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र्र्र्ि : २०७६।०६।३० 

र्न्िव्य 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको आर्थिक वषि २०७५/७६ का गर्िष्ट्रवर्ि र सम्पाददि कार्हरुको 
प्रगर्ि एविं अन्य सूचनार्लुक सार्ाग्रीहरु सरे्टेर वाष्ट्रषिक प्रर्िवेदन प्रकाश्विि गनि लागेकोर्ा खिुी 
लागेको छ । 

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

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

   

     सिुील ज्ञवाली 
 प्रर्खु कायिकारी अर्िकृि 

फोन निं.  01-4211103 

01-4211196 

01-4211469 

01-4211465 

01-4211201 
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र्र्र्ि : २०७६।०६।३० 

र्न्िव्य 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणले आर्थिक बषि २०७५/७६ र्ा सम्पाददि कार्हरुको प्रगर्ि सष्ट्रहि 
िोष्ट्रकएको कायिहरु सम्पादन गदाि आइपरेका सर्स्याहरु र िी सर्स्याहरु सर्ािान गनि भएका 
प्रयासहरु सरे्ि सरे्टेर æवाष्ट्रषिक प्रर्िवेदनÆ प्रकािन गनि लागेकोर्ा खिुी लागेको छ।  

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

यस प्रर्िवेदनर्ा सरकारी, गैरसरकारी िथा र्नजी षतिते्रको सहभार्गिार्ा ष्ट्रवगि ४ वषि देश्वख 
पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपनाको लार्ग गररएको कायिहरु, बजेट व्यवस्थापन, नीर्िगि र्नणियहरु र 
कायािन्वयनको अवस्था लगायिका ष्ट्रवषयवस्िहुरु सरे्ष्ट्रटएका छन ्। पनुर्निर्ािण सम्बन्िी चासो 
राख् ने व्यश्वि, सिंस्था सबैलाई यो प्रकािन उपयोगी हनुछे भने्न आिा र्लएको छु । अन्त्यर्ा, 
वाष्ट्रषिक प्रर्िवेदन प्रकाश्विि गने कायिर्ा सिंलग्न सहसश्वचव श्री र्कुुन्द प्रसाद र्नरौला र ष्ट्रपिाम्बर 
श्विर्र्रे लगायि वहााँहरुसाँग कार् गने सबै सर्हु िथा यसर्ा सहयोग परु् याउने सबैर्ा िन्यवाद 
ददन चाहन्छु ।  

 

 

श्विव हरी िर्ाि 
    सश्वचव 

फोन निं.  01-4211103 

01-4211196 

01-4211469 

01-4211465 

01-4211201 
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भकूम्प प्रभाष्ट्रवि ३२ श्वजल्लाहरु 
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कायिकारी सारािंि 
२०७२ बैिाख १२ गिेको ष्ट्रवनािकारी भकूम्प र त्यसपश्चािका पराकम्पका कारण षतिर्िग्रस्ि 

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

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

सिुासन (व्यवस्थापन िथा सिंचालन ) ऐन, २०६४ को दफा ४१ िथा भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि 
सिंरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्िी ऐन २०७२ को दफा २४(२) बर्ोश्वजर् राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण 
प्रार्िकरणको यो वाष्ट्रषिक प्रर्िवेदन ियार पाररएको हो ।  

प्रार्िकरणको सरुुको अवस्थार्ा भकूम्पबाट बढी षतिर्ि पगेुका व्यश्विगि िथा साविजर्नक 
सिंरचनाहरुको पनुर्निर्ािण गनिको लार्ग श्विषतिा र्न्त्रालय, िहरी ष्ट्रवकास र्न्त्रालय, सिंस्कृर्ि, पयिटन 
िथा नागररक उड्यन र्न्त्रालय र सिंिीय र्ार्र्ला िथा स्थानीय ष्ट्रवकास र्न्त्रालय अन्िगिि 
केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई स्थापना गरी र कर् षतिर्ि पगेुका षेतित्रर्ा सम्वश्वन्िि 
र्न्त्रालय िथा ष्ट्रवभागबाट पनुर्निर्ािणको कायि अगार्ड बढाइएकोर्ा र्र्र्ि २०७४ चैत्र १८ 
गिेको र्नदेिक सर्र्र्िको बाहौं बैठकको र्नणियबाट र्नजी आवास पनुर्निर्ािण, ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािण 
र सरकारी एविं स्वास््य सिंस्थाका भवनहरुको पनुर्निर्ािणको लार्ग प्रार्िकरण अन्िगिि केन्रीय 
आयोजना कायािन्वयन ईकाई अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार,  केन्रीय आयोजना 



ix 

कायािन्वयन ईकाई श्विषतिा र केन्रीय आयोजना कायािन्वयन ईकाई भवन रहने व्यवस्था गरेको छ 
र बााँकी कार् सम्बश्वन्िि र्न्त्रालय िथा ष्ट्रवभागबाट गररन ेव्यवस्था र्र्लाइएको छ ।  

ष्ट्रवस्ििृ िरिरुी सभेषतिणबाट २०७६ आषाढ र्सान्िसम्र् ७ लाख २६ हजार ७ सय ७६ जना 
िरपररवारहरु र गनुासो फछियौटबाट ९९ हजार ८ सय ६५ गरी जम्र्ा ८ लाख २६ हजार ६ 
सय ४१ जना िरिरुीहरु िीन लाख रुपैयााँ र्नजी आवास अनदुान प्राप्त गने सूचीर्ा परेका छन।् 
२०७६ आषाढ र्सान्िसम्र् ७ लाख ६८ हजार ४ सय ६९ लाभग्राही िरिनीहरुसाँग नीश्वज 
आवास अनदुान सम्झौिा गरी ७ लाख ६३ हजार ७ सय ५५ जना िरिनीहरुको बैक खािार्ा 
पष्ट्रहलो ष्ट्रकस्िा बापिको रु. ५० हजार रुपैयााँ जम्र्ा गररएको छ । त्यसैगरी २०७६ आषाढ 
र्सान्िसम्र्र्ा ५ लाख ९१ हजार ४ सय ३८ जना िरिनीहरुलाई दोस्रो ष्ट्रकस्िा बापिको  रु 
१ लाख ५० हजार रुपैँया बैंक खािा र्ाफि ि ष्ट्रविरण गररएको छ भने ४ लाख ५६ हजार २ 
सय ७२ जना िरिनीहरुलाई िेस्रो ष्ट्रकस्िा बापिको रु १ लाख रुपैया बैंक खािा र्ाफि ि 
ष्ट्रविरण गररएको छ ।  

भकूम्पबाट आिंश्विक षतिर्ि भएका र्नजी आवास प्रवलीकरणको लार्ग दईु ष्ट्रकस्िार्ा रु ५० 
हजारको दरले प्रवलीकरण अनदुान ददन ेव्यवस्था रहेको छ । अनदुान सम्झौिा सम्पन्न भएपर्छ 
प्रवलीकरण लाभग्राहीलाई ५० हजार र प्रवलीकरण सम्पन्न गरेपर्छ दोस्रो ष्ट्रकस्िाको ५० हजार 
रकर् ष्ट्रविरण गररनेछ। आ.व. २०७५/७६ को अन्िसम्र् ७१ हजार ४ सय ३३ जना 
प्रवलीकरण लाभग्राही पष्ट्रहचान भएकोर्ा २२ हजार २ सय ५० जनासाँग सम्झौिा गरी २१ 
हजार ८ सय जना प्रवलीकरण लाभग्राहीलाई पष्ट्रहलो ष्ट्रकस्िा बापिको रु. ५० हजार रकर् 
ष्ट्रविरण गररएको छ।  

आ.व. २०७५/७६ को अन्िसम्र् जम्र्ा १०६० बस्िीहरुको भौगर्भिक अध्ययन सम्पन्न 
गररएको छ जसर्ा २८१ वटा बस्िीहरु स्थानान्िरण गनुिपने, ३०७ वटा बस्िीहरुर्ा सरुषतिाका 
उपायहरु अवलम्बन गनुिपने र बााँकी ४७२ वटा बस्िीहरु सरुश्वषतिि रहेको ष्ट्रववरण प्राप्त भएको 
छ । स्थानान्िरण गनुिपने बस्िीका लाभग्राहीहरु आफै अन्यत्र स्थानान्िरण हनु चाहेर्ा जग्गा 
खररदको लार्ग थप रु.२ लाख अनदुान ददन ेव्यवस्था अनसुार २ हजार १ सय ५७ जनाले दईु 
लाख रुपैयााँ अनदुान र्लएका छन ्। 

भकूम्पका कारण कररव ८ सय ९१ वटा परुािाश्वत्वक िथा सािंस्कृर्िक र्हत्व बोकेका 
सम्पदाहरु पूणि रुपर्ा षतिर्िग्रस्ि भएकोर्ा परुाित्व ष्ट्रवभाग र अन्य सम्बश्वन्िि र्नकायबाट आ. व. 
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२०७५/७६ को अन्िसम्र्र्ा ३८० वटा सम्पदाहरुको पनुर्निर्ािण सम्पन्न गररएको छ भने 
१२३ वटाको पनुर्निर्ािण कायि जारी रहेको छ । 

आ.व. २०७५/७६ र्ा िरहरा र रानीपोखरी पनुर्निर्ािणको कायि सरुु भएको छ भन ेर्सिंहदरवार 
पश्वश्चर् लिंङ बाहेकको भागको पनुर्निर्ािण कायि ५० प्रर्ििि सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी 
र्सिंहदरवार पश्वश्चर् लिंङको प्रवलीकरण गने र्नणिय भइ सो कायिको लार्ग खररद कायि भैरहेको  

छ ।  

आ.व. २०७५/७६ र्ा पूणि षतिर्ि भएका थप ५५ वटा सरकारी भवनहरुको नयााँ पनुर्निर्ािण 
कायि सम्पन्न भई आ.व. २०७५/७६ सम्र् ७१ वटा सरकारी भवनको र्नर्ािण कायि सम्पन्न 
भएको छ भने थप ८४ वटा सरकारी भवनहरुको पनुर्निर्ािण कायि िरुु भएको छ । र्र्िि िथा 
प्रवलीकरण कायिक्रर्िफि  २४० वटा सरकारी भवनहरुको र्र्िि िथा प्रवलीकरणको कायि 
सम्पन्न गररएको छ भन े१३ वटाको र्र्िि िथा प्रवलीकरण कायि भैरहेको छ ।  

भकूम्पबाट षतिर्ि भएका ७५५३ ष्ट्रवद्यालयहरुको पनुर्निर्ािण गनुिपने रहेकोर्ा आ.व. २०७५/७६ 
र्ा थप १ हजार २ सय ४७ ष्ट्रवद्यालय भवनहरुको पनुर्निर्ािण कायि सम्पन्न भई हालसम्र् ५ 
हजार ६३ ष्ट्रवद्यालयहरुको पनुर्निर्ािण कायि सम्पन्न भएको छ। त्यसैगरी अन्य १ हजार ५ सय 
१६ वटा ष्ट्रवद्यालयहरुको पनुर्निर्ािण कायि जारी रहेको छ भने ३०३ ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािणको 
लार्ग छनौट कायि सम्पन्न भएको छ। सरुषतिा र्नकायिफि  ३८३ वटा भवन षतिर्ि भएकोर्ा 
आ.व. २०७५/७६ र्ा ९० वटाको पनुर्निर्ािण सम्पन्न भै हालसम्र् १८३ वटा भवनहरुको 
पनुर्निर्ािण कायि सम्पन्न भएको छ ।  

प्रार्िकरणबाट ४५ वटा ग्रार्र्ण सडकहरुको स्िरोन्निी िरुु भएकोर्ा आ.व. २०७५/७६ 
सम्र्र्ा १४ वटाको र्नर्ािण कायि सम्पन्न भएको छ भने बााँकी सडकहरुको र्नर्ािण कायि जारी 
रहेको छ ।   

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

स्कूल, स्वास््य सिंस्था, खानपेानी, जीष्ट्रवकोपाजिन लगायिका हालसम्र् २ सय ३८ वटा गैर 
सरकारी सिंिसिंस्थाहरुको ३ सय वटा पररयोजना प्रस्िावहरु स्वीकृि भएका छन ्। 
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१.  पररचय 

१.१ पषृ्ठभरू्र् 

र्ब. सिं. २०७२ बैिाख १२ गिे िर्नवारका ददन गोरखा श्वजल्लार्ा केन्रर्बन्द ुपारेर गएको ७.६ 
रेक्टर स्केलको ष्ट्रवनािकारी भकूम्पको िक्का र लगतै्त बैिाख २९  र्ा गएको ७.३ रेक्टर स्केल 
लगायिका पराकम्पहरुले नपेालले िेरै जनिनको षतिर्ि व्यहोनुि पर् यो। काठर्ाडौं उपत्यकाका 
ऐर्िहार्सक स्थल र राष्ट्रिय सम्पदा स्थलहरुर्ा षतिर्ि पगेुको छ। यसको ष्ट्रवनािकारी प्रभाव ३१ 
श्वजल्ला सम्र् फैर्लयो।भकूम्प लगतै्त राष्ट्रिय योजना आयोगको अगवुाइर्ा ष्ट्रवपद् पश्चािको 
आवश्यकिा आाँकलन गररयो। अथि र्न्त्रालयले भकूम्पोत्तर पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनका लार्ग 
चाष्ट्रहने रकर् सिंकलन गनि दािा सम्रे्लन गर् यो र ष्ट्रवकास साझेदारहरुबाट कररब रु ४.१ खबि 
बराबरको वचनबद्धिा प्राप्त गर् यो। भकूम्प गएको कररब ९ र्ष्ट्रहना पर्छ २०७२ पौष १० गिे 
प्रार्िकरणको सिंस्थागि स्थापना भयो।प्रार्िकरणले ष्ट्रवपद् पर्छको पनुर्निर्ािण िथा पनुलािभ 
कायिढााँचा ियार गरी र्ब. सिं. २०७३ साल बैिाख ३० र्ा साविजर्नक गर् यो र भकूम्पोत्तर 
पनुर्निर्ािण, पनुस्थािपना र पनुलािभका लार्ग कररब रु. ९ खबि ३८ अबि बराबरको रकर् 
आवश्यक पने अनरु्ान गररयो। 

१.२ भकूम्पबाट भएको षतिर्िको सिंश्वषतिप्त ष्ट्रववरण 

भकूम्पका कारणले ८,७९० जनाले ज्यान गरु्ाए भने २२,३०० भन्दा बढी िाइिे हनु 
पगेु।भकूम्प प्रभाष्ट्रवि ३१ श्वजल्लार्ा गररएको ष्ट्रवस्ििृ िरिरुी सभेषतिणले झण्डै १० लाख र्नजी 
िरर्ा पूणि िथा आिंश्विक षतिर्ि परु् याएको देश्वखयो।  त्यसैगरी २,६५६ सरकारी भवनहरुर्ा ठूलो 
षतिर्ि  र ३,६२२ सरकारी भवनर्ा आिंश्विक रुपर्ा षतिर्ि पगु्न गयो भने ८,६८० वटा 
ष्ट्रवद्यालयहरु िथा दजिनौंको सिंख्यार्ा ष्ट्रविष्ट्रवद्यालयका भवनहरुको पनुर्निर्ािण गनुिपने 
देश्वखयो।नेपालको इर्िहास र सिंस्कृर्ि झल्काउने र पयिटकको आकषिण केन्रको रुपर्ा रहेका 
भकूम्प प्रभाष्ट्रवि ३१ श्वजल्लाका 891 परुािाश्वत्वक सम्पदाहरु, १,320 गमु्बाहरु र १,१९७ 
वटा स्वास््य सिंस्थाहरुको पनुर्निर्ािण गनुिपने देश्वखयो। भकूम्प प्रभाष्ट्रवि  श्वजल्लाहरुर्ा ४,५४५ 
खानेपानी सिंरचनाहरुको र्र्िि सिंभार गनुि पने अवस्था र्सजिना भएको छ  भने  ३ वटा रणनैर्िक 
सडक िथा ५० वटा ग्रार्ीण सडकहरुको पनुर्निर्ािण गनुिपने अवस्था छ। जम्र्ा 1060 वटा 
स्थानर्ा गररएको भौगर्भिक सभेषतिणबाट २८१ वटा वस्िीहरु स्थानान्िरण गनुिपने देश्वखएको छ। 
लाखौ पररवारको जीष्ट्रवकोपाजिनको र्ाध्यर्हरुको पनुस्थािपना गदै सर्दुायको ष्ट्रवपद् उत्थानिीलिा 
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वृष्ट्रद्ध गनि, अझ सरुश्वषतिि र बर्लयो पनुर्निर्ािण गनि िथा सबै षतिर्िग्रस्ि सिंरचनाहरुको पनुर्निर्ािणका 
लार्ग आवश्यक पने १ लाख भन्दा बढी दषति जनिश्विको उत्पादन गनि पयािप्त सीप ष्ट्रवकास 
िार्लर्हरु सञ्चालन गनुिपने अवस्था छ। यी कायिका लार्ग राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणले ष्ट्रवकास 
साझेदारहरु, र्नजी षतिेत्र, गैरसरकारी सिंस्थाहरु, स्थानीय िह, सार्दुाष्ट्रयक सिंस्थाहरु र प्रत्येक 
नेपाली िरपररवारसाँग सहकायि गरेर पनुर्निर्ािणको र्हाअर्भयान चलाइरहेको छ। 

१.३ राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको गठन 

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

१.४ राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको कार्, कििव्य र अर्िकार  

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

क) भकूम्पबाट भएको षतिर्िको यष्ट्रकन गने, गराउने ।  

ख) भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि षतिते्र िोक्नको लार्ग नेपाल सरकारसर्षति र्सफाररि गने ।  

ग) पनुर्निर्ािणको प्राथर्र्किा र्निािरण गने ।  
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ि) पनुर्निर्ािणको लार्ग आवश्यक नीर्ि, योजना, बजेट िथा कायििार्लका सष्ट्रहिको कायिक्रर् 
स्वीकृि गने, 

ङ) पनुर्निर्ािण सम्बन्िी आयोजना स्वीकृि गने । 

च) पनुर्निर्ािण सम्बन्िी कार् गने¸ गराउने ।  

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

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

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

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

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

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

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

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

ि) पनुर्निर्ािणको कार्र्ा सिंलग्न र्नकायको षतिर्िा ष्ट्रवकास गने, गराउने ।  

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

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

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

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

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

१.४ राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको कायिषतिते्र  

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

४. नवुाकोट १८. खोटाङ २९. भोजपरु 
५. रसवुा १९. स्याङजा ३०. िनकुटा 
६. िाददङ्ग २०. पाल्पा ३१. सिंखवुासभा 
७. काभ्रपेलाञ्चोक २१. बाग्लङु  

८. रारे्छाप २२. गलु्र्ी  

९. भिपरु २३. सोलखुमु्ब ु  

१०. ओखलढुङ्गा २४. कास्की  

११. र्सन्िलुी २५. पविि  

१२. लर्लिपरु   

१३. काठर्ाडौँ   

१४. र्कवानपरु   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

२. सिंगठन सिंरचना र िी सिंगठनका कायाित्र्क व्यवस्थाहरु 

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

२ .१.१ राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण परार्िि पररषद्  

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

(क)  प्रिानर्न्त्री अध्यषति 

(ख)  व्यवस्थाष्ट्रपका सिंसदको ष्ट्रवपषतिी दलको नेिा उपाध्यषति 

(ग) प्रिानर्न्त्रीले िोकेका र्न्त्रीहरु सदस्य 

(ि) पूवि प्रिानर्न्त्रीहरु सदस्य 

(ङ) व्यवस्थाष्ट्रपका सिंसदर्ा प्रर्िर्नर्ित्व गने राजनैर्िक दलका प्रर्खुहरु सदस्य 

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

 

 

सदस्य 

(छ) प्रर्खु कायिकारी अर्िकृि सदस्य 

(ज) राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यषति सदस्य 

(झ) नेपाल सरकारको र्खु्य सश्वचव  सदस्य 

(ञ) प्रिानसेनापर्ि, नेपाली सेना सदस्य 
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(ट) नेपाल राि बैंकको गभनिर सदस्य 

(ठ) प्रिानर्न्त्रीले िोकेका नेपाल सरकारका सश्वचवहरु सदस्य 

(ड) प्रहरी र्हार्नररषतिक, नेपाल प्रहरी सदस्य 

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

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

 

सदस्य 

(ि) सश्वचव सदस्य-सश्वचव 

२.१.२ र्नदेिक सर्र्र्ि  

प्रार्िकरणको केन्रीय र्नकायको रुपर्ा कायि गनि देहायबर्ोश्वजर्को र्नदेिक सर्र्र्िको 
व्यवस्था गररएको छ। 

(क) प्रिानर्न्त्री            अध्यषति 

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

 

 

 

 

–उपाध्यषति 

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

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

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

 

 

 

             

– सदस्य 

(ज) सश्वचव  – सदस्य सश्वचव 

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

गराउन देहाय अनसुारको एक कायिकारी सर्र्र्ि रहने व्यवस्था छ । 

(क) प्रर्खु कायिकारी अर्िकृि – अध्यषति 

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

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

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

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

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

२.२  कर्िचारी सम्बन्िी व्यवस्था  

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

२.३ सिंगठन पनुरावलोकन र पनुसंरचनाको आवश्यकिा 
1. र्लुकु सिंिीय राज्य प्रणालीर्ा रुपान्िररि भएको कारण भकूम्पबाट षतिर्िग्रस्ि 

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

 

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

 

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

 

4. खासगरी षतिर्िग्रस्ि अस्पिाल िथा स्वास््य सिंस्थाहरुको पनुर्निर्ािणको कार्ले गर्ि 
र्लन सष्ट्रकरहेको छैन । स्वास््य षतिेत्रका भौर्िक सिंरचनाहरु पनुर्निर्ािणको 
कायािन्वयन िथा सर्न्वयका लार्ग हालसम्र् श्वजल्लास्िरर्ा कुनै सिंरचना स्थाष्ट्रपि 
भएका छैनन ्। अिः श्वजल्लार्ा षतिर्िग्रस्ि स्वास््य सिंस्थाहरुको पनुर्निर्ािण योजना 
कायािन्वयनका लार्ग श्वजम्रे्वार र्नकाय िोष्ट्रकन ुआवश्यक भएकोले । 
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२.४ सिंगठन पनुसिंरचना गदाि भएका पररवििनहरु  

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

 

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

 

३. स्वास््य सिंस्था सम्बन्िी पनुर्निर्ािणको कायि केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई (भवन) 

र्ाफि ि  पनुर्निर्ािण गने र स्वास््यको छुटै्ट कायािन्वयन इकाई नराख् ने व्यवस्था गररएको  

छ ।  

 

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

 

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

छ । िर ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािणर्ा सर्न्वय िथा ष्ट्रवद्यालय र्र्ििर्ा ष्ट्रद्धष्ट्रविा भएकोले 
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र्नदेिक सर्र्र्िको १४ औिं बैठकबाट ११ वटा श्वजल्लार्ा पर्न श्वजल्ला आयोजना 
कायािन्वयन इकाई श्विषतिाको स्थापना गरी ३१ वटै श्वजल्लार्ा ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािणको लार्ग 
श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाई श्विषतिाको स्थापना गररएको छ ।  

 

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

 

 परुािाश्वत्वक सम्पदाको पनुर्निर्ािणको कायि परुाित्व ष्ट्रवभागबाट यथावि ् रुपर्ा 
सम्पादन हनु,े  

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

 ष्ट्रविष्ट्रवद्यालयका षतिर्िग्रस्ि सिंरचनाहरुको र्नर्ािण कायि ष्ट्रविष्ट्रवद्यालय अनदुान 
आयोगबाट गने, 

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

 पिपुर्ि षेतित्रको पनुर्निर्ािण कायि पिपुर्ि षेतित्र ष्ट्रवकास कोष र्ाफि ि गने, 

 नदी र्नयन्त्रणसाँग सम्बश्वन्िि पनुर्निर्ािण/पनुस्थािपना कायि जल उत्पन्न प्रकोप 
र्नयन्त्रण ष्ट्रवभाग र्ाफि ि गने, 

 िरहरा, रानीपोखरी, र्सिंहदरबार जस्िा सााँस्कृर्िक सम्पदाको पनुर्निर्ािण कायि 
प्रार्िकरणले गदै आएको साष्ट्रवकको नीर्ि अनसुार नै गने । 

 

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

र्नदेिक सर्र्र्िको र्र्र्ि २०७४/१२/२० गिे बसेको बैठकबाट स्वीकृि दरबन्दी ष्ट्रववरण 
अनसुार २०७६ भार र्सान्िसम्र् राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको केन्रीय दरबन्दी िेरीज देहाय 
अनसुार रहेको छ ।  

 

िार्लका निं. २.१ प्रार्िकरणको केन्रीय दरबन्दी िेरीज 

 

l;=g= kb gfd >]0fL ;]jf 
;d"x÷ 

pk;d"x 

s]Gb|Lo 

txsf] 

b/aGbL 

kbk"lt{sf] 

cj:yf 
s}lkmot 

kbk"lt{ l/Qm  

1.  ;lrj ljlzi6 g]kfn OlGhlgol/ª OlGhlgol/ª 1 0 1  

2.  ;x ;lrj /f=k=k|yd g]kfn k|zf;g k|zf;g 3 2 1  

3.  ;'=OlGhlgo/ /f=k=k|yd g]kfn OlGhlgol/ª 
l;len÷lj 

P08 cf/ 
1 1 0  

4.  ;'=OlGhlgo/ /f=k=k|yd g]kfn OlGhlgol/ª 
l;len 

÷hg/n 
1 1 0  

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

k|zf;g 
7 7 0  

6.  pk ;lrj /f=k=l4 g]kfn k|zf;g /fhZj k|zf;g 1 1 0  

7.  pk ;lrj /f=k=l4 g]kfn k|zf;g n]vf 1 1 0  

8.  pk ;lrj /f=k=l4 g]kfn Gofo ;/sf/L jlsn 1 1 0  

9.  pk ;lrj /f=k=l4 g]kfn Gofo sfg"g 1 1 0  

10.  l;=l8=O{= /f=k=l4 g]kfn OlGhlgol/ª l;len hg/n 2 2 0  

11.  l;=l8=O{= /f=k=l4 g]kfn OlGhlgol/ª 
l;len lj P08 

cf/ 
2 2 0  

12.  
k|d'v 

k'/ftTj 

clws[t 

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

13.  
k|d'v 

tYof+s 

clws[t 

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

14.  k|d'v gfkL 

clws[t 
/f=k=l4 g]kfn OlGhlgol/ª ;e]{ 1 0 1  

15.  zfvf 

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

;fdfGo 

k|zf;g 
11 13 0 2 al9 

16.  zfvf 

clws[t 
/f=k=t[lto g]kfn k|zf;g n]vf 1 1 0  
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l;=g= kb gfd >]0fL ;]jf 
;d"x÷ 

pk;d"x 

s]Gb|Lo 

txsf] 

b/aGbL 

kbk"lt{sf] 

cj:yf 
s}lkmot 

kbk"lt{ l/Qm  

17.  zfvf 

clws[t 
/f=k=t[lto g]kfn Gofo sfg"g 2 1 1  

18.  tYof+s 

clws[t 
/f=k=t[lto cf=of]=tyf tYof+s tYof+s 1 1 0  

19.  zfvf 

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

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

21.  gfkL 

clws[t 
/f=k=t[lto g]kfn OlGhlgol/ª ;e]{ 2 2 0  

22.  OlGhlgo/ /f=k=t[lto g]kfn OlGhlgol/ª l;len hg/n 7 7 0  

23.  OlGhlgo/ /f=k=t[lto g]kfn OlGhlgol/ª 
l;len lj P08 

cf/ 
2 2 0  

24.  OlGhlgo/ /f=k=t[lto g]kfn OlGhlgol/ª lhof]nf]hL 1 0 1  

25.  k'/ftTj 

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

26.  sDKo'6/ 

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

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

k|yd_ 
g]kfn k|zf;g 

;fdfGo 

k|zf;g 
8 8 0  

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

k|yd_ 
g]kfn k|zf;g n]vf 2 2 0  

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

k|yd_ 
g]kfn Gofo sfg"g 1 0 1  

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

k|yd_ 
g]kfn OlGhlgol/ª ;e]{ 3 4 0 1 al9 

31.  tYof+s 

;xfos 

/f=k=cg+ -

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

32.  sDKo'6/ 

ck/]6/ 

/f=k=cg+ -

k|yd_ 
ljljw  28 28 0 

22 
s/f/ 

६ :yfoL 

33.  
xn'sf 

;jf/L 

rfns 

>]0fL ljlxg   24 23 1 २३ s/f/ 

! :yfoL 

34.  sfof{no 

;xof]uL 
>]0fL ljlxg   29 29 0 

28 
s/f/ 

! :yfoL 
hDdf 151 १४७ ७ ३ al9 
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२.७ केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाईहरुको र्खु्य कायि ष्ट्रववरण 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

२.८ श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाईहरुको र्खु्य कायि ष्ट्रववरण 

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

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

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

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

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

आयोजना कायािन्वयन इकाईसर्षति पेि गने र सरोकारवालाहरुलाई उपलब्ि गराउने ।  
8. श्वजल्लार्भत्रका गनुासो र्लन,े र्नराकरण गने र आवश्यकिा अनसुार व्यवस्थापन गने । 

 

केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाईहरुको सिंरचना 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाईहरु-३  
 

केन्रीय आयोजना कायािन्वयन 
इकाई (श्विषतिा) 

आयोजना र्नदेिक रा.प.प्र-१ 
श्विषतिा प्रिासन 

श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन 
इकाई 

(श्विषतिा)-२०+११=३१ 
उपसश्वचव/िा.अ.-१ श्विषतिा 

प्रिासन 

केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई 

 (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय 
पूवाििार) 

आयोजना प्रर्खु रा.प.प्र-१ र्सर्भल 

 

श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाई 

(अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय 
पूवाििार)-३१ 

उपसश्वचव रा.प.दि.-१ प्र/प्रा. 

केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई 

(भवन) 

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

 

श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाई 

(भवन)-२३ 

र्स.र्ड.ई. रा.प.दि.-१ र्सर्भल/ष्ट्रव एण्ड 
आर 
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केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार) 

को सिंगठन सिंरचना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

क्र.सिं. श्वजल्ला क्र.सिं. श्वजल्ला क्र.सिं. श्वजल्ला 
1.  नवुाकोट 9.  र्सन्िपुाल्चोक 17.  रसवुा 
2.  िाददङ्ग 10.  काभ्रपेलाञ्चोक 18.  भिपरु 
3.  काठर्ाडौँ 11.  ओखलढुिंगा 19.  स्याङ्गजा 
4.  र्सन्िलुी 12.  लर्लिपरु 20.  श्वचिवन 
5.  गोरखा 13.  पविि  
6.  रारे्छाप 14.  सोलखुमु्ब ु
7.  दोलखा 15.  खोटाङ्ग 
8.  र्कवानपरु 16.  िनहुाँ 

 

कुल दरबन्दी :340 

स्थानीय पूवाििार िाखा 
ईश्वन्जर्नयर रा.प.ि.ृ-१ 

र्सर्भल जनरल 

सब ईश्वन्जर्नयर 
रा.प.अनिं.प्र-२ 

आर्थिक प्रिासन िाखा 
लेखा अर्िकृि रा.प.ि.ृ-१ 
लेखापाल रा.प.अनिं.प्र-१ 

श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाई 

(अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार) 
क वगि: २० श्वजल्ला 

उपसश्वचव रा.प.दि.-१ प्र./प्रा. 

भकूम्पीय आवास िथा गमु्बा 
पनुर्निर्ािण िाखा 

ईश्वन्जर्नयर रा.प.ि.ृ-१ 

र्सर्भल/जनरल 

सब ईश्वन्जर्नयर रा.प.अनिं.प्र-१ 

योजना, सार्ाश्वजक पररचालन िथा 
जनिश्वि व्यवस्थापन िाखा 
िाखा अर्िकृि रा.प.ि.ृ-१ 

ना.स.ु रा.प.अनिं.प्र-2 

सार्ाश्वजक पररचालक रा.प.अनिं.प्र-१ 

क.अ. रा.प.अनिं.प्र-2 

ह.स.चा.-१ 

का.स.-2 

योजना अनगुर्न िथा 
जनिश्वि व्यवस्थापन िाखा 

उपसश्वचव रा.प.दि.-१ 

िाखा अर्िकृि-१ 

 

स्थानीय पूवाििार िाखा 
र्स.र्ड.ई. रा.प.दि.-१ 

र्सर्भल/जनरल 

ईश्वन्जर्नयर-४  
सर्ाजिास्त्री-१ 

भकूम्पीय गमु्बा 
पनुर्निर्ािण िाखा 

र्स.र्ड.ई. रा.प.दि.-
१ 

र्सर्भल/जनरल 

ईश्वन्जर्नयर-३  

आर्थिक प्रिासन िाखा 
उपसश्वचव रा.प.दि.-१ 

लेखा 
लेखा अर्िकृि-२ 

 

भकूम्पीय आवास 
पनुर्निर्ािण िाखा 

र्स.र्ड.ई. रा.प.दि.-१ 

र्सर्भल/जनरल 

ईश्वन्जर्नयर-४  
 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण 

केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार) 
स.ुई. रा.प.प्र.-१ र्सर्भल/जनरल 
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श्वजल्ला सिंगठन सिंरचना 
 ख वगि: ८ श्वजल्ला 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

क्र.सिं. श्वजल्ला 
1.  िनकुटा 
2.  नवलपरासी 
3.  सिंखवुासभा 
4.  पाल्पा 
5.  गलु्र्ी 
6.  बाग्लङु्ग 

7.  अिािखााँची 
8.  म्याग्दी 

 

श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाई 

(अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार) 

उपसश्वचव रा.प.दि.-१ प्र./प्रा. 

योजना, अनगुर्न, सर्न्वय िथा 
सूचना व्यवस्थापन िाखा 
िाखा अर्िकृि रा.प.ि.ृ-१ 

ना.स.ु रा.प.अनिं.प्र.-१ 

आर्थिक प्रिासन िाखा 
लेखा अर्िकृि रा.प.ि.ृ-१ 

जनिश्वि व्यवस्थापन, 
सार्ाश्वजक पररचालन िथा आय 

आजिन प्रवद्धिन िाखा 
िाखा अर्िकृि रा.प.ि.ृ-१ 

ना.स.ु रा.प.अनिं.प्र.-१ 
सार्ाश्वजक पररचालक 

रा.प.अनिं.प्र.-१ 
क.अ. रा.प.अनिं.प्र-३ 

ह.स.चा.-१ 

का.स.-३ 

 

 

स्थानीय पूवाििार िाखा 
ईश्वन्जर्नयर रा.प.ि.ृ-१ 

सव ईश्वन्जर्नयर रा.प.अनिं.प्र-१ 

भकूम्पीय आवास िथा गमु्बा 
पनुर्निर्ािण िाखा 

ईश्वन्जर्नयर रा.प.ि.ृ-१ 

सव ईश्वन्जर्नयर रा.प.अनिं.प्र-१ 

साविजर्नक भवन िथा 
र्नजी आवास िाखा 
ईश्वन्जर्नयर रा.प.ि.ृ-१  

सव ईश्वन्जर्नयर 
रा.प.अनिं.प्र-१ 
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श्वजल्ला सिंगठन सिंरचना 
ग वगि: ३ श्वजल्ला 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

क्र.सिं. श्वजल्ला 
1.  भोजपरु 

2.  लर्जङु्ग 

3.  कास्की 
 

जनिश्वि व्यवस्थापन, सार्ाश्वजक 
पररचालन िथा आय आजिन प्रवद्धिन 

िाखा 
िाखा अर्िकृि रा.प.ि.ृ-१ 

ना.स.ु रा.प.अनिं. प्र.-१ 
सार्ाश्वजक पररचालक ना.स.ु 

रा.प.अनिं. प्र.-१ 

क.अ. रा.प.अनिं.प्र.-१ 
ह.स.चा.-१ 

का.स.-१ 

 

श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाई 

(अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार) 

उपसश्वचव रा.प.दि.-१ प्र./प्रा. 

योजना, अनगुर्न, सर्न्वय िथा 
सूचना व्यवस्थापन िाखा 
िाखा अर्िकृि रा.प.ि.ृ-१ 

ना.स.ु रा.प.अनिं. प्र.-१ 

आर्थिक प्रिासन िाखा 
लेखा अर्िकृि रा.प.ि.ृ-

१ 

स्थानीय पूवाििार िाखा 
ईश्वन्जर्नयर रा.प.ि.ृ-१ 

सब ईश्वन्जर्नयर रा.प.अनिं. प्र.-१ 

भकूम्पीय आवास िथा गमु्बा पनुर्निर्ािण 
िाखा 

ईश्वन्जर्नयर रा.प.ि.ृ-१ 

सब ईश्वन्जर्नयर रा.प.अनिं. प्र.-१ 
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३. पनुर्निर्ािणसाँग सम्बश्वन्िि नीर्ि, ऐन, र्नयर्, कायिष्ट्रवर्ि 
िथा र्नदेश्विकाहरु 

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

 भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्िी ऐन, २०७२  

 भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्िी र्नयर्ावली, २०७२  

 भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण कायिष्ट्रवर्ि ,२०७३  

 भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािणको लार्ग जग्गा प्रार्प्त सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७२  

 भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि व्यश्विको नार्र्ा जग्गा दिाि गने सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ 

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

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

 जोश्वखर् वगिर्ा पने भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि लाभग्राही  पष्ट्रहचान सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७४  

 भकूम्प ष्ट्रपर्डिलाई बसोबासयोग्य जग्गा खररद सम्बन्िी र्ापदण्ड, २०७४ 

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

 पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैरसरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७२ 
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 भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्िी साविजर्नक खररद कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७२ 

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

 राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, कोष व्यवस्थापन िथा  सिंचालन कायिष्ट्रवर्ि, २०७३ 
 राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण पनुरावेदन कायिष्ट्रवर्ि, २०७३   
 िार्लर् सिंचालन िथा व्यवस्थापन र्नदेश्विका, २०७३ 
 पनुर्निर्ािण सार्दुाष्ट्रयक सर्र्र्ि सम्बन्िी र्नदेश्विका, २०७३ 

 सहरु्लयिपणूि कजािका लार्ग ब्याज अनदुान सम्बन्िी एष्ट्रककृि कायिष्ट्रवर्ि, २०७५ 
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४. बजेट िथा खचिको ष्ट्रववरण  

४.१ ष्ट्रवर्नयोश्वजि बजेट र खचिको अवस्था 
आर्थिक वषि २०७५/७६ र्ा पनुर्निर्ािणको लार्ग सरुु ष्ट्रवर्नयोजन रु 1५१ अवि भएकोर्ा पर्छ 
नेपाल सरकार श्रोि िफि को वजेट सरेण्डर पश्चाि रु १३८ अबि कायर् हनु आएको र्थयो। 
उल्लेश्वखि वजेट िथा कायिक्रर् र्ध्ये र्नजी आवास र्नर्ािण िफि  खदु ष्ट्रवर्नयोजन रु ७६.९८ अवि 
प्राप्त भएकोर्ा ४९.५७ अबि खचि भएको छ ।  
 

 बजेट ष्ट्रवर्नयोजनको आिारर्ा चाल ुखचि िफि  ७७.९१% िथा र्नजी आवाि अनदुानर्ा 
64.39% र पूाँजीगि खचिर्ा जम्र्ा ६३.९०% खचि भएको देश्वखन्छ । र्नजी आवाि र्नर्ािणको 
लार्ग हालसम्र् जम्र्ा रु १८७.७७ अवि खचि भएको छ । 
 

िार्लका निं. ४.१  आ.व. २०७५/७६ को बजेट ष्ट्रवर्नयोजन िथा खचिको अवस्था (रु.करोडर्ा) 
 

खचिको ष्ट्रकर्सर्  िूरू वजेट खदु वजेट खचि प्रर्ििि 

चाल ु 846.29  433.93  338.09  77.91  

आवास अनदुान  8,458.02  7,698.99  4,957.36  64.39  

पजुीगि  5,803.82  5,709.62  3,648.31  63.90  

जम्र्ा 15,108.13  13,842.53  8,943.76  64.61  

 

श्वचत्र निं. ४.१ आ.व. २०७५/७६ को बजेट ष्ट्रवर्नयोजन िथा खचिको अवस्था 
(रु.करोडर्ा) 
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िार्लका निं. 4.2  षेतित्रगि बजेट र खचिको िलुना 
रू.करोडर्ा 

र्स.निं. षतिेत्र र्बर्नयोजन खचि वािंकी 

१ र्नजी आवाि अनदुान ष्ट्रविरण   8,699.26  5,699.93  
   

2,999.33  

२ ष्ट्रवद्यालय िथा ष्ट्रवि ष्ट्रवध्यालय भवन   2,752.28  2,038.96       713.32  

३ सरकारी भवन एविं स्वाश््य चौकी    1,323.04   558.44      764.60  

४ परुािाश्वत्वक र्ठ र्श्वन्दर      338.14     121.61       216.52  

      परुाित्व ष्ट्रवभाग      317.85    108.29      209.56  

      पिपुर्ि षतिेत्र ष्ट्रवकास कोष       20.28       13.32          6.96  

५ रणनैर्िक सडक सञ्जाल      210.95     115.35        95.60  

६ स्थार्नय सडक सञ्जाल        4.46       4.46            -    

७ िरहरा, रानीपोखरी     202.59     136.96        65.63  

८ पदर्ागि        8.88       5.96          2.92  

९ सरुषतिा र्नकाय भवन     252.28    225.29        26.98  

      नेपाली सेना       151.11    150.96          0.15  

      नेपाल प्रहरी       92.28      66.46        25.82  

      सिस्त्र प्रहरी         2.73        2.73         0.01  

      राष्ट्रिय अनसुन्िान         6.15       5.14          1.01  

१० नेपाल प्रज्ञा प्रर्िष्ठान       14.98      14.97            -    

११ नेपाल लर्लिकला प्रज्ञा प्रर्िष्ठान         0.39     0.39            -    

१२ ष्ट्रवश्वत्तय        0.86       0.82         0.04  

१३ आयोजन व्यवस्थापन इकाइ      34.44      20.62        13.82  

कुल जम्र्ा  13,842.53  8,943.76   4,898.77  
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िार्लका निं. ४.३  स्रोिगि खचि ष्ट्रववरण 

रू.करोडर्ा 
श्रोि नेपाल सरकार अनदुान ऋण कुल जम्र्ा 

नेपाल सरकार  5,852.46        -             -     5,852.46  

ए र्ड बी          -     28.20      921.10     949.30  

जे एफ ष्ट्रप आर          -     45.67           -         45.67  

आई र्ड ए          -          -     1,274.80   1,274.80  

वल्डि बैक - ट्रष्ट कोष          -      14.91           -         14.91  

भारि          -      37.25           -         37.25  

जापान - जाईका          -          -        769.37      769.37  

कुल जम्र्ा  5,852.46   126.02   2,965.28   8,943.76  
 

 

 

श्वचत्र निं. ४.२ स्रोिगि खचि ष्ट्रववरण 
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आ.व. २०७५/७६ र्ा पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको खचिलाइ स्रोिगि रूपर्ा अध्ययन गदाि खदु 
खचिको ६५.४ प्रर्ििि नपेाल सरकारको स्रोिबाट, ऋण सम्झौिाबाट ३३.१५ प्रर्ििि र 
अनदुानबाट १.४१ प्रर्ििि खचि भएको छ । 

 

 

िार्लका निं ४.४  र्नजी आवास अनदुानर्ा नपेाल सरकार र ष्ट्रवकास 
साझेदारगि योगदान 

रू.करोडर्ा 

ष्ट्रवकास साझेदार 

र्नजी आवास अनदुान (स्रोिगि) 
आ.व. 

२०७२/७३ 

आ.व. 
२०७३/७४ 

आ.व. 
२०७४।७५ 

आ.व. 
२०७५।७६ 

कुल जम्र्ा 

नेपाल सरकार 1,260 2,327 4,940 3,461 11,988 

आई एर् एफ 0 370 0 0 370 

चीन 13 41 0 0 53 

आई र्ड ए 82 473 1,729 1,223 3,506 

यरुोष्ट्रपयन 
यरु्नयन 

0 0 731 0 731 

जापान - 
जाईका 

84 199 535 239 1,056 

भारि 0 0 830 20 850 

पनुर्निर्ािण 
सिंयिु कोष 

0 126 0 0 126 

वल्डि बैक - 
ट्रष्ट कोष 

0 0 81 15 96 

जम्र्ा 1,439 3,535 8,846 4,957 18,777 
 

 

 

 



30 

श्वचत्र निं. ४.३ र्नजी आवास अनदुानर्ा नपेाल सरकार र ष्ट्रवकास साझेदारगि योगदान 

 

आ.व. २०७२/७३ देश्वख आ.व. २०७५/७६ सम्र् भकूम्पबाट षतिर्ि भएका 
सिंरचनाहरुको पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग िपर्सलर्ा उल्लेश्वखि षेतित्रगि रूपर्ा 
रू.२ खबि ७६ अबि ३८ करोड ६१ लाख खचि भएको छ । 
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िार्लका निं. ४.५  आ.व. २०७२/७३ देश्वख आ.व. २०७५/७६ सम्र्को षतिते्रगि खचि ष्ट्रववरण     

रू. करोडर्ा 

र्स.निं. षतिते्र 
आ.व. 

२०७२।७३ 

आ.व. 
२०७३।७४ 

आ.व. 
२०७४।७५ 

आ.व. 
२०७५।७६ 

कुल जम्र्ा 

1 न्याय 0 3 0 0 3 

2 
िरहरा, रानीपोखरी िथा 
प्रार्िकरणबाट भएका 
अन्य कायिहरु 

1,826 22 93 157 2,098 

3 ष्ट्रवत्तीय सिुार 0 0 0.9 0.82 1.72 

4 
उिोग िथा िरेल ुिार्लर् 
सीप ष्ट्रवकास 

0 9.07 15 0 25 

5 कृष्ट्रष जन्य कायिक्रर् 11 50 8.21 0 69 

6 खानेपानी िथा सरसफाई 0 44 26 0 70 

7 सरुषतिा र्नकाय भवन 85 283 247 225 841 

8 
पयिटन, सिंस्कृर्ि िथा 
सिंपदा सिंरषतिण 

7.08 56 120 128 310 

9 चौपाय सिंरषतिण 0 15 2.47 0 17 

10 वन िथा भषुतिय सिंरषतिण 16 9.16 11 0 37 

11 
यािायाि िथा भौर्िक 
पवुाििार 

9.19 46 101 672 828 

13 ग्रार्ीण पवुाििार 80 250 378 0 708 

14 िैश्वषतिक भवन पनुर्निर्ािण 6.63 494 1,258 2,036 3,795 

15 जलश्रोि िथा र्सिंचाइ 4.67 11 45 0 61 

16 
र्नजी आवास अनदुान 
िथा स्थानीय पवुाििार 

201 3,661 9,162 5,704 18,729 

17 स्वास््य चौकी पनुर्निर्ािण 0 15 9.37 21 45 

कुल जम्र्ा 2,248 4,969 11,478 8,944 27,639 
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५. पनुर्निर्ािण कायिका उपलब्िीहरु 

५.१ र्नजी आवास पनुर्निर्ािण  

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

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

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

४. र्नजी आवास पनुर्निर्ािण गनि आवश्यक पने जनिश्वि उत्पादनको लार्ग राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण 
प्रार्िकरणको सश्वचवालय, केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई भवन िथा ष्ट्रवर्भन्न 
गैरसरकारी सिंस्थाहरुबाट आवश्यकिाको आिारर्ा र्नर्ािणकर्ी िार्लर् सिंचालन गरी 
पनुर्निर्ािणको लार्ग र्नर्ािणकर्ी उत्पादन गनि छोटो िथा लार्ो अविीको Mason िार्लर् 
सिंचालन गररएको छ । यसरी कररब ७० हजार र्नर्ािणकर्ी उत्पादन भएका छन ्।  

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

सक्दछन ् । भकूम्प पीर्डि लाभग्रहीहरुले स्थानीय िहर्ा खटाइएका दषति प्राष्ट्रवर्िकको 
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फरक र्डजाइन अनसुार पर्न िी िोष्ट्रकएका नरू्नाहरु बाहेकको र्नजी आवास पनुर्निर्ािण 
गनि सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।  

६. र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको लार्ग अनदुान सम्झौिा गरेपर्छ पष्ट्रहलो ष्ट्रकस्िाको रु. ५० 
हजार, िर पनुर्निर्ािणको लार्ग जग हालेपर्छ दोस्रो ष्ट्रकस्िाको रु १ लाख ५० हजार र 
िर छाना छाउने अवस्थार्ा पगेुपर्छ िेस्रो ष्ट्रकस्िा बापिको रु १ लाख रुपैयााँ उपलब्ि 
गराउने व्यवस्था गररएको छ। दोस्रो र िेस्रो ष्ट्रकस्िा प्राप्त गनिको लार्ग लाभग्राहीले 
प्रार्िकरणबाट खटाइएका प्राष्ट्रवर्िकहरुबाट भकूम्प प्रर्िरोिी छ भनी अर्नवायि रुपर्ा 
र्सफाररस र्लनपुदिछ ।  

७. भकूम्प प्रभाष्ट्रवि श्वजल्लाहरुर्ा र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको लार्ग प्राष्ट्रवर्िक सहायिा उपलब्ि 
गराउनको लार्ग ित्कार्लन केन्रीय आयोजना कायािन्वयन ईकाई, सहरी ष्ट्रवकास 
र्न्त्रालयर्ाफि ि १ हजार ३ सय ७२ जना इश्वन्जर्नयर, ५ सय ५० जना सब इश्वन्जर्नयर 
िथा ८ सय ४५ जना अर्सस्टेन्ट सब इश्वन्जर्नयरहरु आ.व. २०७२/७३ देश्वख नै 
पररचालन गररएकोर्ा उि कायिलाई यस आ.व. २०७५/७६ र्ा पर्न र्नरन्िरिा ददई 
भकूम्प प्रभाष्ट्रवि ३२ वटै श्वजल्लार्ा र्नजी आवास पनुर्निर्ािण कायिलाई अनगुर्न िथा 
र्नरीषतिण गरी लाभग्राहीहरुलाई सहजीकरण गनि खटाइएको छ ।    

८. र्नजी आवास पनुर्निर्ािणलाई िीव्रिा ददनको लार्ग ष्ट्रवर्भन्न सर्यर्ा र्नजी आवास 
पनुर्निर्ािणको ष्ट्रवर्भन्न सर्य सीर्ा र्निािरण गरी पनुर्निर्ािणको कायिलाई अगार्ड बढाइएको 
छ । जसको फलस्वरुप र्नजी आवास पनुर्निर्ािणर्ा उल्लेख्य प्रगर्ि हनु गएको छ ।  

९. ष्ट्रवस्ििृ िरिरुी सभेषतिणबाट २०७६ आषाढ र्सान्िसम्र् ७ लाख २६ हजार ७ सय 76 
जना िरपररवारहरु र गनुासो फछियौटबाट 99 हजार 8 सय 65 गरी जम्र्ा ८ लाख 
26 हजार 6 सय 41 जना िरिरुीहरु िीन लाख रुपैयााँ र्नजी आवास अनदुान प्राप्त गने 
सूचीर्ा परेका छन।् त्यसैगरी प्रवलीकरणिफि  71 हजार ४ सय 33 जना प्रवलीकरण 
लाभग्राहीहरुको पष्ट्रहचान भएको छ ।  

१०. २०७६ आषाढ र्सान्िसम्र् ७ लाख ६८ हजार ४ सय ६९ लाभग्राही िरिनीहरुसाँग 
र्नजी आवास अनदुान सम्झौिा गरी ७ लाख ६३ हजार ७ सय ५५ जना िरिनीहरुको 
बैक खािार्ा पष्ट्रहलो ष्ट्रकस्िा बापिको रु. ५० हजार रुपैयााँ जम्र्ा गररएको छ ।   
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िार्लका नः ५.१ आ.व. २०७२/७३ देश्वख आ.व. २०७५/७६ सम्र्को अनदुान ष्ट्रविरणको श्वस्थर्ि 

क्र .सिं.  ष्ट्रववरण 

आ.व. 
२०७२/७३ 
सम्र् 

आ.व. 
२०७३/७४ 

सम्र् 

आ.व. 
२०७४/७५ 

सम्र् 

आ.व. 
२०७५/७६ 

सम्र् 

१ 

जम्र्ा लाभग्राही 531,964 747,484 807,486 826,558 

सभेषतिणबाट पष्ट्रहचान 
भएका 531,964 724,895 726,738 726,760 

गनुासो सम्बोिनबाट 
पष्ट्रहचान भएका   22,589 80,748 99,798 

२ अनदुान सम्झौिा 278,880 629,613 722,019 768,469 

३ प्रथर् ष्ट्रकस्िा भिुानी 35,145 597,577 713,893 763,755 

४ 
र्नर्ािण कायि िरुु भएका 
िर सिंख्या 

  96,722 514,446 640,506 

५ 
दोस्रो 
ष्ट्रकस्िा 

र्ाग   78,380 486,937 607,735 

प्रर्ाश्वणकरण   65,981 475,970 605,373 

भिुानी   55,055 464,391 591,438 

६ 
िेस्रो 
ष्ट्रकस्िा 

र्ाग   7,031 256,840 480,421 

प्रर्ाश्वणकरण   4,474 245,098 479,031 

भिुानी   2,734 221,776 456,272 

७ र्नर्ािण सम्पन्न िर सिंख्या   44,927 249,093 418,764 

८ र्नर्ािणािीन िर सिंख्या   51,795 265,353 221,742 

९ प्रवलीकरण  

लाभग्राही     52,054 71,433 

सम्झौिा     8,833 22,250 

भिुानी     7,431 21,800 

 

११. त्यसैगरी २०७६ आषाढ र्सान्िसम्र्र्ा ५ लाख ९१ हजार ४ सय ३८ जना 
िरिनीहरुलाई दोस्रो ष्ट्रकस्िा बापिको रु. १ लाख ५० हजार रुपैयााँ बैक खािा र्ाफि ि 
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ष्ट्रविरण गररएको छ भन े िेस्रो ष्ट्रकस्िा बापिको ४ लाख ५६ हजार २ सय ७२ जना 
िरिनीहरुलाई िेस्रो ष्ट्रकस्िा बापिको रु. १ लाख रुपैयााँ बैक खािा र्ाफि ि ष्ट्रविरण 
गररएको छ ।   

१२. र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको लार्ग लाभग्राहीहरुले प्रथर् ष्ट्रकस्िा बापिको रकर् प्राप्त गरेपर्छ 
र र्नजी आवास पनुर्निर्ािण गने सर्यसीर्ा र्निािरण गरेपर्छ र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको 
कायि रिु गर्िर्ा अश्वि बढेको छ ।  

१३. २०७५ असार र्सान्ि सम्र् २ लाख ४९ हजार ९३ र्नजी आवास पनुर्निर्ािण सम्पन्न 
भएकोर्ा आ.व. २०७५/७६ र्ा १ लाख ६९ हजार ६ सय ७१ र्नजी आवास 
पनुर्निर्ािण सम्पन्न भई आ.व. २०७५/७६ सम्र्र्ा ४ लाख १८ हजार ७ सय ६४ र्नजी 
आवासको पनुर्निर्ािण सम्पन्न भएको छ। र्नजी आवास अनदुान सम्बन्िी ष्ट्रवस्ििृ ष्ट्रववरण 
िलको िार्लकार्ा प्रस्ििु गररएको छ।  

श्वचत्र नः - ५. १  र्नर्ािण कायि सम्पन्न भएका िरहरुको सिंख्या (२०७५ असार देश्वख २०७६ 
आषाढसम्र्) 

२४
९०

९३
 

२६
९३

८०
 

२८
९६

३५
 

३०
७१

०४
 

३१
५८

९७
 

३३
११

१२
 

३४
७८

१७
 

३६
९८

६०
 

३७
६४

३५
 

३८
२२

००
 

३८
६५

६९
 

४१
५५

९२
 

४१
८७

६४
 

० 
१००००० 
२००००० 
३००००० 
४००००० 
५००००० 

 

१४. भकूम्पबाट आिंश्विक षतिर्ि भएका र्नजी आवास प्रवलीकरणको लार्ग दईु ष्ट्रकस्िार्ा ५० 
हजारको दरले प्रवलीकरण अनदुान ददन ेव्यवस्था रहेको छ । अनदुान सम्झौिा सम्पन्न 
भएपर्छ प्रवलीकरण लाभग्राहीलाई ५० हजार र प्रवलीकरण सम्पन्न गरेपर्छ दोस्रो 
ष्ट्रकस्िाको ५० हजार रकर् ष्ट्रविरण गररनछे । आ.व. २०७५/७६ को अन्िसम्र् ७१ 
हजार ४ सय ३३ जना प्रवलीकरण लाभग्राही पष्ट्रहचान भएकोर्ा २२ हजार २ सय ५० 
जनासाँग सम्झौिा गरी २१ हजार ८ सय जना प्रवलीकरण लाभग्राहीलाई पष्ट्रहलो ष्ट्रकस्िा 
बापिको रु. ५० हजार रकर् ष्ट्रविरण गररएको छ भन े ४५ जना प्रवलीकरण 
लाभग्राहीलाई दोस्रो ष्ट्रकस्िा ष्ट्रविरण गररएको छ । 
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५.१.१ र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको श्वजल्लागि ष्ट्रववरण 
िार्लका निं. ५.२ आ.व. २०७५/७६ सम्र्र्ा र्नजी आवास अनदुान ष्ट्रविरणको श्वजल्लागि 

अवस्था 

सभेषतिण गनुासो 
सम्बोिन

जम्र्ा प्रथर् ष्ट्रकस्िा दोस्रो ष्ट्रकस्िा िेस्रो ष्ट्रकस्िा लाभग्राही अनदुान 
सम्झौिा

प्रथर् 
ष्ट्रकस्िा 

दोस्रो ष्ट्रकस्िा 
ष्ट्रविरण

1 अिािखााँची 1037 1 1038 952 952 432 339 82 37 36 0
2 बाग्लङु 2375 0 2375 2216 2171 1143 876 82 52 52 0
3 भोजपरु 5749 0 5749 5191 5191 3755 2018 453 241 241 0
4 श्वचिवन 7335 0 7335 6463 6463 4251 2838 593 431 431 0
5 िनकुटा 2799 0 2799 2799 2556 2080 962 145 100 72 0
6 गलु्र्ी 4144 0 4144 3964 3964 2432 1413 195 27 27 0
7 कास्की 6026 0 6026 5644 5644 2619 890 242 147 147 0
8 खोटाङ 8443 131 8574 8331 8328 5884 5536 361 259 230 0
9 लर्जङु 13959 0 13959 13549 13514 6899 2341 539 380 301 0

10 म्याग्दी 884 0 884 796 796 379 326 16 6 6 0
11 नवलपरासी 872 0 872 871 870 807 669 8 8 8 0
12 पाल्पा 4652 0 4652 4100 4072 2058 1534 384 60 58 0
13 पविि 5269 0 5269 4909 4909 2792 602 4174 143 143 0
14 सिंखवुासभा 1953 31 1984 1710 1707 643 321 381 134 113 0
15 सोलखुमु्बु 11979 111 12090 11571 11571 8388 5312 874 658 658 0
16 स्याङ्जा 8766 182 8948 8460 8433 3638 1001 567 501 501 0
17 िनहुाँ 13821 125 13946 13337 12956 7702 5167 1185 400 353 0

100063 581 100644 94863 94097 55902 32145 10281 3584 3377 0
18 भिपरु 26066 2348 28414 24409 24377 8176 7549 702 290 288 0
19 िाददङ 70581 12460 83041 74800 74716 63612 50571 4711 696 691 0
20 दोलखा 51940 18303 70243 67476 65890 57550 50840 2576 130 130 0
21 गोरखा 58508 7215 65723 65500 64955 59224 52486 5349 1550 1543 23
22 काठर्ाण्डौं 42500 6068 48568 41663 41663 17301 13239 957 272 272 1
23 काभ्रपेलान्चोक 67731 15634 83365 74359 74359 52540 37539 5680 973 973 20
24 लर्लिपरु 25892 2464 28356 24840 24803 10686 7901 1381 714 685 0
25 र्कवानपरु 30238 4071 34309 27834 27389 21217 15607 12946 6836 6836 0
26 नवुाकोट 65787 9308 75095 72082 72082 65049 45006 1519 177 177 1
27 ओखलढुिंगा 19819 1324 21143 20071 20000 17993 14935 2868 2000 1856 0
28 रारे्छाप 43609 5325 48934 46913 46887 42749 37302 7460 456 450 0
29 रसवुा 11236 1278 12514 11812 11795 11192 10340 222 141 140 0
30 र्सन्िलुी 34269 3774 38043 35920 35216 27879 16646 14153 4259 4259 0
31 र्सन्िपुाल्चोक 78537 9712 88249 85818 85526 80368 64166 628 172 123 0

626713 99284 725997 673497 669658 535536 424127 61152 18666 18423 45
726776 99865 826641 768360 763755 591438 456272 71433 22250 21800 45

१४ श्वजल्ला जम्र्ा
कुल जम्र्ा

प्रवलीकरण अनदुान ष्ट्रविरण सिंख्यार्स .निं . श्वजल्ला पष्ट्रहचान भएका जम्र्ा लाभग्राही सिंख्या अनदुान 
सम्झौिा 
सम्पन्न

पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण गररएको 
िरिरुी सिंख्या

17 श्वजल्ला जम्र्ा
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१५. अनदुान सम्झौिाको ष्ट्रववरण हेदाि सबैभन्दा कर् ८१ प्रर्ििि लाभग्राहीहरुसाँग र्कवानपरु 
श्वजल्लार्ा भएको देश्वखन्छ भने गोरखा, नवलपरासी र िनकुटार्ा ििप्रर्ििि लाभग्राहीहरुले 
र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको लार्ग अनदुान सम्झौिा गरेको देश्वखन्छ । 

श्वचत्र निं. ५.२ र्नजी आवास अनदुान सम्झौिा ष्ट्रववरण (प्रर्िििर्ा) 
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१६. अनदुान सम्झौिाको आिारर्ा प्रथर् ष्ट्रकस्िा ष्ट्रविरण हेदाि सबैभन्दा कर् िनकुटा श्वजल्लार्ा 
९१ प्रर्ििि देश्वखन्छ । यसको ष्ट्रवस्ििृ ष्ट्रववरण श्वचत्र निं. ५.३ र्ा देखाइएको छ । 

श्वचत्र निं. ५.३ र्नजी आवास अनदुान सम्झौिाको आिारर्ा प्रथर् ष्ट्रकस्िा भिुानी (प्रर्िििर्ा) 
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अनदुान सम्झौिाको आिारर्ा दोस्रो ष्ट्रकस्िा ष्ट्रविरण हेदाि सबैभन्दा कर् भिपरु, सिंखवुासभा, 
काठर्ाण्डौं, स्याङ्जा लगायिका श्वजल्लाहरुर्ा क्रर्िः ३३, ३८, ४२, ४३ प्रर्ििि देश्वखन्छ 
भने रसवुार्ा सबैभन्दा बढी ९५ प्रर्ििि रहेको छ । यसको ष्ट्रवस्ििृ ष्ट्रववरण श्वचत्र निं. ५.४ र्ा 
देखाइएको छ । 

श्वचत्र निं. ५.४ र्नजी आवास अनदुान सम्झौिाको आिारर्ा दोस्रो ष्ट्रकस्िा भिुानी (प्रर्िििर्ा) 
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१७. अनदुान सम्झौिाको आिारर्ा िेस्रो ष्ट्रकस्िा ष्ट्रविरण हेदाि सबैभन्दा िेरै रसवुा श्वजल्लार्ा ८८ 
प्रर्ििि रहेको छ । यसको ष्ट्रवस्ििृ ष्ट्रववरण श्वचत्र निं. ५.५ र्ा देखाइएको छ । 

श्वचत्र निं. ५.५ र्नजी आवास अनदुान सम्झौिाको आिारर्ा िेस्रो ष्ट्रकस्िा भिुानी (प्रर्िििर्ा) 
12 12 16 17 19

31 32 32 34 36 36 37 39 39 4
0 4
1 4
4 4
6

4
6 50
56

62 66 68
74 75 75 77 8

0 8
0 8

8

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

स्य
ाङ्
जा
 

क
ास्क

ी 

सिंख
वुा
सभ

ा 

क
ाठ
र्ा
ण्ड

ौं 

िन
कु
टा
 

गल्
र्ी
 

िन
ह ुाँ  

बा
ग्ल

ङु 

श्वच
िव

न 

र्स
न्ि

लुी
 

र्क
वा
नप

रु 

खो
टा
ङ 

ओ
खल

ढुिंग
ा 

दोल
खा

 

रार्
छा

प 

रस
वुा
 

 

५.२ गनुासो सम्बोिन 

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

१९. र्नजी आवास पनुर्निर्ािण वा प्रवलीकरण लाभग्राहीर्ा सूश्वचकृि हनु नसकेका भकूम्प 
पीर्डिहरुले प्रार्िकरणको नीर्ि अनसुार उि लाभग्राही सूश्वचर्ा सूचीकृि हनु पाउाँ भनी 
गनुासो दिाि गराएका ३,०६,८५८ गनुासाहरु र्ध्ये र्नजहरुको केन्रीय सूचना प्रणालीको 
र्ाध्यर्बाट पनुरावलोकन गरी सबैको पनुरावलोकन गररएको छ ।  
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२०. २०७४ साउन देश्वख काश्वत्तक २१ सम्र् भकूम्प अर्ि प्रभाष्ट्रवि १४ श्वजल्लाहरुर्ा ३३२ 
जना ईन्जीर्नयरहरु पररचालन गरी पनुः जााँच िथा पनुः सवेषतिण, २०७४ सिंचालन  

गररयो । यस सवेषतिण अन्िगिि केन्रबाट पठाईएका र स्थानीय स्िरर्ा थप दिाि भएका 
गरी कुल १,२९,४१० वटा गनुासोहरु सिंकलन गरी िी सबैको पनुरावलोकन गरी अश्वन्िर् 
नर्िजा प्रकािन गररएको छ ।  

२१. र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको सम्बन्िर्ा र्नरन्िर गनुासो बष्ट्रढरहेको अवस्थालाई र्ध्यनजर 
गरी अश्वन्िर् पटकको लार्ग र्र्र्ि २०७५ चैत्र १५ बाट २०७६ आषाढ र्सान्िसम्र् 
पनुः जााँच र पनुः सभेषतिण सिंचालन गरी १,८९,३६० िरहरुको ि्यािंक सिंकलन गररएको 
छ ।   

५.३ जोश्वखर्यिु बस्िीहरुको भौगर्भिक अध्ययन    

२२. भकूम्पको पश्चाि ् केन्रीय दैवी प्रकोप उद्धार सर्र्र्ि एविं खानी िथा भगूभि ष्ट्रवभागिारा 
पष्ट्रहचान गररएका जोश्वखर्पूणि बस्िीहरुको वृहि अध्ययन गरी वास्िष्ट्रवक जोश्वखर् यिु 
बस्िीहरुको पष्ट्रहचान गनिका लार्ग राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको सिंयोजनर्ा खानी िथा 
भगूभि ष्ट्रवभाग, जल उत्पन्न प्रकोप र्नयन्त्रण ष्ट्रवभाग िथा भसूिंरषतिण ष्ट्रवभाग सष्ट्रहिको टोली 
पररचालन गररएको र्थयो । हालसम्र् १०६० बस्िीहरुको भौगर्भिक अध्ययन सम्पन्न 
गरेको छ जसर्ा २83 वटा बस्िीहरु स्थानान्िरण गनुिपने, ३05 वटा बस्िीहरुर्ा 
सरुषतिाका उपायहरु अवलम्बन गनुिपने र बााँकी ४72 वटा बस्िीहरु सरुश्वषतिि रहेको 
ष्ट्रववरण प्राप्त भएको छ ।  

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

२४. आ.व.  २०७४/७५ र्ा जोश्वखर्यिु बस्िीहरुबाट १ हजार १ सय ९९ जना लाभग्राही 
र आ.व. २०७५/७६ र्ा ९ सय ५८ जना गरी जम्र्ा २ हजार १ सय ५७ जना 
लाभग्राहीहरुले अन्यत्र सरुश्वषतिि स्थानर्ा जग्गा खररद गरी रु. २ लाख अनदुान र्लएका 
छन ्र आफ्नो र्नजी आवास पनुर्निर्ािण कायि सरुु गरेका छन ्भने नेपाल सरकारले२९४८ 
लाभग्राहीलाई र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको लार्ग जग्गा व्यवस्थापन गरेको छ ।   
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िार्लका ५.३ भौगर्भिक अध्ययन गररएका बस्िीहरुको ष्ट्रववरण 

र्स.निं. ष्ट्रववरण   सिंख्या  

१ भौगर्भिक अध्ययन सम्पन्न स्थान  1060 

२ सरुश्वषतिि स्थान (केही गनुि नपने)   472 

३ सरुषतिा उपाय अवलम्बन गरेर्ा बस्िी सानुि नपने स्थान  305 

४ पूणि वा आिंश्विक रुपर्ा असरुश्वषतिि भएकाले केही बस्िी सानुि पने स्थान  283 

५ जोश्वखर्यिु स्थानर्ा रहेका लाभग्राहीहरुको कूल पररवार सिंख्या  4147 

६ 

रु. २ लाख अनदुान र्लई सरुश्वषतिि स्थानर्ा जग्गा व्यवस्थापन 
गररसकेका लाभग्राहीको सिंख्या   2157 

७ सरुश्वषतिि बस्िीको लार्ग जग्गा उपलब्ि गराइएको लाभग्राहीको सिंख्या  629 

८ 

एष्ट्रककृि बस्िी बसाउनको लार्ग भौगर्भिक अध्ययन गरी साने 
प्रष्ट्रक्रयार्ा रहेको बस्िीको सिंख्या  29 

 

२५. यस अध्ययनका आिारर्ा स्थानान्िरण गनुिपने बस्िीहरुका लार्ग सम्भाष्ट्रवि स्थानहरुको 
छनौट सष्ट्रहि एकीकृि सिन बस्िी ष्ट्रवकास गनिका लार्ग ित्कार्लन सहरी ष्ट्रवकास 
र्न्त्रालय अन्िगििको केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई िथा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण 
प्रर्िकरणले अध्ययन कायि अश्वि बढाएको छ ।  

िार्लका ५.४ जोश्वखर्यिु बस्िीबाट अन्यत्र सनिको दईु लाख अनदुान र्लएका लाभग्राही सिंख्या 

र्स.निं. श्वजल्ला स्थानान्िरण गनुिपने 
िरपररवार 

रु. २ लाख अनदुान ददएर 
स्थानान्िरण गररएको िरपररवार 

१ श्वचिवन 102 61 
२ िाददङ 388 246 
३ दोलखा 102 0 
४ गोरखा 526 346 
५ गलु्र्ी 50 50 
६ काभ्रपेलाञ्चोक 59 38 
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र्स.निं. श्वजल्ला स्थानान्िरण गनुिपने 
िरपररवार 

रु. २ लाख अनदुान ददएर 
स्थानान्िरण गररएको िरपररवार 

७ लर्लिपरु 28 10 
८ लर्जङु 40 9 
९ र्कवानपरु 26 20 
१० नवुाकोट 398 211 
११ ओखलढुिंगा 199 93 
१२ पविि 22 15 
१३ रारे्छाप 172 98 
१४ रसवुा 1040 617 
१५ र्सन्िलुी 7 7 
१६ र्सन्िपुाल्चोक 912 303 
१७ सोलखुमु्ब ु 14 9 
१८ स्याङ्जा 40 14 
१९ म्याग्दी 9 0 
२० िनहुाँ 1 0 
२१ वाग्लङु 12 10 
 जम्र्ा 4147 2157 

 

५.४ परुािाश्वत्वक सम्पदा पनुर्निर्ािण  

२६. ष्ट्रवक्रर् सम्वि २०७५ पौष १२ गिे सम्र्ाननीय प्रिानर्न्त्रीज्यूबाट िरहरा पनुर्निर्ािणको 
लार्ग श्विलान्यास भई जम्र्ा ३ अबि ४८ करोडको लागिर्ा पनुर्निर्ािण कायि  जारी रहेको 
छ। आ.व. २०७५/७६ सम्र्र्ा फाउन्डेिनको कार् सम्पन्न भई १५% कायि सम्पन्न 
भएको छ । 

२७. नेपाल सरकार र्श्वन्त्रपररषद्को र्र्र्ि २०७५/१०/१४ को र्नणिय अनसुार रानीपोखरी र 
सो पररसर र्भत्र रहेको वालगोपालेिर र्श्वन्दर लगायिका सिंरचनाहरुको पनुर्निर्ािण राष्ट्रिय 
पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणबाट गने र्नणिय भए अनसुार प्रार्िकरणबाट दईु वटा प्याकेजर्ा 
र्नर्ािण कायिको प्रकृया अगार्ड बढाइएको छ।पष्ट्रहलो प्याकेज अनसुार उपभोिा 
सर्र्र्िर्ाफि ि रानीपोखरीको ष्ट्रपिंिर्ा कालीर्ाटी राखी पोखरीको सिह र्र्लाउने र पखािल 
लगाउन ेकायि सरुु भई १५ प्रर्ििि कायि सम्पन्न भएको छ भन ेदोस्रो प्याकेज अनसुार 
बोलपत्र आव्हान गरी र्नर्ािण व्यवसायी र्ाफि ि बालगोपालेिर र्श्वन्दर, पलु र पोखरी 
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सौन्दयीकरणको कायि गनि राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण र र्नर्ािण कम्पनी सीए/िलुसी 
कन्ट्रक्सन जेभीबीच २०७६/03/24 गिे सम्झौिा भई पनुर्निर्ािण कायि िरुु भएको 
छ । 

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

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

२९. भकूम्पबाट काठर्ाण्डौं उपत्यका लगायि भकूम्प अर्ि प्रभाष्ट्रवि १४ श्वजल्लाका १३३ पूणि 
षतिर्ि र ६२० आिंश्विक षतिर्ि गरी ७ सय ५३ वटा सािंस्कृर्िक एविं परुािाश्वत्वक 
सम्पदाहरुर्ा षतिर्ि पगेुको छ ।िी र्ध्ये १४० वटा सम्पदाहरु ष्ट्रवि सम्पदा सूचीर्ा 
परेका छन ्भने ६१३ वटा सम्पदाहरु ष्ट्रवि सम्पदा सूची बाष्ट्रहर रहेका छन ्।  

३०. त्यसैगरी भकूम्प कर् प्रभाष्ट्रवि १७ श्वजल्लाका १३८ वटा सम्पदाहरुको षतिर्ि भएको 
ष्ट्रववरण प्राप्त भएको छ । यी षतिर्िग्रष्ि सम्पदाहरुको आ.व. २०७६/७७ र्ा पनुर्निर्ािण 
सरुु गने गरी ियारी कायि भैरहेको छ । यसरी भकूम्पबाट कुल ८ सय ९१ वटा 
परुािाश्वत्वक सम्पदाहरुर्ा षतिर्ि पगेुको देश्वखन्छ । 

३१. षतिर्िग्रस्ि ऐर्िहार्सक र परुािाश्वत्वक र्हत्वका सम्पदाहरुको सिंरषतिण एविं पनुर्निर्ािण गदाि 
सम्पदाको र्ौर्लकिा कायर् राख् न परम्परागि सीप भएका कार्लगढ र र्नर्ािण सार्ाग्रीको 
प्रयोगर्ा जोड ददइएको छ । सिंस्कृर्ि, पयिटन िथा नागररक उड्डयन र्न्त्रालय अन्िगिि 
केन्रीय आयोजना कायािन्वयन ईकाईबाट परुािाश्वत्वक सम्पदाहरुको पनुर्निर्ािण कायि 
भैरहैकोर्ा २०७४ चैत्र २० को र्नदेिक सर्र्र्िको र्नणियबाट परुाित्व ष्ट्रवभागबाट 
परुािाश्वत्वक सम्पदाहरुको पनुर्निर्ािण कायि गने भनी र्नणिय भएको छ।  
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श्वचत्र नः- ५.६ आ.व. २०७५/७६ सम्र् भकूम्प अर्ि प्रभाष्ट्रवि १४ श्वजल्लाका परुािाश्वत्वक 
सम्पदाहरुको पनुर्निर्ािण श्वस्थर्ि 

 

 

३२. आर्थिक वषि २०७५/७६ को अन्ि सम्र्र्ा ष्ट्रवि सम्पदा सूचीर्ा रहेका 9० वटा र ष्ट्रवि 
सम्पदा सूची बाष्ट्रहर रहेका २९० वटा गरी जम्र्ा ३८० वटा परुािाश्वत्वक सम्पदाहरुको 
पनुर्निर्ािण सम्पन्न भएको छ ।  त्यसैगरी १२३ वटा परुािाश्वत्वक सम्पदाहरुको पनुर्निर्ािण 
कायि जारी रहेको छ जसलाई श्वचत्र निं. ५.६ र्ा देखाइएको छ । 

िार्लका निं. ५.५ पनुर्निर्ािण सम्पन्न भएका परुािाश्वत्वक सम्पदाहरु 

र्स.निं. परुािाश्वत्वक सम्पदाको नार् श्वजल्ला सिंख्या कैष्ट्रफयि 

१ ष्ट्रद्धर्ाज ुर्श्वन्दर भिपरु दरवार  भिपरु  १   

२ बरीनारायण र्श्वन्दर भिपरु दरवार  भिपरु  १   

३ रारे्िर र्श्वन्दर भिपरु दरवार  भिपरु १   
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र्स.निं. परुािाश्वत्वक सम्पदाको नार् श्वजल्ला सिंख्या कैष्ट्रफयि 

४ दश्वषतिण बाराही र्श्वन्दर पनु र्नर्ािण भिपरु १   

५ चााँगनुारायण र्श्वन्दर  सरषतिण गने । भिपरु १   

६ 

चााँगनुारायण र्श्वन्दर पररसरको सरस्विी र्श्वन्दर 
सरषतिण गने । 

भिपरु १ 

  

७ 

सयुिष्ट्रवनायकश्वस्थि गणेि आर्ाको र्श्वन्दर सिंरषतिण 
गने  । 

भिपरु १ 

  

८ र्हालषतिर्ी द्योछैं पनु र्नर्ािण थलाछें  भिपरु १   

९ र्छन्नर्स्िा र्श्वन्दर चााँग ु भिपरु १   

१० 

 श्वचत्रपरु अनन्िर्लिंगेिरश्वस्थि  गणेि र्श्वन्दर 

पनुर्नर्ािण 

भिपरु १ 

  

११ ष्ट्रहन्चोक भैरब पनु र्नर्ािण भिपरु १   

१२ र्नलबाराही श्वस्थि सानो सत्तल पनु र्नर्ािण भिपरु भिपरु १   

१३ भार्सर्ा पाटी भिपरु  भिपरु  १   

१४ 

श्री र्हार्ञ्जश्री र्श्वन्दर षतिेत्र सिंरषतिण गने  नगरकोट 
न पा भिपरु 

भिपरु १ 

  

१५ झौखेलश्वस्थि ज्योर्िर्लंगेिर सिंरषतिण गने, भिपरु १   

१६ 

र्ध्यपरु र्थर्र् न पा ११ चोडेश्वस्थि पाटी सरषतिण 
गने भिपरु । 

भिपरु १ 

  

१७ वालकुर्ारी सत्तल सरषतिण गने र्थर्ी भिपरु । भिपरु  १   

१८ र्सद्दीलक्ष्र्ी र्श्वन्दर पनु र्नर्ािण भिपरु १   

१९ अनन्िर्लिंगेिर र्श्वन्दर सिंरषतिण गने भिपरु  भिपरु १   

२० 

र्नलबराही र्श्वन्दर पररसरको सत्तल सिंरषतिण गने 
बोडे र्ध्यपरु दठर्ी । 

भिपरु  १ 

  

२१ 

र्हेिरी पीठ श्वस्थि सत्तल, भजनर्ण्डल सिंरषतिण 
भिपरु न.पा. २ 

भिपरु  १ 

  

२२ 

सयुिष्ट्रवनायक पररसरश्वस्थि प्रवेिद्धार सिंगैको सत्तल 
सिंरषतिण गने । 

भिपरु  १ 

  

२३  श्वचत्रपरु अनन्िर्लिंगेिर गा  ष्ट्रव स भिपरु  भजनपाटी  भिपरु १   
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र्स.निं. परुािाश्वत्वक सम्पदाको नार् श्वजल्ला सिंख्या कैष्ट्रफयि 

सिंरषतिण 

२४ बलम्ब ुपाटी सिंरषतिण गने चााँगनुारायण ।  भिपरु १   

२५ 

जेठा गणेि द्यौंछें सिंरषतिण गने पोटरी स्क्वायर 
भिपरु । 

 भिपरु १ 

  

२६ 

झौखेलश्वस्थि ज्योर्िर्लंगेिर र्श्वन्दर पररसरको 
सत्तल सिंरषतिण, भिपरु  

 भिपरु १ 

  

२७ 

ष्ट्रहन्चोक भैरबश्वस्थि सत्तल पनु र्नर्ािण दर्िकोट 
सूयि ष्ट्रवनायक  न  पा भिपरु  

 भिपरु १ 

  

२८ यन्त्र बत्सला  र्श्वन्दर पनुःर्नर्ािण  भिपरु  १   

२९ 

भिपरु वाराहीष्ट्रपठ सत्तलको बााँकी कायि परुा गने 
। 

भिपरु १ 

  

३० भिपरु श्वस्थि र्थर्ी कालीका र्श्वन्दर  सरषतिण भिपरु १   

३१ भिपरु वाराहीष्ट्रपठ सत्तल सिंरषतिण । भिपरु  १   

३२ 

र्हादेव र्श्वन्दर िथा पररसर सरषतिण कायि चाग ु
नारायण न.पा. ३ 

भिपरु १ 

  

३३ 

नविदेिर र्हादेव र्श्वन्दर पररसरको  ष्ट्रवष्ण ुर्श्वन्दर 
सिंरषतिण गने, ओखलढुिंगा । ।  

भिपरु १ 

  

३४ 

भिपरु दरवार स्क्वायर पररसरको गोपीनाथ 
र्श्वन्दर सिंरषतिण गने 

भिपरु १ 

  

३५ भिपरु बोलाछेंश्वस्थि रार् र्श्वन्दर सिंरषतिण भिपरु १   

३६ 

र्सद्धीकाली द्योंछे सिंरषतिण गने चपाचो र्ध्यपरु न 
पा 

भिपरु १ 

  

३७ 

बप्पा ष्ट्रविेिर र्हादेव स रषतिण र्ध्यपरु र्थर्ी न 
.पा. ४ भिपरु 

भिपरु १ 

  

३८ ईचिंगनुारायणश्वस्थि स्िल  काठर्ाण्डौ १   

३९ गणेि र्श्वन्दर सत्तल सिंरषतिण गोकणि ।  काठर्ाण्डौ १   

४० बज्रयोर्गनी सत्तल पनु र्नर्ािण साख ु  काठर्ाण्डौ १   

४१ रािाकृष्ण र्श्वन्दर कुपण्डोल  काठर्ाण्डौ १   
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र्स.निं. परुािाश्वत्वक सम्पदाको नार् श्वजल्ला सिंख्या कैष्ट्रफयि 

४२ िलेज ुर्श्वन्दर हनरु्ानढोका काठर्ाण्डौ १   

४३ 

र्त्रपरेुिरर्हादेव र्श्वन्दरको चार कुनाको र्श्वन्दर 
सत्तल सिंरषतिण गने ।  

काठर्ाडौ  १ 

  

४४ 

काठर्ाडौ नागजुिन न पा जर्ाचोश्वस्थि पाटी 
सिंरषतिण गने । 

काठर्ाडौ । १ 

  

४५ 

ििंखरू्ल श्वस्थि आगो िाप्ने पाटी सत्तल सिंरषतिण 
गने । 

लर्लिपरु । १ 

  

४६ पञ्चर्खुी हनरु्ानसाँगैको सत्तल, उत्तरगया गोकणि काठर्ाडौ । १   

४७ 

कान्िी भैरव र्श्वन्दर पररसरको ध्यान पाटी 
पनुर्नर्ािण  गोकणि 

काठर्ाडौ । १ 

  

४८ 

िरण भरेिर र्हादेव र्श्वन्दर सिंरषतिण 
इचिंगनुारायण१ 

काठर्ाडौ । १ 

  

४९ िानादेवी र्श्वन्दर, हनरु्ानढोका काठर्ाण्डौ १   

५० सााँख ुश्वस्थि न्याक सत्तल टहरा र्नर्ािण काठर्ाण्डौ १   

५१ र्भर्सेन पाटी सिंरषतिण फष्ट्रपिङ काठर्ाण्डौ १   

५२ कृष्ण र्श्वन्दर पनु र्नर्ािण  काठर्ाण्डौ १   

५३ र्भर्सेन र्श्वन्दर पनु र्नर्ािण र्भर्ढुगा  काठर्ाण्डौ १   

५४ नाटेिरी र्श्वन्दर पनु र्नर्ािण हााँडीगाउाँ  काठर्ाण्डौ १   

५५ ष्ट्रवष्णदेुवी र्श्वन्दर सिंरषतिण गने सिुिंगल काठर्ाण्डौ १   

५६ ज्योर्िर्लिगेिर र्हादेव र्श्वन्दर सााँख ु काठर्ाण्डौ १   

५७ टोखा िलेज ुपनु र्नर्ािण काठर्ाण्डौ १   

५८ नैकाप सत्तल पनु र्नर्ािण काठर्ाण्डौ १   

५९ नारायण र्ददर पनुः र्नर्ािण दहचोक ना.न.पा. काठर्ाण्डौ १   

६० इन्र इन्राणी र्श्वन्दर पनुः र्नर्ािण  काठर्ाण्डौ १   

६१ श्विव र्श्वन्दर पनुः र्नर्ािण काठर्ाण्डौ १   

६२ जगिपाल र्हाष्ट्रवहार कीर्ििपरु काठर्ाण्डौ १   

६३ र्सद्देिर र्हादेव र्श्वन्दर सरषतिण जीिपरु काठर्ाण्डौ १   
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६४ गणेि र्श्वन्दर सरषतिण का र् न पा ब्रम्हटोल काठर्ाण्डौ १   

६५ भैरबथान सरषतिण कायि कुलेिर काठर्ाण्डौ 1 
  

६६ जलाियन नारायण ििंखरू्ल काठर्ाण्डौ 1 
  

६७ याक फल्चा पूनःर्नर्ािण कायि कीर्ििपरु काठर्ाण्डौ १   

६८ ददख ुफल्चा पनु र्नर्ािण कीर्ििपरु काठर्ाण्डौ १   

६९ गतु्पौ पाटी पनु र्नर्ािण कीर्ििपरु काठर्ाण्डौ १   

७० श्वचलिंचो चैत्य कीर्ििपरु काठर्ाण्डौ १   

७१ नानकर्ठ सर्ािी ज्ञानेिर  काठर्ाण्डौ १   

७२ ईन्रभिेिर सत्तल टेकु पचली  काठर्ाण्डौ १   

७३ ष्ट्रकर्डोल गमु्वा  पनुः र्नर्ािण कायि स्वयम्भ ू काठर्ाण्डौ  १   

७४ अनन्िपरु पनुः र्नर्ािण कायि स्वयम्भ ू काठर्ाण्डौ  १   

७५ प्रिापपरु पनुः र्नर्ािण कायि स्वयम्भ ू काठर्ाण्डौ  १   

७६ 

काल ुपाण्डेको सर्ार्ि पनुः र्नर्ािण कायिच.न.पा.  
दहचोक काठर्ाण्डौ 

. काठर्ाण्डौ  १ 

  

७७ 

इन्र इन्राणी र्श्वन्दर पररसरको पोखरी सिंरषतिण 
च.न.पा.  दहचोक काठर्ाण्डौ 

 काठर्ाण्डौ  १ 

  

७८ िैर्नक आवास पनुः र्नर्ािण कायि छाउनी  काठर्ाण्डौ  १   

७९ जर्ाचो सत्तल नागाजुिन  काठर्ाण्डौ १   

८० र्हाष्ट्रवष्ण ुर्श्वन्दर सिंरषतिण पनुः र्नर्ािण कायि काठर्ाण्डौ १   

८१ बदु्द र्श्वन्दर सरषतिण ब्रह्मटोल काठर्ाण्डौ  १   

८२ नविदेिर र्हादेव र्श्वन्दर पनु र्नर्ािण सााँख ु काठर्ाण्डौ १   

८३ रािाकृष्ण र्श्वन्दर जीणोद्धार टेकु काठर्ाण्डौ १   

८४ 

टेकुदोभानश्वस्थि लक्ष्रे्िर र्श्वन्दर र चौिेरा सत्तल 
पनुर्निर्ािण 

काठर्ाण्डौ १ 

  

८५ भञ्जयािंग पाटी सिंरषतिण कायि दश्वषतिणकाली  काठर्ाण्डौ १   

८६ 

जोगीगाल गोकणिश्वस्थि ढुिंगेिारा सिंरषतिण कायि 
गोकणि 

काठर्ाडौ १ 
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८७ छाउनी सिंग्रहालय सिंरषतिण िथा सढुुढीकरण । काठर्ाडौ १   

८८ 

ष्ट्रवजेिरी र्श्वन्दर सिंरषतिण गने िोभा भगविी 
ष्ट्रवजेिरी । 

काठर्ाडौ १ 

  

८९ 

 िोभा भगविश्वस्थि ईन्रायणी र्श्वन्दर पूनर्नर्ािण गने 
। 

काठर्ाडौ १ 

  

९० 

टोखाश्वस्थि िलेज ुर्श्वन्दर पूनर्नर्ािण गने काठर्ाडौ 
। 

काठर्ाडौ १ 

  

९१ 

हनरु्ानढोका दरवार षतिेत्रर्ा रहेको विंिगोपाल 
र्श्वन्दर पूनर्नर्ािण गने । 

काठर्ाडौ १ 

  

९२ 

जिंगष्ट्रहरण्यहेर् र्श्वन्दर जीणोद्धार गने, थापाथली 
काठर्ाण्डौ । 

काठर्ाडौ १ 

  

९३ 

बज्रयोगीनी र्श्वन्दर जीणोद्धार गने, सााँख,ु काठर्ाण्डौ 
। 

काठर्ाडौ १ 

  

९४ 

भगविी बहाल ििंकरकीर्िि र्हाष्ट्रवहार पूनर्नर्ािण 
गने ऽ नक्िाल काठर्ाडौ । 

काठर्ाडौ १ 

  

९५ 

राष्ट्रिय सिंग्रहालयको ऐर्िहार्सक भवन सिंरषतिण गने 
छाउनी 

काठर्ाडौ १ 

  

९६ र्भर्सेन र्श्वन्दर सिंरषतिण फष्ट्रपिङ् काठर्ाडौ १   

९७ 

का र् नपा १९ श्वस्थि किं केिरी र्श्वन्दर सिंरषतिण 
गने 

काठर्ाडौ १ 

  

९८ 

ष्ट्रवष्णदेुवी र्श्वन्दर सिंरषतिण गने र्च्छेनारायण 
कीर्ििपरु 

काठर्ाडौ १ 

  

९९ आददनाथ र्श्वन्दर सिंरषतिण, चोभार, काठर्ाडौं काठर्ाडौ १   

१०० गोरखनाथ सिंगैको श्विवालय सिंरषतिण र्त्रपरेुिर काठर्ाडौ १   

१०१ 

टुाँडालदेवी र्श्वन्दर पररसरको बााँकी कायि परुा गने 
।काठर्ाण्डौ 

काठर्ाडौ १ 

  

१०२ 

सन्टोलको र्ाईिर अगाडीको र्श्वन्दर जीणोद्धार 
गने सााँख ु। 

काठर्ाडौ १ 

  

१०३ बज्रयोगीनी बसनु्िरा र्ाई जीणोद्धार गने । काठर्ाडौ १   
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१०४ गरुुनानक र्ठ सरषतिण गने रै्ह्पी काठर्ाण्डौ । काठर्ाडौ १   

१०५ दहषतिेत्रको पाटी सिल जीणोिार  काठर्ाडौ १   

१०६ 

काठर्ाडौ नागजुिन न पा हलचोक श्वस्थि अकाि 
भैरब द्योछें सिंरषतिण गने । 

काठर्ाण्डौ १ 

  

१०७ 

काठर्ाडौ नागाजुिन न पा ईचिंगनुारायण श्वस्थि 
सत्तल  सिंरषतिण गने । 

काठर्ाण्डौ १ 

  

१०८ 

श्विव र्श्वन्दर  पूनःर्नर्ािण गने चन्रार्गरी न. पा. १ 
दहचोक 

काठर्ाडौ १ 

  

१०९ 

कोट िर र गढी सिंरषतिण कायि चन्रार्गरी न. पा. 
१ दहचोक 

काठर्ाडौ १ 

  

११० 

र्सिंह दवुाल ्ल्विंह देग जीणोद्धार गने ष्ट्रकिीपरु न 
पा काठर्ाडौ । 

काठर्ाडौ १ 

  

१११ 

ष्ट्रहटी चा फ र्श्वन्दर िथा पररसर जीणोद्धार गने 
ष्ट्रकिीपरु न पा ।  काठर्ाडौ ।  

काठर्ाडौ १ 

  

११२ 

र्ञ्जुश्री सत्तलसिंगैको सेिो पाटी सिंरषतिण गने । 
स्वयिंभ ू

काठर्ाडौ १ 

  

११३ 

दश्वषतिणकाली र्ािा र्श्वन्दरको आर्ाको थानर्ा  
सिंरषतिण गने  । 

काठर्ाडौ १ 

  

११४ 

दश्वषतिणकाली श्वस्थि दश्वषतिणकाली र्श्वन्दरको गभिगहि 
जीणोिार  

काठर्ाण्डौ १ 

  

११५ 

र्नकार्ना र्श्वन्दर सरषतिाण कायि चन्रर्गरी नपा 
दहचोक 

काठर्ाण्डौ १ 

  

११६ चण्डेिरी र्श्वन्दर सरषतिण  गोकणि काठर्ाण्डौ १   

११७ पदर् र्िेुिर सत्तल सरषतिण गोकणि  काठर्ाण्डौ १   

११८ 

लक्ष्रे्िर र्हादेव र्श्वन्दर  नागाजुिन 
न=पा=सार्बकको र्भर्ढुिंगा 

काठर्ाण्डौ १ 

  

११९ 

र्सदे्धिर र्हादेव र्श्वन्दरको सिंरषतिण कायि  ।श्वजिपरु 
फेदी  

काठर्ाण्डौ १ 

  

१२० 

र्सदे्धिर र्हादेव र्श्वन्दर पररसरको सत्तल सिंरषतिण 
श्वजिपरु फेदी  

काठर्ाण्डौ १ 
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१२१ चनुदेवी र्श्वन्दर सरषतिण बलम्ब ु काठर्ाण्डौ १   

१२२ 

सााँखशु्वस्थि सरस्विी/र्भर्सेन र्श्वन्दरको बााँकी कायि 
परुा गने । 

काठर्ाण्डौ १ 

  

१२३ बोगटी पाटी पनुःर्नर्ािण कायि गोकणि काठर्ाण्डौ १   

१२४ 

र्हाष्ट्रवष्ण ुर्श्वन्दर सरषतिण गने का र् न पा १५ 
िमु्वाखेल काठर्ाडौ । 

काठर्ाडौ  १ 

  

१२५ ष्ट्रवििेर र्हादेब र्श्वन्दर जीणोद्धार गने सााँख ु काठर्ाडौ  १   

१२६ 

टोखा िपलार्छश्वस्थि र्हादेव  र्श्वन्दर सिंरषतिण गने, 

टोखा, काठर्ाडौ । 

काठर्ाडौ  १ 

  

१२७ चण्डेिरी र्श्वन्दर सिंरषतिण गने, टोखा काठर्ाण्डौ । काठर्ाडौ  १   

१२८ 

टोखा िपलार्छश्वस्थि नारायण  र्श्वन्दर सिंरषतिण गने, 

टोखा, काठर्ाडौ । 

काठर्ाडौ  १ 

  

१२९ 

दश्वषतिणकाली र्ािा र्श्वन्दरको आर्ाको थान 
पररसरको सत्तल पनुर्नर्ािण । 

काठर्ाडौ  १ 

  

१३० 

सोह्रखटेु्ट पाटी जीणोद्धार गनेऽ ष्ट्रकिीपरु न पा 
काठर्ाडौ । 

काठर्ाडौ  १ 

  

१३१ गोपालबाबाको आश्रर् स रषतिण गने काठर्ाण्डौ काठर्ाडौ  १   

१३२ ष्ट्रव ष्ट्रप सिंग्रहालय पनुर्नर्ािण सनु्दरीजल काठर्ाडौ  १   

१३३ 

िश्विबल्भेिर र्हादेव र्श्वन्दर सिंरषतिण गने 
जागाजुिन काठर्ाण्डौ 

काठर्ाडौ  १ 

  

१३४ सााँखशु्वस्थि बज्रजोर्गनी सत्तल सिंरषतिण काठर्ाडौ  १   

१३५ 

येँिपौ पाटी सिंरषतिण गने, का.र्.न.पा.३४,येँिपौ 
र्ागि, ििंखर्लु । 

काठर्ाडौ  १ 

  

१३६ ष्ट्रवसिंखनुारायण सत्तल पनुर्नर्ािण लर्लिपरु १   

१३७ ल प ुपटुकोद्दोंश्वस्थि गणेि र्श्वन्दर सिंरषतिण । लर्लिपरु १   

१३८ िशु्वल्सरे्हर पाटी ििंखर्लु लर्लिपरु १   

१३९ बज्रबाराही र्श्वन्दर सिंरषतिण गने, चापागाउाँ ४,  लर्लिपरु १   

१४० बुिंगर्र्िश्वस्थि र्नकार्ना र्श्वन्दर लर्लिपरु १   
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१४१ जोिी ष्ट्रक्रयापतु्री पाटी ििंखरू्ल पष्ट्रहलो लर्लिपरु १   

१४२ प्याङ्गगाउाँ पाटी सिंरषतिण  लर्लिपरु १   

१४३ कोठेबहाल र्श्वन्दर पनु र्नर्ािण बुिंगर्र्ि लर्लिपरु १   

१४४ बज्रबाराही र्श्वन्दर सिंरषतिण गने, चापागाउाँ ४  लर्लिपरु १   

१४५ लर्लिपरु खोकनाश्वस्थि रुरायणी पाटी सिंरषतिण । लर्लिपरु १   

१४६ 

लर्लिपरु िखर्लुश्वस्थि र्सहवही चार्णु्डा र्श्वन्दर 
र सत्तल   

लर्लिपरु  १ 

  

१४७ ष्ट्रपलाछें गणेि र्श्वन्दर पनु र्नर्ािण लर्लिपरु १   

१४८ रार्चन्र र्श्वन्दर लार्ाटार लुाँभ ु लर्लिपरु १   

१४९ 

र्हालक्ष्र्ी र्हाभैरव सत्तल सिंरषतिण गने लभु ु१ 
लर्लिपरु  

लर्लिपरु  १ 

  

१५० 

जोिी िथा ष्ट्रक्रयापरु्त्र पाटी श्वजण्णोद्धार गने ल प ु
उ र् न पा  िखर्लु दोस्रो  लर्लिपरु  

लर्लिपरु  १ 

  

१५१ श्विव र्श्वन्दरको सरषतिण  कायि गोदावरी न.पा. लर्लिपरु  १   

१५२ एकादि रुर र्श्वन्दर सरषतिण िखर्लु लर्लिपरु  १   

१५३ लर्लिपरु गोदावरी िनुीिरको कायि परुा गने लर्लिपरु । १   

१५४ 

गोटीखेल र्हादेव र्श्वन्दरको पररसरको कायि 
सम्पन्न गने  

लर्लिपरु । १ 

  

१५५ 

र्हालक्ष्र्ी न.पा. लार्ाटारश्वस्थि कािी ष्ट्रवििेर 
र्हादेव र्श्वन्दरको पररसर सिुार गने । 

लर्लिपरु । १ 

  

१५६ 

ठैवश्वस्थि जलचपा द्योछें सिंरषतिण लर्लिपरु,र्नरन्िर 
। 

लर्लिपरु । १ 

  

१५७ देगिुलेज ुर्श्वन्दर जीणोद्धार गने, लर्लिपरु । लर्लिपरु १   

१५८ बङु्गर्र्िश्वस्थि ३२ पानेज ुआगिंिर  लर्लिपरु १   

१५९ बगुर्िीश्वस्थि प्रथर्परु र्हाष्ट्रवहार सिंरषतिण, लर्लिपरु लर्लिपरु १   

१६० 

बटुक भैरब र्श्वन्दर पररसरको सत्तल सिंरषतिण कायि 
लगनखेल, लर्लिपरु  

लर्लिपरु १ 

  

१६१ नविदेिर र्श्वन्दर श्वजणोद्धार गने, ििंखर्लु लर्लिपरु लर्लिपरु १   
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१६२ 

काभ्र ेर्गश्वम्दश्वस्थि उर्ार्हेिर र्श्वन्दर सिंरषतिण गने 
। 

काभ्र े १ 

  

१६३ 

गणेिथान गा ष्ट्रव स श्वस्थि गणेि र्श्वन्दर पनु 
र्नरिर्ाण 

काभ्र े १ 

  

१६४ 

देवलभरेवर र्हादेव र्श्वन्दर सिंरषतिण, गैरष्ट्रवसैना 
देवपरु ९  

काभे १ 

  

१६५ र्भर्सेनर्श्वन्दर पररसरको ठूलो सत्तल सिंरषतिण गने  काभ्र े १   

१६६ समु्भेिर र्श्वन्दर पनु र्नर्ािण काभ्र े १   

१६७ टुकम्पो गणेि पनु र्नर्ािण बनेपा  काभ्र े १   

१६८ कार्लका र्श्वन्दर पनु र्नर्ािण   काभ्र े १   

१६९ देउपखु ुसिंरषतिण कायि बनेपा   काभ्र े १   

१७० चण्डेिरी र्श्वन्दर द्यौंछे सिंरषतिण गने, बनेपा   काभ्र े १   

१७१ पलाञ्चोक भगविी र्श्वन्दर पूनःर्नर्ािण काभ्र े १   

१७२ भगविी र्श्वन्दर पनुः र्नर्ािण पनौिी न पा काभ्र े १   

१७३ 

ईन्रेिर र्हादेव र्श्वन्दर पूवििफि को सत्तल 
पनुःर्नर्ािण पनौिी न पा 

काभ्र े १ 

  

१७४ परु्लसिर सरषतिण  पनौिी न पा काभ्र े १   

१७५ पनौिी न पा श्वस्थि भगविी र्श्वन्दर सरषतिण गने । काभ्र े १   

१७६ 

चण्डेिरी र्श्वन्दर प्रवेिद्धारको प्रहरी सत्तल सरषतिण 
गने बनेपा । 

काभ्र े १ 

  

१७७ वकुटोल र्हादेव र्श्वन्दर सरषतिण गने बनेपा । काभ्र े १   

१७८ ब्रम्हयाणी र्श्वन्दर पनुर्नर्ािण, देउपरु काभ्र े। काभ्र े १   

१७९ 

ब्रम्हयाणी र्श्वन्दर पररसरको सत्तल पनुर्नर्ािण 
देउपरु काभ्र े। 

काभ्र े १ 

  

१८० नर्ोबदु्ध र्श्वन्दर लगायि पररसर सिंरषतिण गने काभ्र े काभ्र े १   

१८१ चन्र सेि ुभवन र्र्िि भलु्भ ुनपा ८ काभ्र े काभ्र े १   

१८२ 

कृष्ण र्श्वन्दर पूनर्नर्ािण दाप्चा कािीखण्ड न  पा 
१२ छते्रवााँझ काभ्र े 

काभ्र े १ 
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१८३ द्योदपखु ुसरषतिण गने बनेपा । काभ्र े १   

१८४ 

र्गम्दीश्वस्थि र्भर्सेन र्श्वन्दर   सिंरषतिण गने 
नारायणस्थान काभ्र े। 

काभ्र े १ 

  

१८५ 

ईन्रेिर र्हादेव गोरखनाथ र्ठ पूनर्नर्ािण गने 
पनौिी 

काभ्र े १ 

  

१८६ उग्रचण्डी र्हादेव र्श्वन्दर पूनःर्नर्ािण गनि बनेपा । काभ्र े १   

१८७ 

रोसी गा पा श्विखरनारायणस्थानश्वस्थि सत्तल 
सिंरषतिण 

काभ्र े १ 

  

१८८ वालवुा पाटीको सिंरषतिण । काभ्र े १   

१८९ सोह्रखटेु्ट पाटी  काभ्र ेर्ण्डनदेउपरु न.पा. काभ्र े १   

१९० गोरखनाथ र्ठ पनुःर्नर्ािण पनौिी न. पा. काभ्र े १   

१९१ 

चण्डेिरी र्श्वन्दर पररसरको वाकुर्ी सत्तल सरषतिण 
कायि बनेपा 

 काभ्र े १ 

  

१९२ 

बनेपा न पा वडा निं १ उकुटोलश्वस्थि र्हादेव 
र्श्वन्दर सिंरषतिण गने । 

काभ्र े १ 

  

१९३ 

कार्लका र्श्वन्दरश्वस्थि सत्तल सिंरषतिण कानपरु, 

कालापानी १, काभ्र े। 

काभ्र े १ 

  

१९४ श्री कृष्ण र्श्वन्दर सष्ट्रहिको सत्तल छते्रबााँझ  काभ्र े १   

१९५ न्यानपश्वत्त नारायण र्श्वन्दर सिंरषतिण गने बनेपा न पा काभ्र े १   

१९६ 

टुकम्पो गणेि र्श्वन्दरश्वस्थि पाटी सिंरषतिण गने 
बनेपा 

काभ्र े १ 

  

१९७ दाप्चा र्भर्सेन अगाडीको ठुलो पाटी पनुर्नर्ािण  काभ्र े २   

१९८ र्भर्सेन र्श्वन्दर पनु र्नर्ािण रारे्छाप १   

१९९ नारायण गणेि सत्तल र्न्थली  रारे्छाप १   

२०० र्भर्सेन र्श्वन्दर पनु र्नर्ािण ल्याङ्गल्याङ्ग  रारे्छाप  १   

२०१ श्वचसापनी श्वस्थि सत्तल सिंरषतिण  रारे्छाप  १   

२०२ भगविी र्श्वन्दर फुल्पा रारे्छाप १   

२०३ खााँडादेवी र्श्वन्दर पनु र्नर्ािण  रारे्छाप १   
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२०४ नारायण र्श्वन्दर पनु र्नर्ािण श्वचसापानी  रारे्छाप १   

२०५ 

खााँडादेष्ट्रव र्श्वन्दर सिंरषतिण गने खााँडादेष्ट्रव ७ ऽ 
रारे्छाप । 

रारे्छाप १ 

  

२०६ नविदेिर र्हादेव र्श्वन्दर सिंरषतिण, गाईखरुा र्न्थली रारे्छाप १   

२०७ आलर्परु र्भरे्िर र्श्वन्दर ष्ट्रढर्ी पोखरी  रारे्छाप १   

२०८ 

सोह्र भगविी र्श्वन्दर सिंरषतिण गने रारे्छाप न पा 
४ डााँडा वसेरी रारे्छाप  

रारे्छाप १ 

  

२०९ 

सेिीदेवी र्श्वन्दर, सिंरषतिण गने र्न्थली न पा १३ 
र्गुीटार रारे्छाप । 

रारे्छाप १ 

  

२१० लटे्टिर र्हादेव र्श्वन्दर सिंरषतिण र्न्थली  रारे्छाप १   

२११ रारे्छाप ठोसेश्वस्थि गणेि र्श्वन्दर सिंरषतिण गने । रारे्छाप १   

२१२ र्ागादेउराली र्श्वन्दर पनु र्नर्ािण दोलखा  १   

२१३ दगुलनारायण र्श्वन्दर पनु र्नर्ािण दोलखा १   

२१४ 

कार्लकार्श्वन्दरको छाना सिंरषतिण गने, दाप्चा 
कािीखण्ड १४ लाष्ट्रपलाङ 

 दोलखा। १ 

  

२१५ 

काली भगवर्ि र्श्वन्दर सिंरषतिण गने र्ागादेउराली 
९ । 

दोलखा १ 

  

२१६ 

कर्लार्ाई र्श्वन्दरसिंरषतिण गने ।लादकु ८ 
देउलािंगेिर जाने बाटो 

 दोलखा । १ 

  

२१७ कार्लका र्श्वन्दरर्ा सिंरषतिाण गने गमु्वेसी,  दोलखा १   

२१८ 

र्हाकालेिर र्श्वन्दरपनुःर्नर्ाणि कायि, दोलखा 
गमु्वेसी, 

 दोलखा १ 

  

२१९ कर्लार्ाइ र्श्वन्दर सिंरषतिण दोलखा १   

२२० बााँसखकि  र्भर्सेन र्श्वन्दर सिंरषतिण दोलखा १   

२२१ र्श्वच्छन्रनाथ र्श्वन्दर सिंरषतिण  दोलखा १   

२२२ कैलेिर र्हादेव र्श्वन्दर सिंरषतिण  दोलखा १   

२२३ ष्ट्रहिंगीर्ाने सत्तल सिंरषतिण गने  दोलखा  १   

२२४ चणािविी सत्तल पूनर्नर्ािण गने फस्कु दोलखा ।  दोलखा । १   
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२२५ 

रारे्िर र्हादेव र्श्वन्दर पूनर्नर्ािण गने फस्कु 
दोलखा । 

दोलखा । १ 

  

२२६ 

टहले र्श्वन्दर पनुः र्नर्ािण गने / र्ङ्काल र्श्वन्दर 
सिंरषतिण गने, श्वजल,ु  दोलखा । 

दोलखा १ 

  

२२७ 

देउलािंगेिर र्हादेव र्श्वन्दर सिंरषतिण गने ऽ 
लार्ावगर दोलखा । 

दोलखा १ 

  

२२८ कार्लका र्श्वन्दर सिंरषतिण गने गमु्बेसी दोलखा दोलखा १   

२२९ र्श्वच्छन्रनाथको र्श्वन्दर सिंरषतिण गनेऽ दोलखा । दोलखा १   

२३० 

र्हाकालेिर र्श्वन्दरपनुःर्नर्ाणि कायि, र्भ न पा ९  

दोलखा  
दोलखा १ 

  

२३१ दुिंगल चैत्य सिंरषतिण गने भीरे्िर न पा ४ दोलखा  दोलखा १   

२३२ 

दोलखा श्वजल्ला घ्याग सकुठोकर वडा निं ९ श्विव 
र्हादेव र्श्वन्दर  पाटी सिंरषतिण गने ।  

दोलखा १ 

  

२३३ 

कैलेिर र्हादेव र्श्वन्दरको बााँकी कायि परुा गने 
दोलखा । 

दोलखा १ 

  

२३४ 

नारायण र्श्वन्दर सिंरषतिण गने र्भ न पा २ 
िल्लोटोल दोलखा । 

दोलखा १ 

  

२३५ 

कार्लका भगविी र्श्वन्दरको बााँकी कायि परुा गने 
र्ाग देउराली दोलखा 

दोलखा १ 

  

२३६ 

कार्लका भगविी र्श्वन्दरको बााँकी कायि परुा गने 
र्ाग देउराली दोलखा 

 दोलखा १ 

  

२३७ 

कार्लका र्श्वन्दर पररसर सिंरषति गने, गमु्वेसी दोलखा 
। 

दोलखा १ 

  

२३८ नवलपरु र्भर्सेन र्श्वन्दर पनुर्नर्ािण र्सन्िपुाल्चोक र्सन्िपुाल्चोक १   

२३९ र्हाकालेिर र्श्वन्दरपनुःर्नर्ाणि ईहचोक कायि,  र्सन्िपुाल्चोक १   

२४० बााँसखकि  ढुगेिारा सष्ट्रहि सत्तल सिंरषतिण र्सन्िपुाल्चोक १   

२४१ 

र्लस्िी उग्रचण्डी र्ाईको र्श्वन्दर पररसर सिंरषतिण 
गने र्लस्िीकोट  र्सन्िपुाल्चोक ।  

 र्सन्िपुाल्चोक ।  १ 

  

२४२ भगवान चैत्य सिंरषतिण गने र्लस्िीकोट र्सन्िपुाल्चोक ।  १   
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र्सन्िपुाल्चोक 

२४३ 

रण नैनेिर र्हादेव र्श्वन्दर र सत्तल पूनर्नर्ािण 
गने वाडे गाउाँ ९  ऐसेलखुकि  र्सन्िपुाल्चोक  

 र्सन्िपुाल्चोक  १ 

  

२४४ 

र्सन्िपुाल्चोक श्वजल्ला बााँसखकि  गा ष्ट्रव स १ श्वस्थि 
सत्तल सष्ट्रहि  ढुगेिारा सरषतिण गने ।  

र्सन्िपुाल्चोक  १ 

  

२४५ जैर्र्न थैष्ट्रपनारायण र्श्वन्दर पनुर्नर्ािण र्सन्िपुाल्चोक १   

२४६ 

भगवान चैत्य सिंरषतिण गने र्लस्िीकोट 
र्सन्िपुाल्चोक 

र्सन्िपुाल्चोक १ 

  

२४७ 

राम्चे र्भर्सेन र्श्वन्दर पूनर्नर्ािण गने 
,र्सन्िपुाल्चोक 

र्सन्िपुाल्चोक १ 

  

२४८ 

र्सन्िपुाल्चोक श्वजल्ला फुल्पीडााँडा गा ष्ट्रव स ६ 
फाँ लाटेश्वस्थि रिकालीका  र्श्वन्दर सिंरषतिण गने ।  

र्सन्िपुाल्चोक १ 

  

२४९ बछलादेवी र्श्वन्दर िाददङ्ग िाददङ्ग १   

२५० रणकार्लका भगविी र्श्वन्दर पनु र्नर्ािण  िाददङ्ग १   

२५१ ककार्लनी र्श्वन्दर पनु र्नर्ािण  िाददङ्ग १   

२५२ बराहर्ष्ट र्श्वन्दर  पनुःर्नर्ािण  िाददङ्ग 1 
  

२५३ 

सवुणि र्हाष्ट्रवहार र्श्वन्दर सिंषतिण गने आरु चनौटे 
गा ष्ट्रव स २  आरुिाट नवुाकोट । 

नवुाकोट १ 

  

२५४ ब्रम्हेिर र्हादेव र्श्वन्दर पनुः र्नर्ािण  कष्ट्रवलास नवुाकोट  १   

२५५ थानपर्ि र्श्वन्दर सिंरषतिण गनेऽ नवुाकोट । नवुाकोट १   

२५६ 

वत्सलादेवीको र्श्वन्दर सिंरषतिण गने नरजार्ण्डप 
नवुाकोट 

नवुाकोट १ 

  

२५७ गणेि र्श्वन्दर सिंरषतिण गने ष्ट्रवदरु ३ नवुाकोट नवुाकोट १   

२५८ सरस्विी र्श्वन्दर सिंरषतिण गने ईन्रचोक ष्ट्रवदरु नवुाकोट १   

२५९ 

नवुाकोटश्वस्थि र्भर्सेन थान र्श्वन्दरको छाना 
सरषतिण  

नवुाकोट १ 

  

२६० गणेि र्श्वन्दर सिंरषतिण गने ष्ट्रवदरु ३ नवुाकोट   नवुाकोट १   

२६१ सरस्विी र्श्वन्दर सिंरषतिण गने ईन्रचोक ष्ट्रवदरु   नवुाकोट १   
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२६२ गोरखकाली र्श्वन्दर पनु र्नर्ािण  बकुोट  गोरखा १   

२६३ 

गोरखा श्वजल्ला गमु्दा गा ष्ट्रव स ४ यार्गाउाँश्वस्थि 
सािकन्या र्श्वन्दर  सिंरषतिण गने गोरखा । 

गोरखा  १ 

  

२६४ पद्माख्य नारायण र्श्वन्दर पनु र्नर्ािण गोरखा गोरखा १   

२६५ छोरिेन सिंरषतिण गने गोरखा गमु्दा ६ गोरखा । गोरखा  १   

२६६ 

ठूलो आाँगनको र्भर्सेन र्श्वन्दर पनुःर्नर्ािण गोरखा 
न.पा 

गोरखा  १ 

  

२६७ र्सरानचोकका सम्पदाहरु बाहनुपाटी   गोरखा  १   

२६८ श्विव र्श्वन्दर पनुः र्नर्ािण फुजेल गोरखा  १   

२६९ श्रीष्ट्रवद्या र्श्वन्दर पूनःर्नर्ािण दरवार पररसर गोरखा  १   

२७० र्भर्सेन र्श्वन्दर सिंरषतिण गने िाकुकोट  गोरखा १   

२७१ गणेिथfनको र्श्वन्दर सरषतिण गने गोरखा   गोरखा १   

२७२ 

वटुक कालभैरव र्श्वन्दर सिंरषतिण गने फुजेल 
गोरखा 

 गोरखा १ 

  

२७३ 

िान्रङ्गकोट र्सद्धकाली र्श्वन्दर पूनर्नर्ािण गने 
िान्रङ्ग गोरखा । 

 गोरखा १ 

  

२७४ 

िान्रङ्गकोट र्सद्धकाली र्श्वन्दर पररसरको पाटी 
पूनर्नर्ािण  

 गोरखा १ 

  

२७५ भीर्सेन र्श्वन्दर सिंरषतिण गने िाकु पाल्ख ुगोरखा  गोरखा १   

२७६ 

 श्विवालय सिंरषतिण गने फुजेल गा ष्ट्रव स ९ गोरखा 
। 

 गोरखा १ 

  

२७७ 

सवुणि र्हाष्ट्रवहार र्श्वन्दर सिंषतिण गने आरु चनौटे 
गा ष्ट्रव स २  आरुिाट गोरखा ।  

गोरखा १ 

  

२७८ लक्ष्र्ीनारायण र्श्वन्दर सरषतिणा रार्िाट आाँवखैुरेनी गोरखा  १   

२७९ गोरखा दरवार आवास िर पनुर्नर्ािण गोरखा १   

२८० 

गोरखादरवार पररसरको गोरखनाथ र्श्वन्दरको 
पनुःर्नर्ािण  

गोरखा १ 

  

२८१ रोटपाटीकोपनुःर्नर्ािण कायि  गोरखा १   
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२८२ गोरखा सिंग्रालयको र्ार्थल्लो िला र्नर्ािण गोरखा १   

२८३ गोरखा उपल्लोकोटकार्लका पनुर्नर्ािण गोरखा १   

२८४ िलुुिङ्गकोट कार्लका र्श्वन्दर  लर्जङु्ग १   

२८५ इिानेिर र्श्वन्दर सिंरषतिण, लर्जुिंग लर्जुिंग १   

२८६ 

लम्जुिंग श्वजल्ला बािंग्र गा ष्ट्रव स श्वस्थि राजराजेिरी 
र्श्वन्दर सरषतिण गने । 

लम्जुिंग १ 

  

२८७  गणेि र्श्वन्दर पनुःर्नर्ािण कायि ओखलढ गा  १   

२८८ 

नविदेिर र्हादेव र्श्वन्दर पररसरको  गणेि र्श्वन्दर 
सिंरषतिण गने, ओखलढुिंगा 

ओखलढुिंगा १ 

  

२८९ श्विव र्श्वन्दरको सिंरषतिण  कायि  ओखलढ गा  १   

२९० 

नविदेिर र्हादेव र्श्वन्दर पररसरको सरस्विी  
र्श्वन्दर सिंरषतिण गने, ओखलढुिंगा । ।  

ओखलढुिंगा । १ 

  

२९१ 

दमु्जाकुिेिर र्हादेव र्श्वन्दर सिंरषतिण गने, . 

र्सन्िलुी। 

र्सन्िलुी। १ 

  

२९२ 

दमु्जाकुिेिर र्हादेव र्श्वन्दर पररसरको यज्ञिाला 
सिंरषतिण गने, . र्सन्िलुी। 

र्सन्िलुी। १ 

  

२९३ अिािखााँचीश्वस्थि अिािदेवी र्श्वन्दर सिंरषतिण गने  अिािखााँची १   

२९४ छत्रर्हाराज कोट दरवार  अिािखााँची १   

२९५ 

गलु्र्ी श्वजल्ला छत्रकोट गा.पा. ६ श्वस्थि रैना देवी 
सिंरषतिण गने । 

गलु्र्ी  १ 

  

२९६ 

गलु्र्ी श्वजल्ला छत्रकोट गा.पा. ६ श्वस्थिर्ार्लका 
र्श्वन्दर सिंरषतिण गने । 

गलु्र्ी  १ 

  

२९७ र्णीर्कुुन्देिर र्श्वन्दर पनु र्नर्ािण िनहूाँ  िनहूाँ १   

२९८ 

पाल्पा श्वजल्ला रार्परु न पा वडा न ८ श्वस्थि 
रार्िाटर्ा रहेको लक्ष्र्ी नारायण र्श्वन्दर जीणोद्धार 
गने ।  

पाल्पा  १ 

  

२९९ गोपेिर र्हादेव र्श्वन्दर सरषतिण पोखरा कास्की  १   

३०० र्भर्सेन र्श्वन्दर सिंरषतिण गने थाहा न पा श्वचत्लािंग र्कवानपरु १   
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३०१ ििंकरनारयण सत्तल पिपुर्ि षतिेत्र १   

३०२ गोरखनाथ र्श्वन्दर पश्वश्चर् िफि को सत्तल पिपुर्ि षतिेत्र २   

३०३ चन्दन पाटी पनुःर्नर्ािण कायि  पिपुर्ि षतिेत्र १   

३०४ ििंकराचायि र्श्वन्दर पनुः र्नर्ािण कायि  पिपुर्ि षतिेत्र १   

३०५ कुलानन्द झा सत्तल पनुःर्नर्ािण कायि  पिपुर्ि षतिेत्र १   

३०६ बनकाली सत्तल पनुःर्नर्ािण कायि  पिपुर्ि षतिेत्र १   

३०७  सरेुिकान्िेिर र्श्वन्दर पनुःर्नर्ािण कायि  पिपुर्ि षतिेत्र १   

३०८ गहेुिरी नदी ष्ट्रकनारको सत्तल पनुःर्नर्ािण कायि  पिपुर्ि षतिेत्र १   

३०९ पन्र श्विवालय सत्तल पनुःर्नर्ािण कायि  पिपुर्ि षतिेत्र १   

३१० िारा प्रकािेिर र्श्वन्दर पनुःर्नर्ािण कायि  पिपुर्ि षतिेत्र १   

३११ कोटीर्लङ्गेिर र्श्वन्दर पनुःर्नर्ािण कायि  पिपुर्ि षतिेत्र १   

३१२ गरुुग्रन्थ र्श्वन्दर पनुः र्नर्ािण कायि  पिपुर्ि षतिेत्र १   

३१३ चौिररया २ वटा श्विवालय  पनुःर्नर्ािण कायि  पिपुर्ि षतिेत्र २   

३१४ योछे देविािर पनुःर्नर्ािण कायि  पिपुर्ि षतिेत्र १   

३१५ नरर्सह र्श्वन्दर पनुःर्नर्ािण कायि  पिपुर्ि षतिेत्र १   

३१६ 

र्गृस्थलीषतिेत्रका १० वटा श्विवालयहरु  पनुःर्नर्ािण 
कायि  पिपुर्ि षतिेत्र १०   

३१७ लाल गणेि र्श्वन्दर पनुः र्नर्ािण कायि  पिपुर्ि षतिेत्र १   

३१८ भट्ट र्नवास र्र्िि कायि  पिपुर्ि षतिेत्र १   

३१९ पोडेपाटी पनुः र्नर्ािण कायि  पिपुर्ि षतिेत्र १   

३२० श्राद्द पाटी पनुः र्नकािण कायि  पिपुर्ि षतिेत्र १   

३२१ रुर गणेिर सत्तल पनुःर्नर्ािण कायि  पिपुर्ि षतिेत्र १   

३२२  अर्रकान्ििर र्श्वन्दर पनुःर्नर्ािण कायि  पिपुर्ि षतिेत्र १   

३२३ ष्ट्रकरािेिर सत्तल  पनुः र्नर्ािण कायि पिपुर्ि षतिेत्र १   

३२४ लाल गणेि र्श्वन्दर पनुः र्नर्ािण कायि  पिपुर्ि षतिेत्र १   
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१ 

र्भर्सेन र्श्वन्दर अगार्डको+ र्सिंहको 
रू्र्िि  

पाटन दरवार १ 

KVPT 

२ योग नरेन्र र्ल्लको िार्लक पाटन दरवार १ KVPT 

३ सनु्दरीचोक पूवीलग पाटन दरवार १ KVPT 

४ िलेज ुर रू्लचोकको छाना  पाटन दरवार १ KVPT 

५ र्हादेव र्श्वन्दर  हनरु्ानढोका दरवार  १ KVPT 

६ लक्ष्र्ी नारायण र्श्वन्दर  हनरु्ानढोका दरवार १ KVPT 

७ सरस्विी र्श्वन्दर सरषतिण  हनरु्ानढोका १ KVPT 

८ 

सोह्रखटेु पाटी  र्िंगष्ट्रहट र्िंगलबजार 
पाटन  

१ 

KVPT 

९ र्णीर्ण्डप  र्िंलगबजार १ KVPT 

१० र्णीर्ण्डप  र्िंलगबजार १ KVPT 

११ कृष्ण र्श्वन्दर र्िंलगबजार १ KVPT 

१२ बहादरु िाह  भवन र्िंगलबजार र्िंलगबजार १ KVPT 

१३ गरुडनारायण र्श्वन्दर र्िंलगबजार १ KVPT 

१४ ष्ट्रविनाथ र्श्वन्दर र्िंलगबजार १ KVPT 

१५ केिवनारायण र्श्वन्दर  र्िंलगबजार १ KVPT 

१६ खौर्ा गेट भिपरु दरवार १ भिपरु न.पा. 
१७ नारायण र्श्वन्दर  भिपरु दरवार १ भिपरु न.पा. 
१८ ििंकर नारायण भिपरु दरवार  १ भिपरु न.पा. 
१९ िवेला िर भिपरु दरवार  १ भिपरु न.पा. 

