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ष्ट्रवषय : प्रार्िकरणको प्रथर् वाष्ट्रषिक प्रर्िवेदन प्रस्ििु गररएको बारे । 

 

सम्र्ाननीय प्रिानर्न्त्रीज्यू, 

प्रिानर्न्त्री िथा र्श्वन्त्रपररषद्को कायािलय, 

र्सिंहदरबार, काठर्ाडौँ ।  

 

भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी ऐन, २०७२ को दफा २४ को उपदफा (२) 
बर्ोश्विर् राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणबाट आर्थिक वषि ०७२/०७३ र्ा सम्पादन भएका 
कार्हरुको वाष्ट्रषिक प्रर्िवेदन प्रस्ििु गररएको छ । 

 

भवदीय 

 

 

 

(सशुील ज्ञवाली) 
प्रर्खु कायिकारी अर्िकृि 

 

 

         (टिंकर्श्वण शर्ाि)               (र्िसुदुन अर्िकारी) 
            सश्वचव               सश्वचव  
प्रिानर्न्त्री िथा र्श्वन्त्रपररषदको कायािलय    

 

 

(डा. चन्त्रबहादरु शे्रष्ठ)           (ध्रवुप्रसाद शर्ाि)                 
  कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य     कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य 

 

 

(डा. ष्ट्रवष्णबुहादरु भण्डारी)              (डा. हरररार् परािलुी) 
 कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य           कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य 



 

 

प्रस्ििु प्रर्िवेदनको सर्यावर्िर्भर कायिरि राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण कायिकारी 
सर्र्र्िका पदार्िकारीहरु 

 

 

 

(सशुील ज्ञवाली) 
प्रर्खु कायिकारी अर्िकृि 

 

 

 

 

 

 

 

 

(केदारबहादरु अर्िकारी)   (डा. चन्त्रबहादरु शे्रष्ठ)     (ध्रवुप्रसाद शर्ाि)   
कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य         कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य      कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य 

 

 

 

(डा. ष्ट्रवष्णबुहादरु भण्डारी)  (डा. हरररार् परािलुी)          (र्िसुदुन अर्िकारी) 
  कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य        कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य        सदस्य सश्वचव 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

भकूम्प प्रभाष्ट्रवि ३१ श्विल्लाहरु 



 

 

कायिकारी सारािंश 

सिंवि ्२०७२ बैशाख १२ गिे शर्नवार र्ध्यान्त्ह ११:५६ र्ा गोरखा श्विल्लाको बारपाक 
केन्त्र र्बन्त्द ु भएको ७.६ ररक्टर स्केलको ष्ट्रवनाशकारी भकूम्प र ित्पश्चािका परकम्पहरुका 
कारण ८,७८० िना व्यश्विहरुको र्तृ्य ुहनु पगु्यो भने २२,३०० िना व्यश्वि घाइिे हनु पगेु 
। ष्ट्रवपद्पर्छको आवश्यकिा आिंकलन (ष्ट्रपर्डएनए) प्रर्िवेदन अनसुार उि भकूम्पर्ा परी 
१७,००० चौपाया एविं ४०,००० घरपालवुा पिंक्षीको र्तृ्य ुभयो ।त्यसै गरी ४,९८,८५२ वटा 
व्यश्विगि घर पूणिरुपर्ा क्षर्िग्रस्ि भए भने २,५६,६९७ वटा व्यश्विगि घरहरुको आिंश्वशक क्षर्ि 
हनु पगु्यो । कररब ९ हिार ष्ट्रवद्यालयका १९,००० भन्त्दा बढी कक्षा कोठाहरु पूणिरुपर्ा र 
११,००० भन्त्दा बढी कक्षा कोठा आिंश्वशक रुपर्ा क्षर्ि भए । यस्िै १,१०० वटा स्वास््य 
चौकी एविं अस्पिालहरु, २,६५६ वटा सरकारी कायािलय भवनहरु पूणिरुपले क्षर्ि भए भन े
३,६२२ सरकारी भवनहरु आिंश्वशक रुपले क्षर्ि भए । उि भकूम्पका कारण ७ खबि ६ अबि 
रुपैयााँ बराबरको क्षर्ि हनु पगु्यो भने ष्ट्रवपद् पश्चाि पञ्चवषीय पनुस्थािपना सम्बन्त्िी योिनाको 
खाका (ष्ट्रपर्डआरएफ) अनसुार सो को पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपनाका लार्ग कररव ८ खबि ३८ 
अवि रुपैयााँ1 आवश्यकिा पने आाँकलन गररयो । भकूम्पबाट कररव ८० लाख िनसिंख्यालाई 
प्रत्यक्ष रुपर्ा प्रभाव परेको छ ।  
भकूम्पको केन्त्रर्बन्त्द ुगोरखा श्विल्ला रहे िापर्न काठर्ाडौं उपत्यका लगायि १४ श्विल्लाहरुर्ा 
उि भकूम्पको अत्यर्िक प्रभाव रह्यो भने थप ११ वटा श्विल्लाहरुलाई प्रभाष्ट्रवि एविं ६ 
श्विल्लाहरुलाई कर् प्रभाष्ट्रवि श्विल्लाका रुपर्ा घोषणा गररएको छ ।   
उद्दार र राहिका साथ साथै भकूम्प पश्चािको पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना कायिका र्नश्वम्ि 
अन्त्िरािष्ट्रिय िगिले खलु्ला हृदयले सहयोग गने प्रर्िबद्धिा व्यि गरे । िसको फलस्वरुप 
अन्त्िरािष्ट्रिय सर्दुायसाँगको सहकायिर्ा भकूम्प पश्चािको आवश्यकिा आिंकलन (ष्ट्रपर्डएनए) 
प्रर्िवेदन ियार भई भकूम्प पश्चाि आवश्यकिा आिंकलन प्रर्िवेदनको ठीक दईु र्ष्ट्रहनार्भरर्ा 
अन्त्िरािष्ट्रिय सम्रे्लनको आयोिना गररयो । उि सम्रे्लनर्ा ष्ट्रवर्भन्न र्लुकुले हाम्रो पनुर्निर्ािण 
िथा पनुस्थािपना कायिका लार्ग कररब ४१० अबि  रुपैयााँ बराबरको सहयोग गने प्रर्िबद्धिा 
व्यि गरेका छन ् । भकूम्प पश्चािको आवश्यकिा आिंकलन (ष्ट्रपर्डएनए) प्रर्िवेदनले औ िंलाए 
बर्ोश्विर् पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना कायिको सिंयोिन, नीर्ि र्नर्ािण िथा यथासर्यरै् र्नदेश्वशि 
ढिंगले कायि सम्पादन गनिका र्नश्वम्ि एक स्वायत र र अर्िकारसम्पन्न र्नकायका रुपर्ा राष्ट्रिय 
पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको स्थापना गनुिपने प्राविान बर्ोश्विर् ित्कार्लन सरकारले अन्त्िरािष्ट्रिय 
सम्रे्लन गनुि अगार्ड उि सिंस्था स्थापना गने गरी अध्यादेश िारी गर् यो र राष्ट्रिय योिना 
आयोगका ित्कालीन उपाध्यक्षलाई उि सिंस्थाको प्रर्खु कायिकारी अर्िकृिका रुपर्ा श्विम्रे्वारी 

                                         

 

1 आवास अनदुानर्ा प्रर्ि लाभग्राही १ लाख थप उपलब्ि गराउाँदा यो आाँकलन कररब ८० अबिले बढ्ने देश्वखन्त्छ। 



 

 

ददइयो । ष्ट्रवि वैंक लगायिका अन्त्िरािष्ट्रिय दाि ृ र्नकायसाँग ष्ट्रवत रीय सम्झौिा गनुिका साथै चार 
ष्ट्रकस्िार्ा आवास अनदुान रकर् उपलब्ि गराउने कायिष्ट्रवर्ि र ष्ट्रवस्ििृ घरिरुी सभेक्षण कायिक्रर् 
पाररि गने िस्िा कायिहरु गरेको भए िापर्न पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी उल्लेख्य कायि सम्पादन गनि 
सकेन । प्रार्िकरणको कायिकारी  प्रर्खुले योिना आयोगको सरे्ि श्विम्रे्वारी र्लएका कारण 
उि अवर्िर्ा प्रार्िकरणको कायािलय सरे्ि स्थापना हनु सकेन । िसका कारण अन्त्िरािष्ट्रिय 
सम्रे्लन पश्चाि ्िनु गर्िर्ा पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी कायि अगार्ड बढाउन ुपदि्यो, अगार्ड बढेन । 
व्यवस्थाष्ट्रपका सिंसद्ले गि २०७२ साल पौष १ गिे पाररि गरेको भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि 
सिंरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी ऐन, २०७२ का आिारर्ा २०७२ पौष १० गिेको र्श्वन्त्रपररषद् 
बैठकद्वारा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको गठन सष्ट्रहि प्रर्खु कायिकारी अर्िकृिको र्नयशु्वि गरे 
पश्चाि ्र्ार पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी कायिले गर्ि र्लन थालेको हो ।  
ित्पश्चाि अझ राम्रो र बर्लयो बनाऔ िं (Build Back Better) भने्न र्सद्धान्त्िलाई आत्र्ासाि ्गदै 
"सवु्यवश्वस्थि एविं सरुश्वक्षि बस्िी िथा सर्दृ्ध सर्ािको स्थापना" गने दूरदृष्ट्रिका साथ राष्ट्रिय 
पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना नीर्ि, २०७२ िारी भयो। हाम्रो आफ्नै र्ौर्लक परम्परा, सिंस्कृर्ि र 
िीवन शैलीलाई आत्र्साि ्गने खालका घर िथा बस्िीहरुको र्डिाइन गने िथा हाम्रो आफ्नो 
प्रकृर्िसाँग र्र्ल्दो र प्राकृर्िक ष्ट्रवपद् बाट बचाउने गरी सरुश्वक्षि घरहरुको र्नर्ािण अथािि "सिंस्कृर्ि 
र प्रकृर्ि सहुाउाँदो घर िथा बस्िीहरुको र्नर्ािण गने" सोच उि नीर्िले अगार्ड सारेको छ । 
उि नीर्िले हाम्रा स्थानीय स्रोि, सािन , श्रर् र सीपको अर्िकिर् प्रयोग गने कुरालाई 
प्राथर्र्किा ददएको छ भने सघन एविं एकीकृि बस्िी ष्ट्रवकासका साथै आर्थिक पनुस्थािपना एविं 
सार्ाश्विक ष्ट्रवकासर्ा िोड ददएको छ ।  
यस अविारणा अनरुुप नेपाल सरकारको कायि ष्ट्रवभािन र्नयर्ावली अनरुुप िोष्ट्रकएका कायि क्षेर 
रहेका र्न्त्रालय, ष्ट्रवभाग एविं र्नकायहरुलाई िि ्िि ्क्षेरको पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना कायिको 
कायािन्त्वयन गने गरी श्विम्रे्वारी िोष्ट्रकएको छ भने प्रार्िकरण र र्ािहि स्थापना गररन े
कायािलयहरुलाई पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना सम्बन्त्िी योिनाहरुको ियारी, प्राथर्र्कीकरण, 
अनगुर्न, रू्ल्यािंकन, ष्ट्रवत रीय स्रोि व्यवस्थापन, अन्त्िर र्नकायगि एविं अन्त्िरािष्ट्रिय दाि ृ र्नकाय 
िथा अन्त्य साझेदार सिंस्थाहरुसाँगको सर्न्त्वय र सहिीकरण, क्षर्िा ष्ट्रवकास, नवीनिर् सोचको 
ष्ट्रवकास र प्रयोग िथा सर्ग्र पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना कायिको नेितृ्व र रू्ल श्विम्रे्वारी ददने 
गरी िोष्ट्रकएको छ । उि व्यवस्था अनसुार पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना सम्बन्त्िी सबैभन्त्दा बढी 
कायि क्षेर रहेका सहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालय, सिंघीय र्ार्र्ला िथा स्थानीय ष्ट्रवकास र्न्त्रालय, श्वशक्षा 
र्न्त्रालय एविं सिंस्कृर्ि, पयिटन िथा नागररक उड डयन र्न्त्रालय गरी चारवटा र्न्त्रालयहरुर्ा 
ष्ट्रवभागीय हैर्सयिर्ा रहन े गरी चार वटा केन्त्रीय आयोिना कायािन्त्वयन इकाईहरुको स्थापना 
सष्ट्रहि अर्िकारसम्पन्न सिंयन्त्रहरुको स्थापना गररएको छ। 
पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना सम्बन्त्िी कायिका लार्ग नीर्िगि एविं सिंस्थागि व्यवस्था पश्चाि ्
आवश्यक पने भनेको प्रार्िकरणलाई उपलब्ि गराइएको पााँच वषिको सर्यावर्िर्भर उि कायि 
सम्पादन गने वाष्ट्रषिक एविं आवर्िक लक्ष्य सष्ट्रहिको पञ्चवषीय पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना सम्बन्त्िी 



 

 

योिनाको खाका हो । िनु नेपालको पनुर्निर्ािण िथा नवर्निर्ािणका लार्ग र्ागिश्वचर सरे्ि हनु 
सकोस ् । उि खाका ियारीर्ा सहयोग गने दाि ृ र्नकायहरुसाँगको सहकायिर्ा प्रार्िकरणले 
आफ्नो स्थापनाको पााँच र्ष्ट्रहनार्भरर्ा र्र्र्ि २०७३ वैशाख ३० गिे उि पञ्चवषीय योिनाको 
खाका ियार पारी सावििर्नक गर् यो। िम्र्ा २0 वटा क्षेरका क्षेरगि योिनाहरु सष्ट्रहिको 
दद्विीय खण्ड रहेको उि पञ्चवषीय योिनाको खाकाले भकूम्प पश्चािको पनुर्निर्ािणका र्नश्वम्ि 
नेपाल सरकारका ष्ट्रवर्भन्न र्न्त्रालय, ष्ट्रवभाग एविं र्नकायहरु, अन्त्िरािष्ट्रिय दाि ृ र्नकायहरु, ष्ट्रवर्भन्न 
राष्ट्रिय िथा अन्त्िरािष्ट्रिय गैरसरकारी सिंस्थाहरु, र्निी क्षेर िथा अन्त्य सम्पूणि सरोकारवाला र्नकाय, 
सिंस्था िथा व्यश्विहरुलाई स्पि र्ागिश्वचर प्रदान गरेको छ । 
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पररच्छेद् – १ 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको पषृ्ठभरू्र्, गठन एविं कार्, कििव्य र 
अर्िकार 

१.१ पषृ्ठभरू्र्  

ष्ट्रवक्रर् सिंवि ्२०७२ वैशाख १२ गिे शर्नबार र्ध्यान्त्ह ११:५६ र्ा गोरखा श्विल्लाको 
बारपाक केन्त्र र्बन्त्द ु भएको ७.६ ररक्टर स्केलको ष्ट्रवनाशकारी भकूम्प र त्यसपर्छका 
परकम्पहरुले नेपालका १४ श्विल्लार्ा ठूलो िनिनको क्षर्ि भएको छ । ष्ट्रव. सिं. १९९० 
सालको र्हाभकूम्प आठ दशकपर्छ आएको यो ष्ट्रवनाशकारी भकूम्पबाट अर्ि प्रभाष्ट्रवि १४ 
श्विल्ला सष्ट्रहि ३१ श्विल्ला प्रत्यक्ष प्रभाष्ट्रवि भए । भकूम्पको केन्त्रर्बन्त्द ु गोरखा श्विल्ला रहे 
िापर्न यसको रू्ल प्रभाव गोरखा श्विल्लाको पश्वश्चर्िफि  भन्त्दा पूवििफि  रहन गयो । िसका कारण 
काठर्ाडौं उपत्यका लगायिका १४ श्विल्लार्ा उि भकूम्पको अत्यर्िक प्रभाव परेको कारण िी 
श्विल्लाहरुलाई अर्ि प्रभाष्ट्रवि श्विल्लाका रुपर्ा घोषणा गररयो भने थप ११ वटा श्विल्लाहरुलाई 
प्रभाष्ट्रवि एविं ६ वटा श्विल्लाहरुलाई कर् प्रभाष्ट्रवि श्विल्लाका रुपर्ा घोषणा गररएको छ । 
ष्ट्रवपद्पर्छको आवश्यकिा आिंकलन प्रर्िवेदन अनसुार ८,७९० िनाले ज्यान गरु्ाए भन े
२२,३०० िना घाइिे भए । भौर्िक क्षर्िको हकर्ा ४,९८,८५२ र्निी घर र २,६५६ 
सरकारी भवन पूणिरुपले क्षर्िग्रस्ि भएका छन ् । आिंश्वशकरुपले २,५६,६९७ र्निी भवन र 
३,६२२ सरकारी भवन क्षर्िग्रस्ि भएका छन ्। ष्ट्रवद्यालय भवनहरुका हकर्ा १९,००० भन्त्दा 
बढी कक्षा कोठा पूणिरुपर्ा र ११,००० भन्त्दा बढी कक्षा कोठाहरु आिंश्वशकरुपर्ा क्षर्ि भएका 
छन।् उि भकूम्पका कारण ७ खबि ६ अबि रुपैयााँ बराबरको क्षर्ि हनु पगेुको अनरु्ान 
ष्ट्रवपद्पर्छको आवश्यकिा आिंकलन प्रर्िवेदनबाट गररएको र्थयो भने पञ्चवषीय पनुस्थािपना 
सम्बन्त्िी योिनाको खाका अनसुार सो को पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपनाका लार्ग कररव ८ अबि 
३८ अवि रुपैयााँ आवश्यक पने अनरु्ान गररएको छ । रािनैर्िक सिंक्रर्णको सार्ना गरररहेको 
हाम्रो र्लुकुले अप्रत्याश्वशि प्राकृर्िक ष्ट्रवपश्वत रको सार्ना गनुि परेको र त्यसले कररव ८० लाख 
िनसिंख्यालाई प्रत्यक्ष रुपर्ा प्रभाव पारेको अवस्थार्ा भकूम्पपर्छ ित्काल उद्दार र राहिको 
कायिर्ा नेपाली िनिाले िनु अद् भिू साहश र िैयििा प्रदशिन गरे सोही अनरुुपको साहश र 
िैयििाकासाथ नेपाली िनिाले पनुर्निर्ािण एविं पनुस्थािपनाको कायि पर्न सहिै सम्पन्न गनेछन ्। 
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१.२ राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको गठन  

सम्वि \ २०७२ बैशाखर्ा गएको ष्ट्रवनाशकारी भकूम्पको प्रभावबाट क्षर्िग्रस्ि सिंरचनाको 
दीगो, दररलो र योिनाबद्धरूपर्ा यथाशीघ्र र्नर्ािण कायि सम्पन्न गनि िथा भकूम्पबाट ष्ट्रवस्थाष्ट्रपि 
भएका व्यश्वि र पररवारको पनुवािस िथा स्थानान्त्िरण गरी राष्ट्रिय ष्ट्रहि प्रवद्धिन िथा सार्ाश्विक 
न्त्याय प्रदान गनि अर्िकारसम्पन्न राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको स्थापना गनि नपेालको 
सिंष्ट्रविानको िारा २९६ को उपिारा (१) बर्ोश्विर्को व्यवस्थाष्ट्रपका सिंसद्ले भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि 
सिंरचनाको पनुर्निर्ािण गने सम्बन्त्िी ऐन, २०७२ बनाएको छ ।उि ऐनको दफा ३ बर्ोश्विर् 
भकूम्पबाट भएको क्षर्िको पनुर्निर्ािणको लार्ग राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण स्थापना गररएको छ। 
प्रार्िकरणको कायिक्षेर नपेाल सरकारले नेपाल रािपरर्ा सूचना प्रकाशन गरी िोष्ट्रकददएबर्ोश्विर् 
हनुे 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 बर्ोश्विर्को कार् अन्त्य र्नकायले गने गरी 
आवश्यक व्यवस्था गनि सष्ट्रकने छ । प्रार्िकरणको कायािवर्ि सर्ाप्त भएपर्छ प्रार्िकरणको हक, 
दाष्ट्रयत्व र सम्पश्वत र नेपाल सरकारर्ा सनेछ । प्रार्िकरणको सश्वचवालय र्सिंहदरबार काठर्ाडौँर्ा 
रहेको छ । 

१.३ राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको कार्, कििव्य र अर्िकार  

भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी ऐन, २०७२ को दफा ४ बर्ोश्विर् 
प्रार्िकरणको कार्, कििव्य र अर्िकार देहायबर्ोश्विर् हनुछे ।  

क) भकूम्पबाट भएको क्षर्िको यष्ट्रकन गने, गराउने, 
ख) भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि क्षेर िोक्नको लार्ग नेपाल सरकार सर्क्ष र्सफाररश गने, 

ग) पनुर्निर्ािणको प्राथर्र्किा र्निािरण गने,  

घ) पनुर्निर्ािणको लार्ग आवश्यक नीर्ि, योिना, बिेट िथा कायििार्लका सष्ट्रहिको कायिक्रर् 
स्वीकृि गने, 

ङ) पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी आयोिना स्वीकृि गने, 

च) पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी कार् गने, गराउन,े 
छ) पनुर्निर्ािण, एकीकृि बस्िी िथा एकीकृि आवास सम्बन्त्िी ष्ट्रवकास लगायिका योिना वा 

कायिक्रर् कायािन्त्वयनको लार्ग िग्गा प्रार्प्त गनुि पने भएर्ा यस ऐन बर्ोश्विर्को कायिष्ट्रवर्ि 
अपनाई िग्गा प्रार्प्त गने वा त्यस्िो कार्को लार्ग कुनै र्नकाय वा पदार्िकारीलाई 
श्विम्रे्वारी ददने, 
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ि) एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास, एकीकृि आवास ष्ट्रवकास (हाउस परु्लङ), पनुस्थािपना िथा 
स्थानान्त्िरणका लार्ग आवश्यक र्ापदण्ड बनाई उपयिु स्थानको पष्ट्रहचान गने र त्यसको 
योिना ििुिर्ा गरी कायािन्त्वयन गने, गराउने, 

झ) पनुर्निर्ािण वा एकीकृि बस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्त्िी आयोिना वा कायिक्रर् कायािन्त्वयनका 
लार्ग कुनै व्यश्विले गरेको वा गनि लागेको कुनै कार् रोक्ने वा िोष्ट्रकएको गणुस्िर, 
र्ापदण्ड वा ष्ट्रवर्िबाट र्ार त्यस्िो कार् गनि सम्बश्वन्त्िि व्यश्विलाई आदेश ददने, 

ञ) पनुर्निर्ािणको लार्ग कुनै व्यश्विको भौर्िक सिंरचना हटाउन आवश्यक भएर्ा प्रचर्लि 
कानूनबर्ोश्विर् क्षर्िपूर्िि ददई हटाई ददन सम्बश्वन्त्िि र्नकायलाई आदेश ददन,े 

ट) श्वशक्षा, स्वास््य, कृष्ट्रष, उद्योग, रोिगारी िथा पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग आवश्यक 
पने िनशश्वि ष्ट्रवकास,  पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनासाँग सम्बश्वन्त्िि कायिक्रर् ियार गरी लागू 
गने, गराउने, 

ठ) पनुर्निर्ािण गने श्विम्रे्वारी पाएको र्नकायलाई आवश्यक पने बिेट िथा अन्त्य स्रोि सािन 
उपलब्ि गराउने, 

ड) पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी कायिको लार्ग आवश्यकिा अनसुार गैर सरकारी सिंस्था, र्निी क्षेर 
वा सर्दुायलाई पररचालन गने, 

ढ) आवश्यकिा अनसुार सरकारी, र्निी वा गैरसरकारी क्षेर, सर्दुाय वा नेपालश्वस्थि ष्ट्रवदेशी 
सिंघ सिंस्थासाँगको सहकायिर्ा उपयिु ष्ट्रवर्ि चयन गरी पनुर्निर्ािणको कायि गने, गराउने, 

ण) पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी कायिलाई प्रभावकारी बनाउन ष्ट्रवर्भन्न र्नकायबीच सर्न्त्वय गने, 
ि) पनुर्निर्ािणको कार्र्ा सिंलग्न र्नकायको क्षर्िा ष्ट्रवकास गने, गराउने, 
थ) पनुर्निर्ािणको लार्ग आर्थिक स्रोि िटुाउने िथा सोको प्रभावकारी उपयोगको व्यवस्था 

गने, गराउने, 
द) क्षर्िग्रस्ि वा िोश्वखर्यिु भौर्िक सिंरचनाको प्राष्ट्रवर्िक िााँच गरी वा गराई त्यस्िो भौर्िक 

सिंरचना हटाउन वा भत्काउन सम्बश्वन्त्िि व्यश्विलाई आदेश ददने र त्यसरी सिंरचना 
नहटाए वा नभत्काएर्ा त्यस्िो सिंरचना आफैं ले हटाउने वा भत्काउने र त्यसरी हटाउाँदा 
वा भत्काउाँदा लागेको वास्िर्बक खचि सम्बश्वन्त्िि िनीबाट सरकारी बााँकी सरह असलु 
उपर गनि सम्बश्वन्त्िि र्नकाय वा पदार्िकारीलाई आदेश ददने, 
 िर िोष्ट्रकए बर्ोश्विर् आर्थिक रुपले ष्ट्रवपन्निाको कारण त्यस्िो सिंरचना िनी 
आफैले हटाउन वा भत्काउन नसक्ने भएर्ा प्रार्िकरणले सरकारी खचिर्ा सो सिंरचना 
हटाउन वा भत्काउन कुनै र्नकाय वा पदार्िकारीलाई र्नदेशन ददन सक्नेछ । 

ि) प्रार्िकरणको र्नदेशन बर्ोश्विर् भए गरेका कार्, कारवाहीको अवश्यकिा अनसुार 
र्नरीक्षण, िााँच िथा अनगुर्न गने, गराउने, 

न) भकूम्प प्रभाष्ट्रवि क्षेरर्ा पनुर्नर्ािण सम्बन्त्िी अन्त्य कायि गने, गराउने ।  
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१.४ राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको कायिक्षरे  

नेपाल सरकारले भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी ऐन, २०७२ को 
दफा ३ को उपदफा (२) बर्ोश्विर् देहायका एकिीस श्विल्लाहरुलाई राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण 
प्रार्िकरणको कायिक्षेर िोक्ने र्नणिय गरेको छ । 

 

अर्ि प्रभाष्ट्रवि (क) प्रभाष्ट्रवि (ख) कर् प्रभाष्ट्रवि (ग) 
१. दोलखा १५. लर्िङु्ग २६. म्याग्दी 
२. र्सन्त्िपुाल्चोक १६. श्वचिवन २७. अघािखााँची 
३. गोरखा १७. िनहुाँ २८. नवलपरासी 
४. नवुाकोट १८. खोटाङ २९. भोिपरु 
५. रसवुा १९. स्याङिा 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. र्सन्त्िलुी २५. पविि  

१२. लर्लिपरु   

१३. काठर्ाडौँ   

१४. र्कवानपरु   
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पररच्छेद् – २ 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको सिंगठनात्र्क सिंरचना 

२.१ राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण परार्शि पररषद्  

र्नदेशक सर्र्र्िलाई पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी नीर्ि िथा योिना ियार गने सम्बन्त्िर्ा परार्शि 
ददने प्रयोिनको लार्ग एक राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण परार्शि पररषद् रहनेछ । 

पररषद्को गठन देहायबर्ोश्विर् हनुेछ । 

 (क) प्रिानर्न्त्री – अध्यक्ष 

(ख) व्यवस्थाष्ट्रपका सिंसद्को प्रर्खु ष्ट्रवपक्षी दलका निेा –उपाध्यक्ष 

(ग) प्रिानर्न्त्रीले िोकेका र्न्त्रीहरु – सदस्य 
(घ) पूवि प्रिानर्न्त्रीहरु – सदस्य 

)ङ(  व्यवस्थाष्ट्रपका सिंसद् र्ा प्रर्िर्नर्ित्व गने रािनैर्िक दलका 
प्रर्खुहरु 

 

– सदस्य 

(च) भकूम्प प्रभाष्ट्रवि श्विल्लावाट व्यवस्थाष्ट्रपका ससद् र्ा 
प्रर्िर्नर्ित्व गने सिंसद सदस्यहरुर्ध्ये सर्ावेशी र्सद्धान्त्िको 
आिारर्ा प्रत्येक श्विल्लावाट प्रर्िर्नर्ित्व हनुे गरी परार्शि 
पररषद् वाट र्नोनीि चौि िना  

 

 

 

 

         – सदस्य 

(छ) प्रर्खु कायिकारी अर्िकृि – सदस्य 
(ि) राष्ट्रिय योिना आयोगका उपाध्यक्ष   –सदस्य 
(झ) नेपाल सरकारको र्खु्य सश्वचव – सदस्य 
(ञ) प्रिान सेनापर्ि, नेपाली सेना – सदस्य 

(ट) नेपाल राि बैंकको गभनिर – सदस्य 

)ठ(  प्रिानर्न्त्रीले िोकेका नेपाल सरकारका सश्वचवहरु –सदस्य 

(ड) प्रहरी र्हार्नरीक्षक, नेपाल प्रहरी  – सदस्य 
(ढ) सशस्त्र प्रहरी र्हार्नरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल  – सदस्य 

(ण) ष्ट्रविष्ट्रवद्यालय, गैरसरकारी सिंस्था, नागररक सर्ाि वा र्निी 
क्षेरका ष्ट्रवज्ञर्ध्येबाट प्रर्िर्नर्ित्व हनुे गरी नेपाल 
सरकारले र्नोनीि गरेका दईु र्ष्ट्रहलासष्ट्रहि पााँच िना –सदस्य 

(ि) सश्वचव  

– सदस्य सश्वचव 
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२.२ र्नदेशक सर्र्र्ि  

प्रार्िकरणको केन्त्रीय र्नकायको रुपर्ा कायि गनि एक र्नदेशक सर्र्र्िको रहनेछ । 

र्नदेशक सर्र्र्िको गठन देहायबर्ोश्विर् हनुेछ ।  

(क) प्रिानर्न्त्री                  – अध्यक्ष 

(ख) व्यवस्थाष्ट्रपका –सिंसद्को प्रर्खु ष्ट्रवपक्षी दलको नेिा वा 
र्निले िोकेको उपनिेा, व्यवस्थाष्ट्रपका-सिंसद्को सदस्य 
रहेको पूवि प्रिानर्न्त्री, पूवि सभार्खु, पूवि उपप्रिानर्न्त्री  
वा सिंवैिार्नक पररषद्को पूवि सदस्यर्ध्येबाट एकिना 

 

 

 

 

–उपाध्यक्ष 

(ग) प्रिानर्न्त्रीले िोकेका दईु िना र्न्त्री                  –सदस्य 
(घ) प्रर्खु कायिकारी अर्िकृि                  – सदस्य 

)ङ(  राष्ट्रिय योिना आयोगका उपाध्यक्ष                 –सदस्य 
(च)   नेपाल सरकारको र्खु्य सश्वचव                  – सदस्य 
(छ) पूवाििार ष्ट्रवकास िथा इश्वन्त्िर्नयररङ्ग, कानून, अथिशास्त्र, 

व्यवस्थापन, भगूोल, भगूभिशास्त्र, परुाित्व वा ष्ट्रवकास 
योिना ष्ट्रवषयर्ा नेपाल सरकारबाट र्ान्त्यिा प्राप्त 
ष्ट्रविष्ट्रवद्यालयबाट स्नािकोत रर गरी राष्ट्रिय, अन्त्िरािष्ट्रिय 
क्षेरका पररयोिना लगायि सम्बश्वन्त्िि क्षेरर्ा कम्िीर्ा 
दश वषिको अनभुव हार्सल गरेको ष्ट्रवज्ञर्ध्येबाट सर्ावेशी 
र्सद्धान्त्िको आिारर्ा नेपाल सरकारबाट र्नोनीि गरेका 
िीन िना                               

 

 

 

 

 

 

             

 

 

        – सदस्य 

(ि) सश्वचव   – सदस्य सश्वचव 

२.३ कायिकारी सर्र्र्ि  

प्रार्िकरणलाई िोष्ट्रकएको कार्, कििव्य र अर्िकारको प्रयोग र पालना गनि, गराउन 
एक कायिकारी सर्र्र्ि रहनेछ । 

कायिकारी सर्र्र्िको गठन देहायबर्ोश्विर् हनुेछ । 
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(क) प्रर्खु कायिकारी अर्िकृि – अध्यक्ष 

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

(ग) पूवाििार ष्ट्रवकास िथा इश्वन्त्िर्नयररङ्ग, कानून, अथिशास्त्र, व्यवस्थापन, 
भगूोल, भगूभिशास्त्र, परुाित्व वा ष्ट्रवकास योिना र्बषयर्ा नेपाल 
सरकारवाट र्ान्त्यिा प्राप्त ष्ट्रविष्ट्रवद्यालयबाट स्नािकोत रर गरी राष्ट्रिय, 
अन्त्िरािष्ट्रिय क्षेरका पररयोिना लगायि सम्बश्वन्त्िि क्षेरर्ा दश 
वषिको अनभुव हार्सल गरेका ष्ट्रवज्ञर्ध्येबाट सर्ावेशी र्सद्धान्त्िको 
आिारर्ा नेपाल सरकारले र्नोनीि गरेका चार िना  – सदस्य 

(घ) सश्वचव -सदस्य सश्वचव 

२.४  प्रर्खु कायिकारी अर्िकृि सम्बन्त्िी व्यवस्था 

प्रार्िकरणको कायिकारी प्रर्खुको रुपर्ा पूरा सर्य कार् गने गरी एक िना प्रर्खु 
कायिकारी अर्िकृि रहने व्यवस्था छ। नेपाल सरकारद्वारा र्ान्त्यिा प्राप्त ष्ट्रविष्ट्रवद्यालयबाट 
प्रशासन, व्यवस्थापन, अथिशास्त्र, इश्वन्त्िर्नयररङ्ग वा ष्ट्रवकास योिनाको ष्ट्रवषयर्ा कश्वम्िर्ा स्नािकोत रर 
गरी सम्वश्वन्त्िि क्षेरर्ा कश्वम्िर्ा पन्त्ध्र वषिको अनभुव हार्सल गरेका व्यश्विहरुर्ध्येबाट नेपाल 
सरकारले प्रर्खु कायिकारी अर्िकृि र्नयिु गने व्यवस्था छ । प्रर्खु कायिकारी अर्िकृिको 
पदावर्ि र्नयिु भएको र्र्र्िले पााँच वषिको हनुे र नेपाल  सरकारले प्रर्खु कायिकारी अर्िकृिको 
पदावर्ि आवश्यकिा अनसुार बढीर्ा एक वषिको लार्ग थप गनि सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको 
छ। 
 

प्रर्खु कायिकारी अर्िकृिको कार्, कििव्य र अर्िकार देहायबर्ोश्विर् हनुेछ । 
 

क) प्रार्िकरणको पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी नीर्ि र योिनाको खाका ियार गरी र्नदेशक 
सर्र्र्िसर्क्ष स्वीकृर्िको लार्ग पेश गनि लगाउने, 

ख) प्रार्िकरणको कार्, कारवाहीका सम्बन्त्िर्ा ष्ट्रवर्भन्न र्नकाय बीच सर्न्त्वय कायर् गने, 

ग) पररषद् र्नदेशक सर्र्र्िको र्नदेशन र र्नणियहरु कायािन्त्वय गने, गराउने, 
घ) पनुर्निर्ािण वा बस्िी ष्ट्रवकासको क्रर्र्ा कुनै व्यश्विको घर िग्गार्ा प्रवेश गने, त्यस्िो 

ठाउाँर्ा कसैको प्रवेशर्ा रोक लगाउने वा कुनै अवरोि भए त्यस्िो अवरोि हटाउने,
  

ङ) प्रार्िकरणर्ा र्नयिु कर्िचारीले श्विम्रे्वारी पूरा नगरेर्ा हटाउनेसम्र्को कारवाही गने, 
च) िोष्ट्रकएबर्ोश्विर्का पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी अन्त्य कायिहरु गने, गराउने। 
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२.५ प्रार्िकरणको सश्वचव  

नेपाल सरकारले प्रार्िकरणको सश्वचवको रुपर्ा कायि गनि र्निार्िी सेवाको रािपरािंष्ट्रकि 
ष्ट्रवश्वशि शे्रणीको अर्िकृिहरुर्ध्येबाट एक िनालाई िोक्नेछ। 

सश्वचवको कार्,  कििव्य र अर्िकार देहायबर्ोश्विर् हनुे व्यवस्था छ । 

क) प्रार्िकरणको प्रशासकीय प्रर्खुको हैर्सयिर्ा कार् गने, 

ख) प्रार्िकरणले गने पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी कायिको लार्ग आवश्यक पने वस्ि ुिथा सेवा 
खररद कायि गने गराउने,  

ग) प्रार्िकरणलाई आवश्यक पने सूचना िथा ष्ट्रववरण सङ्कलन गने, 

घ) कायिकारी सर्र्र्िको र्नणिय एविं र्नदेशनहरू कायािन्त्वयन गने,  गराउने, 
ङ) कायिकारी सर्र्र्िबाट र्नणिय हनु ु पने ष्ट्रवषयर्ा प्रस्िाव ियारी गरी कायिकारी 

सर्र्र्िको बैठकर्ा पेश गने, 
च) कायिकारी सर्र्र्िको र्नदेशन बर्ोश्विर् सिंचार्लि कायिक्रर्को अनगुर्न िथा 

र्नरीक्षण गने, गराउने, 
छ) िोष्ट्रकएबर्ोश्विर्का अन्त्य कायिहरु गने, गराउन े। 

२.६  कर्िचारी सम्बन्त्िी व्यवस्था  

प्रार्िकरणलाई आवश्यक पने कर्िचारी नेपाल सरकारले उपलब्ि गराउन ुपने व्यवस्था 
ऐनर्ा गररएको छ । नेपाल सरकारले आवश्यक कर्िचारी उपलब्ि गराउन नसक्ने भएर्ा प्रर्खु 
कायिकारी अर्िकृिले ष्ट्रवर्भन्न िहका कर्िचारी िोष्ट्रकएबर्ोश्विर् करारर्ा र्नयिु गनि सक्नेछ ।  
कायिकारी सर्र्र्िले प्रार्िकरणको कार्का लार्ग आवश्यकिा अनसुार ष्ट्रवशेषज्ञको सेवा र्लन 
सक्नेछ। प्रार्िकरणले नेपाल सरकारबाट उपलब्ि गराइएका कर्िचारीलाई थप सषु्ट्रविा उपलब्ि 
गराउन सक्ने व्यवस्था भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी ऐन, २०७२ ले 
गरेको छ। 

२.७ ष्ट्रवकास सहायिा सर्न्त्वय िथा सहिीकरण सर्र्र्ि  

ष्ट्रवकास सहायिाद्वारा सिंचार्लि पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी कायिक्रर्लाई प्रभावकारी र पारदशी 
बनाउन र त्यस्िो कायिक्रर्को अनगुर्न गनि, गराउन पररषद्ले प्रर्खु कायिकारी अर्िकृिको 
सिंयोिकत्वर्ा राष्ट्रिय िथा अन्त्िरािष्ट्रिय ष्ट्रवकास साझेदारहरु र नागररक सर्ािको सरे्ि प्रर्िर्नर्ित्व 
हनुे गरी बढीर्ा एघार सदस्य रहेको एक ष्ट्रवकास सहायिा सर्न्त्वय िथा सहिीकरण सर्र्र्ि 
गठन गने व्यवस्था छ। 
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२.८ श्विल्ला सर्न्त्वय सर्र्र्ि  

भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि क्षेरर्ा प्रार्िकरणबाट भए गरेको कार् कारवाहीर्ा सर्न्त्वय गनि 
प्रत्येक श्विल्लार्ा एक श्विल्ला सर्न्त्वय सर्र्र्ि रहनेछ । श्विल्ला सर्न्त्वय सर्र्र्िर्ा सम्बश्वन्त्िि 
श्विल्लाबाट व्यवस्थाष्ट्रपका-सिंसद् र्ा प्रर्िर्नर्ित्व गने सिंसद् सदस्य, सम्बश्वन्त्िि श्विल्लाका प्रर्खु 
श्विल्ला अर्िकारी र स्थानीय ष्ट्रवकास अर्िकारी रहने व्यवस्था छ ।  

भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी ऐन, २०७२ को दफा २५ ले गरेको 
व्यवस्था अनरुुप भकूम्प प्रभाष्ट्रवि क्षेरर्ा प्रार्िकरणबाट भए गरेको कार् कारवाहीर्ा सर्न्त्वय 
गनि अको व्यवस्था नभएसम्र् श्विल्ला सर्न्त्वय सर्र्र्िको सश्वचवको रुपर्ा कार् गनि सम्बश्वन्त्िि 
श्विल्लाको सहायक प्रर्खु श्विल्ला अर्िकारीलाई िोक्ने गरी २०७२ पसु २७ गिे बसेको 
र्नदेशक सर्र्र्िको बैठकले र्नणिय गरेको छ । 

२.९ पनुरावेदन सर्र्र्ि  

भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािण गने सम्बन्त्िी ऐन, २०७२ र्ा उश्वल्लश्वखि 
कार्, कििव्य र अर्िकारको प्रयोग गदाि प्रार्िकरणले गरेको र्नणिय वा आदेशउपर श्वचत र नबझु्ने 
पक्षले देहायबर्ोश्विर्को पनुरावेदन सर्र्र्िसर्क्ष पनुरावेदन गनि सक्ने व्यवस्था छ । 

(क) पनुरावेदन अदालिको वहालवाला न्त्यायािीशहरुर्ध्येवाट न्त्याय 
पररषद्को र्सफाररशर्ा नेपाल सरकारले िोकेको न्त्यायिीश     - अध्यक्ष  

(ख)  पूवाििार, इश्वन्त्िर्नयररङ्ग, कानून, अथिशास्त्र, व्यवस्थापन, आर्थिक 
वा सार्ाश्विक ष्ट्रवकास, परुाित्व, सावििर्नक खररद वा 
सार्ाश्विक ष्ट्रवकासको ष्ट्रवषयर्ा र्ान्त्यिा प्राप्त ष्ट्रविष्ट्रवद्यालयबाट 
कम्िीर्ा स्नािकोत रर गरी सम्बश्वन्त्िि क्षेरर्ा कम्िीर्ा पन्त्ध्र 
वषिको कायि अनभुव भएका व्यश्विहरुर्ध्येबाट प्रर्िर्नर्ित्व हनुे 
गरी नेपाल सरकारले र्नयिु गरेका दईु िना   - सदस्य 

२.१० प्रार्िकरणको सिंगठन सिंरचना र दरबन्त्दी  

प्रार्िकरणका कर्िचारीको दरबन्त्दी र कायि ष्ट्रववरण र्नदेशक सर्र्र्िबाट स्वीकृि 
सािंगठर्नक सिंरचना र बिेटको पररर्िर्भर रही कायिकारी सर्र्र्िले िोकेबर्ोश्विर् रहने व्यवस्था 
छ ।सोही बर्ोश्विर् राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण र्नदेशक सर्र्र्िबाट र्र्र्ि २०७२/०९/२७ 
र्ा स्वीकृि केन्त्रीय सिंगठन सिंरचना, उपक्षेरीय कायािलयको सिंगठन सिंरचना िथा कर्िचारी 
दरबन्त्दी र पदपूर्ििको ष्ट्रववरण देहायबर्ोश्विर् रहेको छ । 
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२.१०.१ राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण (National Reconstruction Authority) केन्त्रीय सिंगठन सिंरचना  
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उपके्षरीय कायािलय, 

दोलखा, चररकोट 
उपके्षरीय कायािलय, 

काभ्रपेलाञ्चोक,िरु्लखे
ल 

उपके्षरीय कायािलय, 

नवुाकोट, ष्ट्रवदरु 

उपके्षरीय कायािलय, 

गोरखा 
उपके्षरीय कायािलय, 

काठर्ाडौं  
उपके्षरीय कायािलय, 

लर्लिपरु 

दोलखा, रारे्छाप र 
ओखलढुङ्गा  

र्सन्त्िपुाल्चोक, 

र्सन्त्िलुी र काभ्र े
रसवुा र नवुाकोट गोखाि र िाददङ्ग काठर्ाडौं र 

भिपरु 
र्कवानपरु र 
लर्लिपरु 

उपक्षरेीय प्रर्खु 

सहसश्वचव¸रा.प.प्र.प्र. १ 

रा.प.अनिं.प्र. क.अ. १ 

शे्रणीष्ट्रवहीन ह.स.चा. १ 

शे्रणीष्ट्रवहीन का.स. १ 

उपक्षरेीय प्रर्खु 

सहसश्वचव¸रा.प.प्र.प्र. १ 

रा.प.अनिं.प्र. क.अ. १ 

शे्रणीष्ट्रवहीन ह.स.चा. १ 

शे्रणीष्ट्रवहीन का.स. १ 

उपक्षरेीय प्रर्खु 

सहसश्वचव¸रा.प.प्र.प्र. १ 

रा.प.अनिं.प्र. क.अ. १ 

शे्रणीष्ट्रवहीन ह.स.चा. १ 

शे्रणीष्ट्रवहीन का.स. १ 

उपक्षरेीय प्रर्खु 

सहसश्वचव¸रा.प.प्र.प्र. १ 

रा.प.अनिं.प्र. क.अ. १ 

शे्रणीष्ट्रवहीन ह.स.चा. १ 

शे्रणीष्ट्रवहीन का.स. १ 

उपक्षरेीय प्रर्खु 

सहसश्वचव¸रा.प.प्र.प्र. १ 

रा.प.अनिं.प्र. क.अ. १ 

शे्रणीष्ट्रवहीन ह.स.चा. १ 

शे्रणीष्ट्रवहीन का.स. १ 

उपक्षरेीय प्रर्खु 

सहसश्वचव¸रा.प.प्र.प्र. १ 

रा.प.अनिं.प्र. क.अ. १ 

शे्रणीष्ट्रवहीन ह.स.चा. १ 

शे्रणीष्ट्रवहीन का.स. १ 

 

र्स.र्ड.ई.¸इश्वन्त्ि,र्स.,िन. 
१ 

शा.अ., रा.प.ि.ृप्र. १ 

इश्वन्त्िर्नयर, रा.प.ि.ृप्र. ३ 

रा.प.अनिं.प्र. क.अ. १ 

रा.प.अनिं.प्र.ना.स.ु १ 

शे्रणीष्ट्रवहीन ह.स.चा. १ 

शे्रणीष्ट्रवहीन का.स. १ 

 

र्स.र्ड.ई.¸इश्वन्त्ि,र्स.,िन. 
१ 

शा.अ., रा.प.ि.ृप्र. १ 

इश्वन्त्िर्नयर, रा.प.ि.ृप्र. ३ 

रा.प.अनिं.प्र. क.अ. १ 

रा.प.अनिं.प्र.ना.स.ु १ 

शे्रणीष्ट्रवहीन ह.स.चा. १ 

शे्रणीष्ट्रवहीन का.स. १ 

र्स.र्ड.ई.¸इश्वन्त्ि,र्स.,िन. 
१ 

शा.अ., रा.प.ि.ृप्र. १ 

इश्वन्त्िर्नयर, रा.प.ि.ृप्र. २ 

रा.प.अनिं.प्र. क.अ. १ 

रा.प.अनिं.प्र.ना.स.ु १ 

शे्रणीष्ट्रवहीन ह.स.चा. १ 

शे्रणीष्ट्रवहीन का.स. १ 

 

र्स.र्ड.ई.¸इश्वन्त्ि,र्स.,िन. 
१ 

शा.अ., रा.प.ि.ृप्र. १ 

इश्वन्त्िर्नयर, रा.प.ि.ृप्र. २ 

रा.प.अनिं.प्र. क.अ. १ 

रा.प.अनिं.प्र.ना.स.ु १ 

शे्रणीष्ट्रवहीन ह.स.चा. १ 

शे्रणीष्ट्रवहीन का.स. १ 

 

र्स.र्ड.ई.¸इश्वन्त्ि,र्स.,िन. 
१ 

शा.अ., रा.प.ि.ृप्र. १ 

इश्वन्त्िर्नयर, रा.प.ि.ृप्र. २ 

रा.प.अनिं.प्र. क.अ. १ 

रा.प.अनिं.प्र.ना.स.ु १ 

शे्रणीष्ट्रवहीन ह.स.चा. १ 

शे्रणीष्ट्रवहीन का.स. १ 

 

र्स.र्ड.ई.¸इश्वन्त्ि,र्स.,िन. 
१ 

शा.अ., रा.प.ि.ृप्र. १ 

इश्वन्त्िर्नयर, रा.प.ि.ृप्र. २ 

रा.प.अनिं.प्र. क.अ. १ 

रा.प.अनिं.प्र.ना.स.ु १ 

शे्रणीष्ट्रवहीन ह.स.चा. १ 

शे्रणीष्ट्रवहीन का.स. १ 

 

उपके्षरीय कायािलय, 

प्रर्खु कायिकारी 
अर्िकृिले िोकेको स्थान 

भकूम्प प्रभाष्ट्रवि 
बााँकी १७ श्विल्ला 

उपक्षरेीय प्रर्खु 

सहसश्वचव¸रा.प.प्र.प्र. १ 

रा.प.अनिं.प्र. क.अ. १ 

शे्रणीष्ट्रवहीन ह.स.चा. १ 

शे्रणीष्ट्रवहीन का.स. १ 

 

र्स.र्ड.ई.¸इश्वन्त्ि,र्स.,िन. 
१ 

शा.अ., रा.प.ि.ृप्र. १ 

इश्वन्त्िर्नयर, रा.प.ि.ृप्र. ४ 

रा.प.अनिं.प्र. क.अ. १ 

रा.प.अनिं.प्र.ना.स.ु १ 

शे्रणीष्ट्रवहीन ह.स.चा. १ 

शे्रणीष्ट्रवहीन का.स. १ 

 

प्रर्खु कायिकारी अर्िकृि 

२.१०.२ उपक्षरेीय कायािलयको सिंगठन सिंरचना  
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२.१०.३ राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण कर्िचारी दरबन्त्दी िेररि  

र्स.निं. पद दरबन्त्दी सिंख्या 
१ सश्वचव, रा.प.ष्ट्रवश्वशि  १ 

२ सह-सश्वचव, रा.प.प्रथर्, नेपाल प्रशासन  १० 

३ स.ुई., रा.प.प्रथर्, इश्वन्त्ि., र्सर्भल, ष्ट्रव. एण्ड आर .  १ 

४ स.ुई., रा.प .प्रथर्, इश्वन्त्ि., र्सर्भल, िनरल  १ 

५ स ु.ई., रा.प .प्रथर्, इश्वन्त्ि., र्सर्भल, हाइवे १ 

६ उप-सश्वचव, रा.प.दद्विीय, नेपाल प्रशासन, सा.प्र.  ५ 

७ उपसश्वचव, रा.प.दद्विीय, न्त्याय  १ 

८ उपसश्वचव, रा.प.दद्विीय, नेपाल प्रशासन,लेखा  १ 

९ उपसश्वचव, रा.प.दद्विीय, नेपाल प्रशासन,रािि  १ 

१० र्स.र्ड.ई.,रा.प.दद्विीय,ने.इश्वन्त्ि.,र्सर्भल, िनरल  ८ 

११ र्स.र्ड.ई., रा.प.दद्विीय, ने. इश्वन्त्ि.,र्सर्भल, ष्ट्रव.आर.  ३ 

१२ र्स.र्ड.ई., रा.प.दद्विीय, ने. इश्वन्त्ि.,र्सर्भल, हाइवे १ 

१३ प्र.परुाित्व अर्िकृि, रा.प.दद्विीय, श्वशक्षा, परुाित्व  १ 

१४ उपसश्वचव, रा.प.दद्विीय, आ.यो.िथा ि्याङ्क  १ 

१५ प्रर्खु नापी अर्िकृि, रा.प.दद्विीय, ने.ई.,नापी  १ 

१६ सर्ािशास्त्री,  रा.प.दद्विीय, नेपाल ष्ट्रवष्ट्रवि  १ 

१७ शाखा अर्िकृि, रा.प.ििृीय, प्रशासन, सा.प्र.  १७ 

१८ लेखा अर्िकृि, रा.प.ििृीय, प्रशासन, लेखा  १ 

१९ शाखा अर्िकृि, रा.प.ििृीय, प्रशासन, रािि  १ 

२० ि्याङ्क अर्िकृि, रा.प.ििृीय, आ.यो. िथा ि्याङ्क  २ 

२१ इश्वन्त्िर्नयर, रा.प.ििृीय, ने.इ.,र्सर्भल, िनरल  २२ 

२२ इश्वन्त्िर्नयर, रा.प.ििृीय, ने.इ.,र्सर्भल, ष्ट्रव. एण्ड आर.  ५ 

२३ इश्वन्त्िर्नयर, रा.प.ििृीय, ने.इ.,र्सर्भल, स्यार्नटरी १ 

२४ इश्वन्त्िर्नयर, रा.प.ििृीय, ने.इ.,र्सर्भल,इररगेशन १ 

२५ नापी अर्िकृि, रा.प.ििृीय, ने.इ.,र्सर्भल, सभे  २ 

२६ इश्वन्त्िर्नयर, रा.प.ििृीय, ने.इ.,र्सर्भल, श्वियोलोिी १ 

२७ इश्वन्त्िर्नयर, रा.प.ििृीय, ने.इ.,र्सर्भल, हाइवे १ 

२८ सर्ािशास्त्री, रा.प.ििृीय, ष्ट्रवष्ट्रवि  १ 

२९ अथिशास्त्री, रा.प.ििृीय, ष्ट्रवष्ट्रवि  १ 

३० र्नोष्ट्रवज्ञानवेत रा, रा.प.ि.ृ, नेपाल श्वशक्षा, र्नोष्ट्रवज्ञान  १ 

३१ परुाित्व अर्िकृि, रा.प.िरृ्िय, नेपाल श्वशक्षा परुाित्व २ 

३२ IT. Engineer, रा.प.ििृीय, ष्ट्रवष्ट्रवि  २ 

३३ कम््यटुर अपरेटर, रा.प.अनिं.प्रथर्., ष्ट्रवष्ट्रवि  ४० 

३४ नायव सबु्बा, रा.प.अनिं प्रथर्, नेपाल प्रशासनरसा.प्र.  १५ 

३५ नायव सबु्बा, रा.प.अनिं प्रथर्, नेपाल न्त्याय  १ 

३६ लेखापाल, रा.प.अनिं प्रथर्, नेपाल प्रशासनरलेखा  १ 
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३७ सभेक्षक, रा.प.अनिं.प्र, ने.ई.,र्सर्भल, सभे  ६ 

३८ ि्याङ्क सहायक, रा.प.अनिं.प्र., आ.यो.िथा ि्याङ्क १ 

३९ ह.स.चा., शे्रणीष्ट्रवहीन  १८ 

४० कायािलय सहयोगी, शे्रणीष्ट्रवहीन  २६ 

िम्र्ा २०७ 
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२.११ पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी आयोिना कायािन्त्वयन सिंरचना : 
२.११.१ ग्रार्ीण आवास, बस्िी ष्ट्रवकास, सावििर्नक भवन िथा सहरी पूवाििार पनुर्निर्ाण सम्बन्त्िी 

कायािन्त्वयन सिंरचना : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   नोटः  १) सावििर्नक भवन िथा स्वास््यसिंग सिंबश्वन्त्िि भवनहरुको पनुर्निर्ािणका साथै अन्त्य र्नकायबाट गररन े
भवन र्नर्ािणका लार्ग आवश्यक प्राष्ट्रवर्िक सहयोग उपलब्ि गराउने श्विम्रे्वारी सहरी ष्ट्रवकास 
र्न्त्रालय अन्त्िगिि केन्त्रीय आयोिना कायािन्त्वयन इकाईको रहनेछ । 

२) ग्रार्ीण आवासिफि को प्राष्ट्रवर्िक सहयोग, र्नरीक्षण र प्रर्ाणीकरण यस इकाईले, िथा आवास अनदुान 
एविं स्थानीय पूवाििार पनुर्निर्ािण िफि को कायि सिंघीय र्ार्र्ला िथा स्थानीय ष्ट्रवकास र्न्त्रालय 
अन्त्िगििका आयोिना कायािन्त्वयन इकाईहरुले गनेछन ्। 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण केन्त्रीय कायािलय 

प्रर्खु कायिकारी अर्िकृि/सश्वचव 

ष्ट्रवषयगि आयोिना र्नदेशक सर्र्र्ि 

 

प्रार्िकरणका ष्ट्रवषयगि र्हाशाखा प्रर्खु–आयोिना सिंयोिक 

सर्न्त्वय, र्नदेशन र अनगुर्न 

कायािन्त्वयन र रेखदेख 

अश्वख्ियारी र बिेट 
र्नकासा 

सर्न्त्वय, िनशश्वि 
व्यवस्थापन िथा 

अनगुर्न 

 

सहरी ष्ट्रवकास िथा भवन र्नर्ािण ष्ट्रवभाग 

र्हार्नदेशक 

सर्न्त्वय, सहिीकरण र 
िनशश्वि व्यवस्थापन 

सहरी ष्ट्रवकास िथाभवनर्नर्ािण 
र्डर्भिन कायािलय 

 

र्डर्भिन प्रर्खु 

सर्न्त्वय सहरीकरण र 
िनशश्वि व्यवस्थापन 

सहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालय 

र्िंरी/सश्वचव 

आवास, बस्िी ष्ट्रवकास, सावििर्नक भवन िथा सहरी पूवाििार पनुर्निर्ािण श्विल्ला 
आयोिना  

 

कायािन्त्वयन ईकाई 

 

