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र्न्िव्य 

 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको आर्थिक वषि २०७४÷७५ का गर्िष्ट्रवर्ि र सम्पाददि कार्हरुको 
प्रगर्ि एविं अन्य सचुनारू्लक सार्ग्रीहरु सरे्टेर “वाष्ट्रषिक प्रर्िवेदन’’ प्रकाश्विि गनि लागेकोर्ा 
खसुी लागेको छ । 

 

२०७२ साल पसु १० गिे राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको स्थापना भएपर्छ पनुर्निर्ािण िथा 
पनुस्थािपनाका कायिहरु व्यवश्वस्थि रुपर्ा अश्वि बढ्ने आिार ियार भएको हो । प्रार्िकरणको 
अथक प्रयास, नेपाल सरकारको प्राथर्र्किा र सम्बद्ध सरोकारवालाहरुको पहलका कारण 
पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपनाका कायिहरुले गर्ि र्लएको अवस्था छ ।   

  

पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपनार्ा भएका प्रगर्ि, एक वषिको अवर्िर्ा ियार भएका पनुर्निर्ािण 
सम्बश्वन्ि दस्िावेजहरु, केन्र िथा श्वजल्ला िहबाट भए गरेका कार्हरुको प्रगर्िको र्सलर्सलेवार 
प्रस्िरु्ि, प्रर्खु सरोकारवाला र्नकायबाट भएका कार्हरु िथा पनुर्निर्ािणका लार्ग हािेर्ालो गदै 
ष्ट्रवर्भन्न स्वदेिी िथा ष्ट्रवदेिी सिंस्थाहरुले र्नवािह गरेका भरू्र्का िथा सर्दुायस्िरर्ा भए गरेका 
पनुर्निर्ािण सम्बन्िी कायिहरुको जानकारी सरे्ष्ट्रटएकोले २०७२ साल बैिाख १२ गिे र 
त्यसपर्छको पराकम्पले परु् याएको षर्िको पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको चासो राख्न ेसबैका लार्ग 
यो वाष्ट्रषिक प्रर्िवेदन उपयोगी हनुे ष्ट्रविास र्लएको छु ।  

 

 

 

         सिुील ज्ञवाली  
प्रर्खु कायिकारी अर्िकृि 

  

फोन निं.  01-4211103 
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र्र्र्ि : २०७५।०६।२८ 

र्न्िव्य 

 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणले आर्थिक वषि २०७४÷७५ र्ा सम्पन्न गरेका सम्पाददि कायिहरुको 
प्रगर्ि सष्ट्रहि िोष्ट्रकएको कायिहरु सम्पादन गदाि आइपरेका सर्स्याहरु र िी सर्स्याहरु सर्ािान 
गनि भएका प्रयासहरु सरे्ि सरे्टेर “वाष्ट्रषिक प्रर्िवेदन’’ प्रकािन गनि लागेकोर्ा खसुी लागेको 
छ।   
 

२०७२ को भकूम्पले र्ानवीय िथा भौर्िक षर्ि परु् याएको र्थयो । भौर्िक षर्ि भएका र्नजी 
आवास िथा अन्य पूवाििारहरुको पनुर्निर्ािण कायिलाई र्नरन्िरिा ददन सर्न्वय िथा श्रोिको 
व्यवस्थापन राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणले गदै आएको छ ।  

 

सरकारी, गैरसरकारी िथा र्नजी षेत्रको सहभार्गिार्ा ष्ट्रवगि ३ वषि देश्वख पनुर्निर्ािण िथा 
पनुस्थािपना कायि भैरहेको छ । यस पसु्िकर्ा आ.व. २०७४÷७५ र्ा पनुर्निर्ािण िथा 
पनुस्थािपनाको लार्ग गररएका कायिहरु, बजेट व्यवस्थापन, नीर्िगि र्नणियहरु र कायािन्वयनको 
अवस्था लगायि सरे्ष्ट्रटएका छन ्। पनुर्निर्ािण सम्बन्िी चासो राख्न ेव्यश्वि, सिंस्था सबैलाई यो 
प्रकािन उपयोगी हनुेछ भने्न आिा र्लएको छु ।  

 

अन्त्यर्ा, वाष्ट्रषिक प्रर्िवेदन प्रकाश्विि गने कायिर्ा सिंलग्न सहसश्वचव श्री सनि के.सी. लगायि 
वहााँसाँग कार् गने सबै सरू्ह िथा यसर्ा सहयोग पयुाउन ेसवैर्ा िन्यवाद ददन चाहन्छु ।  
 

 

 

अजुिन कुर्ार काकी  

          सश्वचव 
  

फोन निं.  01-4211103 

01-4211196 
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01-4211465 
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कायिकारी सारािंि 
२०७२ बैिाख १२ गिेको ष्ट्रवनािकारी भकूम्प र त्यसपश्चािका पराकम्पका कारण षर्िग्रस्ि 

भएका व्यश्विगि िथा साविजर्नक सिंरचनाहरुको र्छटो, छररिो र दररलो गरी पनुर्निर्ािणको लार्ग 

गररएको भकूम्प पश्चािको आवश्यकिा आिंकलन (ष्ट्रपर्डएनए) प्रर्िवेदनले औल्याए बर्ोश्वजर् 
पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना कायिको सिंयोजन, नीर्ि र्नर्ािण िथा यथासर्यरै् र्नदेश्विि ढिंगले कायि 
सम्पादन गनिका लार्ग एक स्वायत्त र अर्िकार सम्पन्न र्नकायका रुपर्ा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण 
प्रार्िकरणको स्थापना गनुिपने प्राविान बर्ोश्वजर् राष्ट्रिय पनुर्निर्ाण प्रार्िकरणको स्थापना र्र्र्ि 
२०७२ पौष १० गिे भएको हो ।राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण स्थापना भए पश्चाि षर्िग्रस्ि 
व्यश्विगि िथा साविजर्नक सिंरचनाहरुको  र्छटो, छररिो र दररलो पनुर्निर्ािणको लार्ग आवश्यक 
पने ष्ट्रवर्भन्न नीर्ि, र्नयर्, र्नयर्ावली, कायिष्ट्रवर्ि, र्ापदण्ड र र्नदेश्विकाहरु ियार पारी 
कायािन्वनर्ा ल्याएको छ । 

भकूम्पबाट बढी षर्ि पगेुका व्यश्विगि िथा साविजर्नक सिंरचनाहरुको पनुर्निर्ािण गनिको लार्ग 
श्विषा र्न्त्रालय, िहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालय, सिंस्कृर्ि, पयिटन िथा नागररक उड्यन र्न्त्रालय र 
सिंिीय र्ार्र्ला िथा स्थानीय ष्ट्रवकास र्न्त्रालय अन्िगिि केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई 
स्थापना गरी र कर् षर्ि पगेुका षेत्रर्ा सम्वश्वन्िि र्न्त्रालय िथा ष्ट्रवभागबाट पनुर्निर्ािणको कायि 
अगार्ड बढाइएकोर्ा र्नजी आवास पनुर्निर्ािण, ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािण र सरकारी एविं स्वास््य 
सिंस्थाका भवनहरुको पनुर्निर्ािणको लार्ग प्रार्िकरण अन्िगिि केन्रीय आयोजना कायािन्वयन 
ईकाई अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार,  केन्रीय आयोजना कायािन्वयन ईकाई श्विषा 
र केन्रीय आयोजना कायािन्वयन ईकाई भवन रहने व्यवस्था २०७४ चैत्र २० को र्नदेिक 
सर्र्र्िले गरेको छ र बााँकी कार् सम्बश्वन्िि र्न्त्रालय िथा ष्ट्रवभागबाट गररने व्यवस्था 
र्र्लाइएको छ ।  

ष्ट्रवस्ििृ िरिरुी सभेषणबाट २०७५ आषाढ र्सान्िसम्र् ७ लाख २६ हजार ७ सय ३८ जना 
िरपररवारहरु र गनुासो फछियौटबाट ८० हजार ७ सय ४८ गरी जम्र्ा ८ लाख ७ हजार ४ 
सय ८६ जना िरिरुीहरु िीन लाख रुपैयााँ र्नजी आवास अनदुान प्राप्त गने सूचीर्ा परेका छन।् 
२०७५ आषाढ र्सान्िसम्र् ७ लाख २२ हजार १९ लाभग्राही िरिनीहरुसाँग नीश्वज आवास 
अनदुान सम्झौिा गरी ७ लाख १३ हजार ८ सय ९३ जना िरिनीहरुको बैक खािार्ा पष्ट्रहलो 
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ष्ट्रकस्िा बापिको रु. ५० हजार रुपैयााँ जम्र्ा गररएको छ । त्यसैगरी २०७५ आषाढ 
र्सान्िसम्र्र्ा ४ लाख ६४ हजार ३ सय ९१ जना िरिनीहरुलाई दोस्रो ष्ट्रकस्िा बापिको  रु 
१ लाख ५० हजार रुपैँया बैंक खािा र्ाफि ि ष्ट्रविरण गररएको छ भने २ लाख २१ हजार ७ 
सय ७६ जना िरिनीहरुलाई िेस्रो ष्ट्रकस्िा बापिको रु १ लाख रुपैया बैंक खािा र्ाफि ि 
ष्ट्रविरण गररएको छ ।  

भकूम्पबाट आिंश्विक षर्ि भएका र्नजी आवास प्रवलीकरणको लार्ग दईु ष्ट्रकस्िार्ा रु ५० 
हजारको दरले प्रवलीकरण अनदुान ददन ेव्यवस्था रहेको छ । अनदुान सम्झौिा सम्पन्न भएपर्छ 
प्रवलीकरण लाभग्राहीलाई ५० हजार र प्रवलीकरण सम्पन्न गरेपर्छ दोस्रो ष्ट्रकस्िाको ५० हजार 
रकर् ष्ट्रविरण गररनेछ। आ.व. २०७४/७५ को अन्िसम्र् ५२ हजार ५४ जना प्रवलीकरण 
लाभग्राही पष्ट्रहचान भएकोर्ा ८ हजार ८ सय ३३ जनासाँग सम्झौिा गरी ७ हजार ४ सय ३१ 
जना प्रवलीकरण लाभग्राहीलाई पष्ट्रहलो ष्ट्रकस्िा बापिको रु. ५० हजार रकर् ष्ट्रविरण गररएको 
छ।  

आ.व. २०७४/७५ को अन्िसम्र् जम्र्ा १०७५ बस्िीहरुको भौगर्भिक अध्ययन सम्पन्न 
गररएको छ जसर्ा २६१ वटा बस्िीहरु स्थानान्िरण गनुिपने, ३५१ वटा बस्िीहरुर्ा सरुषाका 
उपायहरु अवलम्बन गनुिपने र बााँकी ४६३ वटा बस्िीहरु सरुश्वषि रहेको ष्ट्रववरण प्राप्त भएको 
छ । स्थानान्िरण गनुिपने बस्िीका लाभग्राहीहरु आफै अन्यत्र स्थानान्िरण हनु चाहेर्ा जग्गा 
खररदको लार्ग थप रु.२ लाख अनदुान ददन ेव्यवस्था अनसुार १ हजार १ सय ९९ जनाले दईु 
लाख रुपैयााँ अनदुान र्लएका छन ्। 

भकूम्पका कारण कररव ७ सय ५३ वटा परुािाश्वत्वक िथा सािंस्कृर्िक र्हत्व बोकेका 
सम्पदाहरु पूणि रुपर्ा षर्िग्रस्ि भएकोर्ा परुाित्व ष्ट्रवभागबाट आ. व. २०७४/७५ को 
अन्िसम्र्र्ा १८५ वटा सम्पदाहरुको पनुर्निर्ािण सम्पन्न गररएको छ भन े ३०९ वटाको 
पनुर्निर्ािण कायि जारी रहेको छ ।  

आ.व. २०७४/७५ सम्र्र्ा १६ वटा सरकारी भवनहरुको नयााँ पनुर्निर्ािण कायि सम्पन्न भएको 
छ भने थप १२६ वटा सरकारी भवनहरुको पनुर्निर्ािण कायि िरुु भएको छ । र्र्िि िथा 
प्रवलीकरण कायिक्रर्िफि  २३२ वटा सरकारी भवनहरुको र्र्िि िथा प्रवलीकरणको कायि 
सम्पन्न गररएको छ भन े१९ वटाको र्र्िि िथा प्रवलीकरण कायि अश्वन्िर् चरणर्ा पगेुको छ ।  
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आ.व. २०७४/७५ र्ा थप १ हजार ३ सय ६० ष्ट्रवद्यालय भवनहरुको पनुर्निर्ािण कायि सम्पन्न 
भई हालसम्र् 3 हजार 8 सय 16 ष्ट्रवद्यालयहरुको पनुर्निर्ािण कायि सम्पन्न भएको छ। 
त्यसैगरी अन्य १ हजार ८ सय ८० वटा ष्ट्रवद्यालयहरुको पनुर्निर्ािण कायि जारी रहेको छ भन े
४८९ ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािणको लार्ग छनौट कायि सम्पन्न भएको छ।  

गैर सरकारी सिंस्था पररचालन र्नदेश्विकार्ा रहेको व्यवस्था अनसुार र्नजी आवास पनुर्निर्ािण, 

स्कूल, स्वास््य सिंस्था, खानेपानी, जीष्ट्रवकोपाजिन लगायिका हालसम्र् २ सय २ वटा गैर सरकारी 
सिंिसिंस्थाहरुको २ सय ९७ वटा पररयोजना प्रस्िावहरु स्वीकृि भएका छन ्। 
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१.  पररचय 

१.१ पषृ्ठभरू्र् 

र्ब. सिं. २०७२ बैिाख १२ गिे िर्नवारका ददन गोरखा श्वजल्लार्ा केन्रर्बन्द ुपारेर गएको ७.६ 
रेक्टर स्केलको ष्ट्रवनािकारी भकूम्पको िक्का र लगतै्त बैिाख २९  र्ा गएको ७.३ रेक्टर स्केल 
लगायिका पराकम्पहरुले नपेालले िेरै जनिनको षर्ि व्यहोनुि पर् यो। काठर्ाडउ उपत्यकाका 
ऐर्िहार्सक स्थल र राष्ट्रिय सम्पदा स्थलहरुर्ा षर्ि पगेुको छ। यसको ष्ट्रवनािकारी प्रभाव ३१ 
श्वजल्ला सम्र् फैर्लयो।भकूम्प लगतै्त राष्ट्रिय योजना आयोगको अगवुाइर्ा ष्ट्रवपद् पश्चािको 
आवश्यकिा आाँकलन गररयो। अथि र्न्त्रालयले भकूम्पोत्तर पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनका लार्ग 
चाष्ट्रहने रकर् सिंकलन गनि दािा सम्रे्लन गर् यो र ष्ट्रवकास साझेदारहरुबाट कररब रु ४.१ खबि 
बराबरको वचनबद्धिा प्राप्त गर् यो। भकूम्प गएको कररब ९ र्ष्ट्रहना पर्छ बल्ल प्रार्िकरणको 
सिंस्थागि स्थापना भयो।प्रार्िकरणले ष्ट्रवपद् पर्छको पनुर्निर्ािण िथा पनुलािभ कायिढााँचा ियार गरी 
र्ब. सिं. २०७३ साल बैिाख ३० र्ा साविजर्नक गर् यो र भकूम्पोत्तर पनुर्निर्ािण, पनुस्थािपना र 
पनुलािभका लार्ग कररब रु. ९ खबि ३८ अबि बराबरको रकर् आवश्यक पने अनरु्ान गररयो। 

१.२ भकूम्पबाट षर्िको सिंश्वषप्त ष्ट्रववरण 

भकूम्पका कारणले ८,७९० जनाले ज्यान गरु्ाए भने २२,३०० भन्दा बढी िाइिे हनु 
पगेु।भकूम्प प्रभाष्ट्रवि ३१ श्वजल्लार्ा गररएको ष्ट्रवस्ििृ िरिरुी सभेषणले झण्डै ८ लाख र्नजी िर 
भत्केको वा षर्ि भएको देश्वखयो।  त्यसैगरी २,६५६ सरकारी भवनहरुर्ा ठूलो षर्ि  र 
३,६२२ सरकारी भवनर्ा आिंश्विक रुपर्ा षर्ि पगु्न गयो भने ८,६८० वटा ष्ट्रवद्यालयहरु िथा 
दजिनउको सिंख्यार्ा ष्ट्रविष्ट्रवद्यालयका भवनहरुको पनुर्निर्ािण गनुिपने देश्वखयो।नेपालको इर्िहास र 
सिंस्कृर्ि झल्काउने र पयिटकको आकषिण केन्रको रुपर्ा रहेका ७५० परुािाश्वत्वक सम्पदाहरु, 

कररब १,२०० गमु्बाहरु र १,१९७ वटा स्वास््य सिंस्थाहरुको पनुर्निर्ािण गनुिपने देश्वखयो। 
ष्ट्रवर्भन्न श्वजल्लार्ा गरी ४,५४५ खानेपानी सिंरचनाहरुको र्र्िि सिंभार गनुि पने अवस्था र्सजिना 
भएको छ  भन े ३ वटा रणनैर्िक सडक िथा ५० वटा ग्रार्ीण सडकहरुको पनुर्निर्ािण गनुिपने 
अवस्था छ। जम्र्ा ६६२ वटा स्थानर्ा गररएको भौगर्भिक सभेषणबाट १३६ वटा वस्िीहरु 
स्थानान्िरण गनुिपने देश्वखएको छ। लाखौ पररवारको जीष्ट्रवकोपाजिनको र्ाध्यर्हरुको पनुस्थािपना 
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गदै सर्दुायको ष्ट्रवपद् उत्थानिीलिा वृष्ट्रद्ध गनि, अझ सरुश्वषि र बर्लयो पनुर्निर्ािण गनि िथा सबै 
षर्िग्रस्ि सिंरचनाहरुको पनुर्निर्ािणका लार्ग आवश्यक पने १ लाख भन्दा बढी दष जनिश्विको 
उत्पादन गनि पयािप्त सीप ष्ट्रवकास िार्लर्हरु सञ्चालन गनुिपने अवस्था छ। यी कायिका लार्ग 
राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणले ष्ट्रवकास साझेदारहरु, र्नजी षेत्र, गैरसरकारी सिंस्थाहरु, स्थानीय 
िह, सार्दुाष्ट्रयक सिंस्थाहरु र प्रत्येक नेपाली िरपररवारसाँग सहकायि गरेर पनुर्निर्ािणको 
र्हाअर्भयान चलाइरहेको छ। 

१.३ राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको गठन 

सम्वि\ २०७२ बैिाखर्ा गएको ष्ट्रवनािकारी भकूम्पको प्रभावबाट षर्िग्रस्ि सिंरचनाको 
दीगो, दररलो र योजनाबद्धरूपर्ा यथािीघ्र र्नर्ािण कायि सम्पन्न गनि िथा भकूम्पबाट ष्ट्रवस्थाष्ट्रपि 
भएका व्यश्वि र पररवारको पनुवािस िथा स्थानान्िरण गरी राष्ट्रिय ष्ट्रहि प्रवद्धिन िथा सार्ाश्वजक 
न्याय प्रदान गनि अर्िकारसम्पन्न राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको स्थापना गनि नेपालको 
सिंष्ट्रविानको िारा २९६ को उपिारा (१) बर्ोश्वजर्को व्यवस्थाष्ट्रपका सिंसद्ले भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि 
सिंरचनाको पनुर्निर्ािण गने सम्बन्िी ऐन, २०७२ बनाएको छ ।उि ऐनको दफा ३ बर्ोश्वजर् 
भकूम्पबाट भएको षर्िको पनुर्निर्ािणको लार्ग राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण स्थापना गररएको 
छ। प्रार्िकरणको कायिषेत्र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रर्ा सूचना प्रकािन गरी िोष्ट्रकए 
बर्ोश्वजर् हनु े व्यवस्था छ । प्रार्िकरणको कायािवर्ि पााँच वषिको हनुेछ । कुनै कारणले सो 
अवर्िर्ा पनुर्निर्ािणको कार् सम्पन्न नभएर्ा नेपाल सरकारले प्रार्िकरणको कायािवर्ि एक वषिको 
लार्ग थप गनि वा प्रार्िकरणले गरी आएको यस ऐन बर्ोश्वजर्को कार् अन्य र्नकायले गने गरी 
आवश्यक व्यवस्था गनि सष्ट्रकने छ । प्रार्िकरणको कायािवर्ि सर्ाप्त भएपर्छ प्रार्िकरणको हक, 
दाष्ट्रयत्व र सम्पश्वत्त नेपाल सरकारर्ा रहनेछ । प्रार्िकरणको सश्वचवालय र्सिंहदरबार काठर्ाडौँर्ा 
रहेको छ । 

१.४ राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको कार्, कििव्य र अर्िकार  

भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्िी ऐन, २०७२ को दफा ४ 
बर्ोश्वजर् प्रार्िकरणको कार्, कििव्य र अर्िकार देहायबर्ोश्वजर् रहेको छ ।  

क) भकूम्पबाट भएको षर्िको यष्ट्रकन गने, गराउने ।  
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ख) भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि षते्र िोक्नको लार्ग नेपाल सरकारसर्ष र्सफाररि गने ।  

ग) पनुर्निर्ािणको प्राथर्र्किा र्निािरण गने ।  

ि) पनुर्निर्ािणको लार्ग आवश्यक नीर्ि, योजना, बजेट िथा कायििार्लका सष्ट्रहिको कायिक्रर् 
स्वीकृि गने, 

ङ) पनुर्निर्ािण सम्बन्िी आयोजना स्वीकृि गने । 

च) पनुर्निर्ािण सम्बन्िी कार् गने¸ गराउने ।  

छ) पनुर्निर्ािण, एकीकृि बस्िी िथा एकीकृि आवास सम्बन्िी ष्ट्रवकास लगायिका योजना वा 
कायिक्रर् कायािन्वयनको लार्ग जग्गा प्रार्प्त गनुि पने भएर्ा यस ऐन बर्ोश्वजर्को 
कायिष्ट्रवर्ि अपनाई जग्गा प्रार्प्त गने वा त्यस्िो कार्को लार्ग कुनै पदार्िकारीलाई 
श्वजम्रे्वारी ददन े। 

ज) एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास, एकीकृि आवास ष्ट्रवकास (हाउस परु्लङ), पनुस्थािपना िथा 
स्थानान्िरणका लार्ग आवश्यक र्ापदण्ड बनाई उपरय्िु स्थानको पष्ट्रहचान गने र 
सोको योजना िजुिर्ा गरी कायािन्वयन गने, गराउने ।  

झ) पनुर्निर्ािण वा एकीकृि बस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी आयोजना वा कायिक्रर् कायािन्वयनका 
लार्ग कुनै व्यश्विले गरेको वा गनि लागेको कुनै कार् रोक्ने वा िोष्ट्रकएको गणुस्िर, 
र्ापदण्ड वा ष्ट्रवर्िबाट र्ात्र त्यस्िो कार् गनि सम्बश्वन्िि व्यश्विलाई आदेि ददने । 

ञ) पनुर्निर्ािणको लार्ग कुनै व्यश्विको भौर्िक सिंरचना हटाउन आवश्यक भएर्ा प्रचर्लि 
कानूनबर्ोश्वजर् षर्िपूर्िि ददई हटाई ददन सम्बश्वन्िि र्नकायलाई आदेि ददने ।   

ट) श्विषा, स्वास््य, कृष्ट्रष, उद्योग, रोजगारी िथा पनुर्निर्ािणको लार्ग आवश्यक पने 
जनिश्वि ष्ट्रवकास¸ पनुर्निर्ािण र पनुस्थापनासाँग सम्बश्वन्िि कायिक्रर् ियार गरी लागू गने, 
गराउन े।  

ठ) पनुर्निर्ािण गने श्वजम्रे्वारी पाएको र्नकायलाई आवश्यक पने बजेट िथा अन्य स्रोि 
सािन उपलब्ि गराउने ।  

ड) पनुर्निर्ािणको लार्ग आवश्यकिा अनसुार गैर सरकारी सिंस्था, र्नजी षते्र वा सर्दुायलाई 
पररचालन गने ।  
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ढ) आवश्यकिा अनसुार सरकारी, र्नजी वा गैरसरकारी षेत्र, सर्दुाय वा नेपालश्वस्थि 
ष्ट्रवदेिी सिंि सिंस्थासाँगको सहकायिर्ा उपयिु ष्ट्रवर्ि चयन गरी पनुर्निर्ािणको कायि गने, 
गराउने ।  

ण) पनुर्निर्ािण सम्बन्िी कायिलाई प्रभावकारी बनाउन ष्ट्रवर्भन्न र्नकायबीच सर्न्वय गने ।  

ि) पनुर्निर्ािणको कार्र्ा सिंलग्न र्नकायको षर्िा ष्ट्रवकास गने, गराउने ।  

थ) पनुर्निर्ािणको लार्ग आर्थिक स्रोि जटुाउन े िथा सोको प्रभावकारी उपयोगको व्यवस्था 
गने, गराउन े।  

द) षर्िग्रस्ि वा जोश्वखर्यिु भौर्िक सिंरचनाको प्राष्ट्रवर्िक जााँच गरी वा गराई त्यस्िो 
भौर्िक सिंरचना हटाउन वा भत्काउन सम्बश्वन्िि व्यश्विलाई आदेि ददन े र त्यसरी 
सिंरचना नहटाए वा नभत्काएर्ा त्यस्िो सिंरचना आफैं ले हटाउने वा भत्काउने र त्यास्िा 
सिंरचना हटाउाँदा वा भत्काउाँदा लागेको वास्िर्बक खचि सम्बश्वन्िि िनीबाट सरकारी 
बााँकी सरह असलु उपर गनि सम्बश्वन्िि र्नकाय वा पदार्िकारीलाई आदेि ददन,े 

 िर िोष्ट्रकएबर्ोश्वजर् आर्थिक रुपले ष्ट्रवपन्निाका कारण त्यस्िो सिंरचना िनी 
आफैले हटाउन वा भत्काउन नसक्ने भएर्ा प्रार्िकरणले सरकारी खचिर्ा सो सिंरचना 
हटाउन वा भत्काउन कुनै र्नकाय वा पदार्िकारीलाई र्नदेिन ददन सक्नेछ । 

ि) प्रार्िकरणको र्नदेिन बर्ोश्वजर् भए गरेका कार्, कारवाहीको अवश्यकिा अनसुार 
र्नरीषण, जााँच िथा अनगुर्न गने, गराउन,े 

न) भकूम्प प्रभाष्ट्रवि षेत्रर्ा पनुर्नर्ािण सम्बन्िी अन्य कायि गने, गराउने ।  

१.५ राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको कायिषते्र  

नेपाल सरकारले भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्िी ऐन, 
२०७२ को दफा ३ को उपदफा (२) बर्ोश्वजर् देहायका एकिीस श्वजल्लाहरुलाई 
राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको कायिषेत्र िोक्ने र्नणिय गरेको छ । 
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अर्ि प्रभाष्ट्रवि (क) प्रभाष्ट्रवि (ख) कर् प्रभाष्ट्रवि (ग) 
१. दोलखा १५. लर्जङु्ग २६. म्याग्दी 
२. र्सन्िपुाल्चोक १६. श्वचिवन २७. अिािखााँची 
३. गोरखा १७. िनहुाँ २८. नवलपरासी 
४. नवुाकोट १८. खोटाङ २९. भोजपरु 

५. रसवुा १९. स्याङजा ३०. िनकुटा 
६. िाददङ्ग २०. पाल्पा ३१. सिंखवुासभा 
७. काभ्रपेलाञ्चोक २१. बाग्लङु  

८. रारे्छाप २२. गलु्र्ी  

९. भिपरु २३. सोलखुमु्ब ु  

१०. ओखलढुङ्गा २४. कास्की  

११. र्सन्िलुी २५. पविि  

१२. लर्लिपरु   

१३. काठर्ाडौँ   

१४. र्कवानपरु   
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२. सिंगठन सिंरचना र िी सिंगठनका कायाित्र्क व्यवस्थाहरु 

२.१ राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको  केन्रीय सिंरचना 

भकूम्पबाट भएको साविजर्नक एविं र्नजी सिंरचनाहरुको षर्ि रू्ल्यािंकन गने,  पनुर्निर्ािणका लार्ग 
नीर्ि, कायिक्रर् र कायियोजना वनाई कायािन्वयनर्ा ल्याउने िथा सम्वश्वन्िि सरोकारवालासाँग 
सर्न्वय गरी सर्यरै् पनुर्निर्ािणको कायि सम्पन्न गने रू्लभिू कायिहरु रहेको प्रार्िकरणलाई 
हााँक्नका लार्ग देहायवर्ोश्वजर्का िीनवटा सिंरचनागि सिंयन्त्रको व्यवस्था भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि 
सिंरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्िी ऐन, २०७२ ले गरेको छ । 

२ .१.१ राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण परार्िि पररषद्  

र्नदेिक सर्र्र्िलाई पनुर्निर्ािण सम्बन्िी नीर्ि िथा योजना ियार गने सम्बन्िर्ा 
परार्िि ददन ेप्रयोजनको लार्ग एक राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण परार्िि पररषद् रहन ेव्यवस्था छ । 

(क)  प्रिानर्न्त्री अध्यष 

(ख)  व्यवस्थाष्ट्रपका सिंसदको ष्ट्रवपषी दलको नेिा उपाध्यष 

(ग) प्रिानर्न्त्रीले िोकेका र्न्त्रीहरु सदस्य 

(ि) पूवि प्रिानर्न्त्रीहरु सदस्य 

(ङ) व्यवस्थाष्ट्रपका सिंसदर्ा प्रर्िर्नर्ित्व गने राजनैर्िक दलका प्रर्खुहरु सदस्य 

(च) भकूम्प प्रभाष्ट्रवि श्वजल्लाबाट व्यवस्थाष्ट्रपका सिंसदर्ा प्रर्िर्नर्ित्व गने 
सदस्यहरुर्ध्ये सर्ावेिी र्सद्धान्िको आिारर्ा प्रत्येक श्वजल्लाबाट 
प्रर्िर्नर्ित्व हनुे गरी परार्िि पररषदबाट र्नोर्नि चौि जना 

 
 

सदस्य 

(छ) प्रर्खु कायिकारी अर्िकृि सदस्य 

(ज) राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यष सदस्य 

(झ) नेपाल सरकारको र्खु्य सश्वचव  सदस्य 

(ञ) प्रिानसेनापर्ि, नेपाली सेना सदस्य 

(ट) नेपाल राि बैंकको गभनिर सदस्य 
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(ठ) प्रिानर्न्त्रीले िोकेका नेपाल सरकारका सश्वचवहरु सदस्य 

(ड) प्रहरी र्हार्नररषक, नेपाल प्रहरी सदस्य 

(ढ) सिस्त्र प्रहरी र्हार्नरीषक, सिस्त्र प्रहरी बल, नेपाल सदस्य 

(ण) ष्ट्रविष्ट्रवद्यालय, गैर सरकारी सिंस्था, नागररक सर्ाज वा र्नजी षेत्रका  
ष्ट्रवज्ञहरुर्ध्येबाट प्रर्िर्नर्ित्व हनुे गरी नेपाल सरकारले र्नोनीि 
गरेका कश्वम्िर्ा दईु र्ष्ट्रहलासष्ट्रहि पााँच जना 

 
 

सदस्य 

(ि) सश्वचव सदस्य-सश्वचव 

२.१.२ र्नदेिक सर्र्र्ि  
प्रार्िकरणको केन्रीय र्नकायको रुपर्ा कायि गनि देहायबर्ोश्वजर्को र्नदेिक 

सर्र्र्िको व्यवस्था गररएको छ। 

(क) प्रिानर्न्त्री                – अध्यष 

(ख) व्यवस्थाष्ट्रपका –सिंसद्को प्रर्खु ष्ट्रवपषी दलको नेिा 
वा र्नजले िोकेको उपनेिा, व्यवस्थाष्ट्रपका-सिंसद्को 
सदस्य रहेको पूवि प्रिानर्न्त्री, पूवि सभार्खु, पूवि 
उपप्रिानर्न्त्री वा सिंवैिार्नक पररषद्को पूवि 
सदस्यर्ध्येबाट एकजना 

 

 

 

 

–उपाध्यष 

(ग) प्रिानर्न्त्रीले िोकेको दईु जना र्न्त्री                  –सदस्य 
(ि) प्रर्खु कायिकारी अर्िकृि                  – सदस्य 

)ङ(  राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यष                 –सदस्य 
(च)   नेपाल सरकारको र्खु्य सश्वचव                  – सदस्य 
(छ) पूवाििार ष्ट्रवकास िथा इश्वन्जर्नयररङ्ग, कानून, 

अथििास्त्र, व्यवस्थापन, भगूोल, भगूभििास्त्र, परुाित्व 
वा ष्ट्रवकास योजना ष्ट्रवषयर्ा नेपाल सरकारबाट 
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र्ान्यिा प्राप्त ष्ट्रविष्ट्रवद्यालयबाट स्नािकोत्तर गरी 
राष्ट्रिय, अन्िरािष्ट्रिय षते्रका पररयोजना लगायि 
सम्बश्वन्िि षेत्रर्ा कश्वम्िर्ा दि वषिको अनभुव 
हार्सल गरेको ष्ट्रवज्ञर्ध्येबाट सर्ावेिी र्सद्धान्िको 
आिारर्ा नेपाल सरकारले र्नोनीि गरेका िीन जना                               

 

             

– सदस्य 

(ज) सश्वचव   – सदस्य सश्वचव 

२.१.३ कायिकारी सर्र्र्ि  
प्रार्िकरणलाई िोष्ट्रकएको कार्, कििव्य र अर्िकारको प्रयोग र पालना गनि 

गराउन देहाय अनसुारको एक कायिकारी सर्र्र्ि रहने व्यवस्था छ । 

(क) प्रर्खु कायिकारी अर्िकृि – अध्यष 

(ख) नेपाल सरकारको र्खु्य सश्वचवले िोकेको प्रिानर्न्त्री िथा 
र्श्वन्त्रपररषद्को कायािलयको सश्वचव – सदस्य 

(ग) पूवाििार ष्ट्रवकास िथा इश्वन्जर्नयररङ्ग, कानून, अथििास्त्र, 
व्यवस्थापन, भगूोल, भगूभििास्त्र, परुाित्व वा ष्ट्रवकास 
योजना र्बषयर्ा नेपाल सरकारद्बारा र्ान्यिा प्राप्त 
ष्ट्रविष्ट्रवद्यालयबाट स्नािकोत्तर गरी राष्ट्रिय¸ अन्िरािष्ट्रिय 
षेत्रका पररयोजना लगायि सम्बश्वन्िि षेत्र कम्िीर्ा दि 
वषिको अनभुव हार्सल गरेको ष्ट्रवज्ञर्ध्येबाट सर्ावेिी 
र्सद्धान्िको आिारर्ा नेपाल सरकारले र्नोनीि गरेका चार 
जना  – सदस्य 

(ि) सश्वचव -सदस्य सश्वचव 

२.१.४ पनुरावेदन सर्र्र्ि  
भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्िी ऐन, २०७२ र्ा उश्वल्लश्वखि कार्, कििव्य, र 
अर्िकारको प्रयोग गदाि प्रार्िकरणले गरेको र्नणिय वा आदेि उपर श्वचत्त नबझु्ने पषले पनुरावेदन 
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सर्र्र्िसर्ष पनुरावेदन गनि सक्नछे । पनुरावेदनको कारबाही र ष्ट्रकनारा गनि नेपाल सरकारले 
देहाय बर्ोश्वजर्को एक पनुरावेदन सर्र्र्ि गठन गने व्यवस्था रहेको छ ।  

क) पनुरावेदन अदालिको बहालवाला न्यायािीिर्ध्येबाट न्याय पररषद्को र्सफाररसर्ा नेपाल 
सरकारले िोकेको न्यायािीि        -अध्यष  

(ख) पवुाििार, इश्वन्जर्नयररङ, काननु, अथििास्त्र, व्यवस्थापन, आर्थिक वा सार्ाश्वजक ष्ट्रवकास, 
परुाित्व, साविजर्नक खररद वा सार्ाश्वजक ष्ट्रवकासको ष्ट्रवषयर्ा र्ान्यिाप्राप्त ष्ट्रविष्ट्रवध्यालयबाट 
कम्िीर्ा स्नाकोत्तर गरी सम्बश्वन्िि षेत्रर्ा कम्िीर्ा पन्र वषिको कायि अनभुव भएका 
व्यश्विहरुर्ध्येबाट प्रर्िर्नर्ित्व हनुे गरी नेपाल सरकारले र्नयिु गरेका दईु जना -सदस्य  

२.२  कर्िचारी सम्बन्िी व्यवस्था  

प्रार्िकरणलाई आवश्यक पने कर्िचारी नेपाल सरकारले उपलब्ि गराउन ुपने व्यवस्था ऐनर्ा 
गररएको छ। सोहीअनसुार प्रार्िकरणको प्रिासर्नक प्रर्खु (ष्ट्रवश्विष्ट शे्रणी) को नेितृ्वर्ा २५५ 
जना कर्िचारीको दरवन्दी रहेको छ। कायिसम्पादनका लार्ग ५ र्हािाखा र १६ िाखाहरु 
रहेका छन ् । कार्को प्रकृर्िअनसुार परार्ििदािाहरुबाट सरे्ि कार् र्लइएको छ । नेपाल 
सरकारले आवश्यक कर्िचारी उपलब्ि गराउन नसक्ने भएर्ा प्रर्खु कायिकारी अर्िकृिले 
ष्ट्रवर्भन्न िहका कर्िचारी िोष्ट्रकएबर्ोश्वजर् करारर्ा र्नयिु गने, प्रर्खु कायिकारी अर्िकृिले 
प्रार्िकरणको कार्का लार्ग आवश्यकिा अनसुार ष्ट्रविेषज्ञको सेवा र्लन सक्ने व्यवस्था, 
प्रार्िकरणले नेपाल सरकारबाट उपलब्ि गराइएका कर्िचारीलाई थप सषु्ट्रविा उपलब्ि गराउन 
सक्ने व्यवस्था भकूम्प प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्िी ऐन, २०७२ ले गरेको छ ।  

२.३ श्वजल्ला सर्न्वय सर्र्र्िको सश्वचवालयहरु  

साष्ट्रवकका श्वजल्ला िहर्ा पनुर्निर्ािणको कार्लाई सर्न्वय र सहजीकरण गनि भकूम्पबाट अर्ि 
प्रभाष्ट्रवि १४ श्वजल्लार्ा एक एक वटा श्वजल्ला सर्न्वय सर्र्र्िको सश्वचवालयहरु रहेका र्थए । 
त्यस्िै कर् प्रभाष्ट्रवि १७ श्वजल्लाहरु सरे्ट्ने गरी गलु्र्ी, वाग्लङु, स्याङ्जा, िनहुाँ, लर्जङु, 
श्वचिवन, िनकुटा र सोलखुमु्बरु्ा गरी थप जम्र्ा ८ वटा प्रार्िकरणको सश्वचवालयको कायािलय 
खोर्लए पर्छ राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको सश्वचवालयहरु जम्र्ा २२ वटा पगेुको र्थयो । 



10 

 

२०७४ चैत्र २० गिेको र्नदेिक सर्र्र्िको बैठकबाट प्रार्िकरणको सिंगठन सिंरचनार्ा उल्लेख्य 
पररवििन भएको छ । 

२.४ सिंगठन पनुरावलोकन र पनुसंरचनाको आवश्यकिा 

1. र्लुकु सिंिीय राज्य प्रणालीर्ा रुपान्िररि भएको कारण भकूम्पबाट षर्िग्रस्ि 
सिंरचनाहरुको पनुस्थािपना र पनुर्निर्ािणका लार्ग गठन भएको प्रार्िकरण र यस 
अन्िगििका सिंरचनाहरुर्ा पररवििन गरीन ु जरुरी भएको छ । पनुर्निर्ािणका लार्ग 
ष्ट्रवर्भन्न र्न्त्रालयहरु अन्िगिि रही कायािन्वयनको कार् गदै आएका केन्रीय 
आयोजना कायािन्वयन ईकाईहरु सम्बद्ध र्न्त्रालयहरु नै ष्ट्रविटन भएका वा अन्य 
र्न्त्रालयहरुसिंग जोर्डन पगेुका हुिंदा केही केन्रीय ईकाईहरुको पनुसंरचना गनुि पने 
अवस्था शृ्रजना भएको छ । त्यसै गरी ष्ट्रयनै केन्रीय ईकाईहरुको र्ािहिर्ा रहेर 
श्वजल्लाका भकूम्प पनुर्निर्ािण सम्बन्िी कायिक्रर्हरु सिंचालन गने र्नकायहरु सरे्ि 
केन्रीय ईकाईको अवस्था अनसुार पनु व्यश्वस्थि गरीन ुपने भएकोले, 

 

2. नयािं सिंवैिार्नक व्यवस्था अनसुार सिंिीय र्न्त्रालयका श्वजल्लाश्वस्थि कायािलयहरुको 
अश्वस्ित्व सर्ाप्त भएको छ र प्रदेि र्न्त्रालयहरु पूणिरुपर्ा ष्ट्रक्रयािील भए पश्चाि 
श्वजल्लार्ा कुनै त्यस्िा सिंरचनाहरु रहने नरहने यकीन भईसकेको छैन । साथै सेवा 
प्रवाह वा स्थानीय ष्ट्रवकास र्नर्ािणका कायिहरु अर्िकािंिि  स्थानीय सरकार र्ािहि 
जाने भएकोले श्वजल्लार्ा सिंिीय र्न्त्रालयका  कायािलयहरु रहने छैनन ् । िसथि 
पष्ट्रहलेका श्वजल्ला श्वस्थि कायािलयहरुबाट सर्न्वय वा नेितृ्व गरीदै आएका कर्िपय  
श्वजल्लास्िरीय आयोजना कायािन्वयन ईकाईहरुको नेितृ्व वा सर्न्वय गने कायिर्ा 
पररवििन गररन ुआवश्यक भएकोले, 

 

3. भकूम्प पनुर्निर्ािण सम्बन्िी आयोजनाहरुको कायािन्वयन र्लुि  सम्बश्वन्िि 
र्न्त्रालयको अिीनर्ा रहेका केन्रीय वा श्वजल्लास्िरीय आयोजना कायािन्वयन 
ईकाईहरुबाट हनुे गरेको छ। त्यस्िा ईकाईहरुर्ा आवश्यक स्थायी कर्िचारीहरु 
सम्बश्वन्िि र्न्त्रालय वा सेवा सरू्हबाट पररचार्लि हनुे, सरुवा, बढुवा जस्िो कर्िचारी 
प्रिासन सम्बन्िी कार् र्िनै र्नकायबाट हनुे िर बजेट िथा कायिक्रर् एविं अनगुर्न 
रू्ल्यािंकनको कार् भने राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणबाट हनुे भएकोले एक भन्दा बढी 
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र्नकाय प्रर्ि श्वजम्रे्वार हनु ुपने भै कायि सम्पादनर्ा व्यविान आउने गरेको गनुासो 
सरे्ि रहेको छ । िसथि कायि सम्पादन र्छटो छररिो बनाउन एकल र्नकायको 
Chain of Command कायर् गनि पनुर्निर्ािणको लार्ग श्वजम्रे्वार र्नकाय राष्ट्रिय 
पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणबाटै कायिसम्पादन रू्ल्यािंकन गने, उत्प्ररेरि, परुष्कृि वा दश्वण्डि 
गने व्यवस्था र्र्लाउन ुआवश्यक भएकोले, 

 

4. भकूम्पबाट षर्िग्रस्ि सिंरचना पनुर्निर्ािणको कार् सम्पन्न गनि अझै केही बषि लाग्ने 
अवस्था छ। हालसम्र् गररएको पनुर्निर्ािणको कायिबाट प्राप्त अनभुव सरे्िका 
आिारर्ा केन्रीय िथा श्वजल्लास्िरका कायािन्वन इकाई िथा र्िनीहरुको कायिषेत्र 
सरे्ि पनुरावलोकन गरी पनुर्निर्ािण कायिलाई अझ गर्ि ददन आवश्यक भएको छ, 

 

5. खासगरी षर्िग्रस्ि अस्पिाल िथा स्वास््य सिंस्थाहरुको पनुर्निर्ािणको कार्ले गर्ि 
र्लन सष्ट्रकरहेको छैन । स्वास््य षेत्रका भौर्िक सिंरचनाहरु पनुर्निर्ािणको 
कायािन्वयन िथा सर्न्वयका लार्ग हालसम्र् श्वजल्लास्िरर्ा कुनै सिंरचना स्थाष्ट्रपि 
भएका छैनन ् । अि  श्वजल्लार्ा षर्िग्रस्ि स्वास््य सिंस्थाहरुको पनुर्निर्ािण योजना 
कायािन्वयनका लार्ग श्वजम्रे्वार र्नकाय िोष्ट्रकन ुआवश्यक भएकोले । 

२.५ सिंगठन पनुसिंरचना गदाि भएका पररवििनहरु  

१. हाल सम्बश्वन्िि र्न्त्रालय र्ािहि रही राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण सरे्िको दोहोरो 
आदेि अन्िगिि कार् गरररहेका सिंिीय र्ार्र्ला िथा स्थानीय ष्ट्रवकास,  श्विषा, स्वास््य र 
सहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालय अन्िगििका केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाईहरु िथा 
अन्िगििका श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाईहरुलाई राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण 
र्ािहि ल्याइएको छ ।   

 

२. श्वजल्लाश्वस्थि राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणका सश्वचवालय र पष्ट्रहले रहेका सिंिीय र्ार्र्ला 
िथा स्थानीय ष्ट्रवकास र्न्त्रालय अन्िगििको श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाईहरु 
एकीकृि गरी श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाई (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय 
पूवाििार) को रुपर्ा पररणि गरी पष्ट्रहले दबैु र्नकायहरुले गररआएका कार्हरु सचुारु 
गररएको छ ।  
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३. स्वास््य सिंस्था सम्बन्िी पनुर्निर्ािणको कायि केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई (भवन) 

र्ाफि ि  पनुर्निर्ािण गने र स्वास््यको छुटै्ट कायािन्वयन इकाई नराख्न े व्यवस्था गररएको  
छ ।  

 

४. पयिटन र्न्त्रालय अन्िगिि रहेका केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई आवश्यक 
नदेश्वखएकोले हटाइएको छ। परुािाश्वत्वक सम्पदाको पनुर्निर्ािण कायि परुाित्व ष्ट्रवभागबाटै 
गरी आएकोले अश्वख्ियारी लगायिका कायिहरु पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणबाट प्रदान गरी यथावि 
कार् गराउन ेव्यवस्था र्र्लाईएको छ ।  

 

५. कायिबोझका आिारर्ा  भकूम्प प्रभाष्ट्रवि ३१ वटै श्वजल्लार्ा श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन 
इकाई (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार), २० वटा श्वजल्लार्ा श्वजल्ला आयोजना 
कायािन्वयन इकाई (श्विषा) र २३ वटा श्वजल्लार्ा श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाई 
(भवन) का श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाईहरु राश्वखने व्यवस्था गररएको छ ।श्विषा 
िथा आवास सम्बन्िी पनुर्निर्ािणको कायिबोझ कर् भएका श्वजल्लाहरुर्ा अलग अलग 
इकाई आवश्यक नपने भएकाले िि ्िि ्कार् गनि श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाई 
(अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार) र्ा एक िाखाको रुपर्ा र्ात्र राश्वखएको  
छ ।  

 

६. भकूम्पबाट षर्िग्रस्ि र्नम्नानसुारका पनुर्निर्ािण कायि हाल कायािन्वयन गदै आएका 
सम्बश्वन्िि र्नकायहरुबाट यथावि रुपरै् गररने व्यवस्था रहेको छ ।  

 

 परुािाश्वत्वक सम्पदाको पनुर्निर्ािणको कायि परुाित्व ष्ट्रवभागबाट यथावि ् रुपर्ा 
सम्पादन हनु,े  

 सरुषा सम्बन्िी भवन पनुर्निर्ािणको कायि हाल कायािन्वयन भइरहे अनरुुप नै 
सम्बश्वन्िि सरुषा र्नकायबाट गने, 

 ष्ट्रविष्ट्रवद्यालयका षर्िग्रस्ि सिंरचनाहरुको र्नर्ािण कायि ष्ट्रविष्ट्रवद्यालय अनदुान 
आयोगबाट गने, 

 भसू्खलन रोकथार् िथा जलािार सम्बन्िी पनुर्निर्ािण/पनुस्थािपना कायि भ ू िथा 
जलािार सिंरषण ष्ट्रवभागबाट गने, 

 पिपुर्ि षेत्रको पनुर्निर्ािण कायि पिपुर्ि षेत्र ष्ट्रवकास कोष र्ाफि ि गने, 

 नदी र्नयन्त्रणसाँग सम्बश्वन्िि पनुर्निर्ािण/पनुस्थािपना कायि जल उत्पन्न प्रकोप 
र्नयन्त्रण ष्ट्रवभाग र्ाफि ि गने, 
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 िरहरा, रानीपोखरी, र्सिंहदरबार भवन जस्िा सााँस्कृर्िक सम्पदाको पनुर्निर्ािण कायि 
प्रार्िकरणले गदै आएको साष्ट्रवकको नीर्ि अनसुार नै गने । 

 

७. रु. १ अबि भन्दा बढी लागिका ठूला सिंरचनाहरुको पनुर्निर्ािण अलग्गै पररयोजना र्ाफि ि 
गने नीर्िगि र्नणिय भएको छ ।  
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२.६ सिंगठन सिंरचना 



15 

 

 

२.७ दरबन्दी ष्ट्रववरण 

र्नदेिक सर्र्र्िको र्र्र्ि २०७४/१२/२० गिे बसेको बैठकबाट स्वीकृि दरबन्दी ष्ट्रववरण 
अनसुार २०७५ भार र्सान्िसम्र् राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको केन्रीय दरबन्दी िेरीज देहाय 
अनसुार रहेको छ ।  

 

िार्लका निं. २.१ प्रार्िकरणको केन्रीय दरबन्दी िेरीज 

 

l;=g= kb gfd >]0fL ;]jf 
;d"x÷ 

pk;d"x 

s]Gb|Lo 

txsf] 

b/aGbL 

kbk"lt{sf] 

cj:yf 
s}lkmot 

kbk"lt{ l/Qm  

1.  ;lrj ljlzi6 
g]kfn 

OlGhlgol/ª 
OlGhlgol/ª 1 1 0  

2.  ;x ;lrj /f=k=k|yd g]kfn k|zf;g k|zf;g 3 3 0  

3.  ;'=OlGhlgo/ /f=k=k|yd 
g]kfn 

OlGhlgol/ª 

l;len÷lj 

P08 cf/ 
1 1 0  

4.  ;'=OlGhlgo/ /f=k=k|yd 
g]kfn 

OlGhlgol/ª 

l;len 

÷hg/n 
1 1 0  

5.  pk ;lrj /f=k=l4 g]kfn k|zf;g 
;fdfGo 

k|zf;g 
7 5 2  

6.  pk ;lrj /f=k=l4 g]kfn k|zf;g /fhZj k|zf;g 1 1 0  
7.  pk ;lrj /f=k=l4 g]kfn k|zf;g n]vf 1 1 0  
8.  pk ;lrj /f=k=l4 g]kfn Gofo ;/sf/L jlsn 1 1 0  
9.  pk ;lrj /f=k=l4 g]kfn Gofo sfg"g 1 1 0  

10.  l;=l8=O{= /f=k=l4 
g]kfn 

OlGhlgol/ª 
l;len hg/n 2 2 0  

11.  l;=l8=O{= /f=k=l4 
g]kfn 

OlGhlgol/ª 

l;len lj P08 

cf/ 
2 1 1  

12.  
k|d'v 

k'/ftTj 

clws[t 

/f=k=l4 g]kfn lzIff k'/ftTj 1 1 0  

13.  
k|d'v 

tYof+s 

clws[t 

/f=k=l4 /f=of]=tyf tYof+s tYof+s 1 1 0  

14.  k|d'v gfkL 

clws[t 
/f=k=l4 

g]kfn 

OlGhlgol/ª 
;e]{ 1 1 0  

15.  zfvf 

clws[t 
/f=k=t[lto g]kfn k|zf;g 

;fdfGo 

k|zf;g 
11 14 0 3 al9 

16.  zfvf 

clws[t 
/f=k=t[lto g]kfn k|zf;g n]vf 1 1 0  

17.  zfvf 

clws[t 
/f=k=t[lto g]kfn Gofo sfg"g 2 0 2  

प्रर्खु कायािकारी अर्िकृिको सश्वचवालय 

र्नजी सश्वचव(रा.प.दि सा.प्र)-१, िा.अ.-/f=k= t[=)सा.प्र_-१ '  

Gff=;'=-/f=k=cg+=k|_ ! 

 

ljifout sfo{ ;d'x–# 
 

ljifout sfo{ ;d'x–$ 
 ष्ट्रविेषज्ञ सरू्ह पनुर्निर्ािणर्ा सिंगल्न 

हनु ेअन्य र्नकायहरु 
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l;=g= kb gfd >]0fL ;]jf 
;d"x÷ 

pk;d"x 

s]Gb|Lo 

txsf] 

b/aGbL 

kbk"lt{sf] 

cj:yf 
s}lkmot 

kbk"lt{ l/Qm  

18.  tYof+s 

clws[t 
/f=k=t[lto 

cf=of]=tyf 

tYof+s 
tYof+s 1 1 0  

19.  zfvf 

clws[t 
/f=k=t[lto g]kfn k|zf;g /fhZj 1 0 1  

20.  cy{zf:qL /f=k=t[lto ljljw ljljw 1 1 0  

21.  gfkL 

clws[t 
/f=k=t[lto 

g]kfn 

OlGhlgol/ª 
;e]{ 2 3 0 1 al9 

22.  OlGhlgo/ /f=k=t[lto 
g]kfn 

OlGhlgol/ª 
l;len hg/n 7 2 5  

23.  OlGhlgo/ /f=k=t[lto 
g]kfn 

OlGhlgol/ª 

l;len lj P08 

cf/ 
2 4 0 2 al9 

24.  OlGhlgo/ /f=k=t[lto 
g]kfn 

OlGhlgol/ª 
lhof]nf]hL 1 0 1  

25.  k'/ftTj 

clws[t 
/f=k=t[lto g]kfn lzIff k'/ftTj 1 1 0  

26.  sDKo'6/ 

OlGhlgo/ 
/f=k=t[lto g]kfn ljljw ljljw 1 1 0  

27.  gf=;'= 
/f=k=cg+  
-k|yd_ 

g]kfn k|zf;g 
;fdfGo 

k|zf;g 
8 8 0  

28.  n]vfkfn 
/f=k=cg+  
-k|yd_ 

g]kfn k|zf;g n]vf 2 3 0 1 al9 

29.  gf=;'= 
/f=k=cg+  
-k|yd_ 

g]kfn Gofo sfg"g 1 0 1  

30.  ;e]{Ifs 
/f=k=cg+  
-k|yd_ 

g]kfn 

OlGhlgol/ª 
;e]{ 3 5 0 2 al9 

31.  tYof+s 

;xfos 

/f=k=cg+  
-k|yd_ 

/f=of] tyf 

tyof+s 
tYof+s 1 1 0  

32.  sDKo'6/ 

ck/]6/ 

/f=k=cg+  
-k|yd_ 

ljljw  28 28 0 
21 
s/f/ 

& :yfoL 

33.  
xn'sf 

;jf/L 

rfns 

>]0fL 

ljlxg 
  24 23 1 

22 
s/f/ 

! :yfoL 

34.  sfof{no 

;xof]uL 

>]0fL 

ljlxg 
  29 29 0 

28 
s/f/ 

! :yfoL 
hDdf 151 146 14 9 al9 
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२.८ केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाईहरुको र्खु्य कायि ष्ट्रववरण 

1. PDNA, PDRF, आवर्िक योजना िथा वाष्ट्रषिक नीर्ि िथा कायिक्रर्र्ा आिाररि भई 
आफ्नो ष्ट्रवषयको पनुर्निर्ािण योजना िथा कायिक्रर् िजुिर्ा गरी राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण 
प्रार्िकरणर्ा स्वीकृर्िका लार्ग पेि गने, 

2. स्वीकृि आयोजनालाई इकाई आफै र श्वजल्लास्िर आयोजना कायािन्वयन इकाईहरु 
र्ाफि ि कायािन्वयन गने गराउने, 

3. राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण लगायि नेपाल सरकार र्नकायले ष्ट्रवकासका 
सर्झेदारहरुबीच पनुर्निर्ािणका लार्ग गरेका सहयोग सम्बन्िी सम्झौिाहरु कायािन्वयन 
गनि सिाउन,े कायािन्वयन गने, 

4. आयोजना कायािन्वयनको अनगुर्न िथा रू्ल्याङ्कन गने र सो अनगुर्नबाट प्राप्त 
र्नश्कषिहरु कायािन्वयनको व्यवस्था गने, 

5. भकूम्पबाट भएका षर्िको ष्ट्रववरण पनुर्निर्ािण सम्बन्िी आयोजना िथा ष्ट्रक्रयाकलाप, 
सरोकारवालाहरुको ष्ट्रववरण जस्िा आफ्नो इकाईसाँग सम्बश्वन्िि ि्याङ्क िथा ष्ट्रववरण 
अद्यावर्िक रुपर्ा राख्न े। साथै सूचना व्यवस्थापन प्रणालीसाँगै आबद्ध गने, 

6. आफ्नो षेत्र र ष्ट्रवषयसाँग सम्बश्वन्िि प्राष्ट्रवर्िक ष्ट्रवषयर्ा राय सल्लाह प्रदान गने, 
7. आफ्नो ष्ट्रवषय र आयोजनासाँग सम्बश्वन्िि सूचना िथा जानकारी सिंकलन, प्रिोिन र प्रवाह 

गने, 
8. आवर्िक र आवश्यकिा अनसुार र्नश्वश्चि ढााँचार्ा प्रर्िवेदन ियार पारी प्रार्िकरण सर्ष 

पेि गने, सरोकारवालाहरुलाई उपलब्ि गराउने, 
9. गनुासो र्लन,े र्नराकरण गने र आवश्यकिा अनसुार व्यवस्थापन गने । 

२.९ श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाईहरुको र्खु्य कायि ष्ट्रववरण 

1. वाष्ट्रषिक नीर्ि िथा कायिक्रर्र्ा आिाररि भई श्वजल्लास्िरर्ा सम्पादन गररने आफ्नो 
ष्ट्रवषयको पनुर्निर्ािण योजना िथा कायिक्रर् िजुिर्ा गनि केन्रीयस्िर आयोजना कायािन्वयन 
इकाईलाई आवश्यक ष्ट्रववरण, ि्याङ्क िथा जानकारी उपलब्ि गराउने, 

2. स्वीकृि आयोजनालाई इकाई आफै र श्वजल्लास्िर आयोजना कायािन्वयन इकाईहरु 
र्ाफि ि कायािन्वयन गने गराउने, 

3. श्वजल्लास्िरका आयोजना कायािन्वयनको अनगुर्न िथा रू्ल्याङ्कन गने र सो अनगुर्नबाट 
प्राप्त र्नश्कषिहरु कायािन्वयनको व्यवस्था गने, 
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4. श्वजल्लार्भत्रका पनुर्निर्ािणको आयोजना िथा ष्ट्रक्रयाकलाप सरोकारवालाहरुको ष्ट्रववरण 
जस्िा आफ्नो इकाईसाँग सम्बश्वन्िि ि्याङ्क िथा ष्ट्रववरण अद्यावर्िक रुपर्ा राख्न े । 
साथै, सूचना व्यवस्थापन प्रणालीसाँग आबद्ध गने, 

5. आफ्नो षेत्र र ष्ट्रवषयसाँग सम्बश्वन्िि प्राष्ट्रवर्िक ष्ट्रवषयर्ा राय सल्लाह प्रदान गने, 
6. आफ्नो ष्ट्रवषय र आयोजनासाँग सम्बश्वन्िि सूचना िथा जानकारी सिंकलन, प्रिोिन र प्रवाह 

गने, 
7. आवर्िक िथा आवश्यकिा अनसुार र्नश्वश्चि ढााँचार्ा प्रर्िवेदन ियार पारी केन्रीयस्िर 

आयोजना कायािन्वयन इकाईसर्ष पेि गने र सरोकारवालाहरुलाई उपलब्ि गराउने ।  

8. श्वजल्लार्भत्रका गनुासो र्लन,े र्नराकरण गने र आवश्यकिा अनसुार व्यवस्थापन गने । 

 

केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाईहरुको सिंरचना 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाईहरु-३  
 

केन्रीय आयोजना 
कायािन्वयन इकाई 

(श्विषा) 
आयोजना र्नदेिक रा.प.प्र-१ 

श्विषा प्रिासन 

श्वजल्ला आयोजना 
कायािन्वयन इकाई 

(श्विषा)-२० 
उपसश्वचव रा.प.ष्ट्रद्ध.-१ 

श्विषा प्रिासन 

केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई 

 (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय 
पूवाििार) 

आयोजना प्रर्खु रा.प.प्र-१ र्सर्भल 

 

श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन 
इकाई 

(अनदुान व्यवस्थापन िथा 
स्थानीय पूवाििार)-३१ 

उपसश्वचव रा.प.दि.-१ प्र/प्रा. 

केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई 

(भवन) 

स.ुई. रा.प.प्र-१ र्सर्भल/ष्ट्रव एण्ड आर 

 

श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाई 

(भवन)-२३ 

र्स.र्ड.ई. रा.प.दि.-१ र्सर्भल/ष्ट्रव एण्ड 
आर 
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३. पनुर्निर्ािणसाँग सम्बश्वन्िि नीर्ि, ऐन, र्नयर्, कायिष्ट्रवर्ि िथा 
र्नदेश्विकाहरु 

पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थापना सम्बन्िी पञ्चवषीय योजनाको खाकार्ा उश्वल्लश्वखि लक्ष्यहरु अनसुार 
कायािन्वयन प्रकृयालाई रिू गर्िर्ा अश्वि बढाउाँदै यथासर्यरै् कायि सम्पादन गनिका र्नश्वम्ि ऐनर्ा 
राश्वखएको व्यवस्था अनरुुप ष्ट्रवर्भन्न र्नयर्ावली, कायिष्ट्रवर्ि िथा र्नदेश्विकाहरु ियार पारी कायािन्वयनर्ा 
ल्याएको छ । 

 भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्िी ऐन, २०७२  

 भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्िी र्नयर्ावली, २०७२  

 भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण कायिष्ट्रवर्ि ,२०७३  

 भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािणको लार्ग जग्गा प्रार्प्त सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७२  

 भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि व्यश्विको नार्र्ा जग्गा दिाि गने सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ 

 भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि व्यश्विको पनुिवास िथा स्थानान्िरणको लार्ग वन षते्रको जग्गा 
उपलब्ि गराउने सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि , २०७२ , 

 पनुर्निर्ािण सम्बन्िी गनुासो व्यवस्थापन कायिष्ट्रवर्ि, २०७४  
 जोश्वखर्यिु बस्िी स्थानान्िरण िथा पनुस्थापना सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७३  
 एकीकृि बस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७४ 

 जोश्वखर् वगिर्ा पने भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि लाभग्राही  पष्ट्रहचान सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७४  

 भकूम्प ष्ट्रपर्डिलाई बसोबासयोग्य जग्गा खररद सम्बन्िी र्ापदण्ड, २०७४ 

 भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि गमु्बा/ष्ट्रवहारहरुको सिंरषण, जीणोिार िथा पनुर्निर्ािण सम्बन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७४  

 पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैरसरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७२ 

 भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्िी साविजर्नक खररद कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७२ 

 भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािणको लार्ग वािावरणीय प्रभाव रू्ल्याङ्कन 
सम्बन्िी  कायिष्ट्रवर्ि, २०७२  

 राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, कोष व्यवस्थापन िथा  सिंचालन कायिष्ट्रवर्ि, २०७३ 
 राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण पनुरावेदन कायिष्ट्रवर्ि, २०७३   
 िार्लर् सिंचालन िथा व्यवस्थापन र्नदेश्विका, २०७३ 
 पनुर्निर्ािण सार्दुाष्ट्रयक सर्र्र्ि सम्बन्िी र्नदेश्विका, २०७३ 
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४. बजेट िथा खचिको ष्ट्रववरण  

 

४.१ ष्ट्रवर्नयोश्वज बजेट र खचिको अवस्था 

आर्थिक वषि २०७४/७५ र्ा पनुर्निर्ािणको लार्ग अथि र्न्त्रालयवाट सरुु अश्वख्ियारी रु 
145.93 अवि प्राप्त भएकोर्ा पर्छ ष्ट्रवर्भन्न श्रोि रकर् र्ा थप िट सरे्ि गरी रु १५१.17 
ष्ट्रवर्नयश्वजन भएको र्थयो। उल्लेश्वखि अश्वख्ियारी िथा कायिक्रर् र्ध्य र्नजी आवाि र्नर्ािण िफि  
सरुु अश्वख्ियारी रु ६३.33 अवि प्राप्त भएकोर्ा पर्छ ष्ट्रवर्भन्न सर्यर्ा नेपाल सरकारको श्रोि 
िफि  थप भइ आ.व.को अन्ि सम्र् जम्र्ा रु 97.23 अवि कायर् भएकोर्ा रु 88.47 अबि  

खचि कायर् हनु आयो । 

 

 बजेट ष्ट्रवर्नयोजनको आिारर्ा चाल ुखचि िफि  3.19% िथा र्नजी आवाि अनदुानर्ा 
64.39% र पूाँजीगि खचिर्ा जम्र्ा ३४.42% खचि भएको देश्वखन्छ । र्नजी आवाि र्नर्ािणको 
लार्ग हालसम्र् जम्र्ा रु १३८.21 अवि खचि भएको छ । 
 

श्वचत्र निं. ४.१ आ.व. २०७४/७५ को बजेट ष्ट्रवर्नयोजन िथा खचिको अवस्था 
(रु.करोडर्ा) 
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िार्लका निं. ४.१ आ.व. २०७४/७५ को बजेट ष्ट्रवर्नयोजन िथा खचिको अवस्था 
(रु.करोडर्ा) 

 

खचिको ष्ट्रकर्सर्  िूरू वजेट खदु वजेट खचि प्रर्ििि 

चाल ु 1101.72 482.50 314.50 3.19 

आवास अनदुान  6333.70 9733.70 8847.41 64.39 

पजुीगि  7158.07 4901.62 2316.21 32.42 

जम्र्ा  14593.49 15117.82 11478.12 100.00 

 

 

४.२ आ.व. २०७२/७३ देश्वख आ.व. २०७४/७५ सम्र्को बजेट िथा खचि ष्ट्रववरण 

ष्ट्रवगि 3 वषि अथािि आ.व 072/73 देश्वख 7४/75 सम्र् रु 337.76 अवि बजेट 
ष्ट्रवर्नयोजन भएकोर्ा जम्र्ा १८६.९५ अवि र्ात्र खचि भएको छ। सो र्ध्ये सरुु आ. व 
72/73 र्ा 74 अवि ष्ट्रवर्नयोजन भएकोर्ा जम्र्ा २२.४७ अवि खचि भएको र्थयो भन ेदोस्रो 
वषि अथािि आ.व 73/74 र्ा ११२.58 अवि ष्ट्रवर्नयोजन भएकोर्ा जम्र्ा 49.69 अवि र्ात्र 
खचि भएको र्थयो। गि आ.व. र्ा 151.17 अवि ष्ट्रवर्नयोजन भएकोर्ा जम्र्ा 114.78 अवि 
र्ात्र खचि हनु सक्यो। 

 

िार्लका निं. ४.२ दािागि ष्ट्रवगि ३ वषिको वजेट ष्ट्रवर्नयोजन िथा खदु खचि  (अिंक रु. 
करोडर्ा) 

 

दािागि खदु वजेट िथा खचि  (अिंक करोडर्ा)  

दािा  
आ.व.२०७२।७३  आ.व.२०७३।७४  आ.व.२०७४।७५ जम्र्ा खचि 

वजेट  खचि  वजेट  खचि  वजेट  खचि  वजेट  खचि  
भारि - 
एश्वक्जर् बैंक  

0 0 460.00 0 427.00 0 887.00 0 

कोररया - 
कोईका  

0 0 85.00 0 0 0 85.00 0 

जापान - के 
आर २  

0 0 0 0 33.00 0 33.00 0 

ए र्ड बी  270.00 11.04 1,653.53 253.40 1,074.09 673.22 2,997.62 937.66 

नेपाल सरकार  5,780.00 2,054.41 3,958.94 3,153.71 8,111.69 6,757.01 17,850.63 11,965.13 

आई र्ड ए  0 81.86 1,022.88 494.53 1,991.31 1,737.18 3,014.19 2,313.57 

भारि  0 0 1,510.00 0 1,479.47 830.22 2,989.47 830.22 
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यरुोष्ट्रपयन 
यरु्नयन  

1,100.00 0 538.26 329.90 799.64 738.31 2,437.90 1,068.21 

आई एर् एफ  0 0 500.00 370.30 0 0 500.00 370.30 

चीन  0 12.70 50.00 40.68 0 0 50.00 53.37 

जे एफ ष्ट्रप आर  0 0 0 0 58.89 32.54 58.89 32.54 

वल्डि बैक - 
ट्रष्ट कोष  

0 0 0 0 104.45 70.74 104.45 70.74 

जापान - 
जाईका  

250.00 87.56 1,180.04 326.67 1,038.28 638.90 2,468.31 1,053.12 

जर्िनी - के 
एफ डब्ल्य ु 

0 0 300.00 0 0 0 300.00 0 

जम्र्ा  7,400.00 2,247.57 11,258.64 4,969.17 15,117.82 11,478.12 33,776.47 18,694.86 

 

४.३ िीषिकगि बजेट िथा खचि ष्ट्रववरण 

िीषिकगि खचिको आिारर्ा कुल खचि 114.78 अवि भएकोर्ा अन्य सिंस्था िथा व्यश्विलाई 
पूिंजीगि अनदुानर्ा सबैभन्दा िेरै ८८ अबि ४७ करोड ४१ लाख खचि भएको छ र अन्य ष्ट्रवस्ििृ 
ष्ट्रववरण िलको िार्लका निं. ४.३ र्ा देखाइएको छ ।  
  
िार्लका  निं. ४.3 आ.व. २०74/75 श्रोिगि िथा श्विषिकगि बजेट िथा खचि िार्लका 
खचि श्विषिक िूरू वजेट खदु वजेट खचि 
21111 िलव ० 7.74 3.92 

21112 स्थानीय भत्ता ० 0.13 0.02 

21113 र्हिंगी भत्ता ० 0.18 0.06 

21121 पोिाक ० 0.19 0.07 

22411 सेवा र परार्िि खचि 140.37 23.52 10.79 

22522 कायिक्रर् खचि 661.35 418.24 267.13 

26422 सरकारी र्नकाय,सर्र्र्ि एविं बोडिहरुलाई 
सििि पूिंजीगि अनदुान 

300.00 32.50 32.50 

26423 अन्य सिंस्था िथा व्यश्विलाई पूिंजीगि 
अनदुान 

6,333.70 9,733.70 8,847.41 

29111 जग्गा खरीद 124.17 124.17 47.42 

29211 भवन खरीद ० ० ० 
29221 भवन र्नर्ािण 4,763.25 3,082.80 1,598.32 
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29311 फर्निचर िथा ष्ट्रफक्चसि 23.89 23.89 9.09 

29411 सवारी सािन 19.07 19.07 16.66 

29511 रे्श्विनरी औजार 24.72 24.72 12.02 

29611 साविजर्नक र्नर्ािण 2,076.08 1,475.87 534.89 

29711 पूिंजीगि अनसुन्िान िथा परार्िि 126.90 151.10 97.81 

जम्र्ा 14,593.49 15,117.82 11,478.12 

 

४.४ िीषिकगि रुपर्ा िीन वषिको बजेट िथा खचि ष्ट्रववरण 

िीषिकगि रुपर्ा सबैभन्दा िेरै खचि अन्य सिंस्था िथा व्यश्विलाई पूिंजीगि अनदुान िफि  भएको 
देश्वखन्छ । र्नजी आवास अनदुान ष्ट्रविरण यसै िीषिकर्ा रहने भएकोले यो िीषिकर्ा सबैभन्दा 
िेरै खचि भएको देश्वखएको हो । िीषिकगि रुपर्ा भएको िीन वषिको ष्ट्रवस्ििृ खचि ष्ट्रववरण 
िलको िार्लका निं. ४.४ र्ा देखाइएको छ ।  
 

िार्लका निं. ४.४ खचि िीषिकगि खदु वजेट िथा खचि (अिंक करोडर्ा) 
खचि श्विषिक  

आ.व.२०७२।७३ आ.व.२०७३।७४ आ.व.२०७४।७५ जम्र्ा 
वजेट खचि वजेट खचि वजेट खचि वजेट खचि 

िलव  ० ० ० ० 7.74 3.92 7.74 3.92 

स्थानीय भत्ता  ० ० ० ० 0.13 0.02 0.13 0.02 

र्हिंगी भत्ता  ० ० ० ० 0.18 0.06 0.18 0.06 

पोिाक  ० ० ० ० 0.19 0.07 0.19 0.07 

सेवा र परार्िि खचि  ० ० ० ० 23.52 10.79 23.52 10.79 

कायिक्रर् खचि  200.00 71.89 424.79 215.38 418.24 267.13 1,043.03 554.39 

अन्य सिंस्था िथा 
व्यिीलाई चाल ु
अनदुान  

० ० 0.06 0.03 ० ० 0.06 0.03 

सरकारी र्नकाय,सर्र्र्ि 
एविं बोडिहरुलाई सििि 
पूिंजीगि अनदुान  

० ० 73.37 51.09 32.50 32.50 105.87 83.59 

अन्य सिंस्था िथा 
व्यश्विलाई पूिंजीगि 
अनदुान  

3,300.00 1,438.67 5,291.74 3,535.45 9,733.70 8,847.41 
18,325.4

4 
13,821.53 

जग्गा खरीद  ० ० 50.69 9.77 124.17 47.42 174.86 57.19 

भवन र्नर्ािण  1,700.00 647.97 4,019.98 825.37 3,082.80 1,598.32 8,802.78 3,071.66 

पूिंजीगि सिुार खचि - 
भवन  

० ० 1.22 0.95 ० ० 1.22 0.95 

फर्निचर िथा ष्ट्रफक्चसि  ० ० 21.18 2.97 23.89 9.09 45.07 12.06 

सवारी सािन  ० ० 20.99 12.96 19.07 16.66 40.06 29.62 
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रे्श्विनरी औजार  ० ० 17.57 8.01 24.72 12.02 42.28 20.03 

साविजर्नक र्नर्ािण  2,200.00 89.04 1,226.52 249.76 1,475.87 534.89 4,902.39 873.70 

पूिंजीगि सिुार खचि  ० ० 0.73 0.23 ० ० 0.73 0.23 

पजुीगि अनसुन्िान 
िथा परार्िि  

० ० 109.81 57.20 151.10 97.81 260.91 155.01 

जम्र्ा  7,400.00 2,247.57 11,258.64 4,969.17 15,117.82 11,478.12 33,776.47 18,694.86 

 

४.५ श्रोिगि बजेट िथा खचि ष्ट्रववरण 

श्रोिगि वजेट खचिको आिार नेपाल सरकारको श्रोि िफि  सवै भन्दा वढी बजेट खचि भएको 
छ। अथािि कूल ११४७८.१२ करोड र्ध्ये रु.६७५७.०१ करोड अथािि ५८.८७% नेपाल 
सरकारको श्रोिर्ा खचि भएको छ । त्यसपर्छ आइ.र्ड.ए. श्रोि िफि  १५.१३% अथािि 
रु.१७३७.१८ करोड खचि भएको छ । श्रोिगि रुपर्ा भएको िीन वषिको ष्ट्रवस्ििृ खचि ष्ट्रववरण 
िलको िार्लका निं. ४.५ र्ा देखाइएको छ । 
 

िार्लका निं. ४.५ आ.व. २०७४/७५ को श्रोिगि वजेट िथा खचि ष्ट्रववरण 

श्रोि  िूरू वजेट खदु वजेट खचि खचि प्रर्ििि 

नेपाल सरकार  4730.03 8111.69 6757.01 58.87 

ए र्ड बी  1092.02 1074.09 673.22 5.87 

जे एफ ष्ट्रप आर  75.58 58.89 32.54 0.28 

ए र्ड बी - सिंयिु 
कोष  

40.00 0.00 0.00 0.00 

आई र्ड ए  1603.18 1991.31 1737.18 15.13 

वल्डि बैक - ट्रष्ट 
कोष  

104.45 104.45 70.74 0.62 

भारि  1669.47 1479.47 830.22 7.23 

भारि - एश्वक्जर् बैंक  3682.22 427.00 0.00 0.00 

जापान - जाईका  1346.90 1038.28 638.90 5.57 

जापान - के आर २  0.00 33.00 0.00 0.00 

यरुोष्ट्रपयन यरु्नयन  249.64 799.64 738.31 6.43 

जम्र्ा  14593.49 15117.82 11478.12 100.00 
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श्वचत्र निं ४.२ श्रोिगि वजेट िथा खचि ष्ट्रववरण (प्रर्िििर्ा) 
 

 

४.६  र्नजी आवास अनदुान खचि ष्ट्रववरण 

र्नजी आवास अनदुान ष्ट्रविरणको लार्ग नेपाल सरकार, आई एर् एफ, आई र्ड ए, जापान 
जाइका, भार, चीन, यरुोष्ट्रपयन यरु्नयन र वल्डि बैंक ट्रष्टबाट श्रोि व्यवस्थापन गररएको छ । 
र्नजी आवास अनदुान ष्ट्रविरणको लार्ग नेपाल सरकारको सबैभन्दा बढी रकर् ६४ प्रर्ििि खचि 
भएको छ । र्नजी आवास पनुर्निर्ािणर्ा ष्ट्रवर्भन्न दाि ृसिंस्थाहरुको खचि ष्ट्रववरण िलको श्वचत्र निं. 
४.३ र िार्लका निं. ४.६ र्ा देखाइएको छ ।  

श्वचत्र निं. ४.३ र्नजी आवास अनदुान ष्ट्रविरणर्ा नपेाल सरकार र दाि ृर्नकायको खचिको 
ष्ट्रहस्सा  
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िार्लका निं. ४.६ िीन वषिको र्नजी आवास अनदुान ष्ट्रविरणको श्रोिगि ष्ट्रववरण 

र्स.निं. दािा 
आ.व. 