२० 

ष्ट्रकलेिर र्श्वन्दर  चााँग ुनारायण  १ 
Heritage and 

Environment 

Conservation 
Foundation Nepal 

२१ अर्ात्य सत्तल  

चााँग ुनारायण  १ 
Heritage and 

Environment 
Conservation 

Foundation Nepal 
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२२ र्छन्नर्स्िा  
चााँग ुनारायण  १ 

Heritage and 

Environment 

Conservation 
Foundation Nepal 

२३ नगरा िर  हनरु्ानढोका दरवार १ काठर्ाण्डौं र्.न.पा. 
२४ र्सहसत्तल हनरु्ानढोका दरवार १ काठर्ाण्डौं र्.न.पा. 
२५ गाष्ट्रहटी सरषतिण  काठर्ाण्डौ १ काठर्ाण्डौं र्.न.पा. 
२६ िान्िी परु पूविको पाटी  स्वयम्भ ू १ स्वयिंम्भ ुर्हासर्र्िी 
२७ र्ञ्जुश्री सत्तल स्वयम्भ ू १ स्वयिंम्भ ुर्हासर्र्िी 
२८ टासी गोर्ािंग चैत्य स्वयम्भ ू १ स्वयिंम्भ ुर्हासर्र्िी 
२९ बसबुन्ि ुचैत्य  स्वयम्भ ू १ स्वयिंम्भ ुर्हासर्र्िी 
३० परुानो स्वयम्भ ूचैत्य  स्वयम्भ ूपल्लो डााँडा  १ स्वयिंम्भ ुर्हासर्र्िी 
३१ प्रस्िर र्यरु स्िम्भ स्वयम्भ ू १ स्वयिंम्भ ुर्हासर्र्िी 
३२ अनन्िपरु अगाडीको ठूलो िण्ट स्वयम्भ ू १ स्वयिंम्भ ुर्हासर्र्िी 
३३ बसनु्िरा र्श्वन्दर  स्वयम्भ ू १ स्वयिंम्भ ुर्हासर्र्िी 
३४ बसनु्िरा र्श्वन्दर सिंगैको द्यछें  स्वयम्भ ू १ स्वयिंम्भ ुर्हासर्र्िी 
३५ र्यूस्िम्भ प्रस्िर  स्वयम्भ ू १ स्वयिंम्भ ुर्हासर्र्िी 
३६ िाराका दईुवटा प्रस्िर स्िम्भ स्वयम्भ ू १ स्वयिंम्भ ुर्हासर्र्िी 
३७ षडाषतिरी लोकेिर स्वयम्भ ू १ स्वयिंम्भ ुर्हासर्र्िी 

३८ 

पञ्चर्खुी हनरु्ान र्श्वन्दर  हनरु्ानढोका दरवार १ अरे्ररकन एम्वेस्डर 
फण्ड 

३९ 

र्ोहनकाली चोकको पश्वश्चर्ी र्ोहडा  हनरु्ानढोका दरवार १ अरे्ररकन एम्वेस्डर 
फण्ड 

४० 

देग ुिलेज ु हनरु्ानढोका दरवार  १ हनरु्ानढोका ष्ट्रवकास 
सर्र्र्ि 

४१ 

ििे भैरब  हनरु्ानढोका दरवार १ हनरु्ानढोका ष्ट्रवकास 
सर्र्र्ि 

४२ र्सानचोक र्श्वन्दर  

हनरु्ानढोका दरवार १ हनरु्ानढोका ष्ट्रवकास 
सर्र्र्ि 
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क्र.सिं. कायिक्रर् स्थान सिंख्या कैष्ट्रफयि 

४३ काल भैरब 

हनरु्ानढोका दरवार १ हनरु्ानढोका ष्ट्रवकास 
सर्र्र्ि 

४४ 

हनरु्ानढोका दरवार पररसरको गद्धी 
बैठक 

हनरु्ानढोका १ र्र्यार्ोिो ररर्लफ 
फण्ड 

४५ बौद्दनाथ  र्श्वन्दर सिंरषतिण  बौद्दनाथ  १ बौद्दनाथ  

४६ 

र्त्रपरुा सनु्दरी र्श्वन्दर पनुःर्नर्ािण 
दोलखा  दोलखा  १ स्वीस सरकार 

४७ 

िलेज ुभगविी र्श्वन्दर पनुःर्नर्ािण 
दोलखा  दोलखा  १ स्वीस सरकार 

 

३३. ऐर्िहार्सक एविं परुािाश्वत्वक र्हत्वको काष्ठर्ण्डप आगार्ी १ वषि र्भत्र सम्पन्न गने 
लक्ष्यका साथ पनुर्निर्ािण कायि भैरहेको छ । काष्ठर्ण्डप पनुर्निर्ािणको लार्ग सहजिाको 
लार्ग ष्ट्रवर्भन्न ४ वटा सर्र्र्िहरु गठन गररएको छ जसर्ा काष्ठर्ण्डप पनुर्निर्ािण सर्र्र्ि, 

काष्ठर्ण्डप सल्लाहकार सर्र्र्ि, काष्ठर्ण्डप सिंरषतिक सर्र्र्ि र काष्ठर्ण्डप सहयोग सर्र्र्ि 
रहेका छन ्। काष्ठर्ण्डप पनुर्निर्ािण सर्र्र्िको कायािलय र काठको वकि सप स्थापना भई 
कायि भैरहेको छ।काठको आपूर्ििको लार्ग ष्ट्रटर्सएनसाँग सहर्र्ि भएको छ ।  

३४. र्नदेिक सर्र्र्िको र्नणियानसुार रानीपोखरी-िाश्वन्िवाष्ट्रटका-खलुार्ञ्च षेतित्र, उपत्यका र्भत्रका 
सािवटै ष्ट्रवि सम्पदा षेतित्र, नवुाकोट र गोरखा दरबार षतिेत्र िथा दोलखा भीर्सेन बजार 
षेतित्रको वृहत्तर गरुुयोजना ियारीका लार्ग छलफल अश्वि बढाइएको छ ।     

३५. र्लुकुभरका कररब ३ हजार गमु्बाहरुर्ध्ये १३२० वटा गमु्बार्ा भकूम्पबाट षतिर्ि 
पगेुकोर्ा ४०२ वटा र्र्िि सिंभार र ८९५ वटाको पनुर्निर्ािण गनुिपने देश्वखएको छ ।  

३६. भकूम्पीय गमु्बा, र्बहार र स्िपुा पनुर्निर्ािणिफि  पष्ट्रहचान भएका जम्र्ा १३२० वटा 
गमु्बाहरु र्ध्ये १२७९ सवे भै ग्ररे्डिंग गरी पनुर्निर्ािण सरुु भएको छ ।यस अन्िगिि कुल 
जम्र्ा ८३ गमु्बाको लगि इश्वस्टरे्ट ियार भएको, १७ वटा गमु्बा र्र्िि र १ वटाको 
पनुर्निर्ािण सम्पन्न भएको छ । गमु्बा पनुर्निर्ािणको कायि यसै वषि देश्वख िरुु भएकाले 
लगि इश्वस्टरे्ट, र्ाटो पररषतिण, स्थानीय कायि, छुट िथा गनुासो जस्िा कायिहरु रै् बढी 
र्सर्र्ि हनु ुपरेको छ । श्वजल्लागि गमु्बा पनुर्निर्ािणको र्बस्ििृ प्रगर्ि र्बवरण र्नम्नानसुार 
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रहेको छ ।यस अवर्िर्ा कुल बजेट ४७ करोड ८६ लाख रहेकोर्ा ७८.४ (१.६%) 
लाख र्ात्र खचि गररएको छ । 

िार्लका निं. ५.७ आ.व. २०७५/७६ र्ा गमु्बा पनुर्निर्ािणर्ा खचि भएको श्वजल्लागि ष्ट्रववरण 

श्वजल्ला लागि अनरु्ान 
ियार भएका गमु्बा 
सिंख्या 

र्र्िि सिंख्या (आ.व. 
२०७५/७६) 

पनुर्निर्ािण सिंख्या (आ.व. 
२०७५/७६) 

खचि रकर् (रु. हजारर्ा) 

िनकुटा २ २ ० २२५ 
िाददङ २ २ ० २८६ .४८  
रारे्छाप १ १ ० १३० .०५  
दोलखा १० १ ० ० 
गोरखा २ १ १ १०१५ 
लर्लिपरु २ ० ० ० 
र्कवानपरु ४४ ० ० ० 
काठर्ाडौँ ० ० ० ० 
सिंखवुासभा ५ ५ ० ८५५ 
खोटािंङ १ १ ० ४८ 
स्यााँङजा २ २ ० ३०० 
पाल्पा २ २ ० ० 

नवलपरासी १० ० ० ० 
कुल जम्र्ा  ८३ १७ १ २८६० 

 

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

५.५ ष्ट्रवद्यालय भवनहरुको पनुर्निर्ािण 

३८. २०७२ साल वैिाख १२ को ष्ट्रवनासकारी भकूम्पबाट भकूम्प प्रभाष्ट्रवि ३१ श्वजल्लाका 
७९२३ ष्ट्रवद्यालयहरुका ४९६८१ कषतिाकोठाहरु षतिर्िग्रस्ि भएका र्थए । भकूम्पबाट 
षतिर्ि भएका सम्पूणि सिंरचनाहरुको पनुर्निर्ािणको लार्ग गदठि राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण 
गठन भएपर्छ सो अन्िरगि रहने गरी ष्ट्रवद्यालयहरुको पनुर्निर्ािणका लार्ग केश्वन्रय 
आयोजना कायािन्वयन इकाइ श्विषतिाको गठन भयो ।  केश्वन्रय आयोजना कायािन्वयन 
इकाइ श्विषतिाले नेपाल सरकार स्रोिको बजेटबाट ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सर्र्र्ि र्ाफि ि, 
दािरृ्नकायहरुको सहयोगर्ा सन्चार्लि आयोजनाहरुको बजेटबाट र्नर्ािण व्यवसायी र्ाफि ि 
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र ष्ट्रवर्भन्न गैरसरकारी सिंस्थाहरु सहयोगर्ा उनीहरु र्ाफि ि  ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािण गने 
र्ोडार्लटी अनसुरण गरी ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािण कायिलाइ रिुिर रुपर्ा अश्वि बढायो ।  

३९. आर्थिक बषि २०७५/७६ र्ा यस इकाईलाई िोष्ट्रकएको लक्ष्यको ८५ प्रर्ििि भौर्िक र 
८१.८५ प्रर्ििि ष्ट्रवश्वत्तय प्रगर्ि हार्सल भएको छ । भौगोर्लक ष्ट्रवकटिा, यािायािको 
असषु्ट्रविा, स्रोिको सीर्र्ििा, दषति कार्दारको कर्ी जस्िा ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािणका 
चनुौर्िहरुका वावजदु पर्न केश्वन्रय आयोजना कायािन्वयन इकाइ श्विषतिाले हाल सम्र् 
५१०० ष्ट्रवद्यालयहरु पनुर्निर्ािण सम्पन्न गररसकेको छ । १७०० ष्ट्रवद्यालयहरु र्नर्ािणार्िन 
छन ्भने ४०० ष्ट्रवद्यालयहरु पनुर्निर्ािणका लार्ग छनोट भइसकेका छन ्। यसरी ७२०० 
ष्ट्रवद्यालयहरुर्ा कायिक्रर् पगुीसकेको छ । ७९२३ ष्ट्रवद्यालयहरु भत्केकोर्ा ३७० 
ष्ट्रवद्यालयहरु र्जि भइसकेकोले र्नर्ािण गनुिपने ष्ट्रवद्यालयहरु ७५५३ रहेको छ ।  िी र्ध्ये 
पर्न ३५० ष्ट्रवद्यालयहरु जग्गा नभएको कारण पनुर्निर्ािण गनि नसष्ट्रकने अवस्था रहेकोले 
पनुर्निर्ािण गररने ष्ट्रवद्यालयहरु ७२०० र्ातै्र हनुे छ । 

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

४१. ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सर्र्र्िर्ाफि िः- यो र्ोडार्लटी र्नकै सफल देश्वखएको छ । ष्ट्रवद्यालय 
व्यवस्थापन सर्र्र्िर्ाफि ि पनुर्निर्ािण गदाि ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािण कायिष्ट्रवर्ि, २०७३ को 
अर्िनर्ा रही र्नर्ािण गनुिपने हनु्छ । जसर्ा नेपाल सरकारको स्रोिको पुाँजीगि बजेटको 
प्रयोग, सर्दुायको सहभार्गिा स्वेश्वच्छक गररएको छ । लागि अनरु्ानका आिारर्ा बजेट 
व्यवस्था, सरुुर्ा बढीर्ा २० प्रर्ििि र्ोष्ट्रवलाइजेसन र त्यसपर्छ  रर्नङ र्बलका आिारर्ा 
खचि लेख्न र्नकायबाट ष्ट्रवद्यालयलाई भिुानी ददन,े प्राष्ट्रवर्िकहरुबाट र्नयर्र्ि सपुररवेषतिण, 

र्नर्ािण सार्ाग्रीको गणुस्िर परीषतिणको व्यवस्था हनु्छ । साना ष्ट्रवद्यालयहरु यो 
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र्ोडार्लटीबाट पनुर्निर्ािण गने नीर्ि र्लइएको छ । त्यस कारण पर्न षतिर्ि भएका 
ष्ट्रवद्यालयर्ध्ये कररब ७५ प्रर्ििि यो र्ोडार्लटीबाट र्नर्ािण हनुे देश्वखएको छ ।  

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

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

४४. केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई, श्विषतिाबाट भकूम्पबाट षतिर्ि भएका ष्ट्रवद्यालयहरुको 
पनुर्निर्ािण कायि भैरहेको छ ।भकूम्पबाट ७ हजार ९ सय २३ ष्ट्रवद्यालयहरुर्ा षतिर्ि 
पगेुको भएिापर्न कर्िपय ष्ट्रवद्यालयहरु र्जिरर्ा गएका िथा कर्िपय ष्ट्रवद्यालयको भवन 
बनाउन ुनपने भएकोले जम्र्ा ७ हजार ५ सय ५३ ष्ट्रवद्यालयको पनुर्निर्ािण गनुिपने रहेको 
छ । ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािण कायिर्ा ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सर्र्र्ि, गैह्रसरकारी सिंस्था र 
ष्ट्रवर्भन्न दाि ृर्नकायहरु सिंलग्न भएका छन ्।  

४५. आ.व. २०७५/७६ र्ा थप १ हजार २ सय ४७ ष्ट्रवद्यालय भवनहरुको पनुर्निर्ािण कायि 
सम्पन्न भई हालसम्र् ५ हजार ६३ ष्ट्रवद्यालयहरुको पनुर्निर्ािण कायि सम्पन्न भएको छ। 
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त्यसैगरी अन्य १ हजार ५ सय १६ वटा ष्ट्रवद्यालयहरुको पनुर्निर्ािण कायि जारी रहेको छ 
भने  ३०३ वटा ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािणको लार्ग छनौट गररएको छ ।    

४६. ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािणको लार्ग व्वस्थापन सर्र्र्िले सबैभन्दा बढी प्रगर्ि गरेको देश्वखन्छ । 
ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सर्र्र्िले ३ हजार ७ सय ९७ वटा ष्ट्रवद्यालय भवनहरुको पनुर्निर्ािण 
सम्पन्न गरेको छ । गैरसरकारी सिंस्थाहरुले ८ सय ७३ ष्ट्रवद्यालयहरुको पनुर्निर्ािण सम्पन्न 
गरेका छन ् भने सबैभन्दा कर् ठेकेदारले ३९३ वटाको पनुर्निर्ािण सम्पन्न गरेको छ। 
ष्ट्रवर्भन्न र्नकायबाट गररएका ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािण सम्बन्िी ष्ट्रववरण ष्ट्रववरण िलको 
िार्लकार्ा प्रस्ििु गररएको छ ।  

िार्लका नः- ५.८ ष्ट्रवर्भन्न र्नकायबाट पनुर्निर्ािण सम्पन्न भएका ष्ट्रववरणहरु 

ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािण सम्बन्िी 
ष्ट्रववरण 

ष्ट्रवद्यालय 
व्यवस्थापन 
सर्र्र्ि 

ठेकेदार गैरसरकारी 
सिंस्थाहरु 

जम्र्ा 
ष्ट्रवद्यालय 
सिंख्या 

पनुर्निर्ािण सम्पन्न 3797 393 873 5063 

पनुर्निर्ािण भैरहेको 1204 209 103 1516 

पनुर्निर्ािणको लार्ग छनौट 
भएको 

243 46 14 303 

जम्र्ा 5244 648 990 6882 

   

४७. प्रर्िििको ष्ट्रहसाबले आ.व. २०७५/७६ को अन्िसम्र्र्ा ६७ प्रर्ििि ष्ट्रवद्यालय 
भवनहरुको पनुर्निर्ािण कायि सम्पन्न भएको छ भन े२४ प्रर्ििि ष्ट्रवद्यालयको पनुर्निर्ािण 
कायि जारी रहेको छ। त्यसैगरी अब ९ प्रर्ििि ष्ट्रवद्यालयहरुको पनुर्निर्ािण कायि नै सरुु 
हनु बााँकी रहेको छ । यसलाई िलको रेखाश्वचत्रर्ा प्रष्टसाँग देखाइएको छ ।  
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श्वचत्र निं. ५.७ आ.व. २०७५/७६ सम्र् ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािणको अवस्था 

पनुर्न िर्ािण सम्पन्न
67% 

पनुर्न िर्ािण भरैहेका
24% 

पनुर्न िर्ािणको 
प्रष्ट्रक्रया सरुु हनु 

बााँकी
9% 

 

४८. केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई, श्विषतिा अन्िगिि ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािणको लार्ग दाि ृ
सिंस्थाका आिारर्ा ष्ट्रवर्भन्न पररयोजनाहरु सिंचालनर्ा रहेका छन ् जसलाई िपिीलर्ा 
उल्लेख गररएको छ।  

४९. भकूम्पीय आपिकालीन सहायिा पररयोजना (Earthquake Emergency Assistance Project EEAP): 

भकूम्पीय आपत्कालीन सहायिा पररयोजना (EEAP) अन्िगिि भकूम्प अर्ि प्रभावर्ि १४ 
श्वजल्ला र्ध्ये ८ ओटा श्वजल्लर्ा एश्वियाली ष्ट्रवकास बैँक  (एर्डष्ट्रव) को ऋण सहयोगर्ा 
केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई (श्विषतिा) ले र्नर्ािण व्यवसायी र्ाफि ि ष्ट्रवद्यालय 
पनुर्निर्ािणको कार् सञ्चालन गरररहेको छ । नेपाल सरकार र एश्वियाली ष्ट्रवकास 
बैँकबीच २४ अगस्ट २०१५ र्ा भएको ऋण सम्झौिा अनसुार यस पररयोजना (EEAP) 

को २०० र्र्र्लयन अरे्ररकी डलर र्ध्ये ८७.५ र्र्र्लयन अरे्ररकी डलर अथािि ८ 
अबि ६० करोड नेपाली रुपैँया ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािणर्ा प्रयोग गररने प्राविन रहेको  
छ । यस बाहेक अरे्ररकी सहयोग र्नयोग (USAID) र जापान सरकारको (Japanese Fund 

Poverty Reduction :JFPR ) अन्िगििको ८० करोड अनदुान सहयोग पर्न एश्वियाली ष्ट्रवकास 
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बैँकर्ाफि ि नै प्राप्त हनु्छ । यी सबै पररयोजनार्ा टेन्डर प्रष्ट्रक्रया र्ाफि ि र्नर्ािण 
व्यवसायीहरु छनोट गरी र्नजहरूर्ाफि  ८ ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािण गररन्छ । यस आयोजना 
अन्िगिि १६२ ष्ट्रवद्यालय र्नर्ािण कायि सञ्चालन गररएको छ ।  आर्थिक बषि 
२०७५/७६ सम्र्र्ा जम्र्ा १०७ ओटा ष्ट्रवद्यालयहरू र्नर्ािण सम्पन्न भइसकेको छ 
भने बााँकी रहेका ष्ट्रवद्यालयहरू आर्थिक बषि २०७६/७७ को पष्ट्रहलो चौर्ार्सक सम्र्र्ा 
र्नर्ािण सम्पन्न हनुे लक्ष्य राश्वखएको छ ।  

५०. भकूम्प प्रभाष्ट्रवि सर्दुायका लार्ग ष्ट्रवपद् जोश्वखर् न्यूर्नकरण िथा जीवनयापन पनुस्थािपन 
पररयोजना (Disaster Risk Reduction and Livelihood Restoration for Earthquake Affected 

Communities Project, DRRLREAC):- यो आयोजना Japanese Fund For Poverty Reduction (JFPR) 

र्ाफि ि जापान सरकारको अनदुान सहयोगर्ा सञ्चार्लि छ । यसबाट भकूम्प अर्ि 
प्रभाष्ट्रवि ८ श्वजल्लार्ा प्रर्ि श्वजल्ला १ ओटाको दरले ८ ओटा छात्रावाससष्ट्रहिको सषु्ट्रविा 
सम्पन्न नर्नुा र्ाध्यर्र्क ष्ट्रवद्यालय र्नर्ािण गने लक्ष्य रहेको छ । यो कायिक्रर्को 
अनदुान रकर् एश्वियाली ष्ट्रवकास बैँक र्ाफि ि प्राप्त हनुे व्यवस्था रहेको छ । हाल यो 
आयोजना गोरखा, िाददङ, नवुाकोट, रसवुा, लर्लिपरु, रारे्छाप, दोलखा र र्कवानपरु 
श्वजल्लाका १/१ ओटा  ष्ट्रवद्यालय छनोट भई र्नर्िण कायि िरुू भएको हो । उि ८ 
ओटै ष्ट्रवद्यालयहरू र्नर्ािण सम्पन्न भइसकेका छन ्।  

 

५१. अरे्ररकी सहयोग र्नयोग (USAID) को सहयोगर्ा ष्ट्रवद्यालय परु्निर्ािण:- अरे्ररकी सहयोग 
र्नयोग (USAID) को १० र्र्र्लयन अरे्ररकी डलर अनदुान सहयोगर्ा काभ्रपेलाञ्चोक, 

र्सन्िपुाल्चोक, रारे्छाप श्वजल्लार्ा गरी १७ ष्ट्रवद्यालयहरुको पनुर्निर्ािण हनु े कायिक्रर् 
रहेकोर्ा हालसम्र् ९५ प्रर्ििि भौर्िक प्रगर्ि हार्सल भइसकेको छ । आर्थिक बषि 
२०७६/७७ को पष्ट्रहलो चौर्ार्सक सम्र्र्ा सबै ष्ट्रवद्यालयहरूको पनुर्निर्ािण सम्पन्न 
भइसक्ने छन ् । यो अनदुान रकर् एश्वियाली ष्ट्रवकास बैँक र्ाफि ि हनुे र भकूम्प 
आपत्कार्लन सहायिा पररयोजना (EEAP) को ढााँचार्ा कायिक्रर् सञ्चालन हनुे प्राविान 
रहेको छ ।  

५२. ष्ट्रवपद् उत्थानिील ष्ट्रवद्यालय पररयोजना  (Disaster Resilience School Project-DRSP) 

पररयोजनाः- नेपाल सरकारको स्रोि िथा एश्वियाली ष्ट्रवकास बैँकको ऋण सहयोगर्ा यस 
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आयोजना सञ्चालनका लार्ग प्रस्िाव गररएको छ । कररब २०० र्र्र्लयन अरे्ररकी 
डलर बजेट रहने ४ बषे यस आयोजनाबाट भकूम्प प्रभाष्ट्रवि १४ श्वजल्लाहरुका १७० 
ओटा ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण िथा १५० ओटा ष्ट्रवद्यालय भवन रेट्रोष्ट्रफष्ट्रटङ गने 
कायिक्रर् रहेको छ । ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािण हनुे १७० ष्ट्रवद्यालयहरूर्ध्ये पष्ट्रहलो चरणर्ा 
६७ ष्ट्रवद्यालयहरूको पनुर्निर्ािण िरुू भई औषिर्ा ५० प्रर्ििि भौर्िक प्रगर्ि हार्सल 
भइसकेको छ । दोस्रो चरणर्ा र्नर्ािण हनुे ११३ ष्ट्रवद्यालयहरूको DPR ियार भई ADB 

र्ा श्वस्वकृर्िका लार्ग पठाइएको छ । १५० ओटा ष्ट्रवद्यालयको रेट्रोष्ट्रफष्ट्रटङको लार्ग 
ष्ट्रवद्यालयको सभे र रू्ल्याङकनको कायि भइरहेको छ ।  

५३. आपिकालीन ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािण आयोजना (Emergency School Reconstruction Project -
ESRP):- भकूम्पको षतिर्िका कारण षतिर्िग्रस्ि ष्ट्रवद्यालयहरुलाई पनुर्निर्ािण गनि जापान 
सरकारको ऋण सहयोगर्ा Emergency School Reconstruction Project (ESRP) आयोजना 
सञ्चालन र्ाफि ि ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण गरररहेको छ। उच्च गणुस्िरसष्ट्रहि भकूम्प 
प्रर्िरोिात्र्क भवन र्नर्ािण गने अविारणासष्ट्रहि जापान सरकारले जापान अन्िरािष्ट्रिय 
सहयोग र्नयोग (जाइका) र्ाफि ि उपलब्ि गराउने ऋण सहयोगर्ा भकूम्प प्रभाष्ट्रवि 
गोरखा, िाददङ, र्कवानपरु, लर्लिपरु, रसवुा र नवुाकोट गरी छ श्वजल्लाहरुका २३६ 
ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािण गने उदेश्यकासाथ यो पररयोजना सञ्चालनर्ा ल्याइएको छ । 
नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच २१ र्डसेम्बर २०१५ र्ा भएको ऋण सम्झौिा 
अनसुार पनुर्निर्ािण कायि जारी छ । जाइकासाँग सर्न्वय गदै केन्रीय आयोजना 
कायािन्वयन इकाई (श्विषतिा) ले पनुर्निर्ािणलाई गणुस्िरीय व्यवश्वस्थि र प्रभावकारी 
बनाउन लार्ग परेको छ । जसका लार्ग १४ ष्ट्रवर्लयन जापानी येन खचि हनु ेअपेषतिा 
गररएको छ ।यस आयोजनार्ा कायिक्रर् लश्वषतिि श्वजल्लाका अर्ि प्रभाष्ट्रवि  
ष्ट्रवद्यालयहरुलाई ष्ट्रवर्भन्न प्याकेजर्ा ष्ट्रवभाजन गरी र्ड.ष्ट्रप. आर ियार गनि परार्ििदािा 
छनोट गरी उि सिंस्थाबाट भौगोर्लक अवस्था र ष्ट्रवद्याथी सङ्ख्या अनसुार सहुाउाँदो र 
आवश्यक र्डजाइन नक्सा ियार गने कायि हनु्छ । यो आयोजना बोलपत्रका 
र्ाध्यार्बाट र्नर्ािण व्यवसायी छनोट गरी छार्नएका बोलपत्रदािा र्नर्ािण 
व्यावसायीर्ाफि ि र्नर्ािणकायि अगाडी बष्ट्रढरहेको छ । 
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तालिका नं. ५.९  ESRP पररयोजनाको श्वजल्लागि कायिक्रर्को लक्ष्य 

क्र स श्वजल्ला  जम्र्ा 
१ लर्लिपरु २१ 

२ र्कवानपरु ४१ 

३ िाददङ ४९ 

४ नवुाकोट ५७ 

५ गोरखा ६१ 

६ रसवुा ७ 

 जम्र्ा २३६ 

५४. र्ार्थको लक्ष्य अनसुार कायिक्रर् सरुु भएकोर्ा हालसम्र् ७५ ष्ट्रवद्यालयको र्नर्ािण कायि 
सम्पन्न भइसकेको छ भने बााँकी ष्ट्रवद्यालयहरूको औषि भौर्िक प्रगर्ि ७० प्रर्ििि 
रहेको छ । र्नर्ािणािीन १६१ ष्ट्रवद्यालयको पनुर्निर्ािण आर्थिक बषि २०७७/७८ 
सम्र्र्ा सम्पन्न हनुे लक्ष्य रहेको छ । 

५५. भारि सरकारको सहयोगबाट ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािणः- भारि सरकारको अनदुान सहयोगर्ा 
गोरखा, िाददङ, नवुाकोट, र्सन्िपुाल्चोक, काभ्रपेलाञ्चोक, दोलखा र रारे्छाप गरी साि 
श्वजल्लार्ा प्रर्ि श्वजल्ला १० ष्ट्रवद्यालय हनुे गरी ७० ष्ट्रवद्यालयहरु र २ ओटा पसु्िकालय 
र्नर्ािण गने गरी छनोट भएका छन ्। नेपाल सरकार र भारि सरकारर्बच भएको 
सम्झौिा अनसुार ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािण िफि  ५० र्र्र्लयन अरे्ररकी डलर खचि हनुे 
अनरु्ान छ । उि सम्झौिा अनसुार पनुर्निर्ािण हनुे ष्ट्रवद्यालयहरुको र्डष्ट्रपआर ियारी, 
पनुरावलोकन र र्नर्ािण कायिको सपुररवेषतिणको लार्ग भारि सरकारको िफि बाट Project 

Management Consultant (PMC) र्नयिु भइसकेका छन ्। यस आयोजना अन्िगिि र्नर्ािण 
कायिलाई अश्वि बढाउनका लार्ग केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई (श्विषतिा) ले नै ८ 
ओटा ष्ट्रवद्यालयहरुको र्नर्ािणको प्रष्ट्रक्रया अगाडी बढाई नवुाकोटर्ा ५ र गोरखार्ा ३ 
ओटा ष्ट्रवद्यालयहरू र्नर्ािणािीन रहेका छन ्। बााँकी ६२ ओटा ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािणका 
लार्ग भारि सरकारको िफि बाट PMC आई DPR ियारी भइरहेको छ । उि 
ष्ट्रवद्यालयहरूको पनुर्निर्ािण आर्थिक बषि २०७६/७७ र्ा िरुू हनुेछ ।   

५६. चीन सरकारको सहयोगबाट ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािणः- चीन सरकारको अनदुान सहयोगर्ा 
रसवुा, र्सन्िपुाल्चोक र दोलखा श्वजल्लार्ा प्रर्ि श्वजल्ला २ ष्ट्रवद्यालय र काठर्ाण्डौँर्ा १ 
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ष्ट्रवद्यालय गरी ७ ष्ट्रवद्यालयहरु टनि की प्रोजेक्ट ढााँचार्ा र्नर्ािण हनुेछन ्। यी र्ध्ये 
दरबार स्कुलको भवन र्नर्ािण कायि सम्पन्न हनु े अवस्थार्ा पगेुको छ । 
र्सन्िपुाल्चोकर्ा र्नर्ािण हनु े२ ओटा ष्ट्रवद्यालयको ड्रइङ, र्डजाइन स्वीकृि भईसकेको 
छ भने बााँकी ष्ट्रवद्यालयहरूको ड्रइङ, र्डजाइन िथा DPR ियारीको क्रर्र्ा रहेको छ ।  

५७. राष्ट्रिय िथा अन्िराष्ट्रिय गैरसरकारी सिंि सिंस्थाहरुद्धारा ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािणः- ष्ट्रवर्भन्न 
राष्ट्रिय िथा अन्िराष्ट्रिय गैरसरकारी सिंि सिंस्था, र्नकाय र व्यश्विहरुिारा ष्ट्रवद्यालय 
पनुर्निर्ािणर्ा हािेर्ालो गरररहेका छन ्र सम्बश्वन्िि सिंस्था, राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण 
र केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई र्बच त्रीपषतिीय सम्झौिा भई ष्ट्रवद्यालयहरु 
पनुर्निर्ािणको कायि सञ्चार्लि छ । राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण गठन हनु ुअश्वि श्विषतिा 
ष्ट्रवभागसाँग सम्झौिा गरेको अर्िकािंि गैरसरकारी सिंस्थाहरुले ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािण सम्पन्न 
गरी हस्िान्िरण गररसकेको छन ् । हालसम्र् भकूम्प प्रभाष्ट्रवि २१ वटा श्वजल्लार्ा 
गैरसरकारी सिंस्था िथा व्यश्विले १२०० ओटा ष्ट्रवद्यालय भवनहरुको र्नर्ािण िथा 
र्र्ििका लार्ग श्वजम्र्ा र्लएका छन ्। सो र्ध्ये पर्ािनने्ट र सेर्ीपर्ािनने्ट गरी ९९० 
वटा ष्ट्रवद्यालयहरुको पनुर्निर्ािण कायि भइरहेको छ ।  

५८. साउदी फण्डको सहयोगर्ा ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािणः- साउदी सरकारको साउदी फण्डर्ाफि ि 
प्राप्त हनुे ऋण सहयोगबाट लर्जङु, िनहुाँ, कास्की, स्याङजा र पाल्पा गरी ५ श्वजल्लार्ा 
प्रर्ि श्वजल्ला ४ ओटाका दरले २० ओटा ष्ट्रवद्यालयहरू पनुर्निर्ािणका लार्ग छनोट भएका 
छन ्। उि ष्ट्रवद्यालयहरूको सभे िथा र्डजाइन भइ DPR ियार भइरहेको छ । यसै 
आर्थिक बषि २०७६/७७ र्ा ष्ट्रवद्यालयहरूको र्नर्ािण कायि िरुू गने लक्ष्य रहेको  

छ ।  

५९. र्त्रभवुन ष्ट्रवि ष्ट्रवद्यालयका आष्ट्रङ्गक क्याम्पसहरूको पनुर्निर्ािणः- भारिीय EXIM बैंकको 
ऋण सहयोगर्ा भकुम्प प्रभाष्ट्रवि र्त्रभवुन ष्ट्रवि ष्ट्रवद्यालयका आष्ट्रङ्गक क्याम्पसहरूको 
पनुर्निर्ािण गने कायिक्रर् रहेको छ । यस कायिक्रर् अन्िगिि पनुर्निर्ािण गररने 
क्याम्पसहरूको सभे, र्डजाइन र DPR को कार् भइरहेको छ । 

६०. ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सर्र्र्ि र्ाफि ि ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािणः- नेपाल सरकारको बजेट 
स्रोिबाट भकुम्प प्रभाष्ट्रवि ष्ट्रवद्यालयहरूको पनुर्निर्ािण गने कायिक्रर् पनुर्निर्ािणको 
र्हत्वपूणि पषति हो । कूल षतिर्ि भएका ष्ट्रवद्यालय भवनहरूर्ध्ये ७२ प्रर्ििि 
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ष्ट्रवद्यालयहरू यस अन्िगिि र्नर्ािण हनु्छन ् । केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई 
अन्िगिि श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाई (श्विषतिा) ले भकुम्प प्रभाष्ट्रवि 
ष्ट्रवद्यालयहरूसाँग पनुर्निर्ािणका लार्ग सम्झौिा गदिछ । श्वस्वकृि टाइप र्डजाइन 
अनसुारको ष्ट्रवद्यालय भवन बनाउन लगि इष्ट्रष्टरे्ट ियार भएपर्छ ष्ट्रवद्यालय खािार्ा 
र्ोष्ट्रवलाईजेिन रकर् पठाइन्छ र पनुर्निर्ािण िरुू हनु्छ । यसपर्छ भवन र्नर्ािणको 
प्रगर्ि अनसुार ष्ट्रवर्भन्न ष्ट्रकस्िार्ा भवन र्नर्ािणको रकर् र्नकािा गररन्छ । यस 
कायिक्रर् अन्िगिि कररब ६२०० ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािण गने लक्ष्य रहेको छ । सो 
अनसुार आर्थिक बषि २०७३/७४ र्ा १०३३, आर्थिक बषि २०७४/७५ र्ा १०६८, 
आर्थिक बषि २०७५/७६ को पष्ट्रहलो चरणर्ा ११४३ र आर्थिक बषि २०७५/७६ कै 
दोस्रो चरणर्ा १११९ गरी ४३६३ ष्ट्रवद्यालयहरू पनुर्निर्ािणका लार्ग श्वजल्लाहरूर्ा 
ष्ट्रविरण गररएको छ । ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सर्र्र्िर्ाफि ि र्नर्ािण हनु े ष्ट्रवद्यालयको 
ष्ट्रवभाजन देहायअनसुार रहेको छ । 

िार्लका निं. ५.१०  ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सर्र्र्िर्ाफि ि र्नर्ािण हनु ेभौर्िक पूवाििार 

र्स .निं.  आ .व.  जम्र्ा  २ कोठे ३ कोठे ४ कोठे ६ कोठे ८ कोठे 

१ 2073/74 1033 304 284 254 99 92 

२ 2074/75 1068 298 279 272 112 107 

३ 2075/76 पष्ट्रहलो चरण 1143 468 121 554 
  

 ४ 2075/76 दोस्रो चरण 1119 441 108 570 
  

आ.व. २०७५/७६ सम्र्र्ा 
र्नर्ािण हनुे 

4363 1511 792 1650 211 199 

 ५ 2076/77 1806 430 126 1250 
  

 ६ 2077/78 900 215 60 625 
  

आ.व.२०७६/७७ सम्र्र्ा र्नर्ािण 
हनुे 

2706 645 186 1875 0 0 

 जम्र्ा र्नर्ािण हनु े 7069 2156 978 3525 211 199 



74 

 

६१. उि ष्ट्रवद्यालयहरूर्ध्ये २१५० भवनहरू र्नर्ािण सम्पन्न भइसकेका छन ्भन े२२१३ 
ष्ट्रवद्यालय भवनहरू र्नर्ािणािीन रहेका छन ्। यी सबै भवनहरुको र्नर्ािण कायि यसै 
आर्थिक बषि २०७६/७७ र्ा र्नर्ािण सम्पन्न भइसक्ने लक्ष्य रहेको छ । आर्थिक बषि 
२०७६/७७ र्ा िरुू गने गरी १८०६ ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािण गने गरी योजना 
बनाइएको छ ।  

६२. यसै गरी भकूम्प प्रभाष्ट्रवि ष्ट्रवद्यालयहरूर्ा षतिर्ि भएका िौचालयहरूको पनुर्निर्ािणका 
लार्ग आर्थिक बषि २०७५/७६ र्ा १३५० र्नर्ािणािीन रहेकार्ा आर्थिक बषि 
२०७६/७७ र्ा थप १३५० िौचालयहरू पनुर्निर्ािणका लार्ग श्वजल्लाहरूर्ा कायिक्रर् 
िय गररएको छ । 

५.६ सरकारी भवनहरुको पनुर्निर्ािण 

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

६४. भकूम्पबाट षतिर्ि भएका सरकारी भवनहरुको पनुर्निर्ािण कायिक्रर्हरु केन्रीय आयोजना 
कायािन्वयन इकाई, भवन र्ाफि ि पनुर्निर्ािण गने कायि अश्वि बढाइएको छ।  

६५. आ.व. २०७५/७६ को अन्त्यसम्र्र्ा पूणि षतिर्ि भएका सरकारी भवन र्ध्ये 71 
वटाको पनुर्निर्ािण कायि सम्पन्न गररएको छ भने थप ९० भवनहरुको पनुर्निर्ािण कायि 
जारी रहेको छ। त्यसै गरी ित्काल सेवा परु् याउन ु पने सरकारी कायािलयका २०७ 
वटा Transitional भवनहरुको पनुर्निर्ािण सम्पन्न गररएको छ ।  

६६. आिंश्विक षतिर्ि भएका २५३ सरकारी भवनहरु र्ध्ये २३२ वटाको र्र्िि िथा 
प्रवलीकरण सम्पन्न भएको छ भन े १९ वटाको र्र्िि िथा प्रवलीकरण जारी रहेको  

छ । सर्ग्रर्ा सरकारी भवनहरुको पनुर्निर्ािण सम्बन्िी ष्ट्रववरण श्वचत्र निं. ५.८ र्ा 
देखाइएको छ।  
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श्वचत्र निं. ५.८ आ.व. २०७५/७६ सम्र् सरकारी भवनहरुको पनुर्निर्ािणको अवस्था 

 

६७. र्सिंहदरवारको पूवि, उत्तर र दश्वषतिणको भागर्ा प्रबलीकरण कायि आ.व. २०७५/७६ 
सम्र् ५० प्रर्ििि भौर्िक प्रगर्ि भएको छ ।  

६८. र्सिंहदरवारको पश्वश्चर् िफि को भागको ष्ट्रवस्ििृ अध्ययन सम्पन्न भई प्रवलीकरण गने गरी 
DPR  ियार भएको छ भन ेउि भवन प्रवलीकरणको लार्ग बोलपत्र आह्वान भएको 
गररएको छ ।  

६९. सरकारी भवन प्रवलीकरणिफि  जम्र्ा १० वटा सरकारी भवनको प्रवलीकरण गनुि पने 
रहेको छ। जसर्ध्ये साकि  सश्वचवालय भवनको प्रवलीकरण कायि सम्पन्न भएको छ भन े
र्सिंहदरवार पश्वश्चर्लिंङ बाहेक र बबरर्हलको प्रवलीकरण कायि जारी रहेको छ । 
त्यसैगरी बालर्श्वन्दर, केिरर्हल, कानून पसु्िकालय र र्सिंहदरवार पश्वश्चर्लिंङको 
प्रवलीकरणको लार्ग बोलपत्र प्रकािन भएको छ । रािपर्ि भवन कायािलय, 
उपरािपर्ि भवन कायािलय र र्त्रचन्र कलेज प्रवलीकरणको लार्ग र्डजाइन/ड्रइङको 
कायि भैरहेको छ ।  
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७०. केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई भवन अन्िगिि एर्सयाली ष्ट्रवकास बैंकको 
सहयोगर्ा भकूम्प अर्ि प्रभाष्ट्रवि ११ श्वजल्लार्ा कुल ६९ वटा सरकारी भवनहरुको 
र्नर्ािण भइरहेको छ। जसर्ा अर्िकािंि भवनहरु आ.व. २०७५/७६ र्ा र्नर्ािण सम्पन्न 
भएको र बााँष्ट्रक भवनहरु आ.व. २०७६/७७ र्ा र्नर्ािण सम्पन्न हनुछेन ् ।उि 
भवनहरुको ष्ट्रववरण यस प्रकार रहेको छः 

िार्लका निं. ५.११  ADB को सहयोगर्ा पनुर्निर्ािण भएका र हदैु गरेका भवनहरुको ष्ट्रववरण 

श्वजल्ला र्स.निं. भवनको ष्ट्रववरण 
हालको श्वस्थर्ि 

र्नर्ािण सम्पन्न र्नर्ािणािीन 

िाददङ्ग 

१ श्वजल्ला अदालि      

२ श्वजल्ला वन कायािलय      

३ श्वजल्ला ष्ट्रवकास अर्िकारीको आवास भवन       

४ भवन ष्ट्रवभाग र्डर्भजन कायािलय      

५ भवन ष्ट्रवभाग र्डर्भजन कायािलय Annex भवन      

६ श्वजल्ला हलुाक कायािलय      

७ श्वजल्ला कृष्ट्रष कायािलय      

८ श्वजल्ला कृष्ट्रष कायािलय Annex भवन      

९ श्वजल्ला सरकारी वष्ट्रकल कायािलय भवन       

१० श्वजल्ला सरकारी वष्ट्रकल कायािलय भवन       

११ श्वजल्ला प्राष्ट्रवर्िक कायािलयको भवन       

दोलखा 

१२ र्सिंचाई र्डर्भजन कायािलय       

१३ श्वजल्ला वन कायािलय       

१४ श्वजल्ला ष्ट्रवकास अर्िकारीको आवास भवन       

१५ श्वजल्ला भसूिंरषतिण र्डर्भजन कायािलय       

गोरखा 

१६ श्वजल्ला हलुाक कायािलय     

१७ कृष्ट्रष ष्ट्रवकास कायािलय      

१८ श्वजल्ला अनसुन्िान कायािलय      

१९ सरकारी वष्ट्रकल कायािल      

२० भसूिंरषतिण कायािलय      

२१ श्वजल्ला अदालि      
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श्वजल्ला र्स.निं. भवनको ष्ट्रववरण 
हालको श्वस्थर्ि 

र्नर्ािण सम्पन्न र्नर्ािणािीन 

लर्जङु्ग 

२२ 
सहरी ष्ट्रवकास िथा भवन र्नर्ािण ष्ट्रवभाग 
र्डर्भजन कायािलय 

     

२३ 
सहरी ष्ट्रवकास िथा भवन र्नर्ािण ष्ट्रवभाग 
र्डर्भजन कायािलय Annex भवन 

     

२४ कोष िथा लेखा र्नयन्त्रकको कायािलय       

२५ श्वजल्ला र्सिंचाई र्डर्भजन कायािलय       

२६ श्वजल्ला अनसुन्िान कायािलय       

नवुाकोट 

२७ श्वजल्ला अदालि िथा अदालि Annex भवन      

२८ श्वजल्ला अदालि सरुषतिा भवन        

२९ 
श्वजल्ला खानेपानी िथा सरसफाई र्डर्भजन 
कायािलय 

      

३० श्वजल्ला भसूिंरषतिण कायािलय       

३१ श्वजल्ला हलुाक कायािलय       

३२ श्वजल्ला कृष्ट्रष ष्ट्रवकास कायािलय       

३३ श्वजल्ला श्विषतिा कायािलय       

ओखलढुङ्गााँ 

३४ श्वजल्ला भसूिंरषतिण कायािलय      

३५ खानेपानी िथा सरसफाई र्डर्भजन कायािलय      

३६ 
खानेपानी िथा सरसफाई र्डर्भजन कायािलय 
ANNEX भवन 

     

३७ श्वजल्ला अनसुन्िान कायािलय      

३८ श्वजल्ला पि ुकायािलय      

३९ श्वजल्ला सरकारी वष्ट्रकलको कायािलय      

रारे्छाप 

४० खानेपानी िथा सरसफाई र्डर्भजन कायािलय       

४१ 
खानेपानी िथा सरसफाई र्डर्भजन कायािलय 
ANNEX भवन 

      

४२ सहरी ष्ट्रवकास िथा भवन र्नर्ािण ष्ट्रवभाग र्ड.का       

४३ 
सहरी ष्ट्रवकास िथा भवन र्नर्ािण ष्ट्रवभाग र्ड.का 
Annex भवन 

      

४४ प्रर्खु श्वजल्ला अर्िकारीको आवास भवन       
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श्वजल्ला र्स.निं. भवनको ष्ट्रववरण 
हालको श्वस्थर्ि 

र्नर्ािण सम्पन्न र्नर्ािणािीन 

४५ प्रर्खु श्वजल्ला अर्िकारीको सरुषतिा भवन       

४६ श्वजल्ला वन कायािलय       

४७ श्वजल्ला वन कायािलय ANNEX भवन       

रसवुा 

४८ प्रर्खु श्वजल्ला अर्िकारीको आवास भवन      

४९ श्वजल्ला हलुाक कायािलय      

५० श्वजल्ला कृष्ट्रष ष्ट्रवकास कायािलयको भवन      

५१ र्सिंचाई र्डर्भजन कायािलय      

५२ श्वजल्ला पि ुसेवा कायािलय      

५३ 

सहरी ष्ट्रवकास िथा भवन र्नर्ािण ष्ट्रवभाग िथा 
खानेपानी िथा सरसफाई र्डर्भजन कायािलयको 
एष्ट्रककृि भवन 

  
 

   

र्सन्िलुी 
५४ एष्ट्रककृि कायािलय भवन      

५५ श्वजल्ला वन कायािलय       

५६ र्सिंचाई र्डर्भजन कायािलय       

र्सन्िपुाल्चोक 

५७ प्रर्खु श्वजल्ला अर्िकारीको आवास भवन       

५८ श्वजल्ला वन कायािलय Annex भवन       

५९ कोष िथा लेखा र्नयन्त्रण कायािलय भवन       

६० श्वजल्ला भसूिंरषतिण कायािलय भवन      

६१ श्वजल्ला कृष्ट्रष कायािलय भवन      

६२ श्वजल्ला पि ुसेवा कायािलय भवन      

६३ श्वजल्ला न्यायर्ििको आवास भवन      

६४ श्वजल्ला र्सिंचाई र्डर्भजन कायािलय      

६५ श्वजल्ला र्नवािचन कायािलय      

६६ सहरी ष्ट्रवकास िथा भवन र्नर्ािण ष्ट्रवभाग र्ड.का      

६७ 
सहरी ष्ट्रवकास िथा भवन र्नर्ािण ष्ट्रवभाग र्ड.का 
Annex भवन 

     

६८ श्वजल्ला अनसुन्िान कायािलय भवन      

६९ उद्योग ष्ट्रवकास सर्र्र्िको कायािलय भवन      
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७१. केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई भवनबाट नेपाल सरकार स्रोि िफि  भकूम्प अर्ि 
प्रभाष्ट्रवि १४ श्वजल्लार्ा कुल ७१ वटा सरकारी भवनहरुको र्नर्ािण भइरहेको छ। 
जसर्ा अिकािंि भवहरु आ.व. २०७५/७६ र्ा र्नर्ािण सम्पन्न भएको र बााँकी भवनहरु 
आ.व. २०७६/७७ र्ा र्नर्ािण सम्पन्न गने यस इकाईको लक्ष्य रहेको छ।उि 
भवनहरुको ष्ट्रववरण यस प्रकार रहेको छः 

िार्लका निं .५.१२  नपेाल सरकारको सहयोगर्ा पनुर्निर्ािण भएका र हदैु गरेका भवनहरुको 
ष्ट्रववरण 

श्वजल्ला भवनको ष्ट्रववरण 
हालको श्वस्थर्ि 

र्नर्ािण सम्पन्न र्नर्ािणार्िन 

CLPIU 

राष्ट्रिय सर्ाचार सर्र्र्िको कायािलय      

रेर्डयो नेपाल र्सिंहदरबारको भवन      

नेपाल प्रहरी व्यारेक र्सिंहदरबार      

लोकसेवा आयोग कर्ल पोखरीको भवन      

काठर्ाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन वोडि 
र्हाकािंलको भवन र्नर्ािण 

     

काठर्ाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन वोडि 
जावलाखेल भवन र्नर्ािण 

     

काठर्ाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन वोडि र्त्रपरेुिर 
भवन र्नर्ािण 

     

ििंकरदेव क्याम्पस भवन र्नर्ािण      

प्रिासर्नक प्रश्विषतिण केन्र जावलाखेलको भवन र्नर्ािण      

र्न्त्री र्नवास पलु्चोकर्ा सरुषतिा र्नकायको भवन पनु 
र्नर्ािण 

     

र्न्त्री क्वाटर पलु्चोकको भवन- 4 blocks      

काठर्ाण्डौ 

र्हान्यार्िविाको कायािलय      

र्सिंहदरवार वैद्यखाना औषर्ि स्टोर भवन र्नर्ािण      

गोरखापत्र सिंस्थान कायािलय भवन      

सर्रजिंगी कम्पनी कायािलयको भवन र्नर्ािण       



80 

श्वजल्ला भवनको ष्ट्रववरण 
हालको श्वस्थर्ि 

र्नर्ािण सम्पन्न र्नर्ािणार्िन 

खानी िथा भगुभि ष्ट्रवभाग लैनचौरको कायािलय भवन 
र्नर्ािण 

     

र्त्स्य ष्ट्रवकास र्नदेिनालय बालाज ु काठर्ाण्डौर्ा भवन 
र्नर्ािण कायि 

     

काठर्ाण्डौ श्वजल्ला सनु्िारा श्वस्थि केश्वन्रय कारागार भवन 
र्नर्ािण 

     

लर्लिपरु 

लर्लिपरु श्वजल्ला नख्ख ुकारागारको CRC & DRC Block 

भवन र्नर्ािण 
     

लर्लिपरु श्वजल्ला नख्ख ुकारागारको अष्ट्रफस ब्लक       

व्यावसाष्ट्रयक िथा सीप ष्ट्रवकास िार्लर् केन्र , लर्लिपरु      

लर्लिपरु श्वजल्ला यािायाि व्यवस्था कायािलय 
एकान्िकुनाको भवन र्नर्ािण 

      

लर्लिपरु श्वजल्ला गोदावरी श्वस्थि वनस्पर्ि उद्यानको 
भवन र्नर्ािण 

     

लर्लिपरु श्वजल्ला लगनखेल श्वस्थि श्वजल्ला पि ु सेवा 
कायािलयको भवन र्नर्ािण 

      

लर्लिपरु श्वजल्ला गोदावरी श्वस्थि षतिेत्रीय र्सिंचाई 
र्नदेिनालयको कायािलय भवन र्नर्ािण 

     

लर्लिपरु श्वजल्ला िसेुल श्वस्थि पि ु सेवा कायािलयको 
भवन र्नर्ािण 

      

लर्लिपरु श्वजल्ला गोष्ट्रटखेल श्वस्थि श्वजल्ला कृष्ट्रष ष्ट्रवकास 
कायािलयको भवन र्नर्ािण 

     

लर्लिपरु श्वजल्ला गोदावरी श्वस्थि श्वजल्ला वन कायािलयको 
भवन र्नर्ािण 

     

लर्लिपरु श्वजल्ला जदु्ध वारुणयन्त्र कायािलय भवन र्नर्ािण      

श्वजल्ला प्रिासन कायािलय लर्लिपरुको प्र.श्वज.अ. आवास 
भवन 
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श्वजल्ला भवनको ष्ट्रववरण 
हालको श्वस्थर्ि 

र्नर्ािण सम्पन्न र्नर्ािणार्िन 

श्वजल्ला पि ु स्वास््य अनसुन्िानको भवन र्नर्ािण, 

खरु्लटार 
     

लर्लिपरु श्वजल्ला  श्वस्थि सार्षु्ट्रहक रू्ल साना गठुीको 
भवन, वज्रवाराही ५ 

     

राजस्व प्रिासन िार्लर् केन्र, हररहरभवन      

उपत्यका र्हानगररय प्रहरी र्ष्ट्रहला बन्दी गहृ लगनखेल       

लर्लिपरु श्वजल्ला लगनखेल श्वस्थि षतिेत्रीय पि ु
र्नदेिनालयको भवन 

     

खोटाङ्ग 
प्रर्खु श्वजल्ला अर्िकारी िथा सहायक प्रर्खु श्वजल्ला 
अर्िकारीको भवन र्नर्ािण 

     

र्सन्िलुी 
प्रर्खु श्वजल्ला अर्िकारीक आवास  भवन       

र्सन्िलुी श्वजल्ला भ ूसिंरषतिण कायािलय भवन र्नर्ािण       

रारे्छाप 
रारे्छाप श्वजल्ला श्वजल्ला हलुाक कायािलय भवन र्नर्ािण       

रारे्छाप श्वजल्ला भ ूसिंरषतिण कायािलय भवन र्नर्ािण      

गोरखा 

गोरखा श्वजल्ला प्रिासन कायािलय पूरानो क्वाटिर भवन 
र्नर्ािण 

      

गोरखा श्वजल्ला पश्वश्चर्ान्चल र्साँचाई र्डर्भजन कायािलय 
क्वाटर र्नर्ािण 

      

गोरखा श्वजल्लार् िरेल ुिथा साना उद्योग ष्ट्रवकास सर्र्र्ि, 

िाखा कायािलयको कायािलय भवन र्नर्ािण 
      

भकुम्पबाट िरवार गरु्ाएका भरू्र्हीन र न्यून आयवगिका 
लार्ग गोरखाको पालङु्गटारर्ा सिंयिु आवास र्नर्ािण 

     

िनहुाँ 

िनह ु श्वजल्ला िरेल ु िथा साना उद्योग ष्ट्रवकाि सर्र्र्ि 
र्खु्य िाखा कायािलय भवन र्नर्ािण 

      

िनहुाँ श्वजल्लाको श्वजल्ला बन कायािलय भवन र्नर्ािण।       

खानेपानी िथा सरसफाई र्डर्भजन कायािलय िनहुाँको 
भवन र्नर्ािण   
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श्वजल्ला भवनको ष्ट्रववरण 
हालको श्वस्थर्ि 

र्नर्ािण सम्पन्न र्नर्ािणार्िन 

िनहुाँ श्वजल्लाको श्वजल्ला कारागारर्ा र्ष्ट्रहला बश्वन्दगहृ 
भवन र्नर्ािण   

     

िनहुाँ श्वजल्ला गलेिर आश्रर्को १६ कुटी र नवलपरासी 
श्वस्थि नरर्सिंह ददब्यिार्को पनुर्नर्ािण 

      

दोलखा पहाडी वाली अनसुन्िान कायािलय भवनहरु र्नर्ािण, कावे्र       

र्कवानपरु 

र्कवानपरु श्वजल्ला िरेल ु िथा साना उद्योग कायािलय 
भवन र्नर्ािण 

      

सहरी ष्ट्रवकास िथा भवन र्नर्ािण ष्ट्रवभाग र्डर्भजन 
कायािलय 

     

लर्जङु्ग लर्जङु्ग श्वजल्ला श्वजल्ला वन कायािलय भवन र्नर्ािण       

िाददङ्ग 

राष्ट्रिय अनसुन्िान कायािलय       

District Vet nary office       

श्वजल्ला कारागार िाखा कायािलय िाददङ्गको कारागार र 
व्यारेक भवन र्नर्ािण 

     

िाददङ श्वजल्ला नापी कायािलयको कायािलय भवन र्नर्ािण      

भोजपरु श्वजल्ला कारागार भोजपरु   
र्डजाइनको 
कायि सम्पन्न 

म्याग्दी म्याग्दी श्वजल्ला भ ूसिंरषतिण कायािलय भवन र्नर्ािण       

बागलङु्ग 
बाग्लङु्ग श्वजल्लार्ा िरेल ु िथा साना उद्योग ष्ट्रवकास 
सर्र्र्ि, िाखा कायािलयको कायािलय भवन र्नर्ािण 

      

गलु्र्ी ष्ट्रकरण पसु्िकालय      

७२. केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई भवन अन्िगिि  भकूम्प पश्चाि भकूम्प अर्ि 
प्रभाष्ट्रवि श्वजल्लाहरुका लार्ग ५० वटा सार्षु्ट्रहक आवास र्नर्ािण गरी ७५६ पररवारलाई 
सरुश्वषतिि गने कायि सम्पन्न भएकोर्ा हाल उि सार्षु्ट्रहक आवासहरु स्थानीय र्नकायलाई 
नै हस्िान्िरण भइ स्थानीय र्नकायकै र्ािहिर्ा रहेको छ। उि सार्षु्ट्रहक आवास 
भवनहरुको ष्ट्रववरण यसप्रकार रहेको छ।  
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िार्लका निं. ५.१३ सारू्ष्ट्रहक आवासहरुको ष्ट्रववरण 

श्वजल्ला सार्षु्ट्रहक 
आवास सिंख्या 

गाउाँपार्लका/नगरपार्लका पररवार सिंख्या 

 
 

िाददङ्ग 

 
 

५ 

सल्यानटार ३२ 

र्नलकण्ठ ३२ 

बैरेनी १६ 

कटुञ्ज े १६ 

वेर्निाट १६ 

 

नवुाकोट 

 

३ 
उलेर्न ३२ 

श्वजर्लङ्ग ३२ 

टुप्चे २८ 

 
 

रसवुा 

 
 

४ 

स्याप्र ु १२ 
िनु्चे १२ 

िैवङु्ग १२ 

लहरेपौवा १२ 

 
 

र्सन्िपुाल्चोक 

 
 

४ 

बाह्रष्ट्रवसे १६ 

रे्लम्ची १६ 

चौिारा  १६ 

जलष्ट्रवरे १६ 

 
 
 
 
 
 
 

काभ्रपेलाञ्चोक 

 
 
 
 
 
 
 

१२ 

चौवास १६ 

चलान गणेिस्थान १६ 

च्यार्सङ्गखकि  १६ 

कोलािे भरू्ीडााँडा १६ 

वालवुापाटी देउपरु १६ 

वल्थली ८ 

उग्रिारा जनगाल ८ 

श्विखर ओम्बाटे ८ 

िनुेसी र्सवालय १६ 

सीम्थली १६ 

यािले १६ 
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श्वजल्ला सार्षु्ट्रहक 
आवास सिंख्या 

गाउाँपार्लका/नगरपार्लका पररवार सिंख्या 

र्भर्खोरी ८ 

 
 

दोलखा 

 
 

४ 

चनािविी १२ 

पवटी १२ 

सैलेगेिर १२ 

सषु्र्ा षतिर्ाविी १२ 

 

रारे्छाप 

 

३ 
रारे्छाप वजार ८ 

र्न्थली-१ १६ 

र्न्थली-२ ८ 

 
 
 

र्सन्िलुी 

 
 
 

५ 

रार्टार १६ 

गलटार १६ 

कष्ट्रपलकोट १६ 

दिुौली नगरपालीका १६ 

कर्लार्ाई नगरपालीका १६ 

 
 
 

र्कवानपरु 

 
 
 

५ 

बेिीनी १६ 

ष्ट्रटस्टुङ्ग र्हाङ्ककाल १६ 

खैराङ १६ 

नार्टार  १६ 

कार्लकाटार १६ 

 
 

ओखलढुङ्गा 

 
 
 

५ 

खानीभञ्जयाङ्ग ८ 

रार्परु ८ 

श्वखश्वजफलाटे ८ 

केिकुी ८ 

िोराखोरी/फुलबारी ८ 

 

७३. सरुषतिा र्नकायिफि का जम्र्ा ३८३ भवनहरुर्ा भकूम्पबाट षतिर्ि पगेुकोर्ा हालसम्र् 
१८३ वटा भवनहरुको पनुर्निर्ािण सम्पन्न भएको छ भने ३२ वटा भवनहरुको 
पनुर्निर्ािण भैरहेको छ । 

७४. भकूम्पबाट षतिर्ि भएका सिस्त्र प्रहरीका ३१ वटा भवनहरु र राष्ट्रिय अनसुन्िान 
ष्ट्रवभागका ९ वटा भवनहरुको पनुर्निर्ािण कायि सम्पन्न भएको छ । नेपाल प्रहरी 
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िफि को षतिर्ि भएको १३९ वटा भवनहरुर्ध्ये ७४ वटाको पनुर्निर्ािण सम्पन्न भएको छ 
भने ३० वटाको पनुर्निर्ािण कायि जारी रहेको छ । 

७५. त्यसैगरी नेपाली सेनािफि  भकूम्पबाट षतिर्ि भएका २०४ वटा भवनहरुर्ध्ये हालसम्र् 
६९ वटाको पनुर्निर्ािण कायि सम्पन्न भएको छ भने २ वटा भवनको पनुर्निर्ािण कायि 
जारी रहेको छ। पनुर्निर्ािण भैरहेको नेपाली सेनाको र्खु्यालय जिंङ्गी अड्डाको पनुर्निर्ािण 
कायि आ.व. २०७५/७६ सम्पन्न भएको छ।    

५.७ स्वास््य सिंस्थाहरुको पनुर्निर्ािण 

७६. भकूम्पबाट षतिर्ि भएका स्वास््य सिंस्थाहरुको पनुर्निर्ािण कायिहरु केन्रीय आयोजना 
कायािन्वयन ईकाई, भवनबाट गररने व्यवस्था र्र्लाईएको छ ।  

७७. २०७२ को भकूम्पबाट ५ सय ४४ वटा स्वास््य सिंस्थाहरुको पूणि र ६ सय ५३ 
वटाको आिंश्विक गरी जम्र्ा १ हजार १ सय ९७ वटा स्वास््य सिंस्थाहरुर्ा षतिर्ि 
पगेुको छ।   

७८. षतिर्ि भएका १,१९७ स्वास््य सिंस्थार्ध्ये हाल सम्र्  ३१४ वटा स्वास््य सिंस्थाहरुको 
पनुर्निर्ािण सम्पन्न भएको छ भने ३51 वटाको प्रवलीकरण/र्र्िि सिंभार गरी जम्र्ा 
६६५ वटा स्वास््य सिंस्थाहरुको पनुर्निर्ािण कायि सम्पन्न गररएको छ ।  

 

श्वचत्र निं. ५.९ आ.व. २०७५/७६ सम्र् सरकारी भवनहरुको पनुर्निर्ािणको अवस्था 

1197

665

149
383

पुनर्निर्ािण गनुिपने 
जम्र्ा 

पुनर्निर्ािण सम्पन्न पुनर्निर्ािण भैरहेका पुनर्निर्ािणको 
प्रष्ट्रक्रया सुरु हुन 

बााँकी 
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७९. केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई भवनबाट भकूम्प  प्रभाष्ट्रवि  श्वजल्लार्ा कुल ११२ 
वटा स्वास््य भवनहरुको र्नर्ािण भइरहेको छ। जसर्ा अर्िकािंि भवहरु आ.व. 
२०७७/७८ सम्र्र्ा र्नर्ािण सम्पन्न गने उदेश्य र्लइएको छ।उि भवनहरुको ष्ट्रववरण 
यस प्रकार रहेको छः 

िार्लका निं. ५.१४ पनुर्निर्ािण हदैु गरेका स्वास््य सिंस्थाहरुको ष्ट्रववरण 

श्वजल्ला भवनको ष्ट्रववरण 
हालको श्वस्थर्ि 

र्नर्ािण सम्पन्न र्नर्ािणािीन 

रारे्छाप 
वाम्िी भण्डार प्राथर्र्क अस्पिाल      

कठजोर स्वास््य चौकी      

लर्लिपरु लखनपरु स्वास््य चौकी      

दोलखा 

फस्कु स्वास््य चौकी      

च्यार्ा स्वास््य चौकी      

खारा स्वास््य चौकी      

सषु्र्ा षतिर्ाविी स्वास््य चौकी      

हावा स्वास््य चौकी      

चिंख ुस्वास््य चौकी      

र्ल ुस्वास््य चौकी      

र्सन्िपुाल्चोक 

बासबारी स्वास््य चौकी      

सानो र्सरुवारी      

बरुवा स्वास््य चौकी      

श्वचिवन पष्ट्रटयानी आयवेुद ओषिालय      

िनकुटा 

खवुाखोप स्वास््य चौकीको भवन र्नर्ािण      

डााँडागाउाँ स्वास््यस्वास््य चौकीको भवन र्नर्ािण      

रू्र्ििढुिंगा स्वास््यचौकीको भवन र्नर्ािण      

र्ारेक कटहरे स्वास््यचौकीको भवन र्नर्ािण      

सन्ने स्वास््यचौकीको भवन र्नर्ािण      

र्छन्िाङ िाप स्वास््यचौकीको भवन र्नर्ािण      

फाश्वक्सङ स्वास््यचौकीको भवन र्नर्ािण      
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श्वजल्ला भवनको ष्ट्रववरण 
हालको श्वस्थर्ि 

र्नर्ािण सम्पन्न र्नर्ािणािीन 

भीरगाउाँ स्वास््यचौकीको भवन र्नर्ािण      

हात्तीखकि  स्वास््यचौकीको भवन र्नर्ािण      

खोकु स्वास््य चौकीकोभवन र्नर्ािण      

ओखलढङ्गा 

भरु्सिंङगा स्वास््य चौकी      

ठोक्सेल स्वास््य चौकी      

हकि परु स्वास््य चौकी      

उब ुस्वास््य चौकी      

ददयाले स्वास््यचौकी      

फेदीगटु स्वास््य चौकी      

ज्यारे्रे स्वास््य चौकी      

र्ोली  स्वास््य चौकी      

र्कवानपरु 

बसार्डी स्वास््य चौकी      

डााँडाखकि  स्वास््यचौकी      

गोगने स्वास््य चौकी      

राश्वक्सराङ स्वास््यचौकी      

बेर्िनी स्वास््य चौकी      

  ष्ट्रवजयखकि  स्वास््य चौकी       

खोटाङ्ग 

श्वचष्ट्रप्रङ स्वास््य चौकी       

दवेुकोल स्वास््य चौकी       

र्नरपा स्वास््य चौकी       

सपे्तश्रर स्वास््य चौकी       

िेर्ा स्वास््य चौकी       

रसवुा 

यासाि स्वास््य चौकी,       

वरृ्िर् स्वास््य चौकी      

डााँडागाउाँ स्वास््य चौकी      

िनु्चे स्वास््य चौकी      

गत्लाङ स्वास््य चौकी      

र्सन्िलुी झागाझोली स्वास््य चौकी      
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श्वजल्ला भवनको ष्ट्रववरण 
हालको श्वस्थर्ि 

र्नर्ािण सम्पन्न र्नर्ािणािीन 

र्त्रभवुन अम्बोटे स्वास््य चौकी      

भलवुाइि स्वास््य चौकी (हिपिे गाष्ट्रवस)      

र्सरेिरी स्वास््य चौकी      

िाददङ्ग खाल्टे स्वास््य चौकी      

नवुाकोट 
दइुष्ट्रपपल स्वास््य चौकी      

राउटवेसी स्वास््य चौकी      

कास्की 
राखी स्वास््य चौकी      

लार्ाचौर स्वास््य चौकी      

बागलङु्ग 
अर्िकारीचौर स्वास््य चौकी      

डङिडुााँडा स्वास््य चौकी      

स्याङ्गजा 
दरौन स्वास््य चौकी      

ष्ट्रवचारीचौर स्वास््य चौकी      

राङ्गवाङ्ग स्वास््य चौकी      

नवलपरासी 

ष्ट्रपथली स्वास््य चौकी      

िोवडी स्वास््य चौकी      

भारर्िपरु स्वास््य चौकी      

रुचाङ्ग स्वास््य चौकी      

जौवारी स्वास््य चौकी      

पाल्पा खानी गाउाँ स्वास््य चौष्ट्रक      

अिािखााँची ठाडा प्राथर्ीक अस्पिाल      

गोरखा नारेिर स्वास््य चौकी      

िनहुाँ 
कोटा स्वास््य चौकी      

जार्नुे आयवेुद      

केिवटार आयवेद      

लर्जङु्ग 

नेटा स्वास््य चौकी      

र्सन्िरेु स्वास््य चौकी      

भोटेवडार स्वास््य चौष्ट्रक      

परेवाडाडााँ स्वास््य चौकी      
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श्वजल्ला भवनको ष्ट्रववरण 
हालको श्वस्थर्ि 

र्नर्ािण सम्पन्न र्नर्ािणािीन 

िसेुनी स्वास््य चौकी      

वेसीिहर स्वास््य चौकी      

गलु्र्ी 

हिंसरा स्वास््य चौकी      

ढुङ्गा स्वास््य चौकी      

र्लम्िा स्वास््य चौकी      

दरवारदेवी स्वास््य चौकी      

जोहाङ्ग स्वास््य चौकी      

लर्लिपरु 

भखेूल स्वास््य चौकी      

इकुडोल स्वास््य चौकी      

आसराङ्ग स्वास््य चौकी      

ठूला डरुलाङ्ग स्वास््य चौकी      

८०. सर्ग्रर्ा  आ.व. २०७२/७३ देश्वख आ.व. २०७५/७६ सम्र् पनुर्निर्ािण सम्पन्न 
भएका सिंरचनाहरुको ष्ट्रववरण िलको िार्लकार्ा प्रस्ििु गररएको छ ।   

िार्लका निं. ५.१५ आ.व. २०७२/७३ देश्वख आ.व. २०७५/७६ सम्र्को पनुर्निर्ािण सम्पन्न 
भएका सिंरचनाहरुको ष्ट्रववरण 

ष्ट्रववरण 

जम्र्ा 
पनुर्निर्ािण 

गनुिपने षतिर्ि 

आ.व. 
२०७२/७३ 

आ.व. 
२०७३/७४ 

आ.व. 
२०७४/७५ 

आ.व. 
२०७५/७६ 

जम्र्ा 

सरकारी भवनहरुको 
पनुर्निर्ािण  

483 0 182 66 76 324 

ष्ट्रवद्यालय भवनहरुको 
पनुर्निर्ािण 

7553 0 2,456 1,360 1,247 5,063 

स्वास््य सिंस्था 
भवनहरुको पनुर्निर्ािण  

1197 83 296 264 22 665 

परुािाश्वत्वक सम्पदाहरुको 
पनुर्निर्ािण  

753 0 56 129 195 380 

सरुषतिा र्नकायका 
भवनहरुको पनुर्निर्ािण  

383 0 18 75 90 183 
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५.८ अन्य पूवाििारहरुको पनुर्निर्ािण 

८१. २०७२ वैिाख १२ गिेको गोरखा केन्र ष्ट्रवन्द ुभएको ७.६ रेक्टर स्केलको भकूम्प र 
त्यसपर्छ लगािार रुपर्ा गएको पराकम्पनबाट प्रभाष्ट्रवि श्वजल्लाहरुका स्थानीय 
सडकहरुको पनुःर्नर्ािण, स्िरोन्नर्ि िथा त्यस्िा सडकहरुर्ा आवश्यक सडकपलुहरु 
र्नर्ािण गरी प्रभाष्ट्रवि जनिाको यािायाि पहुाँचको अवस्थालाई सिुार गरी ित्काल राहि 
उपलब्ि गराउन े प्रर्खु लक्ष्य र्लई राष्ट्रिय पनुर्नर्ािण प्रार्िकरण, अनदुान व्यवस्थापन 
िथा स्थानीय पूवाििार अन्िगिि केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई (CLPIU), भकूम्प 
आपिकार्लन सहायिा आयोजना (EEAP)  स्थापना भई सिंचालनर्ा रहेको छ । यस 
आयोजना अन्िगिि स्वीस सरकारको प्राष्ट्रवर्िक सहयोग र एर्सयाली ष्ट्रवकास बैंकको 
४५.३२ र्र्र्लयन यू.एस. डलर आर्थिक सहयोगर्ा भकूम्प प्रभाष्ट्रवि १२ श्वजल्लाका 
१७ वटा सडकहरुको पनुर्नर्ािण िथा स्िरोन्नर्ि कायि भईरहेको छ । त्यसै गरी Post 

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

८२. भकूम्प आपिकार्लन सहायिा आयोजनाबाट र एर्सयाली ष्ट्रवकास बैंकको आर्थिक 
सहयोगर्ा भकूम्प प्रभाष्ट्रवि १२ श्वजल्लाहरुको भकूम्पबाट षतिर्ि भएका ३०१ ष्ट्रक.र्ी. 
सडकहरुको EEAP-ADB र्ाफि ि र नेपाल सरकारको लगानीर्ा PDRF र्ाफि ि ३४७ 
ष्ट्रक.र्ी. गरी जम्र्ा ६४८ ष्ट्रक.र्ी. सडक पनुर्नर्ािण िथा स्िरोन्नर्िका साथै उि 
सडकर्ा सवियार् यािायाि सिंचालन गनि आवश्यक पने १० वटा सडकपलु र्नर्ािण गरी 
जनिाको यािायाि सषु्ट्रविार्ा वृष्ट्रद्ध गराई जनिाको आर्थिक गर्िष्ट्रवर्ि वृष्ट्रद्ध गने उद्देश्य 
रहेको छ । 

८३. ष्ट्रवस्ििृ पररयोजना प्रर्िवेदन ियार पाररएको िर अझै कायि सरुु नभएका सडक िथा 
पलु र्नर्ािणको कायि सम्बश्वन्िि प्रदेि सरकारले र्नर्ािण गने व्यवस्था र्र्लाइएको छ ।  

८४. ष्ट्रवर्भन्न १२ श्वजल्ला (सोलखुमु्ब,ु ओखलढुिंगा, र्सन्िलुी, रारे्छाप, दोलखा, काभ्रपेलाञ्चोक, 

भिपरु, लर्लिपरु, काठर्ाडौं, श्वचिवन, गोरखा, लर्जङु) र्ा ए.र्ड.बी.को सहयोगर्ा सिंचार्लि 
१७ वटा सडकहरु (३०१ ष्ट्रक.र्ी.) र्ध्ये १४ वटाको पनुर्निर्ािण कायि सम्पन्न भएको 
छ भने ३ वटाको र्नर्ािण कायि ९० प्रर्ििि सम्पन्न भैसकेको छ ।  
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िार्लका निं. ५.१६ ADB को सहयोगर्ा सिंचार्लि सडकहरु पनुर्निर्ािणको अवस्था 

जि.नं िडकको नाम 

आ.व. २०७५/७६ 

को जवजनयोजित 

विेट  

आ.व. 

२०७५/७६ को 

खर्च 

हाल िम्मको 

भौजतक प्रगजत 

१ 8.6.2.4-Telkot Bhattedanda Nagarkot, 

Bhaktapur 560.00 0.00 99.50% 

२ 8.6.2.3-Sankhu palubari Nagarkot 

Road (10-0460 Km), Kathmandu 93335.00 83120.97 97.76% 

३ 8.6.2.9-Garma - Nele Bogal  Road 

(0+000 to 27+007 km) 124702.00 109517.82 97.00% 

४ 8.6.2.10-Luitel Gaun-Chitre Pokhari 

Section km. 0+000 to km.17+600 224626.00 209836.78 98.00% 

५ 8.6.2.11-Chitrepokhari-Bhacheck 

Section km.17+600 to 30+575 162970.00 153054.86 98.50% 

६ 8.6.2.6-Sunkhani-lamidanda Road 

(Km 0+000 to Km. 16+600) 120376.00 103002.31 97.75% 

७ 8.6.2.7-Sunkhani-lamidanda Road 

(Km Km. 16+600 to 27+373) 102576.00 91939.01 98.80% 

८ 8.6.2.5-Section of Khopasi-

Dhungakharka-Chyamranbesi-Milche-

Borang Road section (14.050 km) 21100.00 13895.90 97.00% 

९ 8.6.2.16-Belghari-Archalbot-

Lamabagar-Serabajar-Liteure-Pachok 

Road (0+000 to 12.590 km) 171363.00 125183.40 78.69% 

१० 8.6.2.12-Godamchour- Godabari- 

Badikhel- Lelebhanjyang Road (14.4 

km) 154693.00 90142.37 80.80% 

११ 8.6.2.26-Thaiba- Godamchour Road 

(0+000 to 2+656 km) 7500.00 4293.13 98.08% 

१२ 8.6.2.19-Kuntabesi-Nayagaun-

Nagarkot 178100.00 109963.32 92.40% 

१३ 8.6.2.17-Pipalbhanjyang-Haitar-

Netrakali Road (0+000 to km 14+400) 114436.00 94237.43 97.00% 

१४ 8.6.2.18-Pipalbhanjyang-Haitar-

Netrakali Road  (14+400 to km 

29+290) 109165.00 94413.17 97.00% 

१५ 8.6.2.14-Khurkhure(Highway)-

Samitar-Thakuribhanjyang Road 127900.00 112546.03 97.50% 

१६ 8.6.2.15-Okhaldhunga-Rumjatar Road  152057.00 69579.18 74.00% 

१७ 8.6.2.8-Devitar-Phulasi Pokhari Road 

(0+00 to 16.140 km) 158571.00 128336.21 94.00% 

१८ 8.6.2.20-Bhirkot-Sahare-Hawa-Jiri 

Road, (14.7 km) 155106.00 87662.55 70.40% 

१९ 8.6.2.23-Ghyampsal-Bakot-Palkhu- 127064.00 65182.16 67.63% 
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Swara-Saurpani-Barpak Road (7.9 

km) 

२० 8.6.2.24-Haldibesi-Dhobi-Dadhebesi 

Road(0+000-38.899) 123617.00 105979.25 66.15% 

२१ 8.6.2.20-Bhirkot-Sahare-Hawa-Jiri 

Road, Sahare Hawa Section 104100.00 86546.74 76.54% 

 कुल िम्मा 2533917.00 1938432.58  

 

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

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

वाग्लुिंग, अिािखााँची, म्याग्दी, पाल्पा र नवलपरासी श्वजल्लाहरुर्ा ५६ ओटा सडक 
(७२२.३२ ष्ट्रक.र्र्.) सडकहरुको DPR  ियार भएकोर्ा हाल २४ ओटा (३४७ ष्ट्रक.र्र्) 
सडकहरुको श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाईबाट र्नर्ािण भइरहेको छ । यी 
सडकहरुको हालसम्र् औसिर्ा ५० प्रर्ििि कायि सम्पन्न भएको छ । 

िार्लका निं .५.१७ नपेाल सरकारको स्रोिबाट पनुर्निर्ािण भैरहेका सडकहरुको अवस्था 

जि.नं िडकको नाम 

आ.व .२०७५/७६ 

को जवजनयोजित 

विेट 

आ.व .

२०७५/७६ 

को खर्च 

हाल िम्मको 

भौजतक 

प्रगजत 

१ 8.6.2.32-Lele-Tikabhairab-Devichaur-

Ghusel-Jagalkot Road (000+16+000 

km.)PDRF 135200 134956 67.44% 

२ 8.6.2.69-upallo pokhara bhumikathan 

pipalneta  dokhanga  Road  (00+000 to 

12+000km) 145000 132785.89 95.00% 

३ 8.6.2.81-Ckhakla Siddhara Pakuri 

Nayabasti Dhankhola Sadak 12 K.M. 212500 208223.14 78.00% 

४ 8.6.2.70-Bhurtibhang-khunga-

bonmadhovan-khunkhani  Road  (00+000 

to 10+000km) 87000 86906 77.35% 

५ 8.6.2.34-Bakular(Ratnanagar)   - Jutpani 

– Saktikhor   – Siddi Road  Black tooped 

Road  (000+20+000 km.)PDRF 

" 116300 100887 54.00% 

६ 8.6.2.48-Dhadingbesi- Bharengbhurung-

Semjonz  Road  (00+000 to 30+000km) 82800 49742.2 25.00% 



93 

जि.नं िडकको नाम 

आ.व .२०७५/७६ 

को जवजनयोजित 

विेट 

आ.व .

२०७५/७६ 

को खर्च 

हाल िम्मको 

भौजतक 

प्रगजत 

७ 8.6.2.57-Bhedetar-Mahabharat-Ahale-

Barahkshetra  Road  (00+000 to 

10+000km) 142600 125598 75.00% 

८ 8.6.2.37-Section of Drabhya Shaha Road 

up to Bhachek Road  (000+12+000 

km.)PDRF 170300 72656.75 62.00% 

९ 8.6.7.29-Phurtighat phoksing Gwagha 

Shantipur Road 130000 92248 88.00% 

१० 8.6.2.35- Nagarkot-Gairibisauna-

Higuapati-Jyamdi-Dolalghat Road 

(Higaupati-Jyamdi-Dolalghat section)  

(000+18+000 km.)PDRF 172000 136023 86.00% 

११ 8.6.2.65-Hemja-Khanepani-Muhan-

Lumra-Sliding  Road  (00+000 to 

15+400km) 117500 104307.65 50.00% 

१२ 8.6.2.67-Sihuwa-Polyantar- Road  

(00+000 to 25+200km) 110000 86935.612 45.00% 

१३ 8.6.2.59-Diktel-Khanidanda-Regmitar  

Road  (00+000 to 10+000km) 90000 55500 30.00% 

१४ 8.6.2.50-Bhimphedi-Bogate-Ipa Deurali-

Sisneri  Road  (00+000 t0 47+100km) 140000 123865.58 55.52% 

१५ 8.6.2.60-Gharkhola Khiwang Sikha 

Ghodepani  Road  (00+000 to 17+640km) 117000 37260 16.31% 

१६ 8.6.2.42-Gherkhutar-Chikade-Road 

(00+000 to 13+980) 118700 96547 31.01% 

१७ 8.6.2.33-Okhaldunga(Barbot)-Rampur-

Harkapur-Lapsekhola Road (000+18+200 

km.)PDRF 129000 117319.55 40.50% 

१८ 8.6.2.77-Patichaur Maidan Lapsibot  

Road  (00+000 to 12+380km) 106400 75496.02 32.00% 

१९ 8.6.2.40-Santibazar-Pairegau-thulo gau-

Danda Gau Road (00+000 to 10+000km) 70000 59145 25.00% 

२० 8.6.2.73-Numu - Makalu  Road  (00+000 

to 10+000km) 61600 34845.73 53.56% 

२१ 8.6.2.71-Mirmi-Birgha-alamdeurali-

Chandibhanjyang Rural  Road  (00+000 

to 20+480km) 86000 72233.1 20.11% 
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जि.नं िडकको नाम 

आ.व .२०७५/७६ 

को जवजनयोजित 

विेट 

आ.व .

२०७५/७६ 

को खर्च 

हाल िम्मको 

भौजतक 

प्रगजत 

२२ 8.6.2.61-Bhim BhairabMotor 

marga(Bhimad-Bhanumati)  Road  

(00+000 to 15+810km) 92000 91851 25.00% 

२३ 8.6.2.30-Nagdhunga-Bandbhanjang-

Bhimdhunga-Bhuldhunga-Ramkot Road  

(000+25+500 km.)PDRF 110000 73913 33.00% 

२४ 8.6.2.31-Gokarna Baluwa Tarebhir Road  

(000+10+919 km.)PDRF 161876 94610 71.31% 

 कुल िम्मा  

2903776 

2263855.22

2  

    

८६. नेपाल सरकारको स्रोि अन्िगिि भकूम्प प्रभाष्ट्रवि श्वजल्लाहरुका श्वजल्ला सडकहरुर्ा १० 
वटा सडक पलुहरुको र्नर्ािण गनि ष्ट्रवर्भन्न चरणर्ा कायि भैरहेको छ ।  

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

कायि भैरहेको छ ।आ.व. २०७५/७६ सम्र् दोलखा-र्सिंगटी सडकको ७२.८४ 
प्रर्ििि, िाददङ-गोरखा सडकको ८३.७८ प्रर्ििि र पााँचखाल-रे्लम्ची सडकको 
६७.०७ प्रर्ििि कार् सम्पन्न भएको छ ।   

८८. भकूम्पबाट षतिर्ि पगेुका पनुर्निर्ािण गनुिपने ३२१२ वटा खानेपानी िथा सरसफाई 
आयोजनाहरुिफि  िफि  हालसम्र् ७९१ वटाको पनुर्निर्ािण सम्पन्न भैसकेको छ भन े
६७० वटा आयोजनाहरुको पनुर्निर्ािण कायि भइरहेको छ। 

८९. आयआजिन िथा रोजगारी र्सजिना िफि  भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि कृषकहरुको श्वजष्ट्रवकोपाजिन 
िथा आर्थिक आयआजिनको लार्ग भकूम्प प्रभाष्ट्रवि श्वजल्लाहरुर्ा  कृष्ट्रष ष्ट्रवकास 
र्न्त्रालय, पिपुिंछी ष्ट्रवकास र्न्त्रालय र उद्योग र्न्त्रालय र्ाफि ि ष्ट्रवर्भन्न कायिक्रर्हरु 
सिंचालन गररएको छ । 
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५.९ गैरसरकारी सिंस्था पररचालन 
९०. पनुर्निर्ािण र पनुस्थापनाको लार्ग गैरसरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 

२०७२ अनसुार सम्झौिा गरी िोष्ट्रकएको षेतित्र र स्थानर्ा पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थापना 
सम्बन्िी ष्ट्रवर्भन्न कायिहरु गने प्राविान रहेको छ । आ.व. २०७५/७६ को 
अन्िसम्र्र्ा पनुर्निर्ािण सम्बन्िी कायि गनिका लार्ग २३८ वटा सिंस्थाका 300 वटा 
पररयोजनाहरुले अनरु्र्ि पाएका छन।् गैरसरकारी सिंस्थाका िी पररयोजनाहरु 
सिंचालनको रु. ५७,७५,३५,०६,५४६ को प्रर्िबद्धिा गरेकोर्ा हालसम्र् 
४२,१४,२८,२७,१९६ खचि गररएको छ। गैरसरकारी सिंस्थाबाट भएका प्रर्खु कायिहरु 
िपिील बर्ोश्वजर्को िार्लकार्ा प्रस्ििु गररएको छ । 

 
 
 
 

िार्लका निं ५.१८ गैरसरकारी सिंस्थाबाट भएको कायिहरुको प्रगर्ि ष्ट्रववरण 

क्र.सिं. षतिते्र अनरु्र्ि र्लएको 
साझेदार सिंस्था 

अनरु्र्ि र्लएको 
सिंख्या 

सम्पन्न भएको 
सिंख्या 

१. र्नजी आवास पनुर्निर्ािणर्ा 
ष्ट्रकस्िा ष्ट्रविरण 

37 23310 17900 

२. ष्ट्रवद्यालयहरुको भवन 
पनुर्निर्ािण 

168 847 480 

३. स्वास््य चौकी भवन 
पनुर्निर्ािण 

38 87 77 

४. अन्य (िार्लर् 7 ददने र 
५० ददने िार्लर्) 

102 46053 – 7 
ददने िार्लर् 

24000- 50 
ददने िार्लर्  

44053 – 7 
ददने िार्लर् 

20853 – 
50 ददने िार्लर्  
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५.१० जीष्ट्रवकोपाजिन 

९१. राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणबाट िाददङ, लर्जङु, नवुाकोट, रारे्छाप, दोलखा र 
ओखलढुिंगा गरी ६ भकूम्प प्रभाष्ट्रवि श्वजल्लार्ा आयआजिन िथा GESI सम्बन्िी ष्ट्रवर्भन्न 
कायिक्रर्हरु सञ्चालन गररएको छ जसको ष्ट्रवस्ििृ ष्ट्रववरण िलको िार्लकार्ा प्रस्ििु 
गररएको छ । 

९२. अन्िरािष्ट्रिय गैरसरकारी सिंस्था Action Aid/Oxfam Nepal साँगको साझेदारीर्ा ष्ट्रवर्भन्न ६ 
श्वजल्लार्ा राहि िथा पनुस्थािपनाथि GESI रै्त्री श्वजष्ट्रवकोपाजिन सम्बन्िी २ ददन ेिार्लर् 
कायिक्रर् सञ्चालन गररएको र्थयो । 

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

 

िार्लका निं. ५.१९ आ.व. २०७५/७६ र्ा सिंचार्लि जीष्ट्रवकोपाजिनसम्बन्िी कायिक्रर्हरु 

िार्लर् सञ्चालन गररएको 
श्वजल्ला, स्थान र र्र्र्ि 

सहभार्ग सिंख्या िार्लर्को प्रकृर्ि 

सहभागीहरुका लार्ग 
गै.स.स.ले उपलब्ि गराएको 
सार्ग्री 

िाददङ्गः गजरुी  

२०७५ र्िंर्सर ९ र १० 

िाददङ्गको थाके्र, र्सद्धलेक, 
गल्छी र गजरुीका ३८ 
जना 

२० जनालाई बेर्ौसर्ी टर्ाटर 
खेिी र १८ जनालाई बेर्ौसर्ी 
लहरे िरकारी खेिी िार्लर् 

प्लाष्ट्रष्टक टनेल (@ १) र 
ष्ट्रविंउष्ट्रवजन (@ ५ प्याकेट) 

लर्जङु्गः राइनास 

२०७५ र्िंर्सर १६ र १७ 

लर्जङु्गको राइनासका 
प्रत्येक वडावाट 
प्रर्िर्नर्ित्व हनुे गरी 
र्सफाररस भई आएका 
४० जना 

२० जनालाई बेर्ौसर्ी िरकारी 
खेिी र २० जनालाई 
बाख्रापालन सम्बन्िी िार्लर् 

िरकारर खेिी िार्लर्ः 
प्लाष्ट्रष्टक टनेल (@ १) र 
ष्ट्रविंउष्ट्रवजन (@ ५ प्याकेट) 

बाख्रापालन िार्लर्ः ष्ट्रविंउ 
बाख्रा (@ १) 

नवुाकोटः ष्ट्रवदरु 

२०७५ पौष ६ र ७ 

नवुाकोटको प्रत्येक 
स्थानीय िहवाट 
प्रर्िर्नर्ित्व हनुे गरी 
र्सफाररस भई आएका 
३६ जना 

२० जनालाई बेर्ौसर्ी िरकारी 
खेिी र २० जनालाई 
कुखरुापालन सम्बन्िी िार्लर् 

िरकारी खेिी िार्लर्ः 
प्लाष्ट्रष्टक टनेल (@ १) र 
ष्ट्रविंउष्ट्रवजन (@ ५ प्याकेट) 

कुखरुापालन िार्लर्ः र्गररराज 
कुखरुाका चल्ला (@ 

२५),दाना (@ २२ ष्ट्रक.ग्रा.), 
र्ड्रिं ङ्कर, ष्ट्रफडर र र्त्रपाल (@ 
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१), भ्याश्वक्सनेिन 

रारे्छापः र्न्थली 
२०७५ पौष १२ र १३ 

रारे्छापको प्रत्येक 
स्थानीय िहवाट 
प्रर्िर्नर्ित्व हनुे गरी 
र्सफाररस भई आएका 
५० जना 

३० जनालाई बेर्ौसर्ी िरकारी 
खेिी र २० जनालाई 
बाख्रापालन सम्बन्िी िार्लर् 

िरकारर खेिी िार्लर्ः 
प्लाष्ट्रष्टक टनेल (@ १) र 
ष्ट्रविंउष्ट्रवजन (@ ५ प्याकेट) 

बाख्रापालन िार्लर्ः ष्ट्रविंउ 
बाख्रा (@ १) 

दोलखाः कार्लञ्चोक-१, 
बेगमु्पा २०७५ चैत्र २६ र 
२७ गिे 

दोलखा श्वजल्लाको 
कार्लञ्चोक-१, बेगमु्पाका 
थार्ी सर्दुायका ३५ 
जना 

अकवरे खसुािनी खेिी सम्बन्िी 
िार्लर् 

प्लाष्ट्रष्टक टनेल (@ १) र 
ष्ट्रविंउष्ट्रवजन (@ ३ प्याकेट), 

नसिरी टे्र (@ १), प्लाष्ट्रष्टक 
र्ल्च (@ २० र्र्.) 

ओखलढुिंगाः 
सनुकोिी-६, पारा 
२०७६।१।१५,१६ गिे 

ओखलढुिंगा श्वजल्लाको 
सनुकोिीका दर्लि र 
जनजािी सर्दुायका २५ 
जना 

बाख्रापालन सम्बन्िी िार्लर् 
कायिक्रर् 

ष्ट्रविंउ बाख्रा (@ १) र उन्नि 
जािका बाख्रा उत्पादनका 
लार्ग बोयर जािको एक वटा 
ष्ट्रविंउ बोका । 

 

५.११ िार्लर् 

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

९५. भकूम्पबाट अर्ि प्रभाष्ट्रवि १४ श्वजल्लार्ा ७ ददने कार्लगढ िार्लर् सिंचालन  गरी कररव 
४००० जनालाई िार्लर् ददइएको छ ।   

९६. भकुम्प प्रभाष्ट्रवि श्वजल्लाहरुर्ा खष्ट्रटएका प्राष्ट्रवर्िक जनिश्विहरुलाई TOT िार्लर् ६ 
पटक गरी 4०० जना िथा retrofitting  सम्बन्िी अर्भर्शु्वखकरण गोष्ठी िथा कायिक्रर्हरु 
सिंचालन गररएको छ ।  

५.१२ प्रार्िकरणको ष्ट्रवर्भन्न र्हािाखा िथा िाखाबाट सिंचालन भएका र्हन्वपूणि 
कायिक्रर्हरु 

५.१२.१ सूचना व्यवस्थापन िाखाबाट भएका कायिहरु 

९७. छुट िथा पनु जााँच सभेषतिण सिंचालन गनि श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाई 
(भवन)  श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाई (अनदुान व्यबस्थापन िथा स्थार्नय 
पूबाििार) का आयोजना प्रर्खु हरुलाई छुट िथा पनु जााँच सभेषतिण सम्बन्िी 
अर्भर्शु्वखकरण कायिक्रर् सिंचालन गररएको छ ।      
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९८. छुट िथा पनु जााँच सभेषतिण प्रश्विषतिक प्रश्विषतिण कायिक्रर् सिंचालन गररयो ।  

९९.  श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाईर्ा कायिरि DSE , Focal Engineer, MIS Specialist , 

MIS Officer र कम्प्यटुर अपरेटर लगायिलाई छुट िथा पनु जााँच सभेषतिणको 
अर्भर्शु्वखकरण कायिक्रर् सिंचालन गररयो ।  

१००. गनुासो सम्बोिन गने क्रर्र्ा  दोस्रो छुट िथा पनु जााँच सभेषतिण अन्िगिि 
१,८८,८६३ िरिनीहरुको िर सभेषतिण गररयो ।  

१०१. श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाईर्ा कायिरि MIS Specialist, MIS Officer र कर्प्यूटर 
अपरेटर लाई २ ददनको EHRP MIS को बारेर्ा २ ददनको अर्भर्शु्वखकरण कायिक्रर् 
सिंचालन गररयो ।  

१०२. पनुर्निर्ािणको कायि गरररहेका केन्रीय िथा श्वजल्ला श्वस्थि कायािलयहरुको ३ कायि 
ददनको प्रगर्ि सर्र्षतिा िथा आगार्र् कायियोजना र्बषयर्ा कायििाला गोष्ठी सिंचालन 
गररएको छ ।  

१०३. राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको Website www.nra.gov.np को र्नयर्र्ि व्यबस्थापनको 
कायि गरेको ।   

१०४. लाभग्राहीको र्तृ्य ुलगायि र्बर्भन्न कारणबाट सिंिोिन गनुिपने ३००० लाभग्राहीको 
नार्ाबली सिंिोिन गररयो। 

१०५. राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको आर्िकाररक फेसबकु िथा ट्वीटर पेजको र्नयर्र्ि 
अध्याबर्िक गने कायि गररयो।  

१०६. रेर्डयो िथा टेर्लर्भजन ष्ट्रप.एस.ए.को र्नर्ािण गरी प्रिारण गररयो । 

५.१२.२ गनुासो व्यवस्थापन िाखाबाट भएका कायिहरु 

१०७. पनुर्निर्ािण सम्बन्िी गनुासो व्यवस्थापन कायिष्ट्रवर्ि, 2074 को दफा ९ उपदफा (5) 
(ख) अनसुार प्रार्िकरणबाट गररएको सभेषतिणको आिारर्ा र्नजी आवास पनुर्निर्ािण 
गनिका लार्ग िीन लाख रुपैया अनदुान प्राप्त गने गरी सम्झौिा गरेका िर पनुर्निर्ािण 
हनुे क्रर्र्ा िर भत्काउन ु नपने भइि प्राष्ट्रवर्िकको र्सफाररसर्ा भकूम्प प्रर्िरोिी 
प्रष्ट्रवर्ि प्रयोग गरी प्रबलीकरण गनुिपने अवस्थार्ा उि िरिनी लाभग्राहीलाइि 
प्रबलीकरणको वगिर्ा राखी सोही अनरुुप अनदुान सम्झौिा पररर्ाजिन गने व्यवस्था 
रहेको ।सो बर्ोश्वजर्को ष्ट्रववरण प्रार्िकरणको केन्रीय सूचना प्रणालीर्ा अद्यावर्िक 
गनि यथाश्विघ्र सम्बश्वन्िि गाउाँपार्लका/नगरपार्लका र्ाफि ि प्रार्िकरणर्ा उपलब्ि 

http://www.nra.gov.np/
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गराउने । सोको जानकारी  श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाइि (अनदुान 
व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार) लाइि ददने । केन्रीय सूचना प्रणालीर्ा 
अद्यावर्िक भइि आएपर्छ सोको कायािन्वयन गने व्यवस्था रहेको ।  

१०८. भकूम्प प्रर्िरोिी प्रष्ट्रवर्ि प्रयोग गरी प्रबलीकरण गने सष्ट्रकने अवस्थार्ा इश्वन्जर्नयरको 
प्रर्िवेदन, वडास्िरीय गनुासो व्यवस्थापन सर्र्र्िको र्नणियको प्रर्िर्लष्ट्रप, सम्बश्वन्िि 
गाउाँपार्लका/नगरपार्लकाको र्सफाररसको आिारर्ा केन्रीय गनुासो व्यवस्थापन 
सर्र्र्िको र्नणियबाट पनुर्निर्ािण लाभग्राहीको सूचीर्ा रहेका लाभग्राहीलाइि प्रबलीकरण 
लाभग्राहीको सूचीर्ा पररवििन गने अभ्यास अवलम्बन गररएको । हालसम्र् यस्िा 
जम्र्ा ६१ जना पनुर्निर्ािण लाभग्राहीहरुलाइि प्रबलीकरणर्ा पररवििन गरी केन्रीय 
सूचना प्रणालीर्ा अद्यावर्िक गररसष्ट्रकएको छ । 

१०९. पनुर्निर्ािण सम्बन्िी गनुासो व्यवस्थापन कायिष्ट्रवर्ि, 2074 को दफा ९ उपदफा (5) 
(ञ) अनसुार र्नजी आवास प्रबलीकरण गनिका लार्ग एक लाख रुपैया अनदुान प्राप्त 
गने गरी सम्झौिा गरेका िर प्रबलीकरणका क्रर्र्ा उि िर भश्वत्कएर्ा वा 
भत्काउन ु पने अवस्था भइि पनुर्निर्ािण गनुिपने भनी इश्वन्जर्नयरबाट प्रर्ाश्वणि भएर्ा 
वडास्िरीय गनुासो व्यवस्थापन सर्र्र्िले सजिर्र्न र्चुलु्का उठाइि उि िरिनी 
लाभग्राहीहरुलाइि पनुर्निर्ािणको वगिर्ा राख्न र्सफाररस साथ गाउाँपार्लका/नगरपार्लका 
र्ाफि ि स्वीकृर्िका लार्ग प्रार्िकरणको केन्रीय कायािलयर्ा पठाउन े र सोको 
जानकारी प्रार्िकरणको श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाइि (अनदुान व्यवस्थापन 
िथा स्थानीय पूवाििार) लाइि ददने िथा दफा 12 को उपदफा (३) (क) अनसुार 
केन्रीय गनुासो व्यवस्थापन सर्र्र्िले प्रबलीकरणबाट पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा 
पररवििन गनि कायिकारी सर्र्र्िर्ा र्सफाररस गने र कायिकारी सर्र्र्िबाट र्नणिय हनु े
व्यवस्था गरेको । प्रबलीकरण गनि प्राष्ट्रवर्िक रुपर्ा सम्भव नभएको भनी प्राप्त 
इश्वन्जर्नयरको प्रर्िवेदन, वडा सजिर्र्न र्चुलु्का, वडास्िरीय गनुासो व्यवस्थापन 
सर्र्र्िको र्नणिय, सम्बश्वन्िि गाउाँपार्लका नगरपार्लकाको र्सफाररसको आिारर्ा 
हालसम्र् ४५२ प्रबलीकरण लाभग्राहीहरुलाइि पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा पररवििन 
गररसष्ट्रकएको ।  

११०. प्रबलीकरणर्ा परेका अर्िकािंि िरहरु ढुिंगार्ाटोको भएको, ढुिंगार्ाटोको िर 
प्रबलीकरण गरी भकूम्प प्रर्िरोिी बनाउन सष्ट्रकन्छ भने्न कुरा लाभग्राहीहरुलाइि 
ष्ट्रविस्ि गराउन नसष्ट्रकएको, गलिरुपर्ा जसरी भएपर्न सरकारबाट िीन लाख 
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अनदुान र्लनपुछि भने्न र्ानर्सकिा िेरै व्यश्विहरुर्ा रहेको, प्रार्िकरणले 
प्रबलीकरणको लार्ग प्राष्ट्रवर्िक िथा कार्दारलाइि आवश्यक िार्लर् िथा सीप ददन 
नसकेको कारण पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा जान ठूलो साँख्यार्ा र्नवेदन पेि भएको । 
हालसम्र् प्रार्िकरणर्ा कररव 9000 को साँख्यार्ा र्नवेदन प्राप्त भइिसकेको अवस्था 
छ । यसलाइि सर्यरै् सही र्नणिय र्लन नसकेर्ा िोष्ट्रकएको सर्यसीर्ार्भत्र र्नजी 
आवास पनुर्निर्ािण सम्पन्न गनि कदठन हनु जाने अवस्था देश्वखन्छ । 

१११. केन्रीय सूचना प्रणालीर्ा अन्यत्र िर (House in Other Place, HIOP) 
जर्नएका व्यश्विहरुको सम्बन्िर्ाः- प्रार्िकरणिारा गररएको पष्ट्रहलो सभेषतिण (S1) 

र्ा सम्बश्वन्िि षतिर्ि भएको िरको Respondent ले भश्वत्कएको िर बाहेक अन्यत्र 
बसोबासयोग्य िर भएको भनी जवाफ ददएको आिारर्ा केन्रीय सूचना प्रणालीर्ा 
अन्यत्र पर्न िर रहेका ष्ट्रववरण जर्नएका व्यश्विहरु काननुिः गैरलाभग्राहीर्ा सूश्वचकृि 
हनुे अवस्थार्ा कर्िपय व्यश्विहरुको वास्िवरै् अन्यत्र िर नभएको भने्न गनुासो 
आएको िथा केही वास्िष्ट्रवक भकूम्प पीर्डिहरु र्कािर्ा पनि जाने देश्वखएकोले 
केन्रीय सूचना प्रणालीर्ा HIOP जर्नएका व्यश्विहरुलाइि छुटै्ट रेकडिर्ा राख् ने र 
सम्बश्वन्िि स्थानीय िहको प्रर्खु प्रिासकीय अर्िकृिबाट अन्यत्र िर नभएको 
प्रर्ाश्वणि भइि आएका व्यश्विहरुलाइि लाभग्राही िथा गैरलाभग्राहीर्ा सूश्वचकृि गनि 
अश्वि बढाउने भनी कायिकारी सर्र्र्िको १०७औिं बैठकबाट र्नणिय भएको ।  

११२. केन्रीय सूचना प्रणालीर्ा HIOP जर्नएका िर त्रषु्ट्रटवि लाभग्राही िथा गैरलाभग्राहीर्ा 
सूश्वचकृि भएका व्यश्विहरुलाइि सरे्ि सम्बश्वन्िि स्थानीय िहको प्रर्खु प्रिासकीय 
अर्िकृिबाट अन्यत्र िर नभएको भनी प्रर्ाश्वणि भइि आएका व्यश्विहरुलाइि 
पनुःलाभग्राही िथा गैरलाभग्राहीर्ा सूश्वचकृि गनि अश्वि बढाउने भनी कायिकारी 
सर्र्र्िको १10औिं बैठकबाट र्नणिय भए अनसुार केन्रीय सूचना प्रणालीर्ा यस्िा 
व्यश्विको साँख्या कररव ८000 रहेको भएिापर्न हालसम्र् स्थानीय िहको प्रर्खु 
प्रिासकीय अर्िकृिबाट अन्यत्र बसोबासयोग्य िर नभएको भनी प्रर्ाश्वणि भइि पेि 
भएका 378 व्यश्विहरुलाइि ष्ट्रवर्भन्न लाभग्राही िथा गैरलाभग्राहीर्ा सूश्वचकृि 
गररसष्ट्रकएको । 

११३. कुनै पर्न व्यश्विको अन्यत्र िर भए नभएको सम्बन्िर्ा सही जानकारी प्राप्त गने 
अर्भलेख प्रणालीको अभाव रहेको सन्दभिर्ा सम्बश्वन्िि स्थानीय िहको प्रर्खु 
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प्रिासकीय अर्िकृिलाइि प्रर्ाश्वणि गनि जोश्वखर् रहेकोले ठूलो साँख्यार्ा रहेका 
वास्िष्ट्रवक गनुासोकिािहरुले सरे्ि सेवा प्राप्त गरी लाभग्राही बने्न प्रष्ट्रक्रयार्ा 
अन्यौलको अवस्था रहेको साथै कर्िपय वास्िष्ट्रवक रुपरै् अन्यत्र िर भएका 
व्यश्विहरुले िर नभएको र्सफाररसको लार्ग अनावश्यक दवाव ददएको अवस्था पर्न 
रहेको देश्वखन्छ ।  

५.१२.३ पनुरावेदन िफि को प्रगर्ि ष्ट्रववरण । 

पनुरावेदन सर्र्र्िबाट र्ाग गररएको ष्ट्रववरण  पनुरावेदन सर्र्र्िर्ा पठाईएको व्यश्विगि फाईल 
सिंख्या । १७१८ १७१८ 

 

५.१२.४ हेलो सरकार िफि को ष्ट्रववरण ।  

प्रष्ट्रक्रयार्ा रहेका गनुासाहरुको सिंख्या फछ्यौट भएका गनुासाहरुको सिंख्या 
९९ ३५ 

५.१२.५ भकूम्पबाट कर् प्रभाष्ट्रवि श्वजल्लार्ा गनुासो व्यवस्थापन िथा पनुरावेदन 
कायिष्ट्रवर्िको सम्बन्िर्ा सिंचार्लि श्वजल्लास्िरीय अर्भर्शु्वखकरण िथा अन्िरष्ट्रक्रया 
कायिक्रर्को प्रगर्ि ष्ट्रववरण ।  

स्वीकृि श्वजल्ला 
सिंख्या 

स्वीकृि बजेट 

कायिक्रर् 
सिंचार्लि 

भएका श्वजल्ला 
सिंख्या 

कायिक्रर् सम्पन्न गररएका 
श्वजल्लाहरु 

खचि भएको बजेट 

१० २०,००,०००।- १३ खोटाङ, भोजपरु, 

ििंखवुासभा, पाल्पा, गलु्र्ी 
अिािखाची, बाग्लङु, पविि, 

म्याग्दी, लम्जङु्, िनह,ु 

कास्की र स्याङ्जा ।  

१६,२६,७७५।- 
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६. प्रार्िकरणले अपनाएको सहकायिको र्ोडल र सहकायिर्ा 
रहेका सरकारी िथा गैरसरकारी र्नकायहरु 

 

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

 

६.१ केन्र र श्वजल्लास्िरर्ा आयोजना कायािन्वयन इकाई 
प्रार्िकरणले भकूम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभाष्ट्रवि िीन वटा षतिते्र र्नजी आवास, ष्ट्रवद्यालय भवन र 
सरकारी भवन िथा स्वास््य सिंस्थाहरुको पनुर्निर्ािणका लार्ग केन्रीय आयोजना कायािन्वयन 
इकाईहरु र श्वजल्ला श्वजल्लार्ा श्वजल्लास्िरीय आयोजना कायािन्वयन इकाईहरु गठन गरेको छ। 
त्यसै गरी परुािाश्वत्वक सम्पदाहरुको पनुर्निर्ािणको लार्ग परुाित्व ष्ट्रवभागबाट कायि सिंचालन गने 
नीर्ि र्लइए अनरुुप परुािाश्वत्वक सम्पदाहरुको पनुर्निर्ािण भैरहेको छ  र अन्य षतिते्रगि 
र्न्त्रालयहरुको षतिर्िग्रस्ि सिंरचनाहरुको पनुर्निर्ािण सम्बश्वन्िि र्न्त्रालय र्ाफि ि नै गने नीर्ि 
र्लइएको छ ।   

६.२ स्थानीय िह  

प्रार्िकरणले गनुासो व्यवस्थापन कायिष्ट्रवर्ि २०७४ जारी गरी स्थानीय स्िरर्ा गनुासोको 
व्यवस्थापन गनि वडास्िरीय गनुासो व्यवस्थापन सर्र्र्ि र गाउाँपार्लका नगरपार्लका स्िरीय 
गनुासो व्यवस्थापन सर्र्र्िको ब्यवस्था गरेको छ। 
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पनुर्निर्ािण कायिलाई स्थानीय िहको सरे्ि अपनत्व कायर् राखी पनुर्निर्ािणको कायिलाई 
प्रभावकारी बनाउनको लार्ग राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण र स्थानीय िहबीच सर्झदारी पत्रर्ा 
हस्िाषतिर गररएको छ।  

 

र्नजी आवास पनुर्निर्ािणका लार्ग खष्ट्रटने प्राष्ट्रवर्िक जनिश्वि पर्न स्थानीय सरकारको र्ािहिर्ा 
रही कायि गने व्यवस्था गररएको छ। 

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

६.३ गैरसरकारी सिंस्थाहरु 

आर्थिक बषि २०७५।७६ को अन्त्य सम्र्र्ा जम्र्ा २३८ वटा गैरसरकारी सिंस्थाहरु (३०० 
वटा  पररयोजना) हरुको राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण र नेपाल सरकारका सम्बश्वन्िि र्नकायसाँग 
त्रीपषतिीय सम्झौिा गरेर  भकूम्प पश्चािको पनुर्निर्ािण, पनुस्थािपना र पनुलािभ योगदान 
परु् याइरहेका छन।् त्यसर्ध्ये पर्न र्खु्य योगदान र्नजी आवास पनुर्निर्ािण र ष्ट्रवद्यालयहरुको 
पनुर्निर्ािणर्ा प्राप्त भएको छ।षेतित्रगि ष्ट्रहसाबले साझेदार सिंस्थाहरुको योगदान यस प्रकार छः 
 

र्नजी आवास पनुर्निर्ािणः ष्ट्रवर्भन्न साझेदार सिंस्थाले जम्र्ा २3,310 भकूम्प प्रभाष्ट्रवि अनदुान प्राप्त 
गने सूचीर्ा रहेका लाभग्राहीहरुको र्नजी आवास पनुर्निर्ािणर्ा नेपाल सरकारले िोके बर्ोश्वजर्को 
आर्थिक िथा प्राष्ट्रवर्िक सहायिा गनि त्रीपषतिीय सम्झौिा गरेकोर्ा जम्र्ा १७,९०० आवासहरुको 
पनुर्निर्ािण सम्पन्न भैसकेको छ भने्न अन्य आवासहरु पनुर्निर्ािणको क्रर्र्ा छन।् आवास 
पनुर्निर्ािणर्ा सिाउने गैरसरकारी सिंस्थाहरुर्ध्ये केहीले र्नर्ािणकर्ी िालीर् सरे्ि साँगसाँगै 
सञ्चालन गरी 20,853 जनालाई डकर्ी िार्लर् सिंचालन गररएको छ ।   

 

ष्ट्रवद्यालयहरुको पनुर्निर्ािणः ष्ट्रवद्यालयहरुको पनुर्निर्ािणको लार्ग ८४७ वटा ष्ट्रवद्यालयहरुको स्वीकृि 
ददइएकोर्ा ४८० वटा ष्ट्रवद्यालयहरुको पनुर्निर्ािण कायि सम्पन्न भएको छ भने अन्यको पनुर्निर्ािण 
कायि जारी भएको छ । 
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स्वास््य सिंस्थाहरुको पनुर्निर्ािण र अन्य षेतित्रर्ा साझेदारीः त्यसै गरी  3८ वटा साझेदार सिंस्थाले 
८७ वटा स्वास््य सिंस्थाहरुको पनुर्निर्ािणका लार्ग त्रीपषतिीय सम्झौिा गरेकोर्ा ७७ वटाको 
सम्पन्न भएको छ भने बााँकीको पनुर्निर्ािण कायि जारी रहेको छ। त्यसैगरी १०६ वटा 
पररयोजनाहरु र्ाफि ि जीष्ट्रवकोपाजिन, िार्लर्, खानेपानी िथा सरसफाई, ष्ट्रवपद् जोश्वखर् न्यूनीकरण 
लगायिका षतिते्रर्ा कायिक्रर् सञ्चालन भैरहेको छ ।  

 

६.४ सहकारी िथा गैरसरकारी र्नकायहरु एविं बैक िथा ष्ट्रवश्वत्तय सिंस्थाहरु 

नेपाल सरकारको र्नणिय अनसुार राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणले भकुम्पबाट र्नजी िर गरु्ाएका 
भकुम्प प्रभाष्ट्रविहरुको ष्ट्रववरणको आिारर्ा पनुर्निर्ािण लाभग्राही र प्रवर्लकरण लाभग्राही गरी दईु 
वगिर्ा छुट्याइ नीश्वज आवास अनदुान रकर् ष्ट्रविरण गनि थाल्यो । नीश्वज आवास अनदुान ष्ट्रविरण 
गनिको लार्ग २०७६ जेठ १४ गिे ष्ट्रवर्भन्न बैक िथा ष्ट्रवश्वत्तय सिंस्थाहरुको केन्रीय सिंिहरु नेपाल 
बैकसि एिोर्सयसन, डेभलपरे्ण्ट बैकसि एिोर्सयसन नेपाल र नेपाल फाइनाश्वन्सयल इश्वन्स्टच्यूसन 
एिोर्सयनसाँग प्रार्िकरणले सम्झौिा गयो र नीश्वजआवास अनदुानको रकर् बैकर्ाफि ि ष्ट्रविरण गने 
कायि िरुु गयो ।  

यसैक्रर्र्ा बैंकहरुले सम्बश्वन्िि कोष िथा लेखा र्नयन्त्रक कायािलयबाट नीश्वज आवास अनदुान 
स्वरुप लाभग्राहीका खािार्ा जम्र्ा गने प्रयोजनाथि प्राप्त गरेको चेक राष्ट्रिय पनुर्नर्ािण प्रार्िकरण 
र  सम्बश्वन्िि बैंकहरुसाँग गरेको सर्झदारी पत्रबर्ोश्वजर् चेक प्राप्त गरेको ७ ददनर्भत्र सम्बश्वन्िि 
लाभग्राहीहरुको को खािार्ा रकर् जम्र्ा गनुिपने व्यवस्था रहेको छ ।  

यसका साथै नीश्वजआवास पनुर्निर्ािण गनि सरकारले ददएको अनदुान रकर्ले नपगु भएर्ा 
सहरु्लयि व्याजदरर्ा  बैक िथा ष्ट्रवश्वत्तय सिंस्था र्ाफि ि ऋणर्लन सक्ने व्यवस्था सहरु्लयिपूणि 
कजािका लार्ग ब्याज अनदुान सम्बन्िी एष्ट्रककृि कायिष्ट्रवर्ि, २०७५ र्ाफि ि सरु्नश्वश्चि गरेको छ । 
यस व्यवस्थाबाट सरे्ि िेरै भकुम्पपीर्डिहरु लाभाश्वन्वि भएका छन ्। नेपाल राि बैंकको आ.व 
२०७५/७६ को वाष्ट्रषिक ि्यािंक अनसुार २०७६ असार र्सान्ि सम्र् १५७८ जना 
लाभग्राहीले यस्िो सहरु्लयि ऋण प्राप्त गरेको देश्वखन्छ । यसरी हेदाि बैंक िथा ष्ट्रवत्तीय 
सिंस्थाहरुको र्नजी आवास अनदुान ष्ट्रविरण प्रष्ट्रक्रयार्ा अिलुर्नय भरू्र्का रहेको छ । 
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७. पनुर्निर्ािणर्ा प्रत्यषति िथा अप्रत्यषतिरुपर्ा सिंलग्न ष्ट्रवकास 
साझेदारहरु 

 

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

िर त्यो वाचा र्ध्ये ष्ट्रव सिं २०७६ आषाढ र्ष्ट्रहना सम्र्र्ा जम्र्ा ३ खबि ३२ अबि बराबरको 
सहयोगका लार्ग सम्झौिा भैसकेको छ भन ेकर्िपयले वाचा नै ष्ट्रवर्सिएका छन।् यसरी सम्झौिा 
गरी सहयोग परु् याउने ष्ट्रवकास साझेदारहरुर्ा भारि, चीन, सिंयिु राज्य अरे्ररका, यूरोष्ट्रपयन 
यूर्नयन, जापान, सिंयिु अर्िराज्य, जर्िनी लगायि छन ्भने एश्वियाली ष्ट्रवकास बैंक िथा ष्ट्रवि 
वैंक जस्िा अन्िरािष्ट्रिय ष्ट्रवत्तीय सिंस्थाहरुले सरे्ि उल्लेख सहयोग परु् याएका छन।्उि सम्झौिा 
रकर् र्भत्र भकूम्प लगतै्त राहि िथा उद्धारर्ा खचि गररएको रकर् करीब ६९ अबि सरे्ि 
सर्ावेि गररएको छ ।  

  

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

 

भारि सरकारले भने गोरखा र नवुाकोटका ५० हजार भकूम्पपीर्डिका लार्ग पष्ट्रहलो र दोस्रो 
ष्ट्रकस्िाको रकर्का लार्ग पगु्ने अनदुान र िेस्रो ष्ट्रकस्िाका लार्ग भन ेऋण उपलब्ि गराउनेछ। 
उसले ष्ट्रवद्यालय परुािाश्वत्वक सम्पदाहरु स्वास््य सिंस्थाहरुको पनुर्निर्ािणका लार्ग सरे्ि गरेर २५ 
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अबि बराबरको अनदुान सहयोग गनेछ।भारि सरकार एश्वक्जर् बैंकको थप ७५ अबि ऋणबाट 
भकूम्पबाट षतिर्ि भएका ष्ट्रवर्भन्न सिंरचनाहरुको पनुर्निर्ािण गररनेछ। 

 

चीन सरकाले पर्न झण्डै ७५ अबि बराबरको अनदुान सहयोगर्ा ष्ट्रवद्यालयहरु (दरवार हाइस्कुल), 
परुािाश्वत्वक सम्पदाहरु (नवुाकोट दरवार, बसन्िपरु दरवार) िथा अस्पिालहरु लगायिको 
पनुर्निर्ािणर्ा सिाउाँदैछ िर उि रकर् नेपाल सरकारको बजेटर्ा नआई सोझै चीन सरकारले 
पररयोजना कायािन्वयन गररददने हो। 

 

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

 

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

 

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

 

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

प्रर्िबद्धिा  २,१३,८०,००,०० 

(६२%) 

१,२९,४१,९२,९
२ 

(३८%) 

३४,३२,१९२,९२ 

सम्झौिा  1,81,41,30,00 

(६९%) 

81,39,19,90 

(३१%) 

2,62,80,49,90 

नेपाल सरकारको बजेट र्ाफि ि 
आउने  

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

(Off Budget Off 
Treasury)  

0 41,99,19,90 41,99,19,90 

बजेट पशु्वस्िकार्ा देश्वखने िर 
सोझै भिुानी हनुे (On 
Budget Off Treasury)  

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

सरकारी ढुकुटी र्ाफि ि 
भिुानी जाने  

(On Budget On 
Treasury)  

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

 

 

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

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

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

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

४. भकूम्प प्रभाष्ट्रवि श्वजल्लाहरुर्ा २०७६ आषाढ र्सान्िसम्र् ७,६३,७५५ जना 
लाभग्राहीहरुले पष्ट्रहलो ष्ट्रकस्िा बापिको रकर् प्राप्त गरेकार्ा ४,५६,२७२ 
(५९.३८ प्रर्ििि) जनाले र्ात्र आफ्नो र्नजी आवास पनुर्निर्ािण सरुु गरी िेस्रो 
ष्ट्रकस्िा प्राप्त गरेकाले पष्ट्रहलो ष्ट्रकस्िा र्लनकेो िलुनार्ा िेस्रो ष्ट्रकस्िा र्लन े
लाभग्राहीहरु कर् देश्वखएका कारण र्निािररि सर्य र्भतै्र सबै लाभग्राहीहरुले िेस्रो 
ष्ट्रकस्िा प्राप्त गरी िर पनुर्निर्ािण सम्पन्न गराउन ुचनुौिीपूणि रहेको देश्वखन्छ ।   

५. र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको सम्बन्िर्ा गनुासो व्यवस्थापनको ष्ट्रवषय जष्ट्रटल हुाँदै 
गएको छ । गनुासोको सिंख्या िट्दै जान ु पनेर्ा बढ्दै गएको छ । गनुासो 
सम्बोिनबाट पर्न श्वचत्त नबझुी फेरी गनुासो दिाि गराएका छन ् । गनुासो 
सम्बोिनको लार्ग दोस्रो िथा अश्वन्िर् पटक पनुः जााँच र पनु सभेषतिण  गररएको 
छ । पटक पनुः जााँच र पनु सभेषतिणबाट प्राप्त ि्यािंकहरुको पनुरावलोकन 
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पश्चाि लाभग्राही पष्ट्रहचान गरी र्नजी आवास अनदुान ष्ट्रविरण कायि आ.व. 
२०७६/७७ र्ा सम्पन्न गने कार् चनुौिीपूणि रहेको छ । 

६. काठर्ाडौं उपत्यका लगायिका र्खु्य िहरी षतिेत्र लश्वषतिि नयााँ आवास पनुर्निर्ािण 
र्ोडलको अभावका कारण िहरी षतिेत्रर्ा र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको गर्ि न्यून 
रहेको छ ।यसले गदाि सहरी षतिेत्रर्ा र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको कायि सर्यरै् 
सम्पन्न हनु नसक्ने देश्वखन्छ ।   

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

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

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

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

११. करीब १८,००० जोश्वखर्यिु वगिका लार्ग र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको लार्ग 
छुटै्ट व्यवस्था गरी पनुर्निर्ािण कायि अगार्ड बढाई सबै जोश्वखर्यिु वगिर्ा परेका 
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लाभग्राहीहरुको र्नजी आवास र्निािररि सर्यर्भतै्र पनुर्निर्ािण सम्पन्न गने ष्ट्रवषय 
पर्न चनुौिीको रुपर्ा रहेको छ ।  

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

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

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

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

१६. आ.व. २०७५/७६ देश्वख कायािन्वयनर्ा आएको ब्याज अनदुानर्ा 
भकूम्पपीर्डिलाई ३ लाखसम्र्को ऋण प्रदान गने व्यवस्थाको पर्न प्रभावकारी 
रुपर्ा सबै भकूम्प प्रभाष्ट्रवि श्वजल्लार्ा कायािन्वयन हनु सकेको देश्वखदैन।   

१७. भकूम्पबाट १,३२० वटा गमु्बाहरुर्ा षतिर्ि पगेुकोर्ा हालसम्र् कुनै पर्न 
पनुर्निर्ािण हनु सकेको छैन ।यसकारण र्निािररि सर्यर्भतै्र गमु्बा पनुर्निर्ािण 
सम्पन्न गने ष्ट्रवषय पर्न चनुौिीको रुपर्ा रहेको छ । 
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८.२ सिंभावना र सर्ािानको बाटो 
१८. जनिश्वि व्यवस्थापनका लार्ग कर्िचारीहरुको आन्िररक व्यवस्थापनका अर्िररि 

ष्ट्रवकास साझेदार िथा गैससबाट सरे्ि सहयोग र्लने नीर्ि र्लइएको ।  

१९. पनुर्निर्ािणको कार् ष्ट्रविेष पररश्वस्थर्िर्ा रहेका नागररकहरुसाँग सम्वश्वन्िि रहेको 
हुाँदा सिंवेदनिीलिा र सिंलग्न र्नकाय वा पषतिर्ा श्वजम्रे्वारीपनको अर्ि नै खााँचो 
छ । साझा वझुाई र आपसी सम्वादबाट पनुर्निर्ािणले गर्ि र्लने आिा र्लन 
सष्ट्रकन्छ । त्यसको लार्ग सिंचार िथा बाय पहुाँच रणनीर्ि ियार गरी सोको 
कायािन्वयनको सरुुवाि गररएको छ । पनुर्निर्ािण सम्वन्िी नीर्िगि, काननुी, 
कायिष्ट्रवर्िगि प्राविानहरु ठूलो सिंख्यार्ा ियार भएका छन ् । कर्िपय 
प्राविानहरु पनुर्निर्ािणको र्र्िवर्ोश्वजर् ष्ट्रवपद्पर्छको व्यवस्थापनलाई सरलीकृि 
ढिंगले अश्वि वढाउने गरी ियार पाररएका र पररवििनका लार्ग लश्वचलो सरे्ि 
रहेका छन ्।  

२०. जोश्वखर्यिु सरू्हर्ा परेका करीब १८,००० लाभग्राहीहरुको पष्ट्रहचान भएको र 
यस्िा लाभग्राहीलाई थप सहयोग गने व्यवस्था रहेको छ ।  

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

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

२३. बस्िी सानुिपने जोश्वखर्यिु स्थानको पष्ट्रहचान भैसकेको र बस्िी स्थानान्िरणको 
स्थान पष्ट्रहचानको लार्ग स्थानीय िहलाई लेश्वखएको छ । प्राप्त वैकश्वल्पक 
स्थानको अध्ययन जारी रहेको छ ।   
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२४. पनुर्निर्ािणर्ा आवश्यक सीपयिु जनिश्वि आपूर्ििका लार्ग सबै स्थानीय िहर्ा 
िार्लर् सञ्चालन गने र छोटो अवर्िको िार्लर् कार्दार आपूर्िि गने सिंभाव्य 
श्वजल्लाका वजार षतिेत्रर्ा सरे्ि सञ्चालन गररने कायिक्रर् रहेको छ । िार्लर् 
कायिक्रर्र्ा उपलव्ि भएसम्र् कश्वम्िर्ा वीस प्रर्ििि सहभागी र्ष्ट्रहलाहरु हनुपुने 
व्यवस्था गररएको छ ।  

२५. श्वजष्ट्रवकोपाजिन सम्वन्िी कायिक्रर्लाई सरे्ि साँगसाँगै अगार्ड वढाउन नरू्ना 
कायिक्रर् सिंचालन गने,  श्वजल्ला श्वस्थि कायािलयबाट अन्य साझेदारसाँग र्र्ली 
कायिक्रर् सिंचालन गने जस्िा कायिक्रर्हरु सरे्ि रहेका छन ्। 

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

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

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

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

३०. प्रार्िकरणसाँग सम्बश्वन्िि र्बषयहरुको सहजीकरणका लार्ग सम्बश्वन्िि र्न्त्रालय 
िथा र्नकायर्ा छुटै्ट सम्पकि  डेक्सको ब्यवस्था गरी प्रभावकारी सर्न्वयको 
ब्यवस्था गररन ुपछि । 
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९.प्रार्िकरणको भावी कायिददिा 
प्रार्िकरणले पनुर्निर्ािण र यससाँग सम्वश्वन्िि कायिहरुर्ा केन्र र श्वजल्लास्िरबाट सहजीकरण 
िथा सर्न्वय गनि सदा सविदा ियार छ । पनुर्निर्ािणको कायि र्नश्वश्चि सर्यर्भत्र सम्पन्न गरी 
सवै भकूम्प पीर्डिको जीवनलाई सार्ान्य अवस्थार्ा ल्याउन सवै सरोकारवालाहरु, 

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

९.१ र्नजी आवास पनुर्निर्ािण िफि  
१. प्रत्येक स्थानीय िहर्ा एक जना र्सर्नयर ईश्वन्जनीयरको व्यवस्था सष्ट्रहि र्नजी आवास 

पनुर्निर्ािण कायिको र्नरीषतिण र र्सफाररस एविं एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास िथा स्थानीय 
पूवाििार योजनाहरुको कायािन्वयन स्थानीय िहबाटै गने । 

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

३. आ.व. २०७६/७७ र्भत्र बााँकी रहेका सबै लाभग्राहीलाई प्रथर् ष्ट्रकस्िा, दोश्रो ष्ट्रकस्िा र 
िेस्रो ष्ट्रकस्िाको रकर् ष्ट्रविरण गररसक्ने लक्ष्यका साथ कायि अश्वि बढाइएको छ । 

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

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

७. र्नजी आवास पनुर्निर्ािणका लार्ग ब्याज अनदुान कायिष्ट्रवर्ि अनसुार ३ लाख रुपैयााँको  
ऋण उपलब्ि गराउने व्यवस्थाका प्रभावकारी रुपर्ा कायािन्वयन गने ।  

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

गराउने । 

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

९.२ बस्िी ष्ट्रवकास िथा ग्रार्ीण पूवाििार पनुर्निर्ािण 

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

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

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

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

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

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

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

गराउने । 

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

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

९.४ सरकारी एविं सरुषतिा र्नकायका भवनहरु पनुर्निर्ािण 

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

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

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

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

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

२४. पसु्िकालय भवनहरुको पनुर्निर्ािण ित्काल अश्वि बढाउन े।  

९.६ परुािाश्वत्वक सम्पदा पनुर्निर्ािण 

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

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

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

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

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

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

९.७ आर्थिक सार्ाश्वजक पनुस्थािपना 
३१. प्रस्िाष्ट्रवि एष्ट्रककृि आर्थिक पनुस्थािपना कायिक्रर्का लार्ग ष्ट्रवि बैंक लगायिका 

दािाहरुसाँग छलफल गरी कायािन्वयनर्ा ल्याउन।े  

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

गने । 

९.८ सिंस्थागि व्यवस्थापन 

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

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

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

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

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

९.९ ष्ट्रवत्तीय व्यवस्था 
३८. भारिीय एश्वक्जर् बैंकको खचि गनि नसष्ट्रकन ेरकर् अन्य पूवाििार ष्ट्रवकासर्ा खचि गने 

गरी प्रार्िकरणलाई आवश्यक पने बजेट श्रोिान्िर गरी व्यवस्था र्र्लाउने । 

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

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

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

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

 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको सम्बन्िर्ा सविसािारण लगायिले आर्िकाररक रुपर्ा आवश्यक 

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

प्रविा 

सहसश्वचव ष्ट्रपिाम्बर श्विर्र्रे  

फोन निं. ०१-४२११४८३ 

इरे्लः pitambarghimire1971@gmail.com 

सहप्रविा, सूचना अर्िकारी 

उपसश्वचव र्नोहर श्विर्र्रे 

फोन निं. ९८४८१२६५५९ 

इरे्लः mgmanjit@gmail.com 

हटलाइन सेवा 

HOTLINE NUMBERS   

9801572111(NCELL)   

1660-01-72000(NTC) 

०१-४२११४८२,  ०१-४२११४६५ 

 

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

 

अनसूुची १. परार्िि पररषद्को बैठकबाट भएका र्नणियहरुको कायािन्वयनको अवस्था 
र्नणिय 
निं.   