आयोजना प्रमुख 

ग्रार्र्णआवास पनुर्निर्ािण 
शाखा 

 

उपआयोिना प्रर्खु 

सहरी आवास, सहरी 
पूवाििार िथा बस्िी  
पनुर्निर्ािण शाखा 

उपआयोिना प्रर्खु 

सावििर्नक भवन 
पनुर्निर्ािण शाखा 

उपआयोिना प्रर्खु 

आवास, बस्िी ष्ट्रवकास, सावििर्नक भवन िथा सहरी पूवाििार पनुर्निर्ािण केश्वन्त्रय 
आयोिना कायािन्त्वयन इकाई 

 

आयोिना र्नदेशक—रा.प. प्रथर् शे्रणी (प्राष्ट्रवर्िक) 

 

ग्रार्ीणआवास पनुर्निर्ािण 
शाखा 

 

उपआयोिना र्नदेशक 

सावििर्नक भवन 
पनुर्निर्ािण शाखा 
 

उपयोिना 
र्नदेशक 

 

 

सहरी आवास, सहरी पूवाििार 
िथा बस्िी पनुर्निर्ािण शाखा 

 

उपआयोिना र्नदेशक 
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२.११.२ आवास, अनदुान िथा ग्रार्ीण पूवाििार पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी कायािन्त्वयन सिंरचना : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नोटः  १) ग्रार्ीण आवासिफि को अनदुान ष्ट्रविरण गने र गाष्ट्रवस िहको ग्रार्ीण पूवाििार पनुर्निर्ािण कायिर्ा 
प्राष्ट्रवर्िक सहयोग र र्नरीक्षण कायि यस इकाईको हनुेछ भने ग्रार्ीण आवासका लार्ग प्राष्ट्रवर्िक सहयोग 
र र्नरीक्षण सहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालय अन्त्िगििको आयोिना कायािवन्त्यन इकाईको हनुेछ । 

ग्रार्ीणआवास अनदुान िथा ग्रार्ीण पूवाििार पनुर्निर्ाण केन्त्रीय 
आयोिना कायािन्त्वयन इकाई 

आयोिना र्नदेशक —रा.प.प्रथर् शे्रणी (प्राष्ट्रवर्िक) 
 

 

आवास अनदुान व्यवस्थापन शाखा 
 

उपआयोिना र्नदेशक 

आवास अनदुान व्यवस्थापन 
शाखा 

उपआयोिना र्नदेशक 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण 

केन्त्रीय कायािलय 

प्रर्खु कायिकारी अर्िकृि/सश्वचव 

सिंघीय र्ार्र्ला िथा स्थानीय ष्ट्रवकास 
र्न्त्रालय 

 

र्िंरी/सश्वचव 

 

स्थानीयपूवाििार िथा कृष्ट्रष सडक ष्ट्रवभाग 

र्हार्नदेशक 

सर्न्त्वय र अनगुर्न 

सर्न्त्वय र सहरीकरण 

सर्न्त्वय, िनशश्वि व्यवस्थापन 
िथा अनगुर्न 

कायािन्त्वयन र 
रेखदेख 

सर्न्त्वय, सहिीकरण र 
िनशश्वि व्यवस्थापन 

सर्न्त्वय, सहिीकरण र 
िनशश्वि व्यवस्थापन 

अश्वख्ियारी र बिेट र्नकाशा 

श्विल्ला ष्ट्रवकास सर्र्र्ि 

श्विल्ला प्राष्ट्रवर्िक कायािलय 

श्विल्ला प्राष्ट्रवर्िक प्रर्खु 

ष्ट्रवषयगि आयोिना र्नदेशक सर्र्र्ि 

 

प्रार्िकरणका ष्ट्रवषयगि र्हाशाखा–प्रर्खु आयोिना सिंयोिक 

आवास अनदुान 
व्यवस्थापन शाखा 
श्विल्ला उपआयोिना 

प्रर्खु 

ग्रार्ीण पूवाििार पनुर्निर्ािण 
शाखा 

श्विल्ला उपआयोिना प्रर्खु 

 

 

 

ग्रार्ीण आवास अनदुान िथा ग्रार्ीण पूवाििार 
पनुर्निर्ािण श्विल्ला कायािन्त्वयन इकाई 

श्विल्ला आयोिना प्रर्खु 
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२.११.३ श्वशक्षा क्षरेसिंग सम्बश्वन्त्िि पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी कायािन्त्वयन सिंरचना : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नोटः १) ष्ट्रवद्यालय भवनहरुको पनुर्निर्ािण कायि सम्भव भएसम्र् स्थानीय ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सर्र्र्ि र्ाफि ि 
कायािन्त्वयन गराइनेछ र त्यसका लार्ग उश्वल्लश्वखि श्विल्ला कायािन्त्वयन इकाईले स्थानीय श्रोि केन्त्र 
र्ाफि ि प्राष्ट्रवर्िक सहयोग िथा प्राष्ट्रवर्िक र्नरीक्षण गने व्यवस्था र्र्लाउनेछ । 

 २) ष्ट्रवद्यालय बाहेकका श्वशक्षण सिंस्थाका भवनहरुको पनुर्निर्ािण कायि उश्वल्लश्वखि आयोिना कायािन्त्वयन 
इकाईको प्राष्ट्रवर्िक सहयोग र र्नरीक्षणर्ा सम्बश्वन्त्िि श्वशक्षण सिंस्थाहरु र्ाफि ि कायािन्त्वयन 
गराइनेछ। 

श्वशक्षा र्न्त्रालय 

र्िंरी/सश्वचव 

श्वशक्षा ष्ट्रवभाग 

र्हार्नदेशक 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण केन्त्रीय कायािलय 

 

प्रर्खु कायिकारी अर्िकृि/सश्वचव 

ष्ट्रवषयगि आयोिना र्नदेशक सर्र्र्ि 

 

प्रार्िकरणका ष्ट्रवषयगि र्हाशाखा प्रर्खु–आयोिना सिंयोिक 

समन्वय, ननरे्दशन र अनगुमन 

कायािन्त्वयन र रेखदेख 

अख्तियारी र बजेट 
ननकासा 

सर्न्त्वय, िनशश्वि 
व्यवस्थापन िथा 

अनगुर्न 

सर्न्त्वय, 

सहिीकरण र 
िनशश्वि 
व्यवस्थापन 

श्विल्ला श्वशक्षा कायािलय 

र्डर्भिन प्रर्खु 

सर्न्त्वय, सहरीकरण 
र िनशश्वि 
व्यवस्थापन 

सर्न्त्वय र सहिीकरण 

 

ष्ट्रवद्यालय िथा श्वशक्षण सिंस्था भवन पनुर्निर्ािण केन्त्रीय आयोिना कायािन्त्वयन ईकाई 

 

आयोिना र्नदेशक 

ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण शाखा 
 

उपआयोिना र्नदेशक 

अन्त्य श्वशक्षण सिंस्था भवन पनुर्निर्ािण शाखा 
 

उपआयोिना र्नदेशक 

 

ष्ट्रवद्यालय िथा श्वशक्षण सिंरचना भवन पनुर्निर्ािण श्विल्ला आयोिना कायािन्त्वयन इकाई 

 

आयोिना प्रर्खु 

ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण शाखा 
उपआयोिना प्रर्खु 

अन्त्य श्वशक्षण सिंस्था भवन पनुर्निर्ािण शाखा 
उपआयोिना प्रर्खु 
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२.११.४ सिंस्कृर्ि िथा पयिटन पूवाििारसिंग सम्बश्वन्त्िि पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी कायािन्त्वयन सिंरचना : 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नोटः १)  सिंस्कृर्ि, पयिटन िथा नागररक उड्डयन र्न्त्रालय एविं ष्ट्रवभागहरु अन्त्िगिि श्विल्ला िथा स्थानीय िहर्ा 
रहने कायािलयहरुले पनुर्निर्ािणसिंग सम्बश्वन्त्िि स्थानीय कायािन्त्वयन इकाईहरुलाई िनशश्वि व्यवस्थापन गने 
कायिर्ा सहयोग परु् याउनेछन ्। 

२) पयिटन िथा सिंपदा सिंरक्षण सिंबन्त्िी कायिहरु नगरपार्लका क्षेरर्भरका हकर्ा सम्भव भए सम्र् सम्बश्वन्त्िि 
नगरपार्लकाहरु र्ाफि ि नै सिंचालन गररनेछन ्। 

 

सिंस्कृर्ि, पयिटन िथा नागररक 
उड्डयन र्न्त्रालय 

र्िंरी/सश्वचव 

पयिटन एविं परुाित्व ष्ट्रवभागहरु 

र्हार्नदेशकहरु 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण केन्त्रीय कायािलय 

प्रर्खु कायिकारी अर्िकृि/सश्वचव 

ष्ट्रवषयगि आयोिना र्नदेशक सर्र्र्ि 

 

प्रार्िकरणका ष्ट्रवषयगि र्हाशाखा प्रर्खु–आयोिना सिंयोिक 

सर्न्त्वय, र्नदेशन र अनगुर्न 

कायािन्त्वयन र रेखदेख 

अश्वख्ियारी र बिेट र्नकासा 

सर्न्त्वय, िनशश्वि 
व्यवस्थापन िथा 

अनगुर्न 

सर्न्त्वय, सहिीकरण र 
िनशश्वि व्यवस्थापन 

पयिटन एविं परुाित्व सिंबन्त्िी स्थानीय 
कायािलय  

र्डर्भिन प्रर्खु 

सर्न्त्वय, सहरीकरण 
र िनशश्वि 
व्यवस्थापन 

सिंस्कृर्ि िथा पयिटन पूवाििार पनुर्निर्ािण केन्त्रीय आयोिना कायािन्त्वयन इकाई 

 

 

आयोिना र्नदेशक 

सम्पदा सिंरक्षण िथा पनुर्निर्ािण शाखा 
 

 

उपआयोिना र्नदेशक 

पयिटन पूवाििार पनुर्निर्ािण शाखा 
 

उपआयोिना र्नदेशक 

 

सिंस्कृर्ि िथा पयिटन पूवाििार पनुर्निर्ािण स्थार्नय आयोिना कायािन्त्वयन इकाई 

 

आयोिना प्रर्खु 

 

सम्पदा सिंरक्षण िथा पनुर्निर्ािण शाखा 
 

उपआयोिना प्रर्खु 

 

पयिटन पूवाििार पनुर्निर्ािण शाखा 
 

उपआयोिना प्रर्खु 
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पररच्छेद् -३ 

नीर्िगि, कानूनी एविं िनशश्वि व्यवस्था 

३.१ नीर्िगि व्यवस्था  

३.१.१ राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना नीर्ि, २०७२ 

    वििर्ान पसु्िाका र्नश्वम्ि अष्ट्रहलेसम्र्कै सबैभन्त्दा ठूलो चनुौिीका रुपर्ा रहेको 
ष्ट्रवनाशको अवस्थाबाट पार पाउन सविप्रथर् पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपनाको लार्ग नीर्िगि 
रुपर्ा स्पि हनु िरुरी र्थयो । यस पक्षलाई र्बचार गरेर प्रार्िकरणले ित्कालै राष्ट्रिय 
पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना नीर्ि सम्बन्त्िर्ा सरोकारवालाहरुसिंग बहृि ् छलफल अगार्ड 
बढायो । पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपनाका सम्बन्त्िर्ा प्रार्िकरणले 'अझ राम्रो र बर्लयो 
बनाऔ िं (Build Back Better)' भन्ने र्सद्धान्त्िलाई आत्र्साि ् गदै 'सवु्यवश्वस्थि एविं सरुश्वक्षि 
बस्िी िथा सर्दृ्ध सर्ािको स्थापना’  गने दूरदृष्ट्रि अगार्ड सार् यो । नयााँ, आिरु्नक र सनु्त्दर 
गाउाँ, बस्िी र नगरहरुको ष्ट्रवकास गदै नेपालले भकूम्प पश्चाि ्को पनुर्निर्ािणका साथ साथै 
नवर्नर्ािणको ढोका खोल्न ुपछि भन्ने र्ान्त्यिाका साथ प्रार्िरकण स्थापना भएको दईु र्ष्ट्रहना 
र्भरै र्र्र्ि २०७२ फागनु २ गिे राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना नीर्ि, २०७२ िारी 
गररयो।  

   आफ्नै र्ौर्लक परम्परा, सिंस्कृर्ि र िीवन शैलीलाई आत्र्साि ्गने खालका घर िथा 
बस्िीहरुको र्डिाइन िथा भौगोर्लक बनावटसाँग र्र्ल्दो र प्राकृर्िक ष्ट्रवपद् बाट बचाउने गरी 
सरुश्वक्षि घरहरुको र्नर्ािण अथािि 'सिंस्कृर्ि र प्रकृर्ि सहुाउाँदो घर िथा बस्िीहरुको र्नर्ािण’ 

गने सोच उि नीर्िले अगार्ड सारेको छ । उि नीर्िले हाम्रा स्थानीय स्रोि, सािन, श्रर् र 
सीपको अर्िकिर् प्रयोग गने कुरालाई प्राथर्र्किा ददएको छ भने सघन एविं एकीकृि बस्िी 
ष्ट्रवकासका साथै आर्थिक पनुस्थािपना एविं सार्ाश्विक ष्ट्रवकासर्ा सरे्ि त्यश्वत रकै िोड ददएको 
छ।  

३.१.२ कायािन्त्वयन प्रष्ट्रक्रया िथा सिंस्थागि सिंरचना 

स्वायत र र्नकायका रुपर्ा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको स्थापना गरी पनुर्निर्ािण 
िथा पनुस्थािपना कायिलाई सिंयोिन र ददशा र्नदेश गने व्यवस्थाका साथ “भकूम्पबाट 
प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी ऐन, २०७२” िारी भएको पररप्रके्ष्यर्ा पनुर्निर्ािण 
सम्बन्त्िी कायिको सिंस्थागि सिंरचना िथा कायािन्त्वयन प्रष्ट्रक्रया िय गनुि आवश्यक र्थयो । 
ष्ट्रवर्भन्न र्लुकुर्ा यस प्रकारका ष्ट्रवपद् पश्चाि ्को पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना कायि सम्बन्त्िी 
अनभुव, र्ौर्लक ष्ट्रवशेषिा र सिंस्थागि क्षर्िालाई हेदाि हाम्रो िस्िो र्लुकुर्ा यर्ि ठूलो 
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र्ाराको पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना कायि कुनै र्नकायको एकल प्रयासबाट सम्भव 
नदेश्वखएकोले सरकारका सम्पूणि सिंयन्त्रहरुलाई उनीहरुको कायिक्षेरका आिारर्ा पररचालन 
गने सोचकासाथ पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी सिंस्थागि सिंरचना र कायािन्त्वयन ष्ट्रवर्ि ियार पाररयो । 
यस अविारणा अनरुुप नेपाल सरकारको कायिष्ट्रवभािन र्नयर्ावली अनरुुप िोष्ट्रकएका कायि 
क्षेर रहेका र्न्त्रालय, ष्ट्रवभाग एविं र्नकायहरुलाई िि ्िि ्क्षेरको पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना 
कायिको कायािन्त्वयन गने गरी श्विम्रे्वारी िोष्ट्रकएको छ भने प्रार्िकरण र र्ािहि स्थापना 
गररने कायािलयहरुलाई पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना सम्बन्त्िी योिनाहरुको ियारी, 
प्राथर्र्कीकरण, अनगुर्न, रू्ल्यािंकन, ष्ट्रवत रीय स्रोि व्यवस्थापन, अन्त्िर र्नकायगि एविं 
अन्त्िरािष्ट्रिय दाि ृर्नकाय िथा अन्त्य साझेदार सिंस्थाहरुसाँगको सर्न्त्वय र सहिीकरण, क्षर्िा 
ष्ट्रवकास, नष्ट्रवनिर् सोचको ष्ट्रवकास र प्रयोग, िथा सर्ग्र पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना कायिको 
नेितृ्वदायी भरू्र्का ददने गरी व्यवस्था गररएको छ । उि व्यवस्था अनसुार पनुर्निर्ािण िथा 
पनुस्थािपना सम्बन्त्िी सबैभन्त्दा बढी कायिक्षेर रहेका सहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालय, सिंघीय र्ार्र्ला 
िथा स्थानीय ष्ट्रवकास र्न्त्रालय, श्वशक्षा र्न्त्रालय, एविं सिंस्कृर्ि, पयिटन िथा नागररक उड्डयन 
र्न्त्रालय गरी चारवटा र्न्त्रालयहरुर्ा ष्ट्रवभागीय हैर्सयिर्ा रहने गरी चार वटा केन्त्रीय 
आयोिना कायािन्त्वयन इकाईहरुको स्थापना गररएको छ भने अन्त्य ष्ट्रवर्भन्न र्न्त्रालय अन्त्िगिि 
ष्ट्रवशेष कायािन्त्वयन इकाई र्ाफि ि कायि अगार्ड बढाइएको छ ।  

३.२ पञ्चवषीय पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना सम्बन्त्िी योिनाको खाका 

पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना सम्बन्त्िी कायिका लार्ग नीर्िगि एविं सिंस्थागि व्यवस्था 
अनरुुप ऐनद्वारा िोष्ट्रकएको पााँच वषिको सर्यावर्िर्भर उि कायि सम्पादन गने गरी वाष्ट्रषिक 
एविं आवर्िक लक्ष्य सष्ट्रहिको पञ्चवषीय पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना सम्बन्त्िी योिनाको 
खाका ियार गने सोचका साथ ष्ट्रवर्भन्न सरोकारवाला र्नकायहरुसाँग व्यापक छलफल 
गररयो। अत्यन्त्ि ठूलो िनराशी र ष्ट्रवज्ञिा सरे्ि आवश्यक पने पनुर्निर्ािण कायिका र्नश्वम्ि 
यस प्रकारको योिना ियार पादाि हार्ीलाई सहयोग परु् याउन ेअन्त्िरािष्ट्रिय सर्दुायको प्रत्यक्ष 
सिंलग्निा र सहभार्गिा आवश्यक हनुे कुरालाई ध्यानर्ा राख्दै ष्ट्रपर्डएनएको ियारीर्ा सहयोग 
गने दाि ृ र्नकायहरुसाँगको सहकायिर्ा प्रार्िकरणले आफ्नो स्थापनाको पााँच र्ष्ट्रहनार्भरर्ा 
र्र्र्ि २०७३ वैशाख ३० गिे उि पञ्चवषीय योिनाको खाका ियार पारी सावििर्नक 
गर् यो। पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना सम्बन्त्िी नीर्िगि व्यवस्था, सिंस्थागि सिंरचनाको खाका, 
िनशश्वि व्यवस्थापन, ष्ट्रवत रीय योिना, अनरु्गन िथा रू्ल्यािंकन सम्बन्त्िी व्यवस्था सष्ट्रहिको 
प्रथर् खण्ड एविं पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना सम्बन्त्िी कायिका ष्ट्रवर्भन्न २१ वटा क्षेरका 
क्षेरगि योिनाहरु सष्ट्रहिको दद्विीय खण्ड रहेको उि पञ्चवषीय योिनाको खाकाले भकूम्प 
पश्चािको पनुर्निर्ािणका र्नश्वम्ि नेपाल सरकारका ष्ट्रवर्भन्न र्न्त्रालय, ष्ट्रवभाग एविं र्नकायहरु, 

अन्त्िरािष्ट्रिय दाि ृर्नकायहरु, ष्ट्रवर्भन्न राष्ट्रिय िथा अन्त्िरािष्ट्रिय गैरसरकारी सिंस्थाहरु, र्निी क्षरे 
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िथा अन्त्य सम्पूणि सरोकारवाला र्नकाय, सिंस्था िथा व्यश्विहरुलाई स्पि र्ागिश्वचर प्रदान 
गरेको छ । उि योिनाको कायािन्त्वयनका र्नश्वम्ि कररव ८ सय ३८ अबि रुपैयााँ आवश्यक 
पने आिंकलन गररएको छ ।  

३.३ कानूनी व्यवस्था  

 भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी ऐन, २०७२, राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण 
िथा पनुस्थािपना नीर्ि,  २०७२ र पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना सम्बन्त्िी पञ्चवषीय योिनाको 
खाका अनरुुप कायािन्त्वयन प्रष्ट्रक्रयालाई रिू गर्िर्ा अगार्ड बढाउाँदै सर्यरै् कायि सम्पादन 
गनिका र्नश्वम्ि प्रार्िकरणले देहायका र्नयर्ावली, कायिष्ट्रवर्ि िथा र्नदेश्वशकाहरु ियार पारी 
कायािन्त्वयनर्ा ल्याएको छ । 

१) भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी र्नर्यवाली, २०७२   
२) भकूम्पबाट क्षर्िग्रस्ि भएका र्निी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण सम्बन्त्िी 

कायिष्ट्रवर्ि, २०७२   
३) भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािणको लार्ग वािावरणीय प्रभाव रू्ल्याङ्कन 

सम्बन्त्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२  
४) भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािणको लार्ग िग्गा प्रार्प्त सम्बन्त्िी कायिष्ट्रवर्ि, 

२०७२  
५) भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि व्यश्विको पनुवािस िथा स्थानान्त्िरणको लार्ग वनक्षेरको िग्गा 

उपलब्ि गराउने सम्बन्त्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२    
६) भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि व्यश्विको नार्र्ा िग्गा दिाि गने सम्बन्त्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ 

७) भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी सावििर्नक खररद कायिष्ट्रवर्ि, 

२०७२  
८) पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैरसरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्त्िी कायिष्ट्रवर्ि, 

२०७२ 

९) अस्थायी आवास र्नर्ािण िथा र्निी आवास अनदुान ष्ट्रविरण सम्बन्त्िी कायिर्ा 
स्थानीय स्वयिंसेवक पररचालन सम्बन्त्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७३  

१०) पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना सम्बन्त्िी गनुासो व्यवस्थापन कायिष्ट्रवर्ि, २०७२  
११) िालीर् सञ्चालन िथा व्यवस्थापन र्नदेश्वशका, २०७३ 

१२) राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, पनुर्निर्ािण कोष व्यवस्थापन िथा सञ्चालन कायिष्ट्रवर्ि, 

२०७३ 

१३) पनुर्निर्ािण सार्दुाष्ट्रयक सर्र्र्ि गठन सम्बन्त्िी र्नदेश्वशका, २०७३ 

१४) राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण पनुरावेदन कायिष्ट्रवर्ि, २०७३ 
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३.४ िनशश्वि व्यवस्था : 

पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना सम्बन्त्िी योिनाको खाका, स्वीकृि सिंगठन सिंरचना िथा 
कानूनी व्यवस्था अनरुुप पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना सम्बन्त्िी कायिलाई अगार्ड बढाउनका 
र्नश्वम्ि आवश्यक पने सबैभन्त्दा र्हत्वपूणि पक्ष भनकेो सर्ग्र िनशश्वि व्यवस्थापन नै हो । 
यस सम्बन्त्िर्ा प्रार्िकरणले ित्काल सिंगठन व्यवस्थापन सभेक्षण गरी र्र्र्ि २०७२ पषु 
२७ गिे आफ्नो सिंगठन सिंरचना िथा दरबन्त्दी स्वीकृि गर् यो। प्रार्िकरणको ऐनको 
व्यवस्था अनरुुप प्रार्िकरणलाई आवश्यक पने कर्िचारीहरु नेपाल सरकारले उपलब्ि 
गराउन ु पने, िर सरकारले र्नयर्र्ि दरबन्त्दीर्ा रहेका कर्िचारीहरुबाट प्रार्िकरणका लार्ग 
आवश्यक पने कर्िचारीहरुको व्यवस्था र्र्लाउन ुपने भएका कारण प्रार्िकरणर्ा चरणवद्ध 
रुपर्ा िनशश्वि व्यवस्थापन गनुिपने अवस्था रह्यो । िथाष्ट्रप सरकारले हालसम्र् िम्र्ा ९७ 
िना स्थायी कर्िचारीहरु उपलब्ि गराएको छ भने प्रार्िकरणले २८ िना करार सेवा 
अन्त्िगिि व्यवस्था गरेको छ । त्यस्िै प्रार्िकरणलाई आवश्यक पने ष्ट्रवज्ञ िनशश्विको 
व्यवस्थापन ष्ट्रवर्भन्न दाि ृसिंस्थाको सहयोगर्ा र्र्लाइएको छ ।  

िनशश्वि व्यवस्थापनर्ा प्रार्िरकणका लार्ग र्ार नभई पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना 
कायिसाँग सम्बश्वन्त्िि ष्ट्रवर्भन्न र्न्त्रालय अन्त्िगििका केन्त्रीय एविं श्विल्लास्िरीय आयोिना 
कायािन्त्वयन इकाईहरुर्ा सरे्ि ठूलो र्ारार्ा िनशश्वि व्यवस्थापन गनुिपने भएकोले सो 
सरे्ि आवश्यकिा अनसुार व्यवस्थापन गदै गररएको छ ।  

अिः नेपाल सरकारसाँग ित्कालर्ा उपलब्ि िनशश्विबाट र्ार उि कायिका 
लार्ग आवश्यक िनशश्वि पूर्िि हनु नसक्ने भएकाले करार सेवा अन्त्िगिि िनशश्वि व्यवस्था 
र्र्लाइएको छ । यसरी नेपाल सरकार एविं करार सेवार्ा गरी हालसम्र् प्रार्िकरणर्ा 
िम्र्ा १२५ िना, सहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालय अन्त्िगिि २७२८ िना, सिंघीय र्ार्र्ला िथा 
स्थानीय ष्ट्रवकास र्न्त्रालय अन्त्िगिि ४७६ िना, श्वशक्षा र्न्त्रालय अन्त्िगिि १६८ िना िथा 
सिंस्कृर्ि, पयिटन िथा नागररक उड्डयन र्न्त्रालय अन्त्िगिि ८३ िना गरी कूल िम्र्ा ३५७८ 
िना कर्िचारी िथा ष्ट्रवज्ञ िनशश्वि पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना कायिर्ा सिंलग्न छन ्। 

   प्रार्िकरणर्ा २०७३ आषाढ र्सान्त्िसम्र् भएको कर्िचारीहरुको स्वीकृि दरबन्त्दी र पदपूिीको 
अवस्था  

र्स.निं. पद दरबन्त्दी पदपूर्िि ररि 
१ सश्वचव, रा.प.ष्ट्रवश्वशि १ १ - 
२ सह-सश्वचव, रा.प.प्रथर्, नेपाल प्रशासन १० ९ १ 
३ स.ुई., रा.प.प्रथर्, इश्वन्त्ि., र्सर्भल, ष्ट्रव .एण्ड आर. १ १ - 
४ स.ुई., रा.प.प्रथर्, इश्वन्त्ि., र्सर्भल, िनरल १ १ - 
५ स.ुई., रा.प.प्रथर्, इश्वन्त्ि., र्सर्भल, हाइवे १ - १ 
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र्स.निं. पद दरबन्त्दी पदपूर्िि ररि 
६ उप-सश्वचव, रा.प.दद्विीय, नेपाल प्रशासन, सा.प्र. ५ ५ - 
७ उप-सश्वचव, रा.प.दद्विीय, न्त्याय १ १ - 
८ उपसश्वचव, रा.प.दद्विीय, नेपाल प्रशासन, लेखा १ १ - 
९ उपसश्वचव, रा.प.दद्विीय, नेपाल प्रशासन, रािि १ १ - 
१० र्स.र्ड.ई.,रा.प.दद्विीय,ने. इिंश्वन्त्ि., र्सर्भल, िनरल ८ ६ २ 
११ र्स.र्ड.ई., रा.प.दद्विीय,ने.इश्वन्त्ि.,र्सर्भल, ष्ट्रव.आर. ३ - ३ 
१२ र्स.र्ड.ई., रा.प.दद्विीय, ने. इिंश्वन्त्ि., र्सर्भल, हाइवे १ १ - 
१३ प्र.परुाित्व अर्िकृि, रा.प.दद्विीय, श्वशक्षा, परुाित्व १ १ - 
१४ उपसश्वचव, रा.प.दद्विीय, आ.यो. िथा ि्याङ्क १ १ - 
१५ प्रर्खु नापी अर्िकृि, रा.प.दद्विीय, ने.ई.,नापी १ १ - 
१६ सर्ािशास्त्री, रा.प.दद्विीय, नेपाल ष्ट्रवष्ट्रवि १ - १ 
१७ शाखा अर्िकृि, रा.प.ििृीय, प्रशासन, सा.प्र. १७ १५ २ 
१८ लेखा अर्िकृि, रा.प.ििृीय, प्रशासन, लेखा १ १ - 
१९ शाखा अर्िकृि, रा.प.ििृीय, प्रशासन, रािि १ - १ 
२० ि्याङ्क अर्िकृि, रा.प.ििृीय, आ.यो .िथा ि्याङ्क २ १ १ 
२१ इश्वन्त्िर्नयर, रा.प.ििृीय, ने.इ.,र्सर्भल, िनरल २२ १ २१ 
२२ इश्वन्त्िर्नयर, रा.प.ििृीय, ने.इ.,र्सर्भल, ष्ट्रव.एण्ड आर. ५ ४ १ 
२३ इश्वन्त्िर्नयर, रा.प.ििृीय, ने.इ., र्सर्भल, स्यार्नटरी १ १ - 
२४ इश्वन्त्िर्नयर, रा.प.ििृीय, ने.इ. , र्सर्भल, इररगेशन १ - १ 
२५ नापी अर्िकृि, रा.प.ििृीय, ने.इ.,र्सर्भल, सभे २ १ १ 
२६ इश्वन्त्िर्नयर, रा.प.ििृीय, ने.इ.,र्सर्भल, श्वियोलोिी १ - १ 
२७ इश्वन्त्िर्नयर, रा.प.ििृीय, ने.इ., र्सर्भल, हाइवे १ - १ 
२८ सर्ािशास्त्री, रा.प.ििृीय, ष्ट्रवष्ट्रवि १ - १ 
२९ अथिशास्त्री, रा.प.ििृीय, ष्ट्रवष्ट्रवि १ १ - 
३० र्नोष्ट्रवज्ञानवेत रा, रा.प.ि,ृ नेपाल श्वशक्षा, र्नोष्ट्रवज्ञान १ - १ 
३१ परुाित्व अर्िकृि, रा.प.िरृ्िय, नेपाल श्वशक्षा परुाित्व २ २ - 
३२ IT Engineer, रा.प.ििृीय, ष्ट्रवष्ट्रवि २ - २ 
३३ कम््यटुर अपरेटर, रा.प.अनिं.प्रथर्., ष्ट्रवष्ट्रवि ४० ४० - 
३४ नायव सबु्बा, रा.प.अनिं प्रथर्, नेपाल प्रशासन/सा.प्र. १५ १२ ३ 
३५ नायव सबु्बा, रा.प.अनिं प्रथर्, नेपाल न्त्याय १ १ - 
३६ लेखापाल, रा.प.अनिं प्रथर्, नेपाल प्रशासन/लेखा १ १ - 
३७ सभेक्षक, रा.प.अनिं.प्र, ने.ई.,र्सर्भल, सभे ६ - ६ 
३८ ि्याङ्क सहायक, रा.प.अनिं.प्र . ,आ.यो.िथा ि्याङ्क १ १ - 
३९ ह.स.चा., शे्रणी ष्ट्रवहीन १८ १६ २ 
४० कायािलय सहयोगी, शे्रणी ष्ट्रवहीन २६ २६ १ 
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पररच्छेद्-४ 

पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना कायिको र्नकायगि कायािन्त्वयन प्रगर्ि 

४.१ भकूम्प प्रभाष्ट्रवि आवास पनुर्निर्ािणको लगि सिंकलन कायिक्रर् : 

क) प्रथर् चरण (११ श्विल्ला—सम्पन्न भएको): ओखलढुङ्गा, र्सन्त्िलुी, रारे्छाप, दोलखा, रसवुा, 
नवुाकोट, िाददङ, र्सन्त्िपुाल्चोक, काभ्रपेलान्त्चोक, र्कवानपरु र गोरखा  

ख) दोस्रो चरण (३ श्विल्ला): काठर्ाण्डौ, भिपरु र लर्लिपरु  

ग) िेस्रो चरण (१७ श्विल्ला—ियारी शरुु): लम्िङु्ग, श्वचिवन, खोटाङ्ग, िनहुाँ, स्याङिा, पाल्पा, 
बागलङु, गलु्र्ी, सोलखुमु्व,ु, कास्की, पविि, म्याग्दी, अघािखााँची, नवलपरासी, भोिपरु, िनकुटा 
र सिंखवुासभा 

४.१.१ भकूम्पवाट प्रभाष्ट्रवि ११ श्विल्लाहरुको सवेक्षण ष्ट्रववरण 

 

 

श्विल्ला 
िम्र्ा पररवार सिंख्या, 
2068 को िनगणना 

अनसुार 

िम्र्ा सवेक्षण गररएको 
पररवार 

प्रर्िशि वषृ्ट्रद्ध 

ओखलढुिंगा 32,502 36,114 11.11 

र्सन्त्िलुी 57,581 64,913 12.73 

रारे्छाप 43,910 55,262 25.85 

दोलखा 45,688 70,496 54.30 

र्सन्त्िपुाल्चोक 66,688 90,083 35.08 

काभे 80,720 91,906 13.86 

नवुाकोट 59,215 75,454 27.42 

रसवुा 9,778 12,384 26.65 

िाददङ 73,851 86,381 16.97 

र्कवानपरु 86,127 88,461 2.71 

गोरखा 66,506 75,911 14.14 

िम्र्ा 622,566 747,365 20.05 
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४.१.२ भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि उपत्यकाका ३ र अन्त्य १७ श्विल्लाहरुको सवेक्षण ष्ट्रववरण  : 
 

श्विल्ला घर पररवार सिंख्या 
भिपरु 30,193 
लर्लिपरु 30,595 

काठर्ाडौँ 52,635 

िम्र्ा 1,13,423 

 

कर् प्रभाष्ट्रवि १७ श्विल्लाहरुका भकूम्प प्रभाष्ट्रवि घरपररवार सिंख्या - ९८,२४५ 

४.१.३ भेररष्ट्रफकेशन र्ोडेल र अवलम्बन गरेको ष्ट्रवर्ि  

क) भकूम्प प्रभाष्ट्रवि पररवारलाई ष्ट्रविरण गररएको पररचय-पर वा राहि वापि पन्त्ध्र 
हिार एविं न्त्यानो कपडा वापि दश हिार प्राप्त गने पररवारहरु 

ख) सिंघीय र्ार्र्ला िथा स्थानीय ष्ट्रवकास र्न्त्रालयले र्र्र्ि २०७३/३/१० देश्वख 
२०७३/३/२३ सम्र् १४ ददनको छूट दिाि गने अवर्ि सावििर्नक गरेको 
सूचना अनसुार भकूम्पष्ट्रपर्डि हौ भनी िोष्ट्रकएको ढााँचार्ा र्नवेदन र्ाग गररएको। 

ग) पनुः ११ ददनको सर्य अवर्ि (२०७३/४/३२ देश्वख २०७३/५/१० सम्र्)  
छूट दिाि गने अवर्ि िोष्ट्रकएको । 

घ) सबै घरपररवारहरुको अश्वन्त्िर् सूची प्रर्ाश्वणि गरी स्थानीय र्नकायवाट 
आर्िकाररक रुपर्ा केन्त्रीय ि्यािंक ष्ट्रवभागर्ा पठाउन ु पने । 

ङ) केन्त्रीय ि्यािंक ष्ट्रवभागले उि सूचीलाई श्विल्ला लगि सिंकलन व्यवस्थापन 
कायािलयर्ा पठाउने र सोही सूची सवेयरहरुले र्लई सम्बश्वन्त्िि घरहरुर्ा 
िानेछन।् यस सूचीर्ा नपरेका घरपररवारहरुको ष्ट्रववरण सिंकलन नगररने । 

च) पर्छल्लो सर्यावर्ि १३ ददन (भार  १३ गिे पर्छ छूट नर्लने भर्नएको) छूट 
दिािको लार्ग ददएको भए िापर्न लर्लिपरु श्विल्लाका सबै नगरपार्लकाहरुले 
सर्यरै् थप छूट ष्ट्रववरण प्राप्त भएको र भिपरु ६ न.पा. र्ध्ये ३ वटाको प्राप्त, 

काठर्ाण्डौ श्विल्लाको ११ र्ध्ये २ वटाको प्राप्त नभएको र ४ वटाको अपूणि 
ष्ट्रववरण प्राप्त भएको ।  

छ) पररणार् स्वरुप थप ईश्वन्त्िर्नयरहरु िथा सार्ाश्विक पररचालकहरुको िार्लर् 
सञ्चालन गनुि पने, सवेक्षणको सर्य सीर्ा बढ्ने र लागि सरे्ि बढ्न सक्ने 
देश्वखन्त्छ ।  
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४.१.४  श्विल्लाको लगि सिंकलन ियारी कायि (प्रर्िवेदन पेश गदािसम्र्को अवस्था)   

 

क) काठर्ाण्डौ उपत्यकाका ३ श्विल्लाहरुर्ा भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाहरुको लगि 
सभेक्षणर्ा पष्ट्रहले अवलम्बन गररएको भन्त्दा फरक कायिपद्धर्ि अपनाई 
भेररष्ट्रफकेशन र्ोडेल अनसुार  शीघ्र कायि सम्पन्न गनि कायियोिना सष्ट्रहि प्रस्िाव 
पेश गनि राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणबाट लेखी गएकोर्ा बिेट र कायियोिना 
केन्त्रीय ि्यािंक ष्ट्रवभागबाट प्राप्त हनु आएको। हाल सभेक्षण सम्पन्न भै लाभग्राही 
पष्ट्रहचान िथा आवास अनदुान सम्झौिाको लार्ग बैङ्कहरुको कायिक्षेर ष्ट्रवभािन 
भैरहेको छ। 

ख) भकूम्प अर्ि प्रभाष्ट्रवि ११ श्विल्लाको लगि सिंकलन कायिर्ा ष्ट्रवर्भन्न दाि ृर्नकायले 
सहयोग गरेका र्थए। 

ग) ११ श्विल्लार्ा भएको सम्पूणि ष्ट्रवस्ििृ खचि दाि ृ र्नकायबाट र्ाग गनिको लार्ग 
अथि र्न्त्रालयलाई र्लश्वखि पराचार गररएकोर्ा हालसम्र् प्राप्त नभएको अवस्था 
छ। 

घ) स्थानीय र्नकायबाट गररने खचिको हकर्ा र्न्त्रालय र ष्ट्रवि बैंक बीच भएको 
सम्झौिा अनसुार खचि भएको र सवेक्षण कायिर्ा हनुे अन्त्य खचि दाि ृर्नकायबाट 
व्यहोररएको छ । 

४.२ आवास अनदुान िथा र्निी क्षरे पनुर्निर्ािण  

क) र्निी आवास पनुर्निर्ािण अविारणा  

स्वर्नर्ािणको अबिारण अनरुुप प्रार्िकरणले आवास अनदुान िथा प्राष्ट्रवर्िक 
सहयोग उपलब्ि गराउने र िनिा आफैले सिंस्कृर्ि र प्रकृर्ि रै्री अझ राम्रो र 
बर्लयो आवास पनुर्निर्ािण गने अर्भयान चलाईएको छ ।  

र्ार्थ उश्वल्लश्वखि नीर्िगि, कानूनी, सिंस्थागि एविं ष्ट्रवत रीय व्यवस्थाका साथै 
प्रार्िकरणले ष्ट्रवगि साढे छ र्ष्ट्रहनाको अवर्िर्ा पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना कायिहरुको 
कायािन्त्वयनिफि  सरे्ि र्हत्वपूणि उपलश्वब्िहरु हार्सल गरेको छ ।  

भकूम्प पश्चािको पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना कायिर्ा सबैभन्त्दा र्हत्वपूणि एविं ठूलो 
ष्ट्रहस्साका रुपर्ा रहेको र्निी आवास पनुर्निर्ािण कायिलाई यस बीचर्ा सबैभन्त्दा बढी 
ध्यान ददइएको छ । नपेाल सरकारले अन्त्िरािष्ट्रिय दाि ृसर्दुायसाँग गरेको सम्झौिा 
अनरुुप ष्ट्रवस्ििृ घरिरुी सभेक्षण सम्पन्न नगररकन र्निी आवास अनदुान रकर् 
उपलब्ि गराउन नसष्ट्रकने भएकोले प्रार्िकरणले स्थापनाकालदेश्वख ष्ट्रवस्ििृ घरिरुी 
सभेक्षणलाई सवोपरी प्राथर्र्किार्ा राखी कायि गररआएको छ । 
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एकािफि  र्ौसर्ी पररवििनका कारण ष्ट्रहउाँद िथा वषािि ्को सर्यर्ा भकूम्प 
पीर्डिहरुले किकर िीवनयापन गनुिपने अवस्था र्सििना हनु े र अकोिफि  ष्ट्रवगिर्ा 
अस्थायी आवास र्नर्ािणका लार्ग उपलब्ि गराइएको १५ हिार रुपैयााँबाट अस्थायी 
आवास बने नबनेको सम्बन्त्िर्ा पयािप्त अनगुर्न हनु नसक्दा कर्िपय भकूम्प 
पीर्डिहरुले पाल वा टेन्त्टरै् बर्सरहेको श्वस्थर्ि रहन गयो । यस अवस्थाले सरकार 
िथा प्रार्िकरणलाई आवश्यक सर्य र्लएर योिनाबद्ध ढिंगले पनुर्निर्ािण िथा 
पनुस्थािपना सम्बन्त्िी कायि अगार्ड बढाउन पाउन े अवस्था भन्त्दा पर्न र्छटो आवास 
अनदुान रकर् ष्ट्रविरणको र्नश्वम्ि दबाबको श्वस्थर्ि रह्यो । दाि ृ र्नकायसाँग सरकारले 
गरेको सम्झौिा िोडेर िााँदा दाि ृर्नकायसाँग ष्ट्रविास गमु्न ेर अन्त्िरािष्ट्रिय सहयोग प्राप्त 
नहनुे भएकाले सम्झौिालाई र्नरन्त्िरिा ददनपुने भयो । यसरी पनुर्निर्ािण कायिर्ा 
अन्त्िरािष्ट्रिय सर्दुायको साथ एविं सहयोग र्लनपुने अवस्थालाई र्ध्यनिर गदै सरकार 
एविं प्रार्िकरणले रिू गर्िर्ा सभेक्षण कायि सम्पन्न गराउने र र्ौसर्ी पररवििन अनसुार 
पने प्रभावलाई वैकश्वल्पक उपायको अवलम्बन गरी व्यवस्थापन गनुिको ष्ट्रवकल्प रहेन। 

ख) ष्ट्रवस्ििृ घरिरुी सभेक्षण  

र्ार्थ उश्वल्लश्वखि पररश्वस्थर्िका बीच प्रार्िकरणले ष्ट्रवगिर्ा राष्ट्रिय योिना 
आयोगको नेितृ्वर्ा केन्त्रीय ि्यािंक ष्ट्रवभागद्वारा अगार्ड बढाइएको ष्ट्रवस्ििृ घरिरुी 
सभेक्षण कायिलाई रिू गर्िर्ा अगार्ड बढाउन पहलकदर्ी र्लयो । नेपाल सरकार र 
दाि ृर्नकायका बीच भएको सम्झौिा अनसुार ष्ट्रवस्ििृ घरिरुी सभेक्षणका लार्ग United 

Nations Organization for Project Services (UNOPS) ले आवश्यक पने िनशश्वि 
उपलब्ि गराउनपुने व्यवस्था भए बर्ोश्विर् प्रार्िकरणले सम्बद्ध र्नकायहरुलाई उि 
कायि र्छटो सम्पादन गराउन आवश्यक कायियोिना ियार पारी िनशश्वि पररचालन 
गनि र्नदेशन ददयो । िसको फलस्वरुप काठर्ाडौं उपत्यका बाहेकका भकूम्प अर्ि 
प्रभाष्ट्रवि ११ श्विल्लार्ा कररव १७ सय िना इश्वन्त्िर्नयरहरु पररचालन गररए । उि 
सभेक्षणलाई अर्भयानका रुपर्ा सञ्चालन गररयो । त्यसले गदाि कररव ८ र्ष्ट्रहना भन्त्दा 
बढी सर्य लाग्ने गरी योिना गररएको सभेक्षण कायिलाई चार र्ष्ट्रहना र्भरैर्ा सम्पन्न 
गररयो । उि सभेक्षणका क्रर्र्ा ७ लाख १७ हिार ७ सय १८ घरिरुीको 
फोटोहरु सष्ट्रहिको ि्यािंक सिंकलन गरी उि ि्यािंकलाई हाल प्रार्िकरणर्ा स्थापना 
गररएको सूचना प्रणाली (MIS) र्ा राश्वखएको छ । यसका र्ाध्यर्बाट र्डश्विटल 
प्रष्ट्रवर्िर्ाफि ि घरको क्षर्ि सम्बन्त्िी इश्वन्त्िर्नयररङ ष्ट्रववरणका साथै घरका चारैिफि  एविं 
भत्केका स्थानका फोटोहरु एविं क्षर्िग्रस्ि वा र्नर्ािणािीन घरको भौगोर्लक श्वस्थर्ि 
आददका बारेर्ा GIS प्रणाली र्ाफि ि हेनि र चेक िााँच गनि सष्ट्रकन्त्छ।  
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ग) लाभग्राहीको छनौट र अनदुान ष्ट्रविरण  

    र्ार्थ उश्वल्लश्वखि ष्ट्रवस्ििृ घरिरुी सभेक्षणर्ा प्राप्त सूचनाहरुलाई प्रार्िकरणको 
र्नदेशक सर्र्र्िद्वारा र्निािरण गररएको र्ापदण्डका आिारर्ा ष्ट्रवश्लषेण गदाि िम्र्ा ५ 
लाख ३३ हिार १ सय ८२ िना घरपररवारहरु दईु लाख रुपैयााँ र्निी आवास 
अनदुान प्राप्त गने सूचीर्ा परेका छन ् । उनीहरुको सूची सम्बद्ध गा.ष्ट्रव.स. िथा 
नगरपार्लकाहरुर्ा प्रकाशन गररसष्ट्रकएको छ । २०७३ साल असार र्सान्त्िसम्र् २ 
लाख ६० हिार ८ सय २८ लाभग्राही घरिनीहरुसाँग र्निी आवास अनदुान सम्झौिा 
गररसष्ट्रकएको छ भने ३५ हिार १ सय ४५ िना घरिनीको पष्ट्रहलो ष्ट्रकस्िा बराबरको 
५० हिार रुपैयााँ बैंक खािार्ा िम्र्ा भइसकेको छ । सरकारबाट प्राप्त भएको 
अनदुान, गैरसरकारी सिंस्थाको सहयोग र आफ्नै लगानी सरे्ि गरी कररव १० हिार 
भकूम्प प्रर्िरोिी घरहरु र्नर्ािणको प्रष्ट्रक्रयार्ा रहेका छन ् । भकूम्प प्रर्िरोिी घर 
र्नर्ािण कायिलाई थप सहि बनाउन ठाउाँ ठाउाँर्ा र्ोडेल घरहरु ियार पाने कार् पर्न 
िारी छ ।  

यसबीचर्ा सश्वचव ष्ट्रवहीन भएका कर्िपय गा.ष्ट्रव.स.हरुर्ा अर्िकृिस्िरका 
कर्िचारीहरुलाई सरे्ि सश्वचवका रुपर्ा श्विम्रे्वारी ददई खटाइएको छ । यस 
व्यवस्थाले यही आश्विन र्ष्ट्रहनार्भरै ११ श्विल्लाका सबै लाभग्राहीहरुसाँग अनदुान 
सम्झौिा भई पष्ट्रहलो ष्ट्रकस्िा रकर् उपलब्ि गराउन े गरी रिू गर्िर्ा कायि अगार्ड 
बढाइएको छ । 

िनिालाई उनीहरुको पायक पने स्थानरै् अनदुान सम्झौिा गने गरी सम्बश्वन्त्िि 
गा.ष्ट्रव.स. एविं नगरपार्लकाका वडा िहर्ा सो सम्बन्त्िी व्यवस्था र्र्लाइएको छ भन े
बैंष्ट्रकङ प्रणालीबाट सहि ढिंगले सहयोग रकर् उपलब्ि गराउनका र्नश्वम्ि क, ख र ग 
वगिका सम्पूणि बैंक िथा ष्ट्रवत रीय सिंस्थाका सबै शाखाहरुलाई पररचालन गनुिका साथै 
शाखा नभएका गाष्ट्रवसहरुका लार्ग उपयिु पायक पने स्थानहरुर्ा शाखा रष्ट्रहि बैंष्ट्रकङ 
सेवा वा घशु्वम्ि बैंष्ट्रकङ सेवा उपलब्ि गराउने गरी आवश्यक प्रष्ट्रक्रया अगार्ड बढाइएको 
छ । बैंष्ट्रकङ प्रणालीर्ाफि ि रकर् उपलब्ि गराउनका र्नश्वम्ि भकूम्प अर्ि प्रभाष्ट्रवि 
उश्वल्लश्वखि ११ श्विल्लार्ा रहेका ५९ (र्ििर पर्छ ५८ कायर्) वटा बैंक िथा ष्ट्रवत रीय 
सिंस्थाहरुसाँग प्रार्िकरणले सम्झौिा सम्पन्न गरी सम्पूणि गाष्ट्रवस िथा नगरपार्लकाहरु 
सरे्ट्ने गरी कायिक्षेर ष्ट्रवभािन गररसष्ट्रकएको छ । िनिालाई खािा खोल्नका लार्ग 
बैंकर्ा िाउन ुपने र पनुः रकर् प्राप्त गनि िान ुपने अवस्थाले दःुख कि हनुे भएकाले 
प्रार्िकरणर्ा रहेको सूचना प्रणालीका आिारर्ा सम्बश्वन्त्िि बैंकले लाभग्राहीहरुको 
एकर्षु्ठ खािा खोर्लददन े र लाभग्राही घरिनी िोष्ट्रकएको सर्यर्ा िोष्ट्रकएको बैंक 
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शाखार्ा सिंझौिापर, नागररकिा एिंव फोटो सष्ट्रहि गएपर्छ एकैचोटी पष्ट्रहलो ष्ट्रकस्िा 
रकर् प्राप्त गनि सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था र्र्लाइएको छ।  

हाम्रो सार्ाश्विक परम्पराका कारण कर्िपय घरिनीले घरिग्गा नार्सारी 
नगरेको अवस्था रहेको िथा छुट्टीर्भन्न भई अलग–अलग स्थानर्ा घर बनाई बसेको 
भएिा पर्न सम्बश्वन्त्िि सरकारी कायािलयर्ा गई अिंशवण्डा नगरेको अवस्था, एविं 
घरिग्गाको स्वार्र्त्व भएको घरपररवारको सदस्य ष्ट्रवदेशर्ा रहेको अवस्था िस्िा 
कुराहरुलाई दृष्ट्रिगि गदै उि अवस्थार्ा स्थानीय सििर्र्नका आिारर्ा आवास 
अनदुान उपलब्ि गराउने व्यवस्था र्र्लाइएको छ । यस्िै गरी लार्ो सर्यदेश्वख 
स्वबासी, गाउाँ एविं सहरी ब्लक, रैकर,  गठुी िस्िा प्रकृर्िका िग्गार्ा बसोबास 
गरररहेका िर िग्गा िनी दिाि प्रर्ाण पूिाि नभएका लाभग्राही घरिनीहरुको लार्ग 
िग्गा दिाि गनिका लार्ग िग्गा दिाि कायिष्ट्रवर्ि स्वीकृि गरी सो को कायािन्त्वयन 
आगार्ी कार्ििक र्सान्त्िसम्र् सम्पन्न गने गरी र्नदेशक सर्र्र्िद्वारा आवश्यक 
कायियोिना स्वीकृि गररएको छ। भकूम्पबाट क्षर्िग्रस्ि  भएका र वास्िष्ट्रवक 
सकुुम्बासीका रुपर्ा रहेका लाभग्राही घरिनीहरुका लार्ग िग्गा व्यवस्था सष्ट्रहि 
आवास अनदुान सहयोग उपलब्ि गराउनका लार्ग आवश्यक ष्ट्रवर्ि िथा प्रष्ट्रक्रया 
अगार्ड बढाउने र्नणिय गररएको छ। र्ार्थ उश्वल्लश्वखि िग्गासाँग सम्बश्वन्त्िि सर्स्या 
लगायिका कारणबाट असार र्सान्त्िसम्र् कररव १ लाख िरिनीहरुले आवास 
अनदुान पाउन ु पने भनी गनुासो फारार् भरी सम्बश्वन्त्िि गा.ष्ट्रव.स. िथा 
नगरपार्लकाहरुर्ा गनुासो दिाि गराएको अवस्था छ। एउटै घरर्ा अिंश्वशयार िेरै भएर 
पर्न एउटै घरर्ा बसेको अवस्थार्ा त्यस्िा अिंश्वशयार सबैले आवास अनदुान पाउन ुपने 
भनी दाबी गरेको भएिा पर्न त्यस्िो अवस्थार्ा एउटा र्ार घरका लार्ग अनदुान 
उपलब्ि गराइने िथा एक भन्त्दा बढी घर भई कुनै एक घर बस्न योग्य भएर्ा अन्त्य 
घरका लार्ग अनदुान उपलब्ि नगराइने व्यवस्था रहेको एविं कर्िपय पररवारहरु एकै 
घरर्ा बसी छुट्टीर्भन्न भई अिंशबण्डा भइसकेको भन्न े दाबी गरेको अवस्थाका कारण 
थप अनदुान पाउन ु पने भनी गनुासो दिाि गराइएको हुाँदा गनुासोको र्ारा बढेको 
देश्वखन्त्छ ।  

कर्िपय अवस्थार्ा सभेक्षणको ि्यािंक कम््यटुर प्रष्ट्रवर्िबाट पठाउाँदा इन्त्टरनेट 
कनेश्वक्टर्भटीको सर्स्याले वा अन्त्य कारणले लाभग्राहीको नार् छुटेको देश्वखन्त्छ । 
िनुसकैु कारणले भए पर्न गा.ष्ट्रव.स. वा नगरपार्लकार्ाफि ि प्राप्त भएका गनुासोहरुलाई 
प्रार्िकरणले सम्बोिन गने गरी गनुासो सनुवुाई सम्बन्त्िी कायिष्ट्रवर्ि स्वीकृि गरी 
गनुासो सनुवुाई सम्बन्त्िी व्यवस्था र्र्लाइएको छ । यसका लार्ग गाष्ट्रवस िहर्ा 
गा.ष्ट्रव.स. सश्वचवको सिंयोिकत्वर्ा सार्ाश्विक पररचालक िथा सम्बश्वन्त्िि वडा नागररक 
र्ञ्चका अध्यक्ष रहन े सर्र्र्िबाट, श्विल्ला िहर्ा प्रश्विअको सिंयोिकत्वर्ा गदठि 
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सर्र्र्िबाट र प्रार्िकरण िहर्ा प्रार्िकरणका कायिकारी सर्र्िका सदस्य सिंयोिक 
रहने सर्र्र्िबाट गनुासो सनुवुाई गने गरी आवश्यक सिंरचना सष्ट्रहि गनुासो सनुवाई 
कायि अगार्ड बढाइएको छ ।  

सभेक्षण भैसकेका घरहरुका सम्बन्त्िर्ा प्राप्त गनुासो सम्बन्त्िर्ा प्रार्िकरणर्ा 
रहेको सूचना प्रणालीबाट सम्बश्वन्त्िि घरको फोटो िथा क्षर्ि सम्बन्त्िी इश्वन्त्िर्नयररङ 
ष्ट्रववरण हेनि सष्ट्रकने र सो का आिारर्ा र्नणिय र्लन सष्ट्रकन ेव्यवस्था गररएको छ भन े
सभेक्षण हनु छूट भएका घरका लार्ग स्थानीय िहर्ा खटाइने इश्वन्त्िर्नयरर्ाफि ि 
सभेक्षण गरी केन्त्रीय सूचना प्रणालीर्ा पठाई र्नक्यौल गनि सक्न ेव्यवस्था र्र्लाइएको 
छ । प्रार्िकरणको केन्त्रीय कायािलयर्ा गनुासो सनुवुाईका लार्ग सहसश्वचवको 
नेितृ्वर्ा २२ िना िार्लर् प्राप्त इश्वन्त्िर्नयहरुको टोली पररचालन गररएको छ । 
सभेक्षण सम्पन्न भइसकेका भकूम्पबाट अर्ि प्रभाष्ट्रवि ११ श्विल्लाबाट प्राप्त हनु े
गनुासोहरुको सम्बोिन सष्ट्रहि आवश्यकिा अनसुार भेररष्ट्रफकेशन गने कायि योिना 
अनरुुप गनुासो सम्बोिन प्रष्ट्रक्रया अगार्ड बढाइएको छ ।  

घ) सारू्ष्ट्रहक आवासको र्नर्ािण  

िोश्वखर्यिु बस्िीबाट ष्ट्रवस्थाष्ट्रपि हनु पगेुका र हालसम्र् पर्न टेन्त्ट एविं 
पालर्ा बर्सरहेका भकूम्पपीर्डि घरपररवारहरुलाई स्थायी आवासको व्यवस्था 
नहुाँदसम्र् सारू्ष्ट्रहक आवासर्ा राख्न े व्यवस्था र्र्लाउनका लार्ग श्विल्ला दैवी प्रकोप 
उद्दार सर्र्र्िले स्थानीय रािनैर्िक दलका प्रर्िर्नर्िहरु सष्ट्रहिको सहभार्गिार्ा गरेको 
र्नणिय अनसुारको सिंख्या र स्थानर्ा सारू्ष्ट्रहक आवास र्नर्ािण गररएको छ । यस 
अविारणा अनसुार हालसम्र् नेपाली सेनाद्वारा ३६ वटा र सहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालयद्वारा 
४६ वटा सारू्ष्ट्रहक आवासको र्नर्ािण कायि सम्पन्न भएको छ । िी भवनहरुलाई 
भष्ट्रवष्यर्ा आपिकालीन उद्दार केन्त्र वा सार्दुाष्ट्रयक भवनका रुपर्ा उपयोग गररनेछ। 