२०७२/७३ 

आ.व. 
२०७२/७३ 

आ.व. २०७२/७३ कुल जम्र्ा 

१ यरुोष्ट्रपयन यरु्नयन 0 0 732 732 

२ वल्डि बैंक ट्रष्ट कोष 0 0 71 71 

३ नेपाल सरकार 1260 2453 5100 8813 

४ आई एर् एफ 0 370 0 370 

५ आई र्ड ए 82 473 1680 2235 

६ जापान जाइका 84 199 435 718 

७ भारि 0 0 830 830 

८ चीन 13 41 0 53 

 जम्र्ा 1439 3535 8847 13822 

 

४.७ षते्रगि बजेट िथा खचि ष्ट्रववरण 

आ.व. २०७४/७५ र्ा षेत्रगि बजेट खचिको आिारर्ा र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान िफि  
सवै भन्दा वढी खचि भएको छ । अथािि कूल ११४७८.१२ करोड खचि र्ध्ये ८८४७.४१ 
करोड अथािि कूल खचिको ७७.०८ प्रर्ििि रकर् आवास अनदुान ष्ट्रविरणर्ा खचि गररएको 
देश्वखन्छ । त्यस पछीको बढी खचि श्विषा षेत्र अथािि ष्ट्रवद्यालय िथा ष्ट्रविष्ट्रवद्यालय भवन 
र्नर्ािणर्ा खचि भएको देश्वखन्छ ।  

 

िार्लका ४.६ आ.व. २०७४/७५ को षते्रगि वजेट िथा खचि (रु.करोडर्ा) 
र्स.निं. षते्रगि वजेट खचि 

१ राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण  973.23 109.65 

२ िरेल ुिथा साना उिर्ी िार्लर्  17.52 15.45 

३ कृष्ट्रष जन्य आय आजिन िार्लर्  10.36 8.21 

४ खानेपानी सिंरषण िथा पनुिस्थापना  27.73 25.93 

५ सरुषा र्नकाय भवन (नेपाल प्रहरी)  103.16 77.30 

६ सरुषा र्नकाय भवन (नेपाल िसस्त्र प्रहरी)  34.06 29.93 

७ सरुषा र्नकाय भवन (राष्ट्रिय अनसुन्िान प्रहरी)  5.29 4.48 
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८ सरुषा र्नकाय भवन (नेपाली सेना)  120.00 120.00 

९ सम्पदा िथा र्ठ र्न्दीर पनुर्निर्ािण िथा पनुिस्थापना  540.66 119.82 

१० पिपुन्छी पालन िथा पनुिस्थापना  3.44 2.47 

११ भसुिंरषण िथा पष्ट्रहरो व्यवस्थापन  25.04 11.07 

१२ सडक पनुिर्नर्ािण िथा र्र्िि  211.17 100.64 

१३ सरकारी र्नकाय भवन पनुर्निर्ािण  610.89 378.07 

१४ स्कुल िथा ष्ट्रविष्ट्रविालय भवन पनुर्निर्ािण िथा पनुिस्थापना  1,919.43 1,258.33 

१५ जोश्वखर् यिु पष्ट्रहरो व्यवस्थापन  52.79 45.24 

१६ सूचना िथा सञ्चार पनुिस्थापना िथा सिुार  10.64 0.00 

१७ र्नजी आवास अनदुान ष्ट्रविरण  9,733.70 8,847.41 

१८ स्थार्नय पूवाििार  522.04 314.76 

१९ स्वास्थय सेवा भवन िथा स्थास््य सिंस्था भवन पनुर्निर्ािण  196.68 9.37 

 कुल जम्र्ा 15,117.82 11,478.12 
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५. पनुर्निर्ािण कायिका उपलब्िीहरु 

५.१ र्नजी आवास पनुर्निर्ािण  

१. राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको एक प्रर्खु उद्देश्य २०७२ वैिाख १२ को भकूम्प र िि ्
पश्चािका पराकम्पनहरुको कारण षिी भएका र्नजी आवासहरुको पनुर्निर्ािण गनुि हो । 
भकूम्पका कारण सबैभन्दा बष्ट्रढ षिी नेपालीहरुको र्नजी आवासर्ा परेको र्थयो र यसको 
सरुश्वषि पनुर्निर्ािणलाई राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणले ष्ट्रविेष प्राथर्र्किाका साथ सिंचालन 
गरररहेको छ । 

२. सभेषणबाट िथा गनुासो सनुवुाईबाट पष्ट्रहचान भएका पनुर्निर्ािण लाभग्राहीहरुलाई आफ्नो 
र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको लार्ग सहायिा स्वरुप रु. ३ लाख अनदुान ददन े व्यवस्था 
“भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण कायिष्ट्रवर्ि (पष्ट्रहलो सिंिोिन), 
२०७३” र्ा उल्लेख गररएको छ ।उि अनदुान प्राप्त गनिको लार्ग लाभग्राही आफैले 
आफ्नो र्नजी आवास र्ापदण्ड अनसुार र्नर्ािण गनुिपदिछ। 

३. भकूम्पबाट आिंश्विक षर्ि भएका र्नजी आवास र्र्िि िथा प्रवलीकरणको लार्ग एक लाख 
रुपैयााँ ५०/५० हजारको दरले दईु ष्ट्रकस्िार्ा ष्ट्रविरण गने व्यवस्था रहेको छ । सो 
कायिको लार्ग प्राष्ट्रवर्िकहरुलाई िार्लर् ददइएको छ ।  

४. र्नजी आवास पनुर्निर्ािण गनि आवश्यक पने जनिश्वि उत्पादनको लार्ग राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण 
प्रार्िकरणको सश्वचवालय, केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई भवन, उद्योग र्न्त्रालय 
िथा ष्ट्रवर्भन्न गैरसरकारी सिंस्थाहरुबाट आवश्यकिाको आिारर्ा र्नर्ािणकर्ी िार्लर् 
सिंचालन गरी पनुर्निर्ािणको लार्ग र्नर्ािणकर्ी उत्पादन गने कायि सिंचालन भएको छ । 
यसरी कररब ५१ हजार र्नर्ािणकर्ी उत्पादन गररएको छ ।  

५. र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको लार्ग ३४ वटा आवास भवनहरु पष्ट्रहलो र दोस्रो भागको नरू्ना 
Design Catalogue ियार गरी स्थानीय िहर्ा पठाइएको छ । िी नरू्नाहरुबाट भकूम्प 
पीर्डिले आफूले चाहेको िरको नरू्ना रोजी आफ्नो र्नजी आवास पनुर्निर्ािण गनि  

सक्दछन ् । भकूम्प पीर्डि लाभग्रहीहरुले स्थानीय िहर्ा खटाइएका दष प्राष्ट्रवर्िकको 
फरक र्डजाइन अनसुार पर्न िी िोष्ट्रकएका नरू्नाहरु बाहेकको र्नजी आवास पनुर्निर्ािण 
गनि सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।  
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६. र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको लार्ग अनदुान सम्झौिा गरेपर्छ पष्ट्रहलो ष्ट्रकस्िाको रु. ५० 
हजार, िर पनुर्निर्ािणको लार्ग जग हालेपर्छ दोस्रो ष्ट्रकस्िाको रु १ लाख ५० हजार र 
िर छाना छाउने अवस्थार्ा पगेुपर्छ िेस्रो ष्ट्रकस्िा बापिको रु १ लाख रुपैयााँ उपलब्ि 
गराउने व्यवस्था गररएको छ। दोस्रो र िेस्रो कस्िा प्राप्त गनिको लार्ग लाभग्राहीले 
प्रार्िकरणबाट खटाइएका प्राष्ट्रवर्िकहरुबाट भकूम्प प्रर्िरोिी छ भनी अर्नवायि रुपर्ा 
र्सफाररस र्लनपुदिछ ।  

७. भकूम्प प्रभाष्ट्रवि श्वजल्लाहरुर्ा र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको लार्ग प्राष्ट्रवर्िक सहायिा उपलब्ि 
गराउनको लार्ग ित्कार्लन केन्रीय आयोजना कायािन्वयन ईकाई, सहरी ष्ट्रवकास 
र्न्त्रालयर्ाफि ि १ हजार ३ सय ४६ जना इश्वन्जर्नयर, ५ सय २१ जना सब इश्वन्जर्नयर 
िथा ५ सय ७५ जना अर्सस्टेन्ट सब इश्वन्जर्नयरहरु आ.व. २०७२/७३ देश्वख नै 
पररचालन गररएकोर्ा उि कायिलाई यस आ.व. २०७४/७५ र्ा पर्न र्नरन्िरिा ददई 
र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको कायिलाई रिु गर्िर्ा अगार्ड बढाइएको छ ।    

८. भकूम्प अर्ि प्रभाष्ट्रवि १४ श्वजल्लार्ा ररि रहेका प्राष्ट्रवर्िकहरुको पदपूर्िि गनि र भकूम्प 
प्रभाष्ट्रवि १७ श्वजल्लार्ा प्राष्ट्रवर्िकहरु खटाउनको लार्ग ३७४ जना ईश्वन्जर्नयर, ३९१ जना 
सव ईश्वन्जर्नयर र ३३६ जना एर्सषे्टन्ट सव ईश्वन्जर्नयरहरु भनाि गरी भकूम्प प्रभाष्ट्रवि 
श्वजल्लाका स्थानीय िहहरुर्ा पररचालन गररएको छ । त्यसरी खष्ट्रटएका प्राष्ट्रवर्िकहरुले 
सम्बश्वन्िि िरिनीहरुलाई िर र्नर्ािण गने स्थलरै् पगुी भकूम्प प्रर्िरोिी बर्लयो िर 
सम्बन्िी प्राष्ट्रवर्िक सहयोग उपलब्ि गराउनेछन ्र र्नजी आवास अनदुान बापिको दोस्रो 
िथा िेस्रो ष्ट्रकस्िा भिुानीको लार्ग र्सफाररस गदिछन ्।   

९. आ.व. २०७४/७५ र्ा र्नजी आवास पनुर्निर्ािणलाई िीव्रिा ददनको लार्ग र्नदेिक 
सर्र्र्िको र्र्र्ि २०७४/०३/२८ को र्नणिय अनसुार  िपिील बर्ोश्वजर्को सर्य सीर्ा 
र्निािरण गरी पनुर्निर्ािणको कायिलाई अगार्ड बढाइएको र्थयो । जसको फलस्वरुप  
आ.व. २०७४/७५ र्ा र्नजी आवास पनुर्निर्ािणर्ा उल्लेख्य प्रगर्ि हनु गएको देश्वखन्छ । 
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िार्लका निं. ५.१. २०७४ आषाढ २८ को र्नदेिक सर्र्र्ि र्नजी आवास अनदुान ष्ट्रविरणको 
सर्य सीर्ा 

र्स.निं. कायि ष्ट्रववरण सर्य अवर्ि 

१ अनदुान सम्झौिा गरी प्रथर् ष्ट्रकस्िा प्राप्त गने २०७४ कार्ििक र्सान्िर्भत्र 

२ २०७३ पौषसम्र् प्रथर् ष्ट्रकस्िा प्राप्त गने र्नजी 
िरिनीले दोस्रो ष्ट्रकस्िा र्लइसक्ने 

२०७४ पौष र्सान्िर्भत्र 

३ २०७४ असारसम्र् प्रथर् ष्ट्रकस्िा प्राप्त गने र्नजी 
िरिनीले दोस्रो ष्ट्रकस्िा र्लइसक्ने 

२०७४ चैत्र र्सान्िर्भत्र 

४ २०७४ पौषसम्र् दोस्रो ष्ट्रकस्िा प्राप्त गने र्नजी 
िरिनीले िेस्रो ष्ट्रकस्िा र्लइसक्ने 

२०७५ जेष्ठ र्सान्िर्भत्र 

५ २०७४ चैत्रसम्र् दोस्रो ष्ट्रकस्िा प्राप्त गने र्नजी 
िरिनीले िेस्रो ष्ट्रकस्िा र्लइसक्ने 

२०७५ असार र्सान्िर्भत्र 

१०. र्ार्थ उल्लेश्वखि सर्यसीर्ा र्भत्र उल्लेख्य रुपर्ा र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको कायि 
भएिापर्न सबै र्नजी आवास पनुर्निर्ािण सम्पन्न नभएको र अझै यसलाई गर्ि प्रदान गनिको 
लार्ग र्र्र्ि २०७४ र्ाि २६ गिेको र्नदेिक सर्र्र्िको र्नणियबाट २०७४ पौष 
र्सान्िसम्र्को सर्यसीर्ालाई २०७४ चैत्र र्सान्िसम्र् िोकी अन्य सर्यसीर्ालाई 
यथावि राश्वखएको र्थयो भने र्र्र्ि २०७४/१२/२० गिरेको र्नदेिक सर्र्र्िको 
र्नणियबाट दोस्रो ष्ट्रकस्िा र्लइसक्न ुपने म्याद २०७५ असार र्सान्ि सम्र् र िेस्रो ष्ट्रकस्िा 
र्लइसक्नपुने म्याद २०७५ पौष र्सान्िसम्र् रहने गरी सर्यसीर्ा सिंिोिन गरेको छ ।  

११. ष्ट्रवस्ििृ िरिरुी सभेषणबाट २०७५ आषाढ र्सान्िसम्र् ७ लाख २६ हजार ७ सय ३८ 
जना िरपररवारहरु र गनुासो फछियौटबाट ८० हजार ७ सय ४८ गरी जम्र्ा ८ लाख ७ 
हजार ४ सय ८६ जना िरिरुीहरु िीन लाख रुपैयााँ र्नजी आवास अनदुान प्राप्त गने 
सूचीर्ा परेका छन।् त्यसैगरी प्रवलीकरणिफि  ५२ हजार ५४ जना प्रवलीकरण 
लाभग्राहीहरुको पष्ट्रहचान भएको छ ।  

१२. २०७५ आषाढ र्सान्िसम्र् ७ लाख २२ हजार १९ लाभग्राही िरिनीहरुसाँग नीश्वज 
आवास अनदुान सम्झौिा गरी ७ लाख १३ हजार ८ सय ९३ जना िरिनीहरुको बैक 
खािार्ा पष्ट्रहलो ष्ट्रकस्िा बापिको रु. ५० हजार रुपैयााँ जम्र्ा गररएको छ । त्यसैगरी 
प्रवलीकरणिफि  ५२ हजार ५४ जना प्रवलीकरण लाभग्राहीहरुको पष्ट्रहचान भएको छ ।  
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िार्लका न  ५.२ आ.व. २०७२/७३ देश्वख आ.व. २०७४/७५ सम्र्को अनदुान ष्ट्रविरणको 
श्वस्थर्ि 

र्स .निं.  ष्ट्रववरण 

आ.व. 
२०७२/७३ 

आ.व. 
२०७३/७४ 

आ.व. 
२०७४/७५ 

1 

सभेषणबाट पष्ट्रहचान भएका 
लाभग्राही 

531964 598427 597524 

गनुासो सम्बोिनबाट पष्ट्रहचान 
भएका लाभग्राही सिंख्या  

99742 44584 

जम्र्ा लाभग्राही सिंख्या 531964 749796 807486 

2 अनदुान सम्झौिा सिंख्या 278880 629613 722019 

3 प्रथर् ष्ट्रकस्िा भिुानी सिंख्या 35145 597577 713893 

4 र्नर्ािण कायि िरुु भएका िर 
सिंख्या 

  96722 514446 

5 
दोस्रो 
ष्ट्रकस्िा 

 र्ाग    78380 486937 

 प्रर्ाणीकरण   65981 475970 

 भिुानी   55055 464391 

6 
िेस्रो 
ष्ट्रकस्िा 

 र्ाग   7031 256840 

 प्रर्ाणीकरण   4474 245098 

 भिुानी   2734 221776 

7 र्नर्ािण सम्पन्न िर सिंख्या   44927 249093 

८ प्रवलीकरण 

लाभग्राही     52054 

सम्झौिा     8833 

प्रथर् ष्ट्रकस्िा भिुानी     7431 

 

१३. त्यसैगरी २०७५ आषाढ र्सान्िसम्र्र्ा ४ लाख ६४ हजार ३ सय ९१ जना 
िरिनीहरुलाई दोस्रो ष्ट्रकस्िा बापिको रु. १ लाख ५० हजार रुपैयााँ बैक खािा र्ाफि ि 
ष्ट्रविरण गररएको छ भन े िेस्रो ष्ट्रकस्िा बापिको २ लाख २१ हजार ७ सय ७६ जना 
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िरिनीहरुलाई िेस्रो ष्ट्रकस्िा बापिको रु. १ लाख रुपैयााँ बैक खािा र्ाफि ि ष्ट्रविरण 
गररएको छ ।   

१४. र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको लार्ग लाभग्राहीहरुले प्रथर् ष्ट्रकस्िा बापिको रकर् प्राप्त गरेपर्छ 
र र्नजी आवास पनुर्निर्ािण गने सर्यसीर्ा र्निािरण गरेपर्छ र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको 
कायि रिु गर्िर्ा अश्वि बढेको छ । २०७४ असार र्सान्ि सम्र् ९६ हजार ७ सय २२ 
जना लाभग्राहीहरुले आफ्नो र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको कायि अश्वि बढाएकोर्ा २०७५ 
असार र्सान्िसम्र् यो सिंख्या ५ लाख १४ हजार ४ सय ४६ पगेुको छ । र्नजी आवास 
अनदुान सम्बन्िी ष्ट्रवस्ििृ ष्ट्रववरण िलको िार्लकार्ा प्रस्ििु गररएको छ ।  

श्वचत्र न - ५. १  र्नर्ािण कायि िरुु भएका िरहरुको सिंख्या (२०७३ चैि देश्वख २०७५ 
आषाढसम्र्) 

 

१५. भकूम्पबाट आिंश्विक षर्ि भएका र्नजी आवास प्रवलीकरणको लार्ग दईु ष्ट्रकस्िार्ा ५० 
हजारको दरले प्रवलीकरण अनदुान ददन ेव्यवस्था रहेको छ । अनदुान सम्झौिा सम्पन्न 
भएपर्छ प्रवलीकरण लाभग्राहीलाई ५० हजार र प्रवलीकरण सम्पन्न गरेपर्छ दोस्रो 
ष्ट्रकस्िाको ५० हजार रकर् ष्ट्रविरण गररनछे । आ.व. २०७४/७५ को अन्िसम्र् ५२ 
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हजार ५४ जना प्रवलीकरण लाभग्राही पष्ट्रहचान भएकोर्ा ८ हजार ८ सय ३३ जनासाँग 
सम्झौिा गरी ७ हजार ४ सय ३१ जना प्रवलीकरण लाभग्राहीलाई पष्ट्रहलो ष्ट्रकस्िा 
बापिको रु. ५० हजार रकर् ष्ट्रविरण गररएको छ।   

५.१.१ र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको श्वजल्लागि ष्ट्रववरण 
िार्लका निं. ५.३ आ.व. २०७४/७५ सम्र्र्ा र्नजी आवास अनदुान ष्ट्रविरणको श्वजल्लागि अवस्था 
र्स.
निं  श्वजल्ला  

पष्ट्रहचान भएका जम्र्ा लाभग्राही सिंख्या अनदुान 
सम्झौिा 
सम्पन्न    

अनदुान ष्ट्रविरण गररएको िरिरुी सिंख्या प्रवलीकरण  

सभेषण 
गनुासो 
सम्बोिन 

जम्र्ा प्रथर् 

ष्ट्रकस्िा 
दोस्रो 
ष्ट्रकस्िा 

िेस्रो 
ष्ट्रकस्िा 

लाभग्रा
ही  

अनदुान 

सम्झौिा   
प्रथर् 
ष्ट्रकस्िा  

(A) क्लस्टर निं. १ (भकूम्प अर्ि प्रभाष्ट्रवि १४ श्वजल्ला) 

1 गोरखा  ५८५०३ ६८६७ ६५३७० ५९४९० ५९४९० ४९३०५ २९८८० ४९८१ २०० ३४ 

2 िाददङ्ग ७०५८१ ७१८० ७७७६१ ७०१८४ ७०१५५ ५४०४९ २३४३४ ३९१३ २४४ २४४ 

3 नवुाकोट  ६५७७३ ९३६३ ७५१३६ ६६८७१ ६६६७४ ६०२६८ १७९५२ १५१४ ६३ ६३ 

4 रसवुा  ११२३६ १२५४ १२४९० ११०५७ १०८३१ १००३२ ७३३९ २१६ ४२ ४२ 

5 र्सन्िपुाल्चोक  ७८५३७ ८४३४ ८६९७१ ८२४११ ८२४३३ ६९९२० ३२७५५ ५६२ २५ २५ 

6 काभ्रपेलाञ्चोक ६७७३१ ९६८३ ७७४१४ ६६९९१ ६६९९१ ३७८३८ १३०३३ ५४१९ ५५४ ५५४ 

7 काठर्ाडौ ४२५०० ४४६२ ४६९६२ ४००२१ ४००१३ ९३१७ ५५१८ ७७० ११८ ११८ 

8 लर्लिपरु  २५८९३ २४५९ २८३५२ २३९८४ २३६१८ ७५७३ ४०५३ १२८५ ३४० ३१८ 

9 भिपरु २६०६६ २२३६ २८३०२ २३५९२ २३५९२ ४९४७ ४३७४ ६७० ५१ ५१ 

10 र्कवानपरु ३०२३८ ३०२८ ३३२६६ २५२८६ २४३४३ १६३५४ ८३८९ ८४९८ २३०२ २०३२ 

11 दोलखा ५१९४० १६८२१ ६८७६१ ६०६१२ ५८६१७ ४७७६८ ३५७१६ २१४७ १७ १७ 

12  रारे्छाप ४३६०९ ४९७१ ४८५८० ४३५३९ ४३५३९ ३७२९२ १८९४२ ६५९५ ३५८ ३५८ 

13 र्सन्िलुी  ३४२६९ २६६६ ३६९३५ ३३०९९ ३३०९९ २४८९५ ९१९५ ७४९१ ५८२ ५८२ 

14 ओखलढुङ्गा १९८१९ १३२४ २११४३ १९९७० १९३९५ १६८५५ १०४८७ २८६८ ११७४ ११४४ 

Sub-Total (A) ६२६६९५ ८०७४८ ७०७४४३ ६२७१०७ ६२२७९० ४४६४१३ २२१०६७ ४६९२९ ६०७० ५५८२ 

(B) क्लस्टर निं. २  (भकूम्प कर् प्रभाष्ट्रवि १७ श्वजल्ला) 

1 सिंखवुासभा  १९५३   १९५३ १६७९ १५८३ २१८ ० ३२६ ११०   

2 भोजपरु  ५७४९ ० ५७४९ ५१५९ ५०५१ १२१३ ० ४५३ ८७ ० 

3 िनकुटा  २७९६ ० २७९६ २४८३ २४८३ १३४९ ० ७० ४१ ४१ 

4 खोटाङ  ८४४३ ० ८४४३ ८१७३ ८१७३ १०५० ० २५३ २५३ ९१ 

5 सोलखुमु्ब ु ११९७९ ० ११९७९ १११९४ १११३४ १०४४ ० ४५६ ३२५ ३२५ 

6 श्वचिवन  ७३३५   ७३३५ ७३३५ ५६२६ २४२८ २२६ ५९३ ५९३ ४३१ 

7 नवलपरासी  ८७२   ८७२ ८७२ ८७० ४४८ ९३ ८ ८ ८ 

8 िनहुाँ  १३८२१ ० १३८२१ १३८२१ १२७५२ २४१६ ६४ ४६६ ४६६ २२४ 

9 लर्जुिंङ्ग १३९५९ ० १३९५९ १३१८८ १३१२० २९२९ ० ५३९ ४१३ २९३ 

10 कास्की   ६०२६ ० ६०२६ ५५१७ ५३२६ ६८५ ० २४२ ० ० 

11 पविि  ५२६९   ५२६९ ४७९० ४७७४ १०२२ ४ ४१७ ११० ८३ 

12 बाग्लुिंङ्ग २३७५   २३७५ २११५ २००१ ३७४ ० ८२ २८ २८ 

13 म्याग्दी  ८६८ ० ८६८ ७८० ७८० २३० १६ ७ ६ ६ 

14 स्याङ्जा ८७६६   ८७६६ ८७६६ ८५४६ ७९७ ० ५६७ २८२ २८२ 

15 पाल्पा  ४६५२   ४६५२ ४१०० ४०५० ३६४ ७१ ३८४ १० ६ 

16 गलु्र्ी  ४१४४ ० ४१४४ ४००० ३९०१ १२२० २२२ १९५ ० ० 

17 अिािखााँची  १०३६ ० १०३६ ९४० ९३३ १९१ १३ ६७ ३१ ३१ 

Sub-Total (B) १०००४३ ० १०००४३ ९४९१२ ९११०३ १७९७८ ७०९ ५१२५ २७६३ १८४९ 

जम्र्ा (A+B) ७२६७३८ ८०७४८ ८०७४८६ ७२२०१९ ७१३८९३ ४६४३९१ २२१७७६ ५२०५४ ८८३३ ७४३१ 
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१६. अनदुान सम्झौिाको ष्ट्रववरण हेदाि सबैभन्दा कर् ७६ प्रर्ििि लाभग्राहीहरुसाँग र्कवानपरु 
श्वजल्लार्ा भएको देश्वखन्छ भने श्वचिवन, नवलपरासी, िनहुाँ र स्याङ्जार्ा ििप्रर्ििि 
लाभग्राहीहरुले र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको लार्ग अनदुान सम्झौिा गरेको देश्वखन्छ ।    

श्वचत्र निं. ५.२ र्नजी आवास अनदुान सम्झौिा ष्ट्रववरण (प्रर्िििर्ा) 

 

१७. अनदुान सम्झौिाको आिारर्ा प्रथर् ष्ट्रकस्िा ष्ट्रविरण हेदाि सबैभन्दा कर् श्वचिवन श्वजल्लार्ा 
७७ प्रर्ििि देश्वखन्छ । यसको ष्ट्रवस्ििृ ष्ट्रववरण श्वचत्र निं. ५.३ र्ा देखाइएको छ । 

श्वचत्र निं. ५.३ र्नजी आवास अनदुान सम्झौिाको आिारर्ा प्रथर् ष्ट्रकस्िा भिुानी (प्रर्िििर्ा) 
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१८. अनदुान सम्झौिाको आिारर्ा दोस्रो ष्ट्रकस्िा ष्ट्रविरण हेदाि सबैभन्दा कर् पाल्पा, स्याङ्जा र 
सोलखुमु्बरु्ा  श्वजल्लार्ा ९ प्रर्ििि देश्वखन्छ भने रसवुार्ा सबैभन्दा बढी ९१ प्रर्ििि 
रहेको छ । यसको ष्ट्रवस्ििृ ष्ट्रववरण श्वचत्र निं. ५.४ र्ा देखाइएको छ । 

 

श्वचत्र निं. ५.४ र्नजी आवास अनदुान सम्झौिाको आिारर्ा दोस्रो ष्ट्रकस्िा भिुानी (प्रर्िििर्ा) 

 
 

१९. अनदुान सम्झौिाको आिारर्ा िेस्रो ष्ट्रकस्िा ष्ट्रविरण हेदाि सबैभन्दा रसवुा श्वजल्लार्ा ६६ 
प्रर्ििि रहेको छ । यसको ष्ट्रवस्ििृ ष्ट्रववरण श्वचत्र निं. ५.५ र्ा देखाइएको छ । 

श्वचत्र निं. ५.५ र्नजी आवास अनदुान सम्झौिाको आिारर्ा िेस्रो ष्ट्रकस्िा भिुानी (प्रर्िििर्ा) 
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५.२ गनुासो सम्बोिन 

२०. र्नजी आवास अनदुान ष्ट्रविरणको क्रर्र्ा आउन ेगनुासोहरुको सम्बोिनको लार्ग गनुासो 
सनुवुाई सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि बनाई गनुासो सनुवुाई गने व्यवस्था र्र्लाइएको छ । यसका 
लार्ग गाष्ट्रवस िहर्ा गाष्ट्रवस सश्वचव, सार्ाश्वजक पररचालक िथा सम्बश्वन्िि वडा नागररक 
र्ञ्चका अध्यष रहने सर्र्र्िबाट, श्वजल्ला िहर्ा प्रश्वजअको सिंयोजकत्वर्ा गदठि सर्र्र्िबाट, र 
प्रार्िकरण िहर्ा प्रार्िकरणका कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य सिंयोजक रहने सर्र्र्िबाट गनुासो 
सनुवुाई गने गरी आवश्यक सिंरचना सष्ट्रहि गनुासो सनुवाई कायि अश्वि बढाइएकोर्ा 
स्थानीय िहको र्नवािचन सम्पन्न भएपश्चाि स्थानीय िहका पदार्िकारीहरु श्वजम्रे्वार हनुे 
गरी गनुासो सनुवुाई कायिष्ट्रवर्ि पररर्ाजिन गररएको छ । 

२१. र्नजी आवास पनुर्निर्ािण वा प्रवलीकरण लाभग्राहीर्ा सूश्वचकृि हनु नसकेका भकूम्प 
पीर्डिहरुले प्रार्िकरणको नीर्ि अनसुार उि लाभग्राही सूश्वचर्ा सूचीकृि हनु पाउाँ भनी 
गनुासो दिाि गराएका २,०५,०००  गनुासाहरु र्ध्ये र्नजहरुको केन्रीय सूचना प्रणालीको 
र्ाध्यर्बाट सनुवुाई गरी ४०,९६७ जनालाई पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा सूश्वचकृि गररयो । 

२२. गैरलाभग्राहीर्ा परेका ७२,६९३ , स्थलगि सवेषण गने भनी यष्ट्रकन गररएका १३,१९० 
र ि्यािंक प्राप्त नभएका ५४,९९५ गरी कुल १४,०८७८ गनुासाकिािहरुको २०७४ 
साउन देश्वख काश्वत्तक २१ सम्र् भकूम्प अर्ि प्रभाष्ट्रवि १४ श्वजल्लाहरुर्ा ३३२ जना 
ईन्जीर्नयरहरु पररचालन गरी केन्रीय ि्यािंक ष्ट्रवभागको सहयोगर्ा पनु  जााँच िथा पनु  
सवेषण २०७४ सिंचालन गररयो । यस सवेषण अन्िगिि केन्रबाट पठाईएका र स्थानीय 
स्िरर्ा थप दिाि भएका गरी कुल १,२९,४०८ िरका १,३१,४१४ गनुासोकिािहरुको 
ि्यािंक सिंकलन गरी केन्रीय सूचना प्रणालीर्ा राश्वखयो । स्थानीय िहर्ा व्यापक रुपर्ा 
नयााँ गनुासाहरु दिाि हनु,ु दिैं, र्िहार छट जस्िा प्रर्खु चाडपविहरु सवेषण अवर्िर्ा पनुि, 
प्रदेि निं २ र्ा स्थानीय िहको र्नवािचन यही अवर्िर्ा हनु,ु सिंिीय सिंसद र प्रदेि सभाको 
र्नवािचनका कारण िोष्ट्रकएको सर्यर्ा सम्पूणि गनुासोकिािहरुको सवेषण गनि सष्ट्रकएन 
।यसरी सवेषणबाट प्राप्त ि्यािंकहरुको प्राष्ट्रवर्िकहरुबाट केन्रर्ा पनु  ष्ट्रवश्लषेण पश्चाि 
हालसम्र् ४२,५९८ पनुर्निर्ािण लाभग्राही ३७,४०३ प्रवलीकरण लाभग्राही ३४,२८० 
गैरलाभग्राहीर्ा परेका छन ्। 

२३. आ.व. २०७३/७४ र्ा भकूम्प अर्ि प्रभाष्ट्रवि १४ श्वजल्लाबाट २ लाख ७ हजार ८ सय 
६१ गनुासोहरु दिाि भई प्रार्िकरणर्ा प्राप्त भएकोर्ा िी गनुासोहरुको  Verification गरी १ 
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लाख ८० हजार २९ वटा गनुासोहरुको फर्छ्यौट गररएको छ। सो कायिबाट २२ हजार 
५ सय ८९ जना पनुर्निर्ािण लाभग्राहीको सूचीर्ा परेका छन ् भने बााँकी गनुासो 
सम्बोिनको लार्ग पनु  जााँच िथा पनु सभेषणको कायि सम्पन्न गररएको छ ।   

२४. सिंकर्लि गनुासोहरु र्ध्ये आ.व. २०७४/७५ र्ा ९१ हजार ९ सय १८ वटा गनुासोहरु 
नर्िजा प्रकािन गररएको छ । जसर्ध्ये ३९ हजार ७ सय ८१ वटा गनुासो पूणि 
लाभग्राहीर्ा परेका छन ् भने २७ हजार ६३ प्रवलीकरण लाभग्राहीर्ा परेका छन ् । 
त्यसैगरी २० हजार ६ सय ९० वटा गनुासो गैरलाभग्राहीर्ा परेका छन ्र ४ हजार ३ 
सय ८४ वटा भने पष्ट्रहले नै लाभग्राहीर्ा पररसकेका छन ्।  

२५. र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको सम्बन्िर्ा र्नरन्िर गनुासो बष्ट्रढरहेको अवस्थालाई र्ध्यनजर 
गरी र्िंर्सर र्सान्िसम्र् गनुासो आ-आफ्नो श्वजल्ला वा स्थानीय र्नकायर्ा दिाि गने नीर्िगि 
व्यवस्था राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणले गर् यो । सो व्यवस्था बर्ोश्वजर् स्थानीय िथा 
श्वजल्ला िहर्ा र्िंर्सर र्सान्िसम्र् १ लाख २२ हजार ७ सय २५ गनुासाहरु दिाि भएका 
छन ्। यसरी दिाि भएका गनुासोहरुको सम्बोिनको कायि प्रारश्वम्भक चरणर्ा सरुु भैरहेको 
छ ।  

२६. राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण कायिकारी सर्र्र्िको ष्ट्रवर्भन्न र्र्र्िको र्नणियबाट प्रवलीकरण 
लाभग्राहीर्ा परेका भकूम्प पीर्डिहरुले पेि गरेको र्नवेदनको आिारर्ा पनुर्निर्ािण सम्बन्िी 
गनुासो व्यवस्थापन कायिष्ट्रवर्ि, २०७४ अनसुार ६८ जना प्रवलीकरण लाभग्राहीलाई 
पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा पररवििन गररएको छ ।  

५.३ जोश्वखर्यिु बस्िीहरुको भौगर्भिक अध्ययन    

२७. भकूम्पको पश्चाि ् केन्रीय दैवी प्रकोप उद्धार सर्र्र्ि एविं खानी िथा भगूभि ष्ट्रवभागिारा 
पष्ट्रहचान गररएका जोश्वखर्पूणि बस्िीहरुको वृहि अध्ययन गरी वास्िष्ट्रवक जोश्वखर् यिु 
बस्िीहरुको पष्ट्रहचान गनिका लार्ग राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको सिंयोजनर्ा खानी िथा 
भगूभि ष्ट्रवभाग, जल उत्पन्न प्रकोप र्नयन्त्रण ष्ट्रवभाग िथा भसूिंरषण ष्ट्रवभाग सष्ट्रहिको टोली 
पररचालन गररएको छ।उि टोलीले  आ.व. २०७२/७३ र्ा ११७, आ.व. 
२०७३/७४ र्ा ५४५ र आ.व. २०७४/७५ र्ा ४१३ गरी जम्र्ा १०७५ 
बस्िीहरुको भौगर्भिक अध्ययन सम्पन्न गरेको छ जसर्ा २६१ वटा बस्िीहरु स्थानान्िरण 
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गनुिपने, ३५१ वटा बस्िीहरुर्ा सरुषाका उपायहरु अवलम्बन गनुिपने र बााँकी ४६३ वटा 
बस्िीहरु सरुश्वषि रहेको ष्ट्रववरण प्राप्त भएको छ ।  

२८. स्थानानिरण गनुिपने बस्िीका लाभग्राहीहरु आफै अन्यत्र स्थानान्िरण हनु चाहेर्ा जग्गा 
खररदको लार्ग थप रु.२ लाख अनदुान ददन ेव्यवस्था गररएको छ ।  

२९. आ.व.  २०७४/७५ र्ा जोश्वखर्यिु बस्िीहरुबाट १ हजार १ सय ९९ जनाले आफै 
जग्गा खररद गरी रु. २ लाख अनदुान र्लई अन्यत्र सरुश्वषि स्थानर्ा र्नजी आवास 
पनुर्निर्ािण कायि सरुु गरेका छन ्भने नेपाल सरकारले ६४८ लाभग्राहीलाई र्नजी आवास 
पनुर्निर्ािणको लार्ग जग्गा व्यवस्थापन गरेको छ ।   

िार्लका ५.३ भौगर्भिक अध्ययन गररएका बस्िीहरुको ष्ट्रववरण 

र्स.निं. ष्ट्रववरण   सिंख्या  

१ भौगर्भिक अध्ययन सम्पन्न स्थान  १०७५ 

२ सरुश्वषि स्थान (केही गनुि नपने)   ४६३ 

३ सरुषा उपाय अवलम्बन गरेर्ा बस्िी सानुि नपने स्थान  ३५१ 

४ पूणि वा आिंश्विक रुपर्ा असरुश्वषि भएकाले केही बस्िी सानुि पने स्थान  २६१ 

५ जोश्वखर्यिु स्थानर्ा रहेका लाभग्राहीहरुको कूल पररवार सिंख्या  ३९७५ 

६ 

रु. २ लाख अनदुान र्लई सरुश्वषि स्थानर्ा जग्गा व्यवस्थापन 
गररसकेका लाभग्राहीको सिंख्या   ११९९ 

७ सरुश्वषि बस्िीको लार्ग जग्गा उपलब्ि गराइएको लाभग्राहीको सिंख्या  ६४८ 

८ 

एष्ट्रककृि बस्िी बसाउनको लार्ग भौगर्भिक अध्ययन गरी साने प्रष्ट्रक्रयार्ा 
रहेको बस्िीको सिंख्या  १९ 

 

३०. यस अध्ययनका आिारर्ा स्थानान्िरण गनुिपने बस्िीहरुका लार्ग सम्भाष्ट्रवि स्थानहरुको 
छनौट सष्ट्रहि एकीकृिसिन बस्िी ष्ट्रवकास गनिका लार्ग ित्कार्लन सहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालय 
अन्िगििको केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई िथा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रर्िकरणले 
अध्ययन कायि अश्वि बढाएको छ ।  
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िार्लका ५.४ जोश्वखर्यिु बस्िीबाट अन्यत्र सनिको दईु लाख अनदुान र्लएका लाभग्राही सिंख्या 

र्स.निं. श्वजल्ला स्थानान्िरण गनुिपने 
िरपररवार 

रु. २ लाख अनदुान ददएर 
स्थानान्िरण गररएको िरपररवार 

१ श्वचिवन 102 52 

२ िाददङ 259 166 

३ दोलखा 100 0 

४ गोरखा 460 42 

५ गलु्र्ी 50 50 

६ काभ्रपेलाञ्चोक 33 11 

७ लर्लिपरु 27 9 

८ लर्जङु 40 0 

९ र्कवानपरु 14 10 

१० नवुाकोट 377 190 

११ ओखलढुिंगा 185 48 

१२ पविि 20 14 

१३ रारे्छाप 150 78 

१४ रसवुा 836 357 

१५ र्सन्िलुी 5 5 

१६ र्सन्िपुाल्चोक 694 153 

१७ सोलखुमु्ब ु 14 0 

१८ स्याङ्जा 36 14 

 जम्र्ा 3402 1199 

५.४ परुािाश्वत्वक सम्पदा पनुर्निर्ािण  

३१. राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण कायिकारी  सर्र्र्िको २०७४ बैिाखको र्नणिय बर्ोश्वजर् सााँख,ु 

खोकना र बङुर्िी लगायिका प्राचीन वस्िीहरुको सम्पदा सिंरषण िथा व्यवस्थापनका 
लार्ग परम्परागि बस्िीहरु रहेको स्थानर्ा रहेका र्नजी आवास पनुर्निर्ािण गदाि परम्परागि 
र्ौर्लकिा कायर् राखी पनुर्निर्ािण गनिको लार्ग थप रु. ५० हजार अनदुान ददने व्यवस्था 
गररएको छ ।  

३२. परुािाश्वत्वक र्हत्वका सम्पदा पनुर्निर्ािणर्ा िीव्रिा ल्याउन र्सिंहदरबार लगायिका 
र्ौर्लकिा दिािउने िरोहरहरु परम्परागि सीप भएका कार्लगढ र परम्परागि र्नर्ािण 
सार्ग्री प्रयोग गदै यथािीघ्र पनुर्निर्ािण सम्पन्न गनि आवश्यक ष्ट्रवर्ि एविं प्रष्ट्रक्रया िय गनि 
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कायिटोली गठन भई र्सिंहदरवारको सिंरषण/पनुर्निर्ािण सम्बन्िर्ा अध्ययन कायि जारी 
रहेको छ ।  

३३. भकूम्पबाट काठर्ाण्डउ उपत्यका लगायि भकूम्प अर्ि प्रभाष्ट्रवि १४ श्वजल्लाका १३३ पूणि 
षर्ि र ६२० आिंश्विक षर्ि गरी ७ सय ५३ वटा सािंस्कृर्िक एविं परुािाश्वत्वक 
सम्पदाहरुर्ा षर्ि पगेुको छ ।िी र्ध्ये १४० वटा सम्पदाहरु ष्ट्रवि सम्पदा सूचीर्ा 
परेका छन ्भन े६१३ वटा सम्पदाहरु ष्ट्रवि सम्पदा सूची बाष्ट्रहर रहेका छन ्। षर्िग्रस्ि 
ऐर्िहार्सक र परुािाश्वत्वक र्हत्वका सम्पदाहरुको सिंरषण एविं पनुर्निर्ािण गदाि सम्पदाको 
र्ौर्लकिा कायर् राख्न परम्परागि सीप भएका कार्लगढ र र्नर्ािण सार्ाग्रीको प्रयोगर्ा 
जोड ददइएको छ । सिंस्कृर्ि, पयिटन िथा नागररक उड्डयन र्न्त्रालय अन्िगिि केन्रीय 
आयोजना कायािन्वयन ईकाईबाट परुािाश्वत्वक सम्पदाहरुको पनुर्निर्ािण कायि भैरहैकोर्ा 
२०७४ चैत्र २० को र्नदेिक सर्र्र्िको र्नणियबाट परुाित्व ष्ट्रवभागबाट परुािाश्वत्वक 
सम्पदाहरुको पनुर्निर्ािण कायि गने भनी र्नणिय भएको छ।  

श्वचत्र न - ५.६ आ.व. २०७४/७५ सम्र्को परुािाश्वत्वक सम्पदाहरुको पनुर्निर्ािण श्वस्थर्ि 

 

 

३४. आर्थिक वषि २०७४/७५ को अन्ि सम्र्र्ा ष्ट्रवि सम्पदा सूचीर्ा रहेका ५१ वटा र ष्ट्रवि 
सम्पदा सूची बाष्ट्रहर रहेका १४२ वटा गरी जम्र्ा १९३ वटा परुािाश्वत्वक सम्पदाहरुको 

753

193

309
251

पनुर्निर्ािण गनुिपने जम्र्ा पनुर्निर्ािण सम्पन्न पनुर्निर्ािण भैरहेका पनुर्निर्ािणको प्रष्ट्रक्रया 
सरुु हनु बााँकी
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पनुर्निर्ािण सम्पन्न भएको छ ।  त्यसैगरी ३०९ वटा परुािाश्वत्वक सम्पदाहरुको पनुर्निर्ािण 
कायि जारी रहेको छ जसलाई श्वचत्र निं. ५.६ र्ा देखाइएको छ ।  

३५. आगार्ी दईु वषिर्भत्र ऐर्िहार्सक िरोहरका रुपर्ा रहेको िरहराको पनुर्निर्ािण सम्पन्न गने 
लक्ष्यको साथ कार् अश्वि बढाइएको छ । िरहराको पनुर्निर्ािणको सन्दभिर्ा सिंचालन 
भएको “रे्रो िरहरा रै् बनाउाँछु” भने्न अर्भयान अन्िगिि िरहरा पनुर्निर्ािण कोषर्ा 
हालसम्र् कररब रु २४ करोड जम्र्ा भएको  छ भने नपेाल टेर्लकर्ले टेर्लकर्ले रु. १ 
अबि रकर् उपलब्ि गराउने प्रर्िबद्धिा जनाएको छ । िरहराको पनुर्निर्ािणको लार्ग 
परुाित्व ष्ट्रवभागबाट श्वस्वकृि र्डजाइन अनरुुप राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण र्ाफि ि कार् 
अश्वि बढाइएको छ ।िरहरा पनुर्निर्ािणको लार्ग खररद प्रष्ट्रक्रया पूरा भै कूल सबै भन्दा 
कर् अिंक रु ३ अबि ४८ करोड कबोल गने श्वजआइइष्ट्रटसी–रर्न जे.भी. कम्पनीको टेण्डर 
स्वीकृि भएको छ। 

३६. ऐर्िहार्सक एविं परुािाश्वत्वक र्हत्वको रानीपोखरीको पनुर्निर्ािण कायि आ.व. २०७५/७६ 
र्भतै्र सम्पन्न गने लक्ष्यका साथ िीन खण्डर्ा कायि अश्वि बढाइएको छ । पष्ट्रहलो खण्ड 
अन्िगिि परुाित्व ष्ट्रवभागबाट स्वीकृि रानीपोखरीको वररपररको सिंरचनाहरुको पनुर्निर्ािण र 
जीणोद्धारको लार्ग काठर्ाण्डउ र्हानगरपार्लकाद्धारा टेण्डर आाान भएको छ । दोस्रो 
खण्डर्ा परुाित्व ष्ट्रवभागद्धारा पोखरीको बीचर्ा अवश्वस्थि बालगोपालेिर र्श्वन्दरको 
पनुर्निर्ािणको लार्ग गमु्बज वा ग्रन्थकुट िैलीर्ा र्नर्ािण गने हो सोको एकीन गरी 
र्छटोछररिो कायि िरुु गने लक्ष्य रहेको छ ।िेस्रो खण्डर्ा काठर्ाण्डउ 
र्हानगरपार्लकाद्धारा रानीपोखरीको Bed Level को पनुर्निर्ािण र पानीको र्नयर्र्ि आपूर्िि गने 
लक्ष्य रहेको छ ।  

३७. ऐर्िहार्सक एविं परुािाश्वत्वक र्हत्वको काष्ठर्ण्डप आगार्ी २ वषि र्भत्र सम्पन्न गने 
लक्ष्यका साथ पनुर्निर्ािण कायि सरुु भएको छ । काष्ठर्ण्डप पनुर्निर्ािणको लार्ग 
सहजिाको लार्ग ष्ट्रवर्भन्न ४ वटा सर्र्र्िहरु गठन गररएको छ जसर्ा काष्ठर्ण्डप 
पनुर्निर्ािण सर्र्र्ि, काष्ठर्ण्डप सल्लाहकार सर्र्र्ि, काष्ठर्ण्डप सिंरषक सर्र्र्ि र काष्ठर्ण्डप 
सहयोग सर्र्र्ि रहेका छन ् ।काठर्ाण्डउ र्हानगरपार्लका  र पनुर्निर्ािण सर्र्र्िबीच 
२०७५ जेठर्ा सम्झौिा भई रु. ५० लाख उपलब्ि गराइएको छ। काष्ठर्ण्डप 
पनुर्निर्ािण सर्र्र्िको कायािलय र काठको वकि सप स्थापना भई कायि भैरहेको छ।काठको 
आपूर्ििको लार्ग ष्ट्रटर्सएनसाँग सहर्र्ि भएको छ ।  
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३८. र्नदेिक सर्र्र्िको र्नणियानसुार रानीपोखरी-िाश्वन्िवाष्ट्रटका-खलुार्ञ्च षेत्र, उपत्यका र्भत्रका 
सािवटै ष्ट्रवि सम्पदा षेत्र, नवुाकोट र गोरखा दरबार षेत्र िथा दोलखा भीर्सेन बजार 
षेत्रको वृहत्तर गरुुयोजना ियारीका लार्ग छलफल अश्वि बढाइएको छ ।     

३९. र्लुकुभरका कररब ३ हजार गमु्बाहरुर्ध्ये १३२० वटा गमु्बार्ा भकूम्पबाट षर्ि 
पगेुकोर्ा ४०२ वटा र्र्िि सिंभार र ८९५ वटाको पनुर्निर्ािण गनुिपने देश्वखन्छ ।  

४०. भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि गमु्बा िथा ष्ट्रवहारहरुको सिंरषण, जीणोिार िथा पनुर्निर्ािण सम्बन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७४ स्वीकृि भएको छ । 

५.५ ष्ट्रवद्यालय भवनहरुको पनुर्निर्ािण 

४१. भकूम्पबाट जम्र्ा ७ हजार ९ सय २३ वटा ष्ट्रवद्यालयका ३६ हजार ४ सय २५ कषा 
कोठा पूणिरुपर्ा षर्ि भएका छन ्। साथै ३ हजार ७ सय ७३ ष्ट्रवद्यालयको िौचालय, १ 
हजार ४ सय ५९ ष्ट्रवद्यालयको पखािल र १ हजार ५ सय ६८ ष्ट्रवद्यालयको खानेपानी 
प्रणालीर्ा षर्ि पगेुको छ । ५४ जना श्विषक र ७ सय २० जना ष्ट्रवद्याथीको 
ष्ट्रवनािकारी भकूम्पबाट र्तृ्य ुभएको र्थयो । 

४२. र्नजी आवास पछार्ड सबैभन्दा िेरै षर्ि ष्ट्रवद्यालयर्ा पनि गएको छ । त्यसैको फलस्वरुप 
र्नजी आवास पर्छ ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािणलाई ष्ट्रविेष र्हत्वका साथ अगार्ड बढाइएको छ । 
नेपाल सरकारको स्रोि पररचालन गरी ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सर्र्र्ि र्ाफि ि ष्ट्रवद्यालय 
पनुर्निर्ािणको कायिलाई िीव्रिा ददइएको छ । ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािण अन्िगिि एर्सयाली 
ष्ट्रवकास बैंक, जापान अन्िराष्ट्रिय सहयोग र्नयोग (जाइका), USAID लगायि अन्य ष्ट्रवर्भन्न 
गैरसरकारी सिंस्थाहरुबाट सहयोग पररचालन गररएको छ । साथै केही ष्ट्रवद्यालयहरुको 
पनुर्निर्ािण भारि सरकारको अनदुान एविं ऋण सहयोगर्ा पनुर्निर्ािण हनुे क्रर्र्ा रहेका 
छन।्    

४३. ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सर्र्र्िर्ाफि ि - यो र्ोडार्लटी र्नकै सफल देश्वखएको छ । ष्ट्रवद्यालय 
व्यवस्थापन सर्र्र्िर्ाफि ि पनुर्निर्ािण गदाि ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािण कायिष्ट्रवर्ि, २०७३ को 
अर्िनर्ा रही र्नर्ािण गनुिपने हनु्छ । जसर्ा नेपाल सरकारको स्रोिको पजुी ीँगि बजेटको 
प्रयोग, सर्दुायको सहभार्गिा स्वेश्वछछक गररएको छ । लागि अनरु्ानका आिारर्ा बजेट 
व्यवस्था, सरुुर्ा बढीर्ा २० प्रर्ििि र्ोष्ट्रवलाइजेसन र त्यसपर्छ  रर्नङ र्बलका आिारर्ा 
खचि लेख्न र्नकायबाट ष्ट्रवद्यालयलाई भिुानी ददन,े प्राष्ट्रवर्िकहरुबाट र्नयर्र्ि सपुररवेषण, 
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र्नर्ािण सार्ाग्रीको गणुस्िर परीषणको व्यवस्था हनु्छ । साना ष्ट्रवद्यालयहरु यो 
र्ोडार्लटीबाट पनुर्निर्ािण गने नीर्ि र्लइएको छ । त्यस कारण पर्न षर्ि भएका 
ष्ट्रवद्यालयर्ध्ये कररब ७५ प्रर्ििि यो र्ोडार्लटीबाट र्नर्ािण हनुे देश्वखएको छ ।  

४४. गैरसरकारी सिंस्थार्ाफि ि - यो र्ोडार्लटी अनसुार ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािण गदाि पनुर्निर्ािण िथा 
पनुस्थािपनाका लार्ग गैरसरकारी सिंस्था पररचालनसम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ को प्रयोग 
गररएको छ। जसअन्िगिि राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण केन्रीय आयोजना कायािन्वयन 
इकाइ (श्विषा) र सम्बश्वन्िि गैरसरकारी सिंस्थाबीच र्त्रपषीय सम्झौिा हनुे व्यवस्था छ । 
सहरी ष्ट्रवकास िथा भवन र्नर्ािण ष्ट्रवभागबाट स्वीकृि र्डजाइनर्ात्र प्रयोग गनुिपने हनु्छ । 
पनुर्निर्ािणका लार्ग आवश्यक रकर्को व्यवस्था र खचि सम्बश्वन्िि गैरसरकारी सिंस्थाले 
गनुिपछि । षर्ि भएका ष्ट्रवद्यालयर्ध्ये कररब १५ प्रर्ििि यो र्ोडार्लटीबाट पनुर्निर्ािण हनुे 
देश्वखएको छ ।   

४५. र्नर्ािण व्यवसायीर्ाफि ि - एर्डबी, जाइका, चीन िथा भारि सरकारलगायि 
दािरृ्नकाय/ष्ट्रवकास साझेदार सिंस्थार्ाफि िको वैदेश्विक स्रोिको ष्ट्रवद्यालय र्नर्ािणको बजेट 
यो र्ोडार्लटीबाट खचि हनु्छ । र्नर्ािण व्यवसायी छनोट ष्ट्रवर्ि सम्बश्वन्िि दािरृ्नकायसाँग 
नेपाल सरकारले गरेको सम्झौिाबर्ोश्वजर् हनुे गछि । नेपाल सरकारको साविश्वजनक खररद 
ऐन, साविजर्नक खररद र्नयर्ावली वा दािरृ्नकायको खररद कायिष्ट्रवर्िअनसुार खररद 
कारबाही हनुे गछि भने र्डजाइन िथा सपुरीवेषणका लार्ग परार्ििदािाको सेवा प्राप्त गने 
प्राविान छ । ठुला ष्ट्रवद्यालय यो र्ोडार्लटीबाट पनुर्निर्ािण गने नीर्ि प्रार्िकरणले र्लएको 
छ । षर्ि भएका ष्ट्रवद्यालयर्ध्ये कररब १० प्रर्ििि यो र्ोडार्लटीबाट पनुर्निर्ािण हनु े
देश्वखएको छ ।  

४६. श्विषा र्न्त्रालय, केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाईर्ाफि ि षर्िग्रष्ि ष्ट्रवद्यालय 
भवनहरुको पनुर्निर्ािण कायि भैरहेको छ । २०७४ चैत्र २० को र्नदेिक सर्र्र्िको 
र्नणियबाट यसको नार् पररवििन भै केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई, श्विषा रहन 
गएको छ ।भकूम्पबाट ७ हजार ९ सय २३ ष्ट्रवद्यालयहरुर्ा षर्ि पगेुको भएिापर्न 
कर्िपय ष्ट्रवद्यालयहरु र्जिरर्ा गएका िथा कर्िपय ष्ट्रवद्यालयको भवन बनाउन ु नपने 
भएकोले जम्र्ा ७ हजार ५ सय ५३ ष्ट्रवद्यालयको पनुर्निर्ािण गनुिपने रहेको छ । 
ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािण कायिर्ा ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सर्र्र्ि, गैह्रसरकारी सिंस्था र ष्ट्रवर्भन्न 
दाि ृर्नकायहरु सिंलग्न भएका छन ्।  
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४७. आ.व. २०७४/७५ र्ा थप १ हजार ३ सय ६० ष्ट्रवद्यालय भवनहरुको पनुर्निर्ािण कायि 
सम्पन्न भई हालसम्र् 3 हजार 8 सय 16 ष्ट्रवद्यालयहरुको पनुर्निर्ािण कायि सम्पन्न भएको 
छ। त्यसैगरी अन्य १ हजार ८ सय ८० वटा ष्ट्रवद्यालयहरुको पनुर्निर्ािण कायि जारी 
रहेको छ भने ४८९ ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािणको लार्ग छनौट कायि सम्पन्न भएको छ।  

४८. ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािणको लार्ग व्वस्थापन सर्र्र्िले सबैभन्दा बढी प्रगर्ि गरेको देश्वखन्छ । 
ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सर्र्र्िले २ हजार ७ सय १० वटा ष्ट्रवद्यालय भवनहरुको पनुर्निर्ािण 
सम्पन्न गरेको छ । गैरसरकारी सिंस्थाहरुले १ हजार ८४ ष्ट्रवद्यालयहरुको पनुर्निर्ािण 
सम्पन्न गरेका छन ्भन ेसबैभन्दा कर् ठेकेदारले २२ वटाको पनुर्निर्ािण सम्पन्न गरेको 
छ। ष्ट्रवर्भन्न र्नकायबाट गररएका ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािण सम्बन्िी ष्ट्रववरण ष्ट्रववरण िलको 
िार्लकार्ा प्रस्ििु गररएको छ ।  

िार्लका न - ५.५ ष्ट्रवर्भन्न र्नकायबाट पनुर्निर्ािण सम्पन्न भएका ष्ट्रववरणहरु 

ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािण सम्बन्िी 
ष्ट्रववरण 

ष्ट्रवद्यालय 
व्यवस्थापन सर्र्र्ि 

ठेकेदार गैरसरकारी 
सिंस्थाहरु 

जम्र्ा ष्ट्रवद्यालय 
सिंख्या 

पनुर्निर्ािण सम्पन्न 9574 99 7448 2477 

पनुर्निर्ािण भैरहेको 7224 922 742 7444 

पनुर्निर्ािणको लार्ग छनौट 
भएको 

995 927 97 842 

जम्र्ा 8227 777 7922 7747 

   

४९. प्रर्िििको ष्ट्रहसाबले आ.व. २०७४/७५को अन्िसम्र्र्ा ५१ प्रर्ििि ष्ट्रवद्यालय 
भवनहरुको पनुर्निर्ािण कायि सम्पन्न भएको छ भने ३१ प्रर्ििि ष्ट्रवद्यालयको पनुर्निर्ािण 
कायि जारी रहेको छ। त्यसैगरी अब १८ प्रर्ििि ष्ट्रवद्यालयहरुको पनुर्निर्ािण कायि नै 
सरुु हनु सकेको छैन । यसलाई िलको रेखाश्वचत्रर्ा प्रष्टसाँग देखाइएको छ ।   
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श्वचत्र निं. ५.७ ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािणको अवस्था 

 

५.६ सरकारी भवनहरुको पनुर्निर्ािण 

५०. भकूम्पबाट २ सय ३० वटा केन्र िथा श्वजल्लास्िरका सरकारी भवनहरु पूणि रुपर्ा र 
२ सय ५३ आिंश्विक गरी जम्र्ा ४ सय ८३ सरकारी भवनहरुर्ा षर्ि पगेुको छ । 
देि सिंिीयिार्ा गइसकेको र कर्िपय श्वजल्लाश्वस्थि कायािलयहरु नरहने भएकोले पूणि 
षर्ि भएका र्ध्ये १६२ भवनहरुको र्ात्र पनुर्निर्ािण गनुिपने अवस्था रहेको छ ।   

५१. भकूम्पबाट षर्ि भएका सरकारी भवनहरुको पनुर्निर्ािण कायिक्रर्हरु केन्रीय आयोजना 
कायािन्वयन इकाई, िहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालय र्ाफि ि पनुर्निर्ािण गने कायि अश्वि 
बढाइएको छ। २०७४ चैत्र २० को र्नदेिक सर्र्र्िको र्नणियबाट यसको नार् 
पररवििन भै केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई, भवन रहन गएको छ । 

५२. आ.व. २०७४/७५ को अन्त्यसम्र्र्ा पूणि षर्ि भएका सरकारी भवन र्ध्ये १६ वटा 
को पनुर्निर्ािण कायि सम्पन्न गररएको छ भने थप १२६ भवनहरुको पनुर्निर्ािण कायि 
जारी रहेको छ। त्यसै गरी ित्काल सेवा परु् याउन ु पने सरकारी कायािलयका २०७ 
वटा Transitional भवनहरुको पनुर्निर्ािण सम्पन्न गररएको छ ।  

पनुर्निर्ािण
सम्पन्न
51%

पनुर्निर्ािण
भैरहेका
31%

पनुर्निर्ािणको 
प्रष्ट्रक्रया सरुु 
हनु बााँकी

18%



51 

 

५३. आिंश्विक षर्ि भएका सरकारी भवनहरु र्ध्ये २३२ वटाको र्र्िि िथा प्रवलीकरण 
कायि सम्पन्न गररएको छ भने १९ वटाको र्र्िि िथा प्रवलीकरण कायि जारी रहेको  

छ । सर्ग्रर्ा सरकारी भवनहरुको पनुर्निर्ािण सम्बन्िी ष्ट्रववरण िलको रेखाश्वचत्रर्ा 
देखाइएको छ।  

श्वचत्र निं. ५.८ आ.व. २०७४/७५ सम्र् सरकारी भवनहरुको पनुर्निर्ािणको अवस्था 

 

५४. सरुषा र्नकायिफि का जम्र्ा ३८३ भवनहरुर्ा भकूम्पबाट षर्ि पगेुकोर्ा हालसम्र् ९३ 
वटा भवनहरुको पनुर्निर्ािण सम्पन्न भएको छ भने ११२ वटा भवनहरुको पनुर्निर्ािण 
भैरहेको छ ।    

५.७ स्वास््य सिंस्थाहरुको पनुर्निर्ािण 

५५. भकूम्पबाट षर्ि भएका स्वास््य सिंस्थाहरुको पनुर्निर्ािण कायिक्रर्हरु केन्रीय आयोजना 
सर्न्वय इकाई, स्वास््य िथा जनसिंख्या र्न्त्रालय र्ाफि ि पनुर्निर्ािण गने गरी कायि 
अश्वि बढाइएकोर्ा २०७४ चैत्र २० को र्नदेिक सर्र्र्िको १२औिं बैठकको 
र्नणियानसुार षर्ि भएका स्वास््य सिंस्थाहरुको पनुर्निर्ािण केन्रीय आयोजना कायािन्वयन 
ईकाई, भवनबाट गररने व्यवस्था र्र्लाईएको छ ।  

415

248

145

22

पनुर्निर्ािण गनुिपने 
जम्र्ा

पनुर्निर्ािण सम्पन्न पनुर्निर्ािण भैरहेका पनुर्निर्ािणको प्रष्ट्रक्रया
सरुु हनु बााँकी

सरकारी भवनको पनुर्निर्ािणको श्वस्थर्ि
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५६. २०७२ को भकूम्पबाट ५ सय ४४ वटा स्वास््य सिंस्थाहरुको पूणि र ६ सय ५३ 
वटाको आिंश्विक गरी जम्र्ा १ हजार १ सय ९७ वटा स्वास््य सिंस्थाहरुर्ा षर्ि 
पगेुको छ।   

५७. षर्ि भएका १,१९७ स्वास््य सिंस्थार्ध्ये हाल सम्र्  ३१२ वटा स्वास््य सिंस्थाहरुको 
ष्ट्रप्रफ्याब भवन र्नर्ािण र ३३१ वटाको प्रवलीकरण/र्र्िि सिंभार गरी जम्र्ा ६४३ वटा 
स्वास््य सिंस्थाहरुको पनुर्निर्ािण कायि सम्पन्न गररएको छ ।  

 

श्वचत्र निं. ५.९ आ.व. २०७४/७५ सम्र् सरकारी भवनहरुको पनुर्निर्ािणको अवस्था 

 

 

५८. सर्ग्रर्ा  आ.व. २०७२/७३ देश्वख आ.व. २०७४/७५ सम्र् पनुर्निर्ािण सम्पन्न 
भएका सिंरचनाहरुको ष्ट्रववरण िलको िार्लकार्ा प्रस्ििु गररएको छ ।   

िार्लका निं. ५.६ आ.व. २०७२/७३ देश्वख आ.व. २०७३/७४ सम्र्को पनुर्निर्ािण सम्पन्न 
भएका सिंरचनाहरुको ष्ट्रववरण 

र्स.निं. 
षर्ि भएका साविजर्नक 

सिंरचना 
षर्ि सिंख्या 

पनुर्निर्ािण सम्पन्न सिंख्या 
२०७२/७३ २०७३/७४ २०७४/७५ जम्र्ा 

१  साविजर्नक ष्ट्रवद्यालय ७५५३ - २४५६ 7274 2477 

२ परुािाश्वत्वक सम्पदा ७५३ - ५६ 792 747 

1197

643

145

409

पनुर्निर्ािण गनुिपने 
जम्र्ा

पनुर्निर्ािण सम्पन्न पनुर्निर्ािण भैरहेका पनुर्निर्ािणको प्रष्ट्रक्रया
सरुु हनु बााँकी

स्वास््य सिंस्थाहरुको पनुर्निर्ािण
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३ सरकारी भवन (सरुषा 
र्नकायका सरे्ि) 

८२० - १९८ 782 287 

४  स्वास््य सिंस्था ११९७ 83 379 978 782 

५  खानेपानी आयोजना ३२१२ - 581 974 527 

  

५.८ अन्य पूवाििारहरुको पनुर्निर्ािण 

५९. २०७२ वैिाख १२ गिेको गोरखा केन्र ष्ट्रवन्द ुभएको ७.६ रेक्टर स्केलको भकूम्प र 
त्यसपर्छ लगािार रुपर्ा गएको पराकम्पनबाट प्रभाष्ट्रवि श्वजल्लाहरुका स्थानीय 
सडकहरुको पनु र्नर्ािण, स्िरोन्नर्ि िथा त्यस्िा सडकहरुर्ा आवश्यक सडकपलुहरु 
र्नर्ािण गरी प्रभाष्ट्रवि जनिाको यािायाि पहुाँचको अवस्थालाई सिुार गरी ित्काल राहि 
उपलब्ि गराउन े प्रर्खु लक्ष्य र्लई राष्ट्रिय पनुर्नर्ािण प्रार्िकरण, अनदुान व्यवस्थापन 
िथा स्थानीय पूवाििार अन्िगिि केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई (CLPIU), भकूम्प 
आपिकार्लन सहायिा आयोजना (EEAP)  स्थापना भई सिंचालनर्ा रहेको छ । यस 
आयोजना अन्िगिि स्वीस सरकारको प्राष्ट्रवर्िक सहयोग र एर्सयाली ष्ट्रवकास बैंकको 
४५.३२ र्र्र्लयन यू.एस. डलर आर्थिक सहयोगर्ा भकूम्प प्रभाष्ट्रवि १२ श्वजल्लाका 
१७ वटा सडकहरुको पनुर्नर्ािण िथा स्िरोन्नर्ि कायि भईरहेको छ । त्यसै गरी Post 

Disaster Recovery Framework (PDRF) र्ा ADB अन्िगिि कायािन्वयन हनु छनौट 
भई बजेट अभावले र्नर्ािण हनु नसकेका २४ वटा सडकहरु नेपाल सरकारको 
सहयोगर्ा र्नर्ािण भईरहेका छन ्। 

६०. भकूम्प आपिकार्लन सहायिा आयोजनाबाट र एर्सयाली ष्ट्रवकास बैंकको आर्थिक 
सहयोगर्ा भकूम्प प्रभाष्ट्रवि १२ श्वजल्लाहरुको भकूम्पबाट षर्ि भएका ३०१.०६ 
ष्ट्रक.र्ी. सडकहरुको EEAP-ADB र्ाफि ि र नेपाल सरकारको लगानीर्ा PDRF 
र्ाफि ि ७२२.३२ ष्ट्रक.र्ी. गरी जम्र्ा १०२३.२८ ष्ट्रक.र्ी. सडक पनुर्नर्ािण िथा 
स्िरोन्नर्िका साथै उि सडकर्ा सवियार् यािायाि सिंचालन गनि आवश्यक पने ८९ 
वटा सडकपलु र्नर्ािण गरी जनिाको यािायाि सषु्ट्रविार्ा वृष्ट्रद्ध गराई जनिाको आर्थिक 
गर्िष्ट्रवर्ि वषृ्ट्रद्ध गने उद्देश्य रहेको छ । 
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६१. ष्ट्रवर्भन्न १२ श्वजल्ला (सोलखुमु्ब,ु ओखलढुिंगा, र्सन्िलुी, रारे्छाप, दोलखा, काभ्रपेलाञ्चोक, 

भिपरु, लर्लिपरु, काठर्ाडउ, श्वचिवन, गोरखा, लर्जङु) र्ा ए.र्ड.बी.को सहयोगर्ा 
सिंचार्लि १७ वटा सडकहरुको (३०१.०६)  को हालसम्र् ५२.६  भौर्िक प्रगर्ि 
भएको  छ। 

६२. नेपाल सरकारको सहयोगर्ा भकूम्प प्रभाष्ट्रवि सिंखवुासभा, िनकुटा, खोटािंग, भोजपरु, 

र्सन्िपुाल्चोक, िाददङ, रसवुा, नवुाकोट, र्कवानपरु, कास्की, िनहुाँ, स्यािंग्जा, गलु्र्ी, पविि, 

वाग्लुिंग, अिािखााँची, म्याग्दी, पाल्पा र नवलपरासी श्वजल्लाहरुर्ा ५६ ओटा सडक 
(७२२.३२ ष्ट्रक.र्र्.) सडकहरुको DPR  ियार भएकोर्ा हाल २४ ओटा (३४२.९२ 
ष्ट्रक.र्र्) सडकहरुको श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाईबाट र्नर्ािणार्िन भइरहेका  
छन ्। साथै ९ ओटा सडकहरु (१०१.८९ ष्ट्रक.र्र्.) को पनुर्निर्ािण गनि सहर्र्िको 
लार्ग पेि गररएको छ र अन्य २५ वटा सडकहरु (२८५.५० ष्ट्रक.र्र्.) को DPR 
सम्बन्िीि प्रदेिहरुर्ा पठाउने ियारी भईरहेको  छ । 

६३. नेपाल सरकारको स्रोि अन्िगिि भकूम्प प्रभाष्ट्रवि श्वजल्लाहरुका श्वजल्ला सडकहरुर्ा ८९ 
वटा सडक पलुहरुको DPR र्नर्ािण गनि स्वीकृर्िको लार्ग राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण 
प्रार्िकरणर्ा पठाईएकोर्ा िहााँबाट ४५ वटा सडक पलुहरुको DPR ियार गनि सहर्र्ि 
प्राप्त भएकोले सोही बर्ोश्वजर् ४५ वटा सडक पलुहरुको DPR ियार भईरहेको  छ । 

६४. आयोजना सञ्चालन भईरहेका र्ध्ये ADB को सहयोगर्ा सञ्चार्लि १२ श्वजल्लाका प्रभाष्ट्रवि 
ष्ट्रवर्भन्न ३३२ जनालाई ष्ट्रवर्भन्न प्रकारका श्वजष्ट्रवकोपाजिनसाँग सम्बन्िीि िार्लर् सञ्चालन 
भएको छ। 

६५. रणनैर्िक सडकहरु खास गरी दोलखा-र्सिंगटी सडक ३३.४९ ष्ट्रक.र्ी., िाददङ-गोरखा 
सडक 42.17 ष्ट्रक.र्ी. र पााँचखाल-रे्लम्ची सडक 22.97 ष्ट्रक.र्ी. को पनुर्निर्ािणको  

कायि भैरहेको छ ।आ.व. २०७४/७५ सम्र् दोलखा-र्सिंगटी सडकको ३० प्रर्ििि, 
िाददङ-गोरखा सडकको २० प्रर्ििि र पााँचखाल-रे्लम्ची सडकको ७ प्रर्ििि कार् 
सम्पन्न भएको छ ।   

६६. भकूम्पबाट षर्ि पगेुका पनुर्निर्ािण गनुिपने ३२१२ वटा खानेपानी िथा सरसफाई 
आयोजनाहरुिफि  िफि  हालसम्र् ७९१ वटाको पनुर्निर्ािण सम्पन्न भैसकेको छ भन े
६७० वटा आयोजनाहरुको पनुर्निर्ािण कायि भइरहेको छ। 
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६७. आयआजिन िथा रोजगारी र्सजिना िफि  भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि कृषकहरुको श्वजष्ट्रवकोपाजिन 
िथा आर्थिक आयआजिनको लार्ग भकूम्प प्रभाष्ट्रवि श्वजल्लाहरुर्ा  कृष्ट्रष ष्ट्रवकास 
र्न्त्रालय, पिपुिंछी ष्ट्रवकास र्न्त्रालय र उद्योग र्न्त्रालय र्ाफि ि ष्ट्रवर्भन्न कायिक्रर्हरु 
सिंचालन गररएको छ । 

५.9 गैर सरकारी सिंस्था पररचालन 

६८. गैर सरकारी सिंस्था पररचालन र्नदेश्विकार्ा रहेको व्यवस्था अनसुार आ.व. २०७४/७५ 
को अन्त्यसम्र्र्ा २ सय २ वटा गैरसरकारी सिंस्थाहरुबाट २ सय ९२ वटा पररयोजना 
सिंचालनको लार्ग स्वीकृिी र्लएका छन ्। जसर्ा १८२ वटा श्विषा षते्र, १९ वटा 
स्वास््य षते्र, २० वटा र्नजी आवास पनुर्निर्ािण र ६१ वटा श्वजष्ट्रवकोपाजिन, िार्लर् र 
खानेपानी िथा सरसफाईसाँग सम्बश्वन्िि रहेका छन ् । हालसम्र् ९६ वटा 
पररयोजनाहरु सम्पन्न भएका छन ्। 

५.१० जीष्ट्रवकोपाजिन 

६९. राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणबाट काठर्ाण्डौ, िाददङ, र्सन्िपुाल्चोक, काभ्रपेलाञ्चोक, 

र्कवानपरु, गोरखा, रसवुा र र्सन्िलुी गरी ८ भकूम्प प्रभाष्ट्रवि श्वजल्लार्ा आयआजिन िथा 
GESI सम्बन्िी १ ददने कायििाला गोष्ठी सञ्चालन गररएको छ । 

७०. लर्लिपरु, काभ्रपेलाञ्चोक, र्सन्िपुाल्चोक, र्कवानपरु, गोरखा, रसवुा, र्सन्िलुी र भिपरु गरी 
८ भकूम्प प्रभाष्ट्रवि श्वजल्लार्ा आयआजिन िथा श्वजष्ट्रवकोपाजिन सम्बन्िी २ ददने िार्लर् 
सञ्चालन गरी भकूम्प पीर्डि लाभग्राह्रीहरुलाई श्वजष्ट्रवकोपाजिनर्ा सहजिा प्रदान गररएको 
छ । 

७१. पााँचखाल-काभ्रपेलाञ्चोक, हेलम्ब-ुर्सन्िपुाल्चोक, गजरुी-िाददङर्ा श्वजष्ट्रवकोपाजिन 
अर्भर्शु्वखकरण िार्लर् अन्िष्ट्रक्रि या गोष्ठीको Pilot Project सिंचालन गररएको छ । 

७२. आयआजिन िथा रोजगारी र्सजिना िफि भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि कृषकहरुको श्वजष्ट्रवकोपाजिन 
िथा आर्थिक आयआजिनको लार्ग भकूम्प प्रभाष्ट्रवि श्वजल्लाहरुर्ा  कृष्ट्रष ष्ट्रवकास 
र्न्त्रालय, पिपुिंछी ष्ट्रवकास र्न्त्रालय, उद्योग र्न्त्रालय िथा ष्ट्रवर्भन्न गैरसरकारी 
सिंस्थाहरुबाट जीष्ट्रवकोपाजिन सम्बन्िी कायिक्रर्हरु सिंचालन गररएको छ । 
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५.११ िार्लर् 

७३. भकूम्पबाट षर्ि भएका र्नजी आवास, साविजर्नक सिंरचनाहरु लगायिका पूवाििारहरुको 
पनुर्निर्ािणको लार्ग िेरै र्नर्ािणकर्ी एविं कार्दारहरुको आवश्यकिालाई र्ध्यनजर गरी 
भकूम्प प्रर्िरोिी आवास र सिंरचना पनुर्निर्ािण गनि ६५ हजार ४ सय ६२ जनालाई 
डकर्ी/ र्सकर्ी िार्लर् ददई पनुर्निर्ािणको कायिलाई िीव्रिा ददइएको छ ।  

७४. भकूम्पबाट अर्ि प्रभाष्ट्रवि १४ श्वजल्लार्ा ७ ददने कार्लगढ िार्लर् सिंचालन  गरी कररव 
३००० जनालाई िार्लर् ददइएको छ ।   

५.१२ प्रार्िकरणबाट सिंचालन भएका र्हन्वपूणि कायिक्रर्हरु 

७५. स्थानीय िहका जनप्रर्िर्नर्िहरुसाँग अन्िरष्ट्रक्रया कायिक्रर् र २८ बुाँदे िोषणापत्र जारी  
स्थानीय िह गाउाँपार्लका र नगरपार्लकाका जनप्रर्िर्नर्िहरुलाई भकूम्पपर्छको 
पनुर्निर्ािणर्ा सहभागी गराउन र यसलाई र्िब्रिाका साथ अगाढी बढाउनका लार्ग 
सझुाव सिंकलन गने उद्देश्यले २०७४ काश्वत्तिक १७ गिे लर्लिपरुर्ा एक ददन े
अन्िरष्ट्रक्रया गोष्ठी आयोजना गररयो । यस कायिक्रर्र्ा नगरपार्लका र्हासिंि िदथि 
सर्र्र्िका अध्यष गाउाँपार्लका र्हासिंिका िदथि सर्र्र्िका प्रर्िर्नर्ि श्वजल्ला सर्न्वय 
सर्र्ि िदथि सर्र्र्िका प्रर्िर्नर्ि श्वजल्ला ष्ट्रवकास सर्र्र्ि र्हासिंिका पूवि अध्यष श्री 
कृष्णप्रसाद सापकोटा ष्ट्रवर्भन्न नगरपार्लका िथा गाउाँपार्लकाका प्रर्खु अध्यष िथा 
अन्य जनप्रर्िर्नर्िहरु सम्वद्ध ष्ट्रवर्भन्न र्न्त्रालय िथा कायािलयका सश्वचव सहसश्वचव िथा 
अर्िकृिहरु िथा प्रार्िकरणका प्रर्खु कायिकारी अर्िकृि कायिकारी सर्र्र्िका 
सदस्यहरु िथा अन्य अर्िकृि कर्िचारीहरुको सहभार्गिा रहेको र्थयो । पनुर्निर्ािणका 
ष्ट्रवर्भन्न ष्ट्रवषयहरुर्ा छलफल र अन्िरष्ट्रक्रया गरी भकूम्पपर्छको पनुर्निर्ािणलाई सर्यरै् 
सम्पन्न गनिका लार्ग २८ बुाँदे िोषणापत्र जारी गरीयो । 

७६. प्रदेि सभाका सदस्यसाँग अन्िष्ट्रक्रि या कायिक्रर् सम्पन्न  भकूम्प पर्छको 
पनुर्निर्ािणका सम्बन्िर्ा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणले अिंगीकार गरेको नीर्ि िथा 
हालसम्र्को कायिअवस्थाको वारेर्ा जानकारी गराउने र पनुर्निर्ािण सम्बन्िी कायिहरुर्ा 
प्रदेिसभाका सदस्यहरु र स्थानीय िहका जनप्रर्िर्नर्िहरुको भरू्र्काको वारेर्ा 
अन्िरष्ट्रक्रया गनि भकूम्प प्रभाष्ट्रवि श्वजल्लाहरु रहेका ४ प्रदेिर्ा एक ददवसीय 
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अन्िरष्ट्रक्रया कायिक्रर् सम्पन्न गररयो । २०७५ वैिाख १४ र्ा प्रदेि निं ३ को केन्र 
हेटउडा, वैिाख २१ र्ा  गण्डकी प्रदेिको केन्र पोखरा,  जेष्ठ १ र्ा प्रदेि निं ५ को 
केन्र वटुवल र असार ८ गिे प्रदेि निं १ को केन्र ष्ट्रवराटनगरर्ा भकूम्प प्रभाष्ट्रवि 
श्वजल्लाका सदस्यहरुको सहभार्गिार्ा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणका प्रर्खु कायिकारी 
अर्िकृि श्री यवुराज भसुालको उपश्वस्थर्िर्ा अन्िरष्ट्रक्रया कायिक्रर् सम्पन्न भएको  

र्थयो ।  

७७. प्रदेि निं १, गण्डकी प्रदेि र प्रदेि निं ३ र्ा कायिक्रर्को सभार्ित्व प्रदेि सभाका 
र्ाननीय सभार्खुले गनुिभएको र्थयो भने प्रर्खु अर्िर्थ प्रदेि सरकारका र्ाननीय 
र्खु्यर्न्त्री रहन ु भएको र्थयो । प्रदेि निं ५ र्ा सार्ाश्वजक ष्ट्रवकास र्न्त्री सदुििन 
वरालको उपश्वस्थर्िर्ा अन्िरष्ट्रक्रया कायिक्रर् सम्पन्न भएको र्थयो । 

७८. भकूम्प प्रभाष्ट्रवि ३२ श्वजल्लाहरु र्ध्ये प्रदेि निं १ र्ा ६ वटा, प्रदेि निं ३ र्ा १३ 
वटा, गण्डकी प्रदेिर्ा ९ वटा र प्रदेि निं ५ र्ा ४ वटा श्वजल्लाहरु पदिछन ्। उि 
अन्िरष्ट्रक्रया कायिक्रर्र्ा कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य श्री िवु्रप्रसाद िर्ाि, राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण 
प्रार्िकरण र ३ वटै केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाईका अर्िकृिहरु िथा EU 

NEAR FACILITY का प्रर्िर्नर्िहरुको सहभार्गिा रहेको र्थयो । प्रदेि निं १, ३ र 
गण्डकी प्रदेिर्ा आयोश्वजि अन्िरष्ट्रक्रया कायिक्रर्को व्यवस्थापन EU NEAR FACILITY को 
सहयोगर्ा गररएको र्थयो । 

७९. प्रदेि सभाको अन्िरष्ट्रक्रयार्ा भकूम्प पर्छको पनुर्निर्ािणलाई िोष्ट्रकएको अवर्िर्ा सम्पन्न 
गनिका लागी स्थानीय िहका र्नवािश्वचि जनप्रर्िर्नर्िहरुलाई बढी अर्िकार ददई 
उनीहरुलाई नै बढी श्वजम्रे्वार बनाउन ुपनेर्ा सहभागीहरुले जोड ददन ुभएको र्थयो । 
प्रदेि सभाको अन्िरष्ट्रक्रया कायिक्रर्बाट प्राप्त र्खु्य सझुावहरु यसप्रकार रहेका छन ्। 

 पनुर्निर्ािणको कायि ससु्ि गर्िर्ा अगाडी बढेकाले यसलाई र्िब्रिा ददन ुपने । 

 पनुर्निर्ािणको कायिर्ा स्थानीय र्नवािश्वचि जनप्रर्िर्नर्िहरुलाई भरू्र्का ददई बढी सिंलग्न गराउन ु

पने । 

 र्नजी आवास पनुर्निर्ािणका लाभग्राहीलाई ददइने ष्ट्रकस्िा ष्ट्रविरणको प्रष्ट्रक्रया झिंझष्ट्रटलो भएकाले 
त्यसलाई सरलीकृि गनुि पने । 

 र्नजी आवास पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा सूश्वचकृि हनुका लागी गनुासो दिाि गराएकाहरुको गनुासो 
सनुवुाई र्छट्टो गरी नर्िजा ददन ुपने । 



58 

 

 स्थानीय स्िरर्ा प्राष्ट्रवर्िकहरु खष्ट्रटन ु पूवि र्नर्ािण सम्पन्न भईसकेका िरहरुलाई सहज ढिंगले 
ष्ट्रकस्िा ष्ट्रविरण गनुि पने । 

 भरू्र्ष्ट्रहन िथा लालपजुाि नभएका भकूम्प ष्ट्रपडीिहरुले िर र्नर्ािण गनि नसकेकाले यसप्रकारका 
लाभग्राहीहरुलाई ष्ट्रविेष प्राथर्र्किा ददएर अनदुान उपलव्ि गराउने नीर्ि र्लन ुपने । 

 भकूम्पबाट षिीग्रस्ि गमु्बाहरुको पनुर्निर्ािण कायि हालसम्र् पर्न िरुु नभएकाले गमु्बाहरुको 
पनुर्निर्ािणको कायि ित्काल िरुु गनुि पने । 

 स्थानीय िहको र्ािहि िहााँबाटै िलव भत्ता पाउने गरी प्राष्ट्रवर्िकहरु खटाउन ुपने । 

 सहरु्लयि दरको ऋण सहज ढिंगले उपलव्ि हनुे व्यवस्था र्र्लाउन ुपने । 

 ष्ट्रवद्यालय, स्वास््य चौकी, ग्रार्ीण सडकको पनुर्निर्ािणर्ा र्िब्रिा ददन ुपने । 

 बैंकहरुले भकूम्प ष्ट्रपडीिहरुलाई सहज ढिंगले ष्ट्रकस्िा ष्ट्रविरण नगरेकाले त्यसिफि  उश्वचि र्नदेिन 
ददन ुपने। 

८०. प्रार्िकरणका िफि बाट अर्िकृिहरुले भकूम्प पर्छको पनुर्निर्ािणको अवस्था र प्रदेिगि 
अवस्थको बारेर्ा कायिपत्र सझुावहरुलाई उछच प्राथर्र्किाका साथ र्लई यथाश्विर 
सर्ािान गरी पनुर्निर्ािणलाई र्िब्रिा ददने बिाउन ु भएको र्थयो । कायिक्रर्र्ा प्रर्खु 
कायिकारी अर्िकृिले प्रदेि सभाका सदस्यहरुसाँगको अन्िरष्ट्रक्रया कायिक्रर्ले 
पनुर्निर्ािणर्ा नीर्िगि सिुारका लागी प्रिस्ि सझुावहरु प्राप्त भएको र यसलाई 
प्राथर्र्किाका साथ सर्ािान गररने र र्नवािश्वचि जनप्रर्िर्नर्िहरुलाई अर्िकिर्ा रुपर्ा 
पनुर्निर्ािणको कायिर्ा सिंलग्न गराईने प्रर्िवद्धिा सरे्ि जनाउनभुयो र प्रार्िकरणको 
बााँकी अवर्िर्ा पनुर्निर्ािणका कायिहरु सम्पन्न गने गरी राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण 
लार्गरहेको सर्ि बिाउन ुभयो । 

८१. काठर्ाण्डउ र भिपरुका स्थानीय जनप्रर्िर्निहरुसाँग अन्िरष्ट्रक्रया कायिक्रर् सम्पन्न  
काठर्ाण्डउ उपत्यकार्ा र्नजी आवास पनुर्निर्ािणर्ा सन्िोषजनक प्रगर्ि नभएकाले यसका 
कारणहरु पष्ट्रहचान गरी र्नजी आवास पनुर्निर्ािणलाई र्िब्रिा ददने उददेश्यले काठर्ाण्डउ 
र भिपरु श्वजल्लाका स्थानीय िहका जनप्रर्िर्नर्िहरुसाँग एक ददवश्विय अन्िरष्ट्रक्रया 
कायिक्रर् सम्पन्न गररयो । २०७५ जेष्ठ २३ गिे काठर्ाण्डउर्ा र असार ६ गिे 
भिपरुर्ा प्रर्खु कायिकारी अर्िकृि श्री यवुराज भसुालको उपश्वस्थर्िर्ा कायिक्रर् 
सम्पन्न गररयो ।  

८२. अथिर्न्त्री र्ाननीय यवुराज खर्िवडाको प्रर्खु आर्ि्यिार्ा काठर्ाण्डउर्ा भएको 
कायिक्रर्को सभापर्ित्व श्वजल्ला सर्न्वय सर्र्र्ि काठर्ाण्डउका प्रर्खु श्री रािवराज 
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वैद्यले गनुि भएको र्थयो। काठर्ाण्डउ र्हानगरपार्लका प्रर्खु ष्ट्रवद्यासनु्दर िाक्य, 
प्रार्िकरणका कायिकारी सर्र्र्िका सदस्यहरु लगायि काठर्ाण्डउ श्वजल्लाका अन्य 
स्थानीय िहका जनप्रर्िर्नर्ि कर्िचारी िथा सिंचारकर्ीहरुको सहभार्गिा रहेको उि 
कायिक्रर्र्ा काठर्ाण्डउर्ा र्नजी आवास पनुर्निर्ािणलाई र्िब्रिा ददनका लार्ग र्नम्न 
सझुावहरु प्राप्त भएका र्थए । 

 िहरी षेत्रको लागी फरक र्ापदण्ड बनाउन ुपने । 

 िहरी षेत्रर्ा कर् जग्गा हनुे, एकैिरर्ा बहसु्वार्र्त्व हनुे हनाले प्रत्येक पररवारलाई फरक 
फरक िर गणना गरी अनदुान उपलव्ि गराउन ुपने । 

 भकूम्पबाट षिी भएको िरलाई भत्काउाँदा सरे्ि अको िरलाई षिी पगु्ने भएकाले िर 
भत्काउन सरे्ि सर्स्या रहेकाले िर भत्काउनका लागी सरकारले सहयोग गनुि पने । 

 र्नजी आवास पनुर्निर्ािणका लागी उपलव्ि गराउन े सहरु्लयि व्याजदरको ऋण सहजिापूविक 
पाउने व्यवस्था र्र्लाउन ुपने । 

 र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरणलाई सहज बनाउन ुपने । 

 भरू्र्ष्ट्रहन लाभग्राहीहरुलाई अनदुान उपलव्ि गराउने सम्बन्िर्ा स्पष्ट र्नदेिन हनु ुपने । 

 हाउस परु्लङगको अविारणलाई कायािन्वयनर्ा ल्याउन ुपने आदी । 

८३. यसैगरी २०७५ असार ६ गिे भिपरु श्वजल्ला सर्न्वय सर्र्र्िका प्रर्खु श्री नारायण 
गेलालको सभापर्ित्व िथा प्रर्खु कायिकारी अर्िकृि श्री यवुराज भसुालको उपश्वस्थर्िर्ा 
भिपरुर्ा अन्िरष्ट्रक्रया कायिक्रर् सम्पन्न भयो । उि कायिक्रर्र्ा प्रार्िकरणका 
कायिकारी सर्र्र्िका सदस्यहरु, प्रर्खु श्वजल्ला अर्िकारी, स्थानीय िहका जनप्रर्िर्नर्िहरु, 
सम्बद्ध कायािलका प्रर्खु, सिंचारकर्र्ि िथा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण र केन्रीय 
आयोजना कायािन्वयन इकाईका अर्िकृिहरुको सहभार्गिा रहेको र्थयो ।उि 
कायिक्रर्र्ा सरे्ि काठर्ाण्डौको अन्िरष्ट्रक्रया कायिक्रर्र्ा प्राप्त भएकै प्रकृर्िका 
सझुावहरु प्राप्त भएका र्थए ।कायिक्रर्र्ा प्रर्खु कायिकारी अर्िकृिले ददएका 
सझुावहरुलाई उश्वचि सम्बोिन गररने र िहरी षेत्रको र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको 
कायिलाई सर्यरै् सम्पन्न गने ददिार्ा सबैले आ आफनो ठाउाँबाट सहयोग परुयाउन ुपने 
कुरार्ा जोड ददन ुभयो । उि दवैु अन्िरष्ट्रक्रया कायिक्रर्को व्यवस्थापन इयू र्नयर 
फयासलेटीको सहयोगर्ा गररएको र्थयो । 
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५.१३ हालसम्र् सम्पन्न कायिहरु र सम्पन्न हनु बााँकी कार्हरु 

हालसम्र् सम्पन्न कायिहरु सम्पन्न गनि वााँकी र्खु्य कार्हरु 

 हालसम्र् र्नदेिक सर्र्र्िका १३ वटा 
र कायिसर्र्र्िका १०९ वटा वैठक वसी 
ष्ट्रवर्भन्न र्नणियहरु र्लइएको छ । 

 नीर्िगि, काननुी, कायिष्ट्रवर्िगि र 
सिंरचनागि व्यवस्था 

 भकूम्पपीर्डि जर्नने प्रर्ाण भएका 
िरिनी पष्ट्रहचान गरी लाभग्राही सूश्वचर्ा 
राख्न ेर सम्झौिा गने कार् िेरैजसो 
सम्पन्न भैसकेको ।  

 सरोकारवाला पष्ट्रहचान भै श्वजम्रे्वारी र 
स्रोिसािन एविं म्यान्डेट ददने कार् 
भएको िथा अन्िराष्ट्रििय र राष्ट्रिय 
सिंस्थाहरुलाई सरे्ि पनुर्निर्ािणर्ा 
सहभागी गराइाँदै आइएको । 

 र्नजी आवास पनुर्निर्ािणलाई गर्ि ददने कायि 
प्रारम्भ भएको िर सम्पन्न गनि वााँकी । 

 जग्गा सम्वन्िी सर्स्या सर्स्याको सर्ािान 

 ष्ट्रवना र्ििो वा सहरु्लयि व्याजदरर्ा कजाि 
उपलव्ि गराउने ष्ट्रवषय 

 जोश्वखर्यिु लाभग्राहीहरुलाई थप सहायिा 
उपलव्ि गराउने ष्ट्रवषय । 

 आयआजिनसम्वन्िी कायिहरुलाई प्रभावकारी 
रुपर्ा सञ्चालन गने । 

 पनुर्निर्ािण सम्वद्ध कायिहरुर्ा लैंर्गक 
सर्ानिा र सार्ाश्वजक सर्ावेिीकरणको 
अविारणालाई आवद्ध गने ष्ट्रवषय ।  

 पनुर्निर्ािण कोषको स्थापना 
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६. प्रार्िकरणले अपनाएको सहकायिको र्ोडल र सहकायिर्ा रहेका 
सरकारी िथा गैरसरकारी र्नकायहरु 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणका सबै दस्िावेजहरुर्ा भकूम्प पर्छको पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपना कायि 
नेपाल सरकारका कायािन्वयन र्नकायहरु, स्थानीय सरकार सार्दुाष्ट्रयक िथा गैरसरकारी 
सिंस्थाहरु, ष्ट्रवकास साझेदारहरु, र्नजी षेत्र र सम्बश्वन्िि भकूम्पपीर्डिहरु सरे्िको सहभार्गिा 
स्वार्र्त्व र सहकायिर्ा सम्पन्न गररने कुरा उल्लेख गररएको छ। िदनरुुप र्नजी आवास 
बाहेकका र्नजी षेत्रका षर्िग्रस्ि सिंरचनाहरु भकूम्प प्रभाष्ट्रवि पररवार वा सिंस्थाले पनुर्निर्ािण 
गरररहेको अवस्था छ भन ेसाविजर्नक सिंरचनाहरुको पनुर्निर्ािणर्ा िेरैथोरै सबै सरोकारवालाहरुको 
सहभार्गिा रही आएको छ।  

 

६.१ केन्र र श्वजल्लास्िरर्ा आयोजना कायािन्वयन 

प्रार्िकरणले भकूम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभाष्ट्रवि चार वटा षेत्र र्नजी आवास िैश्वषक सिंरचना 
परुािाश्वत्वक सम्पदाहरु र सरकारी भवनहरुको पनुर्निर्ािणका लार्ग केन्रीय आयोजना कायािन्वयन 
इकाईहरु र श्वजल्ला श्वजल्लार्ा श्वजल्लास्िरीय आयोजना कायािन्वयन इकाईहरु गठन गरेको छ। 
त्यसै गरी स्वास््य सिंस्थाहरुको पनुर्निर्ािणका लार्ग स्वास््य र्न्त्रालयर्ा केन्रीय आयोजना 
अनगुर्न इकाई गठन गररएको छ। अन्य षेत्रगि र्न्त्रालयर्ा पर्न पनुर्निर्ािण सम्बन्िी 
श्वजम्रे्वार पदार्िकारी िोष्ट्रकएको छ।  

अश्विल्ला आर्थिक बषिर्ा पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपनाका कायिहरु ष्ट्रवर्भन्न नेपाल सरकारका षेत्रगि 
र्न्त्रालयहरु र्ाफि ि गररन े गररएकोर्ा हाल आएर िैश्वषक सिंरचनाहरु, स्वास््य सिंस्थाहरु, 
परुािाश्वत्वक सम्पदाहरु, सरकारी भवनहरु, र्नजी आवास सरुषा र्नकायका सिंरचनाहरु बाहेक 
अन्य षेत्रको पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपना प्रार्िकरणकै श्वजल्ला सर्न्वय सर्र्र्िको सश्वचवालय र्ाफि ि 
कायािन्वयन गने गराउने नीर्ि र्लएको छ।श्वजल्ला सर्न्वय सर्र्र्िका सश्वचवालयहरुले पर्न 
स्थानीय सरकारसाँगको सर्न्वय र सहकायिर्ा ष्ट्रवर्भन्न षेत्रगि पनुलािभका कायिक्रर्हरु चलाउन े
व्यवस्था छ। 

६.२ स्थानीय िह  

प्रार्िकरणले गनुासो व्यवस्थापन कायिष्ट्रवर्ि २०७४ जारी गरी स्थानीय स्िरर्ा गनुासोको 
व्यवस्थापन गनि वडास्िरीय गनुासो व्यवस्थापन सर्र्र्ि र गाउाँपार्लका नगरपार्लका स्िरीय 
गनुासो व्यवस्थापन सर्र्र्िको ब्यवस्था गरेको छ। 
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त्यसै गरी र्नजी आवास पनुर्निर्ािणका लार्ग खष्ट्रटन ेप्राष्ट्रवर्िक जनिश्वि पर्न स्थानीय सरकारको 
र्ािहिर्ा रही कायि गने व्यवस्था गररएको छ। 

ष्ट्रवकास साझेदारसाँगको सहकायिर्ा ष्ट्रवपद् जोश्वखर् न्यूर्नकरण िथा ष्ट्रवपद् व्यवस्थापनका लार्ग 
स्थानीय सरकारको आवर्िक योजनार्ा उि कुराहरु सर्ावेि गनिका लार्ग अनशु्विषण चलाउन े
कायि पर्न प्रार्िकरणले गरररहेको छ। 

 

६.३ गैरसरकारी सिंस्थाहरु 

आर्थिक बषि २०७४।७५ को अन्त्य सम्र्र्ा जम्र्ा २०२ वटा गैर सरकारी सिंस्थाहरु (२९३ 
वटा  पररयोजना) हरुको राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण र नेपाल सरकारका सम्बश्वन्िि र्नकायसाँग 
त्रीपषीय सम्झौिा गरेर  भकूम्प पश्चािको पनुर्निर्ािण, पनुथािपना र पनुलािभर्ा योगदान 
परु् याइरहेका छन।् त्यसर्ध्ये पर्न र्खु्य योगदान र्नजी आवास पनुर्निर्ािण र ष्ट्रवद्यालयहरुको 
पनुर्निर्ािणर्ा प्राप्त भएको छ।षेत्रगि ष्ट्रहसाबले साझेदार सिंस्थाहरुको योगदान यस प्रकार छ  
 

र्नजी आवास पनुर्निर्ािण  ष्ट्रवर्भन्न साझेदार सिंस्थाले जम्र्ा २१,८७५ भकूम्प प्रभाष्ट्रवि अनदुान प्राप्त 
गने सूचीर्ा रहेका लाभग्राहीहरुको र्नजी आवास पनुर्निर्ािणर्ा नेपाल सरकारले िोके बर्ोश्वजर्को 
आर्थिक िथा प्राष्ट्रवर्िक सहायिा गनि त्रीपषीय सम्झौिा गरेकोर्ा जम्र्ा १४,२६३ आवासहरुको 
पनुर्निर्ािण सम्पन्न भैसकेको छ भने्न अन्य आवासहरु पनुर्निर्ािणको क्रर्र्ा छन।् आवास 
पनुर्निर्ािणर्ा सिाउने गैरसरकारी सिंस्थाहरुर्ध्ये केहीले र्नर्ािणकर्ी िालीर् सरे्ि साँगसाँगै 
सञ्चालन गरी १५३३९ जनालाई डकर्ी िार्लर् सिंचालन गररएको छ ।   

 

ष्ट्रवद्यालयहरुको पनुर्निर्ािण  ष्ट्रवद्यालयहरुको पनुर्निर्ािणको लार्ग ८२४ वटा स्वीकृि भएकोर्ा 
४४१ वटा ष्ट्रवद्यालयहरु  पनुर्निर्ािण सम्पन्न भएको छ । 

 

स्वास््य सिंस्थाहरुको पनुर्निर्ािण र अन्य षेत्रर्ा साझेदारी  त्यसै गरी  १८ वटा साझेदार सिंस्थाले 
८७ वटा स्वास््य सिंस्थाहरुको पनुर्निर्ािणका लार्ग त्रीपषीय सम्झौिा गरेकोर्ा ५५ वटाको 
सम्पन्न भएको छ । अन्य ५७ सिंस्थाले जीष्ट्रवकोपाजिन, िार्लर्, खानेपानी िथा सरसफाई, ष्ट्रवपद् 
जोश्वखर् न्यूर्नकरण लगायिका षेत्रर्ा कायिक्रर् सञ्चालन गरररहेका छन ् । 
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७. पनुर्निर्ािणर्ा प्रत्यष िथा अप्रत्यषरुपर्ा सिंलग्न ष्ट्रवकास 
साझेदारहरु 

 

अथि र्न्त्रालयले ष्ट्रव सिं २०७२ को ष्ट्रवनािकारी भकूम्प गएको िीन र्ष्ट्रहना र्भतै्र भकूम्प पर्छको 
पनुर्निर्ािणका लार्ग आवश्यक स्रोि जटुाउन अन्िरािष्ट्रिय दािा सम्रे्लन आयोजना गरेको 
र्थयो।उि सम्रे्लनर्ा ष्ट्रवर्भन्न देिहरुले गरी कररब ४ खबि १० अबि बराबरको सहयोग 
परु् याउने वाचा गरेका र्थए। 

िर त्यो वाचा र्ध्ये ष्ट्रव सिं २०७५ आषाढ र्ष्ट्रहना सम्र्र्ा जम्र्ा ३ खबि ३२ अबि बराबरको 
सहयोगका लार्ग सम्झौिा भैसकेको छ भन ेकर्िपयले वाचा नै ष्ट्रवर्सिएका छन।् यसरी सम्झौिा 
गरी सहयोग परु् याउने ष्ट्रवकास साझेदारहरुर्ा भारि, चीन, सिंयिु राज्य अरे्ररका, यूरोष्ट्रपयन 
यूर्नयन, जापान, सिंयिु अर्िराज्य, जर्िनी लगायि छन ्भने एश्वियाली ष्ट्रवकास बैंक िथा ष्ट्रवि 
वैंक जस्िा अन्िरािष्ट्रिय ष्ट्रवत्तीय सिंस्थाहरुले सरे्ि उल्लेख सहयोग परु् याएका छन।्उि सम्झौिा 
रकर् र्भत्र भकूम्प लगतै्त राहि िथा उद्धारर्ा खचि गररएको रकर् करीब ६९ अबि सरे्ि 
सर्ावेि गररएको छ ।  

  

िी र्ध्ये ष्ट्रवि वैंक र जाइकाले खास गरी र्नजी आवास पनुर्निर्ािणर्ा सिाइरहेका छन।् ष्ट्रवि 
बैंकले दोलखा िाददङ्ग र नवुाकोट श्वजल्लाका गरी ५५ हजार भकूम्पपीर्डिको आवास 
पनुर्निर्ािणका लार्ग कररब २० अबि ऋण सहयोग गरेको छ भन े १० अबि ऋण बजेटरी 
सहायिाको रुपर्ा ददने भएको छ। त्यसै गरी जाइकाले गोखाि र र्सन्िपुाल्चोक श्वजल्लाका झण्डै 
४० हजार आवास पनुर्निर्ािणका लार्ग ऋण ददएको छ भने ष्ट्रवर्भन्न २५ वटा ित्काल प्रभाव 
पाने पररयोजनाहरुका लार्ग अनदुान सरे्ि ददएको छ। 

 

भारि सरकारले भने कररब गोरखा र नवुाकोटका गरी कररब ५० हजार भकूम्पपीर्डिका लार्ग 
पष्ट्रहलो र दोस्रो ष्ट्रकस्िाको रकर्का लार्ग पगु्ने अनदुान र िेस्रो ष्ट्रकस्िाका लार्ग भन े ऋण 
उपलब्ि गराउने भएको छ। उसले ष्ट्रवद्यालय परुािाश्वत्वक सम्पदाहरु स्वास््य सिंस्थाहरुको 
पनुर्निर्ािणका लार्ग सरे्ि गरेर २५ अबि बराबरको अनदुान सहयोग गने भएको छ।भारि 



64 

 

सरकारको थप ७५ अबि ऋणबाट भकूम्पबाट षर्ि भएका ष्ट्रवर्भन्न सिंरचनाहरुको पनुर्निर्ािण 
गररनेछ। 

 

चीन सरकाले पर्न झण्डै ७५ अबि बराबरको अनदुान सहयोगर्ा ष्ट्रवद्यालयहरु परुािाश्वत्वक 
सम्पदाहरु अस्पिालहरु लगायिको पनुर्निर्ािणर्ा सिाउाँदैछ िर उि रकर् नेपाल सरकारको 
बजेटर्ा नआई सोझै चीन सरकारले पररयोजना कायािन्वयन गररददने हो। 

 

एश्वियाली ष्ट्रवकास बैंकले खास गरी ष्ट्रवद्यालयहरु सडकहरु र सरकारी भवनहरुको पनुर्निर्ािणलाई 
ऋण सहयोग उपलब्ि गराएको छ। 

