२०७६/०१/१०
प्रेस विऻप्तत

२०७२ सार िैशाख १२ गतेको बक
ू म्ऩ य त्मसऩछिका ऩयकम्ऩहरुरे ऩम
ु ााएको ऺछतको
ऩन
ु छनाभााण य ऩन
ु र्सथााऩनाभा हाभीरे हाससर गये का उऩरब्धीहरु य िताभान अिर्सथाका

सम्फन्धभा जानकायी ददन आमोप्जत ऩत्रकाय सम्भेरनभा उऩप्र्सथत हुनु बएकोभा महाॉहरुराई
हाददा क र्सिागत गना चाहन्िु । ऩुनछनाभााण य ऩुनर्सथााऩनाको ऺेत्रभा महाॉहरुरे आ–आफ्नो
ऺेत्रभापात ऩुमााउनु बएको सहमोगको प्रशॊसा गदै आगाभी ददनभा ऩछन भहत्िऩूणा बूसभका
छनिााह गनह
ुा ु ने विश्िास सरएको िु ।

ऩुनछनाभााण य ऩुनस्र्थाऩनाभा हाभीरे बूकम्ऩऩीडित व्मप्तत, र्सथानीम सभुदाम, नागरयक सभाज,
गैयसयकायी सॊर्सथा, विसबन्न सॊघ/सॊर्सथा, अन्तयााप्रिम सभुदाम एिॊ सयकायी छनकामहरुसॉग

सहकामा, सभन्िम य सहजीकयण गदै आिश्मकता अनुसाय उनीहरुराई ऩरयचारन गने नीछत
अिरम्फन गये का थथमौं । मो हाभीरे अऩनाएको ऩन
ु छनाभााण य ऩुनर्सथााऩनाको भौसरक शैरी हो
।

ऩुनछनाभााणभा

हाससर

गये का

ऩरयणाभहरुरे

याप्रिम

ऩुनछनाभााण

प्राथधकयणरे

सरएको

ऩुनछनाभााणको अिधायणा य दृप्रिकोण सही ि बन्ने प्रभाणीत गये का िन ् ।
हाभीरे छनजी आिास, शैक्षऺक सॊर्सथा, र्सिार्स्म सॊर्सथा, ऩुयाताप्त्िक सम्ऩदा, सुयऺा छनकामका
बिन, सयकायी बिन, सिक, खानेऩानी जर्सता सॊयचनाहरुको ऩुनछनाभााणराई प्राथसभकताभा
याखेय कामा अछघ फढाएका थथमौं । त्मसभध्मे छनजी आिासको ऩुनछनाभााणराई सफैबन्दा केन्र

विन्दभ
ु ा याखेय काभ गमौं । छनजी आिास ऩन
ु छनाभााणभा सभग्रभा ८० प्रछतशत उऩरब्धी
हाससर गये का िौं अथाात अनुदान सम्झौता गये का ७,६२,३०७ घय ऩरयिाय भध्मे ६,१२,९३५ घय

ऩरयिाय ऩुनछनाभााणको प्रक्रिमाभा हुनुहुन्ि । जसभध्मे ५० प्रछतशत अथाात ३,८२,२७७ ऩरयिायरे
घय ऩुनछनाभााण सम्ऩन्न गयी आ–आफ्नो घयसबत्र प्रिेश गरयसतनु बएको ि बने ३० प्रछतशत
अथाात २,३०,६५८ ऩरयिाय घय ऩुनछनाभााणका िभभा हुनुहुन्ि ।

जोखखभभा ऩये का िगा य असुयक्षऺत र्सथानभा यहे का ऩरयिायराई सुयक्षऺत र्सथानभा जग्गा

उऩरब्ध गयाउने व्मिर्सथा सभराएका िौं । त्मर्सतै बूसभहीन, र्सििासी रगामतको सभर्समा ऩछन

सभाधान गदै िौं । जनताफाि आएका अथधकाॊश गन
ु ासो सम्फोधन गये का िौं । अप्न्तभ
ऩिकको गन
ु ासो सन्
ु ने िभभा र्सथानीम तहसॉगको सभन्िमभा सिेऺण गरययहे का िौं । हाभीरे

सरु
ु दे खख बन्दै आएका थथमौं – सयकायरे घय फनाइददने होइन, सम्फप्न्धत घयधनीको र्सिासभत्ि

य अऩनत्िभा फन्ने हो । त्मसभा सयकायरे आथथाक य प्राविथधक सहमोगको िाताियण
सभराइददने हो । आजका ददनसम्भ आइऩग्ु दा मस प्रकृमारे ठूरो भात्राभा घय फन्ने अिर्सथा
ससजाना बएको ि ।