र्नणिय   कायािन्वयन अवस्था  कैष्ट्रफयि 

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

  

  

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

 
             
       

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण 
र्भत्रको सााँगठर्नक सिंरचना 
ियार गररएको । 

  

२  र्नणिय निं. 2:- भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको 
पनुर्निर्ािण सम्बन्िी ऐन, २०७२ को दफा ५ (२) 
(च) अनसुार भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि  श्वजल्लाबाट 
ब्यवस्थाष्ट्रपका सिंसदर्ा प्रर्िर्नर्ित्व गने सिंसद 

त्यस बखि कायािन्वयन हनु 
नसकेको। 
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र्नणिय 
निं.   

र्नणिय   कायािन्वयन अवस्था  कैष्ट्रफयि 

सदस्यहरु र्ध्ये सर्ावेिी र्सद्धान्िका आिारर्ा 
प्रत्येक श्वजल्लाबाट प्रर्िर्नर्िन्व हनुे गरी परार्िि 
पररषदबाट र्नोनीि हनुे चौि जना सदस्यका 
सम्बन्िर्ा दलहरु साँग परार्िि गरी परार्िि  
पररषदका अध्यषति सम्र्ाननीय प्रिानर्न्त्री के पी 
िर्ाि ओलीबाट र्नोनयन गनि अर्िकार ददएको।  

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

  

  

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

कायियोजना ियार गरी 
कायािन्वयन भएको 

  

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

र्नकायहरुसाँग सर्न्वय गरी गने ।  

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

बसेको) 

  

३ र्नणिय निं.३  ष्ट्रवष्ट्रवि  भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको 
पनुर्निर्ािण सम्बन्िी ऐन,२०७२ को दफा ५ (२) 

बर्ोश्वजर् भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि श्वजल्लाबाट 
व्यवस्थाष्ट्रपका सिंसदर्ा प्रर्िर्नर्ित्व गने सिंसद 
सदस्यहरु र्ध्येबाट सर्ावेिीिाको आिारर्ा 
प्रत्येक श्वजल्लाबाट र्नोनयन गनि सम्र्ाननीय 
प्रिानर्न्त्रीज्यूलाई र्र्र्ि २०७२।०९।२९ को 
परार्िि पररषद्को प्रथर् बैठकबाट भएको र्नणिय 
बर्ोश्वजर् दलहरुसाँग परार्िि गरी सम्र्ाननीय 
प्रिानर्न्त्री एविं परार्िि पररषद्का अध्यषतिज्यूबाट 

यस पटक पर्न कायािन्वयन हनु 
नसकेको। 

  



122 

र्नणिय 
निं.   

र्नणिय   कायािन्वयन अवस्था  कैष्ट्रफयि 

र्नोनयन गने।  

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

  

  

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

अद्यावर्िक प्रगर्ि जानकारी 
गराइएको 

  

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

  

भकूम्प अर्ि प्रभाष्ट्रवि १४ 

श्वजल्लाका िपर्सल बर्ोश्वजर्का 
र्नवािश्वचि प्रर्िर्नर्ि सभाका 
सदस्यहरु  र्नोनयन हनु ु
भएकोः               1.ओखलढुिंगाः 
र्ा. यज्ञराज सनुवुार  

2.  रारे्छापः  र्ा. श्यार् कुर्ार 
शे्रष्ठ  

3.  र्सन्िपुाल्चोकः  र्ा. अग्नी 
प्रसाद सापकोटा  
4.  काभ्रपेलाञ्चोकः  र्ा. गिंगा 
बहादरु िार्ाङ्ग  

5.  र्सन्िलुीः  र्ा. हररबोल 
प्रसाद गजरेुल  

6.  भिपरुः  र्ा.  प्ररे् सवुाल  

7.  काठर्ाडौः  र्ा. गगन कुर्ार 
थापा  
8.  रसवुाः  र्ा. र्ोहन आचायि  
9.  िाददङ्गः  र्ा. भरू्र् र्त्रपाठी  
10.  नवुाकोटः  र्ा. ष्ट्रहि बहादरु 
िार्ाङ्ग  

11.  दोलखाः  र्ा. पाविि गरुुङ्ग  

12.  लर्लिपरुः  र्ा. पम्फा 
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र्नणिय 
निं.   

र्नणिय   कायािन्वयन अवस्था  कैष्ट्रफयि 

भसूाल  

13.  र्कवानपरुः  र्ा. ष्ट्रवरोि 
खर्िवडा  
14.  गोरखाः  र्ा. हररराज 
अर्िकारी 

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

र्नणिय बर्ोश्वजर् कायािन्वयन 
गररएको ।  

  

 राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण परार्िि पररषद् र्र्र्ि २०७५।०९।३० को चौथो बैठकका 
र्नणियहरु 

 

 

१ ष्ट्रव.सिं. २०७२ बैिाख १२ र्ा गएको भकूम्प र 
िि ्पश्चािका पराकम्पहरुको कारण षतिर्िग्रस्ि 
सिंरचनाको ददगो, दररलो र योजनाबद्ध रुपर्ा 
र्नर्ािण कायि सम्पन्न गनि िथा भकूम्पबाट 
ष्ट्रवस्थाष्ट्रपि भएका व्यश्वि र पररवारको पनुवािस 
िथा स्थानान्िरण गरी राष्ट्रिय ष्ट्रहि प्रवद्धिन िथा 
सार्ाश्वजक न्याय प्रदान गनिका लार्ग राष्ट्रिय 
पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण प्रार्िकरणले हालसम्र् गरेका 
प्रगर्ि, वििर्ान अवस्था र भावी योजनाहरुका 
सम्बन्िर्ा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणका प्रर्खु 
कायिकारी अर्िकृिबाट प्रस्ििु भएको प्रर्िवेदनर्ा 
पररषद्का सदस्यहरुबाट प्राप्त सझुाव एविं ष्ट्रटप्पणी 
सरे्िलाई सर्ावेि गरी आगार्ी र्नदेिक 
सर्र्र्िको बैठकर्ा “पनुर्निर्ािण कायिको बजेट 
प्रषतिेपण एविं र्बस्ििृ कायियोजना” ियार पारी पेि 
गनि र्ागिदििन प्राप्त भयो ।  

“पनुर्निर्ािण कायिको बजेट 
प्रषतिेपण एविं र्बस्ििृ 
कायियोजना” ियार पारी 
र्नदेिक सर्र्र्िको १४ औिं 
बैठकर्ा पेि गररएको ।  
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अनसूुची २. र्नदेिक सर्र्र्िको आ.व. २०७५/७६ र्ा भएका बैठकहरुको र्नणियहरु 

र्नणिय निं. र्नणिय कैष्ट्रफयि 
र्नदेिक सर्र्र्िको १३ औिं बैठक (र्र्र्ि २०७५।०५।२१) का र्नणियहरुः 

१ प्रर्खु कायिकारी अर्िकृििारा प्रस्ििु भकूम्प पर्छको पनुर्निर्ािण: 
वििर्ान अवस्था र आगार्ी कायिददिा" सम्बन्िी सिंलग्न अनसूुश्वच-
१ बर्ोश्वजर्को प्रर्िवेदन यस र्नदेिक सर्र्र्िलाई जानकारी 
 भयो । र्नदेिक सर्र्र्िको गि र्र्र्ि २०७३।०१।०९ को 
बैठकवाट स्वीकृि "पिंचवषीय पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थािपना योजना" 

कोहाल सम्र्को कायि प्रगर्ि अवस्थाको सर्ीषतिा सष्ट्रहि पनुर्निर्ािण 
िथा पनुस्थािपन सम्बन्िी अत्यावश्यक बााँकी कायिहरुलाई 
पनुर्निर्ािणको बााँकी अवर्ि र्भत्र सम्पन्न गने गरी प्रर्खु कायिकारी 
अर्िकृिबाट प्रस्ििु कायिददिा अनरुुप ष्ट्रवस्ििृ कायियोजना र 
ष्ट्रवत्तीय व्यवस्थापन योजना ियार पारी स्वीकृर्िका लार्ग आगार्ी 
र्नदेिक सर्र्र्िको बैठकर्ा पेि गने ।  

 

२ र्नजी िरिनी लाभग्राहीलाई अनदुानको दोस्रो ष्ट्रकस्िा ष्ट्रविरण गने 
कायिलाई र्नरन्िरिा ददन र्र्र्ि २०७५।४।१४ र्ा सश्वचववाट 
भएको र्नणियअनरु्ोदन गने । 

 

३ यसै साथ सिंलग्न अनसूुची-२ बर्ोश्वजर् र्नजी िरिनी लाभग्राहीले 
अनदुानको ष्ट्रकस्िा र्लईसक्न ुपनेगरर प्रस्िाष्ट्रवि सिंिोर्िि सर्यसीर्ा 
स्वीकृि गने ।  

 

 अनसूुची-२ 

र्नजी िरिनी लाभग्राहीले अनदुानको ष्ट्रकस्िा र्लइसक्नपुने सर्यसीर्ा 
 

क्र.सिं. र्बषय सर्यावर्ि 

क. पष्ट्रहलो ष्ट्रकस्िा प्राप्त गररसकेका लाभग्राही  
१. २०७५ असार र्सान्िसम्र् प्रथर् ष्ट्रकस्िा प्राप्त गने र्नजी 

लाभग्राहीले दोस्रो ष्ट्रकस्िा र्लइ सक्न े। 

२०७५ पौष 
र्सान्िर्भत्र 

२. २०७५ पौष र्सान्िसम्र् दोस्रो ष्ट्रकस्िा प्राप्त गने लाभग्राहीले 
िेस्रो ष्ट्रकस्िा र्लइि सक्ने   

२०७६ वैिाख 
र्सान्िसम्र् 

ख. पष्ट्रहलो ष्ट्रकस्िा सरे्ि प्राप्त गनि बााँकी लाभग्राही  
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१. पष्ट्रहचान भएका सबै लाभग्राहीहरुसाँग अनदुान सम्झौिा सम्पन्न 

गरी प्रथर् ष्ट्रकस्िा प्राप्त गने । 
२०७५ कार्ििक 
र्सान्िर्भत्र 

२. २०७५ कार्ििक र्सान्िसम्र् पष्ट्रहलो ष्ट्रकस्िा प्राप्त गने 
लाभग्राहीले दोस्रो ष्ट्रकस्िा र्लइ सक्न े। 

२०७५ र्ाि 
र्सान्िर्भत्र 

३. २०७५ र्ाि र्सान्िर्भत्र दोस्रो ष्ट्रकस्िा प्राप्त गने लाभग्राहीले 
िेस्रो ष्ट्रकस्िा र्लइ सक्ने । 

२०७६ जेठ 
र्सान्िर्भत्र 

ग. गनुासो सनुवुाइिबाट आएका र पनुःसभेषतिण, जोश्वखर् (Vulnerable) वगि ,परम्परागि 
वस्िी,एविं वस्िी स्थानान्िरण बाट आउन े लाभग्राहीहरुका लार्ग उल्लेश्वखि अनदुान 

ष्ट्रकस्िा प्राप्त गने सर्यावर्ि कायिकारी सर्र्र्िले र्निािरण गरे बर्ोश्वजर् हनुछे । 
 

 

४ राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण अन्ििगिको Earthquake Housing 

Reconstruction Project (EHRP)  को सिंचालन र व्यवस्थापनको 
लार्ग Project Management Unit (PMU) स्थापना र सिंचालनको 
लार्ग आवश्यक दरवन्दी स्वीकृर्ि सम्बन्िर्ा प्रर्खु कायिकारी 
अर्िकृिवाट र्र्र्ि २०७५।२।३ र्ा भएको र्नणिय अनरु्ोदन 
गने ।  

 

 

५ यसै साथ सिंलग्न अनसूुची-३ बर्ोश्वजर्को केश्वन्रय आयोजना 
कायािन्वयन इकाई (श्विषतिा) को सिंिोिन हनु प्रस्िाष्ट्रवि 
सिंगठनात्र्क सिंरचना र दरवन्दी स्वीकृि गने । 
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र्नणिय निं. र्नणिय कैष्ट्रफयि 

 
\ 
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र्नणिय निं. र्नणिय कैष्ट्रफयि 
 ६ र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण स्थानीय िहको 

र्सफाररिर्ाहनुे गरी प्रष्ट्रक्रया र्निािरण गनिका लार्ग राष्ट्रिय 
पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणले 'भकूम्पवाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास 
पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण कायिष्ट्रवर्ि, २०७३' र्ा आवश्यक 
सिंिोिन हनुको लार्ग प्रिानर्न्त्री िथा र्न्त्रीपररषद्को कायािलयर्ा 
सिंिोिनको र्स्यौदा पेि गने । 

 

७ क) प्रार्िकरणको र्नदेिक सर्र्र्िको गि र्र्र्ि 
२०७४/१२/२० को १२ औ ँ बैठकको र्नणिय निं. १ 
अनसुार पनुर्निर्ािण साँग सम्बश्वन्िि केश्वन्रय एविं श्वजल्लास्िरीय 
आयोजना कायािन्वयन इकाईहरुलाई यथािीघ्र प्रार्िकरण 
अन्िगिि ल्याउने । 

ख) प्रार्िकरणर्ा कायिरि कर्िचारी अन्यत्र सरुवा गनुिपूवि सिंिीय 
र्ार्ीला िथा सार्ान्य प्रिासन र्न्त्रालय र सेवा सिंचालन 
गने र्न्त्रालयले प्रार्िकरणको पूवि सहर्र्ि र्लनपुने ।  

ग) प्रार्िकरणर्ा ररि रहेको पदर्ा प्रार्िकरणवाट कर्िचारी 
र्ाग भई आएकोर्ा सिंिीय र्ार्ीला िथा सार्ान्य प्रिासन 
र्न्त्रालय र सेवा सिंचालन गने अन्य र्न्त्रालयले ७ ददन 
र्भत्र कर्िचारी खटाउन े।  

 

८ प्रार्िकरणले र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको लार्ग नक्सा र प्राष्ट्रवर्िक 
उपलबि गराउन ु ष्ट्रवलम्ब भएका कारण आफै िर र्नर्ािण गरर 
सकेका र्नजी िरिनी लाभग्राहीहरुलाई सम्बन्िीि स्थानीय िहले 
सरुश्वषतिि िर र्नर्ािण गरी िरिनी बसोवास गदै आएको 
प्रर्ाणीकरण गरी र्सफाररस गररददएको आिारर्ा अनदुानको रकर् 
एकर्षु्ट रु ३  लाख उपलब्ि गराउने ।  
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र्नणिय निं. र्नणिय कैष्ट्रफयि 
९ १. भकूम्पवाट षतिर्िग्रस्ि भएको िर वाहेक सोही स्थान वा 

अन्यत्र वसोवास योग्य अको िर भएको अवस्थार्ा वादईु 
स्थानर्ा िर प्रवर्लकरण/ पनुर्निर्ािण गनुि पने अवस्थार्ा कुनै 
भकूम्प पीर्डि र्नजी आवास लाभग्राहीले" भकूम्पवाट प्रभाष्ट्रवि 
र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण कायिष्ट्रवर्ि, 
2073"ष्ट्रवपररि अनदुान रकर् बशु्वझर्लएको भएर्ा त्यसरी 
बझुी र्लएको र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको अनदुान रकर् ष्ट्रफिाि 
गनि ३ र्ष्ट्रहनाको सर्यसीर्ा सष्ट्रहिको साविजर्नक सूचनािारा 
आव्हान गने ।  

२. उल्लेश्वखि साविजर्नक सूचनािारा र्निािरण गररएको सर्यसीर्ा 
र्भत्र अनदुानको रकर् ष्ट्रफिाि नगने भकूम्पष्ट्रपडीिवाटर्नजहरुले 
र्लएको अनदुान रकर् सरकारी बााँकी सरह असलुउपर 
गराउने । 

 

१० लाभग्राहीको सूचीर्ा परेका भरू्र्हीन भकूम्प ष्ट्रपडीिलाई स्थानीय 
िहले िोकेको हाल लाभग्राही बसोवास गरेको स्थान वा अन्य 
उपयिु स्थानर्ा र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको लार्ग अनदुान रकर् 
उपलब्ि गराउन"भकूम्पवाट प्रभाष्ट्रविर्नजी आवास पनुर्निर्ािण 
अनदुान ष्ट्रविरण कायिष्ट्रवर्ि, २०७३" र्ा आवश्यक सिंिोिन गरी 
उपलब्ि गराउने । 

 

११ प्रार्िकरणको ष्ट्रवर्भन्न कायािलयर्ा कायिरि कर्िचारीहरुलाई 
र्न्त्रीपररषदको र्र्र्ि २०७४।९।१३ को र्नणिय बर्ोश्वजर् 
भौगोर्लक षतिेत्र एविं कायि सम्पादनर्ा आिाररि प्रोत्साहन भत्ता र 
थप सषु्ट्रविा उपलब्ि गराउाँदै आएकोर्ा सोभत्ता िथा थप 
सषु्ट्रविालाई र्नरन्िरिा ददनका लार्ग र्न्त्रीपररषदर्ा प्रस्िाव पेि 
गनि प्रिानर्न्त्री िथा र्न्त्रीपररषद्को कायािलयर्ा लेखी पठाउने 
। 
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र्नदेिक सर्र्र्िको १४ औिं बैठकको (र्र्र्ि २०७५।१०।०३) का र्नणियहरु 

१ यस र्नदेिक सर्र्र्िको १३ औ ँ बैठक र्र्र्ि २०७५/०५/२१ 
को र्नणियहरुको कायािन्वयन अवस्था र देखा परेका सर्स्याहरुका 
सम्बन्िर्ा प्रस्ििु हनु आएको अनसुचुी (क) बर्ोश्वजर्को प्रगर्ि 
ष्ट्रववरण यस सर्र्र्िलाई जानकारी भयो । 

 

 

 
 

 



131 

र्नणिय निं. र्नणिय कैष्ट्रफयि 
 

 

 

 

 

 

२ १. प्रर्खु कायिकारी अर्िकृिबाट २०७५।०८।१९ र्ा र्नजी 
आवास पनुर्निर्ािण अनदुानको प्रथर् ष्ट्रकस्िा ष्ट्रविरण कायिलाइि 
र्नरन्िरिा ददने सम्बन्िर्ा भएको र्नणिय अनरु्ोदन गने । 

२. र्नजी आवास पनुर्निर्ािण लाभग्राहीले अनदुान ष्ट्रकस्िा 
र्लइसक्नपुने सर्यसीर्ालाइि खलुा राख् ने। 

३. र्नजी आवास पनुर्निर्ािण लाभग्राहीलाइि अनदुान ष्ट्रकस्िा 
ष्ट्रविरण गने सर्यसीर्ा र्निािरण गनि भष्ट्रवष्यर्ा आवश्यक 
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देश्वखएर्ा कायिकारी सर्र्र्िले सर्यसीर्ा र्निािरण गने । 

३ प्रस्िावसाँग सिंलग्न अनसूुची (ख) बर्ोश्वजर्को "पनुर्निर्ािण कायिको 
पररर्ाश्वजिि बजेट प्रषतिेपण एविं ष्ट्रवस्ििृ कायियोजना" र्नदेिक 
सर्र्र्िलाई जानकारी भयो । उि पनुर्निर्ािण कायिको पररर्ाश्वजिि 
बजेट प्रषतिेपण एविं ष्ट्रवस्ििृ कायियोजना अथि र्न्त्रालय, राष्ट्रिय 
योजना आयोग एविं सम्बश्वन्िि दाि ृ र्नकायहरुसाँग सर्न्वय गरी 
अश्वन्िर् रुप ददई र्नदेिक सर्र्र्िको आगार्ी बैठकर्ा पेि गने । 
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४ १. प्रार्िकरणले र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको लार्ग नक्सा र 

प्राष्ट्रवर्िक उपलब्ि गराउन र्बलम्ब भएको कारणबाट आफै िर 
र्नर्ािण गररसकेका र्नजी िरिनीहरु आफूले बनाएको िरर्ा 
बसोबास गदै आएको भनी सम्बश्वन्िि स्थानीय िहले प्रर्ाणीकरण 
गरी र्सफाररस गररददएको आिारर्ा आफैले िर बनाई बसोबास 
गने िरिनीहरुलाई अनदुानको रकर् एकर्षु्ट रु ३ लाख 
उपलब्ि गराउन े। 

२. र्ार्थ उल्लेख गररए अनसुार उपलब्ि गराइने अनदुानको रकर् 
नेपाल सरकारको आफ्नै श्रोिबाट खचि गने गरी बजेट व्यवस्था 
र्र्लाउने । 

 

र्नदेिक सर्र्र्िको १५ औिं बैठकको (र्र्र्ि २०७६।०१।२२) का र्नणियहरु 

१ १. सिंलग्न अनसूुची १ बर्ोश्वजर् "पनुर्निर्ािण कायिको पररर्ाश्वजिि 
बजेट प्रषतिेपण एविं र्बस्ििृ कायियोजना" र्नदेिक सर्र्र्िलाई 
जानकारी भयो । 

२. राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको आगार्ी आ.व. ०७६/७७ 
को प्रस्िाष्ट्रवि रु.१५६ अबि बजेट स्वीकृि गने । 
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 अनसूुची-१ 

२  राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण वा अन्िगिि स्वीकृि कुल 
दरबन्दीर्ा नबढ्न े गरी श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन 
इकाई(श्विषतिा) िफि का ११ श्वजल्लाको सिंलग्न अनसूुची २ बर्ोश्वजर् 
कायािलय स्थापना र दरबन्दी स्वीकृि गने । 
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 अनसूुची २ 
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३ JICA/EHRP परार्ििदािाको भेररयिन आदेि सम्बन्िर्ा 

भकूम्पवाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाहरुको पनु:र्नर्ािण सम्बन्िी साविजर्नक 
खररद कायिष्ट्रविी, २०७२ को दफा १५ (१) बर्ोश्वजर् र्नजी 
आवासको प्राष्ट्रवर्िक परार्ििका लार्ग हाल उि सेवा प्रदायक श्री 
ओररएन्टल कन्सल्टेन्ट ग्लोबल र्ल. सिंग सरुु सम्झौिा भएको 
रकर् रु. ८६ करोड ४८ लाख २५ हजार ३ सय ६६ र्ा 
भेररयिन वापि थप हनुे रकर् रु. ३० करोड २९ लाख ५७ 
हजार २ सय १२(३५.०३%) स्वीकृिीका लागी र्श्वन्त्रपररषद् र्ा 
प्रस्िाव पेि गनि प्रिानर्न्त्री िथा र्श्वन्त्रपररषद् को कायािलयर्ा 
लेश्वख पठाउने । 

 

४ राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको कायिषतिेत्र र्भत्र रहेको ३२ श्वजल्ला 
बाहेकको श्वजल्लाहरुर्ा २०७२ साल बैिाख १२ को भकूम्प र 
ित्पश्चािका पराकम्पबाट भश्वत्कएका र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको 
लार्ग अनदुान रकर् उपलब्ि गराउन े कायिलाई जनिा आवास 
कायिक्रर्र्ा सरे्ट्ने व्यवस्था हनु प्रिानर्न्त्री िथा र्श्वन्त्रपररषद्को 
कायािलयर्ा र्सफाररस गने । 
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 कायिकारी सर्र्र्िको ११० औ ँबैठकको र्नणियहरु 

१ २०७५।०३।२० को नेपाल सरकारको र्नणियले राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणर्ा प्रर्खु 
कायिकारी अर्िकृिको पद ररि भएको अवर्िभरर्ा,जोश्वखर् बगिर्ा परेका लाभग्राही 
पष्ट्रहचान सम्बन्िीकायिष्ट्रवर्ि,२०७४ बर्ोश्वजर् सचुीकृि १८,५०५ र्ध्येका जोश्वखर् वगिर्ा 
परेका लाभग्राहीहरुलाई स्थायी र्नजी आवास र्नर्ािणर्ा सहयोग गने उद्देश्य अनरुुप 
पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 

२०७२ बर्ोश्वजर् Swisscontact, Care Nepal, Christian Aid नार्काराष्ट्रिय 
िथाअन्िरािष्ट्रियगैर सरकारी सिंस्थाबाट जोश्वखर्वगिर्ा पने लाभग्राहीहरुको र्नजी आवास 
र्नर्ािणर्ा सहयोग गनिका लार्ग प्रस्िावहरु प्राप्त भएको । सोही अवर्िर्ा र्ाइिी नेपाल 
नार्को गैर सरकारी सिंस्थाबाट ष्ट्रवद्यालय भवन र्नर्ािणर्ा सहयोग गने उद्देश्यलेप्रस्िाव 
प्राप्त भएको ।यी प्रस्िावहरु कायिकारी सर्र्र्िबाट पर्छअनरु्ोदन हनुे गरी सश्वचवबाट 
स्वीकृि भएको । 

 

पेि हनु आएको प्रस्िावहरु राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणका कायिकारी सर्र्र्ि सदस्यडा. 
श्री चन्र बहादरु शे्रष्ठबाट अध्ययन भई स्वीकृर्ि हनु र्सफाररि भएको छ । 

जोश्वखर् बगिर्ा परेका लाभग्राहीहरुको र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको लार्ग Swisscontact, 

Care Nepal र Christian Aid िथा र्बद्यालय भवन र्नर्ािणको लार्ग र्ाइिी नेपाल नार्क 

गैर सरकारी सिंस्थाबाट गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ 
बर्ोश्वजर्पेि भएका प्रस्िावहरुको सम्बन्िर्ा सश्वचवबाट भएको र्नणिय अनरु्ोदनका लार्ग 
कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

र्नणिय 

यसै साथ सिंग्लग्न अनसूुची-१ र्ा उल्लेख भएका गैर सरकारी सिंस्थाहरुले पेि गरेको 
प्रस्िावहरुको सम्बन्िर्ा ष्ट्रवर्भन्न र्र्र्िर्ा सश्वचववाट भएको र्नणियहरु अनरु्ोदन गने। 
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२ राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, र्नदेिक सर्र्र्िको र्र्र्ि २०७३/११/२ को र्नणियानसुार 
यस प्रार्िकरण वा अन्िगििका र्नकायहरुर्ा स्वीकृि दरवन्दीर्ा नबढ्ने गरी पनुसंरचना 
गनि राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, कायिकारी सर्र्र्िलाई अर्िकार प्रत्यायोजन भएको छ । 
नेपाल सरकारको र्र्र्ि २०७५/३/२० को र्नणियले यस प्रार्िकरणका प्रर्खु कायिकारी 
अर्िकृि पदर्िु भई कायिकारी सर्र्र्िको बैठक बस्न सष्ट्रक राखेको अवस्था र्थएन । 
ष्ट्रवर्भन्न र्न्त्रालय र र्नकायहरुको पनुसंरचना हुाँदा पनुर्निर्ािण हेने कायािलयहरुर्ा पर्न 
दरबन्दी पनुसंरचना गनि पने भएको र प्रार्िकरण िथा र्ािहिका कायािलयहरुर्ा करारर्ा 
कायिरि कर्िचारीहरुको करार नष्ट्रवकरण आ.व. को िरुुको र्ष्ट्रहनार्ा गररसक्न ु पने 
भएकोले ष्ट्रवर्भन्न कायािलयको दरबन्दी पर्छ कायिकारी सर्र्र्िबाट अनरु्ोदन हनु े गरी 
सश्वचवबाट स्वीकृर्ि भई कायािन्वयन भइसकेको छ । 

 

भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाहरुको पनुर्निर्ािण गने कायिलाई प्रभावकारी रुपर्ा र्नरन्िरिा 
ददनका लार्ग राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण अन्िगििका केन्रीय आयोजना कायािन्वयन 
इकाई (भवन), केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई (श्विषतिा) र केन्रीय आयोजना 
कायािन्वयन इकाई (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय पवुाििार) अन्िगिि सश्वचवबाट पर्छ 
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कायिकारी सर्र्र्िबाट अनरु्ोदन गराउन े गरी दरवन्दी पनुरावलोकन गनि भएको र्नणिय 
अनरु्ोदनका लार्ग कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको 
र्नणिय गररयो । 
 

र्नणिय  
राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण अन्िगििका केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई (श्विषतिा) 
को कुल ४६३(अनसूुची-३),केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई(भवन) को कुल 
३२५०(अनसूुची-४) र केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई(अनदुान व्यवस्थापन िथा 
स्थानीय पवुाििार) को कुल ७०४(अनसूुची-५) दरवन्दी कायर् गनि सश्वचवबाट भएको 
र्नणिय अनरु्ोदन गने । 

३ राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, र्नदेिक सर्र्र्िको र्र्र्ि २०७३।११।०२ को 
र्नणियानसुार यस प्रार्िकरण वा अन्िगििका र्नकायहरुर्ा स्वीकृि दरबन्दीर्ा नबढ्ने गरी 
पनुसंरचना गनि राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, कायिकारी सर्र्र्िलाई अर्िकार प्रत्यायोजन 
भएको छ । परुाित्व ष्ट्रवभागर्ा पनुर्निर्ािण स्थानीय आयोजना कायािन्वयन इकाईको 
स्वीकृि दरबन्दीर्ा थपिट गनिपरुाित्व ष्ट्रवभागबाट लेश्वख आएको छ ।प्रस्िाष्ट्रवि सिंिोर्िि 
दरबन्दीका सम्बन्िर्ा परुाित्व ष्ट्रवभाग, पनुर्निर्ािण स्थानीय आयोजना कायािन्वयन 
इकाईको ष्ट्रवनयोश्वजि बजेटबाट खचि व्यवस्थापन गने गरी सिंलग्न अनसूुची बर्ोश्वजर् 
दरबन्दी स्वीकृि गनुि पने भएको छ। परुाित्व ष्ट्रवभाग, पनुर्निर्ािण स्थानीय आयोजना 
कायािन्वयन इकाईबाट सिंिोर्िि दरबन्दी स्वीकृर्िका लार्ग कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि 
भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

र्नणियः यसै साथै साथ सिंलग्न अनसूुश्वच २ बर्ोश्वजर् परुाित्व ष्ट्रवभाग, पनुर्निर्ािण स्थानीय 
आयोजना कायािन्वयन इकाईको कूल दरबन्दी १०४ लाई सिंिोि गरी कूल ८८ कायर् 
गने । 



145 

र्नणिय निं. प्रस्िाव िथा र्नणियको व्यहोरा 

 
 

४ र्सन्िपुाल्चोक श्वजल्ला हेलम्ब ुगाउाँपार्लका वडा निं. २ खकि डााँडा श्वस्थि नोवुिर्लङ्ग एकीकृि 
वस्िी ष्ट्रवकास केन्रद्बारा ४० िरिरुी सरे्ष्ट्रटने गरी राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको 
“एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि , २०७४" को दफा ६ को उपदफा (१) 
बर्ोश्वजर् अविारणा नक्सा र सम्पूणि कागजाि सष्ट्रहि नोवुिर्लङ्ग एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकासको 
प्रारश्वम्भक योजना प्रर्िवेदन ियार गरर स्वीकृर्िका लार्ग प्रस्िाव पेि भएकोछ । 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, जग्गा व्यवस्थापन िथा भौगर्भिक अध्ययन िाखाबाट उि 
प्रस्िाष्ट्रवि स्थानर्ा वस्िी ष्ट्रवकास गनि सरुश्वषतिि रहेको प्रर्िवेदन पेि गरेको छ । प्रस्िाष्ट्रवि 
एकीकृि वस्िीर्ा सडकको पहचुाँ रहेको छ । वस्िी र्भत्रका सडक, ढल सष्ट्रहिका 
पूवाििार र्नर्ािण गदाि वस्िी बस्नका लार्ग उपयोगी हनुे देश्वखन्छ । वस्िी र्भत्र ४ आना 
देश्वख ५.५ आना सम्र्का प्लटहरु ४० वटा रहने साथै सार्दुाष्ट्रयक भवन र खलु्ला षतिेत्र 
रहने छ। एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास गनि स्थानीयवासी, जनप्रर्िर्निी र सरोकारवाला 
र्नकायबाट र्ाग भई आएको छ ।४० िरिरुी भकूम्पपीर्डिहरुको लार्ग सेवा 
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सषु्ट्रविायिु वस्िी ष्ट्रवकास हनुे र सषु्ट्रविायिु जीवन यापन गने अवसर प्राप्त हनुेछ । 

“एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७४" को दफा ७ बर्ोश्वजर्र्सन्िपुाल्चोक 
श्वजल्लाको हेलम्ब ु गा.पा. वडा निं. २ को "नोवुिर्लङ्ग एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास" को 
प्रारश्वम्भक योजना प्रर्िवेदन स्वीकृर्िका लार्ग कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि भएको प्रस्िाव 
उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

र्नणिय 

र्सन्िपुाल्चोक श्वजल्लाश्वस्थि हेलम्ब ुगा.पा. वडा निं. २ अवश्वस्थि“नोवुिर्लङ्ग एकीकृि वस्िी 
ष्ट्रवकास" को प्रारश्वम्भक योजना प्रर्िवेदन स्वीकृि गने । 

५ रारे्छाप श्वजल्ला र्न्थली नगरपार्लका वडा निं. ८ श्वस्थि र्न्थली नगरपार्लकाको 
कायािलयको र्सफाररि सष्ट्रहि २४ िरिरुी सरे्ष्ट्रटने गरी राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको 
“एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७४" को दफा ६ को उपदफा (१) 
बर्ोश्वजर् अविारणा नक्सा र सम्पूणि कागजाि सष्ट्रहि गाईखरुा एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकासको 
प्रारश्वम्भक योजना िजुिर्ा ियार गरी स्वीकृर्िका लार्ग प्रस्िाव पेि भएको छ । 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, जग्गा व्यवस्थापन िथा भौगर्भिक अध्ययन िाखाबाट 
प्रस्िाष्ट्रवि स्थानर्ा वस्िी ष्ट्रवकास गनि सरुश्वषतिि रहेको प्रर्िवेदन पेि भएको छ ।र्न्थली 
नगरपार्लका वडा निं. ८ का २४ जग्गािनीहरुबाट कररब ६-१३-२-३ रोपनी जग्गा 
वस्िी ष्ट्रवकासको लार्ग हस्िाषतिर सष्ट्रहि सहर्र्ि जनाएको छ । सम्बश्वन्िि स्थानीय 
िहबाट पर्न सहर्र्ि ददइएको छ ।"एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७४" अनसुार आवश्यक कागजािसष्ट्रहिको प्रर्िवेदन पेि भएको छ । वस्िीर्भत्र ४ 
आनाका २४ वटा प्लटहरू रहने साथै सारू्दाष्ट्रयक भवन र खलु्ला षतिेत्रसष्ट्रहि प्रर्िवेदन 
पेि भएको छ ।२४ िरिरुी भकूम्पपीर्डिहरुका लार्ग सेवा सषु्ट्रविायिु वस्िी ष्ट्रवकास 
हनुे र भकूम्प ष्ट्रपर्डिहरुले सषु्ट्रविायिु जीवन यापन गने अवसर प्राप्त हनुेछ । 

“एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७४" को दफा ७ बर्ोश्वजर्रारे्छाप 
श्वजल्ला र्न्थली न.पा. वडा निं. ८ को "गाईखरुा एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास" को प्रारश्वम्भक 
योजना प्रर्िवेदन स्वीकृर्िका लार्ग कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल 
हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

र्नणिय 
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रारे्छाप श्वजल्ला र्न्थली न. पा. वडा निं. ८ अवश्वस्थि र्ाझी वस्िीर्ा “गाईखरुा एकीकृि 
वस्िीष्ट्रवकास” को प्रारश्वम्भक योजना प्रर्िवेदन स्वीकृि गने । 

६ काभ्रपेलाञ्चोक श्वजल्ला र्ण्डनदेउपरु नगरपार्लका वडा निं. १० िीनिाराश्वस्थि िीनिारा 
होर्स्टे सष्ट्रहिको नर्नुा िार्ाङ वस्िी ष्ट्रवकासको लार्ग र्ण्डनदेउपरु नगरपार्लकाको 
कायािलयको र्सफाररि सष्ट्रहि ३७ िरिरुी सरे्ष्ट्रटने गरी राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको 
“एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७४" को दफा ६ को उपदफा (१) 
बर्ोश्वजर् अविारणा नक्सा र सम्पूणि कागजािसष्ट्रहि वस्िी ष्ट्रवकासको प्रारश्वम्भक योजना 
िजुिर्ा ियार गरी स्वीकृर्िका लार्ग प्रस्िाव पेि भएको छ । 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, जग्गा व्यवस्थापन िथा भौगर्भिक अध्ययन िाखाबाट 
प्रस्िाष्ट्रवि स्थानर्ा वस्िी ष्ट्रवकास गनि सरुश्वषतिि रहेको प्रर्िवेदन पेि भएको छ ।िीनिारा 
होर्स्टे सष्ट्रहिको नर्नुा िार्ाङ एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास गनि स्थानीयवासी, जनप्रर्िर्निी र 
सरोकारवाला र्नकायबाट बारम्बार िाकेिा भई आएको छ । प्रस्िाष्ट्रवि एकीकृि वस्िीर्ा 
सडकको पहचुाँ रहेको छ । वस्िीर्भत्रका सडक, ढल सष्ट्रहिका पूवाििार र्नर्ािण गदाि 
वस्िी बस्नका लार्ग उपयोगी हनुे देश्वखन्छ । वस्िी र्भत्र ४.५ आनाका ३५ वटा 
प्लटहरु ५.५ आनाका २ वटा प्लट रहने साथै सार्दुाष्ट्रयक भवन र खलु्ला षतिेत्रसष्ट्रहि 
प्रर्िवेदन पेि भएको छ । ३७ िरिरुी भकूम्पष्ट्रपर्डिहरूको लार्ग सेवा सषु्ट्रविायिु वस्िी 
ष्ट्रवकास हनुे र भकूम्पपीर्डिहरूले पर्न सषु्ट्रविायिु जीवन यापन गने अवसर प्राप्त  
हनुेछ । 

“एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७४" को दफा ७ बर्ोश्वजर्काभ्रपेलाञ्चोक 
श्वजल्ला र्ण्डनदेउपरु न.पा. वडा निं. १० को "िीनिार होर्स्टे एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास" 
को प्रारश्वम्भक योजना प्रर्िवेदन स्वीकृर्िका लार्ग कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि भएको प्रस्िाव 
उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

र्नणिय 

काभ्रपेलाञ्चोक श्वजल्ला र्ण्डनदेउपरु नगरपार्लका वडा निं. १० अवश्वस्थि “िीनिारा होर्स्टे 
सष्ट्रहिको नरू्ना िार्ाङ वस्िी ष्ट्रवकास” को प्रारश्वम्भक योजना प्रर्िवेदन स्वीकृि गने । 
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७ र्सन्िपुाल्चोक श्वजल्ला रे्लम्ची नगरपार्लका वडा निं. १२ श्वस्थि नम्डोलर्लङ एकीकृि 
वस्िी ष्ट्रवकासको लार्ग चौिरी फाउन्डेसनको सहयोगर्ा ७० िरिरुी भकूम्प ष्ट्रपर्डिहरूको 
लार्ग राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको “एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७४" को दफा ६ को उपदफा (१) बर्ोश्वजर् अविारणा नक्सा र सम्पूणि 
कागजािसष्ट्रहि नम्डोलर्लङ एकीकृि वस्िी िथा सस्कृर्ि सिंरषतिण सर्र्र्िद्बारा स्वीकृर्िका 
लार्ग प्रस्िाव पेि भएको छ । 

भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि षतिेत्रका भकूम्प ष्ट्रपर्डिहरूलाई लश्वषतिि गरी ष्ट्रवकास गररन े ‘एकीकृि 
नरू्ना वस्िी ष्ट्रवकास पररयोजना‘ र्नर्ािण गनि प्राष्ट्रवर्िक सहायिा उपलब्ि गराउने िथा 
श्वजष्ट्रवकोपाजिनका कायिहरु सिंचालन गने उद्देश्य सष्ट्रहि राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण र 
चौिरी फाउन्डेसनबीच र्र्र्ि 2074/01/05 र्ा सम्झौिा भएको छ । चौिरी 
फाउन्डेसनको सहयोगर्ा गररएको भौगर्भिक अध्ययनबाट प्रस्िाष्ट्रवि स्थानर्ा वस्िी ष्ट्रवकास 
गनि सरुश्वषतिि रहेको प्रर्िवेदन पेि भएको छ ।प्रस्िाष्ट्रवि एकीकृि वस्िीर्ा सडकको पहुाँच 
रहेको छ । वस्िी र्भत्रका सडक, ढल सष्ट्रहिका पूवाििार र्नर्ािण गदाि वस्िी बस्नका 
लार्ग उपयोगी हनुे देश्वखन्छ । वस्िीर्भत्र ०-५-३-० आनाका ७० वटा प्लटहरु रहने 
साथै सार्दुाष्ट्रयक भवन र खलु्ला षतिेत्र सष्ट्रहि प्रर्िवेदन पेि भएको छ । ७० िरिरुी 
भकूम्पपीर्डिहरूको लार्ग सेवा सषु्ट्रविायिु वस्िी ष्ट्रवकास हनुे र 
भकूम्पष्ट्रपर्डिहरूलेसषु्ट्रविायिु जीवनयापन गने अवसर प्राप्त हनुेछ । 

“एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७४" को दफा ७ बर्ोश्वजर्र्सन्िपुाल्चोक 
श्वजल्ला रे्लम्ची न.पा. वडा निं. १२ को "नम्डोलर्लङ्ग एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास" को 
प्रारश्वम्भक योजना प्रर्िवेदन स्वीकृर्िका लार्ग कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि भएको प्रस्िाव 
उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

र्नणिय 

र्सन्िपुाल्चोक श्वजल्ला रे्लम्ची न.पा. वडा निं. १२ अवश्वस्थि“नम्डोलर्लङ एकीकृि वस्िी 
ष्ट्रवकास" को प्रारश्वम्भक योजना प्रर्िवेदन स्वीकृि गने । 
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८ र्सन्िपुाल्ञ्चोक श्वजल्ला भोटेकोिी गाउपार्लका वडा निं. 5 त्याङथलीश्वस्थि राउि टोलर्ा 
श्वजष्ट्रवकोपाजिन सष्ट्रहिको ‘त्याङथली एकीकृि नर्नुा वस्िी ष्ट्रवकास‘ गनि सर्दृ नेपाल, 
र्सन्िपुाल्ञ्चोकको सहयोगर्ा राउि सर्ाज टोल सर्र्र्िद्बारा 10 िरिरुी सरे्ष्ट्रटने गरी 
राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको “एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७४"दफा 
६ को उपदफा (१) बर्ोश्वजर् अविारणा नक्सा र सम्पूणि कागजािसष्ट्रहिप्रारश्वम्भक योजना 
िजुिर्ा ियार गरी स्वीकृर्िका लार्ग प्रस्िाव पेि भएको छ । 

श्वजष्ट्रवकोपाजिन सष्ट्रहिको एकीकृि नर्नुा वस्िी ष्ट्रवकास गनि स्थानीयवासी, जनप्रर्िर्निी र 
सरोकारवाला र्नकायबाट बारम्बार िाकेिा भई आएको छ । राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण 
प्रार्िकरण, जग्गा व्यवस्थापन िथा भौगर्भिक अध्ययन िाखाबाट प्रस्िाष्ट्रवि स्थानर्ा वस्िी 
ष्ट्रवकास गनि सरुश्वषतिि रहेको प्रर्िवेदन पेि भएको छ । प्रस्िाष्ट्रवि एकीकृि वस्िीर्ा 
सडकको पहुाँचरहेको छ । वस्िीर्भत्रका सडक, ढल सष्ट्रहिका पूवाििार र्नर्ािण गदाि वस्िी 
बस्नका लार्ग उपयोगी हनु े देश्वखन्छ । वस्िीर्भत्र 6 आनाका 10 वटा प्लटहरु रहने 
साथै सार्दुाष्ट्रयक भवन र खलु्ला षतिेत्र सष्ट्रहि प्रर्िवेदन पेि भएको छ । १० िरिरुी 
भकूम्पष्ट्रपर्डिहरूको लार्ग सेवा सषु्ट्रविायिु वस्िी ष्ट्रवकास भई सषु्ट्रविायिु जीवन यापन 
गने अवसर प्राप्त हनुेछ ।  

 

“एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७४" को दफा ७ बर्ोश्वजर् 
र्सन्िपुाल्ञ्चोक श्वजल्ला भोटेकोिी गाउपार्लका वडा निं. 5 को"त्याङथलीएकीकृि वस्िी 
ष्ट्रवकास" को प्रारश्वम्भक योजना प्रर्िवेदन स्वीकृर्िका लार्ग कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि 
भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

र्नणिय 

र्सन्िपुाल्ञ्चोक श्वजल्ला भोटेकोिी गाउपार्लका वडा निं. 5 अवश्वस्थि राउि 
टोलर्ा“त्याङथली एकीकृि नर्नुा वस्िी ष्ट्रवकास”को प्रारश्वम्भक योजना प्रर्िवेदन स्वीकृि 
गने । 

९ लाभग्राही सूचीर्ा पनिको लार्ग भकूम्प पीर्डि व्यश्वि िथा र्नजको एकासगोलको 
पररवारको सदस्यको नार्र्ा सोही स्थान वा अन्यत्र बस्नयोग्य िर भएको हनु नहनुे 
व्यवस्था भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण कायिष्ट्रवर्ि (पष्ट्रहलो 
सिंिोिन), २०७३ र्ा रहेको । भकूम्प पीर्डिहरुको लगि सिंकलन कायिक्रर् अन्िगिि 
पष्ट्रहलो चरणको सभेषतिण र छुट िथा पनुजााँच सभेषतिण कायिक्रर् अन्िगिि गररएको दोस्रो 
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सभेषतिणबाट प्राप्त ि्याङ्कर्ा अन्यत्र बस्नयोग्य िर भएको अर्भलेख जर्नएका व्यश्विहरु 
सीिै गैर-लाभग्राहीर्ा पने अवस्था भएपर्न कर्िपय भकूम्प पीर्डिहरु रे्रो नेपाल राज्यभर 
कही ँपर्न उि भश्वत्कएको िर बाहेक बस्नयोग्य िर नभएको भनी गनुासो गनि आएको 
अवस्थालाइि र्ध्यनजर गदाि त्यस्िा वास्िष्ट्रवक पीर्डिहरु अन्यायर्ा नपरुन भन्नका लार्ग 
एकपटक सम्बश्वन्िि स्थानीय िहर्ा प्रर्ाश्वणकरणको लार्ग पठाउन ुउपयिु र न्यायोश्वचि 
हनुेछ । 

 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, कायिकारी सर्र्र्िको र्र्र्ि २०७५।०३।०१ को १०७औिं 
बैठकको र्नणिय अनसुार भकूम्पबाट षतिर्ि भएको र्नजी आवास लगि सिंकलनका क्रर्र्ा 
सोही स्थान वा अन्यत्र बस्नयोग्य िर भएको भनी ष्ट्रववरण लेखाएका िर छुट िथा 
पनुःजााँच सभेषतिणका क्रर्र्ा अको बसोबासयोग्य िर नभएको भनी ष्ट्रववरण लेखाएका 
६६८७ गनुासोकिािहरुको अको िर भए नभएको गाउाँपार्लका िथा नगरपार्लकाका 
प्रर्खु प्रिासकीय अर्िकृिहरुलाइि प्रर्ाश्वणि गरी पठाउन र्नदेिन भइि र्नणिय 
कायािन्वयनका लार्ग पठाइि सष्ट्रकएको छ । कारणवस उपरोि सूचीर्ा नपरेका थप 
१०५७ व्यश्विहरुको हकर्ा सरे्ि गाउाँपार्लका िथा नगरपार्लका प्रर्खु प्रिासकीय 
अर्िकृिबाट प्रर्ाणीकरण गरी र्नणियर्ा पगु्न र्नुार्सव हनुे भएकोले प्रर्खु कायिकारी 
अर्िकृि र्नयिु नभएको अवर्िर्ा र्ार्थ उल्लेश्वखि १०५७ व्यश्विहरुको अन्यत्र िर 
भए/नभएको सम्बन्िर्ा गाउाँपार्लका िथा नगरपार्लकाक प्रर्खु प्रिसकीय अर्िकृिलाई 
प्रर्ाश्वणि गरी ददनका लार्ग िी र्नकायहरुर्ा लेश्वख पठाउने सम्बन्िर्ा पर्छ कायिकारी 
सर्र्र्िबाट अनरु्ोदन हनुे गरी सश्वचवबाट स्वीकृि भएको छ। 

सश्वचवबाट भएको उि र्नणिय अनरु्ोदन हनु कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि भएको प्रस्िाव उपर 
छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

र्नणिय 

१. १०५७ व्यश्विहरुको अन्यत्र िर भए/नभएको गाउाँपार्लका िथा नगरपार्लका प्रर्खु 
प्रिासकीय अर्िकृबाट प्रर्ाश्वणि गरी ददनका लार्ग िी र्नकायहरुर्ा लेश्वख पठाउने 
सम्बन्िर्ा सश्वचवबाट भएको र्नणिय अनरु्ोदन गने । 

२. र्नणिय १ को सम्बन्िर्ा सबै सम्बश्वन्िि गाउाँपार्लका िथा नगरपार्लकाहरुलाई 
िाकेिा गनिका लार्ग सिंिीय र्ार्र्ला िथा सार्ान्य प्रिासन र्न्त्रालयलाई अनरुोि 
गने । 
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१० र्नजी आवास अनदुान कायिक्रर् अन्िगिि लाभग्राही सूचीर्ा नार् नपरेका व्यश्विहरुको 
अर्सर्र्िरुपर्ा गनुासो आउन े क्रर् नरोष्ट्रकएको िथा वास्िष्ट्रवक पीर्डिहरुले अझैपर्न 
गनुासो दिाि गनि नपाएको भन्ने जनगनुासो आएको सन्दभिर्ा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, 
कायिकारी सर्र्र्िको ९१औिं बैठकको र्नणियले भकूम्पपीर्डिहरुलाइि गनुासो दिाि गने 
म्याद २०७४ साल र्िंर्सर र्सान्िसम्र् िोक्ने र्नणिय गरेको र सो अनसुार 
साविजर्नकरुपर्ा ष्ट्रवर्भन्न पत्रपर्त्रका िथा सिंचारर्ाध्यर्बाट व्यापक प्रचारप्रसार गराइि 
गनुासो दिाि गराइएको । उि म्यादर्भत्र पर्न केही गनुासो दिाि गनि छुट भएको भन्ने 
अझैपर्न ष्ट्रवर्भन्न र्ाध्यर्बाट जानकारी आइरहेको एविं लर्लिपरु श्वजल्ला, गोदावरी 
नगरपार्लका, वडा निं. १, लर्लिपरु बस्ने र्दनध्वज काकीको िोष्ट्रकएको सर्यसीर्ार्भत्र 
गनुासो दिाि गनि छुट भएको र्नवेदन िथा सम्बश्वन्िि वडा कायािलयको र्सफाररि प्राप्त 
भएको छ । 

 

भकूम्पबाट षतिर्ि भएको सबै िर पनुर्निर्ािण गनि प्रर्ि लाभग्राही ३ लाख अनदुान ददने र 
कुनैपर्न कारणले कोही पर्न भकूम्प पीर्डि लाभग्राही हनुबाट वश्वञ्जि नहनु भन्ने सरकारी 
नीर्ि रहेको छ । कोही भकूम्प पीर्डि ष्ट्रवर्भन्न कारणले लाभग्राहीको सूचीर्ा नपरेका र 
गनुासो दिाि गनि पर्न छुटेकोलाइि लाभग्राहीको सूचीर्ा सर्ावेि गनुि न्यायोश्वचि हनुे नै  

छ ।  

यसरी छुट हनुगएको भर्नएका भकूम्पपीर्डिहरुलाई लाभग्राही सूचीर्ा सिंलग्न गने 
सम्बन्िर्ा कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय 
गररयो । 

र्नणिय 

वास्िष्ट्रवक भकूम्प पीर्डिले छुट भएको उश्वचि र वास्िष्ट्रवक प्रर्ाणसष्ट्रहि गनुासो दिाि गनि 
आएर्ा सोको वस्िरु्नष्ठ आिार सष्ट्रहि छानष्ट्रवन गरी MISसूचीर्ा सर्ावेि गनि र्सफाररि 
गनिका लार्ग सबै श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाइि (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय 
पूवाििार)लाइि केन्रीय आयोजना कयािन्वयन इकाई (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय 
पूवाििार) र्ाफि ि र्नदेिन ददने । 
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११ राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण र र्ािहिका र्नकायले कायािलय ष्ट्रवध्यालय अस्पिाल िथा 
स्वास््य केन्र िथा अन्य ष्ट्रवर्भन्न सरकारी भवनहरूको पनुर्निर्ािण गरररहेको छ । सबै 
सरकारी भवनहरूको नक्सा स्थानीय िहबाट पास गनुिपने र नक्सा पास गरे वापि 
स्थानीय िहहरूर्ा र्नयर्अनसुार नै नक्सा पास दस्िरु बझुाउन ु पने हनु्छ । यर्ि िेरै 
सिंख्यार्ा र्नर्ािण हनुे भवनहरूको नक्सा पास दस्िरुवापि को रकर् उल्लेश्वख्नय हनुे हनुाले 
राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणलाइि थप आर्थिक दाष्ट्रयत्व पनिजान्छ । साथै, नक्सा पास गने 
अवर्ि ३५ ददन िोष्ट्रकएको र उि अवर्िलाई केही ददन छोट्याउन सकेर्ा र्नर्ािण अवर्ि 
केही ददन िट्न जाने हनु्छ । त्यसैले स्थानीय िहहरूले लगाउने नक्सा पास वपिको 
दस्िरु छुट हनु र नक्सा पास गने अवर्ि पर्न ३५ ददन बाट बढीर्ा १५ ददन कायर् 
हनु सबै स्थानीय िहहरूर्ा लेश्वख पढाउनको लार्ग सिंिीय र्ार्र्ला िथा सार्ान्य प्रिासन 
र्न्त्रालयर्ा अनरुोि गनुिपने भएको छ । 

 

२०७२ साल वैिाख १२ गिेको भकुम्प र त्यसपर्छका पराकम्पबाट षतिर्िग्रस्ि ष्ट्रवद्यालय, 
स्वास््य केन्र, अस्पिाल र साविजर्नक भवनहरुको पनुर्निर्ािण गने क्रर्र्ा स्थानीय 
सरकार सिंचालन ऐन २०७४, को दफा २७ बर्ोश्वजर् उि भवनहरुको पनुर्निर्ािण गदाि 
सम्बश्वन्िि गााँउपार्लका वा नगरपार्लकाबाट अर्नवायि रुपर्ा नक्सा पास गनुिपने 
बाध्यात्र्क व्यवस्था रहेको छ ।उि ऐनको दफा ३३ बर्ोश्वजर् भवन र्नर्ािण गने 
अनरु्र्ि ददाँदा लाग्ने दस्िरु सम्बश्वन्िि गााँउपार्लका वा नगरपार्लकाले िोकेबर्ोश्वजर् हनुे 
व्यवस्था रहेको छ।यद्यपी सोही ऐनको दफा २७ (१) को प्रर्िबन्िात्र्क व्यवस्थार्ा 
"गााँउपार्लका वा नगरपार्लकाले िोकेको षतिेत्र र सिंरचनाको हकर्ा नक्सा पास नगराई 
पर्न भवन र्नर्ािण गनि बािा पने छैन" भन्ने काननुी व्यवस्था गररएको र उपदफा (६) र्ा 
’'गााँउपार्लका िथा नगरपार्लकाले आफ्नो षतिेत्र वा कुनै षतिेत्र िोकी त्यस्िो षतिेत्रर्ा बन्ने 
भवनहरुको लार्ग जग्गा िथा भवनको प्रकृर्ि, आकार, प्रकार र षतिेत्रफलको आिारर्ा 
सर्ान ढााँचाको नर्नुा नक्सा ियार गनि वा सेवाग्राहीको लार्ग आफ्ना प्राष्ट्रवर्िक 
कर्िचारीबाट नक्सा ियार गराई र्न:िलु्क उपलब्ि गराउन सक्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था 
रहेको छ ।यसै व्यवस्थार्ा टेकेर नक्सा पास दस्िरु छुट हनु र नक्सा पास हनुे अवर्ि 
बढीर्ा १५ ददनर्ा छोट्टयाउन स्थानीय िहर्ा लेश्वख पठाउन सिंिीय र्ार्र्ला िथा सार्ान्य 
प्रिासन र्न्त्रालयर्ा अनरुोि गनुि र्नार्सव देश्वखन्छ । 

स्थानीय सरकार सिंचालन ऐन,२०७४ बर्ोश्वजर् सरकारी भवन र्नर्ािणको नक्सा पास 
दस्िरु छुट गनि र नक्सा पास गनि ३५ ददन लाग्ने सर्यलाइि बढीर्ा १५ ददन 
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छोट्टयाउन सिंिीय र्ार्र्ला िथा सार्ान्य प्रिासन र्न्त्रालयलाइि अनरुोि गने सम्बन्िर्ा 
कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि हनु आएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय  
गररयो । 

 

र्नणिय 

सरकारी भवनहरूको नक्सा पास दस्िरु र्र्नाहा हनु र नक्सा पास गने अवर्ि १५ ददनर्ा 
छोट्टयाउनको लार्ग स्थानीय िहर्ा लेखी पठाउन सिंिीय र्ार्र्ला िथा सार्ान्य प्रिासन 
र्न्त्रालयलाइि अनरुोि गने ।  

१२ भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्िी ऐन, २०७२ र्ा उल्लेश्वखि कार्, 
कििव्य र अर्िकारको प्रयोग गदाि प्रार्िकरणले गरेको र्नणिय वा आदेि उपर श्वचत्त नबझु्ने 
पषतिले पनुरावेदन गनि उि ऐनको दफा २६ (२) र्ा पनुरावेदन सर्र्र्िको गठन 
गररएको छ । पनुरावेदन सर्र्र्िर्ा पनुरावलोकनको र्नवेदनहरु प्राप्त हनु थालेको छ र 
प्राप्त हनुे प्रष्ट्रक्रया जारी रहेको छ । पनुरावेदन सर्र्र्िर्ा सनुवुाई कायि थालनी गनिका 
लार्ग सर्र्र्िर्ा व्यवस्था भएको उपसश्वचव पदपूर्िि गनुि पने भएको छ । पनुरावेदन 
सर्र्र्िबाट उि पदर्ा न्याय सेवा, न्याय सरू्हको कर्िचारी र्ाग भई आएको छ । 
राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणर्ा न्याय सरू्हको रा.प.दििीय शे्रणीको पद रहेको छैन। 
प्रार्िकरणर्ा रा.प.दििीय शे्रणी कानून सरू्हको २ वटा पद रहेको र एक पद ररि 
रहेको छ। 

उि प्रत्यायोश्वजि अर्िकार प्रयोग गरी कायिकारी सर्र्र्िले ररि रहेको न्याय सेवा,कानून 
सरू्ह रा.प.दििीय शे्रणी पदलाई न्याय सेवा, न्याय सरू्ह रा.प.दििीय शे्रणीर्ा पररवििन 
गनि सक्नेछ र यसरी पररवििन गररएको पदपूर्ििका लार्ग कानून, न्याय िथा सिंसदीय 
र्ार्र्ला र्न्त्रालयर्ा अनरुोि गनि सष्ट्रकने छ । 

पनुरावेदन सर्र्र्िबाट र्ाग भएको न्याय सेवा, न्याय सरू्हरा.प.दििीय शे्रणीका पदार्िकारी 
उपलब्ि गराउन राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको ररि रहेको न्याय सेवा, कानून सरू्हको 
रा.प.दििीय शे्रणी पदलाई न्याय सेवा, न्याय सरू्हर्ा कायर् गने सम्बन्िर्ा कायिकारी 
सर्र्र्िर्ा पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 
र्नणिय 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको ररि रहेको न्याय सेवा, कानून सरू्ह रा.प. दििीय 
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शे्रणीको पदलाई न्याय सेवा, न्याय सरू्ह रा.प. दििीय शे्रणी कायर् गने । 
 कायिकारी सर्र्र्िको १११ औ ँबैठकको र्नणियहरुः 
१ ष्ट्रवषय: छुट िथा पनुजााँच सभेषतिणबाट प्राप्त ष्ट्रववरण ष्ट्रवश्लषेणको आिारर्ा गनुासोकिािलाई 

लाभग्राही िथा गैर लाभग्राही कायर् गने सम्बन्िर्ा । 

भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान प्राप्त गनि नसकी गनुासो दिाि 
गराएका भकूम्प प्रभाष्ट्रवि व्यश्विहरुको सम्बन्िर्ा कायिकारी सर्र्र्िको र्नणिय अनसुार 
छुट सभेषतिण र पनु:जााँच र्नरीषतिण गरी इश्वन्जर्नयरहरुबाट MIS र्ा प्राप्त भएका 
ि्यािंकहरुको ष्ट्रवश्लषेण गरी लाभग्राही/गैरलाभग्राही कायर् गनि र्सफाररि भएका 
19,978 गनुासोको ष्ट्रववरण ियार पाररएको छ । उि ष्ट्रववरणर्ा उल्लेख भएका 
गनुासोकिािहरुलाइि लाभग्राही/गैरलाभग्राही कायर् गनुिपने भएको छ ।  

र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण पष्ट्रहलो सिंिोिन (कायिष्ट्रवर्ि), २०७३ को दफा ३ 
(१क) बर्ोश्वजर् लाभग्राही कायर् गनि गदठि केन्रीय गनुासो व्यवस्थापन सर्र्र्िबाट 
19,978 गनुासोकिािहरुको र्नणियका लार्ग पनुर्निर्ािण सम्बन्िी गनुासो व्यवस्थापन 
कायिष्ट्रवर्िको दफा १२ (३क) बर्ोश्वजर् र्सफाररि भएकोछ।कायिकारी सर्र्र्िबाट 
हालसम्र् कुल 1,11,896 गनुासाको र्नणिय भईसकेको जसर्ा 42,722 पूणि 
लाभग्राही, 31,615 प्रबलीकरण लाभग्राही (Retrofitting Beneficiary), 
28,574गैरलाभग्राही (आजको बैठक सरे्िबाट) कायर् भएको र गनुासोकिािहरु र्ध्ये 
5,627 पष्ट्रहले नै लाभग्राहीर्ा पररसकेको देश्वखन्छ । 

र्ार्थ उल्लेख भए बर्ोश्वजर् लाभग्राही िथा गैरलाभग्राही कायर् गनुि आवश्यक भएको र 
सो र्बषयर्ा स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय 
गररयो । 

र्नणिय 

छुट िथा पनुजााँच सवेषतिणबाट प्राप्त ि्यािंकहरुको छानष्ट्रवन गरी प्राप्त िार्लका-१ र्ा 
उल्लेश्वखि १4 वटा श्वजल्लाका 2,१31 गनुासोकिािलाईपनुर्निर्ािण लाभग्राही (Probable 
Beneficiary),810 गनुासोकिािलाई सम्भाव्य लाभग्राही (Potential Beneficiary), 
8,442 गनुासोकिािलाई प्रबलीकरण लाभग्राही (Retrofitting Beneficiary) र 7,884 
गनुासोकिािलाई गैरलाभग्राही कायर् गने । 
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िार्लका -१  

छुट िथा पनुजााँच सभेषतिणबाट प्राप्त गनुासोको ष्ट्रवश्लषेणबाट प्राप्त ष्ट्रवर्भन्न स्थानीय िहका 
लाभग्राही िथा गैरलाभग्राहीहरुको ष्ट्रववरण 

र्स. 
निं 
 

श्वजल्ला 
गाउाँपार्लका/ 

नगरपार्लका 
पनुर्निर्ािण 
लाभग्राही 

सम्भाव्य 
लाभग्राही 

जम्र्ा 
पनुर्निर्ािण 
लाभग्राही 

प्रबलीकरण 
लाभग्राही 

Non-
Benefi
ciary 

१ भिपरु   
0 6 6 15 234 

२ िाददङ्ग   
74 41 88 102 607 

३ दोलखा   
555 296 874 91 493 

४ गोरखा   
48 48 526 130 1122 

५ काडर्ाडौं   
4 9 56 12 287 

६ काभ्रपेलाञ्चोक   
70 28 68 74 956 

७ र्कवानपरु   
584 53 670 2139 871 

८ ओखलढुिंगा   
56 9 25 319 820 

९ रारे्छाप   
45 116 595 398 276 

१० र्सन्िलुी   
695 197 892 5045 1787 

११ र्सन्िपुाल्चोक   
27 6 50 3 178 

१२ लर्लिपरु   
4 5 8 84 237 

१३ नवुाकोट   
2 0 2 0 0 

१४ रसवुा   
2 0 2 2 16 

जम्र्ा 2555 850 2975 8772 4887 

 
२ ष्ट्रवषय: २०७४ र्िंर्सर र्सान्िसम्र् वडास्िरर्ा दिाि भएका गनुासो फछ्यौट गने सम्बन्िर्ा । 

२०७२ सालको भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि भई र्नजी आवासको षतिर्िको सभेषतिणर्ा पनि नसकी 
ष्ट्रवर्भन्न स्थानीय िहका वडास्िरर्ा गनुासो दिाि गराएका भकूम्प प्रभाष्ट्रवि व्यश्विहरुको 
प्राष्ट्रवर्िक ष्ट्रवश्लषेण गरी लाभग्राही /गैरलाभग्राही कायर् गनि एविं स्थलगि सभेषतिण र 
स्थलगि पनुजााँच र्नरीषतिण गनि र्सफाररि भएका २८,८४७ गनुासोको ष्ट्रववरण ियार 
पाररएको छ । उि ष्ट्रववरणर्ा उल्लेख भएका केही गनुासोकिािहरुलाइि 
लाभग्राही/गैरलाभग्राही कायर् गनुिपने एविं पनुसभेषतिण िथा पनुजााँच र्नरीषतिण गनुिपने र 
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केहीका अन्यत्र अको बस्न योग्य िर भएको/नभएको सम्बन्िर्ा स्थानीय िहका प्रर्खु 
प्रिासकीय अर्िकृिहरुबाट प्रर्ाश्वणि गराउन ुपने भएको छ ।  

र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण पष्ट्रहलो सिंिोिन (कायिष्ट्रवर्ि), २०७३ को दफा ३ 
(१क) बर्ोश्वजर् लाभग्राही कायर् गनि गदठि केन्रीय गनुासो व्यवस्थापन सर्र्र्िबाट 
२८,८४७ गनुासोकिािहरुको र्नणियका लार्ग पनुर्निर्ािण सम्बन्िी गनुासो व्यवस्थापन 
कायिष्ट्रवर्िको दफा १२ (३क) बर्ोश्वजर् र्सफाररि भएको छ।सर्र्र्िबाट र्सफाररि भएका 
२८,८४७ गनुासोहरु र्ध्ये २६३ गनुासो किािहरुलाई पूणि लाभग्राही, १,३९५ 
गनुासोकिािहरुलाई प्रबलीकरण लाभग्राही (Retrofitting Beneficiary), ३,६१७ जना 
गनुासो किािको स्थलगि र्नरीषतिण गने, ३,५५४ जनाको सोही स्थानर्ा अको िर भएको, 
२२० जनाको अकोस्थानर्ा बस्न योग्य िर भएको, ४६६ जनाको पष्ट्रहले नै लाभग्राहीर्ा 
पररसकेको  र २२,८८६ जनाको पूवि सभेषतिणको र्नस्सा निं .नभएकोले ि्यािंक 
नभेष्ट्रटएको भनी र्सफाररि भएको देश्वखन्छ । 

र्ार्थ उल्लेख भए बर्ोश्वजर् लाभग्राही  कायर् गने िथा पनुसभेषतिण िथा पनुजााँच 
र्नरीषतिण गने एविं केही गनुासोकिािको स्थानीय िहका प्रर्खु प्रिासकीय अर्िकृिबाट 
अको स्थानर्ा बस्न योग्य भएको िर भए नभएको प्रर्ाश्वणि गराउने र्बषय स्वीकृर्ि 
हनुका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

र्नणियहरु 
१. िार्लका-२ र्ा उल्लेश्वखि १६ श्वजल्लाका २१४ गनुासोकिािलाईपनुर्निर्ािण लाभग्राही 

(Probable Beneficiary) ४९ गनुासोकिािलाई सम्भाव्य लाभग्राही (Potential 

Beneficiary),१,३९५ गनुासोकिािलाई प्रबलीकरण लाभग्राही (Retrofitting 

Beneficiary) कायर् गने र ३,६१७ जना गनुासोकिािको Field Verification गने । 

२. २२० जनाको अको स्थानर्ा बस्न योग्य िर भएको नभएको स्थानीय िहका प्रर्खु 
प्रिासकीय अर्िकृि बाट प्रर्ाश्वणि गराउने र सोको सहयोग र सर्न्वय गनि श्वजल्ला 
आयोजना कायािन्वय इकाई (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार) लाई 
र्नदेिन ददने । 

 
 
 

िार्लका -२  
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२०७४ र्िंर्सर र्सान्िसम्र् स्थानीय िहको वडास्िरर्ा दिाि भएका गनुासाहरुको 
फछ्यौटको ष्ट्रववरण 

र्स.निं श्वजल्ला 

गाउाँपार्ल
का/ 

नगरपार्ल
का 

पनुर्नि
र्ािण 
लाभग्रा
ही 

सम्भा
व्य 
लाभग्रा
ही 

जम्र्ा 
पनुर्निर्ािण 
लाभग्राही 

प्रबलीक
रण 
लाभग्रा
ही 

HIUP HIOP 

Field 

Verificat

ion 

Total 

१. अििखााँची  5 0 1 15 120 1 120 137 

२. बाग्लङु  6 1 7 9 74 2 85 103 

३. श्वचिवन  11 1 12 284 295 14 296 606 

४. िनकुटा  0 0 0 64 58 8 58 130 

५. गलु्र्ी  10 1 11 99 401 32 401 543 

६. लर्जङु  1 0 1 0 0 0 0 1 

७. म्याग्दी  1 0 1 0 38 0 38 39 

८. नवलपरासी  2 2 4 6 21 1 21 32 

९. पाल्पा  31 4 35 206 369 27 373 641 

१०. पविि  3 4 7 29 90 1 90 127 

११. सिंखुवासभा  22 6 28 47 112 25 115 215 

१२. सोलखुुम्ब ु  64 3 67 226 568 13 592 898 

१३. स्याङ्जा  37 12 49 131 1208 61 1228 1469 

१४. िनहुाँ  24 15 39 276 196 34 196 545 

१५ कास्की  1 0 1 2 4 1 4 8 

१६. खोटाङ्ग  0 0 0 1 0 0 0 1 

जम्र्ा 214 49 263 1395 3554 220 3617 5495  
३ ष्ट्रवषय: प्रबलीकरणबाट पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा पररवििन गने सम्बन्िर्ा । 

िरुु सभेषतिण िथा पनुःसभेषतिणको ि्याङ्कको आिारर्ा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, 

कायिकारी सर्र्र्िको र्नणियानसुार प्रबलीकरण लाभग्राहीर्ा परेका िर र्र्िि/प्रबलीकरणबाट 
िर बस्नयोग्य नहनुे भनी प्राष्ट्रवर्िकबाट भएको प्रर्ाश्वणि कागजाि, वडा सजिर्र्न र्चुलु्का, 
वडास्िरीय गनुासो व्यवस्थापन सर्र्र्िको बैठकको र्ाइन्यूट, सम्बन्िीि स्थानीय िहको 
र्सफाररि भएको आिारर्ा ष्ट्रवर्भन्न श्वजल्लाका प्रबलीकरण लाभग्राहीहरुलाइि पनुर्निर्ािण 
सम्बन्िी गनुासो व्यवस्थापन कायिष्ट्रवर्ि, २०७४ को  दफा ९ को उपदफा ५(ञ) अनसुार 
अनसुार प्रबलीकरण लाभग्राहीबाट पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा पररवििन गनि सष्ट्रकने काननुी 
व्यवस्था रहेकोछ । 

केन्रीय गनुासो व्यवस्थापन सर्र्र्िको र्र्र्ि २०७५।०४।१२ को बैठकबाट र्सफाररि 
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भई आए बर्ोश्वजर् स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको 
र्नणिय  
गररयो । 

र्नणिय 

प्रबलीकरण लाभग्राहीबाट पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा पररवििन गने िार्लका-३ बर्ोश्वजर्का ६ 
(छ) जना प्रबलीकरण लाभग्राहीलाइि पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा पररवििन गने । 

िार्लका -३  
प्रबलीकरणबाट पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा पररवििन गने िार्लका 

र्स.निं. 
प्रबलीकरण 

लाभग्राहीको नार् ,
थर 

स्थायी ठेगाना सम्झौिा क्रर् निं. 

१. सररिा सनुार िारकेिर नगरपार्लका-२ ,काठर्ाडौँ R-27-18-5-0-001 

२. र्सिंहष्ट्रवर िार्ाङ्ग िेर्ाल गाउाँपार्लका-२ (साष्ट्रवक 
सस्युिखकि  गाष्ट्रवस वडा निं. २), 
काभ्रपेलाञ्चोक 

R-24-81-2-0-002 

३. सिंर्गिा गरुुङ्ग अश्वजरकोट गाउाँपार्लका-१ (साष्ट्रवक 
घ्याचोक गाष्ट्रवस वडा निं.६) ,गोरखा 

R-36-26-6-0-001 

४. र्भर्प्रसाद खकुरेल िेर्ाल गाउाँपार्लका-१ (साष्ट्रवक 
सस्युिखकि  गाष्ट्रवस वडा निं. ३), 
काभ्रपेलाञ्चोक 

R-24-81-3-0-004 

५. श्रीकृष्ण वाग्ले सूयि ष्ट्रवनायक नगरपार्लका वडा निं .९ R-26-6-11-2-001 

६. काले दर्ाई ज्वालारू्खी गाउाँपार्लका-७ (साष्ट्रवक 
चैनपरु गाष्ट्रवस-४) 

R-30-7-4-1-035 

 

४ ष्ट्रवषय: षतिर्िग्रस्ि सम्पदा वस्िीका िरहरुको र्नर्ािण हाउस परु्लङको र्ाध्यर्बाट गने 
सम्बन्िर्ा। 
र्र्र्ि २०७४ आश्विन २३ गिेकोनेपाल सरकार, र्श्वन्त्रपररषद्को वैठकबाट भकूम्पबाट 
षतिर्िग्रस्ि सााँख,ु बङु्गर्िी, खोकना, गोरखा दरबार सम्पदा षतिेत्र, नवुाकोट दरबार सम्पदा षतिेत्र 
एिंव दोलखा भीरे्िर र्श्वन्दर षतिेत्रर्ा परुानो स्वरुप झल्कने गरी र्नजी आवास पनुर्निर्ािण 
गरेर्ा त्यस्िा लाभग्राहीहरुलाई पनुर्निर्ािण सम्पन्न भएपर्छ स्थानीय िहको र्सफाररिर्ा 
पचास हजार रुपैयााँ थप अनदुान उपलब्ि गराउने र्नणिय भएको ।  

२०७२ साल बैिाख १२ को र्बनािकारी भकूम्पबाट षतिर्ि भएका परुाना वस्िी भएका 
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षतिेत्रर्ा त्यस्िा िरहरुको पनुर्निर्ािण कायि अगार्ड बढ्न नसकेकाले हाउस परु्लङको 
र्ाध्यर्बाट पनुर्निर्ािण कायि अश्वि बढाउन प्रारश्वम्भक अध्ययन गनि एउटा कायिदल गठन 
गने र्नणिय भएको। 

उि गदठि कायिदलको नेितृ्वर्ा ष्ट्रवर्भन्न चरणर्ा भएका छलफल, अध्ययन एविं कार्पा 
वडा न. १८ श्वस्थि ष्ट्रकलम्बिं, दम्बो चोक र लर्लिपरुको खोकना वडा निं २१ को 
न्हयोबशु्वस्थि भकूम्पले षतिर्ि पयुािएका सम्पदा वस्िीहरुको स्थलगि अवलोकन गरी िेरै 
पटक वैठकर्ा व्यापक छलफल गररएको । र्र्र्ि २०७४।१२।२३ गिे िकु्रबारका 
ददन काठर्ाडौँ र्हानगरपार्लका(कार्पा)का प्रर्खु ष्ट्रवध्या सनु्दर िाक्यको अध्यषतििार्ा 
कार्पाका ष्ट्रकलािंक्व, दम्बोचकु सारू्ष्ट्रहक आवास पररयोजनाका पदार्िकारी एविं 
सरोकारवालाहरुको उपश्वस्थर्िर्ा छलफल भइि उश्वल्लश्वखि सम्पदा वस्िीर्ा र्नजी िरहरुको 
पनुर्निर्ािण कायि बहसु्वार्र्त्वको अविारणा अनरुुप थालनी गनि सष्ट्रकने देश्वखएको । 
साथैउि ष्ट्रकलम्ब, दम्बोचकु षतिेत्रका ५९ ष्ट्रकत्ताका कररब ५४ जना िरिनीहरुले िहरी 
पनुष्ट्रविकास कायिक्रर् सिंचालन गनि सहर्र्ि सष्ट्रहिको र्नवेदन कार्पार्ा पेि गरे बर्ोश्वजर् 
उि षतिेत्रलाइि भवन एकीकरण (House Pooling) ष्ट्रवर्िबाट पनुष्ट्रविकास िथा पनुरुत्थान 
गनि एक छुटै्ट आयोजना गठन गरी कररव २ वषिर्भत्रर्ा र्नर्ािण सम्पन्न गने भनी 
कार्पाको प. स. ०७४।०७५ च. न. २०५३ र्र्र्ि २०७५।०३।०४ गिेको पत्रबाट 
एकीकृि आवास कायिक्रर् सिंचालनाथि सहयोगका लार्ग अनरुोि भइआएको । 

ष्ट्रवनािकारी भकूम्पबाट षतिर्ि पगुेका िार्र्िक, सार्ाश्वजक एविं सािंस्कृर्िक र्हत्व बोकेका 
परम्परागि परुाना सम्पदा वस्िीको सिंरषतिण, पनुर्निर्ािण िथा व्यवस्थापन कायि र्छटोछररिो 
र ष्ट्रविसनीय ढिंगबाट गनुि पने भएको ।हाल उश्वल्लश्वखि षतिेत्रहरुर्ा पनुर्निर्ािण कायि ज्यादै 
न्यून र्ात्रार्ा भएको । र्र्र्ि २०७४।०६।२३ गिेको नेपाल सरकार, र्श्वन्त्रपररषद्को 
वैठकबाट भकूम्पबाट षतिर्िग्रस्ि सााँख,ु बङु्गर्िी, खोकना, गोरखा दरबार सम्पदा षतिेत्र, 

नवुाकोट दरबार सम्पदा षतिेत्र एिंव दोलखा भीरे्िर र्श्वन्दर षतिेत्रर्ा परुानो स्वरुप झल्कने 
गरी र्नजी आवास पनुर्निर्ािण गरेर्ा त्यस्िा लाभग्राहीहरुलाई पनुर्निर्ािण सम्पन्न भएपर्छ 
स्थानीय िहको र्सफाररिर्ा पचास हजार रुपैयााँ थप अनदुान उपलब्ि गराउने र्नणिय 
भएको सन्दभिर्ा काठर्ाडौँ उपत्यकाका त्यस्िा परुाना सम्पदा वस्िीहरुको सिंरषतिण, 

पनुष्ट्रविकास िथा पनुरुत्थान गने हकर्ा पर्न सो व्यवस्था लागू गने ष्ट्रवषयर्ा स्वीकृर्िका 
लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 
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क. र्र्र्ि २०७४।०६।२३ गिेको र्श्वन्त्रपररषद्को र्नणिय अनसुार भकूम्पबाट षतिर्िग्रस्ि 
वस्िीहरु सााँख,ु बङु्गर्िी, खोकना, गोरखा दरबार सम्पदा षतिेत्र, नवुाकोट दरबार 
सम्पदा षतिेत्र एविं दोलखा र्भरे्िर र्श्वन्दर षतिेत्रर्ा परुानो स्वरुप झश्वल्कने गरी र्नजी 
आवास पनुर्निर्ािण गरेर्ा त्यस्िा लभग्राहीहरुलाई पनुर्निर्ािण सम्पन्न भएपर्छ स्थानीय 
िहको र्सफाररिर्ा पचास हजार रुपैयााँ थप अनदुान उपलब्ि गराउन ेव्यवस्था भए 
बर्ोश्वजर् काठर्ाडौँ उपत्यकाका अन्य स्थानका भकूम्पबाट षतिर्िग्रस्ि परम्परागि 
वस्िीहरुका हकर्ा सरे्ि सम्बश्वन्िि स्थानीय िहको र्सफाररिर्ा प्रार्िकरणको 
कायिकारी सर्र्र्िको र्नणियको आिारर्ा उल्लेश्वखि अनसुार थप पचास हजार अनदुान 
उपलब्ि गराउन े व्यवस्थाका लार्ग "भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण 
अनदुान ष्ट्रविरण कायिष्ट्रवर्ि, २०७३" र्ा आवश्यक सिंिोिन गरी स्वीकृर्िका लार्ग 
र्श्वन्त्रपररषद्र्ा पेि हनु प्रिानर्न्त्री िथा र्श्वन्त्रपररषद्को कायािलयर्ा लेखी  

पठाउने । 

ख. काठर्ाडौँ र्हानगरपार्लकािारा र्सफाररि भई आएका कार्पा वडा निं. १८ श्वस्थि 
ष्ट्रकलम्ब, दम्बचुोकको परम्परागि वस्िी षतिेत्र एविं लर्लिपरु र्हानागरपार्लकािारा 
र्सफाररि भई आएको लर्लिपरु र्हानरपार्लका वडा निं. २१ श्वस्थि न्हयोबकुो 
परम्परागि वस्िी षतिेत्रलाई परम्परागि वस्िीको रुपर्ा पररभाष्ट्रषि गने र र्ार्थ बुाँदा 
निं. १ र्ा उल्लेश्वखि अनरुुप भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान 
ष्ट्रविरण कायिष्ट्रवर्िर्ा सिंिोिन पश्चाि ् उि वस्िी षतिेत्रका लाभग्राहीहरुलाई परुानो 
स्वरुप झश्वल्कने गरी आवास पनुर्निर्ािण/प्रबलीकरण गरेर्ा थप पचास हजार रुपैयााँको 
अनदुान उपलब्ि गराउन े। 

ग. र्नणिय निं.(क) अनसुार "भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७३" र्ा र्श्वन्त्रपररषद्को र्नणिय भए पश्चाि ्देहाय अनसुार गने । 

१. साविजर्नक षतिेत्र जस्िै सम्पदा वस्िीको सडक, पेटी, खानेपानी, ष्ट्रवद्यर्ान खलु्ला 
स्थान, र्बजलुी बत्तीको पोल, परम्परागि चोकको व्यवस्थापन, ढल लगायिका 
पूवाििार र्नर्ािणका कायिहरुर्ा प्रार्िकरण एविं कार्पालेलगानी गने, 

२. काठर्ाडौँ उपत्यकाका सम्पदा वस्िीका भकूम्पपीर्डि लाभग्राहीहरुले पाउनपुने 
थप अनदुान रकर् रु. ५०,००० (अषतिरेपी रु. पचास हजार र्ात्र) एकर्षु्ठ 
रुपर्ा र्हानगरपार्लका र्ाफि ि उपलब्ि गराउने, 

३. प्रार्िकरण, र्हानगरपार्लका र स्थानीय सर्दुायबीचको र्त्रपषतिीय सहर्र्ि पत्र 
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ियार पारी सोही बर्ोश्वजर्को भरू्र्कार्नवािह गने व्यवस्था र्र्लाउने, 
४. भकूम्पबाट षतिर्िग्रस्ि सम्पदा वस्िी षतिेत्रका बहसु्वार्र्त्वकोिरलाइि छुट्टा छुटै्ट 

लाभग्राहीको रुपर्ा र्ान्यिा ददने, 
५. बहसु्वार्र्त्वको लाभग्राही र सिंयिु आवास र्नर्ािण गने लाभग्राहीहरुलाइि सरे्ि 

अन्य  लाभग्राही सरहको सेवा सषु्ट्रविाउपलब्ि गराउने, 
६. भकूम्पबाट षतिर्िग्रस्ि सम्पदा वस्िी षतिेत्रका लाभग्राहीहरुलाइि र्हानगरपार्लका 

र्ाफि ि पष्ट्रहलो र दोस्रो ष्ट्रकस्िाको २ लाख रुपैयााँ एकर्षु्ठउपलब्ि गराउने र 
प्रार्िकरणले सोिभनाि गने, 

७. भकूम्पबाट षतिर्ि भएका सम्पदा वस्िी षतिेत्रर्भत्रसाँगै जोर्डएर रहेका िर नभत्काइि 
नहनुे प्रकृर्िका त्यस्िा र्नजी आवास/िरहरुलाइि पनुर्निर्ािण गने प्रयोजनका लार्ग 
लाभग्राहीका रुपर्ा सर्ावेि गने । 

घ. परम्परागि वस्िी षतिेत्रर्ा र्नजी आवास पनुर्निर्ािण गदाि र्ार्थ र्नणिय निं. (ग) र्ा 
उल्लेश्वखि व्यवस्था लागू गनि "भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान 
ष्ट्रविरण कायिष्ट्रवर्ि" एविं र्नजी आवास पनुर्निर्ािण र्नरीषतिण कायिष्ट्रवर्िर्ा आवश्यक 
सिंिोिन गने । 

५ ष्ट्रवषय: प्यारो हररयो नपेाल नार्क गैरसकारी सिंस्थाको ष्ट्रवद्यालय भवन र्नर्ािण गने प्रस्िव 
स्वीकृि सम्बन्िर्ा । 
२०७२ को भकूम्प पश्चािको पनुर्निर्ािणको अर्भयानर्ा गैर सरकारी षतिेत्रलाई सिंलग्न 
गराउने उद्देश्यले पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि ,२०७२ प्रचलनर्ा रहेकोछ । यसै कायिष्ट्रवर्िर्ा आिाररि रहेर प्यारो हररयो 
नेपाल नार्क राष्ट्रिय गैर सरकारी सिंस्थाबाट र्बद्यालय भवन पनुर्निर्ािण गने उद्देश्यले 
र्नबेदन प्राप्त भएको छ । 

प्रस्िाष्ट्रवि पररयोजनाका सम्बन्िर्ा राश्वस्ट्रय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण-केन्रीय आयोजना 
कायािन्वयन इकाई (श्विषतिा) बाट र कायिकारी सदस्य डा. श्री चन्र बहादरु शे्रष्ठ बाट 
र्र्र्ि २०७५ श्रावन ३०र्ा र्बद्यालय भवन र्नर्ािण गने प्रस्िाव स्वीकृि हनु र्सफाररि 
भएको छ । 

र्बद्यालय भवन पनुर्निर्ािणको लार्ग प्यारो हररयो नेपाल नार्क गैर सरकारी सिंस्थाबाट 
र्ार्थ उल्लेख भए बर्ोश्वजर्को प्रस्िाव गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि 
२०७२   बर्ोश्वजर् स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको 
र्नणिय गररयो । 
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यसै साथ सिंलग्न अनसूुची-१ बर्ोश्वजर्को प्यारो हररयो नेपाल नार्क गैर सरकारी 
सिंस्थाको र्बद्यालय भवन पनुर्निर्ािण गने प्रस्िाव स्वीकृि गने । 
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लर्लिपरु   

$को
ठा 
भवन 

 

४,२
८,१

१७
/०

० 

३९
,७१

,८८
३/

००
 

८८
,००

,००
०/

००
० 

 

 

२०१९
सेप्टेम्बर 

 

२ हनरु्ान 
र्ाद्यर्र्क  
र्बद्यालय  

िरु्लखेल 
न.पा. ११, 

काभ्र े

४ 
कोठा 
भवन  

४,२
८,१

१७
/०

० 

३९
,७१

,८८
३/

००
 

 

६ ष्ट्रवषय: Relief Nepal नार्र् गैरसरकारी सिंस्थाको ष्ट्रवद्यालय भवन र्नर्ािण गने प्रस्िाव 
स्वीकृि सम्बन्िर्ा । 

२०७२ को भकूम्प पश्चाि ्को पनुर्निर्ािणको अर्भयानर्ा गैर सरकारी षतिेत्रलाई सिंलग्न 
गराउने उद्देश्यले पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि २०७२ प्रचलनर्ा रहेकोछ । यसै कायिष्ट्रवर्िर्ा आिाररि रहेर Relief Nepal 
नार्क राष्ट्रिय गैर सरकारी सिंस्थाबाट र्बद्यालय भवन पनुर्निर्ािण गने उद्देश्यले र्नबेदन 
प्राप्त भएको छ । 

प्रस्िाष्ट्रवि पररयोजनाका सम्बन्िर्ा राश्वस्ट्रय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण-केन्रीय आयोजना 
कायािन्वयन इकाई (श्विषतिा) बाट र कायिकारी सदस्य डा. श्री चन्र बहादरु शे्रष्ठ बाट 
र्र्र्ि २०७५ श्रावन ३० र्ा र्बद्यालय भवन र्नर्ािण गने प्रस्िाव स्वीकृि हनु र्सफाररि 
भएको छ । 

र्बद्यालय भवन पनुर्निर्ािणको लार्ग Relief Nepal नार्क गैर सरकारी सिंस्थाबाट प्रकरण 
१ र्ा उल्लेख भए बर्ोश्वजर्को प्रस्िाव गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि 
२०७२ बर्ोश्वजर् स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको 
र्नणिय गररयो । 
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र्नणिय 

यसै साथ सिंलग्न अनसूुची-२ बर्ोश्वजर्को Relief Nepal नार्क गैर सरकारी सिंस्थाको 
र्बद्यालय भवन पनुर्निर्ािण गने प्रस्िाव स्वीकृि गने । 

अनसूुची -२ 

क्र.
स. 

पररयोजना
प्रस्िावक 

पररयोजनाको 
नार् 

पररयोज
नाको 
षतिते्र 

पररयोजना र्बवरण बजेट 
पररयोजना 
अबर्ि क्र

.स 
र्बिालयको नार् स्थान लषति 

प्रिास
र्नक 

कायिक्रर् 
जम्र्ा 
रु. 

१ Relief 

Nepal 

Sindhuli 

School 
Reconstru

ction 

Program-
Phase I  

श्विषतिा १ 

 

श्री र्ाध्यर्र्क 
र्बद्यालय भवन 
र्नर्ािण 
(१,३७,७९,९०३/९
५) 

कर्लार्ाई
न. पा. 
१२, 

र्सन्िलुी 

$कोठा 
भवन 

 

१२% ८८% 

२,
०७

,७
७,

४४
८/

४१
 

 

 

२०१९
जनु 

 

२ सरस्वर्ि र्ाध्यर्र्क 
र्बद्यालय भवन र्नर्ािण 
(६९,९७,५४४/४६
) 

कर्लार्ाई
न. पा. 
१२, 

र्सन्िलुी 

३  
कोठा 
भवन  

 
७ ष्ट्रवषय: Nangshal Association Nepal नार्क गैरसरकारी सिंस्थाको ष्ट्रवद्यालय भवन र्नर्ािण 

गने प्रस्िाव स्वीकृि सम्बन्िर्ा । 
२०७२ को भकूम्प पश्चाि ्को पनुर्निर्ािणको अर्भयानर्ा गैर सरकारी षतिेत्रलाई सिंलग्न 
गराउने उद्देश्यले पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ प्रचलनर्ा रहेको छ। यसै कायिष्ट्रवर्िर्ा आिाररि रहेर Nangshal 
Association Nepal नार्क राष्ट्रिय गैर सरकारी सिंस्थाबाट र्बद्यालय भवन पनुर्निर्ािण 
गने उद्देश्यले र्नबेदन प्राप्त भएको छ । 

प्रस्िाष्ट्रवि पररयोजनाका सम्बन्िर्ा राश्वस्ट्रय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण-केन्रीय आयोजना 
कायािन्वयन इकाई (श्विषतिा) बाट र कायिकारी सदस्य डा. श्री चन्र बहादरु शे्रष्ठ बाट 
र्र्र्ि २०७५ भार १२ र्ा र्बद्यालय भवन र्नर्ािण गने प्रस्िाव स्वीकृि हनु र्सफाररि 
भएको छ . 

र्बद्यालय भवन पनुर्निर्ािणको लार्ग Nangshal Association Nepal नार्कगैर सरकारी 
सिंस्थाबाट प्रकरण १ र्ा उल्लेख भए बर्ोश्वजर्को प्रस्िाव गैर सरकारी सिंस्था पररचालन 
सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि २०७२ बर्ोश्वजर् स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल 
हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 
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र्नणिय 

यसै साथ सिंलग्न अनसूुची-३ बर्ोश्वजर्को Nangshal Association Nepal नार्क गैर 
सरकारी सिंस्थाको र्बद्यालय भवन पनुर्निर्ािण गने प्रस्िाव स्वीकृि गने . 

अनसूुची-३ 
पररयोज
नाप्रस्िाव

क 

पररयोजनाको 
नार् 

पररयोज
नाको 
षतिते्र 

पररयोजना र्बवरण बजेट पररयोज
ना 
अबर्ि 

क्र
.स 

र्बिालयको 
नार् 

स्थान लषति प्रिासर्नक कायिक्रर् 
जम्र्ा 
रु. 

Nangsh

al 

Associa

tion 

Nepal 

Earthquake 

Resilient 

School building 

construction of 

4 Classrooms at 

Chakradevi 

Basic School.  

श्विषतिा १ 

 

चक्रदेबी 
आिारभूि   
र्बद्यालय 

िुर्लखेल  
न. पा. 
१, काभ्र े

$को
ठा 
भवन 

 

४०
,००

०/
००

 

६०
,८१

,६७
६/

३५
 

६१
,२१

,२७
६/

३५
 

 

 

२०१९
जनवरी 
 

 

 
८ ष्ट्रवषय: पररवििन नपेाल नार्क गैरसकारी सिंस्थानको ष्ट्रवद्यालय भवन र्नर्ािण गने प्रस्िाव 

स्वीकृि सम्बन्िर्ा । 
२०७२ को भकूम्प पश्चािको पनुर्निर्ािणको अर्भयानर्ा गैर सरकारी षतिेत्रलाई सिंलग्न 
गराउने उद्देश्यले पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ प्रचलनर्ा रहेको छ। यसै कायिष्ट्रवर्िर्ा आिाररि रहेर पररबििन नेपाल 
नार्क राष्ट्रिय गैर सरकारी सिंस्थाबाट र्बद्यालय भवन पनुर्निर्ािण गने उद्देश्यले र्नबेदन 
प्राप्त भएको छ । 

 

प्रस्िाष्ट्रवि पररयोजनाका सम्बन्िर्ा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण-केन्रीय आयोजना 
कायािन्वयन इकाई (श्विषतिा) बाट र कायिकारी सदस्यडा. श्री चन्र बहादरु शे्रष्ठ बाट र्र्र्ि 
२०७५ भार १० र्ा र्बद्यालय भवन र्नर्ािण गने प्रस्िाव स्वीकृि हनु र्सफाररि भएको 
छ ।र्बद्यालय भवन पनुर्निर्ािणको लार्ग पररबििन नेपाल नार्क गैर सरकारी सिंस्थाबाट 
र्ार्थ उल्लेख भए बर्ोश्वजर्को प्रस्िाव गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७२ बर्ोश्वजर् स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको 
र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 

यसै साथ सिंलग्न अनसूुची-४ बर्ोश्वजर्को पररबििन नेपाल नार्कगैर सरकारी सिंस्थाको 
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र्बद्यालय भवन पनुर्निर्ािण गने प्रस्िाव स्वीकृि गने । 

अनसूुची -४ 
पररयोजना 
प्रस्िावक 

पररयोजना
को नार् 

पररयोजना
को षतिते्र 

पररयोजना र्बवरण बजेट 
पररयोजना 
अबर्ि 

क्र 

स 
र्बिालयको नार् स्थान लषति 

प्रिास
र्नक 

कायिक्रर् 
जम्र्ा 
रु. 

पररबििन 
नेपाल  

र्बद्यालय 
भवन 
पनुर्निर्ािण 
पररयोजना  

श्विषतिा १ 

 

श्रीसिंसाररदेबी 
आिारभूि र्बद्यालय 
भवन र्नर्ािण  
(रु. 
३३,९२,०१३/०५) 

र्बदरुन. पा. १२, 

नवुाकोट 

३कोठा 
 

 

९  %  ९१ 
% 

२,७
५,१

८,६
८६

/०
० 

 

 

एक वषि  
 

२ दपु्चेिर आदिि सिंस्कृि 
र्बध्याश्रर् भवन र्नर्ािण 
(रु.६०,६३,६०७.१७
) 

र्बदरुन. पा. ७ , 

नवुाकोट 
५   
कोठा 

३ श्री राष्ट्रिय र्ाध्यर्र्क 
र्बिालय (रु. 
८४,२२,५३३/४७) 

राप्ती न .पा .११ ,
थाकलटारश्वचिवन 

६ 
कोठा  

४ श्री राष्ट्रिय र्ाध्यर्र्क 
र्बिालय रु. 
५९,१९,१९९/६६) 

राप्ती न .पा .१० ,
स्वार्ीटार 
श्वचिवन 

४ 
कोठा  

 
९ ष्ट्रवषय: श्वजल्ला र्भत्र एक स्थानीय िहबाट अको स्थानीय िहर्ा र्नजी आवास बनाउन पाउन े

सम्बन्िर्ा । 
बढुार्नलकण्ठ नगरपार्लकाको च.निं. ३४ र्र्र्ि २०७५।४।१० को पत्रबाट सो 
नगरपार्लका लाभग्राही अजुिन खड्काले सोही नगरपार्लकाको वडा निं. २ र्ा िर बनाउन े
सम्झौिा गरेको भएिा पर्न र्नजले सम्झौिा गरेको ठाउाँर्ा िर नबनाई गोकणेिर 
नगरपार्लकाको वडा निं.१ र्ा िर बनाएकोले र्नजले पाउने अनदुानको रकर् उपलब्ि 
गराउन र्सफाररि गरेको र र्नज जस्िै अन्य सोही श्वजल्लाको अन्य स्थानर्ा रहेको आफ्नो 
जग्गार्ा िर बनाएको लाभग्राहीले अनदुान पाउन नसकी रहेको अवस्था सर्स्याको रुपर्ा 
देश्वखएको । यसरी र्नजी आवास षतिर्िग्रस्ि िर भएकै श्वजल्लाको अको स्थानर्ा िथा 
र्छरे्की श्वजल्लाको षतिर्िग्रस्ि िर भएको श्वजल्लासाँग जोर्डएको वडार्ा रहेको आफ्नो 
जग्गार्ा िर बनाउाँदा उपयिु नै हनुे र लाभग्राहीलाई सरे्ि सहज हनुे भएकोले त्यस्िा 
लाभग्राहीलाई अनदुान रकर् उपलब्ि गराउन ुन्यायोश्वचि हनुे देश्वखएको । 

भकूम्पबाट षतिर्िग्रस्ि भएका र्नजी आवास अनदुान ष्ट्रविरण कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ को 
अनसूुची-१ को बुाँदा निं. २ को खण्ड २.४ र्ा "भकूम्पबाट षतिर्िग्रस्ि आवास भएकै 
स्थानर्ा वा र्सर्ाना जोर्डएको र्छरे्की गाष्ट्रवस वा भकूम्प प्रभाष्ट्रवि सोही श्वजल्लाको अन्य 
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सहज हनुे उपयिु स्थानर्ा आवास र्निर्ािण गने भएर्ा उश्वल्लश्वखि अनदुान उपलब्ि 
गराउन सष्ट्रकने व्यवस्था भएकोर्ा भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान 
ष्ट्रविरण कायिष्ट्रवर्ि (पष्ट्रहलो सिंिोिन), २०७३ को अनसूुची-१ को बूाँदा निं २ (ि) र्ा 
भकूम्पबाट षतिर्िग्रस्ि आवास भएकै श्वजल्ला वा सीर्ाना जोर्डएको भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि 
श्वजल्लाको अन्य सहज हनुे उपयिु स्थानर्ा आवास र्नर्ािण गने भएर्ा उश्वल्लश्वखि अनदुान 
रकर् उपलब्ि गराइनेछ भन्ने उल्लेख भइि साष्ट्रवकको िथा पर्छको दवैु व्यवस्था खारेज 
भइि सकेको हुाँदा श्वजल्ला र्भत्र जनुसकैु स्थानर्ा र श्वजल्लाको षतिर्िग्रस्ि िर भएको 
श्वजल्लासाँग जोर्डएकोवडार्ा रहेको आफ्नो जग्गार्ा िर पनुर्निर्ािण गनि ददाँदा कायािन्वयनर्ा 
सहज र लाभग्राहीलाइि सषु्ट्रविा हनुे भएकोले, सो ष्ट्रवषयर्ा र्नणिय हनुका लार्ग कायिकारी 
सर्र्र्िर्ा पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

र्नणिय 

भकूम्पबाट षतिर्िग्रस्ि आवास भएकै स्थानर्ा वा श्वजल्लार्भत्रकै अन्य उपयिु हनुे स्थानर्ा 
वा र्छरे्की श्वजल्लाको षतिर्िग्रस्ि िर भएको श्वजल्लासाँग जोर्डएको वडार्ा रहेको आफ्नो 
जग्गार्ा र्नजी आवास पनुर्निर्ािण गने भएर्ा अनदुानको रकर् उपलब्ि गराउने । 

१० ष्ट्रवषय: अनदुान प्राप्त र्नजी आवासहरुको बीर्ा सम्बन्िर्ा। 
हालसम्र् ८ लाख ७ हजार िरहर पनुर्निर्ािण गनुिपने र ५० हजार िरहरु प्रबलीकरण 
गनुिपने ि्याङ्कले देखाएको छ । कारणवस लाभग्राहीर्ा सूचीकृि हनु छुट भएकाहरुलाई 
गनुासोबाट सम्बोिन हुाँदै आएको छ । केही लाभग्राहीको सिंख्यार्ा वषृ्ट्रद्ध हनुेछ । 

अनदुान प्राप्त र्नजी आवासहरु भकूम्प प्रर्िरोिी सिंरचनार्ा बनाइएको छ । िी िरहरुको 
बीर्ा गनि उपयिु हनु ेछ । बीर्ा कम्पनी र्लर्टेडको पत्र अनसुार ५ लाख रुपैयााँको 
बीर्ा गनि प्रर्ि वषि रु .५०० (पााँच सय) प्रीर्र्यर् लाग्ने देश्वखएको छ । पााँच वषिको 
लार्ग ५ लाख बराबरीको बीर्ा हनु र्नार्सब हनुे हनुाले सो को सम्बन्िर्ा र्श्वन्त्रपररषद् 
बाट र्नणिय हनुका लार्ग प्रिानर्न्त्री िथा र्श्वन्त्रपररषद्को कायािलयर्ा लेश्वख पठाउन 
स्वीकृि हनु पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

र्नणिय 
नेपाल सरकारबाट अनदुान प्राप्त भई पनुर्निर्ािण वा प्रबलीकरण भएका र्नजी िरहरुको ५ 
वषिका लार्ग रु .५ लाख सम्र्को बीर्ा गनिका लार्ग ५० प्रर्ििि सम्बश्वन्िि िरिनी र 
५० प्रर्ििि सरकारले आर्थिक दाष्ट्रयत्व बहन गने व्यवस्था हनु उपयिु देश्वखएकोले 
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प्रिानर्न्त्री िथा र्श्वन्त्रपररषद्को कायािलयर्ा लेश्वख पठाउने । 
११ ष्ट्रवषय: राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको पनुरावेदन सर्र्र्िको नपेाल न्याय सेवा ,न्याय सरू्ह ,

रा.प.दििीय शे्रणीको पदलाई न्याय सेवा ,सरकारी वष्ट्रकल सरू्हर्ा पररवििन गने सम्बन्िर्ा 
। 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, पनुरावेदन सर्र्र्िको लार्ग नेपाल न्याय सेवा, न्याय सरू्ह, 
रा.प.दििीय शे्रणी (कानून अर्िकृि) को दरबन्दीर्ा रहेकोर्ा कानून न्याय िथा सिंसदीय 
र्ार्र्ला र्न्त्रालयबाट उि कर्िचारी उपलब्ि गराउन असर्थि रहेको जानकारी प्राप्त हनु 
आएको । र्हान्यायार्िविाको कायािलयले न्याय सेवा, सरकारी वष्ट्रकल सरू्हको 
रा.प.दििीय शे्रणीको कर्िचारी उपलब्ि गराउन सक्न े जानकारी प्राप्त हनु आएकोले 
पनुरावेदन सर्र्र्िर्ा िीघ्र कर्िचारीको आवश्किा परेकोले कायिकारी सर्र्र्िबाट पर्छ 
अनरु्ोदन हनुे गरी साष्ट्रवकको न्याय सेवा, न्याय सरू्ह, रा.प.दििीय शे्रणीको दरबन्दीलाई 
न्याय सेवा, सरकारी वष्ट्रकल सरू्हर्ा पररवििन गने सम्बन्िर्ा सश्वचवबाट र्नणिय भई 
न्यायार्िविाको कायािलयबाट उि कर्िचारी उपलब्ि भइसकेको छ । 

सश्वचवबाट भएको उि र्नणिय अनरु्ोदन हनुका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल 
हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

र्नणिय 
नेपाल न्याय सेवा, न्याय सरू्ह, रा.प.दििीय शे्रणीको दरबन्दीलाई न्याय सेवा, सरकारी 
वष्ट्रकल सरू्ह, रा.प.दििीय शे्रणीको दरबन्दी पररवििन गने सम्बन्िर्ा सश्वचवबाट भएको 
र्नणिय अनरु्ोदन गने । 

१२ ष्ट्रवषय: परुाित्व ष्ट्रवभाग अन्िगििको स्थानीय आयोजना कायािन्वयन इकाईर्ा दरबन्दी थप 
गने सम्बन्िर्ा । 

कायिकारी सर्र्र्िको र्र्र्ि २०७५।०५।०६ को बैठकबाट परुाित्व ष्ट्रवभागको स्थानीय 
आयोजना कायािन्वयन इकाईको साष्ट्रवकको १०४ दरबन्दीलाई ८८ कायर् गररएको । 
परुाित्व ष्ट्रवभागबाट स्वीकृि थप ४ वटा स्थायी कर्िचारीबाट पदपूर्िि हनुे दरबन्दी थप 
हनुका लार्ग अनरुोि भई आएको छ । 

 

परुाित्व ष्ट्रवभागबाट अनरुोि भई आए र्िुाष्ट्रवक स्थानीय आयोजना कायािन्वयन इकाईर्ा 
४ दरबन्दी थप गने ष्ट्रवषयर्ा स्वीकृि हनुका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल 
हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो ।  

र्नणिय 
परुाित्व ष्ट्रवभागको स्थानीय आयोजना कायािन्वयन इकाईको पष्ट्रहले स्वीकृि ८८ 
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दरबन्दीर्ा स्थायी कर्िचारीबाट पदपूर्िि हनुे गरी देहायअनसुारको दरबन्दी (८८ र्ा ४) 
थप गरी कूल दरबन्दी ९२ कायर् गने ।  

क्र.सिं. पद सेवा सरू्ह शे्रणी सिंख्या 

१ परुाित्व अर्िकृि श्विषतिा परुाित्व रा.प.ििृीय १ (एक) 

२ ईश्वन्जर्नयर नेपाल ईश्वन्जर्नयररङ्ग आष्ट्रकि टेक्ट रा.प.ििृीय २ (एक) 

३ प्राष्ट्रवर्िक सहायक श्विषतिा परुाित्व रा.प.अनिं.प्रथर् १ (एक) 

जम्र्ा ४ (चार) 

 
 कायिकारी सर्र्र्िको ११२ औ ँबैठकको र्नणियहरु 

१ ष्ट्रवषय: भौगर्भिक अध्ययनबाट प्राप्त ष्ट्रवर्भन्न श्वजल्लाका ष्ट्रवर्भन्न स्थानहरुको वगीकरणलाइि 
स्वीकृर्ि प्रदान गने सम्बन्िर्ा। 

२०७२ साल बैिाख १२ गिे गएको भकूम्प र त्यसपछाडी ष्ट्रवर्भन्न र्र्र्िर्ा गएका 
पराकम्पहरुपश्चाि ्जोश्वखर्यिु वस्िीहरुलाइि असर पनि गयो भर्न श्वजल्लाश्वस्थि दैष्ट्रवप्रकोप 
उद्धार सर्र्र्िबाट पत्र लेश्वख आएको र यस प्रार्िकरण वा अन्िगििका श्वजल्ला श्वस्थि 
सश्वचवालयहरुर्ा र्नवेदनहरु पनि आएको । यीनै पत्र र र्नवेदनहरुको आिारर्ा पनुर्निर्ािण 
प्रार्िकरणबाट खष्ट्रटएका भगूभिष्ट्रवद सष्ट्रहिका अध्ययन टोलीबाट वागलङु्ग, िाददङ, 
र्कवानपरु, म्याग्दी, नवुाकोट, पविि, रसवुा, र र्सन्िपुाल्चोक गरी ८ श्वजल्लाका 14 
स्थानहरुको अध्ययन प्रर्िवेदन प्राप्त भएको छ । उि प्रर्िवेदनर्ा ष्ट्रवर्भन्न श्वजल्लाका 
ष्ट्रवर्भन्न ठाउाँहरुलाइि जोश्वखर्को आिारर्ा वगीकरण (Category II, III) गररएको छ । 
प्रर्िवेदनर्ा उल्लेश्वखि वगीकरणलाइि कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्ि गनुिपने भएको छ । 

भौगर्भिक अध्ययनको लार्ग खष्ट्रटएको अध्ययन टोलीबाट पेि हनु आएको ष्ट्रववरणलाइि 
जोश्वखर्यिु वस्िीको भौगर्भिक अध्ययन सम्बन्िी उपसर्र्र्िका सिंयोजक एविं यस 
प्रार्िकरणका कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य श्री रवुप्रसाद िर्ािको सिंयोजकत्वर्ा बसेको 
बैठकले स्वीकृर्िको लार्ग कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि गनि र्सफाररि गरेको छ । 

 

र्ार्थ उल्लेख भए बर्ोश्वजर् ष्ट्रवर्भन्न श्वजल्लाका ष्ट्रवर्भन्न स्थानलाइि जोश्वखर्को आिारर्ा 
गररएको वगीकरणलाइि स्वीकृर्ि प्रदान गनुिपने भएको छ । "जोश्वखर्यिु वस्िी 
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स्थानान्िरण िथा पनुस्थािपना सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७३" को बुाँदा १ बर्ोश्वजर्को 
वगीकरणको स्वीकृर्ि कायिकारी सर्र्र्िबाट हनुपुने भएकोले स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको 
प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 

यसैसाथ सिंलग्न अनसूुची-१ अनसुारको भौगर्भिक अध्ययन प्रर्िवेदनर्ा उल्लेख भए 
अनसुार श्वजल्लाका ष्ट्रवर्भन्न स्थानहरुको वगीकरणलाइि स्वीकृर्ि प्रदान गने । 
 

अनसुिंची-१ 

र्स .निं.  श्वजल्ला Category I Category 

II 

Category 

III 
जोश्वखर्र्ा 
परेका िरिरुी 

१ वागलङु्ग - - १ 57 

२ िाददङ - 5 २ 505 

३ र्कवानपरु - - 5 57 

४ म्याग्दी - - 5 9 

५ नवुाकोट - - १ 7 

६ पविि - 2 - - 
७ रसवुा - - १ 6 

८ र्सन्िपुाल्चोक - - 7 64 

जम्र्ा  ३ ११   
२ ष्ट्रवषय: जोश्वखर्यिु वस्िीका वार्सन्दाहरुलाइि स्थानान्िरणका लाभग्राही कायर् गने 

सम्बन्िर्ा। 

२०७२ साल बैिाख १२ गिेको भकूम्प र त्यसपछाडी ष्ट्रवर्भन्न र्र्र्िर्ा गएका 
पराकम्पहरुको कारण ष्ट्रवर्भन्न श्वजल्लाका वस्िीहरुलाइि असर पनि गयो भनी श्वजल्ला श्वस्थि 
दैष्ट्रवप्रकोप उद्धार सर्र्र्िबाट लेश्वख आउनकुा साथै यस प्रार्िकरण वा अन्िगििका 
श्वजल्लाश्वस्थि सश्वचवालयहरुर्ा पनि आएको र्नवेदनका सन्दभिर्ा यस प्रार्िकरणबाट 
खष्ट्रटएका भगूभिष्ट्रवद सष्ट्रहिको टोलीले वागलङु्, िाददङ्, रसवुा,गोरखा,नवुाकोट,ओखलढुिंगा, 
म्याग्दी, पविि, र्सन्िलुी, र्कवानपरु, र र्सन्िपुाल्चोक गरी जम्र्ा १४ स्थानहरुको 
अध्ययन गरी प्रर्िवेदन पेि गरेको छ । उि प्रर्िवेदनर्ा जोश्वखर्यिु वस्िीका 
लाभग्राहीहरु पष्ट्रहचान गरी सूची सरे्ि सिंलग्न गररएको छ । िी जोश्वखर्यिु वस्िीका 
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यसभन्दा अगाडी भएका भौगर्भिक अध्ययन र हाल भएको अध्ययन सरे्िबाट पष्ट्रहचान 
भएका वार्सन्दाहरुलाइि लाभग्राही कायर् गनुिपने भएको छ ।स्थानान्िरणको लार्ग 
र्सफाररि भएका ४९४ िरिरुी र्ध्ये ४७३ िरिरुी पनुर्निर्ािणका लाभग्राही पष्ट्रहले नै 
कायर् भइसकेको छ र बााँकी १ िरिरुी प्रवर्लकरणका लाभग्राही कायर् भएका र २० 
िरिरुी पनुर्निर्ािणको लाभग्राही कायर् नभएकाहरुलाइि कायिकारी सर्र्र्िबाट 
स्थानान्िरणको लाभग्राहीको साथसाथै पनुर्निर्ािणको सरे्ि लाभग्राही कायर् गनुिपने भएको 
छ । 
 

भौगर्भिक अध्ययनको लार्ग खष्ट्रटएको टोलीबाट पेि हनु आएको र्ार्थ उल्लेश्वखि 
ष्ट्रववरणलाइि जोश्वखर्यिु वस्िीको भौगर्भिक अध्ययन सम्बन्िी उपसर्र्र्िको सिंयोजक 
कायिकारी सदस्य श्री रवुप्रसाद िर्ािको सिंयोजकत्वर्ा बसेको बैठकले स्वीकृर्िका लार्ग 
कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि गनि र्सफाररि गरेको छ ।  

 

र्ार्थ उल्लेख भए बर्ोश्वजर्का िरिरुीलाइि जोश्वखर्यिु वस्िीका लाभग्राही कायर् गनुिपने 
भएको छ । "जोश्वखर्यिु वस्िी पनुस्थािपना िथा स्थानान्िरण सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७३" को दफा ३ उपदफा ४ ले स्थानान्िरणका लाभग्राहीलाइि पनुर्निर्ािणको 
लाभग्राही सरह र्नजी आवास पनुर्निर्ािणका लार्ग अनदुान उपलब्ि गराउने व्यवस्था 
गरेको र "भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण कायिष्ट्रवर्ि (पष्ट्रहलो 
सिंसोिन), २०७३" को दफा ३ उपदफा १ बर्ोश्वजर् कायिकारी सर्र्र्िको र्नणियबाट 
लाभग्राही कायर् गनुिपने भएकाले स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल 
हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

 

र्नणियहरु 

क. सिंलग्न सूची अनसुार ११ श्वजल्लाका ४९४ पररवारलाइि जोश्वखर्यिु वस्िीका 
लाभग्राही कायर् गने। 

ख. र्ार्थ उल्लेश्वखि ४९४ िरिरुी र्ध्ये िरिरुी सभेषतिणर्ा गैह्रलाभग्राहीर्ा परेका २० 
िरिरुी र प्रवलीकरणका लाभग्राहीको रुपर्ा सूचीकृि १ िरिरुी गरी जम्र्ा २१ 
िरिरुीलाइि पनुर्निर्ािणका लाभग्राही कायर् गने । 

३ ष्ट्रवषय: पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाका लार्ग गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी (िेश्रो 
सिंिोिन) कायिष्ट्रवर्ि ,२०७५ स्वीकृि गने सम्बन्िर्ा । 

 

र्नणिय 
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यसै साथ सिंलग्न अनसूुची-२ बर्ोश्वजर्को पनुर्निर्ािण पनुस्थािपनाको लार्ग गैरसरकारी 
सिंस्था पररचालन सम्बन्िी (िेस्रो सिंिोिन) कायिष्ट्रवर्ि ,२०७५ स्वीकृि गने । 

४ ष्ट्रवषय: िार्लर् सिंचालन िथा व्यवस्थापन (पष्ट्रहलो सिंिोि) र्नदेिका ,२०७५ स्वीकृि गने 
सम्बन्िर्ा। 

२०७२ साल बैिाख १२ गिे गएको भकूम्प र त्यस पर्छ ष्ट्रवर्भन्न र्र्र्िर्ा गएको 
पराकम्पको कारण षतिर्िग्रस्ि र्नजी , साविजर्नक, सरकारी , परुािाश्वत्वक सिंरचनाहरु 
र्नर्ािणका लार्ग ष्ट्रवर्भन्न ऐन, र्नयर्, कायिष्ट्रवर्िहरु सिंचालनर्ा आएका छन ् । यस 
सन्दभिर्ा िार्लर् िथा व्यवस्थापन र्नदेश्विका २०७३/०३/१७ गिे स्वीकृि भई 
कायािन्वयनर्ा आएको हो । हाल देि सिंिीय सिंरचनार्ा गएको अवस्थार्ा सरकारी 
सािंगठर्नक सिंरचनाहरु सर्य सापेषति पररवििन भएका छन ्। पनुर्निर्ािण सम्बन्िी कायिलाई 
र्छटो छररिो प्रभावकारी र सरलीकरण बनाउने गरी िोष्ट्रकएको सर्यरै् कायिसम्पन्न गनि 
र्नदेश्विकार्ा रहेका केही प्राविान पररवििन गरी सिंिोिन गनि आवश्यक भएको छ । 
 

र्र्र्ि २०७४/१२/२० र्ा बसेको राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण र्नदेिक सर्र्र्िको 
बैठकले र्ौजदुा कानून एिंव कायिष्ट्रवर्िहरुर्ा आवश्यक सिंिोिन गने भर्न र्नणिय भएको । 
प्रार्िकरणको र्र्र्ि २०७४/१२/२३ गिेको सश्वचवस्िरीय र्नणिय अनसुार र्स्यौदा 
सर्र्र्ि गठन भई उि सर्र्र्िले सिंिोिन सष्ट्रहि प्रर्िवेदन पेि गरेको । 

 

िार्लर् िथा व्यवस्थापन र्नदेश्विका,२०७३ लाई पररर्ाजिन गरी सिंिोिन गदाि 
पनुर्निर्ािणका सन्दभिर्ा हालसम्र् सम्पादन हनु बाष्ट्रक रहेका कार् पररवर्ििि सन्दभि लाई 
सिंवोिनगदै कायि गनि आवश्यक भएको । यसै साथ सिंलग्न ३ (िीन) र्हले ष्ट्रववरण 
सष्ट्रहि र्स्यौदा प्रस्िावको स्वीकृर्ि कायिकारी सर्र्र्िबाट हनुपुने भएकोले स्वीकृर्िका 
लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

र्नणिय 

यसै साथ सिंलग्न अनसूुची-३ बर्ोश्वजर्को िार्लर् िथा व्यवस्थापन (पष्ट्रहलो 
सिंिोिन)र्नदेश्विका, २०७५स्वीकृि गने । 

५ ष्ट्रवषय: २०७४ र्िंर्सर र्सान्िसम्र् वडास्िरर्ा दिाि भएका गनुासोको फछ्यौट गने। 

२०७२ सालको भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि भई र्नजी आवासको षतिर्िको सभेषतिणर्ा पनि नसकी 
ष्ट्रवर्भन्न स्थानीय िहका वडास्िरर्ा गनुासो दिाि गराएका भकूम्प प्रभाष्ट्रवि व्यश्विहरुको 
प्राष्ट्रवर्िक ष्ट्रवश्लषेण गरी लाभग्राही/ गैरलाभग्राही कायर् गनि एविं स्थलगि सभेषतिण र 
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स्थलगि पनुजााँच र्नररषतिण गनि र्सफाररि भएका २५२७ गनुासोको ष्ट्रववरण ियार 
पाररएको छ । उि ष्ट्रववरणर्ा उल्लेख भएका केही गनुासोकिािहरुलाइि 
लाभग्राही/गैरलाभग्राही कायर् गनुिपने एविं पनु:सभेषतिण िथा पनुजााँच र्नररषतिण र केहीका 
अन्यत्र अको बस्न योग्य िर भएकाको हकर्ा स्थानीय िहका प्रर्खु प्रिासष्ट्रकय 
अर्िकृिहरुबाट प्रर्ाश्वणि गराउन ुपने भएको छ । 

इश्वन्जर्नयरहरुबाट MIS र्ा प्राप्त भएका गनुासोहरुको ष्ट्रवश्लषेण ष्ट्रववरणको आिारर्ा र्नजी 
आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण पष्ट्रहलो सिंिोिन (कायिष्ट्रवर्ि), २०७३ को दफा ३ 
(१क) बर्ोश्वजर् लाभग्राही कायर् गनि गदठि केन्रीय गनुासो व्यवस्थापन सर्र्र्िबाट 
पनुर्निर्ािण सम्बन्िी गनुासो व्यवस्थापन कायिष्ट्रवर्िको दफा १२ (३क) बर्ोश्वजर् र्सफाररि 
भएका २८८४७ गनुासोहरु र्ध्ये २६३ गनुासो किािहरुलाई पूणि लाभग्राही, १३९५ 
गनुासोकिािहरुलाई प्रवर्लकरण लाभग्राही ३६१७ जना गनुासो किािको स्थलगि र्नररषतिण 
गने, २२० जनाको अकोस्थानर्ा बस्न योग्य िर भएको, ४६६ जनाको पष्ट्रहले नै 
लाभग्राहीर्ा पररसकेको र २२८८६ जनाको पूवि सभेषतिणको र्नस्सा निं. नभएकोले ि्यािंक 
नभेष्ट्रटएको भनी र्सफाररि भए वर्ोश्वजर् कायिकारी सर्र्र्िबाट र्नणिय भईसकेको ।  

 

सनुवुाई गनि बााँकी गनुासोहरुर्ध्ये MIS पनुरावलोकनबाट प्राप्त भएका ६३२५ 
गनुासोहरुलाई र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण पष्ट्रहलो सिंिोिन (कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७३ को दफा ३ (१क) वर्ोश्वजर् लाभग्राही कायर् गनि गदठि केश्वन्रय गनुासो 
व्यवस्थापन सर्र्र्िबाट पनुर्निर्ािण सम्वन्िी गनुासो व्यवस्थापन कायिष्ट्रवर्िको दफा १२ 
(३क) बर्ोश्वजर् र्सफाररि भएको छ । सर्र्र्िबाट र्सफाररि भएका ६३२५ गनुासोहरु 
र्ध्ये १४५ गनुासोकिािहरुलाई पणुि लाभग्राही,४०० गनुासोकिािहरुको प्रवलीकरण 
लाभग्राही,१९१६ गनुासोकिािलाई स्थलगि र्नररषतिण, ६६ जनाले अको स्थानर्ा वस्न 
योग्य िर भएको, ३१९ जना पष्ट्रहले लाभग्राही भइसकेको र ३४७९ जनाको 
पनु:सवेषतिणको र्नस्सा निं. नभएकोले ि्यािंक नभेष्ट्रटएको भर्न र्सफाररि भएको देश्वखन्छ ।  

 

र्ार्थ उल्लेख भए बर्ोश्वजर् लाभग्राही कायर् गनुि िथा पनुसभेषतिण िथा पनुजााँच र्नररषतिण 
गनुि पने भएको एविं केही गनुासोकिािको स्थानीय िहका प्रर्खु प्रिासष्ट्रकय अर्िकृिबाट 
अको स्थानर्ा बस्न योग्य भएको िर भए नभएको प्रर्ाश्वणि गराउन ुआवश्यक भएको र 
सो र्बषयको र्नणियर्ा कायिकारी सर्र्र्िको स्वीकृर्ि आवश्यक पने भएकोले स्वीकृर्िका 
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लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो ।  

र्नणिय 

िार्लका-१ बर्ोश्वजर् २०७४ र्िंर्सर र्सान्ि सम्र् वडा िहर्ा दिाि भई MIS र्ा प्राप्त 
गनुासोहरुको छानष्ट्रवन गरी प्राप्त ष्ट्रवर्भन्न १२ श्वजल्लाका िार्लकार्ा उल्लेश्वखि ९४ 
गनुासोकिािलाई पनुर्निर्ािण लाभग्राही (Probable Beneficiary) ५१ गनुासोकिािलाई 
सम्भाव्य लाभग्राही, ४०० गनुासोकिािलाई प्रवर्लकरण लाभग्राही कायर् गने र १९१६ 
जना गनुासोकिािको गने, ६६ जनाको अको स्थानर्ा बस्न योग्य िर भएको नभएको 
स्थार्नय िहका प्रर्खु प्रिासष्ट्रकय अर्िकृि बाट प्रर्ाश्वणि गराउने र सोको सहयोग र 
सर्न्वय गनि श्वजल्ला आयोजना कायािन्वय इकाई (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थार्नय 
पूवाििार) लाई र्नदेिन ददने। 

िार्लका-१  
२०७४ र्िंर्सर र्सान्ि सम्र् स्थार्नय िहको वडास्िरर्ा दिाि भएका गनुासाहरुको 

फछ्यौटको ष्ट्रववरण-१ 

र्स. 
निं. श्वजल्ला पनुर्निर्ािण 

लाभग्राही 
सम्भाव्य 
लाभग्राही 

जम्र्ा 
पनुर्निर्ािण 
लाभग्राही 

प्रबली
करण 
लाभग्रा
ही 

HIUP HIOP 
Field 

Verific
ation 

Total 

१ बाग्लङु 0 0 0 0 3 2 0 5 

२ श्वचिवन 64 40 104 117 372 20 0 613 

३ गलु्र्ी 0 1 1 10 51 8 1 71 

४ लर्जङु 0 0 0 39 21 0 0 60 

५ म्याग्दी 18 3 21 102 651 9 0 783 

६ नवलपरासी 4 6 10 25 293 20 18 366 

७ सिंखवुासभा 1 0 1 0 8 0 0 9 

८ सोलखुमु्ब ु 0 0 0 0 0 0 0 0 

९ स्याङ्जा 0 0 0 1 76 5 0 82 

१० िनहुाँ 7 1 8 72 335 0 0 415 

११ कास्की 0 0 0 2 10 0 0 12 

१२ खोटाङ्ग 0 0 0 32 77 2 0 111 

जम्र्ा 94 51 145 400 1916 66 19 2527  
६ ष्ट्रवषय: Educating Nepal नार्क गैरसरकारी सिंस्थाको र्बद्यालय भवन र्नर्ािण गने प्रस्िाव 

स्वीकृि सम्बन्िर्ा। 
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२०७२ को भकुम्प पश्चािको पनुर्निर्ािणको अर्भयानर्ा गैर सरकारी षतिेत्रलाई सिंग्लग्न 
गराउने उदे्धश्यले पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैर सरकारी सिंस्था पररचालन 
सम्बश्वन्ि कायिष्ट्रवर्ि २०७२ प्रचलनर्ा रहेकोछ । यसै कायिष्ट्रवर्िर्ा आिाररि रहेर 
Educating Nepal नार्क राष्ट्रिय गैर सरकारी सिंस्थाबाटर्बद्यालय भवन पनुर्निर्ािण गने 
उदे्धश्यले र्नबेदन प्राप्त भएको छ । र्बद्यालय भवन पनुर्निर्ािण गनि प्राप्त प्रस्िाव स्वीकृि 
गनुि पने भएको छ । पेि हनु आएका पररयोजना प्रस्िावाहरुको र्बवरण अनसूुची- र्ा 
राश्वखएको छ । 

 

प्रस्िाष्ट्रवि पररयोजनाका सम्बन्िर्ा राश्वस्ट्रय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण-केन्रीय आयोजना 
कायािन्वयन इकाई (श्विषतिा) बाट र र्बज्ञ कायिकारी सदस्य डा. श्री चन्र बहादरु शे्रष्ठबाट 
र्र्र्ि २०७५ भार ३१ र्ा र्बद्यालय भवन र्नर्ािण गने प्रस्िाव स्वीकृि हनु र्सफाररि 
भएको छ । 

 

र्बद्यालय भवन पनुर्निर्ािणको लार्ग Educating Nepal नार्क गैर सरकारी सिंस्थाबाट 
प्रकरण १ र्ा उल्लेख भए बर्ोश्वजर्को प्रस्िाव गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बश्वन्ि 
कायिष्ट्रवर्ि २०७२ बर्ोश्वजर् स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा 
देहायको र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 
यसैसाथ सिंग्लग्न अनसूुची-४ बर्ोश्वजर्को Educating Nepal नार्क गैर सरकारी 
सिंस्थाको र्बद्यालय भवन पनुर्निर्ािण गने प्रस्िाव स्वीकृि गने । 

अनसूुची-४ 

क्र.स. 
पररयोजना 
प्रस्िावक 

पररयोजना
को नार् 

पररयोज
नाको 
षतिते्र 

पररयोजना र्बवरण बजेट 
पररयो
जना 
अबर्ि 

क्र.
स 

र्बिालयको 
नार् 

स्थान लषति 

प्रिा
सर्न
क 

कायिक्रर् 
जम्र्ा 
रु. 