ङ) बााँकी श्विल्लाहरुर्ा घरिरुी सभेक्षण  

 भकूम्पबाट अर्ि प्रभाष्ट्रवि १४ श्विल्ला अन्त्िगिि काठर्ाडौं उपत्यकाका 
काठर्ाडौं, लर्लिपरु िथा भिपरु श्विल्लार्ा ष्ट्रवस्ििृ घरिरुी सभेक्षण भेररष्ट्रफकेशन 
र्ोडेलर्ा शरुु गररएको छ । यस कायिर्ा कररव ४ सय इश्वन्त्िर्नयरहरु पररचालन 
गररएका छन ्। ि्यािंक ष्ट्रवभागले सम्बश्वन्त्िि स्थानीय र्नकायको सहयोगर्ा सञ्चालन 
गने उि सभेक्षण भार र्ष्ट्रहनार्भर सम्पन्न गरी पष्ट्रहलो ष्ट्रकस्िा अनदुान ष्ट्रविरण गने 

                                         

 


 प्रर्िवेदन पेश गदाि सम्र् सम्पन्न भैसकेको। 



30 

 

लक्ष्य राश्वखएको छ । यस्िै गरी भकूम्प प्रभाष्ट्रवि ३१ श्विल्ला र्ध्ये १७ वटा 
श्विल्लार्ा सरे्ि सभेक्षणका लार्ग गहृकायि अगार्ड बढाइएको छ । उि श्विल्लाहरुर्ा 
सरे्ि भार र्सान्त्िर्भरर्ा कायि सम्पन्न गने लक्ष्य राश्वखएकोर्ा आर्थिक एविं प्रष्ट्रक्रयागि 
व्यवस्थापनले केही ढीलो हनुे भएिा पर्न आगार्ी २ र्ष्ट्रहना सम्र्र्ा सम्पन्न गररनेछ। 
यस्िैगरी भकूम्प प्रभाष्ट्रवि ३१ श्विल्ला बाहेकका अन्त्य श्विल्लाहरुर्ा सरे्ि र्निी 
आवास लगायिका अन्त्य पूवाििार िथा सिंरचनाहरुर्ा भएको क्षर्ि आिंकलन गने कायि 
अगार्ड बढाइएको छ ।  

च) भकूम्प प्रर्िरोिी घरहरुको र्नर्ािणका र्नश्वम्ि प्राष्ट्रवर्िक सहयोग  

भकूम्पबाट क्षर्िग्रस्ि घरहरुको पनुर्निर्ािणका र्नश्वम्ि आवश्यक पने इश्वन्त्िर्नयर 
लगायिका प्राष्ट्रवर्िक िनशश्विहरुको व्यवस्था र्र्लाइएको छ । त्यसका लार्ग 
भकूम्प अर्ि प्रभाष्ट्रवि १४ श्विल्लाका प्रत्येक गाष्ट्रवसर्ा दईु िना इश्वन्त्िर्नयर, एक िना 
सब-इश्वन्त्िर्नयर र एक िना अर्सस्टेन्त्ट सब इश्वन्त्िर्नयर व्यवस्था हनुे गरी सहरी 
ष्ट्रवकास र्न्त्रालयर्ाफि ि १ हिार ३ सय ४६ िना इश्वन्त्िर्नयर, ५ सय २१ िना सब 
इश्वन्त्िर्नयर िथा ५ सय ७५ िना अर्सस्टेन्त्ट सब-इश्वन्त्िर्नयरहरु पररचालन गररएको 
छ। त्यसरी खष्ट्रटएका प्राष्ट्रवर्िकहरुले सम्बश्वन्त्िि घरिनीहरुलाई घर र्नर्ािण गने 
स्थलरै् पगुी भकूम्प प्रर्िरोिी बर्लयो घर सम्बन्त्िी प्राष्ट्रवर्िक सहयोग उपलब्ि 
गराउनेछन ्। सम्बश्वन्त्िि घरिनीले अनदुान सम्झौिाका बखि प्रार्िकरणद्वारा स्वीकृि 
१७ प्रकारका र्डिाइन वा िोष्ट्रकएको र्ापदण्डको सूचीका आिारर्ा घर बनाउन ेगरी 
छनौट गनि सक्नेछन ्वा भकूम्प प्रर्िरोिी र्डिाइन अनरुुप आफै घर नक्सा सरे्ि पेश 
गनि सक्नेछन ्। गा.ष्ट्रव.स. िहर्ा घर र्नर्ािणका लार्ग नक्शा पास गनुि नपने िथा 
भकूम्प प्रर्िरोिी घर र्नर्ािण गने गरी अनदुान सम्झौिा गनुि पनेछ भन ेनगरपार्लका 
क्षेरका लार्ग सम्बश्वन्त्िि घरिनीले स्थानीय स्वायत र शासन ऐनर्ा रहेको प्राविान 
अनसुार नक्शा पासका लार्ग पेश गनुि पने ब्यबस्था छ । 

नगरपार्लका क्षेरर्ा बन्न ेघरहरु प्रार्िकरणद्वारा स्वीकृि र्डिाइनर्भर रहेर्ा सोही 
बर्ोश्विर्को नक्शाको र्डिाइन र्ार पेश गरे पगु्छ भने नयााँ फरक नक्शा र्डिाइन 
अनसुार गनि चाहेर्ा र्ार नयााँ नक्शा पेश गनुि पदिछ । नक्शा पास सम्बन्त्िी 
प्रष्ट्रक्रयार्ा सरलीकरण गनिका लार्ग प्रार्िकरणले सिंघीय र्ार्र्ला िथा स्थानीय ष्ट्रवकास 
र्न्त्रालय एविं सहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालयसाँग सहकायि गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था 
ियार पाने कायि अगार्ड बढाएको छ ।  

यस्िै गरी स्थानीय िनिाले स्थानीयस्िरर्ा र्नर्ािण सार्ग्रीको प्रयोग गरी आफूले 
छनौट गरे अनसुार घर र्नर्ािण गनि सकून ् भन्न े उदे्दश्य राखी सहरी ष्ट्रवकास 
र्न्त्रालयर्ाफि ि थप घरका र्ोडलहरु सष्ट्रहिको नक्शाहरु रहेको भाग दईु प्रकाश्वशि 
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गनिका लार्ग आवश्यक प्रष्ट्रक्रया अगार्ड बढाइएको छ भने थप घर नक्शा र्डिाइनका 
र्नश्वम्ि पनुः नक्शा र्डिाइन पेश गनि सूचना आह्वान गररदैछ । यस व्यवस्थाले 
स्थानीय घरिनीहरुले िेरै सिंख्याका घरका र्डिाइन नक्शाहरु प्राप्त गरी आफूलाई र्न 
पने र्डिाइन छनौट गनि सक्नेछन ्। घरको र्डिाइन गदाि स्थानीय सिंस्कृर्ि र प्रकृर्ि 
सहुाउाँदो र्डिाइन गनि प्ररेरि गररएको छ। यस प्रकारका र्डिाइनहरुको प्राष्ट्रवर्िक 
पक्षहरुको र्नक्यौल गनिका लार्ग प्रार्िकरणका सम्बद्ध कायिकारी सर्र्र्िका सदस्यको 
सिंयोिकत्वर्ा सम्बश्वन्त्िि र्नकायका प्रर्िर्नर्िहरु िथा ष्ट्रवशेषज्ञहरु रहेको र्निी आवास 
र्ापदण्ड र्निािरण सर्र्र्िको गठन सष्ट्रहि कायि गनिका लार्ग थप प्राष्ट्रवर्िक टोलीहरुको 
व्यवस्था र्र्लाइएको छ ।  

छ) दक्ष र्नर्ािणकर्ी उत्पादन  

र्निी आवास पनुर्निर्ािण कायि आगार्ी दईु वषिर्ा सम्पन्न गने लक्ष्य अनरुुप 
भकूम्प प्रर्िरोिी घर र्नर्ािण गनि सक्ने दक्ष डकर्ी, र्सकर्ी लगायिका र्नर्ािणकर्ीहरुको 
उत्पादन गनिका लार्ग आवश्यक िार्लर् सम्बन्त्िी रणनीर्ि सष्ट्रहिको कायियोिना ियार 
पाररएको छ, िस अनसुार पनुर्निर्ािणका लार्ग आवश्यक पने कररव एक लाख पचास 
हिार दक्ष र्सकर्ी िथा डकर्ीहरुको उत्पादन गने लक्ष्य राश्वखएको छ  ।  

आगार्ी कार्ििक र्ष्ट्रहनार्भरै कररव िीस हिार दक्ष र्नर्ािणकर्ीहरुको उत्पादन 
गने गरी आवश्यक कायि अगार्ड बढाई सष्ट्रकएको छ । उि लक्ष्य पूरा गनिका लार्ग 
आगार्ी चार र्ष्ट्रहनार्भरर्ा केन्त्रीय िहर्ा सञ्चालन गररन ेिार्लर् र्ाफि ि कररव चार सय 
िना Master Trainers उत्पादन गररनेछ भने उि Master Trainers र्ाफि ि श्विल्लािहर्ा 
सञ्चालन गररने श्विल्लास्िरीय िार्लर् कायिक्रर्र्ाफि ि प्रत्येक गाष्ट्रवसका वडाबाट छनौट 
भई आउने कम्िीर्ा एक एक िनाका दरले गरी कररव पााँच हिार नाइके डकर्ी ियार 
पाने गरी िार्लर् सञ्चालन गररनेछ । त्यसरी श्विल्लािहर्ा उत्पादन हनुे नाइके 
डकर्ीहरुले प्रत्येक वडाबाट कम्िीर्ा थप ६ िना परुाना डकर्ी वा नयााँ कार्दारहरुको 
सहयोगर्ा वडा नागररक र्ञ्चको र्नणिय अनसुार छनौट गररएको घर वा ष्ट्रवद्यालय वा 
अन्त्य सार्दुाष्ट्रयक भवनको भकूम्प प्रर्िरोिी र्डिाइन अनसुारको र्ोडेल भवन र्नर्ािण 
गनेछन ्। यस प्रष्ट्रक्रया अनसुार भकूम्प प्रभाष्ट्रवि ११ श्विल्लाका कररव पााँच हिार वटा 
वडाका प्रर्ि वडार्ा औषिर्ा कम्िीर्ा छ िनाका दरले िम्र्ा िीस हिार डकर्ी िथा 
र्सकर्ी उत्पादन गररनेछन ्।  

यसरी गाउाँिहर्ा उत्पादन हनुे दक्ष र्नर्ािणकर्ीहरुको व्यवस्थाले घर घरर्ा 
रोिगारीको श्वस्थर्ि र्सििना हनुकुा साथै प्रत्येक गाउाँिहर्ा र्नर्ािणकर्ी उपलब्ि हनु ेश्वस्थर्ि 
र्सििना हनुेछ र सर्ग्र क्षेरर्ा एकैसाथ घर र्नर्ािण कायि अगार्ड बढाउन सष्ट्रकनेछ। 
यसले स्थानीय यवुा िथा अन्त्य रोिगारष्ट्रवहीन अवस्थार्ा रहेका स्थानीय िनिालाई अन्त्य 
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घरहरुको र्नर्ािण कायिर्ा सिंलग्न भई दक्ष कार्लगढका रुपर्ा ष्ट्रवकास गनि र्द्दि गनेछ 
भने त्यसले गाउाँ गाउाँर्ा पनुर्निर्ािणको लहर सरे्ि र्सििना गनेछ । यसका साथै स्थानीय 
घरिनीहरुलाई बर्लयो घर र्नर्ािण सम्बन्त्िी वडा, टोल िथा बस्िीहरुर्ा सम्बश्वन्त्िि 
प्राष्ट्रवर्िकहरुबाट अनशु्वशक्षण िार्लर्हरु सरे्ि उपलब्ि गराउने गरी आवश्यक कायि 
अगार्ड बढाइएको छ । 

ि) र्नब्याििी एविं सहरु्लयि किाि  

घर र्नर्ािण कायिका लार्ग सरकारका िफि बाट उपलब्ि गराइने दईु लाख रुपैयााँ 
अनदुानका अर्िररि सारू्ष्ट्रहक िर्ानीर्ा थप िीन लाख रुपैयााँ सम्र्को र्नव्याििी ऋण 
उपलब्ि गराउनका लार्ग नेपाल राि बैंकबाट आवश्यक कायिष्ट्रवर्ि ियार पाने कायि 
अश्वन्त्िर् चरणर्ा रहेको छ । त्यस्िैगरी र्नब्याििी र्ििो िर्ानीर्ा २ प्रर्िशि ब्यािर्ा 
काठर्ाडौं उपत्यकार्भर पच्चीस लाख रुपैयााँसम्र् र उपत्यका बाष्ट्रहर पन्त्ध्र लाख रुपैयााँ 
सम्र्को सहरु्लयि ऋण उपलब्ि गराउने गरी नेपाल राि बैंकद्वारा पनुिकिाि कायिष्ट्रवर्ि 
िारी गररसष्ट्रकएको छ । उपयुिि व्यवस्थाहरुले दईु लाख रुपैयााँ अनदुान बाहेक थप 
लगानी  आवश्यक पने घरिनीलाई आवश्यक रकर् प्राप्त भई आफ्नो क्षर्िा र चाहना 
अनसुारको घर र्नर्ािण गनि र्द्दि पगु्न ेष्ट्रविास र्लइएको छ ।  

झ) स्रोि केन्त्रहरुको स्थापना  

र्ार्थ उश्वल्लश्वखि िार्लर् कायिक्रर्हरुको सिंयोिन र व्यवस्थापन गनि र्नयर्र्ि 
रुपर्ा आवास पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी ष्ट्रवर्भन्न प्रकारका िार्लर्हरु सञ्चालन गनि, बैंष्ट्रकङ 
सेवालाई प्रभावकारी बनाउन, गनुासो सम्बोिनको अवस्थाको अनगुर्न िथा सहिीकरण 
गनि, आवास पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िर्ा व्यापक प्रचारप्रसार गनि िथा िीष्ट्रवकोपाििन सम्बन्त्िी 
कायिक्रर्का लार्ग सहयोग परु् याउनकेा लार्ग भकूम्प अर्ि प्रभाष्ट्रवि ११ श्विल्लाका प्रत्येक 
र्नवािचन क्षेरर्ा एक एक वटा र काठर्ाडौं उपत्यकाका िीन श्विल्ला िथा अन्त्य १७ 
श्विल्लार्ा एक एक वटा गरी कररव ५० वटा स्रोि केन्त्रहरुको स्थापना आगार्ी कार्ििक 
र्सान्त्िसम्र् गने गरी आवश्यक कायि अगार्ड बढाइएको छ । यसका लार्ग ष्ट्रवर्भन्न 
साझेदार सिंस्थाहरुर्ाफि ि आवश्यक प्राष्ट्रवर्िक सहयोग पररचालन गने व्यवस्था र्र्लाइएको 
छ ।  

ञ) िोश्वखर्पूणि बस्िीहरुको अध्ययन िथा स्थानान्त्िरण  

भकूम्प पश्चाि ् केन्त्रीय दैवी प्रकोप उद्दार सर्र्र्ि एविं खानी िथा भ-ूगभि 
ष्ट्रवभागद्वारा पष्ट्रहचान गररएका कररव ४७५ वटा िोश्वखर्पूणि बस्िीहरुको बहृि ्अध्ययन 
गरी वास्िष्ट्रवक िोश्वखर्यिु बस्िीहरुको पष्ट्रहचान गनिका लार्ग प्रार्िकरणको सिंयोिनर्ा 
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खानी िथा भगूभि ष्ट्रवभाग, िल उत्पन्न प्रकोप र्नयन्त्रण ष्ट्रवभाग िथा भ–ूसिंरक्षण ष्ट्रवभाग 
सष्ट्रहिको टोली पररचालन गररएको छ । उि टोलीले हालसम्र् ११७ वटा बस्िीहरुको 
अध्ययन गरी ५६ वटा बस्िीहरु सानुिपने, ४० वटा बस्िीहरुलाई सरुश्वक्षि गराउन सष्ट्रकन े
िथा २१ वटा बस्िीहरु सरुश्वक्षि रहेको प्रर्िवेदन सष्ट्रहि असरुश्वक्षि बस्िीहरुको 
स्थानान्त्िरणका र्नश्वम्ि सम्भाष्ट्रवि स्थानहरुको र्सफाररश गरेको छ भने थप बस्िीहरुको 
अध्ययनका लार्ग आवश्यक कायि अगार्ड बढाइएको छ ।  

यस अध्ययनका आिारर्ा स्थानान्त्िरण गनुिपने बस्िीहरुका लार्ग सम्भाष्ट्रवि 
स्थानहरुको छनौटसष्ट्रहि प्रथर् चरणर्ा ष्ट्रवर्भन्न २१ स्थानर्ा एकीकृि सघन बस्िी 
ष्ट्रवकास गनिका लार्ग सहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालय अन्त्िगििको केन्त्रीय आयोिना कायािन्त्वयन 
इकाईले अध्ययन कायि अगार्ड बढाएको छ । त्यसरी स्थानान्त्िरण गनुिपने बस्िीहरुलाई 
Smart Village का रुपर्ा ष्ट्रवकास गने सोच अनरुुप बिेट व्यवस्था र्र्लाइएको छ । 
यसको पष्ट्रहलो नरू्ना बस्िीका रुपर्ा गैरआवासीय नेपाली सिंघको सहकायिर्ा गोरखाको 
लाप्राक बस्िीलाई गु् सीपाखार्ा सारी एकीकृि बस्िी ष्ट्रवकास गने गरी योिना ियार पाने 
कायि अगार्ड बढाइएको छ भन े भकूम्पको केन्त्र र्बन्त्दकुा रुपर्ा रहेको गोरखाको 
बारपाकलाई Smart Village का रुपर्ा ष्ट्रवकास गनिका लार्ग एकीकृि योिना ियार गरी 
आगार्ी वषिर्भरै र्नर्ािण कायि गने लक्ष्य राश्वखएको छ ।  

ट) स्थानीय पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना योिना  

केन्त्रीयस्िरर्ा ियार पाररएको राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना  योिनाको 
खाकालाई श्विल्ला/गाउाँ िथा नगरस्िरर्ा स्थानीयकरण गरी स्थानीय िहको आवर्िक 
िथा बाष्ट्रषिक योिनार्ा सर्ावेश गराउन सष्ट्रकएर्ा र्ार केन्त्रीय िहर्ा र्निािरण गररएका 
योिनाका लक्ष्यहरुलाई स्थानीय िहर्ा कायािन्त्वयन गनि सष्ट्रकनेछ। त्यसका लार्ग प्रथर् 
चरणर्ा श्विल्ला ष्ट्रवकास सर्र्र्ि िथा नगरपार्लकाद्वारा कायािन्त्वयनर्ा ल्याएको आवर्िक 
श्विल्ला ष्ट्रवकास योिना िथा आवर्िक नगर ष्ट्रवकास योिनाहरुर्ा पनुर्निर्ािण िथा 
पनुस्थािपना योिनालाई सर्ावेश गराउने गरी आवश्यक कायिष्ट्रवर्ि ियार पाने कार् 
भैरहेको छ । यसले सरकार, स्थानीय र्नकाय िथा अन्त्य ष्ट्रवर्भन्न र्नकायहरुद्वारा स्थानीय 
िहर्ा सञ्चालन गने र्नयर्र्ि कायिक्रर्साँग पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना सम्बन्त्िी 
कायिक्रर्हरुलाई एकीकृि ढिंगले सञ्चालन गनि सष्ट्रकनेछ भन े स्थानीय स्रोि िथा 
सािनहरुलाई सरे्ि एकीकृि ढिंगले पररचालन गनि सष्ट्रकनेछ । उि कायि आगार्ी 
कार्ििक र्सान्त्िसम्र् सम्पन्न गने गरी आवश्यक कायि अगार्ड बढाइएको छ ।  
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ठ) र्र्िि, सम्भार िथा प्रवलीकरण अनदुान  

भकूम्प प्रभाष्ट्रवि घरिनीहरु र्ध्ये पूणिरुपर्ा घर वा आवास क्षर्ि भएका घरिनी 
लाभग्राहीहरुलाई दईु लाख रुपैयााँ अनदुान सहयोग उपलब्ि गराउने व्यवस्था रहेको िर 
आिंश्वशक क्षर्ि भएका घरिनीहरुलाई सरकार एविं प्रार्िकरणले कुनै पर्न सहयोग नगरेको 
भनी व्यापक िनगनुासो आइरहेको सन्त्दभिर्ा प्रार्िकरणको र्नदेशक सर्र्र्िले त्यसरी 
आिंश्वशक क्षर्ि भएका र र्र्िि सम्भार िथा प्रवलीकरण गनुिपने घरहरुलाई उि कायि 
गनिका लार्ग पचास हिार रुपैयााँ अनदुान सहयोग गने र्नणिय गरेको छ । यस 
व्यवस्थाले भश्वत्कएका वा भत्काएर पनुर्निर्ािण गनुिपने घरहरुका लार्ग दईु लाख रुपैयााँ र 
नभश्वत्कएका िर आिंश्वशक क्षर्ि भई र्र्िि सम्भार वा प्रवलीकरण गनुिपने घरका लार्ग 
पचास हिार रुपैयााँ उपलब्ि हनुेछ । यस व्यवस्थाले हाल प्राप्त भएका अत्यर्िक 
गनुासोहरुको सम्बोिन हनुे ष्ट्रविास र्लइएको छ ।    

ड) अनदुानको ष्ट्रकस्िार्ा पनुष्ट्रविचारको प्रयास  

ष्ट्रवगिर्ा नेपाल सरकारले पाररि गरेको र्निी आवास अनदुान कायिष्ट्रवर्ि अनसुार 
चार ष्ट्रकस्िार्ा आवास अनदुान उपलब्ि गराउने व्यवस्था गरेकोर्ा पर्छ सिंशोिन गरी 
िीन ष्ट्रकस्िार्ा अनदुान उपलब्ि गराउने व्यवस्था गररयो । त्यसर्ा पर्न पनुष्ट्रविचार गरी 
ष्ट्रकस्िाको रकर् र सिंख्यार्ा हेरफेर गरी प्रथर् ष्ट्रकस्िार्ा १ लाख ५० हिार रुपैयााँ र 
दोस्रो ष्ट्रकस्िार्ा ५० हिार रुपैयााँ उपलब्ि गराउने व्यवस्थाका सम्बन्त्िर्ा सम्बद्ध दाि ृ
सिंस्थाहरुसिंग छलफल गदाि दाि ृसिंस्थाहरुले त्यस्िो गनि व्यावहाररक नहनुे सझुाव ददएका 
छन ्। उनीहरुको चासो कूल अनदुानको िीन चौथाइ ष्ट्रहस्सा पष्ट्रहलो ष्ट्रकस्िारै् उपलब्ि 
गराउाँदा कर्िपयले झठु्ठा ष्ट्रववरण पेश गरेर उि अनदुान रकर् र्लएर्ा सरकारको ठूलो 
िनराशी ष्ट्रहनार्र्ना हनुे िथा कर्िपय वास्िष्ट्रवक लाभग्राहीले उि रकर् घर र्नर्ािण 
बाहेक अन्त्यर खचि गनि सक्ने अवस्था आउने िथा भकूम्प प्रर्िरोिी प्रष्ट्रवर्ि अनरुुप र्निी 
आवास र्नर्ािण नहनुेिफि  रहेको देश्वखन्त्छ ।  

यस्िै गरी िीन ष्ट्रकस्िार्ा अनदुान ददने व्यवस्था सरुश्वक्षि घर र्नर्ािणसाँग सम्बश्वन्त्िि 
भएको र उि व्यवस्थाले कम्िीर्ा पर्न पष्ट्रहलो पटक िग र्नर्ािण पश्चाि ्श्व्लन्त्थ िहर्ा 
प्राष्ट्रवर्िक चेकिााँच भई सरुश्वक्षि िग र्नर्ािण नभएको अवस्थार्ा सिुार गनि सष्ट्रकन ेिथा 
दोस्रो पटक घरको वाल र्नर्ािण पश्चाि ् छाना छाउन ु अगार्ड प्राष्ट्रवर्िक चेकिााँच गरी 
सरुश्वक्षि वाल र्नर्ािण नभएको अवस्थार्ा सिुार गनि सष्ट्रकन े श्वस्थर्ि हनुे भएको बारेर्ा 
ध्यान ददन अनरुोि गरेका छन ्। यदद उि व्यवस्था गनि नसकेर्ा भकूम्पीय िोश्वखर् 
क्षेरर्ा रहेको नेपालले सरुश्वक्षि आवास र्नर्ािण गने र्हत्वपूणि अवसर गरु्ाउनेिफि  
उनीहरुले सचेि गराएका छन ् । यसरी नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृि गररएको र्निी 
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आवास अनदुान ष्ट्रविरण सम्बन्त्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ र्ा उल्लेख भए अनसुार िीन 
ष्ट्रकस्िार्ा अनदुान रकर् उपलब्ि गराउने व्यवस्थालाई अनदुान रकर् दरुुपयोग हनु 
नददन िथा सरुश्वक्षि घर र्नर्ािण गने अवसर गमु्न नददनका लार्ग र्नरन्त्िरिा ददन ु
आवश्यक छ । त्यसै गरी कसैले िग सष्ट्रहिको र्नर्ािण गरी प्राष्ट्रवर्िक चेकिााँच र 
र्सफाररश गराएर्ा एकर्िु एक लाख पचास हिार रुपैयााँ उपलब्ि गराउन े िथा िग 
सष्ट्रहि वाल सरे्ि र्नर्ािण गरी छाना छाउन ु अगार्ड वा छाना छाए पश्चाि ् सम्बश्वन्त्िि 
प्राष्ट्रवर्िकबाट चेकिााँच र र्सफाररश गराएर्ा एकर्िु दईु लाख रुपैयााँ उपलब्ि गराउने 
व्यवस्था उि कायिष्ट्रवर्िर्ा थप गनुि उपयिु हनुेछ । यस व्यवस्थाले दईु ष्ट्रकस्िार्ा 
अनदुान उपलब्ि गराउन ुपने र्ाग सरे्ि सम्बोिन हनुेछ ।  

ढ) बढुी गण्डकी िलष्ट्रवद्यिु आयोिना प्रभाष्ट्रवि क्षरेर्ा आवास र्नर्ािण अनदुान  

भकूम्प प्रभाष्ट्रवि िाददङ िथा गोरखा श्विल्लार्ा पने बढुी गण्डकी िलष्ट्रवद्यिु 
आयोिनार्ा पने भकूम्प प्रभाष्ट्रवि लाभग्राही घरिनीलाई डुबान क्षेरभन्त्दा बाष्ट्रहर स्थायी 
घर र्नर्ािण गनि िथा डबुान क्षेरर्भर अस्थायी घर र्नर्ािणका लार्ग दईु लाख रुपैयााँ 
अनदुान उपलब्ि गराउने व्यवस्था गररएको छ । यस व्यवस्थाले त्यस क्षेरका 
बार्सन्त्दाले लार्ो सर्यदेश्वख गरेको र्ागको सम्बोिन भएको छ।  

ण) गैरसरकारी सिंस्था पररचालनबाट आवास र्नर्ािण  

गैरसरकारी सिंस्था पररचालन र्नदेश्वशकार्ा रहेको व्यवस्था अनसुार हालसम्र् 
१०४ वटा प्रस्िावहरु स्वीकृि भई १९ हिार ४ सय ५२ वटा र्निी आवास 
पनुर्निर्ािणका लार्ग १७ वटा ष्ट्रवर्भन्न गैरसरकारी सिंस्थाहरुबाट प्राप्त प्रस्िावहरु स्वीकृि 
गररएका छन ्। र्निी आवास र्नर्ािण सष्ट्रहि ष्ट्रवर्भन्न कायिक्रर् सञ्चालनका लार्ग स्वीकृि 
गररएका प्रस्िावहरु कररव ४० अबि रुपैयााँ बराबरका छन ्। 

 

ि) भकूम्पवाट क्षर्िग्रस्ि र्निी आवास पनुर्निर्ािण कायिक्रर् (EHRP) 
क) अर्ि प्रभाष्ट्रवि ११ श्विल्लाहरु (काठर्ाण्डौँ उपत्यका बाहेक) र्ा ि्याङ्क सिंकलन 

कायि सम्पन्न भै ५,३३,१८२ िना लाभग्राहीहरुको पष्ट्रहचान भएको । 

ख) काठर्ाण्डौँ उपत्यका र्भर ि्याङ्क सङ्कलन÷सवेक्षण कायि भइरहेको । 

ग) आ.ब.२०७२/०७३ र्ा २,७८,८८० िना भकूम्प पीर्डि लाभग्राहीहरुसाँग 
अनदुान सिंझौिा सम्पन्न भएको। 

घ) आ.ब. २०७२/०७३ र्ा अनदुान रकर् ष्ट्रविरणको लार्ग रु. १४ अबि ५१ 
करोडको अश्वख्ियारी श्विल्ला ष्ट्रवकास सर्र्र्िर्ा पठाइकोर्ा ३५,१४५ िना 
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लाभग्राहीको खािार्ा प्रथर् ष्ट्रकस्िा रु ५०,०००।- को दरले िम्र्ा रु 
१,७५,७२,५०,०००।- र्नकासा खचि भएको ।  

ङ) भकूम्पपीर्डिहरुबाट आ.ब. २०७२/७३ र्ा कररब १,२९,९०८ वटा गनुासोहरु 
दिाि भएको । 

च) MoFALD-CLPIU अन्त्िगिि  कायािलयर्ा अस्थायी दरबन्त्दी स्वीकृि भई कर्िचारी 
व्यवस्थापनको कायि भएको । 

छ) केन्त्रर्ा Procurement, MIS Expert, Financial, Social Scientist को परार्शिदािा 
र्नयिु गररएको । 

थ) भकूम्पीय आपिकार्लन सहायिा आयोिना (EEAP)  

PDRF र्ा उल्लेख भएका १८ श्विल्लाको ३१ वटा सडकको DPR ियारीको 
लार्ग परार्शिदािा खररद प्रष्ट्रक्रयाको चरणर्ा रहेको । PDRF र्ा सिंलग्न सडकहरुर्ा 
आवश्यक सडक पलुको Bridge Inventory ियार गरेको ।  

द)  EHRP / EEAP  अन्त्िगिि आ.ब २०७३/७४ को प्रस्िाष्ट्रवि र्खु्य र्खु्य कायिक्रर्हरु  

EHRP EEAP 

अनदुान ष्ट्रविरण  
 पष्ट्रहलो ष्ट्रकस्िा ष्ट्रविरण  
 दोस्रो ष्ट्रकस्िा ष्ट्रविरण 

 िेस्रो ष्ट्रकस्िा ष्ट्रविरण  
भवन पनुर्नर्ािण 

 न.पा  वडा कायािलय भवन  
 गाष्ट्रवस सेड र्नर्ािण  
 श्विष्ट्रवस  
 डोर्लडार भवन 

सावििर्नक र्नर्ािण 

 ग्रार्ीण सडक (VCRN)  

 ग्रार्ीण खानेपानी  
 Debris Management 

 साना र्सिंचाई  
 सार्ाश्विक िथा वािावरण सिंरक्षण सम्बन्त्िी 
योिना 

 Earthquake resilience ग्रार्ीण सडक र्नर्ािण 

 सार्ाश्विक ष्ट्रवकास कायि 
 स्थानीय स्िरका सडकको पनुर्नर्ािण िथा 
स्िरोन्नर्ि 

 क्षर्िा अर्भवशृ्वध्द 
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४.३ श्वशक्षा क्षरेको पनुर्निर्ािण  

क) अस्थायी ष्ट्रवद्यालय भवनहरुको र्नर्ािण (TLCs)  

र्निी आवास पछार्ड सबै भन्त्दा िेरै क्षर्ि भएको श्वशक्षा क्षेरसाँग सम्बश्वन्त्िि 
ष्ट्रवद्यालय िथा अन्त्य शैश्वक्षक सिंस्थाहरुको पनुर्निर्ािण कायिलाई ष्ट्रवशेष र्हत्वका साथ 
अगार्ड बढाइएको छ । ष्ट्रवद्यालय भवनको स्थायी पनुर्निर्ािणका लार्ग केही सर्य लाग्न े
भएकाले ष्ट्रवद्याथीहरुले पढ्न पाउने अवस्था र्सििना होस ् भन्ने उदे्दश्यले उि र्नर्ािण 
अवर्िसम्र्लाई हनु े गरी अस्थायी ष्ट्रवद्यालय भवनहरु (Temporary Learning Centers, 

TLCs) को र्नर्ािण कायिलाई रिू गर्िर्ा अगार्ड बढाइएको छ ।  कररव ९ हिार 
ष्ट्रवद्यालयका १९ हिार भन्त्दा बढी कक्षा कोठाहरु पूणि रुपर्ा क्षर्िग्रस्ि भएका र ११ 
हिार भन्त्दा बढी कक्षा कोठाहरु आिंश्वशक रुपर्ा क्षर्िग्रस्ि  भएकोर्ा हालसम्र् िम्र्ा ८ 
हिार अस्थायी कक्षा कोठाहरुको र्नर्ािण कायि सम्पन्न गररएको छ । 

ख) दाि ृर्नकायद्वारा ष्ट्रवद्यालय भवनहरुको र्नर्ािण  

एर्सयाली ष्ट्रवकास बैंक िथा िापान अन्त्िरािष्ट्रिय सहयोग र्नयोग (िाइका) द्वारा 
६०० वटा ष्ट्रवद्यालयहरुको पनुर्निर्ािण गने गरी ष्ट्रवत रीय सहयोगका लार्ग सम्झौिा 
भएकोर्ा हालसम्र् ६२ वटा ष्ट्रवद्यालयहरुको बोलपर आव्हान भई र्नर्ािण कायि अगार्ड 
बढाइएको छ । ५०० सय वटा ष्ट्रवद्यालयका लार्ग र्डिाइन िथा लागि अनरु्ान ियार 
भइरहेको छ । ष्ट्रवद्यालयहरुको पनुर्निर्ािणका लार्ग छनौट सम्बन्त्िी ष्ट्रवर्ि िथा पनुर्निर्ािण 
गने र्डिाइन र्ापदण्ड सम्बन्त्िर्ा ष्ट्रवि बैंक, िाइका िथा एर्सयाली ष्ट्रवकास बैंकबाट 
अध्ययन भैरहेको छ । उि अध्ययन पश्चाि ् दाि ृ र्नकायर्ाफि ि ष्ट्रवद्यालयहरुको 
पनुर्निर्ािणका लार्ग ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािण कोषको स्थापना गरी एकद्वार प्रणालीर्ाफि ि 
कायािन्त्वयन गने लक्ष्य र्लइएको छ ।  

ग) ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सर्र्र्िद्वारा ष्ट्रवद्यालय भवनहरुको र्नर्ािण  

भकूम्पका कारण ठूलो सिंख्यार्ा ष्ट्रवद्यालय भवनहरु क्षर्िग्रस्ि भएका र सोको 
पनुर्निर्ािणका लार्ग ठूलो िनराशी आवश्यक पने िथा बोलपर प्रष्ट्रक्रयाबाट र्ार र्नर्ािण 
कायि अगार्ड बढाउाँदा सर्यर्ा र्नर्ािण कायि सम्पन्न हनु नसक्न े श्वस्थर्ि देश्वखएकाले 
प्राथर्र्क एविं र्नम्न र्ाध्यर्र्क िहका ष्ट्रवद्यालय िथा दईु करोड रुपैयााँसम्र्को लागि पने  
र्ाध्यर्र्क एविं उच्च र्ाध्यर्र्क ष्ट्रवद्यालयहरुको पनुर्निर्ािण कायि सम्बश्वन्त्िि ष्ट्रवद्यालय 
व्यवस्थापन सर्र्र्िद्वारा गने गरी आवश्यक कायिष्ट्रवर्ि ियार गररएको छ । यस व्यवस्था 
अनसुार सम्पूणि ष्ट्रवद्यालय भवनहरुको पनुर्निर्ािण आगार्ी िीन वषिर्भरर्ा सम्पन्न गररनेछ। 
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हालसम्र्  १,४७६ वटा ष्ट्रवद्यालय भवनहरु पनुर्निर्ािण क्रर्र्ा रहेका छन ्भने बााँकी ४ 
हिार ७ सय ६ वटाका लार्ग र्डिाइन कायि भइरहेको छ ।  

ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सर्र्र्िद्वारा पनुर्निर्ािण गररने ष्ट्रवद्यालय भवनहरु भकूम्प 
प्रर्िरोिी र्डिाइन अनरुुप र्नर्ािण गने कुरालाई सरु्नश्वश्चि गनि अत्यन्त्ि आवश्यक छ । 
यस कुरालाई ध्यानर्ा राख्दै ष्ट्रवद्यालयहरुको पनुर्निर्ािण कायिर्ा प्राष्ट्रवर्िक सहयोग, 

प्राष्ट्रवर्िक सपुररवेक्षण िथा अनगुर्न गने कायिका लार्ग ष्ट्रवशेष व्यवस्था र्र्लाउन े गरी 
आवश्यक कायि अगार्ड बढाइएको छ । िस अनसुार सम्बश्वन्त्िि गा.ष्ट्रव.स.र्ा रहने गरी 
िोष्ट्रकएका इश्वन्त्िर्नयरबाट ष्ट्रवद्यालय र्नर्ािण कायिर्ा र्नयर्र्ि प्राष्ट्रवर्िक सहयोग उपलब्ि 
गराइनेछ भने श्वशक्षा र्न्त्रालय अन्त्िगििको श्विल्ला आयोिना कायािन्त्वयन इकाई र्ाफि ि 
स्रोि केन्त्रर्ा रहने प्राष्ट्रवर्िकहरुबाट चेकिााँच गरेर र्ार ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सर्र्र्िलाई 
रकर् भिुानी ददने व्यवस्था र्र्लाइनेछ । यस्िै प्रत्येक ष्ट्रवद्यालयर्ा र्नर्ािण कायिको 
र्नयर्र्ि सपुररवेक्षण गनिका लार्ग एक िना सपुरभाइिरको व्यवस्था र्र्लाइनेछ।  
 

घ) ष्ट्रवद्यालय बाहेकका शैश्वक्षक सिंस्थाहरुको पनुर्निर्ािण  

ष्ट्रवद्यालय बाहेकका शैश्वक्षक सिंस्थाहरु िस्िै पसु्िकालय भवन िथा ष्ट्रविष्ट्रवद्यालय 
भवनहरुको पनुर्निर्ािणका लार्ग सम्बश्वन्त्िि र्नकाय अन्त्िगिि आयोिना कायािन्त्वयन इकाई 
स्थापना गरी पनुर्निर्ािण गने गरी आवश्यक व्यवस्था र्र्लाउन ेव्यवस्था गररएको छ ।  

ङ) शैश्वक्षक सिंस्थाहरुको पनुर्निर्ािणर्ा साझेदार सिंस्थाहरुको पररचालन  

ष्ट्रवर्भन्न ष्ट्रवद्यालय िथा शैश्वक्षक सिंस्थाहरुको पनुर्निर्ािणका लार्ग ष्ट्रवर्भन्न साझेदार 
सिंस्थाहरुसाँग र्रपक्षीय सम्झौिा भई ३३७ वटा ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािण कायि अगार्ड 
बढाइएको छ।  

४.३.१ श्वशक्षा र्न्त्रालय अन्त्िगिि कायिक्रर् िथा उपलश्वब्िहरु 

क) आ.व. ०७२/७३ को भवन र्नर्ािण सम्बन्त्िी राश्वखएका र्खु्य कायिक्रर्   

क्र .स  ष्ट्रववरण इकाई सिंख्या बाष्ट्रषिक बिेट रु.  

१ EEAP बाट ष्ट्रवद्यालय भवन र्नर्ािण प्रथर् चरण  ष्ट्रवद्यालय  २१० 
१ अवि ४२ करोड 

५० लाख  

२ ESRP बाट ष्ट्रवद्यालय भवन र्नर्ािण प्रथर् चरण  ष्ट्रवद्यालय  ९२ ७६ करोड  

३ अस्थायी अध्ययन केन्त्र अपग्रडे कायिक्रर्  ष्ट्रवद्यालय  १२५ २० करोड  

४ 
दोश्रो चरण अन्त्िरगि ESRP बाट छनौट िथा 
र्नर्ािण कायि प्रारम्भ  

ष्ट्रवद्यालय  २०० ३० करोड  

५ 
दोश्रो चरण अन्त्िरगि EEAP बाट छनौट िथा 
र्नर्ािण कायि प्रारम्भ  

ष्ट्रवद्यालय  २५० ३७ करोड ५० लाख  
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ख) वाष्ट्रषिक प्रगर्ि ०७२/0७३  

क्र.सिं ष्ट्रववरण 
वाष्ट्रषिक विेट 
रु.हिारर्ा 

खचि बिेट 
हिारर्ा 

भौर्िक औषि 
प्रगर्ि 

ष्ट्रवश्वत रय औषि 
प्रगर्ि 

कैष्ट्रफयि 

१  भवन र्नर्ािण  4,20,426  56,168  45%  13.5%  
 

२  कायिक्रर् खचि  10,563  10,421  93%  93%  
 

ग) ०७२/७३ र्ा सम्पन्न र्खु्य कायिहरु  

• EEAP अन्त्िगिि २२ ष्ट्रवद्यालयको ठेक्का सूचना प्रकाशन भएको । 

• ESRP अन्त्िगिि ४० ष्ट्रवद्यालयको ठेक्का सूचना प्रकाश्वशि भएको िस र्ध्ये 
लर्लिपरुका ५ ष्ट्रवद्यालयर्ा र्नर्ािण कायि शरुु भएको । 

• िीन वटा गाडी र १४ र्ोटर साइकल खररद गररएको । 

• केन्त्र र श्विल्लास्िरको लार्ग प्राष्ट्रवर्िक छनौट गरी करार सम्झौिा गररएको (९८ 
िना) । 

• श्विल्लास्िरका इकाई प्रर्खु र इश्वन्त्िर्नयर सव-इश्वन्त्िर्नयरका लार्ग िार्लर् 
सिंचालन गररएको । 

• १४ श्विल्ला कायािन्त्वयन इकाईको लार्ग केही फर्निचर, एक डेक्सटप कम््यूटर र 
एक ल्यापटप उपलव्ि गराउन सष्ट्रकएको । 

• केन्त्रर्ा EEAP अन्त्िगिि ष्ट्रवर्भन्न ५ ष्ट्रवषयका व्यश्विगि कन्त्सल्टेन्त्ट र्नयिु गरी 
कार्र्ा लगाइएको ।  

• DSC छनौट प्रष्ट्रक्रया अन्त्िरगि सिंश्वक्षप्त सूची ियारी सम्र्को कायि सम्पन्न भएको। 

घ) आ.व ०७३/७४ का र्खु्य कायिक्रर् LMBIS इन्त्रीर्ा सर्ावेश  

क्र.सिं ष्ट्रक्रयाकलाप इकाइ सिंख्या बिेट रु. हिारर्ा 

१ 
EEAP अन्त्िरगि प्रथर् चरणका ष्ट्रवद्यालय 
पनुर्निर्ािण  

ष्ट्रवद्यालय 210 3150000 

२ 
EEAP अन्त्िरगि दोश्रो चरणका ष्ट्रवद्यालय 
पनुर्निर्ािण  

ष्ट्रवद्यालय 40 200000 

३ ESRP अन्त्िरगि प्रथर् चरणका ष्ट्रवद्यालय र्नर्ािण  ष्ट्रवद्यालय 92 2300000 

४ ESRP अन्त्िरगि दाश्रो चरणका ष्ट्रवद्यालय र्नर्ािण  ष्ट्रवद्यालय 108 540000 

४ ESRP अन्त्िरगिका ष्ट्रवद्यालयर्ा फर्निचर खररद  ष्ट्रवद्यालय 92 184000 

५ रे्सीनरी औिार खररद    9065 

६ कायािलयका लार्ग फर्निचर ष्ट्रफक्चसि    7900 

७ सवारी सािन खररद    37700 
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८ पूाँिीगि परार्शि   ९३०४३५ 
९ कायिक्रर् खचि   94984 
१० १४ अर्ि प्रभाष्ट्रवि श्विल्लार्ा नरू्ना ष्ट्रवद्यालय  ष्ट्रवद्यालय  14 980000 
११ भारिीय सहयोग अन्त्िगिि ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािण ष्ट्रवद्यालय  70 2500000 
१२ िम्र्ा    1,093,34,99 
१३ कायिक्रर् ियार नभएको    3,04,07,16 
 कूल र्बर्नयोिन   13,97,42,15 

 

 

ङ) राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणर्ा थप र्ाग गनि ियारीको क्रर्र्ा रहेको कायिक्रर्हरु  
 

क्रसिं ष्ट्रववरण इकाइ सिंख्या 
बिेट रु 
हिारर्ा 

१  ष्ट्रवद्यालय र्नर्ािण ३१ श्विल्ला    ५ अवि  
२  वैदेश्वशक श्रोिको नेपाल सरकार काउन्त्टर पाटिर्ा अपगु 

रकर्  

  ४४ करोड 

३  िाइका ६ श्विल्लार्ा १ -१ वटा  गाडी र ३ वटाका दरले 
र्ोटर साइकल अनगुर्न कायिको लार्ग  

  ४ करोड ५० 
लाख  

४  १४ श्विल्ला कायािलयहरुर्ा हरुर्ा घर भाडा, र कायािलय 
व्यवस्थापन,र अनगुर्नर्ा रू्ल कायिक्रर्बाट अपगु हनुे 
रकर् अनगुर्न  

  ८० लाख  

५  थप प्राष्ट्रवर्िक िनशश्वि     

 

४.३.२ ष्ट्रवद्यालय र्नर्ािण योिनाका लार्ग आवश्यक स्रोिगि व्यवस्था 

िाइका र एश्वशयाली ष्ट्रवकास बैङ्किफि को स्रोिबाट पनुर्निर्ािण हनुे ष्ट्रवद्यालय सिंख्याः    ६०० 

गैरसरकारी सिंस्थाबाट पनुर्निर्ािण हनुे ष्ट्रवद्यालय सिंख्याः                        १००० 

भारि सरकार र चीन सरकारको सहयोगर्ा पनुर्निर्ािण हनुे ष्ट्रवद्यालय सिंख्याः       १०० 

वैदेश्वशक स्रोि िथा गैरसरकारी सिंस्थाबाट पनुर्निर्ािण हनुे िम्र्ा ष्ट्रवद्यालय सिंख्याः   १७०० 

नेपाल सरकारबाट पनुर्निर्ािण गनुि पने अनरु्ार्नि ष्ट्रवद्यालय सिंख्या          ३३०० 

प्रत्येक बषि नेपाल सरकारको स्रोिबाट पनुर्निर्ािण गनुिपने ष्ट्रवद्यालय सिंख्याः           ११०० 

प्रर्ि ष्ट्रवद्यालय औसि लागि         रु १७० लाख 

३ बषिका लार्ग चाष्ट्रहने िम्र्ा बिेट        रु ५७ अबि 
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४.४ स्वास््य क्षरेको पनुर्निर्ािण  

क) ष्ट्रप्र–फेव सिंरचना र्नर्ािण  

भकूम्पका कारण कररब ११०० वटा अस्पिाल िथा स्वास््य सिंस्थाका भवनहरु 
क्षर्िग्रस्ि भएका छन।् स्वास््य िस्िो सिंवेदनशील क्षेरका भवनहरुको पनुर्निर्ािण कायि 
ित्काल अगार्ड बढाउन ु पने कुरालाई हृदयगिंर् गदै सम्भव भएसम्र् ष्ट्रप्र–फेव सिंरचना 
र्नर्ािण गने गरी कायि अगार्ड बढाइएको छ । यस अविारणा अनसुार ८३ वटा 
स्वास््य सिंस्थाका भवनहरु पनुर्निर्ािण कायि सम्पन्न गररएको छ भने ६३ वटाको स्थायी 
भवन र्नर्ािण भइरहेको िथा १६३ वटाको र्नर्ािण कायिका लार्ग र्डिाइन भईरहेको छ। 

ख) गैरसरकारी सिंस्था िथा दाि ृर्नकायबाट र्नर्ािण  

स्वास््य क्षेरका भवनहरुको पनुर्निर्ािणका लार्ग ३९ वटा गैरसरकारी सिंस्था िथा 
दाि ृ र्नकायबाट ४४४ वटा अस्पिाल िथा स्वास््य केन्त्रहरुको र्नर्ािणका लार्ग 
सम्झौिा गररएको छ । िसर्ध्ये हालसम्र् ८२ वटा सम्पन्न भइसकेका छन ्भने ११५ 
वटा स्थायी रुपर्ा, २६२ वटा ष्ट्रप्र–फेव सिंरचनार्ा, २७ वटा र्र्िि सम्भार र ४० वटा 
अस्थायी रुपर्ा र्नर्ािण कायि गने गरी सम्झौिा भएका छन ् । त्यसैगरी २५२ वटा 
स्वास््य सिंस्थाका भवनहरु ष्ट्रप्र–फेब सिंरचनार्ा र ३८ वटा अस्थायी सिंरचनार्ा र्नर्ािण 
भइरहेका छन ्भने २९ वटा ष्ट्रप्र–फेब सिंरचनार्ा आ.ब.०७३/७४ र्नर्ािण गने गरी कायि 
अगार्ड बढाइएको छ ।  

ग) र्र्िि, सिुार िथा प्रवलीकरण  

त्यस्िैगरी ३२ वटा अस्पिाल िथा स्वास््य सिंस्थाका भवनहरुको र्र्िि, सिुार 
िथा प्रवलीकरण भइरहेका छ भने २९१ स्वास््य सिंस्थाका लार्ग लागि अनरु्ान ियार 
पारी कायि अगार्ड बढाइएको छ । 

४.५ परुािाश्वत्वक सम्पदाहरुको पनुर्निर्ािण  

क) बङु्गर्िी बस्िी र रानीपोखरीको पनुर्निर्ािण  

गि २०७२ साल र्ाघ २ गिेको राष्ट्रिय भकूम्प सरुक्षा ददवसको सन्त्दभि पारेर 
सम्र्ाननीय रािपर्िज्यूबाट रानीपोखरीको पनुर्निर्ािण कायिको गरुु योिनाको अनावरण 
सष्ट्रहि श्वशलान्त्यास गरेसाँगै परुािाश्वत्वक िथा सािंस्कृर्िक सम्पदाहरुको पनुर्निर्ािण कायिको 
औपचाररक रुपर्ा थालनी गररयो भने सोही ददन सम्र्ाननीय प्रिानर्न्त्रीज्यूद्वारा काठर्ाडौं 
उपत्यकाको अत्यन्त्ि परुानो बस्िीका रुपर्ा रहेको बङु्गर्िीको गरुु योिनाको अनावरण 
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गरी परम्परागि िथा सािंस्कृर्िक र्हत्वको बस्िीको एकीकृि िथा योिनाबद्ध ष्ट्रवकास 
गने कायिको थालनी गररयो । उि आयोिनाहरु र्ध्ये रानीपोखरीको पनुर्निर्ािण कायिको 
टेण्डर स्वीकृि भई र्नर्ािण व्यवसायीर्ाफि ि आगार्ी भाइटीकासम्र्र्ा कायि सम्पन्न गने 
गरी रिू गर्िर्ा कायि भैरहेको छ भने बङु्गर्िी बस्िीर्ा ष्ट्रवस्ििृ घरिरुी सभेक्षण सम्पन्न 
भई अनदुान सम्झौिा कायि प्रारम्भ भएको छ । स्थानीय उपभोिा सर्र्र्िद्वारा चरणबद्ध 
रुपर्ा पनुर्निर्ािण गने गरी हाल बसपाकि को र्नर्ािण कायि भइरहेको छ । 

ख) परुाित्व ष्ट्रवभागबाट सम्पदाहरुको पनुर्निर्ािण  

भकूम्पका कारण परुाित्व ष्ट्रवभागको कायिक्षेर अन्त्िगििका कररव ७ सय ५३ 
वटा परुािाश्वत्वक िथा सािंस्कृर्िक सम्पदाहरु पूणिरुपर्ा क्षर्िग्रस्ि भएकार्ा परुाित्व 
ष्ट्रवभागबाट हालसम्र् ५१ वटा सम्पदाहरुको पनुर्निर्ािण कायिका लार्ग बोलपर आव्हान 
भई १७ वटा सम्पदाहरुको पनुर्निर्ािण कायि भइरहेको छ । त्यसका लार्ग आवश्यक 
पने २ अवि ४० करोड रुपैंया र्नकाशाको लार्ग कारवाही अगार्ड बढाइएको छ ।  

ग) परुािाश्वत्वक सम्पदाहरुको पनुर्निर्ािणर्ा र्र्र रािहरुको सहयोग  

परुािाश्वत्वक र्हत्वका बङु्गर्िी, खोकना, सााँख ु लगायिका बस्िीहरु िथा कररव 
२३ वटा सम्पदाहरुको पनुर्निर्ािण कायिका लार्ग र्र्रराि भारि सरकारको सहयोग प्राप्त 
हनुे भएको छ भने र्र्रराि चीन सरकारको सहयोगर्ा बसन्त्िपरु दरबार क्षेर अन्त्िगििका 
नौ िले बसन्त्िपरु दरबार िथा नवुाकोटको दरबार सष्ट्रहिका परुािाश्वत्वक सम्पदाहरुको 
पनुर्निर्ािण गने गरी सम्झौिा भइसकेको छ। भिपरुको दरबार क्षेर िथा अन्त्य 
परुािाश्वत्वक एविं सािंस्कृर्िक सम्पदाहरुको पनुर्निर्ािण कायि र्र्रराि िर्िनी सरकारको 
कररव १ अबि १० करोड रुपैयााँ बराबरको सहयोगर्ा भिपरु उप-र्हानगरपार्लका 
र्ाफि ि भइरहेको छ । पाटन दरबार क्षेरको पनुर्निर्ािण  कायि काठर्ाडौं उपत्यका 
सिंरक्षण कोषर्ाफि ि भइरहेको छ । उि कायिका लार्ग यएुसएआइडीद्वारा ष्ट्रवत रीय 
सहयोग उपलब्ि भएको छ ।  

घ) परुािश्वत्वक सम्पदाहरुको पनुर्निर्ािणर्ा रािनीर्िक दलहरुको सहभार्गिा  

२०७३ वैशाख १२ गिेका ददन भकूम्प स्र्रृ्ि ददवसको सन्त्दभि पारेर सम्र्ाननीय 
प्रिानर्न्त्रीज्यूबाट श्वशलान्त्यास गररएको स्वयम्भकूो अनन्त्िपरुको पनुर्निर्ािण कायि भइरहेको 
छ । यस्िै गरी सोही ददन ष्ट्रवर्भन्न प्रर्खु रािनैर्िक दलका नेितृ्व िहबाट श्वशलान्त्यास 
भएका सािंस्कृर्िक एविं परुािाश्वत्वक र्हत्वका सम्पदाहरु िस्िै पाटनको र्श्वणर्ण्डप, 

भिपरुको फर्सदेग िथा हनरु्ान ढोकाको विंशगोपाल र्श्वन्त्दरहरुको पनुर्निर्ािण कायि रिू 
गर्िर्ा अगार्ड बढेको छ ।  
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ङ) िरहराको पनुर्निर्ािण  

हाम्रो ऐर्िहार्सक िरोहरका रुपर्ा रहेको िरहराको पनुर्निर्ािण कायि नपेाली 
िनिाबाट सिंकलन गरेको रकर्बाट गने सोच अनरुुप "रे्रो िरहरा र् बनाउाँछु" अर्भयान 
अन्त्िगिि िरहरा पनुर्निर्ािण कोषर्ा साउन ५ गिेसम्र् १ करोड ९८ लाख ७८ हिार १ 
सय ३२ रुपैयााँ िम्र्ा भइसकेको छ । ष्ट्रवशेष गरी िरहरा पनुर्निर्ािण योिनाको खाका 
ियारी पश्चाि ् रकर् सिंकलन अर्भयानलाई बहृि ् ढिंगले सञ्चालन गनि सष्ट्रकन े सझुावहरु 
प्राप्त भएको सन्त्दभिर्ा परुाित्व ष्ट्रवभागर्ाफि ि िरहराको र्डिाइनका लार्ग परार्शिदािा 
छनौट भई र्डिाइन कायि भइरहेको छ । यसका लार्ग हाल नेपाल राि बैंकको टक्सार 
कायािलय भएको िग्गा र सूचना िथा सञ्चार र्न्त्रालय अन्त्िगििको गोिारा हलुाक रहेको 
िग्गा सरे्ि सरे्ट्ने गरी िरहराको र्नर्ािण कायि अगार्ड बढाउन े सम्बन्त्िर्ा 
र्श्वन्त्रपररषद् बाट र्नणिय भइसकेको छ । यस अनसुार श्रावण १५ गिेर्भर प्रारश्वम्भक 
र्ोडेल र्डिाइन हनु े र आगार्ी कार्ििक र्ष्ट्रहनार्भरर्ा र्नर्ािण कायि शरुु गने गरी 
आवश्यक कायि अगार्ड बढाइएको छ । 