 

यूरोष्ट्रपयन यूर्नयनले ददएको ११ अबि बराबरको सहयोग भने नेपाल सरकारले आवश्यक ठानकेो 
षेत्रर्ा पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनार्ा खचि गने गरी बजेटरी सहायिा स्वरुप ददएको रकर् हो।  

 

उिा सिंयिु राज्य अरे्ररका र बेलायिले र्बर्भन्न षेत्रर्ा पररचालन गने गरी ठूलो रकर् सहयोग 
गरेका छन ्िर त्यो रकर् नेपाल सरकारको बजेटर्ा आउने र प्रार्िकरणको िजबीजर्ा खचि 
हनुे होइन। 

 

िार्लका निं. ७.१ वैदेश्विक स्रोि पररचालनको अवस्था 
ष्ट्रववरण  ऋण  अनदुान  जम्र्ा  

प्रर्िबद्धिा  २,१३,८०,००,०० 
(६२%) 

१,२९,४१,९२,९२ 
(३८%) 

३४,३२,१९२,९२ 

सम्झौिा  1,81,41,30,00 

(६९%) 
81,39,19,90 

(३१%) 
2,62,80,49,90 

नेपाल सरकारको बजेट 
र्ाफि ि आउने  

1,81,41,30,00 39,40,00,00 2,20,81,30,00 

बजेट बाष्ट्रहरबाट  
(Off Budget Off 
Treasury)  

0 41,99,19,90 41,99,19,90 
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बजेट पशु्वस्िकार्ा देश्वखने िर 
सोझै भिुानी हनु े (On 
Budget Off Treasury)  

75,00,00,00 3,40,00,00 78,40,00,00 

सरकारी ढुकुटी र्ाफि ि 
भिुानी जाने  
(On Budget On 
Treasury)  

1,06,41,30,00 36,00,00,00 1,42,41,30,00 

हालसम्र्को खचि  42,86,83,08 21,40,65,81 64,27,48,89 

प्रार्िकरणले उपयोग गनि 
बााँकी रकर् (सोझै भिुानी 
बाहेक) 

63,54,46,92 14,59,34,19 78,13,81,11 

 

यसरी हेदाि ४ खबि १० अबिको वाचार्ध्ये ३ खबि ३२ अबिको सम्झौिा भैसकेको छ। 
त्यसर्ध्ये १ खबि ६५ अबि अनदुान हो भने बााँकी  १ खबि ६७ ऋण रकर् हो। अनदुान रकर् 
र्ध्ये भने िेरै जसो हाम्रो बजेटर्ा आउने होइन। कररब ४१ अबि र्ातै्र बजेटर्ा आउाँछ भने रु 
१ खबि १६ अबि ि दािाहरुले प्रार्िकरण सरे्िको सहर्र्िर्ा आफ्नै कायािन्वयन र्नकाय वा 
गैरसरकारी सिंस्थाहरुर्ाफि ि पररचालन गछिन।्  
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८. प्रर्खु चनुौर्ि र सर्ािानको बाटो 
८.१ चनुौर्िहरु  

१. राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको स्थापना भएदेश्वख नै दरबन्दी अनसुारको 
प्रिासर्नक िथा प्राष्ट्रवर्िक कर्िचाररहरुको पदपूिी हनु नसकेकोले पनुर्निर्ािण र 
पनुस्थापनासम्बन्िी कायिलाई प्रभावकारी ढिंगले र्छटो छररिो रुपर्ा अगाडी 
बढाउन प्रर्खु सर्स्या िथा चनुौिीको रुपर्ा रहेको छ ।  

२. भकूम्पबाट षर्िग्रस्ि व्यश्विगि िथा साविजर्नक सिंरचनाहरुको पनुर्निर्ािण 
गनिको लार्ग एकै पटक ठूलो िनरािीको आवश्यकिा पने देश्वखन्छ । छोटो 
सर्यर्ा त्यिी ठूलो िनरािी जटुाउन ुपर्न प्रर्खु चनुौिी रहेको देश्वखन्छ ।  

३. पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थापनासाँग सम्बश्वन्िि ष्ट्रवर्भन्न र्नकायहरुर्ा कायिरि 
कर्िचारीहरुको उछच र्नोवल कायर् राखी पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थापनासाँग 
सम्बश्वन्िि कायिहरु सर्यरै् सम्पन्न गनुि पनेछ।  

४. भकूम्प प्रभाष्ट्रवि श्वजल्लाहरुर्ा २०७५ आषाढ र्सान्िसम्र् ७१३८९३ जना 
लाभग्राहीहरुले पष्ट्रहलो ष्ट्रकस्िा बापिको रकर् प्राप्त गरेकार्ा ५१४४४६ (७२ 
प्रर्ििि) जनाले र्ात्र आफ्नो र्नजी आवास पनुर्निर्ािण सरुु गरेकोले पष्ट्रहलो 
ष्ट्रकस्िा र्लनेको िलुनार्ा िर र्नर्ािण सरुु गने लाभग्राहीहरु कर् देश्वखएका 
कारण र्निािररि सर्य र्भतै्र सबै लाभग्राहीले िर पनुर्निर्ािण सम्पन्न गराउन ु
चनुौिीपूणि रहेको देश्वखन्छ ।   

५. र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको सम्बन्िर्ा गनुासो व्यवस्थापनको ष्ट्रवषय जष्ट्रटल हुाँदै 
गएको छ । गनुासोको सिंख्या िट्दै जान ुपनेर्ा बढ्दै गएको छ । गनुासो 
सम्बोिनबाट पर्न श्वचत्त नबझुी फेरी गनुासो दिाि गराएका छन ् । गनुासो 
सम्बोिनको लार्ग फेरी पनु  जााँच र पनु सभेषण गनुिपने देश्वखएको छ ।  

६. काठर्ाडउ उपत्यका लगायिका र्खु्य िहरी षेत्र लश्वषि नयााँ आवास 
पनुर्निर्ािण र्ोडलको अभावका कारण िहरी षेत्रर्ा र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको 
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गर्ि ज्यादै न्यून रहेको छ ।र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको लार्ग िहरी षेत्रको 
लार्ग छुटै्ट नीर्िगि व्यवस्था गनुिपने आवश्यकिा देश्वखन्छ ।  

७. वन षेत्र, साविजर्नक िथा सरकारी जग्गार्ा वसोवास गरेका लाभग्राहीहरुलाई 
सो जग्गा छोडी अन्यत्र जग्गा खररद गनिको लार्ग रु. २ लाख ददन ेव्यवस्था 
गररएिापर्न उि जग्गार्ा बसोबास गरररहेका सबै लाभग्राहीहरु अन्यत्र 
स्थानान्िरण हनु नचाहेकोले सो व्यवस्थाको ििप्रर्ििि कायािन्वयन हनु 
सकेको छैन ।  

८. पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थापनासाँग सम्बद्ध र्नकायहरु बीच प्रभावकारी रुपर्ा 
सर्न्वयको अभाव हनु गई ष्ट्रवर्भन्न कायिक्रर्हरु सर्यरै् सम्पन्न हनु गाह्रो पने 
देश्वखन्छ ।  

९. भकूम्पबाट कर्िपयले आफ्नो पेिा र व्यवसाय गरु्ाउन ु परेको छ भने 
कर्िपयले आफ्नो बासस्थान   नै पररवििन गनुिपरेको छ । यस्िो अवस्थार्ा 
उनीहरुलाई सर्दुायर्ा उश्वचि िरीकाले पनुस्थापना र जीष्ट्रवकोपाजिनका लार्ग 
रोजगारी र्सजिना गनुि प्रर्खु चनुौिी रहेको छ । 

१०. भकूम्पबाट भत्केका व्यश्विगि िथा साविजर्नक सिंरचनाहरुको र्नर्ािणको लार्ग 
ठूलो सिंख्यार्ा प्राष्ट्रवर्िक कर्िचारीहरु, र्सकर्ी, डकर्ी अन्य िार्लर् प्राप्त 
जनिश्विको आवश्यकिा देश्वखन्छ िर भकूम्प प्रभाष्ट्रवि षेत्रर्ा व्यश्विगि िथा 
साविजर्नक सिंरचनाहरुको र्नर्ािणकोलार्ग आवश्यक पने जनिश्वि कर्ी भएका 
गनुासाहरु आईरहेका छन ् ।  

११. करीब १८००० जोश्वखर्यिु वगिका लार्ग र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको लार्ग 
छुटै्ट व्यवस्था गरी पनुर्निर्ािण कायि अगार्ड बढाई सबै जोश्वखर्यिु वगिर्ा 
परेका लाथग्राहीहरुको र्नजी आवास र्निािररि सर्यर्भतै्र पनुर्निर्ािण सम्पन्न गने 
ष्ट्रवषय पर्न चनुौिीको रुपर्ा रहेको छ ।  

१२. भकूम्पबाट षर्ि भएका ष्ट्रवद्यालयहरुको पनुर्निर्ािण कायिको लार्ग केही 
ष्ट्रवद्यालयहरुको आफ्नै जग्गा नभएको कारणले गदाि त्यस्िा ष्ट्रवद्यालयहरुको 
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पनुर्निर्ािण कायि  र्निािररि सर्यर्भतै्र पनुर्निर्ािण सम्पन्न गने ष्ट्रवषय पर्न 
चनुौिीको रुपर्ा रहेको छ।  

१३. दूगिर् पहाडी षेत्रर्ा यािायािको सषु्ट्रविा नभएको कारणले गदाि र्नर्ािण 
सार्ाग्रीको ढुवानी िथा आपूर्िि र्ा सर्स्या परेको छ जसको फलस्वरुप 
पनुर्निर्ािणको कायिले लश्वषि गर्ि हार्सल गनि सकेको देश्वखदैन ।   

१४. जोश्वखर्यिु स्थानबाट बस्िी स्थानान्िरण गरी एष्ट्रककृि बस्िी ष्ट्रवकास गने 
कायि  कायिन्वयनर्ा जष्ट्रटलिा देश्वखएको छ ।  

१५. र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको लार्ग काठर्ाण्डउ उपत्यका र्भत्र रु. २५ लाख र 
उपत्यका बाष्ट्रहर रु. १५ लाख २ प्रर्िििको सहरु्लयि ब्यजदरर्ा ऋण ददने 
भर्नयिा पर्न यसको उपयोग सीर्र्ि व्यश्विले र्ात्र र्लएको देश्वखन्छ । ऋण 
र्लन चाहन े सबै भकूम्प पीर्डि लाभग्राहीहरुले २ प्रर्ििि सहरु्लयि दरको 
ऋण र्लन सकेको देश्वखदैन ।  

१६. त्यसैगरी सार्षु्ट्रहक जर्ानी िथा बन्दै गरेको िर र्ििोर्ा राखेर भकूम्प पीर्डि 
लाभग्राहीहरुलाई ददने र्नब्यािजी ऋण हालसम्र् कायािन्वयन हनैु सकेको छैन ।  

१७. भकूम्पबाट १३२० वटा गमु्बाहरुर्ा षर्ि पगेुकोर्ा हालसम्र् कुनै पर्न 
पनुर्निर्ािण हनु सकेको छैन । गमु्बा पनुर्निर्ािणको लार्ग स्पष्ट र्ोडार्लटी ियार 
पारी र्निािररि सर्यर्भतै्र पनुर्निर्ािण सम्पन्न गने ष्ट्रवषय पर्न चनुौिीको रुपर्ा 
रहेको छ । 

८.२ सिंभावना र सर्ािानको बाटो 

१८. जनिश्वि व्यवस्थापनका लार्ग कर्िचारीहरुको आन्िररक व्यवस्थापनका 
अर्िररि ष्ट्रवकास साझेदार िथा गैससबाट सरे्ि सहयोग र्लने नीर्ि  

र्लइएको ।  

१९. पनुर्निर्ािणको कार् ष्ट्रविेष पररश्वस्थर्िर्ा रहेका नागररकहरुसाँग सम्वश्वन्िि रहेको 
हुाँदा सिंवेदनिीलिा र सिंलग्न र्नकाय वा पषर्ा श्वजम्रे्वारीपनको अर्ि नै खााँचो 
छ । साझा वझुाई र आपसी सम्वादबाट पनुर्निर्ािणले गर्ि र्लने आिा र्लन 
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सष्ट्रकन्छ । त्यसको लार्ग सिंचार िथा बाह्य पहुाँच रणनीर्ि ियार गरी सोको 
कायािन्वयनको सरुुवाि गररएको छ । पनुर्निर्ािण सम्वन्िी नीर्िगि, काननुी, 
कायिष्ट्रवर्िगि प्राविानहरु ठूलो सिंख्यार्ा ियार भएका छन ् । कर्िपय 
प्राविानहरु पनुर्निर्ािणको र्र्िवर्ोश्वजर् ष्ट्रवपदपर्छको व्यवस्थापनलाई सरलीकृि 
ढिंगले अश्वि वढाउने गरी ियार पाररएका र पररवििनका लार्ग लश्वचलो सरे्ि 
रहेका छन ् । जोश्वखर्र्ा रहेका लाभग्राही पष्ट्रहचान सम्वन्िी कायिष्ट्रवर्ि पर्न 
अश्वन्िर् चरणर्ा रहेको छ । यो कायिष्ट्रवर्िले उपायहीन रुपर्ा रहेका 
लाभग्राहीलाई थप सपोटि गने वाटो खलुा गनेछ ।  

२०. रू्लि:  र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको कायि र सो साँग सम्वश्वन्िि गनुासो सम्वोिनको 
प्रकृयार्ा स्थानीय िहका र्नवािश्वचि जनप्रर्िर्नर्िहरुलाई सहभागी गराई स्थानीय 
स्वार्र्त्ववोि गने कायि प्रारम्भ भैसकेको र यसका सकारात्र्क सिंकेिहरु सरे्ि 
प्राप्त भैसकेका छन ्।चारवटा केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाईहरु, सरुषा 
र्नकायका भवनहरु, स्वास््य सिंस्थाहरु र ष्ट्रविष्ट्रवद्यालयका भवनहरु बाहेक अन्य 
सबै पनुर्निर्ािण र पनुलािभका कायिक्रर्हरु प्रार्िकरणकै श्वजल्ला सश्वचवालयले 
स्थानीय िहको सर्न्वयर्ा सिंचालन गने नीर्ि र्लइएको छ ।  

२१. स्थानीय स्िरर्ा जग्गाको स्वार्र्त्व र स्थानीय िहको र्ापदण्डलाई 
प्रार्िकरणको नीर्ि, कायिष्ट्रवर्ि, र्नदेश्विका र कायियोजनासाँग िादाम्य बनाउन 
स्थानीय िह र अन्य सरोकारवालाहरुसाँग र्नरन्िर पहल गररएको । 

२२. बस्िी सानुिपने जोश्वखर्यिु स्थानको पष्ट्रहचान भैसकेको र बस्िी स्थानान्िरणको 
स्थान पष्ट्रहचानको लार्ग स्थानीय िहलाई लेश्वखएको छ । प्राप्त वैकश्वल्पक 
स्थानको अध्ययन जारी रहेको छ ।   

२३. पनुर्निर्ािणर्ा आवश्यक सीपयिु जनिश्वि आपूर्ििका लार्ग सबै स्थानीय िहर्ा 
िार्लर् सञ्चालन गने र छोटो अवर्िको िार्लर् कार्दार आपूर्िि गने सिंभाव्य 
श्वजल्लाका वजार षेत्रर्ा सरे्ि सञ्चालन गररने कायिक्रर् रहेको छ । िार्लर् 
कायिक्रर्र्ा उपलव्ि भएसम्र् कश्वम्िर्ा वीस प्रर्ििि सहभागी र्ष्ट्रहलाहरु 
हनुपुने व्यवस्था गररएको छ ।  
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२४. श्वजष्ट्रवकोपाजिन सम्वन्िी कायिक्रर्लाई सरे्ि साँगसाँगै अगार्ड वढाउन नरू्ना 
कायिक्रर् सिंचालन गने,  श्वजल्लाश्वस्थि कायािलयबाट अन्य साझेदारसाँग र्र्ली 
कायिक्रर् सिंचालन गने जस्िा कायिक्रर्हरु सरे्ि रहेका छन ्। 

२५. ष्ट्रवर्भन्न ष्ट्रवकास साझेदारहरु, गैरसरकारी सिंस्था, NRN  र अन्य स्वयिंसेवी 
अर्भयन्िाहरु सरे्ि पनुर्निर्ािणर्ा र्नरन्िर योगदान पयुािइरहेको हुाँदा आगार्ी 
ददनर्ा सर्यावद्ध अर्भयानहरुबाट अझ राम्रो नर्िजा र्नस्कने आिा राख्न 
सष्ट्रकन्छ ।  

२६. राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको स्थापना भएदेश्वख नै दरबन्दी अनसुारको 
प्रिासर्नक िथा प्राष्ट्रवर्िक कर्िचाररहरुको पदपूिी हनु नसकेकोले र्छटो पदपूिी 
गनुिपने र कर्िचारीहरुलाई आफ्नो कार् प्रर्ि उत्प्ररेरि गराई कायिसम्पादन 
प्रभावकारी बनाउन ुपने भएको छ ।  

२७. PDRF कायािन्वयनको लार्ग सम्बश्वन्िि र्न्त्रालय/र्नकायबाट बाष्ट्रषिक कायियोजना 
िथा स्थानीय योजनार्ा आबध्दिा गरी भकूम्पपर्छको पनुस्थापना िथा 
जीष्ट्रवकोपाजिन सम्बन्िी कायिहरु र्छटो गनुिपने देश्वखन्छ ।  

२८. भकूम्पबाट षर्िग्रस्ि व्यश्विगि िथा साविजर्नक सिंरचनाहरुको पनुर्निर्ािण 
गनिको लार्ग आवश्यक पने स्रोिको पष्ट्रहचान गरी व्यवस्थापन गनुिपने 
आवश्यकिा देश्वखन्छ । 

२९. प्रार्िकरणसाँग सम्बश्वन्िि र्बषयहरुको सहजीकरणका लार्ग सम्बश्वन्िि र्न्त्रालय 
िथा र्नकायर्ा छुटै्ट सम्पकि  डेक्सको ब्यवस्था गरी प्रभावकारी सर्न्वयको 
ब्यवस्था गररन ुपछि । 

३०. भकूम्प पीर्डि लाभग्राहीहरुको र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको लार्ग र्नब्यािजी रु ३ 
लाख ऋण उपलब्ि गराउने िथा काठर्ाण्डउ उपत्यका र्भत्र रु. २५ लाख र 
उपत्यका बाष्ट्रहर रु. १५ लाख २ प्रर्िििको सहरु्लयि दरर्ा ऋण ददने 
भर्नएकोर्ा यसको उपयोग केही सीर्र्ि व्यश्विहरुले र्ात्र प्राप्त गरेको 
देश्वखएकोले यसलाई इछछुक सबै भकूम्प पीर्डि लाभग्राहीहरुलाई सहरु्लयि 
दरर्ा ऋण प्रदान गनि ब्याजदरलाई पनुरनवलोकन गरी सर्य सापेष र 
व्यवहाररक बनाउन नेपाल सरकार र नेपाल राि बैंक बीच सर्न्वय हनु ुपने 
देश्वखन्छ ।  



71 

 

९.प्रार्िकरणको भावी कायिददिा 
प्रार्िकरणले पनुर्निर्ािण र यससाँग सम्वश्वन्िि कायिहरुर्ा केन्र र श्वजल्लास्िरबाट सहजीकरण 
िथा सर्न्वय गनि सदासविदा ियार छ । पनुर्निर्ािणको कायि र्नश्वश्चि सर्यर्भत्र सम्पन्न गरी 
सवै भकूम्प पीर्डिको जीवनलाई सार्ान्य अवस्थार्ा ल्याउन सवै सरोकारवालाहरु, 

प्राष्ट्रवर्िकहरु र सविसािरणले सरे्ि आआफ्नो िहबाट भरू्र्का र्नभाउन ु हनुेनै छ । यो 
अर्भयान भएकोले यस अर्भयानर्ा उदाहरणीय कार् गने सिंस्था वा व्यश्विको उछच रू्ल्यािंकन 
हनुे व्यहोरा सरे्ि राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण अनरुोि गनि चाहन्छ । साथै प्रार्िकरणको 
भावी कायिददिा देहाय बर्ोश्वजर् उल्लेख गररएको छ ।  

९.१ र्नजी आवास पनुर्निर्ािण िफि  

१. प्रत्येक स्थानीय िहर्ा एक जना र्सर्नयर ईश्वन्जनीयरको व्यवस्था सष्ट्रहि र्नजी आवास 
पनुर्निर्ािण कायिको र्नरीषण र र्सफाररस एविं एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास िथा स्थानीय 
पूवाििार योजनाहरुको कायािन्वयन स्थानीय िहबाटै गने । 

२. गनुासो सनुवुाई र पनु  सभेषण कायि स्थानीय िहर्ा कायिरि ईश्वन्जनीयरहरुबाटै गने र 
आगार्ी दईु र्ष्ट्रहनार्भत्र टुिंगाउने । 

३. आगार्ी २०७५ कार्ििक र्भत्र करीब ८ लाख लाभग्राहीलाई प्रथर् ष्ट्रकस्िा, २०७५ 
र्ािर्भत्र करीब ७ लाख लाभग्राहीलाई दोश्रो ष्ट्रकस्िा िथा २०७५ जेठ र्भत्र सहरी षेत्र, 

एष्ट्रककृि बस्िी एविं ष्ट्रवपन्न वगि बाहेकका सबै लाभग्राहीलाई िीनै ष्ट्रकस्िा रकर् उपलब्ि 
गराउने लक्ष्यका साथ आवश्यक जनिश्वि एविं ष्ट्रवत्तीय श्रोिको व्यवस्था र्र्लाउन े। 

४. स्थानीय िहर्ा हनुे पनुर्निर्ािण सम्बन्िी कायिको सर्न्वय, सहजीकरण र अनगुर्नका 
लार्ग सम्बश्वन्िि पार्लकाका अध्यष वा प्रर्खुको सिंयोजकत्वर्ा स्थानीय पनुर्निर्ािण 
सर्न्वय सर्र्र्ि गठन गने । 

५.  पनुर्निर्ािण कायिर्ा स्थानीय सर्दुायलाई पररचालन गनि प्रत्येक टोल एविं बस्िीहरुर्ा 
पनुर्निर्ािण सार्दुाष्ट्रयक सर्र्र्िहरुको गठन यथाश्विघ्र गने र सहयोगका लार्ग सबै वडार्ा 
सार्ाश्वजक पररचालक एविं प्राष्ट्रवर्िकहरुको व्यवस्था (Socio Technical Assistance )  र्र्लाउन।े  
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६.  र्नर्ािण सार्ाग्रीको आपूर्िि व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन, गणुस्िर कायर् गनि िथा 
बजार अनगुर्नका लार्ग प्रश्वजअको अध्यषिार्ा रहेको आपूर्िि सर्र्र्िलाई ष्ट्रक्रयािील 
बनाउने । 

७. र्नजी आवास पनुर्निर्ािणका लार्ग ित्काल ३ लाख रुपैयााँको सहरु्लयि ऋण उपलब्ि 
गराउन,े राि बैंकबाट Re-finance गने रु. १५-२५ लाख सहरु्लयि ऋण सम्बन्िर्ा 
आवश्यक र्नणिय र्लन।े 

८. ऐलानी-पिी जग्गार्ा बसेका भरू्र्ष्ट्रहन भकूम्पपीर्डि पररवारलाई सम्बश्वन्िि स्थानीय िहले 
िोकेको स्थान र र्ापदण्डका आिारर्ा पनुर्निर्ािण श्वजल्ला सर्न्वय सर्र्र्िको र्सफारीि 
बर्ोश्वजर् जग्गािनी पूजाि नभएिा पर्न र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान उपलब्ि  

गराउने । 

९. र्नजी आवास अनदुानबापि प्रथर् ष्ट्रकस्िा रकर् प्राप्त गरेका अन्यत्र िर भएका 
लाभग्राहीहरुलाई रकर् ष्ट्रफिाि गनि लगाउने अन्यथा उनीहरुलाई सरकारी सेवा, सषु्ट्रविा 
उपलब्ि नगराइन े। 

 

९.२ बस्िी ष्ट्रवकास िथा ग्रार्ीण पूवाििार पनुर्निर्ािण 

१०. एक गाउाँपार्लका–न्यूनिर् एक एष्ट्रककृि बस्िीको अविारणा अनरुुप एष्ट्रककृि 
बस्िीिफि  आकष्ट्रषिि गनिका लार्ग बाटो, खानेपानी, ष्ट्रवद्यिु जस्िा आिारभिू पूवाििार 
र्नर्ािणर्ा सरकारले बजेट उपलब्ि गराउन े।  

११. जोश्वखर्यिु बस्िीर्ा रहेका बााँकी िर पररवारलाई आगार्ी दईु र्ष्ट्रहना र्भत्र जग्गा 
खररद अनदुानको व्यवस्था र्र्लाउने । 

१२. जग्गा एष्ट्रककरण सम्बन्िी र्नदेश्विकार्ा पररर्ाजिन गरी Fast Track र्ा र्नणिय गनि सष्ट्रकने 
व्यवस्था र्र्लाउने । 

१३. सम्झौिा भैसकेका, र्नर्ािण क्रर्र्ा रहेका र बजेट नपरेका ८ वटा सडक र १५ वटा 
पलु बाहेकका सबै सडक िथा पलु आयोजनाहरु सम्बश्वन्िि िहका सरकारको 
र्नयर्र्ि बजेट अन्िगिि गने व्यवस्था र्र्लाउने । 
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९.३ िहरी आवास िथा परम्परागि बस्िी पनुर्निर्ािण 

१४. हाउस परु्लङ्ग िथा सहरी षेत्रर्ा र्नर्ािण हनुे आवासहरुर्ा लाभग्राहीर्ा नपरेका िर 
पनुर्निर्ािण गदाि भत्काउनपुने िरहरुलाई सरे्ि लाभग्राही सूचीर्ा सर्ावेि गरी र्नजी 
आवास पनुर्निर्ािण अनदुान िथा सहरु्लयि ऋण उपलब्ि गराउने । 

१५. हाउस परु्लङ्ग सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि ित्काल स्वीकृि गरी कायािन्वयनर्ा ल्याउने । 

१६. परम्परागि बस्िीका लाभग्राहीहरुलाई परम्परागि िैलीको िर र्नर्ािणाथि प्रर्ि 
लाभग्राही थप ५० हजार रुपैयााँको र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान उपलब्ि  

गराउने । 

१७. परम्परागि बस्िी र्भत्रका सबै पूवाििारर्ा लाग्ने बजेट सम्बश्वन्िि स्थानीय िह एविं 
सर्दुायसाँगको सहकायिर्ा सरकारले व्यवस्था र्र्लाउने । 

१८. सहरी षेत्रका बस्िीहरुको पनुर्निर्ािण गदाि प्राश्वचन िैलीलाई कायर् राख्दै हाउस परु्लङ्ग 
अविारणा अनरुुप गनिर्ा प्रोत्साष्ट्रहि गने, सो अविारणा अनरुुप पूवाििार ष्ट्रवकासका 
लार्ग आवश्यक पने बजेट सम्बश्वन्िि स्थानीय िहसाँगको सहकायिर्ा सरकारले 
व्यवस्था गने । 

९.४ सरकारी एविं सरुषा र्नकायका भवनहरु पनुर्निर्ािण 

१९. श्वजल्लाश्वस्थि सरकारी कायािलयका पनुर्निर्ािण भैसकेका र कायािन्वयनका क्रर्र्ा रहेका 
बाहेकका कुनै पर्न नयााँ  भवनहरु प्रार्िकरण र्ाफि ि ्पनुर्निर्ािण नगने । 

२०. गाउाँपार्लका एविं नगरपार्लकाका भवनहरु र्नयर्र्ि बजेट र्ाफि ि स्थानीय िहबाटै 
पनुर्निर्ािण गने । 

२१. केन्रीय स्िरका सबै सरकारी एविं सरुषा र्नकायका भवनहरुको पनुर्निर्ािण आगार्ी 
दईु वषि र्भत्र सम्पन्न गने गरी ित्काल कायािन्वयनर्ा जाने । 
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९.५ सार्ाश्वजक पूवाििार पनुर्निर्ािण 

२२. आगार्ी दईु वषि र्भत्र ष्ट्रवद्यालय एविं स्वास््य सिंस्थाहरुको पनुर्निर्ािण सम्पन्न गने गरी 
सबै ष्ट्रवद्यालय िथा स्वास््य सिंस्थाहरुको पनुर्निर्ािण कायि अश्वि बढाउन ेर आवश्यक 
बजेट व्यवस्था र्र्लाउने । 

२३. ष्ट्रवि ष्ट्रवद्यालय िथा कलेजका भवनहरुको पनुर्निर्ािण गदाि अत्यावश्यक भवनहरुको 
र्ात्र पनुर्निर्ािण गने , बााँकी भवनहरु र्नयर्र्ि बजेटबाट पनुर्निर्ािण गने । 

२४. पसु्िकालय भवनहरुको पनुर्निर्ािण ित्काल अश्वि बढाउन े।  

९.६ परुािाश्वत्वक सम्पदा पनुर्निर्ािण 

२५. आगार्ी दईु वषिर्भत्र सािंस्कृर्िक सम्पदाहरुको पनुर्निर्ािण सम्पन्न गने गरी पष्ट्रहलो 
चरणका लार्ग र्निािररि सबै सम्पदाहरुको पनुर्निर्ािण कायि अश्वि बढाउन,े सोका लार्ग 
बजेट व्यवस्था र्र्लाउन।े 

२६. दोश्रो चरणका लार्ग र्निािररि सम्पदाहरुको पनुर्निर्ािणका लार्ग सबै सम्पदा षेत्र एविं 
परम्परागि बस्िीहरुको ष्ट्रवस्ििृ गरुुयोजना ियार पाने र सो अनरुुप कायि अश्वि 
बढाउने । 

२७. परुािाश्वत्वक सम्पदाहरुको पनुर्निर्ािण कायिको सर्न्वय, सहजीकरण र अनगुर्नका 
लार्ग प्रार्िकरण अन्िगिि सम्बद्ध पष सश्वम्र्र्लि सम्पदा पनुर्निर्ािण सर्न्वय िथा 
अनगुर्न सर्र्र्ि गठन गने र यसर्ा देखा परेका सर्स्याहरुको सर्ािान गने । 

२८. षर्िको स्िर १,२,र ३ र्ा परेका गमु्बाहरुको र्र्िि सम्भार र प्रबर्लकरण कायि 
सम्बन्िी स्थानीय िह र स्थानीय गमु्बा ष्ट्रवकास िथा व्यवस्थापन सर्र्र्िले स्थानीय 
श्रोि सािन पररचालन गरर गने। 

२९. षर्िको स्िर ४ र ५ र्ा परेका ८९५ वटा गमु्बाहरु र्ध्ये परुािाश्वत्वक सम्पदा र्भत्र 
पने कररब २५० वटा गमु्बाहरुको पनुर्निर्ािण केश्वन्रय िहबाटै बजेट व्यवस्था र्र्लाई 
गने, अन्य गमु्बाहरुको पनुर्निर्ािण सम्बश्वन्िि स्थानीय िह र सिंबद्ध स्थानीय गमु्बा 
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ष्ट्रवकास िथा व्यवस्थापन सर्र्र्िर्ाफि ि गने – सोका लार्ग प्रार्िकरणले सर्परुक 
अनदुान र प्राष्ट्रवर्िक सहयोग उपलब्ि गराउने ।  

३०. गठुी सिंस्थान एविं ष्ट्रवर्भन्न गठुीहरुको स्वार्र्त्वर्ा रहेका परुािाश्वत्वक सम्पदाहरुको 
पनुर्निर्ािण सम्बश्वन्िि गठुीसाँगको सहकायिर्ा कायािन्वयन गने ।  

९.७ आर्थिक सार्ाश्वजक पनुस्थािपना 

३१. प्रस्िाष्ट्रवि एष्ट्रककृि आर्थिक पनुस्थािपना कायिक्रर्का लार्ग ष्ट्रवि बैंक लगायिका 
दािाहरुसाँग छलफल गरी कायािन्वयनर्ा ल्याउन।े  

३२. भकूम्पका कारण अिंगभिंग भएका, अपाङ्ग, एकल पररवार, वृद्ध वदृ्धा िथा िरबारष्ट्रवहीन 
बालबार्लकाका लार्ग सार्ाश्वजक पनुस्थािपना  सम्बन्िी ष्ट्रविषे कायिक्रर् सिंचालन  

गने । 

९.८ सिंस्थागि व्यवस्थापन 

३३. ष्ट्रवर्भन्न िीन वटा श्वजल्ला स्िरीय आयोजना कायािन्वयन इकाईहरुलाई प्रार्िकरण 
अन्िगिि एउटै श्वजल्ला कायािलयर्ा ल्याउने र सो अनरुुप सिंस्थागि सिंरचना, कायि 
प्रणाली र दरबन्दीर्ा पनुरावलोकन गने । 

३४. प्रत्येक स्थानीय िहर्ा र्सर्नयर ईश्वन्जनीयरको नेितृ्वर्ा “स्थानीय पनुर्निर्ािण 
कायािन्वयन ईकाई” स्थापना गरी स्थानीय िहबाट गनि सष्ट्रकने पनुर्निर्ािणका कायिहरु 
ष्ट्रवकेश्वन्रि गने, प्रार्िकरणका श्वजल्ला इकाईहरुले कायािन्वयनको सपुररवेषण र अनगुर्न 
गने । 

३५. र्निािररि लक्ष्य िथा कायि सम्पादन सूचकका आिारर्ा सम्बश्वन्िि आयोजना र्नदेिक, 

आयोजना प्रर्खु एविं कर्िचारीसाँग कायि सम्पादन करार गने र त्यसलाई कर्िचारीको 
कायि सम्पादन रू्ल्याङ्कनको आिार बनाउने । 

३६. ऐन अनसुार गदठि पनुर्निर्ािण श्वजल्ला सर्न्वय सर्र्र्िर्ा सम्बश्वन्िि श्वजल्लाका प्रर्िर्नर्ि 
सभा एविं राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु, प्रदेि सभाका सदस्यहरु, िथा स्थानीय िहका 
अध्यष एविं प्रर्खुहरु रहन ेगरी ऐनर्ा आवश्यक सिंिोिन गने र उि सर्र्र्िलाई 
ष्ट्रक्रयािील िलु्याउने । 
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३७. प्रार्िकरणर्ा कायिरि कर्िचारीहरुको सरुवा गदाि प्रार्िकरणको सहर्र्ि अर्नवायि गने 
र प्रार्िकरणले र्ाग गरेका कर्िचारी सम्बश्वन्िि र्न्त्रालयले ित्काल उपलब्ि गराउन े
व्यवस्था र्र्लाउने । 

३८. पनुर्निर्ािण कायिर्ा ष्ट्रफल्डर्ा खष्ट्रटने प्राष्ट्रवर्िक लगायिका कर्िचारीहरुलाई प्रोत्साहन 
भत्ता उपलब्ि गराई अनभुव प्राप्त प्राष्ट्रवर्िक एविं कर्िचारीलाई Retain गने व्यवस्था 
र्र्लाउने ।  

९.९ ष्ट्रवत्तीय व्यवस्था 

३९. भारिीय एश्वक्जर् बैंकको खचि गनि नसष्ट्रकन ेरकर् अन्य पूवाििार ष्ट्रवकासर्ा खचि गने 
गरी प्रार्िकरणलाई आवश्यक पने बजेट श्रोिान्िर गरी व्यवस्था र्र्लाउने । 

४०. पञ्चवषीय पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना योजनाको र्ध्यावर्ि रू्ल्याङ्कन गरी वास्िष्ट्रवक 
ष्ट्रवत्तीय आवश्यकिाको आाँकलन सष्ट्रहिको ष्ट्रवत्तीय व्यवस्थापन योजना ियार पाने । 

४१. पररर्ाश्वजिि पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना योजना एविं ष्ट्रवत्तीय व्यवस्थापन योजनाका 
आिारर्ा अथि र्न्त्रालय एविं प्रार्िकरणले थप सहयोग प्रार्प्तका लार्ग दाि ृर्नकायहरु 
सर्ष पहल गने । 

४२. र्निािररि कायियोजना अनरुुप आगार्ी दईु वषिर्भत्र पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना कायि 
सम्पन्न गनिका लार्ग आवश्यक बजेटको सरु्नश्वश्चििा गने  । 

४३. ऐनर्ा रहेको व्यवस्था अनसुार र्नदेिक सर्र्र्िको र्नणियको आिारर्ा खचि गने गरी 
पनुर्निर्ािण कोषलाई सिंचालनर्ा ल्याउने ।  
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१०. सम्पकि  र्ाध्यर् 

 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको सम्बन्िर्ा सविसािारण लगायिले आर्िकाररक रुपर्ा आवश्यक 

जानकारी प्राप्त गनि/ श्वजज्ञासा राख्न र्नम्नानसुार श्वजम्रे्वार पदार्िकारी िोष्ट्रकएको छ ।  

प्रविा 

सहसश्वचव ष्ट्रपिाम्बर श्विर्र्रे  

फोन निं. ०१-४२११४८३ 

इरे्ल  pitambarghimire1971@ gmail.com 

सहप्रविा, सूचना अर्िकारी 

उपसश्वचव र्नोहर श्विर्र्रे 

फोन निं. ९८४८१२६५५९ 

इरे्ल  mgmanjit@gmail.com 

हटलाइन सेवा 

HOTLINE NUMBERS   

9801572111(NCELL)   

1660-01-72000(NTC) 

०१-४२११४८२,  ०१-४२११४६५ 

 

mailto:pitambarghimire1971@gmail.com
http://nra.gov.np/
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अनसूुचीहरु 

 

अनसूुची १. परार्िि पररषद्को बैठकबाट भएका र्नणियहरुको कायािन्वयनको अवस्था 

र्नणिय 
निं.   

र्नणिय   कायािन्वयन अवस्था  कैष्ट्रफयि 

  राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण परार्िि पररषद् र्र्र्ि २०७२।०९।२९ को पष्ट्रहलो बैठकका 
र्नणियहरु 

  

  

१ र्नणिय निं. १:- २०७२ बैिाख १२ गिे गएको 
ष्ट्रवनािकारी भकूम्प  र िि ्पश्चािका 
पराकम्पनको प्रभावबाट षिीग्रस्ि सिंरचनाको 
ददगो दररलो र योजनाबद्ध रुपर्ा यथाश्विघ्र 
र्नर्ािण कायि सम्पन्न गनि िथा भकूम्पबाट 
ष्ट्रवस्थाष्ट्रपि भएका व्यश्वि र पररवारको पनुवािस 
िथा स्थानान्िरण सम्र्का हाल गरेका कार्हरु 
श्वस्वकृि बजेट िथा योजनाहरुका सम्बन्िर्ा 
राष्ट्रिय परु्नर्निर्ािण प्रार्िकरणका प्रर्खु कायिकारी 
अर्िकृिबाट कायि पत्र प्रस्ििु भयो । पररषद् 
सदस्यहरुले प्रस्ििु गनुि भएको सझुाव र 
ष्ट्रटप्पणीहरु गम्भीरिा पवुिक ग्रहण गदै 
पनुर्निर्ािणको कार्लाई योजनाबद्ध रुपर्ा 
यथाश्विघ्र सरुु गनि  बैठकका अध्यष सम्र्ाननीय 

प्रिानर्न्त्री केपी िर्ाि ओलीले पनुर्निर्ािणको 
सिंरचनार्ा बािा भए त्यसलाई हटाउन आवश्यक  

प्रस्िाव ल्याउन सझुाव ददन ुभएको ।                   

 
             
       

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण 
र्भत्रको सााँगठर्नक सिंरचना ियार 

गररएको । 
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र्नणिय 
निं.   

र्नणिय   कायािन्वयन अवस्था  कैष्ट्रफयि 

२  र्नणिय निं. 2:- भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको 
पनुर्निर्ािण सम्बन्िी ऐन, २०७२ को दफा ५ 
(२) (च) अनसुार भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि  

श्वजल्लाबाट ब्यवस्थाष्ट्रपका सिंसदर्ा प्रर्िर्नर्ित्व 
गने सिंसद सदस्यहरु र्ध्ये सर्ावेिी र्सद्धान्िका 
आिारर्ा प्रत्येक श्वजल्लाबाट प्रर्िर्नर्िन्व हनुे 
गरी परार्िि पररषदबाट र्नोनीि हनुे चौि जना 
सदस्यका सम्बन्िर्ा दलहरु साँग परार्िि गरी 
परार्िि  पररषदका अध्यष सम्र्ाननीय 

प्रिानर्न्त्री के पी िर्ाि ओलीबाट र्नोनयन 
गनि अर्िकार ददएको।  

त्यस बखि कायािन्वयन हनु 
नसकेको। 

  

  राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण परार्िि पररषद् र्र्र्ि २०७३।०६।१८ को दोस्रो बैठकका 
र्नणियहरु 

  

  

१ र्नणिय निं. १  राष्ट्रिय परु्नर्निर्ािण प्रार्िकरणको 
हालसम्र्को कायि प्रगिी एविं भावी 
कायियोजनाको सम्बन्िर्ा जानकारी र्लई 
परार्िि पररषद्का सदस्यहरुबाट प्राप्त सझुावहरु 
सरे्िलाई ध्यानर्ा राखी भावी कायियोजना िय 

गने ।  

कायियोजना ियार गरी 
कायािन्वयन भएको 

  

२ र्नणिय निं. २  भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको 
पनुर्निर्ािण सम्बन्िी ऐन, २०७२ को दफा २० 
बर्ोश्वजर् "ष्ट्रवकास सहायिा सर्न्वय िथा 
सहजीकरण सर्र्र्ि"को गठन गने कायि 
सम्र्ाननीय प्रिानर्न्त्री िथा परार्िि पररषद्का 
अध्यषज्यूबाट सम्बद्ध र्नकायहरुसाँग सर्न्वय 
गरी गने ।  

"ष्ट्रवकास सहायिा सर्न्वय िथा 
सहजीकरण सर्र्र्ि" गठन भै ७ 
वटा बैठक भैसकेको।(२०७५ 
बैिाख ३ गिे सािउ बैठक 

बसेको) 
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र्नणिय 
निं.   

र्नणिय   कायािन्वयन अवस्था  कैष्ट्रफयि 

३ र्नणिय निं.३  ष्ट्रवष्ट्रवि  भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि 
सिंरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्िी ऐन,२०७२ को 
दफा ५ (२) बर्ोश्वजर् भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि 
श्वजल्लाबाट व्यवस्थाष्ट्रपका सिंसदर्ा प्रर्िर्नर्ित्व 
गने सिंसद सदस्यहरु र्ध्येबाट सर्ावेिीिाको 
आिारर्ा प्रत्येक श्वजल्लाबाट र्नोनयन गनि 
सम्र्ाननीय प्रिानर्न्त्रीज्यूलाई र्र्र्ि 
२०७२।०९।२९ को परार्िि पररषद्को 
प्रथर् बैठकबाट भएको र्नणिय बर्ोश्वजर् 
दलहरुसाँग परार्िि गरी सम्र्ाननीय प्रिानर्न्त्री 
एविं परार्िि पररषद्का अध्यषज्यूबाट र्नोनयन 
गने।   

यस पटक पर्न कायािन्वयन हनु 
नसकेको। 

  

  राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण परार्िि पररषद् र्र्र्ि २०७४।१२।१८ को िेस्रो बैठकका 
र्नणियहरु 

  

  

१ र्नणिय निं. १:- राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणबाट 
पनुर्निर्ािणर्ा भएको अद्यावर्िक प्रगर्िको 
जानकारी भयो। 

अद्यावर्िक प्रगर्ि जानकारी 
गराइएको 

  

२ र्नणिय निं. 2:- भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको 
पनुर्निर्ािण सम्बन्िी ऐन, २०७२ को दफा ५ 
(२)(च) अनसुार भकूम्पबाट अर्ि प्रभाष्ट्रवि १४ 
श्वजल्लाका र्नम्न बर्ोश्वजर्का प्रर्िर्नर्ि सभाका 
र्नवािश्वचि सदस्यहरुलाई परार्िि पररषद् र्ा 
र्नोनयन गनि सम्र्ाननीय प्रिानर्न्त्रीज्यूलाई 

ददइएको ।  

  

भकूम्प अर्ि प्रभाष्ट्रवि १4 

श्वजल्लाका िपर्सल बर्ोश्वजर्का 
र्नवािश्वचि प्रर्िर्नर्ि सभाका 
सदस्यहरु  र्नोनयन हनु ुभएको                
1.ओखलढुिंगा  र्ा. यज्ञराज 
सनुवुार  

2.  रारे्छाप   र्ा. श्यार् कुर्ार 
शे्रष्ठ  

3.  र्सन्िपुाल्चोक   र्ा. अग्नी 
प्रसाद सापकोटा  
4.  काभ्रपेलाञ्चोक   र्ा. गिंगा 
बहादरु िार्ाङ्ग  

5.  र्सन्िलुी   र्ा. हररबोल प्रसाद 
गजरेुल  
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र्नणिय 
निं.   

र्नणिय   कायािन्वयन अवस्था  कैष्ट्रफयि 

6.  भिपरु   र्ा.  प्ररे् सवुाल  

7.  काठर्ाडौ   र्ा. गगन कुर्ार 
थापा  
8.  रसवुा   र्ा. र्ोहन आचायि  
9.  िाददङ्ग   र्ा. भरू्र् र्त्रपाठी  
10.  नवुाकोट   र्ा. ष्ट्रहि बहादरु 
िार्ाङ्ग  

11.  दोलखा   र्ा. पाविि गरुुङ्ग  

12.  लर्लिपरु   र्ा. पम्फा भसूाल  

13.  र्कवानपरु   र्ा. ष्ट्रवरोि 
खर्िवडा  
14.  गोरखा   र्ा. हररराज 
अर्िकारी 

३ भकूम्पबाट षर्िग्रस्ि र्नजी आवास, परुािाश्वत्वक 
सम्पदा, सरकारी भवन, ष्ट्रविालय भवन, स्वास््य 
सिंस्था भवन लगायिको पनुर्निर्ािणर्ा हाल 
भइरहेको गर्िलाई थप िीव्रिा ददन आवश्यक 
कायि योजना बनाई अगार्ड बढाउन र्नदेिक 
सर्र्र्िलाई सझुाव ददइयो । 

र्नणिय बर्ोश्वजर् कायािन्वयन 
गररएको ।  
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अनसूुची २. र्नदेिक सर्र्र्िको आ.व. २०७४/७५ र्ा भएका बैठकहरुको र्नणियहरुको 
कायािन्वयनको अवस्था 

र्नणिय निं. र्नणिय प्रगर्ि 

एिारउ बैठक 
१ पनुर्नर्ािण कोष सिंचालन गने 

सम्वन्िर्ा प्रार्िकरणले र्खु्य सश्वचव 

लगायि सरोकारवाला र्न्त्रालय एविं  
र्नकायहरुका पदार्िकारीहरुसिंग 
छलफल गरी िि ्सम्वन्िी 
कायिष्ट्रवर्िर्ा आवश्यक पररर्ाजिन गरी 
स्वीकृर्िको लार्ग नेपाल सरकार 
(र्श्वन्त्रपररषद्) सर्ष प्रस्िाव पेि  

गने । 

पनुर्निर्ािण कोष सिंचालन गने ष्ट्रवषयर्ा खाका ियार 
गनिको लार्ग राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणले अन्िररक 
गहृकायि गरेको । यस ष्ट्रवषयसाँग सम्बश्वन्िि ष्ट्रवर्भन्न 
र्नकायहरुसाँग पर्न छलफल गररएको । बजेट 
ियारीको अश्वन्िर् सर्यर्ा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण 
प्रार्िकरणलाई केही Flexible बजेटको व्यवस्था गने 
िर पनुर्निर्ािण कोष सिंचालन नगने Modality बाट 
बजेट विव्य जारी भएको ।  

२ गनुासो सम्बोिनको क्रर्र्ा 
प्रार्िकरणको केन्रीय गनुासो सनुवुाई 

सर्र्र्िको र्सफाररिर्ा कायिकारी 
सर्र्र्िले गैर लाभग्राहीको सशु्वचर्ा 
सर्ावेि गरेका गनुासोहरुको 
सम्वन्िर्ा हाल स्थानीय स्िरर्ा 
कायिरि जनिश्विवाटै स्थलगिरुपले 

र्नरीषण गराई प्रावर्िक पष र्भडान 
गरी कायिवाही अश्वि वढाउन 
कायिकारी सर्र्र्िलाई र्नदेिन ददने । 

१.  गनुासो फछयौटको क्रर्र्ा ३५,२२९ लाभग्राही 
यष्ट्रकन भै गनुासो  फछयौट गररएको । पनु  सभेषण 
िथा स्थलगि जााँचका सन्दभिर्ा गैर लाभग्राहीको 
सूचीर्ा सर्ावेि गररएका गनुासो फछयौट गनि 
प्रार्िकरणर्ा करारर्ा कायिरि १३ जना 
ईश्वन्जर्नयरहरुलाई िार्लर् ददई नवुाकोट र 
दोलखार्ा पाइलष्ट्रटङको रुपर्ा पनु  सभेषण गररएको 
छ । 

२. गनुासोहरुलाई ित्काल सिंबोिनका लार्ग पनु  
जााँच र छुट सभेको लार्ग भकूम्प अर्ि प्रभाष्ट्रवि १४ 
श्वजल्लाहरुर्ा इश्वन्जर्नयरहरुलाई पररचालन गने गरी 
ियारी भइरहेको । यो कायिको लार्ग ित्काल सबै 
षेत्रर्ा ईश्वन्जर्नयर पररचालन गने गरी ियारी 
भैरहेको । 

३ सम्पदा िथा िरोहरहरुको पनुर्निर्ािण 
गनि आवश्यक खररद ष्ट्रवर्ि सम्वन्िर्ा 
पररर्ाजिन र सिुारको  लार्ग खररद 
कायिष्ट्रवर्िको सिंिोिन प्रस्िाव वा छुटै्ट 

१.  "भकूम्पवाट प्रभाष्ट्रवि गमु्बा / र्बहारहरुको 
सिंरषण, जीणोिार िथा पनुर्निर्ािण सम्बन्िी  कायिष्ट्रवर्ि, 

२०७४ " कायिकारी सर्र्र्िको र्र्र्ि 
२०७४/०३/०२ को बैठकको र्नणियबाट स्वीकृि 
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कायिष्ट्रवर्ि ियार गरी प्रकृया अश्वि 

वढाउन कायिकारी सर्र्र्िलाई 
र्नदेिन ददने । 

गररएको । 

२. भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि परुािाश्वत्वक र्हत्वका 
प्राचीन स्र्ारकहरुको सिंरषण, जीणोद्धार िथा 
पनुर्निर्ािण कायिलाई र्छटो छररिो ढिंगबाट सम्पन्न 
गनि भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि प्राश्वचन स्र्ारक सिंरषण, 

जीणोदार िथा पनुर्निर्ािण सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७४ 
ियार गरी कायिकारी सर्र्र्िको २०७४/०१/०५ 
को र्नणियानसुार सो कायिष्ट्रवर्ि श्वस्वकृर्िको लार्ग 
नेपाल सरकार (र्श्वन्त्रपररषद) सर्ष पेि भएको  

छ । 

३. भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािण 
सम्बन्िी साविजर्नक खररद कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ र्ा 
आवश्यक सिंिोिन गने गरी र्स्यौदा ियार गरी 
श्वस्वकृर्िको लार्ग नेपाल सरकार (र्श्वन्त्रपररषद) 
सर्ष पेि भएको छ । 

४ दाि ृर्नकायहरुसिंग सम्झौिा भएको 
आयोजना/कायिक्रर्र्ा अस्थायी 
दरवन्दीर्ा रहने कर्िचारीहरुलाई 
कायि सम्पादन रू्ल्यािंकन र 
आवश्यकिाका आिारर्ा प्रत्यक वषि 
स्वि: नवीकरण गने व्यवस्था 
र्र्लाउने ।  

२०७४ श्रावण देश्वख र्नणिय कायािन्वयनर्ा आउने 

५ क. राष्ट्रिय पनुर्नर्ािण प्रार्िकरण 
(आयोजना कायािन्वयन ईकाइहरु 

सरे्ि) को हाल रहेको कन्र िथा 
१४ श्वजल्लाको सािंगठर्नक सिंरचनार्ा 
हेरफेर र १७ श्वजल्लार्ा नयााँ 
सािंगठर्नक सिंरचना र्नर्ािणको लार्ग 
आवश्यक व्यवस्था सष्ट्रहिको 
प्रर्िवेदन ियार गरी र्नदेिक 
सर्र्र्िर्ा पेि गनि स्वीकृर्ि ददने ।  

आन्िररक गहृकायि गरी स्वीकृर्िका लार्ग र्नदेिक 
सर्र्र्िर्ा पेि भएको  

  ख.  हालको स्वीकृि दरवन्दीर्भत्र रहेर प्रार्िकरणर्ा ररि प्राष्ट्रवर्िक दरवन्दी र्ध्ये 
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शे्रणी दरवन्दी सिंख्यार्ा फरक नपने 
गरी सिंगठनको आवश्यकिा बर्ोश्वजर् 
सेवा/सरू्ह/उपसरू्ह पररवििन गरी 
जनिश्वि व्यवस्थापन गने अर्िकार 

कायिकारी सर्र्र्िलाई  प्रदान गने ।  

ईश्वन्जर्नयररङ्ग सेवा र्सर्भल ईश्वन्जर्नयररङ्गिफि  ररि 
ईश्वन्जर्नयर, र्स.र्ड.ई. एविं सहसश्वचव (स.ुई) पदहरुर्ा 
कश्वम्िर्ा र्सर्भल ईश्वन्जर्नयररङ्गर्ा स्नािक उपार्ि 
हार्सल गरेको कुनै पर्न उपसरू्हको कर्िचारीलाई 
खटाईददने व्यवस्था र्र्लाउन सार्ान्य प्रिासन 
र्न्त्रालयलाई अनरुोि भएको ।  

बारउ बैठक 
१ र्लुकु सिंिीय सिंरचनार्ा गइसकेपर्छ 

सरकारका ष्ट्रवर्भन्न िहको 
सिंगठनात्र्क सिंरचनार्ा सर्ायोजन 

गनुि पने र राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण 
प्रार्िकरणको पर्न सिंगठनात्र्क 
सिंरचनार्ा पररवििन गरी हाल 
भइरहेको पनुर्निर्ािणको कायिलाई 
प्रभावकारी रुपर्ा थप र्िव्रिा ददन 
केन्रीय िथा श्वजल्लास्िरीय आयोजना 
कायािन्वयन इकाईहरु प्रार्िकरण 
र्ािहि रहने गरी  पेि गररएको 
सिंगठन सिंरचनाको प्रस्िाव स्वीकृि 
गने । यसलाई २०७४ चैत्र २९ 
गिे देश्वख कायािन्वयनर्ा लैजाने । 

साथै, सिंिीय र्ार्र्ला िथा सार्ान्य 
प्रिासन र्न्त्रालयसाँगको सर्न्वयर्ा 
सम्बश्वन्िि सेवा सञ्चालन गने 
र्न्त्रालयहरुले उि सिंगठन सिंरचना 
बर्ोश्वजर् आवश्यक पने कर्िचारीहरु 
िरुुन्िै खटाइददने । 

उि र्नणिय बर्ोश्वजक राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको 
सिंगठनात्र्क सिंरचनार्ा पररवििन भई कायि सरुु 
भएको । सिंिीय र्ार्र्ला िथा सार्ान्य प्रिासन 
र्न्त्रालयर्ा कर्िचारी व्यवस्थापनको लार्ग पत्राचार 
गररएको ।  

२ पनुर्निर्ािणको कायिक्रर्लाई थप 
िीव्रिाका साथ अश्वि बढाउन देहाय 

बर्ोश्वजर् प्राथर्र्किाका साथ 

आगार्र् कायिक्रर्हरु सञ्चालन गने: 

क) र्नजी आवास पनुर्निर्ािण गने र 

आगार्र् आ.व. २०७५/७६ को बजेट र्नर्ािण गदाि 
उि प्राथर्र्किाको आिारर्ा कायिक्रर् ियार 
पाररएको । जोश्वखर्र्ा रहेका पष्ट्रहचान भएका 
१८५०५ असि असहायहरुको र्नजी आवास 
पनुर्निर्ािण कायिको लार्ग 2932 जनााँ लाभग्राहीको 
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यसर्ा पर्न जोश्वखर्र्ा रहेका असि 
असहायहरुको र्नजी    आवास 
पनुर्निर्ािण कायि यथािीघ्र र्छटो 
सम्पन्न गराउने व्यवस्था र्र्लाउने, 
ख) स्वास््य चौकी/अस्पिाल, 

ग) ष्ट्रवद्यालय भवन, 

ि) परुािाश्वत्वक सम्पदा,  
ङ) सरकारी भवन, 

च) अन्य पवुाििार । 

र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको लार्ग साि वटा 
गैरसरकारी सिंस्थाहरुले प्रस्िाव पेि भएकोर्ा हाल 
उि प्रस्िाव स्वीकृर्िको क्रर्र्ा रहेको । 

३ र्नजी आवास पनुर्निर्ािणका 
लाभग्राहीर्ध्ये हालसम्र् आिाले पर्न 
दोस्रो ष्ट्रकस्िा र्लई नसकेको सन्दभिर्ा 
दोस्रो ष्ट्रकस्िा र्लईसक्नपुने म्याद 
२०७५ असार र्सान्ि सम्र् थप गने 
र िेश्रो ष्ट्रकस्िा र्लई सक्नपुने म्याद 
२०७५ पौष र्सान्िसम्र् थप गने 
गरी सर्य सीर्ा सिंिोिन गने । 

हाल सो सर्य सीर्ा अनसुार अनदुान ष्ट्रविरणको 
कायि भैरहेको  

४ र्नजी आवास र्नर्ािण सम्बन्िी 
प्रकृयालाई थप सरलीकरण गनि 
र्ौजदुा काननु एविं कायिष्ट्रवर्िहरुर्ा 
आवश्यक सिंिोिन गने । 

क. र्नजी आवास अनदुान ष्ट्रविरण कायिष्ट्रवर्ि दोस्रो 
सिंिोिन २०७५ स्वीकृर्िको लार्ग प्रिानर्न्त्री िथा 
र्न्त्रीपररषदको कायािलयर्ा र्र्र्ि 2075/02/08 र्ा पेि 
भएको ।         ख. भकूम्पबाटप्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको 
पनुर्निर्ािण सम्बन्िी र्नयर्ावली, २०७२; भकूम्पबाट 
प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािणको लार्ग जग्गा प्रार्प्त 
सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२; भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि 
व्यश्विको नार्र्ा जग्गा दिाि गने सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 

२०७२; पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग 
गैरसरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 

२०७२; भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको 
पनुर्निर्ािणको लार्ग वािावरणीय प्रभाव रू्ल्याङ्कन 
सम्बन्िी  कायिष्ट्रवर्ि, २०७२; िार्लर् सिंचालन िथा 
व्यवस्थापन र्नदेश्विका, २०७३; भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि 
व्यश्विको पनुिवास िथा स्थानान्िरणको लार्ग वन 
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षेत्रको जग्गा उपलब्ि गराउने सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि , 

२०७२; भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािण 

सम्बन्िी साविजर्नक खररद कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ 
सिंिोिनको कायि भैरहेको ।  

५ पनुर्निर्ािण कायिर्ा खष्ट्रटएका 
प्राष्ट्रवर्िक कर्िचारीहरु कायिस्थलर्ा 
पगु्न ुअश्वि नै र्नर्ािण गररएका 
लाभग्राहीका  िरहरुलाई सहज 
िररकाले अनदुान उपलब्ि गराउने 
व्यवस्था र्र्लाउने । 

भकूम्प अर्ि प्रभाष्ट्रवि १४ श्वजल्लाहरुर्ा DSE 

खटाइएकोर्ा १६९२४ Non-Compliance िरहरुको 
पष्ट्रहचान भै १४१५५ वटा िरहरुको जााँच गरी 
दोस्रो िथा िेस्रो ष्ट्रकस्िा र्सफाररस गररएको छ भने 
२७६९ िरहरु Correction को लार्ग र्सफाररस 
गररएको छ । साथै भकूम्प कर् प्रभाष्ट्रवि १8 

श्वजल्लाहरुर्ा  २०७५ असारबाट DSE खटाइएको ।  

६ राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण अन्िगिि 
रहेको बाष्ट्रढ पनुर्निर्ािण िथा 
पनुस्थािपना आयोजनालाई  

ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन प्रार्िकरणसिंग 
सर्न्वय गरी सिंचालन गनि उपयिु 
हनुे हुाँदा गहृ र्न्त्रालय 

अन्िगिि राख्न प्रष्ट्रक्रया अश्वि 
बढाउने।  

सो र्नणिय कायािन्वयनको लार्ग गहृ र्न्त्रालयर्ा 
पत्राचार गररएकोर्ा गहृ र्न्त्रालयबाट हालसम्र्को 
प्रगर्ि र्ाग भएकोले उि प्रगर्ि पठाइको । 

७ गमु्बा र्नर्ािण सम्बन्िर्ा थप छलफल 
गरी ष्ट्रवस्ििृ ष्ट्रववरण सष्ट्रहि आगार्ी 
बैठकर्ा पेि गने । 

१३२० षर्िग्रस्ि गमु्बाहरुको षर्ि रू्ल्याकन गरी 
पनुर्निर्ािण र्र्िि गनुिपने वर्गिकरण सम्पन्न भएको  

पनुर्निर्ािण गनुि पने-८९५                        

र्र्िि गनुि पने-३३१                             

र्र्िि गनुि नपने-९४ 
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अनसूुची ३. आ.व. २०७४/७५ र्ा कायिकारी सर्र्र्िबाट भएका र्नणियहरु  

र्नणिय निं. र्नणियको व्यहोरा 
 र्र्र्ि २०७४/०४/१५ को ७४ औिं बैठकका र्नणियहरु 
१ र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको लार्ग अनदुान सम्झौिा भई िर पनुर्निर्ािण र्नर्ािण िरुु गरेको 

सिंख्या कर् रहेको सन्दभिर्ा लाभग्राहीहरुबाट िर पनुर्निर्ािणको कायिर्ा िीब्रिा ददने 
उदेश्यले राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण,  कायिकारी सर्र्र्िबाट र्सफाररि भए अनसुारको 
भकूम्प प्रभाष्ट्रवि ३१ श्वजल्लारै् र्नजी आवास पनुर्निर्ािणलाई र्नदेिक सर्र्र्िको दिौँ 
बैठकले र्नदेिन ददएकोले उि अर्भयानलाई सफल बनाउन र्नजी आवास पनुर्निर्ािणका 
लार्ग र्नजी िरिनीहरुले िोष्ट्रकएको सर्य सीर्ार्भत्र पनुर्निर्ािण कायिलाई िीव्रिा ददन 
प्रार्िकरणका श्वजल्ला सर्न्वय सर्र्र्िको सश्वचवालय र्ाफि ि प्रभावकारी रुपर्ा अर्भयान 
सिंचालन गने ।  

२ पनुर्निर्ािणको कायिर्ा िीव्रिा ल्याउन राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण वा अन्िगििका १४ 
श्वजल्लाहरुङ्को दरवन्दी सिंरचनार् हेरफेर एविं भकूम्वबाट कर् प्रभाष्ट्रवि १७ श्वजल्लाहरुर्ा थप 
८ वटा कायािलय स्थापना गनि जरुरी देश्वखएको र  राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण र्नदेिक 
सर्र्र्िको र्र्र्ि २०७४।०३।२८ को र्नणियबाट  र्नदेिन सरे्ि प्राप्त भएकोले  राष्ट्रिय 
पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण केश्वन्रय कायािलय एविं भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि १४ श्वजल्लाको दरबन्दी 
सिंरचनार्ा हेरफेर गने र भकूम्पबाट कर् प्रभाष्ट्रवि १७ श्वजल्लाहरु हेने गरी र्नदेिक 
सर्र्र्िर्ा र्नणिय भए बर्ोश्वजर् थप ८ (िनहुाँ, लम्जङु, सोलखुमु्ब,ु श्वचिवन, स्याङजा, 
बाग्लङु, िनकुटा र गलु्र्ी) वटा कायािलय स्थापना गने ।  

३ भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािण गनिका लार्ग ष्ट्रवर्भन्न केन्रीय आयोजना 
कायािन्वयन इकाई एविं आयोजना सर्न्वय इकाईहरुर्ा गि आ.ब. २०७३/७४ र्ा 
स्वीकृि भएको अस्थायी दरबन्दीर्ा आवश्यकिा अनसुार नवीकरण, पदपरु्िि र व्यवस्थापन 
गनि र्नदेिक सर्र्र्िले प्रार्िकरणलाई र्नदेिन ददएकोले सिंिीय र्ार्र्ला िथा स्थानीय 
ष्ट्रवकास र्न्त्रालय, श्विषा र्न्त्रालय, सिंस्कृर्ि, पयिटन िथा नागररक उड्यन र्न्त्रालय 
अन्िगििका केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई (पयिटन ष्ट्रवभाग वाहेक) र स्वास््य 
र्न्त्रालय अन्िगििको आयोजना सर्न्वय इकाईको दरबन्दी नवीकरण, पदपिुी र 
व्यवस्थापनका लार्ग सम्बश्वन्िि इकाईहरुलाई र्नदेिन ददने । 

४ २०७२ साल बैिाख १२ गिेको ष्ट्रवनािकारी भकूम्प र त्यस पर्छका परकम्पहरुबाट षर्ि 
पगुेका परम्परागि एविं सािंस्कृर्िक र्लु्य र र्ान्यिा बोकेका सम्पदा बस्िीहरुको सिंरषण, 
पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना कायि ज्यादै जष्ट्रटल प्रकृर्िको हनुे हदुााँ त्यसलाई सम्बोिन गनुि 
पने आवश्यकिा भएकोले र्नदेिक सर्र्र्िको दसौँ बैठकको र्नदेिन बर्ोश्वजर् सााँख,ु 
बङु्मर्ि, खोकना, गोरखा दरवार सम्पदा षेत्र, नवुाकोट दरवार सम्पदा षेत्र एविं दोलखा 
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भीरे्िर र्श्वन्दर षेत्रर्भत्र रहेका सम्पदा बस्िीर्ा कररब ३००० भकूम्पपीर्डि लाभग्राहीहरु 
रहेकोर्ा र्नजहरुले प्राचीन सम्पदा वस्िीको परुानो स्वरुप झल्कने गरी र्नजी आवास 
परु्निर्ािण गरेर्ा त्यस्िा लाभग्राहीहरु स्थानीय िहको र्सफाररसको आिारर्ा पनुर्निर्ािण 
सम्पन्न भएपर्छ रु. ५०,०००/- (पचास हजार रुपैयााँ) प्रर्ि लाभग्राही थप अनदुान 
उपलब्ि गराउन नेपाल सरकार (र्श्वन्त्रपररषद्) र्ा पेि गने ।  

५ सिंिीय र्ार्र्ला िथा स्थानीय ष्ट्रवकास र्न्त्रालय, केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाईको 
प.सिं. २०७४/७५ च.निं. १ र्र्र्ि २०७४/०४/०१ को पत्रसाथ सोलखुमु्ब ु र लम्जङु 
श्वजल्लाका सिंलग्न सूची बर्ोश्वजर् ५,१२५ जना लाभग्राहीहरुको नार्ावली स्वीकृि गरी सो 
अनरुुप सम्बश्वन्िि गााँउपार्लका एविं नगरपार्लका िथा वडा कायािलयहरुर्ा नार्ावली 
प्रकािन गने व्यवस्था र्र्लाउन सिंिीय र्ार्र्ला िथा स्थानीय ष्ट्रवकास र्न्त्रालय,  केन्रीय 
आयोजना कायािन्वयन इकाईलाई र्नदेिन ददने । 

६ ष्ट्रवष्ट्रवि  

क. र्नजी आवास पनुर्निर्ािणसाँग सम्बश्वन्िि व्यवस्थापष्ट्रकय सूचना प्रणाली (MIS) बाट 
पनुरावलोकन भई आएका िथा केन्रीय गनुासो व्यवस्थापन सर्र्र्िको र्र्र्ि 
२०७४।०४।१२ को बैठकको र्नणाियानसुार स्वीकृिीको लार्ग र्सफाररि भई आए 
बर्ोश्वजर्का देहाय बर्ोश्वजर्का गनुासोको सूचीलाई फछियौट गने ।  

िपश्विल 

 
 

लाभग्राही 
सूचीर्ा पने 

सवेषण 
गनुिपने 

स्थलगि 
र्नररषण गनुिपने 

लाभग्राही सूचीर्ा नपने 
(स्थलगि र्नररषणबाट स्पष्ट 

हनुपुने) 

जम्र्ा 

३९५९ ६४३६ ६२४ ५५६४ १६५८३ 

 र्र्र्ि २०७४/०४/१६ को ७५ औिं बैठकका र्नणियहरु 
१ कायिकारी सर्र्र्िर्ा प्रस्ििु हनुे प्रस्िावहरु एविं बैठकबाट र्नणिय ददने सम्बन्िर्ा अपनाउने 

प्रकृया ियार गरी पेि गनि कायिकारी सर्र्र्िद्धारा  कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य श्री रवुप्रसाद 
िर्ािको सिंयोजकत्वर्ा गदठि कायिटोलीले पेि गरेको प्रर्िवेदन उपर छलफल भई 
पररर्ाजिनसष्ट्रहि सिंलग्न प्रष्ट्रकया स्वीकृि गने ।   

२ भकूम्पीय प्रकोपको कारणबाट  षर्िग्रस्ि स्वास््य सिंस्थाहरुका भवनको पनुर्निर्ािण 
कायिलाई ठोस गर्ि प्रदान गने प्रयोजनका लार्ग स्वास््य र्न्त्रालय अन्िगिि आयोजना 
सर्न्वय ईकाइद्धारा प्रस्िाष्ट्रवि स्वास््य भवन पनुर्निर्ािण  कायिष्ट्रवर्ि, २०७४ स्वीकृि  
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गने ।  

३ राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण र्नदेिक सर्र्र्िको २०७४।०३।२८ र्नणिय निं. ३(ख) 
कायिन्वयन गने र्सलर्सलार्ा सहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालय अन्िगिि केन्रीय आयोजना 
कायािन्वयन इकाईसाँग सिंलग्न सूची बर्ोश्वजर्को सिंख्यार्ा ईश्वन्जर्नयर/सब- 
ईश्वन्जर्नयर/अर्सस्टेन्ट सब- ईश्वन्जर्नयर सम्बश्वन्िि गा.पा./न.पा.र्ा खटाउन र नष्ट्रवकरणका 
लार्ग ७ (साि) ददनर्भत्र यस प्रार्िकरणर्ा पेि गनि पत्राचार गने । 

४ स्थानीय िह (गा.पा./न.पा.) र्ा खटाइएका इश्वन्जर्नयरहरुको िलब भत्ता सषु्ट्रविाको रकर् 
राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण अन्िगिि श्वजल्ला सर्न्वय सर्र्र्िको सश्वचवालयर्ा पठाउने । 
साथै इश्वन्जर्नयरहरुको िलब भत्ता सषु्ट्रविा गा.पा./न.पा को र्सफाररसर्ा श्वजल्ला सर्न्वय 
सर्र्र्िको सश्वचवालयले उपलब्ि गराउने । 

५ र्नजी आवास अनदुान प्रार्प्तक लार्ग स्वीकृि भिूानीका लार्ग गा.पा./न.पा र्ा खष्ट्रटएका 
ईश्वन्जर्नयरको र्सफाररिर्ा प्रष्ट्रक्रया पयुािई भिूानी ददने व्यवस्था र्र्लाउने ।  
एकहप्ता र्भत्र नयााँ पररवर्ििि सन्दभिर्ा अनकुुल हनुे गरी कायिष्ट्रवर्िहरु पररर्ाजिन गने र दईु 
हप्ता र्भत्र प्रार्िकरणले आफ्ना श्वजल्लाश्वस्थि सर्न्वय सश्वचवालयको षर्िा अर्भवषृ्ट्रद्ध गरी 
र्नदेिक सर्र्र्िको २०७४।३।२८ को र्नदेिन कायािन्वयन गने व्यवस्था र्र्लाउने । 
यस सम्बन्िी कायि ७ ददनर्भत्र सम्पादन गनि सह-सश्वचव श्री राजरु्ान र्ानन्िरको 
सिंयोजकत्वर्ा उप-सश्वचव (काननु) श्री चन्रकान्ि पौडेल र र्स.र्ड.ई. श्री राजकाजी शे्रष्ठ 
सदस्य रहेको एक उपसर्र्र्ि गठन गने । 

 र्र्र्ि २०७४/०४/१७ को ७६ औिं बैठकका र्नणियहरु 
१ र्नजी आवासका लार्ग प्रथर् ष्ट्रकस्िा प्राप्त गरी र्ापदण्ड अनसुार श्वप्लन्थ िहसम्र् र्नर्ािण 

कायि सम्पन्न गरेका दोस्रो ष्ट्रकस्िाका लार्ग योग्य लाभग्राहीहरुलाई 
गाउाँपार्लका/नगरपार्लकाको र्सफाररिर्ा र स्थानीय िहले श्वजम्र्ा र्लने गरी ५ र्ष्ट्रहनार्भत्र 
िर सम्पन्न गने िििर्ा िेस्रो ष्ट्रकस्िा पेश्की स्वरुप उपलब्ि गराउन े सम्बन्िर्ा अथि 
र्न्त्रालयको सहर्र्ि र्लई कारवाही अगार्ड बढाउने । 

२ यस प्रार्िकरणबाट भौगर्भिक अध्ययन सम्बन्िी ष्ट्रफल्ड कायि सम्पन्न भएका र अब हनुे 
भौगर्भिक अध्ययन गनि, गराउनका लार्ग कायिकारी सर्र्र्िका सदस्य रवु प्रसाद िर्ािको 
सिंयोजकत्वर्ा देहाय बर्ोश्वजर्को उपसर्र्र्ि गठन गने ।  

िपश्विल  
कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य श्री रवु प्रसाद िर्ाि     - सिंयोजक 
सह-सश्वचव श्री प्रकाि थापा                  - सदस्य  
र्स.र्ड.ई. श्री र्ीरा ज्ञवाली के.आ.का.ई.(िहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालय)  - सदस्य  
उप-सश्वचव श्री कर्ल श्विर्र्रे, रा.प.ुप्रा.           - सदस्य सश्वचव  
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बैठकर्ा कायिकारी सर्र्र्िका सदस्य, सम्बश्वन्िि ष्ट्रवज्ञ िथा अन्य पदार्िकारीलाई 

आर्न्त्रण गनि सष्ट्रकनेछ 
कायिष्ट्रवर्िगि िििहरु 

क. ष्ट्रवर्भन्न श्वजल्लाहरुबाट भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि भनी भौगर्भिक अध्ययनको लार्ग र्ाग 
भई आएकोर्ा अब उप्रान्ि केन्रीय दैवी प्रकोप उद्धार सर्र्र्ि वा गहृ 
र्न्त्रालयबाट वा प्रार्िकरणका पदार्िकारीहरूले स्थलगि भ्रर्ण गरी पेि गरेको 
प्रर्िवेदनबाट वा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणका प्रर्खु कायिकारी अर्िकृिबाट 
अध्ययनको लार्ग आदेि गरेको वस्िीहरुको भौगर्भिक अध्ययन गने, गराउने । 

ख. जोश्वखर्यिु वस्िी स्थानान्िरण िथा पनुस्थािपना सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि एविं 
र्ापदण्डर्ा भएको व्यवस्था बर्ोश्वजर्को कायि गरी, गराई कायिकारी सर्र्र्िसर्ष 
पेि गने । 

ग. भौगर्भिक अध्ययन प्रर्िवेदन अनसुार जोश्वखर्र्ा रहेका भनी सूचीकृि बस्िीहरूको 
प्राप्त भौगर्भिक अध्ययन प्रर्िवेदन बाट लाभग्राही भनी यष्ट्रकन देश्वखएका 
िरपररवारको सूची यस अगार्डको सवेषणको क्रर्र्ा लाभग्राही सूचीर्ा परे, 
नपरेको वा उि बस्िीको िरिरुी सभेषणको क्रर्र्ा िररू्लीको रुपर्ा सूचीकृि 
भएका िरिनीहरूको ष्ट्रववरण प्रार्िकरणको MIS  िाखाबाट र्भडाई लाभग्राहीको 
रूपर्ा सूचीकृि गनि सष्ट्रकने देश्वखएर्ा कायिकारी सर्र्र्िसर्ष पेि गने । िर 
गनुासो दिाि गरेका वा िरिरुी सवेषणर्ा छुटेका िरिनीहरूको हकर्ा गनुासो 
फर्छ्यौट भए पश्चाि वा स्थानीय िहको र्सफाररिर्ा र्ात्र आवश्यक कारवाही 
अगार्ड बढाउन े। 

 र्र्र्ि २०७४/०४/१८ को ७७ औिं बैठकका र्नणियहरु 
१ गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि २०७२, दफा (९) बर्ोश्वजर् र्सफाररस 

भई भएका देहाय बर्ोश्वजर्का पनुर्निर्ािण साँग सम्बश्वन्िि पररयोजनाहरु सम्बश्वन्िि र्नकायले 
िोकेको र्ापदण्ड र्भत्र रही सिंचालन गनि स्वीकृि ददने । 
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२ पनुर्निर्ािण कायिलाई र्िव्रिा ददनको लार्ग भकूम्प प्रभाष्ट्रवि वाहेकका श्वजल्लाहरुवाट सरे्ि 
भार र्सान्िर्भत्र २०,००० जनिश्विलाई िार्लर्को व्यवस्था गनि कायिक्रर् ियार गने ।  
डकर्ी िार्लर्लाई नेपालभर सिंचालन गनि नेपाल सरकारका ष्ट्रवर्भन्न र्न्त्रालय वा अन्िगिि 
कायिरि िार्लर् प्रदायक सिंस्थाहरुसाँग सर्न्वय गरी कारवाही अगाडी बढाउन े। 

३ पनुर्निर्ािण सम्बन्िी कायिलाई प्रभावकारी बनाउन ष्ट्रवर्भन्न श्वजल्लार्ा र्नर्ािण व्यवसायीसाँग 
सरे्ि अन्िरष्ट्रक्रया गनिको लार्ग कायिक्रर् ियार गने । 

 र्र्र्ि २०७४/०४/२५ को ७८ औिं बैठकका र्नणियहरु 
१ नेपाली परम्परागि सिंस्कृर्ि झल्कने गरी िरको नक्िा र्डजाईर्नङ (ष्ट्रवर्भन्न जाि जािीहरुको 

परम्परागि िर) गरी प्रचार प्रसार गने ।  
२ सडकर्ा ष्ट्रविर्ान प्राविानबाट िर बनाउन सर्स्या भएकोले छोड्न ुपने सडकको अर्िकार 

षेत्र सम्बन्िर्ा र्ापदण्ड पररर्ाजिन गनि सम्बद्ध पषहरुसाँग छलफल गने ।  
३ भखिरै र्ात्र नगरपार्लकाहरु गठन भएको िर नक्िा पास, भकूम्प प्रर्िरीिी र्ापदण्डका 

प्रष्ट्रक्रया पयुािउने षर्िा नभएकोले नगरपार्लका सष्ट्रहि सम्बद्ध पषहरुसाँग अन्िरष्ट्रक्रया गरी 
र्नक्यौल र्नकाल्ने ।  

४ सााँख ुबङुगर्िी, खोकना, गोरखा दरवार सम्पदा षेत्र, नवुाकोट दरवार सम्पदा षेत्र एविं 
दोलखा र्भरे्िर र्श्वन्दर षेत्रर्भत्र रहेका सम्पदा वस्िीर्ा कररब ३००० भकूम्प पीर्डि 
लाभग्राहीहरु रहेकोर्ा र्नजहरुले प्राचीन सम्पदा वस्िीको परुानो स्वरुप झल्कने गरी 
पनुर्निर्ािण गरेर्ा त्यस्िा लाभग्राहीहरुलाई स्थानीय िहको र्सफाररिको आिारर्ा पनुर्निर्ािण 
सम्पन्न भएपर्छ रु. ५०,०००/- (पचास हजार रुपैया) प्रर्ि लाभग्राही थप अनदुान 
उपलब्ि गराउन र्नदेिक सर्र्र्िको र्र्र्ि २०७४।०३।२८ को र्नणियानसुार र्नदेिन 
बर्ोश्वजर् नेपाल सरकार (र्न्त्रीपररषद्को) र्ा प्रस्िाव पेि गने । 

 र्र्र्ि २०७४/०४/१८ को ७९ औिं बैठकका र्नणियहरु 
१ षर्िग्रस्ि र्नजी आवास भएको श्वजल्लाको गाउाँपार्लका/नगरपार्लकार्ा लाभग्राहीसाँग 

mailto:.@&
mailto:.@&


92 

 

र्नणिय निं. र्नणियको व्यहोरा 
सम्झौिा गररएका िर िर र्नर्ािण षर्िग्रस्ि आवास भएको भकूम्प प्रभाष्ट्रवि र्छरे्की 
श्वजल्लार्ा भएकोर्ा अनदुान रकर् उपलब्ि गराउदा िर र्नर्ािण गरीएको स्थानीय िहर्ा 
खष्ट्रटएका प्राष्ट्रवर्िकबाट जााँचपास भै आए अनसुार िरुू सम्झौिा भएको श्वजल्लाबाट अनदुान 
रकर् उपलब्ि गराउने । 

२ ष्ट्रवपद् पश्चािको पनुलािभ कायिढााँचा (Post Disaster Recovery Framework - 
PDRF) का आिारर्ा ियार गरी पेि गररएको सिंलग्न र्स्यौदा कायि-योजनालाई 
प्राथर्र्किा िोकी पररर्ाजिन सष्ट्रहि र्र्र्ि २०७४।०५।०९ गिेको कायिकारी सर्र्र्िर्ा 
पेि गने । 

३ गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ को दफा (९) बर्ोश्वजर् 
र्सफाररि भई आएका देहायबर्ोश्वजर्का पनुर्निर्ािणसाँग सम्बश्वन्िि पररयोजनाहरु सम्बश्वन्िि 
र्नकायले िोकेको र्ापदण्डर्भत्र रही सिंचालन गनि स्वीकृर्ि ददने । 
 

 
 र्र्र्ि २०७४/०५/०४ को ८० औिं बैठकका र्नणियहरु 
१ राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िष्ट्रकरणबाट सिंचालन गने वा गराईने एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी 

र्ापदण्ड ियार गनि देहायबर्ोश्वजर्को उप-सर्र्र्ि गठन गररएको छ । 

१. श्री रवुप्रसाद िर्ाि,  कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य                -सिंयोजक  
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२. श्री प्रकाि थापा, सह-सश्वचव                              -सदस्य  
३. श्री कृष्णप्रसाद दवाडी,   सह-सश्वचव                        -सदस्य 
४. श्री प्रर्िर्नर्ि, िहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालय  (रा.प.ुप्रा.)              -सदस्य  
५. श्री कर्ल श्विर्र्रे, प्र.ना. अ.                              –सदस्य 
यसका अर्िररि आवश्यकिा अनसुार कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य, ष्ट्रवज्ञ एविं 
पदार्िकारीलाई आर्न्त्रण गनि सष्ट्रकने छ ।  

कायिष्ट्रवर्िगि िििहरु,  
१. नगरपार्लका षेत्रको एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास ।  
२. गााँउपार्लका षेत्रको एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास ।  
३. सरकारी वा वन षेत्रको जग्गासाँग जोर्डएको षेत्रको एकीकृि वस्िी  

ष्ट्रवकास ।  
४. वस्िी स्थानान्िरण एविं एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास ।  
५. एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास र प्लट ष्ट्रविरण ।  
६. स्वीकृि र्ापदण्ड अनसुार बैठकर्ा आए वापि भत्ता एविं सषु्ट्रविा उपलब्ि 

गराउने ।   
२ स्थानीय िहबाट स्वीकृि र्ापदण्ड परुा गने गरी स्थानीय िहको र्सफाररिसष्ट्रहि प्राप्त 

िपश्विलका आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण ष्ट्रप्रिकरणबाट एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास गने 
सम्बन्िर्ा ियार हनुे र्ापदण्डको आिारर्ा पवुाििार लगायिको ष्ट्रवषयहरुर्ा क्रर्ि सहयोग 
गदै जाने गरी हाल एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास गनि सैद्धाश्वन्िक सहर्र्ि ददने । 
िपश्विल  

१. श्वजल ुएकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास, दोलखा ।  
२. वगवुा र्र्लन वस्िी, गोरखा । 
३. रे्लम्ची जरायोटार एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास, र्सन्िपुाल्चोक ।  

३ केन्रीय दैवी प्रकोप उद्धार सर्र्र्िबाट प्राप्त प्रर्िवेदन बर्ोश्वजर् अध्ययन गराउाँदा 
Geologist बाट प्राप्त भौगर्भिक अध्ययन प्रर्िवेदन अनसुार देश्वखएका िपश्विल बर्ोश्वजर्का 
जोश्वखर्यूि वस्िीका िरिनीहरुलाई लाभग्राहीको सूचीर्ा सर्ावेि गने ।  
िपश्विल  

१) गिंगा जर्नुा गााँउपार्लका वडा निं. १ का पष्ट्रहरो प्रभाष्ट्रविहरु (जोश्वखर्र्ा रहेका ) 
को नार्ावली (गाउाँ) हाल षारे्  
१. ल्बेक लार्ा िार्ाङ  
२. नेर् बहादरु िार्ाङ  
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३. सिुर्ान िार्ाङ  
४. बल बहादरु िार्ाङ  
५. चर् बहादरु िार्ाङ 

२) गिंगाजर्नुा गााँएपार्लका वडा निं. २ पष्ट्रहरो प्रभाष्ट्रविहरुको नार्ावली (प्रनङु) 
१. रार् बहादरु िार्ाङ  
२. श्विवा िार्ाङ 
३. गङग बहादरु िार्ाङ  
४. फवाि लार्ा िार्ाङ 
५. दाई बहादरु िार्ाङ 
६. रक्से लार्ा िार्ाङ 
७. र्नोज िार्ाङ 
८. जल बहादरु िार्ाङ 
९. डेरे् बहादरु िार्ाङ 
१०. सनु बहादरु िार्ाङ 
११. अर्िृ िार्ाङ 
१२. खम्बा लार्ा िार्ाङ 

 
४ राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण र्नदेिक सर्र्र्िको र्र्र्ि २०७४।०३।र२८ गिेको 

र्नणियबाट र्नदेिन भए बर्ोश्वजर् राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण वा अन्िगििका श्वजल्ला 
सर्न्वय सर्र्र्िको सश्वचवालयर्ा कायिरि कररयचारीका लार्ग आ.व. २०७४।०७५ को 
श्रावण १ देश्वख लाग ुिरुु िलब स्केलको ५०% (पचास प्रर्ििि) प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ि 
गराउन ियार गररएको कायि सम्पादन सूचक स्वीकृि गररयो । 

 र्र्र्ि २०७४/०५/१५ को ८१ औिं बैठकका र्नणियहरु 
१ सिंिीय र्ार्र्ला िथा स्थानीय ष्ट्रवकास र्न्त्रालय, केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई प.सिं. 