१ Educating 

Nepal 

जनकल्याण 
आिारभूि  

र्बद्यालय 
पनुर्निर्ािण 
पररयोजना 

श्विषतिा १ 

 

जनकल्याण 
आिारभूि 
र्बद्यालय 

चौिारा 
सागाचोकगढ़ी ,
र्सन्िुपाल्चोक 

२कोठा 
भवन 

 

०८
% 

९२% 
३३,९
०,००
०/०० 

 

 

२०७
६ 
असार 

  
७ र्बषय: Lions Club International नार्क गैरसरकारी सिंस्थाको र्बद्यालय भवन र्नर्ािण 

गने प्रस्िाव स्वीकृि सम्बन्िर्ा l 
२०७२ को भकुम्प पश्चािको पनुर्निर्ािणको अर्भयानर्ा गैर सरकारी षतिेत्रलाई सिंग्लग्न 
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गराउने उदे्धश्यले पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैर सरकारी सिंस्था पररचालन 
सम्बश्वन्ि कायिष्ट्रवर्ि २०७२ प्रचलनर्ा रहेकोछ । यसै कायिष्ट्रवर्िर्ा आिाररि रहेर Lions 
Club International नार्क राष्ट्रिय गैर सरकारी सिंस्थाबाट र्बद्यालय भवन पनुर्निर्ािण 
गने उदे्धश्यले र्नबेदन प्राप्त भएको छ । र्बद्यालय भवन पनुर्निर्ािण गनि प्राप्त प्रस्िाव 
स्वीकृि गनुि पने भएको छ । पेि हनु आएका पररयोजना प्रस्िावाहरुको र्बवरण अनसूुची 
१ र्ा राश्वखएको छ । 

प्रस्िाष्ट्रवि पररयोजनाका सम्बन्िर्ा राश्वस्ट्रय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण –केन्रीय आयोजना 
कायािन्वयन इकाई (श्विषतिा) बाट र र्बज्ञ कायिकारी सदस्य डा. श्री चन्र बहादरु शे्रष्ठ बाट 
र्र्र्ि २०७५ भार २१ र्ा र्बद्यालय भवन र्नर्ािण गने प्रस्िाव स्वीकृि हनु र्सफाररि 
भएको छ । 

र्बद्यालय भवन पनुर्निर्ािणको लार्ग Lions Club International नार्क गैर सरकारी 
सिंस्थाबाट प्रकरण १ र्ा उल्लेख भए बर्ोश्वजर्को प्रस्िाव गैर सरकारी सिंस्था पररचालन 
सम्बश्वन्ि कायिष्ट्रवर्ि २०७२ बर्ोश्वजर् स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल 
हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

र्नणिय 
यसैसाथ सिंग्लग्न अनसूुची–५ बर्ोश्वजर्को Lions Club International नार्क गैर 
सरकारी सिंस्थाको र्बद्यालय भवन पनुर्निर्ािण गने प्रस्िाव स्वीकृि गने । 

अनसूुची-५ 

क्र. 
स. 

पररयोज
नाप्रस्िा
वक 

पररयोजनाको 
नार् 

पररयो
जना
को 
षतिते्र 

पररयोजना र्बवरण बजेट 

पररयोजना 
अबर्ि 

क्र.
स 

र्बिालयको नार् स्थान लषति 
प्रिासर्न

क 

कायिक्र
र् 

ज
म्र्ा
रु. 

१ Lions 

Club 

Intern

ationa

l 

Disaster 

Relief and 

Reconstructi

on Project  

श्विषतिा १ 

 

श्री आदिि र्ाध्यर्र्क 
र्बद्यालय 
(३,९०,३०,८०३/५३) 

काठर्ाडौँ, 
भरवास 

१२ 
कोठा 
 

 

 

-४%_ 

 

९६  
% 

@
$
,(

*
,$

*
,$

@
$
/&

*
 

 

२०७६ 
चैि  
 

२ ग्रार् सेवा र्ाध्यर्र्क 
र्बद्यालय 
(२,२०,९३,४९४/५४) 

िर्िस्थली, 
काठर्ाडौँ 

८  
कोठा  

३ कार्लका आिारभूि 
र्बद्यालय 
(३,३०.५१,२४७/०४) 

र्भिरी, 
रारे्छाप 

८ कोठा 
र ४ 
कोठा २ 
भवन 

४ बछालादेबी र्ाध्यर्र्क 
र्बद्यालय 
(२,४०,५८,३५५/९७) 

िमु्िािंग, 

र्सन्िुपाल्चो
क 

८ कोठा 

५ श्री ष्ट्रकसानी र्ाध्यर्र्क र्बर्ा, ८ कोठा  
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र्बद्यालय 
(२,०१,२०,६६८/९७) 

म्याग्दी 

६ श्री गलेिर र्ाध्यर्र्क 
र्बद्यालय 
(२,०९,२५,३२४/७९) 

िोरीपानी, 
म्याग्दी 

८ कोठा  

७ अन्नपणुि र्ाध्यर्र्क 
र्बद्यालय 
(१,८१,५७,९३४/४४) 

र्सक्लेस, 

कास्की 
६ कोठा  

८ अर्रज्योर्ि र्ाध्यर्र्क 
र्बद्यालय 
(२,०३,५३,५२८/२८) 

श्वचकि न, 

िनह ु
८ कोठा  

९ भिपरु बहरु्खुी 
क्याम्पस 
(२,२०,९३,४९४/५४) 

दिुपाटी, 
भिपरु 

८ कोठा  

१० कुर्ारी नर्नुा क्याम्पस 
(२,०३,२३,५७२/६८) 

बेलकोटग
ढ़ी, 
नवुाकोट 

८ कोठा  

 
८ र्बषय :The British School नार्क सिंस्थाको र्बद्यालय भवन र्नर्ािण गने प्रस्िाव स्वीकृि 

सम्बन्िर्ाl  

२०७२ को भकुम्प पश्चािको पनुर्निर्ािणको अर्भयानर्ा गैर सरकारी षतिेत्रलाई सिंग्लग्न 
गराउने उदे्धश्यले पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैर सरकारी सिंस्था पररचालन 
सम्बश्वन्ि कायिष्ट्रवर्ि २०७२ प्रचलनर्ा रहेकोछ । यसै कायिष्ट्रवर्िर्ा आिाररि रहेर The 
British School नार्क सिंस्थाबाट र्बद्यालय भवन पनुर्निर्ािण गने उदे्धश्यले र्नबेदन प्राप्त 
भएको छ । र्बद्यालय भवन पनुर्निर्ािण गनि प्राप्त प्रस्िाव स्वीकृि गनुि पने भएको छ । 
पेि हनु आएका पररयोजना प्रस्िावाहरुको र्बवरण अनसूुची ३ र्ा राश्वखएको छ । 

प्रस्िाष्ट्रवि पररयोजनाका सम्बन्िर्ा राश्वस्ट्रय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण-केन्रीय आयोजना 
कायािन्वयन इकाई (श्विषतिा) बाट र र्बज्ञ कायिकारी सदस्य डा. श्री चन्र बहादरु शे्रष्ठ बाट 
र्र्र्ि २०७५ असोज १५ र्ा र्बद्यालय भवन र्नर्ािण गने प्रस्िाव स्वीकृि हनु र्सफाररि 
भएको छ । 

र्बद्यालय भवन पनुर्निर्ािणको लार्ग The British School नार्क सिंस्थाबाट र्ार्थ 
उल्लेख भए बर्ोश्वजर्को प्रस्िाव गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बश्वन्ि कायिष्ट्रवर्ि 
२०७२ बर्ोश्वजर् स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको 
र्नणिय गररयो । 

र्नणिय 
यसै साथ सिंग्लग्न अनसूुची-६ बर्ोश्वजर्को The British School नार्क सिंस्थाको र्बद्यालय 
भवन पनुर्निर्ािण गने प्रस्िाव स्वीकृि गने । 
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अनसूुची—६ 

क्र.
स. 

पररयोजना
प्रस्िावक 

पररयोजना
को नार् 

पररयो
जना
को 
षतिते्र 

पररयोजना र्बवरण बजेट 
पररयोजना 

अबर्ि क्र
.स 

र्बिालयको 
नार् 

स्थान लषति 
प्रिास
र्नक 

कायि
क्रर् 

जम्र्ा रु. 

१ The 

British 

School  

आहालडाडा 
आिारभूि 
र्बद्यालय 
पनुर्निर्ािण 
पररयोजना 

श्विषतिा १ 

 

आहालडाडा 
आिारभूि 
  र्बद्यालय 

र्नलकण्ठ 
२ ,िाददङ्ग 

२ िले 
६   
कोठा 
भवन 

 

० %  १००
%  

१,२२,३०,६
५३/५१    

 

 

२०१९ 
सेप्टेम्बर  
 

 
९ र्बषयः छुट िथा पनुसभेषतिणबाट प्राप्त ष्ट्रववरण ष्ट्रवश्लषेणको आिारर्ा गनुासोकिािलाइि 

लाभग्राही िथा गैरलाभग्राही कायर् गने । 

भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान प्राप्त गनि नसकी गनुासो दिाि 
गराएका भकूम्प प्रभाष्ट्रवि व्यश्विहरुको सम्बन्िर्ा कायिकारी सर्र्र्िको र्नणिय अनसुार 
छुट सभेषतिण र पनु:जााँच र्नररषतिण गरी इश्वन्जर्नयरहरुबाट MIS र्ा प्राप्त भएका 
ि्यािंकहरुको ष्ट्रवश्लषेण गरी लाभग्राही /गैरलाभग्राही कायर् गनि र्सफाररि भएका८१२५ 
गनुासोको ष्ट्रववरण ियार पाररएको छ । उि ष्ट्रववरणर्ा उल्लेख भएका 
गनुासोकिािहरुलाइि लाभग्राही/गैरलाभग्राही कायर् गनुिपने भएको छ ।  

छुट िथा पनुःजााँच सभेषतिण गरी इश्वन्जर्नयरहरुबाट MIS र्ा प्राप्त भएका गनुासोहरुको 
ष्ट्रवश्लषेण ष्ट्रववरणको आिारर्ा कायिकारी सर्र्र्िबाट हालसम्र् कुल ११११७६ गनुासाको 
र्नणिय भईसकेको जसर्ा 42२९४ पूणि लाभग्राही, ३५४५९ प्रवर्लकरण लाभग्राही 
(Retrofitting Beneficiary),28३९४ गैरलाभग्राही कायर् भएको र गनुासोकिािहरु 
र्ध्ये ५०२९ पष्ट्रहले नै लाभग्राहीर्ा पररसकेको देश्वखन्छ । बााँकी रहेका गनुासाहरु र्ध्ये 
र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण पष्ट्रहलो सिंिोिन (कायिष्ट्रवर्ि), २०७३ को दफा 
३ (१क) बर्ोश्वजर् लाभग्राही कायर् गनि गदठि केन्रीय गनुासो व्यवस्थापन सर्र्र्िको 
र्र्र्ि २०७५।०६।१० को बैठकबाट ८१२५ गनुासोकिािहरुको र्नणियका लार्ग 
पनुर्निर्ािण सम्बन्िी गनुासो व्यवस्थापन कायिष्ट्रवर्िको दफा १२ (३क) बर्ोश्वजर् र्सफाररि 
भएको छ। 

र्ार्थ उल्लेख भए बर्ोश्वजर् लाभग्राही िथा गैरलाभग्राही कायर् गनुि आवश्यक भएको र 
सो र्बषयको र्नणियर्ा कायिकारी सर्र्र्िको स्वीकृर्ि आवश्यक पने भएकोले स्वीकृर्िका 
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लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

र्नणिय 

छुट िथा पनुजााँच सवेषतिणबाट प्राप्त ि्यािंकहरुको छानष्ट्रवन गरी प्राप्त ष्ट्रवर्भन्न श्वजल्लाका 
िार्लका-२ र्ा उल्लेश्वखि १२ वटा श्वजल्लाका १८७ गनुासोकिािलाई पनुर्निर्ािण लाभग्राही, 
११३ गनुासोकिािलाई सम्भाव्य लाभग्राही, १९४३ गनुासोकिािलाई प्रवर्लकरण लाभग्राही 
र ५८७९ गनुासोकिािलाई गैरलाभग्राही कायर् गने । 

िार्लका -२  

छुट िथा पनुजााँच सभेषतिणबाट प्राप्त गनुासोको ष्ट्रवश्लषेणबाट प्राप्त ष्ट्रवर्भन्न स्थार्नय िहका 
लाभग्राही िथा गैरलाभग्राहीहरुको ष्ट्रववरण 

र्स.निं 
 

श्वजल्ला 
गाउाँपार्लका  
/नगरपार्लका 

पनुर्निर्ािण 
लाभग्राही 

सम्भाव्य 
लाभग्राही 

जम्र्ा 
पनुर्निर्णि 
लाभग्राही 

प्रबलीकरण 
लाभग्राही 

गैर 
लाभग्राही 

१ भिपरु 
 

0 0 0 १ 0 

२ िाददङ्ग 
 

७ ५ १२ ५३ १४८ 

३ गोरखा 
 

३५ ३२ ६७ ९५ 490 

४ काडर्ाडौं 
 

२ १३ १५ २५ २७७ 

५ काभ्रपेलाञ्चो
क  

४ ७ ११ २४ ४८२ 

६ र्कवानपरु 
 

५७ ११ ६८ ९९८ २२७१ 

७ ओखलढुिंगा 
 

३ २ ५ ६० ० 

८ रारे्छाप 
 

२ ५ ७ १५५ ४४१ 

९ र्सन्िलुी 
 

७३ १५ ८८ ५०५ १४०९ 

१० लर्लिपरु 
 

१ २१ २२ १२ ६५ 

११ नवुाकोट 
 

३ ५ ८ १४ २९६ 

१२ रसवुा 
 

० ० ० १ ० 

जम्र्ा १८७ ११३ ३०३ १९४३ ५८७९  
१० ष्ट्रवषय :झ्याडीटोल एकीकृि र्ाझी वस्िी ष्ट्रवकासको प्रारश्वम्भक योजना स्वीकृर्ि सम्बन्िर्ा। 
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र्सन्िपुाल्चोक श्वजल्ला चौिारा सााँगाचोक गढी नगरपार्लका वडानिं. १४, झ्याडी टोलश्वस्थि 
र्ाझी वस्िीर्ा ििेा श्री फाउण्डेिनको सहयोगर्ा झ्याडीटोल सिुार सर्र्र्ििारा ५६ 
िरिरुी सरे्ट्ने गरी राश्वष् ट्रय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको "एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७४" को दफा ६ को उपदफा (१) बर्ोश्वजर् अविारणा नक्सा र सम्पूणि 
कागजाि सष्ट्रहि एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकासको प्रारश्वम्भक योजना प्रर्िवेदन ियार गरी 
स्वीकृर्िको लार्ग प्रस्िाव पेि भएको छ।  

राश्वष् ट्रय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, जग्गा व्यवस्थापन िथा भौगर्भिक अध्ययन िाखाबाट उि 
प्रस्िाष्ट्रवि स्थानर्ा वस्िी ष्ट्रवकास गनि सरुश्वषतिि रहेको प्रर्िवेदन पेि भएको छ। प्रस्िाष्ट्रवि 
एकीकृि वस्िीर्ा सडकको पहुाँच रहेको छ। वस्िी र्भत्रको सडक, ढल सष्ट्रहिको पूवाििार 
र्नर्ािण गदाि वस्िी बस्नका लार्ग उपयोगी हनुे देश्वखन्छ। वस्िी ५६ वटा प्लटहरु रहने 
साथै सार्दुाष्ट्रयक भवन र खलु्ला षतिेत्र सष्ट्रहि प्रर्िवेदन पेि भएको छ। एकीकृि वस्िी 
ष्ट्रवकास गनि स्थानीयवासी िथा सरोकारवाला र्नकायबाट बारम्बार िाकेिा भइि आएको 
छ। ५६ िरिरुी भकूम्पपीर्डिहरुको लार्ग सेवा सषु्ट्रविायिु वस्िी ष्ट्रवकास हनुे र 
सषु्ट्रविायिु जीवनयापन गने अवसर प्राप् ि हनुेछ।  

 

"एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७४" को दफा ७ बर्ोश्वजर् प्रस्िाष्ट्रवि 
योजनाहरुको स्वीकृर्ि प्रार्िकरणबाट हनुे व्यवस्था भएकोले स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको 
प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

र्नणिय 

र्सन्िपुाल्चोक श्वजल्ला चौिारा सााँगाचोक गढी नगरपार्लका वडानिं. १४, झ्याडीटोल श्वस्थि 
र्ाझी वस्िीर्ा भकूम्पपीर्डि िरपररवारहरुको लार्ग "झ्याडीटोल एकीकृि र्ाझी वस्िी 
ष्ट्रवकास" को प्रारश्वम्भक योजना िजुिर्ा प्रर्िवेदन स्वीकृि गने। 

११ ष्ट्रवषय :फुयालगाउाँ एकीकृि नरू्ना वस्िीष्ट्रवकासको प्रारश्वम्भक योजना स्वीकृर्ि सम्बन्िर्ा । 

ओखलढुङ्गा श्वजल्ला र्ोलङु गाउिंपार्लकावडानिं. ३ फुयाल गाउाँ श्वस्थि फुयाल गाउाँ 
एकीकृि नरू्ना वस्िीिारा १२ िरिरुी सरे्ट्ने गरी राश्वष् ट्रय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको 
"एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७४" को दफा ६ को उपदफा (१) 
बर्ोश्वजर् अविारणा नक्सा र सम्पूणि कागजाि सष्ट्रहि फुयालगाउाँ एकीकृि नरू्ना वस्िी 
ष्ट्रवकासको प्रारश्वम्भक योजना प्रर्िवेदन ियार गरी स्वीकृर्िको लार्ग प्रस्िाव पेि भएको 
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छ। 

राश्वष् ट्रय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, जग्गा व्यवस्थापन िथा भौगर्भिक अध्ययन िाखाबाट उि 
प्रस्िाष्ट्रवि स्थानर्ा वस्िी ष्ट्रवकास गनि सरुश्वषतिि रहेको प्रर्िवेदन पेि भएको छ। प्रस्िाष्ट्रवि 
एकीकृि वस्िीर्ा सडकको पहुाँच रहेको छ। वस्िी र्भत्रको सडक, ढल सष्ट्रहिको पूवाििार 
र्नर्ािण गदाि वस्िी बस्नका लार्ग उपयोगी हनुे देश्वखन्छ। वस्िी र्भत्र ५ आनाका प्लटहरु 
१२ वटा रहने साथै सार्दुाष्ट्रयक भवन र खलु्ला षतिेत्र सष्ट्रहि प्रर्िवेदन पेि भएको छ। 
एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास गनि स्थानीयवासी, जनप्रर्िर्निी र सरोकारवाला र्नकायबाट 
बारम्बार िाकेिा भइि आएको छ। १२ िरिरुी भकूम्पपीर्डिहरुको लार्ग सेवा 
सषु्ट्रविायिु वस्िी ष्ट्रवकास हनुे र सषु्ट्रविायिु जीवनयापन गने अवसर प्राप् ि हनुेछ। 

"एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७४" को दफा ७ बर्ोश्वजर् प्रस्िाष्ट्रवि 
योजनाहरुको स्वीकृर्ि प्रार्िकरणबाट हनुे व्यवस्था भएकोले स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको 
प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 

ओखलढुङ्गा श्वजल्ला र्ोलङु गाउिंपार्लका वडानिं. ३ फुयाल गािंउर्ा भकूम्पपीर्डि 
िरपररवारहरुको लार्ग "फुयालगाउाँ एकीकृि नरू्ना वस्िी ष्ट्रवकास" को प्रारश्वम्भक योजना 
िजुिर्ा प्रर्िवेदन स्वीकृि गने । 

१२ ष्ट्रवषय :सार्दुाष्ट्रयक पनुर्निर्ािण पयिटन प्रविदन पररयोजना)एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास(को 
प्रारश्वम्भक योजना स्वीकृर्ि सम्बन्िर्ा । 

र्सन्िपुाल्चोक श्वजल्ला रे्लम्ची नगरपार्लका वडानिं. १२ र्गरान्चौर श्वस्थि सार्दुाष्ट्रयक 
पनुर्निर्ािण पयिटन प्रविदन पररयोजनािारा १३५ िरिरुी सरे्ट्ने गरी राश्वष् ट्रय पनुर्निर्ािण 
प्रार्िकरणको "एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७४" को दफा ६ को 
उपदफा (१) बर्ोश्वजर् अविारणा नक्सा र सम्पूणि कागजाि सष्ट्रहि एकीकृि वस्िी 
ष्ट्रवकासको प्रारश्वम्भक योजना प्रर्िवेदन ियार गरी स्वीकृर्िको लार्ग प्रस्िाव पेि भएको 
छ। 

राश्वष् ट्रय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, जग्गा व्यवस्थापन िथा भौगर्भिक अध्ययन िाखाबाट उि 
प्रस्िाष्ट्रवि स्थानर्ा वस्िी ष्ट्रवकास गनि सरुश्वषतिि रहेको प्रर्िवेदन पेि भएको छ। प्रस्िाष्ट्रवि 
एकीकृि वस्िीर्ा सडकको पहुाँच रहेको छ। वस्िी र्भत्रको सडक, ढल सष्ट्रहिको पूवाििार 
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र्नर्ािण गदाि वस्िी बस्नका लार्ग उपयोगी हनुे देश्वखन्छ। वस्िी र्भत्र ४ आना देश्वख ६ 
आनाका प्लटहरु १३५ वटा रहने साथै सार्दुाष्ट्रयक भवन र खलु्ला षतिेत्र सष्ट्रहि प्रर्िवेदन 
पेि भएको छ। एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास गनि स्थानीयवासी, जनप्रर्िर्निी र सरोकारवाला 
र्नकायबाट बारम्बार िाकेिा भइि आएको छ। १३५ िरिरुी भकूम्पपीर्डिहरुको लार्ग 
सेवा सषु्ट्रविायिु वस्िी ष्ट्रवकास हनुे र सषु्ट्रविायिु जीवनयापन गने अवसर प्राप् ि हनुेछ। 

 

"एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७४" को दफा ७ बर्ोश्वजर् प्रस्िाष्ट्रवि 
योजनाहरुको स्वीकृर्ि प्रार्िकरणबाट हनुे व्यवस्था भएकोले स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको 
प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

र्नणिय 

र्सन्िपुाल्चोक श्वजल्ला रे्लम्ची नगरपार्लका वडा निं. १२ र्गरान्चौरर्ा भकूम्पपीर्डि 
िरपररवारहरुको लार्ग" सार्दुाष्ट्रयक पनुर्निर्ािण पयिटन प्रविदन पररयोजना (एकीकृि वस्िी 
ष्ट्रवकास)" को प्रारश्वम्भक योजना िजुिर्ा प्रर्िवेदन स्वीकृि गने । 

१३ ष्ट्रवषय : सजृनिील एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकासको प्रारश्वम्भक योजना स्वीकृर्ि सम्बन्िर्ा । 

काठर्ाडौ श्वजल्ला ििंखरापरु नगरपार्लका वडा निं ७ पखुलुाछी श्वस्थि सजृनश्विल एकीकृि 
वस्िी ष्ट्रवकास सर्र्िीिारा १६ िरिरुी सरे्ट्ने गरी राषष््ट्रट्रय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको 
"एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७४ "को दफा ६ को उपदफा  ) १ (
बर्ोश्वजर् अविारणा नक्सा र सम्पूणि कागजाि सष्ट्रहि सजृनश्विल एकीकृि वस्िी 
ष्ट्रवकासको प्रारश्वम्भक योजना प्रर्िवेदन ियार गरी स्वीकृर्िको लार्ग प्रस्िाव पेि भएको 
छ।  

राश्वष् ट्रय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, जग्गा व्यवस्थापन िथा भौगर्भिक अध्ययन िाखाबाट उि 
प्रस्िाष्ट्रवि स्थानर्ा वस्िी ष्ट्रवकास गनि सरुश्वषतिि रहेको प्रर्िवेदन पेि भएको छ। प्रस्िाष्ट्रवि 
एकीकृि वस्िीर्ा सडकको पहुाँच रहेको छ। वस्िी र्भत्रको सडक, ढल सष्ट्रहिको पूवाििार 
र्नर्ािण गदाि वस्िी बस्नका लार्ग उपयोगी हनुे देश्वखन्छ। वस्िी र्भत्र ४ आनाका प्लटहरु 
१६ वटा रहने साथै सार्दुायीक भवन र खलु्ला षतिेत्र सष्ट्रहि प्रर्िवेदन पेि भएको छ। 
एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास गनि स्थानीयवासी, जनप्रर्िर्निी र सरोकारवाला र्नकायबाट 
बारम्बार िाकेिा भइि आएको छ। १६ िरिरुी भकूम्पपीर्डिहरुको लार्ग सेवा 
सषु्ट्रविायिु वस्िी ष्ट्रवकास हनुे र सषु्ट्रविायिु जीवनयापन गने अवसर प्राप् ि हनुेछ। 

"एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७४" को दफा ७ बर्ोश्वजर् प्रस्िाष्ट्रवि 
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योजनाहरुको स्वीकृर्ि प्रार्िकरणबाट हनुे व्यवस्था भएकोले स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको 
प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

र्नणिय 

काठर्ाडौ श्वजल्ला ििंखरापरु नगरपार्लका वडा निं ७ पखुलुाछीर्ा भकूम्पपीर्डि 
िरपररवारहरुको लार्ग "सजृनश्विल एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास" को प्रारश्वम्भक योजना िजुिर्ा 
प्रर्िवेदन स्वीकृि गने । 

१४ ष्ट्रवषय: पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा सूचीकृि गने सम्बन्िर्ा । 
छुट िथा पनुःजााँच सभेषतिण अन्िगिि काभ्रपेलाञ्चोक श्वजल्ला चौरीदेउराली गाउाँपार्लका वडा 
निं. ९ बस्ने लक्ष्र्ीर्ाया कोइरालाको िरको लगि सिंकलन भएकोर्ा MIS अर्भलेख हेदाि 
र्नजको िर पूणि षतिर्ि भएको (ग्रडे ४) र र्नजको िरको सभेषतिण गदाि ठूलोबाब ुबढुाथोकी 
उत्तरदािा रहेको । ठूलोबाब ुबढुाथोकी पष्ट्रहल्यै नै लाभग्राही भैसकेको व्यश्वि भएको र 
ि्याङ्क ष्ट्रवश्लषेण गदाि त्रषु्ट्रटवि र्नजकै पररवारको सदस्य ठानी लक्ष्र्ीर्ाया कोइरालालाइि 
पष्ट्रहल्यै नै लाभग्राही (Already RCB) भैसकेको भनी राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, 
केन्रीय गनुासो व्यवस्थापन सर्र्र्िबाट र्नणिय भएको । चौरीदेउराली गाउाँकायिपार्लकाको 
कायािलयको च.निं. ४६ र्र्र्ि २०७५।०५।१७ को पत्रानसुार र्नजको िर सभेषतिण 
हुाँदाको बखि उत्तरदािाको भरू्र्का र्नवािह गने ठूलोबाब ु बढुाथोकी र लक्ष्र्ीर्ाया 
कोइरालाको िर िथा पररवार सरे्ि फरक-फरक भएको भन्ने र्सफाररि भएको हुाँदा 
र्नजलाइि अलग्गै पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा सूचीकृि गनुिपने भएको । 

भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण कायिष्ट्रवर्ि (पष्ट्रहलो सिंिोिन), 
२०७३ को दफा ३ अनसुार पनुर्निर्ािण एविं प्रबलीकरणका लार्ग गररएको लगि सिंकलन 
कायिक्रर् अन्िगिि सिंकर्लि ि्याङ्क र अनसूुची १ बर्ोश्वजर्को ष्ट्रवश्लषेण, पनुर्निर्ािण र 
पनुस्थािपना सम्बन्िी गनुासो व्यवस्थापन कायिष्ट्रवर्ि, २०७४ बर्ोश्वजर् पनुर्निर्ािण 
लाभग्राहीको लार्ग आवश्यक आिार पूरा भएको र र्नजको र र्नजको पररवारको 
सदस्यको नार्र्ा भकूम्पबाट षतिर्िग्रस्ि भएको िर बाहेक सोही स्थान र अन्यत्र 
बसोबासयोग्य अको िर नभएको हुाँदा पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा सूचीकृि गराउन उपयिु 
भएको ।  

 

प्रकरण १ र्ा उल्लेख भए बर्ोश्वजर् लाभग्राहीर्ा सूचीकृि गनि आवश्यक भएको र सो 
र्बषयर्ा र्नणियकोलार्गकायिकारी सर्र्र्िको स्वीकृर्ि आवश्यक पने भएको िथा 



183 

र्नणिय निं. प्रस्िाव िथा र्नणियको व्यहोरा 

सश्वचवस्िरको र्र्र्ि २०७५।०६।०२ को र्नणियानसुार स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको 
प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

र्नणिय 

छुट िथा पनुजााँच सवेषतिण अनसुार छानष्ट्रवन गरी प्राप्त लक्ष्र्ी र्ाया कोइरालालाइि 
पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा सूचीकृि गने। 

१५ ष्ट्रवषय: प्रबलीकरणबाट पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा पररवििन गने सम्बन्िर्ा । 
िरुु सभेषतिण िथा पनुःसभेषतिणको ि्याङ्कको आिारर्ा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, 

कायिकारी सर्र्र्िको र्नणियानसुार प्रबलीकरण लाभग्राहीर्ा परेका िर र्र्िि/प्रबलीकरणबाट 
िर बस्नयोग्य नहनुे भनी प्राष्ट्रवर्िकबाट भएको प्रर्ाश्वणि कागजाि, वडा सजिर्र्न र्चुलु्का, 
वडास्िरीय गनुासो व्यवस्थापन सर्र्र्िको बैठकको र्ाइन्यूट, सम्बश्वन्िि स्थानीय िहको 
र्सफाररि भएको आिारर्ा ष्ट्रवर्भन्न श्वजल्लाका प्रबलीकरण लाभग्राहीहरुलाइि पनुर्निर्ािण 
सम्बन्िी गनुासो व्यवस्थापन कायिष्ट्रवर्ि, २०७४ को  दफा ९ को उपदफा ५(ञ) अनसुार 
अनसुार प्रबलीकरण लाभग्राहीबाट पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा पररवििन गनि सष्ट्रकने काननुी 
व्यवस्था भएकोले सो अनसुार र्नणिय गनुिपने भएको छ । 

 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, केन्रीय गनुासो व्यवस्थापन सर्र्र्िको र्र्र्ि 
२०७५।०५।१० को बैठकबाट कायिकारी सर्र्र्िको बैठकर्ा स्वीकृर्िको लार्ग 
र्सफाररि भएको िथा हालसम्र् ष्ट्रवर्भन्न श्वजल्लाका ७४ जना प्रबलीकरण लाभग्राहीहरुलाइि 
कायिकारी सर्र्र्िको ष्ट्रवर्भन्न र्र्र्िको र्नणियबाट पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा पररवििन गरर 
सष्ट्रकएको छ । 

पनुर्निर्ािण सम्बन्िी गनुासो व्यवस्थापन कायिष्ट्रवर्ि, २०७४ को  दफा१२ को उपदफा ३ 
(क) र्ा प्रबलीकरणबाट पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा पररवििन गदाि आर्थिक दाष्ट्रयत्व थष्ट्रपने र 
केन्रीय गनुासो व्यवस्थापन सर्र्र्िबाट कायिकारी सर्र्र्िर्ा र्सफाररि गने उल्लेख 
भएकोले स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय 
 गररयो । 
 

र्नणिय 

प्रबलीकरण लाभग्राहीबाट पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा पररवििन गने िार्लका-३ बर्ोश्वजर्का ५ 
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(पााँच) जना प्रबलीकरण लाभग्राहीलाइि पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा पररवििन गने । 

िार्लका-३ 

प्रबलीकरणबाट पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा पररवििन गने ष्ट्रववरण 

क्र.
सिं. 

प्रबलीकरण 
लाभग्राहीको नार्थर 

स्थायी ठेगाना 
सम्झौिा क्रर् 

निं. 
१ नारायण प्रसाद 

सापकोटा 
र्ण्डनदेउपरु नगरपार्लका-७ 
काभ्रपेलाञ्चोक 

R-24-52-8-0-

002 

२ 
सरस्विी ढकाल 

र्ण्डनदेउपरु नगरपार्लका-७ 
काभ्रपेलाञ्चोक 

R-24-52-8-0-

004 

३ 
रुद्ननाथ पराजलुी 

र्ण्डनदेउपरु नगरपार्लका-७ 
काभ्रपेलाञ्चोक 

R-24-52-8-0-

005 

४ 
गणेिबहादरु शे्रष्ठ 

र्ण्डनदेउपरु नगरपार्लका-७ 
काभ्रपेलाञ्चोक 

R-24-52-8-0-

003 

५ बलबहादरु िार्ाङ्ग पााँचखाल नगरपार्लका-१० 
(साष्ट्रवक देवभरू्ी गाष्ट्रवस-८) 
काभ्रपेलाञ्चोक 

R-24-21-8-0-

003 

 
 कायिकारी सर्र्र्िको ११३ औ ँबैठकको र्नणियहरु 

१ र्बषय : ¨एकीकृि बस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७५ स्वीकृर्ि सम्बन्िर्ा ।  

दीििकालीन बसोबासको व्यवस्था गने सन्दभिर्ा प्रष्ट्रक्रयागि सरलिा कायर् गरी 
आवश्यकिा अनसुार िीघ्र जग्गा प्राश्वप् ि लगायिको कायि गरी भकूम्प प्रभाष्ट्रवि 
श्वजल्लाहरुर्ा एकीकृि रुपर्ा जग्गा िथा बस्िी व्यवस्थापन गनि “एकीकृि बस्िी ष्ट्रवकास 
सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७४” सिंचालनर्ा रहेको छ। र्र्र्ि २०७४/१२/१५ को राष्ट्रिय 
पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, कायिकारी सर्र्र्िको वैठकको र्नणियानसुार उि कायिष्ट्रवर्िर्ा जग्गा 
व्यवस्थापन लगायिका ष्ट्रवषयहरु सर्ावेि हनुे गरी आवश्यक पररर्ाजिनका लार्ग 
प्रस्िाव/प्रर्िवेदन पेि गनि कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य श्री रवुप्रसाद िर्ािको सिंयोजकत्वर्ा 
उपसर्र्र्ि गठन भएको र्थयो ।उि उपसर्र्र्िका सिंयोजकबाट पररर्ाजिन सम्बन्िी 
व्यवस्था गने ष्ट्रवषयहरु िेरै भएकोले साष्ट्रवकको कायािष्ट्रवर्िको सट्टा नयााँ कायािष्ट्रवर्ि प्रस्िाव 
पेि भएको छ। 

 

“एकीकृि बस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७५” र्ा जग्गा व्यवस्थापन लगायिका 
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ष्ट्रवषयहरु सरे्िका सम्बन्िी ष्ट्रवर्भन् न र्र्र्िर्ा बसेको वैठक िथा छलफलबाट दफागि 
पररर्ाजिन गरी प्रचार्लि कायािष्ट्रवर्ि खारेज गनि र सो को सट्टा “एकीकृि बस्िी ष्ट्रवकास 
सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७५”प्रस्िाव गररएको छ। 

 

हालको प्रचर्लि “एकीकृि बस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७५” र्ा एकीकृि 
बस्िी ष्ट्रवकासको लार्ग हालको सन्दभि बर्ोश्वजर्का ष्ट्रवषयहरु एविं जग्गा व्यवस्थापन 
लगायिका ष्ट्रवषयहरु सरे्टी सो ष्ट्रवषयहरुलाई सम्बोिन गनिका लार्ग नयााँ प्रस्िाष्ट्रवि 
कायिष्ट्रवर्ि पेि गररएकोलेस्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा 
देहायको र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 

यसैसाथ सिंलग्न “एकीकृि बस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७५” स्वीकृि गने।  
२ ष्ट्रवषयः दोलखाको वोर्सम्पाश्वस्थि जग्गा दिाि एविं वस्िी स्थानान्िरण सम्बन्िर्ा। 

२०७२ साल बैिाख १२ गिे गएको र्बनािकारी भकूम्प र त्यसपर्छ गएका 
पराकम्पनहरुका कारण दोलखा श्वजल्ला साष्ट्रवक ससु्पाषतिर्ावर्ि गा.ष्ट्रव.स. हाल र्भरे्िर 
नगरपार्लका वाडि निं.१ र्ा पने वोर्सम्पा र बरु्ार्ा रहेका वस्िीहरु भौगर्भिक कारणले 
जोश्वखर्र्ा रहेका छन।् जोश्वखर्र्ा रहेका िी वस्िीहरुलाइि स्थानान्िरण गने श्विलश्विलार्ा 
वोर्सम्पाश्वस्थि पानी पोखरी षतिेत्रर्ा एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकासका लार्ग प्रारश्वम्भक एविं ष्ट्रवस्ििृ 
योजना सरे्ि राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृि भइसकेको 
छ। ष्ट्रवस्ििृ योजना स्वीकृर्िका लार्ग पेि हुाँदा स्थानान्िरणका लाभग्राहीको सिंख्या ७८ 
कायर् गरी सोही बर्ोश्वजर् गणना भएको भएिापर्न २०७५/०६/०४ गिेका ददन 
र्भरे्िर न.पा. वडा निं. १ का वडा अध्यषति ष्ट्रवर बहादरु थार्र्को उपश्वस्थिर्ा प्लट 
ष्ट्रविरण गदाि जम्र्ा ५७ जना पररवारले र्न्जरुी गरेकोर्ा 1 पररवारको हकर्ा गनुासो 
दिाि र्नस्सा नम्बर र्ात्र उल्लेख भइि आएको देश्वखन्छ।राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको 
कायिकारी सर्र्र्िबाट र्ात्र स्थानान्िरण एवर् ्पनुर्निर्ािणका लाभग्राही कायर् गनि सष्ट्रकन े
व्यवस्था भएकोर्ा प्रर्ाणीकरण भएका ५६ पररवारका नार्र्ा र्ात्र जग्गा दिाि गनि 
सकीने देश्वखन्छ। अिः सम्बश्वन्िि लाभग्राहीहरुको नार्र्ा दिाि गनि एविं जग्गा दिाि 
सर्र्र्िबाट र्सफाररि भइिआए बर्ोश्वजर्को जग्गाकायिकारी सर्र्र्िर्ा पेिगरी सो सम्बन्िी 
कारवाही अश्वि बढाउन पने भएको छ । 

 

र्ार्थ उल्लेख भए बर्ोश्वजर् वस्िीहरुलाइि स्थानान्िरण गने श्विलश्विलार्ा वोर्सम्पाश्वस्थि 
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पानी पोखरी षतिेत्रर्ा एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकासका लार्ग प्रारश्वम्भक एविं ष्ट्रवस्ििृ योजना सरे्ि 
राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको कायिकारी सर्र्र्िको र्र्र्ि २०७४।०५।२५ र्ा बसेको 
७२ औ ँ बैठकबाट स्वीकृि भइसकेको छ।र्र्र्ि २०७५/०६/०४ का ददन र्भरे्िर 
न.पा. वडा निं. १ का वडा अध्यषति ष्ट्रवर बहादरु थार्र्को उपश्वस्थिीर्ा प्लट ष्ट्रविरण गदाि 
जम्र्ा ५७ पररवारले र्न्जरुी गरेकोर्ा सरु्न थार्र्को सम्बन्िर्ा र्नस्सा नम्बर र्ात्र 
उल्लेख भइि आएकोले प्राप्त ष्ट्रववरण अनसुार र्स.निं.२६ र्ा रहेको सरु्न थार्ीको पल्ट 
निं.२१ को जग्गा बाहेक अन्यका हकर्ा प्रस्िाष्ट्रवि नक्सा अनसुारको जग्गा दिाि गरी 
र्नजी आवास पनुर्निर्ािण सरुु गनुिपने व्यहोरा खलु्न आएको। 

 

र्ार्थ उल्लेख भए बर्ोश्वजर् राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण श्वजल्ला आयोजना कायािलय 
कायािन्वयन इकाइि (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार) को च.निं.५७४ र्र्र्ि 
२०७५/०६/०५ को पत्रसाँग प्राप्त भएको ष्ट्रववरण अनसुारका लाभग्राहीहरुको सिंदभिर्ा 
“भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि व्यश्विको नार्र्ा जग्गा दिाि गने सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२” को 
दफा १२ उपदफा १ बर्ोश्वजर् सरकारी जग्गा सोही कायिष्ट्रवर्िको दफा १५ को उपदफा 
२ ले िोकेको षतिेत्रफलर्ा नबढ्ने गरी सिंलग्न सूची बर्ोश्वजर् ५६ िरिरुी लाभग्राहीहरुको 
नार्र्ा दिाि गनुि पने देश्वखएकाले कायिकारी सर्र्र्िबाट जग्गा दिाि गने र्नणिय गरी सो को 
जानकारी दफा ४ बर्ोश्वजर् गदठि सर्र्र्िलाइि ददन र रश्वजिेिन वापिको दस्िरुको हकर्ा 
सोही कायिष्ट्रवर्िको दफा १४ बर्ोश्वजर् गने गरी कारवाही अश्वि बढाउन पने भएकाले 
स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

 

 

र्नणिय  

दोलखा श्वजल्ला साष्ट्रवक िसु्पा षतिर्ावर्ि गा.ष्ट्रव.स. हाल र्भरे्िर नगरपार्लका वाडि निं.१ 
ष्ट्रक.निं. २१४ बाट फाइल सिंलग्न नापी कायािलय, दोलखाले ियार पारेको नक्सा टे्रसको 
फोटोकपीर्ा (ख) भनी र्श्वन्दरले ओगटेको षतिेत्र र ऐ.ऐ. को ष्ट्रक.निं. २६५ को सोही 
नक्सा टे्रसको फोटोकपीर्ा (ि) भनी छुट् याइएको षतिेत्र बाहेकको जग्गा अनसूुची-१ 
बर्ोश्वजर्को जग्गा ष्ट्रवकास प्लान र २ र्ा उल्लेख गररएको सूची बर्ोश्वजर्का 
लाभग्राहीहरुलाइि िोष्ट्रकएको प्लट दिाि गने र र्नणिय कायािन्वयन गनि जग्गा दिाि सर्र्र्ि 
दोलाखार्ा लेश्वख पठाउन े। 

अनसूुची १ 
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क्र.सिं. नार् सिंझौिा निं 
प्लट 
निं. 

क्र.सिं. नार् सिंझौिा निं 
प्लट 
निं. 

१ श्वजिेन थार्ी २२-५०-१-०-७१ १ २९ होर् बहादरुथार्ी 
२२ -५०-१-०-
८४ ३६ 

२ सरे थार्ी २२ -५०-१-०-१०३  २ ३० लोके थार्ी 
२२ -५०-१-०-
६९ ३७ 

३ 

लक्ष्र्ीथार्ी 
(बाबा काजी 
थार्ी) 

G-२२ -५०-१-०-
०१६ ३ ३१ सूयिबहादरु थार्ी 

२२ -५०-१-०-
८२ ३८ 

४ सबु्बाथार्ी २२ -५०-१-०-८१  ४ ३२ देब बहादरुथार्ी 
२२ -५०-१-०-
९२ ३९ 

५ 

अर्र 
बहादरुथार्र् २२ -५०-१-०-७९  ५ ३३ 

िकु्रबहादरु 
थार्ी )बोर्सम्पा-ख(  

२२ -५०-१-०-
१०२ ४२ 

६ 

कालरु्ानथार्ी 
)ख(  २२ -५०-१-०-९७  ६ ३४ ष्ट्रवष्णभुिथार्ी 

२२ -५०-२-०-
३ ४३ 

७ 

बाल 
कुर्ारथार्ी 

G-२२ -५०-१-०-
०१९ ७ ३५ सन्िबहादरु थार्ी )ग(  

२२ -५०-१-०-
८० ४४ 

८ 

िेरे थार्ी 
(िेर बहादरु 
थार्ी) 

G-२२ -५०-१-०-
०१८ ८ ३६ गोकुलबहादरु थार्ी 

२२ -५०-१-०-
४६ ४५ 

९ 

भवुानबहादरु 
थार्ी २२ -५०-१-०-१०८  ९ ३७ सन्िबहादरु थार्ी )क(  

२२ -५०-१-०-
५६ ३२ 

१० 

गजेन्रििानी
)ष्ट्रविकर्ाि(  

G-२२ -५०-१-०-
००९ ११ ३८ 

चन्रकुर्ारी 
थार्ी )श्रीर्ान चन्र 

कुर्ार थार्ी(  

२२ -५०-१-०-
८७ ४६ 

११ गणेि ििानी २२ -५०-१-०-४४  १२ ३९ अिोक कुर्ारथार्ी 
२२ -५०-१-०-
१०४ ४९ 

१२ 

ज्ञानबहादरु 
थार्ी

)बोर्सम्पा(  २२ -५०-१-०-७२  ४८ ४० 

कुल 
बहादरुथार्ी )बोर्सम्पा-
क(  

२२ -५०-१-०-
८९ ५० 

१३ 

रार् 
बहादरुथार्ी २२ -५०-१-०-७५  ४० ४१ 

र्न 
कुर्ारीथार्ी )सन्िोष(  

२२ -५०-१-०-
१०६ ५२ 

१४ राजन ििानी 
G-२२ -२-२-०-
००१४ १७ ४२ रार् बहादरुथार्ी 

२२ -५०-१-०-
६५ ५३ 

१५ 

सन्िबहादरु 
थार्ी )ख(  २२ -५०-१-०-९३  १९ ४३ 

कुल 
बहादरुथार्ी )बुर्ा-ख(  

२२ -५०-१-०-
६७ ५४ 

१६ 

ज्ञानकृष्णथा
र्ी २२ -५०-१-०-५०  २० ४४ सन्िर्ायाथार्ी 

G-२२ -५०-१-
०-०११  ५५ 

१७ भोला थार्ी २२ -५०-१-०-६४  २२ ४५ 

ररे्ि थार्ी (बोर्सम्पा 
क( 

२२ -५०-१-०-
९५ ५१ 

१८ बिुर्ायाथार्ी २२ -५०-१-०-५१  २३ ४६ र्नर्ायाथार्ी 
G-२२ -५०-१-

०-०१३  ५७ 
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१९ 

सिंर्गिाथार्ी
)र्बजय(  २२ -५०-१-०-५२  २४ ४७ ष्ट्रवश्वच्छकुर्ार थार्ी 

G-२२ -५०-१-
०-१०९  १० 

२० 

दगुािबहादरु 
थार्ी २२ -५०-१-०-६६  २६ ४८ 

गोपालथार्ी )बोर्सम्पा-
ग(  

२२ -५०-१-०-
७४ ४७ 

२१ 

र्भर् 
बहादरुथार्ी २२ -५०-१-०-०२  २७ ४९ राजकुर्ारथार्ी 

२२ -५०-१-०-
७६ १३ 

२२ 

कालरु्ानथार्ी 
)क(  २२ -५०-१-०-९९  २८ ५० िन बहादरुथार्ी 

२२ -५०-१-०-
७३ १८ 

२३ र्र्सनी थार्ी २२ -५०-१-०-७०  २९ ५१ कृष्णबहादरु थार्ी 
२२ -५०-१-०-
७८ ४१ 

२४ चेली थार्ी 
G-२२ -५०-१-०-
०१४ ३० ५२ कुलराजथार्ी 

G-२२ -५०-१-
०-००२  १५ 

२५ कुर्ार थार्ी २२ -५०-१-०-९४  २५ ५३ श्यार्कुर्ार थार्ी 
G-२२ -५०-१-

०-००१  १६ 

२६ 

कणिबहादरु 
थार्ी 

G-२२ -५०-१-०-
०२१ ३१ ५४ र्ान बहादरुथार्ी १५१७५६१ १४ 

२७ 

ष्ट्रहरा 
कुर्ारथार्ी २२ -५०-२-०-१  ३४ ५५ टेक बहादरुथार्ी 

२२ -५०-१-०-
३५ ५६ 

२८ 

िकु्रबहादरु 
थार्ी

)बोर्सम्पा-क(  २२ -५०-१-०-८३  ३५ ५६ 

सन्िोषीथार्ी )श्रीर्ान-
गिंगा बहादरु थार्ी(  

२२ -५०-१-०-
४७ ३३  

३ ष्ट्रवषयः श्वजल्ला स्थानान्िरणका लार्ग सहर्र्ि ददन ेसम्बन्िर्ा । 

िाददङ्ग श्वजल्ला र्नलकण्ठ नगरपार्लका वडा निं.५ िर भइि सोही ठाउाँर्ा बसोबास गरी 
आएका र्नवेदक कृष्ण प्रसाद आचायिको २०७२ सालको भकूम्पर्ा र्नजी आवास षतिर्ि 
हनु गइि र्नजी आवास पनुर्निर्ािणका लार्ग अनदुान सम्झौिा क्रर्ाङ्क ३०-१२-३-०-५३ 
रहेको, अनदुान सम्झौिा गदाि पेि गरेको जग्गा र्नलकण्ठ नगरपार्लका वडा निं.५ ग को 
ष्ट्रकत्ता निं.६०१ हाल सडक ष्ट्रवस्िार गदाि कटानर्ा परी िर र्नर्ािण गनि नर्र्ल्ने भएको 
भर्न वडा सजिर्र्न एविं वडाबाट र्सफाररि सरे्ि प्राप्त हनु आएको,र्नजको नार्र्ा 
काठर्ाडौँ श्वजल्ला वाडभन्ज्याङ्ग ३ ि र्ा रहेको ष्ट्रकत्ता निं. २४० र २५० षतिेत्रफल ०-
३-३-१ र्ा र्नजी आवास पनुर्निर्ािणका लार्ग अनरु्र्ि पाउाँ भनी र्ाग भएको देश्वखन्छ । 
त्यसैगरी र्सन्िपुाल्चोक श्वजल्ला साष्ट्रवक र्सन्िकुोट गा.ष्ट्रव.स. वडा निं. ३ हाल रे्लम्ची 
नगरपार्लका वडा निं.५ बस्ने गिंगा कुर्ारी दाहालले र्नजी आवास र्नर्ािणका लार्ग अनदुान 
सम्झौिा क्रर्ाङ्क २३-६२-३०-४५ भइि र्सन्िकुोट गा.ष्ट्रव.स. वडा निं. ३ ष्ट्रकत्ता निं.४५६ 
को जग्गा उल्लेख गरी अनदुान सम्झौिा गरेको,र्नजको नार्र्ा रहेको दवैु ष्ट्रकत्ताहरु 
क्रर्ि ष्ट्रक.निं. ४५६ र ४५७ र्ध्य पहाडी लोकर्ागिर्ा पनि गइि बााँकी रहेको जग्गा र्भर 
पहरा भएकोले आफ्नै नार्र्ा काठर्ाण्डौँ श्वजल्ला गोकणेिर नगरपार्लका वडा निं.५ श्वस्थि 
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ष्ट्रक.निं.१७१ षतिेत्रफल ११८.८० व.र्ी. र्ा र्नजी आवास र्नर्ािण गनि पाउाँ भनी र्नवेदन 
गरेकोर्ा रे्लम्ची नगरपार्लकाबाट सोही बर्ोश्वजर् स्थानान्िरणका लार्ग र्सफाररि गरेको 
देश्वखन्छ । स्थानान्िरणका लार्ग कायिकारी सर्र्र्िर्ा स्वीकृर्िका लार्ग पेि गनुिपने 
भएको । 

 

र्ार्थ उल्लेख भए बर्ोश्वजर् र्नलकण्ठ नगरपार्लकाको च.निं. ५३६ र रे्लम्ची न.पा.को 
च.निं. ३४९३ बाट प्राप्त र्सफाररि अनसुार कृष्ण प्रसाद आचायिको ष्ट्रक.निं. ६०१ र गिंगा 
कुर्ारी दाहालको ष्ट्रक.निं. ४५६ र्ा रहेको जग्गा सडक र्नर्ािणको क्रर्र्ा कटानर्ा 
परीसम्बश्वन्िि स्थानीय िहले िोकेको र्नजी आवास र्नर्ािणको र्ापदण्ड बर्ोश्वजर्को िर 
र्नर्ािण गनि र्र्ल्ने गरी बााँकी नरहेको र र्नजहरुकै नार्र्ा र्छरे्की श्वजल्लार्ा बसोबास 
योग्य जग्गा भएकोले र्छरे्की श्वजल्लार्ा भएको जग्गार्ा र्नजी आवास र्नर्ािण गररपाउाँ 
भनी र्नजहरुले र्ाग गरेको । 

 

“जोश्वखर्यिु वस्िी स्थानान्िरण िथा पनुस्थािपना सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७३” को दफा ३ 

को उपदफा ४ बर्ोश्वजर् भौगर्भिक अध्ययनबाट जोश्वखर्यिु वस्िी भनी एकीन भएका वस्िीका 
लाभग्राहीको हकर्ा सो श्वजल्ला वा भकूम्प प्रभाष्ट्रवि श्वजल्ला र्ध्ये नश्वजककोश्वजल्लार्ा बसाइि 
सराइि गने प्राविान रहेको िर सडक ष्ट्रवस्िारको क्रर्र्ा बसोबास गरेको स्थानर्ा 
बसोबास गनि योग्य िडेरी नभइि नश्वजकको श्वजल्लार्ा जग्गा भएका र्नवेदकको हकर्ा 
स्थानान्िरण हनु र्र्ल्ने वा नर्र्ल्ने सम्बन्िर्ा उल्लेख नभएकोले यसरी सडक र्नर्ािणका 
कारण सडकर्ा परी बााँकी रहेको आफ्नो जग्गार्ा स्थानीय िहले िोकेको र्ापदण्ड 
बर्ोश्वजर्को िर र्नर्ािण गने अवस्था नभएकाले त्यस्िा लाभग्राहीहरुलाइि पर्न र्छरे्की 
श्वजल्लार्ा र्नजहरुको नार्र्ा भएको जग्गार्ा िर र्नर्ािण गनि स्वीकृर्ि ददाँदा उपयिु हनुे 
भएकोलेस्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय  
गररयो । 

 

र्नणिय 

िाददङ्ग श्वजल्ला र्नलकण्ठ न.पा. वडा.निं. ५ का लाभग्राही कृष्ण प्रसाद आचायिलाइि र्नजको 
नार्र्ा रहेको काठर्ाडौँ श्वजल्ला वाडभन्ज्याङ्ग ३ ि ष्ट्रक.निं. २४० र २५० को ष्ट्रकत्तार्ा 
र र्सन्िपुाल्चोक श्वजल्ला साष्ट्रवक र्सन्िकुोट गा.ष्ट्रव.स. वडा निं. ३ बस्न े लाभग्राही गिंगा 
कुर्ारी दाहाललाइि र्नजको नार्र्ा रहेको काठर्ाडौँ श्वजल्ला गोकणेिर न.पा. वडा निं.५ 
ष्ट्रक.निं. १७१ को ष्ट्रकत्तार्ा र्नजी आवास पनुर्निर्ािणका लार्ग श्वस्वकृिी प्रदान गरी सो को 
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जानकारी सम्बश्वन्िि श्वजल्लाहरुर्ा पठाउने। 
४ ष्ट्रवषय :वारपाक दर्लि वस्िी स्थानान्िरण सम्बन्िर्ा । 

२०७२ साल बैिाख १२ गिे गएको र्बनािकारी भकूम्पको केन्र र्बन्द ु गोरखा 
श्वजल्लाको साष्ट्रवक वारपाक गा.ष्ट्रव.स. को आसपास भएको देश्वखन्छ ।यसै क्रर्र्ा उि 
र्बनािकारी भकूम्पको सम्झनार्ा वारपाक स्र्िृी पाकि  बनाउनका लार्ग र्हार्ष्ट्रहर् 
रािपर्िज्यूबाट २०७३ साल बैिाख १२ गिे श्विलान्यास सरे्ि भइसकेको छ । 
वारपाक, सरु्लकोटर्ा र्नर्ािणािीन भकूम्प स्र्िृी पाकि  िथा सिंग्रहालयको सिंदभिर्ा गोरखा 
श्वजल्लाश्वस्थि श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाइि (िहरी ष्ट्रवकास) बाट प्राप्त भएको 
प्रस्िावर्ा वारपाकश्वस्थि दर्लिवस्िीलाइि सरे्टी श्वजवन्ि पाकि  बनाउने र त्यस पाकि लाइि 
भकूम्प स्र्रृ्ि स्र्ारक पाकि को अर्भन्न अिंगको रुपर्ा बनाउने गरी प्रस्िाव प्राप्त हनु 
आएको।उि प्रस्िाव अनसुार दर्लि वस्िीका ष्ट्रवर्भन्न १४ जग्गािनीको नार्र्ा रहेको 
१६ ष्ट्रकत्ताहरु जम्र्ा षतिेत्रफल ६-८-२-० सरे्टी श्वजवन्ि पाकि को नार्र्ा जग्गा प्राप्ती गरी 
नेपाल सरकारको स्वार्र्त्वर्ा रहेको ष्ट्रकत्ता निं. ८४७, ८४८, र ८४९ को जम्र्ा षतिेत्रफल 
१४-०-०-० बाट ७ रोपनी जग्गा सट्टाभनाि ददन सष्ट्रकने उल्लेख गररएको छ। यसका 
साथै राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणका कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य डा. हरररार् पराजलुीले 
२०७५/०१/२१ र्ा प्रर्खु कायिकारी अर्िकृिसर्षति पेि गनुि भएको प्रर्िवेदनर्ा 
“वारपाकर्ाबन्न लागेको पाकि  िथा सिंग्रहालयर्ा डााँडागााँउ र गैरीगााँउ बीचको जोश्वखर्यिु 
भागलाइि सरे्ि र्र्लाएर पाकि  िथा सिंग्रहालय बनाउन उपयिु हनु,े त्यसो गदाि डााँडागााँउ 
र गैरीगााँउर्ा बस्न चाहनेहरुलाइि सोही ठाउाँर्ा छोडी अन्यलाइि हाल अस्थाइि रुपर्ा 
बसोबास गररआएको सरकारी जग्गा (प्रहरी कायािलय बन्न लागेको ठाउाँ नश्वजक) साने 
गरी प्रष्ट्रक्रया ित्काल अश्वि बढाउन उपयिु देश्वखन्छ” भनी उल्लेख गररएको छ।उि 
ठाउाँर्ा श्वजवन्ि सिंग्रहालय र्नर्ािणगने सम्भावना को सन्दभिर्ा यसप्रार्िकरणको र्र्र्ि 
२०७५/०२/१५ को पत्रानसुार प्रार्िकरणका सहसश्वचवको सिंयोजकत्वर्ा गदठि 
सर्र्र्िले पेि गरेको प्रर्िवेनर्ा सरे्ि स्थानीय बार्सन्दाहरुको सहर्र्ि र सिंलग्निार्ा 
श्वजवन्ि सिंग्रहालय ष्ट्रवकास सम्बन्िी योजना िजुिर्ा गनि उपयिु हनु े राय पेि गरेको 
देश्वखन्छ ।जग्गा प्राप्त गनि कायिकारी सर्र्र्िले श्वस्वकृिी ददनपुने प्राविान भए अनसुार 
श्वस्वकृिीको लार्ग पेि गनुिपने भएको । 
 
र्ार्थ उल्लेख भए बर्ोश्वजर् गोरखा श्वजल्लाको साष्ट्रवक वारपाक गा.ष्ट्रव.स. वडा निं. ५ 
ष्ट्रवर्भन्न १४ व्यश्विहरुका नार्र्ा रहेको दर्लि वस्िीको ६-८-२-० षतिेत्रफल जग्गा 
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श्वजवन्ि पाकि  बनाउनको लार्ग प्राप्त गनि उपयिु हनु े भन्न े गोरखा श्वजल्लाश्वस्थि श्वजल्ला 
आयोजना कायािन्वयन इकाइि (िहरी ष्ट्रवकास)ले प्रस्िाव पेिगरी पठाएको । यसै ष्ट्रवषयर्ा 
यस राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणका कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य डा. हरररार् पराजलुीले पेि 
गरेको प्रर्िवेदनर्ा पाकि  िथा सिंग्रहालय बनाउन डााँडागाउाँ र गैरीगाउाँ ष्ट्रवचको जोश्वखर्यिु 
भागलाइि सरे्ि र्र्लाइि गैरीगाउाँर्ा बस्न चहानेलाइि सोही स्थानर्ा र अन्यलाइि र्नजहरु 
हाल अस्थाइि रुपर्ा बसी आएको सरकारी जग्गार्ा साने प्रष्ट्रक्रया ित्काल अश्वि बढाउन 
उपयिु हनुे भनी उल्लेख भएको देश्वखन्छ । उि ठाउाँर्ा श्वजवन्ि सिंग्रहालय र्नर्ािण 
सिंभावनाको ष्ट्रवषयर्ा प्रार्िकरणको र्र्र्ि २०७५/०२/१५ को पत्रानसुार प्रार्िकरणका 
सहसश्वचवको नेितृ्वर्ा गदठि सर्र्र्िले पेस गरेको प्रर्िवेदनर्ा सम्ि स्थानीय 
वासीन्दाहरुको सहर्र्ि र सिंलग्निार्ा श्वजवन्ि सिंग्रहालय ष्ट्रवकास सम्बन्िी योजना िजुिर्ा 
गनि उपयिु हनुे भनी राय सष्ट्रहि प्रर्िवेदन पेि गरेको छ । 

 

र्ार्थ उल्लेख भए बर्ोश्वजर् भकूम्पवाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािणको लार्ग जग्गा 
प्रार्प्त सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२” को दफा १५ र १६ र्ा वािािद्बारा जग्गा प्राप्तगनि 
सष्ट्रकने एविं जग्गा सट्टा भनािर्ा सरकारी जग्गा ददन सष्ट्रकने व्यवस्था भएको देश्वखन्छ। 
यसरी वािाि द्बारा जग्गा प्राप्त गनि र प्रार्प्त गररने जग्गाको षतिेत्रफलर्ा नबढ्ने गरी 
साविजर्नक प्रयोजनर्ाआउन े जग्गा बाहेकको जग्गा सट्टाभनाि ददने गरी प्रष्ट्रक्रया अश्वि 
बढाउने र्नणियका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

र्नणिय : 

क) सिंलग्न ष्ट्रववरणर्ा उल्लेख भए अनसुार दर्लि वस्िीका ष्ट्रवर्भन्न १४ जग्गािनीको 
नार्र्ा रहेको १६ ष्ट्रकत्ता जग्गाको जम्र्ा षतिेत्रफल ६-८-२-० जग्गा श्वजवन्ि 
पाकि को लार्ग वािािद्बारा प्राप्त गनि स्वीकृर्ि प्रदान गने । 

ख) सिंलग्न ष्ट्रववरणर्ा उल्लेख भए अनसुार साष्ट्रवक वारपाक गा.ष्ट्रव.स. वडा निं. ९ ष्ट्रक.निं. 
८४७ षतिे.फ. ५-०-०-० जग्गा नेपाल सरकार दरौदी जलािार सिंरषतिण कायािलय 
गोरखा ऐ. ऐ. ष्ट्रक.निं. ८४८ षतिे.फ. ५-०-०-० जग्गा नेपाल सरकार श्वजल्ला 
कायािलय कृष्ट्रष िाखा गोरखा र ऐ. ऐ. ष्ट्रक.निं. ८४९ षति.ेफ. ४-०-०-० जग्गा नेपाल 
सरकार पि ुष्ट्रवकास िथा पि ुस्वास््य केन्र गोरखाको नार्र्ा रहेको ष्ट्रकत्ताहरुबाट 
श्वजवन्ि पाकि को लार्ग प्राप्त गररने जग्गाको षतिेत्रफलर्ा नबढ्ने गरी साविजर्नक 
प्रयोजनर्ा आउने जग्गा बाहेकको जग्गा सट्टाभनाि ददने प्रष्ट्रक्रया अश्वि बढाउन े। 

५ ष्ट्रवषय: भकूम्पबाट षतिर्िग्रस्ि श्रीर्हल भवनको सिंरषतिण⁄पनुर्निर्ािण गनेसम्बन्िर्ा ।  

२०७२ साल वैिाख १२ गिेको ष्ट्रवनािकारी भकूम्पबाट राष्ट्रिय एविं ऐर्िहार्सक गौरव र 
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र्हत्वका सम्पदाहरुको षतिर्ि भएसाँगै पलु्चोकश्वस्थि राणा प्रिानर्न्त्री चन्रिम्िेरले बनाउन 
लगाएको चारिलायिु श्रीर्हल भवनको पर्न षतिर्ि भएको कुरा ष्ट्रवददिै छ । ष्ट्रव. स. 
१९८० सालर्ा आफ्नी कान्छी रानी बालकुर्ारीदेवी र पतु्रिय र्दन िम्िेर र ष्ट्रवष्ण ु
िम्िेरका लार्ग बनाउन लगाइएको उि षतिर्िग्रस्ि दरबारको पनुर्निर्ािणका लार्ग 
इश्वञ्जर्नयररङ अध्ययन सिंस्थान, पलु्चोकबाट Drawing, Design र Estimate ियार पाने कायि 
सरे्ि सम्पन्न भैसकेको । 

उि श्रीर्हल भवनको पनुर्निर्ािण गने सम्बन्िर्ा ष्ट्रवर्भन्न चरणर्ा छलफल हुाँदा आएको 
र्नष्कषि बर्ोश्वजर् थप अध्ययनका लार्ग Infrastructure Engineering Research & Consult 

Pvt. Ltd, काठर्ाडौँलाइि श्वजम्र्ा ददइि ियार भएको प्रर्िवेदन प्रस्ििुीकरण भइि ष्ट्रवज्ञहरुले 
ददएको सल्लाह बर्ोश्वजर् Consultant Firm बाट थप पररषतिण सरे्ि गराइएको । उि 
कायिका लार्ग केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाइि (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय 
पूवाििार ज्वागल) लर्लिपरुबाट ष्ट्रवज्ञहरु र परार्ििदािा फर्िहरुसाँग पटकपटक छलफल 
भएको । साथै, र्र्र्ि २०७५।०१।३१ गिे स्थानीय पूवाििार ष्ट्रवकास िथा कृष्ट्रष सडक 
ष्ट्रवभागका र्नर्र्त्त र्हार्नदेिकज्यूको अध्यषतििार्ा ष्ट्रवज्ञहरु सष्ट्रहि सिंयिु रुपर्ा स्थलगि 
भ्रर्ण सरे्ि गरी परार्ििदािाबाट थप परीषतिणभैअध्ययन प्रर्िवेदनहरु सम्बश्वन्िि 
आयोजनार्ा बझुाइसकेको ।  

भकूम्पबाट षतिर्ि पगुेको श्रीर्हल भवनको सिंरषतिण गने सन्दभिर्ा रेक्ट्रोष्ट्रफष्ट्रटङवा पनुर्निर्ािण 
केगरी गनि सष्ट्रकन्छ भन्न ेसम्बन्िर्ा ष्ट्रवर्भन्न चरणर्ा छलफल भइि सो को स्थलगि रुपर्ा 
र्नरीषतिण िथा अवलोकन सरे्ि गररएको । साथै परार्ििदािाबाट अध्ययन गरी प्राप्त 
प्रर्िवदनर्ा श्रीर्हल भवनको Structural integrity कर्जोर रहेको र भवनका केही 
भागहरु र्नकै कर्जोर भएकोले हाल जीणि अवस्थार्ा रहेको सो भवन प्रबलीकरण भन्दा 
पनुर्निर्ािण गनुि यशु्वक्त्तसिंगि हनुे र्नसायको प्रर्िवेदन ियार भएको । नेपाल सरकार 
केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाइि (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार) 
ज्वागल, लर्लिपरुबाट उि भवनको भकूम्प प्रर्िरोिी र्डजाइिन, ड्रइङअनसुार पनुर्निर्ािणको 
प्रष्ट्रक्रया अगार्ड बढाउन र्र्र्ि २०७५।०५।१० र्ा टीप्पणी र्ाफि ि प्रस्िाव लेखी 
आएको र प्रार्िकरणका कायिकारी सर्र्र्िकासदस्य सश्वचवबाट कायिकारी सर्र्र्िर्ा प्रस्िाव 
पेि गनि र्र्र्ि २०७५।०५।२६ र्ा स्वीकृर्ि भए बर्ोश्वजर् पेि भएको प्रस्िाव उपर 
छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । । 

र्नणिय: 

२०७२ साल बैिाख १२ गिे गएको ष्ट्रवनािकारी भकूम्पबाट भश्वत्कएको श्रीर्हल 
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भवनको Structural integrity कर्जोर रहेको र भवनका केही भागहरु र्नकै कर्जोर 
भएकोले सो भवनको प्रबलीकरण भन्दा पनुर्निर्ािण गनुि यशु्वक्त्तसिंगि भएकोले सो भवन 
भत्काइि र्ौर्लक वास्िसु्वरुप कायर् हनुे गरी पनुर्निर्ािण गने।  

६ र्बषय: United Mission to Nepal नार्क गैरसरकारी सिंस्थाको र्बद्यालय भवन र्नर्ािण गने 
प्रस्िाव स्वीकृि सम्बन्िर्ा। 
२०७२ को भकुम्प पश्चािको पनुर्निर्ािणको अर्भयानर्ा गैर सरकारी षतिेत्रलाई सिंग्लग्न 
गराउने उद्देश्यले पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैर सरकारी सिंस्था पररचालन 
सम्बन्िीकायिष्ट्रवर्ि, २०७२ प्रचलनर्ा रहेकोछ ।यसै कायिष्ट्रवर्िर्ा आिाररि रहेर United 

Mission to Nepal नार्क राष्ट्रिय गैर सरकारी सिंस्थाबाट र्बद्यालय भवन पनुर्निर्ािण गने 
उद्देश्यले र्नवेदन प्राप्त भएको छ। र्बद्यालय भवन पनुर्निर्ािण गनि प्राप्त प्रस्िाव स्वीकृि 
गनुि पने भएको छ । 

प्रस्िाष्ट्रवि पररयोजनाका सम्बन्िर्ा राश्वस्ट्रय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण- केन्रीय आयोजना 
कायािन्वयन इकाई (श्विषतिा)बाट र र्बज्ञ कायिकारी सदस्य डा. श्री चन्र बहादरु शे्रष्ठबाट 
र्र्र्ि २०७५ आश्विन १८ र्ा र्बद्यालय भवन र्नर्ािण गने प्रस्िाव स्वीकृि हनु र्सफाररि 
भएको छ । 

र्बद्यालय भवन पनुर्निर्ािणको लार्ग United Mission to Nepalनार्क गैर सरकारी 
सिंस्थाबाट र्ार्थ उल्लेख भए बर्ोश्वजर्को प्रस्िाव गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ बर्ोश्वजर्स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा 
देहायको र्नणिय गररयो । 

र्नणिय: 
यसै साथ सिंलग्न अनसूुची-२ बर्ोश्वजर्को United Mission to Nepal नार्क गैर सरकारी 
सिंस्थाको र्बद्यालय भवन पनुर्निर्ािण गने प्रस्िाव स्वीकृि गने । 

अनसूुची २ 
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र्ा.ष्ट्रव. गा.पा.-५, 

िाददङ्ग 
कोठा २०७७ 

  
७ ष्ट्रवषयः छुट िथा पनुः जााँच सवेषतिण कायि सञ्चालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७५स्वीकृर्ि 

सम्बन्िर्ा। 

र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान लाभग्राहीर्ा सूचीकृि हनु नसकेका भकूम्प पीर्डिहरुले 
लाभग्राही सूचीर्ा सर्ावेि गरी पाउाँ भर्न प्रार्िकरणको प्राविान अनसुार गनुासो दिाि 
गराएका छन ्। यसरी दिाि गररएका गनुासाहरुर्ा िेरैको पष्ट्रहले सिंचार्लि सवेषतिणर्ा छुट 
भएको र केहीको सिंकर्लि ष्ट्रववरण त्रटुीपणुि भएको भन्ने आियका छन ्। यसरी दिाि 
भएका गनुासाहरु केन्रीय सूचना प्रणालीर्ा ल्याई प्राष्ट्रवर्िकहरुबाट थप ष्ट्रवश्लषेण गरी 
केहीलाई लाभग्राहीको रुपर्ा कायिकारी सर्र्र्िबाट र्नणिय भईसकेको छ । िर केही 
गनुासाकिािहरुको ष्ट्रववरण केन्रीय सूचना प्रणालीर्ा पर्न नआएको र सवेषतिणर्ा सरे्ि 
सर्ावेि नभएका कारण एकपटक पनुः स्थलगि रुपर्ा प्राष्ट्रवर्िकहरु पररचालन गरी 
गनुासोकिािहरुको लगि सिंकलन गनि आवश्यक भएकाले भकूम्प प्रभाष्ट्रवि सम्पूणि 
श्वजल्लाहरुर्ा एकैपटक छुट िथा पनुः जााँच सवेषतिण सिंचालन गनुि पने भएकाले त्यसलाई 
व्यवश्वस्थि गनिका लार्ग यो “छुट िथा पनुः जााँच सवेषतिण कायि सञ्चालन सम्बन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७५"  स्वीकृि गरी जारी गनुि पने भएकाले कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि गनुि पने 
। 

 

र्ार्थ उल्लेख भए बर्ोश्वजर् छुट िथा पनुः जााँच सवेषतिण सिंचालनका लार्ग 
सरोकारवालाका ष्ट्रवचर्ा िथा प्रर्खु कायिकारी अर्िकृिज्यूको उपश्वस्थर्िर्ा छुट िथा पनुः 
जााँच सवेषतिण सिंचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७५ र्ा आवश्यक छलफल भएको र र्र्र्ि 
२०७५/०६/०७ को सश्वचवस्िरीय र्नणिय अनसुार गदठि छुट िथा पनुः जााँच सवेषतिण 
सञ्चालन सर्र्र्िको र्र्र्ि २०७५/०७/२७ गिे बसेको बैठकले र्सफाररि सष्ट्रहि 
कायिकारी सर्र्र्ि बैठकर्ा र्नणियाथि पेि गने र्नणिय गरेको । 

र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान लाभग्राहीर्ा सूचीकृि हनुका लार्ग गनुासो दिाि गराएका 
भकूम्प पीर्डिहरुको गनुासो सर्ािानाथि स्थलगि रुपर्ा सञ्चालन गनि लार्गएको छुट िथा 
पनुः जााँच सवेषतिणलाई व्यश्वस्थि ढिंगले सिंचालन गनिका लार्ग यो छुट िथा पनुः जााँच 
सवेषतिण कायि सञ्चालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७५ कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृि गरी 
लागू गनि आवश्यक भएकोले स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा 
देहायको र्नणिय गररयो । 
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र्नणिय 

यसैसाथ सिंलग्न “ छुट िथा पनुः जााँच सवेषतिण कायि सञ्चालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 

२०७५”  स्वीकृि गने । 

८ र्बषयः लाभग्राहीर्ा सूचीकृि गने सम्बन्िर्ा । 
पोखरा लेखनाथ र्हानगरपार्लका वडा निं. १२ श्वस्थि दगुािर्ाया सवेुदीको िर २०७२ 
सालको भकूम्पबाट षतिर्ि भएको र पष्ट्रहलो सभेषतिणर्ा सभे छुट हनु गएको । र्र्र्ि 
२०७४ र्िंर्सर र्सान्िसम्र् दिाि गराउनपुने गनुासो सरे्ि छुट भएको । र्नज अपाङ्गिा 
भएको व्यश्वि भएको िथा र्नजको पर्ि सरे्ि अपाङ्गिा भएको व्यश्वि भएको आिारर्ा 
राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण सश्वचवस्िरको र्र्र्ि २०७५।०४।०९ को र्नणियानसुार 
गनुासो दिाि गरी सभेषतिण गरी पठाउन र्नणिय भएको र सो अनसुार छुट सभेषतिण प्रश्नावली 
र षतिर्ि भएको िरको फोटोहरुको प्रर्िर्लष्ट्रप प्राप्त भइि उि प्रश्नावलीर्ा उल्लेश्वखि ि्याङ्क 
िथा फोटोहरुको अध्ययन ष्ट्रवश्लषेण गदाि र्नज पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा पने देश्वखए अनसुार 
र्नजलाइि पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा सूचीकृि गनुिपने भएको । 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण सश्वचवस्िरको र्र्र्ि २०७५।०६।२५ को र्नणिय अनसुार 
र्नज दगुािर्ाया सवेुदीलाइि पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा सूचीकृि गनि कायिकारी सर्र्र्िर्ा प्रस्िाव 
पेि गनि स्वीकृर्ि भएको । 

 

र्ार्थ उल्लेख भए बर्ोश्वजर् र्नज दगुािर्ाया सवेुदीलाइि पनुर्निर्ािण लाभग्राही कायर् गनुि 
आवश्यक भएको र सो र्बषयको र्नणियर्ा कायिकारी सर्र्र्िको स्वीकृर्ि आवश्यक पने 
भएकोले स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय  
गररयो । 

 

र्नणिय  

र्नज दगुािर्ाया सवेुदीलाइि पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा सूचीकृि गने । 
९ ष्ट्रवषय : “भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजीआवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण (पष्ट्रहलोसिंिोिन) 

कायिष्ट्रवर्ि, २०७३” पररर्ाजिन सम्बन्िर्ा। 
भकूम्पबाट षतिर्िग्रस्ि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण एविं प्रवलीकरणका लार्ग प्रदान गररन े
अनदुानलाई सरल एविं व्यवश्वस्थि बनाउने प्रयोजनका लार्ग “भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी 
आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण कायािष्ट्रवर्ि, २०७३” जारी भएकोर्ा सो कायिष्ट्रवर्िर्ा 
िोष्ट्रकए बर्ोश्वजर् अनदुान ष्ट्रकस्िा र्सफाररिको व्यवस्था लार्ो िथा झन्झष्ट्रटलो भई 
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लाभग्रहीलाई अनदुान ष्ट्रकस्िा प्राप्त गनि िेरै सर्य लाग्ने भएकोले पनुर्निर्ािणको गर्िर्ा 
ढीलाससु्िी भएको भन्ने लाभग्रहीहरुको गनुासो रहेको छ। हाल देि सिंिीय सिंरचनार्ा 
गएको र र्नवािश्वचि स्थानीय सरकार गठन भई नयााँ सिंरचनार्ा कायि सम्पादन भई रहेको 
अवस्थालाई र्ध्यनजर गदै पररवर्ििि सङ्गगठन सिंरचना अनरुुपको व्यवस्थालाई 
सर्सार्ष्ट्रयक गनि, र्नजी आवास पनुर्निर्ािणर्ा स्थानीय िहलाई पर्न श्वजम्रे्वार बनाई 
पनुर्निर्ािण सम्बन्िी कायिलाई रिू गर्िर्ा अगार्ड बढाउन, पनुर्निर्ािणको क्रर्र्ा देश्वखएको 
सर्स्यालाई सर्ािान गनि, भरू्र्ष्ट्रहन भकूम्पपीर्डिहरुलाई पर्न िरबासको व्यवस्था 
र्र्लाउन, भकूम्पबाट षतिर्िग्रस्ि पराम्परागि वस्िीहरुर्ा प्राचीन स्वरुप झल्कने गरी र्नजी 
आवास पनुर्निर्ािणर्ा प्रोत्साहन गनि, प्रचीन वस्िी षतिेत्रर्ा जग्गा अभावका कारणबाट 
बहिुल्ले एविं बहसु्वार्र्त्वको र्नजी आवास र्नर्ािण गनि, एकीकृि वस्िीर्ा जग्गा प्राप्त गने 
भकूम्पपीर्डि लाभग्रहीहरुलाई जग्गा दिािर्ा लाग्ने दोहोरो राजि हटाउन आदद 
र्बषयहरुर्ा सिंिोिन गनुिपने आवश्यकिा भएको छ। 
 
२०७४ साल र्ाि र्ष्ट्रहनार्ा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण र स्थानीय िहका र्नवािश्वचि 
जनप्रर्िर्नर्िहरु बीच भएको अन्िरष्ट्रक्रयार्ा स्थानीय िहले पनुर्निर्ािणका कायिर्ा आफ्नो 
भरू्र्का र्ाग गरेको । राष्ट्रिय ष्ट्रवकास सर्स्या सर्ािान सर्र्र्िको ४१ औ बैठकले पर्न 
र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरणको कायि स्थानीय िहबाट गराउन आवश्यक 
व्यवस्था र्र्लाउन भर्न र्नदेिन ददएको । र्र्र्ि २०७४/१२/२० एविं 
२०७५।०५।२१ र्ा बसेका राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, र्नदेिक सर्र्र्िका 
बैठकहरुले र्नजी आवास पनुर्निर्ािण सम्बन्िी प्रकृयालाई थप सरलीकरण गनि र्ौजदुा 
काननु एविं कायिष्ट्रवर्िहरुर्ा आवश्यक सिंिोिन गने भनी र्नणिय गरेको । 

यसै सन्दभिर्ा “भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७३” लाई पररर्ाजिन गरी सिंिोिन गदाि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरणर्ा 
थप सहजिा हनु सक्ने हदुााँ यसैसाथ सिंलग्न र्स्यौदा प्रस्िाव स्वीकृर्िको लार्ग नेपाल 
सरकार (र्श्वन्त्रपररषद्) सर्षति पेि गने प्रयोजनाथि प्रिानर्न्त्री िथा र्श्वन्त्रपररषद्को 
कायािलय पठाउन स्वीकृर्िको लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको 
र्नणिय गररयो । 

र्नणिय  

यसैसाथ सिंलग्न “भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण (दोस्रो 
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सिंिोिन) कायिष्ट्रवर्ि, २०७५” स्वीकृर्िका लार्ग नेपाल सरकार (र्श्वन्त्रपररषद्) सर्षति पेि 
गने । 

१० ष्ट्रवषय: “र्नजी आवास पनुर्निर्ािणप्राष्ट्रवर्िक र्नरीषतिण (पष्ट्रहलो सिंिोिन) कायिष्ट्रवर्ि, २०७५” 
स्वीकृर्ि सम्बन्िर्ा । 

राश्वष् ट्रय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण अन्िगिि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण प्राष्ट्रवर्िक र्नरीषतिण 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७३ र्ा िोष्ट्रकए बर्ोश्वजर् र्नजी आवासहरुको र्नरीषतिण प्रष्ट्रक्रया लार्ो िथा 
झन्झष्ट्रटलो भई अनदुान ष्ट्रकस्िा प्राप् ि गनि िेरै सर्य लाग्ने भएकाले पनुर्निर्ािणको गर्िर्ा 
ष्ट्रढला ससु्िी भएको भन् ने लाभग्राहीको गनुासो रहेको छ । हाल देि सिंश्विय सिंरचनार्ा 
गएको र र्नवािश्वचि स्थानीय िह स्थापना भई नयााँ सिंरचनार्ा कायि सम्पादन भई रहेको 
अवस्थालाई र्ध्यनजर गदै र्नजी आवास पनुर्निर्ािणर्ा स्थानीय िहहरुलाई पर्न श्वजम्रे्वार 
बनाई र्नजी आवास पनुर्निर्ािण कायिलाई थप र्िव्रिा ददन र्नजी आवास पनुर्निर्ािण 
प्राष्ट्रवर्िक र्नरीषतिण कायिष्ट्रवर्ि, २०७3 सिंिोिन गनुिपने आवश्यकिा भएको छ। 

 

२०७४ साल र्ाि र्ष्ट्रहनार्ा राश्वष् ट्रय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण र स्थानीयिहका र्नवािश्वचि 
जनप्रर्िर्नर्िहरु बीच भएको अन्िरष्ट्रक्रयार्ा स्थानीय िहले पनुर्निर्ािणका कायिर्ा आफ्नो 
भरू्र्का र्ाग गरेको । राश्वष् ट्रय ष्ट्रवकास सर्स्या सर्ािान सर्र्र्िको ४१ औिं बैठकले पर्न 
र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरणको कायि स्थानीय िहबाट गराउन आवश्यक 
व्यवस्था र्र्लाउन भनी र्नदेिन ददएको । र्र्र्ि २०७४।१२।२० गिे बसेको राश्वष् ट्रय 
पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण र्नदेिक सर्र्र्िको बैठकले र्नजी आवास र्नर्ािण सम्बन्िी 
प्रकृयालाई थप सरलीकरण गनि र्ौजदुा काननु एविं कायिष्ट्रवर्िहरुर्ा आवश्यक सिंिोिन 
गने भनी र्नणिय भएको । 

 

यसै सन्दभिर्ा भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवासको लार्ग राश्वष् ट्रय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण 
अन्िगििको प्राष्ट्रवर्िक र्नरीषतिण कायिष्ट्रवर्ि, २०७३ लाई पररर्ाजिन गरी सिंिोिन गदाि 
र्नजी आवासहरुको पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरणर्ा स्थानीय िहलाई श्वजम्रे्वार बनाई 
सहजिापूविक लाभग्राहीसाँग पगु्न सक्ने हुाँदा यसैसाथ सिंलग्न कागजाि बर्ोश्वजर्को 
कायिष्ट्रविी सिंिोिन गनि पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय  

यसै साथ सिंलग्न राश्वष् ट्रय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको “र्नजी आवास पनुर्निर्ािण प्राष्ट्रवर्िक 
र्नरीषतिण (दोस्रो सिंसोिन) कायिष्ट्रवर्ि, 207५”स्वीकृि गने । 
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 कायिकारी सर्र्िको ११४ औ ँबैठकको र्नणियहरु 

१ र्बषय: गनुासो फछ्यौट ष्ट्रववरण सच्याउन ेसम्बन्िर्ा। 
२०७४ र्िंर्सर र्सान्िसम्र् दिाि भएका गनुासोहरुको सम्बोिन गने र्सलर्सलार्ा हाल 
उि गनुासोहरुको पनुरावलोकन (Review) गने कायि भइिरहेको छ । यसै र्सलर्सलार्ा 
कायिकारी सर्र्र्िको र्र्र्ि २०७५।०६।२१ गिेको ११२औिं बैठकबाट स्वीकृि भएको 
र्नणिय निं. ५ को िार्लका-१ र्ा उल्लेश्वखि ि्याङ्कर्ा त्रटुी भएकोले सिंलग्न िार्लका 
बर्ोश्वजर् सिंिोिन गनि कायिकारी सर्र्र्िर्ा प्रस्िाव पेि गनुिपने भएको । 

र्ार्थ उल्लेख भए बर्ोश्वजर्को र्बषय कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको 
प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

र्नणिय 

कायिकारी सर्र्र्िको र्र्र्ि २०७५।०६।२१ गिेको ११२औिं बैठकबाट स्वीकृि भएको 
र्नणिय निं. ५ को िार्लका-१ र्ा उल्लेश्वखि ि्याङ्कलाइि िार्लका-१ बर्ोश्वजर् सिंिोिन  
गने । 

िार्लका-१ 
२०७४ र्िंर्सर र्सान्ि सम्र् स्थार्नय िहको वडास्िरर्ा दिाि भएका गनुासाहरुको 

फछ्यौटको ष्ट्रववरण - १ 

र्स. 

निं. श्वजल्ला Probable 
Beneficiary 

Potential 
Beneficiary 

Total 
RCB 

RTB HIUP 
HIO

P 
Field 

Verification 
Total 

१ बाग्लङु 

0 0 0 0 
3 

2 

0 5 

२ श्वचिवन 

67 40 107 123 
360 

20 

0 610 

३ 
गलु्र्ी 

0 1 1 10 
51 

8 

1 71 

४ लर्जङु 

4 6 10 25 
293 

20 

0 348 

५ म्याग्दी 
1 0 1 0 

8 
0 

0 9 

६ नवलपरासी 
0 0 0 0 

0 
0 

0 0 

७ सिंखवुासभा 
0 0 0 1 

76 
5 

0 82 
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८ सोलखुमु्ब ु

7 1 8 72 
335 

0 

0 415 

९ स्याङ्जा 
0 0 0 2 

10 
0 

0 12 

१० िनहुाँ 
0 0 0 32 

77 
2 

0 111 

११ कास्की 
0 0 0 39 

21 
0 

0 60 

१२ खोटाङ्ग 

18 3 21 102 
651 

9 

18 801 

जम्र्ा 97 51 148 406 1885 66 19 2524 
 

२ र्बषयः पनुर्निर्ािण लाभग्राहीलाई प्रबलीकरण लाभग्राहीर्ा पररवििन गने सम्बन्िर्ा । 
म्याग्दी श्वजल्ला, बेनी नगरपार्लका, वडा निं. १ (साष्ट्रवक रत्नेचौर गा.ष्ट्रव.स.) बस्ने ष्ट्रटका 
बहादरु र्हि सरे्ि ९ जना व्यश्विहरुले नक्कली भकूम्पपीर्डि बनी सरकारी अनदुान र्लइि 
पूणि षतिर्ि भएको भनी झटुो ष्ट्रववरण ददएको िरर्ा नै बस्दै आएको हुाँदा छानष्ट्रवन गरी 
कारवाही गरी पाउाँ भनी यस प्रार्िकरणर्ा उजूरी ददएकोर्ा श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन 
इकाइि (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार), म्याग्दीर्ा छानष्ट्रवन गरी राय 
सष्ट्रहिको प्रर्िवेदन पेि गनि पठाइएको । श्वजल्ला प्रिासन कायािलय, म्याग्दीका सहायक 
प्रर्खु श्वजल्ला अर्िकारी श्री िोभाखर पोखरेलको सिंयोजकत्वर्ा गदठि छानष्ट्रवन सर्र्र्िले 
ददएको प्रर्िवेदनबाट उजूरी परेका िार्लकाबर्ोश्वजर्का पूणि लाभग्राहीलाइि प्रबलीकरण 
लाभग्राहीर्ा पररवििन गने भनी र्र्र्ि २०७५।०४।१६ र्ा र्नणिय भएको भनी श्वजल्ला 
आयोजना कायािन्वयन इकाइि (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार), म्याग्दीलाइि 
सम्बोिन गररएको श्वजल्ला प्रिासन कायािलय, म्याग्दीको च.निं. १७४ र्र्र्ि 
२०७५।०४।१६ को पत्रसष्ट्रहि छानष्ट्रवन प्रर्िवेदनको प्रर्िर्लष्ट्रपसाथ श्वजल्ला आयोजना 
कायािन्वयन इकाइि (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार), म्याग्दीको च.निं. ३३ 
र्र्र्ि २०७५।०५।०५ को प्राप्त भएकोले सो अनसुार कारवाही स्वरुप प्रबलीकरण 
लाभग्राहीर्ा पररवििन गनुिपने भएको । 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण सश्वचवस्िरको र्र्र्ि २०७५।०७।०३ को र्नणिय अनसुार 
छानष्ट्रवन प्रर्िवेदनको आिारर्ा पनुर्निर्ािणर्ा सूचीकृि पनुर्निर्ािण लाभग्राहीहरुलाइि 
प्रबलीकरण लाभग्राहीर्ा पररवििन गनि कायिकारी सर्र्र्िर्ा प्रस्िाव पेि गनि स्वीकृर्ि 
भएको । 

र्ार्थ उल्लेख भए बर्ोश्वजर्को र्बषय कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको 
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प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

र्नणिय 

सिंलग्न िार्लका-२ र्ा उल्लेश्वखि ९ जना पनुर्निर्ािण लाभग्राहीहरुलाइि प्रबलीकरण 
लाभग्राहीर्ा पररवििन गने । 

िार्लका-२ 

पूणि लाभग्राहीबाट प्रबलीकरणर्ा पररवििन गररन ेलाभग्राहीको ष्ट्रववरण 

र्स.निं. नार्थर ठेगाना सम्झौिा क्रर् नम्बर 

१. ष्ट्रटका बहादरु र्हि षतिेत्री बेनी नगरपार्लका-१, म्याग्दी 43-18-1-0-044 

२. कृष्ण बहादरु र्हि बेनी नगरपार्लका-१, म्याग्दी 43-18-1-0-032 

३. बाबरुार् बोगटी बेनी नगरपार्लका-१, म्याग्दी 43-18-1-0-031 

४. बल बहादरु खत्री बेनी नगरपार्लका-६, म्याग्दी 43-18-8-0-028 

५. िलु बहादरु भण्डारी बेनी नगरपार्लका-६, म्याग्दी 43-18-8-0-013 

६. र्सर बहादरु खत्री बेनी नगरपार्लका-६, म्याग्दी 43-18-8-0-016 

७. नारायण जैसी बेनी नगरपार्लका-६, म्याग्दी 43-18-8-0-008 

८. िप्तबहादरु भण्डारी बेनी नगरपार्लका-६, म्याग्दी 43-18-8-0-031 

९. चन्रर्श्वण िर्ाि बेनी नगरपार्लका-६, म्याग्दी 43-18-8-0-023 
 

३ ष्ट्रवषयः स्थानान्िरण सम्बन्िर्ा । 

काभ्रपेलाञ्चोक श्वजल्ला, र्ण्डनदेउपरु नगरपार्लका-१ बस्ने गोकुल प्रसाद ढकालले सीर्ाना 
जोर्डएको र्छरे्की श्वजल्ला भिपरु श्वजल्लार्ा िर र्नर्ािण गरेको । राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण 
प्रार्िकरण, कायिकारी सर्र्र्िको १०८औिं बैठकको र्नणिय निं. २ र्ा "ित्काल नीर्िगि 
व्यवस्था कायर् रहे बर्ोश्वजर् र्र्र्ि २०७४।०१।०५ देश्वख २०७४।०७।२८ सम्र् 
षतिर्िग्रस्ि आवास भएको श्वजल्लाको सम्बश्वन्िि स्थानीय िहको र्सफाररि र्नजी आवास 
पनुर्निर्ािण गने श्वजल्लाको सम्बश्वन्िि स्थानीय िहर्ा दिाि भइि कारवाही िरुु भएका 
लाभग्राहीलाइि अनदुान उपलब्ि गराउने" व्यवस्था उल्लेख भएकोर्ा र्नजको सम्बन्िर्ा 
श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाइि (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार), 
काभ्रपेलाञ्चोकको च.निं. २३५ र्र्र्ि २०७४।०६।३० को स्थानान्िरण सम्बन्िी 
र्सफाररि भएिा पर्न सो र्सफाररि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण गने श्वजल्लाको सम्बश्वन्िि 
स्थानीय िहर्ा दिाि भएको नदेश्वखएको हुाँदा नीर्िगि सर्स्या परेकोले कायिकारी सर्र्र्िर्ा 
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प्रस्िाव पेि गनुिपने भएको । 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण सश्वचवस्िरको र्र्र्ि २०७५।०७।२८ को र्नणिय अनसुार 
र्छरे्की श्वजल्लार्ा स्थानान्िरण गनि कायिकारी सर्र्र्िर्ा प्रस्िाव पेि गनि स्वीकृर्ि  
भएको । 

र्ार्थ उल्लेख भए बर्ोश्वजर्को र्बषय कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको 
प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

र्नणिय  

काभ्रपेलाञ्चोक श्वजल्ला, र्ण्डनदेउपरु नगरपार्लका वडा निं. १ बस्ने लाभग्राही गोकुल प्रसाद 
ढकाललाइि भिपरु श्वजल्लार्ा र्नजी आवास र्नर्ािण गनि स्वीकृर्ि ददन े। 

४ ष्ट्रवषयःHabitat for Humanity Nepal नार्कअन्िरािष्ट्रिय गैर सरकारी सिंस्थाको 
साष्ट्रवकलाभग्राहीलाई जोश्वखर्यिु वगिको लाभग्राही कायर् गने प्रस्िाव स्वीकृि सम्बन्िर्ाl 
२०७२ को भकूम्प पश्चािक्ो पनुर्निर्ािणको अर्भयानर्ा गैर सरकारी षतिते्रलाई सिंलग्न 
गराउने उद्देश्यले पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ प्रचलनर्ा रहेकोछ ।Habitat for Humanity Nepal नार्कअन्िरािष्ट्रिय 
गैर सरकारी सिंस्थालेआफ्ना साष्ट्रवकका लाभग्राही पररवििन गरी जोश्वखर्वगिर्ा परेका 
लाभग्राही पष्ट्रहचान सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७४ बर्ोश्वजर् सूचीकृि १८,५०५ र्ध्येका 
लाभग्राहीहरुलाई स्थायी र्नजी आवास र्नर्ािणर्ा सहयोग गने उद्देश्य अनरुुप र्नवेदन प्राप्त 
भएको छ l र्नजी आवास र्नर्ािणर्ा सहयोग गने उि प्रस्िाव स्वीकृि गनुि पने भएको  

छ ।  

प्रस्िाष्ट्रवि पररयोजनाका सम्बन्िर्ा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणकाकायिकारी सदस्यडा. श्री 
चन्र बहादरु शे्रष्ठबाट र्र्र्ि २०७५ असोज २२ र्ाजोश्वखर्वगिर्ा पने लाभग्राहीको आवास 
र्नर्ािणर्ा सहयोग गनि लाभग्राही पररवििन गने प्रस्िाव स्वीकृि हनु र्सफाररि भएको  
छ । 

लाभग्राही पररवििन गरी जोश्वखर्वगिर्ा परेका लाभग्राहीहरुको र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको 
लार्गHabitat for Humanity Nepal  नार्कगैर सरकारी सिंस्थाबाट र्ार्थ उल्लेख भए 
बर्ोश्वजर्को प्रस्िाव गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ बर्ोश्वजर् 



202 

र्नणिय निं. प्रस्िाव िथा र्नणियको व्यहोरा 

स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

र्नणिय 

यसैसाथ सिंलग्न अनसूुची-१ बर्ोश्वजर्को Habitat for Humanity Nepal नार्कगैर 
सरकारी सिंस्थाकोजोश्वखर्वगिर्ा पने लाभग्राहीको आवास र्नर्ािणर्ा सहयोग गनि लाभग्राही 
पररवििन सम्बन्िी प्रस्िाव स्वीकृि गने । 

अनसूुची-१ 

पररयोजनाप्र
स्िावक 

पररयोजनाको 
नार् 

पररयोजना
को षतिते्र  

पररयोजना ष्ट्रववरण बजेट पररयोजना 
अबर्ि  क्र .स  ष्ट्रक्रयाकलाप स्थान ल

क्ष्य 

Nepal 

Earthquake 
Assistance 

Program 
पररयोजनाको 
बचि वजेटबाट 
व्यहोररने l  

Habitat 

for 

Humanity 

Nepal  

Nepal 

Earthquake 

Assistance 
Program 

र्नजी 
आवास 

१ 

 

जोश्वखर् बगिर्ा 
परेका 
लाभग्राहीहरुला
ई र्नश्वज आवास 
र्नर्ािणर्ा 
सहयोग गने  

पािंचखाल 
नगरपार्लका
, वडा न १ 
र ५, काभ्र े

६७ 
जना  

 

 

 

२०१८ 
र्डसेम्बर 

 

 
५ ष्ट्रवषय : ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािण कायिष्ट्रवर्ि, २०७३” पररर्ाजिन सम्बन्िर्ा 

भकूम्पबाट षतिर्िग्रस्ि ष्ट्रवद्यालयको पनुर्निर्ािण गने प्रयोजनका लार्ग “ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािण 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७३” जारी भएकोर्ा सो कायिष्ट्रवर्िर्ा िोष्ट्रकए बर्ोश्वजर् हाल देि सिंिीय 
सिंरचनार्ा गएको र र्नवािश्वचि स्थानीय सरकार गठन भई नयााँ सिंरचनार्ा कायि सम्पादन 
भई रहेको, साष्ट्रवकका श्वजल्ला श्विषतिा कायािलयहरू खारेज भएकोले ष्ट्रवद्यालय छनोट गने 
र्नकायनै फरक हनुपुने अवस्थालाई र्ध्यनजर गदै पररवर्ििि सङ्गगठन सिंरचना अनरुुपको 
व्यवस्थालाई सर्सार्ष्ट्रयक गनि, श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाइको भरू्र्कार्ा पररवििन 
गनि र अझै श्वजम्रे्वार बनाई पनुर्निर्ािण सम्बन्िी कायिलाई रिू गर्िर्ा अगार्ड बढाउन, 

पनुर्निर्ािणको क्रर्र्ा देश्वखएको सर्स्यालाई सर्ािान गनि, स्थानीय िहहरूलाई ष्ट्रवद्यालय 
पनुर्निर्ािणसाँग सर्न्वय गराउन, आयोजना सर्न्वय सर्र्र्िको सिंरचना नयााँ सिंिीय 
सिंरचनाअनसुार बनाउन, श्वजल्लाहरूबाट पनुर्निर्ािणको प्रगर्ि र सोका आिारर्ा गररने 
भिुानीलाई केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाईको MIS र्ा िालरे्ल र्र्लाउन आदद 
र्बषयहरुर्ा सिंिोिन गनुिपने आवश्यकिा भएको छ । 

राज्यको सिंिीय, प्रदेि िथा स्थानीय िहको सिंगठन नयााँ बर्नसकेको अवस्थार्ा साष्ट्रवकका 
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श्वजल्ला श्विषतिा कायािलयले गने कार्हरू श्वजल्ला श्विषतिा ष्ट्रवकास िथा सर्न्वय इकाईले गने 
व्यवस्था भएकोले र ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािणर्ा स्थानीय िहका पदार्िकारीलाई सरे्ि 
श्वजम्रे्बार बनाउन श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाईका प्रर्खुहरूबाट सझुाव प्राप्त 
भएको । 

यसै सन्दभिर्ा “ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािण कायिष्ट्रवर्ि, २०७३” लाई पररर्ाजिन गरी सिंिोिनले 
ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािण कायिर्ा थप सहजिा हनुसक्ने हुाँदा यसै साथ सिंलग्न र्स्यौदा प्रस्िाव 
स्वीकृर्िको लार्ग नेपाल सरकार (र्श्वन्त्रपररषद्) सर्षति पेि गने प्रयोजनाथि प्रिानर्न्त्री 
िथा र्श्वन्त्रपररषद्को कायािलय पठाउन स्वीकृर्िको लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर 
छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

र्नणिय : 

यसैसाथ सिंलग्न “ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािण (पष्ट्रहलो सिंिोिन) कायिष्ट्रवर्ि, २०७५” स्वीकृिगने । 

६ ष्ट्रवषय:JICA/Community Mobilization Programको कायिषतिते्र र्बस्िार र 
Variationआदेि स्वीकृिको लार्ग र्श्वन्त्रपररषदर्ा प्रस्िाव पठाउन ेसम्बन्िर्ा । 

२०७२ साल बैिाख १२ गिे गएको ष्ट्रवनािकारी र्हाभकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि ३२ 
श्वजल्लाहरुर्ध्ये जापान सरकारको सहयोगर्ा गोरखा र र्सन्िपुाल्चोक श्वजल्लाका ित्कार्लन 
४७ गा.ष्ट्रव.स.हरुर्ा प्राष्ट्रवर्िक सहयोग िथा CommunityMobilizationProgramसञ्चालन 
गनि श्रीOrientalConsultantsGlobalसाँगर्र्र्िApril12, 2017र्ा सम्झौिा गररएको र उि 
सम्झौिाको म्याद March 2021सम्र् रहेको छ । यस आ.ब.२०७५।७६ र्भतै्र र्नजी 
आवास पनुर्निर्ािण कायि सम्पन्न गने नेपाल सरकार, राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको लक्ष्य 
रहेको छ । र्सन्िपुाल्चोक र गोरखा श्वजल्लार्ार्ार्थ उल्लेख भए बर्ोश्वजर्का ४७ 
गा.ष्ट्रव.स. हरुर्ाCommunityMobilizationProgramअत्यन्ि सफल भएको र उि 
गा.ष्ट्रव.स.हरुर्ा िरहरुको पनुर्निर्ािण सम्पन्न दर ७५% रहेको छ भने र्सन्िपुाल्चोक र 
गोरखाका बााँकी साष्ट्रवकका गा.ष्ट्रव.स.हरुर्ा िरहरुको पनुर्निर्ािण सम्पन्न दर ५८% रहेको 
छ । प्रार्िकरणले यस कायिक्रर्लाई अत्यन्ि सफल कायिक्रर्को रुपर्ा र्लएको र 
जापान सरकार सरे्ि यो कायिक्रर् र्सन्िपुाल्चोकका अन्य दािरृ्नकायबाट प्राष्ट्रवर्िक 
सहयोग नपगुेका ३७ साष्ट्रवकका गा.ष्ट्रव.स.थप गरी साष्ट्रवकका ६८ गा.ष्ट्रव.स. र्ा ष्ट्रवस्िार 
गनि सहर्ि भएको छ ।JICANepalबाट प्राप्त सहर्र्ि अनसुार परार्ििदािाको Scope of 
Consultant Services लाइ ष्ट्रवस्िार गने र सो कायि गनि LoanAgreement को] 
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Contingency श्विषिकर्ा भएको रकर्लाई प्रयोग गने गरी Reallocation को सहर्र्िको 
लार्ग श्री अथि र्न्त्रालयर्ा अनरुोि गररएकोर्ा र्र्र्ि २०७५।७।१९ को सश्वचवस्िरीय 
र्नणियानसुार Reallocationगनि सहर्र्ि प्रदान भए बर्ोश्वजर् नेपाल सरकार र जापान 
सरकार बीच Reallocation को सम्झौिा सरे्ि भइसकेको छ । परार्ििदािासाँग र्र्र्ि 
April21, 2017 र्ा NPR 864,835,366.00 (Including Provisional Sumand VAT)र्ा 
सम्झौिा भएकोर्ा हालसम्र् ५ वटा सिंिोिन गररसष्ट्रकएको र हालको प्रस्िाष्ट्रवि लागि 
अनरु्ान अनसुार NPR1,297,074,026.00रहेको छ जनु िरुु सम्झौिा रकर्का ४९.९८५ 
Variation हनु आाँउछ । 

र्ाथी उल्लेख भए बर्ोश्वजर् कायिषतिेत्र ष्ट्रवस्िार गरी Community Mobilization 
Programसञ्चालन गदाि परार्िि सेवाको कायिषतिेत्र, आवश्यकिा, कायिषतिेत्रगि ििि, योग्यिा 
आदद बदल्न ु नपने र यस कार्को लार्ग केही जनिश्विहरु थप गनुिपने हनु्छ जसको 
योग्यिा िथा अनभुव स्वीकृि गरी सोही अनसुार र्ाग गररएको छ । जसबाट सेवाको 
आिारभिु प्रष्ट्रकयार्ा पररवििन नहनुे देश्वखन्छ ।  

हालको प्रस्िाव अनसुार Variationगदाि िरुु सम्झौिा रकर्र्ा NPR432,238,660.00 थप 
हनु आाँउछ िर पर्छल्लो सिंिोर्िि लागि रकर्र्ा NPR302,957,212.00 थप हनुे  
देश्वखन्छ । Community Mobilization Program सञ्चालन गनि श्री Oriental Consultant 
Globalसाँग भएको सम्झौिा अनसुारको म्याद March 2021 सम्र् रहेकोर्ा नेपाल 
सरकार, राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणले िोकेको सर्यसीर्ालाई र्ध्यनजर गरी 
March2020 सम्र् र्ात्रWork Schedule रहने गरी प्रस्िाव गररएबाट एक बषिको लागि 
NPR121,001,427.00 कर् हनु,े पर्छल्लो सिंिोर्िि लागि रकर् NPR 994,116,814.00 
लाई सरे्ि आिार र्ान्दा हालको प्रस्िाष्ट्रवि लागि अनरु्ानर्ा खदु NPR302,957,212.00 
र्ात्र बषृ्ट्रद्ध हनुे दश्वखन्छ । 

र्ार्थ उल्लेख भए बर्ोश्वजर् र्नजी आवास पनुर्निर्ािण कायिको लार्ग प्राष्ट्रवर्िक सहयोग 
उपलब्ि गराउन उि कायिक्रर् अत्यन्ि प्रभावकारी भएको र िोष्ट्रकएको सर्यसीर्ार्भत्र 
पनुर्निर्ािण कायि सम्पन्न गराउन परार्ििदािाको कायिषतिेत्र ष्ट्रवस्िार गनि उपयिु हनुे 
देश्वखन्छ । कायिषतिेत्र ष्ट्रवस्िार गदाि परार्ििदािाको लागि रकर्र्ा बषृ्ट्रद्ध हनुे भएकोले 
साबिजर्नक खररद ऐन, २०६३ र र्नयर्ावली, २०६४ र्ा भएको प्राविान बर्ोश्वजर् 
प्रस्िाव गररए अनसुारका Variation स्वीकृि गनिका  लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर 
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छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

र्नणिय : 

क. जापान सरकारको सहयोगर्ा सञ्चार्लि Community Mobilization Program 

र्सन्िपुाल्चोक श्वजल्लाका अन्य दािरृ्नकायबाट प्राष्ट्रवर्िक सहयोग नपगुेका ३७ 
साष्ट्रवकका गा.ष्ट्रव.स.थप गरी साष्ट्रवकका ६८ गा.ष्ट्रव.स. र्ा ष्ट्रवस्िार गने गरी 
परार्ििदािा श्री Oriental Consultants Global को कायिषतिेत्र ष्ट्रवस्िार गने र िरुु 
सम्झौिा अविी March,2021सम्र् रहेकोर्ा एक वषि िटाईMarch2020 सम्र् कायर् 
गने । 