च) परुािाश्वत्वक सम्पदाहरुको पनुर्निर्ािणर्ा ष्ट्रवर्भन्न सिंस्थाहरुको सिंलग्निा  

बौद्धनाथ स्िूपाको पनुर्निर्ािण कायि बौद्धनाथ क्षेर ष्ट्रवकास सर्र्र्िर्ाफि ि कररव 
१८ करोड रुपैयााँको लागिर्ा भैरहेको छ । लर्लिर्रपरुा सनु्त्दरी र्श्वन्त्दर क्षेर लगायि 
थापाथलीदेश्वख र्रपरेुिरसम्र्को बागर्िी ष्ट्रकनारका परुािाश्वत्वक सम्पदाहरुको पनुर्निर्ािण 
कायि काठर्ाडौं ष्ट्रविष्ट्रवद्यालय, गठुी सिंस्थान, कार्नपा िथा परुाित्व ष्ट्रवभागद्वारा गने गरी 
कायि अगार्ड बढाइएको छ।  यी बाहेक ष्ट्रवर्भन्न परुािाश्वत्वक र्हत्वका सम्पदाहरुको 
पनुर्निर्ािण कायिका लार्ग ष्ट्रवर्भन्न दाि ृसिंस्थाहरुसाँग छलफल अगार्ड बढाइएको छ ।  

छ) परुाना बस्िीहरुको पनुर्निर्ािण र्ापदण्ड  

काठर्ाडौं उपत्यका लगायिका परुाना बस्िीहरुको पनुर्निर्ािण कायिका लार्ग 
आवश्यक योिना िथा भवन र्ापदण्ड सम्बन्त्िी प्रस्िाव ियार पारी छलफल अगार्ड 
बढाइएको छ । यसका लार्ग प्रार्िकरणका कायिकारी सदस्य श्री ध्रवुप्रसाद शर्ािको 
सिंयोिकत्वर्ा र्ापदण्ड र्निािरण सर्र्र्ि गठन गररएको छ ।सर्र्र्िले पेश गरेका र्स्यौदा 
र्ापदण्ड स्वीकृर्िका लार्ग सहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालयर्ाफि ि अगार्ड बढाइएको छ । 
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ि) सम्पदा पनुर्निर्ािणर्ा आ.व.२०७२÷०७३ को आषाढ र्सान्त्िसम्र्को खचि ष्ट्रववरण  
 

र्नकाय 

र्बर्नयोिन (रु हिारर्ा) खचि (रु हिारर्ा) ष्ट्रवत रीय प्रगर्ि प्रर्िशि 

चालू पूाँिीगि िम्र्ा चालू पूाँिीगि िम्र्ा चालू पूाँिीगि िम्र्ा 

परुाित्व ष्ट्रवभाग १९०५० ३४६२०० ३६५२५० १२६३१ ५१८६६ ६४४९७ ६६.३ १४.९८ १७.६६ 

पयिटन ष्ट्रवभाग ९४३ ५०००० ५०९४३ ५४१ ५४९४ ६०३५ ५७.४ १०.९९ ११.८५ 

पशपुर्ि क्षेर 
ष्ट्रवकास कोष 

- ७०००० ७०००० - - - - - - 

केन्त्रीय आयोिना 
कायािन्त्वयन इकाई 

- २१७० २१७० - ५३० ५३० - २४.४ २४.४ 

िम्र्ा १९९९३ ४६८३७० ४८८३६३ १३१७३ ५७८९० ७१०६२ ६५.९ १२.४ १४.५५ 

भौर्िक प्रगर्ि 

 परुाित्व ष्ट्रवभाग अन्त्िगििः २७.५ प्रर्िशि 

 पयिटन ष्ट्रवभाग अन्त्िगििः १९.१३ प्रर्िशि 

४.६ सरकारी एविं सरुक्षा र्नकायका भवन िथा सिंरचनाहरुको पनुर्निर्ािण  

क) केन्त्रीय प्रशासर्नक भवनहरुको पनुर्निर्ािण  

केन्त्रीय प्रशासर्नक भवनका रुपर्ा रहेको र ऐर्िहार्सक एविं परुािाश्वत्वक र्हत्व 
सरे्ि बोकेको र्सिंहदरबारको पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी र्डिाइन कायि िथा रािपर्ि एविं 
उपरािपर्ि भवनको र्डिाइन कायि अगार्ड बढाइएको छ । त्यस्िै गरी नेपाल राि बैंक 
वा राष्ट्रिय र्ानव अर्िकार आयोग, राष्ट्रिय न्त्याष्ट्रयक प्रश्वशक्षण प्रर्िष्ठान, र्निार्िी 
ष्ट्रकिाबखाना, राष्ट्रिय पसु्िकालयको भवन पनुर्निर्ािणका लार्ग सहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालय 
अन्त्िगििको आयोिना कायािन्त्वयन इकाईर्ाफि ि परार्शिदािा छनौट कायि अगार्ड 
बढाइएको छ । रािपर्ि भवन पनुर्निर्ािण कायिर्ा सर्य लाग्ने भएकाले उि अवर्िका 
लार्ग हनु ेगरी ष्ट्रप्र–फेव भवन र्नर्ािण कायिको टेण्डर भई बोलपर रू्ल्यािंकनका क्रर्र्ा 
रहेको छ ।  

ख) सरुक्षा र्नकायका ब्यारेक/भवनहरुको पनुर्निर्ािण  

नेपाली सेनाको र्खु्यालय लगायिका १,१०९ वटा ब्यारेक÷भवनहरु क्षर्िग्रस्ि 
भएकोर्ा हाल नेपाली सेनार्ाफि ि सैर्नक र्खु्यालय लगायिका २१ वटा भवन िथा 



45 

 

ब्यारेकहरुको पनुर्निर्ािण कायि भइरहेको छ भन े बााँकी १,०८८ वटा ब्यारेक÷भवनका 
लार्ग र्डिाइन भइरहेको छ ।  

नेपाल प्रहरीिफि  १२० वटा प्रहरी चौकी एविं २३ वटा इलाका प्रहरी 
कायािलयहरु क्षर्िग्रस्ि भएकार्ा हाल र्डिाइन कायि अगार्ड बढाइएको छ । 

सशस्त्र प्रहरीिफि  कररव ३५ वटा भवन िथा सिंरचनाहरु क्षर्िग्रस्ि भएकार्ा हाल 
र्डिाइन कायि भइरहेको छ ।  

ग) अन्त्य सरकारी एविं स्थानीय र्नकायका भवनहरुको पनुर्निर्ािण  

भकूम्पका कारण कररव २,६५६ वटा सरकारी भवनहरु पूणि रुपर्ा क्षर्िग्रस्ि 
भएकोर्ा हाल १७८ वटा सरकारी भवनहरु ष्ट्रप्र–फेव सार्ग्री प्रयोग गरी पनुर्निर्ािण 
गररदैछ भने स्थायी सिंरचना र्नर्ािणका लार्ग र्डिाइन कायिलाई पर्न अगार्ड बढाउने 
कार् िारी रहेको छ । 

स्थानीय र्नकायिफि  ४ वटा श्वि.ष्ट्रव.स. भवनहरु, ७७ वटा नगरपार्लका र 
नगरपार्लकाका वडा कायािलय भवन िथा १७२ वटा गाष्ट्रवस भवनहरु क्षर्िग्रस्ि 
भएकोर्ा हाललाई नगरपार्लका भवन िथा गाष्ट्रवस भवनहरुको अस्थायी व्यवस्था 
र्र्लाउने गरी बिेट व्यवस्था सष्ट्रहि कायि अगार्ड बढाइएको छ ।  

४.७ सडक, खानपेानी लगायिका पूवाििारहरुको पनुर्निर्ािण  

क) रणनीर्िक सडकको  पनुर्निर्ािण  

रणनीर्िक सडकहरु र्ध्ये १४० ष्ट्रक.र्र्. सडक र्नर्ािण गनुि पनेर्ा सडक 
ष्ट्रवभागर्ाफि ि हाल २ वटा सडकको बोलपर रू्ल्यािंकन भइरहेको र अन्त्य सडकहरुको 
पनुर्निर्ािण कायि भैरहेको छ भने एउटा सडकको DPR ियारी भइरहेको छ ।  

ख) श्विल्लास्िरीय सडकहरुको पनुर्निर्ािण  

श्विल्लास्िरीय सडकहरुिफि  ६६ वटा सडक अन्त्िगिि १०६० ष्ट्रक.र्र्. सडक 
क्षर्िग्रस्ि भएकोर्ा सिंघीय र्ार्र्ला िथा स्थानीय ष्ट्रवकास र्न्त्रालय अन्त्िगििको केन्त्रीय 
आयोिना कायािन्त्वयन इकाईर्ाफि ि हाल २ वटा सडकहरुको पनुर्निर्ािण कायि अगार्ड 
बढाइएको छ भने अन्त्य सडकहरुको र्डिाइन भइरहेको छ । यसका लार्ग एर्सयाली 
ष्ट्रवकास बैंकबाट २५ वटा सडकको ४७० ष्ट्रक.र्र्. र्नर्ािणाथि सहयोग प्राप्त भएको छ । 
त्यस्िै र्डएफआइडी र्ाफि ि ७ वटा सडक अन्त्िगिि ११८ ष्ट्रक.र्र्. सडक र्नर्ािण हनुे 
प्रष्ट्रक्रयार्ा रहेको छ । यस्िै गरी पयिटन पूवाििार िथा ग्रार्ीण यािायािका र्नश्वम्ि 
र्हत्वपूणि क्षेरर्ा रहेका पदयारा र्ागिहरुको पनुर्निर्ािण गनुिपने भएकोर्ा केही 
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पदर्ागिहरुको पनुर्निर्ािण गररएको छ भने थप पदर्ागिहरुका लार्ग र्डएफआइडी 
लगायिका दाि ृर्नकायसाँग छलफल अगार्ड बढाइएको छ ।  

ग) खानपेानी िथा सरसफाईिफि का सिंरचनाहरुको पनुर्निर्ािण  

खानेपानी िथा सरसफाईिफि  ५,२०० आयोिनाहरु क्षर्िग्रस्ि भएकोर्ा हालसम्र् 
१,३७९ आयोिनाहरुको पनुर्निर्ािण कायि भइरहेको छ भने बााँकीको र्डिाइन कायि 
अगार्ड बढाइएको छ। आ.व. २०७२/७३ र्ा िम्र्ा ८४ करोड १६ लाख ८४ हिार 
ष्ट्रवर्नयोिन भएकोर्ा ष्ट्रवत रीय प्रगर्ि 58.64% र भौर्िक प्रगर्ि 64.36 % हनु सकेको 
अवस्था छ। 

त्यसै गरी काठर्ाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोडििफि  रु १५ लाख 
बराबरको र्र्िि सम्भारको १०० प्रर्िशि भौर्िक प्रगर्ि र ग्रार्ीण खानेपानी िथा 
सरसफाई ष्ट्रवकास कोष सर्र्र्ि अन्त्िगिि ३५ करोड कूल लागि र्ध्ये भौर्िक प्रगर्ि 
६५.४२ प्रर्िशि भएको देश्वखन्त्छ। नेपाल खानेपानी सिंस्थानिफि  ४८ करोड ७ लाख 
बराबरको क्षर्ि देश्वखन्त्छ। 

घ) सावििर्नक भवनहरुको पनुर्निर्ािण 

क) २०७२ बैशाख १२ गिेको भकूम्प पश्चाि ् ित्काल आवास, बस्िी ष्ट्रवकास, 
सावििर्नक भवन िथा सहरी पनुर्निर्ािण सम्वन्त्िी कायिहरु सहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालय 
र सहरी ष्ट्रवकास िथा भवन र्नर्ािण ष्ट्रवभागबाट भएको छ । 

ख) भकूम्पपर्छ सहरी ष्ट्रवकास िथा भवन र्नर्ािणर्ा १० वटा र्डर्भिन कायािलय थप 
गररएको छ । 

ग) राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण नीर्ि, २०७२ स्वीकृि भए पश्चाि ् केन्त्रीय आयोिना 
कायािन्त्वयन इकाई गठन भई २०७३ बैशाख २ गिे आयोिना र्नदेशकको 
र्नयशु्वि भइसकेको छ। 

घ) १४ श्विल्लार्ा १४ वटा श्विल्लास्िरीय आयोिना कायािन्त्वयन इकाईहरुको 
स्थापना भई सहरी ष्ट्रवकास िथा भवन र्नर्ािण ष्ट्रवभागका सम्वश्वन्त्िि र्डर्भिन 
प्रर्खुहरु र इश्वन्त्िर्नयरहरुलाई नै श्विल्लास्िरीय आयोिना कायािन्त्वयन इकाई पर्न 
हेने गरी िोष्ट्रकएको छ।     

ङ) बााँष्ट्रक १७ श्विल्लार्ा सहरी ष्ट्रवकास िथा भवन र्नर्ािण ष्ट्रवभागका सम्वश्वन्त्िि 
र्डर्भिन कायािलयहरुलाई नै पनुर्निर्ािणको सरे्ि श्विम्रे्वारी िोष्ट्रकएको छ । 

च) पनुर्निर्ािण कायिका प्राष्ट्रवर्िक िनशश्विको पूर्ििका लार्ग िम्र्ा 272 िनाको 
अस्थायी दरवन्त्दी स्वीकृि (प्राष्ट्रवर्िक- 2634, प्रशासन- 88) भएको र पूर्िि 
भएको छ । 
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ङ) पदपूर्ििको अवस्था   

पद 

स्वीकृि 
दरवन्त्दी 

पदपूर्िि 
भएको 

ररि कैष्ट्रफयि 

स्थायी सेवाबाट  

आयोिना र्नदेशक  १  १  
  

आयोिना उपर्नदेशक  ३  ३  -   

श्विल्ला आयोिना प्रर्खु  १४  १४  -  
DUDBC Division बाट 

िोष्ट्रकएको दोहोरो 
श्विम्रे्वारी साथ 

इश्वन्त्िर्नयर (CLPIU)  ३  ०  ३  

श्विल्ला आयोिना उपप्रर्खु 

इश्वन्त्िर्नयर  
४२  १४  २८  

प्रर्खु लेखा र्नयन्त्रक  १  १  
  

लेखा अर्िकृि  १५  ४  ११  
 

शाखा अर्िकृि  १  १  
  

ना .सु.   १६  ०  १६  
 

करार सेवाबाट  
    

इश्वन्त्िर्नयर  १३४६  १३४६  -  
ररि हनुे र पदपूर्िि गने 
कायि र्नरन्त्िर भइरहेको 

सव इश्वन्त्िर्नयर  ६५०  ६५०  -  
अ सव इश्वन्त्िर्नयर  ५७५  ५७५  -  
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पररच्छेद् -५ 

दाि ृर्नकायसाँगको सम्झौिा बर्ोश्विर् भएको कायि प्रगर्ि 

५.१ पनुर्निर्ािणर्ा दाि ृर्नकायसाँगको सहकायि  

भकूम्प पश्चाि ् सम्पन्न अन्त्िरािष्ट्रिय सम्रे्लनर्ा अन्त्िरािष्ट्रिय सर्दुायबाट कररब ४ खबि १० 
अबि रुपैयााँको सहयोग गने प्रर्िबद्धिा व्यि भएको र्थयो िसर्ा भारि र चीन सरकारको 
िफि बाट व्यि प्रर्िबद्धिा र्ध्ये करीब ६७ अबि रुपैयााँ र्नयर्र्ि कायिक्रर्का लार्ग रहेको हुाँदा 
वास्िष्ट्रवक प्रर्िबद्धिा रकर् करीब ३ खबि ४३ अबि रुपैयााँ र्ार हनुे श्वस्थर्ि ष्ट्रवद्यर्ान छ। 
उश्वल्लश्वखि रकर्र्ध्ये आ.ब. २०७२।०७३ को अन्त्त्यसम्र्र्ा १ खबि ८६ अबि रुपैयााँको 
बराबरको सम्झौिा भएको र कररब ८६ अबिको सम्झौिा हनु ियारी अवस्थार्ा रहेको छ। 
अद्याष्ट्रविक ष्ट्रववरण अनसूुची १  र्ा सिंलग्न छ। 

प्रर्िवेदनको र्र्र्िसम्र् वास्िष्ट्रवक प्रर्िबद्धिा रकर्को करीब ८० प्रर्िशि रकर् सम्बद्ध दाि ृ
र्नकाय एविं सरकारहरुबाट प्राप्त हनुे गरी सम्झौिा भइसकेको छ। कूल प्रर्िबद्ध रकर् परैु प्राप्त 
भए पर्न यसले पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाका लार्ग आवश्यक रकर्को आिा भन्त्दा बढी ष्ट्रहस्साको 
व्यवस्थापन हनु बााँकी नै छ। 

अन्त्िरािष्ट्रिय दाि ृ र्नकायहरुले प्रार्िकरणद्वारा अवलम्बन गररएको नीर्ि, योिना िथा कायि प्रगर्िप्रर्ि 

सन्त्िषु्ट्रि व्यि गदै कायि प्रगर्िका आिारर्ा थप सहयोग गने प्रर्िबद्धिा व्यि गरेका छन।् 

नेपाल सरकार एविं दाि ृर्नकायहरुका बीच भकूम्प पश्चाि ्को पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना कायिका 
सम्बन्त्िर्ा भए गरेका सम्झौिा िथा सहर्र्ि अनरुुप भएका ष्ट्रक्रयाकलापहरुको कायिप्रगर्िको 
ष्ट्रववरण अनसूुची २  र्ा सिंलग्न छ।  

५.२ प्रार्िकरणसाँग रीपक्षीय सम्झौिा गरेका गैरसरकारी सिंस्थाहरु  
 

आ.व. २०७२/७३ को अन्त्त्यर्ा प्रार्िकरणले २०७२ बैशाख १२ गिेको भकूम्प िथा 
त्यसपर्छका परकम्पका कारणबाट क्षर्िग्रस्ि सिंरचनाहरुको पनुर्निर्ािणका लार्ग राष्ट्रिय एविं 
अन्त्िरािष्ट्रिय गैरसरकारी सिंस्थाहरु र्ाफि ि प्राप्त हनुे सहयोगलाई सरल, सहि, पारदशी,  एकीकृि एविं 
प्रभावकारी  ढिंगले  पररचालन गनि एविं त्यी सिंस्थाहरुको सर्न्त्वय प्रभावकारी  बनाउन 
भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाहरुको पनुर्निर्ािण गने सम्बन्त्िर्ा बनेको ऐन,  २०७२ को  र्र्ि र 
भावना अनरुूप कायिक्रर्को ििुिर्ा, स्वीकृर्ि, कायािन्त्वयन, अनगुर्न र रू्ल्याङ्कन गने कायिर्ा  
सहयोग परु् याउने सोही ऐनको दफा ३१ ले ददएको अर्िकारको प्रयोग गरी राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण  
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प्रार्िकरणले पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैरसरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्त्िी कायिष्ट्रवर्ि, 

२०७२ बनाई कायािन्त्वयनर्ा ल्याएको छ । 

पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपनाको सन्त्दभिर्ा साझेदार सिंस्थाहरुलाई ग्रार्ीण आवास िथा वस्िी 
ष्ट्रवकास, सहरी आवास िथा सम्पदा सिंरक्षण, सार्ाश्विक पररचालन िथा आर्थिक पनुस्थािपना, 
सावििर्नक भवन, अन्त्िसिम्बश्वन्त्िि क्षेरहरु र प्रार्िकरणले िोकेका अन्त्य कायिक्षेरहरुर्ा 
देहायबर्ोश्विर्को भरू्र्का र्नवािह गने गरी पररचालन गने व्यवस्था गररएको छ । 

क) ष्ट्रवपन्न बगिका लाभग्राहीहरुलाई रू्लप्रवाहीकरण गनि प्राष्ट्रवर्िक िथा अन्त्य प्रकृर्िका क्षर्िा 
बढाउने िार्लर् कायिक्रर्हरु सिंचालन गने । 

ख) स्थानान्त्िरण गररएका वस्िीहरुर्ा पूवाििार िथा िीवनर्नवािहका कायिक्रर्हरु सिंचालन गने ।  

ग) क्षर्िग्रस्ि र्निी आवासका अर्िररि सम्बश्वन्त्िि र्नकायले िोकेको र्ापदण्ड अनरुूप भौर्िक 
िथा सार्ाश्विक पूवाििारहरुको पनुर्निर्ािण गने । 

घ) पनुर्निर्ािण कायिर्ा नवीनिर् प्रष्ट्रवर्िका साथै र्ौर्लक ज्ञान िथा हररि-प्रष्ट्रवर्िको ष्ट्रवकासलाई 
प्रोत्साहन गने । 

ङ) २०७२ बैशाख १२ को भकूम्प र सो पर्छका परकम्पले क्षर्ि गरेका सिंरचनाहरुको 
पनुर्निर्ािण गदाि स्वीकृि र्ापदण्ड, र्डिाइन, र्नर्ािण ष्ट्रवर्ि र गणुस्िरीय र्नर्ािण सार्ग्रीको 
उपयोग गने गराउने । 

च) सावििर्नक क्षेरका सिंरचना र्नर्ािण िथा र्र्िि सम्बन्त्िी कायिहरु गने । 

सोही कायिष्ट्रवर्ि बर्ोश्विर् छोटो अवर्िर्ा १२२ वटा गैरसरकारी सिंस्थाहरुसाँग रीपक्षीय 
सम्झौिा गरी सष्ट्रकएको छ । सो प्रयोिनका लार्ग पररयोिना प्रस्िाव र्ाग गरी िी प्रस्िावहरुको 
रू्ल्याङ्कन गनि िथा र्सफाररश गने कायि कायिष्ट्रवर्िको दफा ९ का उपदफा (६) बर्ोश्विर्को  
र्सफाररश सर्र्र्िबाट भएको िथा प्रार्िकरणको कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृि भइसकेपर्छ 
सम्झौिा गने कायि सरे्ि भएको छ भने केही गैरसरकारी सिंस्थाहरुको अनगुर्न सरे्ि गररएको 
अवस्था छ । स्वीकृि कायिष्ट्रवर्िको व्यवस्था अनसुार प्रार्िकरणसाँग रीपक्षीय सम्झौिा गरेका 
गैरसरकारी सिंस्थाहरुको ष्ट्रववरण अनसूुची  ३  र्ा सिंलग्न छ ।   

उपयुिि सिंस्थाहरुर्ध्ये ४२ वटा सिंस्थाबाट आ.व. २०७२/७३ को प्रगर्ि ष्ट्रववरण प्राप्त 
भएकोर्ा श्विल्लागि र क्षेरगि ष्ट्रहसाबले भएको स्रोि पररचालन अनसूुची ४ र्ा सिंलग्न गररएको 
छ। 
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पररच्छेद्-६ 

बिेट िथा खचिको ष्ट्रववरण 
 

६.१ प्रार्िकरणको आ.ब. २०७२/७३ को बिेट िथा खचि  
 

प्रार्िकरणको आ.ब. २०७२/७३ को बिेटर्ा अथि र्न्त्रालयबाट प्रकाश्वशि आय व्ययको 
अनरु्ान (रािो ष्ट्रकिाब) अनसुार देहायबर्ोश्विर्को रकर् ष्ट्रवर्नयोिन गररएको र्थयो । 

(रकर् रु हिारर्ा) 

ब उ शी निं ६०२८०१ राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण कोष 

   
श्रोि र्नकाशा र्बर्ि िम्र्ा बिेट 

श्रोि 

नेपाल 
सरकार 

बैदेश्वशक 
अनदुान ऋण 

चालू         35000000 8000000 15000000 12000000 

6028013 22522 कायिक्रर् खचि 
 

नगद 2000000 2000000 
 

  

  26423 

अन्त्य सिंस्था 
िथा 
व्यश्विलाई 
पूाँिीगि 
अनदुान 

  
33000000 6000000 15000000 12000000 

  
  
  

नेपाल 
सरकार 

नगद 6000000 6000000 
 

  

पनुर्निर्ािण 
सिंयिु 
कोष 

नगद 15000000 
 

15000000   

सोझै भिुानी 12000000 
  

12000000 

पूाँिीगि 
 

      39000000 8000000 21000000 10000000 

 6028014 29221 भवन र्नर्ािण 
  

17000000 2000000 10000000 5000000 

  
  
  
  
  

नेपाल 
सरकार 

नगद 2000000 2000000 
 

  

पनुर्निर्ािण 
सिंयिु 
कोष 

नगद 9800000 
 

9800000   

एश्वशयाली 
ष्ट्रवकास वैङ्क 

सोझै भिुानी 200000 
 

200000   

िापान/ 
िाइका 

नगद 2500000 
  

2500000 
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एश्वशयाली 
ष्ट्रवकास वैङ्क 

सोिभनाि हनुे 
ऋण 

2500000 
  

2500000 

  29611 
सावििर्नक 
र्नर्ािण   

22000000 6000000 11000000 5000000 

  
  
  

नेपाल 
सरकार 

नगद 6000000 6000000 
 

  

यूरोष्ट्रपयन 
यूर्नयन 

नगद 11000000 
 

11000000   

पनुर्निर्ािण 
सिंयिु 
कोष 

सोझै भिुानी 5000000 
  

5000000 

  िम्र्ा       74000000 16000000 36000000 22000000 

त्यसर्ध्ये आ.ब. २०७२/७३ र्ा प्रार्िकरणलाई प्राप्त बिेटको अश्वख्ियारीको ष्ट्रववरण 
देहायबर्ोश्विर् प्रस्ििु गररएको छ ।  
 

क) पूाँिीगििफि  : 
पूाँिीगििफि  खचि शीषिक निं. २९२२१ (सावििर्नक भवन) र २९६११ 

(सावििर्नक र्नर्ािण) गरी दईुवटा खचि शीषिकर्ा र्ार प्रार्िकरणका लार्ग बिेट 
ष्ट्रवर्नयोिन भएको र्थयो, िसर्ध्ये : 

१. सावििर्नक भवनिफि  (रकर्ान्त्िर सरे्ि गरी) रु. २३,६६,१६,४२ हिार, 
२. सावििर्नक र्नर्ािणिफि  (रकर्ान्त्िर सरे्ि गरी) रु. १२,३९,२१,५८ हिार     
३. पूाँिीगििफि  िम्र्ा रु. ३६,०५,३८,०० हिार रहेको छ । 

यसरी प्राप्त अश्वख्ियारी र्ध्ये वैदेश्वशक स्रोििफि को ठूलो ष्ट्रहस्सा खचि हनु सकेन 
भने नेपाल सरकारिफि को िम्र्ा ६,६६,१६,४२ हिार र्ध्ये ६,६०,८५,६९ हिारको 
कायिक्रर् स्वीकृि गरी र्बर्भन्न र्नकायहरुलाई प्रार्िकरणबाट रकर् र्नकाशा गररएको 
र्थयो। िम्र्ा ३६,०५,३८,०० हिारको अश्वख्ियारी प्राप्त भएकोर्ा १२,१९,६८,३८ 
हिार बराबरको कायिक्रर् स्वीकृि गरी प्रार्िकरणबाट र्नकाशा ददइएको िथा 
पूाँिीगििफि  प्रार्िकरणलाई प्राप्त अश्वख्ियारीर्ध्ये ३३.८ प्रर्िशि र्ार र्बर्भन्न र्नकायहरुर्ा 
र्नकाशा ददन सष्ट्रकयो । यसको अथि दईु र्िहाई पूाँिीगि रकर् अबण्डा नै रह्यो । 

ख) चालूिफि  : 

त्यसै गरी चालूिफि  खचि शीषिक निं. २२५२२ र २६४२३ गरी दईु खचि शीषिकर्ा 
र्ार प्रार्िकरणका लार्ग बिेट र्बर्नयोिन भएको र्थयो । िसर्ध्ये कायिक्रर् खचि र 
अनदुानर्ा देहायबर्ोश्विर् अश्वख्ियारी प्राप्त भयो । 

१. कायिक्रर् खचििफि  रु. ९४,६२,०० हिार, 
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२. अन्त्य व्यश्वि िथा सिंस्थालाई पूाँिीगि अनदुान रु. ३५,२२,१०,०० हिार र 
3. िम्र्ा रु. ३६,१६,७२,०० हिार रहेको छ । 

उि रकर् र्ध्ये कायिक्रर् खचििफि  रु. ९४,५६,८६ हिारको  कायिक्रर् स्वीकृि 
गरी र्बर्भन्न र्नकायहरुलाई र्नकाशा पठाइएको र्थयो भने खचि शीषिक निं. २६४२३ िफि  
रु. २५१८७९६२ हिारको र्ाग सिंघीय र्ार्र्ला िथा स्थानीय ष्ट्रवकास र्न्त्रालयबाट 
प्राप्त भएकोले सोही बराबरको अश्वख्ियारी पठाइएको र्थयो। यसरी चालूिफि  िम्र्ा रु. 
२६१६५०६० हिार रकर् प्रार्िकरणबाट र्नकाशा गएको अवस्था ष्ट्रवद्यर्ान छ । िनु 
अथि र्न्त्रालयबाट प्रार्िकरणलाई प्राप्त चालूिफि को अश्वख्ियारीको ७२.३४ प्रर्िशि हनु 
आउाँछ। 

पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणबाट र्ार्थ उल्लेख भए बर्ोश्विर्को अश्वख्ियारी ष्ट्रवर्भन्न र्नकायहरुलाई 
पठाइएको भएिा पर्न वास्िष्ट्रवक खचि र्नकै न्त्यून रहेको अवस्था ष्ट्रवद्यर्ान छ । 
र्.ले.र्न.का.को अप्रशोर्िि ि्याङ्क अनसुार र्बर्भन्न श्विल्लार्ा गरी पनुर्निर्ािणिफि  रु. 
३६,४१,९५८ हिार र्ार खचि भएको देश्वखन्त्छ भने आवास अनदुानिफि  रु. 
१,९५,५१,०० हिार र्ार सेवाग्राहीको खािार्ा िम्र्ा भएको अवस्था ष्ट्रवद्यर्ान छ । 

६.२ चालू आ.व. २०७३/७४ को लार्ग प्राप्त बिेट 

चालू आ.व. र्ा प्रार्िकरणका लार्ग प्राप्त बिेटको अवस्था देहायबर्ोश्विर् छ । 

क. अथि बिेट अन्त्िगिि 

ब.उ.शी.निं. ६०२८०१ र्ा अथि बिेट शीषिकर्ा रु. ५६,८३,००,०० हिार रुपैया 
राश्वखएको छ । सोको अश्वख्ियारी अथि र्न्त्रालयबाट प्राप्त नभएकोले उि रकर्बाट अश्वख्ियारी 
िाने गरी कायिक्रर् ििुिर्ा, स्वीकृर्ि र रकर् र्नकाशाको कायि गनि सष्ट्रकने अवस्था छैन ।  

(रकर् रु हिारर्ा) 
MINISTRY_ 

CODE 
Project 

Compone

nt 
Activity Name RECURRENT CAPITAL Budget 

305 अथि 
र्न्त्रालय 

Central 

Budget, 

काठर्ाण्डौं 
नभएको 

भकूम्पबाट क्षर्िग्रस्ि 
सावििर्नक सिंरचना 

र्नर्ािण 

0 7830000 7830000 

भकूम्पबाट क्षर्िग्रस्ि 
सावििर्नक भवनको 

पनुर्निर्ािण 

0 40100000 40100000 

पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी 
र्बर्बि कायिक्रर् खचि 

3900000 0 3900000 

भकूम्पपीर्डिहरुको घर  

र्नर्ािण पूाँिीगि अनदुान 

5000000 0 5000000 

    
 

8900000 47930000 56830000 
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ख. प्रार्िकरणको कायिक्रर् बिेट अन्त्िगिि 

कायिक्रर्िफि  ब.उ.शी.निं. ३०१८०१ र्ा िम्र्ा रु. ८३,८३,४०,३९ हिारको कायिक्रर् 
ििुिर्ा भई र्बर्भन्न र्न्त्रालय अन्त्िगिि पनुर्निर्ािणिफि का कायिक्रर् बर्ोश्विर् अश्वख्ियारी प्रदान गनि 
सष्ट्रकन े अवस्था छ । सोको अश्वख्ियारी प्रिानर्न्त्री िथा र्श्वन्त्रपररषद्को कायािलयबाट प्राप्त 
भएको छ । गि आ.ब. र्ा प्रार्िकरणको सञ्चालन खचि प्रिानर्न्त्री िथा र्श्वन्त्रपररषद्को 
कायािलयबाट र कायिक्रर् खचिको अश्वख्ियारी सोझै अथि र्न्त्रालयबाट प्राप्त भएकोर्ा यस आ.ब. 
र्ा कायिक्रर् खचि सरे्ि प्रिानर्न्त्री िथा र्श्वन्त्रपररषद्को कायािलयबाट अश्वख्ियारी आउाँदा झनै 
घरु्ाउरो बाटोबाट प्राप्त भएकोले रकर्ान्त्िर/स्रोिान्त्िर िथा थप र्नकाशाको क्रर्र्ा सर्स्या पने 
देश्वखन्त्छ । 

ब.उ.शी.निं. ३०१८०१ र्ा िम्र्ा रु. ८३८३४०३९ हिार र्ध्ये आवास अनदुान िफि  रु १९ 
अबि ३४ करोडको अश्वख्ियारी सिंघीय र्ार्र्ला िथा स्थानीय ष्ट्रवकास र्न्त्रालय अन्त्िगििको केन्त्रीय 
आयोिना कायािन्त्वयन इकाईर्ा पठाई सष्ट्रकएको छ भन े बााँकी कायिक्रर्हरु सम्बश्वन्त्िि 
र्नकायबाट स्वीकृर्िका लार्ग र्ाग गररएको अवस्था छ । प्रर्िवेदनको र्र्र्ि सम्र् आवास 
अनदुान ष्ट्रविरणर्ा भएको प्रगर्ि ष्ट्रववरण अनसूुची ७ र्ा सर्ावेश छ । 

ग) प्रार्िकरणको कायि सञ्चालन बिेट 

चालू आर्थिक बषिर्ा प्रार्िकरणको सञ्चालन बिेट देहायबर्ोश्विर् छ । 

प्रार्िकरणको सञ्चालन बिेट 

 चालू रु.१,०९,९५ हिार 
 पूाँिीगि रु. १५,९५,९५ हिार 
 िम्र्ा रु. १७,०५,९० हिार 
यसरी सर्ग्र रुपर्ा हेदाि चालू आ.ब.र्ा प्रार्िकरणको लार्ग चालूिफि  रु ९७,५४,९०,२७  हिार र  
पूाँिीगििफि  रु. ४३,२८,५६,०२ हिार  गरी िम्र्ा रु १,४०,८३,४६,२९ हिारको बिेट व्यवस्था 
भएको देश्वखन्त्छ। यसको अर्िररि पनुर्निर्ािण सिंयिु कोषर्ा कररब रु. २८ अबि रकर् र्ौिदुा रहेको 
अवस्था छ। यसरी प्रार्िकरणका लार्ग चालू आ.ब.र्ा कररब रु. १ खबि ६९ अबि बराबरको स्रोि 

पररचालन गनिसक्ने अवस्था ष्ट्रवद्यर्ान छ । 

कायिक्रर्िफि  चालू आ.ब. र्ा र्बर्भन्न र्नकायिफि को ष्ट्रवर्नयोिनको अवस्था अनसूुची निं. ५ र्ा 
उल्लेख गररएको छ। 



54 

 

पररच्छेद् - ७ 

र्नदेशक सर्र्र्िबाट पाररि ित्कार्लक कायियोिनाको प्रगर्ि 
 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको र्र्र्ि २०७३/०३/१० गिे  बसेको बैठकले पाररि गरेका राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको 
िात्कार्लक कायि योिना (२०७३ आषाढदेश्वख २०७३ कार्ििकसम्र्) को प्रगर्िको अवस्था िार्लकार्ा उल्लेख छ । 

 

क्र.सिं ष्ट्रक्रयाकलापहरु सर्यावर्ि श्विम्रे्वार र्नकायहरु हाल सम्र्को प्रगर्ि 

१ 

सारू्ष्ट्रहक आवास र्नर्ािण कायि सम्पन्न गने गराउन े 
(सिंख्या र स्थान श्विल्ला दैवी प्रकोप उद्दार र 
सर्र्र्िको र्नणियानसुार) । 

२०७३ आषाढ १५ 
र्भर 

नेपाली सेनाबाट ३६ 

नेपाली सेनाले र्नर्ािण सम्पन्न गरी 
श्विल्ला दैवी प्रकोप उद्दार सर्र्र्िलाई 
असार १२ गिे हस्िान्त्िरण 
गररसकेको । 

२०७३ आषाढ २५ 

र्भर 

सहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालयबाट ४६ 

सहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालयले ३ वटा 
र्नर्ािण सम्पन्न गरी श्विल्ला दैवी 
प्रकोप उद्दार सर्र्र्िलाई हस्िान्त्िरण 
गरेको र ४२ वटार्ा छाना 
छाइसकेको। 

२ 

एघार श्विल्लाका सम्पूणि गाष्ट्रवस/नगरपार्लकार्ा 

अनदुान सम्झौिा सम्पन्न गरी पष्ट्रहलो ष्ट्रकस्िा रकर् 

उपलब्ि गराउने । अनदुान ष्ट्रविरणका लार्ग 

२०७३ साल श्रावण  
र्सान्त्िर्भर  

नेपाल राि बैंकको र्सफाररशर्ा  शाखारष्ट्रहि 

बैष्ट्रङ्कङ्ग सेवा एिंव+ नगद क्याम्पहरुका सम्बन्त्िर्ा 

प्रार्िकरण र अथि र्न्त्रालयले र्नणिय र्लने । 

र्र्र्ि २०७३ आषाढ सम्र्  गिेसम्र् 
२६५१८२ िनासाँग अनदुान सम्झौिा 
भैसकेकोर्ा पष्ट्रहलो ष्ट्रकस्िा ३९७०२  
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शाखारष्ट्रहि बैष्ट्रङ्कङ्ग सेवा एिंव + नगद क्याम्पहरुका 
सम्बन्त्िर्ा सरे्ि र्नणिय र्लने । 

ष्ट्रविरण कायि-प्रार्िकरण, सिंघीय र्ार्र्ला िथा 

स्थानीय ष्ट्रवकास र्न्त्रालय -केन्त्रीय आयोिना 

कायािन्त्वयन इकाई र श्विल्ला ष्ट्रवकास सर्र्र्िहरु  

एविं गाष्ट्रवस र नगरपार्लकाहरु   

ले प्राप्त गरेका 

३ 
११ श्विल्लार्ा गनुासो सम्बोिन र आवश्यकिा 
अनसुार भेररष्ट्रफकेसन सभेक्षण सरे्ि गने । 

२०७३ भार 
र्सान्त्िसम्र्  

प्रार्िकरण र  केन्त्रीय ि्याङ्क ष्ट्रवभाग,  सिंघीय 

र्ार्र्ला िथा स्थानीय ष्ट्रवकास र्न्त्रालय र  
श्विल्ला ष्ट्रवकास सर्र्र्िहरु  एविं गाष्ट्रवस सरे्ि . 

असार ३१ गिे बेलकुी सम्र्को 

ि्याङ्क अनसुार १ लाख ९ िनाको 

गनुासो र्ध्ये ३२०० घरिरुीको 

गनुासो ष्ट्रवश्लषेण भएकोर्ा २० प्रर्िशि 

पररवारको काठर्ाडौर्ा घर भएको 
बशु्वझएको । 

४ 

काठर्ाडौं उपत्यका र बााँकी १७ श्विल्लार्ा सभेक्षण 

सष्ट्रहि अनदुान सम्झौिा गरी पष्ट्रहलो ष्ट्रकस्िा रकर् 
उपलब्ि गराउने । 

२०७३ साल भदौ 
र्सान्त्िसम्र्  

 

प्रार्िरकण, केन्त्रीय ि्याङ्क ष्ट्रवभाग र स्थानीय 
र्नकाय सरे्ि । 

२०७३ साउनको पष्ट्रहलो हप्तादेश्वख 

उपत्यकाका ३ श्विल्ला सवेक्षण शरुु 
हनु गइरहेको । 

५ 
भकूम्प प्रभाष्ट्रवि ३१ श्विल्ला बाहेकका  थप श्विल्लार्ा 

क्षर्िग्रस्ि भएका र्निी आवास िथा भौर्िक  
सिंरचनाहरुको  क्षर्ि आिंकलन गने । 

२०७३  भार 
र्सान्त्िसम्र् 

प्रार्िकरण,  केन्त्रीय ि्याङ्क ष्ट्रवभाग  र सिंबद्ध 
स्थानीय र्नकाय सरे्ि । 

(नोट: क्षर्ि आिंकलनका आिारर्ा पनुर्नर्ािण िथा 
पनुस्थािपना सम्बन्त्िर्ा आवश्यक र्नणिय र्लने) । 

१७ श्विल्लाको सभेक्षणका लार्ग स्रोि 

ब्यवस्थापनको कायि भैरहेको । ३१ 

श्विल्ला बाहेकका श्विल्लाहरुर्ा  

भकूम्पीय क्षर्ि भएको सम्बन्त्िर्ा गहृ 

र्न्त्रालयर्ाफि ि ि्याङ्क र्ाग 
गररएको। 
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६ 

प्रथर् चरण अन्त्िगिि कररव ३० हिार 

र्नर्ािणकर्ीलाई र्निी आवास र्नर्ािण सम्बन्त्िी िार्लर् 
उपलब्ि गराउने । 

२०७३ साल कार्ििक 
र्ष्ट्रहनासम्र्  

प्रार्िकरणको नेितृ्वर्ा सहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालय र  

CTEVT/िार्लर् केन्त्रहरु एविं ष्ट्रवर्भन्न साझेदार 
सिंस्थाहरु सरे्ि । 

िार्लर् सम्बन्त्िी र्नदेश्वशका 

२०७३/०३/०३ र्ा िारी भई 

िार्लर् आवश्यकिा पष्ट्रहचानको कायि 
शरुु भएको । 

७ 

११ श्विल्लाको प्रत्येक र्नवािचन क्षेरर्ा एक–एक वटा 
गरी िीस वटा स्रोि केन्त्रको स्थापना गने । 

२०७३ साल कार्ििक 
र्सान्त्िसम्र् 

प्रार्िकरण र सहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालय अन्त्िगिि 

केन्त्रीय आयोिना कायािन्त्वयन इकाई र ष्ट्रवर्भन्न 
दाि ृर्नकाय र साझेदार सिंस्थाको सहयोग सरे्ि। 

  कायि चर्लरहेको । 

८ 

भकूम्प पश्चाि पनुस्थािपनाको पञ्चवषीय योिनाको 
खाकालाई श्विल्ला आवर्िक योिना र नगरपार्लका 
आवर्िक योिनार्ा सर्ावेश गराउने ।    

२०७३ साल कार्ििक 
र्सान्त्िसम्र्  

राष्ट्रिय योिना आयोग, प्रार्िकरण, सिंश्वघय र्ार्र्ला 

िथा  स्थानीय ष्ट्रवकास र्न्त्रालय र सम्बश्वन्त्िि 
स्थानीय र्नकायहरु । 

कायि िार्लका ियार भई साउन दोस्रो 

हप्ता देश्वख प्रश्वशश्वक्षि गराउने कायिक्रर् 
शरुु हनुे । 

९ 

िोश्वखर्पूणि िग्गार्ा बसोबास गरेका घरिनीहरुलाई 
बस्िी स्थानान्त्िरणको लार्ग िग्गा उपलब्ि गराउने। 

२०७३ साल कार्ििक 
र्सान्त्िसम्र् 

प्रार्िकरणको नेितृ्वर्ा भरू्र्सिुार र्न्त्रालय एविं 
खानी िथा भगूभि ष्ट्रवभाग । 

सम्भाष्ट्रवि क्षेरहरुको अध्ययन कायि 
शरुु भएको ।   

१० 

िग्गा दिाि कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ अनसुार दिाि गनि 
सष्ट्रकने  सबै व्यश्विगि िग्गाहरु दिाि गने कायि 
सम्पन्न गने । 

२०७३ साल कार्ििक 
र्ष्ट्रहनार्भर 

प्रार्िकरणको नेितृ्वर्ा भरू्र्सिुार र्न्त्रालय, 

श्विल्ला प्रशासन कायािलय र सम्बश्वन्त्िि स्थानीय 
र्नकायहरु । 

िग्गा प्रार्प्त कायिष्ट्रवर्ि अनरुुप कायि 
अगार्ड बढाएको । 

११ 

वास्िष्ट्रवक सकुुम्बासी पष्ट्रहचान गरी िग्गा व्यवस्था 

सष्ट्रहि आवास अनदुान उपलब्ि गराउने सम्बन्त्िर्ा 
र्नणिय र्लने । 

२०७३ साल आश्विन  
र्ष्ट्रहनार्भर  

प्रार्िकरणको सर्न्त्वयर्ा भरू्र्सिुार र्न्त्रालय, 

सिंघीय र्ार्र्ला िथा स्थानीय ष्ट्रवकास र्न्त्रालय र 
सहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालय 

छलफल भैरहेको । 



57 

 

१२ 

ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी ष्ट्रवर्ि एविं र्ापदण्ड िय 

गने र ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सर्र्र्िद्वारा पनुर्निर्ािण 
गररने सम्पूणि ष्ट्रवद्यालयको पनुर्निर्ािण कायि शरुु गने । 

२०७३ साल र्िंसीर 
र्ष्ट्रहना र्भर  

प्रार्िकरण, श्वशक्षा र्न्त्रालय र अथि र्न्त्रालय। श्वशक्षा र्न्त्रालयबाट कायि भैरहेको। 

१३ 

स्वास््य क्षेरसाँग सम्बश्वन्त्िि सम्पूणि अस्पिाल र 
स्वास््य केन्त्रहरुको पनुर्निर्ािण कायि शरुु गने । 

२०७३ कार्ििक र्ष्ट्रहना 
र्भर  

प्रार्िकरण, सहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालयको केन्त्रीय 

आयोिना कायािन्त्वयन इकाई र स्वास््य 
र्न्त्रालय । 

स्वास््य र्न्त्रालयबाट भैरहेको। 

१४ 

िरहरा पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िर्ा र्नम्न कायि सम्पन्न गनेः 

- िग्गा प्रार्प्त  

- प्रारश्वम्भक र्ोडेल र्डिाईन   

- र्ोडेल र्डिाइन सष्ट्रहि रकर् सिंकलन अर्भयान  

- ष्ट्रवस्ििृ इश्वन्त्िर्नयररङ र्डिाइन र्नर्ािण कायिका लार्ग 

टेण्डर आह्वान गने 

- र्नर्ािण कायि शरुुवाि गने 

२०७३ आषाढ १५ 

र्भर  

२०७३ श्रावण १५ 

र्भर  

२०७३ श्रावण देश्वख 

२०७४ आषाढसम्र् 

२०७३ भारर्भर 

२०७३ भार र्ष्ट्रहनार्भर 

२०७४ कार्ििकर्भर 

प्रार्िकरणको नेितृ्वर्ा सिंस्कृर्ि र्न्त्रालय÷परुाित्व 

ष्ट्रवभाग, कार्नपा, सूचना िथा सञ्चार र्न्त्रालय, 

नेपाल राि बैंक र र्श्वन्त्रपररषद् । 

िग्गा प्रार्प्तको कागिाि उपलब्ि 

गराउन रािबैंक र सूचना िथा सिंचार 

र्न्त्रालयलाई अनरुोि गररएको । 

कन्त्सल्यान्त्ट छनौट भैसकेको   र 

दईु र्ष्ट्रहनार्भरर्ा र्डिाइन ियार गने 

गरी कायि भैरहेको। 

प्रारश्वम्भक अविारणार्भर ियार भएको 

र्डिाइनको चरणर्ा रहेको । 

१५ 
रानीपोखरीको गरुुयोिना अनरुुप पनुर्निर्ािण कायि 
सम्पन्न गने । 

२०७३ साल कार्ििक 

र्ष्ट्रहना (भाइ 
ष्ट्रटकासम्र्र्ा) 

प्रार्िकरणको सर्न्त्वयर्ा कार्नपा । पनुर्निर्ािण कायि चालू रहेको । 

१६ बङु्गर्िी बस्िी ष्ट्रवकास गरुु योिना र्िुाष्ट्रवक र्नम्न २०७३ आषाढ पष्ट्रहलो  सभे सम्पन्न भैसकेको । 
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कायि गनेः 
पनुर्निर्ािण कायि शरुु गने । 

आवास अनदुान सम्झौिा कायि सम्पन्न गने  । 

हप्ता  

२०७३ आषाढ र्भर 

१७ 

केन्त्रीयस्िरका रािपर्ि भवन, र्सिंहदरबार लगायिका 

सम्पूणि भवनहरुको र्डिाइन सम्पन्न गरी पनुर्निर्ािण 
शरुु गने । 

२०७३ साल आश्विन 

र्सान्त्िर्भर  

प्रार्िकरणको सर्न्त्वयर्ा सहरी ष्ट्रवकास 

र्न्त्रालयको केन्त्रीय आयोिना कायािन्त्वयन इकाई 
र सम्बश्वन्त्िि कायािलयहरु । 

सहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालय र्ाफि ि 

प्राथर्र्किाको आिारर्ा  क्षर्ि 

रू्ल्याङकन  को सूचना प्रकाश्वशि 
भएको । 

१८ 

प्रार्िकरणको सिंगठन सिंरचनालाई हालसम्र्को 

अनभुवको आिारर्ा पररर्ाििन गरी आवश्यक 
िनशश्वि व्यवस्था र्र्लाउने । 

२०७३ साल आषाढ 
र्ष्ट्रहनार्भर 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण प्रिानर्न्त्री िथा 

र्श्वन्त्रपररषद् कायािलय िथा सार्ान्त्य प्रशासन 
र्न्त्रालय ।  

ष्ट्रवज्ञ प्रिापकुर्ार पाठकद्वारा अध्ययन 
भैरहेको । 

१९ 

परुािाश्वत्वक र्हत्वका बस्िीहरुर्ा आवास पनुर्निर्ािण 

गदाि सम्पदा सिंरक्षणका लार्ग ददइने थप अनदुान र 
योिना र्ापदण्ड सम्बन्त्िर्ा र्नणिय र्लने । 

२०७३ साल  आषाढ 
र्सान्त्िर्भर  

प्रार्िकरणको नेितृ्वर्ा सहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालय, 

परुाित्व ष्ट्रवभाग र सिंघीय र्ार्र्ला िथा स्थानीय 
ष्ट्रवकास र्न्त्रालय । 

 

२० 

िीष्ट्रवकोपाििन सम्बन्त्िी कायिक्रर् ियार पारी 
कायािन्त्वयनर्ा ल्याउने । 

२०७३ श्रावण 
र्सान्त्िर्भर  

प्रार्िकरणको नेितृ्वर्ा सिंबश्वन्त्िि र्न्त्रालय र 
र्नकायहरु । 
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पररच्छेद्-८ 

परार्शि पररषद् र्नदेशक सर्र्र्ि एविं कायिकारी सर्र्र्िका र्नणियहरुको 
कायािन्त्वयन 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको र्नदेशक सर्र्र्ि एविं कायिकारी सर्र्र्िबाट र्बर्भन्न र्र्र्िर्ा 
गरेका अन्त्य र्नणियहरु अनसुार हालसम्र् सम्पादन भएका कायिहरुको प्रगर्ि अवस्था यस प्रकार 
छ । 

८.१ परार्शि पररषद्को र्नणिय  

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण परार्शि पररषद्को प्रथर् बैठक सम्पन्न भई पनुर्निर्ािणको 
अर्भयान सिंचालनर्ा ष्ट्रवद्यर्ान कानून वा सिंरचनार्ा भएका वािा हटाउन आवश्यक प्रस्िाव 
ल्याउन े साथै भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि श्विल्लाबाट व्यवस्थाष्ट्रपका सिंसद्  र्ा प्रर्िर्नर्ित्व गने सिंसद् 
सदस्यर्ध्ये सर्ावेशी आिारर्ा प्रत्येक श्विल्लाबाट प्रर्िर्नर्ित्व हनुे गरी परार्शि पररषद् र्नोर्नि 
हनुे १४ िना सदस्यका सम्बन्त्िर्ा दलहरुसाँग आवश्यक परार्शि गरी परार्शि पररषद्का 
अध्यक्षले र्नोनयन गने र्नणिय भएको छ ।  
 

८.२ र्नदेशक सर्र्र्िको र्नणिय  

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, र्नदेशक सर्र्र्िको ६ वटा बैठकहरु सम्पन्न भएको छन ् । 
बैठकबाट भएका र्नणियहरुको कायािन्त्वयन श्वस्थर्ि देहायबर्ोश्विर् रहेको छ ।  
 

क) राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको सिंगठन िथा व्यवस्थापन सभेक्षण गनि गदठि सर्र्र्िले 
ियार गरेको  सिंगठन िथा व्यवस्थापन सभेक्षण प्रर्िवेदन र दरबन्त्दी िेररि भकूम्पबाट 
प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी ऐन, २०७२ ले िोकेको अवर्िसम्र्को लार्ग 
स्वीकृि भएको छ । 

ख) प्रार्िकरणलाई आवश्यक पने कर्िचारी िनुसकैु र्नकायबाट सरुवा वा कािर्ा ल्याई 
कार्काि गराउने र्नणिय भएको छ । यदद प्रार्िकरणलाई आवश्यक पने कर्िचारी 
उपलब्ि नभएको खण्डर्ा िनुसकैु शे्रणी वा िहको पदर्ा उि पदको लार्ग योग्यिा 
पगेुको व्यश्विलाई आवश्यक प्रष्ट्रक्रया पयुािई र्नश्वश्चि अवर्ि, सेवाको शिि, सषु्ट्रविा िोकी 
सेवा करारर्ा र्लई कार्काि गराउने र्नणिय भएकोर्ा र्नणियबर्ोश्विर् कार् भैरहेको छ।  

ग) प्रार्िकरणबाट स्वीकृि योिनार्ा कार् गनि स्थानीयस्िरर्ा िनशश्वि अपगु भएर्ा प्रर्खु 
कायिकारी अर्िकृिको स्वीकृर्िर्ा आयोिना कायािन्त्वयन इकाईले िनुसकैु र्नकायबाट 
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कािर्ा ल्याई कार् लगाउने र्नणिय भएकोर्ा आवश्यक कर्िचारी पठाउन सार्ान्त्य 
प्रशासन र्न्त्रालयर्ा लेश्वखएको छ । 

घ) कुल दरबन्त्दीर्ा थप नहनु ेगरी आवश्यकिा अनसुार प्रार्िकरणको दरबन्त्दी हेरफेर गने 
अर्िकार कायिकारी सर्र्र्िलाई ददने र्नणिय भएको छ। 

ङ) भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी ऐन, २०७२ को दफा ४ को उपदफा 
(२) बर्ोश्विर्को कायिष्ट्रवर्ि ित्काल बनाउन र्नदेशन ददने र्नणिय भएकोर्ा उि दफा 
बर्ोश्विर् सबै आवश्यक कायिष्ट्रवर्िहरु र्नर्ािण गररएका छन ्। 

च) कायिकारी सर्र्र्िको र्नणियबाट र्सफाररश भएका देहायका ३१ श्विल्लालाई भकूम्पबाट 
प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी ऐन, २०७२ को दफा ४ को उपदफा १ को 
खण्ड (ख) बर्ोश्विर् राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणले ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को 
प्रयोिनाथि कायिक्षेर िोकी नेपाल रािपरर्ा प्रकाशन गनिको लार्ग नेपाल सरकारसर्क्ष 
र्सफाररश गने र्नणिय भए अनसुार र्र्र्ि २०७२ फागनु १९ को नेपाल रािपरर्ा सूचना 
प्रकाशन भई कायिक्षेर िोष्ट्रकएको छ : 
 

अर्ि प्रभाष्ट्रवि (क) प्रभाष्ट्रवि (ख) कर् प्रभाष्ट्रवि (ग) 

१. दोलखा १५. लर्िङु्ग २६. म्याग्दी 
२. र्सन्त्िपुाल्चोक १६. श्वचिवन २७. अघािखााँची 

३. गोरखा १७. िनहुाँ २८. नवलपरासी 
४. नवुाकोट १८. खोटाङ २९. भोिपरु 
५. रसवुा १९. स्याङिा 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. र्सन्त्िलुी २५. पविि 

१२. लर्लिपरु 
१३. काठर्ाडौँ 
१४. र्कवानपरु 

 

छ) आवास पनुर्निर्ािण अनदुान योग्यिा र्निािरण र्ापदण्ड स्वीकृि भएको छ ।  
ि) बढुीगण्डकी आयोिना अन्त्िगिि डुबान क्षेरर्ा पने र्निी आवास अनदुान प्राप्त गने 
 लाभग्राहीहरुका सम्बन्त्िर्ा र्नणिय भएको छ । 
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झ) परार्शि पररषद् एविं र्नदेशक सर्र्र्िको र्नदेशन बर्ोश्विर् देहायबर्ोश्विर्का कार्हरु 
कायिकारी सर्र्र्िबाट र्सफाररश एविं स्वीकृर्ि प्राप्त भएका छन,् िसको ष्ट्रववरण र्ार्थ पेि 
निं. २० र्ा प्रस्ििु गररएको छ। 

 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, कायिकारी सर्र्र्िका २१ वटा बैठकहरु सम्पन्न भएका छन ्। 
बैठकका र्नणियहरु र कायािन्त्वयनको श्वस्थर्ि देहायबर्ोश्विर् प्रस्ििु गररएको छ । 

 राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणर्ा र्नयिु (ष्ट्रवज्ञ) कायिकारी सर्र्र्ि सदस्यहरुको कार्को 
बााँडफााँड र श्विम्रे्वारी  प्रर्खु कायिकारी अर्िकृिबाट िोष्ट्रकएको छ । 