२०७४।०७५, च.निं. २९ को र्र्र्ि २०७४।०५।०४ को पत्रसाथ प्राप्त भकूम्पबाट 
कर् प्रभाष्ट्रवि १७ श्वजल्ला र्ध्ये स्याङजा श्वजल्लाको २१७ जना लाभग्राहीहरुको नार्ावली 
स्वीकृि गरी सो अनरुुप सम्बश्वन्िि गााँउपार्लका एविं नगरपार्लकाहरुर्ा नार्ावली प्रकािन 
गने व्यवस्था र्र्लाउन सिंिीय र्ार्र्ला िथा स्थानीय ष्ट्रवकास र्न्त्रालय, केन्रीय आयोजना 
कायािन्वयन एकाईलाई र्नदेिन ददने । 

२ गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ को दफा (९) बर्ोश्वजर् 
र्सफाररि भई आएका देहायबर्ोश्वजर्का पनुर्निर्ािणसाँग सम्बश्वन्िि पररयोजनाहरु सम्बश्वन्िि 
र्नकायले िोकेको र्ापदण्डर्भत्र रही सिंचालन गनि स्वीकृि ददने ।  
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क्र .स  
सिंस्थाको 

नार् 

पररयोजनाको 
नार्  

पररयोजनाको 
षते्र 

पररयोजना 
ष्ट्रववरण 

पररयोजना 
कायािन्वयन हनेु 

स्थान  

राय 

बजेट  पररयोजना 
अवर्ि प्रिासर्नक कायिक्रर् जम्र्ा 

१ 

Global 
Shapers 
Commu
nity  

स्वास््य 
चौकी 
र्नर्ािण 

स्वास््य  

२ िले ६ 
कोठे पक्की 
भवन 
सष्ट्रहिको 
स्वास््य 
चौकी र्नर्ािण 

बढुार्नलकण्ठ, 

चरु्लखेल, 

काठर्ाडौँ ।  

ष्ट्रवज्ञ 
सदस्य डा. 
श्री चन्र 
बहादरु 
शे्रष्ण 

५,
००

,०
००

।०
० 

  ०
५

.
४० 

प्रर्ि
िि

 

८७
,७

८,
८३

८।
३१

   
   

   

९४
।६

० 
प्रर्ि

िि
 

९,
२७

,८
८,

२८
।३

१ 

अष्ट्र
प्रल

 २
०१

८ 

२ 

Helveta
s Swiss 
Interco 
Operati
on 
Nepal 

Rehabilitat
ion of 
Facilities 
of 
Earthquak
e Affected 
People 2 
(REAP II) 

WASH 
and 
Technical  
Support  

रे्सन िार्लर् 
५० जना 
प्राष्ट्रवर्िक 
सहयोग 
खानेपानी 
िथा 
सरसफाई 
सम्बश्वन्ि 

ष्ट्रवर्भन्न 
योजनाहरु 

र्सन्िपुाल्चोक  - 

३,
६०

,५
२,

४०
०।

००
 १

९।
००

 
प्रर्ि

िि
 

१५
,५

१,
८६

,५
००

।०
० 

   
   

८१
।०

०प्र
र्िि

ि 

१९
,१

२,
३८

,९
००

।०
० 

२ 
वष

ि 

३ 

सर्ाज 
ष्ट्रवकास 
केन्र 

बनदेवी 
प्राथर्र्क 
ष्ट्रवद्यालय 
भवन 
र्नर्ािण 

श्विषा  

३ वटा कषा 
कोठा भएको 
भवन र्नर्ािण 
हनेु  

चौिडा -४ 
नवुाकोट  

ष्ट्रवज्ञ 
सदस्य डा. 
श्री चन्र 
बहादरु 
शे्रष्ण २,
९०

,०
००

।०
० 

  

९ 
प्रर्ि

िि
 

२८
,१

४,
३८

४।
००

   
   

   

९१
प्रर्ि

िि
 

३६
,०

४,
३८

४।
००

 

२०
७४

 प
ौष 

४ 

Love 
Green 
Nepal  

School  
Reconstruc
tion 
Project 

श्विषा  

४ कोठे 
ष्ट्रवद्यालय 
भवन र्नर्ािण 
गने  

िरु्लखेल-११ 
काभ्र े

ष्ट्रवज्ञ 
सदस्य डा. 
श्री चन्र 
बहादरु 
शे्रष्ण ६,

००
,०

००
।०

० 

३८
,७

५,
००

५।
००

 

४४
,७

५,
००

५।
००

 

२०
१८

 अ
सा

र 

५ 

TEARFU
ND 

Comprehe
nsive 
Capacity 
Developm
ent 
Package 
For Safer 
Constructi
on  

िार्लर् 
िथा नर्नुा 
िर  

रे्सन िार्लर् 
१५० जना              
नर्नुा िर 
२७     

सार्दुाष्ट्रयक        

अर्भर्शु्वखकर
ण     १५०० 
जना  

लम्जङु् 

ष्ट्रवज्ञ 
सदस्य डा. 
श्री 
हरररार् 
पराजलुी   ६०

,०
४,

९५
२।

००
 

२,
२५

,९
३,

५१
८।

००
 

२,
८५

,९
८,

४७
०।

००
 

२ 
वष

ि 

 

३ क) “जोश्वखर्यूि वस्िी पनुस्थािपना एविं स्थानान्िरण सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७३ 
बर्ोश्वजर् MIS िाखाबाट रुज ु भई आएका कुल १२४५ लाभग्राहीको िपश्विल 
बर्ोश्वजर्को श्वजल्लागि यसै साथ सिंलग्न सूची स्वीकृि गने ।  
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ख) र्ार्थ (क) र्ा उल्लेश्वखि लाभग्राही र्ध्ये यस अगावै िर र्नर्ािण गरी सकेका वा 
र्नर्ािण कायि िरुु गरेका िरिनीहरुलाई लाभग्राहीले पाउने सषु्ट्रविा उपलब्ि 
नगराउने ।  

क्र.सिं. श्वजल्ला        लाभग्राही सिंख्या  
१ श्वचिवन ३४ 
२ िाददङ १८४ 
३ गोरखा ८८ 
४ लम्जङु १५ 
५ नवुाकोट  २७८ 
६ र्सन्िपुाल्चोक २७३ 
७ दोलखा ९७ 
८ काभ्र े ७९ 
९ ओखलढुिंङगा ९८ 
१० रारे्छाप ८३ 
११ सोलखुमु्ब ु १६ 
 जम्र्ा १२४५ 

४ र्नजी आवास पनुर्निर्ािणसाँग सम्बश्वन्िि व्यवस्थापकीय सूचना प्रणाली (MIS) बाट 
पनुरावलोकन भई केन्रीय गनुासो व्यवस्थापन सर्र्र्िबाट र्सफाररि भई आएका ११ औीँ र 
१२ औ ब्याजका ३४९८ गनुासोहरु र्ध्ये १०२२ िरिरुीहरुलाई लाभग्राहीहरुको सूचीर्ा 
सर्ावेि गने रबाकी गनुासोहरुलाई िपश्विल बर्ोश्वजर्को प्रकृयार्ा लैजाने गरी स्वीकृि  
गने ।  

  

लाभग्राही सूचीर्ा पने सवेषण 
गनुिपने 

स्थलगि र्नरीषण 
गनुिपने 

लाभग्राही सूचीका लार्ग 
यष्ट्रकन गनि नसष्ट्रकएको 
(स्थलगि र्नरीषणबाट 

यष्ट्रकन हनुपुने) 

जम्र्ा 

१०२२ १३२९ १७४ ९७३ ३४९८ 

 र्र्र्ि २०७४/०५/१६ को ८२ औिं बैठकका र्नणियहरु 
१ श्वजल्लार्ा देश्वखएका पनुर्निर्ािणसाँग सम्बन्िीि सर्स्या सहजीकरणको लार्ग देहायबर्ोश्वजर्को 

उप-सर्र्र्ि गठन गने ।  

स्थानीय ष्ट्रवकास अर्िकारी                                         -सिंयोजक  

श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाई  (श्विषा र्न्त्रालय)                  -सदस्य  
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श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाई  (िहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालय)            -सदस्य  

श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाई                                   

(सिंिीय र्ार्र्ला िथा स्थानीय ष्ट्रवकास र्न्त्रालय)                        -सदस्य  

श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाई   

(सिंस्कृर्ि पयिटन िथा नागररक उड्ययन र्न्त्रालय)                       -सदस्य 

रा.प.ुप्रा. श्वजल्ला सर्न्वय सर्र्र्िको सश्वचवालय प्रर्खु                 –सदस्य सश्वचव 

सर्र्र्िले आवश्यकिा अनसुार अन्य पदार्िकारी आर्न्त्रण गनि सक्नेछ । 
२ ईश्वन्जर्नयरहरुलाई ष्ट्रवर्भन्न स्थानीय िहर्ा पठाउने र स्थानीय िहले र्नजहरुको हाश्वजरी 

प्रर्ाश्वणि गरी पठाईएको प्रर्ाश्वणि हाश्वजरी बर्ोश्वजर् श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाईले 
िलब भिुानी गने ।  

३ िर जग्गा नक्िा सम्बन्िी वििर्ान व्यवस्थार्ा पररर्ाजिन गनि, स्थानीय िहको सेवा 
सिंचालन िथा व्यवस्थापन सम्बन्िी आदेि , २०७४ को दफा २३ र अनसूुची ५ र्ा 
भएको व्यवस्थार्ा सिंिोिन र्स्यौदा ियार गनि, भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि व्यश्विको पनुवािस िथा 
स्थानान्िरणको लार्ग वन षेत्रको जग्गा उपलब्ि गराउने सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि,२०७३ को 
सिंिोिन र्स्यौदा ियार गनि र आयोजनार्ा पने रुख कटान सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्िको र्स्यौदा 
ियार गरी ३ हप्तार्ा र्स्यौदा बझुाउने गरी देहायबर्ोश्वजर्को उप-सर्र्र्ि गठन गने ।  
रवुप्रसाद िर्ाि (कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य)   –सिंयोजक  
राजरु्ान र्ानन्िर (सह-सश्वचव)            -सदस्य  
प्रकाि थापा (सह-सश्वचव)                -सदस्य  
चन्रकान्ि पौडेल (उप-सश्वचव, कानून)      - सदस्य सश्वचव 

४ परुाना दरबारलाई सम्बद्धिन गदै पयिटकीय प्रयोजनर्ा साविजर्नक र्नजी साझेदारी र्ोडेलर्ा 
लैजाने ष्ट्रवषयर्ा सरोकारवालासाँग छलफल, अध्ययन गरी र्ोडार्लटी ३ हप्ता र्भत्र िय गनि 
देहायबर्ोश्वजर्को उप-सर्र्र्ि गठन गने ।  
हरररार् पराजलुी (कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य)               -सिंयोजक 
राजरु्ान र्ानन्िर (सह -सश्वचव )                         -सदस्य 
भीष्र् वााँस्कोटा  (परुाित्व अर्िकृि)                    -सदस्य सश्वचव 

५ भकूम्प प्रभाष्ट्रवि षेत्रर्ा ष्ट्रवर्भन्न सम्पदा वस्िीहरुको ष्ट्रवर्भन्न सिंस्थाहरले हालसम्र् भए गरेका 
अध्ययन प्रर्िवेदनहरु सिंलग्न गरी कायियोजना बनाउन ३ हप्तार्ा प्रर्िवेदन सष्ट्रहि पेि गनि 
देहायको उप-सर्र्र्ि गठन गने ।  
राजरु्ान र्ानन्िर (सह-सश्वचव)      -सिंयोजक  
भीष्र् वााँस्कोटा (परुाित्व अर्िकृि)  -सदस्य सश्वचव 
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 र्र्र्ि २०७४/०५/२३ को ८३ औिं बैठकका र्नणियहरु 
१ राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणर्ा ररि रहेका पदहरुर्ा पदपरु्ििका लार्ग ष्ट्रवज्ञापन गने र 

पदपरु्िि नहदुााँ सम्र् अर्ि आवश्यक पदहरुर्ा सेवा परार्िि वा करारर्ा राश्वख कार्र्ा 
लगाउने । 

२ पनुर्निर्ािणका क्रर्र्ा सरकारी भवनहरुको पनुर्निर्ािण गदाि सिंभव भए सम्र् स्थानीय परम्परा 
िथा सिंस्कृर्ि झल्कने गरी गनुिपने ।  

 

३ गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ को दफा (९) बर्ोश्वजर् 
र्सफाररि भई आएका देहायबर्ोश्वजर्का पनुर्निर्ािणसाँग सम्बश्वन्िि पररयोजनाहरु सम्बश्वन्िि 
र्नकायले िोकेको र्ापदण्डर्भत्र रही सिंचालन गनि  स्वीकृि ददने । 
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४ राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, र्नदैिक सर्र्र्िको र्र्र्ि २०७४।०३।२८ को बैठकबाट  

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको हालको सिंगठन सिंरचनार्ा पररर्ाजिन भई थप श्वजल्लाहरुर्ा 
सरे्ि कायिलय खोल्ने र्नणिय भएको र पनुर्निर्ािणको कायि र्छटो र छररिो रुपर्ा सम्पन्न 
गनि यस प्रार्िकरणर्ा ररि रहेको दरबन्दीर्ा पदपरु्िि गने, ष्ट्रवर्भन्न र्नकायबाट सरुवा गनि 
सहर्र्ि ददने,  काज सरुवा गने,  कार्काज िोक्ने लगायिका कायिहरु गनि सहर्र्ि ददन 
श्री र्नवािचन आयोग नेपाललाई लेखी पठाउने र्नणिय गररयो । 
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 र्र्र्ि २०७४/०५/२५ को ८४ औिं बैठकका र्नणियहरु 
१ भकूम्पबाट षर्िग्रस्ि र्नजी आवासहरुको पनुर्निर्ािण गने सन्दभिर्ा नगरपार्लकार्भत्रका 

लाभग्राहीहरुको िरको नक्सा पास गने प्रष्ट्रक्रयालाई छोटो बनाउने ष्ट्रवषयर्ा र्स्यौदा ियार 
गनि कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य श्री रवुप्रसाद िर्ािको सिंयोजकत्वर्ा र्र्र्ि २०७४।०५।१६ 
को कायिकारी सर्र्र्िको र्नणियानसुार गदठि सर्र्र्िले पेि गरेको सझुाव सष्ट्रहिको प्रर्िवेदन 
उपर छलफल भयो । उि सर्र्र्िले पेि गरेको र्सफाररि अनसुार स्थानीय िहको सेवा 
सिंचालन िथा व्यवस्थापन सम्बन्िी आदेि, २०७४ सिंिोिन गनिका लार्ग नेपाल सरकार 
(र्श्वन्त्रपररषद्) सर्ष प्रस्िाव पेि गने ।   

२ भकूम्प प्रभाष्ट्रवि व्यश्विको पनुवािस िथा स्थानान्िरणका लार्ग वन षेत्रको जगग्गा उपलब्ि 
गराउने सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७३ सिंिोिनका लार्ग र्स्यौदा ियार गनि कायिकारी सर्र्र्ि 
सदस्य श्री रवुप्रसाद िर्ािको सिंयोजकत्वर्ा गदठि सर्र्र्िबाट प्राप्त हनु आएको प्रर्िवेदनको 
उपर छलफल भयो । उि सर्र्र्िको गरेको र्सफाररि अनसुारको व्यहोरा सर्ावेि गरी 
भकूम्प प्रभाष्ट्रवि व्यश्विको पनुवािस िथा स्थानान्िरणका लार्ग वन षेत्रको जग्गा उपलब्ि 
गराउने सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७३ र्ा सिंिोिनका लार्ग प्रष्ट्रक्रया अगार्ड बढाउन  नेपाल 
सरकार (र्श्वन्त्रपररषद्) सर्ष प्रस्िाव पेि गने ।  

३ गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ को दफा (९) बर्ोश्वजर् 
र्सफाररि भई आएको देहायबर्ोश्वजर्को पनुर्निर्ािणसाँग सम्बन्िीि पररयोजना सम्बश्वन्िि 
र्नकायले िोकेको र्ापदण्डर्भत्र रिी स्थानीय िहसाँग सर्न्वय गरी कायािन्वयन गनि स्वीकृि 
ददने ।  
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४ Save the Children को िफि बाट पष्ट्रहलो ष्ट्रकस्िा अनदुान प्राप्त गरेका भकूम्पपीर्डि 
लाभग्राहीहरुर्ध्ये सिंलग्न सूची १ बर्ोश्वजर्का Save the Children लाई अनरु्र्ि ददएको 
६८ जना लाभग्राहीहरु म्याददभतै्र िर र्नर्ािणका लार्ग अर्नछछुक देश्वखएको बशु्वझन आएको 
हदुााँ हाल लाभग्राहीहरुलाई नेपाल सरकारको िफि बाट दोस्रो र िेस्रो ष्ट्रकस्िा वापिको 
अनदुान रकर् उपलब्ि गराउन लगाउने । उश्वल्लश्वखि ६८ जना लाभग्राहीको सूचीर्ा 
रहेका व्यश्विहरुको सट्टार्ा सम्बश्वन्िि स्थानीय र्नकायहरुबाट र्सफाररि भई आएका नेपाल 
सरकारको िफि बाट पष्ट्रहलो ष्ट्रकस्िा अनदुान रकर् प्राप्त गररसकेका सिंलग्न सूची -२ 
बर्ोश्वजर्का लाभग्राहीहरुलाई बााँकी दोस्रो र िेस्रो ष्ट्रकस्िा अनदुान रकर् ष्ट्रविरण गनिका 
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लार्ग save the children लाई र्नदेिन ददने । उि ष्ट्रववरण प्रार्िकरणको MIS 
िाखाबाट व्यवश्वस्थि गने । 

५ २०७२ बैिाख १२ गिे गएको भकूम्पबाट षर्िग्रस्ि ऐर्िहार्सक  परुािश्वत्वक सम्पदाका 
भग्नाविेषहरु काठर्ाडौँ र्हानगरपार्लको टुाँर्डखेलर्ा राश्वखएको, उसको सरुषा र 
व्यवस्थापनर्ा सजगिा अपनाउन नसकेको र यसबाट परुािाश्वत्वक र्हत्वका वस्िहुरु नष्ट 
हनु सक्ने भनी जनगनुासो सरे्ि प्राप्त हनु आएको हुाँदा उसको सर्शु्वचि व्यवस्थापन र िीघ्र 
प्रयोगको लार्ग परुाित्व ष्ट्रवभाग र काठर्ाडौँ र्हानगरपार्लका सर्ष पत्राचार गने । 

६ सरकारी / साविजर्नक भवन परु्निरँ्ण गदाि स्थानीय कला सिंस्कृर्ि झश्वल्कने, स्थानीय 
सार्ाग्रीको प्रयोग गने िथा ष्ट्रवपद्बाट सरुश्वषि रहने गरी र्नर्ािण गने व्यवस्था र्र्लाउन 
प्रिानर्न्त्री िथा र्न्त्रीपररषद्को कायािलयर्ाफि ि सम्बद्ध र्नकायकरुलाई अनरुोि गने । 

७ भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण कायिष्ट्रवर्ि, २०७३ को 
अनसुचुीहरु सिंिोिन गने प्रयोजनका लार्ग सझुाव सष्ट्रहि र्सफाररि गनि िपश्विल बर्ोश्वजर्को 
उपसर्र्र्ि गठन गने ।  
रवु प्रसाद िर्ाि (कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य)          –सिंयोजक  
डा. ष्ट्रवष्णबुहादरु भण्डारी (कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य)    –सदस्य  
डा. चन्रबहादरु शे्रष्ठ (कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य)       -सदस्य  
डा. हरररार् पराजलुी (कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य)       –सदस्य  
प्रकाि थापा (सहसश्वचव)                         –सदस्य  
चन्रकान्ि पौडेल (उपसश्वचव)                     –सदस्य 

८ परु्निर्ािण सम्बन्िी कायिलाई गर्ि प्रदान गनि एविं प्रभावकारी बनाउन वैदेश्विक रोजगारीर्ा 
जाने ियारीर्ा रहेका यवुाहरुलाई ५० ददनको र भकूम्बाट प्रभाष्ट्रवि ३१ श्वजल्ला बाहेकका 
श्वजल्लाहरुर्ा सरे्ि CTEVT साँग सर्न्वय गरी ७ (साि) ददनको लार्िर् सञ्चालन गने ।  

९ कायिकारी सर्र्र्िको र्र्र्ि २०७४।०५।१६ को र्नणिय अनसुार श्वजल्लार्ा देश्वखएका 
परुर्निर्ािण सम्बन्िी सर्स्या सहजीकरणका लार्ग गठन गररएको उपसर्र्र्िको सिंयोजकर्ा 
श्वजल्ला सर्न्वय सर्र्र्िको सभापर्ि हनुपुनेर्ा अन्यथा भएकोले सछयाउने ।  

 र्र्र्ि २०७४/०६/०२ को ८५ औिं बैठकका र्नणियहरु 
१ पनुर्निर्ािण सम्बन्िी कायिलाई प्रभावकारी एविं र्छटो छररिो रुपर्ा सम्पन्न गनिका लार्ग 

श्वजल्लाश्वस्थि श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाई (DLPIU) हरुर्ा प्राप्त भएका 
फाइलहरुको र्नणिय प्रष्ट्रक्रया ष्ट्रढलो भई पनुर्निर्ािण कायिर्ा बािा परररहेको हदुााँ र्नजी आवास 
सम्बन्िी र्ौजदुा फाइलहरुलाई ७ ददनर्भत्र फछयौट गनि र आगार्ी ददनर्ा प्राप्त हनुे 
फाइलहरु प्राप्त भएको ३ ददनर्भत्र  फछयौट गनि सम्बद्ध र्नकायहरुलाई र्नदेिन गने ।  

२ राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण र र्ािहि र्नकायबाट सिंचालन हनुे िार्लर् कायिक्रर्र्ा 
उपलब्ि भएसम्र् कश्वम्िर्ा २०% र्ष्ट्रहला सहभागी गराउने ।  
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३ पनुर्निर्ािण सम्बन्िी नीर्िगि एविं काननुी दस्िावेजहरुलाई लैङर्गक सर्ानिा िथा सार्ाश्वजक 
सर्ावेिीकरण (GESI) को दृष्ट्रष्टकोणबाट अध्ययन ष्ट्रवश्लषेण गरी (GESI) रै्त्री िलु्याउन े
सम्बन्िर्ा कायािन्वयन योग्य सझुाव ददन िपश्विल बर्ोश्वजर्को कायिटोलीर्ाफि ि अध्ययन 
गराई सझुाव पेि गनि लगाउने ।  
िपश्विल  
डा. ष्ट्रवष्णबुहादरु भण्डारी (कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य) , राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण     –
सिंयोजक  
श्री नेत्रप्रसाद सवेुदी (सहसश्वचव), राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण                 -सदस्य  
श्री चन्रकान्ि पौडेल (उपसश्वचव), राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण                -सदस्य  
श्री पोष्टराज ढुिंङगाना (उपसश्वचव), िहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालय                   -सदस्य  
प्रर्िर्नर्ि (उपसश्वचवस्िर), र्ष्ट्रहला, बालबार्लका िथा सर्ाजकल्याण र्न्त्रालय     -सदस्य  
प्रर्िर्नर्ि (उपसश्वचवस्िर), सिंिीय र्ार्र्ला िथा स्थानीय ष्ट्रवकास र्न्त्रालय        -सदस्य  
श्री श्विवरार् गेलाल (उपसश्वचव), राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण            -सदस्य सश्वचव  
आवश्यकिा अनसुार उि सर्र्र्िले अन्य पदार्िकारी एविं ष्ट्रवज्ञहरुलाई आर्न्त्रण गनि 
सक्नेछ । 

४ २०७२ बैिाख १२ गिे गएको ष्ट्रवनािकारी भकूम्पबाट भत्केको िरहरा पनुर्निर्ािण गने 
श्वजम्र्ा नेपाल सरकार (र्श्वन्त्रपररषद्) को र्र्र्ि २०७३।०९।२१ को र्नणियानसुार नेपाल 
टेर्लकर्लाई ददइएकोर्ा नेपाल टेर्लकर्को च.निं. ६४६ र्र्र्ि २०७४।०६।०१ को 
पत्रबाट िरहरा पनुर्निर्ािण नगने आिय प्राप्त हनु आएको हुाँदा िरहरा पनुर्निर्ािण राष्ट्रिय 
पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण वा प्रार्िकरणले िोकेको र्नकायबाट गनि नेपाल सरकार 
(र्श्वन्त्रपररषद्) सर्ष प्रस्िाव पेि गने । 

 र्र्र्ि २०७४/०६/०८ को ८६ औिं बैठकका र्नणियहरु 
१ सम्बि ्२०७२ बैिाख १२ गिेको ष्ट्रवनािकारी भकूम्प र रत्यसपर्छका सराकम्पनहरुले 

नेपाली जनजीवनर्ा पारेको आर्थिक, सार्ाश्वजक र र्नोवैज्ञानीक प्रिाव, भकूम्पले पयुािएको 
षर्ि, राज्यबाट उद्दार, राहि, पनुस्थािपना र पनुर्निर्ािणर्ा हालसम्र् गररएका प्रयासहरुका 
सम्बन्िर्ा अर्भलेश्वखकरण र अनसुन्िान सम्बश्वन्ि खाका ियार पानिका लार्ग Terms of 
Reference ियार गरी आगार्ी बैठकर्ा पेि गनि िपश्विल बर्ोश्वजर्को उपसर्र्र्ि गठन 
गने ।  
उपसर्र्र्ि :  
श्री रवु प्रसाद िर्ाि (कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य )   - सिंयोजक  
डा. हरररार् पराजलुी (कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य )  - सदस्य  
श्री कृष्ण प्रसाद दवाडी (सह सश्वचव)            -सदस्य 

२ काठर्ाडौँ, भिपरु र लर्लिपरु लगायिका सिनवस्िी भएका श्वजल्लाहरुर्ा िेरै वस्िीहरुर्ा 
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Debris Clearance सम्बन्िी कायि हनु नसकेको भन्ने बशु्वझन आएकोले के-कस्िा 
स्थानहरुर्ा कस कसले गनि नसकेको हो सो सम्बन्िर्ा यथाथि ि्याङक उपलब्ि 
गराउनहनु भनी सम्बश्वन्िि र्हानगर, उपर्हानगर र नगरपार्लकाहरुलाई र्लश्वखि अनरुोि 
गने साथै हरेक श्वजल्लार्ा के कस्िो अवस्थार्ा कहााँ कहााँ Debris Clearance हनु 
सकेको छैन सो को ष्ट्रववरण राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण श्वजल्ला सर्न्वय सर्र्र्िको 
सश्वचवालयहरु र्ाफि ि प्राप्त गरी सो को ष्ट्रववरण पेि गने । 

३ नीश्वज आवास पनुर्निर्ािणलाई र्िव्रिा ददन भकूम्प प्रभाष्ट्रवि सबै श्वजल्लाहरुर्ा प्राष्ट्रवर्िक 
सहायिा कायिक्रर् सिंचालन गने । उि कायिक्रर् ित्कालका लार्ग नवुाकोट, िाददङ र 
दोलखा श्वजल्लाबाट िरुु गने । सो सम्बश्वन्ि ष्ट्रवि बैंक िफि को ऋण सहयोगर्ा Housing  
Reconstruction Socio Technical Assistance Team (HRT) राख्न े सम्बन्िर्ा 
नीश्वज आवास, वस्िी ष्ट्रवकास िथा स्थानीय पवुाििार र्हािाखाबाट पेि भएको प्रस्िाव 
स्वीकृि गने ।  

४ भकूम्प पर्छको पनुर्निर्ािणका लार्ग गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७२ को दफा (९) बर्ोश्वजर् र्सफाररि भई आएका िपश्विल बर्ोश्वजर्का पररयोजना 
प्रस्िाव सम्बश्वन्िि र्नकायले िोकेको र्ापदण्डर्भत्र रही सम्बश्वन्िि स्थानीय िहसाँग सर्न्वय 
गरी कायािन्वयन गनि स्वीकृि ददने ।  

पररयोजनाको 
नार् 

पररयोजना
को षते्र 

पररयोजना ष्ट्रववरण 

पररयोजना 
कायािन्वयन  हनेु 

स्थान 

बजेट 
पररयोज
ना अवर्ि 

प्रिासर्नक कायिक्रर् जम्र्ा 
 

Recovery and 
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Living 
condition in 
earthquake 
affected 
Districts in 
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िीषा / 
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पाजिन  

र्ानेडाडा प्रा.ष्ट्रव. 
१ िले ३ कोठे 
भवन  

                                                     

जनज्योिी प्रा.ष्ट्रव. 
२ िले ६ कोठे 
भवन  

                                 

वत्सला र्ा.ष्ट्रव. २ 
िले ६ कोठे 
भवन  

सषु्र्ाषर्ाव  र्ि. 
दोलखा  
                         

ररयाले, काभ्र े  
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४.२ सिंस्थाको नार् : स्वयर्सेवी अर्भयान नपेाल 
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ष्ट्रववरण 
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  पररयोजना 
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प्रिासर्नक कायिक्रर् जम्र्ा   
प्रारश्वम्भक 
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श्विषा  रेणकुा प्रा.ष्ट्रव. 
कोठे भवन                                        
र्सद्धदेवी 
प्रा.ष्ट्रव १ 
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५ भौगोर्लक जोश्वखर् नक्सा (Geo Hazard Map: GHM ) बनाउनका लार्ग प्रचर्लि 
काननु बर्ोश्वजर् आवश्यक प्रष्ट्रक्रया परुा गरी भकूम्प प्रभाष्ट्रवि सबै स्थानीय िहहरुको GHM 
ियार गरी िि ्िि ्र्नकायहरुर्ा यथाश्विघ्र परु् याउन आवश्यक व्यवस्था र्र्लाउने । 

६ ऐर्िहार्सक, परुािाश्वत्वक एविं सािंस्कृर्िक र्हत्वका सम्पदाहरुको र्ौर्लक पष्ट्रहचानलाई 
कायर् राख्न परुानै सिंरचनार्ा असर नपने गरी र्नणोद्धार गने साथै र्नजी आवासका ष्ट्रवषयर्ा 
सार्ान्य षर्ि भएका आवासहरुलाई न्यून लागिर्ा पनुर्निर्ािण गने सम्बन्िर्ा पेि भए 
बर्ोश्वजर्को Retrofitting Manual र Hybrid Building Manual लाई स्वीकृि गने ।  

७ राष्ट्रिय पनुर्निर्ाँण प्रार्िकरणले सम्पादन गरेका कार् कारवाहीको यथाथि सूचना लश्वषि वगि 
एविं अन्य सरोकारवाला पषहरुलाई प्रभावकारी ढिंगले प्रवाह गनिका लार्ग ियार गररएको 
सिंचार िथा बाह्य पहुाँच रणर्नर्िलाई पेि भए बर्ोश्वजर् स्वीकृि गने । 

८ गोरखा श्वजल्लाको “भकूम्प प्रभाष्ट्रवि व्यश्विहरुको पनुवािस िथा स्थानान्िरणका लार्ग 
वनषेत्रको जग्गा उपलब्ि गराउने सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२” को दफा ५ बर्ोश्वजर्को 
सर्र्र्िले र्र्र्ि २०७३/११।२१ र २०७४/०३/०६ गिेका ददन र्नणियानसुार जग्गा 
प्राप्त गरी सो वरावरको षेत्रफल नेपाल सरकारका नार्र्ा सोिभनाि गनि र्ाग भएबर्ोश्वजर् 
जग्गा प्राप्त पेि हनु आएको एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास प्लान अनसुार जग्गा गनिका लार्ग 
भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािणका लार्ग जग्गा दिाि सर्र्र्ि र्ाफि ि र्ालपोि 
कायािलय गोरखा पठाउने । 

९ ष्ट्रवर्भन्न श्वजल्लाका भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि िपश्विल बर्ोश्वजर्का स्थानहरुकङ्को भौगर्भिक अध्ययन 
पश्चाि ्प्राप्त भौगर्भिक अध्ययन प्रर्िवेदन स्वीकृि गने । 
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र्स.निं. श्वजल्ला स्थान र्स.निं. श्वजल्ला स्थान 

१ गोरखा  ८ २ रसवुा  ४ 

३ नवुाकोट  ७ ४ रारे्छाप  १ 

५ र्कवानपरु ५ ६ दोलखा ८ 

७ काठर्ाडौँ  ५ ८ काभ्रपेलाञ्चोक  १ 

९ र्सन्िपुाल्चोक ४४ १० श्वचिवन  ३ 
 

 र्र्र्ि २०७४/०६/२७ को ८७ औिं बैठकका र्नणियहरु 
१ स्थानीय िहर्ा खष्ट्रटइएका प्राष्ट्रवर्िक कर्िचारीहरुले आफ्नो कायिस्थलका सूचना िथा 

जानकारी अर्नवायि रुपर्ा र्डश्वजटाईजेिन गनुिपने, नगरेर्ा प्राष्ट्रवर्िक कर्िचारीको प्रोत्साहन 
भत्ता उपलब्ि नगराइने साथै र्डश्वजटाईजेिन गनि बााँकी परुाना पष्ट्रहचान गररएका फर्िहरु ( 
Inspection forms ) को प्रर्ि फर्ि रु. १० (दि) उपलब्ि गराउने गरी सम्बश्वन्िि 
प्राष्ट्रवर्िकलाई श्वजम्रे्वारी िोक्न सहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालय केन्रीय आयोजना कायािन्वयन 
इकाई (MOUD-CLPIU) लाई पत्राचार गने । 

२ प्रार्िकरण अन्िगििको श्वजल्ला सर्न्वय सर्र्र्िको सश्वचवालयर्ा गनुासो सनु्ने अर्िकारी िोकी 
सो को जानकारी  एक हप्तार्भत्र प्रार्िकरणर्ा पठाउन पत्राचार गने ।  

३ ष्ट्रवध्यालयहरुको भौर्िक सिंरचनाहरुको पनुर्निर्ािण गररदा िौचालय र खानेपानीको व्यवस्था 
हनुे गरी लागि ईस्टरे्टर्ा नै अर्नवायि रुपर्ा राख्न े व्यवस्था र्र्लाउन श्विषा र्न्त्रालय 
केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई र्ाफि ि सम्बश्वन्िि सबै ष्ट्रवध्यालयहरुर्ा जानकारी 
गराउने ।  

४ पवुिवि अध्ययनबाट पष्ट्रहचान गररइका पेि भए अनसुारका रसवुा श्वजल्लाका भकूम्पीय 
दृष्टीकोणले जीश्वखर्यूि वस्िीका ३५२ लाभग्राहीहरुको नार्ावली स्वीकृि गने ।  

५ प्रार्िकरणको योजना र्हािाखाबाट पेि भएको भारिीय ऋण सहयोग सम्झौिा सम्बन्िी 
अविारणा पत्र (India Loan funding/credit line agreement concept Note) 
सम्बन्िर्ा थप अध्ययन गरी पररर्ाजिनसष्ट्रहि आगार्ी बैठकर्ा पेि गनि सम्बश्वन्िि 
र्हािाखालाई र्नदेिन ददने ।  

६ भकूम्प पश्चािको परु्निर्ािणको लार्ग पेि भएका िपश्विल बर्ोश्वजर्का पररयोजना प्रस्िाव 
स्वीकृि गने ।  
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र्नजी आवास 
पनुर्निर्ािण 
सहयोग 
कायिक्रर्  

आवास 
िथा 
जीष्ट्रवकोपा
जिन  

नयााँ भवन 
र्नर्ािण 
प्रार्बर्िक 
सहयोग ९५३ 
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जीष्ट्रवकोपाजिन 
िथा WASH 

सहयोग ९५३ 
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डकर्ी िार्लर् 
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DRR र WASH 

सम्बश्वन्ि 
जनचेिना  
र्लुक 
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साष्ट्रवकको 
र्बजलुीकोट 
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रार्ेछाप  
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 र्र्र्ि २०७४/०७/०१ को ८८ औिं बैठकका र्नणियहरु 
१ र्त्रपरेुिर र्हादेव र्श्वन्दर श्वजणोद्धार सम्बन्िर्ा सिंस्कृर्ि, पयिटन िथा नागररक उड्ययन 

र्न्त्रालय, परुाित्व ष्ट्रवभागर्ा रहेको यस प्रार्िकरणको केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई 
सिंग ड्रइङ्, र्डजाइन, ईस्टरे्ट लागि िथा कायिष्ट्रवर्ि (Working Modality)  र्ाग गरी 
सम्बश्वन्िि कायिकारी सर्र्र्ि सदस्यको राय सरे्ि र्लएर  आगार्ी बैठकर्ा ष्ट्रवस्ििृ प्रस्िाव 
पेि गनि सम्बश्वन्िि र्हािाखालाई र्नदेिन ददने ।  

२ स्थलगि भौगर्भिक अध्ययनबाट पष्ट्रहचान गररएका आवास र्नर्ािणका दृष्ट्रष्टकोणले जोश्वखर्यूि 
वस्िीका लाभग्राहीहरुले र्छरे्की सीर्ा जोर्डएका श्वजल्लाका गााँउपार्लका वा 
नगरपार्लकाहरुर्ा र्नजी आवास र्नर्ािण गनि पाउने र्बषयर्ा आवश्यक पने कायिष्ट्रवर्ि 
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प्रस्िाव ियार गरी आगार्ी बैठकर्ा पेि गनि िपश्विल बर्ोश्वजर्को कायिष्ट्रवर्ि र्स्यौदा 
प्रस्िाव सर्र्र्ि गठन गने ।  
िपश्विल  
कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य श्री रवु प्रसाद िर्ाि -सिंयोजक  
सह-सश्वचव श्री राजरु्ान र्ानन्िर -सदस्य  
उप-सश्वचव श्री राजकाजी शे्रष्ठ -सदस्य सश्वचव  

३ भकूम्प पश्चािको पनुर्निर्ािणका लार्ग पेि भएका िपश्विल बर्ोश्वजर्का पररयोजना प्रस्िाव 
स्वीकृि गने ।  

 
 

 र्र्र्ि २०७४/०७/१५ को ८९ औिं बैठकका र्नणियहरु 
१ िहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालय, केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाईबाट र्नजी आष्ट्रवस 

पनुर्निर्ािणर्ा हाल श्वजल्लाहरुर्ा खष्ट्रटइरहेका िथा नयााँ र्नयिु हनुे प्रष्ट्रक्रयार्ा रहेका सम्पणि 
इश्वन्जर्नयर, सव इश्वन्जर्नयर र एर्सषे्टन्ट सव इश्वन्जर्नयरहरुलाई भकूम्प अर्ि प्रभाष्ट्रवि १४ 
श्वजल्लाका सम्पणुि गााँउपार्लका / नगरपार्लकाको प्रत्येक वडार्ा कम्िीर्ा एक जना 
प्रष्ट्रवर्िक रहने गरी र कर् प्रभाष्ट्रवि १७ श्वजल्लार्ा भकूम्प प्रर्भवि लाभग्राही सिंख्याको 
अनपुािको आिारर्ा र्नजी आवास पनुर्निर्ािण कायिर्ा पयािप्त हनुे गरी प्राष्ट्रवर्िकहरु खटाउने 
व्यवस्था र्र्लाई पनुर्निर्ािणर्ा र्िव्रिा ददने । 

२ भकूम्पपर्छको पनुर्निर्ािणर्ा स्थानीय िहका जनप्रर्िर्निीहरु र अन्य सरोकारपषहरुबीच 
छलफल गरेर पनुर्निर्ािणर्ा हाल देश्वखएका सर्स्याहरुको पष्ट्रहचान गनिका लार्ग ष्ट्रविर्ान 
सर्स्याहरुको सर्ािानको उपायहरुको खोजी गने र पनुर्निरँ्णर्ा स्थानीय िहको 
साझेदारीको ढााँचा िय गनि नगरपार्लका सिंि एविं गााँउपार्लका सहासिंिका जनप्रर्िर्नर्िहरु, 
सम्बद्दर्न्त्रालय, ष्ट्रवभाग, नेपाल राि बैंक, बैकसि एिोर्सयसन लगायिका सरोकारपषहरुसिंग 
यही २०७४ कार्ििक १७ गिे अन्िरष्ट्रक्रयात्र्क छलफलबाट सहर्ि भएका ष्ट्रवषयहरुको 
कायािन्वयनका लार्ग सर्यसीर्ा सष्ट्रहिको कायियोजना बनाई लाग ुगने ।   
 

पररयोिना 
अिधि

प्रर्ासतनक कायिक्रि िम्िा

१ Chay-Ya          

  Nepal    

Operation 

Hope Nepal
साििितनक
 पुिाििार

गोरखा, 
गोरखा 
न.पा.५ र 
छ िादर्दङ्ग 
िनुीिेर्ी 
न.पा.३ 
मसन्द्िपुाल्चो
क, चौिारा 
सााँगाचोकग
ढी न.पन. १

६, ००, ००० 
        

९०प्रतिर्ि

५७, 

७०,००० 
९०प्रतिर्ि

६३, ७०, ००० ४ िषि

बिेट क्र.स. संस्थाको 
नाि

पररयोिनाको 
नाि

पररयोिनाको 
क्षेत्र

पररयोिना 
वििरण

पररयोिना 
कायािन्द्ियन  
हुन ेस्थान
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 र्र्र्ि २०७४/०७/२० को ९० औिं बैठकका र्नणियहरु 
१ यस प्रार्िकरणको आयोजनार्ा र्र्र्ि २०७४।०७।१७ गिे िकु्रवारका ददन प्रार्िकरण, 

ष्ट्रवषयगि र्न्त्रालय, केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई, नगरपार्लका सिंि िथा 
गााँयपार्लका र्हासिंिका पदार्िकारीहरु र स्थानीय िहका जनप्रर्िर्नर्िहरुबीचको सहर्र्िर्ा 
जारी गररएको २८ बुाँदे िोषणापत्रर्ा उल्लेख गरेका ष्ट्रवषयहरुलाई कायािन्वयनर्ा लैजान 
आवश्यक कायि योजना सष्ट्रहिको िौरिरीका (Modality) कायिकारी सर्र्र्िबाट र्नणिय भई 
हालसम्र् कायािन्वयन हनु नसकेका पवुि र्नणियहरुको सम्बन्िर्ा सरे्ि खोज िथा कार्ििक 
र्सान्िर्भत्र प्रर्िवेदन पेि गनि िपश्विल बर्ोश्वजर्को उप-सर्र्र्ि गठन गने । 
िपश्विल 

कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य श्री रवु प्रसाद िर्ाि            -सिंयोजक 

सह-सश्वचव श्री राजरु्ान र्ानन्िर                      -सदस्य  

सह-सश्वचव श्री यर्लाल भसूाल                        -सदस्य 

उप-सश्वचव श्री डा. भीष्र्कुर्ार भसूाल                  -सदस्य सश्वचव 
२ भकूम्पपर्छको पनुर्निर्ािण सम्बन्िर्ा देहायका ष्ट्रवषयहरुर्ा २०७४ साल र्ागि 

र्सान्िसम्र्को सर्यसीर्ा र्नश्वश्चि गरी प्रचार प्रसारको कार् िीघ्र गने, गराउने ।  

(क) सबै भकूम्प प्रभाष्ट्रवि श्वजल्लार्ा भकूम्पपीर्डिहरुले लाभग्राही सूचीर्ा आफ्नो नार् 
छुटेको भए कारण सष्ट्रहि आफ्नो िर भएको वडा कायािलयर्ा गनुासो दिाि गने ।  

(ख) आफ्नो वस्िी वा िर भकूम्पको कारण जोश्वखर्र्ा छ भन्ने लागेर्ा सो वस्िीको 
अध्ययनाथि सम्बश्वन्िि श्वजल्ला दैवी प्रकोप उद्दार सर्र्र्ि वा श्वजल्ला प्रिासन 
कायािलयर्ा र्नवेदन दिाि गने ।  

(ग) उपयूिि ष्ट्रवषयहरु सम्बश्वन्िि सबैलाई स्थानीय सञ्चार र्ाध्यर्बाट श्वजिंगल एविं अन्य 
ष्ट्रवर्िर्ाफि ि प्रचार प्रसार गरी जानकारी गराउने ।  

३ भकूम्प पश्चािको पनुर्निर्ािणका लार्ग पेि भएको िपश्विल बर्ोश्वजर्को पररयोजना प्रस्िाव 
स्वीकृि गने । 

qm=

; 

;+:yfsf] 

gfd 
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gfd  
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sf] If]q 
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1 Chay-Ya 
Nepal 

ष्ट्रवद्यालय 
पनुर्निर्ािण 
पररयोजना 

श्विषा गणेि 
र्ाध्यर्र्क 
ष्ट्रवद्यालयको 
४ कोठे 
भवन 

र्सन्िुपाल्चो
क श्वजल्ला 
सनुकवश्वि 
गााँउपार्लका 
वडा निं. २ 

ष्ट्रवज्ञ 
सदस्य डा. 
चन्र 
बहादरु 
शे्रष्ठ 

३१
८३

११
।४

३ 
  

८ 
प्रर्ि

िि
 

३७
७९

२८
६।

७०
   

९२
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४०
९७

५९
८।

१३
 

२०
७५
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 र्र्र्ि २०७४/०७/२९ को ९१ औिं बैठकका र्नणियहरु 
१ भकूम्प प्रभाष्ट्रवि श्वजल्लाका व्यश्विहरुको लार्ग एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास गने सम्बन्िर्ा 

िजुिर्ा गररएको प्रस्िाष्ट्रवि एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७४ लाई 
पररर्ाजिन सष्ट्रहि स्वीकृि गने ।  

२ यस प्रार्िकरण र सम्बश्वन्िि सरोकार पषहरुबीचको अन्िरष्ट्रक्रयाबाट पाररि २८ बदुेँ 
िोषणापत्र कायािन्वयन सम्बन्िर्ा कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य श्री रवुप्रसाद िर्ािज्यूको 
सिंयोजकत्वर्ा गदठि उप-सर्र्र्िले पेि गरेको कायियोजना प्रस्िाव पररर्ाजिन सष्ट्रहि स्वीकृि 
गने । 

३ भकूम्प पीर्डिको नीजी आवास र्नर्ािण गने सम्बन्िर्ा सम्बश्वन्िि स्थानीय िहको वडार्ा 
खष्ट्रटएका ईश्वन्जर्नयरबाट र्नररषण (Inspection) फारार् भरी सम्बश्वन्िि गााँउ वा 
नगरपार्लका पठाउने र िहााँ स्थानीय िहर्ा खष्ट्रटएको ईश्वन्जर्नयरबाट पररषण भई 
स्वीकृर्िका लार्ग प्रर्खु प्रिासकीय अर्िकृिसर्ष पेि गने । साथै र्नजले स्वीकृि फाईल 
र्सफाररि सष्ट्रहि भिूानीका लार्ग सिंिीय र्ार्र्ला िथा स्थानीय ष्ट्रवकास र्न्त्रालय, श्वजल्ला 
आयोजना कायािन्वयन ईकाइर्ा पठाउने र सो इकाईले भिूानीका लार्ग कोष िथा लेखा 
र्नयन्त्रक कायािलयर्ा पठाउने ।  

४ सम्बश्वन्िि स्थानीय िहको वडाँस्िरर्ा खष्ट्रटएका ईश्वन्जर्नयरबाट प्रर्ाणीकरणका लार्ग 
र्सफाररि हनु नसकेका (Non-compliant) िरहरुको सम्बन्िर्ा र्नजले ष्ट्रकफयि सरे्ि 
जनाई सम्बश्वन्िि स्थानीय िहर्ाफि ि िहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालय, श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन 
इकाईर्ा पठाउने । िहााँ खष्ट्रटएको District Support Engineer को सहयोग र्लई ष्ट्रवश्लषेण 
गने र भकूम्प प्रर्िरोिी ठहररएर्ा उि श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाईर्ाफि ि 
भिूानीको र्सफाररिको लार्ग सम्बश्वन्िि स्थानीय िहर्ा पठाउने । उि इकाईबाट 
ष्ट्रवश्लषेण हुाँदा सिुार गनुिपने ददखएको िरहरुको हकर्ा आवश्यक सझुाव सष्ट्रहि सम्बश्वन्िि 
स्थानीय िहर्ा पठाउने र सिुारका लार्ग सम्बश्वन्िि वडार्ाफि ि लाभग्राहीसर्ष जानकारी 
गराई आवश्यक सिुार गरी भिूानीको प्रष्ट्रक्रया अश्वि बढाउने ।  

५ भकूम्प प्रभाष्ट्रवि श्वजल्लाका जोश्वखर्यूि स्थानर्ा जग्गा भएको कारणले वा जग्गा नभएको 
कारणले िर र्नर्ािण गनि नसक्ने भएर्ा भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण 
अनदुान ष्ट्रविरण कायिष्ट्रवर्ि (पष्ट्रहलो सिंिोिन), २०७३ को अनसूुची -१ को दफा २ (ि) 
बर्ोश्वजर् र्छरे्की श्वजल्लार्ा िर र्नर्ािण गनिका लार्ग अनदुान उपलब्ि गराउने साथै पवुिवि 
सम्झौिा भई प्रथर् ष्ट्रकस्िा प्राप्त गररसकेको व्यिको हकर्ा सोही सम्झौिा बर्ोश्वजर् 
गने/गराउने । 

६ र्नजी आवास र्नर्ािणको कायिर्ा खष्ट्रटने यस प्रार्िकरणका प्राष्ट्रवर्िकहरुलाई भौगोर्लक षेत्र 
एविं कायिसम्पादनका आिारर्ा प्रोत्साहन भत्ता र प्राष्ट्रवर्िकरण केन्रीय कायािलयर्ा कायिरि 
अर्िकृिस्िरका जनिश्विलाई सञ्चार सषु्ट्रविा उपलब्ि गराउने ष्ट्रवषयर्ा पेि भए अनसुार 
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अथि र्न्त्रालयको सहर्र्ि र्लई स्वीकृर्िका लार्ग नेपाल सरकार (र्श्वन्त्रपररषद्) सर्ष पेि 
गने ।  

७ 

 

भकूम्प पश्चाि ्को पनुर्निर्ािणका लार्ग पेि भएको िपर्सल बर्ोश्वजर्को पररयोजना प्रस्िाव 
स्वीकृि गने । 
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 र्र्र्ि २०७४/०७/३० को ९२ औिं बैठकका र्नणियहरु 
१ यस प्रार्िकरणको र्र्र्ि २०७४।०५।२० गिेको र्लश्वखि परीषा र अन्िवाििाि सरे्िको 

नर्िजा प्रकािन गनि पेि भए अनसुारको प्रस्िाव स्वीकृि गरी आजै नर्िजा प्रकािन गने । 
उि परीषार्ा उत्तीणि नव प्रवेिी प्राष्ट्रवर्िक जनिश्विहरुलाई लश्वषि गरी िपश्विलको 
कायियोजना बर्ोश्वजर् पररचालन गनि सहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालय, केन्रीय आयोजना कायािन्वयन 
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इकाईलाई र्नदेिन ददने । 
क.  उत्तीणि उम्रे्दवारहरुले र्र्र्ि २०७४।०८।०६ गिे सम्र्र्ा सहरी ष्ट्रवकास 

र्न्त्रालय ,केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाईर्ा सम्पकि  राख्न ेगरी सूचना जारी 
गने, 

ख. उि इकाईले र्र्र्ि २०७४।०८।०७ गिे देश्वख २०७४।०८।१५ गिे सम्र् 
अर्भर्खुीकरण िार्लर् सञ्चालन गने, 

ग. र्र्र्ि २०७४।०८।१७ देश्वख नै रर्ाना गरी यथािक्य र्छटो सबै 
प्राष्ट्रवर्िकहरुलाई कायिस्थलर्ा हाश्वजर हनु पठाइसक्न ुपने । 

घ. अर्भर्खुीकरण िार्लर् सर्ापनसाँगै सबै प्रश्विषाथीहरुलाई अर्नवायि रुपर्ा 
िोष्ट्रकएको ढााँचार्ा सारू्ष्ट्रहक िपथ ग्रहण गराउने । 

ङ. अर्भर्खुीकरणकै अवर्िर्ा योग्यिाक्रर् अनसुार पााँच सरू्हर्ा वगीकृि कायिस्थल 
(Duty Station) छान्न ददई र्नयशु्वि िथा पदस्थापन पत्र ददने । 

च. कायिस्थलर्ा हाश्वजर भएपर्छ र्ात्र िलब भत्ताको सषु्ट्रविा उपलब्ि गराउने । 
२ २०७४ पौष र्सान्िर्भतै्र सम्पन्न हनुे गरी भकूम्प प्रभाष्ट्रवि सबै श्वजल्लाका गाउाँपार्लका र 

नगरपार्लकार्ा थप ५४,००० (चौवन्न हजार) जना डकर्ीहरुलाई भकूम्प प्रर्िरोिी िर 
र्नर्ािण सम्बन्िी ७ (साि) ददने सीप ष्ट्रवकास िार्लर् सञ्चालन अनसूुची-१ र्ा िोष्ट्रकएको 
र्ापदण्ड बर्ोश्वजर् गने/गराउने । यस अश्वि सहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालयलाई िार्लर् 
कायिक्रर्र्ा ष्ट्रवर्नयोश्वजि भएको बजेटबाटै यो कायिक्रर् सञ्चालन गने । साथै देहायका 
ष्ट्रवषयहरु पर्न सर्ावेि गरी कायियोजना पेि गनि सहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालय, केन्रीय आयोजना 
कायािन्वयन इकाईलाई र्नदेिन ददने । 

िपश्विल 

क. भकूम्प प्रभाष्ट्रवि १४ श्वजल्लार्ा पष्ट्रहले िार्लर् र्लन छुटेका गाउाँपार्लका िथा 
नगरपार्लकाहरुका डकर्ीहरुलाई सरे्ि सरे्ट्ने गरी भकूम्पबाट कर् प्रभाष्ट्रवि 
१७ श्वजल्लार्ा रहेका गाउाँपार्लका िथा नगरपार्लकालाई सरे्ट्ने गरी कायिक्रर् 
सञ्चालन गने । 

ख. ख. पयािप्त र्ात्रार्ा िार्लर् प्राप्त डकर्ीहरुको अभाव भएर्ा सो को सरु्नश्वश्चििाका 
लार्ग भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि भन्दा बाष्ट्रहरका श्वजल्लाहरुका डकर्ीहरुलाई सरे्ि 
िार्लर् ददन सष्ट्रकने गरी सम्बश्वन्िि षेत्रहरुर्ा प्रचार प्रसार गने/गराउने । 

ग. यस भन्दा पष्ट्रहला िार्लर् र्लएकालाई नदोहोर् याई अन्य नेपाली नागररकलाई 
िार्लर्र्ा सहभागी गराउने । 

घ. डकर्ी िार्लर् सञ्चालन कसरी गनि सष्ट्रकन्छ स्पष्ट खाका बनाई २०७४ र्िंर्सर ३ 
गिेसम्र्र्ा प्रार्िकरणर्ा पेि गने। 

३ नेपाल सरकार (र्श्वन्त्रपररषद्) बाट २०७४ को बाढीपर्छको पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना 
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आयोजना (Post Flood Recovery Needs Assessment) को दस्िावेज िथा सो को 
प्रर्खुको रुपर्ा डा. सरु्न कुर्ार कणिलाई र्नयशु्वि गरेको ष्ट्रवषय सर्र्र्िलाई जानकारी  

भयो । उि आयोजनाको भाष्ट्रव नीर्ि, योजना, सिंगठन, सिंरचना लगायिका ष्ट्रवष्ट्रवि 
ष्ट्रवषयहरुर्ा आवश्यक गहृकायि गरी प्रर्िवेदन पेि गनि िथा अन्य ष्ट्रवषयर्ा आयोजना प्रर्खु 
डा. सरु्न कणिलाई प्रर्खु कायिकारी अर्िकृिको सार्ान्य र्नदेिन िथा सर्न्वयर्ा कार् 
गने/गराउने । 

४ गनुासो व्यवस्थापन प्रष्ट्रक्रयाबाट प्राप्त हनु आएको १३ औीँ ब्याचबाट लाभग्राही सूचीर्ा 
परेका पेि भए बर्ोश्वजर्का व्यश्विहरुको नार्ावली स्वीकृि गने । 

५ भकूम्पबाट कर् प्रभाष्ट्रवि १७ श्वजल्लाहरुर्ा पनुर्निर्ािणको कायिलाई सहयोग गनि हाल 
श्वजल्ला सर्न्वय सर्र्र्िर्ा िोष्ट्रकएका सम्पकि  व्यश्वि (Focal Person) हरुलाई सिंिीय 
र्ार्र्ला िथा स्थानीय ष्ट्रवकास र्न्त्रालय अन्िगिि श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाईहरुर्ा  
राखी सम्पकि  व्यश्वि (Focal Person) को रुपर्ा कार्काज गनि लगाउने । 

६ भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण कायिष्ट्रवर्ि (पष्ट्रहलो सिंिोिन), 
२०७३ को अनसूुची-१ को देहाय (१०) बर्ोश्वजर् "साविजर्नक जग्गा, वनषेत्र र सरकारी 
जग्गा अर्िक्रर्ण गरी बनाइएका िर षर्ि भई लाभग्राही सूचीर्ा परेका लाभग्राहीको हकर्ा 
एकासगोलका िर पररवारको नेपालभर अन्यत्र जग्गा नभएको अवस्थार्ा िडेरी खररद गनि 
प्रार्िकरणले िोष्ट्रकएको प्रष्ट्रक्रया पूरा गरी अनदुान स्वरुप दईु लाख रुपैयााँ उपलब्ि 
गराइनेछ । िर त्यस्िो लाभग्राहीले हाल उपभोग गरररहेको स्थान प्रयोग गनि पाउने छैन" 
उल्लेख भएको हुाँदा सो बर्ोश्वजर् त्यस्िा लाभग्राहीका हकर्ा कानूनर्ा उश्वल्लश्वखि िििको 
अिीनर्ा रहने गरी िडेरी जग्गा खररद गनि ददन र साष्ट्रवकको स्थान छोडी खररद गरेको 
िडेरी जग्गार्ा प्रबलीकरणको लाभग्राही सूचीर्ा परेका लाभग्राहीले पर्न िर पनुर्निर्ािण गनि 
पनुर्निर्ािणको लाभग्राही सरह िर पनुर्निर्ािण गनि अनदुान पाउन ेव्यवस्था गने । 

७ र्त्रपरेुिर र्हादेव र्श्वन्दर श्वजणोिार सम्बन्िर्ा पेि भएको फाईल सिंस्कृर्ि, पयिटन िथा 
नागररक उड्डयन र्न्त्रालय, केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाईर्ा आवश्यक कायािथि 
पठाउने । 

८ भकूम्प प्रभाष्ट्रवि १४ श्वजल्लाश्वस्थि सहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालय अन्िगिि श्वजल्ला आयोजना 
कायािन्वयन इकाईहरुर्ा एक/एक जना MIS Expert को सेवा र्लन आवश्यक प्रष्ट्रक्रया 
अश्वि बढाउने । 

९ र्र्र्ि २०७४।०७।२४ को पत्रानसुार कायिकारी सर्र्र्ि सदस्यज्यूहरुको कायि ष्ट्रवभाजन 
भई सो अनसुारको श्वजल्ला ष्ट्रवभाजन गरी अनगुर्न िथा सहजीकरणको लार्ग ऐ. २६ 
गिेको पत्रबाट श्वजम्रे्वारी िोष्ट्रकएकोर्ा िि ्िि ् श्वजल्लार्ा कायिरि INGOs, ष्ट्रवकास 
सााँझेदार, सरकारी िथा अन्य गैर सरकारी सिंि सिंस्थाहरुबाट भइरहेका कार्को ष्ट्रववरण 
ियार गरी प्रत्येक सदस्यहरुलाई ७ (साि) ददनर्भत्र उपलब्ि गराउने । 
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 र्र्र्ि २०७४/०८/०८ को ९३ औिं बैठकका र्नणियहरु 
१ भकूम्पपीर्डिलाई बसोबासयोग्य जग्गा खररद र्ापदण्ड, २०७४ को बुाँदा निं. १० को 

"भिुानी हनुेछ" भन्ने िब्दहरुको पछाडी देहाय बर्ोश्वजर्को िब्दहरु थप्ने "जग्गा खररद 
गरेको पाररि रश्वजिेिनको आिारर्ा ष्ट्रवके्रिाको नार्र्ा भिुानी ददन बािा पने छैन" । 

२ भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्िी ऐन, २०७२ को दफा ४(२) 
बर्ोश्वजर्को नेपाल सरकार (र्श्वन्त्रपररषद्) र्ा पेि गनि भर्न प्रिानर्न्त्री िथा 
र्श्वन्त्रपररषद्को कायािलयर्ा पठाइएको प्रस्िाष्ट्रवि "भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि प्राचीन स्र्ारक 
सिंरषण, जीणोद्धार िथा पनुर्निर्ािण सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७४" को वििर्ान अवस्थाका 
बारेर्ा जानकारी गराई पररर्ाजिनको व्यवस्था र्र्लाई ददन प्रिानर्न्त्री िथा र्श्वन्त्रपररषद्को 
कायािलयको सश्वचव श्री र्हेन्रर्ान ्गरुुङलाई श्वजम्रे्वारी ददइयो। 

३ भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि श्वजल्लाहरुर्ा पनुर्निर्ािणको कायिलाई िीव्रिा ददन पयािप्त र्ात्रार्ा 
डकर्ीहरुको उपलब्ििालाई सरु्नश्वश्चि गने उद्देश्यले २०७४ पौष र्सान्िर्भत्र सम्पन्न हनुे 
गरी ष्ट्रवर्भन्न र्नकायहरुर्ाफि ि  सिंचालन हनु लागेको ७ ददने डकर्ी िार्लर्को सिंलग्न 
लागि अनरु्ान स्वीकृि गररयो ।  

४ भकूम्प पश्चाि ्को पनुर्निर्ािणका लार्ग गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७२ को दफा (९) बर्ोश्वजर् र्सफाररस भै आएका सिंलग्न पररयोजना प्रस्िावहरु 
िोष्ट्रकएको र्ापदण्ड र्भत्र रही सम्बश्वन्िि स्थानीय िहसाँग सर्न्वय गरी कायािन्वयन गनि 
स्वीकृि ददने । 

५ कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य श्री रवु प्रसाद िर्ािको सिंयोजकत्वर्ा गदठि उपसर्र्र्िले पेि 
गरेको राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण स्थापना पश्चाि ् हालसम्र् बसेको र्नदेिक सर्र्र्िको 
बैठकको र्नणियहरुको कायािन्वयनको अवस्थाको बारेर्ा जानकारी भयो ।  
 

 Government of Nepal 

National Reconstruction Authority 

Singhadurbar, Kathmandu 

Cost Estimate Guidelines for 7 Days Mason Training 

Duration: 7 Days (For One mason) 

Venue: …………………………………. District 

S.N. Description Unit 
Qua
ntity 

Rate for 
25 
Participa
nts 

Rate per 
participan
ts 

Amount 
per 
participant 
( NRs.) 

Remarks 

A Fees and Allowances             

i Instructor Fee- External 
Perso
n 

35 2000.00 80.00 2,800.00 
 

ii 
Coordinator/Team Leader 
Allowance 

Days 7 500.00 20.00 140.00 
 

iii Helper Allowance Days 7 150.00 6.00 42.00 
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iv 
Participant's Daily 
Allowance 

Perso
n 

175 700.00 28.00 4,900.00 
25*7= 
175 

B Out-of-Pocket expenses 
      

 
Equipment/Stationaries 

      

i Training Certificates No 25 100.00 4.00 100.00 
 

ii 
Training Tools ( Clearbag, 
Pen, Note book) 

No 25 100.00 4.00 100.00 
 

iii Banner No 1 1500.00 60.00 60.00 
 

iv 

Construction material 
(brick, cement, sand, 
aggregate, steel 
reinforcement etc.) for 
Training 

LS 1 
45000.0
0 

1800.00 1,800.00 
 

v 

Construction Tools  
( Plumb bob, Measuring 
tape-steel, Levelling pipe, 
levelling rod, Jhaavel, 
Hammer, Thread ), 
(Should be handed over 
to the participants) 

Set 25 1600.00 64.00 1,600.00 
 

C 
Training Venue, food, 
other logistic       

i 
Tea and other 
refreshment 

Nos 245 150.00 6.00 1,470.00 
35*7=24
5 

ii 
Opening and Closing 
Ceremony Tea and 
Refreshment 

Nos 100 150.00 6.00 600.00 
 

iii Hall Rent Days 7 3000.00 120.00 840.00 
 

iv 
Sound system, Projector 
etc 

Days 7 1800.00 72.00 504.00 
 

v 

Transportation facilities 
for training instructors/ 
co-ordinators, field visits 
etc. 

LS 1 
30000.0
0 

1200.00 1,200.00 
 

vi 
Transportation for 
training participants 

Nos 25 700.00 28.00 700.00 
 

vii 

Miscellaneous 
photography, 
videography, database 
management, report etc. 

LS 1 5000.00 200.00 200.00 
 

D Sub total 
    

16,856.00 
 

E Office Management @ 5 
% of (D)     

842.80 
 

G Total (D+E) 
    

17,698.80 
 

H VAT @ 13 % of (G) 
    

2,300.84 
 

 
Grand Total (G+H) 

    
19,999.64 

 
Note: Number of participants per training should be in between 20 to 30 nos. 
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क्र .स.  

सिंस्थाको 
नार् 

पररयोजनाको नार्  
पररयोजनाको 

षते्र 
पररयोजना 
ष्ट्रववरण 

पररयोजना 
कायािन्वयन  हनेु 

स्थान 
राय 

बजेट  पररयो
जना 

अवर्ि प्रिासर्नक  कायिक्रर् जम्र्ा 

१ 

Rotary 
Club 
Jawalak
hel  

आहालडााँडा 
नगर स्वास््य 
चौकी र्नर्ािण  

स्वास््य 

४ वटा कोठा 
भएको 
आहालडााँडा 
नगर स्वास््य 
चौकीको पक्की 
भवनको 
र्नर्ािण  

र्नलकण्ठ 
नगरपार्लका 
वडा निं. १ 
खाल्टे िाददङ 

ष्ट्रवज्ञ
 स

दस्
य 

डा
. श्र

ी च
न्र

 ब
हा

दरु
 श्र

ष्ठ 

२,
१६

,०
००

।०
० 

  
०३

 प्र
र्िि

ि 

७०
,०

०,
००

०।
००

  
  
  
  
 

९७
 प्र

र्िि
ि 

७२
,१

६,
००

०।
००

 

२०
७४

 चै
त्र 

३०
 

२ 
Nepal 
Rises 

र्सन्िपुाल्चोक 
ष्ट्रवद्यालय 
पनुर्निर्ािण 
कायिक्रर् -II 

श्विषा 

कार्लकािरण 
आिारभिू 
ष्ट्रवद्यालयको 
४ कोठे भवन  

रे्लम्ची -७ 
र्सन्िपुाल्चोक 

१५
,६

०,
००

०।
००

  
१२

 प्र
र्िि

ि 

१,
२३

,२
०,

६३
४।

४२
 

८८
 प्र

र्िि
ि 

१,
३८

,८
०,

६३
४।

४२
 

३०
 अ

गस्
ट 

२०
१८

 

३ 
Mountai
n  Child 
INC 

श्री शृ्रिंग 
आिारभिू 
ष्ट्रवद्यालय 
पनुर्निर्ािण 
कायिक्रर्  

श्विषा 

श्री शृ्रिंग 
आिारभिू 
ष्ट्रवद्यालयको 
५ कोठे भवन  

चरु्नबु्री 
गााँउपार्लका १, 
गोरखा  

१२
,५

७,
५२

८।
८४

  
०८

।४
० 

प्रर्ि
िि

 

१,
३७

,०
४,

४८
४।

०४
  
  
  
  

९१
।६

० 
प्रर्ि

िि
 

१,
४९

,६
२,

०१
२।

८९
 

२०
७६

  
 अ

सा
र 

४ 
Action 
Aid 
Nepal 

  

श्विषा 

७ कोठे 
बाणीर्बलास 
र्ा.ष्ट्रव. 
(२०,७१,८७
२) र १० 
कोठे जनसेवा 
र्ा.ष्ट्रव. 
(१,१७,८३,
४२४) 

चापागााँउ, 
लर्लिपरुर्ा ७ 
कोठे 
बाणीर्बलास 
र्ा.ष्ट्रव. र पााँगा 
कीिीपरुर्ा १० 
कोठे जनसेवा 
र्ा.ष्ट्रव. 

ष्ट्रवज्ञ
 स

दस्
य 

डा
. श्र

ी च
न्र

 ब
हा

दरु
 श्र

ष्ठ 

७,
००

,०
००

।०
० 

  
 २

 प्र
र्िि

ि 

३,
२५

,०
१,

२९
६।

३९
  
  
  

  
 ९

८ 
प्रर्ि

िि
 

३,
३२

,०
१,

२९
६।

३९
 

३०
 ज

नु 
२०

१८
 

५ 
Committ
ed 

  

श्विषा 

ष्ट्रवद्यालय 
भवनको 
सबर्लकरण 

)४ कोठे( , 

पााँचपोखरी 
गााँउपार्लका, 
र्सन्िपुाल्चोक 

३,
५९

,३
९८

।१
३ 

  
११

 प्र
र्िि

ि 

२८
,०

८,
७३

२।
२४

  
  
  
  
 

८९
 प्र

र्िि
ि 

३१
,६

८,
१३

०।
२४

 

३०
 फे

ब्रअु
री 

२०
१८

 

६ 
Sambha
b Nepal 

  

श्विषा 

भैरवी 
र्ाध्यार्र्क 
ष्ट्रवद्यालयको 
३ कोठे भवन 
(३०,५२,९८
९) र पक्की 
भवन 
(८०,६९,९०
४) र्नर्ािण 
गने । 

रािार्ाटे र 
र्ान्ब,ु गोरखा  

१३
,९

६,
२४

४।
१३

  
८ 

प्रर्ि
िि

 

१,
६६

,१
६,

२५
०।

००
  
  
  
  

९२
 

प्रर्ि
िि

 

१,
८०

,१
२,

४९
४।

१३
 

२०
७५

 बै
िा

ख 

 
 र्र्र्ि २०७४/०९/०४ को ९४ औिं बैठकका र्नणियहरु 
१ जोश्वखर्यिु वस्िीका प्रस्िाष्ट्रवि १३ श्वजल्लाहरुका १,००२ िर पररवारहरुको सिंलग्न सूची 

बर्ोश्वजर्को नार्ावली लाभग्राहीको रुपर्ा स्वीकृि गने । साथै रसवुा श्वजल्लाका ३७७ 
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लाभग्राहीर्ध्ये रसवुा पष्ट्रहरेबेसीका ७१ जना लाभग्राही िरिनीहरुको हकर्ा नेपाल प्रहरी र 
प्राष्ट्रवर्िक सरे्िको रोहबरर्ा सजिर्र्न गरी सो को प्रर्िवेदनको आिारर्ा र्ात्र अनदुान ददने 
व्यवस्था र्र्लाउने । 

२ जोश्वखर्यिु बश्वस्िहरुको पष्ट्रहचान एविं त्यस्िा स्थानहरुर्ा बसोबास गने लाभग्राष्ट्रहहरुको 
स्थानान्िरण प्रष्ट्रक्रया र सो ष्ट्रवषय अध्ययन सम्बन्िी कायि ढााँचाको ष्ट्रवस्ििृ प्रस्िाव ियार 
गरी आगार्ी बैठकर्ा पेि गनि आवास, बस्िी ष्ट्रवकास िथा स्थानीय पूवाििार र्हािाखालाई 
र्नदेिन ददने ।  

३ जोश्वखर्यिु (Vulnerable) लाभग्राहीहरुको पष्ट्रहचान सम्बन्िी प्रस्िाष्ट्रवि "जोश्वखर्यिु सरू्ह 
पष्ट्रहचान म्याष्ट्रट्रक्स" सम्बन्िर्ा आवश्यक गहृकायि गरी पररर्ाजिनसष्ट्रहि अगार्ी बैठकर्ा 
प्रस्िाव पेि गनिका लार्ग िपर्सल बर्ोश्वजर्को उपसर्र्र्ि गठन गने ।  

िपर्सल 

कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य डा. चन्रबहादरु शे्रष्ठ   -सिंयोजक  
सहसश्वचव श्री नेत्रप्रसाद सवेुदी                -सदस्य  
उपसश्वचव डा. भीष्र्कुर्ार भषूाल              -सदस्य  
उपसश्वचव श्री र्नोहर श्विर्र्रे                 -सदस्य सश्वचव 

४ र्लुकुको प्रिासर्नक पनु:सिंरचना भइरहेको वििर्ान सन्दभिर्ा कायिकारी सर्र्र्िको र्र्र्ि 
२०७४/०३/२५ गिेको ७२औिं बैठकले श्वजल्ला सदरर्कुा श्वस्थि भकूम्पबाट षर्िग्रस्ि 
सरकारी भवनहरुको पनुर्निर्ािण प्रष्ट्रक्रया यथा अवस्थार्ा राख्न े र पनुर्निर्ािण नगरी नहनु े
भएर्ा सहर्र्िका लार्ग प्रार्िकरणर्ा पठाउने भनी र्नणिय भएको साथै वििर्ान अवस्थार्ा 
सो ष्ट्रवषय त्यर्िकै सान्दर्भिक भएकोले पनुर्निर्ािणको लार्ग सम्झौिा नभएका वा सम्झौिा 
भएपर्न पनुर्निर्ािण कायि िरुु नभएका त्यस्िा प्रकृर्िका सरकारी भवनहरुको पनुर्निर्ािण 
कायि नगनिका लार्ग ष्ट्रवषयगि र्न्त्रालय अन्िगििका सबै केन्रीय आयोजना कायािन्वयन 
इकाईहरुलाई र्नदेिन ददने र कार् िरुु गनैपने ष्ट्रविेष प्रकृर्िका सरकारी भवनहरुको 
हकर्ा सहर्र्िका लार्ग प्रार्िकरणर्ा पेि गने । 

५ र्ाटो र्सलाको जोडाईर्ा कााँचो ईटा (Sun-dried brick) को गारो "ग" वगिको िरको 
प्रस्िाष्ट्रवि प्राष्ट्रवर्िक र्नरीषण फारार् स्वीकृि गरी " र्नजी आवास पनुर्निर्ािण प्राष्ट्रवर्िक 
र्नरीषण कायिष्ट्रवर्ि, २०७३" को अनसूुचीको रुपर्ा कायर् गरी सर्ावेि गने । 

६ राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण केन्रीय गनुासो उप-सर्र्र्िको र्सफाररि बर्ोश्वजर् पनुर्निर्ािण 
सम्बन्िी गनुासो व्यवस्थापन कायिष्ट्रवर्ि, २०७४ को दफा ९ को उपदफा ५(ञ) अनसुार 
प्राप्त देहायबर्ोश्वजर्का प्रबलीकरण गने लाभग्राहीहरुको गनुासोलाई ऐ कायिष्ट्रवर्िको दफा 
१२ को उपदफा ३(क) अनसुार पनुर्निर्ािण वगिर्ा सर्ावेि गने । 
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क्र .सिं.  
प्रबलीकरण 
लाभग्राहीको नार्थर 

स्थायी सम्झौिा क्रर् निं. 

१.  हररप्रसाद लार्र्छाने 
साष्ट्रवक टुकुचानाल-४, हाल 
बनेपा न.पा.-१, काभ्रपेलाञ्चोक 

R-24-89-4-0-003 

२.  ईछछारार् दलुाल 
साष्ट्रवक टुकुचानाल-५, हाल 
बनेपा न.पा.-१, काभ्रपेलाञ्चोक 

R-24-89-5-0-003 

३.  अछयिुर्सिंह भण्डारी 
लर्लिपरु र्हानगरपार्लका-१४, 
लर्लिपरु 

R-25-27-14-0-004 

४.  
दलबहादरु 
अर्िकारी 

साष्ट्रवक र्ापािक-६, हाल 
नेत्राविी गा.पा.-१, िाददङ्ग 

R-30-30-6-001 

५.  
गोष्ट्रवन्दप्रसाद 
चौलागाईं 

भमु्ल ुगा.पा.-४, काभ्रपेलाञ्चोक R-24-15-6-0-001 
 

७ कायिकारी सर्र्र्िको ९१औीँ बैठकले र्ागि र्सान्िसम्र्को सर्य सीर्ा िोकी गनुासो दिाि 
गररसक्न ु पने र्नणिय भए बर्ोश्वजर् स्थानीयस्िरर्ा दिाि भएका गनुासाहरु स्थानीय िहर्ा 
फर्छ्यौट गनि सष्ट्रकनेको हकर्ा िहााँबाटै गरी फर्छ्यौट गनि नसष्ट्रकने गनुासोका हकर्ा नार् 
ष्ट्रकटानी र्सफाररि सष्ट्रहि र्र्र्ि २०७४ पौष १५ र्भतै्र प्रार्िकरणर्ा पेि गनि केन्रीय 
आयोजना कायािन्वयन इकाई, सिंिीय र्ार्र्ला िथा स्थानीय ष्ट्रवकास र्न्त्रालयर्ा लेखी 
पठाउने । 

८ भकूम्प पश्चाि ्को पनुर्निर्ािणका लार्ग गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि 
२०७२ को दफा (९) बर्ोश्वजर् र्सफाररस भई आएका सिंलग्न पररयोजना प्रस्िावहरु 
िोष्ट्रकएको र्ापदण्ड र्भत्र रही सम्बश्वन्िि स्थानीय िहसिंग सर्न्वय गरी कायािन्वयन गनि 
स्वीकृर्ि ददने । 
 

क्र. 
स. 

सिंस्थाको 
नार् 

पररयोजनाको नार्  पररयोजना
को षेत्र 

पररयोजना ष्ट्रववरण पररयोजना 
कायािन्वयन  हनेु 

स्थान 

  बजेट  पररयोजना 
अवर्ि   

प्रिासर्नक कायिक्रर् जम्र्ा 

१ 

Sakriya 
Sewea 
Samaj  

Shelter 
Reconstruction 
Initiative For 
Earthquack 
Affected People 
Living with HIV 
and 
Marginalized 
People     

िार्लर् 

७० जनालाई ७ 
ददने डकर्ी िार्लर् 
१००० जनालाई 
भकूम्प प्रर्िरोर्ि 
िर र्नर्ािण 
सम्बन्िी 
अर्भर्खुीकरण 

पाल्पा श्वजल्लाको 
साष्ट्रवकको गोथडा, 
... झडेवा गा.ष्ट्रव.स. 

ष्ट्रवज्ञ
 स

दस्
य 

डा
. श्र

ी च
न्र

 ब
हाद

रु 
श्रष्ठ

 

१४
२६

५४
।०

० 
  

 ०
५।

२५
 प्र

र्िि
ि 

२५
७३

९२
०।

००
  
 

९४
।७

५ 
प्रर्ि

िि
 

२७
१६

५७
४।

००
 

२ 
र्ष्ट्र

हन
ा 

२ 

REED 
Nepal 

भरेू्स्थान आिारभिू 
ष्ट्रवद्यालय भवन 
पनुर्निर्ािण  श्विषा 

२ कोठे ष्ट्रवद्यालय 
भवन र िौचालय 

रे्लङु ७, 
ओखलढुिंगा 

२९
२२

१०
।४

४ 
  

०७
।०

० 
प्रर्ि

िि
 

३९
५४

२१
२।

४४
  

  
  
  

९३
।०

० 
प्रर्ि

िि
 

४२
४६

४२
२।

८८
 

२०
७५

।०
८।

२९
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३ 
Safa 
Sunaulo 
Nepal 

  

श्विषा 

श्री र्हेन्र आदिि 
ष्ट्रवद्यालयको ८ 
कोठे भवन 

लर्लिपरु १५, 
सािदोबाटो 

० 

२०
२४

१६
२४

।९
१ 

२०
२४

१६
२४

।९
१ 

२०
७५

 चै
त्र 

३०
 

४ 

Nepal 
Youth 
Foundation 

  

श्विषा 

८ कोठे ग्रार्सेवा 
र्ा.ष्ट्रव.(१,२९,३८,
२८५) र ६ कोठे 
चरु्नदेवी श्विषा 
र्श्वन्दर आिारभिू 
ष्ट्रवद्यालय 
(१,१७,५७,९६६
।००) 

ग्रार्सेवा र्ा.ष्ट्रव. 
िारकेिर ६, 
काठर्ाडौँ र 
चरु्नदेवी श्विषा 
र्श्वन्दर आिारभिू 
ष्ट्रवद्यालय, लर्लिपरु 
र्नपा २२, 
लर्लिपरु 

ष्ट्रवज्ञ
 स

दस्
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डा
. श्र

ी च
न्र

 ब
हाद

रु 
श्रष्ठ

 

२२
४५

११
३।

७२
  

०९
।०

० 
प्रर्ि

िि
 

२२
४५

११
३७

।२
८ 

  
  
 

९१
।०

० 
प्रर्ि

िि
 

२४
६९

६२
५१

।०
० 

३०
 र्ड

सेम्
बर

 २
०१

८ 

५ 

Dhulikhel  
Hospital 

  

श्विषा 
जनष्ट्रप्रय प्राथर्र्क 
ष्ट्रवद्यालयको भवन 
र्नर्ािण 

िुिंगखकि , काभ्र े ० 

११
७६

३९
९६

।२
३ 

सि
 

प्रर्ि
िि

 

११
७६

३९
९६

।२
३ 

एक
 व

षि 

६ 
Save the 
Children 

  

श्विषा 
१५ वटा ECCD 
भवन र्नर्ािण र्सन्िपुाल्चोक 

ष्ट्रवज्ञ
 स

दस्
य 

डा
. श्र

ी च
न्र

 ब
हाद

रु 
श्रष्ठ

 

१०
,२

४,
०७

,६
५।

००
 

१९
।०

०प्र
र्िि

ि 

४२
९५

८०
१०

।०
० 

८१
।०

०प्र
र्िि

ि 

५,
३१

,९
८,

७७
५।

००
 

२०
१८

 र्ड
सेम्

बर
 

१ 

बचलादेवी 
र्न .र्ा.ष्ट्रव  सााँगाचोक ३ 

  १९
,३

१,
८९

४।
००

 

नो
ट:
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ररय

ोज
ना

 ख
चि 

र्ा
त्र 

 
 

 

 
 

 र्र्र्ि २०७४/०९/१३ को ९५ औिं बैठकका र्नणियहरु 
१ भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाहरुको पनुर्निर्ािणको कायिलाई थप िीव्रिा ददन िथा भकूम्पबाट 

प्रभाष्ट्रवि षेत्रर्ा प्रार्िकरणबाट भए गरेका कार् कारवाहीर्ा सर्न्वय र सहजीकरण गनिका 
लार्ग िपर्सल बर्ोश्वजर्को श्वजल्ला पनुर्निर्ािण सहजीकरण सर्र्र्ि गठन गने । 

िपर्सल  
प्रर्खु,  श्वजल्ला सर्न्वय सर्र्र्ि    - सिंयोजक 
प्रर्खु श्वजल्ला अर्िकारी, श्वजल्ला प्रिासन कायािलय  - सदस्य 
श्वजल्ला सर्न्वय अर्िकारी, श्वजल्ला सर्न्वय सर्र्र्ि  - सदस्य 
श्वजल्ला वन अर्िकृि, श्वजल्ला वन कायािलय    -सदस्य 
र्ालपोि अर्िकृि, श्वजल्ला र्ालपोि कायािलय  - सदस्य 
नापी अर्िकृि, नापी कायािलय    - सदस्य 
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आयोजना प्रर्खु, श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाई 
(सहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालय)    - सदस्य 
आयोजना प्रर्खु, श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाई  
(सिंिीय र्ार्र्ला िथा स्थानीय ष्ट्रवकास र्न्त्रालय)  - सदस्य 
प्रर्खु, कोष िथा लेखा र्नयन्त्रक कायािलय,  - सदस्य  
कायािलय प्रर्खु, श्वजल्ला सर्न्वय सर्र्र्िको  
सश्वचवालय, रा.प.ुप्रा.                                  -सदस्य सश्वचव 

सर्र्र्िले आवश्यिा अनसुार भकूम्प सम्बन्िी कारोवार गने बैंक िथा अन्य सम्बश्वन्िि 
ष्ट्रवषय ष्ट्रवज्ञहरुलाई आर्श्वन्त्रि गनि सक्नेछ ।  

२ छुट भएका भकूम्प पीर्डिहरुको पनुजाँच िथा पनुसिभेषण सम्बन्िर्ा आवश्यक गहृकायि 
गरी सो सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि र्नर्ािण गरी प्रस्िाव स्वीकृर्िका लार्ग कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि 
गनि नीर्ि, अनगुर्न, सर्न्वय िथा सार्ाश्वजक ष्ट्रवकास र्हािाखालाई र्नदेिन ददने । 

३ भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ बर्ोश्वजर् 
प्रार्िकरणसाँग प्रर्ि लाभग्राही रु. २ लाख वा गैरसरकारी सिंस्थाहरुको पररचालन सम्बन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ को दफा ७(३) को व्यवस्था बर्ोश्वजर् थप ५० हजार रुपैयााँ गरी 
जम्र्ा २ लाख ५० हजार रुपैयााँ उपलब्ि गराउन र्त्रपषीय सम्झौिा भएका सम्बश्वन्िि 
सिंस्थाहरुलाई नेपाल सरकारको र्नणियले वषृ्ट्रद्ध हनु गएको रु. १ लाखको व्यवस्थापन गनि 
अनरुोि गने र सो अनसुार साझेदार सिंस्थाले रकर् उपलब्ि गराउन नसकेर्ा नपगु रकर् 
प्रार्िकरणकै बजेटबाट उपलब्ि गराउने । 

४ भकूम्प प्रभाष्ट्रवि श्वजल्लाका लाभग्राहीहरुको सूचीर्ा परी पष्ट्रहलो ष्ट्रकस्िा र्लएका लाभग्राही 
र्ध्ये आफनो बैकश्वल्पक व्यवस्था भएकोले सरकारी अनदुान नचाष्ट्रहने भनी आफूले र्लएको 
रु ५०,०००।– ष्ट्रफिाि गने लाभग्राहीहरुलाई िन्यवाद ददने साथै सो ष्ट्रवषयर्ा आवश्यक 
र्नणिय र्लन प्रार्िकरणका सश्वचव श्री र्िसुदुन अर्िकारीलाई अर्िकार प्रत्यायोजन गने ।  

५ भकूम्प पश्चाि ्को पनुर्निर्ािणका लार्ग गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि 
२०७२ को दफा (९) बर्ोश्वजर् सर्बश्वन्िि कायिकारी सर्र्र्ि सदस्यको र्सफाररि भई 
आएका सिंलग्न पररयोजना प्रस्िावहरु िोष्ट्रकएको र्ापदण्ड र्भत्र रही सम्बश्वन्िि स्थानीय 
िहसिंग सर्न्वय गरी कायािन्वयन गनि स्वीकृर्ि ददने । 
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 र्र्र्ि २०७४/१०/०७ को ९६ औिं बैठकका र्नणियहरु 
१ कायिकारी सर्र्र्िको बैठक बस्दा प्रत्येक बैठकर्ा ित्काल अश्विल्लो बैठकको र्नणियहरुको 

कायािन्वयन अवस्थाको बारेर्ा सर्ीषा गने । 
२ भकूम्प पश्चािको पनुर्निर्ािणका लार्ग गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 

२०७२ को दफा (९) बर्ोश्वजर् सम्बश्वन्िि कायिकारी सर्र्र्ि सदस्यको र्सफाररि भई 
आएका सिंलग्न पररयोजना प्रस्िावहरु िोष्ट्रकएको र्ापदण्ड र्भत्र रही सम्बश्वन्िि स्थानीय 
िहसिंग सर्न्वय गरी कायािन्वयन गनि स्वीकृि ददने।  
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१ इको ष्ट्रहर्ाल 
नेपाल, 
र्हाराजगिंज 
काठर्ाडौँ ।      

Reconstruction 
of 3 Schools 
in Kavre 

ष्ट्रवद्यालय 
भवन 
र्नर्ािण 

ष्ट्रहर्ज्वर्ि आिारभिु 
ष्ट्रवद्यालय (४ कोठे) 
रु.६९४६७९९ 
चन्राविी आिारभिु 
ष्ट्रवद्यालय (४ कोठे) 
रु.६९४६७९९ 
बालचेिना 
आिारभिु ष्ट्रवद्यालय 
(४ कोठे) 
रु.६९४६७९९ 

र्ण्डनदेउपरु-१०, 
काभ्र े 
 
र्ण्डनदेउपरु-११, 
काभ्र े
र्ण्डनदेउपरु-९, 
काभ्र े

चन्र 
बहादरु 
शे्रष्ठ  

२
.४
 %

 

९७
.६
%
 

२,
०८

, ४
०,
 ३

७६
 

२०
७५

 अ
सा
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 र्र्र्ि २०७४/१०/११ को ९७ औिं बैठकका र्नणियहरु 
१ प्राष्ट्रवर्िक जनिश्वि सर्यर्ा आपिुी हनु नसक्दा भकूम्पष्ट्रपडि लाभग्राहीहरुलाई 

गथोश्वचिरुपर्ा प्राष्ट्रवर्िक सेवा उपलब्ि गराउनर्ा परेको कदठनाइलाई दृष्ट्रष्टगि गरी 
साष्ट्रवकर्ा सजृना भएका दरबन्िी ष्ट्रववरणको सर्ीषा गदै सर्ग्र जनिश्वि व्यवस्थापनको 
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लार्ग भावी ददनर्ा प्रार्िकरणका िफि बाट चाल्नपुने कदर्हरुका सम्बन्िर्ा अध्ययन गरी 
व्यावहाररक सझुाव सष्ट्रहिको प्रर्िवेदन १५ ददनर्भत्र कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि गनि िपश्विल 
बर्ोश्वजर्को उपसर्र्र्ि गठन गररयो ।  
िपश्विल  
कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य डा. हरररार् पराजलुी                -सिंयोजक  
सहसश्वचव, रा.प.ुप्रार्िकरण, श्री कृष्ण प्रसाद दवाडी            -सदस्य  
आयोजना उपर्निदेिक, CLPIU, MOUD डा. यूवराज पौडेल    -सदस्य  
आयोजना उपर्निदेिक, CLPIU, MOFALD श्री नारायण शे्रष्ठ   -सदस्य  
प्रर्िर्नर्ि, प्रिानर्न्त्री िथा र्श्वन्त्रपररषद्को कायािलय           -सदस्य  
प्रर्िर्नर्ि, सार्ान्य प्रिासन र्न्त्रालय                       -सदस्य  
उपसश्वचव, राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, श्री ष्ट्रवजय राना        -सदस्य सश्वचव  

२ कायिकारी सर्र्र्िको र्र्र्ि २०७४।०९।०४ आाँ बैठकको र्नणियानसुार कायिकारी सर्र्र्ि 
सदस्य डा. चन्रबहादरु शे्रष्ठज्यूको सिंयोजकत्वर्ा जोश्वखर् वगिर्ा पने भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि 
लाभग्राही पष्ट्रहचान सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७४ सम्बन्िी प्रस्िाव ियार गनि गदठि 
उपसर्र्र्िले पेि गरेको प्रस्िाव पररर्ाजिन सष्ट्रहि स्वीकृि गररयो । 

३ भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि लाभग्राहीको िपर्सल बर्ोश्वजर्को ष्ट्रववरण अनसुार र्ाग गरेका एष्ट्रककृि 
बस्िी ष्ट्रवकास योजना “एष्ट्रककृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७४” को दफा ‘छ’ 
१ बर्ोश्वजर् स्वीकृि गररयो ।  

िपश्विल  

१. र्सन्िपुाल्चोक श्वजल्ला हेलम्ब ुगााँउपार्लका वडा निं. १ र २ िेन्वाथाङ्का ५८ िरिरुी  

२. नवुाकोट श्वजल्ला िादी गाउाँपार्लका वडा निं. ३ का २४ िरिरुी  
४ भौगर्भिक अध्ययन प्रर्िवेदनर्ा सर्ावेि भएका िपश्विल बर्ोश्वजर्का िरिनीहरुको 

जोश्वखर्यूि वस्िी स्थानान्िरण एविं पनुिस्थापना सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७३ बर्ोश्वजर् 
जोश्वखर्यूि वस्िीका लाभग्राहीको रुपर्ा स्वीकृि गररयो ।  
िपश्विल  
 
क्र .स  श्वजल्ला  साष्ट्रवक गा.ष्ट्रव.स. वडा निं . िरिनी 

सङ्ख्या  
१. नवुाकोट  वेर्िनी  ७ र ८ ४ 
२. गोरखा  केरोँजा  - २८३   

५ पूवि र्निािररि सर्य सीर्ार्भत्र भकूम्पपीर्डि लाभग्राहीहरुले ष्ट्रकस्िा प्राप्तीका लार्ग र्निददिष्ट 
कायि गनि नसकेको अवस्थालाई र्ध्यनजर गरी लाभग्राही सूचीर्ा नार् प्रकश्विि भैसकेका 
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लाभग्राहीको हकर्ा सम्झौिा गने अवर्िको सर्यिार्लका सिंिोिन गनि र्निदैिन सर्र्र्िर्ा 
प्रस्िाव पेि गने र्नणिय गररयो ।  

६ भकूम्पपीर्डि लाभग्राहीहरुले र्निािररि सर्य सीर्ार्भत्र आवास र्नर्ािण सम्पन्न गनिका लार्ग 
प्रार्िकरणको िफि बाट गनुिपने ष्ट्रक्रयाकलापहरुको सम्बन्िर्ा कायियोजना ियार गरी १५ 
ददनर्भत्र पेि गनि िपर्सल बर्ोश्वजर्को उपसर्र्र्ि गठन गररयो ।  

िपर्सल  

कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य डा. चन्रबहादरु शे्रष्ठ                  -सिंयोजक  

सहसश्वचव, राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, श्री प्रकाि थापा           -सदस्य  

आयोजना उपर्नदेिक, CLPIU, MOFALD श्री नारायण शे्रष्ठ        -सदस्य  

आयोजना उपर्नदेिक , CLPIU, MOUD डा. यूवराज पौडेल        -सदस्य  

उपसश्वचव, राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, श्री र्नोहर श्विर्र्रे         -सदस्य सश्वचव  
७ गनुासोको सर्स्बोिनबाट गैर लाभग्राहीर्ा परेका िथा छुट सभे िथा पनु:जाचाँ सभे हुाँदाका 

बखि छुटेका व्यश्विहरु र २०७४ र्र्सर र्सान्िसम्र् दिाि भएका गनुासोहरुको सम्बोिन 
गनिको लार्ग पष्ट्रहचान भएका गनुासोकिािहरुको षर्िग्रस्ि आवासको छुट सभे िथा पनु:जाचाँ 
सभेषण गने कायि स्थानीय िहर्ा हाल खष्ट्रटएकै इश्विर्नयरहरुबाट गराउने व्यवस्था 
र्र्लाउने र्नणिय गररयो ।  

८ “भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण कायिष्ट्रवर्ि, २०७४३ को 
अनसूुची १ को दफा २ (ि) को सट्टार्ा देहायको (ि ) राख्न नेपाल सरकार (र्न्त्रपररषद्) 
र्ा सिंिोिन प्रस्िाव पेि गने र्नणिय गररयो ।  
भकूम्पबाट षर्िग्रस्ि आवास भएकै स्थानर्ा वा सीर्ाना जोर्डएको र्छरे्की श्वजल्लाको वडा 
वा भकूम्प प्रभाष्ट्रवि सोही श्वजल्लाको अन्य सहज हनुे उपयूि स्थानर्ा आवास पनुर्निर्ािण 
हनुे भएर्ा सम्झौिा गरी अनदुान रकर् उपलब्ि गराउने ।  
िर र्ार्थ जे लेश्वखएको भए िापर्न सम्झौिा गररसकेका लाभग्राहीहरुको हकर्ा पवुि सम्झौिा 
वर्ोश्वजर् नै हनुेछ। भकूम्प प्रभाष्ट्रवि श्वजल्लार्ा जोश्वखर्यूि स्थानर्ा जग्गा भएको वा जग्गा 
नै नभएको कारणले स्थानान्िरण हनुपुने लाभग्राहीहरुको हकर्ा सम्झौिा गररसकेको भएिा 
ष्ट्रपन सीर्ाना जोर्डएको भकूम्प प्रभाष्ट्रवि र्छरे्की श्वजल्लाको सीर्ाविी वडाँहरर्ा वा भकूम्प 
प्रभाष्ट्रवि अन्य श्वजल्लार्ा बसोवास योग्य आफ्नै जग्गा भएको लाभग्राहीलाई त्यस्िो जग्गार्ा 
िर पनुर्निर्ािणका लार्ग अनदुान उपलब्ि उराउन बािा पने छैन ।” 

९ भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रवर्िरण (पष्ट्रहलो सिंिोिन) कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७३ को अनसूुची १ को २ (ि) अनसुार सीर्ाना जोर्डएको र्छरे्की भकूम्पबाट 
प्रभाष्ट्रवि श्वजल्लार्ा र्र्र्ि २०७४।०१।०५ देश्वख २०७४।०७।२८ र्भत्र कायिकारी 
सर्र्र्िको र्र्र्ि २०७४।०४।३२ , ७९ औीँ को बैठकको र्नणिय बर्ोश्वजर् सहर्र्ि र्लएर 
पनुर्निर्ािण प्रारम्भ गररसकेका लाभग्राहीहरुलाई पनुर्निर्ािण अनदुान उपलब्ि गराउन े
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प्रयोजनका लार्ग उश्वल्लश्वखि सर्यर्भतै्र सहर्र्ि प्राप्त गरी सम्बश्वन्िि र्नकायर्ा दिाि गराएको 
पषु्याई हनुे कागजाि सम्बश्वन्िि श्वजल्लाबाट प्राप्त गरी र्नणियको लार्ग पेि गनि, अनगुर्न 
िथा सार्ाश्वजक ष्ट्रवकास र्हािाखालाई र्नदेिन ददईयो ।  

१० कायिकारी सर्र्र्िको र्र्र्ि २०७४।०९।०४ को ९४ औीँ बैठकको र्नणिय निं. ६ र्ा 
पनुर्निर्ािण सम्बन्िी गनुासो व्यवस्थापन कायिष्ट्रवर्ि, २०७४ को दफा ९ को उपदफा ५ 
(ञ) अनसुार प्रवलीकरण गने लाभग्राहीहरुको गनुासोलाई ए. कायिष्ट्रवर्िको दफा १२ को 
उपदफा ि (क) अनसुार पनुर्निर्ािण वगिर्ा सर्ावेि गने र्नणिय गदाि क्र.सिं. ४ र ५ को 
हकर्ा सम्झौिा क्र.निं.र्ा अन्यथा हनु गएकोले िपश्विल ष्ट्रववरण सछयाउने र्नणिय गररयो । 

िपिील 

 क्र.स. प्रवलीकरण लाभग्राष्ट्रहको नार् थर स्थायी ठेगाना सम्झौिा क्र.सिं. 