ख. परार्ििदािा श्री Oriental Consultant sGlobalको कायि षतिेत्र ष्ट्रवस्िार गररए बर्ोश्वजर् 
लागि रकर् बषृ्ट्रद्ध भएबाट खदु लागि रकर् NPR1,297,074,026.00 हनु आउन े
भएको छ जनु िरुु सम्झौिा रकर्को ४९.९८५ Variation हनु आउने भएकोले 
साबिजर्नक खररद ऐनको दफा ५४ को उप दफा १(ङ) बर्ोश्वजर् नेपाल सरकार, 

र्श्वन्त्रपररषद्र्ा स्वीकृर्िको लार्ग प्रस्िाव पठाउने । 

७ र्नणिय : 

क. राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणका कायिकारी सर्र्र्िका सदस्यहरुको सिंयोजकत्वर्ा र्र्र्ि 
२०७५।०८।२१ गिेदेश्वख ३२ वटै श्वजल्लाहरुर्ा अर्भरू्खी कायिक्रर् र सर्ीषतिा 
गोष्ठी सिंचालन गने र्नणिय गररयो । 

ख. राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको स्थापना ददवस ष्ट्रवर्भन्न कायिक्रर् सष्ट्रहि केन्रर्ा पौष 
१०, ११ र १२ गिे र श्वजल्लार्ा पौष १२ गिे र्नाउने र्नणिय गररयो । 

ग. र्नजी आवास प्रबलीकरण (Retrofitting) का लार्ग अनदुान रकर् रु. १ लाख र्ात्र 
व्यवस्था भएकोर्ा लाभग्राहीहरुले प्रबलीकरण िफि  आकष्ट्रषिि हनु नसकी प्रबलीकरण 
कायि ज्यादै न्यून प्रगर्ि भएको देश्वखएकोले थप रु. १ लाख अनदुान व्यवस्था गरी 
प्रवलीकरण िफि  कूल रु. २ लाख अनदुान रकर् कायर् गनिका लार्ग श्री अथि 
र्न्त्रालयर्ा सहर्र्िको लार्ग पठाउने र्नणिय गररयो। 

८  
 कायिकारी सर्र्र्िको ११५ औ ँबैठकको र्नणियहरु 
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१ र्बषयः छुट िथा पनुसिभेषतिणबाट प्राप्त ष्ट्रववरण ष्ट्रवश्लषेणको आिारर्ा गनुासोकिािलाइि 
लाभग्राही िथा गैरलाभग्राही कायर् गने सम्बन्िर्ा । 
भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान प्राप्त गनि नसकी गनुासो दिाि 
गराएका भकूम्प प्रभाष्ट्रवि व्यश्विहरुको सम्बन्िर्ा छुट िथा पनु:जााँच सभेषतिणबाट प्राप्त र 
इश्वन्जर्नयरहरुबाट ष्ट्रवश्लषेण भइि MIS र्ाफि ि प्राप्त भएका ि्यािंकहरुको आिारर्ा 
लाभग्राही/गैरलाभग्राही कायर् गनि र्सफाररि भएका 1,642 गनुासोको ष्ट्रववरण ियार 
पाररएको छ । उि ष्ट्रववरणर्ा उल्लेख भएका गनुासोकिािहरुलाइि लाभग्राही/गैरलाभग्राही 
कायर् गनुिपने भएको छ । 

 

भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण कायिष्ट्रवर्ि (पष्ट्रहलो सिंिोिन), 
२०७३ को दफा ३ (१क) बर्ोश्वजर् लाभग्राही कायर् गनि गदठि केन्रीय गनुासो 
व्यवस्थापन सर्र्र्िबाट 1642 गनुासोकिािहरुको र्नणियका लार्ग ऐ. कायिष्ट्रवर्िको दफा 
१२ (३क) बर्ोश्वजर् र्सफाररि भएको छ । कायिकारी सर्र्र्िबाट हालसम्र् कुल 
1,19,301 गनुासाको र्नणिय भईसकेको जसर्ा 42,597 पूणि लाभग्राही, 37,402 
प्रबलीकरण लाभग्राही, 34,273 गैरलाभग्राही कायर् भएको र ऐ. कायिष्ट्रवर्िको दफा ३ 
(१क) बर्ोश्वजर् लाभग्राही कायर् गनि गदठि केन्रीय गनुासो व्यवस्थापन सर्र्र्िको र्र्र्ि 
२०७५।०८।२४ को बैठकबाट १,६४२ गनुासोकिािहरुको र्नणियका लार्ग पनुर्निर्ािण 
सम्बन्िी गनुासो व्यवस्थापन कायिष्ट्रवर्िको दफा १२ (३क) बर्ोश्वजर् र्सफाररि भएको 
छ। 

 

र्ार्थ उल्लेख भए बर्ोश्वजर् लाभग्राही िथा गैरलाभग्राही कायर् गनुि आवश्यक भएको र 
सो र्बषयकायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा 
देहायको र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 

छुट िथा पनुजााँच सवेषतिणबाट प्राप्त ि्यािंकहरुको ष्ट्रवश्लषेणबाट प्राप्त िार्लका-१ र्ा 
उल्लेश्वखि ११ वटा श्वजल्लाका ३२ गनुासोकिािलाई पनुर्निर्ािण लाभग्राही, ११० 
गनुासोकिािलाई सम्भाव्य लाभग्राही, ६३५ गनुासोकिािलाई प्रबलीकरण लाभग्राही र ८६५ 
गनुासोकिािलाई गैरलाभग्राही कायर् गने । 

िार्लका-१ 

छुट िथा पनुजााँच सभेषतिणबाट प्राप्त गनुासोको ष्ट्रवश्लषेणबाट प्राप्त लाभग्राही/गैरलाभग्राहीहरुको 



207 

र्नणिय निं. प्रस्िाव िथा र्नणियको व्यहोरा 

ष्ट्रववरण 

र्स.निं. श्वजल्ला गाउाँपार्लका/ 

नगरपार्लका 
पनुर्निर्ािण 
लाभग्राही 

सम्भाव्य 
लाभग्राही 

जम्र्ा 
पनुर्निर्ािण 
लाभग्राही 

प्रबली
करण 
लाभ
ग्राही 

गैरलाभग्राही 

१. भिपरु 
 

० ० ० ० १ 

२. िाददङ्ग 
 

११ ७७ ८८ १६१ ३६ 

३. दोलखा  १ ० १ १ २ 

४. गोरखा 
 

० ० ० ० ३ 

५. काडर्ाडौं 
 

० १ १ ३३ ७ 

६. काभ्रपेलाञ्चोक 
 

० ० ० २ २ 

७. र्कवानपरु 
 

११ १ १२ २२५ ६२३ 

८. नवुाकोट  ३ १४ १७ २३ ० 

९. ओखलढुिंगा  ५ १७ २२ १५० ३ 

१०. रारे्छाप  १ ० १ ० ० 

११. र्सन्िलुी  ० ० ० ४० १८८ 
जम्र्ा 32 110 142 635 865  

२ र्बषयः नवुाकोट श्वजल्ला, पञ्चकन्या गा.पा. वडा निं. ३,४ र ९ का गनुासोकिािलाइि लाभग्राही 
िथा गैरलाभग्राही कायर् गने। 

यस प्रार्िकरणबाट भकूम्पबाट अर्ि प्रभाष्ट्रवि १४ श्वजल्लार्ा भएको िरुु सभेषतिणबाट 
लाभग्राहीर्ा नपने व्यश्विहरुलाइि गनुासो दिाि गने व्यवस्था र्र्लाइए अनसुार ठूलो 
सिंख्यार्ा गनुासोहरु दिाि  भएको । यसरी दिाि भएका गनुासोकिािहरुको ि्याङ्कको 
पनुरावलोकन (Review) गने र्सलर्सलार्ा MIS को Database र्ा केही गनुासोकिािहरुको 
Others उल्लेख भइि केन्रीय गनुासो व्यवस्थापन सर्र्र्िबाट स्थानीयस्िरबाट सर्ािान गने 
वगिर्ा राख् न े र्नणिय भएकोर्ा त्यसबाट र्नजहरुको सम्बन्िर्ा हालसम्र् कुनै सर्ािान 
र्नस्कन नसकेको । उि गनुासोहरुको सम्बोिन गनिको लार्ग केन्रीय गनुासो 
व्यवस्थापन सर्र्र्िको र्र्र्ि २०७५।०८।०६ को बैठकको र्नणियानसुार पनुःि्याङ्कको 
पनुरावलोकन गरी पेि गनि िोष्ट्रकएअनसुार नवुाकोट श्वजल्ला, पञ्चकन्या गाउाँपार्लका वडा 
निं. १ (साष्ट्रवक चौिडा गा.ष्ट्रव.स. वडा निं. ३, ४ र ९) अन्िगििका गनुासोकिािहरुको 
ि्याङ्क ष्ट्रवश्लषेण भइि सूचना व्यवस्थापन िाखाबाट प्राप्त िार्लका बर्ोश्वजर् 
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गनुासोकिािहरुलाइि लाभग्राही/गैरलाभग्राही कायर् गनुिपने भएको छ । 

 

भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण कायिष्ट्रवर्ि (पष्ट्रहलो सिंिोिन), 
२०७३ को दफा ३ (१क) बर्ोश्वजर् लाभग्राही कायर् गनि गदठि केन्रीय गनुासो 
व्यवस्थापन सर्र्र्िबाट ५१ गनुासोकिािहरुको र्नणियका लार्ग ऐ. कायिष्ट्रवर्िको दफा १२ 
(३क) बर्ोश्वजर् र्सफाररि भएको छ । कायिकारी सर्र्र्िबाट हालसम्र् कूल 
1,19,301 गनुासाको र्नणिय भईसकेको जसर्ा 42,597 पूणि लाभग्राही, 37,402 
प्रबलीकरण लाभग्राही, 34,273 गैरलाभग्राही कायर् भएको र ऐ. कायिष्ट्रवर्िको दफा ३ 
(१क) बर्ोश्वजर् लाभग्राही कायर् गनि गदठि केन्रीय गनुासो व्यवस्थापन सर्र्र्िको र्र्र्ि 
२०७५।०८।२४ को बैठकबाट ४८ गनुासोकिािहरुको र्नणियका लार्ग पनुर्निर्ािण 
सम्बन्िी गनुासो व्यवस्थापन कायिष्ट्रवर्िको दफा १२ (३क) बर्ोश्वजर् र्सफाररि भएको  

छ । 

 

र्ार्थ उल्लेख भए बर्ोश्वजर् लाभग्राही िथा गैरलाभग्राही कायर् गनुि आवश्यक भएको र 
सो र्बषयकायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा 
देहायको र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 

MIS ष्ट्रवश्लषेणबाट प्राप्तिार्लका-२ र्ा उल्लेश्वखि ३८ गनुासोकिािलाई सम्भाव्य लाभग्राही र 
१० गनुासोकिािलाई गैरलाभग्राही कायर् गने । 

िार्लका-२ 

श्वजल्ला गाउाँपार्लका/नगरपार्लका 
Potential 
Beneficiary 

Non-
Beneficiary 

नवुाकोट पञ्चकन्या गाउाँपार्लका ३८ १०  
३ र्बषयः २०७४ र्िंर्सर र्सान्िसम्र् दिाि भएका गनुासो फछयौट गने सम्बन्िर्ा । 

भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान प्राप्त गनि नसकी गनुासो दिाि 
गराएका भकूम्प प्रभाष्ट्रवि व्यश्विहरुको सम्बन्िर्ा इश्वन्जर्नयरहरुबाट MIS र्ा 
पनुरावलोकन (Review) भइि सूचना व्यवस्थापन िाखार्ाफि ि प्राप्त भएका ि्यािंकहरुको 
आिारर्ा लाभग्राही/गैरलाभग्राही कायर् गनि र्सफाररि भएका गनुासोकिािहरुलाइि 
लाभग्राही/गैरलाभग्राही कायर् गनुिपने भएको छ । 

 



209 

र्नणिय निं. प्रस्िाव िथा र्नणियको व्यहोरा 

भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण कायिष्ट्रवर्ि (पष्ट्रहलो सिंिोिन), 
२०७३ को दफा ३ (१क) बर्ोश्वजर् लाभग्राही कायर् गनि गदठि केन्रीय गनुासो 
व्यवस्थापन सर्र्र्िबाट 10,400 गनुासोकिािहरुको र्नणियका लार्ग ऐ. कायिष्ट्रवर्िको 
दफा १२ (३क) बर्ोश्वजर् र्सफाररि भएको छ । कायिकारी सर्र्र्िबाट २०७४ साल 
र्िंर्सर र्सान्िसम्र् गनुासो दिाि गरेका गनुासोकिािहरु र्ध्ये हालसम्र् कूल ३५,१६७ 
गनुासाको र्नणिय भईसकेको जसर्ा ४११ पूणि लाभग्राही, १,८०१ प्रबलीकरण लाभग्राही, 
३,६३६ जनाको स्थलगि र्नरीषतिण गने, २८६ जनाको अको स्थानर्ा बस्नयोग्य िर 
भएको, ६५४ जना पष्ट्रहले नै ष्ट्रवर्भन्न लाभग्राहीर्ा सूचीकृि भइसकेको। 

 

र्ार्थउल्लेख भए बर्ोश्वजर् लाभग्राही िथा गैरलाभग्राही कायर् गनुि आवश्यक भएको र 
सो र्बषय कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा 
देहायको र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 

२०७४ साल र्िंर्सर र्सान्िसम्र् गनुासो दिाि गरेका गनुासोकिािहरुको ि्यािंकहरुको 
पनुरावलोकन (Review) प्राप्त िार्लका-३ र्ा उल्लेश्वखि २२ वटा श्वजल्लाका 331 
गनुासोकिािलाई पनुर्निर्ािण लाभग्राही, 2,180 गनुासोकिािलाई सम्भाव्य लाभग्राही, 1,426 
जनालाइि प्रबलीकरण लाभग्राही र ८४५ जनाको अको स्थानर्ा बस्नयोग्य िर भए 
नभएको स्थानीय िहका प्रर्खु प्रिासकीय अर्िकृिबाट प्रर्ाश्वणि गराउने र सोको सहयोग 
र सर्न्वय गनि श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाइि (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय 
पूवाििार) लाइि र्नदेिन ददने । 

िार्लका-३ 

२०७४ र्िंर्सर र्सान्ि सम्र् स्थानीय िहको वडास्िरर्ा दिाि भएका गनुासाहरुको 
फछ्यौटको ष्ट्रववरण 

र्स.निं. श्वजल्ला पनुर्निर्ािण 
लाभग्राही 

सम्भाव्य 
लाभग्राही 

जम्र्ा 
पनुर्नि
र्ािण 
लाभग्रा
ही 

प्रबली
करण 
लाभग्रा
ही 

HIUP 
HIO

P 

स्थलगि 
र्नरीषतिण 

1.  बाग्लङु ० ० ० ० 5 0 ० 
2.  भिपरु 2 ९१ ९5 ० 24 58 ० 
3.  भोजपरु 5 ५ 6 ४९ 675 55 २ 
4.  श्वचिवन 6 ३ 9 ५ 55 5 ० 
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5.  िाददङ १5 ८७ १०0 २० 87 55 ४ 
6.  दोलखा 56 ३२७ ३75 २९ 24 75 ५ 
7.  गोरखा 24 ८९ 556 १०४ 590 72 १० 
8.  कास्की 0 ० 0 १३९ 57 5 ० 
9.  काठर्ाडौं १2 ५०३ ५55 २७ 555 564 ३५ 
10.  काभ्रपलाञ्चोक 50 ६३ 45 २२ 42 25 ५ 
11.  खोटाङ ० १ १ २ 552 7 ० 
12.  लर्लिपरु १० २७ ३७ ५ 579 52 ३ 
13.  लर्जङु १५ ३९ ५४ ९२ 5752 55 ४ 
14.  र्कवानपरु ४६ ८९ १३५ ४०७ 922 69 ० 
15.  म्याग्दी २ ० २ ० 5 0 ० 
16.  नवुाकोट ९ ५१ ६० २ 26 58 ० 
17.  ओखलढुिंगा २८ १९ ४७ १९८ 282 62 ० 
18.  रारे्छाप १ ३० ३१ १२ 28 5 ३ 
19.  र्सन्िलुी १ ६ ७ १८ 920  8 २ 
20.  र्सन्िपुाल्चोक ८२ ७४५ ८२७ २५ 278 254 १२ 
21.  सोलखुमु्ब ु ० २ २ २ 58 50 ० 
22.  िनहुाँ ५० ३ ५३ २६८ 658 28 ० 

जम्र्ा 331 2180 2511 1426 5533 845 85 
 

४ र्बषयः प्रबलीकरणबाट पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा पररवििन गने सम्बन्िर्ा । 

िरुु सभेषतिण िथा पनुःसभेषतिणको ि्याङ्कको आिारर्ा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, 

कायिकारी सर्र्र्िको र्नणियानसुार प्रबलीकरण लाभग्राहीर्ा परेका िर र्र्िि/प्रबलीकरणबाट 
िर बस्नयोग्य नहनुे भनी प्राष्ट्रवर्िकबाट भएको प्रर्ाश्वणि कागजाि, वडा सजिर्र्न र्चुलु्का, 
वडास्िरीय गनुासो व्यवस्थापन सर्र्र्िको बैठकको र्ाइन्यूट, सम्बश्वन्िि स्थानीय िहको 
र्सफाररि भएको आिारर्ा ष्ट्रवर्भन्न श्वजल्लाका प्रबलीकरण लाभग्राहीहरुलाइि पनुर्निर्ािण 
सम्बन्िी गनुासो व्यवस्थापन कायिष्ट्रवर्ि, २०७४ को  दफा ९ को उपदफा ५(ञ) अनसुार 
अनसुार प्रबलीकरण लाभग्राहीबाट पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा पररवििन गनि सष्ट्रकने कानूनी 
व्यवस्था भएकोले सो अनसुार र्नणिय गनुिपने भएको छ । 

 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, केन्रीय गनुासो व्यवस्थापन सर्र्र्िको र्र्र्ि 
२०७५।०८।२४ को बैठकबाट कायिकारी सर्र्र्िको बैठकर्ा स्वीकृर्िको लार्ग 
र्सफाररि भएको िथा हालसम्र् ष्ट्रवर्भन्न श्वजल्लाका ७९ जना प्रबलीकरण लाभग्राहीहरुलाइि 
कायिकारी सर्र्र्िको ष्ट्रवर्भन्न र्र्र्िको र्नणियबाट पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा पररवििन 
गररसष्ट्रकएको छ । 
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पनुर्निर्ािण सम्बन्िी गनुासो व्यवस्थापन कायिष्ट्रवर्ि, २०७४ को  दफा१२ को उपदफा ३ 
(क) र्ा प्रबलीकरणबाट पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा पररवििन गदाि आर्थिक दाष्ट्रयत्व थष्ट्रपने र 
केन्रीय गनुासो व्यवस्थापन सर्र्र्िबाट कायिकारी सर्र्र्िर्ा र्सफाररि गने उल्लेख 
भएकोले कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा 
देहायको र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 

प्रबलीकरण लाभग्राहीबाट पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा पररवििन गने िार्लका-४ बर्ोश्वजर्का 
८९ (उनानब्बे) जना प्रबलीकरण लाभग्राहीलाइि पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा पररवििन गने । 

िार्लका-४ 

प्रबलीकरणबाट पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा पररवििन गने ष्ट्रववरण 

र्स.  

निं. 
प्रबलीकरण 

लाभग्राहीको नार्थर 
स्थायी ठेगाना सम्झौिा क्रर् निं. 

१. नन्द गोष्ट्रवन्द र्हजिन गोदावरी नगरपार्लका-१२, लर्लिपरु R-25-2-12-0-0016 

२. पषु्प िाक्य लर्लिपरु र्हानगरपार्लका-१६, 

लर्लिपरु 

R-25-1-16-0-0009 

३. गणेि बहादरु बल हेटौडा उपर्हानगरपार्लका -१ , 
र्कवानपरु 

R-31-1-1-0-0011 

४. गोष्ट्रवन्द बहादरु थापा भमु्ल ुगाउाँपार्लका-१०, काभ्रपेलाञ्चोक R-24-10-10-0-0002 

५. दल बहादरु बस्नेि र्सदद्दचरण गाउाँपार्लका-१२(साष्ट्रवक 
ओखलढुिंगा गाष्ट्रवस-९) ओखलढुिंगा 

R-12-1-12-0-0002 

६. राजेन्र थापा  चािंगनुारायण नगरपार्लका-३, भिपरु R-26-1-3-0-0003 

७. िारा प्रसाद पन्थ व्यास नगरपार्लका-१२ (साष्ट्रवक 
िााँसीकुवा गाष्ट्रवस-४), िनहुाँ 

R-38-23-4-0-004 

८. कृष्ण र्हजिन लर्लिपरु र्हानगरपार्लका-१७, 

लर्लिपरु  

R-25-1-17-0-0002 

९. ष्ट्रवर बहादरु र्गर र्नलकण्ठ नगरपार्लका-७ (साष्ट्रवक 
सनुौलाबजार गाष्ट्रवस-६), िाददङ 

R-30-2-7-0-0009 

१०. रश्वन्जप खत्री गौरीििंकर गााँउपार्लका-५ (साष्ट्रवक 
सरुी गाष्ट्रवस-२), दोलखा 

R-22-4-5-0-002 

११. र्ानकुर्ारी खत्री गौरीििंकर गााँउपार्लका-५ (साष्ट्रवक 
सरुी गाष्ट्रवस-२), दोलखा 

R22-4-5-0-003 
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१२. प्ररे् प्रसाद खरेल कार्लञ्चोक गाउाँपार्लका-८, दोलखा R-22-3-8-0-0009 

१३. पूणि बहादरु श्विवाकोटी कार्लञ्चोक गाउाँपार्लका-८, दोलखा R-22-3-8-0-0008 

१४. लक्ष्र्ी श्विवाकोटी कार्लञ्चोक गाउाँपार्लका-८, दोलखा R-22-3-8-0-0007 

१५. चोकर्ान शे्रष्ठ र्सद्दलेक गाउाँपार्लका-२ (साष्ट्रवक 
नलाङ-१), िाददङ 

R-30-33-1-0-013 

१६. अर्नल पररयार कार्लञ्चोक गाउाँपार्लका-८, दोलखा R-22-3-8-0-0002 

१७. प्रकाि श्विवाकोटी कार्लञ्चोक गाउाँपार्लका-८, दोलखा R-22-3-8-0-0006 

१८. वेदकुर्ारी श्विवाकोटी कार्लञ्चोक गाउाँपार्लका-८, दोलखा R-22-3-8-0-0005 

१९. रे्ख बहादरु बस्नेि कार्लञ्चोक गाउाँपार्लका-८ दोलखा R-22-3-8-0-0010 

२०. प्रददप श्विवाकोटी कार्लञ्चोक गाउाँपार्लका-८, दोलखा R-22-3-8-0-0003 

२१. ििंकर श्विवाकोटी कार्लञ्चोक गाउाँपार्लका-८, दोलखा R-22-3-8-0-0004 

२२. सकु सक्ष्र्ी दर्ाइि कार्लञ्चोक गाउाँपार्लका-८, दोलखा R-22-3-8-0-0001 

२३. रार् बहादरु िार्ाङ िारकेिर गाउाँपार्लका-१, नवुाकोट R-28-24-1-0-001 

२४. र्नलेि िाक्य लर्लिपरु र्हानगरपार्लका-१६, 

लर्लिपरु  

R-25-1-16-0-0001 

२५. केिर बहादरु श्वजरेल श्वजरी नगरपार्लका-५, दोलखा R-22-1-5-1-0001 

२६. ष्ट्रङर् दावा िेपाि श्वजरी नगरपार्लका-४, दोलखा R-22-1-4-0-0001 

२७. इन्र बहादरु श्वजरेल श्वजरी नगरपार्लका-४, दोलखा R-22-1-4-0-0002 

२८. अना बहादरु श्वजरेल श्वजरी नगरपार्लका-४, दोलखा R-22-1-4-0-0003 

२९. ष्ट्रकरण श्वजरेल श्वजरी नगरपार्लका-४, दोलखा R-22-1-4-0-0004 

३०. अिंग बहादरु श्वजरेल श्वजरी नगरपार्लका-४, दोलखा R-22-1-4-0-0005 

३१. ध्वज बहादरु श्वजरेल श्वजरी नगरपार्लका-४, दोलखा R-22-1-4-0-0006 

३२. श्विव कुर्ारी बस्नेि िैलङु गाउाँपार्लका-६ दोलखा R-22-8-6-0-0012 

३३. र्ािव थापा िैलङु गाउाँपार्लका-६, दोलखा R-22-8-6-0-0014 

३४. श्यार्कुर्ार शे्रष्ठ र्ण्डनदेउपरु नगरपार्लका-७,  

काभ्रपलाञ्चोक 

R-24-11-7-0-0001 

३५. कृष्णकुर्ार शे्रष्ठ र्ण्डनदेउपरु नगरपार्लका-७,  

काभ्रपलाञ्चोक 

R-24-11-7-0-0002 

३६. इिरी प्रसाद सापकोटा र्ण्डनदेउपरु नगरपार्लका-७,  

काभ्रपलाञ्चोक 

R-24-11-7-0-0003 

३७. रार् प्रसाद सापकोटा र्ण्डनदेउपरु नगरपार्लका-७,  

काभ्रपलाञ्चोक 

R-24-11-7-0-0004 

३८. र्बष्ण ुप्रसाद सापकोटा र्ण्डनदेउपरु नगरपार्लका-७,  R-24-11-7-0-0005 
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काभ्रपलाञ्चोक 

३९. ददपक ढकाल र्ण्डनदेउपरु नगरपार्लका-७,  

काभ्रपलाञ्चोक 

R-24-11-7-0-0006 

४०. हकि  बहादरु राइि र्ण्डनदेउपरु नगरपार्लका-७,  

काभ्रपलाञ्चोक 

R-24-11-7-0-0009 

४१. रुर प्रसाद ढकाल र्ण्डनदेउपरु नगरपार्लका-७,  

काभ्रपलाञ्चोक 

R-24-11-7-0-0007 

४२. रवु राइि र्ण्डनदेउपरु नगरपार्लका-७,  

काभ्रपलाञ्चोक 

R-24-11-7-0-0011 

४३. नारायण बहादरु 
रानार्गर 

ष्ट्रवदरु नगरपार्लका-१३, नवुाकोट R-28-29-8-0-019 

४४. र्बष्ण ुबहादरु शे्रष्ठ ष्ट्रवदरु नगरपार्लका-१३, नवुाकोट R-28-1-13-0-0006 

४५. नारद बहादरु थापा ष्ट्रवदरु नगरपार्लका-१३, नवुाकोट R-28-29-8-0-004 

४६. कष्ट्रविा िार्ाङ ष्ट्रवदरु नगरपार्लका-१३, नवुाकोट R-28-1-13-0-0001 

४७. काश्विरार् िार्ाङ ष्ट्रवदरु नगरपार्लका-१३, नवुाकोट R-28-29-8-0-011 

४८. श्वचत्र बहादरु रानार्गर ष्ट्रवदरु नगरपार्लका-१३, नवुाकोट R-28-1-13-0-0004 

४९. र्लला बहादरु शे्रष्ठ ष्ट्रवदरु नगरपार्लका-१३, नवुाकोट R-28-29-8-0-007 

५०. पदर् बहादरु शे्रष्ठ ष्ट्रवदरु नगरपार्लका-१३, नवुाकोट R-28-29-8-0-020 

५१. खडक बहादरु थापा ष्ट्रवदरु नगरपार्लका-१३, नवुाकोट R-28-29-8-0-003 

५२. ठूलो कान्छा िार्ाङ ष्ट्रवदरु नगरपार्लका-१३, नवुाकोट R-28-1-13-0-0003 

५३. र्डलकुर्ारी शे्रष्ठ ष्ट्रवदरु नगरपार्लका-१३, नवुाकोट R-28-29-8-0-012 

५४. नारायण शे्रष्ठ ष्ट्रवदरु नगरपार्लका-१३, नवुाकोट R-28-29-8-0-016 

५५. सम्र्र बहादरु थापा ष्ट्रवदरु नगरपार्लका-१३, नवुाकोट R-28-29-8-0-005 

५६. चक्र बहादरु राना ष्ट्रवदरु नगरपार्लका-१३, नवुाकोट R-28-29-8-0-015 

५७. भरि बहादरु थापा ष्ट्रवदरु नगरपार्लका-१३, नवुाकोट R-28-29-8-0-001 

५८. हस्ि बहादरु िार्ाङ ष्ट्रवदरु नगरपार्लका-१३, नवुाकोट R-28-29-8-0-008 

५९. नन्दलाल शे्रष्ठ ष्ट्रवदरु नगरपार्लका-१३, नवुाकोट R-28-29-8-0-017 

६०. पनु नारायण शे्रष्ठ ष्ट्रवदरु नगरपार्लका-१३, नवुाकोट R-28-29-8-0-002 

६१. र्नरै्या थापा र्गर ष्ट्रवदरु नगरपार्लका-१३, नवुाकोट R-28-29-8-0-018 

६२. साष्ट्रहली िार्ाङ ष्ट्रवदरु नगरपार्लका-१३, नवुाकोट R-28-1-13-0-0002 

६३. खडक र्सिं रानार्गर ष्ट्रवदरु नगरपार्लका-१३, नवुाकोट R-28-29-8-0-014 

६४. पूणि बहादरु थापार्गर ष्ट्रवदरु नगरपार्लका-१३, नवुाकोट R-28-29-8-0-006 

६५. टोपराज कोइराला र्नलकण्ठ नगरपार्लका-७, िाददङ R-30-2-7-0-0004 
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६६. साष्ट्रवत्री बस्नेि र्िवारी बाह्रर्बसे नगरपार्लका-८, र्सन्िपुाल्चोक R-23-2-8-0-0001 

६७. सूयि बहादरु िार्ाङ इन्राविी गाउाँपार्लका-४ (साष्ट्रवक 
नवलपरु गाष्ट्रवस-६) 

R-23-50-6-0-002 

६८. बच्च ुखड्का इन्राविी गाउाँपार्लका-४ (साष्ट्रवक 
नवलपरु गाष्ट्रवस-५) 

R-23-50-5-0-004 

६९. पासाङ िार्ाङ इन्राविी गाउाँपार्लका-४ (साष्ट्रवक 
नवलपरु गाष्ट्रवस-६) 

R-23-50-6-0-001 

७०. कृष्ण प्रसाद भट्टराइि इन्राविी गाउाँपार्लका-४ (साष्ट्रवक 
नवलपरु गाष्ट्रवस-५) 

R-23-4-4-0-0003 

७१. कृष्ण बहादरु भजेुल इन्राविी गाउाँपार्लका-४ (साष्ट्रवक 
नवलपरु गाष्ट्रवस-५) 

R-23-50-5-0-005 

७२. श्विवर्नर्ि काफ्ले इन्राविी गाउाँपार्लका-४ (साष्ट्रवक 
नवलपरु गाष्ट्रवस-४) 

R-23-50-4-0-002 

७३.

. 

केिव खनाल इन्राविी गाउाँपार्लका-४ (साष्ट्रवक 
नवलपरु गाष्ट्रवस-४) 

R-23-50-4-0-001 

७४. बोिकुर्ारी खनाल इन्राविी गाउाँपार्लका-४ (साष्ट्रवक 
नवलपरु गाष्ट्रवस-४) 

R-23-50-4-0-003 

७५. हररििंकर खोखाली इन्राविी गाउाँपार्लका-४ (साष्ट्रवक 
नवलपरु गाष्ट्रवस-५) 

R-23-50-5-0-002 

७६. श्वजि बहादरु िार्ाङ इन्राविी गाउाँपार्लका-४ (साष्ट्रवक 
नवलपरु गाष्ट्रवस-७) 

R-23-50-7-0-002 

७७. यागर िार्ाङ इन्राविी गाउाँपार्लका-४ (साष्ट्रवक 
नवलपरु गाष्ट्रवस-७) 

R-23-50-7-0-001 

७८. गोर्ा भण्डारी इन्राविी गाउाँपार्लका-४ (साष्ट्रवक 
नवलपरु गाष्ट्रवस-५) 

R-23-50-5-0-001 

७९. साकी िार्ाङ इन्राविी गाउाँपार्लका-४ (साष्ट्रवक 
नवलपरु गाष्ट्रवस-९) 

R-23-4-4-0-0001 

८०. सन्च बहादरु िार्ाङ इन्राविी गाउाँपार्लका-४ (साष्ट्रवक 
नवलपरु गाष्ट्रवस-७) 

R-23-50-7-0-006 

८१. र्ाइिला िार्ाङ इन्राविी गाउाँपार्लका-४ (साष्ट्रवक 
नवलपरु गाष्ट्रवस-७) 

R-23-50-7-0-005 

८२. जनुार्ाइि िार्ाङ इन्राविी गाउाँपार्लका-४ (साष्ट्रवक 
नवलपरु गाष्ट्रवस-५) 

R-23-50-5-0-003 
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८३. आइिश्वजि िार्ाङ इन्राविी गाउाँपार्लका-४ (साष्ट्रवक 
नवलपरु गाष्ट्रवस-७) 

R-23-50-7-0-003 

८४. जय बहादरु िार्ाङ इन्राविी गाउाँपार्लका-४ (साष्ट्रवक 
नवलपरु गाष्ट्रवस-९) 

R-23-50-9-0-001 

८५. सञ्चर्ाइि िार्ाङ इन्राविी गाउाँपार्लका-४ (साष्ट्रवक 
नवलपरु गाष्ट्रवस-९) 

R-23-4-4-0-0002 

८६. र्िंगले िार्ाङ इन्राविी गाउाँपार्लका-४ (साष्ट्रवक 
नवलपरु गाष्ट्रवस-९) 

R-23-50-9-0-002 

८७. कृष्णर्ाया शे्रष्ठ चौिारा सािंगाचोकगढी नगरपार्लका-९ 
(साष्ट्रवक कदर्वास गाष्ट्रवस-७), 
र्सन्िपुाल्चोक 

R-23-35-7-0-002 

८८. सहदेव बस्नेि चौिारा सािंगाचोकगढी नगरपार्लका-
१४ (साष्ट्रवक ठूलो र्सरुवारी गाष्ट्रवस-
७), र्सन्िपुाल्चोक 

R-23-1-14-0-0002 

८९. इिर कुर्ार के.सी. िरु्नवेंसी नगरपार्लका-३, िाददङ R-30-1-3-0-0001 
 

५ र्बषयः र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान रकर् ष्ट्रफिाि गने व्यश्विलाइि लाभग्राही सूचीबाट 
हटाउन ेसम्बन्िर्ा । 

काठर्ाडौं श्वजल्ला, िारकेिर नगरपार्लका, वडा निं. १० बस्न े ष्ट्रकरण खडका (लाभग्राही 
सम्झौिा क्रर् नम्बर ११-27-18-20-0-038) ले र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान 
रकर् ष्ट्रवर्भन्न ष्ट्रकस्िा गरी र्लएको रु. ३,००,०००।- ष्ट्रविेष कारणले ष्ट्रफिाि गनुिपने 
देश्वखएको भनी बैंकर्ा जम्र्ा गरी र्नवेदनसाथ पेि हनु आएकोले र्नजलाइि लाभग्राही 
सूचीबाट हटाइि ददनहुनु भनी श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाइि (अनदुान व्यवस्थापन 
िथा स्थानीय पूवाििार), काठर्ाडौंको च.निं. ७९७ र्र्र्ि २०७५।०९।१० को पत्र प्राप्त 
भएको र उपरोि बर्ोश्वजर् र्लएको अनदुान रकर् ष्ट्रफिाि गने अन्य व्यश्विहरुलाइि सरे्ि 
लाभग्राही सूचीबाट हटाउन ुपने भएको । 

 

भकूम्पबाट षतिर्िग्रस्ि भएको िर बाहेक सोही स्थान वा नपेालभर अन्य कुनै स्थानर्ा 
बस्नयोग्य िर भएका व्यश्विहरुले झठुा ष्ट्रववरण पेि गरी र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान 
र्लएको भएर्ा २०७५।०९।१५ गिेर्भत्र ष्ट्रफिाि गने र  कुनै भकूम्प पीर्डिले एक 
भन्दा बढी ठाउाँबाट र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान र्लएको भएर्ा एक ठाउाँबाट बझेुको 
बाहेक अन्य सबै ठाउाँबाट बझेुको अनदुान रकर् सोही र्र्र्िर्भत्र ष्ट्रफिाि गने भनी राष्ट्रिय 
पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, र्नदेिक सर्र्र्िको र्र्र्ि २०७५।०५।२१ को बैठकले र्नणिय 
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गरेको । 

 

र्ार्थ उल्लेख भएबर्ोश्वजर् लाभग्राही सूचीबाट हटाउन आवश्यक भएको र सो 
र्बषयकायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा 
देहायको र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 

काठर्ाडौं श्वजल्ला, िारकेिर नगरपार्लका, वडा निं. १० बस्न े ष्ट्रकरण खडका (लाभग्राही 
सम्झौिा क्रर् नम्बर ११-27-18-20-0-038) र यसरी ष्ट्रवर्भन्न कारण उल्लेख गरी 
आाँफूले प्राप्त गरेको र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान रकर् ष्ट्रफिाि गरी र्नवेदन पेि गने 
अन्य लाभग्राही व्यश्विहरुलाइि सरे्ि सूचीबाट हटाउन राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, नीर्ि, 

अनगुर्न, सर्न्वय िथा सार्ाश्वजक ष्ट्रवकास र्हािाखालाइि र्नदेिन ददन े। 

 

६ ष्ट्रवषयः श्वजल्ला स्थानान्िरणको लार्ग सहर्र्ि ददन ेसम्बन्िर्ा । 

र्कवानपरु श्वजल्ला हेटौँडा उपर्हानगरपार्लका वडा निं. ७ बस्ने सम्झौिा क्रर्सिंख्या ३१-
२०-७-१-५१ को लाभग्राही लाल प्रसाद गौचनको नार्र्ा रहेको सोही वडाश्वस्थि ष्ट्रक.निं. 
७२४ र्ा बनेको िर २०७२ सालको भकूम्पबाट पूणि षतिर्ि भइि हाल िर पनुर्निर्ािण गनि 
लाग्दा नगरपार्लकाको र्ापदण्ड अनसुार नर्र्ल्ने भन्न ेष्ट्रववरण प्राप्त भएको सो सम्बन्िर्ा 
हेटौँडा उपर्हानगरपार्लकार्ा प्रार्िकरणबाट खष्ट्रटएका इश्वन्जर्नयरले ष्ट्रक.निं. ७२४ को 
जग्गार्ा िर बनाउन कान्िी लोकपथको बाटो ष्ट्रवस्िार गदाि जग्गा िट्न जाने र हेटौँडा 
उपर्हानगरपार्लकाको र्ापदण्ड अनसुार नक्सा पास नहनुे हुाँदा उि ष्ट्रकत्तार्ा िर 
बनाउन नर्र्ल्ने भनी र्र्र्ि २०७५।०७।१३ र्ा प्राष्ट्रवर्िक पषु्ट्याइं सष्ट्रहिको प्रर्िवेदन 
हेटौँडा उप-र्हानगरपार्लकार्ा पेि गरी सो उप-र्हानगरपार्लकाले च.निं. १८९२ र्र्र्ि 
२०७५।०७।१३ को पत्रबाट प्रर्िवेदनसष्ट्रहि श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाइि 
(अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार), र्कवानपरुलाइि र सो आयोजना इकाइिले 
च.निं. १०६३, र्र्र्ि २०७५।०७।२५ को पत्रबाट यस प्रार्िकरणलाइि लेखेको पत्रसाथ 
फाइल सिंलग्न रहेको देश्वखन्छ । र्सन्िपुाल्चोक श्वजल्ला साष्ट्रवक राम्चे गा.ष्ट्रव.स. वडा निं. 
५, ष्ट्रक.निं. ४४५ को जग्गार्ा बनेको िर २०७२ सालको र्बनािकारी भकूम्पर्ा परी 
पूणि षतिर्ि भएकोर्ा सम्झौिा क्रर्सिंख्या २३-५७-५-०-८४ भएका लाभग्राही चन्रबहादरु 
िार्ाङ्ग कायिकारी सर्र्र्िको ११२ औ ँबैठकको र्नणियले जोश्वखर्यिु वस्िीको लाभग्राही 
कायर् गररसकेको देश्वखन्छ ।बाह्रर्बसे नगरपार्लका वडा निं. ९ कायािलयले च.निं. २७६, 
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र्र्र्ि २०७५।०८।०४ र्ा भकूम्पका लाभग्राही चन्रबहादरु िार्ाङ्गको अन्यत्र कष्ट्रहकिै 
बसोवासयोग्य जग्गा जर्र्न नभएको र र्नजले भकूम्पपर्छ भिपरु श्वजल्ला िाथली 
गा.ष्ट्रव.स. वडा निं. ९ ख को ष्ट्रक.निं.७४० जग्गा रश्वजिेसन पास गरी र्लएको देश्वखएको 
हुाँदा उि ष्ट्रकत्तार्ा िर र्नर्ािण गनि र्सफाररि गररएको छ भनी लेखेको पत्रसष्ट्रहि सिंलग्न 
राखी चन्रबहादरु िार्ाङ्गले यस प्रार्िकरणर्ा र्नवेदन ददएको देश्वखन्छ । 

 

र्ार्थ उल्लेख भए बर्ोश्वजर् र्कवानपरु श्वजल्ला हेटौडा उप-र्हानगरपार्लका वडा.निं. ७ 
का लाभग्राही लाल प्रसाद गौचनको नार्र्ा रहेको ष्ट्रक.निं. ७२४ को ष्ट्रकत्तार्ा सडक 
र्नर्ािणको क्रर्र्ा कटानर्ा परी सम्बश्वन्िि स्थानीय िहले िोकेको र्नजी आवास 
र्नर्ािणको र्ापदण्ड बर्ोश्वजर्को िर र्नर्ािण गनि नर्र्ल्ने गरी बााँकी रहेको र र्नजकै 
नार्र्ा र्छरे्की श्वजल्लार्ा बसोबासयोग्य जग्गा भएकोले र्छरे्की श्वजल्लार्ा भएको जग्गार्ा 
र्नजी आवास र्नर्ािण गरी पाउाँ भनी र्नजले र्ाग गरेको र र्सन्िपुाल्चोक श्वजल्ला साष्ट्रवक 
राम्चे गा.ष्ट्रव.स. वडा निं. ५ बस्ने जोश्वखर्यिु वस्िीको लाभग्राही चन्र बहादरु िार्ाङ्गले 
र्छरे्की श्वजल्लार्ा भएको जग्गार्ा र्नजी आवास र्नर्ािण गरी पाउाँ भनी र्नजले र्ाग  

गरेको । 

 

“जोश्वखर्यिु वस्िी स्थानान्िरण िथा पनुस्थािपना सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७३” को दफा 
३ को उपदफा ४ बर्ोश्वजर् भौगर्भिक अध्ययनबाट जोश्वखर्यिु वस्िी भनी यकी नभएका 
वस्िीका लाभग्राहीको हकर्ा सो श्वजल्ला वा भकूम्प प्रभाष्ट्रवि श्वजल्लाहरु र्ध्ये नश्वजकको 
श्वजल्लार्ा बसाइि सराइि गने प्राविान रहेको िर यसरी सडक र्नर्ािणका कारण सडकर्ा 
परी बााँकी रहेको आफ्नो जग्गार्ा स्थानीय िहले िोकेको र्ापदण्ड बर्ोश्वजर्को िर 
र्नर्ािण गने अवस्था नभएकाले त्यस्िा लाभग्राहीहरुलाइि पर्न भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्छरे्की 
श्वजल्लार्ा र्नजहरुको नार्र्ा भएको जग्गार्ा िर र्नर्ािण गनि स्वीकृर्ि ददाँदा उपयिु हनुे 
भएकोले कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा 
देहायको र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 

र्कवानपरु श्वजल्ला हेटौडा उपर्हानगरपार्लका वडा.निं. ७ का लाभग्राही लाल प्रसाद 
गौचनलाइि र्नजको नार्र्ा रहेको काठर्ाडौँ र्हानगरपार्लका वडा निं. १४ को ष्ट्रक.निं. 
२१४ को ष्ट्रकत्तार्ा र र्सन्िपुाल्चोक श्वजल्ला साष्ट्रवक राम्चे गा.ष्ट्रव.स. वडा निं. ५ बस्ने 
लाभग्राही चन्र बहादरु िार्ाङलाइि र्नजको नार्र्ा रहेको भिपरु श्वजल्ला साष्ट्रवक िाथली 



218 

र्नणिय निं. प्रस्िाव िथा र्नणियको व्यहोरा 

गा.ष्ट्रव.स. वडा निं. ९ ख को ष्ट्रक.निं. ७४० को ष्ट्रकत्तार्ा र्नजी आवास पनुर्निर्ािणका लार्ग 
स्वीकृर्ि प्रदान गरी सो को जानकारी सम्बश्वन्िि श्वजल्लाहरुर्ा पठाउने । 

 

७ ष्ट्रवषयः भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि भरू्र्ष्ट्रहन लाभग्राहीहरुलाइि पनुर्निर्ािणका लाभग्राही कायर् गने 
सम्बन्िर्ा। 

२०७२ साल वैिाख १२ गिे गएको र्बनािकारी भकूम्प र त्यस पछार्डका ष्ट्रवर्भन्न 
र्र्र्िर्ा आएका पराकम्पहरुको कारण आफूले िर बनाइि बसेको िर भत्कीन जानाले 
भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि ३२ श्वजल्लाका व्यश्विहरु िरष्ट्रवष्ट्रहन हनु पगुेकोर्ा त्यस्िा 
व्यश्विहरुको लगि सिंकलन गरी यस प्रार्िकरणले भकूम्पपीर्डि लाभग्राही कायर् गरेको 
छ । यसरी कायर् भएका लाभग्राहीहरु र्ध्ये िेरै जसो लाभग्राहीहरुको आफ्नै जग्गार्ा 
बनेको िर भत्कीन गएको भएपर्न कर्िपय लर्भग्राहीहरुले सरकारी, साविजर्नक र 
वनषतिेत्र जग्गा अर्िक्रर्ण गरी िर बनाएको पर्न पाइएको छ । भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि 
र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण कायिष्ट्रवर्ि (पष्ट्रहलो सिंिोिन), २०७३ को दफा 
३ को उपदफा १ साँग सम्बश्वन्िि अनसूुची-१ को बुाँदा निं. १० र्ा “यस कायिष्ट्रवर्िको 
अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेश्वखएको भएिा पर्न साविजर्नक जग्गा, वनषतिेत्र र सरकारी जग्गा 
अर्िक्रर्ण गरी बनाइएका िर षतिर्ि भइि लाभग्राही सूचीर्ा परेका लाभग्राहीको हकर्ा 
एकासगोलका िरपररवारको नेपालभर अन्यत्र जग्गा नभएको अवस्थार्ा िडेरी खररद गनि 
प्रार्िकरणले िोष्ट्रकएको प्रकृया परुा गरी अनदुान स्वरुप दइुि लाख रुपैया उपलब्ि 
गराइनेछ िर त्यस्िो लाभग्राहीले हाल उपभोग गरररहेको स्थान प्रयोग गनि पाउने छैन” 

भन्ने व्यवस्था भए बर्ोश्वजर् १३ श्वजल्लाका ३४४ लाभग्राहीहरु लाइि भरू्र्ष्ट्रहन लाभग्राही 
कायर् गनुिपने भएको। 

 

र्र्र्ि २०७४।१०।०५ को र्नणियानसुार भकूम्प प्रभाष्ट्रवि सबै श्वजल्लाहरुर्ा ष्ट्रववरण भरी 
पठाउनको लार्ग जग्गा व्यवस्थापन िथा भौगर्भिक अध्ययन िाखाबाट श्वजल्ला आयोजना 
कायािन्वयन इकाइिहरुलाइि ष्ट्रववरण उपलब्ि गराइददन हनु पररपत्र भए बर्ोश्वजर् प्राप्त 
ष्ट्रववरण NRA MIS िाखाबाट नार्ावली रुज ुभइि आएको छ। 

 

र्ार्थ उल्लेख भएका िरिरुीलाइि भरू्र्ष्ट्रहन भकूम्पका लाभग्राही कायर् गनुिपने भएको  

छ । “भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण कायिष्ट्रवर्ि 
(पष्ट्रहलोसिंिोिन), २०७३” को दफा ३ को उपदफा १ साँग सम्बश्वन्िि अनसूुचीको बुाँदा निं 
१० सोही कायिष्ट्रवर्ि एविं “भकूम्पपीर्डि लाइि बसोवास योग्य जग्गा खररद सम्बन्िी 
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र्ापदण्ड, २०७४” बर्ोश्वजर्को र्नजी आवास पनुर्निर्ाणका लार्ग जग्गा व्यवस्था गने गरी 
भरू्र्ष्ट्रहन लाभग्राही कायर् गनिका लार्ग कायिकारी सर्र्र्ि बाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि 
भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायकोर्नणिय गररयो। 

 

र्नणिय 

सिंलग्न सूची बर्ोश्वजर् १३ श्वजल्लाका ३४४ पररवारलाइि “भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी 
आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण कायिष्ट्रविी (पष्ट्रहलो सिंिोिन), २०७३” को दफा ३ को 
उपदफा १ साँग सम्बश्वन्िि अनसूुची-१ को बुाँदा निं. १० बर्ोश्वजर् भरू्र्ष्ट्रहन लाभग्राही 
कायर् गने र र्नजहरु लाई वसोवास योग्य िडेरी जग्गा खररद गनि स्वीकृि  “भकूम्प 
ष्ट्रपर्डिलाई बसोवास योग्य जग्गा खररद सम्बन्िी र्ापदण्ड, २०७४" बर्ोश्वजर् गनि गराउन 
बजेट र अश्वख्ियारी सम्बश्वन्िि श्वजल्ला आयोजना कायािन्वय इकाई (अनदुान व्यवस्थापन 
िथा स्थानीय पूवाििार) लाई उपलब्ि गराउने । 

 

८ ष्ट्रवषय: र्िलडााँडा एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकासको प्रारश्वम्भक योजना िजुिर्ा स्वीकृर्ि  

सम्बन्िर्ा । 

स्याङ्जा श्वजल्ला अजुिनचौपारी गाउाँपार्लका वडा निं. ४ श्वस्थि र्िलडााँडार्ा श्वजल्ला आयोजना 
कायािन्यवय इकाई (भवन) िारा ३५ िरिरुी सरे्ट्ने गरी राश्वष् ट्रय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको 
“एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७५” बर्ोश्वजर् र्िलडााँडा एकीकृि वस्िी 
ष्ट्रवकासको प्रारश्वम्भक योजना िजुिर्ा गरी स्वीकृर्िका लार्ग प्रस्िाव पेि गरेको छ । 

 

राश्वष् ट्रय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, जग्गा व्यवस्थापन िथा भौगर्भिक अध्ययन िाखाबाट उि 
प्रस्िाष्ट्रवि स्थानर्ा वस्िी ष्ट्रवकास गनि सरुश्वषतिि रहेको प्रर्िवेदन पेि भएको छ । प्रस्िाष्ट्रवि 
एकीकृि वस्िीर्ा सडकको पहुाँच रहेको छ । वस्िीर्भत्रको सडक, ढल सष्ट्रहिको पूवाििार 
र्नर्ािण गदाि वस्िी बस् नका लार्ग उपयोगी हनुे देश्वखन् छ । वस्िीर्भत्र २.५ आनाका 
प् लटहरु ३५ वटा रहने साथै सार्दुाष्ट्रयक भवन र खलु् ला षतिेत्रसष्ट्रहि प्रर्िवेदन पेि भएको 
छ । एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास गनि स्थानीयवासी, जनप्रर्िर्निी र सरोकारवाला र्नकायबाट 
बारम्बार िाकेिा भई आएको छ । ३५ िरिरुी भकूम्पपीर्डिहरुको लार्ग सेवा 
सषु्ट्रविायिु वस्िी ष्ट्रवकास हनुे र सषु्ट्रविायिु जीवनयापन गने अवसर प्राप् ि हनुेछ । 

“एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७५” को दफा ७ को उपदफा (३) 
बर्ोश्वजर् प्रस्िाष्ट्रवि प्रारश्वम्भक योजना िजुिर्ाहरुको स्वीकृर्ि प्रार्िकरणबाट हनुे व्यवस्था 
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भएकोले कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा 
देहायको र्नणिय गररयो । 

र्नणिय 

स्याङ्जा श्वजल्ला अजुिनचौपारी गाउाँपार्लका वडा निं. ४ श्वस्थि र्िलडााँडार्ा “र्िलडााँडा 
एकीकृि वस्िी” ष्ट्रवकासको प्रारश्वम्भक योजना िजुिर्ा प्रर्िवेदन स्वीकृि गने । 

 

९ ष्ट्रवषय : हैबङु्ग एकीकृि वस्िी एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकासको प्रारश्वम्भक स्वीकृर्ि सम्बन्िर्ा । 

र्सन्िपुाल्चोक श्वजल्ला रे्लम्ची नगरपार्लका वडा निं. ३ श्वस्थि हैबङु्गर्ा “हैबङु्ग एकीकृि 
वस्िी ष्ट्रवकास” िारा २४ िरिरुी सरे्ष्ट्रटने गरी राश्वष् ट्रय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको “एकीकृि 
वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७५” बर्ोश्वजर् एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकासको प्रारश्वम्भक 
योजना िजुिर्ा ियार गरी स्वीकृर्िका लार्ग प्रस्िाव पेि भएको छ । 

 

राश्वष् ट्रय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, जग्गा व्यवस्थापन िथा भौगर्भिक अध्ययन िाखाबाट उि 
प्रस्िाष्ट्रवि स्थानर्ा वस्िी ष्ट्रवकास गनि सरुश्वषतिि रहेको प्रर्िवेदन पेि भएको छ। प्रस्िाष्ट्रवि 
एकीकृि वस्िीर्ा सडकको पहुाँच रहेको छ । वस्िीर्भत्रको सडक, ढलसष्ट्रहिको पूवाििार 
र्नर्ािण गदाि वस्िी बस् नको लार्ग उपयोगी हनु ेदेश्वखन्छ । वस्िीर्भत्र ४ देखी ६ आनाका 
प् लटहरु २४ वटा रहने साथै सार्दुाष्ट्रयक भवन र खलु्ला षतिेत्रसष्ट्रहि प्रर्िवेदन पेि भएको 
छ। एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास गनि स्थानीयवासी, जनप्रर्िर्निी र सरोकारवाला र्नकायबाट 
बारम्बार िाकेिा भई आएको छ। २४ िरिरुी भकूम्पपीर्डिहरुको लार्ग सेवा 
सषु्ट्रविायिु वस्िी ष्ट्रवकास हनुे र सषु्ट्रविायिु जीवनयापन गने अवसर प्राप् ि हनुेछ । 

 

“एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७५” को दफा ७ को उपदफा (३) 
बर्ोश्वजर् प्रस्िाष्ट्रवि प्रारश्वम्भक योजना िजुिर्ाहरुको स्वीकृर्ि प्रार्िकरणबाट हनुे व्यवस्था 
भएकोले कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा 
देहायको र्नणिय गररयो ।  

 

र्नणिय 

र्सन्िपुाल्चोक श्वजल्ला रे्लम्ची नगरपार्लका वडा निं. ३ हैबङु्गर्ा “हैबङु्ग एकीकृि वस्िी” 
ष्ट्रवकासको प्रारश्वम्भक योजना िजुिर्ा प्रर्िवेदन स्वीकृि गने । 
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१० ष्ट्रवषय : भवानीििंकर र्सग्देल एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकासको प्रारश्वम्भक योजना िजुिर्ा स्वीकृर्ि 
सम्बन्िर्ा। 

र्सन्िपुाल्चोक श्वजल्ला रे्लम्ची नगरपार्लका वडा निं. ६ िालार्ाराङश्वस्थि भवानीििंकर 
र्सग्देल वस्िीिारा २४ िरिरुी सरे्ष्ट्रटने गरी राश्वष् ट्रय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको “एकीकृि 
वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७५” बर्ोश्वजर् एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकासको प्रारश्वम्भक 
योजना िजुिर्ा ियार गरी स्वीकृर्िका लार्ग प्रस्िाव पेि भएको छ । 

 

राश्वष् ट्रय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, जग्गा व्यवस्थानपन िथा भौगर्भिक अध्ययन िाखाबाट उि 
प्रस्िाष्ट्रवि स्थानर्ा वस्िी ष्ट्रवकास गनि सरुश्वषतिि रहेको प्रर्िवेदन पेि भएको छ । प्रस्िाष्ट्रवि 
एकीकृि वस्िीर्ा सडकको पहुाँच रहेको छ। वस्िीर्भत्रको सडक, ढलसष्ट्रहिको पवुाििार 
र्नर्ािण गदाि वस्िी बस् नको लार्ग उपयोगी हनुे देश्वखन्छ । वस्िीर्भत्र ४ आनाका प् लटहरु 
२४ वटा रहन े साथै सार्दुाष्ट्रयक भवन र खलु्ला षतिेत्रसष्ट्रहि प्रर्िवेदन पेि भएको छ। 
एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास गनि स्थानीयवासी, जनप्रर्िर्निी र सरोकारवाला र्नकयबाट 
बारम्बार िाकेिा भई आएको छ । २४ िरिरुी भकूम्पपीर्डिहरुको लार्ग सेवा 
सषु्ट्रवियिु वस्िी ष्ट्रवकास हनुे र सषु्ट्रविायिु जीवनयापन गने अवसर प्राप् ि हनुेछ। 

 

“एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७५” को दफा ७ को उपदफा (३) 
बर्ोश्वजर् प्रस्िाष्ट्रवि प्रारश्वम्भक योजना िजुिर्ाहरुको स्वीकृर्ि प्रार्िकरणबाट हनुे व्यवस्था 
भएकोले कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा 
देहायको र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 

र्सन्िपुाल्चोक श्वजल्ला रे्लम्ची नगरपार्लका वडा निं. ६ िालार्ाराङर्ा “भवानी ििंकर 
र्सग्देल एकीकृि वस्िी” ष्ट्रवकासको प्रारर्र्भक योजना िजुिर्ा प्रर्िवेदन स्वीकृि गने। 

 

११ ष्ट्रवषय : गमु्साल एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकासको प्रारश्वम्भक योजना िजुिर्ा स्वीकृर्ि सम्बन्िर्ा । 

रारे्छाप श्वजल्ला दोरम्बा गाउाँपार्लका वडा निं. 5 श्वस्थि गमु्सालर्ा सेिीदेवी जनजागिृी 
यवुा सर्ाजद्धारा 30 िरिरुी सरे्ट्ने गरी राश्वष् ट्रय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको “एकीकृि 
वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७५” बर्ोश्वजर् गमु्साल एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकासको 
प्रारश्वम्भक योजना िजुिर्ा ियार गरी स्वीकृर्िका लार्ग प्रस्िाव पेि गरेको छ । 
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राश्वष् ट्रय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, जग्गा व्यवस्थापन िथा भौगर्भिक अध्ययन िाखाबाट उि 
प्रस्िाष्ट्रवि स्थानर्ा वस्िी ष्ट्रवकास गनि सरुश्वषतिि रहेको प्रर्िवेदन पेि भएको छ । प्रस्िाष्ट्रवि 
एकीकृि वस्िीर्ा सडकको पहुाँच रहेको छ । वस्िीर्भत्रको सडक, ढलसष्ट्रहिको पूवाििार 
र्नर्ािण गदाि वस्िी बस् नका लार्ग उपयोगी हनुे देश्वखन् छ । वस्िीर्भत्र २.५ आनाका 
प् लटहरु ३० वटा रहने साथै सार्दुाष्ट्रयक भवन र खलु् ला षतिेत्रसष्ट्रहि प्रर्िवेदन पेि भएको 
छ । एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास गनि स्थानीयवासी, जनप्रर्िर्निी र सरोकारवाला र्नकायबाट 
बारम्बार िाकेिा भई आएको छ । ३० िरिरुी भकूम्प पीर्डिहरुको लार्ग सेवा 
सषु्ट्रविायिु वस्िी ष्ट्रवकास हनुे र सषु्ट्रविायिु जीवनयापन गने अवसर प्राप् ि हनुेछ । 

 

“एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७५” को दफा ७ को उपदफा (३) 
बर्ोश्वजर् प्रस्िाष्ट्रवि प्रारश्वम्भक योजना िजुिर्ाहरुको स्वीकृर्ि प्रार्िकरणबाट हनुे व्यवस्था 
भएकोले कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा 
देहायको र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 

रारे्छाप श्वजल्ला दोरम्बा गाउाँपार्लका वडा निं. ५ श्वस्थि गमु्सालर्ा “गमु्साल एकीकृि 
वस्िी” ष्ट्रवकासको प्रारश्वम्भक योजना िजुिर्ा प्रर्िवेदन स्वीकृि गने । 

 

१२ ष्ट्रवषय  :भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि गमु्बा, ष्ट्रवहार िथा स्िूपहरुको सिंरषतिण जीणोद्बार िथा 
पनुर्निर्ािणसम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७५ स्वीकृि गने सम्बन्िर्ा । 

२०७२ साल वैिाख १२ गिेको ष्ट्रवनािकारी भकूम्पबाट २८ श्वजल्लाका कूल १,३२० 
वटा गमु्बाहरु षतिर्िग्रस्ि भएका । िी षतिर्िग्रस्ि गमु्बाहरुको िार्र्िक, सार्ाश्वजक 
एविंसािंस्कृर्िक र्हत्वलाइि र्नन गरी केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाइि (अनदुान 
व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार) र्ाफि ि गमु्बाहरुको अध्ययन िथा Detail Damage 

Assessment कायि सम्पन्न भैसकेको। 

 

रू्िि एविं अरू्िि सािंस्कृर्िक केन्रका रुपर्ा रहेका गमु्बाहरु भकूम्पले गदाि षतिर्ि भएकाले 
र्िनको र्र्िि िथा पनुर्निर्ािण कायिका लार्ग केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाइि 
(अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार)बाट षतिर्िग्रस्ि १,३२० वटै गमु्बाहरुको 
Detail Damage Assessment/Study कायि सम्पन्न भएको । उश्वल्लश्वखि गमु्बाहरुर्ध्ये 
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८९५ वटा गमु्बाहरुको पनुर्निर्ािण िथा ४०२ वटा गमु्बाहरुको र्र्िि सम्भार गनुिपने गरी 
कूल १,२९७ वटा गमु्बाहरुको पनुर्निर्ािण िथा र्र्िि सम्भार गनुिपनेदेश्वखएको । 
भकूम्पबाट षतिर्िग्रस्ि गमु्बा, ष्ट्रवहार िथा स्िूपहरुको पनुर्निर्ािण कायि र्छटोछररिो अगार्ड 
बढाउन केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाइि (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय 
पूवाििार) बाट र्ाग भइआएको । 

 

ष्ट्रवनािकारी भकूम्पबाट षतिर्ि पगुेका िार्र्िक, सार्ाश्वजक एविं सािंस्कृर्िक र्हत्व बोकेका 
गमु्बाहरुको र्र्िि िथा पनुर्निर्ािण कायि र्छटोछररिो र ष्ट्रविसनीय ढिंगबाट सम्पन्न गनुिपने 
भएको । रू्िि एविं अरू्िि सािंस्कृर्िक केन्रका रुपर्ा रहेका गमु्बाहरु भकूम्पर्ा षतिर्ि 
भएकाले र्िनको र्र्िि सम्भार िथा पनुर्निर्ािण कायिका लार्ग केन्रीय आयोजना 
कायािन्वयन इकाइि (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार)बाट ित्काल भकूम्पबाट 
प्रभाष्ट्रवि गमु्बा, ष्ट्रवहार िथा स्िूपहरुको सिंरषतिण जीणोद्बार िथा पनुर्निर्ािण सम्बन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७५ पररर्ाजिनसष्ट्रहि स्वीकृि गरी कायािन्वयनर्ा ल्याउन अत्यावश्यक 
देश्वखएकोले कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल 
हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 
२०७२ साल बैिाख १२ गिे गएको ष्ट्रवनािकारी भकूम्पबाट भश्वत्कएका गमु्बाहरुको 
पनुर्निर्ािण िथा र्र्िि गने सन्दभिर्ा यसैसाथ सिंलग्न "भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि गमु्बा, ष्ट्रवहार 
िथा स्िूपाहरुको सिंरषतिण जीणोद्बार िथा पनुर्निर्ािण सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७५" 
पररर्ाजिनसष्ट्रहि स्वीकृि गने । 

 

१३ र्बषय:  Build up Nepal नार्क गैरसरकारी  सिंस्थाको  ष्ट्रवद्यालय  भवन  र्नर्ािण  गने प्रस्िाव 

स्वीकृि सम्बन्िर्ा । 

२०७२को भकूम्प पश्चाि ्को पनुर्निर्ािणको अर्भयानर्ा गैरसरकारी षतिेत्रलाई सिंलग्न गराउन े

उद्देश्यले पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैरसरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७२ प्रचलनर्ा रहेको छ ।यसै कायिष्ट्रवर्िर्ा आिाररि रहेर Build up Nepal नार्क राष्ट्रिय 

गैरसरकारी सिंस्थाबाट ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण गने उद्देश्यले र्नवेदन प्राप्त भएको छ । 

ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण गनि प्राप्त प्रस्िाव स्वीकृि गनुिपने भएको छ । 
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प्रस्िाष्ट्रवि पररयोजनाका सम्बन्िर्ा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, केन्रीय आयोजना कायािन्वयन 

इकाई (श्विषतिा) बाट र ष्ट्रवज्ञ कायिकारी सदस्य श्री रवु प्रसाद िर्ाि बाट र्र्र्ि २०७५ पौष १५ 

र्ा ष्ट्रवद्यालय भवन र्नर्ािण गने प्रस्िाव स्वीकृि हनु र्सफाररि भएको छ। 

 

ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािणको लार्ग Build up Nepal नार्क गैरसरकारी सिंस्थाबाट र्ार्थ 

उल्लेख भए बर्ोश्वजर्को प्रस्िाव गैरसरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ 

बर्ोश्वजर् कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा 
देहायको र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 

यसैसाथ सिंलग्न अनसूुची-१ बर्ोश्वजर्को Build up Nepal नार्क गैरसरकारी सिंस्थाको 
ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण गने प्रस्िाव स्वीकृि गने । 

अनसूुची-१ 

क्र.
स. 

पररयोजना 
प्रस्िावक 

पररयोजनाको नार् 

पररयोज
नाको 
षतिते्र 

पररयोजनार्बवरण बजटे 
पररयोज ना 
अबर्ि क्र.

स 

र्बिालयको 
नार् 

स्थान लक्ष्य 
प्रिास
र्नक 

कायिक्रर् जम्र्ा रु. 

१ Build 

up  

Nepal  

श्री अलैचेकेदार 

प्राथर्र्क 

ष्ट्रवद्यालय 

पनुर्निर्ािण 

कायिक्रर् 

श्विषतिा १ 

 

श्री अलैचे 

केदार 

प्राथर्र्क 

ष्ट्रवद्यालय 

दोदी 
गाउपार्ल
का  - २ 

लर्जङु्ग 

५कोठा 
भवन 

 

१९ %  ८१ 
% 
    

६३,६०,०००/
०० 

 

 

२०७६ 

श्रावण 

 

 

१४ र्बषय: Caritas Nepal  नार्क गैरसरकारी सिंस्थाको र्नजीआवास र्नर्ािणर्ा ढुवानी सहयोग गने 

सम्बन्िर्ा। 
२०७२को भकूम्प पश्चाि ्को पनुर्निर्ािणको अर्भयानर्ा गैरसरकारी षतिेत्रलाई सिंलग्न गराउन े

उद्देश्यले पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैरसरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७२ प्रचलनर्ा रहेको छ।यसै कायिष्ट्रवर्िर्ा आिाररि रहेर  Caritas Nepal नार्क राष्ट्रिय 

गैरसरकारी सिंस्थाले र्र्र्ि जनु २, २०१६का ददन यस प्रार्िकरण, केन्रीय आयोजना 
कायािन्वयन इकाई (भवन) साँग र्त्रपषतिीय सम्झौिागरी १,०३२ जना भकूम्प ष्ट्रपर्डि 

लाभग्राहीहरुलाई रु.50,000।-का दरले यस प्रार्िकरणको र्र्र्ि २०७४।०१।१७ गिेको 
कायिकारी सर्र्र्ि स्िरीय र्नणियानसुार दोलखा श्वजल्लाको साष्ट्रवक ओराङ्ग र बलुङु्ग गा.ष्ट्रव.स.का 
लाभग्राहीहरुलाई ढुवानी बापिको सहयोग रकर् उपलब्ि गराईसकेको र सोही स्थानर्ा गनुासो 
सनुवुाईबाट थप हनु आएका २१९ जना लाभग्राही र्ध्ये प्रबलीकरण अन्िगिि कायर् भएका 
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बाहेकका लाभग्राहीहरुलाई ढुवानी बापिको रकर् उपलब्ि गराउने उद्देश्यले Caritas Nepal 

बाट र्नवेदन प्राप्त भएको छ।सिंलग्न सूची बर्ोश्वजर्का लाभग्राहीहरुलाई ढुवानी बापिको रकर् 

उपलब्ि गराउन उि प्रस्िाव स्वीकृि गनुिपने भएको छ। 

 

प्रस्िाष्ट्रवि पररयोजनाका सम्बन्िर्ा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन 

इकाई (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार), चररकोट, दोलखा बाट र ष्ट्रवज्ञ कायिकारी 
सदस्य डा. श्री चन्र बहादरु शे्रष्ठ बाट र्र्र्ि २०७५ पौष १०र्ा प्रस्िाव स्वीकृि हनु र्सफाररि 

भएको छ। 

 

लाभग्राहीहरुलाई ढुवानी बापिको रकर् उपलब्ि गराउन लार्ग Caritas Nepal नार्क गैर 

सरकारी सिंस्थाबाट र्ार्थ उल्लेख भएबर्ोश्वजर्को प्रस्िाव गैरसरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ बर्ोश्वजर् कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव 
उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 

यसैसाथ सिंलग्न अनसूुची-२ बर्ोश्वजर्को Caritas Nepal नार्क गैर सरकारी सिंस्थाको 
लाभग्राहीहरुलाई ढुवानी बापिको रकर् उपलब्ि गराउने प्रस्िाव स्वीकृिगने। 

अनसूुची-२ 

क्र
.सिं
. 

पररयोजना 
प्रस्िावक 

पररयोजना
कोनार् 

पररयोजनाको 
षतिते्र 

पररयोजनार्बवरण 
बजेट 

पररयोजना 
अवर्ि स्थान लक्ष्य 

१ Caritas 

Nepal 
ढुवानी 
सहयोग 

आवास 

पनुर्निर्ािण 

दोलखा श्वजल्ला 
साष्ट्रवक 

ओराङ्गरबलुङु्ग 

गा.पा. 

गनुासो 
सनुवुाईबाट 

ओराङ्गर 

बलुङु्गगा.पा. 
काथप भएका 
लाभग्राहीहरुला
ई ढुवानी 
बापिको रकर् 

उपलब्ि 

गराउने 

प्रर्ि लाभग्राही 
रु.50,000
।- का  दरले 

उपलब्ि 

गराउने 

20१९, 
फेब्रअुरी 

 

१५ र्बषय: Lumanti Shelter Support Group नार्क गैरसरकारी सिंस्थाको लाभग्राही सिंिोिन 
सम्बश्वन्ि प्रस्िाव स्वीकृि सम्बन्िर्ा। 
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२०७२ को भकूम्पपश्चािक्ो पनुर्निर्ािणको अर्भयानर्ा गैर सरकारी षतिेत्रलाई सिंलग्न 
गराउने उद्देश्यले पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ प्रचलनर्ा रहेकोछ ।यसैअनरुुप भकूम्पपीर्डि लाभग्राहीहरुलाई स्थायी 
र्नजी आवास र्नर्ािणर्ा सहयोग गने उद्देश्यले यस प्रार्िकरण, केन्रीय आयोजना 
कायािन्वयन इकाई (भवन) रLumanti Shelter Support Groupनार्कराष्ट्रिय गैर सरकारी 
सिंस्थाबीच र्र्र्ि २०७३।०२।२० र्ा र्त्रपषतिीय सम्झौिा भई सिंचालनर्ा रहेको 
Community Managed Post Earthquake in Urban poor Communities in Nepal  
पररयोजना अन्िगिि उि सिंस्थाले आफ्ना साष्ट्रवकका लाभग्राही सिंिोिन गनि र्नवेदन प्राप्त 
भएको छ । र्नजी आवास र्नर्ािणर्ा सहयोग गनि लाभग्राही सिंिोिन सम्बन्िी उि 
प्रस्िाव स्वीकृि गनुिपने भएको छ । 

 

प्रस्िाष्ट्रवि पररयोजनाका सम्बन्िर्ा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणका सदस्य डा. श्री चन्र 
बहादरु शे्रष्ठबाट र्र्र्ि २०७५ र्िंर्सर २० र्ा राय प्रदान भए अनसुार MIS िाखाको राय 
र उि सिंस्थाको कायि षतिेत्र अनगुर्न प्रर्िवेदनका आिारर्ा सरे्ि लाभग्राही पररवििन गने 
प्रस्िाव स्वीकृि हनु र्सफाररि भएको छ । 

 

लाभग्राही पररवििन गरी र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको लार्गLumanti Shelter Support 

Groupनार्क गैर सरकारी सिंस्थाबाट र्ार्थ उल्लेख भए बर्ोश्वजर्को प्रस्िाव गैर सरकारी 
सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ बर्ोश्वजर्कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका 
लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 

Lumanti Shelter Support Groupनार्क गैर सरकारी सिंस्थाको लाभग्राही पररवििन 
बारेर्ास्थलगि अनगुर्न सरे्िको आिारर्ा िपश्विल बर्ोश्वजर्का लाभग्राहीहरुको आवास 
पनुर्निर्ािण सहयोग गनिका लार्ग लाभग्राही पररवििन सम्बन्िी प्रस्िाव स्वीकृि गने । 

िपश्विल 

१.  अनसूुची-३बर्ोश्वजर्को नेपाल सरकारबाट पष्ट्रहलो ष्ट्रकस्िाबापिको रकर् र्लएका ५ 
जना लाभग्राहीहरुलाई लरु्न्िीर्ाफि ि बााँकी दोस्रो िथा िेस्रो ष्ट्रकस्िा उपलब्ि 
गराउने गरी स्वीकृर्ि ददने । 

२.   अनसूुची-४ बर्ोश्वजर्का ११ जना लाभग्राहीहरुलाई सबै ष्ट्रकस्िा रकर् 
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लरु्न्िीर्ाफि ि उपलब्ि गराउने गरी स्वीकृर्िददने । 

३.  अनसूुची-५ बर्ोश्वजर्का १३ जनालाभग्रहीहरुले लरु्न्िीसाँग सम्झौिागरी पष्ट्रहलो 
ष्ट्रकस्िाबापिको रकर् रु. ५०,०००(अषतिरुपीपचास हजार र्ात्र) लरु्न्िीबाट र्लई 
सकेको भएिापर्नित्काललरु्न्िीसाँग स्थायीआवास र्नर्ािणको कायि सरुुवािगनि 
नसक्ने वडा कायािलयर्ा लाभग्राहीहरुले र्नवेदन पेि गरेको हनुाले िी 
लाभग्राहीहरुलाई नेपाल सरकारबाट दोस्रो िथा िेस्रो ष्ट्रकस्िा बापिको रकर् रु. 
२,५०,०००।- (अषतिरुपी दईु लाखपचास हजार र्ात्र) उपलब्ि गराउनेगरी 
पररवििन गने । 

४.  लाभग्राहीहरुले लरु्न्िीर्ाफि ि आवास र्नर्ािण सहयोग र्लने गरी सम्झौिा गरे पर्न 
लरु्न्िीबाट कुनै ष्ट्रकर्सर्को आवास र्नर्ािण सहयोग नर्लएका,सम्पकि र्ानआएका र 
र्लननर्ान् ने अनसूुची-६ बर्ोश्वजर्का ३० जनालाभग्राहीरुलाई सबै ष्ट्रकस्िा बापिको 
रकर् नेपाल सरकारबाट उपलब्ि गराउने गरी ि्याकिं  अध्यावर्ि गने । 

अनसूुची-३ 

 

अनसूुची-४ 

 

अनसूुची-५ 
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अनसूुची-६ 

 
 

१६ र्बषय: NepalJesuit Society  नार्कगैरसरकारीसिंस्थाकोष्ट्रवद्यालयभवनर्नर्ािणगनेसम्बन्िर्ा। 

२०७२ को भकूम्प पश्चािक्ो पनुर्निर्ािणको अर्भयानर्ा गैरसरकारी षतिेत्रलाई सिंलग्न 
गराउन ेउद्देश्यले पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैरसरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ प्रचलनर्ा रहेको छ । यसै कायिष्ट्रवर्िर्ा आिाररि रहेर Nepal Jesuit 

Society नार्क राष्ट्रिय गैरसरकारी सिंस्थाबाट ४ कोठे ट्रष्ट भवन पनुर्निर्ािण गने उद्देश्यले 
र्नवेदन प्राप्त भएको छ। ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािणर्ा गनि प्राप्त उि प्रस्िाव स्वीकृि 
गनुिपने भएको छ। 

 

प्रस्िाष्ट्रवि पररयोजनाका सम्बन्िर्ा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण,  केन्रीय आयोजना 
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कायािन्वयन इकाई (श्विषतिा) बाट र ष्ट्रवज्ञ कायिकारी सदस्य श्री रवु प्रसाद िर्ािज्यू बाट 
र्र्र्ि २०७५ पौष १५ र्ा राय प्राप्त भए अनसुार प्रस्िाव स्वीकृि हनु र्सफाररि भएको 
छ। 

 

ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािणको लार्ग Nepal Jesuit Society नार्क गैरसरकारी सिंस्थाबाट 
र्ार्थ उल्लेख भए बर्ोश्वजर्को प्रस्िाव गैरसरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७२ बर्ोश्वजर् कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर 
छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 

यसै साथ सिंलग्न अनसूुची-७ बर्ोश्वजर्को Nepal Jesuit Society नार्क गैरसरकारी 
सिंस्थाको ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण गने प्रस्िाव स्वीकृि गने। 

अनसूुची-७ 
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१७ र्बषय: Plan International Nepal  नार्क गैरसरकारी सिंस्थाको ष्ट्रवद्यालय भवन र्नर्ािण 
गने सम्बन्िर्ा। 

२०७२को भकूम्प पश्चािक्ो पनुर्निर्ािणको अर्भयानर्ा गैरसरकारी षतिेत्रलाई सिंलग्न 
गराउन ेउद्देश्यले पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैरसरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ प्रचलनर्ा रहेको छ ।यसै कायिष्ट्रवर्िर्ा आिाररि रहेर Plan 

International Nepal नार्क राष्ट्रिय गैरसरकारी सिंस्थाबाट ३ कोठे ष्ट्रवद्यालय भवन 
पनुर्निर्ािण गने उद्देश्यले र्नवेदन प्राप्त भएको छ।ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािणर्ा गनि प्राप्त 
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उि प्रस्िाव स्वीकृि गनुिपने भएको छ। 

प्रस्िाष्ट्रवि पररयोजनाका सम्बन्िर्ा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, केन्रीय आयोजना 
कायािन्वयन इकाई(श्विषतिा) बाट र ष्ट्रवज्ञ कायिकारी सदस्य श्री रवु प्रसाद िर्ािबाट र्र्र्ि 
२०७५ पौष १५ र्ा राय प्रदान भए अनसुार प्रस्िाव स्वीकृि हनु र्सफाररि भएको छ। 

 

ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािणको लार्ग Plan International Nepal नार्क गैरसरकारी सिंस्थाबाट 
र्ार्थ उल्लेख भए बर्ोश्वजर्को प्रस्िाव गैरसरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७२ बर्ोश्वजर् कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर 
छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 
यसै साथ सिंलग्न अनसूुची -८ बर्ोश्वजर्को Plan International Nepal नार्क गैरसरकारी 
सिंस्थाको ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािणर्ा गने प्रस्िाव स्वीकृि गने । 
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१८ ष्ट्रवषय: स्थानान्िरणका लाभग्राही कायर् गने र अनदुान रकर् ष्ट्रविरण गने सम्बन्िर्ा । 

२०७२ साल बैिाख १२ गिे गएको भकूम्प र त्यसपर्छ गएका पराकम्पनहरुका कारण 
ष्ट्रवर्भन्न श्वजल्लाका वस्िीहरु भौगर्भिक कारणले जोश्वखर्यिु रहेका छन ्। रसवुा श्वजल्ला 
साष्ट्रवक लहरपौवा गा.ष्ट्रव.स. वडा निं. ५ श्वस्थि पष्ट्रहरेवेिी वस्िी राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण 
प्रार्िकरणबाट सिंचालन भएको भौगर्भिक अध्ययन प्रर्िवेदनका आिारर्ादोस्रो वगिको 
सूचीर्ा कायिकारी सर्र्र्िको २०७३।१२।२८ र्ा बसेको बैठकबाट स्वीकृि भएको 
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छ। यसरी सरुश्वषतिि गनिपने सूचीर्ा परेको उि वस्िीर्ा सर्यरै् सरुषतिाका उपायहरु 
अवलम्बन नगनािले र्र्र्ि २०७४।०४।२२ र्ा गएको पष्ट्रहरोका कारणले जनिनको 
सरे्ि षतिर्ि हनु गयो । उि प्राकृर्िक ष्ट्रवपद् पश्चाि ्पनुः उि पष्ट्रहरोवेिी षतिेत्रर्ा यस 
प्रार्िकरणबाट खष्ट्रटइि गएका भगूभिष्ट्रवद्सष्ट्रहिको टोलीले भौगर्भिक अध्ययन गदाि उि षतिेत्र 
िेस्रो वगि अथािि ्असरुश्वषतिि वस्िीको रुपर्ा वगीकरण भई र्र्र्ि २०७४।०६।०४ र्ा 
बसेको ९४औ ँकायिकारी सर्र्र्िको बैठकले ७१ िरिरुीलाई स्थानान्िरणका लाभग्राहीको 
रुपर्ा सूचीकरण गने र्नणिय गरेको छ । २०७४।०६।०४ को पष्ट्रहरो जानभुन्दा पष्ट्रहले 
सरुषतिा गनि सष्ट्रकने वगिर्ा वगीकृि भएको उि षतिेत्रर्ा र्नजी आवास पनुर्निर्ािण गनिका 
लार्ग स्वीकृर्ि ददइएको र कर्िपय लाभग्राही एविं अन्य पररवार सरे्िबाट र्नजी आवास 
पनुर्निर्ािण कायि गरेको देश्वखन्छ  । यसै सन्दभिर्ा र्नजी आवास पनुर्निर्ािणका लार्ग केही 
लाभग्राहीहरुले पष्ट्रहलो ष्ट्रकस्िा, केही लाभग्राहीहरुले दोस्रो र िेस्रो ष्ट्रकस्िा सरे्ि 
र्लइसकेकोर्ा कुन-कुन पररवारले के कर्ि पनुर्नर्ािण सम्बन्िी कायि गरेका छन,् त्यसको 
ष्ट्रवस्ििृ ष्ट्रववरण आएपर्छ र्ात्र र्नजी आवास पनुर्निर्ािण सम्बन्िी अनदुान ददन े ष्ट्रवषयर्ा 
र्नणिय र्लन सहज हनुे भएकोले र्र्र्ि २०७४।०९।०४र्ा बसेको ९४औ ँ कायिकारी 
सर्र्र्िको बैठकले उि षतिेत्रहेने सम्बश्वन्िि श्वजल्लाको प्रहरी कायािलयबाट ष्ट्रफल्ड सजिर्र्न 
र्ाग गने र्नणिय गरेको र्थयो। 

र्ार्थ उल्लेख भए बर्ोश्वजर् स्थानीय सरोकारवालाको उपश्वस्थर्ि एविं प्रहरी चौकी वेत्राविी, 
राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, श्वजल्ला सर्न्वय सर्र्र्िको सश्वचवालय र उत्तरगया 
गाउाँपार्लका रसवुाका प्रर्िर्नर्िको रोहवरर्ा भएको ष्ट्रफल्ड सजिर्र्न अनसुार उि 
जोश्वखर्यिु षतिेत्रर्ा ८ पररवारले दोस्रो ष्ट्रकस्िा र ८ पररवारले िेस्रो ष्ट्रकस्िा सरे्ि बझुी 
र्नजी आवास पनुर्निर्ािण गरेको देश्वखन्छ । २०७४ सालर्ा गएको पष्ट्रहरो पश्चाि ्गएको 
भगूभिष्ट्रवद् सष्ट्रहिको टोलीले ष्ट्रफल्डर्ा ष्ट्रवस्थाष्ट्रपि हनु पगुेका िरिनीहरुको नार्ावली 
सिंकलन गदाि जम्र्ा ९(नौँ) िरिनीहरुको नार् छुट्न गएको भनी सजिर्र्न र्चुलु्कार्ा 
उल्लेख भएको देश्वखन्छ । 

स्थानान्िरण गनुिपने लाभग्राहीहरुलाइि र्नजी आवास पनुर्निर्ािणका लार्ग अनदुान ष्ट्रविरण 
गनि सहज हनुे गरीसम्बश्वन्िि श्वजल्लाको प्रहरी कायािलयबाट ष्ट्रवस्ििृ ष्ट्रववरण आएपर्छ र्ात्र 
र्नजी आवास पनुर्निर्ािण सम्बन्िी अनदुान ददने ष्ट्रवषयर्ा र्नणिय र्लन सहज हनुे 
भएकोलेर्र्र्ि २०७४।09।04र्ा बसेको ९४औ ँ कायिकारी सर्र्र्िको बैठकले 
सम्बश्वन्िि श्वजल्लाको प्रहरी कायािलयबाट ष्ट्रफल्ड सजिर्र्न र्ाग गने र्नणिय भएकोले 
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कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको 
र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 

९४औ ँ कायिकारी सर्र्र्िको बैठकको र्नणिय बर्ोश्वजर् प्रहरी चौकी वेत्राविीबाट र्र्र्ि 
२०७४/११/१८ र्ा भएको ष्ट्रफल्ड सजिर्र्न र्चुलु्कार्ा उल्लेख भएको ष्ट्रववरण अनसुार 
छुट हनु गएका सिंलग्न सूची अनसुारको िार्लका-५ बर्ोश्वजर् थप १६ िरिरुीलाई 
स्थानान्िरणका लाभग्राही एविं पनुर्निर्ािणको लाभग्राही कायर् गने र र्नजी आवास 
पनुर्निर्ािण कायि िरुु गरेका सिंलग्न सूची अनसुारको िार्लका-६ बर्ोश्वजर् ९ िरिरुीका 
सम्बन्िर्ा स्थानान्िरण गरी पनुर्निर्ािण लाभग्राहीको रुपर्ा पष्ट्रहलो ष्ट्रकस्िा देश्वख नै अनदुान 
रकर् उपलब्ि गराउन े। 

 

१९ ष्ट्रवषयः रसवुा श्वजल्ला उत्तरगया गाउाँपार्लका वडा निं.५ श्वस्थि खाल्टेको ष्ट्रवषयर्ा अध्ययन 
गरी भगूभिष्ट्रवद्हरुले पेि गरेको अध्ययन प्रर्िवेदन सम्बन्िर्ा । 

२०७२ साल बैिाख १२ गिे गएको भकूम्प र त्यसछार्डको ष्ट्रवर्भन्न र्र्र्िर्ा गएको 
पराकम्पका कारण रसवुा श्वजल्लाको ठूलो हाकु, डाडााँगाउ, गोगन,े र्िरु लगायका ष्ट्रवर्भन्न 
स्थानको वस्िीहरु जोश्वखर्र्ा पनि गएकोर्ा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणबाट खष्ट्रटएको 
भगूभिष्ट्रवद सरे्िको टोलीले उि स्थान जोश्वखर्र्ा रहेको भनी प्रर्िवेदनर्ा उल्लेख गरेको 
देश्वखन्छ । उल्लेश्वखि स्थानका बार्सन्दाहरु रसवुा श्वजल्लाश्वस्थि उत्तरगया गााँउपार्लका 
वडा निं.५ श्वस्थि र्त्रिलुी नदीको ष्ट्रकनार बगरको खाल्टे भन्ने स्थानर्ा आइि बसोबास 
गरररहेका छन ।उि स्थान वस्िी बस्नयोग्य छ/छैन भनी यस राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण 
प्रार्िकरणर्ा र्र्र्ि २०७४।१२।२२ गिे प्रर्खु कायिकारी अर्िकृिको अध्यषतििार्ा 
सम्बश्वन्िि गाउाँपार्लकाको अध्यषतिसष्ट्रहिको उपश्वस्थर्िर्ा बसेको बैठकको र्नणिय निं.४ र्ा 
“खाल्टेर्ा रहेको वस्िीलाइि व्यवस्थापन गने बारे थप अध्ययन गरी आवास वस्िी ष्ट्रवकास 
िथा स्थानीय पूवाििार र्हािाखाले स्थानीय िहसाँग सर्न्वय गरी आवश्यक कायि गने” 

भनी र्नणिय भए बर्ोश्वजर् र्र्र्ि२०७५।०८।०६र्ा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणका 
कायिकारी सदस्य रवु प्रसाद िर्ाि, नापी अर्िकृि उत्तर् कुर्ार लार्र्छाने, खानी ष्ट्रवभागका 
लैनचौरका भगूभिष्ट्रवद राजेन्र आचायि, र्सिंचाइि ष्ट्रवभाग इि.भगूभिष्ट्रवद इिर थापा, यस 
प्रार्िकरणर्ा कायिरि भगूभिष्ट्रवद इिर आचायि सष्ट्रहिको टोली सम्बश्वन्िि षतिेत्रर्ा खष्ट्रटइि 
त्यहााँको स्थानीय प्रर्िर्नर्ि र पीर्डि सरे्िलाइि सहभागी गराइि छलफल गरी कायिकारी 
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सदस्य रवु प्रसाद िर्ाि र नापी अर्िकृि उत्तर् कुर्ार लार्र्छानेले छलफलका ष्ट्रवषय 
सरे्ि सर्ावेि गरी ददएको प्रर्िवेदन सिंलग्न रहेको । त्यसैगरी भगूभिष्ट्रवदहरुले ददएको 
प्राष्ट्रवर्िक प्रर्िवेदनले हाल अस्थायी बसोबास गरेको खाल्टे भन्न ेषतिेत्र जोश्वखर्यिु रहेको 
भनी उल्लेख भएकोर्ा सो प्रर्िवेदन पर्न सिंलग्न रहेको । 

 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणका प्रर्खु कायिकारी अर्िकृिको अध्यषतििार्ा र्र्र्ि 
२०७५।०८।०६ र्ा बसेको बैठकले र्नणिय गरे अनसुार खाल्टेर्ा बसेको वस्िीको 
सम्बन्िर्ा अध्ययन गरी प्रर्िवेदन पेि गनि कायिकारी सदस्य रवु प्रसाद िर्ािको 
सिंयोजकत्वर्ा खानी ष्ट्रवभागका भगूभिष्ट्रवद, र्सिंचाइि ष्ट्रवभागका इश्वन्जनीयररङ्ग भगूभिष्ट्रवद र यस 
प्रार्िकरणर्ा कायिरि भगूभिष्ट्रवदसष्ट्रहिको टोलीले अध्ययन गररददएको भौगर्भिक प्राष्ट्रवर्िक 
प्रर्िवेदनर्ा हाल अस्थायी रुपर्ा बसोबास गरेको ठाउाँ जोश्वखर्यिु रहेको भनी उल्लेख 
भएको । जोश्वखर्यिु वस्िी स्थानान्िरण िथा पनुस्थािपना सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७३ 
को दफा ४ ले जोश्वखर्यिु स्थानर्ा बसोबास गनि नपाउने व्यवस्था गनुिको साथै एकीकृि 
वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७५ को ७(१) च ले पर्न भौगर्भिक अध्ययन 
प्रर्िवेदन सरे्िलाइि योजना प्रस्िाव िथा स्वीकृर्िको आिार र्ानेको । 

 

र्ार्थ उल्लेख भएबर्ोश्वजर् रसवुा श्वजल्लाश्वस्थि उत्तरगया गाउाँपार्लकाको खाल्टे भन्ने 
स्थानर्ा अस्थायी बसोबास गरररहेका भकूम्पपीर्डिहरुलाइि सोही स्थानर्ा बसोबास गराउन 
र्र्ल्ने वा नर्र्ल्ने ष्ट्रवषयर्ाअध्ययन गनि गदठि सर्र्र्िले पेि गरेको भौगर्भिक अध्ययन 
प्रर्िवेदन अनसुार खाल्टे भन्न े स्थान जोश्वखर्यिु रहेकाले सो स्थानर्ा बसोबास नगरी 
पनुर्निर्ािण सम्बन्िी ऐन, र्नयर्, र्ापदण्ड िथा कायिष्ट्रवर्िले र्नददिष्ट गरे बर्ोश्वजर् अन्यत्र 
स्थानर्ा पनुस्थािपना गरी बसोबास गराउन कायिकारी सर्र्र्िबाट र्नणिय हनुपुने भएकोले 
कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको 
र्नणिय गररयो । 

र्नणिय 

क) रसवुा श्वजल्लाको ष्ट्रवर्भन्न स्थानबाट हाल उत्तरगया गाउाँपार्लका वडा निं. ५ श्वस्थि 
खाल्टेर्ा आइि अस्थाइि बसोबास गरररहेका जोश्वखर्यिु वस्िीका लाभग्राहीहरुलाइि 
र्छटो भन्दा र्छटो उि जोश्वखर्यिु स्थानबाट अन्यत्र पनुस्थािपना गने प्रकृया सरुु 
गराइि उिजोश्वखर्यिु स्थानर्ा बसोबास नगराउने व्यवस्था र्र्लाउने। 
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ख) उपयुिि स्थानर्ा हाल अस्थायी बसोबास गरररहेका भकूम्पपीर्डि जोश्वखर्यिु 
वस्िीका लाभग्राहीहरुलाइि पनुस्थािपनाको र्नर्र्त्त स्वीकृि ष्ट्रवर्भन्न ष्ट्रवकल्पहरुको बारेर्ा 
जानकारी गराइिस्थानान्िरणको प्रकृया अगार्ड बढाउन श्वजल्ला प्रिासन कायािलय 
रसवुा, राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार) 
रसवुा र उत्तरगया गाउाँपार्लका सरे्िलाइि लेखी पठाउने । 

 

२० ष्ट्रवषयः दरुागााँउ एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकासको प्रारश्वम्भक योजना िजुिर्ा स्वीकृर्ि  

सम्बन्िर्ा । 

रारे्छाप श्वजल्ला र्लख ुिार्ाकोिी गााँउपार्लका वडा निं. १ दरुागााँउश्वस्थि दरुागााँउ एकीकृि 
वस्िीिारा २४ िरिरुी सरे्ष्ट्रटने गरी सम्बश्वन्िि स्थानीय िहको र्सफाररिसष्ट्रहि राश्वष् ट्रय 
पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको “एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७५”स्वीकृि हनु ु
अगावै “एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७४”बर्ोश्वजर् एकीकृि वस्िी 
ष्ट्रवकासको प्रारश्वम्भक योजना िजुिर्ा ियार गरी स्वीकृर्िका लार्ग प्रस्िाव पेि गरेको  

र्थयो । नयााँ कायिष्ट्रवर्ि अनसुारको थप आवश्यक कागजािहरु (सम्बश्वन्िि स्थानीय 
िहको बोडिको र्नणिय, जग्गा ष्ट्रवकास िथा ष्ट्रविरण योजना आदद) पर्छ ष्ट्रवस्ििृ योजना 
िजुिर्ा स्वीकृर्ि गदाि सर्ावेि गनुिपने आवश्यक देश्वखन्छ । 

 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, जग्गा व्यवस्थानपन िथा भौगर्भिक अध्ययन िाखाबाट उि 
प्रस्िाष्ट्रवि स्थानर्ा वस्िी ष्ट्रवकास गनि सरुश्वषतिि रहेको प्रर्िवेदन पेि भएको छ। प्रस्िाष्ट्रवि 
एकीकृि वस्िीर्ा सडकको पहुाँच रहेको छ। वस्िीर्भत्रको सडक, ढलसष्ट्रहिको पूवाििार 
र्नर्ािण गदाि वस्िी बस् नको लार्ग उपयोगी हनु ेदेश्वखन्छ। वस्िीर्भत्र ६ आनाका प् लटहरु 
२४ वटा रहन े साथै सार्दुाष्ट्रयक भवन र खलु्ला षतिेत्रसष्ट्रहि प्रर्िवेदन पेि भएको छ। 
एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास गनि स्थानीयवासी, जनप्रर्िर्निी र सरोकारवाला र्नकायबाट 
बारम्बार िाकेिा भई आएको छ। २४ िरिरुी भकूम्पपीर्डिहरुको लार्ग सेवा सषु्ट्रवियिु 
वस्िी ष्ट्रवकास हनुे र सषु्ट्रविायिु जीवनयापन गने अवसर प्राप् ि हनुेछ । 

 

“एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७५” को दफा ७ को उपदफा (३) 
बर्ोश्वजर् प्रस्िाष्ट्रवि प्रारश्वम्भक योजना िजुिर्ाहरुको स्वीकृर्ि प्रार्िकरणबाट हनुे व्यवस्था 
भएकोले कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा 
देहायको र्नणिय गररयो । 
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र्नणिय 

क) रारे्छाप श्वजल्ला र्लख ु िार्ाकोिी गााँउपार्लका वडा निं. १ दरुागााँउश्वस्थि “दरुागााँउ 
एकीकृि वस्िी” ष्ट्रवकासको प्रारर्र्भक योजना िजुिर्ा प्रर्िवेदन स्वीकृि गने। 

 

ख) “एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७५”को दफा ७ को उपदफा (५) 
अनसुार सम्बश्वन्िि श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाईबाट ष्ट्रवस्ििृ योजना िजुिर्ा 
स्वीकृर्ि गदािको बखि “एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७५”बर्ोश्वजर्को थप आवश्यक कागजािहरु (सम्बश्वन्िि स्थानीय िहको बोडिको 
र्नणिय, जग्गा ष्ट्रवकास िथा ष्ट्रविरण योजना आदद) सर्ावेि गरी स्वीकृर्ि प्रदान गनि 
र्नदेिन ददने । 

२१ ष्ट्रवषयः रार्नाथ-बसेरी एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकासको प्रारश्वम्भक योजना िजुिर्ा स्वीकृर्ि 
सम्बन्िर्ा । 

खोटाङ्ग श्वजल्ला रुपाकोट र्झवुागढी नगरपार्लका वडा निं. १५ श्वस्थि बसेरीर्ा “रार्नाथ-
बसेरी एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास” िारा २५ िरिरुी सरे्ष्ट्रटने गरी सम्बश्वन्िि स्थानीय िहको 
र्सफाररि सष्ट्रहि राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको “एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७५”स्वीकृि हनु ु अगावै “एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७४”बर्ोश्वजर् एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकासको प्रारश्वम्भक योजना िजुिर्ा ियार गरी 
स्वीकृर्िका लार्ग प्रस्िाव पेि गरेको र्थयो । नयााँ कायिष्ट्रवर्ि अनसुारको थप आवश्यक 
कागजािहरु (सम्बश्वन्िि स्थानीय िहको बोडिको र्नणिय, जग्गा ष्ट्रवकास िथा ष्ट्रविरण 
योजना आदद) पर्छ ष्ट्रवस्ििृ योजना िजुिर्ा स्वीकृर्ि गदाि सर्ावेि गनुिपने आवश्यक 
देश्वखन्छ । 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, जग्गा व्यवस्थानपन िथा भौगर्भिक अध्ययन िाखाबाट उि 
प्रस्िाष्ट्रवि स्थानर्ा वस्िी ष्ट्रवकास गनि सरुश्वषतिि रहेको प्रर्िवेदन पेि भएको छ। प्रस्िाष्ट्रवि 
एकीकृि वस्िीर्ा सडकको पहुाँच रहेको छ । वस्िीर्भत्रको सडक, ढलसष्ट्रहिको पवुाििार 
र्नर्ािण गदाि वस्िी बस् नको लार्ग उपयोगी हनुे देश्वखन्छ । वस्िीर्भत्र ४ आनाका प् लटहरु 
२५ वटा रहन े साथै सार्दुाष्ट्रयक भवन र खलु्ला षतिेत्रसष्ट्रहि प्रर्िवेदन पेि भएको छ। 
एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास गनि स्थानीयवासी, जनप्रर्िर्निी र सरोकारवाला र्नकयबाट 
बारम्बार िाकेिा भई आएको छ। २५ िरिरुी भकूम्पपीर्डिहरुको लार्ग सेवा 
सषु्ट्रविायिु वस्िी ष्ट्रवकास हनुे र सषु्ट्रविायिु जीवनयापन गने अवसर प्राप् ि हनुेछ। 

“एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७५” को दफा ७ को उपदफा (३) 
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बर्ोश्वजर् प्रस्िाष्ट्रवि प्रारश्वम्भक योजना िजुिर्ाहरुको स्वीकृर्ि प्रार्िकरणबाट हनुे व्यवस्था 
भएकोले कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा 
देहायको र्नणिय गररयो । 

र्नणिय 

क) खोटाङ्ग श्वजल्ला रुपाकोट र्झवुागढी नगरपार्लका वडा निं १५ श्वस्थि बसेरीर्ा 
“रार्नाथ-बसेरी एकीकृि वस्िी” ष्ट्रवकासको प्रारश्वम्भक योजना िजुिर्ा प्रर्िवेदन 
स्वीकृि गने । 

ख) “एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७५” को दफा ७ को उपदफा 
(५) अनसुार सम्बश्वन्िि श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाईबाट ष्ट्रवस्ििृ योजना 
िजुिर्ा स्वीकृर्ि गदािको बखि “एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७५” 
बर्ोश्वजर्को थप आवश्यक कागजािहरु (सम्बश्वन्िि स्थानीय िहको बोडिको र्नणिय, 
जग्गा ष्ट्रवकास िथा ष्ट्रविरण योजना आदद) सर्ावेि गरी स्वीकृर्ि प्रदान गनि र्नदेिन 
ददने । 

२२ ष्ट्रवषयः अचिले एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकासको प्रारश्वम्भक योजना िजुिर्ा स्वीकृर्ि सम्बन्िर्ा । 

पविि श्वजल्ला फलेबास नगरपार्लका वडा निं. ८ श्वस्थि ठानार्ौलार्ा “अचिले एकीकृि 
वस्िी ष्ट्रवकास” िारा१२ िरिरुी सरे्ट्ने गरी सम्बश्वन्िि स्थानीय िहको बोडिको र्नणिय र 
र्सफाररिसष्ट्रहि राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको “एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७५”स्वीकृि हनु ु अगावै “एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७४”बर्ोश्वजर् एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकासको प्रारश्वम्भक योजना िजुिर्ा ियार गरी 
स्वीकृर्िका लार्ग प्रस्िाव पेि गरेको र्थयो । नयााँ कायिष्ट्रवर्ि अनसुारको थप आवश्यक 
कागजािहरु (जग्गा ष्ट्रवकास िथा ष्ट्रविरण योजना) पर्छ ष्ट्रवस्ििृ योजना िजुिर्ा स्वीकृर्ि 
गदाि सर्ावेि गनुि पने आवश्यक देश्वखन्छ। 

 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, जग्गा व्यवस्थापन िथा भौगर्भिक अध्ययन िाखाबाट उि 
प्रस्िाष्ट्रवि स्थानर्ा वस्िी ष्ट्रवकास गनि सरुश्वषतिि रहेको प्रर्िवेदन पेि भएको छ । प्रस्िाष्ट्रवि 
एकीकृि वस्िीर्ा सडकको पहुाँच रहेको छ । वस्िीर्भत्रको सडक, ढलसष्ट्रहिको पूवाििार 
र्नर्ािण गदाि वस्िी बस् नका लार्ग उपयोगी हनुे देश्वखन् छ । वस्िीर्भत्र ६ आनाका प् लटहरु 
१२ वटा रहने साथै सार्दुाष्ट्रयक भवन र खलु् ला षतिेत्रसष्ट्रहि प्रर्िवेदन पेि भएको छ । 
एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास गनि स्थानीयवासी, जनप्रर्िर्निी र सरोकारवाला र्नकायबाट 



237 

र्नणिय निं. प्रस्िाव िथा र्नणियको व्यहोरा 

बारम्बार िाकेिा भई आएको छ । १२ िरिरुी भकूम्पपीर्डिहरुको लार्ग सेवा 
सषु्ट्रविायिु वस्िी ष्ट्रवकास हनुे र सषु्ट्रविायिु जीवनयापन गने अवसर प्राप् ि हनुेछ । 

 

“एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७५” को दफा ७ को उपदफा (३) 
बर्ोश्वजर् प्रस्िाष्ट्रवि प्रारश्वम्भक योजना िजुिर्ाहरुको स्वीकृर्ि प्रार्िकरणबाट हनुे व्यवस्था 
भएकोले कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा 
देहायको र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 

क) पविि श्वजल्ला फलेबास नगरपार्लका वडा निं. ८ श्वस्थि ठानार्ौलार्ा “अचिले 
एकीकृिवस्िी” ष्ट्रवकासको प्रारश्वम्भक योजना िजुिर्ा प्रर्िवेदन स्वीकृि गने । 

 

ख) “एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७५”को दफा ७ को उपदफा (५) 
अनसुार सम्बश्वन्िि श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाईबाट ष्ट्रवस्ििृ योजना िजुिर्ा 
स्वीकृर्ि गदािको बखि “एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७५” 
बर्ोश्वजर्को थप आवश्यक कागजािहरु (सम्बश्वन्िि स्थानीय िहको बोडिको र्नणिय, 
जग्गा ष्ट्रवकास िथा ष्ट्रविरण योजना आदद) सर्ावेि गरी स्वीकृर्ि प्रदान गनि र्नदेिन 
ददने । 

 

२३ ष्ट्रवषयः खावााँडााँडा एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकासको प्रारश्वम्भक योजना िजुिर्ा स्वीकृर्ि  

सम्बन्िर्ा । 

खोटाङ्ग श्वजल्ला रुपाकोट र्जवुागढी नगरपार्लका वडा निं. ८ श्वस्थि खावााँडााँडार्ा श्वजल्ला 
आयोजना कायािन्यवय इकाई (भवन) िारा २० िरिरुी सरे्ट्ने गरी सम्बश्वन्िि स्थानीय 
िहको र्सफाररिसष्ट्रहि राश्वष् ट्रय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको “एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्वन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७५”स्वीकृि हनु ु अगावै “एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्वन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७४”बर्ोश्वजर् एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकासको प्रारश्वम्भक योजना िजुिर्ा ियार गरी 
स्वीकृर्िका लार्ग प्रस्िाव पेि गरेको र्थयो । नयााँ कायिष्ट्रवर्ि अनसुारको थप आवश्यक 
कागजािहरु (सम्बश्वन्िि स्थानीय िहको बोडिको र्नणिय, जग्गा ष्ट्रवकास िथा ष्ट्रविरण 
योजना आदद) पर्छ ष्ट्रवस्ििृ योजना िजुिर्ा स्वीकृर्ि गदाि सर्ावेि गनुिपने आवश्यक 
देश्वखन्छ । 
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राश्वष् ट्रय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, जग्गा व्यवस्थापन िथा भौगर्भिक अध्ययन िाखाबाट उि 
प्रस्िाष्ट्रवि स्थानर्ा वस्िी ष्ट्रवकास गनि सरुश्वषतिि रहेको प्रर्िवेदन पेि भएको छ । प्रस्िाष्ट्रवि 
एकीकृि वस्िीर्ा सडकको पहुाँच रहेको छ । वस्िीर्भत्रको सडक, ढलसष्ट्रहिको पूवाििार 
र्नर्ािण गदाि वस्िी बस् नका लार्ग उपयोगी हनुे देश्वखन् छ । वस्िीर्भत्र ४-६ आनाका 
प् लटहरु २० वटा रहने साथै सार्दुाष्ट्रयक भवन र खलु् ला षतिेत्रसष्ट्रहि प्रर्िवेदन पेि भएको 
छ । एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास गनि स्थानीयवासी, जनप्रर्िर्निी र सरोकारवाला र्नकायबाट 
बारम्बार िाकेिा भई आएको छ । २० िरिरुी भकूम्पपीर्डिहरुको लार्ग सेवा 
सषु्ट्रविायिु वस्िी ष्ट्रवकास हनुे र सषु्ट्रविायिु जीवनयापन गने अवसर प्राप् ि हनुेछ । 

 

“एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७५” को दफा ७ को उपदफा (३) 
बर्ोश्वजर् प्रस्िाष्ट्रवि प्रारश्वम्भक योजना िजुिर्ाहरुको स्वीकृर्ि प्रार्िकरणबाट हनुे व्यवस्था 
भएकोले कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा 
देहायको र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 

(क) खोटाङ्ग श्वजल्ला रुपाकोट र्जवुागढी नगरपार्लका वडा निं. ८ श्वस्थि खावााँडााँडार्ा 
“खावााँडााँडा एकीकृि बस्िी” ष्ट्रवकासको प्रारश्वम्भक योजना िजुिर्ा प्रर्िवेदन स्वीकृि 
गने । 

(ख) “एकीकृि बस्िी ष्ट्रवकास सम्वन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७५” को दफा ७ को उपदफा 
(५) अनसुार सम्बश्वन्िि श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाईबाट ष्ट्रवस्ििृ योजना 
िजुिर्ा स्वीकृर्ि गदािको बखि “एकीकृि बस्िी ष्ट्रवकास सम्वन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७५” 
बर्ोश्वजर्को थप आवश्यक कागजािहरु (सम्बश्वन्िि स्थानीय िहको बोडिको र्नणिय, 
जग्गा ष्ट्रवकास िथा ष्ट्रविरण योजना आदद) सर्ावेि गरी स्वीकृर्ि प्रदान गनि र्नदेिन 
ददने। 

 कायिकारी सर्र्र्िको ११६ औ ँबैठकको र्नणियहरुः 

१ र्बषयः पनुरावेदक लाई र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुानिफि को लाभग्रही कायर् गने 
सम्बन्िर्ा । 
कायिकारी सर्र्र्िको र्र्र्ि २०७५/३/१४ को र्नणियबाट गैरलाभग्राही कायर् गररएका 
लर्लिपरु श्वजल्ला साष्ट्रवक लार्ाटार हाल र्हालक्ष्र्ी नगरपार्लका वडा निं. ९ बषि ६० का 
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श्री र्दन बहादरु काकी (र्दु्दा निं. ०१/०७५, र्नस्सा निं. १६९६३६८) ले राष्ट्रिय 
पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, कायिकारी सर्र्र्िलाई ष्ट्रवपषतिी बनाई राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, 
पनुरावेदन सर्र्र्िर्ा गनुि भएको पनुरावेदन सम्बन्िर्ा पनुरावेदन सर्र्र्िले र्नजलाई 
पनुर्निर्ािणिफि को लाभग्राही कायर् गनुि भर्न २०७५/९/१५ को इजलासबाट फैसला 
(सिंलग्न छ।) भएको व्यहोरा पनुरावेदन सर्र्र्िको च.निं. ९१ र्र्र्ि २०७५/९/२३ को 
राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणलाई लेश्वखएको पत्रबाट जानकारी भएको। 

 

र्ार्थ उल्लेश्वखि पनुरावेदन सर्र्र्िको फैसला बर्ोश्वजर् र्नजलाई भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी 
आवास पनुर्निर्ािणिफि को लाभग्राही कायर् गनुिपने देश्वखएको । राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण 
प्रार्िकरणको केन्रीय गनुासो व्यवस्थापन सर्र्र्िले पनुर्निर्ािणिफि को लाभग्राही कायर् 
गनिका लार्ग कायिकारी सर्र्र्िर्ा र्सफाररि गने र्नणिय (सिंलग्न छ) गरेको । 

 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, पनुरावेदन सर्र्र्िले भकूम्पपीर्डि लाभग्राही कायर् गनि 
फैसला गरेको । उि पनुरावेदन सर्र्र्िको फैसला नै अश्वन्िर् भएको साथै फैसला 
कायािन्वयन गनुि प्रार्िकरणको कििव्य भएको र सो र्बषय कायिकारी सर्र्र्िबाट 
स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 

ल.प.ु श्वजल्ला लार्ाटार हाल र्हालक्ष्र्ी न. पा. वडा निं. ९ र्नवासी बषि ६० का श्री 
र्दन वहादरु काकी (र्नस्सा निं. १६९६३६८) लाई र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान 
ष्ट्रविरण (पष्ट्रहलो सिंसोिन) कायिष्ट्रवर्ि, २०७३ को दफा ३(१) को अनसूुची-१ को 
प्रकरण ६ को व्यवस्था बर्ोश्वजर् पनुर्निर्ािणिफि को लाभग्राही कायर् गने । 

२ र्बषयः छुट िथा पनुसभेषतिणबाट प्राप्त ष्ट्रववरण ष्ट्रवश्लषेणको आिारर्ा गनुासोकिािलाइि 
लाभग्राही िथा गैरलाभग्राही कायर् गने। 

भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान प्राप्त गनि नसकी गनुासो दिाि 
गराएका भकूम्प प्रभाष्ट्रवि व्यश्विहरुको सम्बन्िर्ा छुट िथा पनु:जााँच सभेषतिणबाट प्राप्त र 
इश्वन्जर्नयरहरुबाट ष्ट्रवश्लषेण भइि MIS र्ाफि ि प्राप्त भएका ि्यािंकहरुको आिारर्ा 
लाभग्राही/गैरलाभग्राही कायर् गनि र्सफाररि भएका ४,६१४ गनुासोको ष्ट्रववरण ियार 
पाररएको छ । उि ष्ट्रववरणर्ा उल्लेख भएका गनुासोकिािहरुलाइि लाभग्राही/गैरलाभग्राही 
कायर् गनुिपने भएको छ । 
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कायिकारी सर्र्र्िबाट हालसम्र् कुल १,२०,९४३  गनुासाको र्नणिय भईसकेको जसर्ा 
42,७३९ पूणि लाभग्राही, 3८,०३७ प्रवलीकरण लाभग्राही (Retrofitting Beneficiary), 

३५,१३८ गैरलाभग्राही कायर् गने र्नणिय भइिसकेको। 

 

र्ार्थ उल्लेख भएबर्ोश्वजर् लाभग्राही िथा गैरलाभग्राही कायर् गनुि आवश्यक भएको र 
सो र्बषय कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा 
देहायको र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 

छुट िथा पनुजााँच सवेषतिणबाट प्राप्त ि्यािंकहरुको ष्ट्रवश्लषेणबाट प्राप्त िार्लका-१ र्ा 
उल्लेश्वखि १३ वटा श्वजल्लाका १६८ गनुासोकिािलाई पनुर्निर्ािण लाभग्राही (Probable 

Beneficiary), ४६१ गनुासोकिािलाई सम्भाव्य लाभग्राही (Potential Beneficiary), 

२,१२८ गनुासोकिािलाई प्रवलीकरण लाभग्राही (Retrofitting Beneficiary) र १,७६३ 
गनुासोकिािलाई गैरलाभग्राही कायर् गने । 

िार्लका-१ 

छुट िथा पनुजााँच सभेषतिणबाट प्राप्त गनुासोको ष्ट्रवश्लषेणबाट प्राप्त लाभग्राही/गैरलाभग्राहीहरुको 
ष्ट्रववरण 

र्स.
निं. 
 

श्वजल्ला गाउाँपार्लका / 

नगरपार्लका 
पनुर्निर्ािण 
लाभग्राही 

सम्भाव्य 
लाभग्राही 

जम्र्ा 
पनुर्निर्ािण 
लाभग्राही 

प्रबलीकरण 
लाभग्राही 

गैर 
लाभग्राही 

१. भिपरु   0 12 12 14 122 

२. िाददङ्ग   4 7 11 56 239 

३. दोलखा  55 182 237 286 94 
४. गोरखा   0  4 4 0 125 

५. काठर्ाडौं   3 3 6 36 220 

६. काभ्रपेलाञ्चोक   58 45 103 133 299 

७. लर्लिपरु   0 1 1 5 52 
८. र्कवानपरु   12 71 83 502 277 

९. नवुाकोट   0  0 0 0 39 
१०. ओखलढुिंगा   0  10 10 84 44 
११. रारे्छाप   24 64 88 255 40 

१२. रसवुा  0   0 0 1 5 
१३. र्सन्िलुी  12 62 74 756 207 

जम्र्ा 168 461 629 2128 1763  
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३ ष्ट्रवषय: २०७४ र्िंर्सर र्सान्िसम्र् दिाि भएका गनुासो फछयौट गने । 
भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान प्राप्त गनि नसकी गनुासो दिाि 
गराएका भकूम्प प्रभाष्ट्रवि व्यश्विहरुको सम्बन्िर्ा इश्वन्जर्नयरहरुबाट MIS र्ा 
पनुरावलोकन (Review) भइि सूचना व्यवस्थापन िाखाबाट २७,७४४ गनुासोकिािहरुको 
ष्ट्रववरण ष्ट्रवर्भन्न वगिर्ा वगीकृिको लार्ग र्सफाररि भइि प्राप्त भएको छ । सो अनसुार 
उि ि्याङ्कलाइि लाभग्राही/गैरलाभग्राही कायर् गने लगायि ष्ट्रवर्भन्न वगिर्ा वगीकृि 
गनुिपने भएको छ । 

 

कायिकारी सर्र्र्िबाट २०७४ साल र्िंर्सर र्सान्िसम्र् गनुासो दिाि गरेका गनुासोकिािहरु 
र्ध्ये हालसम्र् कुल ७३,८५७ गनुासाको र्नणिय भईसकेको जसर्ा २,९२२ पूणि 
लाभग्राही, ३,२२७ प्रवलीकरण लाभग्राही (Retrofitting Beneficiary), ३,७२१ जनाको 
स्थलगि र्नरीषतिण गने, १,१३१ जनाको अको स्थानर्ा बस्नयोग्य िर भएको, २,८१० 
जना पष्ट्रहले नै ष्ट्रवर्भन्न लाभग्राहीर्ा सूचीकृि भइसकेको । 

 

र्ार्थ उल्लेख भएबर्ोश्वजर् लाभग्राही िथा गैरलाभग्राही कायर् गनुि आवश्यक भएको र सो 
र्बषय कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा 
देहायको र्नणिय गररयो । 

र्नणिय 

२०७४ साल र्िंर्सर र्सान्िसम्र् गनुासो दिाि गरेका गनुासोकिािहरुको ि्यािंकहरुको 
पनुरावलोकन (Review) प्राप्त िार्लका-२ र्ा उल्लेश्वखि ३१ वटा श्वजल्लाका ३११ 
गनुासोकिािलाई पनुर्निर्ािण लाभग्राही (Probable Beneficiary), ९७३ गनुासोकिािलाई 
सम्भाव्य लाभग्राही (Potential Beneficiary), १६३९ जनालाइि प्रबलीकरण लाभग्राही र 
६१५ जनाको अको स्थानर्ा बस्नयोग्य िर भए नभएको स्थानीय िहका प्रर्खु 
प्रिासकीय अर्िकृिबाट प्रर्ाश्वणि गराउने र सोको सहयोग र सर्न्वय गनि श्वजल्ला 
आयोजना कायािन्वयन इकाइि अनदुान (व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार लाइि) र्नदेिन 
ददने । 

िार्लका-२ 

२०७४ र्िंर्सर र्सान्ि सम्र् स्थार्नय िहको वडास्िरर्ा दिाि भएका गनुासाहरुको 
फछ्यौटको ष्ट्रववरण  

र्स . 
निं. श्वजल्ला पनुर्निर्ािण 

लाभग्राही 
सम्भाव्य 
लभाग्राही 

जम्र्ा 
पनुर्निर्ािण 

प्रबलीक
रण 

HIU

P 

HI

OP 

Field 

Verification 
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लाभग्राही लाभग्राही 
१. अिािखााँची 0 0 0 1 5 0 0 
२. बाग्लङु 0 5 1 0 0 0 0 

३. भिपरु 0 5 1 0 2 0 0 

४. भोजपरु 0 5 1 29 40 2 0 

५. श्वचिवन 0 5 1 46 19 0 4 

६. िाददङ 42 589 261 407 566 81 24 

७. िनकुटा 5 2 5 11 6 0 0 
८. दोलखा 55 8 19 20 96 10 0 

९. गोरखा 0 7 4 9 2 1 1 

१०. गलु्र्ी 5 4 8 5 85 9 0 
११. कास्की 55 52 25 72 401 41 2 

१२. काठर्ाडौं 5 575 142 4 42 9 1 

१३. काभ्रपेलाञ्चोक 0 5 5 1 1 1 1 

१४. खोटाङ 5 5  2 6 6 0 0 

१५. लर्लिपरु 57 26  40 6 59 21 3 

१६. लर्जङु 7 5  9 7 7 1 1 

१७. र्कवानपरु 58 68  86 101 436 38 6 

१८. म्याग्दी 0 0  0 5 1 0 0 

१९. नवलपरासी 0 0  0 1 1 0 0 

२०. नवुाकोट 55 52  63 10 86 65 0 

२१. ओखलढुिंगा 
77 20  64 372 

128

2 
98 18 

२२. पाल्पा 7 7  8 31 157 12 1 

२३. पविि 0 0  0 2 1 0 0 

42.  रारे्छाप 0 5  3 3 0 0 0 

42.  रसवुा 0 0  0 0 0 1 0 

42.  सिंखवुासभा 5 2  5 8 0 1 0 

42.  र्सन्िलुी 75 52  55 279 436 23 11 

42.  र्सन्िपुाल्चोक 57 585  419 37 114 161 15 

42.  सोलखुमु्ब ु 25 5  24 23 42 5 0 

03.  स्याङ्गजा 2 5  5 3 92 6 0 

03.  िनहुाँ 
55 22 33 140 

103

5 
28 6 

जम्र्ा 
555 945 1284 1639 

502

0 
615 94 

 
४ ष्ट्रवषय: स्थानीय िहबाट प्रर्ाश्वणि भइि पिे भएका (HIOP) व्यश्विहरुलाइि लाभग्राही/गैरलाभग्राही 
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कायर् गने सम्बन्िर्ा । 
कायिकारी सर्र्र्िको १०७औिं र ११०औिं बैठकको र्नणियानसुार भकूम्पबाट षतिर्ि भएको 
र्नजी आवास लगि सिंकलनका क्रर्र्ा सोही स्थान वा अन्यत्र अको बस्नयोग्य िर 
भएको भनी ष्ट्रववरण लेखाएका िर छुट िथा पनुःजााँच सभेषतिणका क्रर्र्ा अको बस्नयोग्य 
िर नभएको भनी ष्ट्रववरण लेखाएका 7,744 गनुासोकिािहरुको अको िर भए नभएको 
गाउाँपार्लका िथा नगरपार्लकाका प्रर्खु प्रिासकीय अर्िकृिबाट प्रर्ाश्वणि गनिको लार्ग 
पठाइए अनसुार साष्ट्रवक भश्वत्कएको िर बाहेक अन्यत्र बसोबासयोग्य िर छैन भनी 
प्रर्ाश्वणि भइि आएका १०५ व्यश्विहरुको MIS Database ष्ट्रवश्लषेण सरे्ि भइि सूचना 
व्यवस्थापन िाखार्ाफि ि प्राप्त सिंलग्न िार्लका बर्ोश्वजर्का गनुासोकिािहरुलाइि लाभग्राही, 
गैरलाभग्राही कायर् गनुिपने भएको छ । 

 

कायिकारी सर्र्र्िबाट हालसम्र् कुल 1,२०,९४३  गनुासाको र्नणिय भईसकेको जसर्ा 
42,७३९ पूणि लाभग्राही, 3८,०३७ प्रवलीकरण लाभग्राही (Retrofitting Beneficiary), 

३५,१३८ गैरलाभग्राही कायर् गने र्नणिय भइिसकेको । 

 

र्ार्थ उल्लेख भए बर्ोश्वजर् लाभग्राही िथा गैरलाभग्राही कायर् गनुि आवश्यक भएको र 
सो र्बषय कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा 
देहायको र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 

छुट िथा पनुजााँच सवेषतिणबाट प्राप्त ि्यािंकहरुको ष्ट्रवश्लषेणबाट प्राप्त  िार्लका-३ र्ा 
उल्लेश्वखि ८ श्वजल्लाका 65 गनुासोकिािलाई पनुर्निर्ािण लाभग्राही (Probable 

Beneficiary), ६ गनुासोकिािलाई सम्भाव्य लाभग्राही (Potential Beneficiary), २९ 
गनुासोकिािहरुलाइि प्रवलीकरण लाभग्राही (Retrofitting Beneficiary)  र ५ 
गनुासोकिािलाई गैरलाभग्राही कायर् गने । 

िार्लका-३ 

Review report of HIOP Case 

क्र. 
सिं. 