 कर्िचारीहरुको कायि ष्ट्रववरण ियार भई प्रार्िकरणका सश्वचवबाट स्वीकृि भएको छ । 

 राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको दैर्नक कायि सिंचालनका लार्ग आवश्यक र्बर्भन्न र्नणियहरु 
भएका छन।् 

 प्रार्िकरणको सिंलग्निार्ा २०७२ र्ाघ २ गिेको भकूम्प सरुक्षा ददवसको सन्त्दभिर्ा 
राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण र्हा-अर्भयानको सरे्ि प्रारम्भ गदै काठर्ाण्डौको रानीपोखरीबाट 
सम्र्ाननीय रािपर्ि ष्ट्रवद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट र लर्लिपरुको वङु्गर्िीवाट ित्कालीन 
प्रिानर्न्त्री केपी शर्ाि ओलीज्यूवाट कायिक्रर्को थालनी भएको छ ।  

 भकूम्पबाट क्षर्िग्रस्ि र्निी आवास र्नर्ािणका लार्ग सहरी ष्ट्रवकास िथा भवन र्नर्ािण 
ष्ट्रवभागबाट र्सफाररश भएका र्डिाईनहरु स्वीकृि गररएका छन ्। 

 र्निी आवास अन्त्िगिि भकूम्प प्रभाष्ट्रविका लार्ग केन्त्रीय ि्यािंक ष्ट्रवभागबाट सिंकर्लि 
अर्भलेख केन्त्रीय पश्विकरण ष्ट्रवभागको सूचना प्रणालीबाट व्यवस्थापन गरी प्रयोग गनुिपने 
भएकोले सो क्रर्र्ा र्नकायगि श्विम्रे्वारी र सिंकर्लि डाटाको सरुक्षा िथा प्रयोग 
सवु्यवश्वस्थि गनि राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, सिंघीय र्ार्र्ला िथा स्थानीय ष्ट्रवकास 
र्न्त्रालय र केन्त्रीय ि्यािंक ष्ट्रवभागका बीच MIS को सिंचालन िथा प्रयोग गनि र्रपक्षीय 
सर्झदारी परलाई अनरु्ोदन गने र्नणिय भएको छ । 

 ११ श्विल्लाका गा.ष्ट्रव.स. हरुर्ा केन्त्रीय ि्यााँक ष्ट्रवभागबाट भकूम्पबाट भएको र्निी 
आवासको क्षर्िको सभेक्षण भई आवास पनुर्निर्ािण अनदुान योग्यिा र्निािरण र्ापदण्ड, 

२०७२ बर्ोश्विर् MIS बर्ोश्विर् ियार भई र्निी आवास अनदुान िथा ग्रार्ीण पूवाििार 
पनुर्निर्ािण केन्त्रीय आयोिना कायािन्त्वयन इकाईबाट र्सफाररश भई आएको लाभग्राही 
ष्ट्रववरण स्वीकृि गरी गाउाँ/नगरर्ा लाभग्राहीहरुसाँग सम्झौिा भएका छन।् 

 पनुर्निर्ािण र पनुस्थापिना सम्बन्त्िी कार्को सूक्ष्र् र्नगरानी राखी सर्स्या हटाउने एविं 
कायिष्ट्रवर्िहरु पररर्ाििन गनुिपरे गने लगायिका र्नणियहरु कायिकारी सर्र्र्िबाट हदैु 
आएका छन ्। 

 र्निी आवास अनदुानका लार्ग बैष्ट्रकिं ङ सेवा उपयोग गने सम्बन्त्िर्ा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण 
प्रार्िकरण, अथि र्नरालय, नेपाल राि बैंक िथा नेपाल बैंकसि एसोर्सएसनका 
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पदार्िकारीहरु बीच भएको सहर्र्िका अिारर्ा अनदुान ष्ट्रविरण प्रष्ट्रक्रयालई सरल र 
सहि ढिंगले अगार्ड बढाउने र्नणियानसुार अनदुान ष्ट्रविरणर्ा बैँकहरुलाई क्षेर िोकी कायि 
भइरहेको छ । 

 प्रार्िकरणर्ा कायिरि स्थायी दरबन्त्दीका र्निार्िी कर्िचारीहरुलाई बढीर्ा ५० 
प्रर्िशिसम्र् प्रोत्साहन भत राको र्सफाररश भै आषाढ र्सान्त्िसम्र् सषु्ट्रविा उपलब्ि 
गराइएको छ ।  

 लाभग्राहीको पष्ट्रहचान भै सकेपर्छ सोका आिारर्ा रकर् यष्ट्रकन गरी श्विल्ला ष्ट्रवकास 
सर्र्र्िर्ाफि ि अश्वख्ियारी ददने कार् भएको छ । 

 पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपना सम्बन्त्िी कायिर्ा बिेट एविं कायिक्रर्को स्वीकृर्ि ददने कार् 
भएका छन ्। 

 

     र्नदेशक सर्र्र्ि िथा कायिकारी सर्र्र्िका बैठकहरुका र्नणियहरु र कायािन्त्वयनको अवस्था 
अनसूुची निं ६ र्ा प्रस्ििु गररएको छ। 
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पररच्छेद् -९ 

सर्स्या िथा चनुौिीहरु 

९ .१ .  नीर्िगि सर्स्याहरु 

 पनुस्थािपना नीर्ि कायािन्त्वयनर्ा कानूनी पूवाििारको अभावले गदाि बस्िी स्थानान्त्िरणर्ा 
सर्स्या भएको छ । 

९.२ व्यवस्थापकीय सर्स्याहरु 

 राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको स्थापना भएदेश्वख नै दरबन्त्दी अनसुारको प्रशासर्नक िथा 
प्राष्ट्रवर्िक कर्िचारीहरुको पदपूर्िि हनु नसक्न ु।   

 िनिाको घरदैलोर्ा सरकारको ष्ट्रवर्भन्न सेवा प्रवाह गने स्थानीय र्नकाय गााँउ ष्ट्रवकास 
सर्र्र्ि िथा नगरपार्लकाहरुर्ा िेरै लार्ो सर्यदेश्वख िनप्रर्िर्नर्ि नहुाँदा एविं कायािलयर्ा 
गा.ष्ट्रव.स. सश्वचवको दरवन्त्दी खाली रहेको र एक िना गा.ष्ट्रव.स. सश्वचवले िेरै गा.ष्ट्रव.स.को 
श्विम्रे्वारी सम्हालेको अवस्था रहन ु। 

 पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपनासाँग सम्बद्ध र्नकायहरु बीच प्रभावकारी रुपर्ा सर्न्त्वयको 
अभाव हनु ु। 

 भकूम्प प्रभाष्ट्रवि ३१ श्विल्लार्ध्ये १७ श्विल्लाको लाभग्राहीहरुको ि्यािंक सिंकलनको 
कायि अझै शरुु गनि प्रयाप्त िनशश्वि िथा स्रोि सािनको अभाव रहन ु। 

 भकूम्पबाट भत्केका व्यश्विगि िथा सावििर्नक सिंरचनाहरुको र्नर्ािणको लार्ग ठूलो 
सिंख्यार्ा प्राष्ट्रवर्िक कर्िचारीहरु, र्सकर्ी, डकर्ी र अन्त्य िार्लर्प्राप्त िनशश्विको 
आवश्यकिा भएिा पर्न िार्लर् र रोिगारीलाई आवद्ध गने नीर्ि नभएकोले िनशश्वि 
उपलब्ििार्ा कर्र् हनु ु। 

 काठर्ाण्डौ र्हा-नगरपार्लकाबाट प्राप्त ष्ट्रववरणर्ा घरिनी पररवारहरुको नार् र वडा निं. 
र्ार राखी पठाएकोले घर खोज्न सर्य लागेकोले सवेक्षण कायि ष्ट्रढला हनु ु।  

 सवेक्षणर्ा खष्ट्रटएका सवेयरहरुर्ा अनरु्ान गररए अनसुारको दक्षिा नहनु ु। 

 अस्थायी दरबन्त्दी स्वीकृि गनि प्रष्ट्रक्रयागि कारणले गदाि DLPIU हरुर्ा सर्यर्ा िनशश्वि 
पूर्िि हनु नसक्न ु।  

 परार्शिदािाको अभावले गदाि VCDP (Vulnerable Community Develolpment Plan ), 

RAP (Resettlement Action Plan), EMP ( Environmental Management Plan)  ियार पानि 
नसष्ट्रकन ु। 

 ऐर्िहार्सक एविं परुािाश्वत्वक र्हत्वका सम्पदाहरुको पनुर्निर्ािण क्रर्र्ा सरोकारवाला 
र्नकायहरुबीच सर्न्त्वयको अभाव हनु ुसाथै श्विम्रे्वारी िोक्न नसष्ट्रकन।ु 
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 ष्ट्रवश्वशि प्रकृर्िका स्र्ारक, ष्ट्रवि सम्पदा स्थलका स्र्ारकहरुको ष्ट्रवस्ििृ परुािाश्वत्वक 
सिंरचनात्र्क ष्ट्रवश्लषेण गरी सरुश्वक्षि गनि आवश्यक थप अध्ययन गरी सम्बोिन गनपुने 
भएको र सम्बश्वन्त्िि ष्ट्रवज्ञ एविं यनुेस्कोसाँग सर्न्त्वय गरी कायि अगार्ड बढाउन ु पने 
भएकोले कार्र्ा ष्ट्रढलो हनु ु।   

 सम्पदा पनुर्निर्ािणका लार्ग सम्झौिा गररएका राि र सर्झदारी पर गररएका राष्ट्रिय िथा 
अन्त्िरािष्ट्रिय गैरसरकारी सिंघसिंस्थाहरुसाँग सर्न्त्वय गरी कायि अगार्ड बढाउन पने भएकोले 
कार्र्ा ष्ट्रढलाई हनु।ु 

 आवश्किा अनसुार िार्लर् सिंचालन हनु नसक्न ु। 

९.३ सिंरचनात्र्क सर्स्या  

 ष्ट्रफल्डर्ा कायािलय स्थापनाको अभावर्ा कायि सिंचालनर्ा ढीला हनु ु। 

 ग्रार्ीण क्षेरहरुर्ा बैँक सम्बन्त्िी व्यवस्था नहनु ु।  

 गनुासो सम्बोिन गने कायिष्ट्रवर्ि िथा सिंरचना र्नर्ािण भए पर्न स्थानीय िहबाट गनुासो 
फर्छ्यौटर्ा ढीलाई हनु ु। 

 ष्ट्रवर्भन्न ष्ट्रक्रयाकलापहरु सिंचालन र सर्न्त्वय गनि स्रोिकेन्त्रहरुको स्थापना हनु नसक्न ु। 

 भकूम्प प्रभाष्ट्रवि १७ श्विल्लाहरुका लार्ग कुनै सिंरचना िथा िनशश्वि व्यवस्था हनु 
नसक्न ु। 

९.४ प्रष्ट्रक्रयागि सर्स्या  

 र्ापदण्ड सावििर्नक भएको र पीर्डिले पाउने अन्त्य सेवा सषु्ट्रविा घोषणाले लगि 
सिंकलनर्ा प्रभाव पारेको (िस्िै आिंश्वशक क्षर्िले पचास हिार पाउने, याक्सी ष्ट्रकन्ने 
सषु्ट्रविा, र्भषा र एउटा घरर्ा बस्ने छुट्टाछुटै्ट स्वार्र्त्वको सबै घरपररवारले राहि पाउने 
आदद) । 

 र्ार्नसको बसोबास नभएका परुाना घर, गोठ र िन्त्सार आददलाई हाल बसोबास भएको 
भनी झठु्ठा ष्ट्रववरण ष्ट्रटपाएकोले वास्िष्ट्रवक लाभग्राही छनौटर्ा सर्स्या देश्वखएको । 

 दईु वा सो भन्त्दा बढी घर भएका घरपररवारहरुले नभत्केको पक्की घर नदेखाउनाले 
अनदुान प्राप्त नगनुि पने व्यश्वि पर्न लाभग्राहीको सूचीर्ा परी सम्झौिा वा अनदुान 
ष्ट्रविरणर्ा कदठनाई उत्पन्न हनु ु।  

 एउटै घरपररवारका सदस्यहरुले ष्ट्रवर्भन्न ठााँउबाट लाभग्राहीर्ा पने र्नसायबाट ष्ट्रववरण 
ष्ट्रटपाएकोले (िस्िै श्रीर्ान– श्रीर्र्ि, बाव ु– छोरा, आदद) सर्स्या आउन ु। 

 लगि सिंकलनको कार्र्ा प्रयोग गररएका यावलेट र्बर्ग्रने, फुट्ने, र्डस््ले बन्त्द हनुे िस्िा 
कारणबाट लगभग दश प्रर्िशिको हाराहारीर्ा Data Loss भएकोले त्यस्िो स्थानर्ा 
वैकश्वल्पक उपाय गरी पनुः लगि सिंकलन गनुि पने भएको । 
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 Housing Damage  खण्डको प्रश्नावलीको िार्लर् ददन ष्ट्रवज्ञको व्यवस्थापनर्ा सर्स्या 
रहेको । 

 सार्ाश्विक पररचालकहरुको प्रयोग उश्वचि देश्वखएको भए िापर्न कर्िपय ठाउाँर्ा यथाथि 
ष्ट्रववरण र्लन सहयोग नभएकोले अनावश्यक सर्स्या सरे्ि र्सििना गने गरेको ।  

 सवेक्षण सञ्चालनका क्रर्र्ा सवेयरहरुबाट डाटा अपलोडर्ा सर्स्या भएको । 

 कायिक्रर् स्वीकृर्िर्ा ढीला भई बैशाखर्ा र्ार अश्वख्ियारी आएकोले श्विल्लार्ा सर्यर्ा 
परार्शिदािा भनाि गनि नसष्ट्रकएको । 

 अर्िकािंश बिेट आ.व.को अन्त्त्यर्िर र्ार र्नकाशा प्राप्त भएकोले सर्यर्ा र्नकासा 
नभएको कारण कायिक्रर् कायािन्त्वयन हनु नसकेको । 

 वैदेश्वशक सिंघ सिंस्थाहरुले पनुर्निर्ािण गने इच्छा प्रकट गरे िापर्न सहर्र्ि प्राप्त गने 
प्रष्ट्रक्रया झन्त्झष्ट्रटलो हनु ु। 

9.5 वािावरणीय सर्स्याहरु  

 केही श्विल्लार्ा रािनैर्िक दलहरु बीच र छलफल नहुाँदा सवेक्षण सञ्चालनर्ा बािा 
आइपरेको । 

 सरोकारवाला र्नकायहरुर्ा यस सवेक्षण प्रर्ि अपनत्व र्हसशु नगररएको र केही 
श्विल्लार्ा सहभागी र्नकायबाट नै सवेक्षण सञ्चालनर्ा असहयोगको श्वस्थर्ि देखा परेको। 

 स्थानीयको दबाबर्ा ठाउाँ ठाउाँर्ा अनदुान सम्झौिा कायि हनु नददइएको । 

 VCDP, RAP, EMP  ियार नभएको कारण वािावरणर्ा पने नकारात्र्क प्रभाबको 
न्त्यूनीकरणको लार्ग र्नर्ािण गररने Sub-Projects को कार् हनु नसकेको । 

९.६ आर्थिक सर्स्याहरु 

 भकूम्पबाट क्षर्िग्रस्ि व्यश्विगि िथा सावििर्नक सिंरचनाहरुको पनुर्निर्ािण गनिको लार्ग 
एकै पटक ठूलो िनराशीको आवश्यिा पने, िर त्यर्ि ठूलो िनराशी िटुाउन ु प्रर्खु 
चनुौिी रहेको ।  

 दाि ृर्नकायबाट ष्ट्रकस्िाबन्त्दीर्ा बिेट र्नकाशा भएको र अश्वन्त्िर् र्नकाशा हनु र्नकै ढीलो 
भई सर्यर्ा कायािन्त्वयन गनि कदठनाई उत्पन्न भएको ।  

 EEAP र्ा उल्लेख भएको २५ वटा सडकहरुको लार्ग बिेट अभाव भहेको  । 

 

९.७ र्नोबैज्ञार्नक सर्स्याहरु 

 पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपनासाँग सम्बश्वन्त्िि ष्ट्रवर्भन्न र्नकायहरुर्ा कायिरि कर्िचारीहरुले 
आफ्नो र्नयर्र्ि कार्को अर्िररि पनुर्निर्ािणको थप श्विम्रे्वारी वहन गनुि पदाि 
कर्िचारीहरुर्ा उच्च र्नोवल कायर् राखी पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थापनासाँग सम्बश्वन्त्िि 
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कायिहरु सर्यरै् सम्पन्न गनुि/गराउन ुपने चनुौिी रहेको छ । अहोरार कार्र्ा खष्ट्रटने 
कर्िचारीको आत्र्बल कर्िोर हनु गएर्ा उि कार्र्ा वािा पने देश्वखन्त्छ । त्यस्िै 
ठूलो सिंरचनार्ा पनुर्निर्ािण सिंलग्न कर्िचारीहरुलाई उत्प्ररेरि गरी कार्र्ा खटाउन 
चनुौिीपूणि छ । 

 भकूम्पबाट कर्िपयले आफ्नो पेशा र व्यवसाय गरु्ाउन ुपरेको छ भने कर्िपयले आफ्नो 
बासस्थान नै पररवििन गनुि परेको छ । यसो गनि त्यस्िा व्यश्विहरु एकािफि  त्यर्िकै्क 
अग्रसर हनुे अवस्था छैन भने अकोर्िर रोिगारीको व्यवस्था गरी पनुस्थािपना गराउन 
उनीहरुलाई ियार पानुि पर्न प्रर्खु चनुौिी रहेको छ। 

 लाभग्राही छनौटको क्रर्र्ा झटु्टो ष्ट्रववरण पेश गने, अको ठाउाँर्ा घर भएका र 
वगीकरणर्ा नपरेकाले पर्न दिाि गनि खोज्ने प्रवरृ्िले सर्स्या र्सििना गरेको छ । 

 सम्पदा सरिंक्षणको सवालर्ा सरोकारवाला र्नकाय, स्थानीय र्नकाय, गठुी सिंस्थान िथा 
ष्ट्रवकास सर्र्र्िहरु उत्प्ररेरि गनि नसष्ट्रकन ु। 

९.8 र्ानवीय एविं भौर्िक सिंसािनगि सर्स्याहरु 

 एकै पटक पयािप्त र्ारार्ा परम्परागि र्नर्ािण सार्ग्री उपलब्ि गनि नसक्न ु। 

 कानूनी रुपर्ा नै सय वषि भन्त्दा परुाना सम्पदाहरु परम्परागि सार्ग्री र र्ौर्लक स्वरुप 
पनुर्निर्ाण गनुिपने भएकोले त्यस्िा सिंरचना पनुर्निर्ािणर्ा लार्ो सर्यावर्ि लाग्ने। 

 सम्पदाहरुको सिंरक्षण एविं पनुर्निर्ािण गने श्विम्रे्वार र्नकाय परुाित्व ष्ट्रवभागर्ा सीर्र्ि 
िनशश्वि पररचालन गरी एकै पटक ठूलो र्ारार्ा सम्पदाहरुको पनुर्निर्ािण गनुिपने 
भएकाले सर्यरै् कायि सम्पन्न हनु नसक्न ु। 

 स्थायीबाट पदपूर्िि हनुे प्राष्ट्रवर्िक पदहरुर्ा ३ िना र्स.र्ड.ई. बाहेक सबैलाई दोहोरो 
श्विम्रे्वारी ददइएको, केन्त्रीय आयोिना कायािन्त्वयन इकाईर्ा एक िना पर्न स्थायी 
इश्वन्त्िर्नयरको व्यवस्था हनु नसकेको । 

 िीन िनाको दरवन्त्दी भएिापर्न श्विल्ला आयोिना कायािन्त्वयन इकाईर्ा एक िना र्ार 
स्थायी इश्वन्त्िर्नयरलाई दोहोरो श्विम्रे्वारीका साथै श्विल्ला आयोिना कायािन्त्वयन इकाईको 
पर्न श्विम्रे्वारी ददन ुपरेको । 

 श्विल्ला आयोिना कायािन्त्वयन इकाईहरुर्ा सवारी सािनको अभाव भएको । 

 प्राष्ट्रवर्िक िनशश्वि व्यवस्थापन र िोगाई राख्न चनुौिी रहेको । 
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पररच्छेद् -१० 

सर्स्या सर्ािानका लार्ग चाल्न ुपने कदर्हरु 

 राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको स्थापना भएदेश्वख नै दरबन्त्दी अनसुारको प्रशासर्नक िथा 
प्राष्ट्रवर्िक कर्िचारीहरुको पदपूर्िि हनु नसकेकोले र्छटो पदपूर्िि गनुिपने र कर्िचारीहरुलाई 
आफ्नो कार्प्रर्ि उत्प्ररेरि गराई कायि सम्पादन प्रभावकारी बनाउन ुपदिछ । साथै ष्ट्रवर्भन्न 
गा.ष्ट्रव.स. हरुर्ा ररि रहेको गा.ष्ट्रव.स. सश्वचवहरुको र्छटो पदपूर्िि गनुिपने । 

 ष्ट्रवपद् पश्चाि ् पनुस्थािपना सम्बन्त्िी पञ्चवषीय योिनाको खाका कायािन्त्वयनको लार्ग 
सम्बश्वन्त्िि र्न्त्रालय/र्नकायबाट बाष्ट्रषिक कायियोिना िथा स्थानीय योिनार्ा आबद्धिा 
गरी भकूम्पपर्छको पनुस्थािपना िथा िीष्ट्रवकोपाििन सम्बन्त्िी कायिहरु र्छटो गनुिपने ।  

 भकूम्प प्रभाष्ट्रवि ३१ श्विल्लार्ध्ये १७ श्विल्लाको लाभग्राहीहरुको ि्यािंक सिंकलनको 
कायि अझै शरुु नभएकोले र्छटो ि्यािंक सिंकलनको कायि सम्पन्न गरी लाभग्राहीहरुसाँग 
र्छटो अनदुान सम्झौिाको कायि गनुिपने ।  

 भकूम्पबाट क्षर्िग्रस्ि व्यश्विगि िथा सावििर्नक सिंरचनाहरुको पनुर्निर्ािण गनिको लार्ग 
आवश्यक पने स्रोिको पष्ट्रहचान गरी व्यवस्थापन गनुिपने । 

 प्रार्िकरणसाँग सम्बश्वन्त्िि र्बषयहरुको सहिीकरणका लार्ग सम्बश्वन्त्िि र्न्त्रालय िथा 
र्नकायर्ा छुटै्ट सम्पकि  डेक्सको ब्यवस्था गरी प्रभावकारी सर्न्त्वयको ब्यवस्था गररन ु
पने। 

 पनुर्निर्ािणका कायिक्रर्हरु सिंचालन गने र्न्त्रालय िथा र्नकायहरुले पनुर्निर्ािणका 
कायिक्रर्हरुलाई अर्िररि कायिका रुपर्ा नर्लई यस्िा कायिक्रर्लाई उच्च प्राथार्र्किा 
ददनपुने  । 

 पनुर्निर्ािणका कायिक्रर्हरु सिंचालन गने सबै र्नकायका सो कायिर्ा सिंलग्न कर्िचारीहरुले 
पनुर्निर्ािणका पदार्िकारीले ददएको आदेश आफ्नो िालकु सपुररवेक्षकले ददएको आदेश 
सरह पालना गने ब्यवस्था हनुपुने । 

 र्ाग भै आए बर्ोश्विर्को बिेट सर्यर्ा नै उपलब्ि गनुि, गराउन ुपने । 

 ठूलो र्ारार्ा दक्ष कालीगढहरुको उत्पादन गनिका लार्ग आवश्यक िार्लर्को व्यवस्था 
गरी कालीगढहरुलाई यस क्षेरर्ा आकष्ट्रषिि एविं प्रोत्सान गनुिपने । 

 परम्परागि र्नर्ािण सार्ग्रीहरु सहरु्लयि दरर्ा स्थानीय स्िरर्ा नै उपलब्ि गराउन ुपने। 

 सम्पदाहरुको पनुर्निर्ािण गने क्रर्र्ा व्यापक रुपर्ा िनसहभार्गिा िटुाउन ु पने साथै 
सिंस्कृर्िको सिंरक्षण एविं सम्वद्धिन गने दाष्ट्रयत्व सरकारको र्ार नभएर सम्बश्वन्त्िि स्थानीय 
सरोकारवाला सर्दुाय, सिंघसिंस्थाको सरे्ि भएको हुाँदा सोही अनरुुप चेिना िगाएर 
अपनत्व र्हसशु गराई पनुर्निर्ािण कायिलाई अगार्ड बढाउन ुपने । 
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 सम्पदा सिंरक्षणर्ा सरोकारवाला र्नकाय, स्थानीय र्नकाय, गठुी सिंस्थान िथा ष्ट्रवकास 
सर्र्र्िहरुबीच आवश्यक सर्न्त्वय गरी कायि श्विम्रे्वारी िोक्न ुपने । 

 ष्ट्रवि सम्पदा, राष्ट्रिय एविं स्थानीय र्हत्वका सम्पदाहरुको पनुर्निर्ािणको क्रर्र्ा राष्ट्रिय िथा 
अन्त्िरािष्ट्रिय ष्ट्रवद्यर्ान र्ापदण्डहरुको पालना गरी पनुर्निर्ािण गनुिपने । 

 सम्पदाहरुको सिंरक्षण एविं पनुर्निर्ािण गने श्विम्रे्वार र्नकाय परुाित्व ष्ट्रवभागलाई पयािप्त 
र्ारार्ा आवश्यक स्रोि  सािन उपलब्ि गराई अझ सवल र सदुृढ बनाउदै लैिान ुपने। 

 प्रभाष्ट्रवि स्र्ारक र वगीकरण गररएका स्र्ारकहरुको ष्ट्रवस्ििृ सूची र्डिाइन लागि 
अनगुर्न ियार गनुि पने । 

 वैदेश्वशक सिंघ सिंस्थाहरुको  पनुर्निर्ािण गने इच्छा प्रकट गरे िापर्न सहर्र्ि प्राप्त गने 
प्रष्ट्रक्रया झन्त्झष्ट्रटलो भएकाले त्यसलाई सरलीकृि गररन ुपने । 

 सर्यरै् बिेटको व्यवस्थापन हनुपुने । 

 श्विल्ला आयोिना कायािन्त्वयन इकाईहरुलाई चसु्ि दरुुस्ि राख्न ुपने । 

 आवश्यकिा अनसुार दक्ष िनशश्विको व्यवस्थापन गरी कर्िचारीको र्नोबल उच्च राख्न 
प्राथर्र्किा ददन ुपने । 

 कायािलयलाई श्रोि सािन सम्पन्न गनुि पने िथा श्विल्ला िथा केन्त्रस्िरको व्यवस्थापन 
सूचना एविं अर्भलेख प्रणाली चसु्ि दरुुस्ि राख्नपुने । 

 आवश्यकिा अनसुारको िार्लर्को व्यवस्था गरी कर्िचारीको दक्षिा अर्भवषृ्ट्रद्ध गनुिपने । 

 गणुस्िरीय र्नर्ािण सार्ग्रीको व्यवस्थापन गनि प्र.श्वि.अ. लगायि श्विल्लाश्वस्थि र्नकाय 
पररचालन गनुिपने। 

 भत्केको घर बनाउने, र्र्िि गनुिपने प्रयोिनको लार्ग एक घरको आवास पनुर्निर्ािण 
सहरु्लयि ष्ट्रविरण गने र अन्त्य घरपररवारहरुको लार्ग श्विष्ट्रवकोपाििनका कायिक्रर्बाट 
सम्बोिन गने व्यवस्था गनुि पने । 

 भेररष्ट्रफकेशन र्ोडलको सभेक्षण कायिका लार्ग नगरपर्लका िथा गाष्ट्रवसहरुर्ा पीर्डिले 
ष्ट्रटपाएको नार्लाई अश्वन्त्िर् आर्िकाररक सूची र्ानी थप नार्ावली नर्लन ेव्यवस्था गररन ु
पने। 

 स्थानीयस्िरर्ा पीर्डिहरुको ष्ट्रववरण लगि सिंकलन गनुि आगार्ड सावििर्नक गरी गनुासो 
र्लने व्यवस्था गनुिपने ।  

 झटु्ठा ष्ट्रववरण ददने वा गलि र्नसायले राहि र्लन खोज्नेउपर प्रचर्लि काननुबर्ोश्विर् 
कारवाही हनुे व्यहोरा िानकारी गराउने र कारवाही गनि सम्बश्वन्त्िि र्नकायलाई र्नदेशन 
ददनपुने ।  

 कायि सम्पादनर्ा आिाररि प्रोत्साहन भत रा बस्िरु्नष्ठ पररसूचकहरु ियार गरी शि 
प्रर्िशिसम्र् प्रोत्साहन भत रा ददन सष्ट्रकने व्यवस्थाका लार्ग कायि सम्पादन सूचकहरु ियार 
गरी भत राको व्यवस्था गनुिपने।  
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 प्रार्िकरणसाँग सम्बश्वन्त्िि र्बषयहरुको सहिीकरणका लार्ग अथि र्न्त्रालयर्ा छुटै्ट 
कर्िचारीहरुको व्यवस्था  हनुपुने । 

 प्रार्िकरणका कर्िचारीहरुको क्षर्िा अर्भबषृ्ट्रद्धका लार्ग िार्लर् िथा बैदेश्वशक अध्ययन 
भ्रर्णको ब्यवस्थाका लार्ग ष्ट्रवकास साझेदारसाँग सर्न्त्वय गने कायि प्रार्िकरणसाँगको 
सर्न्त्वयर्ा अथि र्न्त्रालयले गनुिपने। 

 प्रार्िकरणको अवण्डािफि को रकर्बाट कायिक्रर् ििुिर्ा गरी एल.एर्.र्ब.आइ.एस. प्रष्ट्रवि  

गनिका लार्ग सहायिा ्लेटफर्ि ियार गनुिपने । 

 अन्त्य र्न्त्रालयबाट केन्त्रीय आयोिना कायािन्त्वयन इकाई/श्विल्ला आयोिना कायािन्त्यन 
इकाई अथवा थप कर्िचारी र्ाग भएको अवस्थार्ा सो को सम्बोिन हनुपुने ।  

 प्रार्िकरणबाट िारी कायिष्ट्रवर्िहरुको प्रभावकारी कायािन्त्वयन गनि सम्बद्ध र्नकायलाई 
र्नदेशन ददनपुने । 

 राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण र केन्त्रीय आयोिना कायािन्त्वयन इकाई र श्विल्ला आयोिना 
कायािन्त्यन इकाई अन्त्िगिि कार् गने कर्िचारीहरु सरे्िलाई राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणले 
सपुरीवेक्षण गरी श्विम्रे्वारी बहन नगरेर्ा कारवाही गनि लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्थालाई 
प्रभावकारी कायािन्त्वयनर्ा ल्याउन ुपने। 
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पररच्छेद् -११ 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको भाष्ट्रव कायिददशा 

क) पञ्चवषीय पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना सम्बन्त्िी योिनाको खाकाले र्नदेश्वशि गरेको 
र्ागिश्वचर बर्ोश्विर् दइुि वषिर्ा र्निी आवास, िीन वषिर्ा शैश्वक्षक सिंस्था र पााँच वषिर्भर 
परुाित्व र्हत्वका सािंस्कृर्िक सम्पदाको पनुर्निर्ािण गने लक्ष्य पूरा गने। 

ख) पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना सम्बन्त्िी ित्कार्लन कायियोिना, २०७३ को प्रभावकारी 
कायािन्त्वयन गने। 

ग) देहायबर्ोश्विर् क्षेरगि पनुर्निर्ािण िदारुकिाकासाथ सञ्चालन गरी िोष्ट्रकएको सर्यर्ा 
सम्पन्न गने:- 

o र्निी आवास पनुर्निर्ािण, 
o ष्ट्रवद्यालय िथा शैश्वक्षक सिंस्थाको पनुर्निर्ािण, 
o स्वास््य सिंस्थाहरुको पनुर्निर्ािण, 
o परुािाश्वत्वक सम्पदाहरुको पनुर्निर्ािण, 
o सरकारी एविं सरुक्षा र्नकायका भवन िथा सिंरचनाहरुको पनुर्निर्ािण, 
o सडक, खानेपानी लगायिका पूवाििारहरुको पनुर्निर्ािण, 

घ) पनुर्नर्ािण िथा पनुस्थािपनार्ा गैरसरकारी सिंस्था, र्निी क्षेर िथा स्थानीय सर्दुायसाँग 
पररचालन गने। 

ङ) ष्ट्रवत रीय स्रोि पररचालन (ष्ट्रवर्भन्न दाि ृर्नकाय िथा अन्त्िराष्ट्रििय सर्दुायको सरे्ि)। 

च) र्निी आवास पनुर्निर्ािण । 

o भकूम्प प्रभाष्ट्रवि सवै लाभग्राहीहरुलाइ र्निी आवासिफि को पष्ट्रहलो ष्ट्रकस्िा वापि 
रु ५०,०००।- उपलव्ि गराउने र कायि प्रगर्िको आिारर्ा थप अनदुान रकर् 
उपलव्ि गराउने । 

o अनदुान ष्ट्रविरणको क्रर्र्ा दिाि भएका गनुासोहरुको सनुवुाई गने । 

o पनुर्निर्ािण सार्दुाष्ट्रयक सर्र्र्िहरुको गठन सम्पन्न गने। 

o सारू्ष्ट्रहक िर्ानीर्ा र्नब्याििी ऋण उपलब्ि गराउने एविं सहरु्लयि ऋण सम्बन्त्िी  
व्यवस्थालाई प्रभावकारी कायािन्त्वयनर्ा लैिाने । 

o र्निी आवास र्नर्ािण सम्बन्त्िी िार्लर् सिंचालन गरी प्रशस्ि र्ारार्ा र्नर्ािणकर्ी        
उत्पादन गने। 
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o काठर्ाण्डौ उपत्यका र बााँकी १७ श्विल्लार्ा सवेक्षण सम्पन्न गरी अनदुान 
सम्झौिाका साथै अनदुान उपलब्ि गराउने। 

छ) िोश्वखर्यिु वस्िीहरुकोँ पष्ट्रहचान गरी एकीकृि वस्िीहरु र्नर्ािण िथा स्थानान्त्िरण गने । 

ि) िीष्ट्रवकोपाििन सम्बन्त्िी कायिक्रर् ियार गरी कायािन्त्वयन गने । 

झ) प्रार्िकरणको सिंगठन सिंरचनालाइि हालसम्र्को अनभुवको आिारर्ा पररर्ाििन गरी 
कायिरू्लक बनाउने। 

ञ) भकूम्पबाट क्षर्िग्रस्ि भएका व्यश्विगि आवासहरुर्ध्ये ५ लाख ३३ हिार घरहरुको 
पनुर्निर्ािणका लार्ग २०७३ आश्विनको िेस्रो हप्तार्भर उपलब्ि गराउने गरी िीव्रिा 
ददइने ।  

ट) भकूम्पबाट भएको सर्ग्र क्षर्िको आिंकलन प्रर्िवेदन एविं ष्ट्रवपद् पश्चाि ्को पनुर्निर्ािण 
सम्बन्त्िी पञ्चवषीय योिनाको खाका कायािन्त्वयनको लार्ग स्थानीय र्नकायबाट बनाइने 
आवर्िक योिनार्ा सरे्ि कायिक्रर्हरु सर्ावेश गरी कायािन्त्वयन गनि यसलाई 
स्थानीयकरण गने। 

ठ) भकूम्पबाट क्षर्िग्रस्ि भएका सबै र्निी आवास िथा सावििर्नक सिंरचनाहरु भकूम्प 
प्रर्िरोिी र सरुश्वक्षि बनाउन प्राष्ट्रवर्िक पक्षर्ा सिगिा अपनाइने ।  

ड) र्निी आवास अनदुान ष्ट्रविरण गदाि श्वचत र नबझुाई ष्ट्रवर्भन्न व्यश्विहरुबाट पेश गररएका 
गनुासोहरुलाई यथाशक्य र्छटो सर्ािान गने ।  

ढ) भकूम्प प्रभाष्ट्रवि क्षेरका िनिाको िीवनस्िर उकास्नको लार्ग सम्बश्वन्त्िि र्नकायसाँग 
सर्न्त्वय गरी िीष्ट्रवकोपाििन, आयआििन र रोिगार प्रवद्धिनात्र्क कायिक्रर्हरु सिंचालन 
गने।  

ण) पनुर्निर्ािणका कायिक्रर्हरुर्ा ष्ट्रवकास साझेदारसाँग सर्न्त्वय र सहिीकरण गने ।  
ि) वैदेश्वशक सहायिाबाट सिंचार्लि आयोिनाहरुको व्यवस्थापन सर्न्त्वय र अनगुर्न गने 

कायािलय र्िव्रिा ददने ।  
थ) भकूम्प प्रभाष्ट्रवि श्विल्लाहरुको िोश्वखर्यिु बस्िी रहेका स्थानहरुको भौगर्भिक अध्ययन 

गरी पनुवािस कायिक्रर्लाई अगार्ड बढाउने ।  
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अनसूुचीहरु
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     अनसूुची -१  

 ष्ट्रवकास साझेदारबाट भकूम्प पश्चािको पनुर्निर्ािणका लार्ग  प्रर्िवध्दिा ब्यि गररएको र सम्झौिा भैसकेको बैदेश्वशक सहायिाको ष्ट्रववरण 

 

S.N. Country Grant (A) Soft Loan (B) New Pledge (C) 
Existing/Re-

allocation (D) 
Total (A+B) 

Agreement made 

(USD) 

1 China 766,927,000 - 489,528,000 277,399,000 766,927,000 610,000,000 

2 India 650000000 750000000 1000000000 400000000 1,400,000,000 1,000,000,000 

3 Japan 52000000 208000000 260000000 - 260,000,000 247,000,000 

4 Norway 15,965,500 - 15,965,500 - 15,965,500 - 

5 USA 130000000 - 68000000 62000000 130,000,000 10,700,000 

6 ADB 0 600000000 250000000 350000000 600,000,000 215,000,000 

7 WB 0 500000000 300000000 200000000 500,000,000 300,000,000 

8 EU 111,890,000 - 111,890,000 - 111,890,000 111,890,000 

9 EU (TA) 5,594,500 - 5,594,500 - 5,594,500 5,594,500 

10 UK (DFID) 110,000,000 - 62,854,800 47145200 110,000,000 129,500,000 

11 Austria 1,200,000 - 1,200,000 - 1,200,000 - 



74 

 

12 Australia 4,635,300 - 4,635,300 - 4,635,300 - 

13 Canada 10500000 - 10500000 - 10,500,000 10,000,000 

14 Bangladesh 502,815 - 502,815 - 502,815 - 

15 South Korea 10,000,000 - 10,000,000 - 10,000,000   

16 Pakistan 1,000,000 - 1,000,000 - 1,000,000 - 

17 Switzerland 25,000,000 - 25,000,000 - 25,000,000   

18 Sri Lanka 2,500,000 - 2,500,000 - 2,500,000   

19 Saudi Arabia - 30000000 - 
 

30,000,000 - 

20 Netherlands 26,000,000 - 26,000,000 - 26,000,000 - 

21 Sweden 10,000,000 - 10,000,000 - 10,000,000 - 

22 Finland 2,237,800 - 2,237,800 - 2,237,800 - 

23 Germany 33,567,000 - 33,567,000 - 33,567,000 34,000,000 

24 Turkey 2,000,000 - 2,000,000 - 2,000,000 0 

25 IMF 0 50,000,000 50,000,000 - 50,000,000 50,000,000 

  Grand Total 1,971,519,915 2,13,80,00,000 2,742,975,715 1,336,544,200 4,10,95,19,915 2,723,684,500 
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अनसूुची -२ 

 ष्ट्रवर्भन्न ष्ट्रवकास साझेदार सिंस्थाको सहयोगर्ा सिंचार्लि पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी आयोिनाहरुको प्रगर्ि अवस्था 

चीन सरकारबाट प्राप्त हुने सहयोगतर्फ  : Progress of China Aid Post-Disaster Reconstruction Projects in Nepal 

No Project Name of Project Contents Updated Progress of the Projects 

1 
The Araniko Highway Repair and 

Opening Maintenance Project 

To Repair the Araniko Highway,  ensure the normal 

operation,  and to be widened in accordance with the 

feasibility in phases. 

1. Already Initiated. 

2. The Chinese Experts Team is now undertaking the 

geological Survey in the field. 

2 

The Repair and opening 

maintenance Project for 

Syaphrubesi-Rasuwagadi highway 

To repair the Syaphrubesi-Rasuwagadi Highway, ensure the 

normal operation, and do further feasibility study for the 

connection from Betrawati-Mailung-Syaphrubesi. 

1. Already Initiated. 

2. The Chinese Experts Team is now undertaking the 

geological Survey in the field. 

3 
Repair and Strengthen  the already 

complete China-aided Projects 

To strengthen and repair nine China-aided projects 

including the International Convention Center, etc. 

1. Already Initiated. 

2. The Chinese side has finished the feasibility study of the 

project and is planning to sign letters of exchange with 

Nepali side on the establishment of the project 

4 
Repair Project for Kathmandu 

Durbar Square 

To undertake the repair and protection of the nine–story 

Durbar palace and other content further determined by two 

sides. 

1. Already Initiated. 

2. Both side have signed letters of exchange on the 

establishment of the project and are now negotiating the 

implementation agreement of the project 

5 
Capacity Building in Disaster 

Prevention and Control 

To draft both the mid-term and long term comprehensive 

plan for disaster prevention and control in Nepal; Develop 

technical cooperation in the fields including disaster 

database management and service, as well as disaster risk 

and damage evaluation, emergency command and post-

disaster relief; organize trainings for disaster management 

executives and professionals; undertake disaster emergency 

practices for the self-rescue and mutual rescue in 

government, communities and schools. 

1. Already Initiated. 

2. Both side have signed Minutes of Meeting of Preparative 

Technical Study on the Project. 

3. The related project proposals are to be provided by the 

Nepali side for next step. 

6 
Earthquake Monitoring Network 

Project 

To establish a database center and earthquake monitoring 

stations in Kathmandu, so as to ensure most areas of Nepal 

have the early warning capabilities over earthquakes above 

level-3 

1. Already Initiated. 

2. Both side have signed letters of exchange on the 

establishment of the project. 

3. The Chinese side is now preparing to select the contractor 

through bidding. 
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No Project Name of Project Contents Updated Progress of the Projects 

7 Provision of Medical Equipment 
To provide the local hospitals in Nepal with medical 

equipment 

1. Already Initiated. 

2. The Chinese side has provided some medical equipments 

for B.P. Koirala Cancer Memorial Hospital and National 

Aryuvenda Research Center. 

8 Medical Trainings 
To Provide officials in the medical sector and relevant 

medical professionals with necessary trainings 

1. Already Initiated. 

2. The Chinese side has started to provide necessary training 

for Nepali officials and relevant medical professionals 

9 

Post-Disaster Recovery for 

Tatopani Frontier Inspection 

Station project  

To establish protection measures to prevent from secondary 

disasters including debris flow and landslides. 

1. Already Initiated. 

2. The Chinese Experts Team has finished the assessment 

study for the project. 

10 

The Amended Project for 

Kathmandu Ring Road 

Improvement Program Phase-I 

To repair and strengthen the bridges and culverts damaged 

by the earthquake, and provide the construction work with 

necessary protection measures  

1. Already Initiated. 

2. The Chinese Experts Team has finished the assessment 

study for the project. 

11 
The Upgrading Project for Civil 

Service Hospital of Nepal 
To upgrade China-aided Civil Service Hospital of Nepal  

1. Already Initiated. 

2. The Chinese side is planning to dispatch the Experts Team 

to Nepal for the feasibility study of the project from July 

24 to August 5, 2016  

12 
The Second Phase of Kathmandu 

Ring Road Improvement Project 

Continued project following the first phase of Kathmandu 

Ring Road Improvement Project  

To be initiated following the progress of the first phase of 

KTM Ring Road Improvement Project 

13 

The Removal and Reconstruction 

Project for Durbar High School in 

Kathmandu  

To demolish and rebuild the school by the principle of 

keeping the original architecture style 

1. To be initiated 

2. The Nepali side has provided the Project proposal in July 

of 2016, and the Chinese side is now studying the project 

proposal. 

14 
The Public School Recovery 

Project in Sindhupalchok 

To construct two public schools in Sindhupalchok. The 

location will be either on the original site or a new site near 

the original one 

1. To be initiated 

2. The Nepali side has provided the Project proposal in July 

of 2016, and the Chinese side is now studying the project 

proposal. 

15 
The Hospital Recovery Project in 

Sindhupalchok 

To Construct a middle sized hospital equipped with 

necessary medical facilities in Sindhupalchok 

1. To be initiated 

2. The Nepali side has provided the Project proposal in July 

of 2016, and the Chinese side is now studying the project 

proposal. 

16 
The Public School Recovery 

Project in Rasuwa 

To construct two public schools in Rasuwa. The location 

will be either on the original site or a new site near the 

original one 

1. To be initiated 

2. The Nepali side has provided the Project proposal in July 

of 2016, and the Chinese side is now studying the project 

proposal. 

17 Possible participation of the Repair To possibly participate in the repair and protection of 1. To be initiated 
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No Project Name of Project Contents Updated Progress of the Projects 

Project for Nuwakot Durbar Square cultural and historical relics for Nuwakot Durbar Square. 2. Project proposal to be provided by the Nepali side 

18 
Urban earthquake intensity zoning 

project 

To draft earthquake intensity zoning map of Sindhupalchok, 

Rasuwa, areas along the Araniko Highway and 

Syaphrubesi-Rasuwagadi Highway as well as Kathmandu. 

1. To be initiated 

2. Project proposal to be provided by the Nepali side 

19 

The Hospital Recovery Project in 

Manang 

(to replace the Hospital Recovery 

Project in Nuwakot) 

To Construct a middle sized hospital equipped with 

necessary medical facilities in Manang 

1. The Nepali side has suggested the Hospital Recovery 

Project in Manang instead of Nuwakot 

2. To be initiated 

3. Project proposal to be provided by the Nepali side 

20 

Provision of Temporary Dwellings 

for disaster affected people in 

Sindhupalchok and Rasuwa 

To provide the disaster affected people in Sindhupalchok 

and Rasuwa with prefabricated houses for temporary 

settlement 

1. To be initiated 

2. Project proposal to be provided by the Nepali side 

21 

The Public School Recovery 

Project in Dolokha  

( to replace the Technical 

Upgrading Project for City Water 

Supply Facilities to be confirmed 

of the name) 

To construct two public schools in Dolokha. The location 

will be either on the original site or a new site near the 

original one 

1. The Nepali side has suggested the Public School Recovery 

Project in Dolokha for one of alternatives among five 

canceled projects. 

2. To be initiated 

3. The Nepali side has provided the Project proposal in July 

of 2016, and the Chinese side is now studying the project 

proposal. 

22 

The Pilot Project of constructing 

settlement housing for the 

Nepalese people affected by the 

disaster in Kathmandu Valley 

To construct settlement housing for families who lost their 

homes and are not able to rebuild them on their own. Nepal 

is responsible for the provision of construction land, and 

China is responsible for plan, design and construction. 

1. Canceled by the Nepali side 

2. Alternative and Project proposal to be provided by the 

Nepali side 

23 

The Pilot Project of constructing 

settlement housing for the 

Nepalese people affected by the 

disaster in Sindhupalchok and 

Rasuwa 

To construct settlement housing for families who lost their 

homes and are not able to rebuild them on their own. Nepal 

is responsible for the provision of construction land, and 

China is responsible for plan, design and construction. 

1. NRA has provided the alternative places to Ministry of 

Finance . 

 

24 

The project for the provision of 

technical check and evaluation 

services to the civil buildings in the 

disaster affected area 

To dispatch Chinese technicians to Nepal, providing short-

term technical advisory services on the examination and 

strengthening works over the emergent buildings.   

1. Canceled by the Nepali side 

2. Alternative and Project proposal to be provided by the 

Nepali side 

25 

Possible participation of the Repair 

Project for Swayambhunath 

Temple  

To possibly participate in the repair and protection of 

cultural and historical relics for Swayambhunath Temple. 

1. Canceled by the Nepali side 

2. Alternative and Project proposal to be provided by the 

Nepali side 
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जाइका: िाइकािफि  गि आ.व.र्ा आवास अनदुान बाहेक Quick Impact Projects (QIPs) हरुको र्ार प्रगर्ि ष्ट्रववरण प्राप्त भएको छ। 

Organization: JICA Nepal 

Project(s) title: Quick Impact Projects (QIPs)(Fiscal Year 15 July 2015 – 15 July 2016) 

Thematic area(s) of project(s): Public facilities and livelihood support 

Geographical area(s) of project(s): Gorkha and Sindhupalchowk Districts  

SN Specific Activities 
Annual goals/targets Performance 

Indicators 

Annual progress achieved 

Against goals/targets 

Physical Financial Physical Financial 

1 QIP-01.01: Training Center and Demo Model for 

EQ Resistant housing, Melamchi, Sindhupalchowk 

   Stuck due to land 

issue 
 

2 QIP-01.02: Training Center and Demo Model for 

EQ Resistant housing, Irkhu, Sindhupalchowk 

   Delayed due to 

land issue 
 

3 QIP-01.01: Training Center and Demo Model for 

EQ Resistant housing, Barhabise, Sindhupalchow 

   Stuck due to land 

issue 
 

4 QIP-01.04: VDC Community Center cum Training 

Center, Bungkot, Gorkha 

   
Ground Level 25% 

5 QIP-02: Women Children Office, Chautara    Plinth Level 25% 

6 QIP-03: Amppipal Hospital, Palungtar, Gorkha      

7 QIP-04: Palungtar Area Police Office, Gorkha    Plinth Level 25% 

8 QIP-05: VDC Office, Thokarpa, Sindhupalchowk    Roof Level 25% 

9 QIP-06: District Agriculture Development Office 

Building, Chautara, Sindhupalchowk 

   
Ground level 25% 

10 QIP-07: Small Farmer Agriculture Product 

Collection Center, Bhotechaur, Sindhupalchowk 

   
Ground Level 25% 

11 QIP-08: Water supply system in Tipeni area, 

Bhotenamlang, Sindhupalchowk 

   Ownership 

problem 
 

12 QIP-09: Road facilities in Bhotechaur and a part of 

Melamchi Municipality 

   Suspended due to 

monsoon 
25% 

13 QIP-10: Health Post Building, Barhabise, 

Sindhupalchowk 

   Stuck due to land 

issue 
 

14 QIP-11: Area Police Office Building, Barhabise,    Stuck due to land  
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Sindhupalchowk issue 

15 
QIP-12: VDC Office Building, Barpak, Gorkha 

   Stuck due to land 

issue 
 

16 QIP-13: Community Centre focused on women’s 

community, Barpak, Gorkha  

   Stuck due to land 

issue 
 

17 
QIP-14: Health Post, Barpak, Gorkha 

   Stuck due to land 

issue 
 

18 
QIP-15: Police Post, Barpak, Gorkha 

   Stuck due to land 

issue 
 

19 
QIP-16: VDC Office Building, Saurpani, Gorkha 

   Stuck due to 

monsoon 
 

20 QIP-17: VDC Office Building, Maneshwara, 

Sindhupalchowk  

   
Detail designing  

21 QIP-18: Establishment and enhancement of 

women’s cooperative, Barpak, Gorkha 

   
Land issue  

22 QIP-19: Livelihood improvement through goat 

farming for women’s group, Barpak, Gorkha 

   
Preparing  

23 QIP-20: Improvement of vegetable farming 

practices for women’s group in Khoplang, 

Ghyalchock, Muchock, Kharibot and Barpak of 

Gorkha 

   

Running since 

April 
25% 

24 QIP-21: Improvement of maze and potato framing 

practices for poor farmers of Talamarang, Irkhu, 

Bansbari, Mankha and Maheswara of 

Sindhupalchowk 

   

Running since 

April 
25% 

25 QIP-23: safety awareness for housing 

reconstruction households, Syaule, 

Sindhupalchowk 

   

Completed 100% 
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एश्वशयाली ष्ट्रवकास बैङ्क (Earthquake Emergency Assistance Project) 

क्रस उद्दशे्य र्खु्य ष्ट्रक्रयाकलाप ष्ट्रक्रयाकलापहरु 
कायि सम्पादनको 
लक्ष्य 

कायि सम्पादनको 
प्रगर्िको अवस्था 

कायि सम्पादनर्ा 
आइपरेका 
सर्स्याहरु 

सर्स्या सर्ािानका 
लार्ग गररएका 
प्रयासहरु 

भष्ट्रवष्यर्ा 
सर्स्या 
सर्ािानका 
लार्ग 
अवलम्बन 
गररन े
उपायहरु 

सिंलग्न 
र्नकायहरु 

कायि 
सम्पादन 
नर्ििा 

1 

 

District-level 

government 

facilities 

constructed 

and/or rebuilt  

 

1.1 Identify 

suitable land in 

district 

headquarters. 

1.2 Prepare 

engineering 

designs and bid 

documents. 

1.3 Construct 

assets  

1.4 Make assets 

operational  

 
10 District 

headquarters have 

permanent and 

safer buildings 

Contract 

awarded for 2 

construction 

packages of 

transitional 

office buildings; 

IFB published 

for integrated 

office building 

complex in 

Sindhuli; design 

and bidding 

documents 

preparation 

ongoing. 

1. Insufficient 

Engineers, 

Account staffs 

in CLPIU& 

DLPIUs 

2. Delayed 

delegation of 

authorization 

of expenditure 

with clear 

budget heads. 

3.  No GON 

counterpart 

budget for 

recurrent 

expenses 

1. Deputation of 

engineers and 

Account staff in 

vacant position 

or new recruits 

through 

contract 

engineers. 

2. NRA 

facilitation on 

delegation of 

authorization of 

budget 

expenditure. 

3. Discussion 

with NRA, 

MOF on govt. 

budget 

allocation for 

recurrent 

expenses. 

 

CLPIU-

MOUD 

and 

DLPIUs 

under it. 

Delayed 

2 
Schools are 

rebuilt and 

upgraded  

2.1 Identify and 

appraise 

subprojects, as 
 

Enrolment rates in 

basic and 

secondary schools, 

Contract Award 

Issuance for 1st 

School Package 

1. Insufficient 

Engineers, 

Account staffs 

1. Deputation of 

engineers and 

Account staff in 
 

CLPIU-

MOE& 

DLPIUs 

Seriously 

Delayed 
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क्रस उद्दशे्य र्खु्य ष्ट्रक्रयाकलाप ष्ट्रक्रयाकलापहरु 
कायि सम्पादनको 
लक्ष्य 

कायि सम्पादनको 
प्रगर्िको अवस्था 

कायि सम्पादनर्ा 
आइपरेका 
सर्स्याहरु 

सर्स्या सर्ािानका 
लार्ग गररएका 
प्रयासहरु 

भष्ट्रवष्यर्ा 
सर्स्या 
सर्ािानका 
लार्ग 
अवलम्बन 
गररन े
उपायहरु 

सिंलग्न 
र्नकायहरु 

कायि 
सम्पादन 
नर्ििा 

 required 

2.2 Recruit 

consultants 

2.3 Prepare 

engineering 

designs and bid 

documents  

2.4 Construct 

assets  

2.5 Make assets 

operational 

 

for boys and girls, 

restored to pre-

earthquake level in 

project districts, 

with at least 

350,000 students 

benefitting from 

new or improved 

facilities 

( with 3 

schools); Bid 

evaluation 

ongoing for 5 

school packages 

( 16 schools); 

design of higher 

level school 

packages 

ongoing 

in CLPIU& 

DLPIUs 

2. Delayed 

delegation of 

authorization 

of expenditure 

with clear 

budget heads. 

3.  No GON 

counterpart 

budget for 

recurrent 

expenses 

vacant position 

or new recruits 

through 

contract 

engineers. 

2. NRA 

facilitation on 

delegation of 

authorization of 

budget 

expenditure. 

3. Discussion 

with NRA, 

MOF on govt. 

budget 

allocation for 

recurrent 

expenses. 

under it. 

3 

Roads and 

bridges are 

rehabilitated 

and/or 

reconstructed  

 

3.1 Identify and 

appraise 

subprojects, as 

required 

3.2 Prepare 

engineering 

designs and bid 

documents  

3.3 Construct 

 

28% of total 

earthquake 

damaged roads 

improved and 

operational 

i) Financial 

Evaluation 

ongoing for 

Dolakha-

Singati 

Strategic 

road. 

ii) Bid 

Evaluation 

1. Insufficient 

Engineers, 

Account staffs 

in CLPIU& 

DLPIUs 

 

2. Delayed 

delegation of 

authorization 

1. Deputation of 

engineers and 

Account staff in 

vacant position 

or new recruits 

through 

contract 

engineers. 

2. NRA 

 

CLPIU-

MOFALD, 

and 

DLPIUs 

under it& 

DOR-

ADB 

Directorate 

and 

Delayed 

for 

CLPIU-

MOFALD; 

 

Slightly 

delayed 
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क्रस उद्दशे्य र्खु्य ष्ट्रक्रयाकलाप ष्ट्रक्रयाकलापहरु 
कायि सम्पादनको 
लक्ष्य 

कायि सम्पादनको 
प्रगर्िको अवस्था 

कायि सम्पादनर्ा 
आइपरेका 
सर्स्याहरु 

सर्स्या सर्ािानका 
लार्ग गररएका 
प्रयासहरु 

भष्ट्रवष्यर्ा 
सर्स्या 
सर्ािानका 
लार्ग 
अवलम्बन 
गररन े
उपायहरु 

सिंलग्न 
र्नकायहरु 

कायि 
सम्पादन 
नर्ििा 

assets  ongoing for 

several rural 

road 

packages. 

of expenditure 

with clear 

budget heads. 