४ दल बहादरु अर्िकारी साष्ट्रवक र्ापािक६, हाल नते्राविी 
गा.पा. १, िाददङ 

R-30-30-6-0-001 

५ गोष्ट्रवन्द प्रसाद चौलागााँई भलु्ल ुगा.पा.-४, काभ्र े R-24-15-7-0-001 

  
 र्र्र्ि २०७४/१०/२१ को ९८ औिं बैठकका र्नणियहरु 
१ २०७२ साल बैिाख १२ गिे गोरखा श्वजल्लाको वारपाकलाई केन्रष्ट्रवन्द ु बनाएर गएको 

ष्ट्रवनासकारी भकूम्प र त्यसपर्छका वडा नम्बर ५ हाल सरु्लकोट गा.पा. वडा नम्बर १ को 
ष्ट्रक निं. ५९७ षेत्रफल २१६-03-2-0 रोपनीको पर्िि जग्गार्ा भकूम्प स्र्रृ्ि पाकि  र्नर्ािण 
गने आयोजनाको लार्ग प्राप्ती गनिको लार्ग नेपाल सरकार (र्न्त्री पररषद्) सर्ष प्रस्िाव 
पेि गनि प्रिानर्न्त्री िथा र्न्त्रीपररषद्को कायािलयर्ा लेखी पठाउने । उि स्र्िृी 
पाकि साँगै रहेको दर्लि वस्िीलाई सरे्टी जीवन्ि सिंग्रहालय र्नर्ािण गने सिंभावनाका 
सम्बन्िर्ा अध्ययन गरी प्रर्िवेदन पेि गनि िपश्विल बर्ोश्वजर्को सर्र्र्ि गठन गने ।  
िपश्विल  
श्री राजरु्ान र्ानन्िर, सह-सश्वचव, रा.प.ुप्रा.                          -सिंयोजक  
श्री कर्ल श्विर्र्रे, प्रर्खु नापी अर्िकृि, रा.प.ुप्रा.                     –सदस्य  
श्री यूवराज पौडेल, आयोजना उपर्नदेिक, CLPIU, MOUD            -सदस्य  
श्री नारायण प्रसाद शे्रष्ठ, आयोजना उपर्नदेिक, CLPIU, MOFALD     -सदस्य  
श्री र्भष्र् बास्कोटा, परुाित्व अर्िकृि, रा.प.ुप्रा.                      -सदस्य  
श्री कृष्ण बहादरु थापा, नापी अर्िकृि, रा.प.ुप्रा.                      -सदस्य सश्वचव 

२ भगूविष्ट्रवदहरुको अध्ययन प्रर्िवेदनको आिारर्ा पेि भएको प्रर्िवेदनर्ा उल्लेख भएका 
िपर्सल बर्ोश्वजर्का लाभग्राहीहरुलाई जोश्वखर्यूि वस्िी पनुस्थािपना एविं स्थानान्िरण 
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सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७३ अनसुार 
जोश्वखर्यूि वस्िीका लाभग्राहीको नार्ावलीर्ा सूचीकृि गने । 

   

र्स .निं .  श्वजल्ला  लाभग्राही सिंख्या  कैष्ट्रफयि  
१. नवुाकोट  ४४ नार्ावली सिंलग्न छ ।  
२. र्सन्िपुाल्चोक  १६८ नार्ावली सिंलग्न छ ।  
३. रसवुा  ९७ नार्ावली सिंलग्न छ ।  
४. िाददङ् ७६ नार्ावली सिंलग्न छ ।  
 जम्र्ा  ३८३  

३ भकूम्पपीर्डिलाई बसोवासयोग्य जग्गा खररद सम्बन्िी र्ापदण्ड, २०७४ को बुाँदा निं. १० 
र्ा देहाय बर्ोश्वजर् सिंिोिन गने । 
“सश्वचवालयबाट स्वीकृि भएको पत्र बर्ोश्वजर् र्लखिको प्रर्िर्लपी, जग्गा िनी दिाि प्रर्ाण 
पजुािको प्रर्िर्लपी र गठुी जग्गाको हकर्ा र्ोहीयानी हकको प्रर्ाण पजुािको प्रर्िर्लपीको 
आिारर्ा दईु लाख रुपैयार्ा नबढ्ने गरी र्लखि र्लु्य बराबरको रकर् सश्वचवालयको रकर् 
वा िोष्ट्रकएको कायािलयबाट लाभग्राहीलाई अनादानको रुपर्ा भिुानी हनुेछ । जग्गा खररद 
गरेको पाररि र्लखिको आिारर्ा ष्ट्रवके्रिा र गठुी जग्गाको हकर्ा साष्ट्रवक र्ोहीका नार्र्ा 
भिुानी ददन वािा पने छैन ।“  

४ जोश्वखर्यूि स्थानको पेि भए बर्ोश्वजर्को भौगर्भिक अध्ययन प्रर्िवेदनर्ा उल्लेख भए 
अनसुार र्नम्नानसुार वगीकरण स्वीकृि गने । सरुश्वषि एविं सिंरश्वषि गनुि पने वश्वस्िहरुर्ा 
प्रर्िवेदनर्ा उल्लेख भएवर्ोश्वजर् िोष्ट्रकएका र्नकायहरुलाई सो कायिको श्वजम्र्ा ददइ कार् 
गनि लगाउने ।  
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र्स .निं.  श्वजल्ला Category I Category 
II 

Category 
III 

जम्र्ा कैष्ट्रफयि 

१ र्सन्िपुाल्चोक  ४० २९ २४ ९३  
२ दोलखा  १ ६ - ७  
३ िाददङ् ५ ३ १ ९  
४ नवुाकोट  ९ - ५ १४  
५ रसवुा - - ३ ३  
६ गोरखा - - १ १ केरौजा १, 

२, ३ र 
४ 

७ रारे्छाप  ५ - १ ६  
 जम्र्ा ६० ३८ ३५ १३३  

५ पनुर्निर्ािण सम्बन्िी गनुासो व्यवस्थापन कायिष्ट्रवर्ि, २०७४ को दफा ९ को उप दफा ५ 
(ञ) अनसुार प्राप्त देहाय बर्ोश्वजर्का प्रवलीकरणको सूचीर्ा सूचीकृि भएका 
लाभग्राहीहरुको गनुासोलाई ए. कायिष्ट्रवर्िको दफा १२ को उपदफा ३ (क) अनसुार 

पनुर्निर्ािणको वगिर्ा सूचीकृि गने र्नणिय गररयो । 
 

र्स .निं.  प्रवलीकरणको 
लाभग्राहीको नार्थर 

स्थानीय ठेगाना सम्झौिा क्र. निं. 

१ लक्ष्र्ी र्सल्पकार लर्लिपरु र्.न.पा.१६, साष्ट्रवक 
वडा निं १४ 

R-25-27-18-0-026 

२ नार्नर्ाया र्हजिन लर्लिपरु र्.न.पा.१६, साष्ट्रवक 
वडा निं १८ 

R-25-27-11-0-004 

३ योग प्रसाद पोखरेल गोरखा र्सरान्चोक गा.पा.-३, 
साष्ट्रवक वडा निं.४ 

R-36-30-4-0-002 

६ भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि व्यश्विको पनुवािस वा स्थानान्िरणको लार्ग वनषेत्रको जग्गा उपलब्ि 
गराउने सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ को दफा ११ अनसुार ए. कायिष्ट्रवर्िको दफा ५ 
बर्ोश्वजर् व्यवस्था गररएको सर्र्र्िले दफा ९ र्ा वगीकरण गररए अनसुारको वनषेत्रको 
जग्गा सट्टा भनाि हनु ेगरी र्सफाररि भई आए बर्ोश्वजर् नपगु जग्गा सट्टा भनाि हनु े ष्ट्रक.निं. 
१६२२ का जग्गा िनी श्री प्ररे्चन्र शे्रष्ठका नार्बाट षेत्रफल र्लई र्नजको नार्को लगि 
कट्टा गरी वन षेत्र कायर् गने उि जग्गा वन ष्ट्रवकासका लार्ग उपलब्ि गराउने । 

७ लाभग्राहीको र्नवेदनको आिारर्ा नसजको आवास र्नर्ािण गने स्थल जोश्वखर्यूि भए वा 
नभएको सम्सबन्िर्ा प्रार्िकरणको िफि बाट गररने जोश्वखर्यूि स्थानको पष्ट्रहचान सम्बन्िी 
अध्ययन कायि र्ागि र्सान्िसम्र्र्ा र्नवेदन र्लई गने गराउने भन्ने भएकोर्ा, सो कायि नयााँ 
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वस्िीको अध्ययन परुाना केही छुटेका सिंवेदनिील स्थानहरु सरे्िको अध्ययन एविं 
श्वजल्लाबाट भएको र्सफाररि सरे्िलाई ष्ट्रवचार गरी हाललाई आवश्यकिा अनसुार 
भगूविष्ट्रवद्बाट अध्ययन गने गराउने कायिलाई र्नरन्िरिा ददने ।  

८ भकूम्प पश्चािको पनुर्निर्ािणका लार्ग गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७२ को दफा (९) बर्ोश्वजर् सम्बश्वन्िि कायिकारी सर्र्र्ि सदस्यको सफाररि भई 
आएका सिंलग्न पररयोजना प्रस्िाबहरु िोष्ट्रकएको र्ापदण्डर्भत्र रही सम्बश्वन्िि स्थानीय 
िहसिंग सर्न्वय गरी कायािन्वयन गनि स्वीकृि ददने ।  

 र्र्र्ि २०७४/१२/०१ को ९९ औिं बैठकका र्नणियहरु 
१ साष्ट्रवकर्ा सिंकलन गररएका गनुासा र २०७४ र्ाि र्ष्ट्रहना सम्र् स्थानीय िहर्ा दिाि 

भएका गनुासो फर्छ्यौटर्ा ष्ट्रढलाइ भईरहेको जनगनुासोको सन्दभिर्ा, छुट सवेषण िथा 
पनु: जााँच सवेषणबाट प्राप्त ि्यािंकको ष्ट्रववरणलाई पनुर्निर्ािण सम्बन्िी गनुासो 
व्यवस्थापन कायिष्ट्रवर्ि, २०७४ अनसुार ष्ट्रवश्लषेण गरी प्राप्त भएको वगीकृि ष्ट्रववरणलाई 
थप व्यवश्वस्थि गनि िरुुको सवेषण र पनुसिवेषणबाट देश्वखएको व्यहोराको िलुनात्र्क 
ष्ट्रववरण, प्राष्ट्रवर्िकको ष्ट्रटप्पणी र अन्य भनाई सरे्ि सरे्ष्ट्रटने फारार् राखी ष्ट्रवश्लषेण कायि 
अगार्ड बढाउने र सो कायिका लार्ग कायिरि प्राष्ट्रविकहरुलाई सपुरीवेषण गनि एकजना 
र्सर्नयर Expert को सेवा करारर्ा र्लने । साथै, सबै खालका वगीकृि ष्ट्रववरण 
अवलोकन गने क्रर्र्ा आवश्यक देश्वखने िलुनात्र्क ष्ट्रवश्लषेणको कायिष्ट्रवर्िलाई सरे्ि 
अश्वन्िर् रुप ददई र्नणियका लार्ग आगार्ी कायिकारी सर्र्र्िको बैठकर्ा पेि गने । 

२    राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको केन्रीय सूचना प्रणालीर्ा रहेको सूचनाको आिारर्ा 
जोश्वखर् वगिर्ा पने भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि लाभग्राही पष्ट्रहचान सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७४ 
अनसुार अनसूुची-१ बर्ोश्वजर्को १४ श्वजल्लार्ा २०,२०६ र १८ श्वजल्लार्ा ३,५७३ 
जोश्वखर् वगि रहेको लाभग्राहीको सिंख्या खलु्ने ष्ट्रववरण पेि भयो । सो नार्ावलीलाई 
अनदुान ष्ट्रविरणको ष्ट्रववरण सरे्िसाँग रुज ुगरी दोश्रो ष्ट्रकस्िा बझु्न बााँकी लाभग्राहीको 
स्थानीय िह र वडासरे्ि खलु्ने ठेगानासष्ट्रहिको ष्ट्रववरण िीघ्र ियार गरी देहायका 
िििहरुको आिारर्ा गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ अनसुार 
प्रस्िाव प्राप्त गरी स्वीकृिाथि कायिकारी सर्र्र्ि सर्ष पेि गने ।  

(क) गैरसरकारी सिंस्थाले प्रार्िकरणबाट सिंभाष्ट्रवि स्वीकृि नार्ावली स्थानीय िहको आफ्नो 
कायि षेत्रर्ा लैजाने ।  

(ख) जोश्वखर् वगिर्ा पने भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि लाभग्राही पष्ट्रहचान सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७४ बर्ोश्वजर् बालबार्लका, जेष्ठ नागररक, एकल र्ष्ट्रहला र अपाङ्गिा भएका 
व्यश्विहरुको पष्ट्रहचान सम्बन्िी भएको व्यवस्थासाँग नबाश्वझने गरी स्थानीय िहले 
(गा.पा/न.पा) अश्वन्िर् नार्ावली ियार गने ।  

(ग) लाभग्राहीर्ा परी आफ्नै िवरले िर र्नर्ािण गरेकालाई नार्ावलीर्ा सर्ावेि नगने ।  
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(ि) उपयुिि बर्ोश्वजर् र्नजी आवास पनुर्निर्ािण गनुि पने जोश्वखर्यिु वगिका लाभग्राहीको 
र्नजी आवास पनुर्निर्ािणर्ा सहयोग गनुि पूवि स्थानीय िहको र्सफाररिर्ा उपयुिि 
कायिष्ट्रवर्ि बर्ोश्वजर् सम्पूणि कायि अगार्ड बढाउने ।  

(ङ) दोस्रो वा िेस्रो ष्ट्रकस्िाका लार्ग प्राष्ट्रवर्िकको र्सफाररिर्ा परेका लाभग्राहीलाई अश्वन्िर् 
नार्ावलीर्ा सर्ावेि नगने ।  

(च) उपयुिि कायि जोश्वखर् वगिर्ा पने भूकम्पबाट प्रभाष्ट्रवि लाभग्राही पष्ट्रहचान सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७४ र गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ को पररर्िर्भत्र रही  
गने । सम्पाददि कायिको अर्भलेखन गरी सो को प्रर्िवेदन राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणर्ा 
पेि गने र सो को जानकारी सम्बश्वन्िि स्थानीय िहलाई गराउने । 

३ राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण र अन्िगििका र्ौजदुा सिंगठन सिंरचनाको (O&M Survey) 
सिंगठन िथा व्यवस्थापन सवेषण गरी कायिरू्लक बनाउनका लार्ग प्रस्िाव ियार गनि 
राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणका सश्वचवको अध्यषिार्ा गदठि (O&M Survey)  सर्र्र्िलाई 
र्नदेिन ददने । 

४ िरहरा पनुर्निर्ािणको सम्बन्िर्ा प्रस्िाव ष्ट्रवभागबाट गराइएको सरोकार पष सरे्ि राखी 
अध्ययन प्रर्िवेदन बैठकर्ा प्रस्ििु भई छलफल गररयो परुाित्व ष्ट्रवभागलाई र्ाटो परीषण 
लगायिका कायिहरु सरे्ि यथािीघ्र सिंलग्न गरी पेि गनि र्नदेिन ददने । 

५ गमु्बा पनुर्निर्ािण सम्बन्िी ष्ट्रवषयर्ा सहसश्वचव श्री राजरु्ान र्ानन्िरको सिंयोजकत्वर्ा गदठि 
सर्र्र्िले गरे अनसुार ८१५ पनुर्निर्ािण गनुिपने र ३३१ प्रवलीकरण गनुिपने भन्ने जानकारी 
भयो । यस ष्ट्रवषयर्ा अको बैठकर्ा छलफल गने ।   

६ भकूम्प पश्चाि ्को पनुर्निर्ािणका लार्ग गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७२ को दफा (९) बर्ोश्वजर् सर्बश्वन्िि कायिकारी सर्र्र्ि सदस्यको र्सफाररि भई 
आएका िपर्सलका पररयोजना प्रस्िावहरु िोष्ट्रकएको र्ापदण्ड र्भत्र रही सम्बश्वन्िि स्थानीय 
िहसिंग सर्न्वय गरी कायािन्वयन गनि स्वीकृर्ि ददने । 
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२०
.०

०%
 

८०
.०

०%
 

२,
६५

,७
३,

३७
६ 

२०
१८

 ज
लुा

ई 

ष्ट्रवद्यालय 
भवन 
र्नर्ािण 

डाफे आिारभिू 
र्बिालयको ५ 
कोठे भवन 
७४,०४९७०.१९ 

िरु्लखेल 
नगरपार्लका 
११ , काभ्र े 

३ dZi 
Foundation 

र्बिालय 
पनुर्निर्ािण 
कायिक्रर्  

ष्ट्रवद्यालय 
भवन 
र्नर्ािण 

र्त्रभवुन आिारभिू 
र्बिालयको ४ 
कोठे भवन 

ऐसेलखुकि  
गाउपार्लका 
वडा न ४ , चन्

र 
बह

ादरु
 

श्रष्ठ
 

११
 

प्रर्ि
िि

 

८९
 

प्रर्ि
िि

 

६,
६६

,

३१
,५

७
४ 

२०
१८

 
र्ड

सेम्
बर
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४७,०१,०१४  खोटािंग  

ष्ट्रहरा आिारभिू 
र्बिालयको ४ 
कोठे भवन 
४६,९५,४५१  

ऐसेलखुकि  
गाउपार्लका 
वडा न ५  , 

खोटािंग 

बैकश्वल्पक 
आिारभिू 
र्बिालयको २ कोठे 
भवन  

ऐसेलखुकि  
गाउपार्लका 
वडा न १ , 

खोटािंग 

४६,९६,८४१  

ओग्नेय आिारभिू 
र्बिालयको २ 
कोठे भवन  

ऐसेलखुकि  
गाउपार्लका 
वडा न १ , 

खोटािंग २३,४९,८१२  

सयुि र्ाध्यर्र्क 
र्बिालयको ४ 
कोठे भवन  

कोष्ट्रपलागढ़ी  
गाउपार्लका 
वडा न ७ , 

खोटािंग ४६,६८,५६३  

र्सिंह देबी आिारभिू 
र्बिालयको ४ कोठे 
भवन  

कोष्ट्रपलागढ़ी  
गाउपार्लका 
वडा न ७ , 

खोटािंग ४६,९४,०६०  

छेस्कार् आिारभिू 
र्बिालयको ४ 
कोठे भवन  

र्हाकुलुिंग  

गाउपार्लका 
वडा न ३ , 

खोटािंग  ५८,०६,९३०  

जनचेिना आिारभिू 
र्बिालयको २ 
कोठे भवन  

  

२८,९३,९४९  सोिािंग   

गाउपार्लका 
वडा न ५ , 

खोटािंग 

सोिािंग आिारभिू 
र्बिालयको ४ 
कोठे भवन  

सोिािंग   

गाउपार्लका 
वडा न ३ , 

खोटािंग ५७,४९,८२७  

जनासिुार 
आिारभिू 
र्बिालयको ६ कोठे 
भवन  

र्हाकुलुिंग  

गाउपार्लका 
वडा न १ , 

खोटािंग 

८६,४९,२१३  

जनजागरृ्ि आिारभिू 
र्बिालयको ४ कोठे 
भवन  

सोिािंग   

गाउपार्लका 
वडा न ४ , 

खोटािंग ५७,७४,२९९  

जनकल्याण 
आिारभिू र्बिालयको 
४ कोठे भवन  

ऐसेलखुकि    
गाउपार्लका 
वडा न ४ , 

खोटािंग ४६,९८,२३२  
 

७ दोलखा श्वजल्लाको साष्ट्रवकको सषु्पाषर्ाविी वडा निं १ बाट भौगर्भिक जोश्वखर्र्ा परी 
स्थानान्िरण भइ र्भरे्िर नगरपार्लका वडा निं. १ श्वस्थि वर्सम्पार्ा आएका ७८ िरिरुीको 
एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकासको लार्ग एकीकृि वस्िी पररयोजना प्रर्िवेदन बस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी 
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सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७४ बर्ोश्वजर् स्वीकृि गने । उि स्वीकृि पररयोजनाको पूवाििार 
ष्ट्रवकासको लार्ग सोही कायिष्ट्रवर्ि बर्ोश्वजर् रु. ३,१२,००,०००/- (िीन करोड बाह्र लाख 
र्ात्र) बजेट ष्ट्रवर्नयोजन गने ।  

दोलखा श्वजल्ला र्भरे्िर नगरपार्लका वडा निं. ५ का स्थानीय भकूम्प प्रभाष्ट्रवि लाभग्राहीले 
र्डष्ट्रह-फस्र्ी एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास (श्वजल)ु आयोजना अन्िगिि १८३ िरिरुीले एष्ट्रककृि 
वस्िी ष्ट्रवकास गने गरी पेि भएको आयोजना प्रस्िाव एष्ट्रककृि बस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७४ बर्ोश्वजर् स्वीकृि गने । उि स्वीकृि पररयोजनाको पूवाििार ष्ट्रवकासको 
लार्ग सोष्ट्रह कायिष्ट्रवर्ि बर्ोश्वजर् रु ७,३२,००,०००।– (साि करोड बत्तीस लाख र्ात्र) 
बजेट ष्ट्रवर्नयोजन गने ।  

उपयिु दवैु पररयोजनाहरु िहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालय अन्िगििको श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन 
इकाई, दोलखा र्ाफि ि कायािन्वयन गने । उि कायिर्ा र्भरे्िर नगरपार्लकाले सहजीकरण 
गने । 

८ "भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण कायिष्ट्रवर्ि, २०७३" र्ा 
देहायका ष्ट्रवषयहरुर्ा सिंिोिन ऊनिको र्नश्वम्ि नेपाल सरकार (र्श्वन्त्रपररषद्) र्ा प्रस्िाव पेि 
गनि प्रिानर्न्त्री िथा र्न्त्रीपररषदको कायािलयर्ा अनरुोि गने ।  

(क) दफा ११ क. को सट्टा देहायको दफा ११ क. राख्न े।  

"११ क. अनसूुचीर्ा हेरफेर िथा सिंिोिन गनि सक्न े प्रार्िकरणले यस कायिष्ट्रवर्िका 
अनसूुचीहरुर्ा आवश्यकिा अनसुार हेरफेर िथा सिंिोिन गनि सक्नेछ ।" 

९ राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको सिंरचना पनुरावलोकन गने  ष्ट्रवषय र्नदेिक सर्र्र्िको 
बैठकर्ा पेि गनिका र्नश्वम्ि आवश्यक ियारी गने । 

 र्र्र्ि २०७४/१२/१५ को १०० औिं बैठकका र्नणियहरु 
१ हालको पररवर्ििि अवस्थार्ा नेपाल सरकारको केन्र एविं श्वजल्लागि प्रिासर्नक 

सिंरचनार्ा फेरबदल हनुे भएकोले पनुर्निर्ािणको कायिलाई र्नरन्िरिा ददनका लार्ग 
ष्ट्रवषयगि र्न्त्रालयहरुर्ा रहेका पनुर्निर्ािण सम्बन्िी केश्वन्रय आयोजना कायािन्वयन 
इकाईहरु (CLPIU), आयोजना सर्न्वय इकाई (PCU) र र्िनका श्वजल्ला आयोजना 
कायािन्वयन इकाईहरु (DLPIU) राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण र्ािहि हनुे गरी 
प्रार्िकरणको सिंगठन सिंरचना पररर्ाजिन गनि आवश्यक भएकोले सो सम्बन्िी प्रस्िाव 
राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, र्नदेिक सर्र्र्ि सर्ष पेि गने ।  

२ प्रार्िकरणर्ा पेि भएको भगुविष्ट्रवद्को अध्ययन प्रर्िवेदन बर्ोश्वजर् देहायबर्ोश्वजर्का 
बस्िीहरुका जम्र्ा १३२ (एक सय बश्वत्तस) िरिनीहरुलाई जोश्वखर्यिु बस्िीका 
लाभग्राही कायर् गने ।  
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िपश्विल  
र्स निं. स्थान/ठेगाना  िरिरुी सिंख्या  
१ गलु्र्ी र्दान े-३ काफलपाटा ३० 
२ गलु्र्ी र्दान े-३ र्सर् २ 
३ गलु्र्ी, िरुकोट -६ अजर्र्रकोट १८ 
४ पविि फलेवास -८ , अचिले २० 
५ स्याङ्जा, अजुिनचौपारी -३, खोर ३६ 
६ र्सन्िपुाल्चोक पाचोँखरी थाङ्पाल भोिाङ् -४ , लाके ४ 
७ रसवुा श्वचर्लरे् -४, प्राप्चे ९ 
८ रसवुा हाकु -७ गोरसमु्बा ८ 
९ रसवुा, श्वचर्लरे् ४ टेटान्चे ५ 
 जम्र्ा  १३२ 

 

३ राष्ट्रष्टय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणर्ा कार् कारवाहीको अनगुर्न कायिर्ा सरलिा एविं एकरुपिा 
कायर् गरी अनगुर्नलाई व्यवश्वस्थि र प्रभावकारी बनाउने उदेश्यले ियार गररएको सिंलग्न 
पाना ३ (िीन) को अनगुर्न िथा पषृ्ठपोषण फारार् र अनगुर्न गदाि आवलम्वन गनुिपने ७ 
(साि) बदुेँ कायिप्रष्ट्रक्रया स्वीकृि गने ।  

४ कायिकारी सर्र्र्िको र्र्र्ि २०७४।१०।११ गिेको १७ औीँ बैठकको र्नणिय निं. ८ र्ा 
भएको भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण कायिष्ट्रवर्ि, २०७३ को 
अनसूुची १ को दफा २(ि) र्ा सिंिोिनका लार्ग नेपाल सरकार (र्श्वन्त्रपररषद्) र्ा प्रस्िाव 
पेि गने र्नणिय भएकोर्ा सोही र्नणियर्ा सोही प्रयोजनको लार्ग प्रर्िवन्िात्र्क वाक्याििंर्ा 
र्नम्नानसुारको व्यहोरा थप गने । 
“भकूम्पपीर्डि लाभग्राहीको र्नजी आवास पनुर्निर्ािणका लार्ग सम्झौिा गरेको साष्ट्रवकको 
स्थानर्ा रहेको जग्गार्ा िर र्नर्ािणको र्नम्िी अपयािप्त रिेको वा भौगर्भिक अध्ययन 
जोश्वखर्र्ा रिेको वा भीरालो भई वा अन्य कारणले प्राष्ट्रवर्िक रुपर्ा िर बनाउन नसष्ट्रकने 
भएर्ा वा स्वार्र्त्व सम्बश्वन्ि ष्ट्रववाद भएर्ा एविं श्वजल्लार्भत्रकै अन्य स्थानर्ा र्नज 
लाभग्राहीहरुको नार्र्ा जग्गा रहेको अवस्थार्ा सो जग्गा सम्बश्वन्ि प्रर्ाण एविं इश्वन्जर्नयरको 
र्सफाररिका आिारर्ा साष्ट्रवकको सम्झौिा सिंिोिन गरी श्वजल्ला र्भत्रको उि जग्गार्ा िर 
र्नर्ािण गनि सष्ट्रकने व्यवस्था गने । यसो गदाि सिंिोर्िि सम्झौिालाई र्डश्वजटाइज गरी 
प्रार्िकरणको सूचनाप्रणाली (एर् .आइ.एस ) र्ा सरे्ि प्रष्ट्रवष्ट गनुिपनेछ ।” 

५ जोश्वखर् वगिर्ा पने भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि लाभग्राही पष्ट्रहचान सम्बश्वन्ि कायिष्ट्रवर्ि, २०७४ र्ा 
भएको व्यवस्था र कायिष्ट्रवर्ि सर्र्र्िको र्र्र्ि २०७४।१२।०१ गिेको ९९ औीँ बैठकको 
र्नणिय निं. २ र्ा उश्वल्लश्वखि िििहरुको अर्िनर्ा रही ियार पाररएको िपर्सल बर्ोश्वजर्को 
१८, ५०५ (अठार हजार पाचाँ सय पाचाँ) ब्यश्विहरुलाई जोश्वखर्यूि वगि (Venerable) 
का प्रारश्वम्भक लाभग्राहीहरुको रुपर्ा सचुीकृि गरी साविजर्नक गने र प्रचर्लि कायिष्ट्रवर्ि 
बर्ोश्वजर् र्नजी आवास पनुर्निर्ािणका लार्ग प्रस्िाव आव्हान गने ।  
िपश्विल 
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र्स .निं.  श्वजल्ला १६वषि र्नुी अपाङगिा ७० वषि र्ार्थ एकल 
र्ष्ट्रहला 

कुल 
जम्र्ा 

१ गोरखा  7 97 757 595 7892 

२ दोलखा  8 4 792 774 7777 

३ र्सन्िपुाल्चोक  72 94 724 748 7947 

४ काठर्ाडौँ  7 79 747 555 7252 

५ काभ्रपेलाञ्चोक  77 97 444 497 7772 

६ भिपरु  9 7 722 842 7427 

७ लर्लिपरु  9 7 224 222 525 

८ िाददङ्ग 77 97 7448 542 7492 

९ नवुाकोट  7 72 727 794 7752 

१० रसवुा 9 72 757 47 957 

११ र्कवानपरु 7 9 282 955 795 

१२ र्सन्िलुी 2 8 222 292 757 

१३ रारे्छाप 9 92 772 752 7972 

१४ ओखलढुङगा 7 77 744 974 899 

१५ अिािखाचीीँ    98 79 27 

१६ बाग्लङु  8 98 29 74 

१७ भोजपरु  7 7 777 47 724 

१८ श्वचिवन  2 24 72 774 

१९  िनकुटा  9 27 22 57 

२० गलु्र्ी   74 72 797 

२१ कास्की   775 944 275 

२२ खोटाङ   772 747 974 

२३ लर्जङु 7 74 955 977 779 

२४ म्याग्दी   7 75 92 

२५ नवलपरासी    7 2 8 

२६ पाल्ला   78 74 729 

२७ पविि   778 742 975 

२८ सिंखवुासभा   87 99 74 

२९ सोलखुमु्ब ु 7 7 925 948 884 

३० स्याङजा 7  792 777 927 

३१ िनहुाँ   957 942 778 

 कुल जम्र्ा 27 982 2785 2498 74747 

६ भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्िी ऐन, २०७२ को दफा १५ (६) र्ा 
पनुर्निर्ािण सम्बन्िी कार्का लार्ग पनुर्निर्ािण कोषबाट रकर् खचि गने गरर व्यवस्था भएको 
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पनुर्निर्ािण कोषर्ा हाल २८ अवि २८ करोड ७० लाख रकर् जम्र्ा भएको छ । 
भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान सहायिा रकर्को लार्ग चाल ुआ.व. 
र्ा ष्ट्रवर्नयोजन भएको रकर् नपगु हनुे भएकोले थप बजेटको व्यवस्थापन गनि पनुर्निर्ािण 
कोषर्ा र्ौज्दाि रहेको रकर् नेपाल सरकारले राजस्व खािार्ा दाश्वखला गरी उि रकर् 
वरपरको थप बजेट पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको र्नयर्र्ि बजेट उप श्विषिकर्ा र्नकासा र्ाग 
गने। 

७ भकूम्पपीर्डि श्वजल्लाका उपयूि स्थानहरुर्ा दीििकालीन वसोवासको लार्ग एष्ट्रककृि वस्िी 
र्नर्ािण गने उदेश्यले स्वीकृि एष्ट्रककृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७४ र्ा 
जग्गा व्यवस्थापन लगायिका ष्ट्रवषयहरु सर्ावेि हनुे गरी आवश्यक पररर्ाजिनका लार्ग 
प्रस्िाव/प्रर्िवेदन पेि गनि देहायबर्ोश्वजर्को ७ सदस्यीय उप-सर्र्र्ि गठन गने ।  

िपश्विल 

क) श्री रवुप्रसाद िर्ाि                                      -सिंयोजक 
ख) श्री राजरु्ान र्ानन्िर, सह-सश्वचव                           -सदस्य 
ग) श्री कर्ल श्विर्र्रे, प्रर्खु नापी अर्िकृि                      -सदस्य 
ि) श्री प्रष्ट्रक्रण िलुािर, र्स.र्ड.ई. CLPIU, MOUD               -सदस्य 
ङ) श्री नारायण प्रसाद शे्रष्ठ,  र्स.र्ड.ई. CLPIU, MOFALD        -सदस्य 
च) श्री चन्रकान्ि पौडेल, उप-सश्वचव (काननु)                    -सदस्य 
छ) श्री राजकाजी शे्रष्ठ, र्स.र्ड.ई, रा.प.ुप्रा.                      -सदस्य सश्वचव 

८ भकूम्प पश्चाि पनुर्निर्ािणका लार्ग गैरसरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७२ को दफा (९) बर्ोश्वजर् सम्बश्वन्िि कायिकारी सर्र्र्ि सदस्यको र्सफाररि भई 
आएका िपश्विलका पररयोजना प्रस्िावहरु िोष्ट्रकएको र्ापदण्डर्भत्र रही सम्बश्वन्िि स्थानीय 
िहसाँग सर्न्वय गरी कायािन्वयन गनि स्वीकृि ददने । 
िपिील 

िपश्विल  

क्र 
सिं. 

पररयोजना 
प्रस्िावक 

पररयोजनाको 
नार् 

पररयोजनाको 
षेत्र 

पररयोजना ष्ट्रववरण 
पररयोजना 

कायािन्वयन हनेु 
स्थान 

राय 

बजेट पररयोजना 
अवर्ि 

प्रिासर्नक कायिक्रर् जम्र्ा 

१ Stay at 
School 
Nepal  

 
Junibesi's 
Girls  
Hostel 
Project,  

ष्ट्रवद्यालयर्ा 
छात्रावास 
भवन र्नर्ािण 

जनुबेसी 
र्ाध्यार्र्क 
ष्ट्रवद्यालयको ६ 
कोठे भवन 
र्नर्ािण 

सोलदुिुकसण्ड 
नगरपार्लका 
वडा निं. २, 
सोलखुुम्ब ु

चन्
र 

बह
ाद

रु 
श्रष्ठ
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८२
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२०
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२ People 
in Need/ 
Commini
ty Self 
Reliance 
Centre 

Durable 
Solution  

सर्न्वय दीगो 
सर्ािानर्खुी 
कायिक्रर् 
कायािन्वयन गनि 
राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण 
प्रार्िकरणलाई 
सहयोग गने । 
दीगो 
सर्ािानर्खुी 
कायिक्रर् 
कायािन्वयन गनि 
सरकारलाई 
सहयोग गने ।  
दीगो सर्ािानका 
लार्ग Flexible 
कायिक्रर् र्नर्ािण 
गने ।  

भकूम्प 
प्रभाष्ट्रवि ३१ 
श्वजल्ला  

रवु
व 

प्रस
ाद

 ि
र्ा

ि 

१७
%
 

८३
%
 

02
,9
9,
83

,
29

0
।

 

२ 
वष

ि 

 र्र्र्ि २०७५/०१/०२ को १०१ औिं बैठकका र्नणियहरु 
१ प्रार्िकरणर्ा पेि भएको भगूभिष्ट्रवदको अध्ययन प्रर्िवेदन बर्ोश्वजर् सिंलग्न ष्ट्रववरण 

अनसुारका २१८ (दईु सय अठार) िरिनीहरुलाई “जोश्वखर्यिु वस्िी पनुस्थािपना एविं 
स्थानान्िरण सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७३” र्ा उश्वल्लश्वखि प्राविान बर्ोश्वजर् जोश्वखर्यिु 
वस्िीका लाभग्राही कायर् गने । 

२ आगार्ी आर्थिक वषिका लार्ग कायिक्रर् ियार गदाि अबलम्बन गनुिपने भनी अथि 
र्न्त्रालयबाट प्रिप्त प्राथर्र्किा र्नदेिक सर्र्र्िको र्र्र्ि २०७४।१२।२० को र्नदेिन 
बर्ोश्वजर्को प्राथर्र्किा र भकूम्प प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्िी र्नयर्ावली, 
२०७२ को र्नयर् ३ बर्ोश्वजर्को प्राथर्र्किाक्रर्र्ा फरक देश्वखएकोले यसलाई र्नयर् 
अनकुुल हनुे गरी पररर्ाजिन गरी पेि गने । 

३ राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण,र्नदेिक सर्र्र्िको र्र्र्ि २०७४।१२।२० को १२औीँ 
बैठकको र्नणिय कायािन्वयन गने सम्बन्िर्ा १५ (पन्र) ददनर्भत्र Action Plan Matrix 
(Log frame Model) र्ा ियार गरी पेि गनि िपर्सल बर्ोश्वजर्को कायि सर्र्र्ि गठन 
गने । 

िपर्सल 
र्नर्र्त्त सश्वचव श्री राजरु्ान र्ानन्िर   -सिंयोजक 
सहसश्वचव श्री यर्लाल भसूाल     -सदस्य 
उपसश्वचव श्री ष्ट्रवजय राना    -सदस्य सश्वचव 

४ भकूम्प पश्चाि ्को पनुर्निर्ािणका लार्ग गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७२ को दफा (९) बर्ोश्वजर् सर्बश्वन्िि कायिकारी सर्र्र्ि सदस्यको र्सफाररि भई 
आएका सिंलग्न पररयोजना प्रस्िावहरु िोष्ट्रकएको र्ापदण्ड र्भत्र रही सम्बश्वन्िि स्थानीय 
िहसिंग सर्न्वय गरी कायािन्वयन गनि स्वीकृर्ि ददने । 
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 र्र्र्ि २०७५/०१/०४ को १०२ औिं बैठकका र्नणियहरु 
१ काठ िथा श्वस्टलबाट बर्नरहेका र बन्न े िरहरुको लार्ग न्यनिर् र्ापदण्ड सष्ट्रहि ियार 

पाररएको Light Timer /Steel Structure Manual स्वीकृि गने ।  
२ पनुर्निर्ािण सम्बन्िी गनुासो व्यवस्थापन कायिष्ट्रवर्ि, २०७४ को दफा ९ को उपदफा ५  

(ञ) अनसुार प्राप्त देहाय बर्ोश्वजर्का प्रवलीकरण लाभग्राहीहरुको गनुासोलाई पनुर्निर्ािण 
बगिर्ा सारी ि्याङ्क अिावर्िक गने। 

   

र्स निं . प्रबलीकरण 
लाभग्राहीको नार्थर 

स्थायी ठेगाना  सम्झौिा क्रर् निं . 

१ इन्रध्वज िार्ाङ् िेर्ाल गााँ.पा -३ (साष्ट्रवक सरर्थली गाष्ट्रवस 
वडा निं. -९) काभ्रपेलाञ्चोक  

R-24-80-9-0-
008 २ हररहर अर्िकारी रत्ननगर नगरपार्लका -४ श्वचिवन R-35-33-4-0-
014 ३ टेक बहादरु खड्का  पालङु्टार नगरपार्लका -१० गोरखा R-36-8-9-0-035 

४ लाल बहादरु खड्का  पालङु्टार नगरपार्लका -१० गोरखा R-36-8-9-0-034 
५  रत्ननगर नगरपार्लका -३ श्वचिवन R-35-33-3-0-

013 ६ गोर्ादेवी पडुासैनी  लर्लिपरु र्हानगरपार्लका -१६ (साष्ट्रवक वडाँ 
निं  .-१८ ), लर्लिपरु  

R-25-27-18-0-
029 

३ छुट िथा पनु जााँच सभेबाट MIS र्ा प्राप्त भई ष्ट्रवश्लषेणको प्रष्ट्रक्रयार्ा रहेको ि्याङ्कलाई 
प्राष्ट्रवर्िक रुपर्ा ष्ट्रवश्लषेण गने प्रयोजनको लार्ग केन्रीय गनुासो व्यवस्थापन सर्र्र्िबाट 
प्रस्िाष्ट्रवि Damage Grade Evaluation Form को ढााँचा स्वीकृि गने । छुट िथा पनु 
जााँच सभेको नर्िजालाई श्विघ्रिाश्विघ्र प्रकाश्विि गनि र छुट िथा पनु जााँच सभेको प्रष्ट्रक्रयार्ा 
छुट भएका िथा २०७४ साल र्िंर्सर सर्ान्िसम्र् दिाि भएका गनुासोहरुको सभेषणको 
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लार्ग ५ ददनर्भत्र आवश्यक व्यवस्थाकीय प्रबन्ि र्र्लाई र्छटो छररिो सर्यसीर्ा र्निािरण 
गरी गनुासो व्यवस्थापन र्हािाखाले पेि गने ।  

 र्र्र्ि २०७५/०१/२६ को १०३ औिं बैठकका र्नणियहरु 
१ राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको हाल भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान 

ष्ट्रविरण कायिष्ट्रवर्ि, 2073 र्ा िोष्ट्रकए बर्ोश्वजर् अनदुान ष्ट्रकस्िा र्सफाररिको व्यवस्था 
लार्ो िथा झन्झष्ट्रटलो भई लाभग्राहीलाई अनदुान ष्ट्रकस्िा प्राप्त गनि िेरै सर्य लाग्न े
भएकोले पनुर्निर्ािणको गर्िर्ा ष्ट्रढला ससु्िी भएको भन्ने लाभग्राहीहरुको गनुासो रही आएको 
छ । हाल देि सिंिीय सिंरचनार्ा गएको र र्नवािश्वचि स्थानीय िह स्थापना भई नयााँ 
सिंरचनार्ा कायि सम्पादन भईरहेको अवस्थालाई र्ध्यनजर गदै, स्था नीय िहलाई र्नजी 
आवास पनुर्निर्ािणर्ा पर्न श्वजम्रे्वार बनाई यस कायिलाई थप िीव्रिा ददन र्नजी आवास 
अनदुान रकर् स्थानीय िहर्ा प्रवाह गरी स्थानीय िहवाट ष्ट्रविरण हनु कायिष्ट्रवर्िर्ा सिंिोिन 
गनुिपने वाञ्छनीय भएको छ। 
2074 साल र्ाि र्ष्ट्रहनार्ा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण र स्थानीय िहका र्नवािश्वचि जन 
प्रर्िर्नर्िहरु र्बच भएको अन्िरष्ट्रक्रयार्ा स्थानीय िहले पनुर्निर्ािण कायिर्ा आफ्नो भरू्र्का 
र्ाग गरेका र्थए । साथै, राष्ट्रिय ष्ट्रवकास सर्स्या सर्ािान सर्र्र्िको ४१ औिं बैठकले 
र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरणको कायि स्थानीय िहवाट गराउन आवश्यक 
व्यवस्था र्र्लाउन भनी र्नदेिन ददएको छ । र्र्र्ि २०७४।१२।२० को राष्ट्रिय 
पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, र्नदेिक सर्र्र्िको बैठकबाट र्नजी आवास र्नर्ािण सम्बन्िी 
प्रकृयालाई थप सरलीकरण गनि र्ौजदुा काननु एविं कायिष्ट्रवर्िहरुर्ा आवश्यक सिंसोिन गने 
भनी र्नणिय भएको छ । 
र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण कायिष्ट्रवर्ि सिंिोिन र्न्त्रीपररषिाेेट गररनपुने  
हनु्छ । उि कायिष्ट्रवर्िर्ा अनदुान ष्ट्रविरणको कार्र्ा स्थानीय िहलाई श्वजम्रे्वार बनाउन 
र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण कायिष्ट्रवर्ि (दोस्रो सिंिोिन), २०७४ को र्स्यौदा 
र्श्वन्त्रपररषिा्ट स्वीकृर्ि हनुका लार्ग प्रिानर्न्त्री िथा र्न्त्रीपररषद्को कायािलयर्ा अनरुोि 
गरी पठाउने र्नणिय हनु पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल भई देहाय बर्ोश्वजर् र्नणिय 
गररयो: 
र्नणियहरु: 

१. र्नजी आवास पनुर्नर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण स्थानीय िह र्ाफि ि ष्ट्रविरण गररने ष्ट्रवषयर्ा 
र्सद्धान्ि सहर्र्ि रह्यो।  

२. र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरणर्ा प्रस्िाव गररएको सिंिोिनले राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण 
प्रार्िकरणका अन्य कायिष्ट्रवर्ि िथा दस्िावेजहरुर्ा सिंिोिन गनि आवश्यक भए नभएको 
अध्ययन गरी आवश्यक भएको सिंिोिनहरु ३ (िीन) ददनर्भत्र र्सफाररि गनि र्नम्न 
अनसुारको एक र्सफाररि सर्र्र्ि गठन गने।  
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िपर्सल 
डा. चन्र बहादरु शे्रष्ठ, कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य  -सिंयोजक 
श्री रवु प्रसाद िर्ाि, कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य  -सदस्य 
श्री प्रकाि थापा, सहसश्वचव    -सदस्य 
श्री कर्ान र्सिंह खत्री, उपसश्वचव (लेखा)         -सदस्य 
श्री चन्रकान्ि पौडेल, उपसश्वचव (कानून)         -सदस्य सश्वचव 

२ भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान प्राप्त गनि नसकी गनुासो दिाि गराएका 
भकूम्प प्रभाष्ट्रवि व्यश्विहरूको सम्बन्िर्ा कायिकारी सर्र्र्िको र्नणिय अनसुार छुट सभेषण 
र पनु जााँच र्नरीषण गरी ईश्विर्नयरहरूबाट यस प्रार्िकरणको (MIS) सूचना प्रणालीर्ा प्राप्त 
भएका गनुासाहरूको प्राष्ट्रवर्िकबाट छानष्ट्रवन गरी लाभग्राही कायर् गनि र्सफाररि भएका 
ष्ट्रववरणहरूको सम्बन्िर्ा पनुर्निर्ािण सम्बन्िी गनुासो व्यवस्थापन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 
2074 दफा 12 (१) वर्ोश्वजर् गदठि केन्रीय गनुासो व्यवस्थापन सर्र्र्िबाट र्सफाररि 
भइि आएका व्यश्विहरूलाइि लाभग्राही कायर् गनि आवश्यक भएको र यस भन्दा पष्ट्रहले नै 
"प्रवर्लकरणको लाभग्राही" भनी र्नणिय भएका व्यश्विहरूको र्नजी आवास प्रवलीकरणको 
प्रष्ट्रक्रयाबाट सम्पन्न गनि नसष्ट्रकने कारणबाट "पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा" पररवििन गनि उपयिु 
भएकोले पररवििन गररददन भनी ष्ट्रवर्भन्न स्थानीय िहबाट प्राष्ट्रवर्िक प्रर्िवेदन सष्ट्रहि 
र्सफाररि भइि आएकोले र्नजहरूलाइि प्रवलीकरण लाभग्राहीको सूचीबाट हटाइि पनुर्निर्ािण 
लाभग्राहीर्ा पररवििन गनि आवश्यक देश्वखएकोले र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण 
(पष्ट्रहलो सिंिोिन) कायिष्ट्रवर्ि, २०७३ को दफा 3 (1क) बर्ोश्वजर् लाभग्राही कायर् गनि 
केन्रीय गनुासो सर्र्र्िबाट पनुर्निर्ािण सम्बन्िी गनुासो व्यवस्थापन कायिष्ट्रवर्ि, 2074 को 
दपफा 12 (3क) बर्ोश्वजर् र्सफाररि भएको र ष्ट्रवर्भन्न स्थानीय िहबाट लाभग्राही 
पररवििन गररददन र्सफाररि भई आएकोले लाभग्राही पररवििन गनुि पने नै देश्वखन्छ ।  
छुट िथा पनु जााँच सभेषणबाट प्राप्त गनुासाहरूको छानष्ट्रवनबाट लाभग्राही कायर् गनुि पने 
देश्वखएका गनुासो किािहरूलाइि लाभग्राही कायर् गरी र्नजहरूसाँग र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको 
लार्ग अनदुान सम्झौिा गनि स्थानीय िहलाइि र्नदेिन सरे्ि पठाउन ु पने देश्वखएको िथा 
प्रवलीकरणको सूचीर्ा परेका लाभग्राहीहरूको आवास प्रवलीकरण हनु नसकी पनुर्निर्ािण 
गनुि पने भएकोले लाभग्राही पररवििन गनुि पने देश्वखएको भनी पेि भएको प्रस्िाव उपर 
छलफल हुाँदा देहाय बर्ोश्वजर् र्नणिय गररयो: 
र्नणियहरु: 
१. छुट िथा पनुजााँच सभेषणबाट प्राप्त ि्यािंकहरूको छानष्ट्रवन गरी प्राप्त  ष्ट्रवर्भन्न 

श्वजल्लाका सिंलग्न िार्लका 1 र्ा उल्लेश्वखि 6 वटा गाउाँपार्लकाका १,१९१ 
गनुासोकिािलाइि पनुर्निर्ािण लाभग्राही, २७६ गनुासोकिािलाइि बहसु्वार्र्त्वको पनुर्निर्ािण 
लाभग्राही र ५९० गनुासोकिािलाइि प्रवलीकरण लाभग्राही कायर् गने । 
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२. ष्ट्रवर्भन्न स्थानीय िहबाट प्रवलीकरणर्ा परेका सिंलग्न िार्लका २ र्ा उल्लेश्वखि 22 
जना लाभग्राहीहरुको िर भत्काई पनुर्निर्ािण गनुि पने भएको भनी र्सफाररि भई 
आएकोले र्नजहरुलाई प्रवलीकरणबाट पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा पररवििन गने । 

३. छुटसभेषण िथा पनुजााँच र्नररषणबाट प्राप्त ष्ट्रववरणको प्रारश्वम्भक ष्ट्रवश्लषेण गरी 
प्रवलीकरण लाभग्राही कायर् गनि र्सफाररि भएका भकूम्प प्रभाष्ट्रवि 14 श्वजल्लाका 
3890 जना गनुासोकिािलाइि प्रवलीकरण लाभग्राहीका रूपर्ा सूश्वचकृि गने । 

४. पष्ट्रहचान भएका लाभग्राहीहरूसिंग र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान सम्झौिा गदाि 
भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण कायिष्ट्रवर्ि (पष्ट्रहलो सिंिोिन), 
2073 र्ा उल्लेश्वखि प्राविानका साथै देहायर्ा उल्लेख भए बर्ोश्वजर्  
गने । 

(क) छुट सभे िथा पनुजााँच सभेषणबाट लाभग्राही (Probable Beneficiary) र 
वहसु्वार्र्त्व (Potential Beneficiary)  भनी र्नणिय भएका लाभग्राहीहरूको हकर्ा 
सम्झौिा गदािका बखि र्नम्न आिारर्ा यकीन गरेर र्ात्र सम्झौिा गने । 

1. लाभग्राही (Probable beneficiary) बहसु्वार्र्त्व लाभग्राही  (Potential 
Beneficiary) वा र्नजको एकापररवारको सदस्यको नार्र्ा सोही स्थान वा नेपाल 
राज्यभर अको बस्न योग्य िर नभएको यकीन गरी िर नभएकोर्ा र्ात्र आवश्यक 
प्रर्ाण र्लइि सम्झौिा गने । 

2. वहसु्वार्र्त्व (Potential Beneficiary) को सम्झौिा गदाि र्र्र्ि 2072 साल वैिाख 
12 गिे अगावै अिंिवण्डा भइि छुष्ट्रट्टर्भन्नै बसेको र्ालपोि कायािलयर्ा भएको 
अिंिवण्डाको कागज पेि गरेपर्छ र्ात्र  सम्झौिा गने, िर अिंिवण्डा कागज अड्डाबाट 
पाररि नगरेको भएिापर्न २०७२ वैिाख १२ गिे अगावै र्ानो छुष्ट्रट्टई छुटै्ट िर बनाई 
बसेको भनी सम्बश्वन्िि स्थानीइ िहले र्सफाररि गरेको रहेछ भने छुष्ट्रट्टर्भन्न भई अलग-
अलग िर बनाई बसोबास गरेको सजिर्र्न र्चुलु्का सरे्िको आिारर्ा अनदुान 
सम्झौिा गने । 

3. एक भन्दा बढी िर भएका व्यश्वि लाभग्राहीर्ा परेको भएिा पर्न र्नजको अको बस्न 
योग्य िर भएर्ा सम्झौिा नगरी र्नजको नार् लाभग्राहीबाट हटाउने । 

(ख) सम्बश्वन्िि लाभग्राही ष्ट्रवदेिर्ा रहेको अवस्थार्ा सम्बश्वन्िि स्थानीय िहले र्सफाररि 
सरे्ि गरेको र्नजको र्न्जरुीनार्ाका आिारर्ा हकवाला (श्रीर्ान वा श्रीर्िी वा 
एकािरको नश्वजकको हकवाला) व्यश्विसिंग सम्झौिा गने र र्नजले नै रकर् र्नकासा 
र्लन सक्न े गरी सम्बश्वन्िि स्थानीय िहले र्सफाररि गरेको आिारर्ा कारोबार गने 
सम्बश्वन्िि बैंकले रकर् भिूानी गररददने । 

(ग) अको बस्न योग्य िर भएका देश्वखएका लाभग्राहीसिंग यसअश्वि सम्झौिा भइि कुनै ष्ट्रकस्िा 
रकर् उपलब्ि गराइएको भएिापर्न सो सम्झौिा रद्द गरी भिूानी भएको रकर् ष्ट्रफिाि 
र्लई राजि दाश्वखला गराउने र ष्ट्रफिाि नगनेको हकर्ा सरकारी बािंकी सरह असलु 
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उपर गनि सम्बश्वन्िि श्वजल्ला प्रिासन कायािलर्ा सरे्ि लेखी सो व्यहोरा राष्ट्रिय 
पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणर्ा पठाउने । 

३ २०७२ सालको भकूम्प पश्चाि ् र्नजी आवास पनुर्निर्ािण गनि भकूम्प प्रभाष्ट्रवि कर्िपय 
श्वजल्लाहरुर्ा र्नर्ािण सार्ग्रीहरु (ढुङ्गा, बालवुा,इट्टा, र्सरे्न्ट, छड आदद) को अभाव िथा 
रू्ल्य बषृ्ट्रद्ध भईरहेका कारण बैकश्वल्पक प्रष्ट्रवर्िको खोजी गने क्रर्र्ा ढुङ्गा वाइट्टाको 
ष्ट्रवकल्पर्ा सश्वजलै उपलब्ि हनुे र्ाटो प्रयोग गरीसैर्नक बिंकर र बाढी र्नयन्त्रणर्ा सरे्ि 
िलुनात्र्क रुपर्ा सस्िो र सश्वजलोसाँग प्रयोग गनि सष्ट्रकन े Earthbag Technology 
सफलिा पूविक प्रयोग गररएकोछ।Earthbag Technology लाई भकूम्प प्रर्िरोिक 
भवनर्ा पर्न प्रयोग गनि सष्ट्रकने प्राष्ट्रवर्िक रुपर्ा पर्न पषु्ट्रष्ट भएको छ । 
भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण कायिष्ट्रवर्ि, २०७३को दफा ४ 
को उपदफा ४ बर्ोश्वजर् भकूम्प प्रर्िरोर्ि र्नजी आवासहरुको र्डजाईन िथा र्नर्ािण 
सम्बन्िी र्ापदण्ड िजुिर्ा गनिका लार्ग कायिकारी सर्र्र्िको र्र्र्ि २०७३/११/१५ को 
४९औ बैठकको र्नणियानसुार राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणका कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य डा. 
हरररार् पराजलुीको सिंयोजकत्वर्ा भकूम्प प्रर्िरोर्ि र्नजी आवास र्ापदण्ड र्निािरण 
सर्र्र्िको गठन भएको र उि सर्र्र्िको र्र्र्ि २०७४/१२/२८ र्ा बसेको बैठकले 
Earthbag Technologyबाट र्नर्ािण हनुे र्नजी आवासको लार्गियार गरी पेि गरेको 
Design िथा Drawingर्स्यौदा उपरछलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो: 
र्नणिय: 
भकूम्प प्रर्िरोर्ि र्नजी आवास र्ापदण्ड र्निािरण सर्र्र्िबाट र्सफाररिसाथ पेि भएको 
Earthbag Technology बाट र्नर्ािण हनुे र्नजी आवासको Design िथा Drawing 
स्वीकृि गने । 

४ पनुर्निर्ािण सम्बन्िी कायिप्रभावकारी रुपर्ा सिंचालन गनि Chain of Commandराष्ट्रिय 
पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण र्ािहि राखी सम्पन्न गनि २०७४/१२/२० को राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण 
प्रार्िकरण, र्नदेिक सर्र्र्िको बैठकद्धारा पररर्ाश्वजिि सिंरचना अनरुुप सम्पदा पनुर्निर्ािण 
बाहेकका कायिहरु राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको र्ािहिर्ा आई सिंचालन भईरहेकोर्ा 
एर्सयाली र्बकास बैंकको सहयोगर्ा Earthquake Emergency Assistance 
Projectअन्िगिि सडक ष्ट्रवभागद्धारा सिंचार्लििीन सडक आयोजनाहरु र्ात्र यस पनु सिंरचना 
भन्दा बाष्ट्रहर रहेकोले यसलाई पर्न यसै र्ािहिर्ा राखी सिंचालन गररन ुउपयिु देश्वखन्छ । 
आयोजनाको अवस्था चौर्ार्सक रुपर्ा प्रर्िवेदनको रुपर्ा र्ात्र प्राप्त हनुे गरेको हुाँदा 
आयोजनार्ा भईरहेको ष्ट्रढलाई सम्बन्िी सर्ीषा गरी नयााँ कायियोजना बनाई अश्वि बढ्न ु
पनेर्ा सो सम्बन्िी केही पहल नभएको रउि आयोजनाहरुको कायि ससु्ि र अप्रभावकारी 
भएको भन्ने जनगनुासो ष्ट्रवर्भन्न पत्र पर्त्रका िथा जनप्रर्िर्निीहरु र्ाफि ि पटक पटक प्रकट 
भएकोले उि आयोजनालाई प्रार्िकरणको र्नगरानीर्ा राखी चसु्ि बनाउन जरुरी  रहेको 
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रयस सम्बन्िर्ा ADBले पर्न पटक पटक चासो व्यि गरररहेको छ । 
र्नर्ािणार्िन सडक आयोजनाहरुको ७५% भन्दा बढीसर्य व्यर्िि भईसक्दा पर्न भौर्िक 
प्रगिी भने २५% र्ात्र रहेकोले प्रार्िकरणको कायिकालर्भतै्र आयोजनाको र्नर्ािण कायि 
सम्पन्न गनि उि आयोजना र त्यहााँ कायिरि जनिश्विलाई यसै प्रार्िकरणको र्ािहिर्ा 
राखी कायािन्वयन गर्िलाई िीव्रिा ददन आवश्यक देश्वखएकोले उि आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय 
पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण र्ािहिर्ा ल्याउने र्नणाियाथि नेपाल सरकार (र्श्वन्त्रपररषद्) र्ा प्रस्िाव 
पेि गनिका लार्ग प्रिानर्न्त्री िथा र्श्वन्त्रपररषद्को कायािलयर्ा अनरुोि गरी 
पठाउनेस्वीकृर्िहनु पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल भई देहाय अनसुारको र्नणिय गररयो: 
र्नणिय: 
एर्सयाली र्बकास बैंक(ADB) को ऋण सहयोगर्ा सिंचार्लि Earthquake Emergency 
AssistanceProjectअन्िगििको सडक आयोजनाहरु िथा आयोजनार्ा कायिरि 
जनिश्विसरे्िराष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण र्ािहिर्ा ल्याउने र्नणिय हनुको लार्ग नेपाल 
सरकार (र्श्वन्त्रपररषद्) र्ा प्रस्िाव पेि गनि प्रिानर्न्त्री िथा र्श्वन्त्रपररषद्को कायािलयर्ा 
अनरुोि गरी पठाउने । 

िार्लका-1 
छुट िथा पनु जााँच सभेषणबाट प्राप्त ि्यािंङ्कको छानष्ट्रवन गरी प्राप्त लाभग्राही कायर् गनुि पने 
ष्ट्रववरण 

क्र. 
सिं. 

श्वजल्ला गा.पा./न.पा. लाभग्राही 
बहसु्वार्र्त्व 
लाभग्राही 

जम्र्ा 
पनुर्निर्ािण 
लाभग्राही 

जम्र्ा 
प्रबलीकरण 
लाभग्राही 

१. िाददङ्ग 
थाके्र 
गाउाँपार्लका 

178 15 193 134 

२. दोलखा 
र्बग ु
गाउाँपार्लका 

509 88 597 23 

३. काभ्रपेलाञ्चोक 
बेथानचोक 
गाउाँपार्लका 

255 49 304 350 

४. ओखलढुिंगा 
श्वचसङ्खुगढी 
गाउाँपार्लका 

38 0 38 51 

५. ओखलढुिंगा 
श्वखश्वजदेम्बा 
गाउाँपार्लका 

61 4 65 25 

६. र्सन्िपुाल्चोक 
बलेफी 
गाउाँपार्लका 

150 120 270 7 

 जम्र्ा 1191 276 1467 590 
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िार्लका निं. -२ 
ष्ट्रवर्भन्न स्थानीय िहबाट प्रवर्लकरण लाभग्राहीबाट पणुि लाभग्राहीर्ा कायर् गनि 
र्सफाररि भएका लाभग्राहीहरूको ष्ट्रववरण  
र्स.निं. प्रबलीकरण 

लाभग्राहीको 
नार्थर 

स्थायी ठेगाना सम्झौिा क्रर् निं. 

१. लक्ष्र्ी लार्ा पााँचखाल नगरपार्लका-५, 
काभ्रपेलाञ्चोक 

R-24-66-1-0-012 

२. रार्बहादरु िार्ाङ पााँचखाल नगरपार्लका-५, 
काभ्रपेलाञ्चोक 

R-24-66-1-0-011 

३. सानकुान्छा िार्ाङ पााँचखाल नगरपार्लका-५, 
काभ्रपेलाञ्चोक 

R-24-66-1-0-007 

४. रािाकृष्ण 
सापकोटा 

पााँचखाल नगरपार्लका-५, 
काभ्रपेलाञ्चोक 

R-24-66-3-0-011 

५. बिुन िार्ाङ पााँचखाल नगरपार्लका-५, 
काभ्रपेलाञ्चोक 

R-24-66-1-0-008 

६. ददपक चौलागाइं पााँचखाल नगरपार्लका-५, 
काभ्रपेलाञ्चोक 

R-24-66-2-0-001 

७. केिवप्रसाद ढुिंगाना पााँचखाल नगरपार्लका-५, 
काभ्रपेलाञ्चोक 

R-24-66-3-0-010 

८. टिंकेिर शे्रष्ठ पााँचखाल नगरपार्लका-५, 
काभ्रपेलाञ्चोक 

R-24-66-3-0-014 

९. रार्बहादरु 
ष्ट्रविकर्ाि 

पााँचखाल नगरपार्लका -५ , 
काभ्रपेलाञ्चोक 

R-24-66-2-0-005 

१०. छत्रबहादरु सनुार पााँचखाल नगरपार्लका -५ , 
काभ्रपेलाञ्चोक 

R-24-66-3-0-005 

११. डम्बरबहादरु 
अछछार्ी 

पााँचखाल नगरपार्लका -५ , 
काभ्रपेलाञ्चोक 

R-24-66-3-0-002 

१२. राज ुसनुार पााँचखाल नगरपार्लका -५ , 
काभ्रपेलाञ्चोक 

R-24-66-3-0-007 

१३. कर्लबहादरु ष्ट्रवक पााँचखाल नगरपार्लका-५, 
काभ्रपेलाञ्चोक 

R-24-66-3-0-008 
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१४. कृष्णबहादरु सनुार पााँचखाल नगरपार्लका-५, 
काभ्रपेलाञ्चोक 

R-24-66-3-0-016 

१५. कान्छो सनुार पााँचखाल नगरपार्लका-५, 
काभ्रपेलाञ्चोक 

R-24-66-3-0-006 

१६. रै्या शे्रष्ठ पााँचखाल नगरपार्लका-५, 
काभ्रपेलाञ्चोक 

R-24-66-2-0-003 

१७. इन्रबहादरु 
अछछार्ी 

पााँचखाल नगरपार्लका-५, 
काभ्रपेलाञ्चोक 

R-24-66-3-0-009 

१८. कर्ल र्र्जार पााँचखाल नगरपार्लका-५, 
काभ्रपेलाञ्चोक 

R-24-66-3-0-015 

१९. ष्ट्रवर बहादरु र्र्जार पााँचखाल नगरपार्लका-५, 
काभ्रपेलाञ्चोक 

R-24-66-3-0-003 

२०. प्ररे्बहादरु सनुवुार चम्पादेवी गाउाँपार्लका-९ 
(साष्ट्रवक ष्ट्रवलन्द ु गा.ष्ट्रव.स.), 
ओखलढुिंगा 

R-12-10-9-0-002 

२१. नरहरर दजी चम्पादेवी गाउाँपार्लका-९ 
(साष्ट्रवक ष्ट्रवलन्द ु गा.ष्ट्रव.स.), 
ओखलढुिंगा 

R-12-10-7-0-002 

२२. डोलकुर्ारी चौरेल चम्पादेवी गाउाँपार्लका-९ 
(साष्ट्रवक ष्ट्रवलन्द ु गा.ष्ट्रव.स.), 
ओखलढुिंगा 

R-12-10-7-0-001 

 

 र्र्र्ि २०७५/०२/११ को १०४ औिं बैठकका र्नणियहरु 

१ भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान प्राप्त गनि नसकी गनुासो दिाि गराएका 
भकूम्प प्रभाष्ट्रवि व्यश्विहरूको सम्बन्िर्ा कायिकारी सर्र्र्िको र्नणिय अनसुार छुट सभेषण 
र पनुजाँच र्नररषण गरी इश्वन्जर्नयरहरूबाट MIS र्ा प्राप्त भएका गनुासाहरूको 
प्राष्ट्रवर्िकबाट छानष्ट्रवन गरी लाभग्राही कायर् गनि र्सफाररि भएका ष्ट्रववरणहरूको 
सम्बन्िर्ा पनुर्निर्ािण सम्बन्िी गनुासो व्यवस्थापन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 2074 दफा 
12(१) बर्ोश्वजर् गदठि केन्रीय गनुासो व्यवस्थापन सर्र्र्िबाट र्सफाररि भइि आएका 
व्यश्विहरूलाइि लाभग्राही कायर् गनुिपने भएको ।र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण 
(पष्ट्रहलो सिंिोिन) कायिष्ट्रवर्ि, २०७३ को दफा 3 (1क) बर्ोश्वजर् लाभग्राही कायर् गनि 
केन्रीय गनुासो सर्र्र्िबाट पनुर्निर्ािण सम्बन्िी गनुासो व्यवस्थापन कायिष्ट्रवर्ि, 2074 को 
दफा 12 (3क) वर्ोश्वजर् र्सफाररि भएको र ष्ट्रवर्भन्न स्थानीय िहबाट लाभग्राही पररवििन 
गररददन र्सफाररि भई आएकोले लाभग्राही पररवििन गनुिपने नै देश्वखन्छ । 
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छुट िथा पनुजाँच सभेषणबाट प्राप्त गनुासाहरूको छानष्ट्रवनबाट लाभग्राही कायर् गनुिपने 
देश्वखएका गनुासोकिािहरूलाइि लाभग्राही कायर् गरी र्नजहरूसाँग र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको 
लार्ग अनदुान सम्झौिा गनि स्थानीय िहलाइि र्नदेिन सरे्ि पठाउन ु पने देश्वखएको िथा 
प्रवलीकरणको सूचीर्ा परेका लाभग्राहीहरूको आवास प्रवलीकरण हनु नसकी पनुर्निर्ािण 
गनुिपने भएकोले लाभग्राही पररवििन गनुिपने देश्वखएको भनी पेि भएको प्रस्िाव उपर 
छलफल हुाँदा देहाय बर्ोश्वजर् र्नणिय गररयो: 
र्नणियहरु: 
छुट िथा पनुजााँच सभेषणबाट प्राप्त ि्याङ्कहरूको छानष्ट्रवन गरी प्राप्तष्ट्रवर्भन्न श्वजल्लाका 
सिंलग्न िार्लका १ र्ा उल्लेश्वखि १6 वटा स्थानीय िहका 3283 गनुासोकिािलाइि 
पनुर्निर्ािण लाभग्राही (Probable beneficiary), 594 गनुासोकिािलाइि सम्भाव्य 
(Potential beneficiary) पनुर्निर्ािण लाभग्राही र 1021 गनुासोकिािलाइि 
प्रवलीकरण(Retrofitting beneficiary) लाभग्राही कायर् गने। 
क. छुट सभे िथा पनुजााँच सभेषणबाट लाभग्राही (Probable Beneficiary) र 

बहसु्वार्र्त्व (Potential Beneficiary)  भनी र्नणिय भएका लाभग्राहीहरूको हकर्ा 
सम्झौिा गदािका बखि र्नम्न आिारर्ा यकीन गरेर र्ात्र सम्झौिा गने । 
1. लाभग्राही (Probable beneficiary) बहसु्वार्र्त्व लाभग्राही  (Potential 

Beneficiary) वा र्नजको एकापररवारको सदस्यको नार्र्ा सोही स्थान वा नेपाल 
राज्य भर अको बस्न योग्य िर नभएको यकीन गरी नभएकोर्ा र्ात्र आवश्यक 
प्रर्ाण र्लइि सम्झौिा गने । 

2. बहसु्वार्र्त्व (Potential Beneficiary) को सम्झौिा गदाि र्र्र्ि 2072 साल 
वैिाख 12 गिे अगावै अिंि वण्डा भइि छुष्ट्रट्टइि र्भन्न बसेको र्ालपोि कायािलयर्ा 
भएको अिंि वण्डाको कागज पेि गरे पर्छ र्ात्र  सम्झौिा गने, िर अिंिवण्डा 
कागज अड्डाबाट पाररि नगरेको भएिापर्न २०७२ वैिाख १२ गिे अगावै र्ानो 
छुष्ट्रट्टई छुटै्ट िर बनाई बसेको रहेछ भने छुष्ट्रट्टर्भन्न भई अलग-अलग िर बनाई 
बसोबास गरेको सजिर्र्न र्चुलु्काको आिारर्ा अनदुानसम्झौिा गने ।  

3. एक भन्दा बढी िर भएका व्यश्वि लाभग्राहीर्ा परेको भएिापर्न र्नजको अको बस्न 
योग्य िर भएर्ा सम्झौिा नगरी र्नजको नार् लाभग्राहीबाट हटाउन र्सफाररि गरी 
पठाउने । 

ख. सम्बश्वन्िि लाभग्राही ष्ट्रवदेिर्ा रहेको अवस्थार्ा र्नजको र्न्जरुीनार्ाका आिारर्ा 
हकवाला (श्रीर्ान वा श्रीर्र्ि वा एकािरको नश्वजकको हकवाला) व्यश्विसाँग सम्झौिा 
गने र र्नजले नै रकर् र्नकासा र्लन सक्ने गरी सम्बश्वन्िि स्थानीय िहले र्सफाररि 
गरेको आिारर्ा बैंकले रकर् भिूानी गरी ददने । 

ग. अको बस्न योग्य िर भएका देश्वखएका लाभग्राहीसाँग यसअश्वि सम्झौिा भइि कुनै ष्ट्रकस्िा 
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रकर् उपलब्ि गराइएको भए पर्न सो सम्झौिा रद्ध गरी भिूानी भएको रकर् ष्ट्रफिाि 
र्लने र ष्ट्रफिाि नगनेको हकर्ा सरकारी बााँकी सरह असलु उपर गनि सम्बश्वन्िि श्वजल्ला 
प्रिासन कायािलर्ा लेखी सो व्यहोरा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणर्ा पठाउने । 

२ भकूम्प पश्चाि ्को पनुर्निर्ािणको अर्भयानर्ा गैरसरकारी षेत्रलाई सिंलग्न गराउने उद्देश्यले 
पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैरसरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ 
प्रचलनर्ा रहेकोछ । यसै कायिष्ट्रवर्िर्ा आिाररि रहेर राष्ट्रिय गैरसरकारी सिंस्थाबाट 
ष्ट्रवद्यालय िथा स्वास््यचौकी भवन र्नर्ािण गने उद्देश्यले र्नवेदन प्राप्त भएको छ । 
ष्ट्रवद्यालय िथा स्वास््यचौकी भवन पनुर्निर्ािणर्ा सहयोग गने ष्ट्रवषय प्रार्िकरणको 
प्राथर्र्किार्भत्र पने भएकोले प्रस्िाष्ट्रवि पररयोजनाहरुका सम्बन्िर्ा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण 
प्रार्िकरण, केन्रीय आयोजना कायािन्वयन ईकाइ (श्विषा) ज्ञानेिर र स्वास््य र्न्त्रालय, 
आयोजना सर्न्वय इकाई, ििंखर्लु लर्लिपरुका साथै ष्ट्रवज्ञ सदस्य डा.चन्र बहादरु शे्रष्ठबाट 
सरे्ि र्सफाररि प्राप्त भएको र यो आयोजना स्वीकृर्िका लार्ग कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि 
गने भनी यस प्रार्िकरणको र्र्र्ि २०७५।०१।२८ (नेपाल जेसइुट सोसाइटी), 
२०७५।०२।०७ (Good Hands Nepal र पिुली सहयोग योजना), 
२०७५।०२।०९ (नेपाल रेडक्रस सोसाइटी)र २०७५।०२।११(गोखािफाउन्डेसन 
नेपाल) को नेपाल सरकार (सश्वचवस्िर)र्नणिय सरे्ि भएको।भकूम्प पश्चाि ्को पनुर्निर्ािणका 
लार्ग गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ को दफा (९) बर्ोश्वजर् 
सम्बश्वन्िि कायिकारी सर्र्र्ि सदस्यको र्सफाररि भई आएका सिंलग्न पररयोजना प्रस्िावहरु 
उपर भएको छलफल पश्चाि ् िोष्ट्रकएको र्ापदण्डर्भत्र रही सम्बश्वन्िि स्थानीय िहसाँग 
सर्न्वय गरी कायािन्वयन गनि स्वीकृर्ि ददने र्नणिय गररयो । 
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३ पिुली 
सहयोग 
योजना  

BHP-Palep 
School 
Reconstruct
ion Project 

श्विषा श्री पालेप आिारभिू 
र्बिालयको ४ कोठे  
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िार्लका -१  

छुट िथा पनुजाचँ सभेषणबाट प्राप्त ि्याङ्कको छानष्ट्रवन गरी प्राप्त लाभग्राही कायर् गनुिपने 
ष्ट्रववरण 

क्र.सिं. श्वजल्ला गा.पा./न.पा. पनुर्निर्ािण 
लाभग्राही 

सम्भाव्य 
लाभग्राही 

जम्र्ा 
पनुर्निर्ािण 
लाभग्राही 

जम्र्ा 
प्रबलीकरण 
लाभग्राही 

1.  िाददङ्ग 
रुबी भ्याली 
गाउाँपार्लका 

265 46 311 109 

2.  दोलखा कार्लञ्चोक 
गाउाँपार्लका 

527 188 715 28 

3.  गोरखा र्सराञ्चोक 
गाउाँपार्लका 

371 62 433 597 

4.  र्सन्िलुपाल्चोक भोटेकोिी 
गाउाँपार्लका 

235 27 262 41 

5.  र्सन्िलुपाल्चोक बाह्रष्ट्रवसे गाउाँपार्लका 146 39 185 5 

6.  र्सन्िलुपाल्चोक हेलम्ब ुगाउाँपार्लका 183 1 184 10 

7.  र्सन्िलुपाल्चोक जगुल गाउाँपार्लका 72 36 108 3 

8.  रसवुा गोसाइकुण्ड 
गाउाँपार्लका 

196 10 206 23 

9.  रसवुा कार्लका गाउाँपार्लका 202 25 227 10 
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10.  रसवुा नौकुण्ड गाउाँपार्लका 82 36 118 14 

11.  रसवुा पावििीकुण्ड 
गाउाँपार्लका 

181 3 184 28 

12.  रसवुा उत्तरगया 
गाउाँपार्लका 

116 6 122 12 

13.  नवुाकोट ष्ट्रवदरु नगरपार्लका 555 109 664 40 

14.  ओखलढुिंगा र्लख ुगाउाँपार्लका 152 6 158 101 

जम्र्ा 3283 594 3877 1021 
 

 र्र्र्ि २०७५/०२/१८ को १०५ औिं बैठकका र्नणियहरु 

१ भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान प्राप्त गनि नसकी गनुासो दिाि गराएका 
भकूम्प प्रभाष्ट्रवि व्यश्विहरूको सम्बन्िर्ा कायिकारी सर्र्र्िको र्नणिय अनसुार छुट सभेषण 
र पनुजाँच र्नररषण गरी इश्वन्जर्नयरहरूबाट MIS र्ा प्राप्त भएका गनुासाहरूको 
प्राष्ट्रवर्िकबाट छानष्ट्रवन गरी लाभग्राही कायर् गनि र्सफाररि भएका ष्ट्रववरणहरूको 
सम्बन्िर्ा पनुर्निर्ािण सम्बन्िी गनुासो व्यवस्थापन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 2074 दफा 
12(१) बर्ोश्वजर् गदठि केन्रीय गनुासो व्यवस्थापन सर्र्र्िबाट र्सफाररि भइि आएका 
व्यश्विहरूलाइि लाभग्राही कायर् गनुिपने भएको ।र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण 
(पष्ट्रहलो सिंिोिन) कायिष्ट्रवर्ि, २०७३ को दफा 3 (1क) बर्ोश्वजर् लाभग्राही कायर् गनि 
केन्रीय गनुासो सर्र्र्िबाट पनुर्निर्ािण सम्बन्िी गनुासो व्यवस्थापन कायिष्ट्रवर्ि, 2074 को 
दफा 12 (3क) वर्ोश्वजर् र्सफाररि भएको छ । 
छुट िथा पनुजाँच सभेषणबाट प्राप्त गनुासाहरूको छानष्ट्रवनबाट लाभग्राही कायर् गनुिपने 
देश्वखएका गनुासोकिािहरूलाइि लाभग्राही कायर् गरी र्नजहरूसाँग र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको 
लार्ग अनदुान सम्झौिा गनि स्थानीय िहलाइि र्नदेिन गनुिपने देश्वखएको भनी पेि भएको 
प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहाय बर्ोश्वजर् र्नणिय गररयो: 
र्नणियहरु: 
छुट िथा पनुजााँच सभेषणबाट प्राप्त ि्याङ्कहरूको छानष्ट्रवन गरी प्राप्तष्ट्रवर्भन्न श्वजल्लाका 
सिंलग्न िार्लका १ र्ा उल्लेश्वखि १३ वटा स्थानीय िहका 1583 गनुासोकिािलाइि 
पनुर्निर्ािण लाभग्राही (Probable beneficiary), 495 गनुासोकिािलाइि सम्भाव्य 
(Potential beneficiary) पनुर्निर्ािण लाभग्राही र 263 गनुासोकिािलाइि 
प्रवलीकरण(Retrofitting beneficiary) लाभग्राही कायर् गने। 

२ भकूम्प पश्चाि ्को पनुर्निर्ािणको अर्भयानर्ा गैरसरकारी षेत्रलाई सिंलग्न गराउने उद्देश्यले 
पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैरसरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ 
प्रचलनर्ा रहेकोछ । यसै कायिष्ट्रवर्िर्ा आिाररि रहेर र्नम्नानसुारका राष्ट्रिय गैरसरकारी 
सिंस्थाबाट ष्ट्रवद्यालय भवन र्नर्ािण गने उद्देश्यले र्नवेदन प्राप्त भएको छ।  
प्रस्िाष्ट्रवि ष्ट्रवद्यालय भवन र्नर्ािण गने पररयोजनाहरुका सम्बन्िर्ा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण 
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प्रार्िकरण, केन्रीय आयोजना कायािन्वयन ईकाइ (श्विषा), ज्ञानेिरका साथै र्बज्ञ सदस्य डा 
श्री चन्र बहादरु शे्रष्ठ सरे्िबाट र्र्र्ि २०७५ जेष्ठ ८ र्ा सकरात्र्क राय सष्ट्रहि र्सफाररि 
प्राप्त भएको छ । 
भकूम्प पश्चाि ्को पनुर्निर्ािणका लार्ग गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७२ को दफा (९) बर्ोश्वजर् सम्बश्वन्िि कायिकारी सर्र्र्ि सदस्यको र्सफाररि भई 
आएका सिंलग्न पररयोजना प्रस्िावहरु उपर भएको छलफल पश्चाि ्िोष्ट्रकएको र्ापदण्डर्भत्र 
रही सम्बश्वन्िि स्थानीय िहसाँग सर्न्वय गरी कायािन्वयन गनि स्वीकृर्ि ददने र्नणिय  
गररयो । 
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१ Caritas 
Nepal  

School 
Reconstruction 
support to 
earthquake 
Affected 
Communities.  
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३ २०७४ साल र्िंर्सर र्सान्िसम्र् ष्ट्रवर्भन्न स्थानीय िहर्ा दिाि भएका १,२२,७२५ 
गनुासोहरु सम्बोिन गने र्सलर्सलार्ा MIS र्ा अपलोड गने कायि भइिरहेको उि 
गनुासोहरुको सम्बोिनको लार्ग सविप्रथर् इश्वन्जर्नयरहरुबाट ि्याङ्कको पनुरावलोकन 
(Review) गनुिपने भएको हुाँदा हाल छुट िथा पनु जााँच सभेको ष्ट्रवश्लषेण कायिर्ा यस 
प्रार्िकरणर्ा कायिरि इश्वन्जर्नयरहरु िथा थप इश्वन्जर्नयरहरु काजर्ा र्लइि गने कायियोजना 
रहेको र सर्यसीर्ा र्निािरण गरी पेि गने भन्ने कायिकारी सर्र्र्िको १०२औिं बैठकले 
र्नदेिन गरेको एविंराष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, केन्रीय गनुासो व्यवस्थापन सर्र्र्िको र्र्र्ि 
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२०७५।०२।१६ गिेको बैठकले र्िंर्सर र्सान्िसम्र् दिाि भएका गनुासोहरुको 
सम्बोिनगनि ियार गरेको कायििार्लका स्वी कृर्िका लार्ग कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि भएको 
प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा िार्लका-२ बर्ोश्वजर्को कायििार्लका स्वीकृि गने र्नणिय  
गररयो ।  
िार्लका -१  

छुट िथा पनुजाचँ सभेषणबाट प्राप्त ि्याङ्कको छानष्ट्रवन गरी प्राप्त लाभग्राही कायर् गनुिपने 
ष्ट्रववरण 

क्र .सिं.  श्वजल्ला गा .पा/.न.पा.  पनुर्निर्ािण 
लाभग्राही 

सम्भाव्य 
लाभग्राही 

जम्र्ा 
पनुर्निर्ािण 
लाभग्राही 

जम्र्ा 
प्रबलीकरण 
लाभग्राही 

1.  गोरखा आरुिाट गाउाँपार्लका 384 42 624 84 

2.  गोरखा अश्वजरकोट गाउाँपार्लका 108 47 511 52 

3.  काठर्ाडौँ बढुार्नलकण्ठ नगरपार्लका 21 12 33 0 

4.  काठर्ाडौँ चन्रर्गरी नगरपार्लका 35 49 46 3 

5.  काठर्ाडौँ गोकणेिर नगरपार्लका 34 33 46 1 

6.  काठर्ाडौँ काठर्ाडौँ र्हानगरपार्लका 111 36 566 76 

7.  काठर्ाडौँ ष्ट्रकर्ििपरु नगरपार्लका 13 9 22 5 

8.  काठर्ाडौँ नगरगि नगरपार्लका 31 73 546 1 

9.  काठर्ाडौँ ििंखरापरु नगरपार्लका 93 21 556 1 

10.  काठर्ाडौँ िारकेिर नगरपार्लका 43 40 43 4 

11.  काठर्ाडौँ टोखा नगरपार्लका 46 6 12 2 

12.  र्सन्िपुाल्चो
क 

इन्राविी गाउाँपार्लका 249 80 323 12 

13.  र्सन्िपुाल्चो
क 

सनुकोिी गाउाँपार्लका 415 47 642 22 

जम्र्ा 1583 495 2138 263 

 
िार्लका - २ 
र्िंर्सरर्सान्ि सम्र् दिाि भएका गनुासाहरूको सम्वोिन गने कायििार्लका 

र्स .निं.  कायिक्रर् ष्ट्रक्रयाकलाप श्वजम्रे्वारी सर्यावर्ि स्रोि सािन 

पष्ट्रहलो चरण 
1 जनिश्वि 

व्यवस्थापन 
इश्वन्जर्नयरहरूको 
व्यवस्थापन 

जनिश्विव्यवस्थापन 
िाखा )हाल कार् 

गरी रहेका 
इश्वन्जर्नयरहरूबाट 
र थप इश्वन्जर्नयर 
काजर्ा र्लइिकार् 

2075जेष्ठ 
25र्भत्र 

अष्ट्रफससेष्ट्रटङ्ग 
गने । 
इश्वन्जर्नयर 
व्यवस्थापन 
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गराउने(  

2 अनशु्विषण 
कायिक्रर् 
िथा 
कम्प्यटुर 
ल्यापटपको 
व्यवस्था गने 

इश्वन्जर्नयरलाइि 
Data 
Verification 
गने अनशु्विषण 
िार्लर् ददने। 
कम्प्यटुर िथा 
ल्यापटपकोव्यव
स्था गने । 

जनिश्विव्यवस्थापन 
िाखा /सूचना 
व्यवस्थापन िाखा 

2076जेष्ठ 
26 र्भत्र 

  

3 MIS र्ा 
गनुासो 
upload गने 

गनुासोर्ाग गरी 
MIS र्ा 
upload गने 

सूचनाव्यवस्थापन 
िाखा 

2075जेष्ठ 
25र्भत्र 

  

4 गनुासो 
छानष्ट्रवन गने 

MIS र्ा 
upload भएको 
गनुासो छानष्ट्रवन 
गरी RV-RS 
सरे्िको वर्गिकृि 
ष्ट्रववरण ियार 
गने। 

गनुासोव्यवस्थापन 
िाखा /सूचना िाखा  

2075आ
षाढ 
20र्भत्र 

  

5 छुटसभेषण 
िथा पनु जााँच 
र्नररषको 
र्सफाररि 

केन्रीयगनुासो 
व्यवस्थापन 
सर्र्र्िले 
कायिकारी सर्र्र्ि 
र्ा र्सफाररि गने 

केन्रीयगनुासो 
व्यवस्थापन सर्र्र्ि 

2075आ
षाढ 
23र्भत्र 

  

6 कायिकारीसर्र्
र्िबाट 
स्वीकृि RV-
RS को 
List  
स्वीकृि 

RV-RS list को 
स्वीकृि गने 

कायिकारी सर्र्र्ि 2075आ
षाढ 
25र्भत्र 

  

दोश्रो चरण 

1 सभेषणष्ट्रवर्ि 
र प्रश्नावली 

छुटसभेषण िथा 
पनु जााँच गने 

सर्र्र्िगठन गरी 
श्वजम्रे्वारी िोक्न ु

2075 
आषाढ 
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ियारी ि्यािंङ्क सिंकलन 
परुानै प्रश्नावली  

पने 20 र्भत्र 

2 Aps ियार 
गने 

RV-RS का 
लार्ग परुानै 
प्रश्नावली राखी 
Software Tab  
र्ा राख्न े

सूचना व्यवस्थापन 
िाखा 

2075आ
षाढ 
20र्भत्र 

  

Tablet ियार 
गने 

जनिश्विव्यवस्थापन 
िाखा 

2075 
आषाढ 5 
र्भत्र 

  

3 इश्वन्जर्नयरको
छनौट िथा 
व्यवस्थापन 

Field र्ा 
खटाइने 
इश्वन्जर्नयर को 
ष्ट्रववरण ियार 
गने 

CLPIU (भवन( 2075आ
षाढ 
20र्भत्र 

ष्ट्रफल्डर्ाखटाइने 
इश्वन्जर्नयरहरू
लाइि दैर्नक 
भ्रर्ण भत्ता वा 
थप सषु्ट्रविा ददन ु
पने 

4 िार्लर्
/अनशु्विषण

कायिक्रर् 

RV-RS र्ा 
खष्ट्रटने 
इश्वन्जर्नयरको 
िार्लर् सिंचालन 
गने 

 CLPIU (भवन( 2075आ
षाढ30 
र्भत्र 

िार्लर्सहभागी 
भत्ता ददन ुपने 

5 RV-RS 
िरुू 

प्रत्येकस्थानीय 
िहर्ा RV-RS 
कार् सिंचालन 
गने 

  2075 
श्रावण-
भार 
र्सान्ि 
सम्र् 

इश्वन्जर्नयरकोभ्र
र्ण 
भत्ता /िार्लर् 

खचि आर्थिक 
प्रिासन 
िाखाले 
व्यवस्थापन गने 

िेश्रो चरण 

1 MIS र्ा 
प्राप्त RS-
RV को 
गनुासा 
छानष्ट्रवन 

MIS र्ा प्राप्त 
हनुे गनुासाको 
छानष्ट्रवन गने 

गनुासोव्यवस्थापन 
िाखा/ सूचना 
व्यवस्थापन िाखा 

2075 
असोज -
कार्ििक 
र्सान्ि 
र्भत्र 

गनुासोछानष्ट्रवन
र्ा सिंलग्न 
कर्िचारी िथा 
इश्वन्जर्नयरहरू
लाइि खाजाको 
व्यवस्थापन गनुि 
पने 
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2 गनुासोछानष्ट्रव
न 

MIS र्ा प्राप्त 
हनुे गनुासाको 
छानष्ट्रवन गरी 
पेि हनु े
गनुासोहरूको 
र्सफारीि िथा 
र्नयिणगने 