श्वजल्ला 
पनुर्निर्ािण 
लाभग्राही 

सम्भाव्य 
लागभ्राही 

प्रबलीकरण 
लाभग्राही 

गैर 
लाभग्राही 

जम्र्ा 
लाभग्राही 

1 दोलखा 17 2 2 1 22 

2 गोरखा 10 1 18  0 29 

3 काठर्ाडौँ 2  0  0  0 2 
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4 काभ्रपेलाञ्चोक 10  0 6 2 18 

5 लर्लिपर 1  0 1  0 2 

6 नवुाकोट 4  0  0  0 4 

7 रसवुा 19 3 2 1 25 

8 र्सन्िपुाल्चोक 2  0  0 1 3 

जम्र्ा 65 6 29 5 105 
 

५ र्बषयः प्रबलीकरणबाट पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा पररवििन गने सम्बन्िर्ा । 

िरुु सभेषतिण िथा पनुःसभेषतिणको ि्याङ्कको आिारर्ा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, 
कायिकारी सर्र्र्िको र्नणियानसुार प्रबलीकरण लाभग्राहीर्ा परेका िर र्र्िि/प्रबलीकरणबाट 
िर बस्नयोग्य नहनुे भनी प्राष्ट्रवर्िकबाट भएको प्रर्ाश्वणि कागजाि, वडा सजिर्र्न र्चुलु्का, 
वडास्िरीय गनुासो व्यवस्थापन सर्र्र्िको बैठकको र्ाइन्यूट, सम्बश्वन्िि स्थानीय िहको 
र्सफाररि भएको आिारर्ा ष्ट्रवर्भन्न श्वजल्लाका प्रबलीकरण लाभग्राहीहरुलाइि पनुर्निर्ािण 
सम्बन्िी गनुासो व्यवस्थापन कायिष्ट्रवर्ि, २०७४ को  दफा ९ को उपदफा ५(ञ) अनसुार 
अनसुार प्रबलीकरण लाभग्राहीबाट पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा पररवििन गनि सष्ट्रकने कानूनी 
व्यवस्था भएकोले सो अनसुार र्नणिय गनुिपने भएको  छ । 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, केन्रीय गनुासो व्यवस्थापन सर्र्र्िको र्र्र्ि 
२०७५।११।२६ को बैठकबाट कायिकारी सर्र्र्िको बैठकर्ा स्वीकृर्िको लार्ग 
र्सफाररि भएको िथा हालसम्र् ष्ट्रवर्भन्न श्वजल्लाका १६८ जना प्रबलीकरण 
लाभग्राहीहरुलाइि कायिकारी सर्र्र्िको ष्ट्रवर्भन्न र्र्र्िको र्नणियबाट पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा 
पररवििन गरी सष्ट्रकएको छ । 

पनुर्निर्ािण सम्बन्िी गनुासो व्यवस्थापन कायिष्ट्रवर्ि, २०७४ को  दफा  १२ को उपदफा 
३ (क) र्ा प्रबलीकरणबाट पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा पररवििन गदाि आर्थिक दाष्ट्रयत्व थष्ट्रपने 
र केन्रीय गनुासो व्यवस्थापन सर्र्र्िबाट कायिकारी सर्र्र्िर्ा र्सफाररि गने उल्लेख 
भएको र सो र्बषय कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर 
छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

र्नणिय 

प्रबलीकरण लाभग्राहीबाट पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा पररवििन गने िार्लका-४ बर्ोश्वजर्का 
२८४ (दइुि सय चौरासी) जना प्रबलीकरण लाभग्राहीलाइि पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा पररवििन 
गने । 

िार्लका-४ 

प्रबलीकरणबाट पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा पररवििन गररन ेलाभग्राहीको ष्ट्रववरण 
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र्स .निं.  श्वजल्ला गाउाँपार्लका /नगरपार्लका  वडा निं. साँख्या 
१ गोरखा आरुिाट गाउाँपार्लका ५ ३५ 

२ काभ्रपेलाञ्चोक िेर्ाल  गाउाँपार्लका १ १७ 

३ काभ्रपेलाञ्चोक िेर्ाल  गाउाँपार्लका ३ २ 

४ काभ्रपेलाञ्चोक रोिी  गाउाँपार्लका २ ११ 

६ काभ्रपेलाञ्चोक चौरी देउराली गाउाँपार्लका ३ ३५ 

७ काभ्रपेलाञ्चोक पााँचखाल नगरपार्लका ७ २६ 

८ काभ्रपेलाञ्चोक पााँचखाल नगरपार्लका ५ १८ 

९ काभ्रपेलाञ्चोक पााँचखाल नगरपार्लका १२ १ 

१० काभ्रपेलाञ्चोक खानीखोला गाउाँपार्लका ५ २ 

११ काभ्रपेलाञ्चोक भमु्ल ु गाउाँपार्लका ४ १ 

१२ काभ्रपेलाञ्चोक भमु्ल ु गाउाँपार्लका ९ १ 

१३ काभ्रपेलाञ्चोक भमु्ल ु गाउाँपार्लका ८ ७ 

१४ ओखलढुिंगा चम्पादेवी  गाउाँपार्लका ९ १७ 

१५ ओखलढुिंगा सनुकोिी  गाउाँपार्लका १० १ 

१६ नवुाकोट म्यागङ  गाउाँपार्लका १ ३ 

१७ र्कवानपरु हेटौडा  उपर्हानगरपार्लका १ २ 

८ र्कवानपरु हेटौडा  उपर्हानगरपार्लका ३ १ 

१९ दोलखा र्भरे्िर  नगरपार्लका ८ ८ 

२० दोलखा िैलङु  गाउाँपार्लका ६ ९ 

२१ दोलखा वैिेिर  गाउाँपार्लका २ ९ 

२२ रसवुा आर्ाछोददङ्मो गाउाँपार्लका ४ ३६ 

२३ रसवुा गोसाइिकुण्ड गाउाँपार्लका ६ ३ 

२४ र्सन्िलुी दिुौली नगरपार्लका ७ १ 

२५ र्सन्िलुी दिुौली नगरपार्लका ८ १ 

२६ र्सन्िलुी िीनपाटन  गाउाँपार्लका ४ १ 

२७ र्सन्िलुी घ्याङलेक  गाउाँपार्लका २ २० 

२८ लर्लिपरु र्हालक्ष्र्ी  नगरपार्लका ९ ७ 
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२९ लर्लिपरु गोदावरी  नगरपार्लका ८ १ 

३० खोटाङ ददिेल रुपाकोट र्झवुागढी नगरपार्लका १ २ 

३१ रारे्छाप र्न्थली  नगरपार्लका ११ १ 

३२ रारे्छाप र्न्थली  नगरपार्लका ५ १ 

३३ पाल्पा ररव्दीकोट  गाउाँपार्लका ५ १ 

३४ भिपरु भिपरु  नगरपार्लका ९ १ 

३५ र्सन्िपुाल्चोक बाह्रर्बसे  नगरपार्लका २ १ 

३६ िनहुाँ व्यास  नगरपार्लका ११ १ 

जम्र्ा २८४ 
 

६ ष्ट्रवषयः श्वजल्ला स्थानान्िरणको लार्ग सहर्िी ददन ेसम्बन्िर्ा । 

लर्लिपरु श्वजल्ला र्हााँकाल गाउाँपार्लका वडा निं. ३ बस्ने सम्झौिा क्रर्सिंख्या २५-२०-
५-०-०१५ भएका लाभग्राही देवी प्रसाद दलुालले आफ्नो नार्र्ा भएको सोही वडाको २ 
ष्ट्रकत्ता जग्गा र्ध्ये १ ष्ट्रकत्ता जग्गा न्यायीक ष्ट्रवचारार्िनर्ा रहेको र अको ष्ट्रकत्ता जग्गार्ा 
िर बनाउन नर्र्ल्ने भएको भनी प्राष्ट्रवर्िक प्रर्िवेदन सरे्ि सिंलग्न गरी आफ्नो सगोलर्ा 
रहेको एकािरको अष्ट्रववाष्ट्रहि छोरीको नार्र्ा रहेको काठर्ाडौँ श्वजल्ला साष्ट्रवक स्यचुाटार 
गा.ष्ट्रव.स. वडा निं. ७ को ष्ट्रक.निं. ५८२ षति.ेफ. ०-६-०-० जग्गार्ा श्वजल्ला स्थानान्िरण 
गरी िर र्नर्ािण गरी पाउाँ भनी र्ाग गरेको । 

 

र्नवेदकले गरेको र्ाग बर्ोश्वजर् लर्लिपरु श्वजल्ला र्हााँकाल गाउाँपार्लका ३ निं. वडा 
कायािलयले र्नजको नार्र्ा रहेको २ ष्ट्रकत्ता जग्गार्ध्ये एक ष्ट्रकत्ता जग्गा सवोच्च 
अदालिर्ा र्दु्दा भएको र अको ष्ट्रकत्ता जग्गार्ा र्ोटरबाटो बनाउाँदा पष्ट्रहरो गइि िर 
बनाउन नर्र्ल्ने भएकाले र्नजको एकािरकी छोरी सिुीला दलुालको नार्र्ा रहेको उि 
ष्ट्रक.निं. ७ र्ा िर बनाउन र्सफाररि गरेको देश्वखन्छ । यसरी छोरीको र्ात्र नार्र्ा 
रहेको ष्ट्रकत्ता भनी र्सफाररि भएर आएको अवस्थार्ा र्र्र्ि २०७५।१०।२१ र्ा 
र्ालपोि कायािलय कलिंकीबाट पाररि भएको हालै देश्वखको वकसपत्रबाट उि ष्ट्रक.निं. ७ 
को जग्गा सिुीला दलुाल र देवी प्रसाद दलुालको सिंयिु नार्र्ा कायर् भएको भनी 
प्रर्ाणको रुपर्ा जग्गािनी दिाि प्रर्ाणपजुािको प्रर्िर्लष्ट्रप फाइल सिंलग्न रहेको । 

 

र्ार्थ उल्लेख गरे बर्ोश्वजर् देवी प्रसाद दलुालको नार्र्ा रहेको दइुि ष्ट्रकत्ता जग्गार्ध्ये 
एक ष्ट्रकत्ता जग्गार्ा प्राष्ट्रवर्िक प्रर्िवेदन र भौगर्भिक प्रर्िवेदनबाट िर बनाउन नर्र्ल्न े
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देश्वखएको र अको ष्ट्रकत्ता जग्गा न्यायीक ष्ट्रवचारािीनर्ा रहेको भनी सवोच्च अदालिबाट 
भएको फैसलाको छायााँप्रर्ि फाइल सिंलग्न रहनकुो साथै देवी प्रसाद दलुालले सरुुर्ा 
छोरीको नार्र्ा रहेको ष्ट्रक.निं. ७ को जग्गार्ा श्वजल्ला स्थानान्िरण गरी र्नजी आवास 
र्नर्ािणको लार्ग अनरु्र्ि र्ाग गरेकोर्ा उि ष्ट्रक.निं. ७ को जग्गा र्र्र्ि 
२०७५।१०।२१ को हालै देश्वखको वकसपत्रको र्लखिबाट देवी प्रसाद दलुाल र 
सिुीला दलुालको सिंयिु नार्र्ा आइसकेको देश्वखएको र उि ष्ट्रकत्तार्ा िर र्नर्ािण गनि 
छोरी सिुीला दलुालले पर्न र्ञ् जरु जनाएको कागजाि फाइल सिंलग्न रहेको । 

 

देवी प्रसाद दलुालको नार्र्ा रहेको २ ष्ट्रकत्ता जग्गा र्ध्ये १ ष्ट्रकत्ता जग्गा न्यायीक 
ष्ट्रवचारार्िनर्ा रहेको र अको ष्ट्रकत्ता जग्गार्ा प्राष्ट्रवर्िक प्रर्िवेदन अनसुार िर र्नर्ािण गनि 
नसक्ने भइि छोरीको नार्र्ा रहेको काठर्ाडौँ श्वजल्ला स्यचुाटार वडा निं. ७ को ष्ट्रक.निं. 
५८२ र्ा स्थानान्िरण गरी िर र्नर्ािण गनि र्ाग गरेको अवस्थार्ा हाल आएर उि 
ष्ट्रकत्ता देवी प्रसाद दलुाल सरे्िको नार्र्ा कायर् हनु आइसकेको देश्वखएकाले र्नज 
सरे्िको नार्र्ा कायर् भएको ष्ट्रक.निं. ५८२ को जग्गार्ा श्वजल्ला स्थानान्िरण गरी िर 
र्नर्ािण गनि स्वीकृि ददाँदा उपयिु हनु े भएको र सो र्बषय कायिकारी सर्र्र्िबाट 
स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

र्नणिय 

लर्लिपरु श्वजल्ला र्हााँकाल गाउाँपार्लका सम्झौिा क्रर्सिंख्या २५-२०-५-०-०१५ भएका 
लाभग्राही देवी प्रसाद दलुाललाइि र्नज र र्नजको एकािरकी छोरी सिुीला दलुालको 
नार्र्ा सिंयिु रुपर्ा कायर् भएको काठर्ाडौँ श्वजल्ला स्यचुाटार गा.ष्ट्रव.स. वडा निं. ७ को 
ष्ट्रक.निं. ५८२ को ष्ट्रकत्तार्ा र्नजी आवास पनुर्निर्ािणका लार्ग स्वीकृर्ि प्रदान गरी सो को 
जानकारी सम्बश्वन्िि श्वजल्लाहरुर्ा पठाउने । 

७ ष्ट्रवषयः श्वजल्ला स्थानान्िरणको लार्ग सहर्र्ि ददन ेसम्बन्िर्ा । 

बाग्लङु्ग श्वजल्ला गलकोट नगरपार्लका वडा निं.१ बस्ने सम्झौिा क्रर्सिंख्या ४५-२२-४०-
००२ भएका भकूम्पष्ट्रपर्डिका लाभग्राही िन बहादरु खड्काले बाग्लङु्ग श्वजल्लार्ा आफ्नो 
नार्र्ा भएको ३ ष्ट्रकत्ता जग्गा र्ध्ये १ ष्ट्रकत्ता जग्गार्ा नगरपार्लकाको र्ापदण्ड अनसुार 
िर र्नर्ािण गनि नर्र्ल्न ेअको २ ष्ट्रकत्ता जग्गार्ा पर्न खोलाको छेउ र र्भरालो खरपाखो 
भएको कारणले िर बनाउन नर्र्ल्ने भनी प्राष्ट्रवर्िक प्रर्िवेदन सरे्ि सिंलग्न गरी आफ्नो 
नार्र्ा रहेको साष्ट्रवक नवलपरासी भइि हाल नवलपरु श्वजल्ला गैँडाकोट ४ को 
ष्ट्रक.निं.६००१ र ५०८१ गरी जम्र्ा षतिेत्रफल ष्ट्रव. ०-६-४-२ भएको ष्ट्रकत्ता जग्गार्ा 
श्वजल्ला स्थानान्िरण गरी िर र्नर्ािण गरी पाउाँ भनी र्ाग गरेको । 
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र्नवेदकले गरेको र्ाग बर्ोश्वजर् बाग्लङु्ग श्वजल्ला गलकोट नगरपार्लकाको कायािलयले 
र्नजको नार्र्ा रहेको ३ ष्ट्रकत्ता जग्गा र्ध्ये १ ष्ट्रकत्ता जग्गार्ा षतिेत्रफल र नाप कर् 
भएकाले नगरपार्लकाको र्ापदण्ड बर्ोश्वजर् िर र्नर्ािण गनि नर्र्ल्न,े अको ष्ट्रकत्ता जग्गा 
खोलाको ष्ट्रकनारर्ा भएको र अको ष्ट्रकत्ता जग्गा खरपाखो भएकाले िर बनाउन नर्र्ल्न े
हुाँदा र्नजको नार्र्ा साष्ट्रवक नवलपरासी हाल नवलपरु श्वजल्ला गैँडाकोटर्ा रहेको ष्ट्रक.निं. 
६००१ र ५०८१ ष्ट्रकत्ता जग्गार्ा श्वजल्ला स्थानान्िरण गरी िर र्नर्ािण गने र्सफाररि 
साथ इश्वन्जर्नयरको प्रर्िवेदन, वडा कायािलयको र्सफाररि, वडा र्चुलु्का, जग्गािनी दिाि 
प्रर्ाणपजुािको प्रर्िर्लष्ट्रप राखी गरेको पत्राचार फाइल सिंलग्न रहेको । 

 

र्ार्थ उल्लेख गरे बर्ोश्वजर् िन बहादरु खड्काको नार्र्ा रहेको ३ ष्ट्रकत्ता जग्गा र्ध्ये १ 
ष्ट्रकत्ता जग्गार्ा षतिेत्रफल र नाप कर् भएकाले नगरपार्लकाको र्ापदण्ड बर्ोश्वजर् िर 
र्नर्ािण गनि नर्र्ल्न,े अको ष्ट्रकत्ता जग्गा खोलाको ष्ट्रकनारर्ा भएको र अको ष्ट्रकत्ता जग्गा 
खरपाखो भएकाले िर बनाउन नर्र्ल्ने भनी सम्बश्वन्िि नगरापर्लकाको इश्वन्जर्नयरबाट 
ष्ट्रफल्ड प्रर्िवेदनसष्ट्रहि नगरपार्लकाको र्सफाररि िथा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणबाट 
खष्ट्रटइि गएका भगूभिष्ट्रवदिारा प्राप्त प्रर्िवेदन सरे्िर्ा उल्लेख भएको ।  

 

िन बहादरु खड्काको नार्र्ा रहेको ३ ष्ट्रकत्ता जग्गा र्ध्ये १ ष्ट्रकत्ता जग्गार्ा षतिेत्रफल र 
नाप कर् भएकाले नगरपार्लकाको र्ापदण्ड बर्ोश्वजर् िर र्नर्ािण गनि नर्र्ल्ने, अको 
ष्ट्रकत्ता जग्गा खोलाको ष्ट्रकनारर्ा भएको र अको ष्ट्रकत्ता जग्गा खरपाखो भएकाले िर 
बनाउन नर्र्ल्ने अवस्थार्ा र्नजले ददएको र्नवेदनको आिारर्ा र्नजको नार्र्ा रहेको 
नवलपरु श्वजल्ला गैँडाकोट वडा निं. ४ को ष्ट्रक.निं. ६००१ र ५०८१ ष्ट्रकत्ता जग्गार्ा गरी 
िर र्नर्ािण गनि श्वजल्ला स्थानान्िरण गरी स्वीकृर्ि ददाँदा उपयिु हनु ेभएको र सो र्बषय 
कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको 
र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 

बाग्लङु्ग श्वजल्ला गलकोट गाउाँपार्लका वडा निं. १ बस्ने सम्झौिा क्रर्सिंख्या ४५-२२-
४०-००२ भएका लाभग्राही िन बहादरु खड्कालाइि र्नजको र्ाग बर्ोश्वजर्को र्नजको 
नार्र्ा कायर् भएको साष्ट्रवक नवलपरासीको हाल नवलपरु श्वजल्ला गैँडाकोट ४ को 
ष्ट्रक.निं. ६००१ र ५०८१ गरी जम्र्ा षतिेत्रफल ज.ष्ट्रव. ०-६-४-२ भएको ष्ट्रकत्ता जग्गार्ा 
र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको लार्ग स्वीकृर्ि प्रदान गरी सो को जानकारी सम्बश्वन्िि 
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श्वजल्लाहरुर्ा पठाउन े। 

८ ष्ट्रवषयः भौगर्भिक अध्ययन प्रर्िवेदन सम्बन्िर्ा । 

२०७२ साल बैिाख १२ गिेको भकूम्प र त्यस पछार्डका ष्ट्रवर्भन्न र्र्र्िर्ा गएका 
पराकम्पहरुको कारण ष्ट्रवर्भन्न श्वजल्लाको वस्िीहरुलाइि असर पनि गयो भनी ष्ट्रवर्भन्न 
गाउाँपार्लका, यस प्रार्िकरण वा अन्िगििका श्वजल्लाश्वस्थि कायािलयहरुर्ा पनि आएका 
र्नवेदनको सन्दभिर्ा यस प्रार्िकरणबाट खष्ट्रटएका भगूभिष्ट्रवद सरे्िका टोर्लले गोरखा, 
लर्लिपरु, नवुाकोट, ओखलढुिंगा, पविि, रारे्छाप, रसवुा, र्सन्िपुाल्चोक, स्याङ्जा र िनहुाँ गरी 
जम्र्ा १० श्वजल्लाको ४५ स्थानहरुको अध्ययन गरी प्रर्िवेदन पेि गरेको छ । िी 
जोश्वखर्यिु वस्िीका यस भन्दा अगाडी भएका भौगर्भिक अध्ययन र हाल भएको अध्ययन 
सरे्िबाट पष्ट्रहचान भएका बार्सन्दाहरुलाइि लाभग्राही कायर् गनुिपने भएको छ। 
स्थानान्िरणको लार्ग र्सफाररि भएका १५७ िरिरुी र्ध्ये हाल ष्ट्रववरण र्भडी आएका 
१४२ िरिरुी र यस भन्दा अगाडी ष्ट्रवर्भन्न र्र्र्िर्ा बसेका कायिकारी सर्र्र्िको बैठकले 
जोश्वखर्र्ा परेका वस्िी भनी िरिरुी सभेषतिणर्ा िरिरुी कायर् भइसकेका िर ष्ट्रववरण 
र्भड्न बााँकी रहेका लाभग्राहीहरु र्ध्ये हाल ष्ट्रववरण र्भडी प्राप्त हनु आएका दोलखा ३, 

गोरखा १, काभ्रपेलाञ्चोक २६, र्कवानपरु १, नवुाकोट ८, ओखलढुिंगा ५, रसवुा ७, 

र्सन्िपुाल्चोक २३  र स्याङ्जा १ गरी ७५ िरिरुी सरे्ि जम्र्ा २१७ को सिंलग्न सूश्वच 
अनसुारको लाभग्राहीहरुलाइि जोश्वखर्यिु वस्िीका लाभग्राही कायर् गनुिपने भएको छ । 

 

भौगर्भिक अध्ययनको लार्ग खष्ट्रटएको टोर्लबाट पेि हनु आएको र्ार्थ उल्लेश्वखि 
ष्ट्रववरणहरुलाइि जोश्वखर्यिु वस्िीको भौगर्भिक अध्ययन सम्बन्िी उपसर्र्र्िको सिंयोजक 
कायिकारी सर्र्र्िका सदस्य रवु प्रसाद िर्ािको सिंयोजकत्वर्ा बसेको बैठकले श्वस्वकृिीको 
लार्ग कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि गनि र्सफाररि गरेको छ । 

 

र्ार्थ उल्लेख भए बर्ोश्वजर् ष्ट्रवर्भन्न श्वजल्लाका ष्ट्रवर्भन्न स्थानलाइि जोश्वखर्को आिारर्ा 
गररएको वर्गिकरणलाइि श्वस्वकृिी प्रदान गनुिपने भएको छ ।“जोश्वखर्यिु वस्िी स्थानान्िरण 
िथा पनुस्थािपना सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७३” अनसुार बुाँदा १ बर्ोश्वजर्को स्वीकृर्ि 
कायिकारी सर्र्र्िबाट हनुपुने भएको र र सो र्बषय कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग 
पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 

क) भौगर्भिक अध्ययन प्रर्िवेदनर्ा उल्लेख भए अनसुार र्नम्न स्थानहरुको वर्गिकरणलाइि 
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स्वीकृर्ि प्रदान गने। 
 

र्स.निं श्वजल्ला Category I Category II Category III 
जोश्वखर्र्ा 

परेका िरिरुी 
१ गोरखा २ १ १ ५८ 
२ लर्लिपरु ० ० १ १ 
३ नवुाकोट ० ४ ५ २१ 
४ ओखलढुिंगा ० ० १ १ 
५ पविि ० ० १ १ 
६ रारे्छाप ० १ २ २२ 
७ रसवुा ० ४ १ ८ 
८ र्सन्िपुाल्चोक २ ११ ६ ४१ 
९ स्याङ्जा ० ० १ ३ 
१० िनहुाँ ० ० १ १ 

जम्र्ा ४ २१ २० १५७ 
ख)  सिंलग्न सूची अनसुार १३ श्वजल्लाका २१७ पररवारलाइि जोश्वखर्यिु वस्िीका 
लाभग्राही कायर् गने र प्रत्येक लाभग्राहीलाई बढीर्ा २ लाखका दरले जग्गा खररदका 
लागी अनदुान ददने नीर्ि बर्ोश्वजर् रु ४ करोड ३४ लाख रकर् सम्बन्िीि श्वजल्लाहरुर्ा 
र्नकासा गने । 

९ र्बषय: Build up Nepal  नार्क गैरसरकारी सिंस्थाको र्बद्यालय भवन र्नर्ािण गने प्रस्िाव 
स्वीकृि सम्बन्िर्ा। 
२०७२ को भकूम्प पश्चािक्ो पनुर्निर्ािणको अर्भयानर्ा गैरसरकारी षतिेत्रलाई सिंलग्न 
गराउने उद्देश्यले पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैरसरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ प्रचलनर्ा रहेको छ । यसै कायिष्ट्रवर्िर्ा आिाररि रहेर  Build up 

Nepal नार्क राष्ट्रिय गैरसरकारी सिंस्थाबाट ५ कोठे र्बद्यालय भवन पनुर्निर्ािण गने 
उद्देश्यले र्नवेदन प्राप्त भएको छ । र्बद्यालय भवन पनुर्निर्ािणर्ा गनि प्राप्त उि प्रस्िाव 
स्वीकृि गनुिपने भएको छ ।  

 

प्रस्िाष्ट्रवि पररयोजनाका सम्बन्िर्ा सर्ाज कल्याण पररषदर्ा आवद्ध भएको, सहायिाको 
स्रोि Tuki Nepal Society Sweden, MZ & KZ Shah Foundation England, स्थायी लेखा 
निं. ६०३३०९९६८ राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई 
(श्विषतिा), राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाई (श्विषतिा), िाददङ्ग 
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बाट र र्बज्ञ कायिकारी सदस्य श्री रवु प्रसाद िर्ािबाट र्र्र्ि २०७५ र्ाि १० र्ा राय 
प्रदान भए अनसुार प्रस्िाव स्वीकृि हनु र्सफाररि भएको छ। 

 

र्बद्यालय भवन पनुर्निर्ािणको लार्ग Build up Nepal नार्क गैरसरकारी सिंस्थाबाट प्रकरण 
१ र्ा उल्लेख भए बर्ोश्वजर्को प्रस्िाव गैरसरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 

२०७२ बर्ोश्वजर् कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर 
छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 

यसैसाथ सिंलग्न अनसूुची-२ बर्ोश्वजर्को Build up Nepal नार्क गैरसरकारी सिंस्थाको 
र्बद्यालय भवन पनुर्निर्ािणर्ा गने प्रस्िाव स्वीकृि गने । 

अनसूुची २ 

क्र. 
सिं 

पररयोजना 
प्रस्िावक 

पररयोजनाको 
नार् 

पररयोजना
को षतिते्र 

पररयोजना र्बवरण बजेट 
सहायिाको 

स्रोि 
व्यवस्थापन 

पररयोजना 
अवर्ि र्बद्यालयको 

नार् 
स्थान लषति प्रिासर्नक कायिक्रर् 

जम्र्ा 
रु. 

१. 

Build up 

Nepal 

५ कोठे भवन 
र्नर्ािण 

श्विषतिा 

आदिि 
आिारभिु 
र्बद्यालय 

भवन र्नर्ािण 

रोराङ्ग 
गा.पा.-

७ 
बेनीिा
ट 

५ कषतिा 
कोठा 

६.८ % 
९३.२ 

% 

४८,९९,
८७१।
०० 

Tuki Nepal 

Society 

Sweden, 

MZ & KZ 

Shah 

Foundation 

England 

2076,  

असोज ३० 

 

१० ष्ट्रवषय: Nepal Red Cross Society  नार्क गैरसरकारी सिंस्थाको र्नजी आवास र्नर्ािणको 
कार् हस्िान्िरण गने सम्बन्िर्ा । 

२०७२ को भकूम्प पश्चािक्ो पनुर्निर्ािणको अर्भयानर्ा गैर सरकारी षतिेत्रलाई सिंलग्न 
गराउने उद्देश्यले पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैरसरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ प्रचलनर्ा रहेको छ । यसै कायिष्ट्रवर्िर्ा आिाररि रहेर Nepal Red 

Cross Society नार्क राष्ट्रिय गैर सरकारी सिंस्थाबाट र्नजी आवास र्नर्ािण सम्पन्न 
गररसकेका लाभग्राहीहरुलाई अश्वन्िर् ष्ट्रकस्िा र्लनको लार्ग सम्पकि  गनि िथा बााँकी 
लाभग्राहीहरुले र्नयर्ानसुार नेपाल सरकारको सिंयन्तै्रबाट ष्ट्रकस्िा र्लने र योजना स्थानीय 
सरकारलाई हस्िान्िरण गनुिपने भएको छ । 

प्रस्िाष्ट्रवि पररयोजनाका सम्बन्िर्ा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणका ष्ट्रवज्ञ कायिकारी सदस्य 
श्री चन्रबहादरु शे्रष्ठबाट र्र्र्ि २०७५ र्ाि ०२ र्ा राय प्रदान भए अनसुार कायिकारी 
सर्र्र्िबाट प्रस्िाव स्वीकृि हनु र्सफाररि भएको । 
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Nepal Red Cross Society नार्क गैर सरकारी सिंस्थाबाट र्ार्थ उल्लेख भएबर्ोश्वजर्को 
प्रस्िाव गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ बर्ोश्वजर् कायिकारी 
सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय 
गररयो । 

र्नणिय 

Nepal Red Cross Society नार्क गैर सरकारी सिंस्थाले गरेको र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको 
कार् पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणर्ाफि ि स्थानीय सरकारलाई हस्िान्िरण गने सम्बन्िर्ा 
सम्बन्िीि सिंस्थासाँग थप छलफल गरी आगार्ी बैठकर्ा पेि गने ।  

११ र्बषय: Oxfam Nepal  नार्क गैरसरकारी सिंस्थाको एष्ट्रककृि र्र्लनवस्िीको लार्ग 
प्राष्ट्रवर्िक सहयोग गने प्रस्िाव स्वीकृि सम्बन्िर्ा । 

२०७२ को भकूम्प पश्चािक्ो पनुर्निर्ािणको अर्भयानर्ा गैरसरकारी षतिेत्रलाई सिंलग्न 
गराउने उद्देश्यले पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ प्रचलनर्ा रहेको छ। यसै कायिष्ट्रवर्िर्ा आिाररि रहेर राष्ट्रिय 
पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण र केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई (भवन) बीच र्र्र्ि 
२०७५।०३।२५ र्ा र्त्रयषतिीय सम्झौिा भई कायािन्वयनर्ा रहेको छ । Oxfam Nepal 

नार्क राष्ट्रिय गैरसरकारी सिंस्थाबाट एकीकृि र्र्लन वस्िीका ३० वटा आवासहरु 
र्नर्ािण गररसकेको र बााँकी आवास र्नर्ािण कायिलाई िीव्रिा ददन ईटा उत्पादन गने 
रे्र्सन र्स.एस.इ.वी र ओ.जे.टी. िार्लर् सिंञ्चालनको लार्ग प्राप्त भएको छ । एकीकृि 
र्र्ला वस्िी र्नर्ािणर्ा िीव्रिा ल्याउन प्राप्त उि प्रस्िाव स्वीकृि गनुिपने भएको छ । 

 

प्रस्िाष्ट्रवि पररयोजनाका सम्बन्िर्ा सर्ाज कल्याण पररषद्सिंग आवद्धिा भएको, स्रोि 
DFID, PAN R.N. 301605243, राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, केन्रीय आयोजना 
कायािन्वयन इकाई (भवन) बाट र र्बज्ञ कायिकारी सदस्य डा. श्री हरीरार् पराजलुीबाट 
र्र्र्ि २०७५ र्ाि ०२ र्ा राय प्रदान भए अनसुार प्रस्िाj स्वीकृि हनु र्सफाररि भएको 
छ । 

एकीकृि वस्िी र्नर्ािणर्ा िीव्रिाको लार्ग Oxfam Nepal नार्क गैरसरकारी सिंस्थाबाट 
प्रकरण १ र्ा उल्लेख भएबर्ोश्वजर्को प्रस्िाव गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ बर्ोश्वजर् कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव 
उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

र्नणिय 
यसैसाथ सिंलग्न अनसूुची-३ बर्ोश्वजर्को Oxfam Nepal नार्क गैर सरकारी सिंस्थाको 
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एकीकृि वस्िी र्नर्ािणर्ा िीव्रिाको लार्ग प्रचर्लि कानून अनसुार लाग्ने राजि सम्बश्वन्िि 
सिंस्थाले व्यहोने, कार् सम्पन्न भएपर्छ उि रे्र्सन सम्बश्वन्िि सर्दुायलाई हस्िान्िरण गने 
गरी स्वचार्लि र्स.एस.इ.वी. रे्र्सन खररद गने र ओ.जे.टी िार्लर् सञ्चालन गने प्रस्िाव 
स्वीकृर्ि प्रदान गने । 

अनसूुची-३ 

 

क्र. 
सिं. 

पररयोजना 
प्रस्िावक 

पररयोजना
को नार् 

पररयोज
नाको 
षतिते्र 

पररयोजना र्बवरण 
बजेट 

स्रोिको 
व्यवस्थापन 

पररयोजना 
अवर्ि नार् सिंख्या स्थान लषति 

१. 

Oxfam 

Nepal 

एष्ट्रककृि 
र्र्लन 
वस्िी 
र्नर्ािण 

भवन 

स्वचार्लि 
र्स.एस.ई.ष्ट्रव. 
इट्टा उत्पादन 
गने र्ेर्सन 

खररद 

२ 

र्भर्सेन थापा 
गा.पा.-५, 
गोरखा 

र्र्लन 
वस्िी 

र्नर्ािणर्ा 
र्िव्रिा 
ल्याउने 

४०
,००

,००
०।

- 

DFID 

सन
 ्२

०१
९, 

जनु
 स

म्र्
 

२. 

ओ.जे.टी. 
िार्लर् 

१० 
वटा 

र्भर्सेन थापा 
गा.पा.-५, 
गोरखा 

र्र्लन 
वस्िी 

र्नर्ािणर्ा 
र्िव्रिा 
ल्याउने 

 

२०
,००

,००
०।

- 

 

१२ र्बषय:  Shanti Volunteer Association  नार्क गैरसरकारी सिंस्थाको र्बद्यालय भवन 
र्नर्ािण गने प्रस्िाव स्वीकृि सम्बन्िर्ा । 

२०७२ को भकूम्प पश्चािक्ो पनुर्निर्ािणको अर्भयानर्ा गैरसरकारी षतिेत्रलाई सिंलग्न 
गराउने उद्देश्यले पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैरसरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ प्रचलनर्ा रहेको छ । यसै कायिष्ट्रवर्िर्ा आिाररि रहेर Shanti 

Volunteer Association नार्क राष्ट्रिय गैरसरकारी सिंस्थाबाट ३ वटा र्बद्यालय भवन 
पनुर्निर्ािण गने उद्देश्यले र्नवेदन प्राप्त भएको छ । र्बद्यालय भवन पनुर्निर्ािणर्ा गनि प्राप्त 
उि प्रस्िाव स्वीकृि गनुिपने भएको छ ।  

प्रस्िाष्ट्रवि पररयोजनाका सम्बन्िर्ा सर्ाज कल्याण पररषद्र्ा आवद्ध, आन्िररक स्थायी 
लेखा निं. ६०४७९७३५३, सहायिाको स्रोि JAPAN, राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, 

केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई (श्विषतिा) बाट र र्बज्ञ कायिकारी सदस्य श्री रवु 
प्रसाद िर्ािबाट र्र्र्ि २०७५ र्ाि २१ र्ा राय प्रदान भए अनसुार प्रस्िाब स्वीकृि हनु 
र्सफाररि भएको छ । 

र्बद्यालय भवन पनुर्निर्ािणको लार्ग Shanti Volunteer Association नार्क गैरसरकारी 
सिंस्थाबाट र्ार्थ उल्लेख भए बर्ोश्वजर्को प्रस्िाव गैरसरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी 
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कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ बर्ोश्वजर् कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव 
उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

र्नणिय 

यसैसाथ सिंलग्न अनसूुची-४ बर्ोश्वजर्को Shanti Volunteer Association नार्क 
गैरसरकारी सिंस्थाको र्बद्यालय भवन पनुर्निर्ािणर्ा गने प्रस्िाव स्वीकृि गने । 

अनसूुची-४ 

क्र. 
सिं. 

पररयोजना 
प्रस्िावक 

पररयोजनाको 
नार् 

पररयोजना
को षतिते्र 

पररयोजना र्बवरण बजटे 
स्रोिको 

व्यवस्थापन 
पररयोजना 
अवर्ि 

र्बद्यालयको 
नार् 

स्थान लषति प्रिासर्नक कायिक्रर् जम्र्ा रु. 

१. 

Shanti 

Volunteer 

Associati

on 

भूकम्प 
प्रभाष्ट्रवि 
ष्ट्रवद्यालय 
भवन 

पनुर्निर्ािण 

श्विषतिा 

श्री इन्रायणी 
आिारभिु 
ष्ट्रवद्यालय 

दपु्चेिर गा.पा.-
१, घ्याङ्फेदी 
नवुाकोट 

४ 
कषतिा 
कोठा 

१० % ९० % 

६२
,८८

८,२
३०

।०
० 

JAPAN १ बषि 
२. श्री नारायण 

आिारभिु 
र्बद्यालय 

दपु्चेिर गा.पा.-
२, गााँउखकि  
नवुाकोट 

२ 
कषतिा 
कोठा 

३. श्री गौिर्बुद्ध 
र्ाध्यर्र्क 
र्बद्यालय 

नौकुण्ड -३ 
फाम्चेि, रसवुा 

१२ 
कषतिा 
कोठा 

 

१३ र्बषय: र्सप्रदीयन सहायिा सिंस्था नार्क गैरसरकारी सिंस्थाको पररयोजना म्याद थप गने 
प्रस्िाव स्वीकृि सम्बन्िर्ा। 

२०७२ को भकूम्प पश्चािक्ो पनुर्निर्ािणको अर्भयानर्ा गैरसरकारी षतिेत्रलाई सिंलग्न 
गराउने उद्देश्यले पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैरसरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ प्रचलनर्ा रहेको छ । यसै कायिष्ट्रवर्िर्ा आिाररि रहेर यस राष्ट्रिय 
पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, सिंिीय र्ार्र्ला िथा स्थानीय ष्ट्रवकास र्न्त्रालय र र्सप्रदीयन सहायिा 
नार्क राष्ट्रिय गैरसरकारी सिंस्थाको बीच २०७३।०२।१७ र्ा र्त्रपषतिीय सम्झौिा भई 
६ वटा र्बद्यालय र २ वटा स्वास््य चौकी र्नर्ािण भइरहेको छ । र्बर्भन्न कारणबि 
सर्यावर्िर्ा पररयोजना सम्पन्न हनु नसकेकोले पररयोजना म्याद थपका लार्ग प्रस्िाव प्राप्त 
भएको छ । प्राप्त उि प्रस्िाव स्वीकृि गनुिपने भएको छ ।  

 

प्रस्िाष्ट्रवि पररयोजनाका सम्बन्िर्ा र्त्रपषतिीय सम्झौिा र्र्र्ि २०७३।०२।१७ देश्वख 
२०७५।०९।१४ सम्र् ३ बषि, सर्ाज कल्याण पररषद्को आवद्धिा निं. ३४२९१, 

पररयोजनाको स्रोि SIR DORABJI TATA TRUST (INDIA), राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, 

श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाई (श्विषतिा), स्वास््य कायािलय र्सन्िपुाल्चोक र र्बज्ञ 
कायिकारी सदस्य श्री रवु प्रसाद िर्ािबाट र्र्र्ि २०७५ फाल्गनु २७ र्ा राय प्रदान भए 
अनसुार प्रस्िाव स्वीकृि हनु र्सफाररि भएको छ । 
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उि पररयोजना सम्पन्नका गनिका लार्ग र्सप्रददयन सहायिा नार्क गैर सरकारी सिंस्थाबाट 
र्ार्थ उल्लेख भएबर्ोश्वजर्को प्रस्िाव गैरसरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७२ बर्ोश्वजर् कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर 
छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 

यसैसाथ सिंलग्न अनसूुची-५ बर्ोश्वजर्को र्सप्रदीयन सहायिा नार्क गैर सरकारी सिंस्थाको 
र्र्र्ि २०७६ आषाढ र्सान्िसम्र् म्याद थप प्रस्िाव स्वीकृि गने । 
 

अनसूुची-५ 

क्र
.सिं
. 

पररयोजना 
प्रस्िावक 

पररयोजनाको 
नार् 

पररयोजना
को षतिते्र 

स्रोि व्यवस्थापन पररयोजना अवर्ि 

म्याद थप 
गनुिपने 
अवर्ि 

१. 
 

र्सप्रदीयन 
सहायिा 
सिंस्था 

Undertaking 

Rehabilitatio
n and 

Reconstructio

n in 
Sindhupalcho

wk District 

श्विषतिा र 
स्वास््य 

SIR DORABJI 

TATA TRUST 

(INDIA Tata 
Community 

Inititave Trust, 

Local Funds 

२०७५, पौष 
१४ सम्र् 

२०७६ 
आषाढ 

र्सान्िसम्र् 

 

१४ र्बषय: Dwarikas Foundation  नार्क गैरसरकारी सिंस्थाको सार्दुाष्ट्रयक वस्िी र्नर्ािणर्ा 
र्नर्ािण सार्ाग्री सहयोग गने सम्बन्िर्ा । 

२०७२ को भकूम्प पश्चािक्ो पनुर्निर्ािणको अर्भयानर्ा गैर सरकारी षतिेत्रलाई सिंलग्न 
गराउने उद्देश्यले पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैरसरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ प्रचलनर्ा रहेको छ । यसै कायिष्ट्रवर्िर्ा आिाररि रहेर Dwarikas 

Foundation नार्क राष्ट्रिय गैरसरकारी सिंस्थाबाट र्नश्वज आवास पनुर्निर्ािण गदाि 
लाभग्राहीहरुलाई दोहोरो सषु्ट्रविा नपाउने गरी यस अश्वि पाएको सषु्ट्रविा ष्ट्रफिाि गने र 
पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको र्ापदण्ड अनसुार र्नजी आवास र्नर्ािण हनुे गरी सारू्ष्ट्रहक वस्िी 
र्नर्ािणको लार्ग र्नर्ािण सार्ाग्री सहयोग सम्बन्िी पररयोजना प्रस्िाव पेि भएको छ ।  

 

प्रस्िाष्ट्रवि पररयोजनाका सम्बन्िर्ा सर्ाज कल्याण पररषदर्ा आवद्ध, सहायिाको स्रोि 
Shanti Sewa American, Himalayan Foundation, स्थायी लेखा निं. ६०३४०७३७०, 
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भोटेकोिी गा.पा. र गााँउ कायिपार्लकाको र्सफाररि, राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, केन्रीय 
आयोजना कायािन्वयन इकाई (भवन), राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, श्वजल्ला आयोजना 
कायािन्वयन इकाई (भवन), र्सन्िपुाल्चोक राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणका ष्ट्रवज्ञ कायिकारी 
सदस्य डा. चन्र बहादरु शे्रष्ठबाट र्र्र्ि २०७५ फाल्गनु १४ र्ा राय प्रदान भए अनसुार 
कायिकारी सर्र्र्िबाट प्रस्िाव स्वीकृि हनु र्सफाररि भएको छ । 

 

Dwarikas Foundation नार्क गैर सरकारी सिंस्थाबाट र्ार्थ उल्लेख भएबर्ोश्वजर्को 
प्रस्िाव गैरसरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ बर्ोश्वजर् कायिकारी 
सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय 
गररयो । 

 

र्नणिय 

यसैसाथ सिंलग्न अनसूुची-६ बर्ोश्वजर्को Dwarikas Foundation नार्क गैरसरकारी 
सिंस्थाले पेि गरेको र्नजी आवास पनुर्निर्ािण गदाि लाभग्राहीहरुलाई दोहोरो सषु्ट्रविा नपाउने 
गरी यस अश्वि पाएको सषु्ट्रविा ष्ट्रफिाि गने र पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको र्ापदण्ड अनसुार 
र्नजी आवास र्नर्ािण हनुे गरी सारू्ष्ट्रहक वस्िी र्नर्ािणको लार्ग र्नर्ािण सार्ाग्री सहयोग 
सम्बन्िी प्रस्िाव स्वीकृि गने । 

अनसूुची-६ 

क्र.
सिं 

पररयोजना 
प्रस्िावक 

पररयोजना
को नार् 

पररयोज
नाको 
षतिेत्र 

पररयोजना र्बवरण 
बजेट 

सहायिा 
स्रोि 

व्यवस्थापन 

पररयोजना 
अवर्ि 

नार् स्थान लषति 
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१. 
 

Dwarik

as 

Foundat

ion 

आवर 
र्ड्रर् 
र्भलेज 
पररयोज

ना 

भवन 

सार्ु
ष्ट्रहक 
वस्िी 

र्सन्िुपाल्चो
क-३, 

भोटेकोिी 
(साष्ट्रवक 
िािोपानी 
गा.ष्ट्रव.स. 
६,७ र ८) 

सार्षु्ट्रहक वस्िी 
र्नर्ािणर्ा 

लाभग्राहीहरुलाई 
दोहोरो सषु्ट्रविा 

नपाउने गरी यस 
अश्वि पाएको सषु्ट्रविा 

ष्ट्रफिाि गने र 
पनुर्निर्ािण 

प्रार्िकरणको 
र्ापदण्ड अनसुार 

र्नजी आवास र्नर्ािण 

हनेु गरी सार्षु्ट्रहक 

वस्िी र्नर्ािणको लार्ग 
र्नर्ािण सार्ाग्री 
सहयोग गने । 

१३
,१
६,

९३
,६

४९
।०

३ 

Shanti 

Sewa 

American, 

Himalayan 

Foundation 

२०७७ 
साल सम्र् 

 

१५ र्बषय: दरबन्दी पनुरावलोकन स्वीकृि सम्बन्िर्ा । 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, र्नदेिक सर्र्र्िको र्र्र्ि २०७३।११।०२ को र्नणियानसुार 
यस प्रार्िकरण वा अन्िगििका र्नकायहरुर्ा स्वीकृि दरबन्दीर्ा नबढ्ने गरी पनुसंरचना 
गनि राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, कायिकारी सर्र्र्िलाई अर्िकार प्रत्यायोजन भएको छ । 
पनुर्निर्ािण स्थानीय आयोजना कायािन्वयन इकाई, परुाित्व ष्ट्रवभागको राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण 
प्रार्िकरण, कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृि दरबन्दीर्ा थपिट गनुि पने भएको छ ।  

 

प्रार्िकरणको सिंगठन सिंरचना पनुरावलोकन गने अर्िकार भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको 
पनुर्निर्ािण सम्बन्िी ऐन, २०७२ बर्ोश्वजर् र्नदेिक सर्र्र्िर्ा रहेको र र्नदेिक 
सर्र्र्िबाट उपरोि बर्ोश्वजर् पनुरावलोकन गने अर्िकार कायिकारी सर्र्र्िर्ा प्रत्ययोजना 
भएको । कायिकारी सर्र्र्िबाट अनरु्ोदन हनुे गरी र्र्र्ि २०७५।१०।२१ र्ा नेपाल 
सरकार (सश्वचवस्िर) बाट र्नणिय भएको । प्रस्िाष्ट्रवि सिंिोर्िि दरबन्दीका सम्बन्िर्ा 
पनुर्निर्ािण स्थानीय आयोजना कायािन्वयन इकाई, परुाित्व ष्ट्रवभागको ष्ट्रवनयोश्वजि बजेटबाट 
खचि व्यवस्थापन गने गरी सिंलग्न अनसूुची बर्ोश्वजर् दरबन्दी स्वीकृि गनुि पने भएको । 

 

पनुर्निर्ािण स्थानीय आयोजना कायािन्वयन इकाई, परुाित्व ष्ट्रवभागबाट, पेि भएको सिंिोर्िि 
दरबन्दी कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृि हनुपुने भएको र सो ष्ट्रवषय कायिकारी सर्र्र्िबाट 
स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

र्नणिय 

यसैसाथ सिंलग्न अनसूुची-७ बर्ोश्वजर्को पनुर्निर्ािण स्थानीय आयोजना कायािन्वयन इकाई, 
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परुाित्व ष्ट्रवभागको कुल दरबन्दी ९२ लाई सिंिोिन गरी कुल ९७ कायर् गने । 
अनसूुची-७ 

आयोजना: पनुर्निर्ािण स्थानीय आयोजना कायािन्वयन इकाई 
आ.व. २०७५।७६ असार र्सान्िसम्र् ष्ट्रवर्नयोश्वजि बजेटबाट खचि व्यवस्थापन गने गरी । 

क्र.सिं. पद शे्रणी सेवा सरू्ह 

०७४।
७५ को 
दरबन्दी 

०७५।०७
६ को लार्ग 
स्वीकृि 
दरबन्दी 

जम्र्ा 
िट 

जम्र्ा 
बढ 

जम्र्ा 
प्रस्िाष्ट्रवि 
दरबन्दी 

1.  आष्ट्रकि टेक्ट 
ईश्वन्जर्नयर 

रा.प.ििृीय नेपाल 
ईश्वन्जर्नयररङ्ग 

ष्ट्रव.एण्ड 
आष्ट्रकि टे
क्ट 

20 15 0 0 15 

2.  र्सर्भल 
ईश्वन्जर्नयर 

रा.प.ििृीय नेपाल 
ईश्वन्जर्नयररङ्ग 

र्सर्भल 9 13 0 0 13 

3.  ईलेश्वक्ट्रक 
ईश्वन्जर्नयर 

रा.प.ििृीय नेपाल 
ईश्वन्जर्नयररङ्ग 

ईलेश्वक्ट्रक 1 1 0 0 1 

4.  ईश्वन्जर्नयर रा.प.ििृीय नेपाल 
ईश्वन्जर्नयररङ्ग 

र्सर्भल 
स्ट्रक्चर 

2 0 0 2 २ 

5.  परुाित्व 
अर्िकृि 

रा.प.ििृीय श्विषतिा परुित्व 9 8 0 0 8 

6.  सार्ाश्वजक 
पररचालक 

रा.प.ििृीय   0 0 0 0 0 

7.  सब-
ईश्वन्जर्नयर 

रा.प.अ 

निं.प्रथर् 
नेपाल 
ईश्वन्जर्नयररङ्ग 

र्सर्भल 28 14 0 3 17 

8.  कम्प्यटुर 
अपरेटर 

रा.प.अनिं. 
प्रथर् 

ष्ट्रवष्ट्रवि  10 12 0 0 12 

9.  प्राष्ट्रवर्िक 
सहायक 

 श्विषतिा, 
परुाित्व 

परुाित्व 5 5 0 0 ५ 

10.  हलकुा 
सवारी 
चालक 

शे्रणी 
ष्ट्रवष्ट्रहन 

  6 6 0 0 6 

11.  कायािलय 
सहयोगी 

शे्रणी 
ष्ट्रवष्ट्रहन 

  14 18 0 0 18 

जम्र्ा 104 92 0 5 97 
 

१६ ष्ट्रवषय: रानीपोखरी (रानीपोखरी ष्ट्रपाँिर्ा कालीर्ाटी राखी पोखरीको सिह र्र्लाउन ेर पखािल 
लगाउन ेकायि) को पनुर्निर्ािण उपभोिा सर्र्र्िबाट गने सम्बन्िर्ा ।  

२०७२ साल वैिाख १२ गिेको ष्ट्रवनािकारी भकूम्पबाट राष्ट्रिय र्हत्वको रानीपोखरीर्ा 
षतिर्ि भएको छ । उि परुािाश्वत्वक र्हत्त्वको सम्पदा पनुर्निर्ािणको कायि ष्ट्रवगिर्ा 
परुाित्व ष्ट्रवभाग र काठर्ाडौँ र्हानगरपार्लकार्ाफि ि िरुुवाि भएपर्न कार् गने 
र्सलर्सलार्ा ष्ट्रवर्भन्न ष्ट्रववादहरु र्सजिना भई सो कायि अश्वि बढ्न नसेकको । 
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सम्र्ाननीय रािपर्िज्यूबाट २०७२ साल र्ाि २ गिे श्विलान्यास भएिा पर्न कायि अश्वि 
बढ्न नसकेको सन्दभिर्ा लार्ो सर्यको ष्ट्रववाद पश्चाि ् "रानीपोखरी र बालगोपालेिर 
र्श्वन्दर लगायि सो षतिेत्रर्ा रहेका परुािाश्वत्वक सिंरचनाहरुको पनुर्निर्ािण सम्बन्िी सम्पूणि 
कायि राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणले गने गरी प्रार्िकरणलाई श्वजम्रे्वारी ददने" र्र्र्ि 
२०७५।१०।१४ र्ा नेपाल सरकार (र्श्वन्त्रपररषद्) बाट र्नणिय भएको र सो र्नणिय 
बर्ोश्वजर् रानीपोखरीको पनुर्निर्ािण कायि यस प्रार्िकरणबाटै व्यवश्वस्थि र सर्न्वयात्र्क 
ढिंगबाट अगार्ड बढाउन र्र्र्ि २०७५।११।१५ र्ा प्रर्खु कायिकारी अर्िकृिस्िरबाट 
एउटा "रानीपोखरी पनुर्निर्ािण अनगुर्न िथा सर्न्वय सर्र्र्ि" सरे्ि गठन भैसकेको । 

 

ष्ट्रवनािकारी भकूम्पबाट षतिर्ि पगुेको परुािाश्वत्वक र्हत्वको रानीपोखरीको पनुर्निर्ािण गने 
श्वजम्र्ा नेपाल सरकार (र्श्वन्त्रपररषद्) को र्र्र्ि २०७५।१०।१४ को र्नणियानसुार 
प्रार्िकरणलाई ददइएको िथा भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्िी 
साविजर्नक खररद (दोस्रो सिंिोिन) कायिष्ट्रवर्ि, २०७५ को दफा १४ (१) र्ा "भकूम्पबाट 
षतिर्ि पगुेका राष्ट्रिय र्हत्वका परुािाश्वत्वक सम्पदाहरुको जीणोद्धार िथा पनुर्निर्ािण गनिका 
लार्ग सम्बश्वन्िि गाउाँपार्लका वा नगरपार्लकाको र्सफाररिको आिारर्ा कायिकारी 
सर्र्र्िको र्नणिय बर्ोश्वजर् दि करोड रुपैयााँसम्र्को लागि अनरु्ान भएको आयोजना 
सरे्ि गाउाँपार्लका वा नगरपार्लकार्ा गदठि उपभोिा सर्र्र्िर्ाफि ि गराउन सष्ट्रकने" 
व्यवस्था भएको, र्र्र्ि २०७५।११।१५ को यस प्रार्िकरणका प्रर्खु कायिकारी 
अर्िकृिज्यूको सिंयोजकत्वर्ा बसेको बैठकबाट रानीपोखीको रू्ख्य पोखरीको भागको 
सिंरषतिण िथा पनुर्निर्ािण कायि स्थानीय िहर्ा गठन गररने उपभोिा र्नर्ािण सर्र्र्िर्ाफि ि 
अश्वि बढाउन ेिथा सो अनरुुप सर्र्र्ि गठन गनिका लार्ग काठर्ाडौँ र्हानगरपार्लकालाई 
अनरुोि गने र्नणियानसुार काठर्ाडौँ र्हानगरपार्लका प्रर्खुज्यूको सिंयोजकत्वर्ा बसेको 
र्र्र्ि २०७५।११।१७ को नगर कायिपार्लकाको ३०औ ँ वैठकबाट श्री अजयरत्न 
स्थाष्ट्रपिको अध्यषतििार्ा ५ सदस्यीय "रानीपोखरी पनुर्निर्ािण उपभोिा सर्र्र्ि" गठन भई 
यस प्रार्िकरणसाँगको सहभार्गिार्ा कायि अगार्ड बढाउन र्र्र्ि २०७५।११।१७ र 
र्र्र्ि २०७५।११२२ र्ा र्सफाररि भई आएको र सो सर्र्र्िबाट र्र्र्ि 
२०७५।११।२३ र्ा रानीपोखरी (पोखरीको र्खु्य भाग) पनुर्निर्ािणका लार्ग आयोजना 
र्ाग भई आएकोले सो ष्ट्रवषय कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव 
उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 
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र्नणिय 
२०७२ साल बैिाख १२ गिेको ष्ट्रवनािकारी भकूम्पबाट षतिर्ि हनु पगुेको रानीपोखरी 
(रानीपोखरीको ष्ट्रपाँिर्ा कालीर्ाटी राखी पोखरीको सिह र्र्लाउने र पखािल लगाउन े
कायि) को पनुर्निर्ािण कायि कार्नपाबाट गठन भई र्सफाररि भैआएको "रानीपोखरी 
पनुर्निर्ािण उपभोिा सर्र्र्ि" र्ाफि ि गने र सो बाहेकका बालगोपालेिर र्श्वन्दर, पलु र 
सौन्दयीकरण सम्बन्िी पूवाििार लगायिका अन्य सम्पूणि कायिहरु बोलपत्र आव्हान गरी 
ठेक्कापट्टाबाट गराउन े। 
 

 कायिकारी सर्र्र्िको ११७ औ ँबैठको र्नणियहरु 

१ र्बषयः छुट िथा पनुसिभेषतिणबाट प्राप्त ष्ट्रववरण ष्ट्रवश्लषेणको आिारर्ा गनुासोकिािलाइि 
लाभग्राही िथा गैरलाभग्राही कायर् गने सम्बन्िर्ा । 

भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान प्राप्त गनि नसकी गनुासो दिाि 
गराएका भकूम्प प्रभाष्ट्रवि व्यश्विहरुको सम्बन्िर्ा छुट िथा पनुजााँच सभेषतिणबाट प्राप्त र 
इश्वन्जर्नयरहरुबाट ष्ट्रवश्लषेण भइि MIS र्ाफि ि प्राप्त भएका ि्यािंकहरुको आिारर्ा 
लाभग्राही/गैरलाभग्राही कायर् गनि र्सफाररि भएका  22 गनुासोकिािको ष्ट्रववरण ियार 
पाररएको छ । उि ष्ट्रववरणर्ा उल्लेख भएका गनुासोकिािहरुलाइि लाभग्राही/गैरलाभग्राही 
कायर् गनुिपने भएको छ । 

 

कायिकारी सर्र्र्िबाट हालसम्र् कूल 1,२0,539 गनुासाको र्नणिय भईसकेको जसर्ा 
43,439 पूणि लाभग्राही, 40,194 प्रवलीकरण लाभग्राही, 36,906 गैरलाभग्राही 
कायर् गने र्नणिय भइिसकेको । 

 

र्ार्थ उल्लेख भएबर्ोश्वजर् लाभग्राही िथा गैरलाभग्राही कायर् गनुि आवश्यक भएको र 
सो र्बषय कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा 
देहायको र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 

छुट िथा पनुजााँच सवेषतिणबाट प्राप्त ि्यािंकहरुको ष्ट्रवश्लषेणबाट प्राप्त िार्लका-१ र्ा 
उल्लेश्वखि 9 वटा श्वजल्लाका 3 गनुासोकिािलाई पनुर्निर्ािण लाभग्राही, 21 
गनुासोकिािलाई सम्भाव्य लाभग्राही, 64 गनुासोकिािलाई प्रवलीकरण लाभग्राही र 6 
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गनुासोकिािलाई गैरलाभग्राही कायर् गने । 
िार्लका-१ 

छुट िथा पनुजााँच सभेषतिणबाट प्राप्त गनुासोको ष्ट्रवश्लषेणबाट प्राप्त लाभग्राही/गैरलाभग्राहीहरुको ष्ट्रववरण 

र्स.
निं. 
 

श्वजल्ला गाउाँपार्लका  
/नगरपार्लका 

पनुर्निर्ािण 
लाभग्राही 

सम्भाव्य 
लाभग्राही 

जम्र्ा 
पनुर्निर्ािण 
लाभग्राही 

जम्र्ा 
प्रबलीकरण 
लाभग्राही 

गैर 
लाभग्राही 

१. भिपरु   

0 2 2 2 3 

२. िाददङ्ग 
  

1 4 5 6 0 

३. दोलखा  

0 16 16 0 0 
४. काभ्रपेलाञ्चोक 

  

0 0 0 0 1 

५. र्कवानपरु   

0 0 0 3 0 

६. नवुाकोट 
 

1 0 1 0 0 

७. ओखलढुिंगा  

0 0 0 2 0 
८. रारे्छाप  

0 0 0 29 2 

९. र्सन्िलुी  

1 1 2 24 0 
जम्र्ा 3 21 24 64 6  

२ र्बषयः २०७४ र्िंर्सर र्सान्िसम्र् दिाि भएका गनुासो फछयौट गने । 

भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान प्राप्त गनि नसकी गनुासो दिाि 
गराएका भकूम्प प्रभाष्ट्रवि व्यश्विहरुको सम्बन्िर्ा इश्वन्जर्नयरहरुबाट MIS र्ा 
पनुरावलोकन (Review) भइि सूचना व्यवस्थापन िाखाबाट २७,७४४ गनुासोकिािहरुको 
ष्ट्रववरण ष्ट्रवर्भन्न वगिर्ा वगीकृिको लार्ग र्सफाररि भइि प्राप्त भएको छ । सो अनसुार 
उि ि्याङ्कलाइि लाभग्राही/गैरलाभग्राही कायर् गने लगायि ष्ट्रवर्भन्न वगिर्ा वगीकृि 
गनुिपने भएको छ । 

 

कायिकारी सर्र्र्िबाट २०७४ साल र्िंर्सर र्सान्िसम्र् गनुासो दिाि गरेका गनुासोकिािहरु 
र्ध्ये हालसम्र् कूल 27,071 गनुासाको र्नणिय भईसकेको जसर्ा 4,206 पूणि 
लाभग्राही, 4,866 प्रवलीकरण लाभग्राही, 3,815 जनाको स्थलगि र्नरीषतिण गने, 
12,438 जनाको साष्ट्रवक स्थानरै् बस्नयोग्य िर पाइएको, १,746 जनाको अको 
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स्थानर्ा बस्नयोग्य िर भएको, 4,192 जना पष्ट्रहले नै ष्ट्रवर्भन्न लाभग्राहीर्ा सूचीकृि 
भइसकेको। 

 

र्ार्थ उल्लेख भएबर्ोश्वजर् लाभग्राही िथा गैरलाभग्राही कायर् गनुि आवश्यक भएको र 
सो र्बषय कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा 
देहायको र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 

२०७४ साल र्िंर्सर र्सान्िसम्र् गनुासो दिाि गरेका गनुासोकिािहरुको ि्यािंकहरुको 
पनुरावलोकन (Review) प्राप्त िार्लका-२ र्ा उल्लेश्वखि 17 वटा श्वजल्लाका 9 
गनुासोकिािलाई पनुर्निर्ािण लाभग्राही, 30 गनुासोकिािलाई सम्भाव्य लाभग्राही, 25९ 
जनालाइि प्रबलीकरण लाभग्राही र 19 जनाको अको स्थानर्ा बस्नयोग्य िर भए नभएको 
स्थानीय िहका प्रर्खु प्रिासकीय अर्िकृिबाट प्रर्ाश्वणि गराउने र सो को सहयोग र 
सर्न्वय गनि श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाइि (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय 
पूवाििार) लाइि र्नदेिन ददने । 

िार्लका-२ 

२०७४ र्िंर्सर र्सान्ि सम्र् स्थार्नय िहको वडास्िरर्ा दिाि भएका गनुासाहरुको फछ्यौटको 
ष्ट्रववरण  

र्स. 
निं. श्वजल्ला पनुर्निर्ािण 

लाभग्राही 
सम्भाव्य 
लाभग्राही 

जम्र्ा 
पनुर्निर्ािण 
लाभग्राही 

जम्र्ा 
पनुर्निर्ाि

ण 
लभाग्राही 

HIUP HIOP 

Field 

Verificat

ion 

१. भिपरु 0 0 0 0 0 0 1 
२. भोजपरु 0 0 0 1 0 0 0 

३. श्वचिवन 0 0 0 2 0 0 0 

४. िाददङ 0 0 0 2 0 0 0 

५. दोलखा 0 0 0 0 0 0 0 

६. गोरखा 0 3 3 3 1 1 0 

७. गलु्र्ी 0 0 0 2 1 1 0 
८. काठर्ाडौं 0 3 3 0 0 0 0 

९. खोटाङ 2 2 2 2 2 2 2 

१०. लर्लिपरु 1 2 1 2 2 2 2 
११. र्कवानपरु 5 15 20 76 49 6 1 
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१२. नवुाकोट 0 0 0 4 1 5 0 

१३. ओखलढुिंगा 0 0 0 34 0 0 2 

१४. र्सन्िलुी 1 1 2 36 3 0 0 
१५. र्सन्िपुाल्चोक 0 0 0 1 0 5 0 

१६. सोलखुमु्ब ु 2 8 10 95 0 0 0 

१७. िनहुाँ 0 0 0 3 2 0 0 

जम्र्ा 9 30 39 259 57 19 4 
 

३ ष्ट्रवषय: पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा कायर् गने बारे । 

बेनी नगरपार्लका, वडा निं. ६ बस्ने नारायण जैसी सष्ट्रहि ९ जना व्यश्विको सम्बन्िर्ा 
उजूरी परी छानष्ट्रवनको लार्ग पठाइएकोर्ा सहायक प्रर्खु श्वजल्ला अर्िकारीको 
सिंयोजकत्वर्ा पेि भएको छानष्ट्रवन प्रर्िवेदनसाथ श्वजल्ला प्रिासन कायािलय, म्याग्दीको  
च.निं. १७४ र्र्र्ि २०७५।०४।१६ को पत्रको आिारर्ा कायिकारी सर्र्र्िको र्र्र्ि 
२०७५।०८।१९ को र्नणियानसुार ९ जना व्यश्विहरुलाइि पनुर्निर्ािणबाट प्रबलीकरण 
लाभग्राहीर्ा पररवििन गररएको । श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाइि (अनदुान 
व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार) म्याग्दीको च.निं. १९४ र्र्र्ि २०७५।०९।२३ को 
पत्रानसुार र्नज नारायण जैसी पूणि लाभग्राहीर्ा नै रहन ुपने भनी बेनी नगरपार्लका वडा 
निं. ६ को कायािलयको र्सफाररि, वडास्िरीय गनुासो व्यवस्थापन सर्र्र्िको र्ाइन्यटु, 
प्राष्ट्रवर्िक प्रर्िवेदन पेि हनु आएको हुाँदा र्नजलाइि एक पटक पनुः पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा 
कायर् गनि कायिकारी सर्र्र्िर्ा प्रस्िाव पेि गनुिपने भएको । 

 

र्नज नारायण जैसीले पेि गरेको र्नवेदनको आिारर्ा बेनी नगरपार्लकाबाट र्नजको 
िरको स्थलगि जााँच गदाि िर पूणि षतिर्ि भएकै अवस्थार्ा रहेको, पनुर्निर्ािण कायिलाइि 
अगार्ड बढाइरहेको, पि ु बााँध्ने कटेरोर्ा बसोबास भएको हुाँदा र्नजलाइि प्रबलीकरण 
लाभग्राहीको सूचीर्ा सर्ावेि गदाि र्काि पने भनी बेनी नगरपार्लका (भकूम्प पनुर्निर्ािण 
िाखा) बाट राय पेि भएको । यस प्रार्िकरण (गनुासो व्यवस्थापन िथा सर्न्वय िाखा) 
को च.निं. ८६८ र्र्र्ि २०७५।१०।२८ को पत्रानसुार राय परार्ििको लार्ग लेखी 
पठाएकोर्ा श्वजल्ला प्रिासन कायािलय, म्याग्दीबाट सरे्ि र्नजलाइि वास्िष्ट्रवकरुपर्ा र्काि 
पने देश्वखएको खण्डर्ा पूणि लाभग्राही सूचीर्ा नै राखी पनुर्निर्ािणको कायिलाइि अगार्ड 
बढाउन सष्ट्रकने भन्न ेराय प्रर्िष्ट्रक्रया प्राप्त भएको। 

र्ार्थ  उल्लेख भए बर्ोश्वजर् प्रबलीकरण लाभग्राहीलाइि पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा कायर् गनुि 
आवश्यक भएको र सो र्बषय कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव 
उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 
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र्नणिय 

म्याग्दी श्वजल्ला, बेनी नगरपार्लका, वडा निं. ६ बस्ने नारायण जैसी (सम्झौिा क्रर् निं. 
43-18-8-0-008) लाइि पनुः पनुर्नर्ािण लाभग्राहीर्ा कायर् गने । 

 

४ ष्ट्रवषय: स्थानीय िहबाट प्रर्ाश्वणि भइि पेि भएका (HIOP) व्यश्विहरुलाइि 
लाभग्राही/गैरलाभग्राही कायर् गने सम्बन्िर्ा । 

कायिकारी सर्र्र्िको १०७औिं र ११०औिं बैठकको र्नणियानसुार भकूम्पबाट षतिर्ि भएको 
र्नजी आवास लगि सिंकलनका क्रर्र्ा सोही स्थान वा अन्यत्र अको बस्नयोग्य िर 
भएको भनी ष्ट्रववरण लेखाएका िर छुट िथा पनुजााँच सभेषतिणका क्रर्र्ा अको बस्नयोग्य 
िर नभएको भनी ष्ट्रववरण लेखाएका 7,744 गनुासोकिािहरुको अको िर भए नभएको 
गाउाँपार्लका िथा नगरपार्लकाका प्रर्खु प्रिासकीय अर्िकृिबाट प्रर्ाश्वणि गनिको लार्ग 
पठाइए अनसुार साष्ट्रवक भश्वत्कएको िर बाहेक अन्यत्र बसोबासयोग्य िर छैन भनी 
प्रर्ाश्वणि भइि आएका 27 व्यश्विहरुको MIS Database ष्ट्रवश्लषेण सरे्ि भइि सूचना 
व्यवस्थापन िाखार्ाफि ि प्राप्त सिंलग्न िार्लका बर्ोश्वजर्का गनुासोकिािहरुलाइि लाभग्राही, 
गैरलाभग्राही कायर् गनुिपने भएको छ । 

 

कायिकारी सर्र्र्िबाट र्ार्थ उल्लेख अनसुारका गनुासोकिािहरुको हालसम्र् 105 
व्यश्विहरुको र्नणिय भईसकेको जसर्ा 71 जना पूणि लाभग्राही, 29 जना प्रवलीकरण 
लाभग्राही, 5 जना गनुासोकिािहरुलाइि गैरलाभग्राही कायर् गने र्नणिय भइिसकेको । 

 

र्ार्थ उल्लेख भएबर्ोश्वजर् लाभग्राही िथा गैरलाभग्राही कायर् गनुि आवश्यक भएको र सो 
र्बषय कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा 
देहायको र्नणिय गररयो । 

 

 

र्नणिय 

छुट िथा पनुजााँच सवेषतिणबाट प्राप्त ि्यािंकहरुको ष्ट्रवश्लषेणबाट प्राप्त िार्लका-३ र्ा 
उल्लेश्वखि गोरखा श्वजल्लाका गनुासोकिािहरु र्ध्ये 10 जना गनुासोकिािलाई पनुर्निर्ािण 
लाभग्राही, 8 जना गनुासोकिािलाई सम्भाव्य लाभग्राही, 9 जना गनुासोकिािहरुलाइि 
प्रवलीकरण लाभग्राही कायर् गने । 

िार्लका-३  
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RS/RV (27) 

Batch-17 

श्वजल्ला पनुर्निर्ािण लाभग्राही सम्भाव्य लाभग्राही प्रबलीकरण लाभग्राही जम्र्ा 
गोरखा 10 8 9 27 

जम्र्ा 10 8 9 27  
५ र्बषयः Habitat for Humanity Nepal  नार्क गैरसरकारी सिंस्थाको र्नजी आवास 

र्नर्ािणर्ा आर्थिक र िार्लर् सहयोग गने प्रस्िाव स्वीकृि सम्बन्िर्ा । 

२०७२ को भकूम्प पश्चािको पनुर्निर्ािणको अर्भयानर्ा गैर सरकारी षतिेत्रलाई सिंलग्न 
गराउने उद्देश्यले पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ प्रचलनर्ा रहेको छ । यसै कायिष्ट्रवर्िर्ा आिाररि रहेर Habitat for 
Humanity Nepal नार्क राष्ट्रिय गैर सरकारी सिंस्थाबाट पााँचखाल र नर्ोबदु्ध न.पा. र्ा 
र्नजी आवास र्नर्ािणका लार्ग प्राष्ट्रवर्िक सहयोग स्वरुप, CTEVT को कोषि बर्ोश्वजर्को 
अििदषति र्र्स्त्री िार्लर् र दषति र्र्स्त्रीलाई DUDBC (पनुिािजकी) िार्लर् र आर्थिक 
सहयोगका लार्ग पररयोजना प्रस्िाव पेि भएको छ । र्नजी आवास र्नर्ािणर्ा सहयोगका 
लागी उि प्रस्िाव स्वीकृि गनुिपने भएको छ । 

प्रस्िाष्ट्रवि पररयोजनाका सम्बन्िर्ा सर्ाज कल्याण पररषद् र्ा आबद्धिा भएको, आ.व. 
०७४।७५ को कर चिुा प्रर्ाण पत्र भएको, स्थायी लेखा निं. ३०२०१७२९२, राष्ट्रिय 
पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई (भवन), बबरर्हल, 
दोलखाबाट, राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई (भवन), 
बबरर्हल, काभ्रपेलाञ्चोकबाट र र्बज्ञ कायिकारी सदस्य डा. श्री चन्र बहादरु शे्रष्ठबाट 
र्र्र्ि २०७५।१२।२१ उि पररयोजना प्रस्िावका सम्बन्िर्ा सो सिंस्थाले िरुु प्रस्िाव 
रु. ४,९१,०८,२८१।- पेि गरेकोर्ा प्रस्िाष्ट्रवि केही ष्ट्रक्रयाकलापहरु हालको पररप्रके्ष्यर्ा 
सान्दर्भिक नभएकोले िी ष्ट्रक्रयाकलापहरु हटाई पूवाििारर्ा रकर् बढाउन ददइएको सझुाव 
अनरुुप नयााँ प्रस्िाव प्राप्त भएको छ । िर नयााँ प्रस्िावर्ा सहयोग रािी िटाएर रु. 
४,७२,०८,२८१।- पेि गररएको छ । स्वीकृर्ि दददा िरुुरै् रु. ४,९१,०८,२८१।- 
बर्ोश्वजर्कै राय गनुिपने र बााँकी रु. १९,००,०००।- प्रार्िकरणले आवश्यक परी 
ददएको र्नदेिन अनसुार कायािन्वयन गने गरी स्वीकृर्िका लार्ग अगाडी बढाउन उपयिु 
हनुे र्सफाररि प्राप्त भएको छ । 
 

लाभग्राहीहरुलाई र्नजी आवास र्नर्ािणका लार्ग प्राष्ट्रवर्िक सहयोग स्वरुप, CTEVT को 
कोषि बर्ोश्वजर्को अििदषति र्र्स्त्री िार्लर् र दषति र्र्स्त्रीलाई DUDBC (पनुिािजकी) िार्लर् 
र आर्थिक सहयोगका लार्ग Habitat for Humanity Nepal नार्क गैर सरकारी 
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सिंस्थाबाट र्ार्थ उल्लेख भएबर्ोश्वजर्को प्रस्िाव गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ बर्ोश्वजर् स्वीकृर्िका लार्ग कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि भएको प्रस्िाव 
उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

र्नणिय 

यसैसाथ सिंलग्न अनसूुची-१ बर्ोश्वजर्को Habitat for Humanity Nepal नार्क गैर 
सरकारी सिंस्थाको लाभग्राहीहरुलाई र्नजी आवास र्नर्ािणका लार्ग प्राष्ट्रवर्िक सहयोग 
स्वरुप, CTEVT को कोषि बर्ोश्वजर्को अििदषति र्र्स्त्री िार्लर् र दषति र्र्स्त्रीलाई 
DUDBC (पनुिािजकी) िार्लर् र आर्थिक सहयोगका लार्ग प्रस्िाव स्वीकृि गने । 

अनसूुची-१ 

क्र. 
स. गै.स.स. 

पररयोजना 
कायािन्वयन 
हनुे स्थान 

ष्ट्रक्रयाकलाप लक्ष्य स्रोि 
व्यवस्थापन 

पररयोजना 
अबर्ि 

बजेट 

१. Habitat 
for 

Humanity  

Nepal 

 

 
 

 

 
 

 

 

पाचाँखाल 
न.पा. सबै 
वडाहरुर्ा 

र्नजी आवास र्नर्ािणका 
लार्ग प्राष्ट्रवर्िक सहयोग 0111  िरिरुी 

Habitat for 
Humanity 

International, 

Nepal 

र्डसेम्बर 
२०१९ 

4,91,08,2

81।- 

र्नजी आवास र्नर्ािणका 
लार्ग आर्थिक सहयोग 
(सबैभन्दा कर्जोर 

पररवारलाई) 

७८ िरिरुी 
(प्रिी िरिरुी 

रु.50,000 का 
दरले) 

CTEVT अििदषति र्र्स्त्री 
िार्लर् (CTEVT को 

Course बर्ोश्वजर्को ३९० 
िण्टा) 

१ 

DUDBC र्र्स्त्री िार्लर् 
(पनुिािजकी) ७ ददने 

१ 

२.  

 
 

 

 
 

 

 
 

नर्ोबदु्ध न.पा. 
सबै वडाहरुर्ा 

र्नजी आवास र्नर्ािणका 
लार्ग प्राष्ट्रवर्िक सहयोग 

१००० 

िरिरुी 
र्नजी आवास र्नर्ािणका 

लार्ग आर्थिक 
सहयोग(सबैभन्दा कर्जोर 

पररवारलाई) 

१६६ िरिुरी 
(प्रर्ि िरिुरी 
रु .230333 का 

दरले) 

CTEVT अििदषति र्र्स्त्री 
िार्लर् १ वटा िार्लर् 

DUDBC र्र्स्त्री िार्लर् 
(पनुिािजकी) 

१ वटा िार्लर् 
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६ ष्ट्रवषयः CWIN Nepal  नार्क गैरसरकारी सिंस्थाको र्बद्यालय भवन  र िौचालय र्नर्ािण 
गने प्रस्िाव स्वीकृि सम्बन्िर्ा । 

२०७२ को भकूम्प पश्चािको पनुर्निर्ािणको अर्भयानर्ा गैर सरकारी षतिेत्रलाई सिंलग्न 
गराउने उद्देश्यले पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ प्रचलनर्ा रहेको छ । यसै कायिष्ट्रवर्िर्ा आिाररि रहेर CWIN 
Nepal नार्क राष्ट्रिय गैर सरकारी सिंस्थाबाट १० वटा र्बद्यालय भवन पनुर्निर्ािण गने 
उद्देश्यले र्नवेदन प्राप्त भएको छ । र्बद्यालय भवन पनुर्निर्ािण गनि प्राप्त उि प्रस्िाव 
स्वीकृि गनुिपने भएको छ । 

 

प्रस्िाष्ट्रवि पररयोजनाका सम्बन्िर्ा सर्ाज कल्याण पररषद् र्ा आवद्ध (आबद्धिा निं. 409) 
भएको, श्वजल्ला प्रिासन कायािलयको प्रर्ाण पत्र, आन्िररक राजि र्बभागर्ा आवद्धिा 
(आयकर छुट प्रर्ाण पत्र निं. 16), स्थायी लेखा निं. 300727634, सहायिाको स्रोि 
फोरुट नवे नार्क सिंस्था, श्वजल्ला सर्न्वय सर्र्र्िको सश्वचवालय, दोलखाको र्सफाररि, 
राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई (श्विषतिा) ज्ञानेिर, 
राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाई (श्विषतिा), दोलखा, ष्ट्रवग ु
गा.पा. दोलखाको अनरु्र्ि, कार्लञ्चोक गा.पा. दोलखाको अनरु्र्ि र र्बज्ञ कायिकारी 
सदस्य श्री रवु प्रसाद िर्ािबाट र्र्र्ि २०७५।१२।१९ र्ा राय प्रदान भए अनसुार 
प्रस्िाव स्वीकृि हनु र्सफाररि भएको छ । 

 

र्बद्यालय भवन िथा िौचालय र्नर्ािण सहयोगका लार्ग CWIN Nepal नार्क गैर 
सरकारी सिंस्थाबाट र्ार्थ उल्लेख भएबर्ोश्वजर्को प्रस्िाव गैर सरकारी सिंस्था पररचालन 
सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ बर्ोश्वजर् स्वीकृर्िका लार्ग कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि भएको 
प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो। 

 

र्नणिय 

यसैसाथ सिंलग्न अनसूुची-२ बर्ोश्वजर्को CWIN Nepal नार्क गैर सरकारी सिंस्थाको 
र्बद्यालय भवन िथा िौचालय भवन र्नर्ािण गने प्रस्िाव स्वीकृि गने ।  
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अनसूुची-२ 

 

७ ष्ट्रवषयः HRRP Nepal नार्क गैरसरकारी सिंस्थाको  Phase-3 पररयोजना म्याद थप गने 
प्रस्िाव स्वीकृि सम्बन्िर्ा । 

२०७२ को भकूम्प पश्चािको पनुर्निर्ािणको अर्भयानर्ा गैर सरकारी षतिेत्रलाई सिंलग्न 
गराउने उद्देश्यले पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ प्रचलनर्ा रहेको छ । यसै कायिष्ट्रवर्िर्ा आिाररि रहेर सूचना 
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सिंकलन, बलेुष्ट्रटन प्रकािन, केन्र र श्वजल्लास्िर सर्न्वयर्ा सहयोगका लार्ग HRRP 
Phase-3 सिंग र्र्र्ि २०७३।११।२४ (07, March 2017) र्ा यस प्रार्िकरणले 
दािा सिंस्था सरे्ि र्त्रपषतिीय सम्झौिा गरेको छ ।सो सम्झौिाको अविी HRRP 
Phase-3 को 1 March, 2017 देश्वख 28 Feb, 2019 सम्र् रहेको छ । हाल 
म्याद सर्ाप्त भैसकेको छ, त्यसो भएकोले 30 July, 2019 सम्र् म्याद थप र्ाग 
भएको देश्वखन्छ । िरुु सम्झौिा र्ा HRRP Phase-3 को कूल अवर्ि २४ र्ष्ट्रहना 
र्थयो हाल म्याद थप गरी जम्र्ा २९ र्ष्ट्रहना परु् याउने र्ाग भएको हो । म्याद थष्ट्रपएको 
अवर्िका लार्ग स्रोिको सूर्नश्वश्चििा गनि दािा सिंस्थाहरु CRS Nepal र DFID Nepal 
नार्क सिंस्थाले प्रर्िबद्धिा पत्र पेि गरेका छन ् । सूचना सिंकलन, बलेुष्ट्रटन प्रकािन, 
केन्र र श्वजल्लास्िर सर्न्वयर्ा सहयोगका लागी पररयोजना म्याद थपका लार्ग प्रस्िाव 
प्राप्त भएको छ । प्राप्त उि प्रस्िाव स्वीकृि गनुिपने भएको छ । 

 

प्रस्िाष्ट्रवि पररयोजनाका सम्बन्िर्ा सर्ाज कल्याण पररषद्को आवद्धिा निं. ३४२९१, 
स्थायी लेखा निं. 603842443, दािा सिंस्थाहरु CRS Nepal, DFID Nepal, र 
र्बज्ञ कायिकारी सदस्य डा. चन्र बहादरु शे्रष्ठबाट र्र्र्ि २०७५।१२।१७ र्ा राय प्रदान 
भए अनसुार प्रस्िाव स्वीकृि हनु र्सफाररि भएको छ । 

 

सूचना सिंकलन, बलेुष्ट्रटन प्रकािन, केन्र र श्वजल्लास्िर सर्न्वयर्ा सहयोग गनिका लार्ग 
HRRP Nepal नार्क गैर सरकारी सिंस्थाबाट र्ार्थ उल्लेख भएबर्ोश्वजर्को प्रस्िाव गैर 
सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ बर्ोश्वजर् स्वीकृर्िका लार्ग 
कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो। 

 

र्नणिय 

यसै साथ सिंलग्न अनसूुची-३ बर्ोश्वजर्को HRRP Nepal नार्क गैर सरकारी सिंस्थाको 
र्र्र्ि 30 July, 2019 सम्र् म्याद थप प्रस्िाव स्वीकृि गने । 
 

अनसूुची-३ 

क्र.सिं. पररयोजना 
प्रस्िावक 

पररयोजनाको 
नार् 

पररयोजनाको 
षतिते्र 

स्रोि 
व्यवस्थापन 

पररयोजना 
अवर्ि 

म्याद थप 
गनुिपने 
अवर्ि 
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१ 
HRRP 

Nepal 

Phase-3 

Housing 

Recovery 

and 
Reconstructi

on Platform 

Nepal 

सूचना सिंकलन, 
बलेुष्ट्रटन प्रकािन, 

केन्र र 
श्वजल्लास्िर 
सर्न्वयर्ा 
सहयोग। 

CRS Nepal, 

DFID 

Nepal 

28 

February, 

2019 

30 July, 
2019 

 
८ ष्ट्रवषयः भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि भरू्र्ष्ट्रहन लाभग्राहीहरुलाइि पनुर्निर्ािणका लाभग्राही कायर् गने 

सम्बन्िर्ा। 

२०७२ साल वैिाख १२ गिे गएको र्बनािकारी भकूम्प र त्यस पछार्डका ष्ट्रवर्भन्न 
र्र्र्िर्ा आएका पराकम्पहरुको कारण आफूले िर बनाइि बसेको िर भत्कीन जानाले 
भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि ३२ श्वजल्लाका व्यश्विहरु िरष्ट्रवष्ट्रहन हनु पगुेकोर्ा त्यस्िा 
व्यश्विहरुको लगि सिंकलन गरी यस प्रार्िकरणले भकूम्पपीर्डि लाभग्राही कायर् गरेको 
छ । यसरी कायर् भएका लाभग्राहीहरु र्ध्ये िेरै जसो लाभग्राहीहरुको आफ्नै जग्गार्ा 
बनेको िर भत्कीन गएको भएपर्न कर्िपय लर्भग्राहीहरुले सरकारी, साविजर्नक र 
वनषतिेत्र जग्गा अर्िक्रर्ण गरी िर बनाएको पर्न पाइएको छ ।भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी 
आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण कायिष्ट्रवर्ि (पष्ट्रहलो सिंिोिन) २०७३, दफा ३ को 
उपदफा १ सिंग सम्बश्वन्िि अनसूुची-१ को बुाँदा निं.१० र्ा “यस कायिष्ट्रवर्िको अन्यत्र 
जनुसकैु कुरा लेश्वखएको भएिापर्न साविजर्नक जग्गा, वनषतिेत्र र सरकारी जग्गा अर्िक्रर्ण 
गरी बनाइएका िर षतिर्ि भइि लाभग्राही सूचीर्ा परेका लाभग्राहीको हकर्ा एकासगोलका 
िरपररवारको नेपालभर अन्यत्र जग्गा नभएको अवस्थार्ा िडेरी खररद गनि प्रार्िकरणले 
िोष्ट्रकएको प्रकृया परुा गरी अनदुान स्वरुप दइुि लाख रुपैया उपलब्ि गराइनेछ िर त्यस्िो 
लाभग्राहीले हाल उपभोग गरररहेको स्थान प्रयोग गनि पाउने छैन” भन्न े व्यवस्था भए 
बर्ोश्वजर् ६ श्वजल्लाका १६८ लाभग्राहीहरुलाइि भरू्र्ष्ट्रहन लाभग्राही कायर् गनुिपने भएको 
। 

 

र्र्र्ि २०७४।१०।०५ को र्नणियानसुार भकूम्प प्रभाष्ट्रवि सबै श्वजल्लाहरुर्ा ष्ट्रववरण भरी 
पठाउनको लार्ग जग्गा व्यवस्थापन िथा भौगर्भिक अध्ययन िाखाबाट श्वजल्ला आयोजना 
कायािन्वयन इकाइिहरुलाइि ष्ट्रववरण उपलब्ि गराइददन हनु पररपत्र भए बर्ोश्वजर् प्राप्त 
ष्ट्रववरण NRA MIS िाखाबाट नार्ावली रुज ुभइि आएको छ। 

 

र्ार्थ उल्लेख भएका िरिरुीलाइि भरू्र्ष्ट्रहन भकूम्पका लाभग्राही कायर् गनुिपने भएको छ 
।“भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण (पष्ट्रहलो सिंिोिन) 
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कायिष्ट्रविी, २०७३” दफा ३ को उपदफा १ सिंग सम्बश्वन्िि अनसूुची १ को बुाँदा निं १० 
सोही कायिष्ट्रविी एवर् ्“भकूम्प ष्ट्रपर्डिलाइि बसोवास योग्य जग्गा खररद सम्बन्िी र्ापदण्ड 
२०७४” बर्ोश्वजर्को र्नजी आवास पनुर्निर्ाणका लार्ग जग्गा व्यवस्था गने गरी भरू्र्ष्ट्रहन 
लाभग्राही कायर् गनुिपने र यसरी लाभग्राही कायर् गदाि प्रर्ि पररवार रु २ लाखका दरले 
२ लाखx१६८=३३६००००० (िीन करोड छश्वत्तस लाख) आर्थिक व्ययभार पने 
देश्वखन्छ र सो र्बषय कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर 
छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 

सिंलग्न सूची बर्ोश्वजर् ६ श्वजल्लाका १६८ पररवारलाइि “भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास 
पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण कायिष्ट्रविी (पष्ट्रहलो सिंिोिन) २०७३” दफा ३ को उपदफा १ 
सिंग सम्बश्वन्िि अनसूुची १ को बुाँदा निं १० बर्ोश्वजर् भरू्र्ष्ट्रहन लाभग्राही कायर् गने र 
र्नजहरुलाई वसोवास योग्य िडेरी जग्गा खररद गनि स्वीकृि “भकुम्पीडीिलाई बसोवास 
योग्य जग्गा खररद सम्बन्िी र्ापदण्ड, २०७४ बर्ोश्वजर् गनि गराउन बजेट र अश्वख्ियारी 
सम्बश्वन्िि श्वजल्ला आयोजना कायािन्वय इकाई (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थार्नय 
पूवाििार) लाई उपलब्ि गराउने । 

९ ष्ट्रवषयः ओखलढुिंगा-रुम्जाटार सडक उपयोजनार्ा परेका गनुासोको सम्बन्िर्ा । 

एश्वियाली ष्ट्रवकास बैंक र नेपाल सरकार सरे्िको सिंयिु लगानीर्ा सिंचालन भइरहेको 
भकूम्प आपिकालीन सहायिा योजना अन्िगिि आयोजना लागू भएको ओखलढुिंगा 
श्वजल्लाको ओखलढुिंगा-रुम्जाटार (११.१ ष्ट्रक.र्ी.) सडक उपयोजनाको लार्ग “भकूम्पबाट 
प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािणको लार्ग जग्गा प्राप्ती सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२” को दफा 
५ को २ बर्ोश्वजर् यस प्रार्िकरण (सश्वचवस्िर) बाट र्र्र्ि २०७४।०२।२८ र्ा र्नणिय 
भइि स्वीकृि गरेको पनुवािस योजना अनसुार जग्गा प्राप्तीका लार्ग र्र्र्ि 
२०७४।०४।२५ गिेको नयााँ पर्त्रका दैर्नकर्ा सूचना प्रकाश्विि भएपर्छ पनि आएका 
भनी उल्लेख गररएका फाइल सिंलग्न १९४ वटा गनुासोको सम्बन्िर्ा श्वजल्ला आयोजना 
र केन्रीय आयोजनाले प्रत्येक उजरुी उपर राय सरे्ि ददइि ष्ट्रववरणसष्ट्रहिको फाइल पेि 
भएको देश्वखन्छ । 

 

 “भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािणको लार्ग जग्गा प्राप्ती सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७२” को दफा ५ को उपदफा २ बर्ोश्वजर् यस प्रार्िकरण (सश्वचवस्िर) बाट भएको 
र्नणिय बर्ोश्वजर् जग्गा प्राप्तीको लार्ग नयााँ पर्त्रका दैर्नकर्ा सूचना प्रकाश्विि गररएकोर्ा 
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पनि आएका गनुासोहरुलाइि सोही कायिष्ट्रवर्िको दफा ५ को उपदफा ६ बर्ोश्वजर् सम्बोिन 
गनि कायिकारी सर्र्र्िसर्षति पेि गनुिपने भएकोले यो प्रस्िाव ियार गररएको छ । 

 

र्ार्थ उल्लेख गरे बर्ोश्वजर् आयोजनाको लार्ग प्राप्त गनुिपने जग्गाको ष्ट्रववरण उल्लेख गरी 
श्वजल्ला आयोजना कायािलयले सूचना प्रकाश्विि गरेकोर्ा प्राप्त भएका १९४ गनुासो उपर 
श्वजल्ला आयोजना र केन्रीय आयोजनाले राय सरे्ि व्यि गरी कायिकारी सर्र्र्िसर्षति 
पेि गनि प्राप्त हनु आएको सो र्बषय कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको 
प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

 

 

र्नणिय 

अनसूुची-४ बर्ोश्वजर् भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािणको लार्ग जग्गा प्राप्ती गने 
सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ को दफा ५.२ बर्ोश्वजर् ओखलढुिंगा श्वजल्लाको ओखलढुिंगा-
रुम्जाटार सडकको लार्ग जग्गा प्राप्त गने र्नणिय गरी सो ष्ट्रवषयको सूचना नयााँपर्त्रका 
राष्ट्रिय दैर्नकर्ा प्रकाश्विि गररएकोर्ा सूचनार्ा प्रकाश्विि ष्ट्रववरण उपर श्वचत्त नबझुी पनि 
आएका १९४ वटा गनुासो उजरुीको सम्बन्िर्ा ष्ट्रकत्ताछुट भएको र षतिेत्रफल िटबढ 
भएको ष्ट्रवषयर्ा नापी कायािलय ओखलढुिंगाबाट प्राष्ट्रवर्िक खटाउन लगाइि ष्ट्रववरण र्ाग 
गरी सोही ष्ट्रववरणलाइि आिार र्ार्नएको, नार्थर फरक परेको ष्ट्रवषयर्ा नागररकिा, 
जग्गािनी दिाि प्रर्ाणपजुाि एविं र्ालपोि कायािलय, ओखलढुिंगाको र्ोठ शे्रस्िालाइि आिार 
र्ार्नएको र ष्ट्रवस्ििृ छुट भएको ष्ट्रवषयर्ा प्राष्ट्रवर्िकहरु खटाइि ष्ट्रववरण सर्ावेि गरी प्राप्त 
भएको प्रर्िवेदनलाइि आिार र्ानी ष्ट्रवर्भन्न उजरुीको ष्ट्रवषयर्ा श्वजल्ला आयोजना कायािलयले 
छुट्टा छुटै्ट राय सरे्ि ददइि केन्रीय आयोजनार्ा पेि गरी केन्रीय आयोजनाले पर्न आफ्नो 
राय सर्ावेि राखी पेि भएको पाइयो । पनुर्निर्ािणको लार्ग जग्गा प्रार्प्त सम्बन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ को दफा ५ को उपदफा ६ बर्ोश्वजर् पेि हनु आएको फाइललाइि 
अध्ययन गरी हेदाि राय खण्डर्ा उल्लेख भएको राय र्नार्सव देश्वखएकाले प्राप्त राय 
अनसुार ठहर हनुे र्नणिय गररयो । 

 

१० र्बषय: भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण सम्बन्िी (दोस्रो 
सिंसोिन) कायिष्ट्रवर्ि, २०७५ बर्ोश्वजर् कायि सम्पन्न गदाि गररनपुने प्रष्ट्रक्रयाहरुको सम्बन्िर्ा 
। 

नेपाल सरकार (र्श्वन्त्रपररषद्) को र्र्र्ि २०७५।१०।२१ र्ा बसेको बैठकबाट 
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“भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण (दोस्रो सिंसोिन) कायिष्ट्रवर्ि, 

२०७५” स्वीकृि गदाि भरू्र्ष्ट्रहन लाभग्राहीको सम्बन्िर्ा र अन्य ष्ट्रवषयर्ा गरेको 
व्यवस्थाको ष्ट्रवषयर्ा यस प्रार्िकरणबाट च.निं.२०१९ र्र्र्ि २०७५।११।२६ को 
पररपत्रबाट सम्पूणि सरोकारवाला कायािलयहरुलाइि लेश्वख पठाइि सष्ट्रकएकै छ । 

 

उपरोिानसुार गररएको पररपत्रको सन्दभिर्ा लाभग्राहीको सूश्वचर्ा परेका भरू्र्ष्ट्रहन 
भकूम्पपीडीिहरुले िरवासको लार्ग साष्ट्रवकको िडेरी जग्गार्ा नै पनुर्निर्ािण गनि चाहेको 
अवस्थार्ा र कायिष्ट्रवर्िको दोस्रो सिंसोिन भएको र्र्र्ि २०७५।१०।२१ भन्दा अगाडी 
जोश्वखर् वस्िी स्थानान्िरणका लाभग्राहीहरुले आफ्नै लगानीर्ा िडेरी जग्गा खररद 
गरेकाहरुको हकर्ा कार् गने प्रष्ट्रक्रयार्ा सहश्वजकरण गनि आवश्यक देश्वखएको । 

 

र्ार्थ उल्लेख गरे बर्ोश्वजर् कायिष्ट्रवर्िर्ा दोस्रो सिंसोिन भएपर्छ अनसूुची १ को १०(ग) 
ले लाभग्राहीको सूश्वचर्ा परेका भरू्र्ष्ट्रहन भकूम्पपीडीिहरुले स्थानान्िरण हनु नचाहेर्ा 
परम्परा देश्वख भोग गदै आएको साष्ट्रवकको िडेरी जग्गार्ा नै र्नजी आवास पनुर्निर्ािण गनि 
चाहेको अवस्थार्ा प्रार्िकरणके कार् कावािहीर्ा सर्न्वय गनि गदठि श्वजल्ला सर्न्वय 
सर्र्र्िको र्नणियको आिारर्ा सोही स्थानर्ा िर पनुर्निर्ािण गनि स्वीकृि ददने व्यवस्था 
भएको र २०७५।१०।२१ भन्दा अगाडीको र्र्र्िर्ा जग्गा खररद गने जोश्वखर्का 
लाभग्राहीहरुलाइि पाररि र्लखि बर्ोश्वजर् २ लाखर्ा नबढ्ने गरी अनदुान ष्ट्रविरण गनुिपने 
भएको । 

 

र्ार्थ उल्लेख गरे अनसुार साष्ट्रवककै स्थानर्ा िर पनुर्निर्ािण गने अनरु्र्ि ददाँदा र पाररि 
र्लखिका आिारर्ा जोश्वखर्का लाभग्राहीहरुलाइि २ लाखर्ा नबढ्ने गरी अनदुान ष्ट्रविरण 
गदाि र्नम्न प्रष्ट्रक्रया अवलम्बन गनि आवश्यक भएकाले । 

 

क) लाभग्राहीहरुको सूचीर्ा परेका भरू्र्हीन भकूम्पपीर्डिहरुले साष्ट्रवकको जग्गार्ा 
बसोबास गनि चाहेर्ा र्नम्न ष्ट्रवर्ि र प्रष्ट्रक्रया अपनाउने । 

 भकूम्पपीर्डि लाभग्राही सूचीर्ा नार् सर्ावेि भइि सवेषतिण र्नस्सा नम्बर, 

सम्झौिा क्रर्सिंख्या, नागररकिाको प्रर्ाण पत्रको नम्बर उल्लेख भएको 
कागजाि । 

 अनदुान सम्झौिा भए/नभएको, भएको भए सम्झौिा गदाि पेि गरेको 
जग्गा सम्बन्िी प्रर्ाण। 

 यस अश्विदेश्वख नै जग्गार्ा िरबासको क्रर्र्ा जडान भएका िारा, ष्ट्रवद्यिु, 
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टेर्लफोन आददको प्रर्ाण जनाउने अन्य कुनै प्रर्ाणहरु भएको वा 
नभएको भनी सजिर्र्न र्चुलु्का र्लने साथै साष्ट्रवकको बसोबास 
सरकारी/साविजर्नक/वनषतिेत्र वा अन्य कुनर्ा भउको हो भनी सााँि 
सर्ियारको रोहवरर्ा सजिर्र्न गरी खलुाउने । सम्बश्वन्िि स्थानीय 
िहबाट र्नज िरिरुीले उपभोग गरेको जग्गा, हैर्सयि र्बग्रकेो वन षतिेत्र 
अर्िक्रर्ण गरी खाली गराइएको वन षतिेत्र र्ध्य कुनर्ा पने हो भनी 
र्सफाररस भएको हनुपुने र नेपाल राज्यभर बसोबास योग्य िडेरी जग्गा 
नभएको व्यहोरा पनी स्थानीय िहबाट र्सफाररस भएको हनुपुने । र्नवेदन 
ददाँदा नेपाल राज्यभर जग्गा भएको ठहरे कानून बर्ोश्वजर् सहने बझुाउनेछ 
भनी कबरु्लयि सरे्ि गराउने।   

 

ख) र्र्र्ि २०७५।१०।२१ भन्दा अगार्डको र्र्र्िर्ा आफ्नै लगानीबाट जग्गा 
खररद गररसकेका जोश्वखर्का लाभग्राहीहरुलाइि र्नम्न ष्ट्रवर्ि र प्रष्ट्रकया अपनाइि 
अनदुान रकर् उपलब्ि गराउने। 

 नेपाल सरकार (र्श्वन्त्रपररषद्) को र्र्र्ि २०७५ र्ाि २१ र्ा बसेको 
बैठकले भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण 
(दोस्रो सिंसोिन) कायिष्ट्रवर्ि, २०७५ स्वीकृि गरेको र्र्र्िभन्दा अगाडी 
जग्गा खररद गरेका जोश्वखर्का लाभग्राही िरिरुीहरु र्ात्र सर्ावेि हनुे। 

 आफूले खररद गरेको जग्गाको र्लखि र लालपूजाि सष्ट्रहि स्थानीय िहको 
र्सफाररस सिंलग्न गरी र्नवेदन पेि गने । 

 स्थानीय िहबाट र्नजको नेपाल राज्यभर बसोबास योग्य जग्गा नभएको 
भनी सजिर्र्र्न सष्ट्रहिको र्सफाररस पत्र सिंलग्न गने । 

 र्नजको नार्र्ा थप जग्गा नभएको अवस्थार्ा, यस अश्वि आफ्नै लगानीर्ा 
खररद गररएको जग्गालाइि सिंयिु (दम्पर्ि) नार्र्ा कायर् गनुिपने । 
दम्पर्ि नभएकाको हकर्ा यो र्नयर् लागू हनुे छैन । 

 जग्गा खररद गररदा र्लखिर्ा उल्लेख गररएको रकर् श्वजल्ला आयोजना 
कायािन्वयन इकाइि (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार) बाट 
लाभग्राही स्वयिंलाइि एकाउण्ट पेइि चेक उलब्ि गराउने । र्लखिर्ा २ 
लाख भन्दा बढी रू्ल्य कायर् भएको हकर्ा अर्िकिर् भिुानी २ लाख 
र्ात्र ददने । 

 कायिष्ट्रवर्िले गरेको व्यवस्था अनसुार १० वषिको लार्ग जग्गा िनी दिाि 
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प्रर्ाण पूजाि र शे्रस्िार्ा रोक् का जनाउने । 

 

र्नणिय 

र्ार्थ उल्लेख भए अनसुारको ष्ट्रवर्ि र प्रष्ट्रक्रया अवलम्बन गरी कायि सम्पन्न गनि श्वजल्ला 
आयोजना कायािन्वयन इकाइि (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार) हरुलाइि लेश्वख 
पठाउने । 

 

११ र्नणिय निं. ११ 

भकूम्प प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण कायिष्ट्रवर्ि, २०७३ र पनुर्निर्ािण 
पनुस्थािपन सम्बन्िी गनुासो व्यवस्थापन कायिष्ट्रवर्ि, २०७३ को दफा ९ को उपदफा (१) 
खण्ड (ख) को (७) बर्ोश्वजर्को केन्रीय गनुासो व्यवस्थापन सर्र्र्िको सिंयोजक कायिकारी 
सर्र्र्िको २०७३।११।१५ को ४९औ ँ बैठकको र्नणियबाट कायिकारी सर्र्र्िका 
सदस्य डा. हरररार् पराजलुीलाई िोष्ट्रकएकोर्ा कायिषतिेत्रगि श्वजम्रे्वारीर्ा गररएको बााँडफााँड 
पररवििन सरे्िलाई ध्यानर्ा राखी पनुर्निर्ािण सम्बन्िी गनुासो व्यवस्थापन कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७४ को दफा १२ बर्ोश्वजर् उि सर्र्र्िको सिंयोजक कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य 
रवुप्रसाद िर्ािलाई िोक्ने । 

१२ र्नणिय निं. १२ 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण कायिकारी सर्र्र्िको र्र्र्ि २०७५।०३।०१ र्ा बसेको 
१०७औ ँ बैठकको र्नणिय निं. ३ बर्ोश्वजर् वगीकरणर्ा Category III भनी वगीकरण 
गररएका वस्िीहरु र्ध्ये पनुरावलोकन गनि र्ाग भइि आएका वस्िीहरुको सम्बन्िर्ा थप 
अध्ययन गरी प्रर्िवेदन पेि गनि कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य डा. हरररार् पराजलुीको 
सिंयोजकत्वर्ा सम्बश्वन्िि ष्ट्रवषयको ष्ट्रविेषज्ञ सष्ट्रहिको एक उपसर्र्र्ि गठन गने भन्ने र्नणिय 
भएकोर्ा हाल आएर पनुरावलोकनको र्ाग बढेकोले सो ष्ट्रवषयलाइि िीघ्र सम्बोिन गनि 
उि सर्र्र्ि बाहेक कायिकारी सर्र्र्िका सदस्य रवु प्रसाद िर्ाि एविं डा. चन्र बहादरु 
शे्रष्ठको सिंयोजकत्वर्ा ष्ट्रविेषज्ञ सष्ट्रहिको अलग अलग उपसर्र्र्ि गठन गने । 

 कायिकारी सर्र्र्िको ११८ औ ँबैठकको र्नणियहरु 

१ ष्ट्रवषयः र्नणिय सच्याइि गैरलाभग्राही कायर् गने सम्बन्िर्ा । 

कायिकारी सर्र्र्िको र्र्र्ि २०७५।०३।०१ को १०७औ ँ बैठक र र्र्र्ि 
२०७५।०५।०६ को ११०औ ँ बैठकको र्नणियानसुार MIS Database र्ा अन्यत्र 
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बसोबासयोग्य िर (HIOP) जर्नएका व्यश्विहरुलाइि वास्िष्ट्रवक रुपर्ा िर भए नभएको 
सम्बन्िर्ा स्थानीय िहका प्रर्खु प्रिासकीय अर्िकृिबाट प्रर्ाश्वणिको लार्ग पठाइएकोर्ा 
केही व्यश्विहरुको अन्यत्र बस्नयोग्य िर भएको भनी प्रर्ाश्वणि भइि आएकोर्ा कायिकारी 
सर्र्र्िको ११६औिं बैठकको र्नणियानसुार गोरखा श्वजल्ला, गोरखा नगरपार्लका, वडा निं. 
३ बस्ने रार्भि शे्रष्ठ (र्नस्सा निं. 1503054), रार्भि शे्रष्ठ (र्नस्सा 
निं.1503055) र रेिर्बहादरु षतिेत्री (र्नस्सा निं. 1503052) लाइि प्रबलीकरण 
लाभग्राही र पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा सूचीकृि गररएकोर्ा गैरलाभग्राहीर्ा सूचीकृि गनिको 
लार्ग उि र्नणिय सच्याउन ुपने भएको । 

 

र्ार्थ उल्लेख भएबर्ोश्वजर्को र्बषय कायिकारी सर्र्र्िर्ा स्वीकृर्िका लार्ग पेि हुाँदा देहाय 
बर्ोश्वजर् गने र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 

कायिकारी सर्र्र्िको ११६औिं बैठकको र्नणिय निं .४ को िार्लका-३ र्ा प्रवलीकरण 
लाभग्राही र पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा सूचीकृि भएकोर्ा सिंलग्न िार्लका-१ बर्ोश्वजर् 
सिंिोिन गरी रार्भि शे्रष्ठ (र्नस्सा निं.  3230322 ), रार्भि शे्रष्ठ (र्नस्सा निं.3230322) र 
रेिर्बहादरु षतिेत्री (र्नस्सा निं.  3230324 ) लाइि गैरलाभग्राहीर्ा कायर् गने । 

िार्लका-१ 

Review report of HIOP Case 

क्र. 
सिं 
. 

श्वजल्लाहरु 
पनुर्निर्ािण 
लाभग्राही 

सम्भाव्य 
लाभग्राही 

प्रबलीकरण 
लाभग्राही 

गैर 
पनुर्निर्ािण 
लाभग्राही 

जम्र्ा पनुर्निर्ािण 
लाभग्राही 

1 दोलखा 17 2 2 1 22 

2 गोरखा 7 1 18 3 29 

3 काठर्ाडौँ 2 0 0 0 2 

4 काभ्रपेलाञ्चोक 10 0 6 2 18 

5 लर्लिपरु 1 0 1 0 2 

6 नवुाकोट 4 0 0 0 4 

7 रसवुा 19 3 2 1 25 

8 र्सन्िपुाल्चोक 2 0 0 1 3 

जम्र्ा 62 6 29 8 105 
 

२ ष्ट्रवषयः पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा कायर् गने सम्बन्िर्ा । 
बेनी नगरपार्लका, वडा निं. १ म्याग्दी बस्ने िप्तबहादरु भण्डारीसष्ट्रहि ९ जना व्यश्विको 
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सम्बन्िर्ा उजूरी परर छानष्ट्रवनको लार्ग पठाइएकोर्ा सहायक प्रर्खु श्वजल्ला अर्िकारीको 
सिंयोजकत्वर्ा पेि भएको छानष्ट्रवन प्रर्िवेदनको आिारर्ा कायिकारी सर्र्र्िको र्र्र्ि 
२०७५।०८।१९ को र्नणियानसुार उपरोि ९ जना व्यश्विहरुलाइि पनुर्निर्ािणबाट 
प्रबलीकरण लाभग्राहीर्ा पररवििन गररएकोर्ा सम्बश्वन्िि व्यश्विको िर प्रबलीकरण गने 
क्रर्र्ा पूणि षतिर्ि भएकोले र्नज पूणि लाभग्राहीर्ा नै रहनपुने भनी बेनी नगरपार्लका वडा 
निं .६ वडा कायािलयको पत्र, वडास्िरीय गनुासो व्यवस्थापन सर्र्र्िको र्नणिय, वडा 
र्चुलु्का र प्राष्ट्रवर्िक प्रर्िवेदनसाथ सो सम्बन्िर्ा आवश्यक र्नदेिन हनु भनी श्वजल्ला 
आयोजना कायािन्वयन इकाइि (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार), म्याग्दीको 
च.निं. १०५ र्र्र्ि २०७५।०९।३० को पत्रबाट लेश्वख आएको हुाँदा र्नजलाइि पनुः 
पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा कायर् गनि कायिकारी सर्र्र्िर्ा प्रस्िाव पेि गनुिपने भएको । 

 

उपरोि ९ जना व्यश्विहरु र्ध्ये पूणि लाभग्राही रै् कायर् हनुपुने भन्ने र्सफाररिको 
आिारर्ा नारायण जैसी (सम्झौिा क्रर् निं. 43-18-8-0-008) लाइि कायिकारी 
सर्र्र्िको र्र्र्ि २०७५।१२।२५ को ११७औिं बैठकको र्नणियबाट पनुः पनुर्निर्ािण 
लाभग्राहीर्ा कायर् गररएको। 
 

र्ार्थ  उल्लेख भएबर्ोश्वजर् प्रबलीकरण लाभग्राहीलाइि पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा कायर् गनुि 
आवश्यक भएको र सो र्बषय कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव 
उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 
 

र्नणिय 

म्याग्दी श्वजल्ला, बेनी नगरपार्लका, वडा निं. ६ बस्ने िप्तबहादरु भण्डारी (सम्झौिा क्रर् 
निं.४३-18-8-0-0३१) लाइि पनुः पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा कायर् गने । 
 

३ ष्ट्रवषयः सम्भाव्य लाभग्राही कायर् गने सम्बन्िर्ा । 

काभ्रपेलाञ्चोक श्वजल्ला, पााँचखाल नगरपार्लका वडा निं. ८ का प्रर्ोद िार्ाङको छुट िथा 
पनुजााँच सभेषतिण (र्नस्सा निं. 162६341) गररएकोर्ा प्रार्िकरणबाट पठाइएको 
लाभग्राही िथा गैरलाभग्राही कुनै पर्न सूचीर्ा नार् सर्ावेि नभएको र र्नज वास्िष्ट्रवक 
भकूम्पपीर्डि भएको हुाँदा लाभग्राहीर्ा सूचीकृि गरी पाउाँ भनी पेि गरेको । सो बर्ोश्वजर् 
र्नजको सम्बन्िर्ा प्राष्ट्रवर्िक ष्ट्रवश्लषेण गने भनी सश्वचवस्िरबाट र्र्र्ि २०७५।१२।०७ 
र्ा र्नणिय भएको आिारर्ा र्नजलाइि सम्भाव्य लाभग्राही कायर् गने गरी प्राष्ट्रवर्िक 
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प्रर्िवेदनसाथ सूचना व्यवस्थापन िाखाबाट पेि भएकोले सोको लार्ग कायिकारी सर्र्र्िर्ा 
प्रस्िाव पेि गनुिपने भएको । 

 

पााँचखाल नगर कायिपार्लकाको कायािलयको च.निं. १७८० र्र्र्ि २०७५।११।२१ को 
पत्रानसुार प्रर्ोद िार्ाङ ष्ट्रव.सिं. २०७२ सालको ष्ट्रवनािकारी भकूम्प भन्दा पष्ट्रहले नै 
अिंिवण्डा र्लइि र्भन्न भइि छुटै्ट िर बनाइि बसोबास गदै आएको (कानूनी रुपर्ा जग्गा 
जर्र्न ष्ट्रकत्ताकाट नभएको) हुाँदाहाँदै िहााँ कायािलयको टोलीले गरेको प्रारश्वम्भक सभेषतिणर्ा 
छुट भएको, र्र्र्ि २०७५।०५।१३ र्ा छुट िथा पनुःजााँच सभेषतिण भएिा पर्न 
गनुासोकिािको नार्र्लष्ट प्रकािनर्ा लाभग्राही सूचीर्ा नपरेको हुाँदा र्नज प्रर्ोद िार्ाङ 
वास्िष्ट्रवक भकूम्पपीर्डि भएकोले पूणि षतिर्ि भएको लाभग्राहीर्ा सूचीकृि गरी सहयोग 
गररदन ुहनु भनी र्सफाररि गररएको । 

 

र्ार्थ उल्लेख भएबर्ोश्वजर् र्नजलाइि सम्भाव्य लाभग्राहीर्ा कायर् गनुि आवश्यक भएको र 
सो र्बषय कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा 
देहायको र्नणिय गररयो । 
 

र्नणिय 

काभ्रपेलाञ्चोक श्वजल्ला, पााँचखाल नगरपार्लका, वडा निं. ८ बस्ने प्रर्ोद िार्ाङ (र्नस्सा निं. 
162६341) लाइि सम्भाव्य लाभग्राही कायर् गने । 

 

४ ष्ट्रवषय : सहर्र्ि सम्बन्िर्ा । 

UKaid बाट र्र्र्ि १४ र्ाचि २०१९ र्ा Sakshyam Support on Reconstruction Housing 

finance सम्बन्िी पत्र िथा पररयोजना प्रस्िाव अनरुुप िाददङ्ग र गोरखा श्वजल्लाका ४००० 
लाभग्राहीहरुलाई Financial Access उपलब्ि गराउन Socio-Technical Service प्रदान गने 
सम्बन्िी पररयोजना प्राप्त भएको । उि पररयोजनाले भकूम्पपीर्डि लाभग्राहीहरुका लार्ग 
ष्ट्रवत्तीय पहुाँच उपलब्ि गराउने उद्देश्यसष्ट्रहि ष्ट्रवर्भन्न बैंष्ट्रकङ्ग Product हरु लाभग्राहीहरुलाई 
उपलब्ि गराउन सहजीकरण गराउने कायि सरे्ि गने उल्लेख भएको । 

 

उल्लेश्वखि कायिक्रर् सिंचालन गनिका लार्ग अथि र्न्त्रालय अन्िगिि रहेको सम्बश्वन्िि 
Steering Committee बाट र्नणिय सरे्ि भएको । 
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UKaid को सहयोगर्ा सिंलग्न पररयोजना प्रस्िाव अनरुुप िाददङ्ग र गोरखा श्वजल्लाका 
४००० लाभग्राहीहरुलाई Financial Access उपलब्ि गराउन Socio-Technical Service 

प्रदान गने सम्बन्िी पररयोजना सिंचालनको स्वीकृर्ि ददन े र्नणियको लार्ग उि प्रस्िाव 
कायिकारी सर्र्र्िर्ा राख् न ेगरी र्र्र्ि 2075।12।18 र्ा सश्वचवस्िरीय र्नणिय भएको 
र उल्लेश्वखि ष्ट्रवषय कायिकारी सर्र्र्िर्ा स्वीकृर्िका लार्ग पेि हुाँदा देहायबर्ोश्वजर् गने 
र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 

UKaid को सहयोगर्ा िाददङ्ग र गोरखा श्वजल्लाका ४००० लाभग्राहीहरुलाई Financial 

Access उपलब्ि गराउन प्रस्िाष्ट्रवि Socio-Technical Service प्रदान गने सम्बन्िी 
पररयोजना सिंचालनको स्वीकृर्ि ददने। 

 

५ ष्ट्रवषय : सम्झौिा सम्बन्िर्ा । 

श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाई (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार), 
बाग्लङु्ग को प.सिं. ०७५।०७६ च.निं. ३८३ र्र्र्ि २०७५।१०।२५ बाट केन्रीय 
आयोजना कायािन्वयन इकाई (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार) लाई पत्राचार 
गरी र्नजी आवास ष्ट्रविरणर्ा सिंलग्न बैंक िथा ष्ट्रवत्तीय सिंस्थाहरुलाई राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण 
प्रार्िकरण र Bankers Associations बीच भएको सम्झौिा अनरुुपको सेवा िलु्क 
सषु्ट्रविा र्लई अनदुान ष्ट्रविरणर्ा सहयोग गने प्राविान रहेकोर्ा Green Development 
Bank को प्रिान कायािलय बाग्लङु्गर्ा रहेकोले राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणसाँग 
औपचाररक सम्झौिा नभएको, िर स्थानीय िहको सर्झदारीर्ा उि बैंकले र्नजी आवास 
अनदुानको रकर् प्रवाह गरी रहेको पररप्रके्ष्यर्ा उि बैंक र यस प्रार्िकरणबीच 
औपचाररक सम्झौिाको लार्ग अनरुोि गरी बोिाथि प्रर्ि प्रार्िकरणलाई प्राप्त भएको । 

 

श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाई (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार), 
बाग्लङु्ग को प.सिं. ०७५।७६ च.निं. ३८३ र्र्र्ि २०७५।१०।२५ को पत्रको 
सम्बन्िर्ा वैदेश्विक सर्न्वय िाखाको च.निं. ११७ र्र्र्ि २०७५।१०।२५ िथा च.निं. 
१४२ र्र्र्ि २०७५।११।२३ को पत्रहरुबाट आवश्यक कारबाहीको लार्ग केन्रीय 
आयोजना कायािन्वयन इकाई (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार) लाई लेश्वख 
पठाएको पत्रको जवाफर्ा केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई (अनदुान व्यवस्थापन 
िथा स्थानीय पूवाििार) ले प.सिं. 456, र्र्र्ि 2075।11।12 को पत्रबाट 
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औपचाररक सम्झौिा गराइददने व्यवस्थाका लार्ग प्रार्िकरणलाई अनरुोि गरेको । 
भकूम्पबाट षतिर्ि भएका र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण गने सम्बन्िर्ा राष्ट्रिय 
पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण र क, ख िथा ग वगिका इजाजि प्राप्त बैंक िथा ष्ट्रवत्तीय सिंस्थालाई 
प्रर्िर्नर्ित्व गने क्रर्ि: नेपाल बैंकसि एिोर्सयसन, डेभलपरे्न्ट बैंकसि एिोर्सयसन र 
नेपाल फाइनाश्वन्सयल इश्वन्स्टच्यसुन एिोर्सयसनका बीच र्र्र्ि २०७३।०२।१४ गिे 
सर्झदारी पत्रर्ा हस्िाषतिर भएको । 

 

भकूम्पबाट षतिर्ि भएका र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण गने सम्बन्िर्ा राष्ट्रिय 
पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण र क, ख िथा ग वगिका इजाजि प्राप्त बैंक िथा ष्ट्रवत्तीय सिंस्थालाई 
प्रर्िर्नर्ित्व गने क्रर्ि: नेपाल बैंकसि एिोर्सयसन डेभलपरे्न्ट बैंकसि एिोर्सयसन र 
नेपाल फाइनाश्वन्सयल इश्वन्स्टच्यसुन एिोर्सयसनका बीच र्र्र्ि २०७३।०२।१४ गिे 
हस्िाषतिर भएको सर्झदारी पत्रर्ा श्वजल्ला सर्न्वय सर्र्र्िको सश्वचवालय (साष्ट्रवक श्वजल्ला 
ष्ट्रवकास सर्र्र्ि अन्िगिि) को र्सफाररिर्ा सम्बश्वन्िि बैंक िथा ष्ट्रवत्तीय सिंस्थाहरुसाँग 
राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणले सम्झौिा गने व्यवस्था भएकोर्ा हाल नयााँ सािंगठर्नक 
सिंरचना स्थापना भएकोले सो सिंरचनालाई र्ध्यनजर गदै श्वजल्ला सर्न्वय सर्र्र्िको 
सश्वचवालयको सट्टा श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाई (अनदुान व्यवस्थापन िथा 
स्थानीय पूवाििार) को र्सफाररिको आिार र सर्झदारी पत्रको अर्िनर्ा रही बैंक िथा 
ष्ट्रवत्तीय सिंस्थासाँग सम्झौिा गरी पररचालन गनि केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई 
(अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार) लाई श्वजम्रे्वारी प्रदान गनि स्वीकृर्ि ददन 
उपयिु हनुे । सो ष्ट्रवषय कायिकारी सर्र्र्िर्ा स्वीकृर्िका लार्ग पेि हुाँदा देहायबर्ोश्वजर् 
गने र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 

नेपाल बैंकसि एिोर्सयसन, डेभलपरे्न्ट बैंकसि एिोर्सयसन र नेपाल फाइनाश्वन्सयल 
इश्वन्स्टच्यसुन एिोर्सयसनहरुसाँग र्र्र्ि २०७३।०२।१४ र्ा भएको सर्झदारी पत्रर्ा 
उल्लेश्वखि श्वजल्ला सर्न्वय सर्र्र्िको सश्वचवालयको सट्टा श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन 
इकाई (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार) को र्सफाररिको आिार र सो 
सर्झदारी पत्रको अर्िनर्ा रही बैंक िथा ष्ट्रवत्तीय सिंस्थासाँग सम्झौिा गरी पररचालन गनि 
केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार) लाई 
श्वजम्रे्वारी प्रदान गने । 
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६ ष्ट्रवषयः -ग्यालरी वैठक लगायिका सिंरचनाहरु सरे्टी आिरु्नक सषु्ट्रविा सम्पन्न State Hall 

र्नर्ािण गने सम्वन्िर्ा। 

ष्ट्रव.सिं .२०७२ सालको र्हाभकूम्पबाट षतिर्िग्रस्ि ग्यालरी बैठक (परुानो सिंसद भवन) को 
भकूम्पबाट भएको षतिर्िको Damage Assessment गरी ष्ट्रवस्ििृ प्रर्िवेदन पेि गनि र्नयूि 
गररएको परार्ििदािाबाट प्राप्त अश्वन्िर् प्रर्िवेदनको र्नचोडर्ा उि भवन भत्काई 
पनुर्निर्ािण गनि सझुाव पेि भएको छ । नयााँ सिंिीय सिंसद भवन र्सिंहदबार पररषरर्भतै्र 
र्नर्ािण हनु गईरहेको सन्दभिर्ा ग्यालरी बैठक रहेको उि स्थान र सो वरपर रहेका 
सिंसद सश्वचवालय र सिंसदीय दलका कायािलयहरु रहेका अस्थायी प्रकृर्िका भवनहरु 
रहेको षतिेत्र सरे्टी अन्िरािष्ट्रियस्िरको स्टेट हलसष्ट्रहिको अत्यािरु्नक भवन र्नर्ािण गनि 
आवश्यक र उपयिु हनुे देश्वखएको । 

 

परार्ििदािा श्री Digicon Engineering Consult Pvt. Ltd. ले पेि गरेको Detailed 
Damage & Building Assessment of Gallery Hall सम्बन्िी अश्वन्िर् प्रर्िवेदनर्ा 
उि भवनको पनुर्निर्ािण गनि सझुाव पेि गरेको । प्रर्िर्नर्ि सभा ष्ट्रवकास िथा प्रष्ट्रवर्ि 
सर्र्र्ि बैठक निं. ३३ को बुाँदा निं . ५ र्ा पनुर्निर्ािणको चार बषि पगु्न लार्ग सक्दा पर्न 
परुानो प्रर्िर्नर्ि सभा (ग्यालरी बैठक) पनुर्निर्ािण गने प्रष्ट्रक्रया अष्ट्रहलेसम्र् र्नचोडर्ा 
नपगुेको हुाँदा चााँडो भन्दा चााँडो र्नक्यौलर्ा पगुी िीव्र गर्िर्ा र्नर्ािण कायि अगार्ड बढाउन 
र्नदेिन ददएको । 
 

र्ार्थ उल्लेख भएबर्ोश्वजर् ग्यालरी बैठकको र्नर्ािण कायि स्टेट हलको रुपर्ा यथािीघ्र 
अगार्ड बढाउन आवश्यक भएको र सो ष्ट्रवषय कायिकारी सर्र्र्िबाट र्नणिय भई नेपाल 
सरकार (र्श्वन्त्रपररषद्) र्ा प्रस्िाव पेि गनि आवश्यक भएको सन्दभिर्ा कायिकारी सर्र्र्िर्ा 
स्वीकृर्िका लार्ग पेि हुाँदा देहायबर्ोश्वजर् गने र्नणिय गररयो । 

र्नणिय 

भकूम्पबाट षतिर्िग्रस्ि ग्यालरी बैठक भत्काई उि स्थान र सो आसपासका सिंसद 
सश्वचवालय र सिंसदीय दलका कायािलयहरु रहेका अस्थायी प्रकृर्िका भवनहरु रहेको 
षतिेत्रसरे्ि सरे्टी अन्िरािष्ट्रियस्िरको स्टेट हलसष्ट्रहिको अत्यािरु्नक भवन र्नर्ािण गनि 
सिंिीय सश्वचवालय र्नर्ािण िथा व्यवस्थापन कायािलयको सहर्र्ि र्ाग गरी नेपाल सरकार 
(र्श्वन्त्रपररषद्) र्ा प्रस्िाव पेि गने । 
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७ र्बषय: Nepal Jesuit Society Institute (NJSI)  नार्क गैरसरकारी सिंस्थाको ष्ट्रवद्यालय 
भवन र्नर्ािण गने प्रस्िाव स्वीकृि सम्बन्िर्ा । 

ष्ट्रव.सिं. २०७२ को भकूम्प पश्चािक्ो पनुर्निर्ािणको अर्भयानर्ा गैर सरकारी षतिेत्रलाई 
सिंलग्न गराउने उद्देश्यले पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैर सरकारी सिंस्था पररचालन 
सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ प्रचलनर्ा रहेको छ । यसै कायिष्ट्रवर्िर्ा आिाररि रहेर  

Nepal Jesuit Society  नार्क राष्ट्रिय गैर सरकारी सिंस्थाबाट िाददङ्ग श्वजल्लार्ा १ वटा 
ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण गने उद्देश्यले र्नवेदन प्राप्त भएको छ । ष्ट्रवद्यालय भवन 
पनुर्निर्ािण गनि प्राप्त उि प्रस्िाव स्वीकृि गनुिपने भएको । 

  

उि सिंस्था सर्ाज कल्याण पररषद्र्ा आवद्ध (आबद्धिा निं. ५) भएको, श्वजल्ला प्रिासन 
कायािलयको प्रर्ाण पत्र, स्थायी लेखा निं. ५00२०८१३७, सिंस्था दिाि प्रर्ाणपत्र रहेको, 
सहायिाको स्रोि Xavier Network, Jesuit Mission, Germany रहेको, राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण 
प्रार्िकरण, केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई (श्विषतिा) ज्ञानेिर र राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण 
प्रार्िकरण, श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाई (श्विषतिा), िाददङ्ग एविं वेनीिाट रोराङ्ग 
गा.पा., ष्ट्रविालटार िाददङ्गको अनरु्र्ि  प्राप्त भएको । र्बज्ञ कायिकारी सदस्य श्री रवु 
प्रसाद िर्ािबाट सिंलग्न कागजािहरुको अध्ययन गदाि सम्बश्वन्िि र्नकाय एविं 
सिंिसिंस्थाहरुको र्सफाररि भएको देश्वखएकोले ल.ई. बर्ोश्वजर् ष्ट्रवद्यालयको पनुर्निर्ािण 
गराउन उि प्रस्िाव कायिकारी सर्र्र्िसर्षति र्नणियाथि पेि गनि राय प्रदान भए अनसुार 
प्रस्िाव स्वीकृि हनु र्सफाररि भएको । 

 

ष्ट्रवद्यालय भवन र्नर्ािणका लार्ग Nepal Jesuit Society Institute (NJSI)  नार्क गैर 
सरकारी सिंस्थाबाट र्ार्थ उल्लेख भएबर्ोश्वजर्को प्रस्िाव गैर सरकारी सिंस्था पररचालन 
सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ बर्ोश्वजर् कायिकारी सर्र्र्िर्ा स्वीकृर्िका लार्ग पेि हुाँदा 
देहायबर्ोश्वजर् गने र्नणिय गररयो। 

 

र्नणिय 

यसैसाथ सिंलग्न अनसूुची-१ बर्ोश्वजर्को Nepal Jesuit Society Institute (NJSI) नार्क 
गैर सरकारी सिंस्थाको ष्ट्रवद्यालय भवन र्नर्ािण गने प्रस्िाव स्वीकृि गने । 

अनसूुची-१ 
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८ ष्ट्रवषय: Nepal  Red Cross Society को  भकूम्प प्रर्िकायि आयोजनाको लाभग्राही सिंख्या 

सिंिोिन र र्सन्िपुाल्चोक श्वजल्लाको अनदुान सम्बन्िी पररयोजनाको म्याद थप प्रस्िाव 
स्वीकृि सम्बन्िर्ा । 

ष्ट्रव.सिं.२०७२ को भकूम्प पश्चािक्ो पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको कार्र्ा गैर सरकारी 
षतिेत्रलाई सिंलग्न गराउन गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ 
प्रचलनर्ा रहेको छ । यसै कायिष्ट्रवर्िर्ा आिाररि रहेर Nepal Red Cross Society ले 
२०७५।०३।२५ को कायिकारी सर्र्र्िको र्नणियानसुार भकूम्प प्रर्िकायि आयोजना ७ 
श्वजल्लार्ा सिंचालन गरेकोर्ा ६ श्वजल्लाहरु रसवुा, नवुाकोट, रारे्छाप, र्सन्िलुी, 
ओखलढुिंगा र र्कवानपरुर्ा सम्पन्न गरी स्थानीय िहर्ा हस्िान्िरण भैसकेका छन ् । 
अब र्सन्िपुाल्चोकर्ा बााँकी छ र सो श्वजल्लार्ा कायिक्रर् सिंचालनर्ा छ । ष्ट्रवगिर्ा 
आवास अनदुान सम्बन्िी सो पररयोजनाको र्सन्िपुाल्चोक श्वजल्लाको हकर्ा र्ाचि, २०१९ 
सम्र् म्याद थप भएको र सो म्यादर्भत्र कायि सम्पन्न हनु नसकी जनु, २०१९ सम्र् 
म्याद थप गनुिपने भएको छ । अकोिफि  र्िनै ७ श्वजल्लाका गनुासो सूचीका लाभग्राहीको 
सिंख्या पष्ट्रहला ५०८ जना भएकोर्ा अब छानष्ट्रवन पर्छ ४६४ जना छन ्। र्सन्िपुाल्चोक 
श्वजल्लाको हकर्ा र्ात्र जम्र्ा १८४४ जना लाभग्राहीको लार्ग रेडक्रसको सञ्चालनर्ा 
रहेको र्नजी आवास अनदुान सम्बन्िी पररयोजनाको म्याद थप र गनुासो सूचीको 
लाभग्राहीको सिंख्या सिंिोिन गनुिपने भएको । 

 

पररयोजना सिंचालन गने गैरसरकारी सिंस्था, Nepal Red Cross Society  श्वजल्ला प्रिासन 
कायािलय, काठर्ाडौंर्ा २०३५ सालर्ा दिाि निं. १ र्ा दिाि भई र्नयर्र्ि नष्ट्रवकरण 
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भएको । सिंस्थाको PAN No. ३०११३६२२४ रहेको, ित्कार्लन सार्ाश्वजक सेवा राष्ट्रिय 
सर्न्वय पररषद्, नेपालर्ा (दिाि निं. १) र्र्र्ि २०३४।०७।११ र्ा दिाि रहेको छ । 
पररयोजनाको म्याद थप गने सम्बन्िर्ा, पररयोजना सिंचालन स्थलका गााँउपार्लका 
अध्यषति, श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाई (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार), 
वडा अध्यषति र रेडक्रसका प्रर्िर्नर्ि सश्वम्र्र्लि बैठकबाट म्याद थप गने सम्बन्िर्ा र्नणिय 
पाररि भएको छ । सो सम्बन्िर्ा ष्ट्रवज्ञ सदस्य डा. श्री चन्र बहादरु शे्रष्ठबाट अनरुोि 
भई आएबर्ोश्वजर् MIS को र्सफाररिको आिारर्ा लाभग्राहीको सिंख्या पररर्ाजिन उश्वचि 
देख्दछु भर्न राय प्राप्त भएको छ । ष्ट्रवज्ञको सझुाव बर्ोश्वजर् ४६४ जना लाभग्राहीको 
PAN. NO. नार् ठेगाना सष्ट्रहि MIS र्ा प्रष्ट्रवष्ट भएको छ । गनुासो सूचीर्ा लाभग्राहीको 
सिंख्या पष्ट्रहला ५०८ रहेकोर्ा पर्छ स्थानीय साझेदारहरुको सहभार्गिा ष्ट्रफल्डर्ा रुज ुगदाि 
केही लाभग्राहीको नार् दोहोररन गएको देश्वखाँदा जम्र्ा ४६४ र्ात्र कायर् हनु गएको । 

 

र्नजी आवास र्नर्ािणर्ा गनुासो सूचीका ७ श्वजल्लाका लाभग्राहीको सिंख्या सिंिोिन र 
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको भकूम्प प्रर्िकायि आयोजनाको र्सन्िपुाल्चोक श्वजल्लार्ा 
सञ्चार्लि आवास अनदुान सम्बन्िी पररयोजनको म्याद थप हनु Nepal Red Cross 

Society  नार्क गैर सरकारी सिंस्थाबाट र्ार्थ उल्लेख भए बर्ोश्वजर्को प्रस्िाव गैर 
सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ बर्ोश्वजर् कायिकारी सर्र्र्िर्ा 
स्वीकृर्िका लार्ग पेि हुाँदा देहायबर्ोश्वजर् गने र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 

यसैसाथ सिंलग्न अनसूुची-२ बर्ोश्वजर्का लाभग्राहीहरुको सिंख्या सिंिोिन गने गरी Nepal 

Red Cross Society नार्क गैर सरकारी सिंस्थाको र्सन्िपुाल्चोक श्वजल्लार्ा सञ्चार्लि 
आवास अनदुान सम्बन्िी पररयोजनाको म्याद जनु, २०१९ सम्र् थप गने प्रस्िाव 
स्वीकृि गने । 
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१. 