अफ भ विद्मारम सशऺाभा बएका उऩरब्धीहरुफाये जानकायी ददन चाहन्िु । बूकम्ऩफाि ७,५५३

विद्मारम ऺछत बएकोभा छनभााण सम्ऩन्न य छनभााणाधीन गयी ८३ प्रछतशत प्रगछत हाससर

गये का िौं, जसभा ५९ प्रछतशत अथाात ४,४७६ को ऩन
ु छनाभााण सम्ऩन्न बइसकेको ि बने
१,७७२ विद्मारम ऩन
ु छनाभााणको िभभा िन ् ।

मर्सतै र्सिार्स्म सॊर्सथा ऩन
ु छनाभााणतपा सभग्रभा ६६ प्रछतशत उऩरब्धी हाससर गये का िाॊैै,

जसभा ५४ प्रछतशत अथाात ६४३ को ऩन
ु छनाभााण सम्ऩन्न गये का िौं बने १२ प्रछतशत अथाात
१४५ ऩन
ु छनाभााणको िभभा िन ् ।

ऩयु ाताप्त्िक भहत्िको सम्ऩदा ऩन
ु छनाभााणभा बक
ू म्ऩ अछत प्रबावित प्जल्राभा हाभीरे ५९

प्रछतशत उऩरब्धी हाससर गये का िौं, जसभा २२४ ििा अथाात ३० प्रछतशत ऩन
ु छनभााण सम्ऩन्न

बएका िन ् बने २२१ ििा अथाात २९ प्रछतशत ऩुनछनाभााणको िभभा िन ् । मसको
करात्भकताको जगेनाा, प्राचीन छनभााण साभग्रीको प्रमोग य र्सथानीम सभुदामको दै छनक
जीिनसॉग मसको सम्फन्ध रगामतका भुद्दारे सम्ऩदा ऩुनछनाभााणको कामा सफैबन्दा जदिर य

धेयै सभम राग्ने हुन्ि । तैऩछन ऩुनछनाभााणका िभभा उठे का भुद्दाहरुराई सम्फोधन गदै
यानीऩाखेयी, धयहया, कारठभण्िऩ रगामत काठभािौं उऩत्मका सबत्रका सातििै विश्ि सम्ऩदा
ऺेत्रका सम्ऩदाहरुको ऩुनछनाभााण रत
ु गछतभा अछघ फढाइएको ि । गुम्फाहरु ऩुनछनाभााणको
राथग कामाविथध तम गयी डिजाइन कामा बइयहेको ि । केही सभमऩछि गुम्फाहरुको ऩछन
ऩुनछनाभााण सुरु गनेिौं ।

सुयऺा छनकामका बिनहरुको ऩुनछनाभााणभा ५६ प्रछतशत प्रगछत बएको ि, जसभा ३८ प्रछतशत
अथाात १४५ को ऩुनछनाभााण सम्ऩन्न बएको ि बने १८ प्रछतशत अथाात ७१

ििा बिन

ऩुनछनाभााणको िभभा िन ् । मर्सतै सयकायी बिनको ऩुनछनाभााणभा ९८ प्रछतशत उऩरब्धी गये का

िौं, जसभा ६३ प्रछतशतको ऩुनछनाभााण सम्ऩन्न बइसकेको ि बने ३५ प्रछतशत ऩुनछनाभााणको
िभभा िन ् । बूकम्ऩफाि ऺछत बएका सिक, खानेऩानी रगामतका सॊयचनाहरुको ऩछन
ऩुनछनाभााण गने/गयाउने कामा बैयहे को ि ।

सभग्रभा हे दाा गोयखा बूकम्ऩ ऩश्चात्को ऩुनछनाभााण ऩछिल्रो सभमभा रत
ु गछतभा अछघ

फदढयहे को ि । नेऩारको ऩुनछनाभााण कामाको प्रगछतप्रछत अन्तयााप्रिम सभुदामरे गये को प्रशॊसा
य प्रदान गये को सहमोग सह्रानीम ि । कछतऩम दात ृ छनकामरे प्रछतफद्धता गये को बन्दा थऩ

यकभ सहमोग गना थारेका िन ् । हाम्रो ऩुनछनाभााण धेयै दहसाफरे विश्िका राथग नभूनामोग्म य
अनक
ु यणीम फन्दै ि, जन
ु हाभी सफै नेऩारीका राथग गौयिको विषम हो ।

हाभीरे प्रातत गये का उल्रेखखत उऩरब्धीहरु याजनीछतक सॊिभण, सॊविधान छनभााण प्रक्रिमा,