केन्रीयगनुासो 
व्यवस्थापन 
सर्र्र्ि/कायिकारी 
सर्र्र्ि 

2076 
असोज -
कार्ििक 
र्सान्ि 
र्भत्र 

प्रत्येकहप्ता 
नर्िजा प्रकािन 
हनुे गरी 
पार्लका 
पार्लकाको 
र्सफाररि िथा 
र्नणिय हनु े

 

 र्र्र्ि २०७५/०२/२५ को १०६ औिं बैठकका र्नणियहरु 

१ र्सन्िपुाल्चोक श्वजल्ला रे्लम्ची नगरपार्लका वडा निं. १२ बााँसबारी श्वस्थि थाक्ले एकीकृि 
बस्िी ष्ट्रवकास सर्र्र्िद्बारा ३२ िरिरुी सरे्ष्ट्रटने गरी राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको 
“एकीकृि बस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७४" को दफा दफा ६ को उपदफा (१) 
बर्ोश्वजर् अविारणा नक्सा र सम्पूणि कागजाि सष्ट्रहि थाक्ले एकीकृि बस्िी ष्ट्रवकासको 
प्रारश्वम्भक योजना प्रर्िवेदन ियार गरर स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको छ । 
थाक्ले एकीकृि बस्िी ष्ट्रवकास गनि स्थानीयवासी, जनप्रर्िर्निी र सरोकारवाला र्नकायबाट 
बारम्बार िाकेिा भई आएको छ । राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, कायिकारीसर्र्र्ि 
सदस्यबाट बस्िीको र्नरीषण भएको छ । प्रस्िाष्ट्रवि एकीकृि बस्िीर्ा सडकको पहचुाँ 
रहेको छ । बस्िी र्भत्र ५ आनाका २९ वटा प्लटहरु, ६ आनाका २ वटा र ८ आनाको 
१ वटा प्लट रहने साथै सार्दुाष्ट्रयक भवन र खलु्ला षेत्र सष्ट्रहि प्रर्िवेदन पेि भएको  
छ । ३२ िरिरुी भकूम्पपीर्डिहरूको लार्ग सेवा सषु्ट्रविायिु बस्िी ष्ट्रवकास हनुे र 
भकूम्पपीर्डिहरूले पर्न सषु्ट्रविायिु जीवन यापन गने अवसर प्राप्त हनुेछ। 
र्सन्िपुाल्चोक श्वजल्ला रे्लश्वम्च नगरपार्लका वडा निं. १२ श्वस्थि थाक्ले एकीकृि बस्िी 
ष्ट्रवकासको प्रारश्वम्भक योजना प्रर्िवेदन एकीकृि बस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७४को दफा ७ वर्ोश्वजर् स्वीकृर्िको लार्ग कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि भएको प्रस्िाव 
उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय  गररएको छ। 
र्नणिय : 
र्सन्िपुाल्चोक श्वजल्लाश्वस्थि रे्लम्ची नगरपार्लका वडा निं. १२ र्ा श्वस्थि “थाक्ले एकीकृि 
बस्िी ष्ट्रवकासको प्रारश्वम्भक योजना प्रर्िवेदन" स्वीकृि गने । 

२ र्सन्िपुाल्चोक श्वजल्ला रे्लम्ची नगरपार्लका वडा निं. ११ जरायोटार िथा साष्ट्रवक रे्लम्ची 
गा.ष्ट्रव.स. वडा निं. १ को स्थायी पनुर्निर्ािण िथा पनुवािस सर्र्र्िद्बारा ६२ िरिरुी सरे्ष्ट्रटन े
गरी पूवाििार, कृषी र पयिटनर्ा भौर्िक, आर्थिक, सार्ाश्वजक र सााँस्कृर्िक पनुर्निर्ािणको 
लार्ग रू. १,९८,०७,४८७।७८ को लागि अनरु्ान सष्ट्रहिको “एकीकृि बस्िी ष्ट्रवकास 
सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७४" को दफा ६ को उपदफा (२) बर्ोश्वजर् सम्पूणि कागजाि 
सष्ट्रहि जरायोटार एकीकृि बस्िी ष्ट्रवकासको ष्ट्रवस्ििृ योजना प्रर्िवेदन ियार गरी स्वीकृर्िको 
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लार्ग पेि भएको छ ।  
राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण कायिकारी सर्र्र्िको र्र्र्ि २०७४।०५।०४ को वैठकले 
र्सन्िपुाल्चोक श्वजल्लाश्वस्थि रे्लम्ची जरायोटार एकीकृि बस्िी ष्ट्रवकास गनि सैद्घाश्वन्िक 
सहर्र्ि ददएको छ । एकीकृि बस्िी ष्ट्रवकासको लार्ग सम्बश्वन्िि स्थानीय िहको र्सफाररस 
सष्ट्रहि उपभोिाको र्नवेदन प्राप्त भएको  
छ । उि बस्िी ष्ट्रवकासका लार्ग स्थानीय जनिा, जनप्रर्िर्निी र सरोकारवाला 
र्नकायबाट बारम्बार िाकेिा भईराखेको छ । राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, प्रर्खु 
कायिकारी अर्िकृिबाट पर्न उि प्रस्िाष्ट्रवि बस्िीको र्नरीषण िथा अवलोकन भ्रर्ण भएको 
छ । प्रस्िाष्ट्रवि एकीकृि बस्िी सडकको पहुाँच रहेको छ । ६२ िरिरुी 
भकूम्पपीर्डिहरूको लार्ग सेवा सषु्ट्रविायिु बस्िी ष्ट्रवकास हनुे र भकूम्पपीर्डिहरूले 
सषु्ट्रविायिु जीवन यापन गने अवसर प्राप्त हनुेछ । 
र्सन्िपुाल्चोक श्वजल्लाश्वस्थि रे्लम्ची नगरपार्लका वडा निं. ११ श्वस्थि जरायोटार एकीकृि 
वश्वस्ि ष्ट्रवकासको ष्ट्रवस्ििृ योजना प्रर्िवेदन एकीकृि बस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७४ को दफा ७ बर्ोश्वजर् स्वीकृर्िको लार्ग कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि भएको प्रस्िाव 
उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 
र्नणियहरु: 

१. र्सन्िपुाल्चोक श्वजल्ला श्वस्थि रे्लम्ची न.पा. वडा निं. ११ श्वस्थि "जरायोटार एकीकृि 
बस्िी ष्ट्रवकास" को जम्र्ा रू. १,८६,००,०००।– (रू. एक करोड छयासी लाख) लागि 
अनरु्ान सष्ट्रहिको ष्ट्रवस्ििृ योजना प्रर्िवेदन स्वीकृि गने ।  

२. स्वीकृि भएको कुनैपर्न एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास योजना/कायिक्रर्ा कुनै गैरसरकारी 
सिंस्था (अन्िरािष्ट्रिय िथा राष्ट्रिय) ले कार् गनि चाहेर्ा र्िनलाई सर्ावेि हनुे अविर प्रदान 
गने ।  

3. कुनै पर्न गैर सरकारी सिंस्थावाट प्रार्िकरणको लगानीर्ा गररन े वस्िी ष्ट्रवकास 
कायिक्रर्र्ासिंयिु रुपर्ा कार् गनि चाहेर्ा प्रष्ट्रक्रया परुाई अनरु्र्ि प्रदान गने । गैर 
सरकारी सिंस्थाले योदान गने रकर् स्वीकृि लागि अनरु्ान र्भत्र गणना गररन े। 

३ गोरखा श्वजल्ला साष्ट्रवक बगवुा गा.ष्ट्रव.स. वडा निं. ३, ४ र ५ र्ा श्वजल्ला आयोजना 
कायािन्वयन इकाई (भवन) को सहयोगर्ा एकीकृि र्र्लन बस्िी र्बकास सर्र्र्िद्बारा १३९ 
िरिरुीहरुलाई सरे्ष्ट्रटने गरी सडक, ढल, खानेपानी आदद पूवाििार र्नर्ािणको लार्ग रू. 
६,५२,२८,८७७।६० को लागि अनरु्ान सष्ट्रहिको “एकीकृि बस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७४" को दफा ६ को उपदफा (२) बर्ोश्वजर् सम्पूणि कागजाि सष्ट्रहि बगवुा 
एकीकृि र्र्लन बस्िी ष्ट्रवकासको ष्ट्रवस्ििृ योजना प्रर्िवेदन ियार गरी स्वीकृर्िको लार्ग पेि 
भएको छ।  
राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण कायिकारी सर्र्र्िको र्र्र्ि २०७४।०५।०४ को वैठकले 
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गोरखा श्वजल्लाश्वस्थि साष्ट्रवक बगवुा गा.ष्ट्रव.स. वडा निं. ३, ४ र ५ श्वस्थि बगवुा एकीकृि 
र्र्लन बस्िी र्बकास गनि सैद्घाश्वन्िक सहर्र्ि ददएको छ । एकीकृि बस्िी ष्ट्रवकासको लार्ग 
सम्बश्वन्िि स्थानीय िहको र्सफाररस सष्ट्रहि उपभोिाको र्नवेदन प्राप्त भएको छ । उि 
बस्िी ष्ट्रवकासका लार्ग स्थानीय जनिा, जनप्रर्िर्निी र सरोकारवाला र्नकायबाट बारम्बार 
िाकेिा भईराखेको छ । १३९ िरिरुी भकूम्पपीर्डिहरूको लार्ग सेवा सषु्ट्रविायिु बस्िी 
ष्ट्रवकास हनुे र भकूम्पपीर्डिहरूले सषु्ट्रविायिु जीवनयापन गने अवसर प्राप्त हनुेछ । 
गेरखा श्वजल्ला साष्ट्रवक बगवुा गा.ष्ट्रव.स. ३,४ र ५श्वस्थि एष्ट्रककृि र्र्लन वस्िी ष्ट्रवकासको 
ष्ट्रवस्ििृ योजना प्रर्िवेदन एकीकृि बस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७४ को दफा ७ 
बर्ोश्वजर् स्वीकृर्िको लार्ग कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा 
देहायको र्नणिय गररयो । 
र्नणिय : 
गोरखाश्वजल्ला साष्ट्रवक बगवुा गा.ष्ट्रव.स. ३,४ र ५ श्वस्थिएकीकृि र्र्लन बस्िी ष्ट्रवकासको 
जम्र्ा रू. ६,52,0०,000।- (अषेरुपी छ करोड बाउन्न  लाख)को लागि अनरु्ान 
सष्ट्रहिको ष्ट्रवस्ििृ योजना प्रर्िवेदन स्वीकृि गने । 

४ र्सन्िपुाल्चोक श्वजल्ला हेलम्ब ु गाउाँपार्लका वडा निं. १, श्वस्थि िेम्बाथान एकीकृि बस्िी 
र्बकास सर्र्र्िद्बारा ५८ िरिरुी सरे्ष्ट्रटने गरी सडक, ढल, खानेपानी र्नर्ािणको लार्ग रू. 
२,८९,९७,०५६/५४ को लागि अनरु्ान सष्ट्रहिको “एकीकृि बस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७४" को दफा ६ को उपदफा (२) बर्ोश्वजर् सम्पूणि कागजाि सष्ट्रहि 
िेम्बाथान एकीकृि बस्िी ष्ट्रवकासको ष्ट्रवस्ििृ योजना प्रर्िवेदन गरी स्वीकृर्िको लार्ग पेि 
भएको छ ।  
राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण कायिकारी सर्र्र्िको वैठकले र्सन्िपुाल्चोक श्वजल्लाश्वस्थि 
िेम्बाथानएकीकृि बस्िी र्बकास गनि प्रारश्वम्भक सहर्र्ि ददएको छ। एकीकृि बस्िी 
ष्ट्रवकासको लार्ग सम्बश्वन्िि स्थानीय िहको र्सफाररस सष्ट्रहि उपभोिाको र्नवेदन प्राप्त 
भएको छ । उि बस्िी ष्ट्रवकासका लार्ग स्थानीय जनिा, जनप्रर्िर्निी र सरोकारवाला 
र्नकायबाट बारम्बार िाकेिा भईराखेको छ । ५८ िरिरुी भकूम्पपीर्डिहरूको लार्ग सेवा 
सषु्ट्रविायिु बस्िी ष्ट्रवकास हनुे र भकूम्पपीर्डिहरूले सषु्ट्रविायिु जीवन यापन गने अवसर 
प्राप्त हनुेछ। 
र्सन्िपुाल्चोक श्वजल्लाहेलम्ब ु गाउाँपार्लका वडा निं. १श्वस्थि िेम्बाथान एकीकृि वश्वस्ि 
ष्ट्रवकासको ष्ट्रवस्ििृ योजना प्रर्िवेदन "एकीकृि बस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७४" 
को दफा ७ बर्ोश्वजर् स्वीकृर्िको लार्ग कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि भएको प्रस्िाव उपर 
छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 
र्नणिय : 
र्सन्िपुाल्चोक श्वजल्लाश्वस्थि हेलम्ब ु गाउाँपार्लकावडा निं. १ "िेम्बाथान एकीकृि बस्िी 
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ष्ट्रवकास" का लार्ग जम्र्ा रू. २,९0,0०,000।- (अषेरुपी दईु करोड नब्बे लाख)को 
लागि अनरु्ान सष्ट्रहिको ष्ट्रवस्ििृ योजना प्रर्िवेदन स्वीकृि गने । 

५ दोलखा श्वजल्ला ष्ट्रवग ु गाउिंपार्लका वडा निं. ३ श्वस्थि चेप्टेढुङ्गा एकीकृि बस्िी र्बकास 
सर्र्र्िद्बारा ८४ िरिरुी सरे्ष्ट्रटने गरी राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको “एकीकृि बस्िी 
ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७४" को दफा ६ को उपदफा (१) बर्ोश्वजर् अविारणा 
नक्सा र सम्पूणि कागजाि सष्ट्रहि चेप्टेढुङ्गा एकीकृि बस्िी ष्ट्रवकासको प्रारश्वम्भक योजना 
प्रर्िवेदन स्वीकृर्िको लार्ग पेि भएको छ । 
दोलखा श्वजल्ला अन्िगििको साष्ट्रवक बलुङु्ग वडा निं. ८ र ९ का ५३ जग्गािनीहरुबाट 
कररब ७९७१२ व.र्ी. जग्गा उि बस्िी ष्ट्रवकासको लार्ग हस्िाषर सष्ट्रहि सहर्िी 
जनाएको छ। सम्बश्वन्िि स्थानीय िहबाट पर्न सहर्िी ददएको छ।“एकीकृि बस्िी ष्ट्रवकास 
सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७४" अनसुार आवश्यक कागजाि सष्ट्रहिको प्रर्िवेदन पेि भएको 
छ । ८४ िरिरुी भकूम्पपीर्डिहरूको लार्ग सेवा सषु्ट्रविायिु बस्िी ष्ट्रवकास हनुे र 
भकूम्पपीर्डिहरूले सषु्ट्रविायिु जीवन यापन गने अवसर प्राप्त हनुेछ । 
दोलखा श्वजल्ला र्बग ु गाउाँपार्लका वडा निं. ३श्वस्थि चेप्टेढुङ्गा एकीकृि बस्िी ष्ट्रवकासको 
प्रारश्वम्भक योजना प्रर्िवेदन एकीकृि बस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७४ को दफा 
७ बर्ोश्वजर् स्वीकृर्िको लार्ग कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा 
देहायको र्नणिय गररयो । 
र्नणिय : 
दोलखा श्वजल्ला ष्ट्रवग ुगाउिंपार्लका वडा निं. ३ श्वस्थि "चेप्टेढुङ्गा एकीकृि बस्िी ष्ट्रवकास" को 
प्रारश्वम्भक योजना प्रर्िवेदन स्वीकृि गने । 

६ छुट िथा पनु जााँच सभेषण कायिक्रर् अन्िगिि भकूम्पबाट अर्ि प्रभाष्ट्रवि १४ श्वजल्लार्ा गि 
वषि सभे भएका गनुासोकिािहरुको ि्याङ्कको ष्ट्रवश्लषेण भइरहेको र केही श्वजल्लाका ष्ट्रवर्भन्न 
गाउाँपार्लका/नगरपार्लकाहरुको नर्िजा प्रकािन भइसकेको छ । हाल सूचना व्यवस्थापन 
िाखाबाट ष्ट्रवर्भन्न श्वजल्ला अन्िगििका ष्ट्रवर्भन्न ११ वटा गाउाँपार्लका/नगरपार्लकाका छुट 
िथा पनु जााँच सभेषण अन्िगिि MIS बाट ष्ट्रवश्लषेण भइि प्राप्त ि्याङ्कहरुको ष्ट्रववरण प्राप्त 
भएको छ । ष्ट्रवर्भन्न वगिर्ा वगीकृि गररएको उि ि्याङ्कहरु कायिकारी सर्र्र्िको 
बैठकबाट स्वीकृि भएपर्छ कायािन्वयनको लार्ग पठाइने काननुी व्यवस्था रहेको छ। िरुु 
सभेषणर्ा प्रबलीकरण लाभग्राहीर्ा परेका िर र्र्िि/प्रबलीकरणबाट िर बस्नयोग्य नहनु े
भनी स्थानीय िह र्ाफि ि आएका प्रबलीकरण लाभग्राहीलाइि पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा पररवििन 
गनुिपने भएको छ । छुट िथा पनु जााँच सभेषण कायिक्रर् अन्िगिि सभे भइि ष्ट्रवश्लषेण 
पश्चाि ष्ट्रवर्भन्न र्र्र्िर्ा केन्रीय गनुासो व्यवस्थापन सर्र्र्िको बैठकबाट गैर लाभग्राहीर्ा 
सूश्वचकृिको र्सफाररस भएका ३३९८ जना गनुासोकिािलाइि कायिकारी सर्र्र्िको र्नणियवाट 
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गैरलाभग्राही कायर् गनुि पने हनु्छ । 
  
छुट िथा पनु जााँच सभेषण गरी इश्वन्जर्नयरहरुबाट MIS र्ा प्राप्त भएका गनुासोहरुको 
प्राष्ट्रवर्िकबाट ष्ट्रवश्लषेण गरी लाभग्राही कायर् गनि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण 
पष्ट्रहलो सिंिोिन (कायिष्ट्रवर्ि), २०७३ को दफा ३ (१क) बर्ोश्वजर् लाभग्राही कायर् गनि 
केन्रीय गनुासो सर्र्र्िबाट पनुर्निर्ािण सम्बन्िी गनुासो व्यवस्थापन कायिष्ट्रवर्िको दफा १२ 
(३क) बर्ोश्वजर् र्सफाररस भएको,  केदरय गनुासो सर्र्र्िबाट ष्ट्रवर्भन्न स्थार्नय िहका 
३३९८ जनालाई गैरलाभग्राष्ट्रह कायर् गनि र ष्ट्रवर्भन्न स्थार्नय िहबाट प्रवर्लकरणर्ा परेका 
३२ जनालाई पूणि लाभग्राहीर्ा पररवििन गररददन र्सफाररि भई आएको छ । 
 
छुट िथा पनु:जााँच सभेषणबाट प्राप्त गनुासाहरुको छानष्ट्रवनबाट लाभग्राही कायर् गनुिपने 
देश्वखएका गनुासोकिािहरुलाई लाभग्राही कायर् गनुिपने, ष्ट्रवर्भन्न स्थार्नय िहका 
गनुासोकिािहरुलाई गैरलाभग्राही कायर् गनुिपने र ष्ट्रवर्भन्न स्थार्नय िहहरुबाट प्रवर्लकरणको 
सूचीर्ा परेका लाभग्राहीहरुलाई पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा पररवििन गने स्वीकृर्िको लार्ग 
कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररने । 

र्नणियहरु : 

१. छुट िथा पनुजााँच सवेषणबाट प्राप्त ि्यािंकहरुको छानष्ट्रवन गरी प्राप्त ष्ट्रवर्भन्न श्वजल्लाका 
िार्लका १ र्ा उल्लेश्वखि ११ वटा स्थार्नय िहका ३१७७ गनुासोकिािलाई पनुर्निर्ािण 
लाभग्राही (Probable Beneficiary), ८८१ गनुासोकिािलाई सम्भाव्य लाभग्राही (Potential 

Beneficiary), १६४६ गनुासोकिािलाई प्रवर्लकरण लाभग्राही (Retrofitting Beneficiary) र 
२२५९ गनुासोकिािलाई गैरलाभग्राही कायर् गने । 

२. केन्रीय गनुासो व्यवस्थापन सर्र्र्िबाट र्सफाररि भएका िार्लका २ का ३३९८ जना 
गनुासोकिािहरुलाई गैरलाभग्राही कायर्/सर्थिन गने । 

३. ष्ट्रवर्भन्न स्थार्नय िहबाट प्रवर्लकरणर्ा परेका िार्लका ३ र्ा उल्लेश्वखि ३२ जना 
लाभग्राहीहरुलाई पूणिलाभग्राहीर्ा पररवििन गने । 

७ भकूम्प पश्चािको पनुर्निर्ािणको अर्भयानर्ा गैरसरकारी षेत्रलाई सिंलग्न गराउने उदे्धश्यले 
पनुर्निर्ािण र पनुस्थापनाको लार्ग गैरसरकारी सिंस्था पररचालन सम्बश्वन्ि कायिर्बर्ि २०७२ 
प्रचलनर्ा रहेकोछ । यसै कायिर्बर्िर्ा आिाररि रहेर Foundation for International 
Development / Relief बाट र्बद्यालय भवन र्नर्ािण गनिका लार्ग र्नबेदन प्राप्त भएको 
छ । र्बद्यालय भवन पनुर्निर्ािणर्ा  सहयोग गने र्बषय प्रार्िकरणको प्राथर्र्किा र्भत्र पने 
भएकोले यी प्रस्िावहरु अत्यन्िै सान्दर्भिक देश्वखएको छ ।  
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प्रस्िाष्ट्रवि पररयोजनाहरुका सम्बन्िर्ा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण केन्रीय आयोजना 
कायािन्वयन ईकाइ (श्विषा) र र्बज्ञ कायिकारी सदस्य डा श्री चन्र बहादरु शे्रष्ठ सरे्िबाट 
र्र्र्ि २०७५ जेष्ठ १५ र्ा र्सफाररस भएको छ । 
पनुर्निर्ािण र पनुस्थापनाको लार्ग गैरसरकारी सिंस्था पररचालन सम्बश्वन्ि कायिर्बर्ि २०७२, 
अनसुार Foundation for International Development/Reliefको ष्ट्रवद्यालय भवन 
र्नर्ािण गनि पेि भएको र्नवेदन स्वीकृर्िको लार्ग कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि भएको प्रस्िाव 
उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 
र्नणिय : 
Foundation for International Development/Relief नार्क गैर सरकारी सिंस्थालाई 
अनसूुची-१, र्ा उल्लेख गररएका ष्ट्रवद्यालय भवनहरु र्नर्ािण गनि स्वीकृिी प्रदान गने । 

८ ष्ट्रवपद् जोश्वखर् ष्ट्रवषयको ष्ट्रवद्यार्ा अध्ययन, अनसुन्िान िथा खोज कायि गने उद्देश्यले 
स्थाष्ट्रपि Integrated Research on Disaster Risk (IDRR) को बेइश्वजङ्गर्ा भएको 
१९ औीँ बैठकर्ा यस प्रार्िकरणका कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य डा. चन्र बहादरु शे्रष्ठले भाग 
र्लनभुई उि बैठकर्ा प्रस्ििु गनुि भएको प्रस्िाव स्वीकृि भएको जानकारी कायिकारी 
सर्र्र्िर्ा गराउन ुभयो । 
छुट िथा पनुजााँच सभेषणबाट प्राप्त गनुासोको ष्ट्रवश्लषेणबाट प्राप्त ष्ट्रवर्भन्न स्थार्नय िहका 
लाभग्राही िथा गैरलाभग्राहीहरुको ष्ट्रववरण 

र्सनिं श्वजल्ला 
गाउाँपार्लका/नगरपा

र्लका लाभग्राही बहसु्वार्र्त्व 
लाभग्राही 

प्रवलीकरण 
लाभग्राही 

गैर 
लाभग्राही 

१ काठर्ाडउ दश्वषणकाली 
नगरपार्लका 

८० १८२ २७ ७५ 

२ काठर्ाडउ कागेिरी र्नहरा 
नगरपार्लका 

१५३ ४१ ९ १२१ 

३ काभ्रपेलाञ्चोक िेर्ाल गाउाँपार्लका ८९ ५४ ३२४ ७१४ 
४ रारे्छाप र्न्थली 

नगरपार्लका 
६५० १२७ ७७१ ४२८ 

५ र्सन्िपुाल्चोक र्लििंखपुाखर 
गाउाँपार्लका 

२६६ १७० २७ १२४ 

६ र्सन्िपुाल्चोक पााँचपोखरी 
थाङ्पाल 
गाउाँपार्लका 

७० ८७ ० ४२ 

७ िाददङ्ग बेर्निाट रोराङ् 
गाउाँपार्लका 

२४२ ३२ ३१७ ४१३ 

८ िाददङ्ग गिंगा जर्नुा 
गाउाँपार्लका 

    

९ नवुाकोट वलेकोटगढी 
नगरपार्लका 

७६७ ७४ १०५ २१९ 
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१० र्सन्िपुाल्चोक चौिारा 
सााँगाचोकगढी 
नगरपार्लका 

५१३ ३७ १७ ५७ 

११ र्सन्िपुाल्चोक रे्लम्ची 
नगरपार्लका 

१३६ १९ ३३ ५५ 

जम्र्ा ३१७७ ८८१ १६४६ २२५९ 
  
िार्लका - २ 
केन्रीय गनुासो व्यवस्थापन सर्र्र्िबाट र्सफाररि भए (Batch 1, 2, 3, 4, 5) का ष्ट्रवर्भन्न 
स्थार्नय िहका गैरलाभग्राष्ट्रहहरुको ष्ट्रववरण 
 

र्सनिं श्वजल्ला गाउाँपार्लका/नगरपार्लका गैरलाभग्राहीको साँख्या 
१ िाददङ्ग थाके्र गाउाँपार्लका ३३५ 
२ दोलखा र्बग ुगाउाँपार्लका ७३ 
३ काभ्रपेलाञ्चोक वेथानचोक गाउाँपार्लका २७९ 
४ ओखलढुिंगा श्वचििंखगुढी गाउाँपार्लका १९३ 
५ ओखलढुिंगा श्वखजीदेम्बा गाउाँपार्लका ८६ 
६ र्सन्िपुाल्चोक बलेफी गाउाँपार्लका ६८ 
७ िाददङ्ग रुष्ट्रवभ्याली गाउाँपार्लका ९७ 
८ दोलखा कार्लञ्चोक गाउाँपार्लका २७ 
९ गोरखा र्सरानचोक गाउाँपार्लका १७७ 
१० र्सन्िपुाल्चोक भोटेकोिी गाउाँपार्लका ९३ 
११ रसवुा गोसाइिकुण्ड गाउाँपार्लका १२४ 
१२ रसवुा कार्लका गाउाँपार्लका ८५ 
१३ रसवुा नौकुण्ड गाउाँपार्लका २९ 
१४ रसवुा पावििीकुण्ड गाउाँपार्लका ३३ 
१५ रसवुा उत्तरगया गाउाँपार्लका ८ 
१६ नवुाकोट ष्ट्रवदरु नगरपार्लका ३६१ 
१७ ओखलढुिंगा र्लख ुगाउाँपार्लका २२२ 
१८ र्सन्िपुाल्चोक बाह्रर्बसे नगरपार्लका ६९ 
१९ र्सन्िपुाल्चोक हेलम्ब ुगाउाँपार्लका २६ 
२० र्सन्िपुाल्चोक जगुल गाउाँपार्लका २८ 
२१ गोरखा आरुिाट गाउाँपार्लका ६० 
२२ गोरखा अश्वजरकोट गाउाँपार्लका ५४ 
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२३ काठर्ाडउ बढुार्नलकण्ठ नगरपार्लका २७ 
२४ काठर्ाडउ चन्रार्गरी नगरपार्लका ७२ 
२५ काठर्ाडउ गोकणेिर नगरपार्लका २६ 
२६ काठर्ाडउ काठर्ाडउ र्हानगरपार्लका १२९ 
२७ काठर्ाडउ कीर्ििपरु नगरपार्लका ६४ 
२८ काठर्ाडउ नागाजुिन नगरपार्लका ११३ 
२९ काठर्ाडउ ििंखरापरु नगरपार्लका १२४ 
३० काठर्ाडउ िारकेिर नगरपार्लका १६४ 
३१ काठर्ाडउ टोखा नगरपार्लका ६७ 
३२ र्सन्िपुाल्चोक इन्राविी गाउाँपार्लका ५५ 
३३ र्सन्िपुाल्चोक सनुकोिी गाउाँपार्लका ३० 

 
िार्लका - ३ 
ष्ट्रवर्भन्न स्थार्नय िहबाट प्रवर्लकरण लाभग्राष्ट्रहबाट पूणिलाभग्राष्ट्रहर्ा पररवििन गनि र्सफाररि 
भएका  
लाभग्राहीहरुको ष्ट्रववरण 

र्स. 
निं. 

प्रबलीकरण 
लाभग्राहीको नार्थर 

स्थायी ठेगाना सम्झौिा क्रर् निं. 

१. जानकी आचायि 
गोरखा नगरपार्लका-७ (साष्ट्रवक वडा निं. 
२), गोरखा 

R-36-50-2-9-021 

२. सन्िर्ान साकी 
गोरखा नगरपार्लका-७ (साष्ट्रवक वडा निं. 
२), गोरखा 

R-36-50-2-1-003 

३. रार्र्ाया कोइराला 
गोरखा नगरपार्लका-७ (साष्ट्रवक वडा 
निं.५), गोरखा 

R-36-50-5-0-014 

४. देउर्ाया बस्याल 
गोरखा नगरपार्लका-७ (साष्ट्रवक वडा 
निं.५), गोरखा 

R-36-50-5-0-010 

५. स्यानी बसेल साकी 
गोरखा नगरपार्लका-७ (साष्ट्रवक वडा निं. 
२), गोरखा 

R-36-50-2-1-011 

६. िान्िा कोइराला 
गोरखा नगरपार्लका-७ (साष्ट्रवक वडा निं. 
२), गोरखा 

R-36-50-2-1-002 

७. र्नरप्रसाद शे्रष्ठ 
गोरखा नगरपार्लका -७ (साष्ट्रवक वडा निं. 
२), गोरखा 

R-36-50-2-9-001 

८. लक्ष्र्ण कोइराला 
गोरखा नगरपार्लका-७ (साष्ट्रवक वडा निं. 
२), गोरखा 

R-36-50-2-1-005 

९. गोथे साकी गोरखा नगरपार्लका-७ (साष्ट्रवक वडा निं. R-36-50-2-1-006 
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२), गोरखा 

१०. िलुादेवी पलुार्ी 
र्गर 

गोरखा नगरपार्लका-८(साष्ट्रवक वडा निं. 
६), गोरखा 

R-36-50-6-1-012 

११. ििंकरबाब ुथापा 
गोरखा नगरपार्लका -८ (साष्ट्रवक वडा निं. 
६), गोरखा 

R-36-50-6-1-001 

१२. रुकर्ाया खत्री 
गोरखा नगरपार्लका -८ (साष्ट्रवक वडा निं. 
६), गोरखा 

R-36-50-6-2-004 

१३. रार्िरण बस्नेि 
गोरखा नगरपार्लका -८ (साष्ट्रवक वडा 
निं.६), गोरखा 

R-36-50-6-1-013 

१४. रार्चन्र अयािल 
गोरखा नगरपार्लका -८ (साष्ट्रवक वडा निं. 
६), गोरखा 

R-36-50-6-1-007 

१५. पसु्कल अयािल 
गोरखा नगरपार्लका -८ (साष्ट्रवक वडा 
निं.६), गोरखा 

R-36-50-6-1-006 

१६. पहलर्ान थापा 
गोरखा नगरपार्लका -८ (साष्ट्रवक वडा 
निं.६), गोरखा 

R-36-50-6-1-014 

१७. कृष्णबहादरु खत्री 
गोरखा नगरपार्लका -८ (साष्ट्रवक वडा निं. 
६), गोरखा 

R-36-50-6-2-002 

१८. अजुिनबहादरु खत्री 
गोरखा नगरपार्लका -८ (साष्ट्रवक वडा निं. 
६), गोरखा 

R-36-50-6-1-010 

१९. राजेि खत्री 
गोरखा नगरपार्लका -८ (साष्ट्रवक वडा 
निं.७), गोरखा 

R-36-50-7-0-002 

२०. कृष्णप्रसाद लार्र्छान े
गोरखा नगरपार्लका -८ (साष्ट्रवक वडा निं. 
७), गोरखा 

R-36-50-7-0-014 

२१. एकाकुर्ारी थापा 
र्गर 

गोरखा नगरपार्लका -८ (साष्ट्रवक वडा निं. 
७), गोरखा 

R-36-50-7-0-001 

२२. लोकबहादरु पन्ि 
गोरखा नगरपार्लका -१४ (साष्ट्रवक वडा निं. 
९), गोरखा 

R-36-18-9-0-001 

२३. गिुबहादरु ष्ट्रविकर्ाि 
िष्ट्रहद लखन गाउाँपार्लका -२ (साष्ट्रवक 
र्नकार्ना गाष्ट्रवस वडा निं. २), गोरखा 

R-36-41-2-0-009 

२४. जनुबहादरु साकी 
िष्ट्रहद लखन गाउाँपार्लका -२ (साष्ट्रवक 
र्नकार्ना गाष्ट्रवस वडा निं. ४), गोरखा 

R-36-41-4-0-002 

२५. पिुलीर्ाया ष्ट्रवक 
िष्ट्रहद लखन गाउाँपार्लका -२ (साष्ट्रवक 
र्नकार्ना गाष्ट्रवस वडा निं. २), गोरखा 

R-36-41-2-0-010 

२६. िरणकुर्ार गरुुङ्ग 
िष्ट्रहद लखन गाउाँपार्लका -२ (साष्ट्रवक 
र्नकार्ना गाष्ट्रवस वडा निं. २), गोरखा 

R-36-41-2-0-008 

२७. डालरु्ाया थापा 
िष्ट्रहद लखन गाउाँपार्लका -२ (साष्ट्रवक 
र्नकार्ना गाष्ट्रवस वडा निं. २), गोरखा 

R-36-41-2-0-004 
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२८. दगुािर्ाया थापा र्गर 
िष्ट्रहद लखन गाउाँपार्लका -२ (साष्ट्रवक 
र्नकार्ना गाष्ट्रवस वडा निं. २), गोरखा 

R-36-41-2-0-003 

२९. भपुाल थापा 
िष्ट्रहद लखन गाउाँपार्लका -२ (साष्ट्रवक 
र्नकार्ना गाष्ट्रवस वडा निं. २), गोरखा 

R-36-41-2-0-007 

३०. र्भर्बहादरु थापा 
िष्ट्रहद लखन गाउाँपार्लका -२ (साष्ट्रवक 
र्नकार्ना गाष्ट्रवस वडा निं. २), गोरखा 

R-36-41-2-0-005 

३१. देउबहादरु गरुुङ्ग 
िष्ट्रहद लखन गाउाँपार्लका -२ (साष्ट्रवक 
र्नकार्ना गाष्ट्रवस वडा निं. २), गोरखा 

R-36-41-2-0-011 

३२. र्ललाविी गरुुङ्ग 
िष्ट्रहद लखन गाउाँपार्लका -२ (साष्ट्रवक 
र्नकार्ना गाष्ट्रवस वडा निं. २), गोरखा 

R-36-41-2-0-002 
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आिारभिु 
ष्ट्रवद्यालय 

गोकुलगिंङ्गा 
गाउाँपार्लका-

४ ,रारे्छाप  

१२ 
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श्विव आिारभिू 
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१२ 
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िौचालय 
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र्नलकण्ड 
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पिेनी 
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िौचालय 
र्नर्ािण 

र्नलकणठ 
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 र्र्र्ि २०७५/०३/०१ को १०७ औिं बैठकका र्नणियहरु 

१ २०७२ साल बैिाख १२ गिेको भकूम्प र त्यसपछाडी ष्ट्रवर्भन्न र्र्र्िर्ा गएका 
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पराकम्पहरुको कारण ष्ट्रवर्भन्न श्वजल्लाका वस्िीहरुलाइि असर पनि गयो भनी श्वजल्लाश्वस्थि 
दैवीप्रकोप उद्धार सर्र्र्िबाट लेखी आउनकुा साथै यस प्रार्िकरण वा अन्िगििका 
श्वजल्लाश्वस्थि सश्वचवालयहरुर्ा पनि आएको र्नवेदनका सन्दभिर्ा यस प्रार्िकरणबाट खष्ट्रटएका 
भगूभिष्ट्रवद सष्ट्रहिको टोलीबाट दोलखा, गोरखा, नवुाकोट, ओखलढुिंगा र र्सन्िपुाल्चोक गरी 
जम्र्ा ६१ स्थानहरुको अध्ययन गरी  प्रर्िवेदन पेि भएको छ । उि प्रर्िवेदनर्ा 
जोश्वखर्यिु वस्िीका लाभग्राहीहरु पष्ट्रहचान गरी सूची सरे्ि सिंलग्न गररएको छ । िी 
जोश्वखर्यिु वस्िीका पष्ट्रहचान भएका वार्सन्दाहरुलाइि लाभग्राही कायर् गनुिपने भएको छ 
।स्थानान्िरणको लार्ग र्सफाररस भएका १५७ िरिरुी र्ध्ये १४६ िरिरुी पनुर्निर्ािणका 
लाभग्राही पष्ट्रहले नै कायर् भइसकेको छ र बााँकी ५ िरिरुी प्रबलीकरणका लाभग्राही 
कायर् भएका र ६ िरिरुी पनुर्निर्ािणको लाभग्राही कायर् नभएकाहरुलाइि स्थानान्िरणको 
लाभग्राहीको साथसाथै पनुर्निर्ािणको सरे्ि लाभग्राही कायर् गनुिपने भएको छ ।यस 
ष्ट्रवषयर्ा भौगर्भिक अध्ययनको लार्ग खष्ट्रटएको टोलीबाट पेि हनु आएको ष्ट्रववरणलाइि 
जोश्वखर्यिु वस्िीको भौगर्भिक अध्ययन सम्बन्िी उपसर्र्र्िको सिंयोजक कायिकारी सदस्य 
श्री रवुप्रसाद िर्ािको सिंयोजकत्वर्ा बसेको बैठकले स्वीकृर्िका लार्ग कायिकारी सर्र्र्िर्ा 
पेि गनि र्सफाररस गरेको छ ।  
"जोश्वखर्यिु वस्िी पनुस्थािपना िथा स्थानान्िरण सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७३" को दफा ३ 
उपदफा ४ ले स्थानान्िरणका लाभग्राहीलाइि पनुर्निर्ािणको लाभग्राही सरह र्नजी आवास 
पनुर्निर्ािणका लार्ग अनदुान उपलब्ि गराउने व्यवस्था गरेको र "भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी 
आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण कायिष्ट्रवर्ि (पष्ट्रहलो सिंसोिन), २०७३" को दफा ३ 
उपदफा १ बर्ोश्वजर् स्वीकृर्िका लार्ग कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि भएको प्रस्िाव उपर 
छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररएको छ । 
र्नणियहरु: 
१. सिंलग्न सूची अनसुार ६१ स्थानका १५७ पररवारलाइि जोश्वखर्यिु वस्िीका लाभग्राही 

कायर् गने । 
२. र्ार्थ उल्लेश्वखि १५७ िरिरुीर्ध्ये िरिरुी सभेषणर्ा गैरलाभग्राहीर्ा परेका ६ िरिरुी 

र प्रवलीकरणका लाभग्राहीको रुपर्ा सूचीकृि ५ िरिरुी गरी जम्र्ा ११ िरिरुीलाइि 
पनुर्निर्ािणका लाभग्राही कायर् गने । 

२ २०७२ साल बैिाख १२ गिे गएको भकूम्प र त्यसपछाडी ष्ट्रवर्भन्न र्र्र्िर्ा गएका 
पराकम्पहरुपश्चाि जोश्वखर्यिु वस्िीहरुलाइि असर पनि गयो भनी श्वजल्लाश्वस्थि दैवीप्रकोप 
उद्धार सर्र्र्िबाट पत्र लेखी आएको र यस प्रार्िकरण वा अन्िगििका श्वजल्लाश्वस्थि 
सश्वचवालयहरुर्ा र्नवेदनहरु पनि आएको । यीनै पत्र र र्नवेदनहरुको आिारर्ा पनुर्निर्ािण 
प्रार्िकरणबाट खष्ट्रटएका भगूभिष्ट्रवद सष्ट्रहिका अध्ययन टोलीबाट काभ्रपेलाञ्चोक, दोलखा, 
नवुाकोट, रसवुा, गोरखा, गलु्र्ी, ओखलढुिंगा, पविि र र्सन्िपुाल्चोक गरी ९ श्वजल्लाका ६० 
स्थानहरुको अध्ययन प्रर्िवेदन प्राप्त भएको छ । उि प्रर्िवेदनर्ा ष्ट्रवर्भन्न श्वजल्लाका 
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ष्ट्रवर्भन्न ठाउाँहरुलाइि जोश्वखर्को आिारर्ा वगीकरण (Category I, II, III) गररएको छ । 
यस ष्ट्रवषयर्ा भौगर्भिक अध्ययनको लार्ग खष्ट्रटएको अध्ययन टोलीबाट पेि हनु आएको 
ष्ट्रववरणलाइि जोश्वखर्यिु वस्िीको भौगर्भिक अध्ययन सम्बन्िी उपसर्र्र्िका सिंयोजक एविं 
यस प्रार्िकरणका कायिकारी सदस्य श्री रवु प्रसाद िर्ािको सिंयोजकत्वर्ा बसेको बैठकले 
स्वीकृर्िको लार्ग कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि गनि र्सफाररस गरेको छ। 
"जोश्वखर्यिु वस्िी स्थानान्िरण िथा पनुस्थािपना सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७३" को बुाँदा १ 
बर्ोश्वजर्को र्ाथी उल्लेश्वखि ९ श्वजल्लाका ६०स्थानहरुलाई गररएको वगीकरण (Category 
I, II, III) स्वीकृर्िको लार्ग कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा 
देहायको र्नणिय गररएको छ । 
र्नणिय: 
िपश्विल बर्ोश्वजर्को सूची अनसुारको भौगर्भिक अध्ययन प्रर्िवेदनर्ा उल्लेख भए अनसुार 
र्नम्न श्वजल्लाका ष्ट्रवर्भन्न स्थानहरुको वगीकरणलाइि स्वीकृर्ि प्रदान गने । 
िपश्विल 
 

र्स .निं.  श्वजल्ला Category I Category II Category III 
जोश्वखर्र्ा परेका 

िरिरुी 
१ काभ्रपेलाञ्चोक - - १ २० 
२ दोलखा - - २ १५ 
३ नवुाकोट ४ २ ७ १४ 
४ रसवुा १ - - - 
५ गोरखा १ ७ १४ १२२ 
६ गलु्र्ी - ६ १ ३ 
७ ओखलढुिंगा २ ५ १ ५४ 
८ पविि ४ - १ १ 
९ र्सन्िपुाल्चोक - - १ १ 

जम्र्ा १२ २० २८  
 

३ २०७२ साल वैिाख १२ गिे गएको भकूम्प र त्यसपछाडीका ष्ट्रवर्भन्न र्र्र्िर्ा गएको 
पराकम्पहरु पश्चाि जोश्वखर्यिु वस्िीको पष्ट्रहचान गने सन्दभिर्ा खानी िथा भगूभि ष्ट्रवभाग र 
यस प्रार्िकरणबाट खष्ट्रटएका प्राष्ट्रवर्िकहरुले पेि गरेको प्रर्िवेदनर्ा अिारीि भइि 
वस्िीहरुलाइि ३ भागर्ा वगीकरण गररएको छ । वगीकरणर्ा Category III भनी 
असरुश्वषि वस्िीका रुपर्ा पष्ट्रहचान गररएका वस्िीहरुर्ा र्नजी आवास र्नर्ािणको लार्ग 
अनदुान सम्झौिा गने देखी स्थायी सिंरचना र्नर्ािण गनि सरे्ि बन्देज लगाइिएकोर्ा हाल 
आएर असरुश्वषि वस्िीको रुपर्ा पष्ट्रहचान भएका केही वस्िीका लाभग्राहीहरुले उि वस्िी 
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सरुश्वषि रहेको भनी स्थानीय िहर्ा र्नवेदन ददइि र्नजी आवास पनुर्निर्ािणका लार्ग अनदुान 
सम्झौिा गनि र र्नजी आवास र्नर्ािणको फुकुवाको लार्ग र्ाग गरेको देश्वखन्छ 
।सरोकारवालाको र्ाग सम्बोिन गनुि पूवि वगीकरणर्ा Category III र्ा परेको वस्िीको 
पनु अध्ययन गने र्नणिय गनुिपने हनु्छ । उि अध्ययनको लार्ग प्राष्ट्रवर्िक उपसर्र्र्ि गठन 
गनि आवश्यक देश्वखएको हुाँदाजोश्वखर्यिु वस्िीको अध्ययन गने गराउने ष्ट्रवषयर्ा 
स्वीकृर्िका लार्ग कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको 
र्नणिय गररयो । 
र्नणिय: 
वगीकरणर्ा Category III भनी वगीकरण गररएको वस्िीलाई पनुरावलोकन गनि र्ाग भइि 
आएका वस्िीहरुको सम्बन्िर्ा थप अध्ययन गरी प्रर्िवेदन पेि गनि यस प्रार्िकरणका 
कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य डा. हरररार् पराजलुीको सिंयोजकत्वर्ा सम्बश्वन्िि ष्ट्रवषयको 
ष्ट्रविेषज्ञ सष्ट्रहिको एक उपसर्र्र्ि गठन गने । 

४ क. छुट सभेषण र पनु:जााँच र्नररषण गरी इश्वन्जर्नयरहरुबाट MIS र्ा प्राप्त भएका 
ि्यािंकहरुको छानबीन गरी लाभग्राही/गैरलाभग्राही कायर् गनि र्सफाररस 
भएका४,९७० गनुासोको ष्ट्रववरण सष्ट्रहि पनुर्निर्ािण सम्बन्िी गनुासो व्यवस्थापन 
सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७४ को दफा १२(१) बर्ोश्वजर् गदठि केन्रीय गनुासो 
व्यवस्थापन सर्र्र्िको र्र्र्ि २०७५/०२/२९ को बैठकबाट कायिकारी सर्र्र्िर्ा 
र्नणियको लार्ग र्सफाररि भई आएका व्यश्विहरुलाई लाभग्राही/गैरलाभग्राही कायर् 
गनुि पने भएको छ । 

ख. कायिकारी सर्र्र्िबाट हालसम्र् कूल ३०,५१८ गनुासाहरुको र्नणिय भईसकेको र 
जसर्ा ६,७३६ गनुासोकिािहरु गैरलाभग्राही कायर् भएका छन । यसरी 
गैरलाभग्राही कायर् भएका व्यश्विहरुले कायिकारी सर्र्र्िको र्नणियर्ा श्वचत्त नबझेुर्ा 
पनुरावेदन सर्र्र्िसर्ष पनुरावेदन गनि सक्न ेव्यवस्था भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको 
पनुर्निर्ािण सम्बन्िी ऐन, २०७२  को दफा २६ (१) र्ा व्यवस्था भएको र र्नणिय 
भएको र्र्र्िले पैँर्िस ददनर्भत्र पनुरावेदन गररसक्न ु पने व्यवस्था राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण 
प्रार्िकरण पनुरावेदन कायिष्ट्रवर्ि, २०७३ बुाँदानिं. ३(१) र्ा व्यवस्था भएकोले 
सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराउनको लार्ग साविजर्नक सूचना प्रकािन गनुिपने 
भएको छ ।  

ग. भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवासको लगि सिंकलन गदाि साष्ट्रवक स्थान वा अको 
स्थानर्ा बस्न योग्य िर भएको ष्ट्रववरण प्राप्त भई गैरलाभग्राहीर्ा परेका व्यश्विहरुले 
गरेको गनुासोका सम्बन्िर्ा छुट िथा पनु:जााँच सभेषण हुाँदा अको स्थानर्ा बस्न 
योग्य िर नभएको भनी ष्ट्रववरण ददएका ६,६८७ गनुासोकिािहरुको ष्ट्रववरणहरु MIS 
र्ा प्राप्त भएको र र्नजहरुले पष्ट्रहले सवेषणकै क्रर्र्ा लेखाईएको ष्ट्रववरण अनसुार 
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साष्ट्रवक वा अको स्थानर्ा बस्न योग्य िर भए नभएको यकीन गनुिपने भनी कायिकारी 
सर्र्र्िर्ा र्सफाररस गनि केन्रीय गनुासो व्यवस्थापन सर्र्र्िको र्र्र्ि 
२०७५/०२/२९ को बैठकबाट र्नणिय भएकोले ष्ट्रववरण अनसुार साष्ट्रवक वा अको 
स्थानर्ा बस्न योग्य िर भए नभएको यकीन गनुिपने भएको छ ।र्ार्थ उल्लेश्वखि 
प्रकरण (क) (ख) र (ग) र्ा उल्लेश्वखि व्यहोरा स्वीकृर्िको लार्ग कायिकारी सर्र्र्िर्ा 
पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररएको छ । 

र्नणिय: 
क. छुट िथा पनु जााँच सवेषणबाट प्राप्त ि्यािंकहरुको छानष्ट्रवन गरी प्राप्त ष्ट्रवर्भन्न 

श्वजल्लाका िार्लका-१ र्ा उल्लेश्वखि १२ वटा स्थानीय िहका १,९१९ 
गनुासोकिािलाई पनुर्निर्ािण लाभग्राही (Probable Beneficiary) , ६२९ 
गनुासोकिािलाई सम्भाव्य लाभग्राही (Potential Beneficiary), १,०३० 
गनुासोकिािलाई प्रबलीकरण लाभग्राही (Retrofitting Beneficiary) र १,०७९ 
गनुासोकिािलाई गैरलाभग्राही कायर् गने । 

ख. छुट िथा पनु:जााँच सभेषणबाट प्राप्त ि्यािंकहरुको छानष्ट्रवनबाट हालसम्र् 
गैरलाभग्राही कायर् भएका ६,७३६ (आजको बैठक सरे्ि बाट) गनुासोकिािहरुको 
सूची Hard Copy िथा Soft Copy सम्बश्वन्िि स्थानीय िह र वडा कायािलयहरुर्ा 
पठाउने । 

ग. गैरलाभग्राही कायर् भएका गनुासोकिािहरुको सूची आ-आफ्नोस्थानीय िहर्ा पठाई 
सष्ट्रकएकोले सबै गनुासोकिािहरुको जानकारीको लार्ग िार्लका-२ र्ा उल्लेश्वखि िि ्
स्थानर्ा सम्पकि  गनिका लार्ग जानहुनु यसैसाथ सिंलग्न सूचना गोरखापत्रर्ा लगािार 
२ पटक प्रकाश्विि गने । 

ि. गैरलाभग्राही गनुासोकिािहरुको लार्ग पनुरावेदन गने ३५ ददने म्याद गोरखापत्रर्ा 
प्रथर् पटक सूचना प्रकाश्विि भएको र्र्र्िबाट गणना हनुे । 

ङ. भकूम्पबाट षर्ि भएको र्नजी आवास लगि सिंकलनका क्रर्र्ा सोही स्थान वा 
अन्यत्र अको बस्न योग्य िर भएको भनी ष्ट्रववरण लेखाएका िर छुट िथा पनु:जााँच 
सभेषणका क्रर्र्ा अको बसोबास योग्य िर नभएको भनी ष्ट्रववरण लेखाएका 
िार्लका-३ र्ा उल्लेश्वखि सिंख्याका ६,६८७ गनुासोकिािहरुको अको िर भए नभएको 
गाउाँपार्लका िथा नगरपार्लकाका प्रर्खु प्रिासकीय अर्िकृिहरुलाई प्रर्ाश्वणि गरी 
पठाउन र्नदेिन ददने । सोको लार्ग आवश्यक सर्न्वय श्वजल्ला आयोजना 
कायािन्वयन इकाई (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार) ले गनि र्नदेिन  
ददने । 

५ भकूम्प पश्चाि ्को पनुर्निर्ािणको अर्भयानर्ा गैरसरकारी षेत्रलाई सिंलग्न गराउने उद्देश्यले 
पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैरसरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ 
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प्रचलनर्ा रहेकोछ । यसै कायिष्ट्रवर्िर्ा आिाररि रहेरChild space foundation Nepal 
नार्क  राष्ट्रिय गैरसरकारी सिंस्थाबाट ष्ट्रवद्यालय भवन र्नर्ािण गने उद्देश्यलेले र्नबेदन प्राप्त 
भएको छ । र्बद्यालय भवन पनुर्निर्ािणर्ा  सहयोग गने र्बषय प्रार्िकरणको प्राथर्र्किा 
र्भत्र पने भएकोले यी प्रस्िावहरु सान्दर्भिक छन ्। प्रस्िाष्ट्रवि पररयोजनाहरुका सम्बन्िर्ा 
राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, केन्रीय आयोजना कायािन्वयन ईकाइ (श्विषा) ज्ञानेिरका साथै 
ष्ट्रवज्ञ कायिकारी सदस्य डा. श्री चन्र बहादरु शे्रष्ठ सरे्िबाट र्र्र्ि २०७५ जेष्ठ २० र्ा 
सकरात्र्क र्सफाररस प्राप्त भएकोछ।  
पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैरसरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ 
अनसुार Child space foundation Nepal नार्क  राष्ट्रिय गैरसरकारी सिंस्थाबाट प्राप्त 
ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्नर्ािण योजना स्वीकृर्िको लार्ग कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि भएको प्रस्िाव 
उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 
र्नणिय: 
िार्लका-४ र्ा उल्लेख गररए बर्ोश्वजर्को Child space foundation Nepal नार्क 
राष्ट्रिय गैरसरकारी सिंस्थाबाट पेि भएको ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण योजनाको प्रस्िाव 
स्वीकृि गने । 
िार्लका-१ 

छुट िथा पनुजााँच सभेषणबाट प्राप्त गनुासोको ष्ट्रवश्लषेणबाट प्राप्त ष्ट्रवर्भन्न स्थानीय िहका 
लाभग्राही िथा गैरलाभग्राहीहरुको ष्ट्रववरण 

र्स 
निं 

श्वजल्ला 
गाउाँपार्लका/ 
नगरपार्लका 

पनुर्निर्ािण 
लाभग्राही 

सम्भाव्य 
लाभग्राही 

जम्र्ा 
पनुर्निर्ािण 
लाभग्राही 

जम्र्ा 
प्रबलीकरण 
लभाग्राही 

गैर 
लाभग्राही 

१ भिपरु भिपरु 
नगरपार्लका 

87 47 
134 

58 85 

२ भिपरु चााँगनुारायण 
नगरपार्लका 

147 140 
287 

144 171 

३ भिपरु र्ध्यपरुर्थर्ी 
नगरपार्लका 

30 3 
33 

45 112 

४ भिपरु सयुिष्ट्रवनायक 
नगरपार्लका 

132 72 
204 

127 197 

५ गोरखा र्भर्सेन 
गाउाँपार्लका 

396 84 
480 

103 52 

६ गोरखा चमु्नबु्री 
गाउाँपार्लका 

121 47 
168 

33 17 

७ लर्लिपरु बागर्िी 124 19 143 150 53 
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गाउाँपार्लका 
८ लर्लिपरु गोदावरी 

गाउाँपार्लका 
54 9 

63 
113 69 

९ लर्लिपरु कोन्जोसोर् 
गाउाँपार्लका 

34 3 
37 

103 21 

१० लर्लिपरु र्हािंकाल 
गाउाँपार्लका 

37 2 
39 

18 0 

११ नवुाकोट र्लख ु
गाउाँपार्लका 

533 182 
715 

76 198 

१२ नवुाकोट रे्िािंङ 
गाउाँपार्लका 

224 21 
245 

60 104 

जम्र्ा 1919 629 2548 1030 1079 
 
िार्लका२- 
नेपाल सरकार 
राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण 
र्सिंहदरबार, काठर्ाण्डौँ  
साविजर्नक सूचना 
(प्रथर् पटक प्रकाश्विि र्र्र्ि २०७५ /०३/०२ ) 
२०७२ सालको भकूम्पबाट र्नजी आवास षर्ि भई पनुर्निर्ािण अनदुान प्राप्त गनि नसकी 
गनुासो गरेका व्यश्विहरुको सम्बन्िर्ा यस प्रार्िकरणले सिंचालन गरेको छुट िथा पनु:जााँच 
सवेषणबाट प्रार्िकरणर्ा प्राप्त गनुासाहरुको सम्बन्िर्ा कायिकारी सर्र्र्िको ष्ट्रवर्भन्न र्र्र्िको 
र्नणियबाट देहायका श्वजल्लाका िपर्सल बर्ोश्वजर्का स्थानीय िहका गनुासोकिािहरु र्ध्ये 
१८,५७८ लाभग्राही र ६,७३६ गैरलाभग्राही कायर् गने गरी र्नणिय भईसकेकोले आ-
आफ्नो स्थानीय िहर्ा सम्पकि  राख्न ु हनु र गैरलाभग्राहीहरुले नर्िजार्ा श्वचत्त नबझेु यो 
सूचना प्रकाश्विि भएको र्र्र्िले ३५(पैँर्िस) ददनर्भत्र िोष्ट्रकएको ढााँचार्ा श्वजल्ला आयोजना 
कायािन्वयन ईकाइ (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार) र्ाफि ि पनुरावेदन 
सर्र्र्िर्ा पनुरावेदन गनि सष्ट्रकने सम्बश्वन्िि सबैको जानकारीको लार्ग यो सूचना प्रकाश्विि 
गररएको छ । 
िपर्सल: 
क्र .सिं.  श्वजल्ला स्थानीय िह 
१ िाददङ थाके्र, रुर्भभ्यार्ल, बेर्निाट रोराङ, गिंगाजर्नुा गाउाँपार्लका 
२ दोलखा र्बग,ु कार्लञ्चोक गाउाँपार्लका 
३ काभ्रपेलाञ्चोक बेथानचोक, िेर्ाल गाउाँपार्लका 
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४ ओखलढुिंगा श्वचसािंखगुढी, श्वखश्वजदेम्बा, र्लिंख ुगाउाँपार्लका 
५ र्सन्िपुाल्चोक रे्लम्ची , बाह्रष्ट्रविे नगरपार्लका 

वलेफी, भोटेकोिी, हेलम्ब,ु जगुल, इन्रावर्ि, सनुकोिी, 
चौिारा सााँगाचोक गढी, र्लसिंख ु पखर, पााँचपोखरी थङपाल 
गाउाँपार्लका  

६ गोरखा र्सरानचोक, आरुिाट, अश्वजरकोट, र्भर्सेन, चनुमु्ब्री 
गाउाँपार्लका 

७ रसवुा गोसाईकुण्ड, कार्लका, नौकुण्ड, पाविर्िकुण्ड, उत्तरगया, 
र्लख,ु रे्िान गाउाँपार्लका 

८ नवुाकोट ष्ट्रवदरु, बेलकोट गढी नगरपार्लका 
९ काठर्ाण्डौ काठर्ाण्डौँ र्हानगरपार्लका 

बढुार्नलकण्ठ, चन्रार्गरी, गोकणििर, ष्ट्रकर्ििपूर, नागाजुिन, 
ििंखरापरुा, िारकेिर, टोखा, दश्वषणकार्ल, कागेिरी र्नहरा 
नगरपार्लका 

१० रारे्छाप र्न्थली नगरपार्लका 
११ भिपरु भिपरु, चााँगनुाराण, सयुिष्ट्रवनायक, र्ध्यपूरर्थर्र् नगरपार्लका 
१२ लर्लिपरु गोदावरी नगरपार्लका,    

बागर्िी, कोन्ज्योसोर्, र्हािंकाल गाउाँपार्लका  
(नोट :फछौट भएका गनुासाहरुको ष्ट्रववरण श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन ईकाइ (अनदुान 
व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार) र स्थानीय िहर्ा पठाईएको छ । सोष्ट्रह र्नकायबाट 
जानकारी र्लनहुनु सरे्ि अनरुोि छ । साथै अको स्थानर्ा बस्न योग्य िर भएको भनी 
ष्ट्रववरण प्राप्त भएकाहरुको हकर्ा र्नणिय प्रकृयार्ा रहेको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।) 
िार्लका - ३ 
पष्ट्रहलो सवेषणर्ा सोही स्थान वा अको स्थानर्ा बस्न योग्य िर भएको भर्न ष्ट्रववरण 
लेखाएका िर छुट िथा पनु: जााँच सवेषणर्ा अको बस्न योग्य िर नभएको भर्न लेखाएका 
गनुासोकिािहरुको ष्ट्रववरण 

श्वजल्ला गनुासोकिािकोसिंख्या 
भिपरु 664 

िाददङ 543 

दोलखा 702 

गोरखा 810 

काठर्ाण्डौ 306 

काभ्रपेलाञ्चोक 893 
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लर्लिपरु 296 

र्कवानपरु 390 

नवुाकोट् 586 

ओखलढुिंगा 102 

रारे्छाप 362 

रसवुा 82 

र्सन्िलुी 417 

र्सन्िपुाल्चोक 534 

जम्र्ा 6687 

 
िार्लका- ४ 
 
qm=;= 

Kfl/of]hgf 

k|:tfjs 

Kfl/of]hgfsf] 

gfd 

kl/of]hgfsf] 
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 र्र्र्ि २०७५/०३/१४ को १०८ औिं बैठकका र्नणियहरु 

१ भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान प्राप्त गनि नसकी गनुासो दिाि गराएका 
भकूम्प प्रभाष्ट्रवि व्यश्विहरुको सम्बन्िर्ा सभेषण र पनु:जााँच र्नररषण गरी 
इश्वन्जर्नयरहरुबाट MIS र्ा प्राप्त भएका ि्यािंकहरुको ष्ट्रवश्लषेण गरी लाभग्राही/ 
गैरलाभग्राही कायर् गनि र्सफाररस भएका१२,१२८ गनुासोको ष्ट्रववरण ियार पाररएको  
छ । उि ष्ट्रववरणर्ा उल्लेख भएका गनुासोकिािहरुलाइि लाभग्राही/गैरलाभग्राही कायर् 
गनुिपने भएको छ। 
छुट िथा पनु जााँच सभेषण गरी इश्वन्जर्नयरहरुबाट MIS र्ा प्राप्त भएका गनुासोहरुको 
प्राष्ट्रवर्िकबाट ष्ट्रवश्लषेण गरी लाभग्राही कायर् गनि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण 
(पष्ट्रहलो सिंिोिन) कायिष्ट्रवर्ि, २०७३ को दफा ३ (१क) बर्ोश्वजर् लाभग्राही कायर् गनि 
केन्रीय गनुासो सर्र्र्िबाट १२,१२८ गनुासोकिािहरुको र्नणियका लार्ग पनुर्निर्ािण सम्बन्िी 
गनुासो व्यवस्थापन कायिष्ट्रवर्िको दफा १२ (३क) बर्ोश्वजर् र्सफाररस भएकोछ।कायिकारी 
सर्र्र्िबाट हालसम्र् कुल ४२,६४६ गनुासाको र्नणिय भईसकेको जसर्ा २०,३१० पूणि 
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लाभग्राही, ११,२९७ प्रवलीकरण लाभग्राही (Retrofitting Beneficiary), ९,२१५ 
गैरलाभग्राही कायर् भएको र गनुासोकिािहरु र्ध्ये १,८२४ यस अश्वि नै लाभग्राही सूचीर्ा 
पररसकेका छन।् 

लाभग्राही िथा गैरलाभग्राही कायर् गने स्वीकृर्िका लार्ग कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि भएको 
प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररएको छ । 

र्नणिय: 
छुट िथा पनु जााँच सवेषणबाट प्राप्त ि्यािंकहरुको छानष्ट्रवन गरी प्राप्त ष्ट्रवर्भन्न श्वजल्लाका 
िार्लका-१ र्ा उल्लेश्वखि १७ वटा स्थार्नय िहका ५,२६५ गनुासो किािलाई पनुर्निर्ािण 
लाभग्राही (Probable Beneficiary), १,०१७ गनुासोकिािलाई सम्भाव्य लाभग्राही 
(Potential Beneficiary), २,८५७ गनुासोकिािलाई प्रवलीकरण लाभग्राही (Retrofitting 

Beneficiary) र २,४७९ गनुासोकिािलाई गैरलाभग्राही कायर् गने । 
२ भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण (पष्ट्रहलो सिंिोिन) 

कायिष्ट्रवर्ि,२०७३ को अनसूुची १ को बदुााँ निं. २ (ि) र्ा "भकूम्पबाट षर्िग्रस्ि आवास 
भएकै श्वजल्ला वा सीर्ाना जोर्डएको भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि श्वजल्लाको अन्य सहज हनुे उपयिु 
स्थानर्ा आवास र्नर्ािण गने भएर्ा उल्लेश्वखि अनदुान उपलब्ि गराइने छ" भन्ने व्यवस्था 
रहेको ।ित्कार्लन नीर्िगि व्यवस्थालाइि कायिकारी सर्र्र्िको ष्ट्रवर्भन्न बैठकहरुबाट 
पररवििन भएको कारण र्छरे्ष्ट्रक श्वजल्लार्ा र्नजी आवास पनुर्निर्ािण गरेका लाभग्राहीहरुलाइि 
के कसरी अनदुान उपलब्ि गराउने भन्ने र्बषयर्ा दिष्ट्रविा उत्पन्न भएकोले नीर्िगि 
व्यवस्थालाइि थप स्पष्ट गरी र्नदेिन ददनपुने भएको छ। 

क. उि व्यवस्थालाई "भकूम्प प्रभाष्ट्रवि श्वजल्लाका जोश्वखर्यिु स्थानर्ा जग्गा भएको 
कारणले वा जग्गा नै नभएको कारणले िर र्नर्ािण गनि नसक्न े भएर्ा भकूम्पबाट 
प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण (पष्ट्रहलो सिंिोिन) कायिष्ट्रवर्ि,२०७३ 
को अनसूुची -१ को दफा २ (ि) वर्ोश्वजर् र्छरे्की श्वजल्लार्ा िर र्नर्ािण गनिका लार्ग 
अनदुान उपलब्ि गराउन े साथै पवुिवि सम्झौिा भई प्रथर् ष्ट्रकस्िा प्राप्त गरी सकेको 
व्यश्विको हकर्ा सोही सम्झौिा वर्ोश्वजर् गने/गराउन"े भनी कायिकारी सर्र्र्िको र्र्र्ि 
२०७४।७।२९ गिे बसेको ९१ औ बैठकबाट र्नणिय भएको । 
 

ख. कायिकारी सर्र्र्िको सोही बैठकको र्नणियबाट "र्नजी आवास अनदुान ष्ट्रविरण (पष्ट्रहलो 
सिंिोिन) कायिष्ट्रवर्ि, २०७३ को अनसूुची १ को २ (ि) अनसुार र्सर्ाना जोर्डएको 
र्छरे्की भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्र्र्ि २०७४।०१।०५ देखी २०७४।७।२८ र्भत्र 
कायिकारी सर्र्र्िको र्र्र्ि २०७४।४।३२, ७९ औिं बैठकको र्नणिय बर्ोश्वजर् सहर्र्ि 
र्लएर पनुर्निर्ािण प्रारम्भ गररसकेका लाभग्राहीहरुलाई पनुर्निर्ािण अनदुान उपलब्ि 
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गराउन े प्रयोजनका लार्ग उल्लेश्वखि सर्यर्भतै्र सहर्र्ि प्राप्त गरी सम्बश्वन्िि र्नकायर्ा 
दिाि गराइएको पषु्याई हनु ेकागजाि सम्बश्वन्िि श्वजल्लाबाट प्राप्त गरी र्नणियको लार्ग 
पेि गनि"नीर्ि, अनगुर्न, रू्ल्याङ्कन िथा सर्न्वय र्हािाखालाई र्नदेिन भएको। 
 

ग. कायिकारी सर्र्र्िको र्र्र्ि २०७४।४।१८ गिे बसेको ७९ औ बैठकबाट "षर्िग्रस्ि 
र्नजी आवास भएको श्वजल्लाको गाउाँपार्लका/नगरपार्लकार्ा लाभग्राहीसाँग सम्झौिा 
गररएका िर िर र्नर्ािण षर्िग्रस्ि आवास भएको भकूम्प प्रभाष्ट्रवि र्छरे्की श्वजल्लार्ा 
भएको अनदुान रकर् उपलब्ि गराउाँदा िर र्नर्ािण गररएको स्थानीय िहर्ा खष्ट्रटएका 
प्राष्ट्रवर्िकबाट जााँचपास भई आए अनसुार िरुु सम्झौिा भएको श्वजल्लाबाट अनदुान रकर् 
उपलब्ि गराउन"े भनी र्नणिय भएको ।कायिकारी सर्र्र्िको ९७ औिं बैठकको र्नदेिन 
बर्ोश्वजर् र्छरे्की श्वजल्लार्ा र्र्र्ि २०७४।१।५ देखी २०७४।७।२८ र्भत्र सहर्र्ि 
र्लएर पनुर्निर्ािण प्रारम्भ गरेका लाभग्राहीहरुको ष्ट्रववरण श्वजल्लाश्वस्थि कायािलयलाइि 
पठाउन र्नदेिन ददइएकोर्ा हालसम्र् २ वटा श्वजल्लाबाट ३३ जना लाभग्राहीको र्ात्र 
ष्ट्रववरण प्राप्त हनु आएको । 

र्ार्थ उल्लेश्वखि व्यवस्थाको कायािन्वयन गनि दिष्ट्रविा उत्पन्न भएकोले र्छरे्की श्वजल्लार्ा 
र्नजी आवास पनुर्निर्ािण गने नीर्िगि व्यवस्थालाई थप स्पष्ट गनि आवश्यक देश्वखएको सो 
सम्बन्िर्ा र्नणिय हनुको लार्ग कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा 
देहायको र्नणिय गररएको छ । 

र्नणिय: 
ित्काल नीर्िगि व्यवस्था कायर् रहे बर्ोश्वजर् र्र्र्ि २०७४।०१।०५ देश्वख 
२०७४।०७।२८ सम्र् षर्िग्रस्ि आवास भएको श्वजल्लाको सम्बश्वन्िि स्थानीय िहको 
र्सफाररिर्नजी आवास पनुर्निर्ािण गने श्वजल्लाको सम्बश्वन्िि स्थानीय िहर्ा दिाि भइि 
कारवाही िरुु भएका लाभग्राहीलाई अनदुान उपलब्ि गराउन।े 

३ ष्ट्रव.स. २०७२ को भकूम्प पश्चािको पनुर्निर्ािणको अर्भयानर्ा गैर सरकारी षेत्रलाई सिंलग्न 
गराउने उद्देश्यले पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ प्रचलनर्ा रहेकोछ . यसै कायिष्ट्रवर्िर्ा आिाररि रहेर Build on Nepal र 
ग्रार्ीण सिुार सर्ाजनार्कराष्ट्रिय गैर सरकारी सिंस्थाबाटष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण गने 
उद्देश्यलेर्नवेदन प्राप्त भएको छ।उि प्रस्िावलाई स्वीकृिी प्रदान गनि कायिकारी सर्र्र्िका 
सदस्य डा. चन्र बहादरु शे्रष्ठवाट र्सफारीि भएको छ । 

 

ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािणको लार्ग Build on Nepal र ग्रार्ीण सिुार सर्ाजनार्कगैर 
सरकारी सिंस्थाबाट र्ार्थ उल्लेख भए बर्ोश्वजर्को प्रस्िाव गैर सरकारी सिंस्था पररचालन 



169 

 

सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ बर्ोश्वजर् स्वीकृर्िका लार्ग कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि भएको 
प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

र्नणिय: 

सिंग्लग्न अनसूुची-१ बर्ोश्वजर्को Build on Nepal र अनसूुची-२ बर्ोश्वजर् ग्रार्ीण सिुार 
सर्ाज नार्क गैर सरकारी सिंस्थाबाट पेि हनु आएको ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण गने 
प्रस्िाव स्वीकृि गने । 

४ रारे्छाप श्वजल्लाको रारे्छाप नगरपार्लका वडा निं. ८ बस्ने भकूम्पपीर्डि लाभग्राही 
बषु्ट्रद्धलाल शे्रष्ठ र र्बष्ण ुकुर्ार शे्रष्ठले एउटै छानार्नुी Block "A" र Block "B" जनाई 
नगरपार्लकाबाट नक्सा स्वीकृि गरी दोस्रो ष्ट्रकस्िाको रकर् उपलब्ि गराउनको लार्ग 
रारे्छाप न.पा. को र्सफाररस पत्र सष्ट्रहि र्ाग भई आएकोछ। सो सम्बन्िर्ा नीर्िगि 
र्नणिय हनु केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई (भवन) बाट यस प्रार्िकरणर्ा पत्राचार 
भएकोछ। 
केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई (भवन) को पत्रानसुार दईु जना भकूम्पपीर्डि 
लाभग्राहीहरुले एउटै छाना राखी दईु र्नजी आवास र्नर्ािण भईरहेको सम्बन्िर्ा श्वजल्ला 
आयोजना कायािन्वयन इकाई (भवन), रारे्छाप सरे्ि अन्य श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन 
इकाईहरुबाट पर्न आवश्यक राय र्ाग भएको छ। 
यस ष्ट्रवषयर्ा नीर्िगि र्नणिय भई कायािन्वयन हनु र्नार्सब हनुे भएकोले यस ष्ट्रकर्सर्ले दईु 
वा दईु भन्दा वढी लाभग्राहीले छुट्टाछुटै्ट िर बनाई एउटै छाना बनाएको हकर्ा अन्य 
र्ापदण्ड परुा भएको अवस्थार्ा स्वीकृर्ि ददनका लार्ग कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि भएको 
प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो। 
र्नणिय: 
दईु वा सो भन्दा बढी भकूम्पपीर्डि लाभग्राहीहरुले छुट्टाछुटै्ट िर बनाई एकै छाना बनाएको 
िरहरुलाई अन्य र्ापदण्ड परुा गरेको अवस्थार्ा स्वीकृर्ि प्रदान गने । 
 
 
 
 
 
 
 
 

िार्लका निं. १:-  छुट िथा पनुजााँच सभेषणबाट प्राप्त गनुासोको ष्ट्रवश्लषेणबाट प्राप्त ष्ट्रवर्भन्न 



170 

 

स्थार्नय िहका लाभग्राही िथा गैरलाभग्राहीहरुको ष्ट्रववरण 
र्स. 
निं. श्वजल्ला 

गाउाँपार्लका/नगरपा
र्लका 

पनुर्निर्ािण 
लाभग्राही 

सम्भाव्य 
लाभग्राही 

जम्र्ा 
पनुर्निर्ािण 
लाभग्राही 

जम्र्ा 
प्रबलीकरण 
लाभग्राही 

गैर 
पनुर्निर्ािण 
लाभग्राही 

१. िाददङ्ग गल्छी गाउाँपार्लका ५२२ २१ ५४३ १८२ २३५ 
२. िाददङ्ग गजरुी गाउाँपार्लका १९५ २० २१५ २४० १२३ 
३. िाददङ्ग खर्नयाबास 

गाउाँपार्लका 
९२ ६० 

१५२ 
११ १९ 

४. काभ्रपेलाञ्चोक भमु्ल ुगाउाँपार्लका ३५९ ९२ ४५१ ३५ ११८ 
५. काभ्रपेलाञ्चोक चौरी देउराली 

गाउाँपार्लका 
४८१ १५४ ६३५ ३०४ १५० 

६. काभ्रपेलाञ्चोक पााँचखाल 
नगरपार्लका 

४६१ १५४ 
६१५ 

२१२ ५६९ 

७. लर्लिपरु र्हालक्ष्र्ी 
नगरपार्लका 

८० ४६ 
१२६ 

४८ १७६ 

८. र्कवानपरु इन्रसरोवर 
गाउाँपार्लका 

७६ ४९ 
१२५ 

२९ २७२ 

९. नवुाकोट ष्ट्रकस्पाङ्ग गाउाँपार्लका ४३४ २३ ४५७ १३ ७१ 
१०. नवुाकोट पञ्चकन्या 

गाउाँपार्लका 
४१० २३ 

४३३ 
२७ २२ 

११. नवुाकोट श्विवपरुी गाउाँपार्लका ५२५ ६५ ५९० ४८ ७७ 
१२. नवुाकोट सूयिगढी गाउाँपार्लका ४८४ ५५ ५३९ ११ ४५ 
१३. नवुाकोट िादी गाउाँपार्लका १६८ ४४ २१२ ५ ४६ 
१४. ओखलढुिंगा र्ानेभन्ज्याङ्ग 

गाउाँपार्लका 
१८ ३ २१ ६५ १८१ 

१५. रारे्छाप रारे्छाप 
नगरपार्लका 

४६२ २६ 
४८८ 

७५७ २९७ 

१६. र्सन्िुली ष्ट्रफक्कल गाउाँपार्लका ४३६ ३५ ४७१ ८६५ २७ 
१७. र्सन्िुपाल्चोक र्त्रपरुासनु्दरी 

गाउाँपार्लका 
६२ १४७ 

२०९ 
५ ५१ 

जम्र्ा ५२६५ १०१७ ६२८२ २८५७ २४७९ 

अनसूुची -१ 

क्र.स. 
पररयोजनाप्रस्िा
वक 

पररयोजना
को नार् 

पररयोजना
को षते्र 

पररयोजना ष्ट्रववरण बजेट 
पररयोजना 
अबर्ि क्र 

.स  
र्बिालय
को नार् 

स्थान लष प्रिासर्नक कायिक्रर् जम्र्ा 

१ Build on 
Nepal   

School 
Reconstr
uction   

श्विषा १ चन्रज्यो
र्ि र्ा.र्ब 

र्बदरु नगरपार्लका 
५, नवुाकोट 

३कोठा 
भवन 
 

03
.8

0%
 

96
.2

0%
 

95
02

95
1.

00
 

२०
७५

 अ
सा

र 
 

२ रिनदेउ 
आिारभिू 
ष्ट्रवद्यालय 

र्लखु गाउपार्लका 
१, नवुाकोट 

३ कोठा 
भवन 

३ बनदेबी 
आिारभिू 
ष्ट्रवद्यालय 

बेलकोट 
गाउपार्लका ४ ,
नवुाकोट 

३ कोठा 
भवन  

अनसूुची -२ 



171 

 

क्र. 
स. 

पररयोजना 
प्रस्िावक पररयोजनाको नार् पररयोजनाको 

षते्र 

पररयोजनाष्ट्रववरण बजेट 
पररयोजना 

अबर्ि क्र. 
स र्बिालयको नार् स्थान लष प्रिासर्न

क कायिक्रर् जम्र्ा 
रु. 

१ ग्रार्र्ण 
सिुार 
सर्ाज  

Reconstructio
n of 
Permanent 
School 
building in 
Earthquake 
affected 
schools in 
Sindhupalcho
wk District 

श्विषा १ सेर्िदेबी नर्नुा 
र्ाध्यर्र्क 
ष्ट्रवद्यालय 

चौिारासागाचोकगढ़ी 
न. पा. १३ 
र्सन्िपुाल्चोक 

८ कोठा 
भवन 

4.
75

%
 

95
.2

5%
 

11
57

30
91

8.
84

 

20
76

 अ
सा

र 

२ ज्ञान र्श्वन्दर 
आिारभिू 
ष्ट्रवद्यालय 

चौिारासागाचोकगढ़ी 
न. पा. ७,  
र्सन्िपुाल्चोक 

८ कोठा 
भवन 

३ बनदेबीर्ाध्यर्र्
कष्ट्रवद्यालय 

चौिारासागाचोकगढ़ी 
न. पा. १,  
र्सन्िपुाल्चोक 

८ कोठा भवन 

४ इखुि र्ाध्यर्र्क 
ष्ट्रवद्यालय 

चौिारासागाचोकगढ़ी 
न. पा. ८ 

१२ कोठेभवन 
(१वटा) र 
६कोठे 
भवन(१वटा) 

५ जनजागरृ्ि 
र्ाध्यर्र्क 
ष्ट्रवद्यालय 

चौिारासागाचोकगढ़ी 
न. पा. १२ 

१२ कोठेभवन 
(१वटा)  र 
६कोठे 
भवन(१वटा) 

 

 र्र्र्ि २०७५ /० ३/२० को १०९ औिं बैठकका र्नणियहरु 
१ भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान प्राप्त गनि नसकी गनुासो दिाि गराएका 

भकूम्प प्रभाष्ट्रवि व्यश्विहरुको सम्बन्िर्ा कायिकारी सर्र्र्िको र्नणिय अनसुार छुट सभेषण 
र पनु:जााँच र्नररषण गरी इश्वन्जर्नयरहरुबाट MIS र्ा प्राप्त भएका ि्यािंकहरुको ष्ट्रवश्लषेण 
गरी लाभग्राही/ गैरलाभग्राही कायर् गनि र्सफाररस भएका 49,272 गनुासोको ष्ट्रववरण 
ियार पाररएको छ । उि ष्ट्रववरणर्ा उल्लेख भएका गनुासोकिािहरुलाइि 
लाभग्राही/गैरलाभग्राही कायर् गनुिपने भएको छ ।छुट िथा पनु जााँच सभेषण गरी 
इश्वन्जर्नयरहरुबाट MIS र्ा प्राप्त भएका गनुासोहरुको ष्ट्रवश्लषेण ष्ट्रववरण ियार पाररएको  
छ । र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण (पष्ट्रहलो सिंिोिन) कायिष्ट्रवर्ि, २०७३ को 
दफा ३ (१क) बर्ोश्वजर् लाभग्राही कायर् गनि गदठि केन्रीय गनुासो व्यवस्थापन 
सर्र्र्िबाट 49,272 गनुासोकिािहरुको र्नणियका लार्ग पनुर्निर्ािण सम्बन्िी गनुासो 
व्यवस्थापन कायिष्ट्रवर्िको दफा १२ (३क) बर्ोश्वजर् र्सफाररस भएकोछ।कायिकारी 
सर्र्र्िबाट हालसम्र् कुल 91,918 गनुासाको र्नणिय भईसकेको जसर्ा 39,781 पूणि 
लाभग्राही, 27,063 प्रवलीकरण लाभग्राही (Retrofitting Beneficiary), 20,690 
गैरलाभग्राही कायर् भएको र गनुासोकिािहरु र्ध्ये 4,384 पष्ट्रहले नै लाभग्राहीर्ा 
पररसकेका छन ् । लाभग्राही िथा गैरलाभग्राही कायर् गने स्वीकृर्िका लार्ग कायिकारी 
सर्र्र्िर्ा पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 
 
र्नणिय: 
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छुट िथा पनु जााँच सवेषणबाट प्राप्त ि्यािंकहरुको छानष्ट्रवन गरी प्राप्त ष्ट्रवर्भन्न श्वजल्लाका 
िार्लका-१ र्ा उल्लेश्वखि ११ वटा श्वजल्लाका १५,५०९ गनुासोकिािलाई पनुर्निर्ािण 
लाभग्राही (Probable Beneficiary) 3,962 गनुासोकिािलाई सम्भाव्य लाभग्राही 
(Potential Beneficiary),15,766 गनुासोकिािलाई प्रवलीकरण लाभग्राही 
(Retrofitting Beneficiary) र 11,475 गनुासोकिािलाई गैरलाभग्राही कायर् गने । 

२ जोश्वखर्वगिर्ा परेका लाभग्राही पष्ट्रहचान सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७४ बर्ोश्वजर्सूचीकृि 
१८,५०५ र्ध्येका लाभग्राहीहरुलाई स्थायीर्नजी आवास र्नर्ािणर्ा सहयोग गने उद्देश्य 
अनरुुप गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ बर्ोश्वजर् CARE 
Nepal नार्को अन्िरािष्ट्रिय गैर सरकारी सिंस्थाबाट पररयोजना प्रस्िाव पेि हनु आएको  
छ ।उि पररयोजना प्रस्िाव स्वीकृि गनुिपने भएको छ । 
प्रस्िाष्ट्रवि पररयोजनाका सम्बन्िर्ा यस प्रार्िकरणकाष्ट्रवज्ञ कायिकारी सदस्य डा. श्री चन्र 
बहादरु शे्रष्ठबाट र्र्र्ि २०७५ असार ७ र्ाजोश्वखर्वगिर्ा परेका लाभग्राहीहरुकोर्नजी 
आवास पनुर्निर्ािणर्ा सहयोग गने प्रस्िाव स्वीकृि हनु र्सफाररस भएको छ । 

 

जोश्वखर्वगिर्ा परेका लाभग्राहीहरुको र्नजी आवास पनुर्निर्ािणर्ा सहयोगको लार्ग CARE 

Nepal नार्कगैर सरकारी सिंस्थाबाट र्ार्थ उल्लेख भए बर्ोश्वजर्को प्रस्िाव गैर सरकारी 
सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२  बर्ोश्वजर् स्वीकृर्िका लार्ग कायिकारी 
सर्र्र्िर्ा पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

र्नणिय: 

सिंलग्न अनसूुची-१ बर्ोश्वजर्को CARE Nepal नार्क गैर सरकारी सिंस्थाको जोश्वखर् वगिर्ा 
परेका लाभ ग्राहीहरूको र्नजी आवास पनुर्निर्ािणर्ा सहयोग गने प्रस्िाव स्वीकृि गने । 

३ जोश्वखर्वगिर्ा परेका लाभग्राही पष्ट्रहचान सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७४ बर्ोश्वजर्सूचीकृि 
१८,५०५ र्ध्येका लाभग्राहीहरुलाई स्थायीर्नजी आवास र्नर्ािणर्ा सहयोग गने उद्देश्य 
अनरुुप गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ बर्ोश्वजर्Mercy Corps 
नार्कोअन्िरािष्ट्रिय गैर सरकारी सिंस्थाबाट पररयोजना प्रस्िाव पेि हनु आएको छ ।उि 
पररयोजना प्रस्िाव स्वीकृि गनुि पने भएको छ ।  
प्रस्िाष्ट्रवि पररयोजनाका सम्बन्िर्ा यस प्रार्िकरणकाष्ट्रवज्ञ कायिकारी सदस्य डा. श्री चन्र 
बहादरु शे्रष्ठबाट र्र्र्ि २०७५ असार ७ र्ाजोश्वखर्वगिर्ा परेका लाभग्राहीहरुकोर्नजी 
आवास पनुर्निर्ािणर्ा सहयोग गने प्रस्िाव स्वीकृि हनु र्सफाररस भएको छ । जोश्वखर्वगिर्ा 
परेका लाभग्राहीहरुको र्नजी आवास पनुर्निर्ािणर्ा सहयोगको लार्ग Mercy Corps 
नार्कगैर सरकारी सिंस्थाबाट र्ार्थ उल्लेख भए बर्ोश्वजर्को प्रस्िाव गैर सरकारी सिंस्था 
पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ बर्ोश्वजर् स्वीकृर्िका लार्ग कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि 
भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 
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र्नणिय: 
सिंलग्न अनसूुची-२ बर्ोश्वजर्को Mercy Corps नार्क गैर सरकारी सिंस्थाको जोश्वखर् 
वगिर्ा परेका लाभग्राहीहरूको र्नजी आवास पनुर्निर्ािणर्ा सहयोग गने प्रस्िाव स्वीकृि  
गने । 

४ जोश्वखर्वगिर्ा परेका लाभग्राही पष्ट्रहचानसम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि,२०७४ बर्ोश्वजर् सूचीकृि 
१८,५०५ र्ध्येका लाभग्राहीहरुलाई स्थायी र्नजी आवास र्नर्ािणर्ा सहयोग गने उद्देश्य 
अनरुुप पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७२ बर्ोश्वजर् Nepal Red Cross Society नार्कोराष्ट्रिय गैर सरकारी सिंस्थाबाट 
जोश्वखर्वगिर्ा पने लाभग्राहीहरुको र्नजी आवास र्नर्ािणर्ा सहयोग गने उद्देश्यले र्नवेदन 
प्राप्त भएको छ l र्नजी आवास र्नर्ािणर्ा सहयोग गने उि प्रस्िाव स्वीकृि गनुि पने भएको 
छ l  
प्रस्िाष्ट्रवि पररयोजनाका सम्बन्िर्ा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणका ष्ट्रवज्ञ कायिकारी सदस्य 
डा. श्री चन्र बहादरु शे्रष्ठबाट र्र्र्ि २०७५ आषाढ १५र्ा र्नजी आवास र्नर्ािणर्ा सहयोग 
गने प्रस्िाव स्वीकृि हनु र्सफाररस भएको छ । जोश्वखर्वगिर्ा परेका लाभग्राहीहरुको र्नजी 
आवास पनुर्निर्ािणको लार्ग Nepal Red Cross Society नार्कगैर सरकारी सिंस्थाबाट 
र्ार्थ उल्लेख भए बर्ोश्वजर्को प्रस्िाव गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७२ बर्ोश्वजर् स्वीकृर्िका लार्ग कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल 
हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 
 
र्नणिय: 
यसै साथ सिंलग्न अनसूुची -३  बर्ोश्वजर्को Nepal Red Cross Society नार्क गैर 
सरकारी सिंस्थाको जोश्वखर्वगिर्ा परेका लाभग्राहीहरुको र्नजी आवास र्नर्ािणर्ा सहयोग गने 
प्रस्िाव स्वीकृि गने । 

५ जोश्वखर्वगिर्ा परेका लाभग्राही पष्ट्रहचान सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि,२०७४ बर्ोश्वजर् सूचीकृि 
१८,५०५ र्ध्येका लाभग्राहीहरुलाई स्थायी र्नजी आवास र्नर्ािणर्ा सहयोग गने उद्देश्य 
अनरुुप पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७२ बर्ोश्वजर् People in Need नार्को अन्िरािष्ट्रिय गैर सरकारी सिंस्थाबाट 
जोश्वखर्वगिर्ा पने लाभग्राहीहरुको र्नजी आवास र्नर्ािणर्ा सहयोग गने उद्देश्यले र्नवेदन 
प्राप्त भएको छ l र्नजी आवास र्नर्ािणर्ा सहयोग गने उि प्रस्िाव स्वीकृि गनुि पने भएको 
छ l  
प्रस्िाष्ट्रवि पररयोजनाका सम्बन्िर्ा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणका ष्ट्रवज्ञ कायिकारी सदस्य 
डा. श्री चन्र बहादरु शे्रष्ठबाट र्र्र्ि २०७५ आषाढ १० र्ा र्नजी आवास र्नर्ािणर्ा 
सहयोग गने प्रस्िाव स्वीकृि हनु र्सफाररस भएको छ । जोश्वखर्वगिर्ा परेका 
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लाभग्राहीहरुको र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको लार्ग People in Need नार्कगैर सरकारी 
सिंस्थाबाट र्ार्थ उल्लेख भए बर्ोश्वजर्को प्रस्िाव गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ बर्ोश्वजर् स्वीकृर्िका लार्ग कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि भएको प्रस्िाव 
उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो। 
र्नणिय: 
सिंलग्न अनसूुची-४ बर्ोश्वजर्को People in Need नार्क गैर सरकारी सिंस्थाको 
जोश्वखर्वगिर्ा परेका लाभग्राहीहरुको र्नजी आवास र्नर्ािणर्ा सहयोग गने प्रस्िाव स्वीकृि 
गने । 

६ २०७२ को भकूम्प पश्चाि ्को पनुर्निर्ािणको अर्भयानर्ा गैर सरकारी षेत्रलाई सिंलग्न 
गराउने उद्देश्यले पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ प्रचलनर्ा रहेकोछ ।यसै कायिष्ट्रवर्िर्ा आिाररि रहेर Oxfam Nepal 
नार्कगैर सरकारी सिंस्थाबाट जोश्वखर्वस्िी स्थानान्िरण र भकूम्प पीर्डिहरुका लार्ग 
जीष्ट्रवकोपाजिन प्रबद्धिन र खानपेानी िथा स्वास््य सरसफाई सम्बन्िी ष्ट्रक्रयाकलाप गने 
उद्देश्यले र्नवेदन प्राप्त भएको छ।उपरोि प्रस्िाव कायिगनि प्राप्त प्रस्िाव स्वीकृि गनुिपने 
भएको छ । 

प्रस्िाष्ट्रवि पररयोजनाका सम्बन्िर्ा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण-केन्रीय आयोजना 
कायािन्वयन इकाई (भवन) बाट र ष्ट्रवज्ञ कायिकारी सदस्य श्री रवुप्रसाद िर्ािबाट र्र्र्ि 
२०७५।०१।०७ उपरोि प्रस्िाव स्वीकृि हनु र्सफाररस भएको छ ।  
जोश्वखर्वस्िी स्थानान्िरण र भकूम्पपीर्डिहरुका लार्ग जीष्ट्रवकोपाजिन प्रवद्धिन र खानेपानी 
िथा स्वास््य सरसफाई सम्बन्िी कायि गनिका लार्ग Oxfam Nepal नार्क गैर सरकारी 
सिंस्थाबाट र्ार्थ उल्लेख भए बर्ोश्वजर्को प्रस्िाव गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ बर्ोश्वजर् स्वीकृर्िका लार्ग कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि भएको प्रस्िाव 
उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 
र्नणिय: 
सिंलग्न अनसूुची-५ बर्ोश्वजर्को Oxfam Nepal नार् गैर सरकारी सिंस्थाको जोश्वखर्वस्िी 
स्थानान्िरण र भकूम्प पीर्डिहरुका लार्ग जीष्ट्रवकोपाजिन प्रवद्धिन र खानेपानी िथा स्वास््य 
सरसफाई सम्बन्िीकायि गने प्रस्िाव स्वीकृि गने । 

७ जोश्वखर्वगिर्ा परेका लाभग्राही पष्ट्रहचानसम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि,२०७४ बर्ोश्वजर् सूचीकृि 
१८,५०५ र्ध्येका लाभग्राहीहरुलाई स्थायी र्नजी आवास र्नर्ािणर्ा सहयोग गने उद्देश्य 
अनरुुप पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७२ बर्ोश्वजर्Practical Action Nepal नार्को राष्ट्रिय गैर सरकारी सिंस्थाबाट 
जोश्वखर्वगिर्ा पने लाभग्राहीहरुको र्नजी आवास र्नर्ािणर्ा सहयोग गने उद्देश्यले र्नवेदन 
प्राप्त भएको छ l र्नजी आवास र्नर्ािणर्ा सहयोग गने उि प्रस्िाव स्वीकृि गनुिपने भएको 
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छ l 
प्रस्िाष्ट्रवि पररयोजनाका सम्बन्िर्ा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणका ष्ट्रवज्ञ कायिकारी सदस्य 
डा. श्री चन्र बहादरु शे्रष्ठबाट र्र्र्ि २०७५ आषाढ ७ र्ा र्नजी आवास र्नर्ािणर्ा सहयोग 
गने प्रस्िाव स्वीकृि हनु र्सफाररस भएको छ । 

जोश्वखर्वगिर्ा परेका लाभग्राहीहरुको र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको लार्ग Practical Action 
Nepal नार्क गैर सरकारी सिंस्थाबाट र्ार्थ उल्लेख भए बर्ोश्वजर्को प्रस्िाव गैर सरकारी 
सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ बर्ोश्वजर् स्वीकृर्िका लार्ग कायिकारी 
सर्र्र्िर्ा पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 
र्नणिय: 
सिंलग्न अनसूुची-६ बर्ोश्वजर्को Practical Action Nepalनार्कगैर सरकारी सिंस्थाको 
जोश्वखर्वगिर्ा परेका लाभग्राहीहरुको र्नजी आवास र्नर्ािणर्ा सहयोग गने प्रस्िाव स्वीकृि 
गने । 
 
िार्लका-१ छुट िथा पनुजााँच सभेषणबाट प्राप्त गनुासोको ष्ट्रवश्लषेणबाट प्राप्त ष्ट्रवर्भन्न स्थार्नय 
िहका लाभग्राही िथा गैरलाभग्राहीहरुको ष्ट्रववरण 

र्स .निं.  श्वजल्ला 
गाउाँपार्लका/ 
नगरपार्लका 

पनुर्निर्ािण 
लाभग्राही 

सम्भाव्य 
लाभग्राही 

जम्र्ा 
पनुर्निर्ािण 
लाभग्राही 

जम्र्ा 
प्रबलीकरण 
लाभग्राही 

गैर पनुर्निर्ािण 
लाभग्राही 

१. िाददङ्ग  9485 875 9878 7742 7748 

२. दोलखा  9528 7799 8877 7479 595 

३. गोरखा  7752 572 9229 7427 7799 

४. काभ्रपेलाञ्चोक  9972 722 9487 7877 9947 

५. लर्लिपरु  724 84 924 782 985 

६. र्कवानपरु  7989 49 7298 2275 7487 

७. नवुाकोट  474 777 228 727 १22 
८. ओखलढुिंगा  772 95 727 ९44 224 
९. रारे्छाप  9777 772 9957 9779 775 
१०. र्सन्िलुी  7948 729 7857 2747 7927 
११. र्सन्िपुाल्चोक  4 7 7 4 4 
जम्र्ा 77429 2279 72478 77597 77244 

१. दोलखा  र्भरे्िर 
न.पा. 