 

 

 

Nepal Red 
Cross 

Society 

 

 

 

 

भूकम्प 
प्रर्िकायि 
आयोजना 

काउले ९५३ ४३ ४३ ९९६ 

रसवुा ठुलोगााँउ ४४३ १२ १२ ४५५ 

ओखलढुङ्गा 
हकि परु ३२७ ३५ १९ ३४६ 

प्राप्चा १९३ ० ० १९३ 

रारे्छाप 

र्न्थली ४२६ 
२०/२

२ 
० ४२६ 

रार्परु ६४३ ११ ४ ६४७ 

र्सन्िरु्ल 
र्सिलपा

टी 
८८० २२ २२ ९०२ 

र्सन्िुपाल्चो
क 

थाङ्गपा
ल्िाप 

८१० २७४ २७४ १०८४ 

थाङ्गपा
ल्कोट 

६८३ ७८ ७७ ७६० 

जम्र्ा  ७००० ५०८ ४६४ ७४६४ 

 
९ ष्ट्रवषय:  Swisscontact Nepal नार्क गैरसरकारी सिंस्थाको ष्ट्रक्रयाकलापसष्ट्रहि म्याद थप 

प्रस्िाव स्वीकृि सम्बन्िर्ा । 

ष्ट्रव.सिं. २०७२ को भकूम्प पश्चािक्ो पनुर्निर्ािणको अर्भयानर्ा गैर सरकारी षतिेत्रलाई 
सिंलग्न गराउने उद्देश्यले पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैर सरकारी सिंस्था पररचालन 
सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ प्रचलनर्ा रहेको छ । यसै कायिष्ट्रवर्िर्ा आिाररि रहेर 
Swisscontact Nepal  नार्क राष्ट्रिय गैर सरकारी सिंस्थाबाट र्सन्िलुी श्वजल्लार्ा Skill for 

Safe Reconstruction पररयोजना आ.व. २०७३/०७४ को र्र्र्ि २०७३।०८।२० 
िदनसुार 05 Dec, 2016 र्ा Skill training for constructions worker, Component-1 र 
र्र्र्ि २०७५।०१।२९ िदनसुार 12 May, 2017 र्ा Capacity Building for House 

Owner, Component-2 यस प्रार्िकरणसाँग सम्झौिा गरी सिंचालनर्ा रहेका छन ्। उि 
पररयोजनाको म्याद २०७५।०४।१७ गिेको सश्वचवस्िरको र्नणियबाट १२ र्ष्ट्रहना म्याद 
थप गरी अष्ट्रप्रल, 2019 सम्र् रहेको देश्वखन्छ । उि पररयोजना सर्ापन गनि थप 
सर्यावर्ि लाग्न ेभएकोले पूवि र्निािररि बजेटबाट बचि हनु आएको रकर्को पररर्िर्भत्र 
रही अनसूुची बर्ोश्वजर्को ष्ट्रक्रयाकलापहरु सष्ट्रहि पररयोजना सम्पन्न गने उद्देश्यले र्नवेदन 
प्राप्त भएको छ । उि पररयोजना सम्पन्न गनि उि प्रस्िाव स्वीकृि गनुिपने भएको । 
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उि सिंस्था सर्ाज कल्याण पररषद्र्ा आवद्ध भएको िथा आन्िररक राजि कायािलय 
लर्लिपरु-१ को च.निं. ६१५६ को कर चिुा प्रर्ाणपत्र रहेको एविं स्थायी लेखा निं. 
601121900 रहेको । उि आयोजनाका लार्ग सहायिाको स्रोि Swiss Solidarity 
रहेको । राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाई (अनदुान 
व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार) एविं राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, केन्रीय आयोजना 
कायािन्वयन इकाई (भवन) बबरर्हल िथा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, श्वजल्ला आयोजना 
कायािन्वयन इकाई (भवन), र्सन्िलुी र कर्लार्ाई न.पा. र्सन्िलुीको र्सफाररि, र्ररण 
गा.पा. र्सन्िलुीको र्सफाररि रहेको र्बज्ञ कायिकारी सदस्य डा. चन्र बहादरु शे्रष्ठबाट 
र्र्र्ि २०७६।0१।१० र्ा No-Cost Extension का लार्ग कारवाही अगार्ड बढाउन 
उपयिु हनुे देख्दछु भनी राय प्राप्त भएको छ । 

 

र्नजी आवास र्नर्ािणर्ा गनि बााँकी रहेका जोश्वखर् वगिका लाभग्राहीका लार्ग रु. 
५०,०००।- (अषतिरेपी रु. पचास हजार र्ात्र) प्रर्ि लाभग्राहीका दरले थप अनदुान रकर् 
सहयोग गने । प्राष्ट्रवर्िक सार्ाश्वजक सहयोग गने िथा सीप स्िरोन्निी िार्लर् उपलब्ि 
गराउन र पररयोजनाको म्याद थपका लार्ग Swisscontact Nepal  नार्क गैर सरकारी 
सिंस्थाबाट र्ार्थ उल्लेख भएबर्ोश्वजर्को प्रस्िाव गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ बर्ोश्वजर् कायिकारी सर्र्र्िर्ा स्वीकृर्िका लार्ग पेि हुाँदा 
देहायबर्ोश्वजर् गने र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 

यसैसाथ सिंलग्न अनसूुची-३ बर्ोश्वजर्का ष्ट्रक्रयाकलापहरु सञ्चालन गने र Swisscontact 

Nepal  नार्क गैर सरकारी सिंस्थाको Skill for Safe Reconstruction पररयोजनाको म्याद 
जलुाई, २०१९ सम्र् थप गने प्रस्िाव स्वीकृि गने । 
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१. 
सहयोग गा.पा. 
जोश्वखर्र्ा 
परेका 
लाभग्राहीको 
लार्ग थप 
अनदुान रकर् 
प्रदान 

कर्लार्ाई 
न.पा. 

२५ 
जना 

र्नजी आवास 
र्नर्ािण गनि 
बााँकी रहेका 

काठेिर र्नर्ािण 
गने 
र्सकर्र्िहरुको 
लार्ग भकूम्प 
प्रर्िरोिी सीप 
स्िरोन्निी 
िार्लर् 

कर्लार्ाई 
न.पा. र 
र्ररण गा.पा. 

१२० 
जना 

काठेिर 
र्नर्ािणका 
लार्ग 

 
१० ष्ट्रवषय: Tukee Nepal Society नार्क गैरसरकारी सिंस्थाको ष्ट्रवद्यालय भवन र्नर्ािण गने 

प्रस्िाव स्वीकृि सम्बन्िर्ा । 
ष्ट्रव.सिं. २०७२ को भकूम्प पश्चािक्ो पनुर्निर्ािणको अर्भयानर्ा गैर सरकारी षतिेत्रलाई 
सिंलग्न गराउने उद्देश्यले पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैर सरकारी सिंस्था पररचालन 
सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ प्रचलनर्ा रहेको छ । यसै कायिष्ट्रवर्िर्ा आिाररि रहेर  

Tukee Nepal Society नार्क राष्ट्रिय गैर सरकारी सिंस्थाबाट िाददङ्ग श्वजल्लार्ा १ वटा 
र्बद्यालय भवन पनुर्निर्ािण गने उद्देश्यले र्नवेदन प्राप्त भएको छ । र्बद्यालय भवन 
पनुर्निर्ािण गनि प्राप्त उि प्रस्िाव स्वीकृि गनुिपने भएको ।  

 

प्रस्िाष्ट्रवि पररयोजनाका सम्बन्िर्ा सर्ाज कल्याण पररषद्र्ा आवद्ध (आबद्धिा निं. 
१८९११) भएको, श्वजल्ला प्रिासन कायािलयको प्रर्ाण पत्र, स्थायी लेखा निं. 
३०२१४०५२१, आन्िररक राजि कायािलय, काठर्ाडौं षतिेत्र निं.-३ को आयकर छुट 
हनुे सिंस्था दिाि प्रर्ाणपत्र, आन्िररक राजि ष्ट्रवभागको कर चिुा प्रर्ाणपत्र, सिंस्था दिाि 
प्रर्ाणपत्र, सहायिाको स्रोि M Z & K Z Shah Foundation UK, A Better World NGO, 

Norway रहेको  राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, केन्रीय आयोजना कायािन्वयन इकाई 
(श्विषतिा ) ज्ञानेिर, राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाई 
(श्विषतिा), िाददङ्ग र र्बज्ञ कायिकारी सदस्य श्री रवु प्रसाद िर्ािबाट सिंलग्न कागजािहरुको 
अध्ययन गदाि ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सर्र्र्ि, CLPIU (Education), DLPIU (Education), 

िाददङ्गबाट र्सफाररि भएको देश्वखएकोले ल.ई. बर्ोश्वजर् ष्ट्रवद्यालयको पनुर्निर्ािण गनि 
गराउने ष्ट्रवषयक प्रस्िाव कायिकारी सर्र्र्िसर्षति र्नणियाथि पेि गनि राय प्रदान भए अनसुार 
प्रस्िाव स्वीकृि हनु र्सफाररि भएको । 
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ष्ट्रवद्यालय भवन र्नर्ािणका लार्ग Tukee Nepal Society नार्क गैर सरकारी सिंस्थाबाट 
र्ार्थ उल्लेख भएबर्ोश्वजर्को प्रस्िाव गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७२ बर्ोश्वजर् कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर 
छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 

यसैसाथ सिंलग्न अनसूुची-४ बर्ोश्वजर्को Tukee Nepal Society नार्क गैर सरकारी 
सिंस्थाको ष्ट्रवद्यालय भवन र्नर्ािण गने प्रस्िाव स्वीकृि गने । 
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११ ष्ट्रवषय: Kadoorie Agriculture Aid Association नार्क सिंस्थाको र्नजी आवास र्नर्ािण 

गने पररयोजना प्रस्िाव स्वीकृि सम्बन्िर्ा । 
ष्ट्रव.सिं. २०७२ को भकूम्प पश्चािक्ो पनुर्निर्ािणको अर्भयानर्ा गैर सरकारी षतिेत्रलाई 
सिंलग्न गराउने उद्देश्यले पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग गैर सरकारी सिंस्था पररचालन 
सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७२ प्रचलनर्ा रहेको छ । यसै कायिष्ट्रवर्िर्ा आिाररि रहेर 
Kadoorie Agriculture Aid Association नार्क सिंस्थाबाट र्नजी आवास भवन पनुर्निर्ािण 
गने उद्देश्यले र्नवेदन प्राप्त भएको छ । यस सिंस्थाले कायिकारी सर्र्र्िको ६९औिं 
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बैठकबाट र्नणिय भएबर्ोश्वजर् ४२५ िर र्नर्ािण गरररहेको छ । हाल आएर गोरखाको 
फुजेलर्ा २८ िर र्नर्ािण गने पररयोजना प्रस्िाव स्वीकृि गनुिपने भएको ।  

 

प्रस्िाष्ट्रवि पररयोजनाका सम्बन्िर्ा Kadoorie Agriculture Aid Association, British 

Gurkha Nepal पोखरा िल्लो ददप ठेगाना भएको सिंस्था हो । दगुिर् ष्ट्रहर्ाली षतिेत्रर्ा 
वस्िी पनुर्निर्ािण गदै आएको सिंस्था हो । पेि भएको पररयोजना प्रस्िावर्ा लाभग्राहीको 
नार्ावली पेि भएको छ । MIS को सूचीर्ा रहेका लाभग्राहीहरुका लार्ग िर बनाउन े
गरी स्वीकृर्ि ददनपुने देश्वखन्छ । स्रोिको व्यवस्थापन गने सिंस्था British Gurkhas Nepal 
हो । ष्ट्रवज्ञ सदस्य श्री रवु प्रसाद िर्ािबाट पररयोजना प्रस्िावका लार्ग स्रोिको 
व्यवस्थापन भएकोले पूविवि ् िििहरुको अर्िनर्ा रहने गरी सरकारी अनदुान रकर्को 
सट्टार्ा Kadoorie Agriculture Aid Association ले प्रस्िाव गरेको रकर् उपलब्ि गराउन 
उपयिु देख्दछु भनी राय प्राप्त भएको । 

 

र्नजी आवास र्नर्ािणका लार्ग Kadoorie Agriculture Aid Association नार्क सिंस्थाबाट 
र्ार्थ उल्लेख भएबर्ोश्वजर्को प्रस्िाव गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७२ बर्ोश्वजर् कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर 
छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 

यसैसाथ सिंलग्न अनसूुची-५ बर्ोश्वजर्को Kadoorie Agriculture Aid Association नार्क 
सिंस्थाको र्नजी आवास र्नर्ािण गने प्रस्िाव स्वीकृि गने । 

अनसूुची-५ 
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१२ र्बषयः -कर्िचारी सिंचयकोषको जग्गा सट्टापट्टा गरी जग्गा प्रार्प्त गने सम्वन्िर्ा। 

िरहरा पनुर्निर्ािण गरुुयोजना अनसुार गोिारा हलुाक कायािलय, काठर्ाडौंलाई 
सनु्िाराश्वस्थि कायािलयबाट बबरर्हलश्वस्थि साष्ट्रवक षतिेत्रीय हलुाक र्नदेिनालयको 
पररषरर्ा र्नर्ािणार्िन ष्ट्रप्र-फे्रब कायािलय भवनर्ा स्थानान्िरण गनुिपने र कर्िचारी सञ्चय 
कोषको दश्वषतिण पष्ट्रट्टको केही भाग भत्काई िरहरा पनुर्निर्ािण गनुिपने अवस्था रहेको । 

 

उल्लेश्वखि आयोजनाका लार्ग कर्िचारी सिंचय कोषको केही भाग भत्काउने सम्बन्िर्ा 
सझुाव पेि गनि राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणका ित्कार्लन सहसश्वचव श्री प्रकाि थापाको 
सिंयोजकत्वर्ा कर्िचारी सिंचय कोषको सरे्ि प्रर्िर्नर्ित्व रहने गरी एक कायिदल गठन भै 
यस प्रार्िकरणलाई प्रर्िवेदन प्राप्त भएको र सो अनरुुप हनु राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण 
प्रार्िकरणको र्र्र्ि २०७५/१२/०५ को पत्रबाट कर्िचारी सिंचय कोषको सर्थिन र्ाग 
गरी पठाइएको । 

 

कर्िचारी सिंचयकोषको र्र्र्ि २०७६/०२/०८ को प.स. कोष/भ. िथा 
आ.व्य/०७५/७६, च.निं. १६९ को पत्रबाट िििसष्ट्रहिको सहर्र्ि प्राप्त भएको । 

 

सनु्िाराश्वस्थि कर्िचारी सञ्चय कोषको भवनको दश्वषतिण पष्ट्रट्टको B-Block (Grid L1-H6) 

भत्काई सो आसपासको ८७२.६ वगिर्र्टर (१ रोपनी ११ आना १ पैसा ३ दार्) जग्गा 
िरहरा पनुर्निर्ािणका लार्ग प्राप्त गने र सो को सट्टा गोिारा हलुाक कायािलयको रू्ल 
सडकसाँग जोर्डएको िरहरा पनुर्निर्ािणको लार्ग प्राप्त भएको साष्ट्रवक गोिारा हलुाक 
कायािलयको ५३३.८९ बगिर्र्टर (१ रोपनी ३ पैसा 0.६६ दार्) जग्गा कर्िचारी सञ्चय 
कोषलाई उपलब्ि गराउन आवश्यक देश्वखएकोले नेपाल सरकार (र्श्वन्त्रपररषद्) र्ा प्रस्िाव 
पेि गनि कायिकारी सर्र्र्िर्ा स्वीकृर्िका लार्ग पेि हुाँदा देहायबर्ोश्वजर् गने र्नणिय गररयो 
। 

 

र्नणिय 

िरहरा गरुूयोजना कायािन्वयनको क्रर्र्ा कर्िचारी सिंचय कोष र िरहरा पनुर्निर्ािणको 
लार्ग प्राप्त साष्ट्रवक गोिारा हलुाक कायािलयको केही ष्ट्रहस्सा जग्गा पेि भएबर्ोश्वजर् 
सट्टापट्टा गनि नेपाल सरकार (र्श्वन्त्रपररषद्) सर्षति प्रस्िाव पेि गनि श्री प्रिानर्न्त्री िथा 
र्श्वन्त्रपररषद्को कायािलयलाई अनरुोि गने। 

१३ र्नणिय निं. १३ 

क) र्र्र्ि २०७५।०७।२९ र्ा बसेको कायिकारी सर्र्र्िको ११३औिं बैठकको र्नणिय 
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निं. २ र्ा उल्लेख भए अनसुार साष्ट्रवक ससु्पा षतिर्ाविी गा.ष्ट्रव.स. को (हाल भीरे्िर 
नगरपार्लका वडा निं. १) ष्ट्रक.निं. २१४ र २६५ बाट पानीको र्हुान र र्श्वन्दरले 
ओगटेको षतिेत्रफल बाहेकको जग्गा दिाि गनिको लार्ग जग्गा दिाि सर्र्र्ि दोलखार्ा 
लेखी पठाउन े भनी र्नणिय भएकोर्ा श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाई (भवन), 
दोलखाले श्वजल्ला सर्न्वय िथा सहजीकरण सर्र्र्िको र्नणिय र सम्बश्वन्िि 
भकूम्पपीर्डि लाभग्राहीहरुको र्न्जरुीनार्ा सरे्ि सिंलग्न राखी एकीकृि वस्िी 
ष्ट्रवकासको नक्सा र िडेरीको षतिेत्रफल सरे्िर्ा पररर्ाजिन गरी स्वीकृर्िका लार्ग पेि 
भए अनसुार अनसूुची-६ र्ा सिंलग्न नक्सा र सम्झौिा क्रर् सिंख्या २२-५०-१-०-

९४ का सरु्न थार्ी थप गरी अनसूुची-७ र्ा सिंलग्न ५७ जना लाभग्राहीहरुका 
नार्र्ा "भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि व्यश्विको नार्र्ा जग्गा दिाि गने सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७२" को दफा १५ (२) ले िोकेको षतिेत्रफलर्ा नबढ्ने गरी िोष्ट्रकएको जग्गाको 
प्लट दिाि गनि स्वीकृर्ि ददने र र्नणिय कायािन्वयन गनि जग्गा दिाि सर्र्र्ि, दोलखार्ा 
लेखी पठाउन े।  

ख) पेि हनु आएको सम्पदा वस्िीका एकल वा बहसु्वार्र्त्व सम्बन्िी र्नजी आवास 
पनुर्निर्ािण कायिष्ट्रवर्िर्ा आवश्यक पररर्ाजिनसष्ट्रहि अको बैठकर्ा पेि गने गरी 
कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य डा. चन्रबहादरु शे्रष्ठको सिंयोजकत्वर्ा िपश्विल बर्ोश्वजर्को 
उपसर्र्र्ि गठन गने । 

िपश्विल 

डा. चन्रबहादरु शे्रष्ठ, कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य  - सिंयोजक 

श्री रवुप्रसाद िर्ाि, कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य  - सदस्य 

श्री श्विवहरी िर्ाि, सहसश्वचव    - सदस्य 

श्री रवुप्रसाद पौडेल, र्स.र्ड.ई.    - सदस्य 

 

अनसूुची-६ 



292 

र्नणिय निं. प्रस्िाव िथा र्नणियको व्यहोरा 

 

अनसूुची-७ 

क्र.सिं. नार् सिंझौिा निं 
प्लट 
निं. 

क्र.सिं. नार् सिंझौिा निं प्लट निं. 
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थार्ी)बोर्सम्पा-क( २२-५०-१-०-८३ ३५ ५६ 

सन्िोषी थार्ी)श्रीर्ान-
गिंगा बहादरु थार्ी( २२-५०-१-०-४७ ३३ 

    ५७ सरु्न थार्ी २२-५०-१-०-९४ २१  
 कायिकारी सर्र्र्िको ११९ औ ँबैठकका र्नणियहरु 

१ ष्ट्रवषयः स्थानीय िहबाट प्रर्ाश्वणि भइि पेि भएका (HIOP) व्यश्विहरुलाइि 
लाभग्राही/गैरलाभग्राही कायर् गने सम्बन्िर्ा । 

कायिकारी सर्र्र्िको १०७औिं र ११०औिं बैठकको र्नणियानसुार MIS Database र्ा 
अको बस्नयोग्य िर भएको रेकडि जर्नएका 7,744 गनुासोकिािहरुको र सोही व्यहोरा 
जर्नएका िर त्रषु्ट्रटवि लाभग्राही/गैरलाभग्राहीर्ा सूचीकृि भएका व्यश्विहरुको सरे्ि 
राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, सश्वचवस्िरको र्र्र्ि २०७५।०५।२९ को र्नणियानसुार 
वास्िष्ट्रवक रुपर्ा अन्यत्र बसोबासयोग्य िर भए, नभएको सम्बन्िर्ा स्थानीय िहका 
प्रर्खु प्रिासकीय अर्िकृिबाट प्रर्ाश्वणि गनिको लार्ग पठाइए अनसुार साष्ट्रवक भश्वत्कएको 
िर बाहेक अन्यत्र बसोबासयोग्य िर छैन भनी प्रर्ाश्वणि भइि आएका २५० व्यश्विहरुको 
MIS Database ष्ट्रवश्लषेणसरे्ि भइि सूचना व्यवस्थापन िाखार्ाफि ि प्राप्त सिंलग्न िार्लका 
बर्ोश्वजर्का गनुासोकिािहरुलाइि लाभग्राही, गैरलाभग्राही कायर् गनुिपने भएको । 
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कायिकारी सर्र्र्िबाट र्ार्थ उल्लेख भएअनसुारका गनुासोकिािहरुको हालसम्र् 1३२ 
व्यश्विहरुको र्नणिय भईसकेको जसर्ा 89 जना पूणि लाभग्राही, 38 जना प्रवलीकरण 
लाभग्राही (Retrofitting Beneficiary), 5 जना गनुासोकिािहरुलाइि गैरलाभग्राही कायर् 
गने र्नणिय भइिसकेको । प्रस्िाष्ट्रवि 216 पनुर्निर्ािण लाभग्राहीको लार्ग 
(216x300,000= रु.6,48,00,000), २८ प्रबलीकरण लाभग्राहीको लार्ग 
(28x1,00,000= रु.28,00,000) गरी जम्र्ा रु.6,76,00000।- (छ करोड 
छयत्तर लाख) बजेट व्यवस्थापन गनुिपने देश्वखएको । 

 

र्ार्थ उल्लेख भएबर्ोश्वजर् लाभग्राही िथा गैरलाभग्राही कायर् गनुि आवश्यक भएको र 
सो र्बषय कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा 
देहायको र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 

छुट िथा पनुजााँच सवेषतिणबाट प्राप्त ि्यािंकहरुको ष्ट्रवश्लषेणबाट प्राप्त िार्लका-१ र्ा 
उल्लेश्वखि गोरखासष्ट्रहि ९ श्वजल्लाका गनुासोकिािहरु र्ध्ये 195 जना गनुासोकिािलाई 
पनुर्निर्ािण लाभग्राही, 21 जना गनुासोकिािलाई सम्भाव्य लाभग्राही, 28 जना 
गनुासोकिािहरुलाइि प्रवलीकरण लाभग्राही र 6 जना गनुासोकिािलाइि गैरलाभग्राही कायर् 
गने । 

िार्लका-१ 
HIOP-3 

 

र्स.
निं. 

श्वजल्ला पनुर्निर्ािण 
लाभग्राही 

सम्भाव्य 
लाभग्राही 

प्रबलीकरण 
लाभग्राही 

गैरलाभग्रा
ही 

जम्र्ा 
१. भिपरु 52    52 

2 िाददङ 75 5 6 5 55 

5 दोलखा 22 7   26 

7 गोरखा 45 55 7  90 

5 काठर्ाडौं 5 2   5 

6 काभ्रपेलाञ्चो
क 

9 5 5  55 

4 रारे्छाप 55  56 5 50 

8 रसवुा   5  5 

9 र्सन्िलुी 2    2 
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जम्र्ा 595 25 28 6 250 
 

२ ष्ट्रवषयः श्वजल्ला स्थानान्िरणको लार्ग सहर्र्ि ददन ेसम्बन्िर्ा । 

काठर्ाडौँ श्वजल्ला िरु्नवेिी न.पा. वडा निं. २ बस्न े(र्नस्सा निं. १०९५१३२, सर्झौिा क्र.सिं. ३०-
८-५-१-४५) भकूम्पपीर्डि लाभग्राही नकुल प्रसाद लइुटेलले आफ्नो नार्र्ा रहेको साष्ट्रवक छते्र 
देउराली वडा निं. ७ ख ष्ट्रक.निं. ९७ षतिे.फ. २-३-३-० कायर् रहेको जग्गार्ा सर्थर भभूागर्ा 
नगरपार्लकाको र्ापदण्ड अनसुार िर र्नर्ािण गनि नर्र्ल्ने भनी प्राष्ट्रवर्िक प्रर्िवेदन प्राप्त भएकाले 
एकािरका श्रीर्िी उर्र्िला लइुटेलको नाउाँर्ा रहेको साष्ट्रवक थानकोट ७ ख ष्ट्रक.निं. ८०२, ८०० 
षतिे.फ. ०-४-३-० कायर् रहेको जग्गार्ा िर र्नर्ािण गररपाउाँ भने्न र्ाग गरेको । 

र्नवेदकले र्ाग गरे बर्ोश्वजर् श्वजल्ला िाददङ साष्ट्रवक छते्र देउराली ७ ख ष्ट्रक.निं. ९६ षतिे.फ. २-३-
३-० कायर् रहेको ष्ट्रकत्ताको सर्थर भभूागर्ा नगरपार्लकाको र्ापदण्ड अनसुार िर र्नर्ािण गनि 
नर्र्ल्ने, बााँकी भभूाग र्भरालो भएका कारण िर र्नर्ािण गनि नर्र्ल्ने भने्न िरु्नवेिी न.पा. वडा निं. 
२ को कायािलयका इश्वन्जर्नयरको प्रर्िवेदन कायािलयको र्सफाररि, वडा र्चुलु्का, प्रर्ाण पजुािको 
प्रर्िर्लपी राखी गररएको पत्राचार फाइल रहेको । 

र्ार्थ उल्लेख भएबर्ोश्वजर् नकुल प्रसाद लइुटेलका नाउाँर्ा रहेको ष्ट्रकत्तार्ा हाल नगरपार्लकाको 
र्ापदण्ड अनसुार सर्थर भभूागर्ा िर र्नर्ािण गनि नसष्ट्रकने र बााँकी  रहेको जग्गार्ा र्भरालो हनु 
गइि िर र्नर्ािण गनि नर्र्ल्ने भने्न वडा कायािलयपार्लकाको इश्वन्जर्नयरबाट ष्ट्रफल्ड प्रर्िवेदनसष्ट्रहि 
र्सफाररि िथा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणबाट खष्ट्रटइि गएका भगूभिष्ट्रवदिारा प्राप्त प्रर्िवेदनर्ा सरे्ि 
उल्लेख भएको । 

नकुल प्रसाद लइुटेलको नार्र्ा रहेको साष्ट्रवक छते्र देउराली ७ ख ष्ट्रक.निं. ९७ को जग्गार्ध्ये 
सम्र् रहेको स्थानको जग्गार्ा नगरपार्लकाको र्ापदण्ड अनसुार िर र्नर्ािण गनि नर्र्ल्न,े बााँकी 
जग्गा र्भरालो भएकोले िर बनाउन नर्सकने भनी खलु्न आएकोले र्नजले ददएको र्नवेदनको 
आिारर्ा र्नजका श्रीर्िी उर्र्िला लइुटेलका नाउाँर्ा रहेको साष्ट्रवक थानकोट ७ ख ष्ट्रक.निं. ८०२, 

८०० षतिे.फ. ०-४-३-०  ष्ट्रकत्ता जग्गार्ा िर र्नर्ािण गनि श्वजल्ला स्थानान्िरण गरी स्वीकृि ददाँदा 
उपयिु हनु ेभएकोले सो र्बषय कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर 
छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

र्नणिय 

काठर्ाडौँ श्वजल्ला िरु्नवेिी न.पा .वडा निं .२ बस्न ेर्नस्सा निं .१०९५१३२, सर्झौिा क्र.सिं .३०-
८-५-१-४५ भएका लाभग्राही नकुल प्रसाद लइुटेललाइि र्नजको र्ाग बर्ोश्वजर् र्नजको श्रीर्िी 
उर्र्िला लईुटेलको नाउाँर्ा कायर् भएको साष्ट्रवक थानकोट ७ ख ष्ट्रक.निं .८०२, ८०० षति.ेफ .०-
४-३-० हाल चन्रार्गरी नगरपार्लका वडा निं .३ र्ा र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको लार्ग स्वीकृर्ि 
प्रदान गरी सो को जानकारी सम्बश्वन्िि श्वजल्लाहरुर्ा पठाउने । 
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३ ष्ट्रवषयः श्वजल्ला स्थानान्िरणको लार्ग सहर्र्ि ददन ेसम्बन्िर्ा । 

िाददङ श्वजल्ला िरु्नवेिी न.पा. वडा निं. २ बस्न े(र्नस्सा निं. १०९५१२३, सर्झौिा क्र.सिं. ३०-८-
५-१-४४) भकूम्पपीर्डि लाभग्राही राज ु प्रसाद लइुटेलले आफ्नो नार्र्ा रहेको साष्ट्रवक छते्र 
दउराली वडा निं. ७ ख ष्ट्रक.निं. ९६ षतिे.फ. २-३-३-० कायर् रहेको जग्गार्ा सर्थर भभूागर्ा 
नगरपार्लकाको र्ापदण्ड अनसुार िर र्नर्ािण गनि नर्र्ल्ने भनी प्राष्ट्रवर्िक प्रर्िवेदन प्राप्त भएकाले 
एकािरका श्रीर्िी सररिा लइुटेलको नाउाँर्ा रहेको साष्ट्रवक थानकोट ८ ग ष्ट्रक.निं. ११३० षतिे.फ. 
०-३-२-१ कायर् रहेको जग्गार्ा िर र्नर्ािण गररपाउाँ भने्न र्ाग गरेको। 

र्नवेदकले र्ाग गरे बर्ोश्वजर् श्वजल्ला िाददङ साष्ट्रवक छते्र देउराली ७ ख ष्ट्रक.निं. ९६ षतिे.फ. २-३-
३-० कायर् रहेको ष्ट्रकत्ताको सर्थर भभूागर्ा नगरपार्लकाको र्ापदण्ड अनसुार िर र्नर्ािण गनि 
नर्र्ल्ने, बााँकी भभूाग र्भरालो भएका कारण िर र्नर्ािण गनि नर्र्ल्ने भने्न िरु्नवेिी न.पा. वडा निं. 
२ को कायािलयका इश्वन्जर्नयरको प्रर्िवेदन कायािलयको र्सफाररि, वडा र्चुलु्का, प्रर्ाण पजुािको 
प्रर्िर्लपी राखी गररएको पत्राचार फाइल रहेको । 

र्ार्थ उल्लेख भएबर्ोश्वजर् राज ु प्रसाद लइुटेलका नाउाँर्ा रहेको ष्ट्रकत्तार्ा हाल नगरपार्लकाको 
र्ापदण्ड अनसुार सर्थर भभूागर्ा िर र्नर्ािण गनि नसष्ट्रकने र बााँकी  रहेको जग्गार्ा र्भरालो हनु 
गइि िर र्नर्ािण गनि नर्र्ल्ने भने्न वडा कायािलयपार्लकाको इश्वन्जर्नयरबाट ष्ट्रफल्ड प्रर्िवेदनसष्ट्रहि 
र्सफाररि िथा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणबाट खष्ट्रटइि गएका भगूभिष्ट्रवदिारा प्राप्त प्रर्िवेदनर्ा सरे्ि 
उल्लेख भएको । 

राज ुप्रसाद लइुटेलको नार्र्ा रहेको साष्ट्रवक छते्र देउराली ७ ख ष्ट्रक.निं. ९६ को जग्गा र्ध्ये सम्र् 
रहेको स्थानको जग्गार्ा नगरपार्लकाको र्ापदण्ड अनसुार िर र्नर्ािण गनि नर्र्ल्न े साथै बााँकी 
जग्गा र्भरालो भएकोले िर बनाउन नर्सकने भनी खलु्न आएकोले र्नजले ददएको र्नवेदनको 
आिारर्ा र्नजका श्रीर्िी सररिा लइुटेलका नाउाँर्ा रहेको साष्ट्रवक थानकोट ८ ग ष्ट्रक.निं. ११३० 
षतिे.फ. ०-३-२-१ ष्ट्रकत्ता जग्गार्ा िर र्नर्ािण गनि श्वजल्ला स्थानान्िरण गरी स्वीकृि ददाँदा उपयिु 
हनु ेभएकोले सो र्बषय कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल 
हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

र्नणिय 

काठर्ाडौँ श्वजल्ला िरु्नवेिी न.पा. वडा निं. २ बस्ने र्नस्सा निं. १०९५१२३, सर्झौिा क्र.सिं. ३०-
८-५-१-४४ भएका लाभग्राही राज ु प्रसाद लइुटेललाइि र्नजको र्ाग बर्ोश्वजर् र्नजको श्रीर्िी 
सररिा लईुटेलको नाउाँर्ा कायर् भएको साष्ट्रवक थानकोट ८ ग ष्ट्रक.निं. ११३० षतिे.फ. ०-३-२-१ 
हाल चन्रार्गरी नगरपार्लका वडा निं. ३ र्ा र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको लार्ग स्वीकृर्ि प्रदान गरी 
सो को जानकारी सम्बश्वन्िि श्वजल्लाहरुर्ा पठाउन े। 
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४ ष्ट्रवषयः जोश्वखर्का लाभग्राहीहरुले आपसी सर्झदारीबाट अन्य व्यिीहरुको जग्गार्ा भवन 
पनुर्निर्ािण गदै गरेको जग्गा खररद गने सम्बन्िर्ा। 

श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाई (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार), 
चौिारा, र्सन्िपुाल्चोकले च.निं. 509 र्र्र्ि 2075/12/05 को पत्रबाट जोश्वखर्का 
लाभग्राहीहरुलाई जग्गा खररद गने प्रष्ट्रक्रयार्ा रहेका सर्स्याको ष्ट्रवषयर्ा श्वजल्ला पनुर्निर्ािण 
सहजीकरण सर्र्र्िर्ा र्र्र्ि 2075 र्ाि 29 गिे छलफल गरी उि छलफलबाट 
भएको र्नणियको प्रर्िर्लष्ट्रपसरे्ि राखी र्नदेिनको लार्ग लेखी पठाएको। र्सन्िपुाल्चोक 
श्वजल्ला बाहेक अन्य श्वजल्लाहरुबाट सरे्ि आपसी सर्झदारीबाट अन्य व्यिीको जग्गार्ा 
प्रार्िकरणबाट अनदुान रकर्सरे्ि र्लई िर र्नर्ािण गदै गरेकोर्ा उि जग्गा 
लाभग्राहीहरुले हालसम्र् आफ्नो नार्र्ा प्राप्त गनि भने नपाएको सर्स्या शृ्रजना हनु गएको 
छ भनी पटक पटक फोनबाट जानकारी गराउने गरेको। 

2072 साल बैिाख १२ गिेको भकूम्प र त्यस पछार्डका ष्ट्रवर्भन्न र्र्र्िर्ा आएका 
पराकम्पहरुले िर भत्काइ जर्र्नलाई सरे्ि जोश्वखर्र्ा पारी आफ्नो जर्र्नर्ा िर र्नर्ािण 
गनि सक्न ेअवस्था नभएकाले प्रार्िकरणबाट जग्गा खररद गनिका लार्ग अनदुान उपलब्ि  
गराउन ुभन्दा अगार्ड र्लश्वखिबाट जग्गा प्राप्त गररसकेका जोश्वखर्का लाभग्राहीहरुलाई २ 
लाखर्ा नबढ्न े गरी र्लखिर्ा उल्लेख भएको रकर् भिुानी गने व्यवस्था भएको िर 
र्लखि पाररि गनि बााँकी राखी सर्झदारीबाट अन्यको सरुश्वषतिि जग्गार्ा िर र्नर्ािण गदै 
गरेको लाभग्राहीहरुलाई भन ेउि िर र्नर्ािण गदै गरेको जग्गा प्राप्त गनि अनदुान रकर् 
उपलब्ि नगराइएबाट ष्ट्रवभेदकारी श्वस्थर्ि पैदा हनु जाने भएकाले उपरोि अवस्थाका 
जोश्वखर्का लाभग्राहीहरुलाई पर्न जग्गा खररद वापि पाउने अनदुान रकर् उपलब्ि 
गराउाँदा ष्ट्रवभेद हट्न जान ेदेश्वखन्छ। 

सर्यरै् कायिष्ट्रवर्िहरु नआउन,ु ष्ट्रवर्भन्न सर्यर्ा प्रार्िकरणबाट प्रकाश्विि सूचनार्ा 
सर्यसीर्ा िोक्दा जोश्वखर्को लाभग्राहीको ष्ट्रवषयर्ा सर्यसीर्ाले असर नगने भन्ने व्यहोरा 
सूचनार्ा स्पष्ट नहनु,ु र्लखि पाररि गरी जग्गा प्राप्त गरेका जोश्वखर्का लाभग्राहीलाई 
र्लखि बर्ोश्वजर्को २ लाखर्ा नबढ्ने गरी अनदुान उपलब्ि गराउने भनी नीर्ि ियार 
हनु ु िर सर्झदारीबाट िर बनाएकाहरुको हकर्ा जग्गा प्रार्प्तको ष्ट्रवषयर्ा स्पष्ट नीर्ि 
नहनुकुा कारणले सर्स्या उत्पन्न हनु गएको देश्वखएकाले वििर्ान कायिष्ट्रवर्िले गरेको 
व्यवस्था अनसुार जोश्वखर्का लाभग्राही कायर् भएका व्यश्विहरुको कायिष्ट्रवर्िर्ा भएको 
व्यवस्था बर्ोश्वजर् अन्यत्र कुनैपर्न स्थानर्ा सरुश्वषतिि िडेरी जग्गा नभएको अवस्थार्ा 
र्लश्वखि वा र्ौश्वखक सहर्र्िबाट अन्य व्यश्विको जग्गार्ा पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणबाट 
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अनदुान रकर्सरे्ि र्लई िर र्नर्ािण गदै गरेको देश्वखएर्ा त्यस्िा लाभग्राहीहरुलाई पर्न 
र्नयर् र कायिष्ट्रवर्िले गरेको व्यवस्था अनसुारकै िडेरी खररद गनिका लार्ग २ लाखर्ा 
नबढ्ने गरी ददइने अनदुान रकर् उपलब्ि गराउने व्यवस्थाका लार्ग कायिकारी 
सर्र्र्िसर्षति पेि गरी र्नणिय भएको व्यहोरा कायािन्वयनका लार्ग सम्बश्वन्िि 
कायािलयहरुर्ा लेखी पठाउन ु पने भएकाले सो र्बषय कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका 
लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 

2072 साल बैिाख १२ गिे गएको भकूम्प र त्यस पछार्डका ष्ट्रवर्भन्न र्र्र्िर्ा गएको 
परकम्पहरुका कारण आफ्नो िर भत्कन गई आफूसाँग सरुश्वषतिि िडेरीसरे्ि नभएका 
जोश्वखर्का लाभग्राहीहरुले र्लश्वखि वा र्ौश्वखक सर्झदारीबाट अन्य व्यश्विको सरुश्वषतिि 
िडेरीर्ा प्रार्िकरणबाट ष्ट्रविरण गररने पनुर्निर्ािणको अनदुान रकर्सरे्ि बझुी िर र्नर्ािण 
गदै गरेकाहरु र्ध्ये श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाई (अनदुान व्यवस्थापन िथा 
स्थानीय पूवाििार), चौिारा, र्सन्िपुाल्चोकको च.निं. ५०९, र्र्र्ि २०७५।१२।०५ को 
पत्रसाथ प्राप्त श्वजल्ला पनुर्निर्ािण सहजीकरण सर्र्र्ि र्सन्िपुाल्चोकको र्नणिय निं. ३ र्ा 
उल्लेख भएअनसुार एविं श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाई (अनदुान व्यवस्थापन िथा 
स्थानीय पूवाििार), चौिारा, र्सन्िपुाल्चोकको च.निं. ८१३, र्र्र्ि २०७६।०३।१६ को 
प्राप्त पत्रसाथ सिंलग्न सो श्वजल्लाका १४८ जना जोश्वखर्यिु वस्िीका लाभग्राहीहरु र्ध्य 
ष्ट्रववरण र्भडेका १४५ लाई िर र्नर्ािण गदै गरेको जग्गा खररद गनि र्ापदण्ड, 

कायिष्ट्रवर्िले िोके बर्ोश्वजर् रु. २ लाखर्ा नबढ्ने गरी र्नयर्ानसुार अनदुान रकर् 
उपलब्ि गराउने । 

५ ष्ट्रवषय: भौगर्भिक अध्ययन प्रर्िवेदन सम्बन्िर्ा । 
२०७२ साल बैिाख १२ गिेको भकूम्प र त्यस पछार्डका ष्ट्रवर्भन्न र्र्र्िर्ा गएका 
पराकम्पहरुको कारण ष्ट्रवर्भन्न श्वजल्लाको वस्िीहरुलाइि असर पनि गयो भनी ष्ट्रवर्भन्न 
गाउाँपार्लका, यस प्रार्िकरण वा अन्िगििका श्वजल्लाश्वस्थि कायािलयहरुर्ा पनि आएका 
र्नवेदनको सन्दभिर्ा यस प्रार्िकरणबाट खष्ट्रटएका भगूभिष्ट्रवद सरे्िका टोलीले गोरखा, 
दोलखा, स्याङ्जा, िाददङ, भिपरु र काठर्ाडौँ गरी जम्र्ा ७ श्वजल्लाको २१ स्थानहरुको 
अध्ययन गरी प्रर्िवेदन पेि गरेको छ । िी जोश्वखर्यिु वस्िीका यस भन्दा अगार्ड 
भएका भौगर्भिक अध्ययन र हाल भएको अध्ययन सरे्िबाट पष्ट्रहचान भएका 
बार्सन्दाहरुलाइि लाभग्राही कायर् गनुिपने भएको छ। स्थानान्िरणको लार्ग र्सफाररि 
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भएका ३९ िरिरुी र्ध्ये हाल ष्ट्रववरण र्भडी आएका १२ िरिरुी,  कर् प्रभाष्ट्रवि श्वजल्लार्ा 
परेका सोलखुमु्ब ु र लर्जङुका ५८ िरिरुीर्ध्ये हाल ष्ट्रववरण प्राप्त भएका ५२ 
िरिरुीलाइि पनुर्निर्ािणको लाभग्राही कायर् गरी जोश्वखर्को लाभग्राही कायर् गरी ७ 
जनाको हकर्ा ष्ट्रववरण प्राप्त भएपर्छ र्ात्र कायर् गनुिपने भएको छ । यस भन्दा अगार्ड 
ष्ट्रवर्भन्न र्र्र्िर्ा बसेका कायिकारी सर्र्र्िको बैठकले जोश्वखर्र्ा परेका वस्िी भनी िरिरुी 
सभेषतिणर्ा िरिरुी कायर् भइसकेका िर ष्ट्रववरण र्भड्न बााँकी रहेका लाभग्राहीहरु र्ध्ये 
हाल ष्ट्रववरण र्भडी प्राप्त हनु आएका िाददङ्ग ३३, र्सन्िपुाल्चोक १,  लर्जङु ६, नवुाकोट 
१९,  ओखलढुिंगा १ र रसवुा ६१ गरी १२१ िरिरुी सरे्ि जम्र्ा १८५ को सिंलग्न 
सूची अनसुारको लाभग्राहीहरुलाइि जोश्वखर्यिु वस्िीका लाभग्राही कायर् गनुिपने भएको 
छ । 

भौगर्भिक अध्ययनको लार्ग खष्ट्रटएको टोलीबाट पेि हनु आएको र्ार्थ उल्लेश्वखि 
ष्ट्रववरणहरुलाइि जोश्वखर्यिु वस्िीको भौगर्भिक अध्ययन सम्बन्िी उपसर्र्र्िको सिंयोजक 
कायिकारी सर्र्र्िका सदस्य रवु प्रसाद िर्ािको सिंयोजकत्वर्ा र्र्र्ि २०७५।१२।२० 
र्ा बसेको बैठकले स्वीकृर्िको लार्ग कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि गनि र्सफाररि गरेको छ 
। 

र्ार्थ उल्लेख भएबर्ोश्वजर् ष्ट्रवर्भन्न श्वजल्लाका ष्ट्रवर्भन्न स्थानलाइि जोश्वखर्को आिारर्ा 
गररएको वगीकरणलाइि स्वीकृर्ि प्रदान गनुिपने भएको छ ।“जोश्वखर्यिु वस्िी 
स्थानान्िरण िथा पनुस्थािपना सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७३” अनसुार बुाँदा १ बर्ोश्वजर्को 
स्वीकृर्ि कायिकारी सर्र्र्िबाट हनुपुने भएकोले यो प्रस्िाव पेि गररएको छ । यसरी 
लाभग्राही कायर् गदाि नेपाल सरकारलाइि प्रर्ि पररवार रु. २ लाखका दरले २ लाख 

X१८५=३,७००००००/- (िीन करोड सत्तरी लाख) आर्थिक व्ययभार पने देश्वखन्छ  र 
सो र्बषय कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा 
देहायको र्नणिय गररयो । 
र्नणिय 

ख) भौगर्भिक अध्ययन प्रर्िवेदनर्ा उल्लेख भए अनसुार यसैसाथ सिंलग्न अनसूुची-१ 
बर्ोश्वजर्का स्थानहरुको वगीकरणलाइि स्वीकृर्ि प्रदान गने । 

ग) सिंलग्न सूची अनसुार सोलखुमु्ब ुर लर्जङुका ५२ लाभग्राहीहरुलाई पनुर्निर्ािणका र 
जोश्वखर्का लाभग्राही कायर् गनुिको साथै अन्य श्वजल्लाका १३३ लाभग्राहीहरुलाइि 
जोश्वखर्को लाभग्राही कायर् गने । सिंलग्न सूची अनसुार ५ गैर लाभग्राहीलाई 
पनुर्निर्ािण लाभग्राही कायर् गने ।  
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भइि हाल  MIS 

र्भडी आएको 
स्थानको नार् कैष्ट्रफयि 

१ गोरखा - २ १ २ २ - - स्वारा  

२ दोलखा ४ २ २ ७ २ ५ - सरुी  

३ 

सोलखुमु्ब ु - २ ३ ३० ८ २२ - - 

१५ जनालाइि 
पनुर्निर्ािण र 
जोश्वखर्का 
लाभग्राही 
कायर् गनुिपने 
र ७ जनाको 
ष्ट्रववरण प्राप्त 
हनु बााँकी 

४ स्याङ्जा १ - - - - - - - - 

५ िाददङ्ग १ - - - - - ३३ रीगाउाँ र सेि ुिङ  

६ भिपरु - २ - - - - - - - 

७ काठर्ाडौँ - १ - - - - - - - 

८ र्सन्िुपाल्चो
क 

- - - - - - १ िौथली 
 

९ 

लर्जङु - - - - - ३७ ६ - 

भोजे, 

दिुपोखरी, 
फलेसीका 
३७ 
लाभग्राहीहरु
लाइि जोश्वखर् 
र 
पनुर्निर्ािणको 
लाभग्राही 
कायर् गनुिपने 

१० 
नवुाकोट - - - - - - १९ 

घ्याङफेदी र 
उलेनी 

 

११ ओखलढुिंगा - - - - - - १ र्ाङ्खा  

१२ 

रसवुा - - - - - - ६१ 

हाकु, 
डाडााँगाउाँ, 
लहरेपौवा 

 

जम्र्ा ६ ९ ६ ३९ १२ ६४ १२१    
६ ष्ट्रवषयः भौगर्भिक अध्ययनको पनुरावलोकन सम्बन्िर्ा। (र्सन्िपुाल्चोक) 

भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्िी ऐन, 2072 को दफा ४(क) ले 



301 

र्नणिय निं. प्रस्िाव िथा र्नणियको व्यहोरा 

भकूम्पबाट भएको षतिर्िको यकीन गने गराउने कार् राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको भनी 
व्यवस्था गरेको र “जोश्वखर्यिु वस्िी स्थानान्िरण िथा पनुस्थािपना सम्बन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि,2073” को दफा ३ ले भकूम्प पश्चाि ्गररएका भौगर्भिक अध्ययन प्रर्िवेदनको 
आिारर्ा वस्िी र वस्िीका पररवारलाई स्थानान्िरण गने दाष्ट्रयत्व यस राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण 
प्रार्िकरणको भएको देश्वखएको। 

 

उपरोिानसुारको दाष्ट्रयत्व वहन गने क्रर्र्ा 2072 साल वैिाख १२ गिे गएको भकूम्प 
र त्यस पश्चाि ्का ष्ट्रवर्भन्न र्र्र्िर्ा गएका पराकम्पहरुले परु् याएको असरको ष्ट्रवषयर्ा खानी 
ष्ट्रवभाग र यस प्रार्िकरणबाट खष्ट्रटएका ष्ट्रवर्भन्न भगूभिष्ट्रवद्हरुले ष्ट्रवर्भन्न सर्यर्ा गरेको 
अध्ययनबाट वगीकरण III र्ा राश्वखएका वस्िीहरुका लाभग्राही एिंव स्थानीय िह र 
श्वजल्लाश्वस्थि कायािलयहरुले सरुुर्ा गररएका भौगर्भिक अध्ययनलाई पनुरावलोकन गनि र्ाग 
गरेको ष्ट्रवषयको सन्दभिर्ा यस प्रार्िकरण कायिकारी सर्र्र्िको र्र्र्ि 2075/03/01 
र्ा बसेको 107औ ँ बैठक र र्र्र्ि 2075/12/25 र्ा बसेको 117औ ँ बैठकले 
कायिकारी सर्र्र्िका सदस्यहरुको सिंयोजकत्वर्ा सम्बश्वन्िि ष्ट्रवषयको ष्ट्रविेषज्ञसरे्ि रहेको 
उपसर्र्र्ि गठन गने भनी र्नणिय गरेको। 

 

र्ार्थ उल्लेख गरेबर्ोश्वजर् गठन भएको भौगर्भिक अध्ययन पनुरावलोकन सर्र्र्िका 
पदार्िकारी र सम्बश्वन्िि ष्ट्रवज्ञ सरे्िले र्र्र्ि 2076/02/01 देश्वख 2076/02/07 
सम्र् र्सन्िपुाल्चोक श्वजल्लाका ष्ट्रवर्भन्न स्थानहरुको भौगर्भिक अध्ययनलाई पनुरावलोकन 
गरी प्रर्िवेदन सरे्ि प्राप्त हनु आएको। 

 

जोश्वखर्यिु वस्िी स्थानान्िरण िथा पनुस्थािपन सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि,2073 को दफा ३ 
ले गरेको व्यवस्था अनसुार ि्याङ्क सिंकलन गरी भौगर्भिक अध्ययन प्रर्िवेदनको आिारर्ा 
ष्ट्रवर्भन्न र्र्र्िर्ा बसेको कायिकारी सर्र्र्िको बैठकले स्थानान्िरण गनुिपने वस्िी वा 
वस्िीका िरपररवार (CAT III) भनी गरेको र्नणियलाई उपरोि व्यहोरा अनसुार गदठि 
उपसर्र्र्िले पेि गरेको प्रर्िवेदनको आिारर्ा हालको अवस्था बर्ोश्वजर् वगीकरणलाई 
पररवििन गनुिपने भएकोले सो र्बषय कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको 
प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 
र्नणिय 

1. भौगर्भिक अध्ययनलाई पनुरावलोकन गनि गदठि उपसर्र्र्ि र ष्ट्रविेषज्ञसष्ट्रहिका अन्य 
सदस्यहरुबाट पेि भएको प्रर्िवेदनर्ा उल्लेख भएअनसुार र्सन्िपुाल्चोक श्वजल्लाको 
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ष्ट्रवर्भन्न स्थानहरुको वगीकरणलाई यसैसाथ सिंलग्न अनसूुची-२ बर्ोश्वजर् कायर् गरी 
र्नणियको जानकारी MIS  िाखा र सम्बश्वन्िि श्वजल्लार्ा पठाउने एविं साष्ट्रवक लगिर्ा 
कट्टा जनाउन े । साथै, सरुषतिाको उपाय अपनाउने ष्ट्रवषयर्ा केन्रीय आयोजना 
कायािन्वयन इकाई (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार) लाई र्नदेिन ददने। 

2. साष्ट्रवक वराम्ची हाल जगुल-5, वेिे, साष्ट्रवक वरुवाको हाल काङलाङ रीपार र साष्ट्रवक 
वरुवा हाल सनुचौर-1, िासीवा गरी र्िनवटै स्थानहरुको प्रर्िवेदन अनसुार हाल पर्न 
वगीकरण III र्ा नै कायर् गने। 

3. जोश्वखर्वस्िीका लाभग्राहीले सोही श्वजल्लाको आफ्नै सरुश्वषतिि जग्गार्ा भवन पनुर्निर्ािण 
गरेको अवस्थार्ा र्नयर्ानसुार पनुर्निर्ािणको लार्ग ददनपुने अनदुान रकर् उपलब्ि 
गराउन श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाई (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय 
पूवाििार), र्सन्िपुाल्चोकलाई र्नदेिन ददने। 

अनसूुची-२ 

र्स .निं.  वस्िीको नार् 

साष्ट्रवक
को 

वगीक
रण 

साष्ट्रवक 

लाभग्राही 
सिंख्या 

हाल 

पररवििनबाट 
कायर् हनु े
वगीकरण 

लाभग्राही 
सिंख्या कैष्ट्रफयि 

1 

साष्ट्रवक फुश्वल्पङ 
कट्टीको  
हाल पाङसेपुि 

III 17 II 17 
प्रर्िवदेनर्ा 
औल्याएनसुार सरुषतिाको 
उपाय अपनाउनपुने। 

2 

साष्ट्रवक गमु्वाको 
हाल िापगाउाँ 

III 32 II 32 
प्रर्िवदेनर्ा 
औल्याएनसुार सरुषतिाको 
उपाय अपनाउनपुने। 

3 
हेलम्वकुो गोवा 
गोङ्ग 

III 10 I 10 वस्िी सरुश्वषतिि 

4 
जलष्ट्रवरेको खर्ोर III 22 II 22 

प्रर्िवदेनर्ा 
औल्याएनसुार सरुषतिाको 
उपाय अपनाउनपुने। 

5 

साष्ट्रवक र्लस्िी 
कोटको 
गमु्वाडााँडा 

III 64 II 64 
प्रर्िवदेनर्ा 
औल्याएनसुार सरुषतिाको 
उपाय अपनाउनपुने।  

७ ष्ट्रवषय: भौगर्भिक अध्ययनको प्रर्िवेदन सम्बन्िर्ा ।(नवुाकोट) 

भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्िी ऐन, 2072 को दफा ४(क) ले 
भकूम्पबाट भएको षतिर्िको यकीन गने गराउने कार् राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको भनी 
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व्यवस्था गरेको र “जोश्वखर्यिु वस्िी स्थानान्िरण िथा पनुस्थािपना सम्बन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि,2073” को दफा ३ ले भकूम्प पश्चाि ्गररएका भौगर्भिक अध्ययन प्रर्िवेदनको 
आिारर्ा वस्िी र वस्िीका पररवारलाई स्थानान्िरण गने दाष्ट्रयत्व यस राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण 
प्रार्िकरणको भएको देश्वखएको। 

 

उपरोिानसुारको दाष्ट्रयत्व वहन गने क्रर्र्ा 2072 साल वैिाख १२ गिे गएको भकूम्प 
र त्यस पश्चाि ्का ष्ट्रवर्भन्न र्र्र्िर्ा गएका पराकम्पहरुले परु् याएको असरको ष्ट्रवषयर्ा खानी 
ष्ट्रवभाग र यस प्रार्िकरणबाट खष्ट्रटएका ष्ट्रवर्भन्न भगूभिष्ट्रवद्हरुले ष्ट्रवर्भन्न सर्यर्ा गरेको 
अध्ययनबाट वगीकरण III र्ा राश्वखएका वस्िीहरुका लाभग्राही एिंव स्थानीय िह र 
श्वजल्लाश्वस्थि कायािलयहरुले सरुुर्ा गररएका भौगर्भिक अध्ययनलाई पनुरावलोकन गनि र्ाग 
गरेको ष्ट्रवषयको सन्दभिर्ा यस प्रार्िकरण कायिकारी सर्र्र्िको र्र्र्ि 2075/03/01 
र्ा बसेको 107औ ँ बैठक र र्र्र्ि 2075/12/25 र्ा बसेको 117औ ँ बैठकले 
कायिकारी सर्र्र्िका सदस्यहरुको सिंयोजकत्वर्ा सम्बश्वन्िि ष्ट्रवषयको ष्ट्रविेषज्ञसरे्ि रहेको 
उपसर्र्र्ि गठन गने भनी र्नणिय गरेको। 

 

र्ार्थ उल्लेख गरेबर्ोश्वजर् गठन भएको भौगर्भिक अध्ययन पनुरावलोकन सर्र्र्िका 
पदार्िकारी र सम्बश्वन्िि ष्ट्रवज्ञसरे्िले र्र्र्ि 2076/02/0८ देश्वख 2076/02/१४ 
सम्र् नवुाकोट श्वजल्लाका ष्ट्रवर्भन्न स्थानहरुको भौगर्भिक अध्ययनलाई पनुरावलोकन गरी 
प्रर्िवेदनसरे्ि प्राप्त हनु आएको। 

 

जोश्वखर्यिु वस्िी स्थानान्िरण िथा पनुस्थािपना सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 2073 को दफा ३ 
ले गरेको व्यवस्था अनसुार ि्याङ्क सिंकलन गरी भौगर्भिक अध्ययन प्रर्िवेदनको आिारर्ा 
ष्ट्रवर्भन्न र्र्र्िर्ा बसेको कायिकारी सर्र्र्िको बैठकले स्थानान्िरण गनुिपने वस्िी वा 
वस्िीका िरपररवार (CAT III) भनी गरेको र्नणियलाई उपरोि व्यहोरा अनसुार गदठि 
उपसर्र्र्िले पेि गरेको प्रर्िवेदनको आिारर्ा हालको अवस्था बर्ोश्वजर् वगीकरणलाई 
पररवििन गनुिपने भएकोले सो र्बषय कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको 
प्रस्िाव उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

 

र्नणिय 

1. भौगर्भिक अध्ययनलाई पनुरावलोकन गनि गदठि उपसर्र्र्ि र ष्ट्रविेषज्ञसष्ट्रहिका अन्य 
सदस्यहरुबाट पेि भएको प्रर्िवेदनर्ा उल्लेख भएअनसुार नवुाकोट श्वजल्लाको ष्ट्रवर्भन्न 
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स्थानहरुको वगीकरणलाई सिंलग्न अनसूुची-३ बर्ोश्वजर् कायर् गरी र्नणियको 
जानकारी MIS िाखा र सम्बश्वन्िि श्वजल्लार्ा पठाउने एविं साष्ट्रवक लगिर्ा कट्टा 
जनाउने । साथै, सरुषतिाको उपाय अपनाउने ष्ट्रवषयर्ा केन्रीय आयोजना कायािन्वयन 
इकाई (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय पूवाििार) लाई र्नदेिन ददने। 

2. साष्ट्रवक ष्ट्रकम्िाङ, रे्कोर 5,6,7,8 हाल म्यागङ-४ र साष्ट्रवक उलेनी-1 हाल िादी-6 
को दवैुवटा स्थानहरुलाई हालपर्न वगीकरण III र्ा नै कायर् गने । 

3. जोश्वखर्वस्िीका लाभग्राहीले सोही श्वजल्लाको आफ्नै सरुश्वषतिि जग्गार्ा भवन पनुर्निर्ािण 
गरेको अवस्थार्ा र्नयर्ानसुार पनुर्निर्ािणको लार्ग ददनपुने अनदुान रकर् उपलब्ि 
गराउन श्वजल्ला आयोजना कायािन्वयन इकाई (अनदुान व्यवस्थापन िथा स्थानीय 
पूवाििार) नवुाकोटलाई र्नदेिन ददने। 

अनसूुची-३ 

र्स .निं.  वस्िीको नार् 

साष्ट्रवकको 
वगीकरण 

साष्ट्रवक 

लाभग्रा
ही 

सिंख्या 

हाल 

पररवििनबाट 
कायर् हनु े
वगीकरण 

लाभग्राही 
सिंख्या कैष्ट्रफयि 

1 

साष्ट्रवक 
लच्याङ -१  

हाल सयुिगढी 
गा .पा.-१  

III 4 

 

 
 

III 

 
 

 

3 

वगीकरण III र्ा रहेका 
३ जना लाभग्राही र्ध्ये 
२ जनाले आफ्नो 
सरुश्वषतिि जग्गार्ा िर 
बनाएको र १ जनाले 
जोश्वखर्र्ा नै िर र्नर्ािण 
गरेका। 

II 1 

हाल पररवििन गनुिपने 
CAT II को षेतित्रर्ा 
प्रर्िवदेनर्ा उल्लेख भए 
बर्ोश्वजर् सरुषतिाको उपाय 
अपनाई सरुश्वषतिि गनुिपने। 

2 

साष्ट्रवक 
र्हाकाली -3 , 

कल्लेरी, 
कुडार 
हाल 

III 37 II 37 

कल्लेरीको वस्िीर्ा 
कररव १४० र्र् .Catch 

wall र्नर्ािण गरी वस्िी 
सरुश्वषतिि गनि सष्ट्रकने। 
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श्विवपरुी -5  

3 

साष्ट्रवक 
र्हाकाली -4 
ढकालथोक 

हाल श्विवपरुी 
गा .पा-  

III 15 

II 14 सरुषतिाको उपाय अपनाई 
सरुश्वषतिि गनि सष्ट्रकन े। 

III 1 श्वचरञ्जीवी थापाको िर 
असरुश्वषतिि षेतित्रर्ा पने। 

 
८ ष्ट्रवषय : एक कोठे र्नजी आवासको न्यूनिर् षतिते्रफल र्निािरण गने सम्बन्िर्ा । 

भकूम्पबाट षतिर्िग्रस्ि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण एविं प्रबलीकरणका लार्ग “भकूम्पबाट 
प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण कायिष्ट्रवर्ि, २०७३” बर्ोश्वजर् 
भकूम्पपीर्डि लाभग्राहीहरुसाँग अनदुान सम्झौिा गरी स्वर्नर्ािणको अविारणा बर्ोश्वजर् 
भकूम्प प्रभाष्ट्रवि श्वजल्लाहरुर्ा र्नजी आवास पनुर्निर्ािण कायि भैरहेको छ। हाल ष्ट्रवर्भन् न 
श्वजल्लाहरुर्ा आवास पनुर्निर्ािणका क्रर्र्ा एक कोठे िरहरु र्नर्ािण भैरहेको र यस 
राश्वष् ट्रय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण अन्िगिि ियार भएका कुनै पर्न नीर्ि, र्नयर् िथा 
कायिष्ट्रवर्िहरुर्ा र्नजी आवास पनुर्निर्ािण गदाि न्यूनिर् िरको साइज िथा षतिेत्रफल कायर् 
गररएको पाइदैन। जसले गदाि कर्िपय भकूम्पपीर्डि लाभग्राहीहरुले सकेसम्र् कर् 
षतिेत्रफलको एक कोठे िर र्नर्ािण गरररहेको छन ् भने प्राष्ट्रवर्िकहरुर्ा पर्न एक कोठे 
िरको लार्ग अनदुान ष्ट्रकस्िा र्सफाररिर्ा अन्यौलिा भएको पाइएको छ । िथाष्ट्रप र्नजी 
आवास पनुर्निर्ािण गदाि भकूम्प प्रर्िरोिी आवासहरु पनुर्निर्ािणको लार्ग सहयोग गने 
उद्देश्यले िहरी ष्ट्रवकास िथा भवन र्नर्ािण ष्ट्रवभागले “भकूम्प प्रर्िरोिी आवास पनुः 
र्नर्ािणको र्डजाइन सूची (भाग-१)” २०७२ पषु र्ष्ट्रहनार्ा प्रकाश्विि गरेको र्थयो। उि 
र्डजाइन सूचीर्ा १७ (सत्र) प्रकारका ष्ट्रवर्भन् न र्डजाइनहरु नरू्नाको रुपर्ा ियार 
गररएको र्थयो (हाल अन्य प्रकारका र्डजाइनहरुको सूची भाग-२ पर्न प्रकाश्विि भएको 
छ) । उि र्डजाइन सूचीर्ा सर्ावेि भएका नरू्ना िरहरु र्ध्ये “एस.एर्.सी. (१.२): 
ढुङ्गाको गारोर्ा र्सरे्न्टको जोडाई” भएको एक कोठे िरको सबै भन्दा न्यूनिर् षतिेत्रफल 
रहेको छ जसको बरण्डा बाहेक कोठाको र्भत्री षतिेत्रफल र्ातै्र १२० व.फी. (२.५९ र्ी. 
X ४.३ र्ी.= ११.१३७ व.र्ी.) छ। Nepal National Building Code (NBC 206:2015) 

र्ा Minimum Habitable Room हनुको लार्ग न्यूनिर् नाप २ र्ी. र न्यूनिर् षतिेत्रफल 
६. व.र्ी. (६४.५६ व.फी.) हनु ु पने व्यवस्था छ।यसै सन्दभिर्ा नीर्िगि र्नणिय गरी 
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एक कोठे िरको न्यूनिर् साइज िथा षतिेत्रफल कायर् गनुि पने आवश्यकिा रहेको छ । 

ष्ट्रवर्भन्न दाि ृ र्नकाय िथा सहयोगी सिंस्थाहरुबाट एक कोठे िरको न्यूनिर् षतिेत्रफल 
सम्बन्िी र्ापदण्ड र्निािरण गनि सकारात्र्क सझुाव आएको। Earthquake Housing 

Reconstruction Project (EHRP) सम्बन्िी World Bank सिंग Monthly Review Meeting 

र्ा एक कोठे िरको न्यूनिर् षतिेत्रफल सम्बन्िी र्ापदण्ड र्निािरण गने बारे सहर्र्ि 
भएको । “भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७३” दफा ४ को उपदफा (४) बर्ोश्वजर् गठन भएको “भकूम्प प्रर्िरोिी र्नजी 
आवास अनदुान र्ापदण्ड र्निािरण सर्र्र्ि” को सिंयोजक िथा कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य 
डा. हरररार् पराजलुीको सिंयोजकत्वर्ा र्र्र्ि २०७४/१०/०३ र्ा बसेको बैठकबाट एक 
कोठे िरको न्यूनिर् षतिेत्रफल १२० व.फी. कायर् गनि र्नणियाथि कायिकारी सर्र्र्िर्ा 
र्सफाररि गेरको ।  

र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको लार्ग कुनै पर्न कायिष्ट्रविीहरुर्ा र्नजी आवासको न्यूनिर् 
साइज िथा षतिेत्रफलको बारेर्ा उल्लेख नभएकोले सो सम्बन्िर्ा नीर्िगि र्नणिय गरी एक 
कोठे िरको सन्दभिर्ा न्यूनिर् साइज िथा षतिेत्रफल कायर् गनुि पने आवश्यकिा रहेको 
र सो र्बषय कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर छलफल 
हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो ।  

 

र्नणिय 

एक कोठे िर पनुर्निर्ािण गनेहरुको हकर्ा िपर्सल बर्ोश्वजर् हनु ेगरी र्नणिय गररयो:  
क) नयााँ र्नर्ािण हनुे एक कोठे िरको कोठाको र्भत्री भागको न्यूनिर् षतिेत्रफल 120 

व.फी. हनुपुने र एक कोठे िरसाँगै कम्िीर्ा भकूम्प प्रर्िरोिी भान्छािर/कोठा, 
िौचालय र बरण्डा/पाली र्नर्ािण गरेको हनुपुने । 

ख) र्नर्ािणािीन एक कोठे िरको हकर्ा उि िरसाँगै कम्िीर्ा भकूम्प प्रर्िरोिी 
भान्छािर/कोठा, िौचालय र बरण्डा/पाली र्नर्ािण गरेको हनुपुने । 

ग) यस अश्वि र्नर्ािण भैसकेको एक कोठे िरको हकर्ा छुटै्ट भकूम्प प्रर्िरोिी 
भान्छािर/कोठा, िौचालय र बरण्डा /पाली र्नर्ािण गरी िरलाई बस्न योग्य 
बनाउनका लार्ग सम्बश्वन्िि िरिनीलाई प्ररेरि गनि स्थानीय िहलाई लेखी पठाउने 
। 

९ ष्ट्रवषय : प्राष्ट्रवर्िक खष्ट्रटन ुपूवि बनकेा िरहरुलाई र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान रकर् 
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उपलव्ि गराउन ेसम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि स्वीकृि गने सम्बन्िर्ा । 

२०७२ को गोरखा भकूम्पबाट षतिर्िग्रस्ि भई र्नजी आवास पनुर्निर्ािण लाभग्राहीर्ा 
सूचीकृि भएका िर प्रार्िकरणले प्राष्ट्रवर्िक पररचालन गनुि पूवि नै र्नजी आवास 
पनुर्निर्ािणको कायि सम्पन्न गररसकेका र्ध्ये िेरै लाभग्राहीहरुको िर पनुर्निर्ािण 
प्रार्िकरणले िोकेको सरुश्वषतिि र्ापदण्ड अनसुार नभई अनदुान नपाएको अवस्था छ 
।२०७२ पौषर्ा प्रार्िकरण स्थापना भई कायि गरे पर्न ियारी लगायिका कारणले 
भकूम्प अर्ि प्रभाष्ट्रवि १४ श्वजल्लाहरुर्ा २०७३ जेष्ठ र्सान्ि र कर् प्रभाष्ट्रवि १७ 
श्वजल्लाहरुर्ा २०७४ र्िंर्सरर्ा र्ात्र र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको कायिर्ा सहयोग गनि 
प्राष्ट्रवर्िकहरु पररचालन गररएको र्थयो।यसरी प्राष्ट्रविक खष्ट्रटन ु पूवि र्नजी आवास 
पनुर्निर्ािण सम्पन्न गररसकेका व्यश्विहरुले नेपाल सरकारबाट ददएको रु ३ लाखको 
अनदुान पाउन नसकेकाले भकूम्पपीर्डिहरु र्कािर्ा परेको र उनीहरुलाई अनदुान 
उपलव्ि गराउन ुपने भन्न ेसझुाव स्थानीय िहका पदार्िकारीहरुसाँगको अन्िष्ट्रक्रि या िथा 
प्रदेि सभाका सभासदहरुसाँगको अन्िष्ट्रक्रि यर्ा िथा सिंिीय सिंसदका सर्र्र्िहरुर्ा सरे्ि 
प्राप्त भएको र्थयो । यसै अनसुार सम्र्ाननीय प्रिानर्न्त्रीज्यूको अध्यषतििार्ा बसेको 
र्नदेिक सर्र्र्िको बैठकले सरे्ि यस ष्ट्रवषयर्ा र्नणिय गरेको छ । २०७५ र्ाि ३ गिे 
बसेको र्नदेिक सर्र्र्िको बैठकले प्रार्िकरणले र्नजी आवास पनुर्निर्ािणको लार्ग नक्िा 
र प्राष्ट्रवर्िक उपलव्ि गराउन ष्ट्रवलम्ब भएको कारणबाट आफै िर र्नर्ािण गररसकेका 
र्नजी िरिनीहरु आफूले बनाएको िरर्ा बसोबास गदै आएको भनी सम्बश्वन्िि स्थानीय 
िहले प्रर्ाणीकरण गरी र्सफाररि गररददएको आिारर्ा आफैले िर बनाई बसोबास गने 
िरिनीहरुलाई अनदुानको रकर् एकर्षु्ट रु ३ लाख उपलव्ि  गराउने र्नणिय भएकाले 
उि र्नणियलाई कायािन्वयनर्ा लार्ग पीर्डिहरुलाई अनदुान उपलब्ि गराउनका लार्ग 
प्राष्ट्रवर्िक खष्ट्रटन ुपूवि बनकेा िरहरुलाई र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान रकर् उपलब्ि 
गराउन ेसम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि स्वीकृि गरी जारी गनुि पने भएकाले कायिकारी सर्र्र्िर्ा पेि 
गनुि पने भएको । 

र्ार्थ उल्लेख भएबर्ोश्वजर् प्राष्ट्रवर्िक खष्ट्रटन ु पूवि बनेका िरहरुलाई र्नजी आवास 
पनुर्निर्ािण अनदुान रकर् उपलब्ि गराउने सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७६ असार १६ गिे श्रीर्ान ्प्रर्खु कायिकारी अर्िकृिज्यूको अध्यषतििा सरोकारवाला 
सष्ट्रहिको बसेको बैठकले र्नणिय गरी स्वीकृि गरेको । 

प्राष्ट्रवर्िक खष्ट्रटन ुपूवि बनेका िरहरुलाई र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान रकर् उपलव्ि 
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गराउने सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृि गरी लागू गनि आवश्यक 
भएकोले सो र्बषय कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव उपर 
छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 

र्नणिय 
यसैसाथ सिंलग्न "प्राष्ट्रवर्िक खष्ट्रटन ुपूवि बनकेा िरहरुलाई र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान 
रकर् उपलब्ि गराउन ेसम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि" स्वीकृि गने । 

 

१० ष्ट्रवषयः सम्पदा वस्िीका एकल वा बहसु्वार्र्त्वका र्नजी आवास पनुर्निर्ािण सर्स्बन्िी 
कायिष्ट्रवर्ि, २०७६ स्वीकृि गने सम्बन्िर्ा । 
"भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि र्नजी आवास पनुर्निर्ािण अनदुान ष्ट्रविरण (दोस्रो सिंिोर्िि) कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७५" को दफा ३ को उपदफा (१) साँग सम्बन्िीि अनसूुची-१ को बुाँदा निं. १४,१५ 
र १६ र्ा िपश्विल बर्ोश्वजर्को व्यवस्था रहेको छ । 
(१४) भकूम्पबाट षतिर्िग्रस्ि परम्परागि वस्िीहरु सााँख,ु बूङ्गर्िी, खोकना, गोरखा दरबार 
सम्पदा षतिेत्र, नवुाकोट दरबार सम्पदा षतिेत्र एविं दोलखा र्भरे्िर र्श्वन्दर षतिेत्र लगायि 
प्रार्िकरणको कायिकारी सर्र्र्िले िोकेको परम्परागि सम्पदा वस्िी षतिेत्रर्ा प्राचीन स्वरुप 
झल्कने गरी र्नजी आवास पनुर्निर्ािण गरेर्ा प्रत्येक लाभग्राहीले पाउने अनदुान रकर्का 
अर्िररि थप पचास हजार रुपैँया स्थानीय िहको र्सफाररिर्ा उपलब्ि गराउने । 
(१५) भकूम्पबाट षतिर्िग्रस्ि वस्िी षतिेत्रका र्नजी आवास पनुर्निर्ािणका लाभग्राहीको िर 
भत्काउने क्रर्र्ा जोर्डएका िरहरु भत्कन गएर्ा त्यसरी भश्वत्कन गएका िरका 
िरिनीलाई प्रष्ट्रक्रया पूरा गरी लाभग्राही कायर् गने । 
(१६) भकूम्पबाट षतिर्ि पगुेका प्राचीन वस्िी षतिेत्रका लाभग्राही िरिनीहरु बहिुल्ले एविं 
बहसु्वार्र्त्वको सिंरचनार्ा जान चाहेर्ा स्थानीय िहको र्सफाररिको आिारर्ा प्रार्िकरणले 
र्नणिय गरी त्यस्िा िरिनीहरुलाई लाभग्राही कायर् गरी अनदुान रकर् उपलब्ि  
गराउने । 
 
ष्ट्रव.सिं. २०७२ को भकूम्पबाट षतिर्िग्रस्ि सम्पदा वस्िीहरु र्भत्रका बहसु्वर्र्त्वर्ा रहेको 
भकूम्प प्रभाष्ट्रवि िरहरुको पनुर्निर्ािवण गने सन्दभिर्ा प्रकृयागि सरलिा कायर् गरी 
सम्पदा वस्िीहरुको र्ौर्लक स्वरुप र वास्िकुलाको जगेनाि गरी उि बुाँदा निं. १४, १५ 
र १६ को प्राविानलाई कायािन्वयन गने प्रयोजनको लार्ग छुटै्ट कायिष्ट्रवर्ि लाग ु गनि 
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र्नणिय निं. प्रस्िाव िथा र्नणियको व्यहोरा 

आवश्यक रहेको छ । 
 
र्र्र्ि २०७६/०२/१३ को राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको ११८ औ ँ बैठकको र्नणिय 
निं १३ (ि) अनसुार पेि हनु आएको सम्पदा वस्िीका एकल वा बहसु्वार्र्त्व सम्बन्िी 
र्नजी आवास पनुर्निर्ािण कायिष्ट्रवर्िर्ा आवश्यक पररर्ाजिन सष्ट्रहि अको बैठकर्ा पेि गने 
गरी कायिकारी सर्र्र्ि सदस्य डा. चन्र बहादरु शे्रष्ठको सिंयोजकत्वर्ा एक उपसर्र्र्ि 
गठन भएको । सो उपसर्र्र्िबाट र्र्र्ि २०७६/०३/१५ र्ा पररर्ाजिन सष्ट्रहिको 
"सम्पदा वस्िीका एकल वा बहसु्वार्र्त्वका र्नजी आवास पनुर्निर्ािण सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, 
२०७६" को र्स्यौदा ियार गरी पेि हनु आएको । 
 
भकूम्पबाट षतिर्िग्रस्ि सम्पदा वस्िीहरु र्भत्रका बहसु्वार्र्त्वर्ा रहेको भकूम्प प्रभाष्ट्रवि 
िरहरुको पनुर्निर्ािण गने सन्दभिर्ा प्रकृयागि सरलिा कायर् गरी सम्पदा वस्िीहरुको 
र्ौर्लक स्वरुप र वास्िकुलाको जगेनाि गरी र्ार्थ उल्लेश्वखि बुाँदा निं. १४,१५ र १६ को 
प्राविानलाई कायािन्वयन गने प्रयोजनको लागी छुटै्ट कायिष्ट्रवर्ि लाग ुगनि आवश्यक भएको 
। "भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवि सिंरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्िी ऐन, २०७२" को दफा ३१ 
बर्ोश्वजर् सो ऐन वा उि ऐन अन्िगिि बनेका र्नयर्को अर्िनर्ा रष्ट्रह प्रार्िकरणले 
आफ्नो कायि सिंचालन गनि आवश्यक र्नदेश्विका वा कायिष्ट्रवर्ि बनाई लाग ु गनि सक्न े
व्यवस्था भएकोले सो ष्ट्रवषय कायिकारी सर्र्र्िबाट स्वीकृर्िका लार्ग पेि भएको प्रस्िाव 
उपर छलफल हुाँदा देहायको र्नणिय गररयो । 
 
र्नणियः 
यसै साथ सिंलग्न "सम्पदा वस्िीका एकल वा बहसु्वार्र्त्वका र्नजी आवास पनुर्निर्ािण 
सम्बन्िी कायिष्ट्रवर्ि, २०७६" स्वीकृि गने । 
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अनसूुची ४. पनुर्निर्ािण िथा पनुस्थापनाको लार्ग कायिरि गैरसरकारी सिंिसिंस्थाहरु 

 

SN 
Partner 

Organisation 
Project Name Sector Funding Partner Working Districts 

Budget in 

NPR 

Expenditure 

till date 

Project 

Status 

Project 

Start Date 

Project End 

Date 

1 AATWIN Communication and 

Social Mobilization for 
Promoting Recovery and 

Resilience Among 

Earthquake Affected 
Communities 

Recovery, Social 

Mobilization 

Unicef Nepal Dolakha, Dhading, 

Sindhupalchowk, 
Kavrepalanchowk, 

Makawanpur 

86604500 86604500 Completed 4/11/2016 12/31/2017 

2 ACTED Improving the quality of 

life and bringing 
technical support to 

earthquake affected 

community in Nepal 

Shelter   Okhaldhunga, Dhading 79111089 79111089 Completed 7/11/2016 7/11/2017 

3 Action Aid 
Nepal 

Community-led 
Reconstruction 

Programme(CLRP) 

Shelter DEC, DPRF Sindhupalchowk, 
Dolakkha, Rasuwa, 

Kavrepanchowk, 

Lalitpur, Makawanpur, 
Kathmandu 

569583448 569583448 Completed 11/28/2017 6/30/2018 

4 Action Aid 
Nepal 

Samudayako Aguwaima 
Samudayik Punarnirman 

Education, 
Livelihood 

DEC, DPRF, 
DFAT, Basquw 

Government 

Kathmandu,Lalitpur 33201296 33201296 Completed 5/19/2017 12/30/2017 

5 Action Contre 

LA Faim(ACF) 

Nutrition Security 

Recovery through multi-
sector interventions 

Health, Wash, 

Livelihood, 
Shelter 

DFID,UK, ACF 

france, UNICEF 

Rasuwa,Nuwakot 258577524 258577524 Completed 8/1/2017 7/1/2017 

6 Adarsha 

Sarswati 
Secondary 

School 

School Reconstruction Education Hope Bridge Tanahun 3455851 3455851 Completed 12/20/2017 4/13/2017 

7 ADRA Nepal Health Infrastructure 
Restoration After 

Earthquake 

Health Foundation ADRA 
Japan, Japan Plat 

Kavrepalanchok 31483961 31483961 Completed 12/16/2015 5/31/2016 

8 ADRA Nepal Building resilience to 

disaster by promoting 
and mainstreaming 

disaster reisk 

management and 
resiliece initiative 

DRR, Shelter ADRA Germany, 

Australia 

Dhading, 

Kavrepalanchok 

54502490 54502490 Completed 7/1/2016 9/30/2018 
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SN 
Partner 

Organisation 
Project Name Sector Funding Partner Working Districts 

Budget in 

NPR 

Expenditure 

till date 

Project 

Status 

Project 

Start Date 

Project End 

Date 

9 All Nepal 

Football 

Association 

Rebuilding of Shree 

Setidebi Secondary 

School 

Education AFC, Malaysia Sindhupalchok 25822200 25822200 Completed 11/8/2016 10/11/2017 

10 Amda Minds Community Skill 

development for 

earthquake resist house 

reconstruction 

Shelter, 

Livelihood 

Foreign Ministry of 

Japan 

Dhading 32738710 32738710 Completed 6/12/2016 6/13/2016 

11 America Nepal 

Medical 

Foundation 

Health Post Re-Building 

Project 

Health Possible, GoN Nuwakot 9193200 9193200 Completed 6/1/2017 9/1/2017 

12 America Nepal 

Medical 

Foundation 

Construction of Pre 

Fabricated structure 

including and Emergency 
room 

Health ANMF US Sindhupalchok 7170000 7170000 Completed 6/1/2017 9/1/2017 

13 Arbeiter-

Samariter-Bund 

Deutschland 

e.V.(ASB) 

Post-earthquake 

reconstruction and 

resilience building 

initiative in Nalang 

VDC, Dhading 

Shelter Arbeiter-Samariter-

Bund Deutschland 

e.V.(ASB) 

Dhading 12000000 12000000 Completed 8/1/2016 11/1/2017 

14 Asal Chhimekee 
Nepal(ACN) 

Disaster Response 
Assistance Project 

Shelter, 
Livelihood 

Save the Children Dhading, Dolakha, 
Gorkha, Nuwakot, 

SIndhupalchok 

83529000 83529000 Completed 2/5/2015 8/11/2018 

15 Asha Nepal 
Reunion 

Rebuilding a School Education   Nuwakot 2510597 2510597 Completed 3/26/2017 9/16/2017 

16 Asia Onlus Building Back Better 

future in the most 

earthquake affected areas 

Education, 

Livelihood 

Asia onlus -Italy Rasuwa 53928600 38120733.1 Completed 6/20/2017 6/30/2019 

17 Asian Football 

Conferadaration 

Rebuilding of Shree 

Setidebi Secondary 

School 

Education AFC, Malaysia Sindhupalchowk 25822200 25822200 Completed 11/8/2016 11/9/2017 

18 Bageswari SS Bageshwari Secondary 
School Reconstruction 

Education Lions Club 
Kathmandu 

Dhading 12815471.2 12815471.2 Completed 3/28/2017 3/28/2018 

19 Bajra 
Foundation 

School Reconstruction 
Project 

Education Bajra Foundation Sindhupalchowk 17040000 17040000 Completed 3/19/2017 11/20/2017 

20 Basuki Lower 

Secondary 

Basuki Lower Secondary 

School Reconstruction 

Education NHCF Gorkha 3144875 3144875 Completed 3/24/2017 6/14/2017 
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Organisation 
Project Name Sector Funding Partner Working Districts 

Budget in 

NPR 

Expenditure 

till date 

Project 

Status 

Project 

Start Date 

Project End 

Date 

21 Batas 

Foundation 

Sustainable Shelter on 

Low cost for Earthquake 

affected people 

Shelter Batas Foundation 

and Austainable 

Dev. 

Lalitpur 37303300 37303300 Completed 5/22/2017 1/31/2018 

22 Bidhyamandir 

SS 

School Building 

Reconstruction 

Education   Baglung 8528669.6 2291638 Completed 7/15/2017 6/30/2018 

23 Birat Nepal 

Medical Trust 

Health Institutions 

Reconstruction and 
Health Service 

Improvement Project 

Health Ameri Cares Makawanpur 49943499 49943499 Completed 8/26/2016 12/31/2017 

24 Bright Village 
Building 

Movement 

Permanat Shelter 
Reconstruction Project 

Shelter   Kavrepalanchok 84600000 42900000 Completed 8/22/2016 4/14/2018 

25 Build Change Abhibridhi (Safe houses, 

resilient communities) 

Education, Shelter Build Change US Sindhupalchowk, 

Kavrepalanchowk, 
Rasuwa, Nuwakot 

112180788 112180788 Completed 9/12/2016 2/1/2019 

26 Build Change Abhibridhi (Safe houses, 

resilient communities) 

Shelter Build Change US Sindhupalchowk, 

Kavrepalanchowk, 
Rasuwa, Nuwakot 

99684216.8 99684216.8 Ongoing 6/7/2017 12/7/2019 

27 Build On Nepal School Reconstruction 

and Furniture Support 

Education Build on INC Nuwakot 8330322 8330322 Completed 5/18/2016 12/30/2016 

28 Build On Nepal School Reconstruction 

Project 

Education Build on USA Nuwakot 9502951 9502951 Completed 8/28/2018 11/20/2018 

29 Build Up Nepal CSEB Training Shelter Tukki Nepal 

Society Sweden 

Sindhupalchowk 6216400 6308290 Completed 12/27/2015 11/17/2017 

30 Build Up Nepal Jana Kalyan Primary 

School Reconstruction 

Education AusNep Foundation Gorkha 4095000 4318003 Completed 3/10/2016 11/15/2017 

31 Build Up Nepal Shree Shankar Basic 
School Reconstruction 

Project 

Education Children of the UK 
Mountain 

Gorkha 6246540 6326540 Completed 5/15/2017 8/17/2018 

32 Build Up Nepal Suryodhay Adharbhut 

School , Listikot 7 
Bakham Sindhupalchowk 

Education Children of the 

Mountain UK 

Gorkha 6545859 6625859 Completed 1/30/2017 3/18/2018 

33 Build Up Nepal Shree Alaichee Kedar 

Secondary School 

Education Sweden & MZ & 

KZ Shah 
Foundation uk 

Lamjung 6360000 6360000 Ongoing 3/15/2019 1/28/2020 

34 CARE AND 

Development 

Reconstruction of Health 

Institution 

Health MISSIO- Austria Lalitpur 9361306 9361306 Completed 5/1/2016 11/1/2016 
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Partner 

Organisation 
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Budget in 

NPR 
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till date 

Project 

Status 

Project 

Start Date 

Project End 

Date 

Organization 

35 CARE Nepal Care Nepal Earthquake 

Response Project 

Shelter, 

Livelihood 

ADA, DFATD, 

Care Canada 

Dhading, 

Sindhupalchok, Gorkha 

1126820785 1126820785 Ongoing 3/16/2016 10/1/2019 

36 CARE Nepal Stronger Communities 
and Safer Habitat: 

Promoting self Recovery 

Project 

Shelter Care Sindhupalchowk, 
Gorkha, Dhading, 

Makawanpur 

49875222 49875222 Completed 11/19/2018 6/18/2019 

37 CARE Nepal Supporting Earthquake 

Recovery of Vulnerable 

Households (SERVE) 

Shelter   Makawanpur,Dolakha,Si

ndhuli 

1828845 867233 Completed 8/8/2018 6/30/2019 

38 Caritas Nepal Shelter Construction 
Support to Earthquake 

affected Households 

Shelter   Kavrepalanchok,Dolakh
a, Sindhupalchok 

1915451914 1532361531 Completed 6/20/2016 5/1/2019 

39 Caritas 
Switzerland 

Rehabilitation of 
Earthquake of affected 

Schools 

Education   Sindhupalchowk 834697269 834697269 Completed 5/25/2016 12/30/2018 

40 Catholic Relief 
Services (CRS) 

Okhaldhunga Recovery 
and Resilience Program 

Shelter, Wash, 
Livelihood 

CRS USA Okhaldhunga 358076785 28995461 Ongoing 3/16/2018 6/30/2020 

41 Catholic Relief 

Services (CRS) 

Gorkha Recovery and 

Resilience Program 

Wash, Livelihood, 

Shelter 

CRS Gorkha 1209172484 1209172484 Ongoing 7/8/2016 6/30/2019 

42 Center for 

International 

Studies and 
Cooperation 

PUNARNIRMARN-

Livelihood promotion for 

earthquake population in 
Nepal 

DRM,Livelihood, 

Governance, 

Agriculture 

  Sindhupalchok,Kavrepal

anchok,Lalitpur 

82544161.73 82544161.73 Completed 1/25/2017 1/12/2019 

43 Chandra Gurung 

Conservation 

Foundation 

Building Back Better- 

Post Earthquake 

Rebuilding Project 

Education Gurung Society 

Newyork 

Gorkha 7340299   Ongoing 2/20/2018 9/30/2019 

44 Chay ya Nepal Ganesh Higher 

secondary School 

Reconstruction 

Education Chay Ya Australia Sindhupalchwok 3825000 3825000 Completed 11/23/2016 2/11/2017 

45 Child Fund 
Japan 

School Improvement 
Project 

Education Child Fund Japan Sindhupalchowk, 
Ramechhap 

62518915 67058754 Completed 5/16/2017 12/31/2017 

46 Child Space 

Foundation 

Nepal 

Protection of Tamang 

Girls and Children 

through Education and 

Skill Enhancement 

Education Bcause Foundation 

Swiden 

Kavrepalanchowk, 

Nuwakot 

3500000 3500000 Completed 5/31/2016 11/16/2017 
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till date 

Project 
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Project 

Start Date 

Project End 

Date 

47 Child Space 

Foundation 

Nepal 

Development of a 2-

roomed school building 

in a community school of 
Nepal 

Education Bcause Foundation 

Swiden 

Kavrepalanchowk 2232570 2232570 Completed 6/21/2018 7/30/2018 

48 Choice 

Humanitarian 

Nepal 

Gokulganga Secondary 

School Reconstruction 

Education Choice USA, 

Consortium Canada 

Ramechhap 25800000 25800000 Completed 2/22/2017 12/14/2018 

49 Choice 

Humanitarian 

Nepal 

Impatient Service 

strenthening block 

construction project 

Health Choice USA Makawanpur 119500000 13500000 Completed 4/1/2017 3/30/2018 

50 Choice 

Humanitarian 

Nepal 

Reonstruction of 

Earthquake Affected 

Households 

Shelter   Lamjung 17100000 15900000 Completed 6/17/2016 6/16/2017 

51 Choice 
Humanitarian 

Nepal 

Mahendra Lila 
Secondary School 

Reconstruction 

Education Choice USA, 
Consortium Canada 

Gorkha 13000000 12943233 Completed 5/16/2015 6/30/2017 

52 Christian Aid 
Nepal 

Earthquake Recovery 
Program Nepal 

Recovery   Gorkha, Dolakha, 
Dhading 

249432500 249432500 Completed 6/3/2016 6/3/2018 

53 Christian Aid 

Nepal 

Community Based 

Resilient Shelter 
Program 

Shelter Disaster Emergency 

Committee 

Dolakha 48185000 48185000 Completed 6/5/2017 8/14/2018 

54 Christian Aid 

Nepal 

School Reconstruction 

with Retrofitting in 

Nageswari Primary 
School 

Education Disaster Emergency 

Committee 

Dhading 4639276 4639276 completed 7/17/2018 7/1/2018 

55 Christian Aid 

Nepal 

Socio Technical Shelter 

Assistant in Dhading to 
Vulnerable Households. 

Shelter Disaster Emergency 

Committee 

Dhading 2632735 2632735 Completed 9/10/2018 4/30/2019 

56 Class Rooms in 

the Clouds 

Sagarmatha Secondary 

School Reconstruction 

Education Classrooms in the 

Clouds UK 

Solukhumbu 14195188 14130399 completed 9/28/2016 8/1/2018 

57 Class Rooms in 

the Clouds 

Jiban Jyoti Secondary 

School Reconstruction 

Education Classrooms in the 

Clouds UK 

Solukhumbu 15007782 14921599 completed 6/12/2017 8/1/2018 

58 Class Rooms in 
the Clouds 

Shree Kharikhola 
Secondary School ECED 

Building Construction 

Project 

Education Classrooms in the 
Clouds UK 

Solukhumbu 15032436 14849873 Ongoing 3/13/2018 12/30/2019 
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Project 
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Project End 
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59 Commited Nepal Rebuilding the 

Tauleshwari Primary 

School-II Phase 

Education Nepal Rising-

Clorado 

Sindhupalchowk 2131000 2479456.8 Completed 7/1/2016 12/30/2016 

60 Committed 

Nepal 

Repairing of Shree 

Chilaune Secondary 

School 

Education Committed USA Sindhupalchowk 2116000 1793294 Completed 7/8/2016 8/30/2016 

61 Committed 
Nepal 

School Retrofitting of 
Shree Raithane 

Secondary School 

Education Committed USA Sindhupalchowk 3168130 3046963.1 Completed 12/10/2017 2/28/2018 

62 Community 
Resource Centre 

Nepal 

Dirgheswor Secendary 
School Building 

Reconstruction project 

Education A Drop Of Life Gorkha 9679051.7 9679051.7 Completed 12/27/2016 12/27/2017 

63 Community 

Support 
Association 

Nepal 

School Reconstruction 

Project 

Education UMN Makawanpur, Gorkha, 

Dhading 

13366827.2 13366827.2 Completed 3/1/2016 4/1/2017 

64 Concern center 
for Rural Youth 

Early Recoveryand 
Integrated Education 

Support Program for the 

Earthquake victims 

Education Miral Welfare 
Foundation Korea 

Dolakha 19476104.5 19476104.5 Completed 6/27/2016 6/13/2017 

65 Concern 

Worldwide 

Nepal 

Building Resilience for 

Earthquake Affected 

Communities 

Education CWW Funds, DEC, 

Chaily Warr, 

Global Guiaq 

Gorkha, Dolakha, 

Dhading, Sindhuli 

188598888 203234272 completed 6/1/2016 6/30/2018 

66 Conservation 
and development 

Organization 

Reconstruction of Health 
Station 

Health Missio Austria Lalitpur 9361306 9361306 Completed 6/6/2016 10/16/2016 

67 Cooperative 
Youth 

Organization 

Nepal 

Chandrodaya Secondary 
School Reconstruction 

Education Hanuman Onlus Dhading 18200000 18200000 Completed 6/1/2016 4/30/2017 

68 COSAN School Reconstruction 
Project 

Education   Makawanpur, Gorkha, 
Dhading 

13366827.2 13366827.2 Completed 3/1/2016 4/1/2017 

69 CWIN Nepal Earthquake affected 

schools reconstruction 
project 

Education Forut Norway Dolakha 154464988.2 127729713.4 completed 11/29/2016 5/30/2017 

70 Dalit Sewa 

Sangh 

Paribartanka Lagi 

Punarnirman 

Education Aide et Action 

International Nepal 

Lamjung 12933866 12933866 Completed 8/7/2016 12/30/2016 
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71 Dan Church Aid 

- DCA 

Supporting on Recovery 

of Earthquake Affected 

Communities of Nepal 

Wash, Shelter ECHO Dhading, Makawanpur, 

Lamjung 

119259300 119259300 Completed 5/19/2017 5/19/2018 

72 Dan Church Aid 

- DCA 

Nepal Earthquake 

Recovery , 

Reconstruction and 

Resilience 

Wash, Livelihood, 

DRR 

I Internal, Act 

Alliance 

Bhaktapur, Dhading, 

Gorkha, Lalitpur 

190023856 190023856 Completed 5/19/2017 3/30/2018 

73 Dedicated 

Society For 

Broad 
Development 

(DSCBD) 

School Building 

Construction 

Education Namlo 

International, USA 

Sindhupalchwok, 

Tanahu 

17038500 15350000 Completed 12/27/2016 2/1/2018 

74 Deutsche 
Welthungerhilfe 

e.v. 

Post earthquake school 
Reconstruction and 

rehabilitation program in 

Dhading and Ramechhap 

Education WHH German, 
Emergency 

Architects France 

Dhading, Ramechhaap 117747925 117747925 Completed 8/4/2016 10/6/2017 

75 Dhulikhel 

Hospital 

Manekharka Community 

House Building Project 

Shelter Namaste Stiftung SIndhupalchok 5769763.4 5769763.4 Completed 5/9/2017 5/8/2019 

76 Dhulikhel 
Hospital 

Janapriya Primary 
School Reconstruction 

Education Share Happiness 
Foundation 

Germany 

Kavre 11763996.2 2263514 Ongoing 12/28/2017 11/30/2019 

77 Dhurmus Suntali 
Foundation 

Giranchaur Integrated 
Shelter Development 

Shelter Donation Sindhupalchowk 49609150 50148443 Completed 5/1/2016 12/1/2017 

78 Divine 

Foundation 

School Building 

Reconstruction 

Education The DIOCESS of 

Singapur 

Dhading 25500000 25500000 Completed 11/21/2016 5/13/2018 

79 DZi Foundation School Reconstruction 
Project 

Education Dzi Foundation 
USA 

Khotang, Solukhumbu 40898424 40898424 completed 3/26/2018 12/30/2018 

80 ECO Himal School Reconstruction 

Project 

Education Kindermissionwerk 

Die Sternsinger 

E.V. Germany 

Kavrepalnchok 19987000 3733805 Completed 2/4/2018 7/20/2018 

81 ECO Himal Post-Earthquake Rural 

Education Support 

Programme 

Education, Health Kinder 

missionwerk, 

Germany 

Kavrepalanchok 13190450 13190450 completed 6/1/2016 5/31/2019 

82 ECO Himal Participatory Rural 
Healtha development 

Programme -

Reconstruction 
Phase(Rural school 

Reconstruction Phase) 

Education Eco Himal Austria Solukhumbu 19577631 19577631 completed 6/3/2016 8/31/2017 
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83 Ecological 

Protection 

Forum 

Permanent Learning 

Centre Reconstruction 

Education The Promise South 

Korea 

Dhading 40898424 40898424 Completed 12/8/2015 11/30/2017 

84 Educating Nepal Janakalyan School 

Reconstruction Project 

Education Rotary Club of 

Thamel 

Sindhupalchowk 3390000 3390000 Ongoing 10/26/2018 7/15/2019 

85 Education and 

Health Nepal 

Nawadurga Lower 

Secondary School 
Building Construction 

Education EHN UK Gorkha 7500000 7500000 Completed 6/5/2016 9/30/2016 

86 Educational 

Horizon of 
Nepal 

ECD Building 

Reconstruction Project 

Education IS, BSN Dhading 4343805 4343805 Completed 6/12/2017 8/15/2017 

87 Emergency 

Architects 

Foundation 

Reconstruction of 10 

classrooms in Shree 

Danfe Primary School 
and Panchakanya 

Primary Schhol 

Education Emergency 

Architects 

Kavrepalnchok 27145596 23180000 Completed 3/30/2018 7/1/2018 

88 Esther Benjamin 
Memorial 

Foundation 

Earthquake affected 
schools reconstruction 

project 

Education Esther Benjamin 
Trust 

Makawanpur 15414106.3 15414106.3 Completed 5/25/2016 7/14/2017 

89 Esther Benjamin 
Memorial 

Foundation 

Earthquake affected 
schools reconstruction 

project 

Education   Makawanpur 6600000 4480000 Completed 3/23/2018 10/16/2018 

90 EWDE-DKH Reconstruction and 

Rehabilitation Support 
and Enhancement of 

Resilience of Socially 

and Economically 
Marginalized community 

of Lalitpur District 

Shelter   Lalitpur 117038291 117038291 Completed 5/1/2016 10/31/2017 

91 FAIRMED 
Foundation 

Towards Recovery 
UPALAR Project 

Health Fairmed 
Foundation 

Switzerland 

Sindhupalchowk 31091214.4 31091214.4 Completed 7/1/2016 7/1/2018 

92 Fantastic 

Initiative 

School Reconstruction Education Fantastic Initiative Dhading 1788171 1788171 Completed 5/15/2017 7/14/2017 

93 Fin Church Aid 

Foundation, 

Finland 

Promoting Community 

Resilience through 

Education in Emergences 
and Livelihood 

Education, 

Livelihood 

Fin Church Aid, 

Unicef, Act 

Alliance 

Gorkha, Makawanpu, 

Sindhuli, Lalitpur 

416445697 274376637 Ongoing 7/8/2016 12/30/2019 

94 Foundation for Schhol Improvement Education FIDR japan Ramechhap 66117000 66117000 Completed 6/14/2018 7/14/2019 



318 

SN 
Partner 

Organisation 
Project Name Sector Funding Partner Working Districts 

Budget in 

NPR 

Expenditure 

till date 

Project 

Status 

Project 

Start Date 

Project End 

Date 

International 

Development 

Relief (FIDR) 

Project 

95 Foundation for 

International 

Development 

Relief (FIDR) 

Japan 

Reconstructing 

Earthquake Damaged 

School Building In 

Dhading District. 

Education FIDR japan Dhading 21730000 21730000 Completed 2/1/2016 1/1/2017 

96 FRADS Nepal School Reconstruction 

Project 

Education Child Aid Network, 

Initiative 

Ramechhap 40104854.4 36794850 Completed 6/8/2016 3/30/2018 

97 Friends of Nepal 

Association 
(FONA) 

School Reconstruction 

Project 

Education FONA International 

Australia 

Sindhuli 81376857   Ongoing 3/11/2018 3/30/2020 

98 Ganesh Himal 

Association 

Reconstruction of 

Earthquake Damaged 

schools Building 

Education Lemagi The Laprak Gorkha 50000000 50000000 Completed 8/30/2016 8/30/2018 

99 Garuda Nepal School Reconstruction 

Project 

Education Garuda France Kavrepalanchowk 17184189 17184189 Completed 1/1/2015 1/1/2016 

100 Global Shapers 
Community 

Kathmandu 

Chunikhel Healpost 
Reconstruction 

Health Good Weave 
International 

Kathmandu 9278828.3 9278828.3 Completed 10/15/2017 4/30/2018 

101 Good Hand 

Nepal 

School Building 

Reconstruction Project 

Education Good Hands Nepal Sindhupalchowk 41160000 41160000 Completed 5/30/2016 1/1/2018 

102 Gorkha 

Foundation 

School Reconstruction 

Project 

Education Gorkha Foundation 

UK 

Gorkha 21474309 7600000 Ongoing 5/15/2018 4/12/2020 

103 Gramin Sudhar 

Samaj 

School Building 

Reconstruction Project 

Education Nepal Hilfc 

Beilngries Germany 

Sindhupalchowk 112187091 86919430 Completed 5/29/2016 5/13/2019 

104 Gramin Sudhar 

Samaj 

Reconstruction of 

Permanent School 
Building in Earthquake 

Affected Schools of 

Sindhupalchowk District. 

Education Nepal Hilfe 

Beilngries , 
Germany 

Sindhupalchowk 115730918 115730918 completed 7/8/2018 7/14/2018 

105 Group of 
Helping Hands 

Nepal 

post Earthquake school 
Reconstruction proram 

Education SAHAS Okhaldhunga 27460000 27443602 Completed 6/1/2016 1/30/2017 

106 Group of 
Helping Hands 

Nepal 

Post 
EarthquakeReconstructio

n Project 

Shelter SAHAS Gorkha 15500100 15500100 completed 7/5/2016 6/30/2017 
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107 Group of 

Helping Hands 

Nepal 

School Reconstruction 

after Earthquake Project 

Education SAHAS Okhaldhunga 34465557 36919057 Completed 3/1/2016 11/30/2016 

108 Habitat Concern Kshamabati Secondary 

School Reconstruction 

Education Nepal Scotland 

Association 

Dolakha 4000000 3500000 Completed 1/11/2017 1/12/2018 

109 Habitat Concern Kshamabati Secondary 

School Reconstruction 

Education Nepal Scotland 

Association 

Dolakha 4000000 3500000 Completed 1/11/2017 1/12/2018 

110 Habitat For 
Humanity 

Nepal Earthquake 
Assistance Program 

Shelter   Nuwako, 
Kavrepalanchowk 

303359200 28659789 Completed 11/22/2016 12/20/2018 

111 Handicap 

International 

Post Earthquake 

economic recovery in 

Kavre 

Shelter, 

Livelihood 

USAID Kavre 75626847 75626847 Completed 5/19/2017 5/19/2018 

112 Handicap 

International 

Strengthening, Resiliece 

of Local Communities 

and institution from the 

impact of natural disaster 

Recovery, 

Livelihood 

Handicap 

international France 

Dolakha, 

Kavrepalanchowk 

44996975 44996975 Completed 7/13/2016 10/11/2017 

113 Health 

Foundation 
Nepal 

Healthpost 

Reconstruction support 
after Disaster 

Health   Lalitpur 4017833.6 4017833.6 Completed 5/20/2016 7/1/2018 

114 Helambu 

Education and 

Livelihood 
Partnership 

(HELP) 

Reconstruction of 

Permanent School 

Building 

Education MONDO 

CHALLENGE F 

USA 

Sindhupalchowk 19850000 19850000 Completed 5/23/2017 7/1/2018 

115 Help EV Enhancing the Resilience 

of Earthquake affected 

population of Thulo 

Sirubari VDC 

Education, 

Recovery 

Action Deutschland 

Hilft 

Sindhupalchowk 215730342 215730342 Completed 6/14/2016 7/1/2018 

116 Help Nepal 
Network 

School Building 
Reconstruction 

Education HNN Kathmandu, 
Sindhupalchowk 

84818050 84818050 Completed 9/6/2017 7/1/2018 

117 Helvetas Nepal Rehabilitation of 

Facilities of Earthquake 
of affected people 

(REAP) and Recovery of 

Agricultural Livelihood 

(ReAL) 

Shelter Swiss 

SolidarityHelvwtas 
Swiss international 

and Solidar 

Switzerland 

Sindhupalchowk 436774953 357057301.4 Completed 6/5/2016 7/1/2018 
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118 Helvetas Nepal Rehabilitation of 

Facilities of Earthquake 

of affected people 
2(REAP II) 

Shelter Swiss 

SolidarityHelvwtas 

Swiss international 
and Solidar 

Switzerland 

Sindhupalchowk 187493000 105076173.5 Completed 6/5/2016 6/1/2019 

119 Hilfe Zur 

Selbsthilfe (Help 

ev) 

Enhancing the Resilience 

of Earthquake affected 

population of Thulo 

Sirubari VDC 

Education, 

Recovery 

Action Deutschland 

Hilft 

Sindhupalchowk 215730342 215730342 Completed 6/14/2016 7/1/2018 

120 Himalayan Aid School Infrastructure 
Reconstruction 

Education   Sindhupalchowk 30350000 30350000 Completed 3/13/2017 7/1/2018 

121 Himalayan 

Climate 
Initiative 

Arunodaya Secondary 

School Reconstruction 
Support Project 

Education Hubert and Renate 

Schwarz Stiftung, 
Bikas Association 

Belgium 

Ramechhap 9020000 9020000 Completed 2/1/2018 7/1/2018 

122 Himalayan 

Conservation 

Group 

Construction of New 

Building at Shree 

ReastiyabHigher 

Secondary school 

Education AEON1% Club 

foundation ,Japan 

Kathmandu 14400428.1 14400428.1 Completed 10/6/2016 7/1/2018 

123 Himalayan 
Gramin Bikas 

Samaj 

Shre Himganga 
Secondary School 

Reconstruction 

Education Nepalese Society 
Singapur 

Okhaldhunga 8050000 8050000 Completed 9/11/2016 7/1/2018 

124 Himani Trust Bhawani Higher 
Secondary School 

Reconstruction 

Education JODOSHU 
Buddhist 

organization Japan 

Gorkha 28628743.2 28628743.2 Completed 8/1/2016 7/1/2018 

125 Hope Bridge , Shree Mahindri 

Adharbhoot Bidhalaye 
Reconstruction program 

Education, 

Training 

Korean N.G.o. Tanahu 2000000 2000000 Completed 12/9/2016 7/1/2018 

126 Hyolmo 

Foundation 

Hyolmo Village 

Reconstruction Project 

Shelter Mountains to 

Mountains, 
Switzerland 

Nuwakot 15000000 15000000 Completed 10/10/2017 7/1/2018 

127 ICCO 

Cooperation 

Recoverying Livelihood 

and Empowering 

Community 

Recovery, 

Livelihood 

Development and 

Peace Canada 

Sindhupalchowk, 

Makawanpur 

45380200 45380200 Completed 8/16/2016 7/1/2018 

128 ICIMOD Dhungetar Pilot Resilient 

MounAIN Village 

(RMV) 

Shelter, Wash, 

Livelihood 

WIPRO,SAARC 

Chamber 

Nuwakot 120299993 120299993 Completed 1/1/2016 7/1/2018 

129 IM Swedish 
Development 

Muchchok Recovery 
Project 

Recovery IM Gorkha 30527255 30527255 Completed 10/1/2015 7/1/2018 
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130 INF Nepal Gorkha Rehabilitation 

and Community 

Empowerment 

Shelter, Education, 

Livelihood 

INF Grand Gorkha 241549097 132783079 Completed 6/2/2016 7/1/2018 

131 Institute for 
Suitable Action 

Prosperity 

Technical Assistant for 
Shelter 

Training   Sindhupalchowk 8762700 8762700 Completed 3/24/2017 7/1/2018 

132 International 
Medical Corps 

Health System 
Strengthening Intigration 

of Services and 

Community 
Empowerment. 

