन अन्तर–सरकारी सञ्चारलाई सुर्नक्षश्चत र्नेि। सञ्चार उपसर्र्र्त र सञ्चार कायि
सर्ूहको सं रचना र्नम्नानुसार हुनेिः
क) सञ्चार उपसर्र्र्त
अ) सदस्य, राष्ट्रिय पुनर्निर्ािण प्रार्िकरण, कायिकारी सर्र्र्त

अध्यक्ष

आ) सदस्य, राष्ट्रिय पुनर्निर्ािण प्रार्िकरण, कायिकारी सर्र्र्त

सदस्य

इ) सक्षचव, राष्ट्रिय पुनर्निर्ािण प्रार्िकरण

सदस्य सक्षचव

ि)

सञ्चार कायि सर्ुह

अ) प्रविा, राष्ट्रिय पुनर्निर्ािण प्रार्िकरण ( सह–सक्षचव)

सं योजक

आ) प्रर्ुि, नीर्त अनुर्र्न, सर्न्वय तथा सार्ाक्षजक ष्ट्रवकास र्हाशािा

सदस्य

इ) र्िज्ञ, (आवश्यकताअनुसार) राष्ट्रिय पुनर्निर्ािण प्रार्िकरणद्वारा र्नयुि

सदस्य

ई) प्रर्ुि, सञ्चार तथा सूचना शािा, राष्ट्रिय पुनर्निर्ािण प्रार्िकरण,

सदस्य

उ) सह–प्रविा, राष्ट्रिय पुनर्निर्ािण प्रार्िकरण, (उपसक्षचव)

सदस्य–सक्षचव

ऊ) र्र्र्डया तथा सञ्चार सर्ूह, , राष्ट्रिय पुनर्निर्ािण प्रार्िकरण,

आर्क्षन्त्रत

ुँ
७. राष्ट्रिय पुनर्निर्ािण प्रार्िकरणका अन्य र्हाशािाहरु तथा कायिहरुसर्
सर्न्वय
सूचना व्यवस्थापन शािाले अन्य र्हाशािाहरुसुँर् र्नकट सर्न्वयर्ा रही कार् र्नेि। िजेट तथा

र्िकास सहायता सर्न्वय शािा र नीर्त, अनुर्र्न, सर्न्वय तथा सार्ाक्षजक र्िकास शािासुँर् र्नकट
भएर कार् र्ने र्री प्रार्िकरणर्ा एउटा यस्तो सं यन्त्र िनाइनेि ता ष्ट्रक प्रभाष्ट्रवत क्षेत्रका नार्ररकहरु
सुसूक्षचत हुनेिन् र प्रार्िकरणले उपलव्ि र्राउने से वाहरुर्ा सहज पहुुँच पुग्नेि।
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