 

3.  No GON 

counterpart 

budget for 

recurrent 

expenses 

4. Insufficient 

budget 

allocation for 

Resettlement 

Plan ( Land 

Acquisition) 

facilitation on 

delegation of 

authorization of 

budget 

expenditure. 

3. Discussion 

with NRA, 

MOF on govt. 

budget 

allocation for 

recurrent 

expenses 

4. Discussion 

with NRA, 

MOF on budget 

allocation for 

Land 

Acquisition 

Project 

Office 

under it. 

for DOR 

4 

Disaster 

preparedness 

and 

management 

capacities 

strengthened  

 

4.1 Carry out 

quality 

assurance 

activities 

4.2 Complete 

disaster risk 

reduction 

capacity 

building for 

 

4a. All designs and 

works undergo 

technical quality 

assurance  

4b. About 500 staff 

of implementing 

agencies acquire 

skills on disaster 

risk reduction 

a. Individual 

and 

Consulting 

firms being 

recruited. 

b. Capacity 

building 

towards 

disaster risk 

   All above 

IAs  
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क्रस उद्दशे्य र्खु्य ष्ट्रक्रयाकलाप ष्ट्रक्रयाकलापहरु 
कायि सम्पादनको 
लक्ष्य 

कायि सम्पादनको 
प्रगर्िको अवस्था 

कायि सम्पादनर्ा 
आइपरेका 
सर्स्याहरु 

सर्स्या सर्ािानका 
लार्ग गररएका 
प्रयासहरु 

भष्ट्रवष्यर्ा 
सर्स्या 
सर्ािानका 
लार्ग 
अवलम्बन 
गररन े
उपायहरु 

सिंलग्न 
र्नकायहरु 

कायि 
सम्पादन 
नर्ििा 

implementing 

agencies  
technical 

approaches 
reduction to 

begin. 
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सिंयिु राि सिंघ अन्त्िगििका र्नकायहरु (UN agencies) 

In fiscal year 2016, United Nations agencies in Nepal have expended US$76,320,587   in support of post-earthquake recovery and reconstruction in the 14 

most-affected districts, as follows: 

Sector 

(as in PDRF Sector Plans & Financial Projections) 

Total budget 

(millions US dollars) 
Agencies 

Cultural heritage   

Education 5,316,000 UNICEF 

Government buildings 3,235,506 UNDP 

Health 6,144,000 UNICEF, WHO 

Nutrition 6,165,000 UNICEF 

Housing & Settlements (rural + urban: including 

community infrastructure, trails, rural roads) 
18,097,350+?* 

ILO, IOM, UNDP, UNOPS, WFP*(*financial data lacking from WFP= 

Budget spent on community infrastructure) 

Agricultural & irrigation 5,930,000 FAO 

Tourism   

Electricity & renewable energy 3,523,632 UNDP 

Transport, access & communication   

Water & sanitation 5,666,422 UN Habitat, UNICEF 

Disaster risk reduction   

Employment & livelihoods 7,569,590 UNDP 

Environment & forestry   

Gender & social inclusion 892,086 UN Women, UN Habitat 

Governance    

Social protection (child protection) 11,008,200 UNICEF 

Sub-total 1 73,547,786  

Emergency food & cash assistance 6,000,000 WFP 

Temporary & emergency shelter 835,000 UN Habitat 

Winterization support 56,000 UN Habitat 

Sub-total 2   6,891,000  

Grand total 80,438,786  

NOTE: WFP is yet to share the budget spent on Community Infrastructure (on which they are still working). Grand total will vary accordingly. 
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Project(s) title: UN-Agency Supported Reconstruction Projects 

Thematic area(s) of project(s): Health, WASH, Education, Nutrition, Agricultural Livelihoods, Capacity Building, Reconstruction, Roads etc. 

Geographical area(s) of project(s): 14 Priority Districts (but doesn’t apply to all sectors) 

SN Sector 
Annual goals/targets 

Performa

nce 

Indicator

s 

Annual progress achieved 

Against goals/targets 

Physical Financial Physical Financial 

1. 
Cultural Heritage  

    

2. 

 

Education 

(Acting UN Agencies: 

UNICEF) 

 

1. Construction of 830 child-

friendly, semi-permanent 

classrooms with gender-

sensitive WASH facilities. 

2. Distribution of key education 

and recreation supplies for 

250000 students  

3. Training of authorities and 
SMC to oversee construction 

and maintain comprehensive 

school safety measures. 

4. Establishment of IM tool for 

recovery activities 

  

1. Transitional Learning Center (2 classroom) 

designs have been reviewed and approved 

by DoE and procurement for construction 

of 830 semi-permanent classrooms on-

going. 

2. 1793 temporary learning centers 

constructed in EQ affected disatricts. 

3. Education materials to reach 198,280 

children have been released to partners for 

distribution. 

4. IM recovery tool has been developed and 

information have been collected (IM-

3WWs). 

 

USD 5,316,000 

3. Government Buildings 

(Acting UN Agency: 

UNDP) 

 

 
  

1. Installed 14 temporary government offices 

and court buildings to ensure provision of 

basic services to the affected communities; 

2. Mobile human rights clinics pioneered in 11 

affected districts 

3. Over 20,000 women and vulnerable people 

benefited from mobile legal aid clinics. 

USD 3,235,506 

4.  1. Construction of 74 fully 

equipped disaster resilient 

  1. Procurement process for prefab is complete 

and construction is ongoing. 

USD 4,644,000 

from UNICEF 
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Health 

(Acting UN Agencies: 

UNICEF, WHO) 

 

 

 

prefab structures for health 

facilities (with birthing units; 

community health structure, 

health posts etc.) 

2. Implementation of Safe 

Motherhood and Newborn 

Referral Guidelines; 

3. Installation of disaster-

resilient cold chain system in 

all earthquake affected 

districts 

4. Procurement and distribution 

of essential drugs for 

provision of maternal, 

newborn and child health 

5. Support to immunization 

campaigns against Japanese 

encephalitis, Measles and 

Rubella and Polio 

2. Procurement and distribution of essential 

drugs for provision of maternal, new born 

and child health. 

3. Million affected populations were 

benefitted by health sector reform through 

establishing Medical Camp Kits, medicines, 

strengthening surveillance, capacity 

building programs etc. 

and 1,500,000 

from WHO  

(TOTAL= USD 

6,144,000)  

5.  

 

Nutrition 

(Acting UN Agencies: 

UNICEF) 

 

1. Protection, Promotion and 

support to breastfeeding and 

on-time and appropriate 

complementary feeding 

through counseling and 

information dissemination. 

2. Prevention & treatment of 

children with malnutrition 

through rapid nutrition 

screening; provision of ready 

to eat foods; OTP in 14 

districts for treatment and care 

of children 

3. Provision of prevention of 

micronutrient deficiencies of 

children aged 6 to 59 months. 

  

1. 343,0911 children have received micro-

nutrient powders and their mothers have 

been counselled on infant and young child 

feeding. 

2. So far 385,773 children aged between 6-59 

months have received Vitamin-A capsules.  

USD 6,165,000 

6. Housing & settlements 

(Rural + Urban: 

1.  UNOPS Supporting 

household damage assessment 
  1. Providing operational support to NRA to 

assist with enrolment process(grant 

UNOPS= USD 
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including community 

infrastructure, trails, 

rural roads) 

 

(Acting UN Agencies: 

UNOPS, IOM, UNDP, 

WFP, ILO) 

survey. Ongoing in 11 districts 

and 3 more to be completed 

by Oct 2016. 

2. Operational support to NRA 

still on going- UNOPS. 

distribution+ registration of grievances) 

since 13
th

May 2016. 

2. Established database of eligible 

beneficiaries for household reconstruction 

assistance grant. 

3. Information dissemination regarding 

enrolment process by IOM. 

4. Established presence and operations in 14 

worst affected districts; 

5. 88 district level and 20 national level 

coordination meetings successfully;  

6. 6 technical guidance notes developed; 

organized. 

7. IM products, such as district profiles, 

analytical maps and interactive dashboards 

developed 

8. Demolition or clearance of 649 

buildings/structures 

9. 3,462 private and 207 public buildings were 

assessed and safely demolished; 4,350 

(40% women) people received temporary 

employment through cash-for-work by 

UNDP. 

10. 133, 877 cubic meters of debris cleared 

11. Supported recovery planning at the national 

level (Post Disaster Recovery Framework) 

and district/municipality level (Guidance 

Note and training for local recovery 

planning;  

12. 14 most affected districts and municipalities 

will be supported to integrate recovery, 

reconstruction and disaster risk reduction in 

the local development plan by December 

2016. 

13. Strengthened capacity of NRA for IM 

communications and media management 

14. NRA organizational structure review; HR 

13,143,000 

 

IOM= USD 

3,160,000 

 

UNDP= USD 

655,113 

 

WFP= USD 

571,962+??? 

 

ILO= USD 

567,275 

 

(TOTAL= USD 

18,097,350) 
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strategy and plan. 

15. Four Training of Trainers for 77 individuals 

on BBS techniques 

16. 12,423 affected families trained on BBS 

techniques in 23 VDCs within 3 districts, 

including 4,885 female HH (39%); 

17. 9,287 toolkits distributed to the awareness 

trainings participants; 

18. Build Back Safer techniques disseminated 

at 6 enrolment sites. 

19. 1160 community infrastructure 

rehabilitated/constructed by WFP. 

20. 9 new police units constructed in 

earthquake affected districts. 

21. Sindhupalchowk- Improved 32 km road; 96 

km Trail opened to provide access for over 

54,000 people in 13 VDCs. 

22. In Dhanding, 187km trail opened 

23. Dolakha - 88km Trail opened 

24. Gorkha- 123 km Trail opened 

25. A total of 75,000 paid days’ decent jobs 

created after training for earthquake victims 

in 9 districts by maintaining 461 km of 

rural roads by ILO. 

26. Training of masons and engineers by ILO 

27. A total of 2,300 workers provided with full 

occupational safety and Health gears in 9 

affected districts. It generated a multiplying 

effect with MOFALD approving specific 

Occupational Safety and Health 

guidelines for the road construction and 

maintenance sector. 

7. Agricultural & 

Irrigation 

(Acting UN Agencies: 

FAO) 

1. FAO aims to wrap up the 

activities by end of Oct 2016. 
  

1. FAO covered a total of 1.5 

million farming population affected by 

earthquake have been supported to resume 

their disrupted agricultural livelihoods 

activities mainly through     a) 

USD 5,930,000 
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Rehabilitation of small irrigation systems, 

provision of food crops and vegetable 

seeds; b) Farm machines (mini-tillers), 

animal nutrient and shelter supports; c) 

Establishment of community service 

centers d) Capacity building (relevant 

trainings) of key stakeholders and 

beneficiaries. 

8. 
Tourism 

     

9. 

Electricity & 

Renewable Energy 

(Acting UN Agencies: 

UNDP) 

 
  

1. Installed 98 permanent and 5 portable solar 

systems in public buildings 

2. Rehabilitated 20 damaged micro-hydro; 

installed 28 mobile phone solar PV 

charging stations. 

3. A total of 711 Engineers (100 women) 

trained on safer house construction 

4. Over 800,000 people benefitted from the 

rehabilitation of 10 District Emergency 

Operations Centers 

5. 15 local disaster management plans 

supported 

USD 3,523,632 

10. Transport, access and 

Communication 

     

11. 

Water & Sanitation 

(Acting UN Agencies: 

UNICEF, UN Habitat) 

1. Repair and reconstruction of 

sustained water structure (like 

tap, pipeline, tanks etc.) 

2. Provision of WASH facilities in 

300 schools and 600 health 

facilities 

3. Capacities building of 

Government officials, water 

&sanitation user committee 

members on developing 

disaster-resilient WASH 

programs. 

  

1. 33,254 water structures have been 

repaired/reconstructed so far. 

2. Constructed 104 Health posts/OTPs. 

3. Capacity assessment of 21 EQ affected 

districts conducted for focused capacity 

development program. 

4. UN Habitat provided support to regain ODF 

situation in 5 of the affected districts with 

more than 3000 toilets revival 

USD 5,359422 

from UNICEF 

and USD 

307,000 from 

UN Habitat 

(TOTAL= USD 

5,666,422) 
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12 Disaster Risk 

Reduction 

     

13 

Employment & 

Livelihood 

(Acting UN-Agencies: 

UNDP) 

   

1. According to UNDP, 59,245 affected 

people have been benefitted from 

livelihood support related to agricultural 

production/processing and income 

generating activities 

2. Micro Entrepreneurs received loans from 

micro finance institutions. 

3. More than 77,214 people benefitted from 

restored community infrastructures most 

notably access to clean water and irrigation 

facilities by UNDP. 

 

 

USD 7,569,590 

14 Environment & 

Forestry 

     

15 

Gender & Social 

Inclusion 

(Acting UN Agencies: 

UN Women, UN 

Habitat) 

   

1. UN Women deployed a GESI Technical 

Expert to the NRA to support GESI 

mainstreaming in reconstruction; 

recommendations for GESI-responsive 

recovery and reconstruction submitted to 

NRA; convened series of “Building back 

better and safer for Gender equality”. 

2. Provided technical and coordination 

support to NRA and POs through 

UN Women= 

USD 577,086  

UN Habitat=  

USD 315,000 

(TOTAL= USD 

892, 086) 

16 Governance      

17 

Social Protection 

(Acting UN Agency: 

UNICEF) 

1. Implementation of a census-

like exercise in 11 most 

earthquake-affected districts 

to establish a registry of 

children under five years of 

age and pregnant 

women;Support birth 

registration of all children 

under five years of age in the 

11 districts; 

2. Provide cash of NRs 4,000 to 

  

1. UNICEF supported the DDCs to manage 

the under-five census enumeration using 

government Social Mobilisers. 

2. Families with children below 5 years are 

eligible to receive Rs 4,000 per child. Dalit 

children will receive regular government 

cash support plus Rs 4,000 as recovery 

support. As of June 10, 2016 all DDCs have 

received fund and planning to start the 

distribution of the grant during June 2016.   

3. A total of 500 peer educators were trained 

USD= 

11,008,200 
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all children under five years of 

age (approximately 200,000 

children) in the 11 districts; 

3. Build a registry system of 

children under 5 years of age 

to support advocacy on the 

phased expansion of the Child 

Grant in the earthquake 

affected districts, pending 

government commitment to 

longer-term financing 

to mentor and coach children to cope with 

their stress and emotions and as a result 21k 

children benefitted. 

4. 48 episodes of UNICEF supported radio 

program, “BhandaiSundai”, have been aired 

focusing on issues related to human 

trafficking; About 70,000 minutes of key 

life-saving messages have been aired. 

5. UNICEF collaborated with Communication 

Working Group of National Reconstruction 

Authority to develop messages and 

information on rehabilitation efforts which 

will be disseminated through community 

radios. 

18. Emergency food & 

Cash assistance 

(Acting UN Agency: 

WFP) 

   
1. Reached 450,000 beneficiaries  

2. 7900 MT commodities distributed and cash 

transferred to beneficiaries 

USD 6,000,000 

19 

Temporary and 

Emergency Shelter 

(Acting UN Agencies: 

UN Habitat) 

   

1. Temporary shelters constructed and handed 

over to 22,000 families 

2. Community Information Centre established 

in five districts to provide technical 

information 

3. Emergency shelters provided to 122 

families in Kathmandu and Nuwakot 

districts 

USD 800,000 

for temporary 

shelter & 

35,000 for 

emergency 
shelter 

(TOTAL= 

835,000) 

20 Winterization Support 

(Acting UN Agencies: 

UN Habitat) 

   1. Provided warming/cooking stoves, mats, 

etc. to selected most vulnerable people. 

USD 56,000 

 
 

   GRAND TOTAL USD 

80,438,786 
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यूरोष्ट्रपयन यूर्नयन  (European Union) 

 
Project 

duration 

Project 

budget for 

whole 

period 

Results achieved 2016 

(until July 2016) 

Disbursed and 

expenditure  

FY 2016 (until 

July 2016) 

Results expected for FY 2017 

Disbursement 

plan for 

FY2017 

Other 

comments and 

contact person 

for more 

details 

Nepal-EU 

action for 

Recovery and 

Reconstructio

n "NEARR" ( 

budget 

support) 

April 

2016—

April 

2018 

100 

million 

Euro 

As it is budget support, the results are 

those achieved by GoN 

Satisfactory progress in the 

implementation of the recovery and 

reconstruction strategy of Nepal and 

continued credibility and relevance of 

that or any successor strategy. 

Maintain a credible stability-oriented 

macroeconomic policy. 

Satisfactory progress in the 

implementation of the programme to 

improve public financial management. 

Satisfactory progress with regard to 

the public availability of accessible, 

timely, comprehensive, and sound 

budgetary information. 

50 million 

Euro 

(disbursed) 

As it is budget support, the results 

are those achieved by GoN 

By 31 December 2016, the level 

of expenditure spent through the 

authorities in charge of 

reconstruction and line ministries 

is at least 90% of national 

reconstruction budget of NPR 41 

billion (exclusive of housing 

related budget) allocated to 

national reconstruction for FY 

2015-16. 

Building Back Better (BBB) 

standards for schools, health 

facilities and private houses have 

been adopted by the Government 

of Nepal. 

Government of Nepal has 

disbursed the first instalment of 

NPR 50,000 of the total NPR 

200,000 per affected household of 

the reconstruction subsidy 

50 million 

Euro 

Christian.PRO

VOOST@eeas.

europa.eu 

 

mailto:Christian.PROVOOST@eeas.europa.eu
mailto:Christian.PROVOOST@eeas.europa.eu
mailto:Christian.PROVOOST@eeas.europa.eu
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Project 

duration 

Project 

budget for 

whole 

period 

Results achieved 2016 

(until July 2016) 

Disbursed and 

expenditure  

FY 2016 (until 

July 2016) 

Results expected for FY 2017 

Disbursement 

plan for 

FY2017 

Other 

comments and 

contact person 

for more 

details 

scheme to the first 200,000 

households who lost their houses. 

Instalments are disbursed 

contingent on approved 

guidelines ensuring fairness and 

prioritisation according to 

vulnerability (e.g. poverty levels, 

disabilities, gender and social 

inclusion) as well as integrity of 

the disbursement system (e.g. 

accountable, transparent 

predictable and accurate). 

Financial and/or performance 

audits plans are adopted by the 

OAG for the FY2015/16 and 

FY2016/2017 including also 

audits on the Reconstruction 

Budget. 

Effective grievance redressal 

mechanisms in place 

Political 

dialogue 

facility 

     
0.5 million 

euros 

Robert.HYND

ERICK@eeas.e

uropa.eu 

mailto:Robert.HYNDERICK@eeas.europa.eu
mailto:Robert.HYNDERICK@eeas.europa.eu
mailto:Robert.HYNDERICK@eeas.europa.eu
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Project 

duration 

Project 

budget for 

whole 

period 

Results achieved 2016 

(until July 2016) 

Disbursed and 

expenditure  

FY 2016 (until 

July 2016) 

Results expected for FY 2017 

Disbursement 

plan for 

FY2017 

Other 

comments and 

contact person 

for more 

details 

ADB 

Jan 

2017-

Dec 

2019 

1 million 

Euro 

Improved PFM management and 

accountability in earthquake affected 

districts of Nepal  

0 To be designed  

Christian.PRO

VOOST@eeas.

europa.eu To 

be contracted 

Transparency 

international  

May 

2016-

April 

2021 

1 Million 

Euro 

Start-up activities: approval from 

SWC, DDC ( 14 districts), and 

recruitment process of staff 

0.2 million 

euros 

Some expected results will be: 

-Work with civil society to 

promote social accountability 

tools 

- Lobby GoN for involvement of 

Civil Society in reconstruction 

-Use radio and print media to 

disseminate information related to 

earthquake reconstruction work 

-Monitoring and dissemination of 

earthquake reconstruction aid and 

disbursement figures through 

website and publications 

-Set-up a complaint mechanism 

to look into grievances in 

reconstruction and government 

service delivery 

0.15 million 

euros 

Diana.GARCI

A-

ALCUBILLA

@eeas.europa.e

u 

 

Or 

Christian.PRO

VOOST@eeas.

europa.eu 

 

 

 

Support to 

remote areas-

transport of 

goods using 

porters  

July 

2015-

Mary 

2016 

3 million 

Euro 

Relief goods transported to remote 

areas 

3 million € 

completed - 

Robert.HYND

ERICK@eeas.e

uropa.eu 

 

mailto:Christian.PROVOOST@eeas.europa.eu
mailto:Christian.PROVOOST@eeas.europa.eu
mailto:Christian.PROVOOST@eeas.europa.eu
mailto:Diana.GARCIA-ALCUBILLA@eeas.europa.eu
mailto:Diana.GARCIA-ALCUBILLA@eeas.europa.eu
mailto:Diana.GARCIA-ALCUBILLA@eeas.europa.eu
mailto:Diana.GARCIA-ALCUBILLA@eeas.europa.eu
mailto:Diana.GARCIA-ALCUBILLA@eeas.europa.eu
mailto:Christian.PROVOOST@eeas.europa.eu
mailto:Christian.PROVOOST@eeas.europa.eu
mailto:Christian.PROVOOST@eeas.europa.eu
mailto:Robert.HYNDERICK@eeas.europa.eu
mailto:Robert.HYNDERICK@eeas.europa.eu
mailto:Robert.HYNDERICK@eeas.europa.eu
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Project 

duration 

Project 

budget for 

whole 

period 

Results achieved 2016 

(until July 2016) 

Disbursed and 

expenditure  

FY 2016 (until 

July 2016) 

Results expected for FY 2017 

Disbursement 

plan for 

FY2017 

Other 

comments and 

contact person 

for more 

details 

Partnership to 

Restore 

Education in 

Post-

Earthquake 

Nepal 

01 July 

2015 – 

31 Dec 

2016 

Euro 

4,386,808 

(USD 

4,820,668) 

 

(of which 

Euro 

4,000,000 

is the 

direct 

contributio

n from 

EU) 

 

-   All partnership agreements 

established for activities in 9 districts. 

-   All supplies (650 ECD kits and 

1,350 school kits) have been 

purchased, received, and 

prepositioned with partners at district 

level. 

-  Supplies distributed to benefit 

10,934 children (5,609 girls and 5,325 

boys). 

-          Transitional Learning Center 

design finalized approved by 

government (DoE, PIU) in July 2016. 

-          Assessments and selection of 

sites for all 650 TLCs (in 

approximately 350 schools) finalized 

in 9 districts. 

-          358 Community/SMC 

meetings/consultations held with 

partners through the process of 

identifying school locations and 

collecting assessment information on 

needs in schools. 

-          1 prototype TLC finalized in 

Makwanpur 

-          Locations for prototypes in 8 

other districts confirmed with DEOs 

Euro2,006,528.

62 

(USD 

2,176,280.94) 

Remaining 

amount to be 

disbursed to 

implementing 

partners before 

closure of 

2016. 

        650 Transitional Learning 

Centers provided with WASH 

facilities in 9 districts, benefitting 

65,000 children 

-          1,300 teachers are trained  

-          65,000 children are 

provided with school supplies 

 

N/A  

(grant expires 

on 

31/12/2016) 

(No cost) 

Grant/project 

extension 

request 

underway, but 

not yet 

approved. 

 

Lyndsay Rae 

McLaurin, 

UNICEF 

lmclaurin@uni

cef.org 

 

Wendy Fisher, 

EU, 

Wendy.Fisher@

eeas.europa.eu 

mailto:lmclaurin@unicef.org
mailto:lmclaurin@unicef.org
mailto:Wendy.Fisher@eeas.europa.eu
mailto:Wendy.Fisher@eeas.europa.eu
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Project 

duration 

Project 

budget for 

whole 

period 

Results achieved 2016 

(until July 2016) 

Disbursed and 

expenditure  

FY 2016 (until 

July 2016) 

Results expected for FY 2017 

Disbursement 

plan for 

FY2017 

Other 

comments and 

contact person 

for more 

details 

and partners. Ground breaking of 

Kavre site prototype underway, using 

approved DoE designs. 

-          Teacher Training consultation 

workshops finalized in 2 districts 

along with Government counterparts 

and NCED. 
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DFID Nepal 

Responsible person: Rudriksha Rai Parajuli  Email: R-Parajuli@DFID.gov.uk   Phone: 015542980 

Project(s) title: Samarth-Nepal Market Development Programme, Third activity (number 3) was implemented through Action Aid Nepal, remaining 1 and 

2 were implemented by Adam Smith International. 

Thematic area(s) of project(s): Tourism and Agriculture 

Geographical area(s) of project(s): Gorkha, Makwanpur, Tanahu and Lamjung, Dolakha and Kavre 

 

SN Specific Activities 

Annual goals/targets 

Performance Indicators 

Annual progress achieved 

Against goals/targets 

Physical 
Financial 

(NPR) 
Physical Financial 

1 Construction of cantilever 

passage at YaruBagar in Gorkha 

as the trail was washed away by 

river and hampered access to 

northern part of district especially 

in monsoon and affected both 

residents and visitors. 

195 meter long cantilever 

pathway construction  

37,500,000 

 

Completion of cantilever Cantilever completed 

and people have 

started using it. 

Completed. 

2 Support farmers to rebuild their 

farms in Makwanpur, Tanahu and 

Lamjung 

Construction of 1,000 

individual Livestock Sheds  

and 15 community Seed/Grain 

Storage Facilities  

89,810,000 Completion and their 

utilization of the sheds and 

storage facilities. 

Construction 

completed. Handing 

over of this 

infrastructure is 

ongoing. 

85,660,000 

is spent so far 

(tentative) 

3 Support farmers for early 

recovery in Dolakha and Kavre 

 

 

6000 households receive 

storage bags, bins and tools and 

CGI sheets to build storage 

houses for crops and grains 

89,810,000 

 

4000 households in Dolakha 

and 2000 in Kavre districts 

receive the support.  

4000 households in 

Dolakha and 2000 in 

Kavre districts receive 

the support. 

COMPLETED. 
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Responsible person: Gobinda Neupane   Email: G-Neupane@dfid.gov.uk   Phone: 015542980 

Project(s) title: Gurkha Welfare Scheme Rural Water and Sanitation Programme 

Thematic area(s) of project(s): 14 ‘Severely’ and 17 ‘Moderately’ Earthquake affected Districts 

Geographical area(s) of project(s): 14 ‘Severely’ and 17 ‘Moderately’ Earthquake affected Districts 

SN Specific Activities 

Annual goals/targets 

Performance Indicators 

Annual progress achieved 

Against goals/targets 

Physical 
Financial 

(NPR) 
Physical 

Financial 

(NPR) 

1 
Implementation of Drinking 

Water Schemes/Projects 

46 New Water Projects 

 
111,901,839 

All 43 Projects are 

successfully completed  

100% 

 
106,578,562 

2 
Repair of Drinking Water 

Schemes/Projects 
4 Repair Projects 2,528,580 

All 4 Projects are 

successfully repaired 

100% 

 
2,383,100 

3 

Repair of Drinking Water 

Schemes/Projects damaged by 

the 2015 Earthquakes 

46 Repair Projects (damaged 

by the Earthquakes) 
7,385,435 

All 46 Projects are 

successfully repaired 

100% 

 
6,094,147 

 

Responsible person: Mette Nielsen    Email: m-nielsen@dfid.gsx.gov.uk    Phone: 015542980 

Project(s) title: Modernisation and Improvement of Policing Project, United Nations Office for Project Services 

Thematic area(s) of project(s): Infrastructure, Capacity Development 

Geographical area(s) of project(s): Gorkha, Dhading, Kathmandu, Sindhupalchowk and Dolakha 

SN Specific Activities 
Annual goals/targets 

Performance Indicators 

Annual progress achieved 

Against goals/targets 

Physical Financial (NPR) Physical Financial 

1 Infrastructure need Assessment and 

selection of Police Units for construction 

in the 5 earthquake affected districts 

Completion of 

Infrastructure needs 

assessment 

2,650,000 

 

Infrastructure Assessment 

completed and police units 

selected for construction 

100% 2,650,000 

 

2.   

Design of Infrastructure Works 

25% of Design works 

completed 

5,300,000 

 

25% of design works completed 100% 5,300,000 
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Responsible person: Nichola Cadge    Email: n-cadge@dfid.gsx.gov.uk    Phone: 5542980 

Project(s) title: Transition and Recovery of Nepal’s Health System 

Thematic area(s) of project(s): Infrastructure 

Geographical area(s) of project(s): Dolakha, Ramechhap and Sindhupalchok 

SN Specific Activities 
Annual goals/targets Performance 

Indicators 

Annual progress achieved 

Against goals/targets 

Physical Financial Physical Financial 

1.  CharikotPHCC 100% 100% Retrofitted 20% 5,13,323.38 

2.  Repair and maintenance of existing HP building in LadukVDC 100% 100% Retrofitted 20% 2,27,530.00 

3.  Repair of Khopachangu Health Post 100% 100% Retrofitted 20% 7,43,295.00 

4.  Repair of Bhimeshwor health post 100% 100% Retrofitted 20% 1,74,339.00 

5.  Tatopani health post 100% 100% Retrofitted 20% 10,40,792.00 

6.  Repair and maintenance of  a part of Chautara Hospital to get the 

Operation  Theatre service back in Operation 

100% 100% Repair/ 

remodeled 

20% 11,69,181.00 

7.  

Construction of OCMC unit (pre-fab) in Chautara Hospital 

100% 100% Building 

Construction 

20% 5,21,139.00 

8.  Construction of OCMC unit (pre-fab) and OT block in 

ManthaliPHCC 

100% 100% Building 

Construction 

15% - 

9.  Delivery Unit with inpatient (pre-fab) construction in Ramechhap 

District Hospital 

100% 100% Building 

Construction 

15% - 

Note: All the activities which are in tender evaluation stage have been indicated as 20% progress and those which are in design stage are indicated as 15%. Financial progress 

has been posted null as construction work at field has not been started. 
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Responsible person: Rabi Rayamajhi    Email: R-Rayamajhi@dfid.gov.uk   Phone: 5542980 

Project(s) title: Working with Associations of Class A, B and C Bank and Financial Institutions to Support NRA Cash Distribution, 

Sakchyam Access to Finance Program 

Thematic area(s) of project(s): Banking Support for Distribution of EQ-Relief Payments to Affected Beneficiaries  

Geographical area(s) of project(s): 14 Earthquake Affected districts of Nepal Viz. Gorkha, Nuwakot, Rasuwa, Dhading, Kathmandu, Lalitpur, Bhaktapur, 

Sindhupalchowk, Dolakha, Ramechhap, Sindhuli, Makwanpur, Kavre and Okhaldhunga. 

SN Specific Activities 
Annual goals/targets Performance 

Indicators 

Annual progress achieved 

Against goals/targets 

Physical Financial Physical Financial 

1.  Provided initial mapping of Banks 

and Financial Institutions’ network 

across the 14 earthquake affected 

districts 

Map     

2.  Provided ground level intelligence 

(research reports) to BFIs to expand 

their network across these districts.  

Research Document 

with potential Agent 

details 

    

3.  Provided Technical and Financial 

Assistance to BFIs to reinstate their 

branches and expand their network  

through BLBs across these districts 

RFP for BLB 

expansion 

    

4.  Commissioned setup of 173 new BLB 

points in the 14 districts 

  Signed CF agreements 

with 7 banks for setup 

of 173 BLB points 

134 BLB touchpoints 

already setup. 

 

5.  Provided NRA with a study of global 

practices in G2P payments and 

appropriate pricing of such services. 

  Study document with 

recommendations 

handed over to NRA 

CEO. 

  

6.  Provided list of considerations and 

actionables for NRA while routing the 

Pricing finalized by 

NRA for BFIs 

 Documented the 

considerations and 
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SN Specific Activities 
Annual goals/targets Performance 

Indicators 

Annual progress achieved 

Against goals/targets 

Physical Financial Physical Financial 

payments, including pricing 

considerations 

providing services action items for NRA’s 

decision making 

process. 

7.  Facilitated D’Rose to have Biometric 

Deduplication system enabled to 

support NRA’s enrollment. Also 

facilitated for inter-bank-operability. 

 Financial Grant 

provided to D’Rose 

Deduplication and 

inter-bank operable 

system already in 

place. 

  

8.  Provided checklist for NRA to qualify 

banking partners that meet its 

requirements for transparency, 

accuracy and completeness. 

  Checklist handed over 

and brief provided to 

NRA CEO 

  

9.  Provided financial grant to NRA to 

meet immediate needs to pay bank 

fees for until its procurement 

processes are underway. 

  Grant amount credited 

to DolakhaDDC’s 

account 

  

10.  Developed Standard Operating 

Procedures for NRA and relevant 

stakeholders for cash disbursement. 

Developed separate SOPs for banks to 

use for various alternatives of BLB 

use. 

  SOPs handed over to 

NRA and the Banks as 

well.  

  

11.  Provided on-the-ground support to 

NRA for Singati Pilot with volunteers, 

financial literacy contents, partners’ 

coordination and feedback on ‘things 

to learn’ from the pilot. 

  Letter issued to NRA 

citing feedbacks from 

the Pilot. Banners 

posted around 

distribution site. 

Literacy contents aired 

with loud speakers. 

  

12.  Developed Payment Service   PSA adopted by NRA   
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SN Specific Activities 
Annual goals/targets Performance 

Indicators 

Annual progress achieved 

Against goals/targets 

Physical Financial Physical Financial 

Agreement for NRA to sign with 

banks.  

Facilitated negotiations between NRA 

and the Banks (all three associations) 

and concluded with the contract 

signing between all banks active in 

the 11 districts. 

and signed with RBB 

and NIBL in English 

format.  

Nepali draft with 

changes signed with 

all the banks. 

13.  Supported NRA on clustering of 

beneficiaries to various banks in the 

districts. First, on the basis of bank 

capacity, and then on the basis of 

political boundaries. 

Clustered data handed 

over to NRA 

 Both soft and hard 

copies of the clustered 

data were provided to 

NRA CEO. 

  

14 Supported preparation of contract 

document to be signed between NRA 

and banks for provision of services to 

open accounts and disburse monies to 

beneficiaries 

Contract 

documentation 

 Helped orchestrate the 

signing of contracts 

between NRA and 59 

Class A, B and C 

banks.  

59 contracts between 

NRA and banks 

signed.  
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Responsible person: Radha Verma    Email: Radha-verma@dfid.gsx.gov.uk    Phone: 5542980 

Project(s) title: Nepal Earthquake Response Programme 

Thematic area(s) of project(s): Winterization and shelter and Rubble removal  

Geographical area(s) of project(s): Across earthquake affected districts 

SN Specific Activities 

Annual goals/targets 
Performance 

Indicators 

Annual progress achieved 

Against goals/targets 

Physical 
Financial 

(NPR) 
Physical 

Financial 

(NPR) 

1

1

1 

Number of individuals provided with 

temporary shelter and winterization support 

through DFID support 

70,774 with shelter 

and 216,985 with 

other winterization 

(non-food items) 

205,434,570 

Number of people 

provided with 

assistance 

100% 205,434,570 

2

2 

Number of buildings/ plots cleared of 

rubble in order to facilitate rebuilding 
1,325 1,400,000,000 

Amount of rubble 

cleared 
100% 1,400,000,000 

3 Light air logistics: number of flying hours 

of light rotary flight operations for 

humanitarian assistance 

2,569 
239,185,940 

 

Number of flying 

hours 
100% 239,185,940 

 

Responsible person: Radha Verma    Email: Radha-verma@dfid.gsx.gov.uk    Phone: 5542980 

Project(s) title: Beneficiary Enrolment Support – Government of Nepal’s Housing Reconstruction Programme grant 

Thematic area(s) of project(s): Enrolment of beneficiaries  

Geographical area(s) of project(s): 14 Earthquake affected areas 

SN Specific Activities 
Annual goals/targets Performance 

Indicators 

Annual progress achieved 

Against goals/targets 

Physical Financial Physical Financial 

1 Number of beneficiaries enrolled for housing 

support 

           531,911 4,900,000,000 Number of people 

enrolled 

53% 109,393,060 
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अनसूुची -३ 

प्रार्िकरण र सम्बश्वन्त्िि क्षरेगि र्न्त्रालयसाँग रीपक्षीय सम्झौिा गरेका गैरसरकारी सिंस्थाहरुको ष्ट्रववरण 

 

क्र. सिं. सिंस्थाको नार् आयोिना कायािन्त्वयन  हनु ेस्थान क्षरे बिेट 

१ Room To Read िाददङ र नवुाकोट ष्ट्रवद्यालय भवन र्नर्ािण २३५७३११७६ 

२ Save the Children गोरखा, र्सन्त्िपुाल्चोक, दोलखा, िाददङ, रसवुा र नवुाकोट 
Shelter, WASH, ष्ट्रवद्यालय भवन, बाल 
सरुक्षा, स्वास््य र कुपोषण ९८७६९७४००० 

३ िरु्ुिश सनु्त्िली फाउण्डेशन र्सन्त्िपुाल्चोक- रे्लम्ची न.पा. वडा निं. ८ र्गदानचउर र्निी आवास र्नर्ािण  (६५ वटा घर) ३२५००००० 

४ NRN गोरखाको लाप्राक गाष्ट्रवस एकीकृि बस्िी ष्ट्रवकास २८८९३६४८२ 

५ ओरेक नेपाल  र्सन्त्िपुाल्चोक श्विल्लाको भीर्टार गाष्ट्रवसको बीसदेउटार आवास र्नर्ािण ३०७५०३७५ 

६  Tearfund र्कवानपरु श्विल्लाको ष्ट्रटस्टुङ र आग्रा गाष्ट्रवस र्निी आवास र्नर्ािण  २३३०८४२७५ 

७ Tearfund र्कवानपरु 
Shelter/WASH/DRR/Livelihood/Prot

ection  ६४९८३८१९७ 

८ 
Lutheran World Federation 

Nepal 
काभ्रपेलान्त्चोक श्विल्ला 

Permanent House reconstruction, 

HH Latrine Support, Drinking Water 

Supply Rehabilitation, Livelihood 

Improvement, Rehabilitation of 

Farmer’s Managed Small Irrigation 

System, WASH २२७९९९९९० 

९ 
Lutheran World Federation 

Nepal 
रसवुा श्विल्लाको राम्चे र यासाि गाष्ट्रवस 

Shelter Construction, Mason 

training, WASH and Livelihood ९३२२५९०० 

१० 
Lutheran World Federation 

Nepal 
र्सन्त्िपुाल्चोक, लर्लिपरु, काठर्ाण्डौ र रसवुा 

र्नर्ािण िालीर् िीष्ट्रवको पाििन 
खानेपानी िथा सरसफाइ आपिकालीन 
व्यवस्थापन सहयोग र र्नोसार्ािीक 
परार्शि ५६८१३०२९० 

११  Lutheran World Relief लर्िङु्ग श्विल्लाको दिुपोखरी, र्बचौर र कोल्की गा ष्ट्रव स िथा र्निी भवन र्नर्ािण ९९५८६६०४ 
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गोरखा श्विल्लाको िौवारी गा ष्ट्रव स 

१२ रूपान्त्िर नेपाल नवुाकोट र भिपरु Empowerment  १५०५२७७५ 

१३ EWDE-DKH लर्लिप ुश्विल्लाको वज्रवाराही र्निी आवास, WASH, DRR १०५५४८९४० 

१४ CARITAS Nepal दोलखा, र्सन्त्िपुाल्चोक, काभ्रपेलान्त्चोक र्निी आवास र्नर्ािण १५६१८०३२०३ 

१५ 
Samaritan’s Purse 

International 
रसवुा, काभ्रपेलान्त्चोक, लर्लिपरु, गोरखा, नवुाकोट, र्सन्त्िपुाल्चोक र्निी आवास िथा ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािण  २५००००००० 

१६  Peace Winds Japan र्सन्त्िपुाल्चोक श्विल्लाको चौिारा नगरपार्लका र इखुि गाष्ट्रवस 

Rehabilitation of Community 

Infrastructure, Construction of 

Community Buildings, Mason 

Training २२२११७०० 

१७ Handicap International दोलखा श्विल्लाको लार्ीडााँडा र लादकु 
Support to Vulnerable Households 

from resilience and livelihood ४४९९६९७५ 

१८ 
World Vission International 

Nepal 
दोलखा, र्सन्त्िपुाल्चोक, नवुाकोट, िाददङ, गोरखा 

र्निी आवास, WASH, स्वास््य चैकी 
र्नर्ािण ३२७२८२०२०० 

१९ 
Lumanti Support Group for 

Shelter 
रसवुाको, लहरेपौवा र िेदङु गाष्ट्रवस र्निी आवास र्नर्ािण  १७०४२६३७५ 

२० 
Lumanti Support Group for 

Shelter 
थेंचो, र्च्छेगाउाँ, र्सद्दपरु र श्वचत्लाङ र्निी आवास र्नर्ािण  २३३९७०००० 

२१ 
Lumanti Support Group for 

Shelter 
लर्लिपरु श्विल्लाको दलचोकी गाष्ट्रवस र्निी आवास र्नर्ािण  ७२९४८०१० 

२२ सानो सिंसार िु् चे गाष्ट्रवस नवुाकोट आवास गहृ पनुर्निर्ािण ८११३५९७ 

२३ HELVETAS Nepal र्सन्त्िपुाल्चोक श्विल्ला Rehabilitation of Facilities and 

Recovery of Agricultural livelihoods  ४६५९०५४५६ 

२४ Practical Action नवुाकोट र रसवुा Training ४४२५००००० 

२५ ACTED ओखलढुिंगा, िाददङ Training, Transitional Shelter ७५६७०९८२ 

२६ UMN िाददङ श्विल्ला खानेपानी िथा शौचालय पनुर्निर्ािण ४२४७१३९२ 

२७ SOS बालग्रार् नेपाल 
दोलखा, र्सन्त्िपुाल्चोक, काभ्रपेलान्त्चोक, काठर्ाण्डौ, भिपरु, 

लर्लिपरु, नवुाकोट 

र्निी आवास, ष्ट्रवद्यालय, सार्दुाष्ट्रयक 
भवन, आपिकार्लन सहयोग ९५०९५०००० 
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२८ World Renew नवुाकोट श्विल्लाको र्नकार्ना गाष्ट्रवसको ३ वटा वडाहरूर्ा 
भवन र्नर्ािण, Mason Training, Debris 

Management, Social Mobilization, 

Financial and Technical Support २४०८९३६९३ 

२९ 

Norlha  

Helping people in the 

Himalayas 
रसवुाको ठुलोगाउाँ, िाददङको र्िश्व्लङ 

Building Better Lives, Rebuilding 

Livelihoods ३५५४२१६० 

३० TEVEL B'TZEDEK (tevel) 
रारे्छापको बेठान, ष्ट्रहलेदेवी, र्डर्र्पोखरी, काठर्ाण्डौ 
र्हानगरपार्लका 

Community Development Project 
१३०८९३८२० 

३१ SHAPLA NEER Nepal 
काठर्ाण्डौ र्हानगरपार्लका वडा निं. १२–२१, 

लर्लिपरु उपर्हानगरपार्लका वडा निं ७,८ र १७ 

Livelihoods, Small Infrastructures, 

DDR १६७४९७८२ 

३२ INF Nepal आवास, श्वशक्षा, स्वास््य, श्विवीकोपाििन आवास, श्वशक्षा, स्वास््य, श्विवीकोपाििन २४१५४००१७ 

३३ Help EV र्सन्त्िपुाल्चोकको ठुलोर्सरूबारी reconstruction, WASH and 

livelihood recovery 

२१५७३०३
४२ 

३४ Care Nepal 
गोरखा (१२ गाष्ट्रवस), िाददङ (७ गाष्ट्रवस), र्सन्त्िपुाल्चोक (६ 
गाष्ट्रवस) 

िार्लर्, नर्नुा घर, खानेपानी, 
आयआििन  १७२१२८८६०० 

३५ 
Miyamoto Global Disaster 

Relief 
Kathmandu Durbar Square Site हनरु्ान ढोका गद्दी बैठक पनुर्निर्ािण ८००००००० 

३६ Habitat for Humanity नवुाकोट, सल्रे् गाष्ट्रवस र काभ्रपेलान्त्चोकके पााँचखाल १,२,३,४,५ आवास, सार्दुाष्ट्रयक पवुाििार र िार्लर् ३१००००००० 

३७ 

International Federation of 

Red Cross and Red Crescent 

Societies 

गोरखा, काठर्ाण्डौ, भिपरु, लर्लिपरु, र्सन्त्िपुाल्चोक, रारे्छाप, 

दोलखा, नवुाकोट, िाददङ, रसवुा, र्सन्त्िलुी, ओखलढुिंगा, र्कवानपरु, 

काभ्रपेलान्त्चोक, िनहुाँ र लर्िङु 

Shelter, WASH, Livelihood, Health, 

National Society Capacity Building 

७३७९४०२०९० 

३८ 
भकुम्प प्रष्ट्रवर्ि राष्ट्रिय सर्ाि 
नेपाल (NSET) 

दोलखा नवुाकोट िाददङ्ग र काठर्ाडौं 
भकूम्प प्रर्िरोिी र्नर्ािण सम्बन्त्िी 
िालीर् ८०००००००० 

३९ GAN Nepal  काभ्र ेश्विल्लाको गैररष्ट्रवसौना देरउपरुको वडा निं ३ को नौडाडा र्निी आवास र्नर्ािण ११७३१००० 

४० न्त्यायीक सिंसार नेपाल  दोलखा, िाददङ 
To Give Empower for Children, 

Women, Farmers ४१९०८४५० 
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४१ 
स्वास््य सेवा िथा उद्दार सिंघ 
नेपाल 

गोरखाको िा्ले गाष्ट्रवस र्निी आवास र्नर्ािण  
३००००००० 

४२ PLAN International, Nepal दोलखा, र्सन्त्िपुाल्चोक, र्सन्त्िलुी, र्कवानपरु 

Shelter Non food Items, WASH, 

Child Protction, Education and Early 

Childhood Care and Development, 

Livelihood, Disaster Risk Reduction २७९९९९९९९९ 

४३ CRS, Nepal गोरखा   १२०९१७२४८६ 

४४ सहयोगी हािहरूको सर्हु, नेपाल गोरखा श्विल्लाको ठुर्ी गाष्ट्रवस वडा निं. २ आवास पनुर्निर्ािण १५५००१०० 

४५ Christian Aid Nepal गोरखा, दोलखा र िाददङ खानेपानी, श्वशक्षा, शौचालय िथा िार्लर् २४९४३२५०० 

४६ AMDA-MINDS  काभ्रपेलान्त्चोक श्विक्लाको खापािचोक, र्सपाली-श्वचलाउने र वाश्वल्टङ िार्लर् र सार्ाश्विक पररचालन २७९५७२०० 

४७ AMDA-MINDS  िाददङ श्विल्लाको २० वटा गाष्ट्रवसहरू िार्लर् र सार्ाश्विक पररचालन ३२७३८७१० 

४८ 
Finn Church Aid Foundation, 

Finland  
गोरखा, र्कवानपरु, र्सन्त्िलुी र लर्लिपरु श्वशक्षा र िीवनस्िर सिुार कायिक्रर् ४१६४४५६९७ 

४९ MINERGY Initiatives सलाङ गाष्ट्रवसका सबै वडाहरू 
पनुर्निर्ािणका लार्ग प्राष्ट्रवर्िक सहयोग 
(र्निी आवास) ४७३९७९१९ 

५० MEDAIR रारे्छाप श्विल्लाको र्बिलुीकाट, साँघटुार र ष्ट्रहर्गिंगा 
भवन र्नर्ािण, सार्ाश्विक पररचालन, 

डकर्ी िार्लर्, ढुवानी िथा सार्ाश्विक 
सहयोग ४७३९७९१९ 

५१ Actionaid Nepal 
र्सन्त्िपाल्चोक, दोलखा, रसवुा, काभ्रपेलान्त्चोक, लर्लिपरु, काठर्ाणडौ, 
र्कवानपरु 

ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािण, खानेपानी, क्षर्िा 
ष्ट्रवकास िार्लर्, उध्यर्श्वशलिा िार्लर्, 

श्विवीकोपाििन सिुार ४३४७६८५२६ 

५२ UMN िाददङ्ग श्विल्लाको झालािङ्ग, र्हादेवस्थान र ष्ट्रपडा गा ष्ट्रव स ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण १५८८०९६३३ 

५३ िेण्डी शेपाि (व्यिी र्ाफि ि) ठुलो पािल र्ा.ष्ट्रव. भवन र्नर्ािण श्विरी, दोलखा ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण ३०००००० 

५४ Caritas Switzerland 
र्सन्त्िपुाल्चोकको हेलम्व,ु इचोक, िालार्रण, पाल्चोक, दवुाचौर 
गाष्ट्रवस 

ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण 
८३४६९७२६९ 
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५५ GOOD HANDS NEPAL र्सन्त्िपुाल्चोक ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण ४११६०००० 

५६ 
Child Space Foundation 

Nepal 

काभ्र ेश्विल्लाको कानपरु उच्च र्ा ष्ट्रव,  कानपरु-१ र सप्तकन्त्या प्रा 
ष्ट्रव पन्त्चकन्त्या-१, नवुाकोट 

ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण 
३५००००० 

५७ 
TAI FUNDACION 

SOLIDARIA 
िाददङ सेि ुिङ ४ ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण १६००००० 

५८ Build Up Nepal िुाँवाकोट, गोरखा ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण ४०५०००० 

५९ रूपान्त्िर नेपाल नवुाकोटको ष्ट्रवदरु न.पा., बदु्दर्सिंह गाष्ट्रवस र िु् चे गाष्ट्रवस ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण ६८४०००० 

६० 

Foundation for International 

Development/Relief, Japan 

(FIDR) 
िाददङको कार्परु, खाल्टे र सनुलुबिार  ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण 

२१७३०००० 

६१ 
Co-operative Youth 

Organization Nepal 
बेनीघाट बिार िाददङ ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण १८२००००० 

६२ चरु् नबु्री  गोरखाको र्बही गाष्ट्रवस  ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण ५०००००० 

६३ नर्स्िे नेपाल, काठर्ाण्डौ  र्सन्त्िपुाल्चोकको गािी गाष्ट्रवसका ८ वटा ष्ट्रवद्यालयहरू  ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण ४७५००००० 

६४ नेपाल िेसइुि सार्ाश्विक सिंस्था  नवुाकोट र र्सन्त्िपुाल्चोक  ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण १४९२४२९८ 

६५ ग्रार्ीण सिुार सर्ाि  
र्सन्त्िपुाल्चोकको सााँगाचोक, चौिारा, ठुलोर्सरूबारी, कदम्बास 
गाष्ट्रवसहरूर्ा  

ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण 
११२१८७०९१ 

६६ र्ाइिी नेपाल 
काभ्रपेलान्त्चो श्विल्लाको चलाल गणेशथान र श्वशखरआम्बोटे 
गाष्ट्रवसहरूर्ा 

ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण 
१६४४५०९४ 

६७ 
आर.डी. र्बिनेश हाउस प्रा.र्ल, 

लर्लिपरु 
नवुाकोट श्विल्लाको गेखुि गाष्ट्रवसर्ा ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण 

११७७०३१० 

६८ 
सार्दुाष्ट्रयक सहयोग सिंगठन 
नेपाल 

र्कवानपरु, गोरखा, िाददङ ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण 
१८६४१८९८ 

६९ 
The Cold Feet Foundation 

Nepal 
िाददङ ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण १८०००००० 

७० Round Table Nepal नवुाकोटको र्दानपरु गाष्ट्रवस ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण ३८००००० 
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७१ इको ष्ट्रहर्ाल नेपाल सोलखुमु्ब ुश्विल्ला ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण १९५७७६३१ 

७२ 
Lions Clubs International 

Multiple District, Nepal 
गोरखा र दोलखा ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण १७९६१२५०० 

७३ 
Esther Benjamin Memorial 

Foundation 
र्कवानपरु ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण १५४१४१०६ 

७४ 
िागिृी बाल िथा यूवा सरोकार 
नेपाल 

रसवुा ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण ४४३७५०० 

७५ टुकी नेपाल सर्ाि  िाददङ ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण २५५०७००० 

७६ सहयोगी हािहरूको सर्हु  ओखलढुिंगा ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण ३७४३२१५१ 

७७ Right children Pokhara  र्ारपाक, िाददङ ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण ५५०००००० 

७८ गरूडा नेपाल काभ्रपेलान्त्चोकको कोल्टी, कोशीदेखा र खरेल्थोक गाष्ट्रवस ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण १७१८४१८९ 

७९ Choice Humanitarian Nepal हर्ी, गोरखा ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण ११५००००० 

८० सर्ग्र ष्ट्रवकास सिंघ नेपाल दोलखाको बोझ गाष्ट्रवस ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण १५९८३०० 

८१ Build On Nepal, कैलाली नवुाकोट, िु् चे ४ र ८, गाउाँखकि  ७ ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण ८३३०३२२ 

८२ Child Fund, Japan र्सन्त्िपुाल्चोक र रारे्छाप ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण ४७५६७७५१ 

८३ Jing Foundation सोलखुमु्ब ुश्विल्ला को चौरीखकि  ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण २००००००० 

८४ 
श्वशक्षा, वािावरणा िथा ष्ट्रवकास 
सर्ाि 

रसवुाको भोले गाष्ट्रवस वडा निं. ७ र ५  ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण 
१००००००० 

८५ PHASE Nepal चणु्डीभन्त्ज्याङ गाष्ट्रवस, स्याङ्िा  ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण ५६८०४४० 

८६ नेपाल रस्ट र्सन्त्िपुाल्चोक श्विल्लाको, हेलम्ब ुगाष्ट्रवस  ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण ८२८५४९३ 

८७ 
World Vission International 

Nepal 
र्ारपाक, िाददङ ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण १८३६६५३०० 

८८ व्यश्वि र्ाफि ि, यज्ञ बहादरु बन  िबु,ु ३, सोलखुमु्ब ु ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण २१००००० 

८९ 
Welthungerhilfe Country 

Office  
रारे्छाप र िाददङ  ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण ११७७४७९२५ 

९० PRARAMVA  र्सन्त्िपुाल्चोकको ष्ट्रपस्कर गाष्ट्रवस ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण ७०३११८२५ 
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९१ शेपाि कल्याणकारी सिंस्था नेपाल वाकु ९, सोलखुमु्ब ु ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण २४८७५४० 

९२ र्नास्ल ुशैश्वक्षक सहयोगी सर्ाि गमु्दा, ९, गोरखा  ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण ३२५०४५४ 

९३ शैलङु यथु र्भिन नेपाल फुिेल, १ गोरखा  ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण ५०००००० 

९४ Education and Health Nepal ष्ट्रफनार्, गोरखा  ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण ७५००००० 

९५ सिंरक्षण िथा ष्ट्रवकास सिंस्था  ठुलादलुुिङ र र्ाल्टा गाष्ट्रवस लर्लिपरु स्वास््य चौकी र्नर्ािण ९३६१३०६ 

९६  ADRA Nepal 
काभ्रपेलान्त्चोक श्विल्लाको खनालथोक, र्हादेवटार, सस्युिखकि  र 
सीशखानी गाष्ट्रवस 

स्वास््य चौकी र्नर्ािण 
२९७०१८०० 

९७  International Medical Crops  
गोरखा, र्सन्त्िलुी, िाददङ, नवुाकोट, र्सन्त्िपुाल्चोक, काभ्र,े दोलखा, 
काठर्ाण्डौ, भिपरु, लर्ललिपरु, र्कवानपरु 

स्वास््य चौकी र्नर्ािण 
९००००००० 

९८ Health Foundation Nepal शिंख ुगाष्ट्रवस लर्लिपरु स्वास््य चौकी र्नर्ािण ४०१७८३३ 

९९ Siperdian Sahayata Sanstha  र्सन्त्िपुाल्चोकको  फुलष्ट्रपङकष्ट्रट्ट गाष्ट्रवस स्वास््य चौकी र्नर्ािण १५९४०००० 

१०० Rainbow Children Nepal गगनपानी ३, िाददङ स्वास््य चौकी र्नर्ािण २५००००० 

१०१ 
Kam for Sustainable 

Development Nepal  
सैप ुगाष्ट्रवस वडा ६ रारे्छाप 

Birthing and Healthing Center 

Reconstruction ९०८१८४७ 

१०२  Fairmed Foundation 

बााँसखकि , बारूवा, थाङपाल्कोट, भोटाङ, गनु्त्सा, थाङपाल्िाप, 

भोटेनाम्लाङ, लगचे, दवुाचौर, पाल्चोक, केवील, हेलम्ब ुगाष्ट्रवस 

र्सन्त्िपुाल्चोक 

स्वास््य चौकी र्नर्ािण 

३१०९१२१४ 

१०३ Medicine Du Monde र्सन्त्िपुाल्चोकको २५ वटा गाष्ट्रवस स्वास््य चौकी र्नर्ािण १३०७५६४१६ 

१०४ Terre Des Hommes काभ्र ेश्विल्लाको कोशी पारीका १७ र अन्त्य २ गरी १९ गाष्ट्रवस  स्वास््य चौकी र्नर्ािण २२१२८०३४० 

१०५ WFP गोरखा र नवुाकोट Livelihoods, Trainings.  ४५६६८४४ 

१०६ Nepal Jesuit Society र्सन्त्िपुाल्चोक- र्हािंकाल गाष्ट्रवस वडा निं. १ र्निी आवास पनुर्निर्ािण कायिक्रर् २५३००००० 

१०७ दर्लि सेवा सिंघ इलर्पोखरी वडा निं. १,५,६ र ९- लर्िङु  ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण १२९३३८६६ 

१०८ Concern Worldwide Nepal गोरखा, दोलखा, िाददङ, र्सन्त्िलुी   १८८५९८८८८ 

१०९ केउरीपानी आर्ा सर्हु  गोरखाको िाकुकोट  सार्दुाष्ट्रयक भवन र्नर्ािण  १५००००० 
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११० र्ाइिी नेपाल काठर्ाण्डौ, शिंखरापरु-१२   ६५५७७९० 

१११ Choice Humanitarian Nepal लर्िङु श्विल्लाको चन्त्रेिर र दरुाडााँडा गाष्ट्रवस र्निी आवास पनुर्निर्ािण  १५०००००० 

११२ ओखलढुङ्गा नौ डााँडा सिंस्था िन्त्िरखानी ८ र ९ ओखलढुिंगा ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण ४०००००० 

११३ सगरर्ाथा यवुा क्लव सोलखुमु्ब ुश्विल्लाको बङु्ग गाष्ट्रवस वडा निं १  ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण ४३२०००० 

११४ We World Onlus 
काभ्रपेलान्त्चोकः र्र्ल्चे, च्यार्रङवेशी, काभ्ररे्नयाचण्डेिर, िरु्लखेल 
न.पा., पाचखाल न.पा 

ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण 
७१३१०२४९ 

११५ We World Onlus 

र्सन्त्िपुाल्चोकः ४ वटा गाष्ट्रवस र १ न.पा. र काठर्ाणडौः 
काठर्ाण्डौ र्हानगरपार्लका शहर, िाकेिर न.पा. र चन्त्रार्गरी 
न.पा., शिंखरापरु न.पा. 

ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण 

१०९९५१६१९ 

११६ इको ष्ट्रहर्ाल नेपाल काभ्रपेलान्त्चोक- चण्डनीर्ण्डन ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण १३१९०४५० 

११७ नाम्ग्याल ररम्पोछे फाउण्डेशन रारे्छाप श्विल्ला डडवुा- ६, पात्ले गाउाँ ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण ४३१७७५५ 

११८ ष्ट्रहर्ानी रि गोरखा- पालङुटार, ठाष्ट्रटपोखरी ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण २९८७०२१८ 

११९ Nepal Rises ओखरपौवा गाष्ट्रवस वडा निं. २, ककनी, नवुाकोट ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण ११६०२७५० 

१२० Committed Nepal र्सन्त्िपुाल्चोक ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण २११६००० 

१२१ AATWIN दोलखा, िाददङ, र्सन्त्िपुाल्चोक, काभ्रपेलाञ्चोक र र्कवानपरु  पनुलािभ र सार्ाश्विक पररचालन ८६६०४५०० 

१२२ Rotary Club Jawalakhel 
श्रीचौर गा.ष्ट्रव.स. वडा निं. ९ ओखलढुङ्गा र बावरे गा.ष्ट्रव.स. वडा 
निं. ३ दोलखा 

ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण 
 ३८४१००० 

िम्र्ा ३९,९४,८९,९६,६०९ 
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अनसूुची ४  

 गैर-सरकारी सिंस्थाहरुबाट आ.व. २०७२/७३ र्ा भएको स्रोि पररचालनको श्विल्लागि िथा क्षरेगि अवस्था 

   

District Sum of Annual Expenditure 

(FINANCIAL - NRs.) Lalitpur 9361306 

Bhaktapur 40174870 

Dhading 23597835 

Gorkha 45951870 

Kathmandu 40174870 

Kavrepalanchok 12001442 

Lalitpur 40474870 

Makwanpur 1216116 

Makwanpur 43771000 

Nuwakot 47174870 

Okhaldhunga 5429200 

Ramechhap 7093200 

Rasuwa 8371000 

Sindhuli 541800 

Sindhupalchok 17109221 

Solukhumbu 3419312 

Grand Total 345862782 

Sector Sum of Annual 

Expenditure 

(FINANCIAL - NRs.) 
Agriculture, livestock 

and irrigation 10720684 

Disaster risk 

management 3570500 

Education 39414966 
Employment and 

livelihoods 864484 

Gender and social 

inclusion 2400000 

Health 213235656 

Housing (rural) 42917251 

Social Protection 3648489 

Water and sanitation 29090752 

Grand Total 345862782 
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अनसूुची -५ 

           आ.व.२०७३/७४ का लार्ग र्बर्भन्न र्नकायिफि को ष्ट्रवर्नयोिनको अवस्था               

क्र. सिं. र्नकाय चालू पूाँिीगि िम्र्ा 
१ अदालि - 20,000 20,000 
२ प्रिानर्न्त्री िथा र्श्वन्त्रपररषद्को कायािलय 80,000 16,000 96,000 
३ उद्योग र्न्त्रालय 82,400 29,900 112,300 
४ उिाि र्न्त्रालय - 700,000 700,000 
५ कृष्ट्रष ष्ट्रवकास र्न्त्रालय 513,832 85,718 599,550 
६ खानेपानी िथा सरसफाई र्न्त्रालय - 499,824 499,824 
७ गहृ र्न्त्रालय - 751,290 751,290 
८ स स्कृर्ि, पयिटन िथा नागररक उड्डयन र्न्त्रालय 63,385 2,400,000 2,463,385 
९ पशपुन्त्छी ष्ट्रवकास र्न्त्रालय 215,123 4,150 219,273 

१० बन िथा भ-ूसिंरक्षण र्न्त्रालय 9,117 171,816 180,933 
११ िनसिंख्या िथा वािावरण र्न्त्रालय 300,000 - 300,000 
१२ भौर्िक पूवाििार िथा यािायाि र्न्त्रालय 4,156 3,534,742 3,538,898 
१३ र्ष्ट्रहला, बालबार्लका िथा सर्ाि कल्याण र्न्त्रालय - 50,000 50,000 
१४ रक्षा र्न्त्रालय - 452,000 452,000 
१५ सहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालय 884,150 3,157,813 4,041,963 
१६ श्वशक्षा र्न्त्रालय 2,012,913 12,968,710 14,981,623 
१७ र्सिंचाइ र्न्त्रालय - 100,725 100,725 
१८ सूचना िथा सञ्चार र्न्त्रालय 40,000 2,000 42,000 
१९ सिंघीय र्ार्र्ला िथा स्थानीय ष्ट्रवकास र्न्त्रालय 45,402,956 3,028,216 48,431,172 
२० स्वास््य र्न्त्रालय - 6,253,103 6,253,103 

 
िम्र्ा 49,608,032 34,226,007 83,834,039 

)रकर् रु हिारर्ा(  
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अनसूुची -६ 

 र्नदेशक  सर्र्र्ि  िथा  कायिकारी सर्र्र्िका  बैठकका  र्नणियहरु  र  कायािन्त्वयन  अवस्था 

र्नदेशक सर्र्र्िका बैठकका र्नणियहरु र कायािन्त्वयन अवस्था 
 

क्र.सिं. र्नणियहरु कायािन्त्वयको अवस्था कैष्ट्रफयि 
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१. क) राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको सिंगठन िथा व्यवस्थापन सभेक्षण गनि गदठि सर्र्र्िले 
ियार गरेको सिंगठन िथा व्यवसथापन सभेक्षणको अनसूुची १ र्ा उल्लेख भएको सिंगठन 
सिंरचना र अनसूुची २ र्ा उल्लेख भएको दरबन्त्दी िेररि भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको 
पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी ऐन, २०७२ ले िोकेको अवर्िसम्र्को लार्ग पररर्ाििन सष्ट्रहि स्वीकृि 
गने । 

ख) प्रार्िकरणलाई आवश्यक पने कर्िचारी िनुसकैु र्नकायबाट सरुवा वा कािर्ा ल्याई कार् 
काि गराउने । यदद प्रार्िकरणलाई आवश्यक पने कर्िचारी उपलब्ि नभएको खण्डर्ा 
िनुसकैु शे्रणी वा िहको पदर्ा पर्न उि पदको लार्ग योग्यिा पगुेको व्यश्विलाई 
आवश्यक प्रष्ट्रक्रया पयुािई र्नश्वश्चि अवर्ि, सेवाको शिि सषु्ट्रविा िोकी सेवा करारर्ा र्लई 
कार् काि गराउने । 

ग) प्रार्िकरणबाट स्वीकृि योिनार्ा कार् गनि स्थानीयस्िरर्ा िनशश्वि अपगु भएर्ा प्रर्खु 
कायिकारी अर्िकृिको स्वीकृर्िर्ा योिना कायािन्त्वयन र्नकायले िनुसकैु र्नकायबाट 
कािर्ा ल्याई कार् लगाउने । 

    कुल दरबन्त्दीर्ा थप नहनुे गरी आवश्यकिा अनसुार प्रार्िकरणको दरबन्त्दी हेरफेर गने 
अर्िकार कायिकारी सर्र्र्िलाई ददने । 

 

स्वीकृि दरबन्त्दी र सिंरचना बर्ोश्विर् 
भईरहेको । 

 

 

अर्िकािंश प्रशासर्नक पदहरु पूर्िि 
भएका केही प्राष्ट्रवर्िक पदहरु पूर्िि 
हनु बााँकी भई पद पूर्िििफि  
आवश्यक प्रष्ट्रक्रया शरुु भएको । 

 

आयोिनाहरुर्ा आवश्यक अस्थायी 
दरबन्त्दी स्वीकृि गरी कायि सञ्चलान 
सरे्िको व्यवस्था र्र्लाइएको । 

 

हेरफेर गनि आवश्यक देश्वखएकोले 
सिंगठन एविं व्यवस्थापन गररएको ।  
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क्र.सिं. र्नणियहरु कायािन्त्वयको अवस्था कैष्ट्रफयि 

 

 २०
७२

/०
९/

२७
 क

ो प
ष्ट्रहल

ो बै
ठक

क
ो 

र्नण
ियह

रु 

२. क)  राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको कायि सञ्चालनिफि  चालू आर्थिक वषि २०७२/०७३ 
का लार्ग चालूिफि  रु. १७,७४,७०,०००।– र पूाँिीगििफि  रु. ११,७३,१८,०००।– गरी 
िम्र्ा रु. २९,४७,८८,०००।– को बिेट स्वीकृि गने । 

ख)  भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी ऐन, २०७२ को दफा ४ को उपदफा 
(२) बर्ोश्विर्को कायिष्ट्रवर्ि ित्काल बनाउन र्नदेशन ददने । 

ग)  पनुर्निर्ािणको कार् ित्काल शरुु गनि ष्ट्रढलाई भएर्ा भकूम्पष्ट्रपर्डि क्षेरका बार्सन्त्दाको 
पनुवािस योिना र्नर्ािण र कायािन्त्वयनर्ा थप ष्ट्रढलाई हनु गई सावििर्नक क्षर्ि हनुे 
सम्भावना देश्वखएकोले यस्िो ष्ट्रवशेष पररश्वस्थर्िर्ा कायािलय सचुारु गनि ित्कालै आवश्यक 
पने खररद सम्बन्त्िी कायि सावििर्नक खररद ऐन, २०६३ को दफा ६६ र र्नयर्ावली, 
२०६४ को र्नयर् १४५ बर्ोश्विर् कायािन्त्वयन गने । 

 

स्वीकृि बिेट अनरुुप कायि सञ्चालन 
भएको । 

 

 

 

प्राचीन स्र्ारक सिंरक्षण कायिष्ट्रवर्ि 
बाहेक अन्त्य कायिष्ट्रवर्ि र्नर्ािण गनुि 
पने भए सोको सझुाव सष्ट्रहि सम्यौदा 
पेश गनि परुाित्व ष्ट्रवभागलाई लेखी 
गएको ।  

 

 

२०
७२

/०
९/

२७
 क

ो प
ष्ट्रहल

ो बै
ठक

क
ो र्
नण

ियह
रु 

घ)  प्रार्िकरणको कार्लाई ित्काल कायािन्त्वयनर्ा ल्याउन ु पने अवस्थाका कारण सवारी 
सािन खररद गनि िेरै सर्य लाग्न,े सवारी सािन चालक, र्र्िि, इन्त्िनको सरे्ि 
कायािलयबाट व्यवस्थापन गने पररपाटीले व्यवस्थापनर्ा कदठनाई हनुे गरेकोले सवारी 
सािन सषु्ट्रविा प्राप्त गने पदार्िकारीहरुका लार्ग स्वीकृि र्ापदण्डका आिारर्ा अथि 
र्न्त्रालयको सहर्र्ि र्लई सो बापि एकर्िु रकर् उपलब्ि गराउने र अन्त्य कर्िचारीको 
लार्ग पररवहन भत राको व्यवस्था गने । स्थलगि भ्रर्णर्ा िााँदा प्रार्िकरणर्ा रहेका 
सवारी सािन उपलब्ि हनु नसकेर्ा सूश्वचकृि कम्पनीको दररेटको आिारर्ा आवश्यकिा 
अनसुार सवारी सािन भाडार्ा र्लई उपयोगर्ा ल्याउने व्यवस्था गने । 

र्नणिय अनसुार नै कायि सञ्चालन गने 
गररएको ।  

 

३.  2072 र्ाघ २ गिे राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण अर्भयान अन्त्िगिि रानी पोखरी र लर्लिपरु 
श्विल्लाको बङु्गर्िी गाउाँको पनुर्निर्ािणबाट शरुु गने । सो प्रjयोिनका लार्ग रानी 
पोखरीको पनुर्निर्ािण कायिको शभुारम्भ गनि सम्र्ाननीय रािपर्िज्यूसर्क्ष अनरुोि गने र 
बङु्गर्िी गाउाँको पनुर्निर्ािण कायिको शभुारम्भ सम्र्ाननीय प्रिानर्न्त्रीज्यूबाट गने । 

र्नणिय बर्ोश्विर् कायािन्त्वयन शरुु 
गररएको ।  
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४. ष्ट्रवष्ट्रवि 
 

क)  भकूम्पपर्छको पनुर्निर्ािणका र्नर्र्त र चालू आ.व. को लार्ग ष्ट्रवर्नयोश्विि रकर् खचि गने 
अश्वख्ियारी राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको नार्र्ा प्रदान गनि अथि र्न्त्रालयर्ा लेखी 
पठाउने ।  अथि र्न्त्रालयबाट अश्वख्ियारी प्राप्त भए बर्ोश्विर्को रकर् राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण 
प्रार्िकरणले स्वीकृि गरेको योिनार्ा खचि गने गरी कायािन्त्वयन गने र्नकायर्ा स्वीकृि 
योिना सष्ट्रहि बिेट अश्वख्ियारी पठाउने । 

 

ख)  भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी ऐन, २०७२ को दफा २५ ले 
व्यवस्था गरेको  भकूम्प प्रभाष्ट्रवि क्षेरर्ा प्रार्िकरणबाट भए गरेको कार् कारवाहीर्ा 
सर्न्त्वय गनि अको व्यवस्था नभएसम्र् श्विल्ला सर्न्त्वय सर्र्र्िको सश्वचवको रुपर्ा कार् 
गनि सम्बश्वन्त्िि श्विल्लाको सहायक प्रर्खु श्विल्ला अर्िकारीलाई िोक्ने र श्विल्ला सर्न्त्वय 
सर्र्र्िको गठन यही पौष र्सान्त्िर्भर सम्पन्न गनि र 2072 र्ाघ २ गिे श्विल्ला 
पनुर्निर्ािण अर्भयान कायिको शभुारम्भ गनि प्रर्खु श्विल्ला अर्िकारीलाई लेखी पठाउने । 

 

ग)  राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको कायािलय अको व्यवस्था नभएसम्र् साष्ट्रवकर्ा प्रिानर्न्त्री 
िथा र्श्वन्त्रपररषद्को कायािलयले प्रयोग गरेको र्सिंहदरबारको र्खु्य भवनको भ ुाँई िला र 
पष्ट्रहलो िलाका केही कोठाहरु र्र्िि गरी र साष्ट्रवकर्ा प्रहरी ष्ट्रकिावखाना रहेको 
स्थानर्ा र्नर्र्िि नयााँ भवनर्ा राख्न।े 

 

 

 

 

 

 

 

 

कायािन्त्वयन भएको । 

 

 

 

 

कायािन्त्वयन भएको । 

 

 

 

 

 

 

सोही बर्ोश्विर् कायि भएको । 

 

सोही बर्ोश्विर् कायािलय स्थापना 
गरी कार् भएको ।  
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रु २  .ष्ट्रवषय : पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपन नीर्ि, २०७२ (कायािन्त्वयन प्रष्ट्रक्रया िथा सिंस्थागि 

सिंरचना) सरे्ि पाररि गने सम्बन्त्िर्ा । 

 

  र्नणिय : राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, कायिकारी सर्र्र्िको र्र्र्ि २०७२/१०/२१ को 
र्नणियबाट राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना नीर्ि, २०७२ (कायािन्त्वयन प्रष्ट्रक्रया िथा 
सिंस्थागि सिंरचना) सरे्ि पाररि गनि यस र्नदेशक सर्र्र्िर्ा पेश भएको प्रस्िाव उपर 
छलफल गदाि प्राप्त भएका सझुावहरु सरे्िलाई सरे्टी ियार पाररएको यसैसाथ सिंलग्न 
पररर्ाश्वििि राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना नीर्ि, २०७२ एविं (कायािन्त्वयन प्रष्ट्रक्रया िथा 
सिंस्थागि सिंरचना) पाररि गने र्नणिय गररयो । साथै उपयुिि नीर्िको अनसूुचीर्ा 
उश्वल्लश्वखि कायािन्त्वयन प्रष्ट्रक्रया र साँस्थागि सिंरचना अनरुुप कायािन्त्वयन गदाि कुनै सर्स्या 
देश्वखएर्ा आवश्यक सिंशोिन र पररर्ाििन गनिका लार्ग कायिकारी सर्र्र्िलाई अर्िकार 
प्रत्यायोिन गने र्नणिय गररयो । 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ाण िथा पनुस्थािपना 
नीर्ि पाररि भएको र प्रत्यायोश्विि 
अर्िकार बर्ोश्विर्को कायि कायिकारी 
सर्र्र्िबाट भइरहेको । 
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३) ष्ट्रवषयः आवास पनुर्निर्ािण अनदुान योग्यिा र्निािरण र्ापदण्ड सम्बन्त्िर्ा ।  
 

र्नणिय : भकूम्पबाट क्षर्िग्रस्ि भएका आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ 
बर्ोश्विर् ग्रार्ीण आवास िथा भवन पनुर्निर्ािणका लार्ग अनदुान ष्ट्रविरण गदाि आउन सक्न े 
ष्ट्रवर्भन्न र्दु्दाहरुका सम्बन्त्िर्ा र्नम्न बर्ोश्विर् र्ापदण्ड र्निािरण गने र्नणिय गररयो ।  

१. २०७२ साल बैसाख १२ गिे अगावै सम्बश्वन्त्िि र्ालपोि कायािलयर्ा अिंशबण्डा पास 
गरेका घर पररवारलाई छुटै्ट घर पररवारर्ा गणना गरी अनदुान रकर् उपलब्ि गराइने । 

 २. एकाघर पररवारको सदस्यको नार्र्ा घर िग्गा भएको, िर घर िग्गाको स्वार्र्त्व भएको 
पररवारको सदस्य ष्ट्रवदेशर्ा भएको अवस्थार्ा घर बनाउनका लार्ग एकाघर पररवारको नािा 
प्रर्ाश्वणि भएको हकवाला व्यश्विलाई िोष्ट्रकए बर्ोश्विर्को अनदुान रकर् उपलब्ि गराउने । 

३. कुनै ठाउाँर्ा िग्गा नापी नै नभएको, िर बस्िी बसेको अवस्थार्ा त्यस्िा बस्िीका 
घरहरुलाई अनदुान रकर् उपलब्ि गराउने सम्बन्त्िर्ा त्यस्िो बसोबास भएको िग्गा 
व्यश्विगि भए नापी गरी गराई सम्बश्वन्त्िि व्यश्विको नार्र्ा िग्गािनी प्रर्ाणपूिाि प्राप्त 
गरेपर्छ िोष्ट्रकएबर्ोश्विर्को अनदुान रकर् उपलब्ि गराउने । 

४. भकूम्पबाट क्षर्िग्रस्ि आवास भएकै स्थानर्ा वा सीर्ाना िोर्डएको र्छरे्की गा.ष्ट्रव.स. वा 
भकूम्प प्रभाष्ट्रवि सोही श्विल्लाको अन्त्य सहि हनुे उपयिु स्थानर्ा आवास र्नर्ािण गने 
भएर्ा उश्वल्लश्वखि अनदुान रकर् उपलब्ि गराउन सष्ट्रकने । 

५. गाउाँ ब्लक, सहरी ब्लक, स्वबा, गठुी वा त्यस्िै प्रकारका िग्गार्ा बनेका घरहरुको 
पनुर्निर्ािणका सम्बन्त्िर्ा अनदुान उपलब्ि गराउनको लार्ग ऐनर्ा उश्वल्लश्वखि भकूम्पबाट 
प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािणको लार्ग िग्गा प्रार्प्त गदाि अपनाउन ु पने कायिष्ट्रवर्ि एविं 
भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि क्षेरको व्यश्वि र पररवार पनुवािस िथा स्थानान्त्िरण गदाि दिाि गने 
सम्बन्त्िी कायिष्ट्रवर्िहरु आगार्ी पन्त्ध्र ददनर्भर ियार पारी कायािन्त्वयनर्ा ल्याउने । 

र्नदेशक सर्र्र्िको र्नणिय बर्ोश्विर् 
कायािन्त्वयन भइरहेको । 

 



119 

 

क्र.सिं. र्नणियहरु कायािन्त्वयको अवस्था कैष्ट्रफयि 

 

२०
७२

/१
१/

२ 
क
ो द

ोस्र
ो बै

ठक
क
ो र्
नण

ियह
रु 

४.ष्ट्रवष्ट्रवि 

क. राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणले नेपाल सरकार सर्क्ष र्ाग गरेका कर्िचारीहरुका सम्बन्त्िर्ा 
छलफल हुाँदा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणसाँग सर्न्त्वय राखी एक हप्ता र्भर राष्ट्रिय 
पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणलाई आवश्यक कर्िचारी उपलब्ि गराउन सार्ान्त्य प्रशासन 
र्न्त्रालयलाई र्नदेशन ददने र्नणिय गररयो । 

 

ख. राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको कार्लाई र्नयर्र्ि रुपर्ा प्रचार प्रसार गनिका लार्ग 
र्सिंहदरबारर्ा अवश्वस्थि यस अगार्ड र्श्वन्त्रपररषद्का लार्ग र्नर्र्िि र्र्र्डया सेन्त्टर सिंचालनर्ा 
ल्याउने र्नणिय गररयो । 

 

ग. ग्रार्ीण आवासको पनुर्निर्ािणको कायिका लार्ग भैरहेको सभेक्षण कायि िथा दोलखा 
श्विल्लाको र्सिंगटीबाट कायि प्रारम्भ गनि लार्गएको पनुर्निर्ाणि कायिका सम्बन्त्िर्ा कायिकारी 
सर्र्र्िले गरेको ियारी बारे िानकारी भयो । 

 

घ. “ऐर्िहार्सक िरोहर पनुर्निर्ािण सिंकल्प” भन्ने नाराका साथ ऐर्िहार्सक िरोहरका रुपर्ा 
रहेको िरहराको पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िर्ा यही २०७२ साल फाल्गनु ४ गिेदश्वख शरुु गनि 
लार्गएको अर्भयानका सम्बन्त्िर्ा िानकारी भयो । 

 

– 

 

कायािन्त्वयनको भएको र्र्र्डया 
सेन्त्टरको ष्ट्रवषयर्ा सर्न्त्वय भैरहेको  

 

 

– 

 

 

– 
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र्नणिय निं. १ भकूम्पबाट क्षर्िग्रस्ि भएका र्निी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण सम्बन्त्िी 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ को अनसूुची १ र्ा पररर्ाििन गरी भकूम्पबाट क्षर्िग्रस्ि 
र्निी आवास पनुर्निर्ािण अनदुानका लार्ग लाभग्राही छनौट र्ापदण्डर्ा देहाय 
अनसुार थप र सिंशोिन गने र्नणिय गररयो । 

२.१ को सट्टा देहायको २.१ राख्न े

२.१. २०७२ साल बैसाख १२ गिे अगावै सम्बश्वन्त्िि र्ालपोि कायािलयर्ा अिंशबण्डा 
कागि पाररि   गरेका घर पररवारलाई छुटै्ट घर पररवारर्ा गणना गरी अनदुान 
रकर् उपलब्ि गराइने छ । िर अिंशवण्डा कागि अड्डाबाट पाररि नगरेको 
भएिापर्न २०७२ बैसाख १२ गिे अगावै र्ानो छुष्ट्रट्टई छुटै्ट घर बनाई बसेको रहेछ 
र केन्त्रीय ि्यािंक ष्ट्रवभागद्वारा  भकूम्प प्राभाष्ट्रवि लगि सिंकल कायिक्रर् अन्त्िगिि 
सिंकलन गररएको ि्यािंकर्ा  परेको र छुष्ट्रट्टर्भन्न भई अलग अलग घर बनाई 
बसोबास गरेको अवस्थार्ा स्थानीय गा.ष्ट्रव.स.÷न.पा.का प्रर्खु वा र्निले िोकेको 
कर्िचारीको रोहबरर्ा हनुे सरिर्र्नको आिारर्ा पषु्ट्रि भएर्ा त्यस्िो भकूम्प प्रभाष्ट्रवि 
घरिनीलाई सरे्ि छुटै्ट घर पररवारर्ा गणना गरी अनदुान उपलब्ि गराउने । 

२.४ पर्छ देहाय अनसुार २.५ थप गने 

२.५. िग्गािनीको र्तृ्य ुभई हकवालाहरुर्ा नार्सारी हनु बााँकी भएको अवस्थार्ा र्िृकको 
हकवालाले र्तृ्य ुदिाि प्रर्ाण पर सष्ट्रहि र्नबेदन ददएर्ा सबै हकवालाहरुको सिंयिु वा 
र्निहरुको र्िुरीर्ा हकवालार्ध्ये एक िनाको नार्र्ा अनदुान ददन सष्ट्रकने । 

२.५ पर्छ देहाय अनसुार २.६ थप गने 

२.६ केन्त्रीय ि्यािंक ष्ट्रवभागद्वारा सिंकर्लि भकूम्प प्राभाष्ट्रवि लगि सिंकल कायिक्रर् 
अन्त्िगिि सिंकलन गररएको ि्यािंकर्ा सर्ावेश भएका िर अनदुान सम्झौिा हनु अगावै 
घरिनी स्विंयले घर र्नर्ािण कायि प्रारम्भ गररसकेका घरिनी लाभग्राहीको हकर्ा 
र्नर्र्िि वा र्नर्ािणािीन उि घर िोष्ट्रकएका प्राष्ट्रवर्िकहरुले चेकिााँच गदाि भकूम्प 
प्रर्िरोर्ि भएर्ा िोष्ट्रकएबर्ोश्विर् छुटै्ट अर्भलेख राखी अनदुान उपलब्ि गराउन सष्ट्रकने। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

र्नदेशक सर्र्र्िबाट स्वीकृि 
लाभग्राही छनौट र्ापदण्ड बर्ोश्विर् 
कायि भइरहेको । 

 

 

 

 

 

 

 

 

लाभग्राहीको सूचीर्ा परेकालाई 
र्नणिय बर्ोश्विर् गनि, गराउने गरी 
र्ापदण्ड ियार भेरहेको । 
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र्नणिय निं . २  कायिकारी सर्र्र्िबाट पाररि भई र्नदेशक सर्र्र्िर्ा र्नणियाथि पेश भएको 
पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाका लार्ग गैर–सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्त्िी 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ लाई पाररि गने र्नणिय गररयो । 

पाररि भए पश्चाि ्कायािन्त्वयनर्ा 
ल्याइएको । 

 

 र्नणिय निं. ३ यस अगार्ड स्वीकृि भएको ७ वटा उप क्षेरीय कायािलयर्ध्ये िरु्लखेलर्ा 
प्रस्िाष्ट्रवि उप क्षेरीय कायािलयले र्सन्त्िपुाल्चोक, काभ्रपेलाञ्चोक र र्सन्त्िलुी श्विल्ला 
सम्र्को कायिक्षेर रहेकोर्ा र्सन्त्िपुाल्चोक श्विल्लार्ा भएको अत्यार्िक िन िनको 
क्षर्ि र पनुर्निर्ािणको कायिबोझलाई दृष्ट्रिगि गरी उि श्विल्लाको सदरर्कुार् 
चौिारार्ा एक ष्ट्रवशेष सम्पकि  कायािलय स्थापना गने र सो कायािलयको लार्ग 
आवश्यक सिंगठन सिंरचना र कर्िचारी दरबन्त्दीको हकर्ा सिंगठन िथा 
व्यवस्थापन सभेक्षण गरी ित्काल कायािलय स्थापना गने र्नणिय गररयो । 

ष्ट्रवशेष सम्पकि  कायािलय स्थापना 
भई कायि सञ्चालनर्ा रहेको । 

 

 र्नणिय निं. ४  प्रस्िाव निं. १ र ४ को सम्बन्त्िर्ा र्नदेशक सर्र्र्िको अको बैठकर्ा पेश गने 
गरी हाललाई उि एिेण्डाहरु बैठकको आिको कायिसूचीबाट हटाउने । 

– 
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र्नणिय निं. १ २०७२ बैशाख १२ को ष्ट्रवनाशकारी भकूम्प गएको वषि ददन पगुेको सन्त्दभिर्ा 
कायिकारी सर्र्र्िबाट प्रस्िाष्ट्रवि सिंलग्न कायिक्रर् गने गरी भकूम्प स्र्रृ्ि ददवस 
२०७३ बैशाख १२ र १३ गिे सम्पन्न गने र्नणिय गररयो। 

सम्पन्न भइसकेको 
 

 

 

 

 

र्नणिय न.२  ष्ट्रवपद् पश्चाि पनुस्थािपनाको पञ्चवष्ट्रषिय खाका स्वीकृि गने सम्बन्त्िर्ा छलफल भयो 
। यस सम्बन्त्िर्ा अध्ययनका लार्ग सर्य आवश्यक भएको हुाँदा २०७३/१/९ 
को बैठकर्ा पनु छलफल गने र्नणिय गररयो । 

 

 

 

 

 

 

– 
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र्नणिय निं.१ ष्ट्रवपद् पश्चाि पनुस्थािपनाको पञ्चवष्ट्रषिय खाका पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको कार्को 
आवर्िक योिना सष्ट्रहि कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेश भएको ष्ट्रवपद् 
पश्चाि पनुस्थािपनाको पञ्चवष्ट्रषिय खाकालाई पररर्ाििन सष्ट्रहि स्वीकृि गररयो । 

– 

 

र्नणिय निं.२  राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको कार्लाई प्रभाष्ट्रवि व्यश्विहरु र सरोकारवालाहरु 
सर्क्ष सम्प्रषेण गनिका लार्ग र्नयर्र्ि सिंचार सम्पकि को व्यवस्था र्र्लाउन 
प्रार्िकरणलाई र्नदेशन ददने । 

प्रार्िकरणको केन्त्रीय कायािलय वाट 
र्नयर्र्ि सञ्चार सम्पकि को व्यवस्था 
गररएको । 
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र्नणियहरु प्रस्िाव निं. १) प्रार्िकरणको हालसम्र्को कायि प्रगर्ि अवस्था र िात्कालीन कायि 
योिना सम्बन्त्िर्ा । 

र्नणिय : 
१.१) प्रार्िकरणको हालसम्र्को कायि प्रगर्ि अवस्था सष्ट्रहि आगार्ी २०७३ कार्ििक 

र्सान्त्िसम्र्का लार्ग प्रस्िाष्ट्रवि कायियोिनाका सम्बन्त्िर्ा प्रर्खु कायिकारी अर्िकृिद्वारा 
प्रस्ििु यसैसाथ सिंलग्न अनसूुची (क) बर्ोश्विर्को प्रस्िाव यस र्नदेशक सर्र्र्िलाई 
िनाकारी भयो । उि प्रस्िाष्ट्रवि कायियोिना अनरुुप गनुिपने पनुर्निर्ािण िथा 
पनुस्थािपना सम्बन्त्िी कायिहरुलाई प्रभावकारी रुपर्ा कायिन्त्वयन िथा अनगुर्न गनिका 
लार्ग आवश्यक सम्पूणि व्यवस्था र्र्लाउने र्नणिय गररयो । 

१.२) “र्निी आवास अनदुान कायिष्ट्रवर्ि, २०७२” र्ा र्निी आवास पनुर्निर्ािण गनिका लार्ग दईु 
लाख रुपैयााँ अनदुान उपलब्ि गराउने सम्बन्त्िर्ा रहेको वििर्ान व्यवस्थाले आिंश्वशक 
क्षर्ि भई र्र्िि सम्भार िथा प्रबलीकरण (Retrofitting) गनुि पने घरहरुलाई सरे्ट्न 
नसकेको र सो का कारण अत्यार्िक गनुासोहरु आएको देश्वखएकाले उि कायिष्ट्रवर्िर्ा 
र्नम्नानसुार हनुे गरी आवश्यक पररर्ाििन गने व्यवस्था र्र्लाउने र्नणिय गररयो । 

पररर्ाििन गनुिपने व्यवस्था 
 भकूम्पका कारण क्षर्िग्रस्ि भई भश्वत्कएका र पनुर्निर्ािण गनुिपने वा भत्काएर 

पनुर्निर्ािण गनुिपने र्निी घरहरुका लार्ग दईु लाख रुपैयााँ अनदुान उपलब्ि गराउने । 

 

 

 

 

कायि सम्पन्न भइसकेका केही 
ष्ट्रवषयहरु र्नणयिबर्ोश्विर् 
कायािन्त्वयनको चरणर्ा रहेको। 

 

 

 

 

 

र्नणिय कायािन्त्वयनको लार्ग र्ापदण्ड 
र्नर्ािण कायि अगार्ड बढाइरहेको । 
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 भकूम्पका कारण क्षर्ि पगु्न गएका िर नभत्काइकन र्र्ििसम्भार वा प्रबलीकरण 
(Retrofitting )  गनुिपने र्निी घरहरुका लार्ग पचास हिार रुपैयााँ अनदुान उपलब्ि 
गराउने । 
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प्रस्िाव निं. २) बढुीगण्डकी आयोिना अन्त्िगिि डबुान क्षेरर्ा पने र्निी आवास अनदुान प्राप्त 
गने लाभग्राहीहरुका सम्बन्त्िर्ा । 

र्नणिय : बढुी गण्डकी आयोिना अन्त्िगिि डबुान क्षेरर्ा पने लाभग्राही घरिनीहरुलाई 
र्नम्नानसुार हनुे गरी अनदुान सहयोग उपलब्ि गराउने र्नणिय गररयो । 

२.१) डबुान क्षेरभन्त्दा बाष्ट्रहर सोही श्विल्लार्ा वा अन्त्यर श्विल्लार्ा घडेरी िग्गा भएका 
लाभग्राहीहरुका हकर्ा र्निी आवास अनदुान कायिष्ट्रवर्िका आिारर्ा स्थायी घर 
पनुर्निर्ािणका लार्ग दईु लाख रुपैयााँ अनदुान उपलब्ि गराउने । साथै अन्त्यर 
श्विल्लार्ा घडेरी िग्गा भएकालाई सरे्ि सो अनदुान उपलब्ि गराउने गरी उश्वल्लश्वखि 
कायिष्ट्रवर्िर्ा आवश्यक सिंशोिनको व्यवस्था र्र्लाउने । 

२.२) डबुान क्षेरभन्त्दा बाष्ट्रहर घडेरी िग्गा नभएका लाभग्राहीहरुका हकर्ा डबुान क्षेरर्भरै घर 
र्नर्ािण गनुिपदाि अस्थायी प्रकृर्िका र्ार घर पनुर्निर्ािण गनिका लार्ग दईु लाख रुपैयााँ 
अनदुान उपलब्ि गराउन े व्यवस्था र्र्लाउने। अस्थायी प्रकृर्िका घरहरुको नक्शा, 
र्डिाइन िथा र्ापदण्ड प्रार्िकरणले बढुी गण्डकी आयोिना ष्ट्रवकास सर्र्र्िसाँगको 
सर्न्त्वयर्ा सहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालय अन्त्िगििको केन्त्रीय आयोिना कायािन्त्वयन 
इकाईर्ाफि jि उपलब्ि गराउने । 

२.३) डबुान क्षेरर्भर रहेका र्र्िि सम्भार िथा प्रबलीकरण गनुिपने लाभग्राहीहरुका हकर्ा 
५० हिार रुपैयााँ अनदुान उपलब्ि गराउने व्यवस्था र्र्लाउने । 

 

सरोकारवाला र्नकायलाई िानकारी 
गराई कायािन्त्वयनको चरणर्ा रहेको 
। 
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रु प्रस्िाव निं. ३) गनुासो सनुवुाई सम्बन्त्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७३ सम्बन्त्िर्ा । 

र्नणिय : 
 

३.१) भकूम्प पश्चाि पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना कायिका सम्बन्त्िर्ा आएका र आउन सक्ने 
गनुासोहरुको यथोश्वचि सम्बोिनका लार्ग प्रार्िकरणको कायिकारी सर्र्र्िद्वारा र्सफाररश 
भई स्वीकृर्िका लार्ग यस सर्र्र्िर्ा पेश हनु आएको गनुासो सनुवुाई कायिष्ट्रवर्ि, 

२०७३ का सम्बन्त्िर्ा यस र्नदेशक सर्र्र्िलाई िानकारी भयो । 

३.२) “भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी ऐन, २०७२” को दफा ४ को 
उपदफा (२) र्ा उश्वल्लश्वखि कायिष्ट्रवर्िहरु बाहेकका पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना 
सम्बन्त्िी कायिका लार्ग आवश्यक पने अन्त्य कायिष्ट्रवर्ि वा र्नदेश्वशकाहरु सोही ऐनको 
दफा ३१ र्ा रहेको व्यवस्था बर्ोश्विर् प्रार्िकरणको कायिकारी सर्र्र्िद्वारा नै र्नणिय 
गरी लागू गनि सक्न ेव्यवस्था रहेको हुाँदा सोही अनसुार गनि कायिकारी सर्र्र्िलाई 
र्नदेशन ददने र्नणिय गररयो । 

गनुासो सनुवुाई सम्बन्त्िी कायिष्ट्रवर्ि 
कायिकारी सर्र्र्िबाट पाररि 
भइसकेको । 
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प्रस्िाव निं. ४ : 
ष्ट्रवष्ट्रवि 

र्नणिय : 
४.१) “भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी ऐन, २०७२” को दफा ३ (२) 
बर्ोश्विर् प्रार्िकरणको कायिक्षेर हाल िम्र्ा ३१ श्विल्लालाई र्ार िोष्ट्रकएको, िर उि 
िोष्ट्रकएका श्विल्ला बाहेकका अन्त्य श्विल्लार्हरुर्ा सरे्ि भकूम्पका कारण िनिनको क्षर्ि 
भएको र त्यस क्षेरको सरे्ि पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना कायिर्ा सहयोग प¥ुयाउन ु पने 
देश्वखएकाले हालका ३१ श्विल्ला बाहेकका अन्त्य श्विल्लाहरुर्ा भएको िनिनको क्षर्िको 
आाँकलनका लार्ग आवश्यक सभेक्षण कायि अगार्ड बढाउने र त्यसरी प्राप्त हनुे प्रर्िवेदनका 
आिारर्ा प्रार्िकरणको थप कायिक्षेर िोक्नका लार्ग आवश्यक व्यवस्था र्र्लाउने र्नणिय 
गररयो । 

४.२) प्रार्िकरणको सिंगठन सिंरचनालाई हालसम्र्को अनभुवका आिारर्ा पररर्ाििन गरी हाल 
रहेका उपक्षेरीय कायािलयहरुको व्यवस्थालाई श्विल्ला िहर्ा लैिाने र सोही अनरुुप यथाशीघ्र 
आवश्यक िनशश्विको व्यवस्था र्र्लाउने र्नणिय गररयो । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

र्नणिय कायािन्त्वयनको लार्ग 
कायािन्त्वयन योिना ियार गने 
चरणर्ा रहेको । 

 

 

 

 

यस सम्बन्त्िर्ा सिंगठन िथा 
व्यवस्थापन (O&M) सभेक्षणको 
कायि चालू रहेको । 
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(ख) कायिकारी सर्र्र्िको बैठकहरुका र्नणियहरु र कायािन्त्वयन अवस्था  
 

क्र.सिं र्नणियहरु 
कायािन्त्वयनको 

अवस्था 
केष्ट्रफयि 
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१) राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणले हाल सम्र् गरेका कार्हरु, राष्ट्रिय योिना आयोग वाट स्वीकृि कायिक्रर् र हाल सम्र्को 
प्रगर्ि श्वस्थिी, विेट प्रवाह Model को वारेर्ा प्रर्खु कायिकारी अर्िकृिले सिंक्षेपर्ा ष्ट्रवषय प्रस्ििु गिन ुभयो । प्रिानर्न्त्री 
िथा र्श्वन्त्रपररषद्को कायािलयवाट राय प्रर्िष्ट्रक्रयाका लार्ग प्राप्त भकूम्पवाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी 
र्नयर्ावली, २०७२ र प्रार्िकरणको सावििर्नक खररद कायिर्बर्िका वारेर्ा सरे्ि छलफल भयो । यस सम्बन्त्िर्ा 
देहायअनसुार  गने र्नणिय गररयो । 

क) प्रार्िकरणर्ा र्नयिु कायिकारी सर्र्र्ि सदस्यको कार्को बािंडफािंड र श्विम्रे्वारी प्रर्खु कायिकारी अर्िकृिवाट िोष्ट्रकने। 

ख) कर्िचारीहरुको कायि ष्ट्रववरण प्रार्िकरणका सश्वचवले स्वीकृि गने । 

ग) योिना ििुिर्ा, विेट प्रवाह (Cash flow)  सम्बन्त्िर्ा १० ददनर्भर कायि सम्पन्न गने व्यवस्था र्र्लाउने । 

घ) भकूम्पवाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको परु्निनिर्ािण सम्बन्त्िी र्नयर्ावली, २०७२ र सावििर्नक खररद कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ 
सम्बन्त्िी र्स्यौदालाई अध्ययन गरी चााँडो भन्त्दा चााँडो राय प्रर्िष्ट्रक्रया पठाउन ष्ट्रवज्ञ कायिकारी सदस्य ध्रवुप्रसाद शर्ािले 
कार्को सिंयोिन गने । 

कायािन्त्वयन 
भइसकेको 

 

२) आगार्ी र्ाघ २ गिेको भकूम्प सरुक्षा ददवसको सन्त्दभिर्ा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण र्ाहा अर्भयानको सरे्ि प्रारम्भ गने कायि 
काठर्ाण्डौको रार्नपोखरीवाट सम्र्ाननीय रािपर्ि ष्ट्रवद्यादेवी भण्डारीज्यूवाट र लर्लिपरुको वङु्गर्िीवाट सम्र्ाननीय 
प्रिानर्न्त्री केपी शर्ाि ओलीज्यूको प्रर्खु आर्ि्यर्ा कायिक्रर् गनिका लार्ग आवश्यक ियारी कायि अगार्ड बढाउन े। 

   कायािन्त्वयन 
भइसकेको 
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१. बैठकर्ा प्रस्ििु राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण नीर्ि र प्रार्िकरणको कायािन्त्वयन अविारणा िथा सिंस्थागि सिंरचना सम्बन्त्िी ष्ट्रवषयर्ा 
छलफल हुाँदा यी दवैु ष्ट्रवषयलाई राष्ट्रिय पनुर्नर्ािण नीर्िर्ा सर्ावेश गरी एकीकृि रुपर्ा पररर्ाििन सष्ट्रहि ियार गरी 
आगार्ी र्नदेशक सर्र्र्िको बैठकर्ा पेश गने र्नणिय गररयो । यसबाट सिृना हनुे आर्थिक दाष्ट्रयत्वको सम्बन्त्िर्ा 
र्नदेशक सर्र्र्िर्ा पेश हनुे ष्ट्रवस्ििृ कायिक्रर्बाट टुङ्गो लगाउन ेर्नणिय भयो । 

 

 

 

कायािन्त्वयन  
भइसकेको। 

 

२. बैठकर्ा प्रस्ििु क्षर्िग्रस्ि र्निी आवासको लार्ग प्रदान गररने अनदुानको सम्बन्त्िर्ा योग्यिा र्निािरण र्ापदण्ड 
(Eligibility Criteria)  को ष्ट्रवषयर्ा छलफल भयो । सो सम्बन्त्िर्ा सदस्यज्यूहरुबाट प्रस्ििु र्हत्वपूणि सझुावहरु लाई 
सरे्ि सर्ावेश गरी अगार्ी र्नदेशक सर्र्र्िको बैठकर्ा छलफलका लार्ग पेश गने र्नणिय भयो । 

कायािन्त्वयन 
भइसकेको। 

 

३. प्रिानर्न्त्री िथा र्श्वन्त्रपररषद्को कायािलयर्ा र्स्यौदा भई राय- प्रर्िष्ट्रक्रयाको लार्ग आएको भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि 
सिंरचनाको पनुर्नर्ािण सम्बन्त्िी र्नयर्ावली, २०७२ को र्स्यौदार्ा छलफल भई उि र्नयर्ावलीर्ा थप गनि र हटाउन 
आवश्यक भएका ष्ट्रवषयहरु सर्ावेश गरी राय प्रर्िष्ट्रक्रया प्रिानर्न्त्री िथा र्श्वन्त्रपररषद्को कायािलयर्ा पठाउने र्नणिय 
भयो । 

कायािन्त्वयन 
भइसकेको। 

 

 

 

१. प्रिानर्न्त्री िथा र्श्वन्त्रपररषद्को कायािलय र वन िथा भ–ूसिंरक्षण र्न्त्रालयबाट ियार भई राय प्रर्िष्ट्रक्रयाको लार्ग प्राप्त 
भएका देहायका कायिष्ट्रवर्िहरुको सम्बन्त्िर्ा ष्ट्रवस्ििृ छलफल गरी छलफलर्ा उठेका ष्ट्रवषयहरु सरे्ि सर्ावेश गरी राय 
प्रर्िष्ट्रक्रया पठाउने र्नणिय गररयो । 

क. भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािणको लार्ग प्रारश्वम्भक वािावरणीय परीक्षण िथा वािावरणीय प्रभाव रू्ल्यािंकन 
सम्बन्त्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ 

ख. भकूम्प ष्ट्रपर्डिहरुको लार्ग काठ उत्पादन, आपूर्िि र व्यवस्थापन र्नदेश्वशका, २०७२ 

कायािन्त्वयन 
भइसकेको। 

 

२. भकूम्पबाट क्षर्िग्रस्ि सिंरचनाको पनुर्निर्ािणको लार्ग िग्गा प्रार्प्त सम्बन्त्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ को राय प्रर्िष्ट्रक्रया पठाउने 
सम्बन्त्िर्ा ष्ट्रवस्ििृ छलफल गरी अको बैठकर्ा पेश गने र्नणिय गररयो । 

कायािन्त्वयन 
भइसकेको। 

 

३. प्रार्िकरणर्ा कायिरि कर्िचारीलाई थप सषु्ट्रविा उपलब्ि गराउने सम्बन्त्िर्ा थप गहृकायि गरी अको बैठकर्ा पेश गने 
र्नणिय गररयो । 

कायािन्त्वयन 
भइसकेको। 
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४. सवोच्च अदालि, नेपाली सेना र रे्लम्ची खानेपानी आयोिना लगायि सिंघसिंस्थाहरुबाट बिेट र्ागको सम्बन्त्िर्ा 
छलफल हुाँदा सो सम्बन्त्िर्ा सरोकारवालासाँग बसेर छलफल गने र्नणिय गररयो । 

 

कायािन्त्वयन 
भइसकेको। 

 

४ 

४औ
 ँबै

ठक
 र्र्

र्ि
 २

०७
२/

१/
१३

 र्न
णिय

हरु
 १. प्रिानर्न्त्री कायािलयबाट प्राप्त िग्गा दिाि सम्बन्त्िी कायिष्ट्रवर्िर्ा राय प्रर्िष्ट्रक्रया पठाउने सम्बनिर्ा नापी ष्ट्रवभागसाँग 

सर्न्त्वय िथा छलफल गरी अको बैठकर्ा पेश गने र्नणिय गररयो । 

कायािन्त्वयन 
भइसकेको। 

 

२.  पनुस्थािपना योिना ििुिर्ा गने सम्बन्त्िर्ा सम्बश्वन्त्िि र्न्त्रालयर्ा भएको छलफल िथा कायिक्रर्बारे बैठकर्ा प्रस्ििु 
गररयो । 

– 

 

३. प्रर्खु कायिकारी अर्िकृि श्री सशुील ज्ञवालीले आफ्नो भारि भ्रर्ण सम्बन्त्िर्ा बैठक सर्क्ष िानकारी गराउन ुभयो । 
– 

 

४. दोलखा श्विल्लाको र्सिंगटीबाट शरुु गररने अनदुान ष्ट्रविरण सम्बन्त्िर्ा ष्ट्रवस्ििृ छलफल भयो । 
– 

 

५. प्रार्िकरणको Logo र Slogan सम्बन्त्िर्ा अको बैठकर्ा छलफल गने . 
– 

 

५ 

५ 
औ

 बै
ठक

 र्र्
र्ि 

२०
७२

/१
/१

४ 
र्नण

ियह
रु १. प्रिानर्न्त्री कायािलयबाट प्राप्त भकूम्प प्रभाष्ट्रवि व्यश्विको नार्र्ा िग्गा दिाि कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ को सम्बन्त्िर्ा ष्ट्रवस्ििृ 

छलफल गरी छलफलर्ा उठेका ष्ट्रवषयहरु सरे्ि सर्ावेश गरी राय प्रर्िष्ट्रक्रया पठाउने र्नणिय गररयो । 

कायािन्त्वयन 
भइसकेको। 

 

२. राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको नारा र लोगोको सम्बन्त्िर्ा अको बैठकर्ा छलफल गने । – 
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६ 

६आ
ाँ  बै

ठक
 र्र्

र्ि
 

२०
७२

/१
/१

५ 
र्नण

ियह
रु 

१. राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको लोगो र नाराका ष्ट्रवषयर्ा छलफल भयो । लोगो र नाराको ष्ट्रवर्भन्न पक्षहरु बारे थप 
छलफल गरी आगार्ी बैठकर्ा छलफल गरी र्नणिय गररयो । 

– 

 

७ 

७औ
 ँबै

ठक
 र्र्

र्ि
 २

०७
२/

१/
२०

 

१. दोलखा श्विल्लाको लादकु र लार्र्डााँडा गा.ष्ट्रव.स. का लाभग्राहीलाई भकूम्पबाट क्षर्िग्रस्ि भएका र्निी आवास पनुर्निर्ािण 
अनदुान ष्ट्रविरण सम्बन्त्िी कायािष्ट्रवर्ि, २०७२ बर्ोश्विर् प्रथर् ष्ट्रकस्िाको अनदुान रकर् ष्ट्रविरण गनि अनदुान सहायिा 
रकर् प्राप्त गने लाभग्राहीको सूची स्वीकृि गरी २०७२ फागनु र्सान्त्िर्भर कायिक्रर् शरुु गने गरी कायिक्रर् स्वीकृि 
गररयो । 

कायािन्त्वयन 
भइसकेको। 

 

२. भकूम्पबाट क्षर्िग्रस्ि भएका र्निी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान प्राप्त गने  लाभग्राहीहरुलाई चेक÷नगद ष्ट्रविरण गनि श्विल्ला 
ष्ट्रवकास सर्र्र्ि र बैंकहरुबीच हनुे सम्झौिाको ढााँचा स्वीकृि गररयो । 

– 

 

३. भकूम्पबाट क्षर्िग्रस्ि र्निी आवास र्नर्ािणका लार्ग सहरी ष्ट्रवकास िथा भवन र्नर्ािण ष्ट्रवभागबाट र्सफाररश भएका 
र्डिाईनहरु स्वीकृि गने र्नणिय गररयो । 

– 

 

४. भकूम्पबाट क्षर्िग्रस्ि र्निी आवास र्नर्ािणका लार्ग सहरी ष्ट्रवकास िथा भवन र्नर्ािण ष्ट्रवभागबाट र्सफाररश भएका 
र्डिाईनहरु स्वीकृि गने र्नणिय गररयो । 

– 

 

५. भकूम्प प्रभाष्ट्रवि लाभग्राहीहरुका लार्ग ियार पाररएको भवन र्नर्ािण सम्बन्त्िी िानकारी  पशु्वस्िका प्रकाशन गने र्नणिय 
गररयो । 

कायािन्त्वयन 
भइसकेको। 
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५. भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचना पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी ऐन, २०७२ को दफा १४ (६) र्ा कायिकारी सर्र्र्िले नेपाल 
सरकारबाट उपलब्ि गराइएका कर्िचारीलाई थप सषु्ट्रविा उपलब्ि गराउन सक्न ेव्यवस्था सरे्ि रहेकोले प्रार्िकरण 
र प्रार्िकरण अन्त्िगििका उपक्षेरीय कायािलयहरुर्ा कायिरि त्यस्िा कर्िचारीहरुको हकर्ा र्ार लागू हनु े गरी 
देहायको शििको अर्िनर्ा रही र्र्र्ि २०७२ पौषदेश्वख लागू हनुे गरी हाललाई ०७३ असार र्सान्त्िसम्र्का लार्ग 
शरुु िलव स्केलको शिप्रर्िशि प्रार्िकरण भत रा उपलब्ि गराउने र्नणिय गररयो । साथै र्नदेशक सर्र्र्िले र्र्र्ि 
२०७२।०९।२७ को बैठकले पाररि गरेको बिेटको पररर्िर्भर रहने गरी प्रार्िकरण भत रा वापि खचि हनुे बिेट 
र्ाग गरी अथि र्न्त्रालयर्ा लेखी पठाउने सरे्ि र्नणिय गररयो । 

शििहरु :  

क. नेपाल सरकारले िोकेको कायािलय सर्यको औसि दैर्नक कम्िीर्ा २ घण्टा अर्िररि सर्य कार् गरेको हनुपुने ।  
ख. ष्ट्रकररया र्बदा बाहेक अन्त्य ष्ट्रवदा ७ ददन भन्त्दा बढी ष्ट्रवदा र्लएको अवस्थार्ा ष्ट्रवदा र्लएको ददनको भत रा उपलब्ि 

नगराउने । 

ग. ष्ट्रवना सूचना ७ ददनभन्त्दा वढी अनपुश्वस्थि हनुे कर्िचारीलाई उि र्ष्ट्रहनाको भत रा उपलब्ि नगराउन े। 

घ. प्रार्िकरणको कार्को र्सलर्सलार्ा कािर्ा खष्ट्रटएको अवर्िलाई कायािलयर्ा हाश्विर भए सरह र्ानी भत रा रकर्  
गणना गने । 

ङ. उश्वल्लश्वखि व्यवस्था कायािन्त्वयनका लार्ग र्र्र्ि २०७२ चैर १५ गिेदेश्वख अर्नवायि र्डश्विटल हाश्विरीको व्यवस्था 
गने। उि र्र्र्ि भन्त्दा अगार्डको हकर्ा र्हाशाखा प्रर्खु वा सश्वचवस्िरबाट हाश्विर प्रर्ाश्वणि भए वर्ोश्विर् गने । 

च. र्ार्थका शििका आिारर्ा ७५ % भत रा उपलब्ि गराउने र थप २५ % भत राको हकर्ा सम्बश्वन्त्िि सपुरीवेक्षकले 
र्सफाररश गरेको प्रर्िशिका आिारर्ा उपलब्ि गराउने । सपुररवेक्षकले प्रर्िशि र्सफाररश गदाि र्ष्ट्रहना भररर्ा कायि 
सम्पादन गरेको आिारर्ा अर्िउत रर्, उत रर्, सर्ान्त्य र न्त्यून भनी ४ िहर्ा वगीकरण गरी र्सफाररस गने । 
अर्िउत रर् लाई १०० %,  उत रर् लाई ७५ %, र सार्ान्त्य लाई ५० % थप भत रा उपलब्ि गराउने र न्त्यूनको हकर्ा 
थप भत रा उपलब्ि नगराउने । 

अथि र्न्त्रालयर्ा 
लेखी गएकोर्ा 
५० प्रर्िशिसम्र् 
भत रा उपलब्ि 
गराउन र्िं.प.र्ा 
प्रस्िाव पेश गनि 
लेखी आएको । 
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६. ष्ट्रवष्ट्रविः 
क) सिंघीय र्ार्र्ला िथा स्थानीय ष्ट्रवकास र्न्त्रालयको र्र्र्ि ०७२/११/१४ को परद्वारा क्षर्िग्रस्ि २४३ गा.ष्ट्रव.स. 