944 4 944 4 2 

२. नवुाकोट ष्ट्रवदरु न .पा.  975 4 975 87 777 

 
 
अनसूुची १ 
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क्र. 
सिं 

पररयोजना 
प्रस्िावक 

पररयोजनाको 
नार् 

पररयोजना
को षते्र 

पररयोजना र्बवरण बजेट पररयोज
ना 

अबर्ि क्र. 
स 

श्वजल्ला गा.पा. /न.पा. 
वडा 
निं. 

लष 
िरिरुी 

प्रिासर्नक कायिक्रर् 
जम्र्ा 
US$ 

१ CARE 
Nepal 

Stronger 
Communiti
es and 
Safer 
Habitat: 
Promoting 
Self 
Recovery 
Project  

र्नजी 
आवास 

१ र्सन्िपुाल्चो
क 
(१६५) 

रे्लम्ची नगरपार्लका  
)७८(  

४ १९ ०८ %  ९२ %  

४,
५९

,१
७१

।६
३ 

US
$ 

२०
७६

 अ
सा

र 

७ ३६ 
८ २३ 

पािंचपोखरीथािंगपाल 
गाउपार्लका  
(८७) 
 

१ ३० 
२ २१ 
३ १५ 

८ २१ 
२ गोखाि 

(१९०) 
सरु्लकोट 
गाउपार्लका 

)१८(  

१ ३ 
२ १५ 

िाचे गाउपार्लका  
)७९(  

१ १ 

२ ३३ 
४ १९ 
५ १८ 
६ ८ 

र्सरानचोक 
गाउपार्लका 

)२५(  

६ ११ 

३ १४ 

अश्वजरकोट 
गाउपार्लका  

)२६(  

५ 
 

२६ 

पालङु्गटार 
नगरपार्लका 

)४२(  

१ १५ 

२ २७ 

३ िाददङ्ग 
)१५२(  

गङ्गाजर्नुा 
गाउपार्लका 

)७१(  

५ ३० 

६ २२ 

७ १९ 

 र्त्रपरुासनु्दरी  
गाउपार्लका 

)८१(  

१ १८ 

२ २१ 
३ १८ 

५ १३ 
६ ११ 

       जम्र्ा: ५०७  िरिरुी  
अनसूुची २ 

क्र.सिं 
पररयोजना 
प्रस्िावक 

पररयोजनाको 
नार् 

पररयोजना
को षते्र 

पररयोजना र्बवरण बजेट पररयोजना 
अबर्ि 

क्र.सिं ष्ट्रक्रयाकलाप र्बवरण स्थान लष प्रिासर्नक कायिक्रर् जम्र्ा 
१ Mercy 

Corps 
Supporting 
Earthquake 
Recovery 
of 
Vulnerable 
Households 

आवास १ र्नजी आवास र्नर्ािण 
सहयोग, 
जीष्ट्रवकोपाजिन र 
Cash for work 

िार्ाकोिी 
गाउपार्लका, 
दोलखा 

८१ 
िरिरुी   

२१
% 

७९
% 

72
23

63
25

 

२०
१९

 ज
लुा

ई 

२ र्नजी आवास र्नर्ािण 
सहयोग, 
जीष्ट्रवकोपाजिन र 

सनुकोिी 
गाउपार्लका, 
र्सन्िलुी 

११९ 
िरिरुी   
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Cash for work 

३ र्नजी आवास र्नर्ािण 
सहयोग, 
जीष्ट्रवकोपाजिन र 
Cash for work 

बकैया 
गाउपार्लका, 
र्कवानपरु 

४० 
िरिरुी   

अनसूुची ३ 

क्र.स. 
पररयोजना 
प्रस्िावक 

पररयोजना
को नार् 

पररयोजनाका 
ष्ट्रक्रयाकलाप 

पररयोजना र्बवरण बजेट पररयो
जना 

अबर्ि क्र.स श्वजल्ला 
गा.पा./ 
न.पा. 

लष िरिरुी प्रिासर्नक कायिक्रर् जम्र्ा 

१ Nepal 
Red 
Cross 
Society  

Support 
Most 
Vulnerable 
in Rasuwa 
and 
Ramechha
p Districts.  

र्नजीआवास 
र्नर्ािण सहयोग 
(Socio 
Technical 
support + 
top up 
service) 

१ रसवुा श्वजल्ला 
भरर  

२७५   
२०७३l०२l२
३ गिे यस 
प्रार्िकरण, 
केन्रीय 
आयोजना 
कायािन्वयन 
इकाई (भवन) 
र नेपाल रेड 
क्रस सोसाईटी 
बीच र्त्रपषीय 
सम्झौिा भई 
कायािन्वयनर्ा 
रहेको 
पररयोजनाबाट 
सम्पूणिखचि 
व्यहोने l 
 
 
 
 
 
 
 

२०१
९ 
र्ाचि   

र्नजी आवास 
र्नर्ािण सहयोग 
(Socio 
Technical 
support 
only) 

२ रारे्छाप श्वजल्ला 
भरर  
 
 

१२६३ 
िरिरुी   
(१२६३ र्ध्ये 
र्न्थलीवडा न 
२ र्ा ११र 
रार्परुर्ा ३१ 
िरिरुीलाई 
थप ५० 
हजार सरे्ि) 

 3 ओखलढु
ङ्गा 

हकि परु 
 

१७ िरिरुी  

 ४ र्सन्िलुी र्सत्तलपा
टी 

२१ िरिरुी  
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र्नजी आवास 
र्नर्ािण सहयोग 
(Socio 
Technical 
supportonly) 
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अनसूुची ६ 
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अनसूुची ४. भकूम्प पश्चािको पनुर्निर्ािण कायिलाई िीव्रिा ददन ेउद्दशे्यले आयोश्वजि स्थानीय 
िहका जनप्रर्िर्नर्िहरु र अन्य सरोकारवालाहरुसाँग र्र्र्ि २०७४।०७।१७ र्ा सम्पन्न 
अन्िष्ट्रक्रि या कायिक्रर् का २८ बूाँदे िोषणापत्र  

प्रार्िकरणले गनुिपने कायिहरु 

१. स्थानीय स्िरर्ा खष्ट्रटने प्राष्ट्रवर्िकहरुको िलब भत्ता स्थानीय िहरै् पगु्ने व्यवस्था गने। 

२.  भौगोर्लक रुपले जोश्वखर्यिु रहेका बस्िीहरुको ष्ट्रववरण स्थानीय िहर्ा उपलब्ि गराउने। 

३.  प्रार्िकरणका श्वजल्ला सश्वचवालयहरुर्ा ररि दरवन्दी पररपूर्िि गने। 

४. पनुर्निर्ािणर्ा सिंलग्न उत्कृष्ट कायिसम्पादन गने कर्िचारीहरु र स्थानीय िहलाई परुस्कारको 
व्यवस्था गने। 

५. एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकासका लार्ग स्थानीय िहले प्रार्िकरणसाँग लागि साझेदारी गने। 
एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास कायिक्रर्को सिंयोजकत्व स्थानीय िहका प्रर्खुले गने। 

६. कुनै लाभग्राहीले ष्ट्रवद्यर्ान स्थानर्ा िर नबनाई सम्बश्वन्िि जोर्डएको श्वजल्लाको गाउाँपार्लका 
/नगरपार्लकार्भतै्र वा जोर्डएको गाउाँपार्लका /नगरपार्लकार्ा आवास बनाउन चाहेर्ा र्ात्र 
अनदुानको रकर् प्राप्त गनि सक्ने गरी अनदुान कायिष्ट्रवर्िर्ा सिंिोिन गने। 

बैंकले गनुिपने कायिहरु 

७. बैङ्कहरुले आवर्िक रुपर्ा प्राप्त गरेको चेक प्राप्त गरेको २ कायि ददनर्भत्र सम्बश्वन्िि 
लाभग्राहीको खािार्ा रकर् जम्र्ा हनुे अवस्था सरु्नश्वश्चि गने। 

८. भकूम्प ष्ट्रपर्डिलाई बैङ्कहरुबाट प्रबाह हनुे सहरु्लयिपूणि कजाि िथा सार्षु्ट्रहक जर्ानी वा र्ििो 
जर्ानीर्ा  र्नव्यािजी ऋण प्रबाह गने कायिलाई िीव्रिा ददन र प्रष्ट्रक्रयालाई चसु्ि बनाउन िथा 
आगार्ी असार र्सान्ि सम्र्को लार्ग यस सम्बन्िी गनुासा सनु्न फोकल प्वाइन्टको व्यवस्था 
गनि नेपाल राि बैंकलाई अनरुोि गने । 

९. नयााँ गाउाँपार्लका/नगरपार्लकाहरुर्ा बैङ्कहरुले िाखा ष्ट्रवस्िार गने र त्यसरी खोर्लएका 
िाखार्ा नश्वजकका लाभग्राहीहरुको बैंक खािा ट्रान्सफर गरी नश्वजकैको बैङ्क खािाबाट रकर् 
भिुानीको व्यवस्था र्र्लाउन नेपाल राि बैंकलाई अनरुोि गने । 
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१०. कर्िपय बैङ्कका िाखाहरुले दोस्रो िथा िेस्रो ष्ट्रकस्िाको भिुानीर्ा लाभग्राहीसाँग कर्र्सन 
र्ाग गरेको जानकारीर्ा आएको हुाँदा आवास अनदुान वापिको रकर्र्ा कुनै कर्र्िन 
नर्लन सबै वैंकहरुलाई पररपत्र गनि नेपाल राि बैंकलाई अनरुोि गने । 

स्थानीय िहले गनुिपने कायिहरु 

११. भकूम्पपीर्डिको नक्साका लार्ग स्थानीय िहले नक्सापासको दस्िरु नर्लन।े नक्सा पासको 
प्रकृया स्थानीय िहकै इश्वन्जर्नयरहरुबाटै गराउने र भकूम्पपीर्डिहरुलाई थप दाष्ट्रयत्व बढ्न े
अवस्थाको अन्त्य गने। लाभग्राहीले स्वीकृि ढााँचाका नक्सा छनौट गरेको अवस्थार्ा ३ 
ददन र्भत्र र नयााँ र्डजाइन गनुि परेको अवस्थार्ा ७ कायि ददन र्भत्र स्थानीय िहले  नक्सा 
पासको प्रकृया सम्पन्न गररददन।ेनक्िा पास गदाि भकूम्प प्रर्िरोिी हनुे गरी राष्ट्रिय भवन 
सिंष्ट्रहिा पालना गने कुरा सरु्नश्वश्चि गने ।  

१२. भकूम्पप्रभाष्ट्रवि व्यश्विहरुको र्नजी आवास पनुर्निर्ािणका लार्ग आवश्यक ढुङ्गा, र्गट्टी, 
बालवुाको आपूर्िि सहज बनाउनका स्थानीय िहको भौगोर्लक षेत्र र्भतै्र सार्ग्री उपलब्ि 
हनुे भएर्ा र्ापदण्ड बनाई सार्ग्री उपलब्ि गराउने। पनुर्निर्ािण प्रयोजनका लार्ग 
आवश्यक सार्ग्री आपूर्िि गदाि र्नर्ािण सार्ग्रीको दररेट सरे्ि स्थानीय िहले िोक्न।ेआफ्नो 
भौगोर्लक षेत्रर्ा र्नर्ािण सार्ग्री उपलब्ि नभएर्ा नश्वजकको स्थानीय िहसाँग सर्न्वय गरी 
सहरु्लयि दररेटर्ा आपूर्िि व्यवस्था र्र्लाउन े। 

१३. काठको आपूर्िि सहज बनाउनको लार्ग स्थानीय िहले नै Portable Saw Mill राख्न े
व्यवस्थापन र्र्लाउन।े  

१४. र्नर्ािणकर्ी िार्लर्को लार्ग व्यश्वि छनौट गने कायि अर्नवायि रुपर्ा स्थानीय िहबाटै  
गने र उही िार्लर्का लार्ग एउटै व्यश्वि नदोहोररने कुरा सरु्नश्वश्चि गने। हालसम्र् िार्लर् 
प्राप्त जनिश्विको ष्ट्रववरण सष्ट्रहिको डाइरेक्टरी प्रार्िकरणले ियार गरी स्थानीय िहर्ा 
पठाउन ेर साविजर्नक सरे्ि गने। प्रार्िकरण र श्वजल्ला कायािन्वयन इकाईहरुले िार्लर्का 
लार्ग आवश्यक प्रश्विषक लगायिका प्रावर्िक जनिश्वि उपलब्ि गराउने।स्थनीय रुपर्ा 
िार्लर्प्राप्त जनििीको रोष्टर ियार गने । 

१५. नक्सा पास नगरी र्नर्ािण गररसष्ट्रकएका िरहरुको हकर्ा प्राष्ट्रवर्िकहरुले भकूम्प प्रर्िरोिी 
भए नभएको एष्ट्रकन गरी भकूम्प प्रर्िरोिी भएको भए नक्सा पासको प्रकृया परुा गररददने र 
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नभएको भए रेट्रोष्ट्रफट वा प्राष्ट्रवर्िकले िोके बर्ोश्वजर्को सिुार गररसकेपर्छ नक्सा पासको 
प्रकृया स्थानीय िहले परुा गररददन।े  

१६. प्रार्िकरण र ष्ट्रवषयगि र्न्त्रालयसाँग त्रीपषीय सम्झौिा गरी पररयोजना सञ्चालन गने 
गैरसरकारी सिंस्थाहरुले स्थानीय िहसाँग सर्न्वय गरी कायिक्रर् कायािन्वयन गने।  
प्रार्िकरणले गैसससाँग सम्झौिा गदाि स्थानीय िहको र्सफाररसलाई आिार र्लन।े गैससको 
कायिको अनगुर्न स्थानीय िहले सरे्ि गने। 

१७. गनुासो व्यवस्थापन कायिष्ट्रवर्ि बर्ोश्वजर् यस अगावै प्रार्िकरणको केन्रीय डाटाबेसर्ा 
ष्ट्रववरण आइसकेका गनुासोहरु बाहेक सबै गनुासो स्थानीय िहले नै सम्बोिन गने। 

१८.यथेष्ट ष्ट्रवद्याथी नभएका ष्ट्रवद्यालयहरु पनुर्निर्ािण गनुि अगावै गार्भने प्रकृयार्ा जान स्थानीय 
िहले र्सफाररस गने र त्यसरी गार्भसकेपर्छ बनाउन ु पने ष्ट्रवद्यालय र्ात्र पनुर्निर्ािण गनि 
श्विषा र्न्त्रालय अन्िगििको केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाईर्ा र्सफाररि गरी 
पठाउन।े 

१९. राष्ट्रिय प्रादेश्विक िथा रणनैर्िक सडकहरु बाहेकको हकर्ा Right of Way  र्निािरण गने 
अर्िकार स्थानीय िहले नै प्रयोग गने। 

२०. स्थानीय स्िरर्ा आवश्यक र्नर्ािण सार्ग्रीहरुको इन्भेन्ट्री ियार गरी र्डपो स्थापना गनि वा 
एकर्षु्ट खररदर्ा सहजीकरण िथा ढुवानी व्यवस्थापनर्ा सहयोग गने। 

२१. स्थानीय िहर्ा खष्ट्रटएका प्राष्ट्रवर्िक कर्िचारीहरुको लार्ग कायािलय व्यवस्थापन स्थानीय 
िहले अर्नवायि रुपर्ा गने िथा आवासको लार्ग सहजीकरण गने । 

२२. यस अगावै आवास पनुर्निर्ािण गररसकेका लाभग्राहीहरुको हकर्ा स्थानीय िहर्ा खष्ट्रटएका 
प्राष्ट्रवर्िकहरुले सझुाव ददए बर्ोश्वजर् सिुार गरेका िरहरुका लार्ग ष्ट्रकस्िा भिुानीको 
व्यवस्था र्र्लाउन।े 

२३. पनुर्निर्ािण सम्बन्िी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्थानीय िहसम्र् ष्ट्रवस्िार गने। 

२४. प्रत्येक स्थानीय िहर्ा पनुर्निर्ािण सम्बन्िी कार्को लार्ग एक जना फोकल पसिनको 
व्यवस्था गने। 
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ष्ट्रवषयगि र्न्त्रालयहरुले गनुिपने कायिहरु 

२५. भकूम्प प्रभाष्ट्रवि व्यश्वि/पररवारलाई आवास पनुर्निर्ािण प्रयोजनाथि काठको आपूर्ििर्ा कुनै 
सर्स्या नहनुे अवस्था बन िथा भसूिंरषण र्न्त्रालयले सरु्नश्वश्चि गने गरी ष्ट्रवद्यर्ान 
कायिष्ट्रवर्िर्ा सिंिोिन गने। त्यसो गदाि भकूम्प प्रभाष्ट्रवि पररवारकै आफ्नै स्वार्र्त्वको काठ 
अन्य श्वजल्लार्ा रहेको अवस्थार्ा र आफन्िर्ाफि ि आपूर्िि हनु सक्ने अवस्थार्ा 
अन्िरश्वजल्ला काठको ओसारपसारर्ा अवरोि नहनुे व्यवस्था र्र्लाउने । 

२६. िहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालय केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाईले वैकश्वल्पक र्नर्ािण 
सार्ग्रीहरुको र्सफाररस गने। 

२७. र्नर्ािणका लार्ग पानीको सर्स्या भएका षेत्रर्ा खानेपानी िथा सरसफाई र्न्त्रालयले 
सर्ािानका उपायहरु अवलम्बन गने। 

२८. प्रार्िकरणलाई पनुर्निर्ािणको कायिर्ा सहजीकरण गनि, सल्लाह सझुाव ददन र स्थानीय 
िहलाई प्रोत्साहन गनि प्रार्िकरण र स्थानीय िहका र्हासिंिहरुबीच र्नरन्िर सर्न्वय 
कायर् गने । 
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अनसूुची ५.  पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थापनाको लार्ग दिाि भएका गैरसरकारी सिंिसिंस्थाहरु 

S.N. 
Name of 
Partners 

Project Name District Sector Main Activities Budget 
Funding 
Partner 

Implementing 
Partner 

Agreement 
Date 

Ending Date Status 

1 AATWIN 
(Mahila tatha 
Balbalika 
Bechbikhan 
Biruddako 
Sahakarmi 
Samuha 

Communication and Social 
Mobilization for Promoting 
Recovery and Resilience 
Among Earthquake 
Affected Communities 

Dolakha, Dhading, 
Sindhupalchowk, 
Kavrepalanchowk, 
Makawanpur 

Recovery and 
Social 
Mobilization 

        86,604,500.00   Unicef Nepal   AATWIN  11-Apr-2016 31-Dec-2017 Completed 

2 ACTED Improving the quality of 
life and bringing technical 
support to earthquake 
affected community in 
Nepal 

Okhaldhunga, 
Dhading 

Training Mason Traning       79,111,089.00     ACTED  2073.03.27 1 year Completed 

3 Action Aid 
Nepal 

Samudayako Aguwaima 
Samudayik Punarnirman 

Kathmandu, 
Lalitpur 

Education         33,201,296.00   DEC, DPRF   Homenet 
Nepal  

2074.08.12 2018 June   

4 Action Contre 
LA Faim(ACF) 

Nutrition Security Recovery 
through multi-sector 
interventions 

Rasuwa,Nuwakot Health/WASH/
Livelihood 

Nutrition,Health, 
Livelihoods, WASH 

    278,087,817.00   DFID,UK, 
ACF france, 
UNICEF  

 ADF  01-Aug-2017 01-Jul-2017 95 % 
Completed 

5 ActionAid 
Nepal 

Samudayako Aguwaima 
Samudayik Punarnirman 

Sindhupalchowk, 
Dolakkha, Rasuwa, 
Kavrepanchowk, 
Lalitpur, 
Makawanpur, 
Kathmandu 

Education/Live
lihood 

School 
reconstruction, 
Drinking water, 
capacity building, 
training and 
Livelihood 

    569,583,448.00   DEC, DPRF, 
DFAT, 
Basquw 
Government  

 Action Aid  2074.02.05 30-Dec-2017 65 % 
completed  

6 ADARA 
Development 

  Nuwakot Education School 
Reconstruction 

      34,117,500.00      2073.01.29 30 Jan, 2018   

7 Adarsha 
Sarswati 
Secondary 
School 

School Reconstruction Tanahun Education School Building 
Reconstruction 

        3,455,851.00   Hope Bridge   SMC of 
Mahendri 
School  

2074.09.05 30 Chaitra, 
2074 

Completed 

8 ADRA Nepal Health Infrastructure 
Restoration After 
Earthquake 

Kavrepalanchowk Health Healthpost 
reconstruction 

      31,483,961.00   Foundation 
ADRA Japan, 
Japan Plat 

 ADRANeepal  16-Dec-2015 31-May-2016 Completed 

  ADRA Nepal Building resilience to 
disaster by promoting and 

Dhading, 
Kavrepalanchowk 

DRM DRM       54,502,490.00   ADRA 
Germany, 

 ADRA Nepal  01-Jul-2016 31 sep 2018   
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S.N. 
Name of 
Partners 

Project Name District Sector Main Activities Budget 
Funding 
Partner 

Implementing 
Partner 

Agreement 
Date 

Ending Date Status 

mainstreaming disaster 
reisk management and 
resiliece initiative 

Australia  

9 Amda Minds Community Skill 
development for 
earthquake resist house 
reconstruction 

Dhading Training/ 
Livelihood 

Skill training, Social 
Mobilization 

      32,738,710.00   Foreign 
Ministry of 
Japan  

 Amda-
Minds/SDSC  

2073.02.30 2074.02.30 Completed 

10 America Nepal 
Medical 
Foundation 

Health Post Re-Building 
Project 

Sindhupalchowk, 
Nuwakot 

Health Health post 
reconstruction 

        9,193,200.00   Possible, 
GoN  

 ANMF      Completed 

  America Nepal 
Medical 
Foundation 

Construction of Pre 
Fabricated structure 
including and Emergency 
room 

Sindhupalchowk Health Health institution 
reconstruction 

        7,170,000.00   ANMF US   ANMF   2074.02.18 3 months Completed 

11 Arbeiter 
Samariter Bund 

Building Resilience of 
Community through 
inclusive and risk aware 
reconstruction and 
development 

Dhading, Dolakha DRR, WASH, 
Recovery 

DRR, WASH, 
Recovery 

      83,659,924.97   ODA   ASB      Project 
cancelled 

12 Asha Nepal 
Reunion 

Rebuilding a School Nuwakot Education School Building 
Reconstruction 

        2,510,597.00     ANR  2073.12.13 2074.05.31 98 % 
completed 

13 Asia Onlus Building Back  Better future 
in the most earthquake 
affected areas 

Rasuwa Education, 
Livelihood  

School Building 
Reconstruction, and 
Livelihood 
Improvement 

      53,928,599.99   Asia onlus -
Italy  

 Asia onlus   2074.03.06 30 June, 2019   

  Asia Onlus Building Backa  Better 
future in the most 
earthquake affected areas 

Dolpa, 
Rasuwa,Sindhupal
chwok, 
Kathmandu 

Education, 
Livelihood  

School Building 
Reconstruction, and 
Livelihood 
Improvement 

    115,340,295.00   Asia onlus -
Italy  

 Asia onlus         

14 Asian Football 
Conferadaratio
n  

Rebuilding of Shree 
Setidebi Secondary School  

Sindhupalchowk Education School Building 
Reconstruction 

      25,822,200.00   AFC, 
Malaysia  

 AFC Nepal  2073.07.23 One year Completed 

15 Bageswari 
Secondary 
School 

Bageshwari Secondary 
School Reconstruction 

Dhading Education School 
Reconstruction 

      12,815,471.23  Lions Club 
Kathmandu 

 Bageswari 
School   

2073.12/15   Completed 

16 Bajra 
Foundation 

School Reconstruction 
Project 

Sindhupalchowk Education School 
reconstruction 

      17,040,000.00   Bajra 
Foundation  

  2073.12.06 2074 Mansir   

17 Basuki Lower Basuki Lower Secondary Gorkha Education School Building         3,144,875.00   NHCF   SMC  2073.12.11 2074 Jestha 80 % 
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S.N. 
Name of 
Partners 

Project Name District Sector Main Activities Budget 
Funding 
Partner 

Implementing 
Partner 

Agreement 
Date 

Ending Date Status 

Secondary 
School 

School Reconstruction Reconstruction completed 

18 Batas 
Foundation 

Sustainable Shelter on Low 
cost for Earthquake 
affected people 

Lalitpur Shelter Private Shelter       37,303,300.00   Batas 
Foundation 
and 
Austainable 
Dev.   

 BF  2074.05.09 30-Nov-2017 Completed 

19 Birat Nepal 
Medical Trust 

Health Institutions 
Reconstruction and Health 
Service Improvement 
Project 

Makawanpur Health Health Service 
Facilities 

      49,943,499.00   Ameri Cares   BNMT  2073.05.10 31-Dec-2017 Completed 

20 Bright Village 
Building 
Movement 

Permanat Shelter 
Reconstruction Project 

Kavrepalanchowk Shelter Private Shelter 
reconstruction 

      43,340,000.00     BVBM  2073.05.06 2074 Chaitra 50 % 
completed 

21 Build Change Abhibridhi (Safe houses, 
resilient communities) 

Sindhupalchowk, 
Kavrepalanchowk, 
Rasuwa, Nuwakot  

Education, 
Shelter, 
Training 

Schools and model 
house 
reconstruction 

    112,180,788.00   Build 
Change US  

 Build 
Change  

2073.05.27 30 Months   

  Build Change Abhibridhi (Safe houses, 
resilient communities) 

Sindhupalchowk, 
Kavrepalanchowk, 
Rasuwa, Nuwakot  

Technical 
Support 

Technical Support       99,684,216.79   Build 
Change US  

 Build 
Change  

2074.02.24 30 Months   

22 Build On Nepal School Reconstruction and 
Furniture Support 

Nuwakot Education School 
Reconstruction 

        8,330,322.00   Build on INC   Build on 
Nepal  

2073.02.05 30-Dec-2016 Completed 

23 Build Up Nepal CSEB Training Sindhupalchowk Training/Shelt
er 

CSEB Training and 
technical support 

        6,228,290.00   Tukki Nepal 
Society 
Sweden  

 Build up 
Nepal  

01-Dec-2016 01-Dec-2017 80 % 
completed 

  Build Up Nepal Jana Kalyan Primary School 
Reconstruction 

Gorkha Education School 
Reconstruction 

        4,050,000.00   AusNep 
Foundation  

  School 
Managemen
t Committee  

2073.02.12 6 months Completed 

  Build Up Nepal Shree Shanka Basic School 
Reconstruction Project 

Gorkha Education           6,246,540.00   Children of 
the UK 
Mountain  

 Build up 
Nepal  

  Bhadra, 2075   

  Build up Nepal  Shree Shankar Primary 
School Reconstruction 
Project 

Gorkha Education           6,246,540.00   Children of 
the 
Mountain UK  

 Build up 
Nepal  

2075.01.09 Bhadra 2075   

24 Care and 
Development 
Organization 

Reconstruction of Health 
Institution 

Lalitpur Health Healthpost 
reconstruction 

        9,361,306.00   MISSIO- 
Austria  

 CDO  01-May-2016 01-Nov-2016   

25 Care Nepal Care Nepal Earthquake Dhading, Shelter/Livelih Shelter, Food,  1,126,820,785.00   ADA, DFATD,  Care  2073.03.13 01-Oct-2019 70% 
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S.N. 
Name of 
Partners 

Project Name District Sector Main Activities Budget 
Funding 
Partner 

Implementing 
Partner 

Agreement 
Date 

Ending Date Status 

Response Project Sindhupalchowk, 
Gorkha 

ood WASH, Livelihood 
promotion activities 

Care Canada  completed 

26 Caritas Nepal Shelter construction 
Technical Support to 
earthquake affected 
households 

Dolakha, 
Kavrepalanchowk, 
Sindhupalchowk 

Shelter and 
Livelihood 

Mason Training, 
technical support 

 1,561,803,203.00   Caritas 
International  

 Caritas 
Nepal  

02-Jun-2016 30-Apr-2019 80% 
completed 

33 Caritas Nepal School Reconstruction 
Support to Earthquake 
Affected Communities 

Sindhupalchowk, 
Sindhuli, Dolakha, 
Kavre 

Education         80,000,000.00   Caritas 
International  

 Caritas 
Nepal  

2075.02.31 2076 Jestha   

  Caritas Nepal Shelter construction 
Technical Support to 
earthquake affected 
households 

Dolakha, 
Kavrepalanchowk, 
Sindhupalchowk 

Shelter and 
Livelihood 

Mason Training, 
technical support, 
Shelter 

    233,280,929.00   Caritas 
International  

 Caritas 
Nepal  

09-Jul-2017 30-May-2019   

27 Caritas 
Switzerland 

Rehabilitation of 
Earthquake of affected 
Schools 

Sindhupalchowk Education School Building     834,697,269.00      25-May-2016 30-Dec-2018 50 % 
completd 

28 Catholic Relief 
Centre 

Okhaldhunga Recovery and 
Resilience Program 

Okhaldhunga Shelter, WASH, 
Livelihood 

      416,368,354.00   CRS USA   CRS  2074.12.02 2020 June   

  Catholic Relief 
Services (CRS) 

Gorkha Recovery and 
Resilience Program 

Gorkha WASH/Liveliho
od/Shelter 

   1,209,172,484.00   CRS    2073.03.24   75% 
Completed 

29 Chandra 
Gurung 
Conservation 
Foundation 

Building Back Better- Post 
Earthquake Rebuilding 
Project 

Gorkha Education School 
Reconnstruction 

        7,340,299.00   Gurung 
Society 
Newyork  

 CGCF  2074.11.08 2019 
September  

  

30 Chay ya Nepal Ganesh Higher secondary 
School Reconstruction 

Gorakha,  Rasuwa, 
Sindhupalchwok 

Education School Building 
Reconstruction  

        3,825,000.00   Chay Ya 
Australia  

 Chay Ya 
Nepal  

2073.08.08 2073.11.30 Completed 

31 Child Fund 
Japan 

School Improvement 
Project 

Sindhupalchowk, 
Ramechhap 

Education School 
Reconstruction 

      62,516,915.00   Child Fund 
Japan  

 Child Fund 
Japan  

2074.02.02 31-Dec-2017 Completed 

32 Child Space 
Foundation 
Nepal 

Protection of Tamang Girls 
and Children through 
Education and Skill 
Enhancement 

Kavrepalanchowk, 
Nuwakot 

Education School 
reconstruction  

        3,500,000.00   Bcause 
Foundation 
Swiden  

 CSFN      Completed 

  Child Space 
Foundation 
Nepal 

Development of a 2-
roomed school building in 
a community school of  
Nepal 

Kavrepalanchowk Education School 
reconstruction  

        2,232,570.00   Bcause 
Foundation 
Swiden  

 CSFN  2075.03.07 2018 July   

33 Choice 
Humanitarian 

Gokulganga Secondary 
School Reconstruction 

Ramechhap Education School 
reconstruction  

      25,800,000.00   Choice USA, 
Consortium 

 CHN  2073.11.27 2074.11.30   
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S.N. 
Name of 
Partners 

Project Name District Sector Main Activities Budget 
Funding 
Partner 

Implementing 
Partner 

Agreement 
Date 

Ending Date Status 

Nepal Canada  

  Choice 
Humanitarian 
Nepal 

Impatient Service 
strenthening block 
construction project 

Makawanpur Health Health post 
reconstruction 

    119,500,000.00   Choice USA    C H N  01-Apr-2017 30-Mar-2018 50 % 
completed 

  Choice 
Humanitarian 
Nepal 

Reonstruction of 
Earthquake Affected 
Households 

Lamjung   Shelter Private Shelter 
reconstruction 

      17,100,000.00     CHN  2073.03.30 Asar 2074 Completed 

  Choice 
Humanitarian 
Nepal 

Mahendra Lila Secondary 
School Reconstruction 

Gorkha Education School 
reconstruction  

      13,000,000.00   Choice USA, 
Consortium 
Canada  

 CHN  2072.02.21 30-Jun-2017 Completed 

34 Christian Aid 
Nepal 

Earthquake Recovery 
Program Nepal 

Gorkha, Dolakha, 
Dhading  

Recovery  Drinking water, 
Education, Training 

    249,432,500.00     Christian Aid  2073.02.21 2 Years   

  Christian Aid 
Nepal 

Community Based Resilient 
Shelter Program 

Dolakha Shelter Housing support 
and mason training 

      48,185,000.00   Disaster 
Emergency 
Committee  

 Christian Aid  2074.02.22 14-Aug-2018   

  Christian Aid 
Nepal 

School Reconstruction with 
Retrofitting in Nageswari 
Primary School 

Dhading Education Housing support 
and mason training 

        4,639,276.00   Disaster 
Emergency 
Committee  

 Focus Nepal  2075.04.01 01-Jul-2018   

35 Class Rooms in 
the Clouds 

Jiban Jyoti Secondary 
School Reconstruction 

Solukhumbu Education School Building 
Reconstruction 

      19,800,870.00     CCN  2074.02.29 01-Aug-2019   

  Class Rooms in 
the Clouds 

Jiban Jyoti Secondary 
School Reconstruction 

Solukhumbu Education School Building 
Reconstruction 

      14,649,348.00   CC UK   CCN  2073.06.12 01-Aug-2018   

  Class Rooms in 
the Clouds 

Shree Kharikhola 
Secondary School ECED 
Building Construction 
Project 

Solukhumbu Education         20,642,119.00   Classrooms 
in the Clouds 
UK  

 CC Nepal  2074.11.29 2019 Dec   

36 Commited 
Nepal 

Rebuilding the Tauleshwari 
Primary School-II Phase 

Sindhupalchowk Education School 
Reconstruction 

        2,131,000.00   Nepal Rising-
Clorado  

 Committed 
Nepal  

01-Jul-2016 31-Dec-2016 Completed 

  Committed 
Nepal 

Repairing of Shree 
Chilaune Secondary School  

Solukhumbu Education School Building 
Mantenance 

        2,116,000.00   Committed 
USA  

 Committed 
Nepal  

2073.03.24 30-Aug-2016 Completed 

  Committed 
Nepal 

School Retrofitting of Shree 
Raithane Secondary School 

Sindhupalchowk Education School Building 
Retrofitting 

        3,168,130.00   Committed 
USA  

 Committed 
Nepal  

2074.08.27 30 Feb, 2018   

37 Community 
Resource 
Centre Nepal 

Dirgheswor Secendary 
School Building 
Reconstruction project 

Gorkha Education School Building 
Reconstruction 

        9,679,051.73   A Drop Of 
Life  

 Community 
Resource 
center 
,Nepal  

2073.09.12 One year Completed 

38 Community 
Support 

School Reconstruction 
Project 

Makawanpur, 
Gorkha, Dhading 

Education School Building       13,366,827.21   UMN   CSA  01-Mar-2016 01-Apr-2017 95 % 
Completed 
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S.N. 
Name of 
Partners 

Project Name District Sector Main Activities Budget 
Funding 
Partner 

Implementing 
Partner 

Agreement 
Date 

Ending Date Status 

Association 
Nepal 

39 concern center 
for Rural Youth 

Early Recoveryand 
Integrated Education 
Support Program for the  
Earthquake victims  

Dolakha Education School Building 
Reconstruction 

      19,476,104.46   Miral 
Welfare 
Foundation 
Korea  

 CCRY  2073.6.11 2074 Jestha Completed 

40 Concern 
Worldwide 
Nepla 

Building Resilience for 
Earthquake Affected 
Communities 

Gorkha, Dolakha, 
Dhading, Sindhuli 

Education School 
Reconstruction 

    188,598,888.00   CWW Funds, 
DEC, Chaily 
Warr, Global 
Guiaq  

 CWN  01-Jun-2016 30-Jun-2018 45 % 
completed 

41 Conservation 
and 
development 
Organization 

Reconstruction of Health 
Station 

Lalitpur Health Healthpost 
Reconstruction 

        9,361,306.00   Missio 
Austria  

 CDO  2073.02.24 2073.06.30 Completed 

42 Cooperative 
Youth 
Organization 
Nepal 

Chandrodaya Secondary 
School Reconstruction 

Dhading  Education School 
Reconstruction 

      18,200,000.00   Hanuman 
Onlus  

 COYON  01-Jun-2016 30-Apr-2017 50 % 
Completed 

43 CWIN Nepal Earthquake affected 
schools reconstruction 
project 

Dolakha Education School 
Reconstruction 

        3,386,136.03   Forut 
Norway  

 Tuki   2073.08.14 30-May-2017 60 % 
completed 

44 Dalit Sewa 
Sangh 

Paribartanka Lagi 
Punarnirman 

Lamjung Education School 
Reconnstruction 

      12,933,866.00   Aide et 
Action 
International 
Nepal  

 Dalit Sewa 
Sangh  

2073.04.13 2073.09.15 Completed 

45 Dan Church Aid 
- DCA 

Supporting on Recovery of 
Earthquake Affected 
Communities of Nepal 

Dhading, 
Makawanpur, 
Lamjung 

WASH, Mason 
Training 

WASH, Mason 
Training 

    119,259,300.00   ECHO   DCA  2074.02.05 1 year   

  Dan Church Aid 
- DCA 

Nepal Earthquake 
Recovery , Reconstruction 
and Resilience 

Bhaktapur, 
Dhading, Gorkha, 
Lalitpur 

WASH, 
Livelihood, 
DRR 

WASH, DRR, 
Livelihood 

    190,023,856.00   I Internal, 
Act Alliance  

 DCA  2074.02.05 30 March, 2018   

46 Dedicated 
Society For 
Broad 
Development 
(DSCBD) 

School Building 
Construction 

Sindhupalchwok, 
Tanahu 

Education School Building 
Reconstruction 

      17,038,500.00   Namlo 
International
, USA  

 DSCBD  2073.09.12 01-Feb-2018 40 % 
completed 

47 Deutsche 
Welthungerhilf

Post earthquake school 
Reconstruction and 

Dhading, 
Ramechhaap 

Education School 
Reconstruction  

    117,747,925.00   WHH 
German, 

 WHH  2073.04.20 14 Months   
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S.N. 
Name of 
Partners 

Project Name District Sector Main Activities Budget 
Funding 
Partner 

Implementing 
Partner 

Agreement 
Date 

Ending Date Status 

e e.v. rehabilitation program in 
Dhading and Ramechhap 

Emergency 
Architects 
France  

48 Dhulikhel 
Hospital 

Manekharka Community 
House Building Project 

Kavrepalanchowk Shelter Private Shelter 
Reconstruction 

        5,769,763.40   Namaste 
Stiftung  

 Dhulikhel 
Hospital  

    48896.30 
EURO 

  Dhulikhel 
Hospital 

Janapriya Primary School 
Reconstruction 

Kavre Education School Building 
Reconstruction 

      11,763,996.23   Share 
Happiness 
Foundation 
Germany  

 Dhulikhel 
Hospital  

2074.09.13 30 Nov, 2019   

49 Dhurmus 
Suntali 
Foundation 

Giranchaur Integrated 
Shelter Development 

Sindhupalchowk Shelter Integrated house       49,609,150.00   Donation   DSF  01-May-2016 01-Dec-2017 Completed 

50 Divine 
Foundation 

School Building 
Reconstruction 

Dhading Education School Building 
Reconstruction 

      25,500,000.00   The DIOCESS 
of Singapur  

 DF  2073.08.06 2075 Baishakh   

51 dZi Foundation School Reconstruction 
Project 

Khotang, 
Solukhumbu 

Education         40,898,424.00   Dzi 
Foundation 
USA  

 Dzi  2074.12.12 2018 Dec   

  dZi Foundation School Reconstruction 
Project 

Khotang, 
Solukhumbu 

Education         66,631,574.00   Dzi 
Foundation 
USA  

 Dzi  2074.11.23 2018 Dec   

52 ECO Himal 
Nepal 

Reconstruction of 3 
Schools in 
Kavrepalanchowk District 

Kavrepalanchowk Education School 
Reconnstruction 

      19,987,000.00   
Kindermissio
nwerk Die 
Sternsinger 
E.V. Germany  

 ECO Himal  2074.10.21 July, 2018 70 % 
completed 

  Eco-Himal 
Nepal 

Participatory Rural Healtha 
development Programme -
Reconstruction Phase(Rural 
school Reconstruction 
Phase)  

Solukhumbu Education School Building 
Reconstruction 

      19,577,631.00   Eco Himal 
Austria  

 Eco-Himal  2073.02.10 31-Aug-2017   

  Eco-Himal 
Nepal 

Post-Earthquake Rural 
Education Support 
Programme 

Kavreplanchowk Education, 
Health  

Quality Education, 
Health and children 
psychology 

      13,190,450.00   Kinder 
missionwerk, 
Germany  

 Eco-Himal  01-Jun-2016 31-May-2019   

53 Ecological 
Protection 
Forum 

Permanent Learning Centre 
Reconstruction 

Dhading Education LC reconstruction          5,234,241.00  The Promise 
South Korea 

EPF       

54 Education and 
Health Nepal 

Nawadurga Lower 
Secondary School Building 

Gorkha Education School 
Reconstruction 

        7,500,000.00   EHN UK   EHN  2073.02.26 30-Sep-2016 Completed 
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Construction 

55 Educational 
Horizon of 
Nepal 

ECD Building 
Reconstruction Project 

Dhading Education School Building 
Reconstruction 

        4,343,805.00   IS, BSN   EHN  2074.02.29 31 Shrawan 
2074 

Completed 

56 Emergency 
Architect 
Foundation 

Reconstruction of 10 
classrooms in Shree Danfe 
Primary School and 
Panchakanya Primary 
Schhol 

Kavre Education         26,573,376.00   Emergency 
Architects  

 Nangshal 
Association 
Nepal  

2074.12.16 2018 July   

57 Environment 
Protection 
Form 

Pakki Bidhalaya Bhawan 
Nirman 

Dhading Education School Building 
Reconstruction 

      11,391,455.73   The Promise 
South Korea  

 EPF        

58 Esther 
Benjamin 
Memorial 
Foundation 

Earthquake affected 
schools reconstruction 
project 

Makawanpur Education School Building       15,414,106.26   Esther 
Benjamin 
Trust  

 EBMF  2073.02.12 2074.03.30 Completed 

  Esther 
Benjamin 
Memorial 
Foundation 

Earthquake affected 
schools reconstruction 
project 

Makawanpur Education           6,600,000.00     EBMF  2074.12.09 Asauj 2075   

59 EWDE-DKH Reconstruction and 
Rehabilitation Support and 
Enhancement of Resilience 
of Socially and 
Economically Marginalized 
community of Lalitpur 
District 

Lalitpur Shelter Reconstruction, 
Training and 
Livelihood support,  

    117,038,291.00     Lumanti 
Housing 
Support  

01-May-2016 31-Oct-2017 65% 
completed 

60 FAIRMED 
Foundation 

Towards Recovery UPALAR 
Project 

Sindhupalchowk Health Health post 
reconstruction 

      31,091,214.41   Fairmed 
Foundation 
Switzerland  

 FMF        

61 Fantastic 
Initiative 

School Reconstruction Dhading Education School 
Reconstruction 

        1,788,171.00   Fantastic 
Initiative  

 Fantastic 
Initiative  

2074.02.01 2074 Asar Completed 

62 Fin Church Aid 
Foundation, 
Finland 

Promoting Community 
Resilience through 
Education in Emergences 
and Livelihood 

Gorkha, 
Makawanpu, 
Sindhuli, Lalitpur 

Education and 
Livelihood 

School 
reconstruction and 
Livelihood support 

    416,445,697.00   Fin Church 
Aid, Unicef, 
Act Alliance  

 FCAFF  2073.03.24 30-Dec-2019 90% 
Completed 

63 Foundation 
Architects de 

Training for Retrofitting 
Houses 

Lamjung, Chitwan, 
Tanahu, Khotang, 

Training 160 Engineers and 
1600 workers 

      29,231,160.00     Foundation 
Architects 

2074.06.21 6 months   
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l'Urge Syangja, Palpa, 
Baglung, Gulmi, 
Solukhumbu, 
Kaski, Parbat, 
Nawalparasi, 
Myagdi, Bhojpur, 
Dhankuta, 
Sankhuwasabha 

de,l Urgence  

64 Foundation for 
International 
Development 
Relief (FIDR) 
Japan 

Reconstructing Earthquake 
Damaged School  Building 
In Dhading District. 

Dhading Education School Building       21,730,000.00   FIDR japan   FIDR  01-Feb-2016 01-Jan-2017 Completed 

  Foundation for 
International 
Development 
Relief (FIDR) 

Schhol Improvement 
Project 

Ramechhap Education         66,117,000.00   FIDR japan   FIDR  2075.02.31 2076 Asar   

65 FRADS Nepal School Reconstruction 
Project 

Ramechhap Education School Building 
Reconstruction 

      40,104,854.40   Child Aid 
Network, 
Initiative   

 FRADS  2073.02.26 30-Mar-2018   

66 Friends of 
Nepal 
Association 
(FONA) 

School Reconstruction 
Project 

Sindhuli Education         81,376,857.00   FONA 
International 
Australia  

 FONA  2074.11.27 2020 March   

67 Ganesh Himal 
Association 

Reconstruction of 
Earthquake Damaged 
schools Building 

Gorkha Education School 
Reconstruction 

      50,000,000.00   Lemagi The 
Laprak  

 GHA  2073.05.14 2 years 80 % 
completed 

68 Garuda Nepal School Reconstruction 
Project 

Kavrepalanchowk Education School 
reconstruction  

      17,184,189.00   Garuda 
France  

 Garuda 
Nepal  

01-Jan-2015 01-Jan-2016 Completed 

69 Global Shapers 
Community 
Kathmandu 

Chunikhel Healpost 
Reconstruction  

Kathmandu Health Healthpost Building 
Reconstruction  

        9,278,828.30   Good Weave 
International  

 GSCK  2074.06.29 30 April, 2018   

70 Good Hands 
Nepal 

School Building 
Reconstruction Project 

Sindhupalchowk Education School 
reconstruction  

      41,160,000.00   Good Hands 
Nepal  

 Good Hands 
Nepal  

    Completed 

  Good Hands 
Nepal 

Earthquake Affected 
School Building 
Recinstruction Project 

Sindhupalchowk Education         36,322,932.00   Good Hands 
Nepal  

 Good Hands 
Nepal  

2075.02.25 2075 Mangsir   

71 Gramin Sudhar School Building Sindhupalchowk Education School     112,187,091.00   Nepal Hilfc  GSS  2073.02.16 2076.01.30   
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Samaj Reconstruction Project Reconstruction Beilngries 
Germany  

  Gramin Sudhar 
Samaj 

Reconstruction of 
Permanent School Building 
in Earthquake Affected 
Schools of Sindhupalchowk 
District.  

Sindhupalchowk Education       115,730,918.00  Nepal Hilfe 
Beilngries , 
Germany  

 GSS  2075.03.24 2076 Asar   

72 Group of 
Helping Hands 
Nepal 

post Earthquake school 
Reconstruction proram 

Okhaldhunga Education School 
Reconstruction 

        9,336,000.00   SAHAS   SAHAS  01-Jun-2016 30-Jan-2017 Completed 

  Group of 
Helping Hands 
Nepal 

Post 
EarthquakeReconstruction 
Project 

Gorkha  Shelter Private Shelter       15,500,100.00            

  Groups of 
Helping Hands 

School Reconstruction 
after Earthquake Project 

Okhaldhunga Education School Building       37,432,151.00   Street Child 
of Nepal  

 GHH  01-Mar-2016 30-Nov-2016   

73 Habitat 
Concern  

Kshamabati Secondary 
School Reconstruction 

Dolakha Education School 
Reconstruction 

        4,292,500.00   Nepal 
Scotland 
Association  

 Habitat 
Concern  

2074.04.26 31-Dec-2017   

74 Habitat For 
Humanity 

Nepal Earthquake 
Assistance Program  

Nuwako, 
Kavrepalanchowk 

Shelter Shelter, Community 
infrastructure and 
training 

    303,359,200.00      2073.08.07   95% 
completed 

75 Handicap 
International 

Post Earthquake economic 
recovery in Kavre 

Kavre Training and 
Livelihood  

Training ,Livelihood 
and economic 
support 

      75,626,847.00   USAID    Handicap 
Intl.  

2074.02.05 1 Year   

  Handicap 
International 

Strengthening, Resiliece of 
Local Communities and 
institution from the impact 
of natural disaster  

Dolakha, 
Kavrepalanchowk 

Recovery and 
Livelihood  

support to 
vulnerable hhs from 
resilience and 
livelihood 

      44,996,975.00   Handicap 
international 
France  

 HCN  13/07/2016 30-Oct-2017   

76 Health 
Foundation 
Nepal 

Healthpost Reconstruction 
support after Disaster 

Lalitpur Health Healthpost 
reconstruction 

        4,017,833.64     HFN  2073.02.07   Completed 

77 Helambu 
Education and 
Livelihood 
Partnership 
(HELP) 

Reconstruction of 
Permanent School Building 

Sindhupalchowk Education School Building 
Reconstruction 

      19,850,000.00   MONDO 
CHALLENGE F 
USA  

 HELP  2074.02.09 13-May-2018   

78 Help EV Enhancing the Resilience of 
Earthquake affected 

Sindhupalchowk Education, 
Recovery 

School 
Reconstruction, 

    215,730,342.00   Action 
Deutschland 

 Help EV  14-Jun-2016 30-Oct-2018 65% 
completed 

mailto:info@habitatnepal.org
mailto:info@habitatnepal.org


194 

 

S.N. 
Name of 
Partners 

Project Name District Sector Main Activities Budget 
Funding 
Partner 

Implementing 
Partner 

Agreement 
Date 

Ending Date Status 

population of Thulo 
Sirubari VDC 

WASH and 
Livelihood, Model 
House 

Hilft  

79 Help Nepal 
Network 

School Building 
Reconstruction 

Kathmandu, 
Sindhupalchowk 

Education School 
Reconstruction 

      84,818,050.00   HNN   Surviver 
Nepal  

2074.05.21 30 Bhadra 2076   

80 Helvetas Nepal Rehabilitation of Facilities 
of Earthquake of affected 
people (REAP) and 
Recovery of Agricultural 
Livelihood (ReAL) 

Sindhupalchowk Shelter Rehabilitation and 
Facilities and 
Recovery of 
Agricultural 
Livelihood 

    912,547,950.00   Swiss 
SolidarityHel
vwtas Swiss 
international 
and Solidar 
Switzerland  

 Helvetas 
Nepal  

    70% 
completed 

  Helvetas Nepal Rehabilitation of Facilities 
of Earthquake of affected 
people  2(REAP  II)  

Sindhupalchowk Shelter Rehabilitation and 
Facilities and 
Recovery  

    191,238,900.00   Swiss 
SolidarityHel
vwtas Swiss 
international 
and Solidar 
Switzerland  

 Helvetas 
Nepal  

2074.05.27 30 June, 2019   

81 Himalayan Aid School Infrastructure 
Reconstruction 

Sindhupalchowk Education School 
Reconstruction 

      30,350,000.00     Himalayan 
Aid  

2073.11.30 30-Dec-2018 65 % 
completed  

82 Himalayan 
Climate 
Initiative 

Arunodaya Secondary 
School Reconstruction 
Support Project 

Ramechhap Education School 
Reconnstruction 

        9,020,000.00   Hubert and 
Renate 
Schwarz 
Stiftung, 
Bikas 
Association 
Belgium  

 HCI  2074.10.18 2075.03.15   

83 Himalayan 
Conservation 
Group 

Construction of New 
Building at Shree 
ReastiyabHigher Secondary 
school 

Kathmandu Education School Building 
Reconstruction 

      14,400,428.13   AEON1% 
Club 
foundation 
,Japan  

 HCGN  2073.06.20 01-Mar-2017 Completed 

84 Himalayan 
Gramin Bikas 
Samaj 

Shre Himganga Secondary 
School Reconstruction 

Okhaldhunga Education School 
Reconstruction 

        8,050,000.00   Nepalese 
Society 
Singapur  

 HGBS  30-Aug-2016 30-Oct-2017   

85 Himani Trust Bhawani Higher Secondary 
School Reconstruction 

Gorkha Education School 
Reconstruction 

      28,628,743.23   JODOSHU 
Buddhist 
organization 
Japan  

 Himani Trust  2073.04.17 One year   

86 Hope Bridge , Shree  Mahindri Tanahu Education School Building         2,000,000.00   Korean  Hope Bridge  2073.08.24 2074 Asar Completed 



195 

 

S.N. 
Name of 
Partners 

Project Name District Sector Main Activities Budget 
Funding 
Partner 

Implementing 
Partner 

Agreement 
Date 

Ending Date Status 

Adharbhoot Bidhalaye 
Reconstruction program 

Reconstruction N.G.o.  

87 Hyolmo 
Foundation  

Hyolmo Village 
Reconstruction Project 

Nuwakot Shelter 17 private hyolmo 
houses 
reconstruction 

      15,000,000.00  Mountains 
to 
Mountains, 
Switzerland 

 Hyolmo  2074.06.24 30 Paush, 2075   

88 ICCO 
Cooperation 

Recoverying Livelihood and 
Empowering Community 

Sindhupalchowk, 
Makawanpur 

Recovery and 
Livelihood  

Livelihood 
improvement, 
recovery 

      45,380,200.00   
Development 
and Peace 
Canada  

 ICCO  2073.04.32 30-Dec-2017   

89 ICIMOD Dhungetar Pilot Resilient 
MounAIN Village (RMV) 

Nuwakot Shelter/WASH
/Livelihood 

Shelter, WASH, 
livelihood ,Traaning 

    120,299,993.00   
WIPRO,SAAR
C Chamber  

 ICIMOD  01-Jan-2016 01-Jun-2018 1124299/U
SD 

90 IM Swedish 
Development 
Partner 

Muchchok Recovery 
Project 

Gorkha Recovery Livelihood, 
educaton, 
economic 
empowerment 

      30,527,255.00   IM   IMC  01-Oct-2015 30-Mar-2017 Completed 

91 INF Nepal  Gorkha Rehabilitation and 
Community Empowerment 

Gorkha Shelter/Educat
ion/Livelihood 

Shelter/Livelihood/
Education 

    241,549,097.00   INF Grand    2073.02.20 01-Dec-2020 50% 
completed 

92 Institute for 
Suitable Action 
Prosperity 

Technical Assistant for 
Shelter 

Sindhupalchowk Training           8,762,700.00     ISAP  2073.12.11 2074 Shrawan    

93 International 
Medical Corps 

Health System 
Strengthening Intigration 
of Services and Community 
Empowerment. 

Gorkha, Sindhuli, 
Dhading, Nuwakot, 
Sindhupalchowk, 
Kavepalanchowk, 
Dolakha, 
Kathmandu, 
Lalitpur, 
Bhaktapur, 
Makawanpur 

Health Healthpost 
reconstruction 

      94,500,000.00   IMC   IMC  2073.02.18 30-Dec-2016 Completed 

94 Jagriti Bal tatha 
Yuwa Sarokar 
Nepal 

School Reconstruction 
Project 

Rasuwa Education School Building         4,437,500.00   Indogo 
Childrens 
Fund  

 JCYC  01-Apr-2015 01-Oct-2015 Completed 

95 Japan 
University 
Almunni 
Association 

Balshiksha Sadan School 
Reconstruction Project 

Bhaktapur Education School 
Reconstruction 

        7,000,000.00   JUAAN   JUAAN  2074.05.06 2074.12.30   
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96 Jing Foundation Reconstruction of 
Earthquake Damaged 
Infrastructures in Mt 
Everest Region 

Solukhumbu Education School 
Reconstruction 

      20,000,000.00   Mr Wang 
Jing  

 Jing 
Foundation  

2073.02.18 18 months Completed 

97 Kam For 
Sustainable 
Development 
Nepal  

Saipu Birthing and Health 
Centre Reconstruction 

Ramechhap Health Birthing and Health 
Centre 
Reconstruction 

        9,081,847.00   KAM for 
SUD 
(Switzerland)  

 KAM for 
SUD  

09-Aug-2016 30-Dec-2017   

  Kam For 
Sustainable 
Development 
Nepal  

Reconstruction of Shree 
hSahid Smirti Secondary 
School  

Ramechhap Education School 
Reconstruction 

      13,247,000.00   KAM for 
SUD 
(Switzerland)  

 KAMSUD  01-Mar-2017 15-Jul-2018   

  Kam For 
Sustainable 
Development 
Nepal  

Vocational Training of 
Masons and Carpentersand 
Technical support and 
social Mobiliation for 
Housing Reconstruction 

Ramechap Technical 
Support 

social(Community 
Supprt) 

        9,875,750.00   KAM for 
SUD 
(Switzerland)  

 KAM for S.D        

  Kam For 
Sustainable 
Development 
Nepal  

Vocational Training of 
Masons and Carpenters in 
Earthquake Techniques as 
per CTEVT Cirriculm 

Ramechap Training social(Community 
Supprt) 

        3,630,860.00   KAM for 
SUD 
(Switzerland)  

 KAM for S.D  15-Oct-2016 15-Jan-2017   

  Kam For 
Sustainable 
Development 
Nepal  

Reconstruction of 
Chandreswari Secondary 
School  

Bhaktapur Education School 
Reconstruction 

      16,283,900.00   KAM for 
SUD 
(Switzerland)  

 KAMSUD    15-Jul-2018   

98 Ka-nying 
Shedurb Ling 
Manstry 

55 houses construction 
program for the 
earthquake victims people 

Dhading Shelter shelter 
reconstruction 

      49,496,623.00   Ka-Yning    2073.09.12 31-Dec-2016   

99 Karuna 
Foundation 

Healthpost Reconstruction  
and Rehabilitation Centre 

Nuwakot, Rasuwa Health Healthpost 
Reconstruction 

      17,200,000.00   Stichting 
Reach out  

 Karuna 
Foundation  

2073.07.02 30-Jan-2017   

100 Kathmandu 
Vallley 
Preservation 
Trust 

Patan Darbar and 
Kathmandu Darbar 
Initiative 

Kathmandu, 
Lalitpur  

Heritage  Temple and old 
durbar 
ceconstruction. 

    210,982,500.00   Doner 
Agencies  

 KVPT  2074.01.14 30 Dec, 2020   

101 Keurapani 
Aama Samuha 

Community Building 
Reconstruction 

Gorkha Community 
House 

Community 
Building 
Reconstruction 

        1,500,000.00   Nawajyoti 
Nepal  

 Keurapani 
Ama Samuha  

2073.03.28 01-Nov-2016 Completed 

102 Khumbila Earthquake Resist School Kavre Education School   5,594,412.00       KSP   2073.12.07 2074.03.06 Completed 
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Shamrakshan 
Pratisthan 

Building Reconstruction Reconstruction 

103 Lakasa Nepal Reconstruction of 
Resilience School and 
Community 

Sindhupalchowk Education School 
Reconstruction 

      22,760,137.00   Mercy Relief 
Singapur  

 Lakasa 
Nepal  

2073.06.11 30 Feb 2017 Completed 

104 Langtang 
Kshetra 
Samrakshan 
Sarokar Samaj 

School Reconstruction 
Project 

Rasuwa Education School 
Reconstruction 

        7,000,000.00   CHEY-YA 
Nepal  

 LACCOS  2073.05.06 2073.08.30 80 % 
completed 

105 Lions Club 
International 
Multiple 
District Nepal 

Disaster Relief and 
Reconstruction Project 

Dolakhka, Gorkha Education School 
reconstruction  

    179,612,500.00   Lions Club 
International 
Foundation  

 LCN  2073.02.23 01-Oct-2018 45 % 
completed 

106 Love Green 
Nepal 

School Building 
Reconstruction 

Lalitpur Education School Building 
Reconstruction 

        8,455,250.00   Chautari 
Japan  

 LGN  2074.02.03 30-Apr-2018   

  Love Green 
Nepal 

School Building 
Reconstruction 

Kavrepalchowk Education School Building 
Reconstruction 

        4,475,005.00   Chautari 
Japan  

 LGN  2074.05.25 30-Aug-2018   

  Love Green 
Nepal 

Janakalyan and Kalidevi 
Higher Secondary School 
Building Reconstruction  

Kavrepalanchowk, 
Lalitpur 

Education School Building 
Reconstruction 

        8,726,770.00   Chautari 
Japan  

 LGN  2073.08.15 30-Jun-2017 Completed 

107 Lumanti 
Support Group 
for Shelter 

Support to Resilient Auto 
Recovery Project 

Rasuwa Shelter Private shelter 
reconstruction 

    167,877,571.00   CORD Aid 
Netherland  

  2073/03.03 30-Dec-2017   

  Lumanti 
Support Group 
for Shelter 

Community Managed Post 
Earthquake Reconstruction 

Makawanpur Shelter Private shelter 
reconstruction 

    233,970,000.00   MISEREOR 
Germany  

  2073.02.20 30 Feb 2018   

  Lumanti 
Support Group 
for Shelter 

Improvement of Living 
Condition of Earthquake 
affected families in 
Dalchokie VDC in Lalitpur 

Lalitpur Shelter Private shelter 
reconstruction 

      72,948,010.00   Handicap 
and Sign of 
Hope 
Germany  

  2073.02.16 30-Oct-2016   

108 Luthern World 
Federation 
Nepal 

Response and Adaptive  
Shelter for Earthquake 
affected communities  
(RASEAC) 

Rasuwa Shelter Shelter, Livelihood, 
WASH, DRR 

      93,225,900.00   IRW UK   MI  2073.02.23 31-Mar-2017   

  Luthern World 
Federation 
Nepal 

Nepal Earthquake 
Response Program 

Lalitpur, 
Sindhupalchowk, 
Kathmandu and 
Rasuwa 

Shelter Shelter, Livelihood, 
WASH, DRR 

    568,130,290.00     SOLVE Nepal 
Kathmandu, 
ICDO 
Lalitpur, 

2073.02.23 30-Dec-2017   
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Manekor 
Society 
Rasuwa, 
Huradek 
Nepal, GMSP 
Sindhupalch
owk  

  Luthern World 
Federation 
Nepal 

Post Earthquake 
Rehabilitation and 
Livelihood Recovery 
Project 

Kavrepalanchowk Shelter Shelter, WASH, 
Livelihood and 
Small Irrigation 

    227,999,990.00     Shanti 
Janaadarsha 
Sewa Kendra  

2073.02.23 30-Nov-2017   

109 Luthern World 
Relief 

Nepal Earthquake 
Response Program 

Lamjung and 
Gorkha 

Shelter/Livelih
ood 

Private shelter 
reconstruction and 
livelihood support 

      99,586,604.00   LWR   Coppados, 
SSICDC  

      

110 Mahendri Basic 
School  

School Reconstruction  Tanahun Education School Building 
Reconstruction 

        1,743,875.36   Hope Bridge   SMC of 
Mahendri 
School  

2074.09.05 30 Chaitra, 
2074 

  

111 Maiti Nepal Nepal Disaster Support Kavrepalanchowk Education School 
Reconstruction 

      16,444,094.68   Hilfswerk 
Austria 
International  

 Maiti Nepal  2073.03.03 30-Dec-2016 90 % 
Copmleted 

112 Malteser 
International 

Disaster Resilient 
Community Support 
Project 

Nuwakot, 
Sindhupalchowk, 
Kavrepalanchowk 

Shelter/WASH Shelter/WASH/DRR     214,778,903.00     Maltesar 
International  

2073.05.15 30-Jun-2019 70% 
completed 

113 Manaslu 
Educational 
Support Society 

Suryodaya Secondary 
School reconstruction 

Gorkha Education School 
Reconstruction 

        3,250,454.00   Catherine 
Barras and 
Agence  

 MES  2073.02.13 01-Oct-2016 Completed 

114 Medair Housing Reconstruction 
Assistantce to Most 
Vulnerable Earthquake 
Afeected Households in 
Ramechhap 

Ramechhap Shelter Shelter/Social 
Mobilizer/Training 

    231,000,000.00   Swiss 
Solidarity   

  2073.12.32 30-Jun-2018   

  MEDAIR Housing Reconstruction 
Assistantce to Most 
Vulnerable Earthquake 
Afeected Households in 
Ramechhap 

Ramechhap Shelter Technical support 
for housing 
construction 

    158,889,654.00   Swiss 
Solidarity  

 MEDAIR  2074.09.13 30 April, 2019   

115 MEDECINS DU 
MONDE 

Strengthening The Primary 
Health Care System and 

Sindhupalchowk Health Health post 
reconstruction 

    130,756,416.00   MDM 
France, Big 

 MDM  2016.06.24 30-Jan-2018 Completed 
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community health services Lottere 
Femol UK  

116 Mennonite 
central 
Committee 

Building Back 
Better;Earthquake 
Response through 
community Empowerment  

Dhading, 
Okhaldhunga, 
Ramechap, and 
Lalitpur 

Training/Liveli
hood/Health/
Wash 

Mason Traning, Top 
up Support, 
Livelihoods,Health, 
WASH 

    214,425,607.00   Mennonite 
Central 
Committee,C
anada  

 MCC        

117 Mercycorps 
Nepal 

Earthquake Recovery 
Project 

Kavrepalanchowk, 
Sindhupalanchowk
, Dolakha, 
Nuwakot 

Recovery/Shelt
er 

Recovery     398,701,541.00   Mercycorps   Mercycorps  2074.02.26 30 May, 2018   

118 Midwifery 
Society 
(MIDSON) 

Sustain project with 
support of RCM UK 
Humanitarian Service 

Nuwakot, Dhading, 
Kathmandu 

Health Healthpost 
Reconstruction 

        3,638,760.00   RCM UK   MISDON  15-Aug-2016 14-Feb-2017 Completed 

  Midwifery 
Society 
(MIDSON) 

Sustain Project for 
Humanitarian Services 

Dhading, Nuwakot Health Health Service 
Facilities 

        3,638,760.00   Royal 
College of 
Midwives UK  

 MIDSON  01-Sep-2016 01-Mar-2017 Completed 

119 Miyamoto 
Relief 

Ther Repair and Structural 
Upgrade of Gaddi Baithak 

Kathmandu Heritage  Gaddi Baithak 
Reconstruction 

      76,202,997.20   Department 
of State USA  

 ICOMOS  01-Oct-2016 30-Jun-2018 55 % 
completed 

120 Mountain Child 
INC. 

Shree Siring Himali Basic 
School Reconstruction  

Gorkha Education School Building 
Reconstruction 

      14,962,012.00   Mountain 
Child USA  

  2074.08.26 30 Asar, 2076   

121 Namaste Nepal 
Kathmandu 

School Reconstruction 
Project of Gwati VDC 

Sindhupalchowk Education School 
Reconstruction 

      47,500,000.00   Namaste 
Nepal, 
German  

 NNK  01-Apr-2016 01-Mar-2018   

122 Namgyal 
Ringpoche 
Foundation 
Nepal 

Sanjibani LS School Building 
Reconstruction 

Ramechhap Education School 
Reconstruction 

        4,317,755.00   UVBC-ANZ   NRF  2073.03.22 2074.03.30 Completed 

123 National 
Church 
Fellowship of 
Nepal 

Thumki School 
Reconstruction Project 

Lalitpur Education School 
Reconstruction 
(Truss Model) 

        1,000,000.00   JEA   NCF  2074.01.20 2074 Asar   

124 Nepal Don 
Bosco Society 

Donbosco community 
school Reconstruction 
program 

Lalitpur,  Dolakha, 
Ramechap,Sindhu
palchwok 

Education School Building 
Reconstruction 

    138,701,624.00   Itali   Don Bosco  01-Oct-2016 01-Aug-2017 90 % 
completed 

125 Nepal F.R.E.E.D. Durgamtara Primary School 
Reconstruction 

Nuwakot Education School Building 
Reconstruction 

        2,233,000.00   Mountain 
Cultures 
Team, USA  

 Nepal FREED  2074.03.21 2074 Chaitra 30   

126 Nepal Jesuit School Hostel Nuwakot, Education Hostel Buildings       14,924,298.72   Xavior  NJSI  2073.02.10 One year Completed 
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Social Institute 
(NJSI) 

Reconstruction for Disable 
People 

Sindhupalchowk Reconstruction Network, 
Amici Dei 
Bambaini  

  Nepal Jesuit 
Society 

Post Earthquake 
reconstruction Programme  

Sindhupalchowk Shelter Private Shelter 
reconstruction 

      25,300,000.00   MISSIO, 
International
es 
Katholisches 
Missionswer
k  

 NJS  2073.03.30 2074.03.30   

  Nepal Jesuit 
Society 

School Building 
Reconstruction 

Kavrepalanchowk, 
Dhading 

Education School Building 
Reconstruction 

      18,800,000.00   Caritas 
Germany, 
Critas Italian  

 NJSI  2074.02.25 One year Completed 

  Nepal Jesuit 
Society 

School Building 
Reconstruction 

Kavrepalanchowk Education School Building 
Reconstruction 

        5,145,257.00   Caritas 
Germany, 
Critas Italian  

 NJSI  2074.06.25 One year   

  Nepal Jesuit 
Social Institute 
(NJSI) 

School Hostel 
Reconstruction for Disable 
People 

Kavre Education           5,145,257.00   Caritas Italy   NJSI  2075.02.16 2076 Baishakh   

  Nepal Jesuit 
Social Institute 
(NJSI) 

School Hostel 
Reconstruction for Disable 
People 

Kavre Education           5,145,257.00   Caritas Italy   NJSI  2075.02.16 2076 Baishakh   

127 Nepal National 
Dalit Social 
Welfare 
Organization 
(NNDSWO) 

Balkalyan Primary School 
Reconstruction 

Sindhupalchowk Education School Building 
Reconstruction 

        9,762,342.29   Gurung 
Society USA  

 NNDSWO  2074.03.05 30-Jun-2017   

128 Nepal Red 
Cross Society 

Red Cross Recovery Plan 
Nepal 

Gorkha, 
Kathmandu, 
Bhaktapur, 
Lalitpur, 
Sindhupalchowk, 
Ramechhap, 
Dolakha, Nuwakot, 
Dhading, Rasuwa, 
Sindhuli, 
Okhaldhunga, 
Makawanpur, 
Kavrepalanchowk, 

Shelter Shelter, WASH, 
Livelihood, Health 
and capacity 
building 

 7,379,402,090.98   Red Cross 
and Red 
Cresent 
Partners  

  2073.02.24 30-Aug-2018   
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Tanahu and 
Lamjung 

  Nepal Red 
Cross Society 

School Building 
Reconstruction 

Dhading Education School Building 
Reconstruction 

      47,886,907.00   NRCS   NRCS  2073.08.29 31-Dec-2017   

  Nepal Red 
Cross Society 

School Building 
Reconstruction Project 

Dhading Education    62,09,434   Korean Red 
Cross  

 NRCS  2074.11.28 2018 June   

  Nepal Red 
Cross Society 

School Building 
Reconstruction Project 

Sindhupalchowk Education         41,111,427.00   Japanese 
Red Cross 
Society  

 NRCS  2074.11.28 2019 March    

  Nepal Red 
Cross Society 

HEPO Reconstruction in 
Kathmandu, Lalitpur and 
Bhaktapur 

Kathmandu, 
Lalitpur, 
Bhaktapur 

Health         68,864,522.00   British Red 
Cross Society  

 NRCS  2075.03.17 2019 June   

129 Nepal Rises Sindhupalchwok school 
Reconstruction Program 

Sindhupalchowk Education School Building 
Reconstruction 

      27,444,040.00   All Hands 
Volunteers   

 Nepal Rises  05-Feb-2017 31-Dec-2017 Completed 

  Nepal Rises Sindhupalchowk School 
Reconstruction Program 
Phase III 

Sindhupalchowk Education School Building 
Reconstruction 

      13,880,634.00   All Hands 
Volunteers   

 Nepal Rises  2074.08.14 30 August, 
2018 

  

  Nepal Rises Rebuilding Hope Nuwakot Education School 
Reconstruction 

      11,602,750.00   Effect 
International
, Soarway 
Foundation, 
All Hands 
Volunteer  

 Nepal Rises  2073.03.21 30 Feb 2017 Completed 

  Nepal Rises  Sindhupalchwok school 
Reconstruction Program 

Sindhupalchwok Educationa School Building 
Reconstruction 

      10,292,176.00   All Hands 
Volunteers   

 Nepal Rises   06-Nov-2016 30-Mar-2017 Completed 

130 Nepal Trust Gorakhanath Primary 
School Reconstruction 

Sindhupalchowk Education School 
Reconstruction 

        8,285,493.00   
Europe/Strict
ing Nepal  

 Nepal Trust  2073.02.30 01-Feb-2018 35 % 
completed 

131 Nepal Youth 
Foundation 

Reconstruction for Skills 
development 

Sindhupalchowk, 
Gorkha, Kavre, 
Lalitpur 

Education Schools 
reconstruction 

      86,274,716.00   Nepal Youth 
Foundation 
USA  

 NYF  2073.07.01 30-Dec-2017 Completed 

  Nepal Youth 
Foundation 

Lamatar Health Post 
Reconstruction 

Lalitpur Health Healthpost 
Reconstruction 

           800,000.00   Nepal Youth 
Foundation 
USA  

 NYF  2073.10.12 6  months   

  Nepal Youth 
Foundation 
Nepal 

School Reconstruction 
Project 

Kathmandu, 
Lalitpur 

Education School Building 
Reconstruction 

      24,696,251.00   Supporting 
Nepal 
Children UK  

 Nepal Youth 
Foundation  

20174.09.14 30 Nov, 2018   

132 Norlha Helping Building Better Lives Rasuwa, Dhading Livelihood Building better       35,542,160.00   Norlah HQ  Norlha  2073.04.26 30-May-2018 75 % 
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People in the 
Himalaya 

Rebuilding Livelihoods activities lives, rebuilding 
livelihood 

Switzerland  completed 

133 NRNA Intigrated Shelter 
Reconstruction 

Gorkha Housing Private Shelter     288,936,482.00     NRNA        

134 NSET Nepal Baliyo Ghar Karyakram Dolakha, Dhading, 
Nuwakot, 
Kathmandu 

Technical 
Support 

Training      856,000,000.00   USAID    NSET  01-Oct-2015 01-Sep-2020 60% 
Completed 

135 OkhalDhunga 
Nau Dada 
Sanstha 

School Reconstruction Okhaldhunga Education School 
Reconstruction 

        4,000,000.00   
Okhaldhunga 
Nine Hill 
Asstn, Italy  

 
Okhaldhunga 
Naudada 
Santha  

2073.03.22 30-Mar-2017   

136 Om Nepal Earthquake Reconstruction 
and Recovery  

Rasuwa Shelter/Recov
ery 

Model house and 
OJT Training 

      11,299,063.00   Om 
International  

 Om Nepal  2074.05.30 Baishakh 2076   

137 Oxfam Nepal Nepal Earthquake 
Response Program 

Gorkha, Nuwakot, 
Kathmandu, 
Lalitpur, 
Sindhupalchowk, 
Dhading 

Shelter, 
Livelihood 

Shelter, WASH, 
Training, Livelihood 

 1,227,476,868.00   SHO, DEC, 
Appeal Fund, 
GAC, DFID  

 Oxfam  2074.04.24 31-Mar-2018   

  Oxfam Nepal Durable Solution Gorkha, Dhading, 
Nuwakot, Rasuwa, 
Sindhupalchowk, 
Lamjung, 
Kavrepalanchowk, 
Dolakha, Sindhuli, 
Makawanpur, 
Okhaldhunga, 
Solukhumbu, 
Ramechhap, 
Kathmandu, 
Bhaktapur, 
Lalitpur 

Recovery Recovery       84,741,877.00   DFID    2074.01.14 31 Dec, 2017   

138 Paribartan 
Nepal 

School Reconstruction 
Project 

Nuwakot Education School 
Reconstruction 

      37,412,813.67   Back to life 
e. V Germany  

 Paribartan 
Nepal  

2073.08.09   Completed 

139 Paurakhi Nepal Technical support in 
earthquake affected huses 
reconstruction 

Dolakha, Rasuwa, 
Dhading 

Shelter Reconstruction,Rec
overy , Technical 
Support 

      56,036,022.64   Caritas 
Luxemburg  

 Pourakhi  2073.08.06 30-May-2019 466966/86 
EURO 

  Paurakhi Nepal Reconstruction and 
Maintenabce of 

Dolakha, Dhading,   Shelter Community houses 
reconstruction, 

      56,036,022.64   Caritas 
Luxemburg  

 Paurakhi  01-Jun-2016 30-May-2019   
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earthquake affected 
houses 

technical support 

140 Peace Winds 
Japan 

Nepal Earthquake 
Recovery and 
Reconstruction Project 

Sindhupalchowk Shelter and 
Training 

Rehabilitation of 
Community 
Infrastructure, 
Construction of 
Community 
Building, Mason 
Training and 
Facilities and 
Recovery of 
Agricultural 
Livelihood 

      22,211,700.00   Japan 
Platform  

 PW Japan  2073.03.07 30-Sep-2017 90% 
completed 

141 People in Need  Community deiven public 
infrastructure and 
livelihood support 

Sindhupalchwok Shelter/Livelih
ood 

Reconstruction of 
community 
Infrastructureand 
rehabilitation of 
Livelihoods  

      22,107,100.00   People in 
Need(PIN )  

 People in 
Need  

2073.04.20 One year Completed 

  People in Need  Improvement of 
community infrastructure 
for highly affected and 
vulnerable households to 
support the transition from 
recovery to reconstruction 

Gorkha Shelter/Livelih
ood 

Reconstruction of 
community 
Infrastructureand 
rehabilitation of 
Livelihoods  

      51,312,816.00   People in 
Need(PIN )  

 People in 
Need  

2073.11.23 One year   

  People in Need  Durable Solution 31 District Recovery       206,938,192.00   DFID   Durable 
Solution 
Consortium  

2074.12.21 2020 Feb   

142 PHASE Nepal  Shree Dhurdanda Primary 
School reconstruction 

Syangja Education School 
Reconstruction 

        5,680,440.00   The 
Truslhouse 
charitable 
foundation/ 
Michael  

 PHASE 
Nepal  

2073.02.25 4/31/2017 Completed 

  PHASE Nepal  Health Post Reconstruction 
Project 

Sindhupalchowk Health Health Service 
Facilities 

        4,807,722.00   The Buldog 
Trust UK  

 PHASE 
Nepal  

01-Jun-2016 14-Nov-2016 Completed 

  PHASE Nepal  Educational Infrastructure 
Reconstruction after 
earthquake 

Sindhupalchowk Education School Building 
Reconstruction 

      79,289,291.53   caritas 
austria  

 PHASE 
Nepal  

2074.02.03 31-Mar-2019   

143 Plan Building Back Better and Makawanpur Education         46,612,754.00   Plan  Plan 2074.12.16 30 Dec, 2018   
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International  Safe School in 
Makawanpur 

International 
UK  

International 
Nepal  

  Plan 
International, 
Nepal 

Singmati Secondary School  
Reconstruction Program 

Sindhupalchowk Education School 
Reconstruction 

      19,000,000.00   Plan 
International 
Japan  

 PLAN NEPAL  2073.12.16 31 Dec, 2017   

  Plan 
International, 
Nepal 

Janajagaran Primary School 
Reconstruction 

Sindhuli Education School 
Reconstruction 

        4,206,422.00   Plan 
International 
Japan  

 PLAN NEPAL  2074.04.19 2/30/2018   

  Plan 
International, 
Nepal 

Post Earthquake 
Recoveryand 
Reconstruction Response 
Project 

Dolakha, 
Sindhupalchowk, 
Sindhuli, 
Makawanpur 

Shelter,WASH,
Education 

Shelter non food 
Items, WASH,  Child 
Protection, 
Education and Early 
childhood care 
centre. 

 2,799,999,999.00   DFAT, DEC, 
ECHO, 
IOM,Irish aid, 
Nord, SIDA, 
UNICEF, SHO  

 PLAN NEPAL  01-Jun-2016 01-Jun-2018 65% 
Completed 

144 Practical Action  Skills and Supply Chain for 
Reconstruction 

Nuwakot, Rasuwa Training Skill training, Social 
Mobilization 

    460,200,000.00   DFID, USAID   PA   01-May-2016 01-Jun-2018   

  Practical Action  Building Back Better; 
Institutionalizing and 
Strengthening WASH 
Sector for Urban Resilience 
(BISWASH) 

Kavrepalanchowk Shelter/WASH Building better 
lives, rebuilding 
livelihood 

      48,242,822.01   EU-ECHO   ENPHO  01-May-2016 30-Oct-2017 403960 EU 

145 PRARAMVA Piskar Reconstruction 
Project 

Sindhupalchowk Education School 
Reconstruction 

      70,311,825.00   Singapur 
Red Cross  

 PRARAMVA  2073.02.22 30-Dec-2016 Completed 

146 Putali Sahayog 
Yojana 

Morand-Janjyoti School 
Reconstruction 

Dolakha Education School Building 
Reconstruction 

        5,000,000.00   Morand 
Switzerland  

 Putali 
Sahayog   

2074.02.09 30 Aug, 2017 95 % 
completed 

  Putali Sahayog 
Yojana 

BHP-Palep School 
Reconstruction 

Rasuwa Education School Building 
Reconstruction 

        9,842,000.00  Gregoire 
Georges 
Antoine 
Comina 

 Putali 
Sahayog   

2075.02.18 2075 Asuaj   

147 R D Business  Kalika Secondary School 
Reconstruction Project 

Nuwakot Education School Building       11,770,310.69   Namaste 
Kalika  

 RD Business  2073.02.12 10 months Completed 

148 Rainbow 
Children Nepal 

Sub Health Post 
Reconstruction Project 

Dhading, Nuwakot Health Health post 
reconstruction 

        2,500,000.00   CIDEW Spain   Rainbow 
Children 
Nepal  

01-Jun-2016 01-Nov-2017 Completed 

149 REED Nepal Bhumesthan Basic School 
Reconstruction Project 

Okhadhunga Education School Building 
Reconstruction 

        4,246,422.88   Rotary Club 
Australia  

 REED Nepal  2074.09.16 Mansir, 2075   

150 Right 4 Children 
Pokhara  

School Building Project Dhading Education School 
reconstruction  

      55,000,000.00   Child 
Welfare 

 R4C      35 % 
completed 
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Scheme HK  

151 Room to Read School Reconstruction 
Project 

Dhading, Nuwakot Education School Building     235,731,176.00   Room to 
Read 
International  

 Room to 
Read  

01-Dec-2016 30-Dec-2017 45% 
Completed 

152 Rotary Club 
Jawalakhel 

School Reconstruction 
Project 

Dolakha, 
Okhaldhunga 

Education School 
Reconstruction 

        3,841,000.00   Rotariyan 
Members  

 Rotary Club  2073.04.07 1 year Completed 

  Rotary Club 
Jawalakhel 

Ahal Danda Nagar 
Swasthya Chauki 
Reconstruction 

Dhading Health Health Post 
Reconstruction 

        7,216,000.00   Good weave 
International  

 Rotary Club  2074.08.26 30 Dec, 2018   

153 Round Table 
Nepal 

Ajinger H Secondary School 
Building Reconstruction 

Nuwakot Education School 
Reconstruction 

        3,800,000.00   RTN   RTN  25-May-2016   Completed 

  Round Table 
Nepal 

Akala Higher Secondary 
School Reconstruction 

Gorkha Education School 
Reconstruction 

      10,000,000.00   Round Table   Akala Higher 
Secondary 
School  

2073.04.30 11 months Completed 

154 Safa Sunaulo 
Nepal 

Jalapa Devi Sesondary 
school Reconstruction 

Sindhupalchowk Education School Building 
Reconstruction 

      73,132,565.00   Education 
First 
Language 
Training 
Centre  

 Safa 
Sunaulo  

2073.06.20 One year Completed 

  Safa Sunaulo 
Nepal 

Mahendra Adarsha 
Bidhasram Reconstruction 
Project 

Lalitpur Education School Building 
Reconstruction 

      20,241,624.91   China 
Foundation 
for Poverty 
Allevation  

 Safa 
Sunaulo 
Nepal  

2074.09.14 30 Chaitra, 
2074 

  

  Safa Sunaulo 
Nepal 

Yuwa Sahabhagita 
Madhyamik Bidhalaya 
Reconstruction 

Kathmandu Education School 
Reconstruction 

      16,648,560.00   China 
Foundation 
for Poverty  

 Safa 
Sunaulo  

2073.05.06 2073.12.30 Completed 

155 Sagarmatha 
Yuwa Club 

School Reconstruction 
Project 

Solukhumbu Education School 
Reconstruction 

        4,320,000.00   Darjiling 
Dortmund ev 
Germany  

 SYC  01-Jun-2016 30-Dec-2017 75 % 
completed 

156 Sagun Earthquake Resist School 
Building Reconstruction 

Kavrepalanchowk Education School Building 
Reconstruction and 
educational support 

        8,559,784.00   Tamu Samaj 
Newyork  

 Sagun  2074.03.20 1 year   

157 Sakriya Sewa 
Samaj 

Shelter Reconstruction 
Initiative for earthquake 
affected people living with 
HIV and Marginalized  

Palpa Training Training and 
Awareness 

        2,716,574.00   Menonite 
Central 
Committee  

 Sakriya  20174.09.14 30 Feb, 2018   

158 Samagra Bikas 
Sangh Nepal 

Permanent Learning Centre 
Reconstruction 

Dolakha Education LC reconstruction          1,598,300.00   Agape 
Internation 

 SBS  2073.02.17     
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Mission 
Australia  

159 Samaj Bikas 
Kendra (SODEC) 

Shree Bandebi Primary 
School Reconstruction 

Nuwakot Education School 
Reconstruction 

        3,104,384.00   Another 
Brick in 
Nepal  

 SODEC  2074.05.25 2074 Paush   

160 Samaritans 
Purse 

Reconstruction and 
RehabilitationProgram 

Rasuwa, 
Kavrepalanchowk, 
Lalitpur, Gorkha, 
Nuwakot, 
Sindhupalchowk 

Shelter/Educat
ion 

Private Shelter and 
School 
Reconstruction 

    265,000,000.00   Samaritan 
Inernational 
Relief  

 Samaritan 
Purse  

2073.02.23   60% % 
completed 

161 Sambhav Nepal School and Hostel 
Reconstruction Project 

Gorkha Education School and Hostel 
Reconstruction 

      18,012,494.00   Good weave 
International  

 Sambhav 
Nepal  

2074.08.26 30 Paush, 2075   

162 Save The 
Children 

ECCD Centre Construction 
in Sindhupalchowk 

Sindhupalchowk Education School Building 
Reconstruction 

      53,198,775.00   Swiss 
Solidarity   

 Save the 
Children  

2074.09.18 Dec, 2018   

  Save the 
Children 

Shelter Gorkha, 
Sindhupalchowk, 
Dolakha, Dhading, 
Rasuwa, Nuwakot 

Shelter    9,876,974,000.00      2073.1.124 30 DEC, 2018   

  Save the 
Children 

Strengthening Child Centric 
Community Resilience 

Dolakha, 
Sindhupalchowk 

Education School 
Reconstruction 

    160,500,000.00     Tuki Sangh, 
Gramin Bikas 
Sangh  

2073.12.11 30-Dec-2017   

  Save the 
Children 

Technical Assistance to the 
NRA Baiteshwor RM 
Dolakha for the House 
reconstruction Program 

Dolakha Technical 
Support 

Technical support 
and awareness 

      17,343,799.00   Save the 
Childrern  

 STC  2074.08.04 30 July, 2018   

163 Service For  
Peace, Nepal 

Ramailo Bidhyalaye 
Aviyaan 

Dhading Education School Building 
Reconstruction 

      11,988,848.00   Service For 
peace Korea, 
Community 
chest Of 
Korea  

 Service for 
Peace  

01-May-2016 01-Apr-2017 Completed 

164 Shahari 
Batabaran 
Byawasthapan 
Samaj 

Hami Uthnechhau 
Pariyojana II 

Lalitpur Education         25,109,436.00   Secours 
Popupaire 
Francias  

 UEMS  2074.12.08 2019 Feb   

165 Shailung Youth 
Vision 

Kalika Primary School 
Reconstruction 

Gorkha Education School 
Reconstruction 

        5,000,000.00   kinderhilfe 
Nepal, 
Germany  

 SYV  01-May-2016 30-Apr-2017 Completed 

166 Shangrila School Building Makawanpur Education School Building         9,372,766.00   Gobinda Dev  SDA  2074.02.19 30 Aug, 2017 95 % 
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Development 
Association 

Reconstruction and 
Education Support 

Reconstruction and 
educational support 

Aid  completed 

167 Shanti 
Volunteer 
Association 

Strengthening Resilience of 
Earthquake Affected 
School 

Nuwakot Education Schools 
reconstruction 

      52,525,932.00   SVA   CARDSN 
Nepal  

04-Nov-2016 30-Dec-2017   

  Shanti 
Volunteer 
Association 

Strengthening Resilience of 
Earthquake Affected 
School 

Nuwakot Education School Building 
Reconstruction 

      55,637,336.00   SVA   CRDS 
Nuwakot  

2074.09.19 Feb, 2019   

168 Shaplaneer Create Safer Community- 
Rehabilitation support and 
Community DRR Project 

Kathmandu, 
Lalitpur, 
Bhaktapur 

Community 
Infrastructure 

Temple, Chatya, 
Bihar, Pillgrim 
shelter 
reconstruction 

      18,333,872.00     Shalpaneer  01-Sep-2016 30-Aug-2019   

169 Sherpa 
Kalyankari 
Sanstha Nepal 

Sarswati Primary School 
Building Reconstruction 

Solukhumbu Education School 
Reconstruction 

        2,487,540.00   Torrison 
Mackay, USA  

 Sherpa 
Kalyankari 
Sanstha   

2073.03.09 01-Dec-2015 Completed 

170 Shree Gap 
Samudayik 
Jagaran Samaj 

Nubri Primary School 
Reconstruction 

Gorkha Education School 
Reconstruction 

      42,221,961.45   Mountain 
Child USA  

 GAP  2073.10.10 2075 Kartik 85 % 
completed 

171 Siddheshwari 
Secondary 
School 

School Reconstruction Tanahun Education School Building 
Reconstruction 

        2,346,091.00   Hope Bridge   SMC of 
Mahendri 
School  

2074.09.05 30 Chaitra, 
2074 

  

172 Sikshya, 
Batabaran 
Tatha Bikas 
Samaj (SEED 
Nepal) 

Janakalyan and Suryodaya 
Primary School 
Reconstruction 

Rasuwa Education School 
reconstruction  

      10,000,000.00   Foreigner 
Help  

 SB  2073.02.18 30-Dec-2016 Completed 

173 Sipradian 
Sahayata 
Sanstha 

Recovery and 
Reconstruction Work In 
Sindhupalchowk District 

Sindhupalchowk Health Healthpost 
reconstruction 

      15,940,000.00   SIR DORABJI 
TATA Trust 
India/ Local 
Community  

 Sipradian   01-Jan-2016 01-Jan-2019   

  Sipradian 
Sahayata 
Sanstha 

Rehabitation and 
Reconstruction at 
Sindhupalchowk district 

Sindhupalchowk Education, 
Health,Drinkin
g Water 

School ,Health post 
and drinking Water 
Reconstruction 

    262,950,434.00   SIR DORABJI 
TATA Trust 
India/ Local 
Community  

 Sipradian   2073.02.17 14-Nov-2018   

174 Society Of Ex 
Budhanilkantha 
Students 

Shree Devi Primary School 
Reconstruction Project 

Bhaktapur Education School Building 
Reconstruction 

      10,000,000.00   SEBS   SEBS  2074.02.14 1 year   

175 SOS Child SOS Emergencey Longterm Dolakha, Shelter Private and     950,950,000.00   SOS   2073.05.17 31-Dec-2017   
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Village Nepal Response Program Sindhupalchowk Community shelter International  

176 Stay at School Junbesi's Girls Hostel 
Project 

Solukhimbu Education           5,464,482.00   Stay at 
School  

 Stay at 
School Nepal  

2074.12.20 2018  June   

177 Sustainable 
Environment 
and Ecological 
Development 
Society (SEEDS) 

Construction of School 
Building and Capacity 
Building of Masons on safe 
construction practice 
through permanent shelter 
construction. 