नाकाफन्दी, बक
ू म्ऩ गएको आठ भदहनाऩछि भात्र प्राथधकयणको र्सथाऩना हुन,ु याजनीछतक
अर्सथीयतासॉगै प्राथधकयणको नेतत्ृ ि ऩरयितान रगामतका चन
ु ौतीहरुका फाफजद
ु प्रातत गये का
उऩरब्धीहरु हुन ् ।

अफ भ केही चन
ु ौतीका फाये भा चचाा गना चाहन्िु । ऩन
ु छनाभााण य ऩुनर्सथााऩनाका कामाहरु

सम्ऩन्न गना सफैबन्दा ठूरो चन
ु ौती वित्तीम व्मिर्सथाऩनको दे खखएको ि । ऩुनछनाभााण य
ऩुनर्सथााऩनाको ऩञ्चिषॉम मोजनाभा सभग्र ऩुनछनाभााणका राथग कूर रु.९३८ अफा यकभको

आॊकरन गरयएको थथमो । जस भध्मे आथथाक िषा ०७४/७५ सम्भ कुर रु. १८६ अफा यकभ खचा
बएको ि बने चारू आथथाक िषाभा जम्भा रु.१२३ अफा खचा गने ऩरयभाप्जात रक्ष्म सरइएको ि
।

मर्सतै गयी सयकायको छनमसभत कामािभ, छनजी ऺेत्र य गैसस ऺेत्रफाि करयि रु. २०० अफा
ऩरयचारन हुने अऩेऺा गये का िौं । मस दहसाफरे हाभीराई ऩन
ु छनाभााण कामा सम्ऩन्न गना थऩ
करयि रु. ४२९ अफा यकभ आिश्मक ऩनेि । मसयी ऩन
ु छनाभााणको प्रगछत हाम्रो वित्तीम

व्मिर्सथाऩनभा छनबाय हुने प्र्सथछत दे खा ऩये को ि । मसका राथग हाभी अथाभन्त्रारम य दात ृ
छनकामहरुसॉग सघन िरपरभा जुिेका िौं ।
सॊघीमताको कामाान्िमनका िभभा बएको कभाचायी सभामोजनरे ऩुनछनाभााणभा अनुबिी
कभाचायीहरुराई प्रदे श य र्सथानीम तहभा खिाउनु ऩदाा ऩुनछनाभााणभा असय ऩरययहे को ि ।
मसको व्मिर्सथाऩन हाम्रा राथग अको प्रभुख चन
ु ौती फन्न ऩुगेको ि ।

२०७२ सारको बूकम्ऩरे विनास भात्र गये न, अिसयहरु य सम्बािनाहरु ऩछन ल्मामो । सुयक्षऺत

बौछतक सॊयचनाहरुका साथै विसबन्न ठाउॉ भा सुन्दय फर्सतीहरु फनेका िन ् । छनजी आिास
ऩुनछनाभााण सम्ऩन्न गनेहरुरे जीिीकोऩाजानका थऩ अिसयहरु सभेत भाग गनुा बएको ि ।

बूकम्ऩ ऩीडितहरुराई जीिीकोऩाजानका अिसयहरुसॉग जोड्ने य आथथाक रुऩभा रुऩान्तयण गने
चन
ु ौती ऩछन हाम्रा साभु ि । मसका राथग सहुसरमत ऋणको व्मिर्सथा सभराइएको ि बने
आगाभी िषादेखख विशेष सहमोग कामािभ सञ्चारनभा ल्माइनेि ।
ऩुनछनाभााण य ऩुनर्सथााऩनाको नीछतगत एिॊ कानूनी व्मिर्सथाहरु य छनणामहरुभा हाभी प्ररि िौं ।
नीछतगत रुऩभा दे खा ऩये का सभर्समाहरुराई सम्फोधन गना हाभीरे विशेष ऩहर गरययहे का िौं ।
ती छनणामहरुराई जनर्सतयसम्भ ऩुमााइ कामाान्िमन गये य शतप्रछतशत ऩरयणाभ छनकाल्नु
ऩुनछनाभााणभा सॊरग्न सफै सयोकायिारा ऩऺहरुको साझा दाछमत्ि हो ।

अन्त्मभा, सुरुका ददनदे खख ऩुनछनाभााण य ऩुनर्सथााऩनाभा साथ ददनुहुने बूकम्ऩ ऩीडित दाजुबाइ
दददीफदहनीहरु, र्सथानीम सभुदाम, नागरयक सभाज, विसबन्न सॊघसॊर्सथा, अन्तयााप्रिम सभद
ु ाम,
सयकायी छनकाम, सञ्चायजगत रगामत सफैराई हाददा क धन्मिाद ददन चाहन्िु ।

याप्रिम ऩन
ु छनाभााण प्राथधकयण
ससॊहदयफाय, काठभािौं ।