भवन पनुर्निर्ािणकालार्ग र्ाग भएको सहर्र्िका सम्बन्त्िर्ा छलफल हाँदा भवन सिंष्ट्रहिा िथा स्वीकृि र्ापदण्ड 
बर्ोश्विर् हनुे गरी उि र्न्त्रालयबाट नै स्रोि व्यवस्थापन हनुे गरी पनुर्निर्ािणको कायि हनु र्ाग बर्ोश्विर् सहर्र्ि 
प्रदान गने ।  

ख) आवास पररयोिनाको सन्त्दभिर्ा भकूम्प प्रभाष्ट्रविका लार्ग केश्वन्त्रय ि्यािंक ष्ट्रवभागबाट सिंकर्लि अर्भलेख डाटा केश्वन्त्दय 
पश्विकरण ष्ट्रवभागको व्यवस्थाष्ट्रपकय सूचना प्रणालीबाट व्यवस्थापन गरी प्रयोग गनुिपने भएकोले सो क्रर्र्ा र्नकायगि 
श्विम्रे्वारी र सिंकर्लि डाटाको सरुक्षा िथा प्रयोग सवु्यवश्वस्थि गनि राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, सिंघीय र्ार्र्ला िथा 
स्थानीय ष्ट्रवकास र्न्त्रालय र केश्वन्त्रय ि्यािंक ष्ट्रवभागका बीच MIS को सिंचालन िथा प्रयोग गनि भएको र्रपक्षीय 
MOU लाई अनरु्ोदन गररयो । 

ग) पनुर्निर्ािण कायिसाँग सम्बश्वन्त्िि ष्ट्रवर्भन्न प्रकृर्िका अध्ययनका र्नर्र्त र सम्बद्ध र्न्त्रालय÷ष्ट्रवभाग÷र्नकायबाट आफ्नै बिेट 
रकर् वा अन्त्य सहयोग र्लई कायि गनिका लार्ग प्रर्खु कायिकारी अर्िकृिबाट स्वीकृर्ि ददने गरी र्नणिय गररयो । 

कायािन्त्वयन 
भइसकेको 
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र्नणिय निं. १ आ.व. २०७२/०७३ को र्बर्भन्न र्न्त्रालयहरुबाट पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी प्राप्त बिेट िथा कायिक्रर् स्वीकृि 
गने सम्बन्त्िर्ा देहाय अनसुार गने र्नणिय गररयोः 

१. पेश भए बर्ोश्विर्को िम्र्ा रु.५,६९,३६,९१,०००। बिेट िथा कायिक्रर्हरु स्वीकृि गने र स्वीकृि कायिक्रर् 
बर्ोश्विर्को अश्वख्ियारी िरुुन्त्ि पठाउने । 

२. सिंलग्न सूची बर्ोश्विर्को बिेटको अश्वख्ियारी प्रार्िकरणको ऐन, कायिष्ट्रवर्ि र कायिष्ट्रवर्िर्ा उल्लेख नभएको ष्ट्रवषयर्ा 
प्रचर्लि कानून बर्ोश्विर् खचि गने, त्यसको लेखा राखेर प्रर्िवेदन गने गरी अश्वख्ियारी ददने । 

३. चाल ु आ.व. को पूणि बिेटको ष्ट्रवस्ििृ कायिक्रर् श्रोि सरे्ि देश्वखने गरी आगार्ी बैठकर्ा पेश गने । 

४. बिेट र्बर्नयोिन नभएका खचि शीषिकर्ा बिेट र्नकासा गनुिपने अवस्थार्ा स्वीकृि कायिक्रर् बर्ोश्विर् 
रु.२,५६,२०,६१,००० रकर्ान्त्िर र श्रोिान्त्िरका लार्ग अथि र्न्त्रालयर्ा लेखी पठाउने । 

कायािन्त्वयन 
भइसकेको। 
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र्नणिय निं .२ :  भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि व्यश्विको पनुवािस िथा स्थानान्त्िरणको लार्ग वनक्षेरको िग्गा उपलब्ि गराउने 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ को र्स्यौदार्ा राय, प्रर्िष्ट्रक्रया पठाउने सम्बन्त्िर्ा  देहाय अनसुार  राय प्रर्िष्ट्रक्रया पठाउने । 

 

(१) दफा ३ र्ा उपदफा (२) थप गरी देहायको व्यवस्था सर्ावेश गने । 

(२) "आयोिना कायािन्त्वयनका लार्ग वनक्षेरको िग्गा उपयोग गने बाहेक अन्त्य ष्ट्रवकल्प नभएर्ा दफा ९ बर्ोश्विर्को 
वनक्षेरको िग्गार्ा आयोिनाको सम्भाव्यिा अध्ययन गराउन ुपनेछ ।” 

(२) दफा ४ को खण्डर्ा (ख) को सट्टा देहायको (ख) राख्न े: 
    “ (ख) िग्गाको नक्शा र क्षेरफल ” 

 

(३) सोही दफाको खण्ड (ङ) को सट्टा देहायको (ङ) राख्न े: 
    “(ङ) वन क्षेरको िग्गा उपयोग हनुे भएर्ा सो बराबरको िग्गा सट्टाभनाि उपलब्ि गराउन सक्ने वा नसक्न,े सक्ने भए 

त्यस्िो िग्गा रहेको गा.ष्ट्रव.स.÷न.पा., वडा निं., ” 
(४) दफा ८ र्ा खण्ड (ङ) थप गरी देहायको व्यवस्था राख्न े: 
    “(ङ) सिंरश्वक्षि वन क्षेर ” 

 

(५) दफा ११ को (घ) उपदफा (१) पर्छ देहायको उपदफा २ (घ) राख्न ेर दफा १३ हटाउने । 

    “(२) उपदफा (१) बर्ोश्विर्  उपलब्ि गराउन ेिग्गार्ा रहेका १० से.र्ी. भन्त्दा बढी व्यास भएका रुखहरुको १:१० 
अनपुािर्ा वकृ्षरोपण गरी पााँच वषिसम्र् स्याहार सम्भार गनि लाग्ने खचि सम्बश्वन्त्िि श्विल्ला बन कायािलयलाई 
आयोिनाले उपलब्ि गराउन ुपनेछ ।” 

कायािन्त्वयन  
भइसकेको। 
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र्नणिय निं  .१  

भकूम्पबाट क्षर्िग्रस्ि र्निी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ को पररच्छेद ४ (१) (२) र्ा व्यवस्था 
भए अनसुार प्रार्िकरणले भकूम्प प्रर्िरोिी र्निी आवासहरुको र्डिाइन िथा र्नर्ािण सम्बन्त्िी र्ापदण्ड ििुिर्ा गनिका लार्ग 
देहाय अनसुार सिंयोिक िथा सदस्य रहने गरी भकूम्प प्रर्िरोिी र्निी आवास र्ापदण्ड र्निािरण सर्र्र्ि गठन गने र सो 
सर्र्र्िलाइ १०(दश) ददनर्भर र्ापदण्ड ियार गरी  र्सफाररश गनि प्रर्खु कायिकारी अर्िकृिबाट भएको र्र्र्ि 
२०७२/१२/६ को र्नणिय अनरु्ोदन गने र्नणिय गररयो ।  
1. कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य डा. हरररार् परािलुी                    - सिंयोिक  
2. र्हार्नदेशक - भवन िथा सहरी ष्ट्रवकास ष्ट्रवभाग                   - सदस्य 

3. र्स.र्ड.ई. - भवन िथा सहरी ष्ट्रवकास ष्ट्रवभाग                     - सदस्य  

4. र्स.र्ड.ई. - स्थानीय पूवाििार ष्ट्रवकास िथा कृष्ट्रष सडक ष्ट्रवभाग        - सदस्य  

5. बररष्ठ ईश्वन्त्िर्नयर  प्रर्िनीर्ि Sea Nep                                      - सदस्य  

6. प्रर्िर्नर्ि - सहरी ष्ट्रवकास                                    - सदस्य  

7. प्रा.डा. प्ररे्लाल र्ास्के  (IOE)                                      - सदस्य                                       
8. ई. र्नोहर रािभण्डारी (MRB Associates)                            - सदस्य  
9. प्रा.डा.  गोकणि बहादरु र्ोिा– (IOE)                                    - सदस्य 

10. डा. ररे्श गुाँरागाई  – (NSET)                                      - सदस्य 

11. ई. सूयिनारायण शे्रष्ठ – NRA                                  -सदस्य 

12. बररष्ठ ईश्वन्त्िनीयर  Geotechnical Engi's society                         - सदस्य 

13. बररष्ठ ईश्वन्त्िनीयर  Nepal Engineering association.                     - सदस्य 

14. बररष्ठ श्वियोलोश्विि / र्सस्र्ोलोश्विि  खानी ष्ट्रवभाग                 - सदस्य 

15. ओर् िरानन्त्द रािोपाध्या UN Habitat                                     - सदस्य    
16. र्स.र्ड.ई., रा.प.ुप्रा.                                         - सदस्य सश्वचब 

कायािन्त्वयन 
भइसकेको। 
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र्नणिय निं. २ 

प्रस्िाव निं. २ र ३ सम्बन्त्िर्ा छलफल हुाँदा प्रार्िकरणको प्रकाशन िथा प्रसारण सार्ग्री स्वीकृि गने िथा व्यवस्थापष्ट्रकय 
सूचना प्रणालीबाट ियार भएका फारार्हरुको र्डिाइन र स्वीकृि गनिका लार्ग देहाय अनसुार सूचना िथा सिंचार सर्न्त्वय 
उप-सर्र्र्ि र सूचना िथा सिंचार सर्न्त्वय उप सर्र्र्िलाई आवश्यक सहयोग र र्सफाररश गनि देहाय अनसुार सूचना िथा 
सिंचार कायिसरू्ह बनाउने र्नणिय गररयो । 

सूचना िथा सिंचार सर्न्त्वय सर्र्र्िः 
     कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य श्री ध्रवुप्रसाद शर्ाि         – सिंयोिक 

     कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य डा. चन्त्रबहादरु शे्रष्ठ         – सदस्य 

     सश्वचव श्री र्िसुदुन अर्िकारी           – सदस्य 

सूचना िथा सिंचार कायि सरू्हः 
नीर्ि, योिना, अनगुर्न िथा ष्ट्रवकास सहायिा सर्न्त्वय र्हाशाखा प्रर्खु सह-सश्वचव – सिंयोिक 

    ई. सूयि नाराण शे्रष्ठ                              – सदस्य 

    श्री ष्ट्रवनोद भट्टराई                                – सदस्य 

    श्री भवुन के.सी.                                 – सदस्य 

   

 

र्नणिय निं. ३ 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको कायि सम्पादनको क्रर्र्ा आउने गनुासो व्यवस्थापनका लार्ग आवश्यक पहल गने वा 
उपयिु सर्ािानको लार्ग र्सफाररश गनि देहाय अनसुार गनुासो व्यवस्थापन उप -सर्र्र्ि बनाउने र्नणिय गररयो ।  

कायिकारी सदस्य डा. ष्ट्रवष्णबुहादरु भण्डारी             – सिंयोिक 

कायिकारी सदस्य डा. चन्त्रबहादरु शे्रष्ठ             – सदस्य 

सश्वचव श्री र्िसुदुन अर्िकारी              – सदस्य 

– 
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र्नणिय निं : १ 

देहायका श्विल्लाका र्नम्न गा.र्ब.स. हरुर्ा केन्त्रीय ि्यााँक र्बभागबाट भकूम्पबाट भएको र्निी आवासको क्षर्िको 
सभेक्षण भई आवास पनुर्निर्ािण अनदुान योग्यिा र्निािरण र्ापदण्ड २०७२ बर्ोश्विर् व्यवस्थापष्ट्रकय सूचना प्रणाली 
बर्ोश्विर् ियार भई ग्रार्ीण आवास अनदुान िथा ग्रार्ीण पूवाििार पनुर्निर्ािण केन्त्रीय आयोिना कायािन्त्वयन इकाई 
(MoFALD – CLPIU) बाट र्सफाररश भई आएको लाभग्राही ष्ट्रववरण स्वीकृि गने र्नणिय गररयो । 

       

  

र्स .निं.  श्विल्ला गा .र्ब.स.  लाभग्राही पररवार सिंख्या कैष्ट्रफयि 

१ र्सन्त्िलुी झागाझोली ११७८  

२ काभ्रपेलाञ्चोक रष्ट्रवओपी ९७०  

३ नवुाकोट खरानीटार ४०८  

४ रारे्छाप आख्रनेी  ७५९  

५ ओखलढुङ्गा  रुम्िाटार ४७  

६ रसवुा र्ब्रददर् १९३  

७ िाददङ र्ापािक १००३  

८ गोरखा  हिंसपरु ९४४  

– 

 

र्नणिय निं : २ 

सूचना िथा सञ्चार सर्न्त्वय उपसर्र्र्िको र्नणिय अनसुार पेश हनु आएको भकूम्पबाट क्षर्िग्रस्ि र्निी आवास भवन 
पनुर्निर्ािणका लार्ग अनदुान सम्झौिा परको ढााँचा पररर्ाििन सष्ट्रहि स्वीकृि गने र्नणिय गररयो । 

– 

 

र्नणिय निं :  ३ 

गनुासो व्यवस्थापन उपसर्र्र्िबाट र्नणिय भई पेश हनु आइको गनुासो व्यवस्थापन सझुाव पररर्ाििन सष्ट्रहि पाररि गने र्नणिय 
गररयो । 

– 
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र्नणिय निं. १ भकूम्पबाट क्षर्िग्रस्ि भएका र्निी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण सम्बन्त्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ को अनसूुची 
१ र्ा पररर्ाििन गरी भकूम्पबाट क्षर्िग्रस्ि र्निी आवास पनुर्निर्ािण अनदुानका लार्ग लाभग्राही छनौट र्ापदण्डर्ा देहाय 
अनसुार थप र सिंशोिन गनका लार्ग र्नदेशक सर्र्र्िर्ा र्नणियाथि प्रस्िाव पेश गने र्नणिय गररयो । 

२.१ को सट्टा देहायको २.१ राख्न े

२.१. २०७२ साल बैसाख १२ गिे अगावै सम्बश्वन्त्िि र्ालपोि कायािलयर्ा अिंशबण्डा कागि पाररि   गरेका घर 
पररवारलाई छुटै्ट घर पररवारर्ा गणना गरी अनदुान रकर् उपलब्ि गराइने छ । िर अिंशवण्डा कागि अड्डाबाट पाररि 
नगरेको भएिापर्न २०७२ बैसाख १२ गिे अगावै र्ानो छुष्ट्रट्टई छुटै्ट घर बनाई बसेको रहेछ र केन्त्रीय ि्यािंक ष्ट्रवभागद्वारा  
भकूम्प प्राभाष्ट्रवि लगि सिंकलन कायिक्रर् अन्त्िगिि सिंकलन गररएको ि्यािंकर्ा  परेको र छुष्ट्रट्टर्भन्न भई अलग अलग घर 
बनाई बसोबास गरेको अवस्थार्ा स्थानीय गा.ष्ट्रव.स.÷न.पा.का प्रर्खु वा र्निले िोकेको कर्िचारीको रोहबरर्ा हनुे 
सरिर्र्नको आिारर्ा पषु्ट्रि भएर्ा त्यस्िो भकूम्प प्रभाष्ट्रवि घरिनीलाई सरे्ि छुटै्ट घर पररवारर्ा गणना गरी अनदुान 
उपलब्ि गराउने । 

२.४ पर्छ देहाय अनसुार २.५ थप गने 

२.५. िग्गािनीको र्तृ्य ुभई हकवालाहरुर्ा नार्सारी हनु बााँकी भएको अवस्थार्ा र्िृकको हकवालाले र्तृ्य ुदिाि प्रर्ाण 
पर सष्ट्रहि र्नबेदन ददएर्ा सबै हकवालाहरुको सिंयिु वा र्निहरुको र्िुरीर्ा हकवालार्ध्ये एक िनाको नार्र्ा अनदुान 
ददन सष्ट्रकने । 

२.५ पर्छ देहाय अनसुार २.६ थप गने 

२.६ केन्त्रीय ि्यािंक ष्ट्रवभागद्वारा सिंकर्लि भकूम्प प्राभाष्ट्रवि लगि सिंकल कायिक्रर् अन्त्िगिि सिंकलन गररएको ि्यािंकर्ा 
सर्ावेश भएका िर अनदुान सम्झौिा हनु अगावै घरिनी स्विंयले घर र्नर्ािण कायि प्रारम्भ गररसकेका घरिनी लाभग्राहीको 
हकर्ा र्नर्र्िि वा र्नर्ािणािीन उि घर िोष्ट्रकएका प्राष्ट्रवर्िकहरुले चेकिााँच गदाि भकूम्प प्रर्िरोर्ि भएर्ा िोष्ट्रकएबर्ोश्विर् 
छुटै्ट अर्भलेख राश्वख अनदुान उपलब्ि गराउन सष्ट्रकने । 

कायािन्त्वयन 
भइसकेको। 

 

र्नणिय निं. २ र्बषयसूचीको २ निं.र्ा रहेको पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाका लार्ग गैर–सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्त्िी 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ र्ा छलफल भयो । बैठकर्ा प्रस्ििु सझुाव सरे्िलाई ध्यानर्ा राखी आवश्यक पररर्ाििन सष्ट्रहि 
र्नणियका लार्ग आगार्ी र्नदेशक सर्र्र्िको बैठकर्ा प्रस्िाव पेश  गने र्नणिय गररयो  

– 
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१. २०७३ बैशाख १२ गिे ष्ट्रवनाशकारी भकूम्प भएको १ वषि पगुेको सन्त्दभिर्ा ष्ट्रवर्भन्न पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनासाँग 
सम्बश्वन्त्िि कायिक्रर् गरी र्नाउने  सम्बन्त्िर्ा छलफल भयो । यस सम्बन्त्िर्ा कायिक्रर्को सूची ियार गरी अको 
बैठकर्ा छलफल गने र्नणिय गररयो । 

 

 

– 
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र्नणिय निं.१  ष्ट्रवपद् पश्चािको पनुस्थािपना सम्बन्त्िी पञ्चबष्ट्रषिय योिनाको खाका स्वीकृर्िको लार्ग र्नदेशक सर्र्र्िको आगार्ी 
बैठकर्ा पेश गने र्नणिय गररयो ।  

पेश भएको 

 

 

 

र्नणिय निं. ३ भकूम्प स्र्रृ्ि ददवस २०७३ को प्रस्िाष्ट्रवि कायिक्रर् स्वीकृर्िका लार्ग र्नदेशक सर्र्र्िर्ा पेश गने र्नणिय 
गररयो । 

 

 

कायािन्त्वयन 
भइसकेको। 
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र्नणिय निं  .३  भकूम्प स्र्रृ्ि ददवस २०७३ को प्रस्िाष्ट्रवि कायिक्रर् स्वीकृर्िका लार्ग र्नदेशक सर्र्र्िर्ा पेश गने र्नणिय 
गररयो । 

ष्ट्रववरण साष्ट्रवक व्यवस्था सिंसोिन भई हनुपुने कैष्ट्रफयि 

कायिष्ट्रवर्िको 
दफा ३ को 
उपदफा 
३(घ) 

दश करोड रुपैया भन्त्दा बढीको 
रकर्को लागि अनरु्ान रािपराष्ट्रकिं ि 
ष्ट्रवश्वशि शे्रणीको अर्िकृिबाट 

दश करोड रुपैया भन्त्दा बढीको 
रकर्को लागि अनरु्ान ष्ट्रवभागीय 
प्रर्खुबाट । 

 

कायिष्ट्रवर्िको 
दफा ३ को 
उपदफा 
४(घ) 

पच्चीस लाख रुपैया भन्त्दा बढीको 
लागि अनरु्ान रािपराष्ट्रकिं ि ष्ट्रवश्वशि 
शे्रणीको अर्िकृिबाट 

पच्चीस लाख रुपैया भन्त्दा बढीको 
रकर्को लागि अनरु्ान ष्ट्रवभागीय 
प्रर्खुबाट । 

 

कायिष्ट्रवर्िको 
दफा ७ (घ) 

पन्त्ध्र करोड रुपैयाभन्त्दा बढीको  लागि 
अनरु्ान रािपराष्ट्रकिं ि ष्ट्रवश्वशि शे्रणीको 
अर्िकृिबाट । 

पन्त्ध्र करोड रुपैयाभन्त्दा बढीको 
रकर्को लागि अनरु्ान ष्ट्रवभागीय 
प्रर्खुबाट । 

 

कायिष्ट्रवर्िको 
दफा १० 

बोलपरदािाले लागि अनरु्ान भन्त्दा 
पन्त्ध्र प्रर्िशिसम्र् कर् अिंक कवोल 
गरेर्ा कवोल अिंकको पााँच प्रर्िशि र 
लागि अनरु्ानको पन्त्ध्र प्रर्िशि भन्त्दा 
बढी घटेर कवलु गरेको अवस्थार्ा 
पन्त्ध्र प्रर्िशि भन्त्दा िर्ि रकर्ले घटी 
कवलु गरेको छ सो को पचास 
प्रर्िशिले हनु आउन े रकर् कवलु 
अिंकको पााँच प्रर्िशिर्ा थप गरी कायि 
सम्पादन िर्ानि राख्न ुपनेछ । 

बोलपरदािाले लागि अनरु्ान भन्त्दा 
पन्त्ध्र प्रर्िशिसम्र् कर् अिंक कवोल 
गरेर्ा कवोल अिंकको पााँच प्रर्िशि र 
लागि अनरु्ानको पन्त्ध्र प्रर्िशि भन्त्दा 
बढी घटेर कवलु गरेको अवस्थार्ा 
पन्त्ध्र प्रर्िशि भन्त्दा िर्ि प्रर्िशिले 
घटी कवलु गरेको छ सो को पचास 
प्रर्िशिले हनु आउने प्रर्िशि कवलु 
अिंकको पााँच प्रर्िशिर्ा थप गरी कायि 
सम्पादन िर्ानि राख्न ुपनेछ । 

 

 

कायािन्त्वयन 
भइसकेको। 
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१. भकूम्पबाट क्षर्िग्रस्ि भएका र्निी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण सम्बन्त्िी कायिष्ट्रवर्ि को दफा १७ अनसुारको 
अर्िकार प्रयोग गरी पररर्ाििन सष्ट्रहि सिंलग्न अनसूुची–१ अनसुारको कायिष्ट्रवर्ि सिंशोिन प्रस्िाव स्वीकृि गररयो । 

 

– 

 

२. केन्त्रीय ि्यािंक ष्ट्रवभागको ि्यािंक प्रशोिन गरी भकूम्पबाट क्षर्िग्रस्ि र्निी आवास पनुर्निर्ािण अनदुानका लार्ग 
लाभग्राही छनौट र्ापदण्डबाट सरे्ि छनौट भई सिंघीय र्ार्र्ला िथा स्थानीय ष्ट्रवकास र्न्त्रालयको  केन्त्रीय आयोिना 
कायािन्त्वयन इकाईबाट MIS प्रणाली अनरुुप र्सफाररश भई आएका सिंलग्न अनसूुची –२ र्ा उल्लेश्वखि लाभग्राहीहरुको 
सूची प्रकाशनको लार्ग सिंघीय र्ार्र्ला िथा स्थानीय ष्ट्रवकास र्न्त्रालयको केन्त्रीय आयोिना कायािन्त्वयन इकाईर्ा 
पठाउने र्नणिय गररयो । 

कायािन्त्वयन 
भइसकेको। 

 

३. र्ाथी बुाँदा निं. २ बर्ोश्विर् सूची पठाउाँदा सो को लार्ग लाग्ने अनरु्ार्नि बिेट र अश्वख्ियार  सिंघीय र्ार्र्ला िथा 
स्थानीय ष्ट्रवकास र्न्त्रालयको केन्त्रीय आयोिना कायािन्त्वयन इकाईबाट र्ाग भए अनरुुप पठाउने र्नणिय गररयो । साथै 
उपरोि अनसुारको लाभग्राहीहरुको सूचीको आिारर्ा बिेट पठाउनका लार्ग स्वीकृि कायिक्रर् अनसुार बिेट नपगु हनु े
देश्वखएको हुाँदा त्यसरी नपगु हनुे बिेट व्यवस्थाको सम्बन्त्िर्ा अथिर्न्त्रालयसाँग अनरुोि गने र्नणिय गररयो । 

कायािन्त्वयन 
भइसकेको। 

 

४. भकूम्प प्रभाष्ट्रवि नीिी आवासहरुको पनुर्निर्ािणका लार्ग आवश्यक नक्सा स्वीकृि गनिका लार्ग सम्बश्वन्त्िि 
नगरपार्लकाहरु बाट नक्सा पास गने प्रष्ट्रक्रयालाई सहि र सरलीकृि गरी र्छटो प्रष्ट्रक्रयाबाट गनि गराउन आवश्यक 
र्नणिय र्लन सिंघीय र्ार्र्ला िथा स्थानीय ष्ट्रवकास र्न्त्रालयलाई अनरुोि गने र्नणिय गररयो । 

कायािन्त्वयन 
भइसकेको। 

 

५. गोरखा श्विल्लाको लाप्राकर्ा स्वीकृि बस्िी ष्ट्रवकास कायिक्रर्का सम्बन्त्िर्ा गैर आवासीय नेपाली सिंघबाट प्राप्त हनु 
आएको प्रस्िाव उपर गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्त्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ को दफा ९(६) अनसुारका पररयोिना 
छनौट सर्र्र्िबाट र्सफाररश भई आएको हुाँदा उि प्रस्िाव अनरुुप योिना ियारी िथा कायािन्त्वयन प्रष्ट्रक्रया अगार्ड 
बढाउने र्नणिय गररयो । साथै उि प्रस्िाव अनरुुप राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, सहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालय, र गैर 
आवासीय नेपाली सिंघका र्बच र्रपक्षीय सम्झौिा गनि स्वीकृि ददने र सम्झौिा परर्ा दस्िखि गनिका लार्ग सह सश्वचव 
श्री रार्प्रसाद थपर्लयालाई अश्वख्ियारी ददने र्नणिय गररयो । 

कायािन्त्वयन 
भइसकेको। 
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१५ 

प्रस्िाव निं. १ र्निी आवास अनदुानका लार्ग बैष्ट्रकिं ङ सेवा सम्बन्त्िर्ा  
र्नणिय : र्निी आवास अनदुानका लार्ग बैष्ट्रकिं ङ सेवा उपयोग गने सम्बन्त्िर्ा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, अथि र्नरालय, 

नेपाल राि बैंक िथा नेपाल बैंकसि एसोर्सएसनका पदार्िकारीहरुबीच ष्ट्रवर्भन्न चरणर्ा भएका छलफलहरु सरे्िका 
आिारर्ा गि र्र्र्ि २०७३।०१।१५ र्ा भएको सहर्र्ि सम्बन्त्िर्ा बैठकर्ा िानकारी भयो । उि सहर्र्िका 
अिारर्ा अनदुान ष्ट्रविरण प्रष्ट्रक्रयालई सरल र सहि ढिंगले अगार्ड बढाउनका लार्ग र्नम्नानसुार गने र्नणिय गररयो । 

क) र्निी आवस अनदुान ष्ट्रविरण कायि एकल खािा कोष प्रणाली अनसुार गने । यसरी अनदुान ष्ट्रविरण गदाि नेपाल राि 
बैंकले सरकारी कारोबार भएकै ददन वा भोलीपल्ट खचिको शोिभनाि व्यवस्था र्र्लाउन िथा एकल खािा कोषबाट 
भिुानी भएका ७ (साि) ददनर्भर सम्बश्वन्त्िि बैंकहरुले लाभग्राहीहरुको खािार्ा रकर् िम्र्ा गनि लगाउने गरी व्यवस्था 
र्र्लाउन नेपाल राि बैंकलाई अनरुोि गने । 

ख) गाष्ट्रवस र नगरपार्लकाहरुर्ा हनेु अनदुान सम्झौिाका आिारर्ा लाभग्रागीहरुको ष्ट्रववरण िोष्ट्रकएका सम्बश्वन्त्िि 
बैंकहरुलाई इलेक्रोर्नक डाटा (कम््यटुर प्रणाली) र्ाफि ि उपलब्ि गराउने र उि डाटाका आिारर्ा बैंकहरुले 
लाभग्राही घरिनीको भौर्िक उपश्वस्थर्ि र्बना नै खािा खोल्ने व्यवस्था र्र्लाउनका लार्ग नेपाल राि बैंकलाई अनरुोि 
गने । 

ग) र्निी आवास अनदुान ष्ट्रविरण गदाि बैंक िथा ष्ट्रवत रीय सिंस्थाका क, ख र ग वगिका सबै बैंकका शाखाहरुलाई सर्ावेश 
गरोने । सदरर्कुार्र्ा रहेका बैंक शाखार्ा दैर्नक न्त्यूनिर् ५० वटा र सदरर्कुार् बाष्ट्रहरका बैंक शाखार्ा दैर्नक 
न्त्यूनिर् २० वटा लाभग्राहीहरुको खािा खोली अनदुान भिुानी गदाि कुनै शलु्क र्हशलु नलाग्ने व्यवस्था गने । साथै 
िीनवटै वगिका बैंक िथा ष्ट्रवत रीय सिंस्थाका एशोर्सएसनहरुले प्रस्िाष्ट्रवि गरेको बैंक शाखाहरु र्ापिmि डेर्बट काडि उपलब्ि 
गराएको अवस्थार्ा सो बापि प्रस्िाष्ट्रवि गरेको प्रर्ि ग्राहक (लाभग्राही) शलु्क रु.३२५ एविं उश्वल्लश्वखि सिंख्या भन्त्दा बढी 
सिंख्यार्ा खािा खोली रकर् उपलब्ि गराउाँदा प्रर्ि ग्राहक (लाभग्राही) शलु्क रु. २२५ लाग्ने व्यवस्थाका सम्बन्त्िर्ा 
अथि र्न्त्रालय एविं नेपाल राि बैंकको राय र्लई र्श्वन्त्रपररषद्मा प्रस्िाव पठाउने । 

घ) बैंकहरुलाई बायोरे्ष्ट्ररक प्रणाली अवलम्बन गनि प्रोत्साष्ट्रहि गने, िर यसै कारणबाट अनदुान ष्ट्रविरणर्ा ष्ट्रढलाई गनि 
नपाईने कुरा नेपाल राि बैंकर्ाफि ि बैंकहरुलाई र्नदेशन ददने । 

ङ) प्रार्िकरणले अनदुान ष्ट्रविरणकोSOP बैंकसि एशोर्सएसनसाँगको परार्शिर्ा ियार गरी श्वशघ्रिाशीघ्र कायािन्त्वयनर्ा ल्याउने। 

च) अनदुान ष्ट्रविरण प्रष्ट्रक्रयालाई सहिीकरण र सर्न्त्वय गनिका लार्ग राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणका सश्वचवको सिंयोिकत्वर्ा 
प्रार्िकरण, अथि र्न्त्रालय, र्हालेखा र्नयन्त्रक कायािलय, नेपाल राि बैंक, गहृ र्न्त्रालय, उिाि र्न्त्रालय एविं सञ्चार 
र्न्त्रालयका प्रर्िर्नर्िहरु सदस्य रहने र िीनवटै वगिका बैंष्ट्रकङ्ग एशोर्सएशनका प्रर्िर्निी आवश्यकिा अनसुार आर्न्त्रण 
गने व्यवस्था र्र्लाउन गरी एक कर्र्ष्ट्रट गठन गने । 

कायािन्त्वयन भइसकेको  
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प्रस्िाव निं  :  २ श्विल्ला सर्न्त्वय उपसर्र्र्िको व्यवस्था सम्बन्त्िर्ा  
र्नणिय : श्विल्लास्िरर्ा र्निी आवास अनदुान ष्ट्रविरण िथा पनुर्निर्ािण कायिको प्रभावकारी सर्न्त्वयको लार्ग भकूम्प 

पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना नीर्िको अनसूुची ६ र्ा उश्वल्लश्वखि श्विल्ला सर्न्त्वय सर्र्र्िको व्यवस्था रहेको । उि 
सर्र्र्िलाई श्विल्ला सर्न्त्वय सर्र्र्िको र्ािहिर्ा रही ित्काल बैठक बस्ने नसक्ने अवस्थार्ा र्छटो र प्रभावकारी 
रुपले ददइएको कायािदेश बर्ोश्विर्को कायि सम्पन्न गनि र्र्र्ि २०७३।०१।०६ को र्नणियानसुार श्विम्रे्वारी 
ददइएको । उि कायिक्षेरका सम्बन्त्िर्ा बैठकलाई िानकारी गराई अनरु्ोदन गने र्नणिय गररयो । 

– 

 

 

 

 

प्रस्िाव निं. ३ गैरसरकारी सिंस्थाबाट प्राप्त प्रस्िावहरुको सम्बन्त्िर्ा । 

र्नणिय : पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैरसरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्त्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ को दफा ६ (९) 
बर्ोश्विर्को र्सफाररश सर्र्र्िको र्र्र्ि २०७३।०१।१० गिे बसेको बैठकबाट र्सफाररश भएका भकूम्प प्रभाष्ट्रवि 
क्षेरर्ा पनुर्निर्ािण, पनुस्थािपना िथा श्विष्ट्रवकोपाििनका कायिक्रर्हरु सिंचालन गनिका लार्ग ष्ट्रवर्भन्न राष्ट्रिय अन्त्िरािष्ट्रिय 
गैरसरकारी सिंस्थाहरुबाट प्राप्त पररयोिना प्रस्िावहरुर्ध्ये र्स.निं. २ र ७ बाहेकका -ADARA Development 

Nepal, ASB, र्सपदीयन साष्ट्रहत्य सिंस्था, सेभ द श्वचल्रेन, Room to Read,, का प्रस्िावहरु गैरसरकारी सिंस्था पररचालन 
सम्बन्त्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ अनसुार स्वीकृि गने र िरु्िस–सनु्त्िली फाउन्त्डेसन र्गदानचौर एकीकृि नरू्ना बस्िी 
पनुर्निर्ािण िथा पयिटन प्रवद्धिन कायिक्रर्का हकर्ा लाभग्राहीहरुले दोहोरो सषु्ट्रविा नपाउने गरी गैरसरकारी सिंस्था 
पररचालन सम्बन्त्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ र पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ अनसुार एकीकृि बस्िी 
ष्ट्रवकास गने गरी प्राप्त प्रस्िावहरु स्वीकृि गने । 

– 
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प्रस्िाव निं. ४ प्रार्िकरणका कर्िचारीहरुका लार्ग प्रोत्साहन भत रा सम्बन्त्िर्ा । 

र्नणिय : अथि र्न्त्रालय बिेट िथा कायिक्रर् र्हाशाखाको च.निं. ६०९ र्र्र्ि २०७३।१२।२२ को परबाट 
प्रार्िकरणर्ा कायिरि स्थायी दरबन्त्दीका र्निार्िी कर्िचारीहरुलाई बढीर्ा ५० प्रर्िशि सम्र् प्रोत्साहन भत रा 
उपलब्ि गराउन र्श्वन्त्रपररषदर्ा प्रस्िाव लाग सहर्र्ि प्राप्त भएको । 

   भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािण गने सम्बन्त्िी ऐन, २०७२ को दफा १४(६) र्ा कायिकारी सर्र्र्िले 
नेपाल सरकारबाट उपलब्ि गराईएका कर्िचारीहरुलाइ थप सषु्ट्रविा उपलब्ि गराउन सक्न े व्यवस्था रहेको । 
अिः अथि र्न्त्रालयबाट ५० प्रर्िशिसम्र् प्रोत्साहन भत रा उपलब्ि गराउने सम्बन्त्िी व्यहोराको पर कायिकारी 
सर्र्र्ि पनु छलफलका लार्ग प्रस्िाव पेश भएको । 

– 
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१. र्निी आवास पनुर्निर्ािण अनदुानको लार्ग लाभग्राही छनौट र्ापदण्डबाट सरे्ि छनौट भई सिंघीय र्ार्र्ला िथा 
स्थानीय ष्ट्रवकास र्न्त्रालयको केन्त्रीय आयोिना कायािन्त्वयन इकाईबाट MIS प्रणाली अनरुुप र्सफाररश भई आएका 
१७६ गा.ष्ट्रव.स. र त्यसपर्छ सोही प्रष्ट्रक्रया  अनसुार र्सफाररश भई आएका ५६ गा.ष्ट्रव.स.का सरे्ि गरी िम्र्ा 
२३२ गा.ष्ट्रव.स. का २३२२१७ िना लाभग्राहीहरुको नार्ावली स्वीकृि गरी प्रकाशनका लार्ग सिंघीय र्ार्र्ला 
िथा स्थानीय ष्ट्रवकास र्न्त्रालयको केन्त्रीय आयोिना कायािन्त्वयन इकाईर्ा पठाउने र्नणिय गररयो । 

कायािन्त्वयन भइसकेको  

 

 

 

 

 

 

 

२. पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना सम्बन्त्िी कायिका लार्ग ष्ट्रवर्भन्न साझेदार सिंस्थाबाट प्राप्त पररयोिना प्रस्िावहरुर्ा 
पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्त्िी कायिष्ट्रविी, २०७२ को दफा ९ )६ (
बर्ोश्विर्को र्सफाररश सर्र्र्िको  प्रस्िावको व्यहोरा खण्डर्ा उश्वल्लश्वखि र्र्र्िर्ा र्सफाररश गरेका देहायबर्ोश्विर्का 

प्रस्िावहरु स्वीकृि गने र्नणिय गररयो । 

क. र्र्र्ि २०७३।०२।०३ गिे र्सफाररश भएका २७ वटा प्रस्िावहरु 

ख. र्र्र्ि २०७३।०२।०४ गिे र्सफाररश भएका १० वटा प्रस्िावहरु 

ग. र्र्र्ि २०७३।०२।०५ गिे र्सफाररश भएका १३ वटा प्रस्िावहरु 

घ. र्र्र्ि २०७३।०२।०६ गिे र्सफाररश भएका १६ वटा प्रस्िावहरु 

ङ. र्र्र्ि २०७३।०२।०११ गिे र्सफाररश भएका १२ वटा प्रस्िावहरु 

च. र्र्र्ि २०७३।०२।२० गिे र्सफाररश भएका २१ वटा प्रस्िावहरु 

कायािन्त्वयन भइसकेको  
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१) पनुर्निर्ािण कोष व्यवस्थापन िथा सिंचालन कायिष्ट्रवर्िको र्स्यौदा सम्बन्त्िर्ा छलफल हुाँदा यसर्ा अथि र्न्त्रालय 
लगायि सम्बद्ध र्नकायहरुसाँग छलफल गरी राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण स्थापनाको प्रस्िावनासाँग र्र्ल्ने गरी 
अको बैठकर्ा पेश गने र्नणिय गररयो । 

 

 

 

 

 

कायािन्त्वयन भइसकेको  

 

 

 

२) िार्लर् सिंचालन िथा व्यवस्थापन र्नदेश्वशकाको र्स्यौदा सम्बन्त्िर्ा बैठकर्ा छलफल हुाँदा कर्िपय ष्ट्रवषयहरु 
पररर्ाििन गनुि पने देश्वखएको हुाँदा देहाय अनसुारको सर्र्र्िको अध्ययन गरी पररर्ाििन सष्ट्रहि स्वीकृर्िको लार्ग 
अको बैठकर्ा पेश गने र्नणिय गररयो । 

डा. ष्ट्रवष्णबुहादरु भण्डारी, कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य   – सिंयोिक 

डा. चन्त्रबहादरु शे्रष्ठ, कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य   – सदस्य 

श्री िनादिन गरुागाईं, सहसश्वचव राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण  –सदस्य 

श्री रार्दत र पाण्डेय, उपसश्वचव, राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण  –सदस्य सश्वचव 

कायािन्त्वयन भइसकेको  
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३) प्रस्िाव निं. ३ का सम्बन्त्िर्ा छलफल भयो । काठर्ाडौ उपत्यकाका ३ र बााँकी प्रभाष्ट्रवि र  कर् प्रभाष्ट्रवि 
१७ वटा श्विल्लाहरुर्ा भकूम्प प्रभाष्ट्रवि लाभग्राही सवेक्षण शरुु गने सम्बन्त्िर्ा देहाय अनसुार गने गरी 
Verification Model बाट सवेक्षण शरुु गने र्नणिय गररयो । 

१) भकूम्प ष्ट्रपर्डि पररचय पर, रु .१५,०००।– प्राप्त गरेका र राहि िथा न्त्यानो कपडा प्राप्त गरेका भकूम्प 
ष्ट्रपर्डिहरुको सूश्वचर्ा सर्ावेश गने ।  

२) भकूम्प ष्ट्रपर्डि पररचय पर प्राप्त गरेका िर राहि र न्त्यानो कपडा प्राप्त नगरेका िी र्ध्ये कुनै एक र्ार प्राप्त 
गरेको भएर्ा आवश्यक िााँच गरी उपयिु देश्वखएर्ा सूचीर्ा सर्ावेश गने। 

३) भकूम्प ष्ट्रपर्डि पररचय पर प्राप्त नगरेका कुनै भकूम्प ष्ट्रपर्डि छुटेका भएर्ा सावििर्नक सूचना प्रवाह गरी गनुासो 
दिाि गराउने र दिाि हनु आएका र्नवेदनहरु छानष्ट्रवन गरी उपयिु देश्वखएर्ा भकूम्प ष्ट्रपर्डिहरुलाई सूचीर्ा सर्ावेश 
गरी सवेक्षण प्रष्ट्रक्रया अगार्ड बढाउने र्नणिय गररयो । 

कायािन्त्वयन भइसकेको  
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१)  हालसम्र् राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणबाट भएका कायिहरुको कायि प्रगर्ि र ित्कालीन कायि योिना प्रस्िाव 
स्वीकृि गरी र्र्र्ि २०७३।०३।१० र्ा हनुे र्नदेशक सर्र्र्िर्ा पेश गने र्नणिय गररयो । 

कायािन्त्वयन भइसकेको  

 

 

२) बषु्ट्रढगण्डकी आयोिना अन्त्िगिि डवुान क्षेरर्ा पने लाभग्राही पररवारलाई अनदुान ददने सम्बन्त्िर्ा आवश्यक 
र्नणियका लार्ग र्नदेशक सर्र्र्िर्ा प्रस्िाव पेश गने र्नणिय गररयो । 

कायािन्त्वयन भइसकेको  

 

 

३) प्रस्िाव निं. ३  र्ा रहेको गनुासो व्यवस्थापन कायिष्ट्रवर्िर्ा आवश्यक पररर्ाििन गरी आगार्ी र्नदेशक सर्र्र्िको 
बैठकर्ा पेश गने र्नणिय गररयो । 

कायािन्त्वयन भइसकेको  

 

 

४) पनुर्निर्ािण कोष व्यवस्थापन िथा सञ्चालन कायिष्ट्रवर्िर्ा आवश्यक पररर्ाििन गरी कायािन्त्वयनका लार्ग स्वीकृि गने 
र्नणिय गररयो । 

कायािन्त्वयन भइसकेको  
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१) गनुासो व्यवस्थापन कायिष्ट्रवर्ि सम्बन्त्िर्ा कायिकारी सर्र्र्िको र्र्र्ि २०७३।०३।०९ को बैठकर्ा छलफल 
भई र्नदेशक सर्र्र्िर्ा पेश भएकोर्ा र्नदेशक सर्र्र्िको २०७३।०३।१० गिेको बैठकले प्रस्ििु कायिष्ट्रवर्ि 
कायिकारी सर्र्र्िले नै छलफल गरी स्वीकृि गनि सक्न ेभकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्त्िी ऐन, 

२०७२ को दफा ३१ र्ा व्यवस्था भएको हुाँदा कायिकारी सर्र्र्िर्ा नै र्नणियका लार्ग ष्ट्रफिाि पठाउने र्नणिय 
भएअनसुार आिको बैठकबाट र्नणियाथि पेश हनु आएका गनुासो व्यवस्थापन कायिष्ट्रवर्ि, २०७३ लाईि पररर्ाििन 
सष्ट्रहि स्वीकृि गने र्नणिय गररयो । 

– 

 

२) भकूम्प प्रभाष्ट्रवि क्षेरर्ा रहेका ९ श्विल्लाहरु (रारे्छाप, िाददङ्ग, नवुाकोट, र्सन्त्िपुाल्चोक, काभ्रपेलाञ्चोक, गोरखा, रसवुा, 
दोलखा र ओखलढुङ्गा) को ११७ स्थानको भौगर्भिक अध्ययन गरी खानी िथा भगूभि ष्ट्रवभागबाट ियार पाररएको 
भौगर्भिक अध्ययन प्रर्िवेदनको सम्बन्त्िर्ा देहाय अनसुार गने र्नणिय गररयो । 

क) भौगर्भिक अध्ययन प्रर्िवेदनले औलँ्याएका िोश्वखर्यिु बस्िीहरुको सूची सिंलग्न गरी िोश्वखर्र्ा रहेका भकूम्प 
प्रभाष्ट्रवि बस्िीहरुर्ा वषाििको सर्यर्ा आउन सक्ने प्राकृर्िक ष्ट्रवपद् र गनुिपने व्यवस्थापन सम्बन्त्िर्ा आवश्यक 
पूवि ियारी सष्ट्रहिको व्यवस्था र्र्लाउन गहृ र्न्त्रालय केन्त्रीय दैवी प्रकोप उद्दार सर्र्र्िर्ा लेखी पठाउने । 

ख) बस्िी सानुिपने र्सफाररश भएका िोश्वखर्यिु बस्िीहरुर्ा आवास अनदुान सम्झौिा नगने र सम्झौिा भइसकेको भए 
सम्बश्वन्त्िि श्विल्ला ष्ट्रवकास सर्र्र्िलाई पर लेखी भिुानी रोक्का राख्न लगाउने र सो ठाउाँर्ा आवास वा अन्त्य स्थायी 
सिंरचना बनाउन अनरु्र्ि नददने । 

ग) िोश्वखर्यिु बस्िीहरुर्ा बसोबास गरररहेका िनिालाई सरुश्वक्षि स्थानर्ा स्थानान्त्िरणको लार्ग अध्ययन गरी बस्िी 
ष्ट्रवकास योिनाको प्रस्िाव पेश गनि सहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालयलाई लेखी पठाउने । 

कायािन्त्वयन भइसकेको  

 

३) िोश्वखर्यिु बस्िीहरुको भौगर्भिक अध्ययन गने सम्बन्त्िर्ा हालसम्र् ११७ स्थानको र्ार प्रारश्वम्भक प्रर्िवेदन प्राप्त 
भएको र यो ष्ट्रवषय ज्यादै सिंवेदनशील रहेकोले थप भौगर्भिक अध्ययनका सम्बन्त्िर्ा चालू आ.व. र्ा गनि सष्ट्रकने 
कायिक्रर्का लार्ग कायिक्रर् र लागि अनरु्ान पेश गनि र चालू आ.व. ०७२÷०७३ र्ा गनि नसष्ट्रकने कायिक्रर्हरु 
आगार्ी आ.व. र्ा गने गरी कायिक्रर् बनाई शीघ्र पेश गनि खानी िथा भगूभि ष्ट्रवभागर्ा लेखी पठाउने । 

कायािन्त्वयन भइसकेको  

 

४) केन्त्रीय ि्यािंक ष्ट्रवभागबाट भएको भकूम्प अर्ि प्रभाष्ट्रवि ११ श्विल्लाको घरिूरी सवेक्षणको क्रर्र्ा रटुीहरु रहेको 
भनी गनुासाहरु प्राप्त भएको सम्बन्त्िर्ा रटुीहरु भएको भए के कसरी सम्बोिन गनि उपयिु हनु्त्छ भन्ने सम्बन्त्िर्ा 
केन्त्रीय ि्यािंक ष्ट्रवभागबाट राय र्लने र बााँकी श्विल्लाहरुर्ा गररने सवेक्षणलाई रषु्ट्रटरष्ट्रहि बनाउनका लार्ग 
आवश्यक व्यवस्था र्र्लाउन उि ष्ट्रवभागलाई र्नदेशन ददने । 

कायािन्त्वयन भइसकेको  
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५) ष्ट्रवर्भन्न श्विल्लाहरुर्ा हाल भइरहेको अनदुान सम्झौिा कायिका लार्ग सम्बश्वन्त्िि गा.ष्ट्रव.स., श्वि.ष्ट्रव.स. र केन्त्रीय 

आयोिना कायािन्त्वयन इकाईर्ा आवश्यक पने िनशश्विका सम्बन्त्िर्ा CLPIU एविं सिंवद्ध श्वि.ष्ट्रव.स. DLPIU बाट 
प्राप्त र्ाग बर्ोश्विर् DFID को सहयोगर्ा UHOPS र्ाफि ि प्राप्त हनुे प्राष्ट्रवर्िक सहयोग अन्त्िगिि सिंवद्ध श्वि.ष्ट्रव.स. 
DLPIU साँग सर्न्त्वय र सहर्र्िर्ा िनशश्वि व्यवस्था र्र्लाउन केन्त्रीय आयोिना कायािन्त्वयन इकाईलाई लेखी 
पठाउने र्नणिय गररयो 

कायािन्त्वयन भइसकेको  
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१  (कायिकारी सर्र्र्िको सरौं बैठकले भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाहरुको पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना सम्बन्त्िी िार्लर् 
सिंचालन िथा व्यवस्थापन र्नदेश्वशका, २०७३ को र्स्यौदा अध्ययन गरी पररर्ाििन सष्ट्रहि पेश गनि कायिकारी 
सर्र्र्ि सदस्य डा. ष्ट्रवष्ण ुवहादरु भण्डारीको सिंयोिकत्वर्ा सर्र्र्ि गठन गररएकोर्ा उि सर्र्र्िले छलफल गरी 
ियार गरेको िार्लर् सञ्चालन िथा व्यवस्थापन र्नदेश्वशका, २०७३ लाई  पररर्ाििन सष्ट्रहि स्वीकृि गने र्नणिय 
गररयो । 

२) भकूम्पवाट क्षर्ि भएका र्निी आवास पनुर्निर्ािणका लार्ग लाभग्राहीहरुलाई अनदुान ष्ट्रविरण गदाि लाभग्राहीको 
देहायअनसुारको ष्ट्रववरण फरक परेर्ा देहायअनसुार गने र्नणिय गररयो । 

क) लाभग्राही स्विंय उपश्वस्थि नभई आफ्नो प्रर्िर्नर्ि (Nominee) लाई र्िुरीनार्ा ददई अनदुान  सम्झौिा भएको भए 
सोको ष्ट्रववरण खोली सम्बश्वन्त्िि गा.ष्ट्रव.स. वा न.पा.ले श्विल्ला ष्ट्रवकास  सर्र्र्िर्ा पठाउने । 

ख) श्विल्ला ष्ट्रवकास सर्र्र्िले त्यस्िा व्यश्विहरुका नार्र्ा खािा खोर्लददन सम्बश्वन्त्िि बैंकलाई पराचार  गने र बैंकले 
पर्न सोही बर्ोश्विर् खािा खोली अनदुान भिुानी हनुे आिार ियार गने । 

ग) श्विल्ला ष्ट्रवकास सर्र्र्िले अनदुान भिुानीका लार्ग कोष िथा लेखा र्नयन्त्रक कायािलयर्ा भिुानी  आदेशसाथ 
अनदुान सम्झौिा गरेका लाभग्राहीहरुको ष्ट्रववरणर्ा रू्ल लाभग्राहीको नार् सर्ावेश गरी कैष्ट्रफयिर्ा अनदुान 
सम्झौिा गने प्रर्िर्नर्िको नार् उल्लेख गरी प्रर्िर्नर्िको नार्र्ा रहेको बैंक 0खािार्ा रकर् िम्र्ा हनुे गरी लेखी 
पठाउने । 

घ) कोष िथा लेखा र्नयन्त्रक कायािलयले ष्ट्रववरण र्भडान गदाि रू्ल लाभग्राहीको ष्ट्रववरण र्भडान  भएर्ा वदुााँ निं. (ग) 
बर्ोश्विर्को प्रर्िर्नर्िको खािार्ा रकर् िम्र्ा हनुे गरी सम्बश्वन्त्िि बैंकको नार्र्ा चेक िारी गररददने । साथै, 

भिुानी पाउने लाभग्राहीको अर्भलेखर्ा रू्ल लाभग्राहीको नार् नै उल्लेख गने । 

ङ) अनदुान सम्झौिा परर्ा उल्लेश्वखि लाभग्राहीको नार् नारे्सी, िीनपसु्िे र Unique ID लाई सिंघीय र्ार्र्ला िथा 
स्थानीय ष्ट्रवकास र्न्त्रालय केश्वन्त्रय आयोिना कायािन्त्वयन ईकाइले श्विल्लार्ा उपलब्ि गराएको लाभग्राहीको नार् 
नारे्सी, िीनपसु्िे र Unique ID साँग र्भडान गदाि सार्ान्त्य रटुी (िस्िै, लाभग्राहीको शरुुको नार् वा वीचको नार् 
वा थर, वा ठेगाना, वा नागररकिा नम्बर वा नागररकिा िारी भएको श्विल्ला वा िारी र्र्र्ि वा िन्त्र् र्र्र्ि वा वाव ु
वा वािेको नार्,थर वा ससरुा वा पर्िको नार्, थर आददर्ा सार्ान्त्य रटुी) देश्वखई अन्त्य ष्ट्रववरण र्भडान भएर्ा 
अनदुान सम्झौिा परर्ा उश्वल्लश्वखि ष्ट्रववरणलाई आर्िकाररक ष्ट्रववरण र्ान्ने ।  

च) श्विल्ला ष्ट्रवकास सर्र्र्िले त्यस्िा लाभग्राहीहरुको ष्ट्रववरण ियार गरी रटुी सच्याउन र्सफाररश सष्ट्रहि सिंघीय 
र्ार्र्ला िथा स्थानीय ष्ट्रवकास र्न्त्रालयको केन्त्रीय आयोिना कायािन्त्वयन इकाई र राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणर्ा 
लेखी पठाउने ।  

छ) यसरी प्राप्त ष्ट्रववरणका आिारर्ा प्रार्िकरणले LMBIS र्ा सरे्ि ष्ट्रववरण सच्याई एकल खािा कोष प्रणालीर्ा 
सरे्ि सो ष्ट्रववरण अद्यावर्िक गनि अथि र्न्त्रालयलाई लेखी पठाउने । साथै सम्बश्वन्त्िि बैंकको केन्त्रीय 
कायािलयलाई सोही ष्ट्रववरण बर्ोश्विर् खािा खोर्लददन लेखी पठाउने ।  

ि) बुिंदा निं. (ङ) बाहेकको अवस्था परी नार् नारे्शी नर्भडेर्ा सम्बश्वन्त्िि गा.ष्ट्रव.स. वा न.पा.वाट सििर्र्न र्चुलु्का 
गराई श्विल्लास्िरीय गनुासो सनुवुाई सर्र्र्िबाट ठहर भए बर्ोश्विर् रषु्ट्रट सच्याउन (बुिंदा निं.(च) बर्ोश्विर्) लेश्वख 

 

 

 

 

 

कायािन्त्वयन भइसकेको  
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३) भकूम्पबाट क्षर्िग्रस्ि भएका र्निी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण सम्बन्त्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ को ५(२) 
अनसुार अन्त्य स्वदेशी वा ष्ट्रवदेशी सिंघ सिंस्थाको सहयोगर्ा आवास भवन र्नर्ािणका लार्ग अनदुान वा र्निी आवास 
भवन नै प्राप्त गरेको लाभग्राही िथा भकूम्प ष्ट्रपर्डिलाई यस कायिष्ट्रवर्ि बर्ोश्विर्को दईु लाख रुपैया अनदुान, 

सहरु्लयि किाि एिंव भकूम्प ष्ट्रपर्डि ष्ट्रवशेष आवास किाि उपलब्ि गराउने छैन भन्ने व्यवस्था भएकोर्ा सो 
व्यवस्थार्ा र्नम्नर्लश्वखि अनसुार सिंशोिन गने र्नणिय गररयो ।  

सिंशोर्िि व्यवस्था  दफा ५(२) 
  अन्त्य स्वदेशी वा ष्ट्रवदेशी सिंघ सिंस्थाको सहयोगर्ा आवास भवन र्नर्ािणका लार्ग अनदुान वा र्निी आवास भवन नै 

प्राप्त गरेको लाभग्राही िथा भकूम्प ष्ट्रपर्डिलाई यस कायिष्ट्रवर्ि बर्ोश्विर्को दईु लाख रुपैया अनदुान, सहरु्लयि 
उपलब्ि गराउने छैन । 

– 
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१) कायिकारी सर्र्र्िर्ा स्वीकृर्िको लार्ग पेश भएको पनुर्निर्ािण सार्दुायीक सर्र्र्ि सम्बन्त्िी र्नदेश्वशका, २०७३ लाई 
पररर्ाििन  सष्ट्रहि स्वीकृि गने र्नणिय गररयो । 

–  

 

 

 

 

२) गनुासो व्यवस्थापन सम्बन्त्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७३ अनसुार केन्त्रीय गनुासो सनुवुाई सर्र्र्िको सिंयोिकर्ा कायिकारी 
सर्र्र्ि सदस्य डा. ष्ट्रवष्णबुहादरु भण्डारीलाई िोक्ने र्नणिय गररयो । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  
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३) भकूम्पबाट क्षर्िग्रस्ि भएका र्निी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण सम्बन्त्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ र्ा 
देहायअनसुार सिंशोिन गने र्नणिय गररयो । 

क्र.सिं सिंशोर्िि 
दफा 

हालको व्यवस्था सिंशोर्िि व्यवस्था कारण 

१ २ (ि) “स्थानीय र्नकाय 
भन्नाले गााँउ ष्ट्रवकास 
सर्र्र्ि, नगरपार्लका, 
उप–र्हानगरपार्लका र 
र्हानगरपार्लकाहरु 
सम्झन ुपदिछ ।” 

   स्थानीय र्नकाय भन्नाले गााँउ 
ष्ट्रवकास सर्र्र्ि, नगरपार्लका,    
उप–र्हानगरपार्लका र 
र्हानगरपार्लकाहरु सम्झन ुपदिछ 
। र सो शब्दले ष्ट्रवषय वा प्रसङ्ग 
अनसुार नगरपार्लका, 
उपर्हानगरपार्लका अन्त्िगििका 
वडा कायािलयहरुलाई सरे्ि 
िनाउने छ । 

आवास अनुर्दान र वविरणमा 
गा.वव.स. सचिवसरह 
नगरपालिकाहरुका वडा 
सचिवहरुिाई अचिकार र कितव्य 
प्रर्दान गने । 

 

–  
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अनसूुची ७ 

र्र्र्ि २०७३ असौि १४ गिे सम्र् ष्ट्रविरण भएको आवास अनदुानको प्रगर्ि ष्ट्रववरण 

 