Dolakha Education/Shel
ter 

        21,147,000.00   SEEDS Donor 
contribution  

 redc 
Doalkha  

2074.08.11 Nov. 2018   

178 Swayamsebi 
Abhiyan Nepal 
(Volunteers 
Initiative Nepal) 

Prarambhik Balbikas 
Shiksha Sudhar Karyakram 

Okhaldhunga Education School Building 
Reconstruction 

        2,250,742.00   Partners in 
Sustainable 
Learning  

 VIN  2074.06.26 30 Chaitra, 
2074 

  

179 Swetashree 
Foundation 

Ekikrit Majhi Basti Bikas Sindhupalchowk Shelter Private shelter 
reconstruction 

      57,784,000.00     SSF  01-Apr-2017 30-Mar-2018   

180 Swiscontact 
Nepal 

Skilss for Safe 
Reconstruction 

Sindhuli Training Mason Traning       97,072,540.00   
Swissolidarit
y  

 Swis Contact  01-Nov-2016 30-Apr-2018   

181 TAI Foundation 
Solidarity  

School Reconstruction 
Project 

Dhading,  Education School Building         1,600,000.00   Tai 
Foundation 
Spain  

 Nepal 
Hidden Treks 
& 
Expenditure  

2073.02.10 8 months Completed 

182 TDH Germany Reconstruction of 3 
Earthquake affected 
Schools in Nuwakot District 

Nuwakot Education School Building 
Reconstruction 

      30,879,112.00   tdh germany   tdh  2074.02.24 31 May, 2018   

183 Tearfund Recovery, Rehabilitation 
and Resilience Building for 
Vulnerable Earthquake 
affected population in 
Nepal 

Makawanpur Shelter Shelter, WASH and 
Livelihood 
protection 

    649,838,197.00      2073.02.13   Completed 

184 Tendi  sherpa 
taxindo 

School Building 
Reconstruction 

Solukhumbu Education school 
Reconstruction 

        3,000,000.00   Le Chemin 
de I'Ecole  

 Tendi 
Sherpa  

      

  Tendi Sherpa School Building 
Reconstruction Project 

Dolakha Education School 
Reconnstruction 

        3,000,000.00   Le Chemin D 
Iecole  

 Tendi 
Sherpa  

      

185 Terre Des 
Homes 
Germany 

Recovery and Restoration 
of Living Condition in 
Earthquake Affected 
District in Nepal 

Dolakha, Kavre, 
Sindhuli 

Education and 
Livelihood 

School Building 
Reconstruction, and 
Livelihood 
Improvement 

      71,733,064.98   tdh germany   tdh  2074.07.12 30 June, 2018   
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  Terre Des 
Hommes 

Rehabilitating Community 
Health and Protection 
Services Following the 
2015 Eathquake 

Kavrepalanchowk Health Health post 
reconstruction 

    221,280,340.00   Swiss 
Solidarity/ 
Dutch 
Cooperating 
Aid Agency  

 TDH  2073.03.07 01-Sep-2017   

186 The Cold Feet 
Foundation 
Nepal 

School Reconstruction Dhading Education School 
Reconstruction 

      18,000,000.00   Run 2 Day 
Holland, 
CRIDL 
Romania  

 TCFF  2073.02.30 16 months 60 % 
Completed 

187 Transformation 
(Rupantar) 
Nepal 

Safe Classrooms for 
Earthquake affected 
Children 

Nuwakot Education School 
reconstruction  

        6,840,000.00   FIDA 
International  

 TFN  01-Jun-2016 30-Jul-2017 Completed 

188 Triangle 
Generation 
Humanitaire 

Towards Linking 
Reconstruction at 
Households Resilience 

Sindhupalchowk Shelter Training/ Model 
House/ Livelihood  

 1,560,763,620.00   Foundation 
of De France  

 TGH/ 
ARSOW 
Nepal  

01-Sep-2016 31-Aug-2018 13339860 
EURO 

189 Tsum Nubri Re Building of Shree 
Gumba Himali Primary 
School Reconstruction 

Gorkha Education School 
Reconstruction 

        5,000,000.00   Initiative 
Nepal Kids 
Germany  

 Tsum Nubri  2073.02.16 16 months Completed 

190 Tukee Nepal 
Society 

School Reconstruction 
Project 

Dhading,  Education School Building       31,507,000.00   Swiden, DIK 
Skrob, UK NJ 
and KJ 
Foundation  

 TNS  2073.02.10 01-Mar-2019   

191 United Mission 
to Nepal (UMN) 

School Buildings 
Reconstruction Project 

Dhading Education         69,611,644.00     Prayas 
Nepal  

2074.11.23 2077 Asar   

  United Misson 
to Nepal (UMN) 

Dhading Disaster 
Management Program 

Dhading Education School 
reconstruction  

    158,809,633.00     UMN  01-Nov-2015 01-Nov-2017 45% 
completed 

  United Misson 
to Nepal (UMN) 

Drinking Water and Toilet 
Reconstruction 

Dhading WASH Water supply, toilet 
reconstruction 

      42,471,392.00     UMN  2073.02.18 30-Dec-2017   

  United Misson 
to Nepal (UMN) 

Dhading Disaster 
Management Program 

Dhading Education School 
reconstruction  

    114,071,914.00     UMN  2073.11.02 2075 Poush 40 % 
completed 

192 Unity for 
Sustainable 
Development 

Schools Building 
Reconstruction Project 

Makawanpur Education School building 
reconstruction 

      57,013,140.02   Lischa 
Himalaya  

 USD  2074.07.05 30 Asauj, 2077   

193 Vidhya Mandi 
Secondary 
School 

School Reconstruction Baglung Education School Building 
Reconstruction 

        8,528,669.60   NHCF   VMSS  2074.04.01 30-Jun-2018   

194 We World 
Onlus 

Community Participation 
for Education and Child 

Sindhupalchowk, 
Kathmandu 

Education School Building 
Reconstruction 

    109,951,619.00   We World 
Onlus  

 Child Nepal, 
CWIN, Global 

25-May-2016 24-May-2019   
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Protection Action Nepal   

  We World 
Onlus 

Community Participation 
for Education and Child 
Protection 

Sindhupalchowk, 
Kathmandu 

Education School 
Reconstruction 

      15,328,460.26   We World 
Onlus  

 Child Nepal, 
Global 
Action Nepal   

2074.04.25 30-Aug-2018   

  We World 
Onlus 

Improving Quality of 
Education creating child 
friendly environment in 
community schools 

Kavreplanchowk Education School 
Reconstruction 

      57,048,200.00   We World 
Onlus  

 WWO  2073.05.23 30-Mar-2019   

195 Welthungerhilf
e 

School Reconstruction Ramechhap, 
Dhading 

Education School Building 
Reconstruction 

    117,747,925.00      2073.04.20 2074 Aswin Completed 

196 Women for 
Human Rights 
(WHR), Single 
Women Group 

Provide Continuous 
support to strengthen 
women and girls  
Leadership and 
participation in recovery 
and reconstruction through 
the Multipurpose Women 
Group 

Gorkha Training Mason trainig and 
capacity build up 

        3,195,000.00   UN Women   WHR  2074.03.13 30-Nov-2017 Completed 

  Women for 
Human Rights 
(WHR), Single 
Women Group 

Nepal Earthquake 
Recovery Program 

Bhaktapur Recovery Livelihood       17,859,001.00   Help age 
Internation  

 WHR  2073.04.24 01-Jan-2017 Completed 

197 WOREC Nepal Post Earthquake Recovery 
Program  

Sindhupalchowk Housing Shelter 
Reconstruction 

      30,750,375.00     WOREC  2073.02.31 Dec, 2019 30 % 
completed 

198 World Food 
Program 

Restoring food and 
neutrition security and 
building resilience 

Dhading, Gorkha, 
Nuwakot 

Food 
Security/Liveli
hood 

Training activities     443,922,488.00   WFP    01-Sep-2016 30-Mar-2017 4187948 
Usd 

199 World Renew Construction of Earthquake 
Resistant Houses  

Nuwakot Shelter shelter, Masson 
Traning ,Technicali 
support and social 
mobilization  

    240,893,693.00      2073.02.14 14-Feb-2019   

200 World Vission 
International 

School Building 
Reconstruction Project 

Lamjung,Sindhuli, 
Nuwakot, Dolakha, 
Dhading, 
Kathmandu, 
Gorkha, 
Sindhupalchowk,  
Lalitpur 

Education School 
Reconstruction 

 3,436,461,210.00   World Vision 
Taiwan, 
Hongkong,US
, Singapure  

 World Vision  2073.03.15 30 Feb 2018   
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201 Yagya Bahadur 
Ban 

Janachetana School 
Building Reconstruction 

Solukhumbu Education School 
Reconnstruction 

        2,100,000.00   Yagya Bdr   Yagya Bdr      Completed 

202 Gorkha 
Foundation 

School Reconstruction 
Project 

Gorkha Education         21,474,309.00   Gorkha 
Foundation 
UK  

 Gorkha 
Foundation 
Nepal  

2075.02.13 2077 Chaitra   

 

 अनसूुची ६. भौगर्भिक सभेषणबाट जोश्वखर्यिु देश्वखएका बस्िीहरुको ष्ट्रववरण 
 

SN DISTRICT MUN/RURAL MUN WARD VDC WARD SETTLEMENT 
CAT 

II 

CAT 

III 
REMARKS 

1 Chitwan Bharatpur 

Metropolitan 

29 Kabilas 2 Dundikhola/Dungra

ykhola 

II   Earthquake induced landslide. Slope 

trimming and drainage recommended. 

2 Chitwan Bharatpur 

Metropolitan 

29 Kabilas 2 Patlewas II   Earthquake induced landslide. Slope 

trimming and drainage works 

recommended. Flooding is also an issue at 

this location. 

3 Chitwan Ikchyakamana RM 2 Kaule 9 Guchhibang II    Bioengineering, Gabion wall and surface 

drainage management are recommended as 

mitigating measures 

4 Chitwan Ikchyakamana RM 3 Darechok 8 Orek II   Earthquake induced. Surface water 

management, bioengineering, change of 

crop type and check dam construction 

recommended. 12 houses are threatened. 

5 Chitwan Ikchyakamana RM 4 Darechok 3 Tinghare   III 5 HOUSEHOLDS REQUIRE 

RELOCATION. Drainage, bioengineering 

works, removal of rock blocks and retaining 

structures are recommended. Earthquake 

induced landslide. 

6 Chitwan Ikchyakamana RM 6 Dahakhani 6 Koyalghari/Kuyalg

hari 

II   Not an earthquake induced landslide. 

Drainage improvements recommended. 
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SN DISTRICT MUN/RURAL MUN WARD VDC WARD SETTLEMENT 
CAT 

II 

CAT 

III 
REMARKS 

Check dams previously constructed at the 

site. 

7 Chitwan Kalika M 8 Kalika 

N.P./Shaktikhor 

3 Naibandi II   Landslide is earthquake induced and pre-

existing landslides. Drainage, 

bioengineering, terracing and conservation 

farming are recommended. 

8 Chitwan Kalika M 9 Kalika 

N.P./Shaktikhor 

2 Maitays/Maitesh   III 1 HOUSEHOLD REQUIRES 

RELOCATION. Earthquake induced 

landslide. Trail improvements 

recommended. 

9 Chitwan Kalika M 9 Kalika 

N.P./Shaktikhor 

2 Rajwan/Rajban II   Earthquake induced landslide. Remove rock 

blocks, slope trimming and bioengineering 

works are recommended. 

10 Chitwan Kalika M 11 SIDDHI 5 Jinglau/Jinlang II   Earthquake induced landslides are present 

along with older slides. Monitoring, 

drainage, bioengineering, slope trimming, 

river training - high risk during the 

monsoon - around 10 households are at risk. 

11 Chitwan Rapti M 13 Lothar 4 Tapang   III 2 HOUSEHOLDS REQUIRE 

RELOCATION LOCALLY. 

Bioengineering and gabion box walls 

recommended to protect the remaining 

settlement. One landslide earthquake 

induced, another was pre-existing. 

12 Dhading Gangajamuna RM 1 ReeGaun 5 Richet II   Stabilisation measures recommended. 

13 Dhading Gangajamuna RM 1 ReeGaun 7 Taajimrang II   Stabilisation measures recommended. 

14 Dhading Khaniyabas RM 1 Jharlang 1 CHYAMTHALI II   Removal of rock blocks, drainage 

improvements, rock anchoring and retaining 

walls are recommended. 

15 Dhading Khaniyabas RM 1 Jharlang 1 GALMRANG/DU

RCHA GAUN 

II   Removal of rock blocks, drainage, retaining 

wall and bioengineering recommended 
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SN DISTRICT MUN/RURAL MUN WARD VDC WARD SETTLEMENT 
CAT 

II 

CAT 

III 
REMARKS 

16 Dhading Khaniyabas RM 2 Jharlang 7 NECRANG TOLE   III 2 HOUSEHOLDS TO BE RELOCATED 

drainage, bioengineering, slope trimming, 

retaining wall are recommended to improve 

the stability of the remaining settlement. 

17 Dhading Khaniyabas RM 2 Jharlang 7 SINGUN II   Surface water drainage, bioremediation and 

gabion check-dam recommended 

18 Dhading Khaniyabas RM 2 Jharlang 8 KIUNG II   Surface and groundwater drainage, slope 

trimming, bioengineering, rock 

anchoring/block trimming and retaining 

structures recommended 

19 Dhading Khaniyabas RM 2 Jharlang 8 THALI II   Surface water drainage, sealing of cracks, 

bioengineering, retaining wall and slope 

trimming recommended 

20 Dhading Khaniyabas RM 4 Darkha 8 Dharna TOLE   III REDONE DMG SURVEY, 4 

HOUSEHOLDS TO BE RELOCATED, 

plus remediation measures to improve the 

stability of the remaining settlement; 

bioengineering, slope trimming and gabion 

wall. 

21 Dhading Netrawati RM 4 Semjong 4 Chautara II   carry out plantation, surface drainage 

management and construction of catch wall 

on the upslope of the settlement. 

22 Dhading Ruby Valley RM 1 Tipling 8 PHYANG GAU II   Drainage, bioengineering, gabion catch 

walls recommended 

23 Dhading Ruby Valley RM 1 Tipling 6,7 Labdung II   carry out plantation, drainage management 

and monitoring through instrumentation, 

slope trimming near to the settlement is 

needed. 

24 Dhading Ruby Valley RM 2 Tipling 2 TULO GAUN II   Drainage, bioremediation, slope trimming, 

gabion retaining wall, removal of rock 

blocks 
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SN DISTRICT MUN/RURAL MUN WARD VDC WARD SETTLEMENT 
CAT 

II 

CAT 

III 
REMARKS 

25 Dhading Ruby Valley RM 3 Sertung 6 BERKAP II   Bioengineering and gabion construction 

recommended 

26 Dhading Ruby Valley RM 3 Sertung 8 Kharsa II   carry out plantation, surface drainage 

management and regular monitoring. 

27 Dhading Ruby Valley RM 5 Lapa 1,6 Kapurgaun II   carry out Bio- engineering work and 

construction of catch wall in the upslope of 

settlement, removal of fractured rock and 

over hanging rock blocks. 

28 Dhading Ruby Valley RM 6 Lapa 7 Teergaun II   carry out plantation, surface drainage 

management and construction of catch wall 

on the upslope of the settlement. 

29 Dolakha Baiteswor RM 1 Gairimudi 3 Magar 

Tol/Dhumbar Khet 

II   REDONE DMG SURVEY.  Drainage, 

bioengineering and check dams 

recommended. DMG RECOMMENDED 

RELOCATION OF 1 HOUSEHOLD. 

30 Dolakha Baiteswor RM 2 Gairimudi 9 KHARISWARA II   Monitoring, surface & groundwater 

drainage, bioengineering and gabion walls 

are recommended. 

31 Dolakha Baiteswor RM 6,7 Namdu 4,5,7,

8,9 

Surupati (Siurani?) II   Removal of unstable rock blocks and 

gabion wall construction are recommended. 

32 Dolakha Bhimeshwor M 1 SusmaChhemawati 1 Bosimpa 

(Wosimpa?) 

  III REDONE DMG SURVEY. 1 HOUSE TO 

BE RELOCATED  also needs slope 

remediation works to improve the stability 

of the remaining settlement; bioengineering, 

drainage, removal of rock blocks, river 

training and check dams.  

33 Dolakha Bhimeshwor M 5 Bhimeswor N.P. 8 Ghoksila II   REDONE DMG SURVEY. Drainage, 

bioengineering, slope trimming 

recommended. DMG RECOMMENDED 

RELOCATION OF 2-3 HOUSES. 

34 Dolakha Bhimeshwor M 8 Boch 4 Barakuche II   FurtherMonitoring recommended for 
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SN DISTRICT MUN/RURAL MUN WARD VDC WARD SETTLEMENT 
CAT 

II 

CAT 

III 
REMARKS 

groundwater management 

35 Dolakha Gaurishankar 6 Chankhu 2 Chortendanda II   Surface drainage management, gabion wall 

along the road, bioengineering and 

Monitoring of slope recommended 

36 Dolakha Kalinchowk RM 8 Sunkhani 3 Bhimsen Tol   III Partial relocation; 2 HHs need to relocate, 

surface drainage management, gabion wall 

and protection against road cut are 

recommended 

37 Dolakha Kalinchowk RM 8 Sunkhani 3 Malepu(Thami Tol)   III Partial relocation; 13 HHs need to relocate, 

immediate monitoring for ground 

movement and drainage management are 

recommended 

38 Dolakha Kalinchowk RM 9 Sundrawati 8 Jaikot II   Remediation measures required before 

reconstruction on less severe slopes. 

39 Dolakha Kalinchowk RM 9 Sundrawati 8 Ukseni/ OKHRENI II   Drainage, slope trimming, removal of rock 

blocks, bioengineering recommended. 

40 Dolakha Kalinchowk RM 9 Sundrawati 9 Bistole II   Slope remediation using retaining structures 

and drainage is recommended. 

41 Dolakha Kalinchowk RM 9 Sundrawati 9 Gairathok   III REDONE DMG SURVEY. 4 

HOUSEHOLDS REQUIRE 

RELOCATION landslide control required 

for the remaining settlement. DSCWM is 

working in the area and will take 

responsibility for this location although 

originally assigned to DWIDM 

42 Dolakha Tamakoshi RM 5 Sahare 8 Mathillo Kalleri II   Surface drainage management, gabion wall 

constrcution to prevent river scoring and 

bioengineering 

43 Dolakha Tamakoshi RM 5 Sahare 8 Tallo Kalleri II   Surface drainage management, gabion wall 

constrcution and bioengineering 

44 Dolakha Tamakoshi RM 6 Chyama 4,5 KAVRESWARA/B II   Drainage, bioengineering, removal of rock 
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II 

CAT 

III 
REMARKS 

AGHSWARA/BA

GHKOT 

blocks required for stability. School should 

be relocated 

45 Gorkha Ajirkot RM 1 Ghyachok 8 Ghansira/DHANSI

RA 

II   Surface drains, slope trimming and crack 

sealing recommended. 

46 Gorkha Ajirkot RM 4 Simjung 1 Mahabhir II   Removal of rock blocks and check dams 

recommended. 

47 Gorkha Arughat RM 1 Manbu 6 Shyamchet II   Immediate drainage management, diversion 

channel construction, plantation and detail 

further investigation are recommended  

48 Gorkha Arughat RM 1 Manbu 9 Dhorchet(Syong 

Tol) 

  III Partial relocation; 1 HH need to relocate, 

immediate mitigations like, drainage 

management, trimming of failed slope and 

engineering structures are recommended 

49 Gorkha Arughat RM 2 Manbu 1 Chhapgau II   immediate surface drainage managemen, 

erosion control measures, gabion and check 

wall along the gully are recommended 

50 Gorkha Arughat RM 5 Aruarbang 9 Bhalchhope(Rana 

Gau) 

II   bio-engineering/grass plantation, surface 

drainage management, river training works 

are recommended 

51 Gorkha Bhimsen RM 5 Baguwa 4 &5 Rithhepani   III 11 Household should be relocated, 

bioengineering and gabion wall, surface and 

subsurface drainage management, change in 

crop types are recommended 

52 Gorkha Chum Nubri RM 3 Sirdibas 2 Ghatekhola   III 10-15 HOUSEHOLDS TO BE 

RELOCATED, Mitigation also required to 

improve stability for the remaining 

settlement, including river training 

53 Gorkha Chum Nubri RM 3 Sirdibas 7 DEWAL GAUN II   Surface drainage, river training and 

bioengineering recommended. 

54 Gorkha Chum Nubri RM 3 Sirdibas 7 Pati II   Bio-engineering, drainage management, 

protection against undercutting by river are 
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CAT 

II 

CAT 

III 
REMARKS 

recommended 

55 Gorkha Dharche RM 2 Kerauja 1,2 Kerauja    III Gully erosion protection, structures and 

bioengineering are recommended. 

56 Gorkha Dharche RM 3 Uhiya 1 Khorlabesi II   surface drainage, protection against under 

cutting by river, rock fall protection are 

recommended 

57 Gorkha Dharche RM 5 Gumda 4 Yamgaun II   Mitigation measures required. 

58 Gorkha Dharche RM 5 Gumda 5 Lapsibot II   Mitigation measures required. 

59 Gorkha Dharche RM 5 Gumda 5 Machhakhola/Mach

hikhola 

II   REDONE DMG SURVEY, Machhikhola 

would benefit from river training to prevent 

flash flood and debris flow potential. NRA 

Survey Category 1, DMG Survey Category 

2. 

60 Gorkha Dharche RM 7 Lapu 3 Khanigaun II   River training and landslide remediation 

recommended. 

61 Gorkha Sulikot RM 2 Barpak 1 Ishnan   III partial relocation; 2 HHs need to relocate, 

surface drainage management, erosion 

control measures are recommended 

62 Gorkha Sulikot RM 2 Barpak 2 Balphe II   Surface drainage management, erosion 

control measures are recommended 

63 Gorkha Sulikot RM 2 Barpak 2 Mandre II   Bio-engineering, surface drainage 

management and fixing solution problem in 

rock beds 

64 Gorkha Sulikot RM 2 Barpak 3 Goje   III Partial relocation; 11 HHs need to relocate, 

ground monitoring, soil conservation works 

are recommended 

65 Gulmi Madane RM 3 Sirseni 7 Pokhara II   the retaining walls and gabion walls are 

already constructed on the road cut slope 

66 Gulmi Malika RM 2 Darling 3 Kashilabajh II   The check dams on the two gullies in the 

settlment, the management of surface 

drainage during monsoon, the monitoring of 
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CAT 

II 

CAT 

III 
REMARKS 

the seepage during monsoon is highly 

recommended 

67 Gulmi Malika RM 2 Darling 3 Kashilabajh   III Partial relocation; 3 HHs need to relocate. 

The check dams on a gully in the 

settlement, The management of surface 

drainage during monsoon around crack and 

the settlement. The monitoring of seepage 

during monsoon and also circular crack is 

highly recommended 

68 Gulmi Malika RM 2 Darling 7 Darling Bazaar II   The check dams on the stream just below 

the settlement, to back fill the gorge on the 

bed rock, the gabions and culvert should be 

constructed at the rural road to minimize the 

quantity of transported materials. 

69 Gulmi Malika RM 3 Hwagdi 5 Thulochaur II   The check dams on a gully in the settlement 

(lower part of main settlement). The gabion 

wall should be constructed along the rural 

road for creeping land, the seepage and 

surface drainage should be managed within 

the settlement, bio-engineering should be 

done on creeping land. 

70 Gulmi Malika RM 7 Ghamire 8 Tuni Khola II   The gabion wall should be constructed 

along the rural road, the construction of 

houses on the fill materials should be 

avoided, the surface drainage should be 

managed during monsoon. 

71 Gulmi Malika RM 8 Morbung 3 Sirlingkot II   The check dams on a gully in the 

settlement. The management of the surface 

drainage during monsoon around the 

settlement. 

72 Kathmandu Shankharapur M 1 Sankaharapur 1 Dhakalgaun II   Surface drainage management, Gabion wall 
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II 

CAT 
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construction and Bioengineering  

73 Kathmandu Shankharapur M 1 Sankaharapur 2 Karki Tol II   Surface drainage management, removal of 

rock blocks, rock netting or rock anchoring 

74 Kathmandu Taarkeshwor M 1 Taarkeshwor 1 Kisandole II   Surface drainage management, Gabion wall 

construction along road cut slope 

75 Kavrepalancho

k 

Bethanchowk RM 1 Chyamrangbesi 2 Besi II   Earthquake induced landslide. Retaining 

walls and bioengineering are recommended 

along with sealing of cracks and removal of 

rock blocks. 

76 Kavrepalancho

k 

Bethanchowk RM 1 Chyamrangbesi 3 Kalangsing II   Earthquake induced movement. Rock 

trimming and removal of boulders, anchors, 

fencing and gabion walls are recommended. 

77 Kavrepalancho

k 

Bethanchowk RM 1 Chyamrangbesi 6 Kharichhapra   III Existing landslide modified by earthquake. 

1 HOUSEHOLD REQUIRES 

RELOCATION. An anchored retaining 

wall, slope filling and bioengineering are 

recommended. 

78 Kavrepalancho

k 

Bethanchowk RM 1 Chyamrangbesi 7 Mathlagaun II   Landslide induced by earthquake. 

Monitoring, drainage, retaining structures 

and bioengineering are recommended. 

79 Kavrepalancho

k 

Bethanchowk RM 1 Chyamrangbesi 9 Alkapuri Devithan II   Earthquake induced landslide. Retaining 

wall, bioengineering, crack sealing, removal 

of loose blocks and drainage works 

recommended. 

80 Kavrepalancho

k 

Chaurideurali RM 2 Nagre Gagarche 1,2,9 Nagre Gagarche   III partial relocation; 20 HHs need to relocate 

from Khanigaun and Tamang Tol. In 

Madale Tol mitigation measure can be 

applied to reduce geo-risk. 

81 Kavrepalancho

k 

Chaurideurali RM 5 PokhariChauri 7 Khar II   Safe for rehabilitation after mitigation 

measures. 

82 Kavrepalancho Chaurideurali RM 5 PokhariChauri 7 Pallekhet II   Safe for rehabilitation after mitigation 
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k measures. 

83 Kavrepalancho

k 

Chaurideurali RM 5 PokhariChauri 9 Rumti II   Safe for rehabilitation after mitigation 

measures. 

84 Kavrepalancho

k 

Mandandeupur M 7 MahadevsthanMan

dan 

9 Jhakarpur II   Safe for rehabilitation after slope mitigation 

measures. 

85 Kavrepalancho

k 

Mandandeupur M 10 ChandeniMandan 6 CHINESAURA II   Earthquake induced landslide. Rock 

trimming, gabion walls and crack 

monitoring are recommended. 

86 Kavrepalancho

k 

Mandandeupur M 10 ChandeniMandan 7 Devithan HALDE 

TOL 

II   Earthquake induced landslide. Monitoring, 

rock trimming and gabion walls are 

recommended. 

87 Kavrepalancho

k 

Mandandeupur M 7,9 MahadevsthanMan

dan 

6,7 Halde & 

Sarbhanjang 

II   Safe for rehabilitation after slope mitigation 

measures. 

88 Kavrepalancho

k 

Rosi RM 3 SikharAmbote 9 Sajhkot II   Not an earthquake triggered landslide. 

Monitoring, bioengineering, gabions, toe 

filling, drainage management and a cascade 

are recommended. 

89 Kavrepalancho

k 

Rosi RM 5 Sisakhani 7 Selgaun II   Earthquake contributed to triggering 

landslide. Monitoring, retaining wall, toe 

filling, removal of loose rock blocks and 

bioengineering are recommended. 

90 Kavrepalancho

k 

Temal RM 4 BOLDEPHEDICH

E 

8 Bolde II   Old slide reactivated by earthquake. Crack 

monitoring, removal of rock blocks, catch 

fencing, wire netting, anchoring and 

concreting are recommended. 

91 Kavrepalancho

k 

Temal RM 5 PokhariNarayansth

an 

3,4 Pokharinarayanstha

n village 

II   Removal of overhanging rock blocks 

required to make safe prior to rehabilitation. 

92 Kavrepalancho

k 

Chaurideurali RM 2 Nagre Gagarche 3 Bahundanda II   Construction of retaining wall is 

recommended. 

93 Lalitpur Bagmati RM 3 BHATTEDADA/M

alta 

9 KALCHE BHIR II   Drainage, sealing of cracks and 

bioengineering are recommended. 
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94 Lalitpur Bagmati RM 3 Bhattedanda 1 Siru dada II   Earthquake induced problem. Surface water 

drainage and bioengineering are 

recommended. 

95 Lalitpur Bagmati RM 3 Bhattedanda 7 Majhakhola II   Earthquake induced problem. Surface water 

drainage and bioengineering are 

recommended. 

96 Lalitpur Bagmati RM 4 Pyutar 3 Deurali   III 7 HOUSEHOLDS REQUIRE 

RELOCATION. Earthquake induced. 

Drainage, bioengineering works, retaining 

walls and check dams are recommended to 

safeguard the remaining community. 

97 Lalitpur Bagmati RM 5 Ikudol 5,6 Sano chela   III 6 HOUSEHOLDS REQUIRE 

RELOCATION. Slide reactivated by the 

earthquake. Drainage, check dams, retaining 

walls, bioengineering and slope trimming 

are recommended to protect the remaining 

settlement. Ground investigation is 

recommended. 

98 Lalitpur Bagmati RM 7 Gimdi 1 Katuwa II   Triggered by intense rainfall. Trimming of 

unstable slope, drainage and bioengineering 

are recommended. 

99 Lalitpur Godawari M 7 Devichour 7 Chotidanda II   Old landslide with earthquake induced 

cracks. Drainage, crack sealing and 

bioengineering works are recommended. 

100 Lalitpur Konjyosom RM 1 Choughare 3 THING TOL II   Landslide triggered by earthquake. 

Construction of retaining walls, 

bioengineering and drainage are 

recommended. 

101 Lalitpur Lalitpur M   LELE 8 JURE DADA II   Problems are the result of quarrying, not the 

earthquake. 2 households are at risk, surface 

water drainage and bioengineering are 
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recommended. 

102 Lalitpur Mahankal RM 1 Bukhel 8 GOLCHAPRA   III 1 HOUSEHOLD REQUIRES 

RELOCATION. Earthquake triggered and 

rainfall reactivated slide. Monitoring, 

drainage, removal of rock blocks, 

bioengineering and gabion wall 

construction are also recommended to 

protect the remaining settlement. 

103 Lalitpur Mahankal RM 2 Manikhel 7 Katun bhanjyang II   Landslide triggered by intense rainfall and 

earthquake. Removal of rock blocks, 

drainage, retaining structures and 

bioengineering are recommended. 

104 Lalitpur Mahankal RM 4 Kaleswor 1 Khanidanda II   Old landslide reactivated by earthquake. 

Monitoring, drainage, bioengineering works 

and removal of detached blocks are 

recommended.  

105 Lalitpur Mahankal RM 5 Chandanpur 4 Kaphadanda II   Landslide triggered by earthquake. 

Monitoring, remove rock blocks, drainage, 

catch wall construction and bioengineering 

works are recommended. 

106 Lalitpur Mahankal RM 5 Chandanpur 6 Bhasagaun 

SIMITAR 

  III  4 OUT OF 5 REMAINING 

HOUSEHOLDS REQUIRE 

RELOCATION. Triggered by earthquake. 

The rest of the 24 houses in the community 

have already relocated. 

107 Lalitpur Mahankal RM 5 Chandanpur 7 SALGHARI   III 1 HOUSEHOLD REQUIRES 

RELOCATION. Landslide triggered by 

earthquake and intense rainfall. Gabion 

walls, rock bolts, bioengineering and 

drainage works are recommended to  

protect the remaining settlement. 
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Monitoring is also recommended. 

108 Lalitpur Mahankal RM 5 Chandanpur 8,9 Setibhir   III 3 HOUSEHOLDS REQUIRE 

RELOCATION, 2 households have already 

been relocated. Landslide triggered by 

earthquake and intense rainfall. Surface 

water management and bioengineering are 

recommended to protect one household in 

Ward 8. 

109 Lamjung Dordi RM 2 Archalbot 1 BHAISWARA II   Surface water drainage, removal of rock 

blocks, bioengineering and crack sealing 

recommended. 

110 Lamjung Dordi RM 6 Dhodeni 4 GHALE GAUN II   Drainage, bioengineering and gabion 

retaining walls recommended 

111 Lamjung Dordi RM 7 FALENI 4 TALLO MAJ 

KHARKA 

  III 4 HOUSEHOLDS REQUIRE 

RELOCATION, removal of rock blocks, 

check dams and retaining walls required to 

improve stability of remaining settlement. 

112 Lamjung Dordi RM 8 BANSAR 1,2 DUBAR II   Monitoring, drainage and bioengineering 

are recommended. Change crop types. 

113 Lamjung Dudhpokhari RM 1 Dudhpokhari 7 GAURI GAUN II   Drainage and management of vegetation 

recommended. 

114 Lamjung Dudhpokhari RM 4 Ilampokhari 6 MUNGI BAZAR II   Retaining structures and bioengineering 

recommended. 

115 Lamjung Kaholasothar RM 7 Bhoje 4, 5 BHOJE   III 30 HOUSEHOLDS REQUIRE 

RELOCATION, PLUS 1 COMMUNITY 

BUILDING & 1 VDC BUILDING, slope 

stability measures are also required for the 

remaining settlement including drainage, 

bioengineering and slope trimming/removal 

of rock blocks 

116 Lamjung Kaholasothar RM 8 Bhoje 6 Macheeng/MAPIN   III 8 HOUSEHOLDS & 1 SCHOOL 
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REQUIRE RELOCATION, bioremediation, 

drainage, removal of rock blocks and 

gabion catch wall construction required  for 

remaining settlement. 

117 Lamjung Marshyangdi RM 5 Ghermu 1,2 Upalo Chipla   III 21 HOUSEHOLDS, 1 SCHOOL & 1 

COMMUNITY BUILDING REQUIRE 

RELOCATION, landslide control measures 

for the remaining settlement is also required 

including drainage, bioengineering, removal 

of loose blocks and check dams. 

118 Lamjung Rainas M 2 Rainas N.P. 9 TIN GHARE II   Gabion walls at toe are recommended. 

119 Makwanpur Bakaiya RM 2 Dhiyal 4 Chautara Danda II   Surface water management, gabion wall 

construction, Bioengineering 

120 Makwanpur Bakaiya RM 2 Dhiyal 4 ChureDanda II   Surface water management, gabion wall 

construction and bioengineering 

121 Makwanpur Bakaiya RM 4 ShreepurChhatiwan 5 SETEBHIR II   Landslide caused by intense rainfall. 

Bioengineering, removal of trees, slope 

trimming and groundwater management are 

recommended. 

122 Makwanpur Bakaiya RM 5 ShreepurChhatiwan 7 Bhagauda/BHADA

URA 

II   Landslide triggered by earthquake and 

intense rainfall. Drainage, removal of rock 

blocks, river training and construction of 

check dams are recommended. 

123 Makwanpur Bakaiya RM 6 ShreepurChhatiwan 9 Jyamire II   Landslide triggered by intensive rainfall. 

Drainage and bioengineering recommended. 

124 

 

Makwanpur Raksirang RM 3 SarikhetPalase 1 Kolangti II   Landslide induced by earthquake and 

developed by rainfall. Settlement is on a 

flood plain so flooding is a risk. River 

training and bioengineering are 

recommended. 

125 Makwanpur Raksirang RM 4 Raksirang 1 Tarsikot II   Detailed study recommended, assumed to 
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be initiated by intense rainfall. Drainage, 

bioengineering and sealing of cracks are 

recommended. 

126 Makwanpur Raksirang RM 4 Raksirang 5 Panjani   III Landslides triggered by intense rainfall and 

reactivated by earthquake. 4 

HOUSEHOLDS REQUIRE 

RELOCATION. Detailed study required, 

monitoring, drainage management, 

bioengineering recommended. 

127 Makwanpur Raksirang RM 5 Raksirang 8 Jirkhedanda II   Landslide reactivated by the earthquake. 

Drainage, bioengineering and check dam 

construction are recommended. 

128 Makwanpur Raksirang RM 7 Kankada 9 Dangling/Dungling   III 3 HOUSEHOLDS REQUIRE 

RELOCATION. Earthquake induced 

landslide. Rock fall control measures - 

meshing and removal of loose blocks are 

recommended to protect the remaining 

settlement. 

129 Makwanpur Raksirang RM 9 Khairang 2 Rajarang II   Rock fall activated by earthquake. Catch 

wall construction, drainage management, 

slope trimming, removal of rock blocks and 

bioengineering are recommended. 

130 Makwanpur Thaha M 5 Thaha N.P. 11 Tasar II   Landslide reactivated by the earthquake. 

Bioengineering, check dams and gabion 

walls are recommended. 

131 Makwanpur Thaha M 7 Agara 3 BASERI II   Landslide induced by intense rainfall. 

Monitoring and construction of a catch wall 

is recommended. 

132 Nuwakot Belkotgadi M 13 Madanpur 1 Jamune Tol (Dada 

Kateri) 

II   Surface drainage management, plantation 

for soil conservation are recommended 

133 Nuwakot Bidur M 13 Kalyanpur VDC   Kursani  II   If landslide prevention measures are 
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implemented there is no requirement to 

relocate the village. 

134 Nuwakot Dupcheswor RM 4 Betini 7 Golfu Bhanjyang   III Partial: 3 households need to relocate. 

Bioengineering for soil conservation and 

slope protection, Construction of Gabbion 

walls for controlling falling slopes beside 

the settlement, Management of surface 

water flow 

135 Nuwakot Dupcheswor RM 4 Betini 8 Aalung Tole    III Partial: only 1 household need to relocate. 

Surface water management  

136 Nuwakot Dupcheswor RM 7 Shikharbesi   Dhadetol II   Unstable boulders require removal to make 

community safe 

137 Nuwakot Dupcheswor RM 7 Shikharbesi   Silame II   Unstable boulders require removal to make 

community safe 

138 Nuwakot Kakani RM 3 Chauthe   Aduwabari II   Stabilisation measures recommended 

139 Nuwakot Kakani RM 3 Chauthe   Gairikharka II   Stabilisation measures recommended 

140 Nuwakot Kakani RM 3 Chauthe   Lamagau II   Stabilisation measures recommended 

141 Nuwakot Kakani RM 3 Chauthe   Manekharka II   Stabilisation measures recommended 

142 Nuwakot Kispang RM 1 Bhalche 1 Sapchet II   Construction of gabion wall (30m), Carry 

out bioengineering works (trees and grass 

planting) 

143 Nuwakot Kispang RM 4 Salme 5,8 Boldogang   III 4 Houses need to be relocated. 

144 Nuwakot Kispang RM 4 Salme VDC   Dongchet, Gunsa, 

Wati Gau 

  III 4 HOUSEHOLDS BELOW THE SLIDE 

NEED TO BE RELOCATED. Remedial 

works also required. 

145 Nuwakot Kispang RM 5 Manakamana 7 Puranagau II   Trimming of unstable slope, Construction 

of gabion Wall along north direction of 

settlement, Construction of catch wall along 

the rock fall area. 

146 Nuwakot Likhu RM 3 Suryamati 2 Pattabari   III 4 Houses need to be relocated, Construction 

of masonry retaining wall, bioengineering 
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works should be done (Tree plantation). 

147 Nuwakot Suryagadi RM 2 Bageshwori 2 Gogane II   Bio-engineering (bamboo planting), check 

dam along the gully 

148 Nuwakot Suryagadi RM 2 Bageshwori 6 Katunje Tol   III Partial; 25 HHs should be relocated. Change 

in crop types, surface drainage 

management, mangement of water spout 

and bio-engineering. 

149 Nuwakot Suryagadi RM 4 Haldekalika 9 Bel Dada   III Partial relocation; 6HHs need to relocate, 

surface drainage management, bio-

engineering works  are recommended 

150 Nuwakot Tadi RM 1 Urleni   Chhelun II   Drainage measures and crack burial 

recommended. 

151 Nuwakot Tadi RM 6 Narjamandap 9 Talo sangle II   Trimming of unstable slope at crown, Carry 

out bioengineering works (grass planting) 

152 Nuwakot Tarkeshwor RM 5 Gorsyang VDC 2 Kapre   III HOUSEHOLDS ALONG KHORUM 

KHOLA REQUIRE RELOCATION. Flood 

prevention measures are also recommended. 

153 Okhaldhunga Champadevi RM 6 Phulbari 6 Jalkini II   Landslide management measures 

recommended. 

154 Okhaldhunga Champadevi RM 9 Bilandu 6,9 Khanigau   III 24 HOUSEHOLDS REQUIRE 

RELOCATION. Remedial measures 

required to protect the remaining 

community. 

155 Okhaldhunga Khijidemba RM 1 Ragani 3,4 Gairigau   III 5 HOUSEHOLDS REQUIRE 

IMMEDIATE RELOCATION. Removal of 

metastable boulders present on the failed 

slope and construction of gabion wall as a 

passive protection measures on the upslope 

of the settlement during removal of the 

metastable boulders 

156 Okhaldhunga Likhu RM 5 Esam 7,8 Ghurbise   III 7 HOUSEHOLDS REQUIRE 
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IMMEDIATE RELOCATION. Rock 

stabilisation measures required to reduce 

risks to remaining 46 households. 

157 Okhaldhunga Likhu RM 8 Tarkerabari 2 Majuwa   III 17 HOUSEHOLDS REQUIRE 

RELOCATION, remedial measures 

required to reduce risks to community. 

158 Okhaldhunga Likhu RM 9 Pokali 2 Leti   III 9 HOUSEHOLDS REQUIRE 

IMMEDIATE RELOCATION. Slope 

stabilisation measures required to reduce 

risk. 

159 Okhaldhunga Molung RM 2 Barudeswor 6 Jarange II   The construction of gabions on the failed 

slope to prevent the advancing of landslide 

towards settlement and surface drainage 

within the settlement and failed slope 

160 Okhaldhunga Molung RM 3 Harkapur 8 Jhirku(Jirgu) II   cut off drainage on the crown of the 

landslide and appropriate bio-engineering 

and gabion wall on the failed part 

161 Okhaldhunga Molung RM 3 Harkapur 9 Kerabari    III AT LEAST 16 HOUSEHOLDS REQUIRE 

RELOCATION 

162 Okhaldhunga Molung RM 5 Prapcha 3 MAGARGAUN II   Earthquake induced. Slope trimming, 

bioengineering works and retaining 

structures are recommended. 

163 Okhaldhunga Molung RM 5 Prapcha 8,9 Keureni    III 10 HOUSEHOLDS REQUIRE 

RELOCATION.construction of gabion wall 

as a passive protection measures on the 

upslope of the settlement 

164 Okhaldhunga Sunkoshi RM 6 Mulkharka 9 Karki Taar II   cut off drainage on the crown of the 

landslide, small gabion wall can be 

constructed o n the failed slope and boi-

engineering by back filling of materials 

165 Ramechhap Chisankhugadi RM 6 Bhadaure 7 Gagarre   III 1 HOUSEHOLD REQUIRES 



229 

 

SN DISTRICT MUN/RURAL MUN WARD VDC WARD SETTLEMENT 
CAT 

II 

CAT 

III 
REMARKS 

RELOCATION. Earthquake induced rock 

fall. 

166 Ramechhap Doramba RM 1 Dadhuwa 1 Megre II   Slides reactivated by earthquake. Drainage, 

crack sealing, gully erosion control, 

bioengineering and river training are 

recommended. Some protection works are 

being undertaken. 

167 Ramechhap Doramba RM 1 Dadhuwa 1 Moktan 

Tol/MORGANTO

L 

II   Slide reactivated by earthquake. 

Monitoring, drainage, bioengineering, 

change crops, crack sealing and river 

training are recommended. 

168 Ramechhap Doramba RM 3 Tokarpur 5 GORKHELIDAND

A 

II   Failure caused initially by road construction 

and is reactivated by intense rainfall. 

Drainage, bioengineering and retaining wall 

construction are recommended. 

169 Ramechhap Doramba RM 5 Tokarpur 8 FEDI GAUN II   Rock falls caused by earthquake. It is 

recommended that a catch wall is 

constructed. 

170 Ramechhap Doramba RM 6 Lakhanpur 5 Lapsibot II   Rock falls induced by earthquake. 

Bioengineering, removal of loose materials, 

rock netting and rock anchoring are 

recommended. 

171 Ramechhap Doramba RM 7 Lakhanpur 6 Dorkhani II   Triggered by rainfall but reactivated by 

earthquake. Drainage, bioengineering and 

construction of retaining walls are 

recommended. 

172 Ramechhap Gokulganga RM 1 Chuchure 8 SANGBA DANDA II   Sealing of cracks, drainage and 

bioengineering recommended. 

173 Ramechhap Gokulganga RM 2 Those 5,6 Thosebazar II   Sealing of cracks, river training and 

bioengineering works recommended. 

174 Ramechhap Gokulganga RM 5 Namadi 1 Bhittari II   Monitoring, drainage improvements, 
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retaining walls, rock block trimming and 

bioengineering are recommended. 

175 Ramechhap Gokulganga RM 6 Parpu 8 OIKHAREBOT   III ALL > 15 HOUSEHOLDS REQUIRE 

RELOCATION, most already relocated, 

previous works have been undertaken to 

stabilise the area but it has not been 

effective. Houses in other parts of the 

community are safe. 

176 Ramechhap Khadadevi RM 1 Rakathum 8 Mauladi II   The rock fall was caused by the earthquake. 

Removal of rock blocks and construction of 

a catch wall are recommended. 

177 Ramechhap Khadadevi RM 7 Khadadevi 5 Kharidanda II   Landslide induced by rainfall. Surface water 

drainage, bioengineering works and 

retaining wall construction are 

recommended. 

178 Ramechhap Khadadevi RM 9 Pinkhuri 3 Ramche II   Drainage management and bioengineering 

are recommended. 

179 Ramechhap Khadadevi RM 9 Pinkhuri 4 Gogane danda II   Slide induced by earthquake and reactivates 

with intense rainfall. Monitoring, drainage 

and bioengineering are recommended. 

180 Ramechhap Khadadevi RM 9 Pinkhuri 4 KHOLA KHARKA II   Slide reactivated by earthquake. Creep 

monitoring, drainage and gabion retaining 

wall are recommended. 

181 Ramechhap Likhu RM 1 Duragau 1 Hopina II   Not totally safe geologically' Rock slope 

instability 

182 Ramechhap Likhu RM 1 Duragau 2 Pakhe Panauti   III 5 HOUSEHOLDS REQUIRE 

RELOCATION,  rock bolting, meshing, 

catch walls and removal of blocks required 

to protect remaining houses, quarry works 

should be stopped. 

183 Ramechhap Likhu RM 1 Duragau 6 Chiure Danda   III REDONE DMG SURVEY. 14 
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HOUSEHOLDS REQUIRE 

RELOCATION, slope works required 

consisting of check dams, retaining walls 

and bioengineering to stabilise the 

remaining community. 

184 Ramechhap Likhu RM 1 Duragau 6 PHOKHARI   III 2 HOUSEHOLDS REQUIRE 

RELOCATION, slope stabilisation 

measures required consisting of drainage, 

bioengineering and retaining structures. 

Monitoring and geotechnical investigation 

advised. 

185 Ramechhap Likhu RM 1 Duragau 6 Tam Chaur   III 4 HOUSEHOLDS REQUIRE 

RELOCATION,  monitoring, drainage, 

bioengineering, sealing of cracks required 

to stabilise remaining community. 

186 Ramechhap Likhu RM 1 Duragau 7 Pingati II   Not totally safe geologically. Rock fall 

problems. 

187 Ramechhap Likhu RM 1 Duragau 8 Khalte II   Not totally safe geologically. Rock fall 

problems. 

188 Ramechhap Likhu RM 2 Saipu 4 Amalbote II   Removal of overhanging blocks, rock 

bolting/fencing and construction of walls 

are recommended. 

189 Ramechhap Likhu RM 6 Khimti 9 Gairi II   Check dams, slope trimming and 

bioengineering are recommended. 

190 Ramechhap Manthali M 4 Manthali N.P. 7 Gairathok   III 8 HOUSEHOLDS REQUIRE 

RELOCATION. Drainage, bioengineering, 

retaining structures and changes in crop 

types are recommended. Originally 

triggered by monsoon, reactivated by 

earthquake 

191 Ramechhap Manthali M 9 Puranagau 5 Simle II   Drainage and removal of overhanging rock 



232 

 

SN DISTRICT MUN/RURAL MUN WARD VDC WARD SETTLEMENT 
CAT 

II 

CAT 

III 
REMARKS 

blocks are recommended. 

192 Ramechhap Manthali M 9 Puranagau 7 Ageripani II   Slide reactivated by the earthquake. 

Drainage, crop management and 

bioengineering are recommended. 

193 Ramechhap Manthali M 9 Puranagau 8 Khudbesi   III 3 HOUSEHOLDS REQUIRE 

RELOCATION. Slide reactivated by 

earthquake. Drainage, crop changes and 

bioengineering recommended for remaining 

settlement. 

194 Ramechhap Manthali M 9 Puranagau 9 Khanigaun II   Initiated by earthquake and intense rainfall. 

Drainage, crop changes, bioengineering and 

removal of rock blocks are recommended. 

195 Ramechhap Manthali M 10 Chanakhu 9 Patharbutta II   Removal of rock blocks, gabion catch wall 

construction are recommended to protect 

houses. 

196 Ramechhap Manthali M 11 Gellu 5 Belbote II   Surface water management, gabion wall 

construction 

197 Ramechhap Manthali M 12 Gellu 2 Kauche II   Landslide triggered by intense rainfall. 

Settlement is 200m from the landslide, 

drainage, river training, bioengineering and 

crop changes are recommended. 

198 Ramechhap Manthali M 14 Phulasi 9 Sajhe & Wadre II   Drainage, bioengineering and river training 

are recommended. 

199 Ramechhap Ramechhap M 1 Gothgau 7 Hawaldar Tol II   Landslide triggered by earthquake and 

intense rainfall. Drainage, crack sealing, 

bioengineering, construction of retaining 

structures and changes of crop types are 

recommended. 

200 Ramechhap Sunpaati RM 1 GunsiBhadaure 2 DODINI (Siran 

Tol) 

II   Rock falls induced by earthquake. 

Bioengineering works, gabion catch wall, 

removal of rock blocks and rock bolting are 
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recommended for slope stabilisation. 

201 Ramechhap Sunpaati RM 5 Khaniyapani 4 Simpani Tol II   Landslide induced by the earthquake. The 

construction of a catch wall is 

recommended. 

202 Ramechhap Umakunda RM 1 Gumdel 8 Pekarnas II   Drainage, bioengineering and monitoring 

recommended. Drone survey recommended 

due to limited access. 

203 Ramechhap Umakunda RM 2 BamtiBhandar 1 Thapra roshi II   Drainage, bioengineering, removal of rock 

blocks, catch walls recommended. Crops 

should be changed. 

204 Ramechhap Umakunda RM 2 BamtiBhandar 8 Thado khola   III 1 HOUSEHOLD REQUIRES 

RELOCATION. Catch walls, removal of 

rock blocks, river training are also needed 

to protect the remaining settlement. 

205 Ramechhap Umakunda RM 3 Kubukasthali 2 Lafra   III 1 HOUSEHOLD TO BE RELOCATED, to 

maintain stability for the remaining 

settlement drainage , bioengineering works 

should be undertaken by community 

206 Ramechhap Umakunda RM 3 kubukasthali 5 LISTHALI II   Drainage, bioengineering, slope trimming, 

removal of rock blocks, rock anchors and 

meshing recommended. 

207 Ramechhap Umakunda RM 3 Kubukasthali 5 Neka/SALYERI II   Drainage, removal of rock blocks, sealing 

of cracks/sinkholes, catch wall construction 

recommended. 

208 Ramechhap Umakunda RM 3 Kubukasthali 6 KORANDU   III 5 HOUSEHOLDS TO BE RELOCATED 

and also requires surface water drainage and 

removal of rock blocks for protection of 

remaining settlement. 

209 Ramechhap Umakunda RM 7 Bhujee 2 Sari Tol   III REDONE DMG SURVEY, 9 

HOUSEHOLDS REQUIRE 

RELOCATION, landslide control works 
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also required for remaining settlement, 

bioengineering, drainage, slope trimming 

and removal of rock blocks in addition to 

retaining structures are recommended. 

Monitor during the monsoon and investigate 

further. 

210 Ramechhap Umakunda RM 7 Bhujee 5 KORKARSI/THIK

EPU 

  III REDONE DMG SURVEY, 17 (out of 26) 

HOUSEHOLDS REQUIRE 

RELOCATION, remaining settlement 

requires bioengineering, slope trimming, 

removal of rock blocks, check dams and 

retaining walls. Detailed investigation 

including monitoring required. 

211 Rasuwa Gosainkunda RM 1 Thuman 8 Desyagaun   III 5 HOUSEHOLDS REQUIRE 

RELOCATION, monitoring, drainage, 

detailed investigation recommended. 

212 Rasuwa Gosainkunda RM 1 Thuman 8 Mendo II   Monitoring, drainage, bioengineering and 

crop management recommended. Detailed 

investigation recommended. 

213 Rasuwa Gosainkunda RM 1 Thuman 8 Tarsa   III 5 HOUSEHOLDS REQUIRE 

RELOCATION, monitoring, drainage, 

bioengineering and slope trimming 

recommended for remaining settlement. 

214 Rasuwa Gosainkunda RM 2 Timure 1 Rasuwagadhi II   Monitoring, drone survey, catch wall, rock 

slope trimming and rock bolts 

recommended. 

215 Rasuwa Gosainkunda RM 2 Timure 3 Ghattekhola II   Monitoring, drone survey, rock trimming 

and catch wall construction recommended. 

216 Rasuwa Gosainkunda RM 3 Bridhim 1 Purano Syapurubesi II   Monitoring, drone survey, removal of rock 

blocks and bolting is recommended. 

217 Rasuwa Gosainkunda RM 3 Bridhim 4 Bridhim II   Catch wall and planting of trees 
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recommended. 

218 Rasuwa Gosainkunda RM 3 Bridhim 9 Wangal II   Monitoring, drainage, bioengineering, river 

training and erosion protection 

recommended. 

219 Rasuwa Gosainkunda RM 5 Syafru 9 Syaprubesi II   Drone survey, bioengineering, slope 

trimming and removal of rock blocks 

recommended. 

220 Rasuwa Gosainkunda RM 6 Dhunche 4 Bhimali II   Problems likely to be the result of poor 

drainage and road construction. 

Bioengineering recommended. 

221 Rasuwa Kalika RM 1 Ramche 5,6 Palep II   Large rock block to be made safe, bio 

engineering & simple structures required 

222 Rasuwa Kalika RM 2 DHAIBUNG 7 Chitrapani II   Monitoring, surface water drainage, 

bioengineering and check dams 

recommended. 

223 Rasuwa Kalika RM 2 DHAIBUNG 7 PRANGSEY   III MOST OF THE SETTLEMENT 

ALREADY RELOCATED, 3 

HOUSEHOLDS REMAIN AND ALL 

REQUIRE RELOCATION. Hazards pre-

existed the 2015 earthquake, monitoring 

and work is required to stabilise the area so 

that it does not affect adjacent locations. 

224 Rasuwa Kalika RM 3 DHAIBUNG 2 Kadam ghaari   III MOST HOUSES ALREADY MOVED, 2 

FURTHER HOUSEHOLDS REQUIRE 

RELOCATION,  monitoring, drainage, 

bioengineering, retaining structures  and 

sealing of cracks are recommended for the 

remaining settlement areas. 

225 Rasuwa Kalika RM 3 DHAIBUNG 3 Dhakaldanda II   Drainage, sealing of cracks and 

bioengineering recommended. Change crop 

types. 
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226 Rasuwa Kalika RM 4 BHORLE 6 Tallo rusepani II   Monitoring, drainage, bioengineering and 

construction of river training and retaining 

structures are recommended. 

227 Rasuwa Kalika RM 5 DHAIBUNG & 

BHORLE 6 

8 UPALLO 

RUPSEPANI 

II   Monitoring, drainage, bioengineering and 

construction of retaining walls are 

recommended. 

228 Rasuwa Naukunda RM 1 Yarsa 6 Thangdor   III 4 HOUSEHOLDS REQUIRE 

RELOCATION, landslide management also 

required to improve stability of remaining 

settlement by bioengineering and crop 

management. 

229 Rasuwa Naukunda RM 2 Yarsa 4 Bachha II   Shallow slides to be managed by 

bioengineering and civil engineering 

measures recommended. 

230 Rasuwa Naukunda RM 3 Saramthali 6 Chilaunegaun II   Drainage, bioengineering, removal of 

overhanging  rock blocks and catch walls 

recommended. 

231 Rasuwa Naukunda RM 5 Bhorle 4 Khalchet II   REDONE DMG SURVEY. Drainage, 

monitoring, bioengineering, river training 

and construction of retaining structures 

recommended. Change crop types. 

232 Rasuwa Naukunda RM 5 Bhorle 7 Karangey II   Drainage, monitoring, bioengineering, 

removal of rock blocks and construction of 

catch walls recommended. 

233 Rasuwa Naukunda RM 6 Bhorle 2 BAS 

BHANJYANG 

II   Monitoring, surface water drainage, 

bioengineering and retaining structures 

recommended. 

234 Rasuwa Parbatikunda RM 1 Haku 5 Thulo Haku II   slope remediation work required for the 

protection of the settlement near by the 

gulley 

235 Rasuwa Parbatikunda RM 1 Haku 7 Lumwadanda   III 3 HOUSEHOLDS TO BE RELOCATED,  
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bioengineering and civil engineering 

measures required to improve stability of 

the remaining settlement. 

236 Rasuwa Parbatikunda RM 2 Haku   Besi   III RELOCATION OF HOUSES IN 

ROCKFALL ZONE IS RECOMMENDED. 

Socio-economic and monitoring is 

recommended prior to relocation of whole 

community. 

237 Rasuwa Uttargaya RM 1 Haku 8 Tiru   III 4 to 5 HOUSEHOLDS TO BE 

RELOCATED, slope remediation works 

required for the remaining settlement to 

include bioengineering and civil 

engineering techniques. 

238 Rasuwa Uttargaya RM 1 Haku 9 Mailung II   Drainage improvements and monitoring 

recommended 

239 Rasuwa Uttargaya RM 3 Thulogoun 7 Salim bhitta II   Drainage, bioengineering, removal of rock 

blocks and construction of catch wall 

recommended. 

240 Rasuwa Uttargaya RM 4 Laharepauwa 5 Pahirebesi   III Partial relocation: 71 houses needs 

relocation, Surface water management 

immediately required, Bio-engineering for 

the soil conservation, Construction of 

Gabion wall for controlling upslope soil 

masses, Construction of cascade drainage in 

the gulley at the side slope  of the settlement 

241 Rasuwa Uttargaya RM 4 Laharepouwa 6 BIMIRE II   Drainage, crack sealing, bioengineering and 

gabion retaining structures recommended. 

242 Rasuwa Uttargaya RM 4 Laharepouwa 7 DHUNGE II   Drainage, bioengineering and removal of 

overhanging  rock blocks recommended. 

243 Rasuwa Uttargaya RM   Thulogoun   Bhumesthan II   Unstable rock blocks require removal. 

244 Rasuwa Uttargaya RM   Thulogoun   Pahiragaun II   Unstable rock blocks require removal. 
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245 Sindhupalchow

k 

Bahrabise M 5 Gati 1 KHAGDOLE, 

Dalit Basti 

II   Bioengineering, cascade, catch wall 

recommended 

246 Sindhupalchow

k 

Balephi RM 1 Jalbire 1 Bete khamare II   At least temporary relocation recommended 

for the monsoon. Landslide remediation 

recommended. 

247 Sindhupalchow

k 

Balephi RM 6 Mankha 7 Bhaise II   seal the open cracks, manage the drainage 

along the road section  

248 Sindhupalchow

k 

Balephi RM 8 Mankha 1 Adhikary Tole  II   Surface drainage and bioengineering need 

to be done. 

249 Sindhupalchow

k 

Bhotekoshi RM 1 Listikot 1 Lumbanang II   Bioengineering, Gabion to divert slide 

250 Sindhupalchow

k 

Bhotekoshi RM 2 Tatopani 1 Ghattekhola II   Bioengineering, Gabion at road level 

251 Sindhupalchow

k 

Bhotekoshi RM 2 Tatopani 4 9Kilo II   Rocknetting , Gabion and bioengineering 

252 Sindhupalchow

k 

Bhotekoshi RM 2 Tatopani 4 Koplang II   Several gabions and bioengineering 

253 Sindhupalchow

k 

Bhotekoshi RM 3 Tatopani 7 Chitmangu BK Tol II   Surface drainage Management, Cascade 

construction and gabion wall at road cut 

failure 

254 Sindhupalchow

k 

Bhotekoshi RM 3 Tatopani 7 Dhumithang II   Drainage management, River training work 

255 Sindhupalchow

k 

Bhotekoshi RM 3 Tatopani 7 Thangsur II   Surface drainage management, 

bioengineering and catch wall (gabion) 

256 Sindhupalchow

k 

Bhotekoshi RM 4 Fulpingkatti 1 Fulpingkatti II   Several gabions , Trimming of bigger trees 

257 Sindhupalchow

k 

Bhotekoshi RM 4 Fulpingkatti 4 Hindi Luksing II   Drainage, cascade construction, river 

training, monitoring 

258 Sindhupalchow

k 

Bhotekoshi RM 4 Fulpingkatti 4 Jhipur II   Gabion wall construction, cascade, re-

vegetation, drainage & monitoring 

259 Sindhupalchow Bhotekoshi RM 4 Fulpingkatti 5 Selangkatti II   gabions placement at intervals should be 
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k done and bioengineering of slope is taken as 

the remediation  

260 Sindhupalchow

k 

Bhotekoshi RM 4 Fulpingkatti 7 Langkhola II   gabions placement should be done and rock 

netting is taken as the remediation measure.  

261 Sindhupalchow

k 

Bhotekoshi RM 4 Fulpingkatti 8 Chaku bajar II   Anchored retaining wall, bioengineering, 

drainage, sealing of cracks and monitoring 

are recommended. 

262 Sindhupalchow

k 

Bhotekoshi RM 4 Fulpingkatti 9 PANTHALI 

SERPABASTI 

II   Monitoring, sealing of cracks, 

bioengineering, removal of blocks, 

vegetation trimming and river training are 

recommended. 

263 Sindhupalchow

k 

Bhotekoshi RM 5 Marming 5 Marming II   Remedial measures required to reduce 

landslide risk. 

264 Sindhupalchow

k 

Bhotekoshi RM 5 Marming 9 Chaku II   Retaining wall, bioengineering and sealing 

of cracks recommended, monitoring 

265 Sindhupalchow

k 

Chautara M 1 Seule 3 Lapte   III 1 HHs to be relocated, gabion wall are 

recommended  

266 Sindhupalchow

k 

Helambu RM 1 Helambu 6 Nakote II   Bioengineering, monitoring and removal of 

rock blocks recommended 

267 Sindhupalchow

k 

Helambu RM 1 Helambu 7 Pusa   III Partial relocation; 8 HHs need to relocate, 

bioengineering, surface water management 

recommended 

268 Sindhupalchow

k 

Helambu RM 1 Helambu 8 Amawasthan 

(AMBATHAN) 

II   Earthflow and rock fall require mitigation, 

crack sealing, bioengineering , block 

removal, slope trimming 

269 Sindhupalchow

k 

Helambu RM 1 Helambu  1 Yambalama II   Construction of gabion catch wall on the 

slope of settlement, boulder diversion 

structures and rock netting is recommended 

270 Sindhupalchow

k 

Helambu RM 2 Kiul 5 Chitre (Dalit Tole)   III Partial relocation; 28 households need to 

relocate) slope needs some mitigating 

measures such as; Bio-engineering for soil 
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conservation, Surface water management 

271 Sindhupalchow

k 

Helambu RM 2 Kiul 5 Lama Tole    III partial; 3 household needs to relocate, slope 

protection necessary on road cut slopes 

272 Sindhupalchow

k 

Helambu RM 5 Mahankal 6 Bolde   III partial relocation; 6 household needs to 

relocate, Surface drainage, bio-engineering 

works necessary 

273 Sindhupalchow

k 

Helambu RM 5 Mahankal 6 Laap Tole II   surface water management , 

274 Sindhupalchow

k 

Helambu RM 5 Mahankal 7 Lavgaun II   Surface drainage management, drinking 

water supply, appropriate bio-engineering. 

275 Sindhupalchow

k 

Helambu RM 7 Ichwok 8 Majuwa   III Partial relocation; 4 HHs need to relocate, 

bioengineering, rock boulder removal, 

surface water management recommended 

276 Sindhupalchow

k 

Indrawati RM 1 Simpal Kavre 2 Thulo Baseri II   Bio-engineering for the slope stabilization, 

trimming of hanging rock blocks, 

Construction of gabion catch wall to hold 

the rock blocks. 

277 Sindhupalchow

k 

Indrawati RM 1 Simpal Kavre 5 Mathlo Kalche    III partial relocation; 9 household needs 

relocation, Bio-engineering for soil 

conservation, surface water management to 

control gulley formation 

278 Sindhupalchow

k 

Indrawati RM 2 Kunchowk 2 Haleyde II   Construction of gabion walls, tree 

plantation as well as surface water 

management is recommended. 

279 Sindhupalchow

k 

Indrawati RM 2 Kunchowk 3 Adhikari Gau II   surface water management, bioengineering 

for soil protection, gabion wall for road cut 

stabilization, gabion catch wall construction 

for the safety of settlement from rolling 

boulders 

280 Sindhupalchow

k 

Indrawati RM 2 Kunchowk 3 Gothpani   III partial relocation; 2 households need to 

relocate, surface water management, 
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bioengineering in the loose soil materials, 

Gabion wall construction in road cut slope. 

281 Sindhupalchow

k 

Indrawati RM 4 Nawalpur 9 Besigaun II   Gabion wall should be constructed and 

surface drainage management should be 

done. 

282 Sindhupalchow

k 

Indrawati RM 5 Badegaun 4 Bhadaure and 

Odare 

II   manage surface runoff and gulley flow 

control, proper treatment is required on the 

road cut slope  

283 Sindhupalchow

k 

Indrawati RM 11 Bhimtaar 9 Bisdeutaar II   Surface drainage management, gabion wall 

along the river, river training works, 

appropriate bio-engineering. 

284 Sindhupalchow

k 

Indrawati RM 12 Bhimtaar 3 Dhotaar II   Surface drainage management, river 

training works, appropriate bio-engineering. 

285 Sindhupalchow

k 

Jugal RM  1 Selang 1 Phapgaun II   Surface water drainage management, 

bioengineering, safe blasting of detached 

rock, gabion wall are recommended. 

286 Sindhupalchow

k 

Jugal RM  1 Selang 2 Khasre II   Surface water drainage management, 

bioengineering and gabion wall along rural 

road. 

287 Sindhupalchow

k 

Jugal RM  1 Selang 5 Chepegaun   III 6 HHs to be relocated, drainage 

management, fixing solution 

problems,Remove rock blocks, 

bioengineering, investigate sinkholes as 

they are close to houses 

288 Sindhupalchow

k 

Jugal RM  1 Selang 7 Mahavir Gaun II   Removal of rock blocks, slope trimming 

and sealing of cracks recommended. 

289 Sindhupalchow

k 

Jugal RM  1 Selang 8 Sebgaun   III 20 HHs to be relocated, Bioengineering, 

safe blasting of overhanging rock block 

290 Sindhupalchow

k 

Jugal RM  1 Selang 9 Deurali   III 5 HHs to be relocated, surface drainage 

management and gabion wall are 

recommended. 
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291 Sindhupalchow

k 

Jugal RM  2 Gloche 2 Sanonampha II   Bioengineering and removal of rock blocks 

recommended 

292 Sindhupalchow

k 

Jugal RM  2 Golche 1 Lidi II   Settlement is geologically safe but 

geographically (topographically) unsafe. 

Check dams, bioengineering, gabion wall 

are recommended, Need of proper road 

access 

293 Sindhupalchow

k 

Jugal RM  2 Golche 2 Namfa II   Bioengineering and catch walls on upslope 

are recommended 

294 Sindhupalchow

k 

Jugal RM  2 Golche 3 Sancha gaun   III 2 HHs to be relocated, Gabion wall and 

Bioengineering are recommended. Need of 

proper road access 

295 Sindhupalchow

k 

Jugal RM  2 Golche 9 Kipche II   Canal to control surface drainage 

management, Gabion wall, check dam and 

bioengineering is recommended. 

296 Sindhupalchow

k 

Jugal RM  2 Golche 4&5 Nimlung   III 7 HHs to be relocated, Safe blasting of 

loose rock boulders, surface drainage 

management, gabion wall and appropriate 

bioengineering are recommended. (Note: 

Landslide should be controlled soon) 

297 Sindhupalchow

k 

Jugal RM  3 Gumba 5&6 Bolde   III 11 HHs to be relocated, proper surface 

drainage management, gabion wall and 

bioengineering is recommended. 

298 Sindhupalchow

k 

Jugal RM  5 Baramchi   Bete Village II   At least temporary relocation recommended 

for the monsoon. Drainage management and 

check dams recommended to minimise 

landslide risk. 

299 Sindhupalchow

k 

Jugal RM  7 Hagam 6 YANGLAKOT II   Monitoring, trimming of trees,  concrete 

catch wall and bioengineering 

recommended. 

300 Sindhupalchow Lisankhu RM 4 Attarpur 8 Bagkhor II   Protected by constructing reinforced wall 
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k towards the wall of the hill at the road level. 

301 Sindhupalchow

k 

Lisankhu RM 5 Jethal 5 Gyabatole II   Several Gabions and Groundwater drainage  

302 Sindhupalchow

k 

Lisankhu RM 5 Jethal 6 Ganeshtole II   Several Gabions and Groundwater drainage  

303 Sindhupalchow

k 

Melamchi M   Sindhukot 2 Dhungechhap II   Surface drainage management, construction 

of gabbion structure on road cut slope and 

failed slope, bio-engineering  

304 Sindhupalchow

k 

Melamchi M   Talamarang  4 Majh Tol II   Surface drainage management, gabbion wall 

construction, spout water should be 

channelized  

305 Sindhupalchow

k 

Melamchi M   Talamarang  5 Damai Tol II   Surface drainage management within and at 

the side slope of the settlement 

306 Sindhupalchow

k 

Melamchi M   Talamarang  5 Sigdel Tol II   Surface drainage management, gabbion wall 

construction 

307 Sindhupalchow

k 

Melamchi M   Talamarang  6 Chalse Tol II   Surface drainage management, gabbion 

structure with geo-fabric is recommended, 

dry cultivation recommended  

308 Sindhupalchow

k 

Melamchi M   Talamarang  6 Damai Tol II   Surface drainage management 

309 Sindhupalchow

k 

Melamchi M   Talamarang  6 Karki Tol   III Partial relocation; 1 HH need to relocate, 

gabbion wall at crown of slide, surface 

drainage management 

310 Sindhupalchow

k 

Melamchi M   Talamarang  6 Magar Tol II   surface drainage management, prevent 

gulley creation on the upslope of the 

settlement  

311 Sindhupalchow

k 

Melamchi M   Talamarang  7 Ghattepakha II   Surface drainage management, gabion 

construction on the road cut slope 

312 Sindhupalchow

k 

Melamchi M   Talamarang  7 Ghattepakha(Bhara

ti Tol) 

II   Surface drainage management, gabion 

construction on the road cut slope 

313 Sindhupalchow Melamchi M   Talamarang  7 Kami Tol   III Partial relocation; 3 HHs need to relocate, 
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k surface drainage management, appropriate 

slope scaling during construction is required 

314 Sindhupalchow

k 

Melamchi M   Talamarang  9 Debithan Tol   III Partial relocation; 1 HH need to relocate, 

surface drainage management and 

appropriate slope scaling is required 

315 Sindhupalchow

k 

Melamchi M   Talamarang  9 Nepal Tol II   Surface and sub surface drainage 

management, appropriate slope scaling is 

recommended 

316 Sindhupalchow

k 

Panchpokhari 

Thangpal RM 

1 Bashkharka 9 Sebdanda II   Surface water drainage management in the 

Kotadanda along that crack, Check dams 

along the gullies, Monitoring of the cracks 

on the Kotadanda settlement. 

317 Sindhupalchow

k 

Panchpokhari 

Thangpal RM 

2 Baruwa 1 Daale II   Surface water drainage management,  small 

gabion structures and bio-engineering, 

geographically, The settlement is not 

suitable to live which lack road access, 

water supply and is isolated settlement. 

318 Sindhupalchow

k 

Panchpokhari 

Thangpal RM 

2 Baruwa 1 Ripar   III 14 HHs, Partial relocation. Surface water 

drainage management, small gabion 

structures and bio-engineering on 

landslides.  

319 Sindhupalchow

k 

Panchpokhari 

Thangpal RM 

2 Baruwa 1 Sunchaur   III 7 HHs, Partial relocation.Surface water 

drainage management,gabion structures 

along the rive to prevent river scoring and 

flood to enter the settlement.  

320 Sindhupalchow

k 

Panchpokhari 

Thangpal RM 

2 Baruwa 1 Yangri II   Bioengineering measures recommended 

321 Sindhupalchow

k 

Panchpokhari 

Thangpal RM 

2 Baruwa 3 BK Tol (Bolgaun) II   Surface water drainage management along 

the road and settlement slope, small gabion 

structures and bio-engineering road cut 

slope failure, It should be well planned 
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before extending the road on the downslope 

of the settlement. 

322 Sindhupalchow

k 

Panchpokhari 

Thangpal RM 

2 Baruwa 3 Komrang II   Surface water drainage management along 

the road and settlement slope, Small gabion 

structures and bio-engineering road cut 

slope failure.  

323 Sindhupalchow

k 

Panchpokhari 

Thangpal RM 

2 Baruwa 5 Simpani Tol II   Surface drainage management, Gabion 

along the rural road constructed with in the 

settlement in NE slope. 

324 Sindhupalchow

k 

Panchpokhari 

Thangpal RM 

2 Baruwa 8 Kami Tol II   Surface water drainage management on 

both landslide and settlement slope, The 

gabion structures on the landslide, Bio-

engineering should also be done on the 

landslide. 

325 Sindhupalchow

k 

Panchpokhari 

Thangpal RM 

3 Bhotang 4 Hotomgram II   Bioengineering, some retaining and gabion 

wall need to be constructed. 

326 Sindhupalchow

k 

Panchpokhari 

Thangpal RM 

6 Thankpaldhap 1 Syaale II   surface water management, bio-engineering, 

breaking or removal of two large boulders 

present on theupslope of settlement, 

consideration during reconstruction due to 

thesteep slope 

327 Sindhupalchow

k 

Panchpokhari 

Thangpal RM 

6 Thankpaldhap 2 Paudel Danda Tol   III 1 HH , partial relocation. Gabions, surface 

drainage management, bioengineering 

328 Sindhupalchow

k 

Panchpokhari 

Thangpal RM 

6 Thankpaldhap 5 Ghatera Tol   III 5 HHs, Partial relocation. Surface water 

drainage management and bio-engineering, 

Gabions walls, Change in crop types. 

329 Sindhupalchow

k 

Panchpokhari 

Thangpal RM 

6 Thankpaldhap 5 Neupane Tol II   Surface water drainage management, 

Change in crop types, Gabions walls 

330 Sindhupalchow

k 

Panchpokhari 

Thangpal RM 

6 Thankpaldhap 5 Tallo Danda Tol II   Surface water drainage management, 

Gabions walls 

331 Sindhupalchow Panchpokhari 6 Thankpaldhap 6 Kami Tol II   Surface water drainage management, 
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k Thangpal RM Change in crop types 

332 Sindhupalchow

k 

Panchpokhari 

Thangpal RM 

6 Thankpaldhap 8 Dhapdanda Tol II   Surface water drainage management,Gabion 

wall along the road cut slope , 

Bioengineering. 

333 Sindhupalchow

k 

Panchpokhari 

Thangpal RM 

6 Thankpaldhap 8 Mude Tol II   Surface water drainage management, 

Gabion wall along the road cut slope, 

Bioengineering. 

334 Sindhupalchow

k 

Panchpokhari 

Thangpal RM 

7 Bhotenamlang 1 Kafle Tol   III 3 HHs, partial relocation. Gabion wall along 

the rural road, Surface and sub-surface 

drainage management,Dry cultivation on 

the slope,Bio-engineering the failed slope. 

335 Sindhupalchow

k 

Panchpokhari 

Thangpal RM 

8 Lagarche 2 Lapse II   Check dams on the stream, Surface drainage 

management. 

336 Sindhupalchow

k 

Panchpokhari 

Thangpal RM 

8 Lagarche 6 Sole Bhujhel Tol II   Surface drainage management near Samser 

Shivabhakti , Appropriate slope scaling 

during construction, Bio-engineering on the 

slope and gabion for unstable terraces  

337 Solukhumbu Dudhkoshi RM 4 Kaku 9 Dandagaun II   Monsoon triggered landslide. Drainage, 

gabion wall and bioremediation are 

recommended. 

338 Solukhumbu Dudhkoshi RM 5 Kaku 3 Lewa II   Instability triggered by rainfall. Drainage 

works recommended. 

339 Solukhumbu Dudhkunda M 2 Dudhkunda N.P. 2 Thumling II   Rock falls triggered by earthquake. Catch 

fence and removal of unstable blocks 

recommended. 

340 Solukhumbu Dudhkunda M 7 Dudhkunda N.P. 7 Bhittakharka 

ghattekhola 

II   Instability triggered by earthquake. 

Monitoring, drainage, bioengineering, 

change of crop type  and construction of 

gabion walls recommended. 

341 Solukhumbu Dudhkunda M 8 Kerung 5 Chimding II   Main cause of instability is heavy rainfall. 

Monitoring, drainage, sealing of cracks, 
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bioengineering and additional investigation 

are recommended. 

342 Solukhumbu Likhupike RM 1 Goli 9 DEVISTHAN/MIS

KI 

II   Drainage, bioengineering, sealing of cracks,  

removal of rock blocks and rock anchoring 

are recommended 

343 Solukhumbu Likhupike RM 2 Goli 2 Dobhan II   Rock netting and anchoring, catch walls, 

trimming of trees and slope trimming are 

recommended. 

344 Solukhumbu Likhupike RM 2 Goli 5 Yamarkhu   III 6 HOUSEHOLDS TO BE RELOCATED. 

Control Measures are required to stabilise 

the remaining settlement. 

345 Solukhumbu Likhupike RM 3 Chaulakharka 9 Korasi II   Drainage, bioengineering, and sealing of 

cracks are recommended. 

346 Solukhumbu Likhupike RM 4 Chaulakharka 1 Rindanda 1   III 1 HOUSEHOLD TO BE RELOCATED, 

bioengineering , slope trimming drainage 

and removal of rock blocks immediately for 

protection of remaining settlement. 

347 Solukhumbu Likhupike RM 4 Chaurikharka 4 Nakchung II   Landslide triggered by monsoon and 

earthquake. Drainage, river training and 

bioengineering are recommended. 

348 Solukhumbu Likhupike RM 5 Bhakanje 9 Kinjabajar II   Risks at this location are associated with 

flooding rather than landslide, 

recommendations are provided to reduce 

flood risk 

349 Solukhumbu Mahakulung RM 5 Gudel 6,7 Chachalung II   Landslide caused by monsoon. Monitoring 

and bioengineering is recommended to 

protect the village. 

350 Solukhumbu Sotang RM 3 Sotang 2 Kumlo II   Landslide triggered by earthquake. 

Monitoring, drainage, slope trimming and 

bioengineering are recommended. 

351 Tanahun Devghat RM 3 Chhipchhipe 8 Khatruk   III 1 HOUSEHOLD TO BE RELOCATED, 
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Thapthok/KRASW

ARA 

landslide prevention measures also required 

including bioengineering and forestry 

management. 
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अनसूुची ७. एष्ट्रककृि बस्िी ष्ट्रवकास योजना 

SN District Local Level 
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I- Phase status & 

Problems 

(Primary Plan 

Approved by 

NRA Executive 

Meeting) 

II- Phase Status 

& Problems 

(DPR Approved 

by NRA 

Executive 

Meeting) 

 

III- Phase status & 

Problems 

(Implementation 

Phase) 

I. Mixed Settlements (Existing HHs & Resettle HHs)- Land Management Option - Land Readjustment & Guided Land Development 

1 Dolakha Bhimeshower 

Municipality-4 

Jilu (Dihi –

Fasmi) 

183 183 0   Yes Completed Completed 

 

DLPIU, Dolakha 

coordination with 

Bhimeshower 

Municipality 

(Tendering has been 

done and start 

construction) 

2 Sindhupalch

owk 

Melamchi 

Municipality-4 

Jarayotar 62 36 26   Yes Completed Completed Budgetary Plan for 

Implementation of 

internal 

infrastructures by 

CLPIU (Building) 

3 Khotang Rupakot 

Majuwagadi 

Municipality-8 

Khawadanda 

Tole 

20 8 12 12(Ye

s) 

8(Yes) Topo-survey & 

Block plan 

preparation works 

will start. 
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I- Phase status & 

Problems 

(Primary Plan 

Approved by 

NRA Executive 

Meeting) 

II- Phase Status 

& Problems 

(DPR Approved 

by NRA 

Executive 

Meeting) 

 

III- Phase status & 

Problems 

(Implementation 

Phase) 

4 Kathmandu Shankarapur 

Municipality 

Shankharapur-7 20 9 11   Yes Primary Proposal 

is not ready due to 

land issues. 

    

5 Sindhupalch

owk 

Melamchi 

Municipality-12 

Community 

Tourism 

supportive IRSP 

164 44 120  Yes Primary Proposal 

is ready. 

  

6 Ramechhap Manthali 

Municipality-8 

Gaikhura Majhi 

Basti 

24 24   Yes Completed Budgetary Plan 

for DPR by 

CLPIU 

(Building) 

 

7 Dolakha Bigu 

(Vulnerable 

HHs) 

Cheptedhunga 84  30 54   Yes Completed Budgetary Plan 

for DPR by 

CLPIU 

(Building) 

 

II. Resettlements (Resettle HHs)- Land Management Option – Site & Services 
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I- Phase status & 

Problems 

(Primary Plan 

Approved by 

NRA Executive 

Meeting) 

II- Phase Status 

& Problems 

(DPR Approved 

by NRA 

Executive 

Meeting) 

 

III- Phase status & 

Problems 

(Implementation 

Phase) 

8 Rasuwa  Tiru 254    Yes Site visit & Survey 

work has been 

completed but 

documents for 

primary plan have 

not submitted.    

  

9 Gorkha Bhimsen Rural 

Municipality-5 

Milan Basti 140   140 Yes   Completed Completed  

10 Sindhupalch

owk 

Helambu Rural 

Municipality 

Tembathan 58 0 58   Yes Completed Completed Constructing 40 

Individual HHs and 

W/S by OXFAM & 

Budgetary Plan for 

Implementation of 

internal 

infrastructures by 

CLPIU (Building) 

11 Sindhupalch

owk 

Melamchi 

Municipality 

Giranchaur 70  70  Yes Completed Budgetary Plan 

for DPR by 

CLPIU 

(Building) 
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I- Phase status & 

Problems 

(Primary Plan 

Approved by 

NRA Executive 

Meeting) 

II- Phase Status 

& Problems 

(DPR Approved 

by NRA 

Executive 

Meeting) 

 

III- Phase status & 

Problems 

(Implementation 

Phase) 

12 Kavre Mandandeupur 

Municipality 

 40 3 37  Yes Completed Budgetary Plan 

for DPR by 

CLPIU 

(Building) 

 

13 Dhading Nilkantha 

Municipality -

01 

 49  49  Yes Block Plan has not 

submitted.  

  

14 Okhaldhunga Mailung Rural 

Municipality 

 14  14 Yes  Topo-survey & 

Block plan 

preparation works 

will start. 

  

15 Sindhupalch

owk 

Melamchi 

Municipality -6 

Sikdel Tole 24  24  Yes Primary Proposal 

is ready. 

  

16 Sindhupalch

owk 

Helambu Rural 

Municipality-2 

Norbuling 40  40  Yes Completed Budgetary Plan 

for DPR by 

CLPIU 

(Building) 

 

17 Sindhupalch

owk 

Melamchi 

Municipality-12 

Thakle 32   32   Yes Completed Budgetary Plan 

for DPR by 

CLPIU 

(Building) 

 Constructing Water 

Supply by 

community 
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I- Phase status & 

Problems 

(Primary Plan 

Approved by 

NRA Executive 

Meeting) 

II- Phase Status 

& Problems 

(DPR Approved 

by NRA 

Executive 

Meeting) 

 

III- Phase status & 

Problems 

(Implementation 

Phase) 

18 Dolakha Bhimeshower 

Municipality 

Susmachhema

wati (Basimpa) 

78  78 Yes   Completed Completed DLPIU, Dolakha  

(Land Registration 

certificate handover 

to beneficiaries has 

not completed yet & 

(Tendering has been 

done and start 

construction) 

19 Sindhupalch

owk 

Bhotekoshi 

Rural 

Municipality 

Raut Tole 10  10  Yes Completed Budgetary Plan 

for DPR by 

CLPIU 

(Building) 

 

20 Nuwakot Tadi Rural 

Municipality 

Kharanitar 

(Budeni) 

51   51 Yes   -24 HHs 

Completed 

-Rest 27 resettle 

HHs documents 

ready for primary 

plan approval 

Budgetary Plan 

for DPR by 

CLPIU 

(Building) 

Constructing 51 

Individual HHs and 

W/S by OXFAM 
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I- Phase status & 

Problems 

(Primary Plan 

Approved by 

NRA Executive 

Meeting) 

II- Phase Status 

& Problems 

(DPR Approved 

by NRA 

Executive 

Meeting) 

 

III- Phase status & 

Problems 

(Implementation 

Phase) 

21 Ramechhap Likhu 

Tamakoshi -1 

Duraganu 

Duraganu IRSP 24  24 Yes  Topo-survey & 

Block plan 

preparation works 

will start. 

  

22 Sindhupalch

owk 

Bhotekoshi 

Rural 

Municipality 

Tyangthali 24  24 Yes  Topo-survey & 

Block plan 

preparation works 

will start. 

  

23 Khotang Rupakot 

Majuwagadi 

Municipality-15 

Ramnath-

Baseri IRSP 

20  20  Yes Topo-survey & 

Block plan 

preparation works 

will start. 

  

24 Gorkha Kerauja  348  348  Yes Site visit & Survey 

work has been 

completed for 145 

HHs but 

documents for 

primary plan have 

not submitted.    
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I. Consultancy has submitted draft report of detail feasibility study for relocation of selected 56 settlements but block plan is 

not overlay on cadastral map.  

II. Initially, they recommended some feasible 14 settlements for relocation and 8 settlements for mitigation measures. 

III. Another 29 Compact Settlements (Size min.20Ha or 500HHs to 1000HHs) are proposed to make resettlement plan and also 

preparation of Detail Project Report (DPR) in 3 phases 0-3 years, 3-10 years, 10-15 Years infrastructures. (Need consultation 

with Local Level and Beneficiaries) 

 

 

 

 