Health IMC Gorkha, Sindhuli, 
Dhading, Nuwakot, 

Sindhupalchowk, 

Kavepalanchowk, 
Dolakha, Kathmandu, 

Lalitpur, Bhaktapur, 

Makawanpur 

94500000 94500000 Completed 5/31/2016 7/1/2018 

133 Jagriti Bal tatha 

Yuwa Sarokar 

Nepal 

School Reconstruction 

Project 

Education Indogo Childrens 

Fund 

Rasuwa 4437500 4437500 Completed 4/1/2015 7/1/2018 

134 Japan University 
Almunni 

Association 

Balshiksha Sadan School 
Reconstruction Project 

Education JUAAN Bhaktapur 7000000 7000000 Completed 8/22/2017 7/1/2018 

135 JICA   Shelter JICA Gorkha, 
Sindhupalchowk 

    Ongoing 12/25/2015 12/26/2020 

136 Jing Foundation Reconstruction of 

Earthquake Damaged 

Infrastructures in Mt 

Everest Region 

Education Mr Wang Jing Solukhumbu 20000000 20000000 Completed 5/31/2016 7/1/2018 

137 Ka-nying 

Shedurb Ling 
Manstry 

55 houses construction 

program for the 
earthquake victims 

people 

Shelter Ka-Yning Dhading 49496623 49496623 Completed 12/27/2016 7/1/2018 

138 Kadoorie 

Agriculture Aid 
Association 

KAAAN Earthquake 

Resist Shelter 
Reconstruction Project 

Shelter British Gurkhas 

Nepal 

Dhading, Nuwakot, 

Sindhupalchowk, 
Rasuwa, Gorkha, 

lamjung, 

Kavrepalanchowk, 

745142463 745142463 Completed 8/27/2017 7/1/2018 

139 Kam For 

Sustainable 
Development 

Nepal 

Saipu Birthing and 

Health Centre 
Reconstruction 

Health KAM for SUD 

(Switzerland) 

Ramechhap 9081847 11250000 Completed 8/9/2016 7/1/2018 
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140 Kam For 

Sustainable 

Development 
Nepal 

Reconstruction of 

Chandreswari Secondary 

School 

Education KAM for SUD 

(Switzerland) 

Bhaktapur 16283900 13700000 Completed 5/17/2017 7/1/2018 

141 Kam For 

Sustainable 

Development 

Nepal 

Reconstruction of Shree 

hSahid Smirti Secondary 

School 

Education KAM for SUD 

(Switzerland) 

Ramechhap 13247000 8000000 Completed 5/17/2017 7/1/2018 

142 Kam For 

Sustainable 
Development 

Nepal 

Technical Support & 

Social Mobilization for 
Housing Reconstruction 

Shelter KAM for SUD 

(Switzerland) 

Ramechap 28330062 22500000 Ongoing 12/27/2016 4/30/2020 

143 Karuna 
Foundation 

Healthpost 
Reconstruction and 

Rehabilitation Centre 

Health Stichting Reach out Nuwakot, Rasuwa 17200000 17200000 Completed 10/18/2016 7/1/2018 

144 Kathmandu 

Vallley 

Preservation 

Trust 

Patan Darbar and 

Kathmandu Darbar 

Initiative 

Heritage Doner Agencies Kathmandu, Lalitpur 210982500 231006379 Completed 4/17/2017 7/1/2018 

145 Keurapani Aama 
Samuha 

Community Building 
Reconstruction 

Shelter Nawajyoti Nepal Gorkha 1500000 1500000 Completed 7/12/2016 7/1/2018 

146 Khumbila 

Shamrakshan 
Pratisthan 

Earthquake Resist School 

Building Reconstruction 

Education   Kavre 5594412 5594412 completed 3/20/2017 7/1/2018 

147 Lakasa Nepal Reconstruction of 

Resilience School and 

Community 

Education Mercy Relief 

Singapur 

Sindhupalchowk 22760137 22760137 Completed 9/27/2016 7/1/2018 

148 Langtang 

Kshetra 

Samrakshan 
Sarokar Samaj 

School Reconstruction 

Project 

Education CHEY-YA Nepal Rasuwa 7000000 7000000 Completed 8/22/2016 7/1/2018 

149 Lions Club 

International 

Disaster Relief and 

Reconstruction Project 

Education Lions Club 

International 

Foundation 

Dolakhka, Gorkha 78769310 77369999 Completed 6/2/2016 7/1/2018 

150 Lions Club 

International 

MD325 Nepal 

Disaster Relief and 

Reconstruction Project 

Education LCIF Kathmandu, Bhaktapur, 

Ramechhap, 

Sindhupalchowk, 
Myagdi, Tanahun 

318725000 318725000 Completed 10/29/2018 7/1/2018 
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151 Lions Club 

International 

Multiple District 
Nepal 

Disaster Relief and 

Reconstruction Project 

Education Lions Club 

International 

Foundation 

Dolakhka, Gorkha 179612500 179612500 Completed 6/5/2016 7/1/2018 

152 Love Green 

Nepal 

School Building 

Reconstruction 

Education Chautari Japan Lalitpur 8455250 8455250 Completed 5/17/2017 7/1/2018 

153 Lumanti Support 
Group for 

Shelter 

Improvement of Living 
Condition of Earthquake 

affected families in 

Dalchokie VDC in 
Lalitpur 

Shelter Handicap and Sign 
of Hope Germany 

Lalitpur 63605950.6 61294969 completed 5/29/2016 7/1/2018 

154 Lumanti Support 

Group for 
Shelter 

Support to Resilient Auto 

Recovery Project 

Shelter CORD Aid 

Netherland 

Rasuwa 158320077 158320077 completed 6/1/2015 7/1/2018 

155 Lumanti Support 

Group for 

Shelter 

Community Managed 

Post Earthquake 

Reconstruction 

Shelter MISEREOR 

Germany 

Makawanpur 233970000 233970000 Completed 6/2/2016 7/1/2018 

156 Luthern World 

Federation Nepal 

Response and Adaptive 

Shelter for Earthquake 

affected communities 
(RASEAC) 

Shelter IRW UK Rasuwa 93225900 93225900 completed 6/5/2016 7/1/2018 

157 Luthern World 

Federation Nepal 

Nepal Earthquake 

Response Program 

Shelter   Lalitpur, 

Sindhupalchowk, 
Kathmandu and Rasuwa 

568130290 568130290 completed 6/5/2016 7/1/2018 

158 Luthern World 

Federation Nepal 

Post Earthquake 

Rehabilitation and 

Livelihood Recovery 
Project 

Shelter   Kavrepalanchowk 227999990 227999990 completed 6/5/2016 7/1/2018 

159 Luthern World 

Relief 

Nepal Earthquake 

Response Program 

Shelter, 

Livelihood 

LWR Lamjung, Gorkha 88319934 99060361 Completed 8/7/2016 7/1/2018 

160 Mahendri Basic 
School, 

School Reconstruction Education Hope Bridge Tanahun 1743875.4 1743875.4 Completed 12/16/2017 7/1/2018 

161 Maiti Nepal Nepal Disaster Support Education Hilfswerk Austria 

International 

Kavrepalanchok 16444094.7 16444094.7 Completed 6/17/2016 7/1/2018 

162 Malteser 

International 

Disaster Resilient 

Community Support 

Project 

Shelter, Wash   Nuwakot, 

Sindhupalchowk, 

Kavrepalanchowk 

324148116 202925229 Completed 8/31/2016 7/1/2018 

163 Manaslu 

Educational 

Suryodaya Secondary 

School reconstruction 

Education Catherine Barras 

and Agence 

Gorkha 3250000 3345000 Completed 5/26/2016 7/1/2018 
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Support Society 

164 Medair Housing Reconstruction 

Assistantce to Most 

Vulnerable Earthquake 
Afeected Households in 

Ramechhap 

Shelter Swiss Solidarity Ramechhap 231000000 151711815 Completed 4/14/2017 7/1/2018 

165 Medicine du 

monde 

Strengthening The 

Primary Health Care 
System and community 

health services 

Health MDM France, Big 

Lottere Femol UK 

Sindhupalchok 130756416 119103647 Completed 6/24/2016 7/1/2018 

166 Mennonite 
central 

Committee 

Building Back 
Better;Earthquake 

Response through 

community 
Empowerment 

Shelter, 
Livelihood, 

Health, Wash 

Mennonite Central 
Committee,Canada 

Dhading, Okhaldhunga, 
Ramechap, and Lalitpur 

9863577922 213834936 Completed 11/15/2016 7/1/2018 

167 Mercycorps 

Nepal 

Earthquake Recovery 

Project 

Recovery, Shelter Mercycorps Kavrepalanchowk, 

Sindhupalanchowk, 
Dolakha, Nuwakot 

398701541 219714257 Completed 6/9/2017 5/30/2018 

168 Mercycorps 

Nepal 

Supporting Earthquake 

Recovery of Vulnerable 

Households 

Recovery, Shelter Mercycorps Sindhuli, Makawanpur, 

Dolakha 

72236325 72236325 Ongoing 7/16/2018 9/30/2019 

169 Midwifery 

Society 

(MIDSON) 

Sustain project with 

support of RCM UK 

Humanitarian Service 

Health RCM UK Nuwakot, Dhading, 

Kathmandu 

3638760 3638760 Completed 8/15/2016 2/14/2017 

170 Midwifery 
Society 

(MIDSON) 

Sustain Project for 
Humanitarian Services 

Health Royal College of 
Midwives UK 

Dhading, Nuwakot 3638760 3638760 Completed 9/1/2016 3/1/2017 

171 Miyamoto Relief Ther Repair and 
Structural Upgrade of 

Gaddi Baithak 

Heritage ICOMOS Kathmandu 76202997.2 76202997.2 Completed 10/1/2016 6/30/2018 

172 Mountain Child 

INC. 

Shree Siring Himali 

Basic School 
Reconstruction 

Education Mountain Child 

USA 

Gorkha 14962012.9 5984805.2 Completed 12/12/2017 7/14/2018 

173 Namaste Nepal 

Kathmandu 

School Reconstruction 

Project of Gwati VDC 

Education Namaste Nepal, 

German 

Sindhupalchowk 47500000 40399966 Completed 4/1/2016 3/1/2018 

174 Namgyal 

Ringpoche 

Sanjibani LS School 

Building Reconstruction 

Education UVBC-ANZ Ramechhap 4317755 4317755 Completed 7/7/2016 7/14/2017 
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Foundation 

Nepal 

175 Nepal Don 
Bosco Society 

Donbosco community 
school Reconstruction 

program 

Education Itali Lalitpur, Dolakha, 
Ramechap,Sindhupalch

wok 

138701624 112348315.4 Completed 10/1/2016 8/1/2017 

176 Nepal Freed Durgam Tara Primary 

School Reconstruction 

Education Mountain Cultural Nuwakot 2233000 2233000 Completed 5/15/2017 4/13/2017 

177 Nepal Jesuit 

Social Institute 

School Hostel 

Reconstruction for 

Disable People 

Education Xavior Network, 

Amici Dei 

Bambaini 

Nuwakot, 

Sindhupalchowk 

14924298.7 14924298.7 Completed 5/23/2016 5/23/2017 

178 Nepal Jesuit 
Social Institute 

Post Earthquake 
reconstruction 

Programme- II 

Shelter MISSIO, 
Internationales 

Katholisches 

Missionswerk 

Sindhupalchowk 25300000 17455712 Completed 6/24/2016 6/24/2018 

179 Nepal Jesuit 

Social Institute 

Post Earthquake 

reconstruction 

Programme- I 

Shelter MISSIO, 

Internationales 

Katholisches 
Missionswerk 

Sindhupalchowk 25300000 25300000 Completed 7/14/2016 7/14/2017 

180 Nepal Jesuit 

Social Institute 

School Building 

Reconstruction 

Education Caritas Germany, 

Critas Italian 

Kavrepalanchowk, 

Dhading 

18800000 18800000 Completed 6/8/2017 6/8/2018 

181 Nepal Jesuit 

Social Institute 

School Building 

Reconstruction 

Education Caritas Germany, 

Critas Italian 

Kavrepalanchowk 5145257 5145257 Completed 10/11/2017 10/11/2018 

182 Nepal ko Sathi Build 8 House DRM, Agriculture, 

Education, Social 

Protection 

Nepal Ko Sathi Sankhuwasbaha     Completed     

183 Nepal National 
Dalit Social 

Welfare 

Organization 
(NNDSWO) 

Balkalyan Primary 
School Reconstruction 

Education Gurung Society 
USA 

Sindhupalchowk 9762342.3 9762342.3 completed 6/19/2017 6/30/2017 
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184 Nepal Red Cross 

Society 

Red Cross Recovery Plan 

Nepal 

Shelter Red Cross and Red 

Cresent Partners 

Gorkha, Kathmandu, 

Bhaktapur, Lalitpur, 

Sindhupalchowk, 
Ramechhap, Dolakha, 

Nuwakot, Dhading, 

Rasuwa, Sindhuli, 

Okhaldhunga, 

Makawanpur, 

Kavrepalanchowk, 
Tanahu, Lamjung 

7379402091 7379402091 Completed 6/6/2016 8/30/2018 

185 Nepal Red Cross 

Society 

HEPO Reconstruction in 

Kathmandu, Lalitpur and 
Bhaktapur 

Health British Red Cross 

Society 

Kathmandu, Lalitpur, 

Bhaktapur 

68864522 68864522 Completed 1/7/2018 6/6/2019 

186 Nepal Red Cross 

Society 

School Building 

Reconstruction 

Education Korean & Japanese 

Red Cross 

Dhading, Sindhupalchok 88998334 88998334 Completed 12/9/2016 12/31/2017 

187 Nepal Rises Sindhupalchwok school 

Reconstruction Program 

Education All Hands 

Volunteers 

Sindhupalchowk 27444040 27444040 Completed 2/5/2017 12/31/2017 

188 Nepal Rises Sindhupalchowk School 
Reconstruction Program 

Phase III 

Education All Hands 
Volunteers 

Sindhupalchowk 13880634 13880634 Completed 11/30/2017 8/30/2018 

189 Nepal Rises Rebuilding Hope Education Effect International, 
Soarway 

Foundation, All 

Hands Volunteer 

Nuwakot 11602750 11602750 Completed 7/5/2016 2/28/2017 

190 Nepal Rises Sindhupalchwok school 

Reconstruction Program 

Education All Hands 

Volunteers 

Sindhupalchwok 10292176 10292176 Completed 11/6/2016 3/30/2017 

191 Nepal Youth 
Foundation 

Reconstruction for Skills 
development 

Education Nepal Youth 
Foundation USA 

Sindhupalchowk, 
Gorkha, Kavre, Lalitpur 

86274716 86274716 Completed 10/17/2016 12/30/2017 

192 Nepal Youth 
Foundation 

Lamatar Health Post 
Reconstruction 

Health Nepal Youth 
Foundation USA 

Lalitpur 800000 800000 Completed 1/25/2017 7/25/2017 

193 Nepal Youth 

Foundation 

School Reconstruction 

Project 

Education Supporting Nepal 

Children UK 

Kathmandu, Lalitpur 24696251 24696251 Completed 12/29/2017 11/30/2018 

194 Norlha Helping 

People in the 
Himalyas 

Building Better lives, 

Rebuilding Livelihoods 

DRM, Shelter, 

Agriculter, WASH 

Norlha switzerland Dhading, Rasuwa 11850510 11850510 Completed 5/20/2016 5/26/2018 
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195 NRNA Intigrated Shelter 

Reconstruction 

Housing   Gorkha 441098955 310734637 Ongoing     

196 NSET Nepal Baliyo Ghar Karyakram Shelter USAID Dolakha, Dhading, 
Nuwakot, Kathmandu 

856000000   Ongoing 10/1/2015 9/1/2020 

197 Nyayik Sansar Community Recovery 

Program 

Education, GESI, 

Agriculture 

American Jewish 

World Service 

(AJWS), 

American Jewish 

Joint Distribution 
Committee (JDC) 

Dhading, Dolakha 15234457 15234457 Completed 12/1/2015 11/30/2017 

198 OkhalDhunga 

Nau Dada 
Sanstha 

School Reconstruction Education Okhaldhunga Nine 

Hill Asstn, Italy 

Okhaldhunga 4000000 4000000 Completed 7/6/2016 3/30/2017 

199 Om Nepal Earthquake 

Reconstruction and 

Recovery 

Shelter, Recovery Om International Rasuwa 11299063 11299063 Completed 9/15/2017 5/13/2019 

200 Oxfam Nepal Nepal Earthquake 

Response Program 

Shelter, 

Livelihood 

SHO, DEC, Appeal 

Fund, GAC, DFID 

Gorkha, Nuwakot, 

Kathmandu, Lalitpur, 

Sindhupalchowk, 
Dhading 

1227476868 1177242003 Completed 8/8/2017 3/31/2019 

201 Oxfam Nepal Durable Solution Recovery DFID Gorkha, Dhading, 

Nuwakot, Rasuwa, 
Sindhupalchowk, 

Lamjung, 

Kavrepalanchowk, 

Dolakha, Sindhuli, 

Makawanpur, 

Okhaldhunga, 
Solukhumbu, 

Ramechhap, Kathmandu, 

Bhaktapur, Lalitpur 

84741877 84741877 Completed 4/27/2017 12/31/2017 

202 Paribartan Nepal School Reconstruction 
Project 

Education Back to life e. V 
Germany 

Nuwakot, Chitwan 37412813.7 37699710.3 Completed 11/25/2016 7/15/2018 

203 Peace Winds 

Japan 

Nepal Earthquake 

Recovery and 

Reconstruction Project 

Shelter Japan Platform Sindhupalchowk 22211700 22211700 Completed 6/21/2016 9/30/2017 

204 People in Need Community deiven 

public infrastructure and 

Shelter People in Need(PIN 

) 

Sindhupalchwok 22107100 22107100 Completed 8/4/2016 8/4/2017 
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livelihood support 

205 People in Need Improvement of 

community infrastructure 

for highly affected and 
vulnerable households to 

support the transition 

from recovery to 
reconstruction 

Shelter, 

Livelihood 

People in Need(PIN 

) 

Gorkha 51312816 51312816 Completed 3/6/2017 3/6/2018 

206 People in Need 

(Durable 

Solution) 

Durable Solution Recovery DFID Dhading, Rasuwa, 

Sindhupalchok, Gorkha, 

Ramechapp, Kathmandu, 
Arghakhachi, Gulmi, 

Palpa, 

Baglung,Myagdi,Parbat, 
Kaski,Syangja,Tanahun, 

Lamjung,Nuwakot,Nawa
lparasi, Chiwant, 

Lalitpur, Bhaktapur, 

Kavrepalanchok, 
Sindhuli, Dolakha, 

Okhaldhunga, 

Solukhumbu, Khotang, 
Bhojpur, 

Sankhuwasabha, 

Dhankuta, Makwanpur 

206938192 30956714 Ongoing 4/4/2018 2/29/2020 

207 PHASE Nepal Shree Dhurdanda 
Primary School 

reconstruction 

Education The Truslhouse 
charitable 

foundation/ 

Michael 

Syangja 5680440 5609398 Completed 6/7/2016 4/13/2017 

208 PHASE Nepal Health Post 

Reconstruction Project 

Health The Buldog Trust 

UK 

Sindhupalchowk, 

Gorkha 

18256704 20927464.4 Completed 6/1/2016 11/14/2016 

209 PHASE Nepal Educational 

Infrastructure 
Reconstruction after 

earthquake 

Education caritas austria Sindhupalchowk 87015352 26766534 Completed 5/17/2017 3/31/2019 

210 Plan 
International 

Building Back Better and 
Safe School in 

Makawanpur 

Education Plan International 
UK 

Makawanpur 46612754 46612754 Completed 3/30/2018 12/30/2018 
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211 Plan 

International, 

Nepal 

Singmati Secondary 

School Reconstruction 

Program 

Education Plan International 

Japan 

Sindhupalchowk 19000000 19000000 Completed 3/29/2017 12/31/2017 

212 Plan 

International, 

Nepal 

Janajagaran Primary 

School Reconstruction 

Education Plan International 

Japan 

Sindhuli 4206422 4206422 Completed 8/3/2017 2/28/2018 

213 Plan 
International, 

Nepal 

Post Earthquake 
Recoveryand 

Reconstruction Response 

Project 

Shelter, Wash, 
Education 

DFAT, DEC, 
ECHO, IOM,Irish 

aid, Nord, SIDA, 

UNICEF, SHO 

Dolakha, 
Sindhupalchowk, 

Sindhuli, Makawanpur 

2799999999 2799999999 Completed 6/1/2016 6/1/2018 

214 Pourakhi Nepal Technical support in 

earthquake affected 

huses reconstruction 

Shelter Caritas Luxemburg Dolakha, Rasuwa, 

Dhading 

56036022.6 56036022.6 Completed 11/21/2016 5/30/2019 

215 Pourakhi Nepal Reconstruction and 
Maintenabce of 

earthquake affected 

houses 

Shelter Caritas Luxemburg Dolakha, Dhading, 56036022.6 4080000 Completed 6/1/2016 5/30/2019 

216 Practical Action Skills and Supply Chain 

for Reconstruction 

Shelter DFID, USAID Nuwakot, Rasuwa 460200000 460200000 Completed 5/1/2016 6/1/2018 

217 Practical Action Building Back Better; 
Institutionalizing and 

Strengthening WASH 

Sector for Urban 
Resilience (BISWASH) 

Shelter, Wash EU-ECHO Kavrepalanchowk 48242822 48242822 Completed 5/1/2016 10/30/2017 

218 PRARAMVA Piskar Reconstruction 

Project 

Education Singapur Red Cross Sindhupalchowk 70311825 70311825 Completed 6/4/2016 12/30/2016 

219 Putali Sahayog 
Yojana 

Morand-Janjyoti School 
Reconstruction 

Education Morand 
Switzerland 

Dolakha 9842000 9842000 Completed 5/23/2017 8/30/2017 

220 Putali Sahayog 

Yojana 

BHP-Palep School 

Reconstruction 

Education   Rasuwa 5000000 5000000 completed 8/30/2017 2/28/2018 

221 R D Business Kalika Secondary School 
Reconstruction Project 

Education Namaste Kalika Nuwakot 11770310.7 11770310.7 Completed 6/4/2016 4/4/2017 

222 Rainbow 

Children Nepal 

Sub Health Post 

Reconstruction Project 

Health CIDEW Spain Dhading, 2500000 2500000 Completed 6/1/2016 11/1/2017 

223 REED Nepal Bhumesthan Basic 

School Reconstruction 

Project 

Education Rotary Club 

Australia 

Okhadhunga 4246422.9 4246422.9 Completed 12/31/2017 12/15/2018 
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224 Relief Nepal Sindhuli School 

Reconstruction Project 

Phase II 

Education All Hands and 

Hearts- Smart 

Response 

  18377448.4 18377448.4 Completed 10/11/2018 6/30/2019 

225 Right 4 Children 

Pokhara 

School Building Project Education Child Welfare 

Scheme HK 

Dhading 55000000 55000000 Completed     

226 Room to Read School Reconstruction 

Project 

Education Room to Read 

International 

Dhading, Nuwakot 235731176 235731176 Completed 12/1/2016 12/30/2017 

227 Rotary Club 

Jawalakhel 

School Reconstruction 

Project 

Education Rotariyan Members Dolakha, Okhaldhunga 3841000 3841000 Completed 7/22/2016 7/22/2017 

228 Rotary Club 

Jawalakhel 

Ahal Danda Nagar 

Swasthya Chauki 
Reconstruction 

Health Good weave 

International 

Dhading 7216000 7216000 Completed 12/12/2017 12/30/2018 

229 Round Table 

Nepal 

Ajinger H Secondary 

School Building 
Reconstruction 

Education RTN Nuwakot 3800000 3800000 Completed 5/25/2016   

230 Safa Sunaulo 

Nepal 

Mahendra Adarsha 

Bidhasram 
Reconstruction Project 

Education   Lalitpur 20508051.2 6836017 Completed 12/31/2017 3/30/2019 

231 Safa Sunaulo 

Nepal 

Jalapa Devi Sesondary 

school Reconstruction 

Education   Lalitpur 73132565 73132565 completed 9/1/2016 3/29/2017 

232 Safa Sunaulo 

Nepal 

Yuwa Sahabhagita 

Madhyamik Bidhalaya 

Reconstruction 

Education   Lalitpur 20241624.9 20241624.9 completed 9/22/2016 9/23/2017 

233 Sagarmatha 
Yuwa Club 

School Reconstruction 
Project 

Education Darjiling Dortmund 
ev Germany 

Solukhumbu 4320000 4320000 completed 6/1/2016 12/30/2017 

234 Sagun Earthquake Resist School 
Building Reconstruction 

Education Tamu Samaj 
Newyork 

Kavrepalanchowk 8559784 8559784 Completed 7/4/2017 7/4/2018 

235 Sailung Youth 

Vision 

Reconstruction Project 

(Kalika rimary School) 

Education Kinderhilfe Nepal, 

Germany 

Gorkha 5000000 5000000 completed 11/16/2016 5/17/2017 

236 Sakriya Sewa 

Samaj 

Shelter Reconstruction 

Initiative for earthquake 
affected people living 

with HIV and 

Marginalized 

Shelter Menonite Central 

Committee 

Palpa 2716574 2644450 completed 12/29/2017 2/28/2018 

237 Samagra Bikas 
Sangh Nepal 

Permanent Learning 
Centre Reconstruction 

Education Agape Internation 
Mission Australia 

Dolakha 1598300 1598300 Completed 5/30/2016   
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238 Samaj Bikas 

Kendra 

(SODEC) 

Shree Bandebi Primary 

School Reconstruction 

Education Another Brick in 

Nepal 

Nuwakot 3104384 3104384 Completed 9/10/2017 1/9/2018 

239 Samaritans Purse Reconstruction and 

RehabilitationProgram 

Shelter, Education Samaritan 

Inernational Relief 

Rasuwa, 

Kavrepalanchowk, 

Lalitpur, Gorkha, 

Nuwakot, 

Sindhupalchowk 

265000000 265000000 Completed 6/5/2016 9/5/2018 

240 Sambhav Nepal School and Hostel 

Reconstruction Project 

Education Good weave 

International 

Gorkha 18012494 18012494 completed 12/12/2017 1/14/2019 

241 Save The 

Children 

ECCD Centre 

Construction in 

Sindhupalchowk 

Education Swiss Solidarity Sindhupalchowk 53198775 35635006.1 completed 1/2/2018 12/31/2018 

242 Save the 
Children 

Shelter Shelter   Gorkha, 
Sindhupalchowk, 

Dolakha, Dhading, 

Rasuwa, Nuwakot 

5930223990 5165269916 Ongoing 5/6/2016 10/31/2019 

243 Save the 

Children 

Strengthening Child 

Centric Community 

Resilience 

Education   Dolakha, 

Sindhupalchowk 

64750000 62324032 Completed 3/24/2017 7/31/2018 

244 Save the 

Children 

Technical Assistance to 

the NRA Baiteshwor RM 

Dolakha for the House 
reconstruction Program 

Shelter Save the Childrern Dolakha 17343799 19387956 completed 11/20/2017 7/31/2018 

245 Service For 

Peace, Nepal 

Ramailo Bidhyalaye 

Aviyaan 

Education Service For peace 

Korea, Community 

chest Of Korea 

Dhading 11988848 11988848 Completed 5/1/2016 4/1/2017 

246 Shahari 

Batabaran 

Byawasthapan 
Samaj 

Hami Uthnechhau 

Pariyojana II 

Education Secours Popupaire 

Francias 

Lalitpur 25109436 25109436 Completed 3/22/2018 2/28/2019 

247 Shailung Youth 

Vision 

Kalika Primary School 

Reconstruction 

Education kinderhilfe Nepal, 

Germany 

Gorkha 5000000 5000000 Completed 5/1/2016 4/30/2017 

248 Shangrila 
Development 

Association 

School Building 
Reconstruction and 

Education Support 

Education Gobinda Dev Aid Makawanpur 9372766 9372766 Completed 6/2/2017 8/30/2017 

249 Shanti Volunteer 

Association 

Strengthening Resilience 

of Earthquake Affected 
School-I 

Education Govn of Japan Nuwakot 52525932 52525932 Completed 11/4/2016 12/30/2017 
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250 Shanti Volunteer 

Association 

Strengthening Resilience 

of Earthquake Affected 

School-II 

Education Govn of Japan Nuwakot 55637336 55637336 Completed 1/3/2018 2/28/2019 

251 Shaplaneer Create Safer 

Community- 

Rehabilitation support 

and Community DRR 

Project 

Community 

Infrastructure 

  Kathmandu, Lalitpur, 

Bhaktapur 

18333872 18333872 Ongoing 9/1/2016 8/30/2019 

252 Sherpa 

Kalyankari 
Sanstha Nepal 

Sarswati Primary School 

Building Reconstruction 

Education Torrison Mackay, 

USA 

Solukhumbu 2487540 2487540 Completed 6/23/2016 12/1/2016 

253 Shree Gap 

Samudayik 
Jagaran Samaj 

Nubri Primary School 

Reconstruction 

Education Mountain Child 

USA 

Gorkha 42221961.5 42221961.5 Completed 1/23/2017 11/16/2018 

254 Siddheshwori SS School Reconstruction Education Hope Bridge Tanahun 2346091 2346091 Completed 12/21/2017 4/13/2018 

255 Sikshya, 

Batabaran Tatha 

Bikas Samaj 
(SEED Nepal) 

Janakalyan and 

Suryodaya Primary 

School Reconstruction 

Education Foreigner Help Rasuwa 10000000 10000000 Completed 5/31/2016 12/30/2016 

256 Sipradian 

Sahayata Sanstha 

Recovery and 

Reconstruction Work In 
Sindhupalchowk District 

Health SIR DORABJI 

TATA Trust India/ 
Local Community 

Sindhupalchowk 15940000 15940000 Completed 1/1/2016 1/1/2019 

257 Sipradian 

Sahayata Sanstha 

Rehabitation and 

Reconstruction at 

Sindhupalchowk district 

Education, Health, 

Wash 

SIR DORABJI 

TATA Trust India/ 

Local Community 

Sindhupalchowk 262950434 262950434 Completed 5/30/2016 11/14/2018 

258 Society Of Ex 

Budhanilkantha 

Students 

Shree Devi Primary 

School Reconstruction 

Project 

Education SEBS Bhaktapur 10000000 10000000 Completed 5/28/2017 5/28/2018 

259 SOS Child 
Village Nepal 

SOS Emergencey 
Longterm Response 

Program 

Shelter SOS International Dolakha, 
Sindhupalchowk 

950950000 1042294134 completed 9/2/2016 12/31/2017 

260 Stay at School Junbesi's Girls Hostel 
Project 

Education Stay at School Solukhimbu 5464482 5464482 Completed 4/3/2018 6/30/2018 

261 Sustainable 

Environment and 

Ecological 
Development 

Society 

(SEEDS) 

Construction of School 

Building and Capacity 

Building of Masons on 
safe construction practice 

through permanent 

shelter construction. 

Education, Shelter SEEDS Donor 

contribution 

Dolakha 21147000 13243142 completed 11/27/2017 11/27/2018 
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262 Swayamsebi 

Abhiyan Nepal 

(Volunteers 
Initiative Nepal) 

Prarambhik Balbikas 

Shiksha Sudhar 

Karyakram 

Education Partners in 

Sustainable 

Learning 

Okhaldhunga 2250742 2250742 Completed 10/12/2017 4/13/2018 

263 Swetashree 

Foundation 

Ekikrit Majhi Basti Bikas Shelter   Sindhupalchowk 57784000 57784000 Completed 4/1/2017 3/30/2018 

264 Swiscontact 
Nepal 

Skilss for Safe 
Reconstruction-I 

Shelter Swissolidarity Sindhuli 97072540 97072540 Completed 11/1/2016 4/30/2018 

265 Swiscontact 

Nepal 

Skills for safe 

Reconstruction Project-II 

Shelter swisscontact Sindhuli 40153372 40153372 Completed 8/7/2018 4/30/2019 

266 TAI Foundation 
Solidarity 

School Reconstruction 
Project 

Education Tai Foundation 
Spain 

Dhading, 1600000 1600000 Completed 5/23/2016 1/23/2017 

267 TDH Germany Reconstruction of 3 

Earthquake affected 
Schools in Nuwakot 

District 

Education tdh germany Nuwakot 30879112 30879112 Completed 6/7/2017 5/31/2018 

268 Tearfund Recovery, Rehabilitation 
and Resilience Building 

for Vulnerable 

Earthquake affected 
population in Nepal 

Shelter, 
Livelihood, Wash 

  Makawanpur/Lamjung 649838197 621533952 Completed 6/5/2016 12/30/2018 

269 Tendi Sherpa School Building 

Reconstruction Project 

Education Le Chemin D Iecole Dolakha 3000000 3000000 completed 9/27/2016 6/30/2017 

270 Terre Des 
Homes Germany 

Reconstruction of Three 
Earthquake Affected 

Schools in Nuwakot, 

Nepal 

Education   Nuwakot 30879112 19092612.6 Completed 6/7/2017 6/6/2019 

271 Terre Des 
Homes Germany 

Recovery and 
Restoration of Living 

Condition in Earthquake 

Affected District in 
Nepal 

Education, 
Livelihood 

tdh germany Dolakha, Kavre, 
Sindhuli 

71733065 57603416.3 completed 10/29/2017 6/30/2018 

272 Terre Des 

Hommes 

Rehabilitating 

Community Health and 
Protection Services 

Following the 2015 

Eathquake 

Health Swiss Solidarity/ 

Dutch Cooperating 
Aid Agency 

Kavrepalanchowk 221280340 221280340 completed 6/21/2016 9/1/2017 

273 The British 
School 

Ahaldada School 
Reconstruction Project 

Education The British School Dhading 12230653.5 12230653.5 Ongoing 11/12/2018 9/30/2019 
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274 The Cold Feet 

Foundation 

Nepal 

School Reconstruction Education Run 2 Day Holland, 

CRIDL Romania 

Dhading 18000000 18000000 Completed 6/12/2016 10/16/2017 

275 The Nepal Trust Tarkeyghyang School 

Construction Project 

Education Stitchin Nepal Sindhupalchok 8285493 8285493 Completed 6/6/2016 2/20/2018 

276 Transformation 

(Rupantar) Nepal 

Safe Classrooms for 

Earthquake affected 
Children 

Education FIDA International Nuwakot 6840000 6840000 Completed 6/1/2016 7/30/2017 

277 Triangle 

Generation 
Humanitaire 

Towards Linking 

Reconstruction at 
Households Resilience 

Shelter, 

Livelihood, Wash 

Foundation of De 

France 

Sindhupalchowk 160783200 143150936 Completed 9/1/2016 8/30/2018 

278 Tsum Nubri Re Building of Shree 

Gumba Himali Primary 

School Reconstruction 

Education Initiative Nepal 

Kids Germany 

Gorkha 5000000 5000000 Completed 5/29/2016 10/2/2017 

279 Tukee Nepal 

Society 

School Reconstruction 

Project 

Education Swiden, DIK 

Skrob, UK NJ and 

KJ Foundation 

Dhading 31507000 31507000 Completed 5/23/2016 3/1/2019 

280 United Mission 

to Nepal (UMN) 

Water Supply and Toilet 

Construction 

Education   Dhading 21258929 8945573 Ongoing 3/7/2018 6/16/2020 

281 United Mission 

to Nepal (UMN) 

School Reconstruction Education, Wash   Dhading 164880793 20003060 Completed 11/1/2015 11/1/2017 

282 United Mission 

to Nepal (UMN) 

Community Water 

Supply Construction 

Wash   Dhading 42471392 47938647 completed 5/31/2016 12/30/2017 

283 Unity for 

Sustainable 
Development 

Schools Building 

Reconstruction Project 

Education Lischa Himalaya Makawanpur 57013140   Ongoing 10/22/2017 10/16/2020 

284 Vidhya Mandi 

Secondary 
School 

School Reconstruction Education NHCF Baglung 8528669.6 8528669.6 Completed 7/16/2017 6/30/2018 

285 We World Onlus Community Participation 

for Education and Child 

Protection 

Education We World Onlus Sindhupalchowk, 

Kathmandu 

109951619 109951619 Completed 5/25/2016 5/24/2019 

286 We World Onlus Community Participation 

for Education and Child 

Protection 

Education We World Onlus Sindhupalchowk, 

Kathmandu 

15328460.3 15328460.3 Completed 8/9/2017 8/30/2018 

287 We World Onlus Improving Quality of 

Education creating child 

friendly environment in 

community schools 

Education We World Onlus Kavreplanchowk 57048200 57048200 Completed 9/8/2016 3/30/2019 
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288 Welthungerhilfe School Reconstruction Education   Ramechhap, Dhading 117747925 117747925 Completed 8/4/2016 10/16/2017 

289 Women for 

Human Rights 

(WHR), Single 
Women Group 

Provide Continuous 

support to strengthen 

women and girls 
Leadership and 

participation in recovery 

and reconstruction 
through the Multipurpose 

Women Group 

Training UN Women Gorkha 3195000 3195000 Completed 6/27/2017 11/30/2017 

290 Women for 

Human Rights 
(WHR), Single 

Women Group 

Nepal Earthquake 

Recovery Program 

Recovery Help age 

Internation 

Bhaktapur 17859001 17859001 Completed 8/8/2016 1/1/2017 

291 WOREC Nepal Post Earthquake 
Recovery Program 

Housing   Sindhupalchowk 30750375 30750375 Ongoing 6/13/2016 12/30/2019 

292 World Food 

Program 

Restoring food and 

neutrition security and 
building resilience 

Livelihood WFP Dhading, Gorkha, 

Nuwakot 

443922488 443922488 Completed 9/1/2016 3/30/2017 

293 World Renew Construction of 

Earthquake Resistant 

Houses 

Shelter   Nuwakot 240893693 240893693 Completed 5/27/2016 2/14/2019 

294 World Vission 

International 

Nepal Earthquake 

Response Project 

Education, Shelter World Vision 

Taiwan, 

Hongkong,US, 
Singapure 

Nuwakot, Dolakha, 

Dhading, Gorkha, 

Sindhupalchowk 

3436461210 3436461210 completed 6/29/2016 2/28/2018 

295 Yagya Bahadur 

Ban 

Janachetana School 

Building Reconstruction 

Education Yagya Bdr Solukhumbu 2100000 2100000 Completed     

296 Habitat For 
Humanity 

Nepal Earthquake 
Assistance 

Programe(NEAP) - 

Phase II 

Shelter/Training Habitat for 
Humanity 

Intarnational  

Kavrepalanchok 49108281   Ongoing 1/1/2019 12/31/2019 

297 Child Worker In 
Nepal Concerned 

Centre 

Reconstruction of 
Schools Damaged by 

Earthquake in Northern 

Dolakha-II 

Education Norwegian 
Embassy 

Dolakha 166735281 166735281 Completed     

298 Plan 

International 

Binakalika School- 

Makwanpur 

Education Plan International Makwanpur 6104126.55 6104126.55 Completed 12/16/2018 6/15/2019 
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SN 
Partner 

Organisation 
Project Name Sector Funding Partner Working Districts 

Budget in 

NPR 

Expenditure 

till date 

Project 

Status 

Project 

Start Date 

Project End 

Date 

299 Nepal Jesuit 

Social Institute 

School Building 

Reconstruction 

Education Xavier Network, 

Jesuit mission, 

Germany 

Dhading  7494660 7494660 Ongoing      

300 Kadoorie 

Agriculture Aid 

Association 

Housing Reconstruction - 

II 

Shelter Gurkha Welfare 

Scheme(GWS) 

Lamjung, Dhading, 

Rasuwa 

475142463   Ongoing  5/1/2019 5/1/2020 

301 Tukee Nepal 
Society 

School Reconstruction 
Project-II 

Education MZ & K 
Foundation UK, A 

Better World NGO, 

Norway 

Dhading  7600000   Ongoing  4/14/2019 4/28/2020 

302 Dwarika's 

Foundation 

Our Dream Village 

Project  

Shelter Shanti Sewa 

American, 

Himalayan 
Foundation 

Sindhupalchok 131693649   Ongoing  4/14/2018 12/24/2020 

303 Shanti Volunteer 

Association 

Strengthening Resilience 

of Earthquake Affected 

School-III 

Education Govn of Japan Nuwakot, Rasuwa 62888230   Ongoing  2/28/2019 2/27/2020 

304 Nepal Jesuit 

Social Institute 

4 Room Trus Bulding  Education Caritas Italy Sindhuli, Kavre 7999802   Ongoing  1/4/2019 1/4/2020 

305 United Mission 
to Nepal (UMN) 

School Reconstruction - 
II 

Edication   Dhading 9625202   Ongoing 11/17/2019 12/24/2020 

306 CRS-HRRP HRRP Coordinarion 

platform 

  32 Districts 123588706   Ongoing 8/1/2019 12/24/2020 

307 DZi Foundation School Reconstruction 
Project- II 

Education Dzi Foundation 
USA 

Khotang, Solukhumbu 26420987   Ongoing 7/17/2019 12/30/2019 

308 Oxfam Nepal Nepal Earthquake 

Response Program-

Extended Project 

SHelter, 

Livelihood 

DFID,GAC,SHO,D

EC 

SIndhupalchok, Gorkha 438523602   Ongoing 4/1/2019 3/31/2020 

309 Sambhav Nepal School and Hostel 

Reconstruction Project- 

II 

Education Melanie sruizer 

Switzerland, 

Patricia maelefkos 
canada 

Gorkha 40438922.82   Ongoing 6/15/2019 9/15/2020 

310 Environment 

Protection Form 

Pakki Bidhalaya Bhawan 

Nirman 

Education The Promise South 

Korea 

Dhading 11391455.73 11391455.73 Completed     

311 Service For  
Peace, Nepal 

Ramailo Bidhyalaye 
Aviyaan 

Education Service For peace 
Korea, Community 

chest Of Korea 

Dhading 11988848 11988848 Completed 5/1/2016 4/1/2017 

312 Tendi  sherpa 

taxindo 

School Building 

Reconstruction 

Education Le Chemin de 

I'Ecole 

Solukhumbu 3000000 3000000 Completed     
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SN 
Partner 

Organisation 
Project Name Sector Funding Partner Working Districts 

Budget in 

NPR 

Expenditure 

till date 

Project 

Status 

Project 

Start Date 

Project End 

Date 

313 Shee Chiwang 

Basic School 

School Reconstruction Education Lama Reisen Trek 

and Expedition 

Solukhumbu 4687124.57 4687124.57 Completed 11/17/2017 4/15/2018 

314 National 

Churches 

Fellowship of 
Nepal 

Thumki Primary School  Education Japan Evangelical 

Association 

Lalitpur 1000000 1000000 Completed 4/14/2017 7/30/2017 

315 Friends of Royal 

Enfield  

Helth post 

Reconstruction 

Helath Friends of Royal 

Enfield  

Sindhupalchok 14760342.91 14760342.91 Completed 5/9/2017 8/30/2017 

316 AWO 
International e.V 

Strengthening Resilience 
of Local Communities 

and Institutions Form the 

Impct 

DRR AWO Headquater 
Germany 

Nuwakot 32313002 32313002 Completed 9/1/2016 12/31/2017 

317 Nangshal 
Association 

Earthquake resilient 
school building 

construction of classrom 

Education Tatopani Education 
service corporation 

south korea 

Kavre 6121676.35 6121676.35 Completed 8/1/2018 1/31/2019 

318 Love Green 
Nepal 

School Building 
Reconstruction - II 

Education Chautari Japan Lalitpur, Kavre 8800000 8800000 Ongoing 10/1/2018 9/30/2019 
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अनसूुची ५. एष्ट्रककृि बस्िी ष्ट्रवकास योजना 

SN District Local level 
Settlement 

Name 

N
o

 o
f 

B
e
n

e
fi

c
ia

ry
 

H
H

s 

E
x
is

ti
n

g
 H

H
s 

R
e
se

tt
le

d
 H

H
s 

Land 

Mangement 
Status/ Problem/ Issue 

NR

A 

man

aged 

Benefi

ciary 

manag

ed 

I-Phase status & 

problems 

(Primary plan 

approved by 

NRA Executive 

Meeting) 

II-Phase status 

& problems 

(DPR 

approved by 

NRA Executive 

Meeting) 

III-Phase status & 

problems 

(Implementation Phase) 

I Mixed Settlements (Existing HHs & Resettled HHs) - Land Readjustment & Guided Land Development 

1 Dolakha 
Bhimeshwor 
municipality - 4 

Jilu (Dihi-
Fasmi) 

183 183 0   Yes Completed Completed 

DLPIU, Dolakha 
coordination ith 

Bhimeshwor municipality 

(Tendering has been done 
and start construction of 

road and drainage) - 

Demand updated status -

Communal culture on 

livelihood - Redistriution 

of lad and registration fee 
of land ownership  

2 Dolakha 
Bigu 
(Vulnerable 

HHs) 

Cheptedhung

a 
84 30 54   Yes Completed 

Budgetary Plan 

for 
infrastructures 

DPR by CLPIU 

(Building) 

Constructed 60% houses 

3 
Sindhupal

chok 

Melamchi 

municipality - 4 
0 62 36 26   Yes Completed Completed 

Budgetary Plan for 

implementationn of 

internal infrastructures by 
CLPIU (Building) 

pending file in NRA - 

Redistribution of land 
and construction of 

individual houses were 

started (22 HHs has been 
partially completed for 

3rd tranche  
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SN District Local level 
Settlement 

Name 

N
o

 o
f 

B
e
n

e
fi

c
ia

ry
 

H
H

s 

E
x
is

ti
n

g
 H

H
s 

R
e
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tt
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d
 H

H
s 

Land 

Mangement 
Status/ Problem/ Issue 

NR

A 

man

aged 

Benefi

ciary 

manag

ed 

I-Phase status & 

problems 

(Primary plan 

approved by 

NRA Executive 

Meeting) 

II-Phase status 

& problems 

(DPR 

approved by 

NRA Executive 

Meeting) 

III-Phase status & 

problems 

(Implementation Phase) 

4 
Sindhupal
chowk 

Melamchi 

municipality - 

12 

  164 44 120   Yes Completed 

Budgetary Plan 
for 

infrastructures 

DPR by CLPIU 
(Building) 

Redistribution of land 

and started construction 
of 90 houses in 3rd 

tranche stage 

5 
Ramechha

p 

Manthali 

municipality - 8 
  24 24     Yes Completed 

Budgetary Plan 

for 
infrastructures 

DPR by CLPIU 

(Building) 

Redistribution of land 
and its ownership issue 

has not setted; so they 

built 16HHs o their land 

due to individual housing 

construction pressure 

6 
Kathmand

u 

Shankarapur 

municipality 

Shankarapur - 

7 
20 9 11   Yes Completed 

Budgetary Plan 

for 
infrastructures 

DPR by CLPIU 

(Building) 

Redistribution of land 
and start construction of 

houses within 1 week 

7 Khotang 

Rupakot 

Majuwagadi 

municipality - 8 

Khawadan da 

Tole 
20 8 12 

12 

(Yes

) 

8 (Yes) 

Topo-survey & 
Block plan 

preparation works 

- surveying work 
started 

    

      Total 557 334 223           

II Resettlements (Resettle HHs) - Site & Services 

1 Dolakha 
Bhimeshwor 

municipality 

Susmachhem

awati 

(Bosimpa) 

78   78 Yes   Completed Completed 

DLPIU, Dolakha (Land 
registration certificate 

handover to beneficiaries 

has not completed yet &  

(Tendering has been done 

and started construction) 

- Demand updated status 
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SN District Local level 
Settlement 

Name 

N
o

 o
f 

B
e
n

e
fi

c
ia

ry
 

H
H

s 

E
x
is

ti
n

g
 H

H
s 

R
e
se

tt
le

d
 H

H
s 

Land 

Mangement 
Status/ Problem/ Issue 

NR

A 

man

aged 

Benefi

ciary 

manag

ed 

I-Phase status & 

problems 

(Primary plan 

approved by 

NRA Executive 

Meeting) 

II-Phase status 

& problems 

(DPR 

approved by 

NRA Executive 

Meeting) 

III-Phase status & 

problems 

(Implementation Phase) 

2 
Sindhuplc

howk 

Helambu rural 

municipality 
Yembathan 58 0 58   Yes Completed Completed 

Constructed 30 individual 

HHs and W/S by 
OXFAM & Budgetary 

Plan for implementation 

of internal infrastructures 
by CLPIU (Building) 

3 
Sindhupal

chowk 

Melamchi 

municipality 
Giranchaur 70   70   Yes Completed 

Chaudhary 

Group 

Foundation is 
preparing DPR 

Redistribution of land 
and start construction of 

houses within 1 week 

4 
Sindhupal

chowk 

Melamchi 

municipality - 6 
Sikdel Tole 24   24   Yes 

Primary proposal 

is ready for EC 
meeting 

  

Redistribution of land 

and constructed 70% 
houses 

5 
Sindhupal

chowk 

Helambu rural 

municipality - 2 
  14   14 Yes   Completed 

Budgetary Plan 

for DPR by 

CLPIU 
(Building) 

Redistribution of land 
and start construction of 

houses within 1 week 

6 
Sindhupal

chowk 

Melamchi 
municipality - 

12 

Thakle 32   32   Yes Completed 

Budgetary Plan 

for DPR by 

CLPIU 

(Building) 

Constructing Water 

Supply by community 
redistribution of land and 

start construction of 

houses within 1 week 

7 
Sindhupal

chowk 

Bhotekoshi rural 

municipality 
Raut Tole 10   10   Yes Completed 

Budgetary Plan 

for DPR by 

CLPIU 
(Building) 

Redistributed of land and 
constructed 10 houses 

(3rd tranche stage) 

8 
Sindhupal

chowk 

Bhotekoshi rural 

municipality 
Tyangthali 24 Yes 24     

Topo-survey & 

Block plan 

preparation work 
started 

    

9 
Sindhupal

chowk 

Melamchi 

municipality 
Majhi IRSP 53   53   Yes Completed 

DPR is ready 

for EC meeting 
Constructed 41 HHs 

10 
Sindhupal

chowk 

Melamchi 

municipality 

Haibung 

IRSP 
25   25   Yes 

Preparing Primary 

proposal is ready 
    



341 

SN District Local level 
Settlement 

Name 

N
o

 o
f 

B
e
n

e
fi

c
ia

ry
 

H
H

s 

E
x
is

ti
n

g
 H

H
s 

R
e
se

tt
le

d
 H

H
s 

Land 

Mangement 
Status/ Problem/ Issue 

NR

A 

man

aged 

Benefi

ciary 

manag

ed 

I-Phase status & 

problems 

(Primary plan 

approved by 

NRA Executive 

Meeting) 

II-Phase status 

& problems 

(DPR 

approved by 

NRA Executive 

Meeting) 

III-Phase status & 

problems 

(Implementation Phase) 

for EC meeting 

11 
Sindhupal

chowk 

Bhotekoshi rural 

municipality 

Bokamthan 

Samaj Tole 
24   24 18 6 

Topo-survey & 

Block plan 

preparation works 
will start 

    

12 
Sindhupal
chowk 

Bhotekoshi rural 
municipality 

Bisauni 
Samaj Tole 

24 24     Yes 

Topo-survey & 

Block plan 
preparation works 

will start 

    

13 
Sindhupal
chowk 

Bhotekoshi rural 
municipality 

Majha Samaj 
Tole 

20 20     Yes 

Topo-survey & 

Block plan 
preparation works 

will start 

    

14 
Sindhupal

chowk 

Bhotekoshi rural 

municipality 

Gairibesi 

Samaj Tole 
24 24     Yes 

Topo-survey & 
Block plan 

preparation works 

will start 

    

15 
Sindhupal

chowk 

Bhotekoshi rural 

municipality 

Gupha Samaj 

Tole 
20 20     Yes 

Topo-survey & 
Block plan 

preparation works 

will start 

    

16 
Sindhupal

chowk 

Bhotekoshi rural 

municipality 

Ghursang 

Samaj Tole 
24 24     Yes 

Topo-survey & 

Block plan 

preparation works 
will start 

    

17 
Sindhupal
chowk 

Bhotekoshi rural 
municipality 

Tamang 
Samaj Tole 

24 24     Yes 

Topo-survey & 

Block plan 
preparation works 

will start 

    

18 
Ramechha
p 

Likhu 

Tamakoshi 1 

Duraganu 

Duraganu 
IRSP 

24 Yes 24     

Topo-survey & 

Block plan 
preparation work 

started 
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SN District Local level 
Settlement 

Name 

N
o

 o
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B
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H
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R
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H
s 

Land 

Mangement 
Status/ Problem/ Issue 

NR

A 

man

aged 

Benefi

ciary 

manag

ed 

I-Phase status & 

problems 

(Primary plan 

approved by 

NRA Executive 

Meeting) 

II-Phase status 

& problems 

(DPR 

approved by 

NRA Executive 

Meeting) 

III-Phase status & 

problems 

(Implementation Phase) 

19 
Okhaldhu
nga 

Mailung rural 
municipality 

  14   14 Yes   Completed 

Budgetary Plan 

for DPR by 
CLPIU 

(Building) 

Redistribution of land 

and start construction of 

houses within 1 week 

20 Kavre 
Mandandeupur 
municipality 

  40 3 37   Yes Completed 

Budgetary Plan 

for DPR by 
CLPIU 

(Building) 

Redistribution of land 

and start construction of 

houses within 1 week 

21 Gorkha 
Bhimsen rural 

municipality - 5 
Milan Basti 140   140 Yes   Completed Completed 

Demand updated status - 
Redistributed of land and 

constructed 80% houses 

22 Gorkha Kerauja   348   348   Yes 

Site visit & survey 

work has been 
completed for 145 

HHs but 

documents for 
primary plan have 

not been 
submitted 

  Constructed 80% houses 

23 Dhading 
Nilkantha 

municipality - 1 
  49   49   Yes 

Block Plan has 

not been 

submitted 

    

24 Rasuwa   Tiru 254       Yes 

Site visit & survey 

work has been 

completed but 
resettle location 

issue has been 

raised (Khalte & 
Tiru?) 

    

25 Nuwakot 
Tadi rural 

municipality 

Kharanitar 

(Budeni) 
51 Yes 51 Yes   

24 HHs 

completed 

Rest 27 resettle 
HHs 

documentsready 

OXFAM Nepal 

doing DPR by 

constructing 

services 

Constructed 24 individual 

HHs and W/S by 
OXFAM 
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SN District Local level 
Settlement 

Name 

N
o

 o
f 

B
e
n

e
fi

c
ia

ry
 

H
H
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E
x
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n

g
 H

H
s 

R
e
se

tt
le

d
 H

H
s 

Land 

Mangement 
Status/ Problem/ Issue 

NR

A 

man

aged 

Benefi

ciary 

manag

ed 

I-Phase status & 

problems 

(Primary plan 

approved by 

NRA Executive 

Meeting) 

II-Phase status 

& problems 

(DPR 

approved by 

NRA Executive 

Meeting) 

III-Phase status & 

problems 

(Implementation Phase) 

for primary plan 

approval 

26 Syangja 

Arjunchaupari 

rural muicipality 

- 4 

Tildanda 
IRSP 

15 Yes 15     

Primary proposal 

is ready for EC 

meeting 

    

27 Syangjya 
Arjunchaupari 

rural muicipality  

Arjunchaupar

i (Tildanda) 
35 0 35 Yes   

Topo-survey & 

Block plan 

preparation works 

will start 

  
Start construction of 

Individual HHs 

28 Khotang 

Rupakot 

Majuwagadi 

municipality - 
15 

Ramnath 

Baseri IRSP 
20   20   Yes 

Topo-survey & 

Block plan 

preparation work 
started 

    

29 Parbat 
Phalewas 

municipality 
Phalewsa - 8 12 0 12 Yes   

Topo-survey & 

Block plan 

preparation works 
will start 

  
Start construction of 

Individual HHs 

30 Baglung     11 0 11 Yes   

Topo-survey & 
Block plan 

preparation works 

will start 

    

31 Gulmi   
3 - 

Settlements 
51 0 51 Yes   

Topo-survey & 

Block plan 

preparation works 
will start 

    

      Total 1612 139 1219           
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I. Consultancy has submitted draft report of detail feasibility study for relocation of selected 56 settlements but 

block plan is not overlay on cadastral map.  

II. Initially, they recommended some feasible 14 settlements for relocation and 8 settlements for mitigation 

measures. 

III. Another 29 Compact Settlements (Size min.20Ha or 500HHs to 1000HHs) are proposed to make resettlement plan 

and also preparation of Detail Project Report (DPR) in 3 phases 0-3 years, 3-10 years, 10-15 Years infrastructures. 

(Need consultation with Local Level and Beneficiaries) 
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GMALI_Anudan Bitaran

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ १ २ ३ ४ १ २ ३ ४ १ २ ३ ४ ९ १०

Milestone1. पनुर्निर्मिणकम 
लमभग्रमही सूचीर्म पहहचमन भएकमलमई 

पहहचमन भएकम 826311 र्ध्ये 
हमलसम्र् 768469 (९३%) Milestone१. 2076 श्रमवण 

र्समन्त सम्र्र्म अनदुमन सम्झौतम 
नगरेकम लमभग्रमहीलमई पनुर्निर्मिण 
सूचीबमट हटमउने ।

पहहचमन भएकम 826६४1 र्ध्ये 
हमलसम्र् 768469 (९३%) 
लमभग्रमहीसँग सम्झौतम भएको ।

अनदुमन सम्झौतम नगने तथम 
प्रथर् हकस्तम नर्लने करीब 
62900 लमभग्रमहीलमई 
लमभग्रमही सूचीबमट हटमइने

D L P IU -G M A L I CLPIU-GMALI र NRA

Milestone२. प्रथर् हकस्तम हवतरण 
गने ।

हमलसम्र् 763755 (92%) 
लमभग्रमहीलमई अनदुमन हवतरण

D L P IU -G M A L I CLPIU-GMALI र NRA

Milestone३. दोस्रो हकस्तम हवतरण 
गने ।

हमलसम्र् 5,91438 (72%) 
लमभग्रमहीलमई अनदुमन हवतरण

थप 172317 लमभग्रमहीलमई 
दोस्रो हकस्तम हवतरण गने

D L P IU -G M A L I CLPIU-GMALI र NRA

Milestone४. तेस्रो हकस्तम हवतरण 
गने ।

हमलसम्र् 456272 (55%) 
लमभग्रमहीलमई अनदुमन हवतरण

थप 307469 लमभग्रमहीलमई 
तेस्रो हकस्तम हवतरण गने

D L P IU -G M A L I CLPIU-GMALI र NRA

Milestone1. प्रवलीकरण लमभग्रमही 
सूचीर्म पहहचमन भएकमलमई अनदुमन 
सम्झौतम गरमउने ।

पहहचमन भएकम 71433 र्ध्ये 
हमलसम्र् 22250 (31%) 
लमभग्रमहीसँग सम्झौतम भएको ।

थप 35800 (50%) 
प्रवलीकरण लमभग्रमहीसँग 
अनदुमन सम्झौतम गने

D L P IU -G M A L I CLPIU-GMALI र NRA

Milestone२. 2076 कमर्तिक 
र्समन्त सम्र्र्म अनदुमन सम्झौतम 
नगरेकम लमभग्रमहीलमई प्रवलीकरण  
सूचीबमट हटमउने ।

69% लमभग्रमहीसँग सम्झौतम हनु 
बमँकी

अनदुमन सम्झौतम नगने 
13383(19%) प्रवलीकरण 
लमभग्रमहीलमई लमभग्रमही 
सूचीबमट हटमइने

D L P IU -G M A L I CLPIU-GMALI र NRA

Milestone३. प्रवलीकरणको  प्रथर् 
हकस्तम हवतरण गने ।

हमलसम्र् 21800 (31%) 
लमभग्रमहीलमई अनदुमन हवतरण

थप 36250 लमभग्रमहीलमई 
पहहलो हकस्तम हवतरण गने

D L P IU -G M A L I CLPIU-GMALI र NRA

Milestone४. प्रवलीकरण दोस्रो 
हकस्तम हवतरण गने ।

हमलसम्र् 45 (1%) लमभग्रमहीलमई 
अनदुमन हवतरण

थप 58050 लमभग्रमहीलमई 
दोस्रो हकस्तम हवतरण गने

D L P IU -G M A L I CLPIU-GMALI र NRA

Milestone१. पनुसवेक्षण गरी छुट 
लमभग्रमही पहहचमन गने ।

पनुः जमँच र सभेक्षण भैरहेको पनुः जमँच र सभेक्षण सम्पन्न D L P IU -B u ild in g C L P IU -B u ild in g , C L P IU -
GMALI र NRA

Milestone२. पनुःसभेक्षणबमट प्रमप्त 
डमटम हवश्लषेण गरी लमभग्रमही पहहचमन 
गने ।

हमलसम्र् करीब १६५००० 
घरपररवमरको डमटम संकलन भएको ।

पनुःसभेक्षणबमट प्रमप्त डमटम 
हवश्लषेण गरी लमभग्रमही पहहचमन 
कमयि सम्पन्न गने

D L P IU -B u ild in g  N R AC L P IU -B u ild in g , C L P IU -
GMALI र NRA

नेपमल सरकमर
रमहिय पनुर्निर्मिण प्रमर्िकरण

हियमकलमप 3 : छुट 
भएकम वमस्तहवक 
लमभग्रमही पहहचमन गरी 
अनदुमन हवतरण गने ।

11.1.2.604

210भकूम्पबमट क्षर्तग्रस्त 
र्नजज आवमस 

पनुर्निर्मिणको बमँकी 
कमयि आगमर्ी 
आर्थिक वषिर्म 

प्रमथर्र्कतमकम समथ 
सम्पन्न गररनेछ । 

छुट भएकम 
वमस्तहवक 

लमभग्रमहहको पहहचमन 
गरी अनदुमन हवतरण 

गररनेछ ।

१५९

आर्थिक वषि 207६/7७ को नीर्त तथम कमयििर् र बजेट कमयमिन्वयन कमयियोजनमः र्नजी आवमस अनदुमन हवतरण

बुदँम नं नीर्त तथम 
कमयििर्को व्यहोरम

र्खु्य हियमकलमप LMBIS कोड 
नम्बर

र्मइलस्टोन

11.1.2.604

11.1.2.627

हियमकलमप 1 :  र्नजी 
आवमस पनुर्निर्मिण सम्पन्न 
गने ।

हियमकलमप २: र्नजी 
आवमस प्रवलीकरण 
सम्पन्न गने ।

सहयोगी र्नकमय

प्रथर् चौर्मर्सक दोस्रो चौर्मर्सक तेस्रो चौर्मर्सक

बजेट 
बक्तव्यसँग 
सम्बजन्ित 
बुदँम नं.

आिमर वषि २०७५।०७६को 
अवस्थम

आ.व. २०७६/७७ को लक्ष्य आ.व. २०७६/७७ को कमयमिन्वयन सर्यसमररणी  (7) कमयमिन्वयन गने 
जजम्रे्वमर र्नकमय

अनसूुची  ६.  आ.व. २०७६/७७  को नीति िथा कार्यक्रम र बजेट कारा्यनवरन कार्यरोजना
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बुदँम नं नीर्त तथम 
कमयििर्को व्यहोरम

र्खु्य हियमकलमप LMBIS कोड 
नम्बर

र्मइलस्टोन सहयोगी र्नकमय

प्रथर् चौर्मर्सक दोस्रो चौर्मर्सक तेस्रो चौर्मर्सक

बजेट 
बक्तव्यसँग 
सम्बजन्ित 
बुदँम नं.

आिमर वषि २०७५।०७६को 
अवस्थम

आ.व. २०७६/७७ को लक्ष्य आ.व. २०७६/७७ को कमयमिन्वयन सर्यसमररणी  (7) कमयमिन्वयन गने 
जजम्रे्वमर र्नकमय

Milestone3. पनुसवेक्षणबमट 
पहहचमन भएकम लमभग्रमहीको अनदुमन 
सम्झौतम गरमउने ।

पनुः जमँच र सभेक्षण भैरहेको अनदुमन सम्झौतम सम्पन्न गने D L P IU -G M A L I CLPIU-GMALI र NRA

Milestone४.  पनुसवेक्षणको प्रथर् 
हकस्तम हवतरण गने ।

पनुः जमँच र सभेक्षण भैरहेको अनदुमन सम्झौतम गनेलमई 
प्रथर् हकस्तम हवतरण

D L P IU -G M A L I CLPIU-GMALI र NRA

Milestone5. पनुसवेक्षणको  दोस्रो 
हकस्तम हवतरण गने ।

पनुः जमँच र सभेक्षण भैरहेको प्रथर् हकस्तम प्रमप्त गनेलमई 
दोस्रो हकस्तम हवतरण

D L P IU -G M A L I CLPIU-GMALI र NRA

Milestone६.  पनुसवेक्षणको तेस्रो 
हकस्तम हवतरण गने ।

पनुः जमँच र सभेक्षण भैरहेको दोस्रो हकस्तम गनेलमई तेस्रो 
हकस्तम हवतरण

D L P IU -G M A L I CLPIU-GMALI र NRA

Milestone१ : जोजिर्यूक्त तथम 
भरू्र्हहन लमभग्रमही कमयर् गने ।

जोजिर्यूक्त तथम भरू्र्हहन 
लमभग्रमही पहहचमन गने कमयि 
सम्पन्न गने ।

D L P IU -G M A L I CLPIU-GMALI र NRA

Milestone२.  पहहचमन भएकम 
लमभग्रमहीलमई दईुलमि रुपैयम र्नकमशम 
गने ।

आ.व. २०७६/७७ पहहलो 
चौर्मर्सक सम्र्र्म पहहचमन 
भएकम लमभग्रमहीहरुलमई 
दईुलमि रुपैयम र्नकमशम गने 
कमयि सम्र्न्न गने ।

D L P IU -G M A L I CLPIU-GMALI र NRA

Milestone3. जोजिर्यकु्त तथम 
भरू्र्हीनर्म पहहचमन भई दईु लमि 
पमएकम लमभग्रमहीलमई अनदुमन 
सम्झौतम गरमउने

लमभग्रमहीसँग अनदुमन 
सम्झौतम गने

D L P IU -G M A L I CLPIU-GMALI र NRA

Milestone४. प्रथर् हकस्तम हवतरण 
गने । सम्पूणि जोजिर्यकु्त तथम 

भरू्र्हीनर्म पहहचमन 
भएकम लमभग्रमहहलमई 
पहहलो हकस्तम हवतरण गने

D L P IU -G M A L I CLPIU-GMALI र NRA

Milestone ५. दोस्रो हकस्तम हवतरण 
गने ।

लमभग्रमहहलमई दोस्रो 
हकस्तम हवतरण गने

D L P IU -G M A L I CLPIU-GMALI र NRA

Milestone ६. तेस्रो हकस्तम हवतरण 
गने ।

लमभग्रमहहलमई तेस्रो 
हकस्तम हवतरण गने

D L P IU -G M A L I CLPIU-GMALI र NRA

हमलसम्र् कमयर् भएकम भरू्र्हहन 
लमभग्रमही संख्यम ५१२ जनम र 2८१ 
जोजिर्यकु्त बस्तीकम जोजिर्यूक्त 
लमभग्रमही संख्यम ४५८८ जनम 

पहहचमन भएकम        (जोजिर्यकु्त 
बस्तीकम २१५७ लमभग्रमहीलमई २ 

लमि अनदुमन ददइएको र ६२९ लमई 
जग्गम उपलब्ि गरमइएको)

हियमकलमप ४: 
जोजिर्यूक्त 
बस्ती/भरू्र्हहन 
लमभग्रमही पहहचमन 
गरी दईुलमि रुपैयम 
र्नकमशम गने ।
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ १ २ ३ ४ १ २ ३ ४ १ २ ३ ४ ९ १०
११.१.२.७१७ Milestone- १ : धरहरा टावरको 

निर्ााण कार्ा गिे।
फाउन्डेसि सम्पन्न भएको । धरहरा टावरको पन्रौ 

तलाको ढलाि कार्ा 
सम्पन्न भएको हिुे ।

११.४.२२.२१४ Milestone- २ : टक्सार तथा 
गोस्वारा हलुाक कार्ाालर् 
स्थािान्तरण गिे।

टक्सार कार्ाालर् स्थािान्तरण हिुे, 
हलुाक स्थािन्तरण गिा prefab 
भविको ४०% कार् सम्पन्न भएको 
।

गोश्वारा हलुाक 
स्थािान्तरण भएको हिुे 
।

Milestone- ३ :  गोस्वारा 
हलुाक रहेको क्षेत्रर्ा तीि तले 
बेस्र्ेंट पार्किं ग सर्हतका अन्र् 
संरचिा निर्ााण गिे ।

६०% निर्ााण कार्ा 
सम्पन्न भएको हिुे

Milestone-४ :   टक्सार 
कार्ाालर्र्ा भएको सार्ाग्रीहरु 
राखी Meusium निर्ााण गिे।

६०% निर्ााण कार्ा 
सम्पन्न भएको हिुे

११.४.२२.२११ Milestone-१ :  पोखरीको 
र्पिँधर्ा कालोर्ाटो राख्न े। पोखरीको र्पिँधर्ा र्ाटो राख्न ेकार् 

भइरहेको (१५% कार्ा सम्पन्न)

बािँकी कार् सम्पन्न हिुे

Milestone २ :  वालगोपालेश्वर 
रं्दिर तथा पलु निर्ााण गिे ।

८०% निर्ााण कार्ा 
सम्पन्न हिुे

Milestone ३ :  रािीपोखरी 
पररषद्को Landscape 
Development तथा र्वद्यतुीकरण 
कार्ा

६०% निर्ााण कार्ा 
सम्पन्न हिुे

२११ र्िर्ाकलाप ६.१ गहृ 
र्न्त्रालर्को पश्चिर्तफा को खलुा 
भागर्ा आकषाक पाका  र 
Open Theater Park निर्ााण 
गिे

Milestone१. खररि प्रर्िर्ा सम्पन्न 
गरी पाका  निर्ााणको कार्ा सम्पन्न गिे

Drawing Design को कार्ा भैरहेको आकषाक पाका  र Open 
Theater Park निर्ााण गिे

राष्ट्रिय 
पुनर्निर्ािण 
प्राधिकरण

प्रिानर्न्त्री 
तथा 
र्ष्ट्न्त्रपररषद्को 
कायािलय, अथि 
र्न्त्रालय

आधथिक वषि २०७६/७७ को नीर्त तथा कायिक्रर् र बजेट कायािन्त्वयन कायियोजना : सम्पदा

बुिँिा िं
िीनत तथा 

कार्ािर्को व्र्होरा

बजेट 
वक्तव्र्सिँग 
सम्बश्चन्धत 

र्खु्र् र्िर्ाकलाप LMBIS कोड िं. M ile s ton e
आधार वषा २०७५/७६ को 

अवस्था
आ.व. २०७६/७७ 

सम्र्को लक्ष्र्
कार्ान्वर्ि गिे 
श्चजम्रे्बार निकार्

सहर्ोगी निकार्
आ.व. २०७६/७७ को कार्ाान्वर्ि सर्र्साररणी  (7)

प्रधािर्न्त्री 
तथा 

र्श्चन्त्रपररषद्को 
कार्ाालर्, 

परुातत्व र्वभाग, 
काठर्ाडौँ 

र्हािगरपानलका
११.१.२.७१७

प्रधािर्न्त्री 
तथा 

र्श्चन्त्रपररषद्को 
कार्ाालर्, 

परुातत्व र्वभाग, 
काठर्ाडौँ 

र्हािगरपानलका

११.४.२२.२१० वालगोपालेश्वर रं्दिर/पलु 
लगार्तका निर्ााण कार्ा सरुु हिुे ।

१५७ र्सै वषा सरुु 
गररएको धरहरा 
पिुनिार्ााण कार्ा 
आगार्ी िईु वषा नभत्र 
सम्पन्न गररिेछ । 
परुाताश्चत्वक 
सम्पिाहरुको संरक्षण 
हिुे गरी पिुनिार्ााणको 
अनधकाशं कार्ा 
आगार्ी िईु वषानभत्र 
परुा गररिेछ ।

२१० र्िर्ाकलाप -५ : धरहरा 
पिुनिार्ााण  गिे।

रार्िर् 
पिुनिार्ााण 
प्रानधकरण

२११ र्िर्ाकलाप -६  : 
रािीपोखरी पिुनिार्ााण कार्ा

रार्िर् 
पिुनिार्ााण 
प्रानधकरण
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Milestone१:  खरिद प्रकृया सम्पन्न गरे्न

Milestone२: प्रवलीकिण कायय शरुु भई 
50% भौतिक प्रगति हातसल गरे्न ।

क्रियाकलाप ८ :  
तसहदिवािको मखु्य प्रशासतर्नक 
भवर्न (West lounge) वाहेक 
प्रवलीकिण गरे्न ।

11.1.2.20
Milestone१: प्रवलीकिण कायय सम्पन्न 

गरे्न
प्रवलीकिणको कायय भईिहेको ।हालको भौतिक प्रगति 
4०% िहेको।

प्रवतलकिण कायय सम्पन्न हरु्ने 
।

C L P IU

B u ild in g
N R A

Milestone१:  खरिद प्रकृया सम्पन्न गरे्न

Milestone२: प्रवलीकिण कायय शरुु भई 
6०% भौतिक प्रगति हातसल गरे्न ।

Milestone१:  खरिद प्रकृया सम्पन्न गरे्न

Milestone२: प्रवलीकिण कायय शरुु भई 
५०% भौतिक प्रगति हातसल गरे्न ।

Milestone१:  खिीद कायय सम्पन्न गरे्न 
।
Milestone२: प्रवलीकिण कायय शरुु भई 
४०% भौतिक प्रगति हातसल गरे्न ।

Milestone१:  खरिद प्रकृया सम्पन्न गरे्न

Milestone२: प्रवलीकिण कायय शरु भई 
४०% भौतिक प्रगति हातसल गरे्न ।

Milestone१:  तिजाइर्न कायय सम्पन्न गरे्न

Milestone२: खिीद कायय सम्पन्न गरे्न

Milestone३: प्रवलीकिण कायय शरुु भई 
25% भौतिक प्रगति हातसल गरे्न ।

कायायन्वयर्न गरे्न 
जजम्मेवाि तर्नकाय

सहयोगी 
तर्नकाय

प्रथम चौमातसक दोस्रो चौमातसक िेस्रो चौमातसक

आतथयक वर्य 207६/7७ को र्नीति िथा काययिम ि बजेट कायायन्वयर्न कायययोजर्नााः सिकािी भवर्न िथा स्वास््य संस्था
बुुँदा रं्न र्नीति िथा 

काययिमको 
व्यहोिा

बजेट 
बक्तव्यसुँग 
सम्बजन्िि बुुँदा 
रं्न.

मखु्य क्रियाकलाप LMBIS कोि र्नम्बि माइलस्टोर्न आिाि वर्य २०७५।०७६को अवस्था आ.व. २०७६/७७ 
सम्मको लक्ष्य

आ.व. २०७६/७७ को कायायन्वयर्न समयसारिणी  (7)

क्रियाकलाप ९ :  केन्रीय 
कारू्नर्न पसु्िाकालय जमल 
काठमाण्िौंको भवर्न प्रवलीकिण 8.2.2.593

प्रवलीकिणको तिजाईर्न कायय सम्पन्न भई बोलपत्रको 
सूचर्ना प्रकाशर्न भएको ।

प्रवलीकिण कायय सरुु भई 
समग्रमा ५०% भौतिक प्रगति 
हरु्ने ।

C L P IU

B u ild in g
N R A

158 भकूम्पबाट 
क्षतिग्रस्ि बाुँकी 
सावयजतर्नक 

संिचर्नाहरुको 
परु्नतर्नयमायण आगामी 

दईु वर्यतभत्र 
सम्पन्न गरिर्नेछ । 
क्षतिग्रस्ि खार्नेपार्नी 

िथा सिक 
आयोजर्नाहरु 

आगामी आतथयक 
वर्यतभत्र सम्पन्न 

गरिर्नेछ ।

211 क्रियाकलाप ७ :  
तसहदिवािको west lounge 
को  प्रवलीकिण गरे्न ।

11.1.2.88
प्रवलीकिणको तिजाईर्न कायय अजन्िम चिणमा िहेको ि 
आ.व. 2075/076 को अन््य सम्म खिीद प्रक्रिया 
शरुु हरु्ने ।

प्रवलीकिण कायय सरुु 
भै समग्रमा ५० 
प्रतिशि भौतिक प्रगति 
हरु्ने

C L P IU

B u ild in g
N R A

क्रियाकलाप ११ :  
केशिमहल, लाजजम्पाटको 
भवर्न प्रवलीकिण

8.2.10.2518

प्रवलीकिणको तिजाईर्न कायय सम्पन्न भई बोलपत्रको 
सूचर्ना प्रकाशर्न भएको ।

प्रवलीकिण कायय सरुु भई 
समग्रमा ३०% भौतिक प्रगति 
हरु्ने ।

C L P IU

B u ild in g
N R A

क्रियाकलाप १० :  महालेखा 
पिीक्षकको कायायलय ि सिक 
क्रवभाग कायायलय िहेको 
बबिमहल जस्थि बबिमहलको 
भवर्न प्रवलीकिण

8.2.2.769 ठेक्का सम्झौिा भै तर्नमायण कायय सरुु भएको ।
प्रवलीकिण कायय सरुु भई 
समग्रमा ४०% भौतिक प्रगति 
हरु्ने ।

C L P IU

B u ild in g
N R A

क्रियाकलाप १३ :  
िा�पतिको कायायलय 
जशिलतर्नवास भवर्न प्रवलीकिण

8.2.2.558

प्रवलीकिणको तिजाईर्न कायय भई िहेको ।
प्रवलीकिण कायय सरुु भई 
समग्रमा 25% भौतिक प्रगति 
भएको हरु्ने ।

C L P IU

B u ild in g
N R A

क्रियाकलाप १२ :  केजन्रय 
बाल कल्याण र्नक्शाल 
काठमाण्िौको भवर्न प्रवतलकिण

8.2.2.773

प्रवलीकिणको तिजाईर्न कायय सम्पन्न भई बोलपत्रको 
सूचर्ना प्रकाशर्न भएको ।

प्रवलीकिण कायय सरुु भई 
समग्रमा ४०% भौतिक प्रगति 
हरु्ने ।

C L P IU

B u ild in g
N R A

भवर्न प्रवलीकिण िर्य



349

Building

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ १ २ ३ ४ १ २ ३ ४ १ २ ३ ४ ९ १०

कायायन्वयर्न गरे्न 
जजम्मेवाि तर्नकाय

सहयोगी 
तर्नकाय

प्रथम चौमातसक दोस्रो चौमातसक िेस्रो चौमातसक

बुुँदा रं्न र्नीति िथा 
काययिमको 

व्यहोिा

बजेट 
बक्तव्यसुँग 
सम्बजन्िि बुुँदा 
रं्न.

मखु्य क्रियाकलाप LMBIS कोि र्नम्बि माइलस्टोर्न आिाि वर्य २०७५।०७६को अवस्था आ.व. २०७६/७७ 
सम्मको लक्ष्य

आ.व. २०७६/७७ को कायायन्वयर्न समयसारिणी  (7)

Milestone१:  तिजाइर्न कायय िथा 
बोलपत्रको कागज ियाि गरे्न
Milestone२: खिीद कायय सम्पन्न गरे्न

Milestone३: प्रवलीकिण कायय शरुु भई 
25% भौतिक प्रगति हातसल गरे्न ।

Milestone१: 50 वटा वस्िीको 
प्रिजम्भक योजर्ना ियाि गरे्न ।

Milestone२: ४० वटा वस्िीको क्रवस्ििृ 
योजर्ना ियाि गरे्न ।
Milestone३: ४० वटा वस्िीको खिीद 
कायय सम्पन्न गरे्न ।
४० वटा वस्िी क्रवकास कायय शरुु भई 
25% भौतिक प्रगति हातसल गरे्न

क्रियाकलाप 1६ :  ADB 
को  Cण सहयोगमा ६९ वटा 
सिकािी भवर्न परु्नतर्नयमायण गरे्न 
।

11.1.2.432,435,
436,437,461,46
2,465

Milestone१. ६९ वटा सिकािी भवर्न 
परु्नतर्नयमायण सम्पन्न गरे्न ।

६९ वटा भवर्नको तर्नमायण कायय भइिहेको हाल उक्त 
काययको भौतिक प्रगति ८८% िहेको ।३० वटा भवर्नहरु 
आ.ब. २०७५/७६ मा तर्नमायण सम्पन्न भएको।

वाुँकी ३9 वटा सिकािी 
भवर्न परु्नतर्नयमायण सम्पन्न गरे्न । C L P IU /D L P IU  

B u ild in g
N R A

क्रियाकलाप १७: र्नेपाल 
सिकािको श्रोिबाट ६१ वटा 
भवर्न परु्नतर्नयमायण गरे्न ।

11.1.2.11_88 Milestone१. ६१  वटा भवर्न तर्नमायण 
सम्पन्न गरे्न ।

७१%  भौतिक प्रगति िहेको
२५ वटा भवर्नको तर्नमायण कायय आ.व. २०७५/76 मा 
सम्पन्न भएको ।

वाुँकी ३६ वटा भवर्नको 
तर्नमायण सम्पन्न गरे्न ।

C L P IU /D L P IU  
B u ild in g

N R A

Milestone१.  खरिद प्रकृया सम्पन्न गरे्न 
।
Milestone२.  तर्नमायण कायय  प्रािम्भ 
गरि ५०% भौतिक प्रगिी गरे्न ।

आ.व. 2076/077 मा 
सम्पन्न हरु्ने 1७ वटा ।

C L P IU /D L P IU  
B u ild in g

N R A

सिकािी भवर्न िर्य

क्रियाकलाप १८: र्नेपाल 
सिकािको श्रोिबाट ३ वटा 
भवर्न परु्नतर्नयमायण गरे्न ।( 
िेतियो र्नेपाल, तसंहदिबाि 
पजिम गेटको दबैु िर्य  िहेको 
संिचर्ना, भोजपिु जजल्ला 
कािागाि)

िेतियो र्नेपालको सम्झौिा भएको, तसंहदिवाि पजिम 
गेटको दवैुिर्य को संिचर्ना परु्नतर्नयमायण गर्नय बोलपत्रको 
सूचर्ना प्रकाशर्न भएको, भोजपिु कािागािको लागि 
अर्नमुार्न ियाि भएको ।

प्रवलीकिण कायय सरुु भई 
समग्रमा 25% भौतिक प्रगति 
हरु्ने । C L P IU

 B u ild in g g
N R A

वस्िी क्रवकास िर्य
क्रियाकलाप १५ : ७५ वटा 
एकीकृि वस्िीको वस्िी 
क्रवकास कायय

11.1.2.14-209

िा.प.ुप्रा.बाट प्रािजम्भक योजर्ना स्वीकृि भएका  25 वटा, 
क्रवस्ििृ योजर्ना स्वीकृि भएका 13 वटा, तर्नमायणातिर्न 
योजर्नाहरु 5 वटा, यस वर्यमा सम्पन्न हरु्ने २ वटा ।

क्रियाकलाप 1४ : घण्टाघि 
संगै जोतिएको तत्रचन्र कलेज 
भवर्न प्रवतलकिण

8.2.10.2518

प्रवलीकिणको तिजाईर्न कायय भई िहेको ।

३ वटा भवर्नको तर्नमायण कायय 
शरुु भई ५०% भौतिक प्रगति 

हातसल हरु्ने ।

C L P IU /D L P IU  
B u ild in g

N R A

211भकूम्पबाट 
क्षतिग्रस्ि बाुँकी 
सावयजतर्नक 
संिचर्नाहरुको 
परु्नतर्नयमायण आगामी 
दईु वर्यतभत्र 
सम्पन्न गरिर्नेछ । 
क्षतिग्रस्ि खार्नेपार्नी 
िथा सिक 
आयोजर्नाहरु 
आगामी आतथयक 
वर्यतभत्र सम्पन्न 
गरिर्नेछ ।
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कायायन्वयर्न गरे्न 
जजम्मेवाि तर्नकाय

सहयोगी 
तर्नकाय

प्रथम चौमातसक दोस्रो चौमातसक िेस्रो चौमातसक

बुुँदा रं्न र्नीति िथा 
काययिमको 

व्यहोिा

बजेट 
बक्तव्यसुँग 
सम्बजन्िि बुुँदा 
रं्न.

मखु्य क्रियाकलाप LMBIS कोि र्नम्बि माइलस्टोर्न आिाि वर्य २०७५।०७६को अवस्था आ.व. २०७६/७७ 
सम्मको लक्ष्य

आ.व. २०७६/७७ को कायायन्वयर्न समयसारिणी  (7)

Milestone३.  तर्नमायण कायय शरुु भई 
२० % भौतिक प्रगति हातसल गरे्न ।

Milestone१. Pre-Qualification कायय 
सम्पन्न गरे्न ।

Milestone२. खिीद कायय सम्पन्न गरे्न ।

Milestone३. तर्नमायण कायय शरुु भई २५ 
% भौतिक प्रगति हातसल हरु्ने ।

Milestone१. Exim Bank बाट DPR 
स्वीकृि गिाउर्ने ।

Milestone२. Pre-Qualification कायय 
सम्पन्न गरे्न ।

Milestone३. खिीद कायय सम्पन्न गरे्न,

Milestone4. तर्नमायण कायय शरुु भई २५ 
% भौतिक प्रगति हातसल हरु्ने ।

11.1.2.628 Milestone१. र्नेपाली सेर्ना िर्य को २
वटा भवर्न परु्नतर्नयमायण गरे्न।

11.1.2.636-660 Milestone२. र्नेपाल प्रहिी िर्य को २५
वटा भवर्नको परु्नतर्नयमायण गरे्न

क्रियाकलाप २० :  Exim 
Bank श्रोि िर्य - एकीकृि 
भवर्न, हरिहिभवर्न, 
लतलिपिुको परु्नतर्नमायण गरे्न

8.2.2.560 एक्रककृि हरिहि भवर्नको DPR स्वीकृि भई Pre-
Qualification को प्रक्रिया शरुु हरु्ने अवस्थामा िहेको ।

तर्नमायण कायय शरुु भई २५% 
भौतिक प्रगति हरु्ने ।

C L P IU /D L P IU  
B u ild in g

N R A

क्रियाकलाप १९: र्नेपाल 
सिकािको श्रोिबाट ५ वटा 
भवर्न परु्नतर्नयमायण गरे्न ।(र्नेपाल 
कृक्रर् अर्नसुन्िार्न परिर्द पििा� 
मातमला अध्ययर्न परिर्द, 
एकीकृि सिकािी कायायलय 
भक्तपिु, जदु्ध वारुण यन्त्र 
भक्तपिु खाध्य प्रक्रवति क्षेतत्रय 
ल्याब, हेटौिा   )

आ.व.2076/७७ को काययिममा प्रस्िाव गरिएको । ५ वटा भवर्नको तर्नमायण कायय 
शरुु भई २० % भौतिक 
प्रगति हातसल हरु्ने ।

C L P IU /D L P IU  
B u ild in g

N R A

तर्नमायण कायय शरुु भई 
समग्रमा २५% भौतिक प्रगति 

हरु्ने ।

C L P IU /D L P IU  
B u ild in g

N R A

क्रियाकलाप २२ : सिुक्षा 
तर्नकायका भवर्नहरु परु्नतर्नयमायण

C L P IU /D L P IU  
B u ild in g

N R A

क्रियाकलाप २१ :  Exim 
Bank श्रोि िर्य - ६ वटा 
जजल्ला कािागाि परु्नतर्नमायण 
तर्नमायण (गोिखा, 
तसन्िपुाल्चोक, लमजङु्ग, िसवुा, 
ओखलढंुगा, सोलखुमु्ब ु)

8.2.10.2319 ६ वटै कािागािको तिजाइर्न र्ाइर्नल भएको, DPR 
अजन्िम चिणमा पगेुको ।

158 भकूम्पबाट 
क्षतिग्रस्ि बाुँकी 
सावयजतर्नक 
संिचर्नाहरुको 
परु्नतर्नयमायण 
आगामी दईु 
वर्यतभत्र सम्पन्न 
गरिर्नेछ । 
क्षतिग्रस्ि 
खार्नेपार्नी िथा 
सिक 
आयोजर्नाहरु 
आगामी आतथयक 
वर्यतभत्र सम्पन्न 
गरिर्नेछ ।
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कायायन्वयर्न गरे्न 
जजम्मेवाि तर्नकाय

सहयोगी 
तर्नकाय

प्रथम चौमातसक दोस्रो चौमातसक िेस्रो चौमातसक

बुुँदा रं्न र्नीति िथा 
काययिमको 

व्यहोिा

बजेट 
बक्तव्यसुँग 
सम्बजन्िि बुुँदा 
रं्न.

मखु्य क्रियाकलाप LMBIS कोि र्नम्बि माइलस्टोर्न आिाि वर्य २०७५।०७६को अवस्था आ.व. २०७६/७७ 
सम्मको लक्ष्य

आ.व. २०७६/७७ को कायायन्वयर्न समयसारिणी  (7)

क्रियाकलाप २३ : र्नेपाल 
सिकाि श्रोि िर्य को 75 वटा 
स्वास््य भवर्नको परु्नतर्नयमायण गरे्न

11.1.2.150-761 Milestone1: 75वटा स्वास््य भवर्नको 
परु्नतर्नमायण सम्पन्न गरे्न ।

75 वटा स्थास््य भवर्नको सम्झौिा भई तर्नमायण कायय 
शरुु भएको ।भौतिक प्रगति १० % िहेको ।

75 वटा स्वास््य भवर्नको 
तर्नमायण कायय सम्पन्न गरे्न । C L P IU /D L P IU  

B u ild in g
N R A

Milestone1: 27 वटा स्वास््य 
भवर्नको खिीद कायय सम्पन्न गरे्न ।
Milestone 2:  २७ वटा भवर्नको 
तर्नमायण कायय शरुु भई ६० प्रतिशि 
भौतिक प्रगति हातसल गरे्न ।
Milestone१: १४९ वटा स्वास््य 
भवर्नको तिजाइर्न, ड्रइङ्ग, लागि अर्नमुार्न 
ि बोलपत्रको कागजाि ियाि गरे्न ।

Milestone२: १४९ वटा भवर्नको खिीद 
प्रकृया सम्पन्न गरे्न ।
Milestone३: १४९ वटा भवर्नको 
परु्नतर्नमायण गरे्न ।
Milestone१: 152 वटा स्वास््य 
भवर्नको तिजाइर्न, ड्रइङ्ग, लागि अर्नमुार्न 
ि बोलपत्रको कागजाि ियाि गरे्न ।

Milestone२: 152 वटा भवर्नको खिीद 
प्रकृया सम्पन्न गरे्न ।
Milestone३: 152 वटा भवर्नको 
परु्नतर्नमायण गरे्न ।

11.1.2.150-761 27 वटा स्थास््य भवर्नहरुको तिजाइर्न, ड्रइङ्ग, लागि 
अर्नमुाि सम्बन्िी कागजाि ियाि भई बोलपत्र सूचर्ना 
प्रकाशर्न भएको।

27 वटा स्वास््य भवर्नको 
तर्नमायण कायय शरुु भई ६०% 
भौतिक प्रगति हरु्ने ।

C L P IU /D L P IU  
B u ild in g

N R A

क्रियाकलाप २६ : Exim 
Bank श्रोि िर्य को १५2 
वटा स्वास््य भवर्न परु्नतर्नयमायण 
गरे्न

11.1.2.150-761 स्वास््य भवर्नहरुको Type Design, Drawing ियाि 
भएको

152 वटै स्वास््य भवर्नको 
तर्नमायण कायय शरुु भई 
समग्रमा १०% तर्नभौतिक 
प्रगति हरु्ने । C L P IU /D L P IU  

B u ild in g
N R A

क्रियाकलाप २५ :  भाििीय 
अर्नदुार्न सहयोगबाट १० 
जजल्लामा १४९ वटा स्वास््य 
भवर्नको परु्नतर्नयमायण गरे्न।

11.1.2.150-761 30 वटा स्वास्थ भवर्नको DPR ियाि गिी स्वीकृतिको 
लातग भाििीय दिुावासमा पठाइएको, ५० वटा भवर्नको 
लागि अर्नमुार्नको कायय भइिहेको ।

149 वटै स्वास््य भवर्नको 
तर्नमायण कायय शरुु भई 
समग्रमा २५% भौतिक प्रगति 
हरु्ने । C L P IU /D L P IU  

B u ild in g
N R A

स्वास््य भवर्न िर्य
158 भकूम्पबाट 

क्षतिग्रस्ि बाुँकी 
सावयजतर्नक 
संिचर्नाहरुको 
परु्नतर्नयमायण आगामी 
दईु वर्यतभत्र 
सम्पन्न गरिर्नेछ । 
क्षतिग्रस्ि 
खार्नेपार्नी िथा 
सिक 
आयोजर्नाहरु 
आगामी आतथयक 
वर्यतभत्र सम्पन्न 

गरिर्नेछ ।

211

क्रियाकलाप २४ : र्नेपाल 
सिकाि श्रोि िर्य को 27 वटा 
स्वास््य भवर्नको परु्नतर्नयमायण गरे्न
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Education_Final

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ १ २ ३ ४ १ २ ३ ४ १ २ ३ ४ ९ १०
क्रियाकलाप २७: भकूम्प अति प्रभाक्रिि ८ 
जिल्लामा JFPR क्रिद्यालय भिन पनुतनिमािण गने

11.1.2.89 २ क्रिद्यालय तनमािण सम्पन्न, 
समग्रमा ९० प्रतिशि प्रगति भएको

६ क्रिद्यालय पनुतनिमािण 
सम्पन्न गने

केन्द्रीय आयोिना 
कायािन्द्ियन इकाई 
(जशक्षा)

रा.प.ुप्रा./जि.आ.का.
ई/DSC

क्रियाकलाप २८: भकूम्प अति प्रभाक्रिि ८ 
जिल्लामा भकूम्प आकजममक सहयोग 
आयोिना (Earthquake Emergency 
Assistance Project-EEAP) बाट क्रिद्यालय 
तनमािण (१५४ क्रिद्यालय)

11.1.2.90 १२५ क्रिद्यालय तनमािण सम्पन्न, 
२९ क्रिद्यालयको ९० प्रतिशि 
प्रगति भएको

२९ क्रिद्यालय पनुतनिमािण 
सम्पन्न गने

केन्द्रीय आयोिना 
कायािन्द्ियन इकाई 
(जशक्षा)

रा.प.ुप्रा./जि.आ.का.
ई/DSC

क्रियाकलाप २९.१: भकूम्प अति 
प्रभाक्रिि ६ जिल्लामा ESRP बाट 
क्रिद्यालय भिन तनमािण (पक्रहलो ब्याच 
७८  क्रिद्यालय)

६५ क्रिद्यालय तनमािण सम्पन्न, १३ 
क्रिद्यालयको ९० प्रतिशि प्रगति 
भएको

१३ क्रिद्यालयको १० 
प्रतिशि बााँकी काम 

सम्पन्न गने

केन्द्रीय आयोिना 
कायािन्द्ियन इकाई 
(जशक्षा)

रा.प.ुप्रा./जि.आ.का.
ई/DSC

क्रियाकलाप २९.२: भकूम्प अति 
प्रभाक्रिि ६ जिल्लामा ESRP बाट 
क्रिद्यालय भिन तनमािण (दोस्रो ब्याच 
२७  क्रिद्यालय)

१५ क्रिद्यालय तनमािण सम्पन्न, १२ 
क्रिद्यालयको ७५ प्रतिशि प्रगति 
भएको

१२ क्रिद्यालयको २५ 
प्रतिशि बााँकी काम 

सम्पन्न गने

केन्द्रीय आयोिना 
कायािन्द्ियन इकाई 
(जशक्षा)

रा.प.ुप्रा./जि.आ.का.
ई/DSC

क्रियाकलाप २९.३: भकूम्प अति 
प्रभाक्रिि ६ जिल्लामा ESRP बाट 
क्रिद्यालय भिन तनमािण (िेस्रो ब्याच 
१३१ क्रिद्यालय)

समग्रमा ४० प्रतिशि प्रगति भएको १३१ क्रिद्यालयको बााँकी 
६० प्रतिशि मध्ये ४० 
प्रतिशि तनमािण कायि 

सम्पन्न गने

केन्द्रीय आयोिना 
कायािन्द्ियन इकाई 
(जशक्षा)

रा.प.ुप्रा./जि.आ.का.
ई/DSC

क्रियाकलाप ३०: भकूम्प अति प्रभाक्रिि १४ 
जिल्लामा Disaster Resilience Schools 
Project-DRSP बाट क्रिद्यालय तनमािण

क्रियाकलाप ३०.१: भकूम्प अति प्रभाक्रिि 
१४ जिल्लामा Disaster Resilience 
Schools Project-DRSP बाट क्रिद्यालय 
तनमािण (पक्रहलो ब्याच ६७ क्रिद्यालय)

11.1.2.92 ६७ क्रिद्यालयको समग्रमा ३० 
प्रतिशि प्रगति भएको

६७ क्रिद्यालयको बााँकी 
७० प्रतिशि मध्ये ५० 
प्रतिशि तनमािण कायि 

सम्पन्न गने

केन्द्रीय आयोिना 
कायािन्द्ियन इकाई 
(जशक्षा)

रा.प.ुप्रा./जि.आ.का.
ई/DSC

Milestone 1: बोलपत्र 
आह्वान/मूल्याङ्कन गरी खरीद सम्झौिा 
गने

११३ क्रिद्यालयको सभे सम्पन्न भई 
खररद प्रक्रिया सरुु भएको 
/बोलपत्र प्रकाजशि भएको

११३ क्रिद्यालयको 
बोलपत्र मूल्याङ्कन भई 
खरीद सम्झौिा गने

केन्द्रीय आयोिना 
कायािन्द्ियन इकाई 
(जशक्षा)

रा.प.ुप्रा./जि.आ.का.
ई/DSC

Milestone २:  क्रिद्यालय भिन 
पनुतनिमािण गने

११३ क्रिद्यालयको 
समग्रमा ३० प्रतिशि 
तनमािण सम्पन्न गने

केन्द्रीय आयोिना 
कायािन्द्ियन इकाई 
(जशक्षा)

रा.प.ुप्रा./जि.आ.का.
ई/DSC

क्रियाकलाप २९: भकूम्प अति प्रभाक्रिि ६ 
जिल्लामा ESRP बाट क्रिद्यालय भिन तनमािण 
(२३६  क्रिद्यालय)

11.1.2.91

१५८ भकूम्पबाट 
क्षतिग्रष्ि बााँकी 
साििितनक 
संरचनाहरुको 
पनुतनिमािण आगामी 
दईु िर्ितभत्र 
सम्पन्न गररनेछ । 
क्षतिग्रमि खानेपानी 
िथा सडक 
आयोिनाहरु 
आगामी आतथिक 
िर्ितभत्र सम्पन्न 
गररनेछ ।

२११

क्रियाकलाप ३०.२: भकूम्प अति प्रभाक्रिि 
१४ जिल्लामा Disaster Resilience 
Schools Project-DRSP बाट क्रिद्यालय 
तनमािण (दोस्रो ब्याच ११३ क्रिद्यालय)

आतथिक िर्ि 207६/7७ को नीति िथा कायििम र बिेट कायािन्द्ियन कायियोिनााः जशक्षा
बुाँदा नं नीति िथा 

कायििमको 
व्यहोरा

बिेट 
बक्तव्यसाँग 
सम्बजन्द्िि बुाँदा 
नं.

मखु्य क्रियाकलाप LMBIS कोड 
नम्बर

माइलमटोन आिार िर्ि २०७५।०७६को 
अिमथा

आ.ि. २०७६/७७ 
सम्मको लक्ष्य

आ.ि. २०७६/७७ को कायािन्द्ियन समयसाररणी  (7) कायािन्द्ियन गने 
जिम्मेिार तनकाय

सहयोगी 
तनकाय

प्रथम चौमातसक दोस्रो चौमातसक िेस्रो चौमातसक
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Education_Final

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ १ २ ३ ४ १ २ ३ ४ १ २ ३ ४ ९ १०

बुाँदा नं नीति िथा 
कायििमको 

व्यहोरा

बिेट 
बक्तव्यसाँग 
सम्बजन्द्िि बुाँदा 
नं.

मखु्य क्रियाकलाप LMBIS कोड 
नम्बर

माइलमटोन आिार िर्ि २०७५।०७६को 
अिमथा

आ.ि. २०७६/७७ 
सम्मको लक्ष्य

आ.ि. २०७६/७७ को कायािन्द्ियन समयसाररणी  (7) कायािन्द्ियन गने 
जिम्मेिार तनकाय

सहयोगी 
तनकाय

प्रथम चौमातसक दोस्रो चौमातसक िेस्रो चौमातसक

Milestone -१: तडिाईन, ड्रइइ, 
लागि अनमुान र िोलपत्रको 
कागिाि ियार पाने

क्रिद्यालयहरूको छनोट कायि सक्रकई 
सभे शरुू भएको

सभे कायि सम्पन्न भई 
तडिाईन, ड्रइइ, लागि 
अनमुान र िोलपत्रको 
कागिाि ियार गने

केन्द्रीय आयोिना 
कायािन्द्ियन इकाई 
(जशक्षा)

रा.प.ुप्रा./जि.आ.का.
ई/DSC

Milestone -२: खररद प्रक्रिया 
सम्पन्न गने

१५० क्रिद्यालयको खरीद 
प्रक्रिया सम्पन्न गने

केन्द्रीय आयोिना 
कायािन्द्ियन इकाई 
(जशक्षा)

रा.प.ुप्रा./जि.आ.का.
ई/DSC

Milestone -३: तबद्यालय भिन 
सबलीकरण गने

१५० क्रिद्यालयमा 
सबलीकरण कायि शरुू 
गने, समग्रमा १० 
प्रतिशि तनमािण कायि 
सम्पन्न गने

केन्द्रीय आयोिना 
कायािन्द्ियन इकाई 
(जशक्षा)

रा.प.ुप्रा./जि.आ.का.
ई/DSC

क्रियाकलाप ३२: भारिीय अनदुान 
सहयोगबाट ८ क्रिद्यालय पनुतनिमािण गने

11.1.2.632 तनमािण शरुू भई समग्रमा १५ 
प्रतिशि कायि सम्पन्न भएको

८ क्रिद्यालयको बााँकी 
८५ प्रतिशि काम मध्ये 
५० प्रतिशि तनमािण 
कायि सम्पन्न गने

जिल्ला आयोिना 
कायािन्द्ियन ईकाइ 
(जशक्षा) गोरखा र 
निुाकोट

के.आ.का.ई.

Milestone -१: तडिाईन, ड्रइइ, 
लागि अनमुान र िोलपत्रको 
कागिाि ियार पाने

तडिाईन, ड्रइइ, लागि 
अनमुान र िोलपत्रको 
कागिाि ियार गने

केन्द्रीय आयोिना 
कायािन्द्ियन इकाई 
(जशक्षा)

जि.आ.का.ई/PMC

Milestone -२: खररद प्रक्रिया 
सम्पन्न गने

खरीद प्रक्रिया सम्पन्न 
भई सम्झौिा गने

केन्द्रीय आयोिना 
कायािन्द्ियन इकाई 

जि.आ.का.ई/PMC

Milestone -३:  क्रिद्यालय र 
पमुिकालय भिन पनुतनिमािण गने

६२ क्रिद्यालय र २ 
पमुिकालयको तनमािण 
शरुू भई समग्रमा २५ 
प्रतिशि तनमािण सम्पन्न 
गने

केन्द्रीय आयोिना 
कायािन्द्ियन इकाई 
(जशक्षा)

जि.आ.का.ई/PMC

Milestone -१: तडिाईन, ड्रइइ, 
लागि अनमुान र िोलपत्रको 
कागिाि ियार पाने

क्रिद्यालयको तडिाइन, ड्इङ, लागि 
अनमुान ियार भएको

२० तडिाईन, ड्रइइ, 
लागि अनमुान र 
िोलपत्रको कागिाि 
ियार गने

केन्द्रीय आयोिना 
कायािन्द्ियन इकाई 
(जशक्षा)

रा.प.ुप्रा./जि.आ.का.
ई

Milestone -२: खररद प्रक्रिया 
सम्पन्न गने

खरीद प्रक्रिया सम्पन्न 
भई सम्झौिा गने

केन्द्रीय आयोिना 
कायािन्द्ियन इकाई 
(जशक्षा)

रा.प.ुप्रा./जि.आ.का.
ई

Milestone -३: २० क्रिद्यालय 
भिन पनुतनिमािण गने

तनमािण कायि शरुू भई 
समग्रमा ३५ प्रतिशि 
कायि सम्पन्न गने

केन्द्रीय आयोिना 
कायािन्द्ियन इकाई 
(जशक्षा)

रा.प.ुप्रा./जि.आ.का.
ई

क्रियाकलाप ३३: भारिीय अनदुान 
सहयोगबाट ७ जिल्लामा ६२ क्रिद्यालय िथा 
२ पमुिकालय पनुतनिमािण गने

11.1.2.95

क्रियाकलाप ३४: साउदी फण्डको 
सहयोगमा भकुम्पबाट क्षतिग्रमि २० 
क्रिद्यालयको पनुतनिमािण गने

11.1.2.631

क्रियाकलाप ३१: भकूम्प अति प्रभाक्रिि १४ 
जिल्लामा Disaster Resilience Schools 
Project-DRSP बाट क्रिद्यालय क्रिद्यालय 
सबलीकरण (Retrofit) गने (१५० क्रिद्यालय)

11.1.2.166
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Education_Final

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ १ २ ३ ४ १ २ ३ ४ १ २ ३ ४ ९ १०

बुाँदा नं नीति िथा 
कायििमको 

व्यहोरा

बिेट 
बक्तव्यसाँग 
सम्बजन्द्िि बुाँदा 
नं.

मखु्य क्रियाकलाप LMBIS कोड 
नम्बर

माइलमटोन आिार िर्ि २०७५।०७६को 
अिमथा

आ.ि. २०७६/७७ 
सम्मको लक्ष्य

आ.ि. २०७६/७७ को कायािन्द्ियन समयसाररणी  (7) कायािन्द्ियन गने 
जिम्मेिार तनकाय

सहयोगी 
तनकाय

प्रथम चौमातसक दोस्रो चौमातसक िेस्रो चौमातसक

Milestone -१: तडिाईन, ड्रइइ, 
लागि अनमुान र िोलपत्रको 
कागिाि ियार पाने

पनुतनिमािणको लातग क्याम्पसहरू 
छनोट भएको

तडिाईन, ड्रइइ, लागि 
अनमुान र िोलपत्रको 
कागिाि ियार गने

केन्द्रीय आयोिना 
कायािन्द्ियन इकाई 
(जशक्षा)

तत्र.क्रि.क्रि/परामशिदा
िा

Milestone -२: खररद प्रक्रिया 
सम्पन्न गने

खरीद प्रक्रिया सम्पन्न 
भई सम्झौिा गने

केन्द्रीय आयोिना 
कायािन्द्ियन इकाई 
(जशक्षा)

तत्र.क्रि.क्रि/परामशिदा
िा

Milestone -३: क्याम्पस भिन पनु 
तनमािण गने

१६ ओटा आंतगक 
क्याम्पसहरूको समग्रमा 
१५ प्रतिशि तनमािण 
सम्पन्न गने

केन्द्रीय आयोिना 
कायािन्द्ियन इकाई 
(जशक्षा)

रा.प.ुप्रा./तत्र.क्रि.क्रि/
परामशिदािा

क्रियाकलाप -३६: गि क्रिगि आ.ि. मा 
क्रििरण गररएका भिनहरूको क्रिद्यालय 
व्यिमथापन सतमतिमाफि ि २२६२  क्रिद्यालय 
भिन/ब्लकको पनुतनिमािण गने

11.1.2.6 ९५० क्रिद्यालयको तनमािण सम्पन ्
भएको र 1312 क्रिद्यालयको 
समग्रमा ५० प्रतिशि तनमािण 
सम्पन्न भएको

1312 क्रिद्यालयहरुको 
बााँकी काममध्ये ४0 
प्रतिशि तनमािण कायि 
सम्पन्न गने

क्रिद्यालय व्यिमथापन 
सतमति

जि.आ.का.ई

Milestone -१: क्रिद्यालयहरु 
छनोट/सम्झौिा र क्रि.व्य.स. 
पदातिकारीलाई अतभमखुीकरण गने

१८०६ क्रिद्यालयहरूको 
छनोट/सम्झौिा र 
अतभमखुीकरण गने

क्रिद्यालय व्यिमथापन 
सतमति

जि.आ.का.ई

Milestone -२: क्रिद्यालय भिन 
पनुतनिमािण गने

१८०६ क्रिद्यालयहरूको 
समग्रमा ४० प्रतिशि 
तनमािण सम्पन्न गने

क्रिद्यालय व्यिमथापन 
सतमति

जि.आ.का.ई

क्रियाकलाप -३८: क्रिद्यालय व्यिमथापन 
सतमतिमाफि ि  आ.ि. २०७५/७६ मा शरुू 
भएका १३५० शौचालय भिनको पनुतनिमािण 
गने

11.1.2.9 १३५० शौचालयहरुको २० 
प्रतिशि तनमािण सम्पन्न भएको

१३५० शौचालयहरूको 
तनमािण सम्पन्न गने

क्रिद्यालय व्यिमथापन 
सतमति

जि.आ.का.ई

क्रियाकलाप -३९: क्रिद्यालय व्यिमथापन 
सतमतिमाफि ि आ.ि. २०७६/७७ मा 
१३५० क्रिद्यालयमा शौचालय पनुतनिमािण गने

आ.ि. २०७६/७७ को 
कायििममा प्रमिाि गररएको

१३५० शौचालयहरूको 
छनोट भई समग्रमा ६० 
प्रतिशि तनमािण सम्पन्न 
गने

क्रिद्यालय व्यिमथापन 
सतमति

जि.आ.का.ई

11.1.2.7

क्रियाकलाप  ३५: भकूम्पबाट क्षतिग्रमि 
आक्रिक क्याम्पसहरूको पनुतनिमािण

क्रियाकलाप -३७: आ.ि. २०७६/७७ मा 
नयााँ छनोट हनुे क्रिद्यालहरूमा क्रिद्यालय 
व्यिमथापन सतमतिमाफि ि  १८०६ क्रिद्यालय 
भिन/ब्लकको पनुतनिमािण गने
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Milestone1. ADB को सहयोगमा १२ जिल्लाका १७ 
वटा सडक (३०१ कक.मम.)  सडकको पनुमनमााण तथा 
स्तरोन्नमत सम्पन्न  गने ।

१४ वटा मनमााण सम्पन्न भएका र ३ वटा 
(४८ कक.मी.) सडकको ७५% भौमतक 
प्रगमत भएको

बााँकी २५% मनमााण 
काया सम्पन्न गने

D L P IU -G MA L I CLPIU-GMALI र NRA

Milestone2. नेपाल सरकारको स्रोतवाट संचामलत २४ 
वटा सडक (३४७ कक.मम.) पनुमनमााण  तथा स्तरोन्नमत 
गने

D L P IU -G MA L I CLPIU-GMALI र NRA

2.1. १0 वटा (१८८ कक.मम.) सडक पनुमनमााण  तथा 
स्तरोन्नमत सम्पन्न गने

५०% प्रगमत भएको बााँकी ५०% मनमााण 
काया सम्पन्न गने

D L P IU -G MA L I CLPIU-GMALI र NRA

2.2. 9 वटा (९४ कक.मम.) सडक  सम्पन्न पनुमनमााण  
तथा स्तरोन्नमत ८०% सम्पन्न गने

४०% प्रगमत भएको बााँकी ४०% मनमााण 
काया सम्पन्न गने

D L P IU -G MA L I CLPIU-GMALI र NRA

2.3. 5 वटा ( ६५ कक.मम.)सडक  सम्पन्न पनुमनमााण  
तथा स्तरोन्नमत ६०% सम्पन्न गने

३०% प्रगमत भएको बााँकी 3०% मनमााण 
काया  सम्पन्न गने

D L P IU -G MA L I CLPIU-GMALI र NRA

Milestone3. राकिय पनुमनामााण प्रामिकरण वाट मनमााणािीन 
तथा मनमााण सम्पन्न भएका सडकहरुमा रहेका १० वटा सडक  
पलुको  मनमााण सम्पन्न  गने

D L P IU -G MA L I CLPIU-GMALI र NRA

Milestone3.१. 5 वटा सडक पलुहरुको खररद प्रकृया सम्पन्न 
गने ।

९ वटा सडक पलुहरुको बोलपत्र आव्ह्नान 
भएको ।

खररद प्रकृया सम्पन्न 
गने ।

D L P IU -G MA L I CLPIU-GMALI र NRA

Milestone3.२. 5 वटा सडक पलुहरुको भौमतक प्रगती ३०% 
सम्मन्न गने ।

३० % मनमााण 
सम्पन्न गने ।

D L P IU -G MA L I CLPIU-GMALI र NRA

Milestone3.३. 5 वटा सडक पलुहरुको खररद प्रकृया सम्पन्न 
गने ।

DPR तयारी भैरशेको खररद प्रकृया सम्पन्न 
गने ।

D L P IU -G MA L I CLPIU-GMALI र NRA

Milestone3.४. 5 वटा सडक पलुहरुको भौमतक प्रगती २०% 
सम्मन्न गने ।

२० % मनमााण 
सम्पन्न गने ।

D L P IU -G MA L I CLPIU-GMALI र NRA

Milestone4. नेपाल सरकारको स्रोतवाट प्रस्ताब गररएका   
पाल्पा जिल्लाको १ वटा सडकको (१4 कक.मम.) पनुमनमााण  
तथा स्तरोन्नमत सम्पन्न गने

D L P IU -G MA L I CLPIU-GMALI र NRA

Milestone4.१. खररद प्रककया सम्पन्न गने । खररद प्रकिया सम्पन्न 
गने ।

D L P IU -G MA L I CLPIU-GMALI र NRA

Milestone4.२ ३०% मनमााण काया सम्पन्न गने ।  ३०% मनमााण काया 
सम्पन्न गने ।

D L P IU -G MA L I CLPIU-GMALI र NRA

दोस्रो चौमामसक

आिार वर्ा २०७५।०७६को अवस्था

तेस्रो चौमामसक

१५८ भकूम्पबाट क्षमतग्रष्त 
बााँकी सावािमनक 
संरचनाहरुको 
पनुमनामााण आगामी 
दईु वर्ामभत्र सम्पन्न 
गररनेछ । 
क्षमतग्रस्त खानेपानी 
तथा सडक 
आयोिनाहरु 
आगामी आमथाक 
वर्ामभत्र सम्पन्न 
गररनेछ ।

२११

आ.व. २०७६/७७ 
को लक्ष्य

आ.व. २०७६/७७ को कायाान्वयन समयसाररणी  (7)

11.4.1.1_43

योिना छनौट भएको

कियाकलाप 4०: 
रणनैमतक एवं ग्रामीण 
सडक पनुमनामााण

आमथाक वर्ा 207६/7७ को नीमत तथा कायािम र बिेट कायाान्वयन कायायोिनााः रणनैमतक तथा ग्राममण सडक

प्रथम चौमामसक

बुाँदा नं नीमत तथा 
कायािमको व्ह्यहोरा

मखु्य कियाकलाप कायाान्वयन गने 
जिम्मेवार मनकाय

सहयोगी मनकायLMBIS कोड 
नम्बर

माइलस्टोनबिेट 
बक्तव्ह्यसाँग 
सम्बजन्ित 
बुाँदा नं.
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दोस्रो चौमामसक

आिार वर्ा २०७५।०७६को अवस्था

तेस्रो चौमामसक

आ.व. २०७६/७७ 
को लक्ष्य

आ.व. २०७६/७७ को कायाान्वयन समयसाररणी  (7)

प्रथम चौमामसक

बुाँदा नं नीमत तथा 
कायािमको व्ह्यहोरा

मखु्य कियाकलाप कायाान्वयन गने 
जिम्मेवार मनकाय

सहयोगी मनकायLMBIS कोड 
नम्बर

माइलस्टोनबिेट 
बक्तव्ह्यसाँग 
सम्बजन्ित 
बुाँदा नं.

कियाकलाप ४१ : दोलखा-
मसंगटी सडक पनुमनामााण 
सम्पन्न गने (३४ कक.मम.) 

11.4.7.11 Milestone1. सडक मनमााण सम्पन्न गने ।  कररब ९०% भौमतक प्रगमत भएको । बााँकी 10% काया 
सम्पन्न गने ।

सडक कवभाग, 
आयोिना मनदेशनालय

राकिय पनुमनामााण 
प्रामिकरण, एजशयाली 
कवकास बैंक

कियाकलाप ४२: िाददङ 
गोरखा सडक पनुमनामााण 
सम्पन्न गने (४२ कक.मम.)

11.4.7.11-
11.4.7.22

Milestone1. सडक मनमााण सम्पन्न गने ।  कररब ८०% भौमतक प्रगमत भएको । बााँकी २0% काया 
सम्पन्न गने ।

सडक कवभाग, 
आयोिना मनदेशनालय

राकिय पनुमनामााण 
प्रामिकरण, एजशयाली 
कवकास बैंक

कियाकलाप ४३ : 
पाचखाल मेलम्ची सडक 
पनुमनामााण सम्पन्न गने  
(२३ कक.मम.)

11.4.7.11-
11.4.7.22

Milestone1. सडक मनमााण सम्पन्न गने ।  कररब ६०% भौमतक प्रगमत भएको । बााँकी ४0% काया 
सम्पन्न गने ।

सडक कवभाग, 
आयोिना मनदेशनालय

राकिय पनुमनामााण 
प्रामिकरण, एजशयाली 
कवकास बैंक

१५८ भकूम्पबाट क्षमतग्रष्त 
बााँकी सावािमनक 
संरचनाहरुको 
पनुमनामााण आगामी 
दईु वर्ामभत्र सम्पन्न 
गररनेछ । 
क्षमतग्रस्त खानेपानी 
तथा सडक 
आयोिनाहरु 
आगामी आमथाक 
वर्ामभत्र सम्पन्न 
गररनेछ ।

२११
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Milestone१: गमु्बा विहारहरुको मममत पनुर्नममार्मको लार्ग 
आिश्यक र्नरे्दशिका/ कायमविर्ि तयार गने ।

सम्पन्न भैसकेको C L P IU /D L P IU  G M A L I N R A

Milestone२: २००० िगमविट भन्र्दा कम तथा १०० बर्म 
भन्र्दा कमका गमु्िा विहारहरुको DPR तयार गने ।

DPR तयार भएको DPR Approve गने C L P IU /D L P IU  G M A L I N R A

Milestone३: 2000 िगम विट मार्थका तथा १०० बर्म 
भन्र्दा परुानो 15 िटा गमु्िा विहारहरुको DPR तयार गने ।

५०% गमु्बाहरुको DPR 
तयार भएको

बााँकी ५०% गमु्बाहरुको  
DPR सम्पन्न हनुे

C L P IU /D L P IU  G M A L I N R A

Milestone4. छुट गमु्बाहरुको सभेक्षर्, र्िजाइन, इविमेट 
लगायतका परामिम सेिा

DPR सम्पन्न भई मममत तथा 
पनुर्नममामर् सरुु हनुे

C L P IU /D L P IU  G M A L I N R A

Milestone५: सािमजर्नक खररर्द प्रविया िा गमु्िा व्यिस्थापन 
सर्मर्तसाँग सम्झौता  सम्पन्न गने

18 िटा गमु्िाहरुको 
खररर्द प्रविया  सम्झौता 
सम्पन्न भएको

1279 िटा गमु्बाहरुको 
खररर्द प्रविया सम्झौता गने

C L P IU /D L P IU  G M A L I N R A

Milestone६.: २००० िगमविट भन्र्दा कम तथा १०० बर्म 
भन्र्दा कमका ६३१ िटा गमु्िाहरुको पनुर्नममामर् गने

मोिेल र्िजाइन तयार 
भएको ।

६३१ िटा गमु्बाहरुको 6०% 
पनुर्नमामर् सम्पन्न गने

C L P IU /D L P IU  G M A L I N R A

Milestone७.:२००० िगमविट भन्र्दा कम तथा १०० बर्म 
भन्र्दा परुानो २४२ िटा गमु्िाहरुको पनुर्नममामर् गने

मोिेल र्िजाइन तयार 
भएको ।

२४२ िटा गमु्िाहरुको 5०% 
पनुर्नममामर् गने

C L P IU /D L P IU  G M A L I N R A

Milestone८: 2000 िगम विट मार्थका तथा १०० बर्म 
भन्र्दा परुानो ८ गमु्िाहरुको पनुर्नममामर् गने

र्िजाइन तयार भैरहेको
 ८ िटा गमु्बाहरुको २०% 
पनुर्नमामर् सम्पन्न गने

C L P IU /D L P IU  G M A L I N R A

Milestone९: 2000 िगम विट मार्थका तथा १०० बर्म 
भन्र्दा कमका १४ गमु्िाहरुको पनुर्नममामर् गने

र्िजाइन तयार भैरहेको
 १४ िटा गमु्बाहरुको २०% 
पनुर्नमामर् सम्पन्न गने

C L P IU /D L P IU  G M A L I N R A

Milestone10: अन्य छुट भएका २३+ गमु्िाहरुको 
मममत/पनुर्नममामर् गने

 २३ िटा गमु्बाहरुको 3०% 
मममत÷पनुर्नममामर् सम्पन्न गने

C L P IU /D L P IU  G M A L I N R A

Milestone11: २ र ३ ग्रिेका ३३१ गमु्िाहरुको मममत गने 1% कायम सम्पन्न भएको 100% कायम सम्पन्न गने । C L P IU /D L P IU  G M A L I N R A

Milestone12: ७१ गमु्िाहरुको संरक्षर् गने
ग्रिे १ का ७१ 
गमु्िाहरुको संरक्षर् 
कायम 1% सम्पन्न भएको

100% कायम सम्पन्न गने । C L P IU /D L P IU  G M A L I N R A

Milestone1३. सीप विकास र जनचेतना तार्लम तथा गोष्ठी 
कायमिम

तार्लम तथा गोष्ठी कायमिम 
संचालन हनुे

C L P IU /D L P IU  G M A L I N R A

१५८

आिार िर्म 
२०७५।०७६को 

अिस्था

आ.ि. २०७६/७७ को लक्ष्य आ.ि. २०७६/७७ को कायामन्ियन समयसाररर्ी  (7) कायामन्ियन गने 
शजम्मेिार र्नकाय

यसै िर्म सरुु गररएको 
िरहरा पनुर्नममामर् कायम 
आगामी र्दईुिर्म र्भत्र 
सम्पन्न गररनेछ । 
परुाताशविक 
सम्पर्दाहरुको संरक्षर् 
हनुे गरी पनुर्नममामर्को 
अर्िकािं कायम आगामी 
र्दईुिर्म र्भत्र परुा 
गररनेछ ।

२११ वियाकलाप ४४ : 
भकूम्पिाट क्षर्तग्रस्त 
गमु्िा विहारहरुको 
मममत तथा पनुर्नममामर् 
गने

11.1.3.1_1662

आर्थमक िर्म 207६/7७ को नीर्त तथा कायमिम र बजेट कायामन्ियन कायमयोजनााः गमु्बा

बुाँर्दा नं नीर्त तथा कायमिमको 
व्यहोरा

बजेट 
बक्तव्यसाँग 
सम्बशन्ित बुाँर्दा 
नं.

मखु्य वियाकलाप LMBIS कोि 
नम्बर

माइलस्टोन सहयोगी 
र्नकाय

प्रथम चौमार्सक र्दोस्रो चौमार्सक तेस्रो चौमार्सक
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क्रियाकलाप 45:- क्रिश्व 
सम्पदा क्षेत्र हनमुानढोका 
दरिार पररसरको दशअितार 
पनुननमााण गने

Milestone१: बहिुक्रषाय खररद मार्ा त सञ्चालन 
भएको दशअितार मन्ददरको पनुननमााण काया 
सम्पन्न गने

मानिल्लो पेटीको काया सम्पन्न 
भई मन्ददरको गारो लगाउनका 
लानग काठहरु तयार भईरहेको 
।(४० प्रनतशत काया सम्पन्न)

पनुननामााण काया  
सम्पन्न गने  ।

क्रियाकलाप 46:-क्रिश्व 
सम्पदा क्षेत्र पाटनन्थित 
थिठ राधाकृषण मन्ददर 
पनुननमााण गने

Milestone१: बहिुक्रषाय खररद मार्ा त सञ्चालन 
भएको पाटन थिठँ राधाकृष्ण मन्ददरको 
पनुननमााण काया सम्पन ्गने

पक्रहलो तलाको मलु िामहरुमा 
ब�ुा कँुदने काया सम्पन्न भएको 
। (४० प्रनतशत काया सम्पन्न)

पनुननामााण काया 
सम्पन्न गने  ।

Milestone१: बहिुक्रषाय खररद मार्ा त गने गरी 
पाटन सदुधारान्थित उमामहेश्वर मन्ददरको 
पनुननमााण कायाको खररद प्रकृया परुा गने ।

खररद प्रकृया अगाडी बढेको 
(सूचना प्रकाशन भएको)

खररद प्रकृया परुा गरी 
काया आरम्भ गने

Milestone२: बहिुक्रषाय खररद मार्ा त सञ्चालन 
भएको पाटन सदुधारान्थित उमामहेश्वर मन्ददरको 
पनुननमााण काया सम्पन्न गने

खररद प्रकृया अगाडी बढेको 
(सूचना प्रकाशन भएको)

आ.ि. २०७७/७८ 
मा सम्पन्न गने गरी 
कायालाई ननरदतरता 
ददने ।

Milestone१: केशि  नारायण चोकको संरक्षण 
कायाका लानग खररद प्रकृया शरुु गने ।

जीणा अिथिामा रहेकोले 
कायािममा समािेश गररएको

खररद प्रकृया परुा गने

Milestone२: केशि  नारायण चोकको संरक्षण 
काया सम्पन्न गने ।

जीणा अिथिामा रहेकोले 
कायािममा समािेश गररएको

संरक्षण काया परुा गने 
।

क्रियाकलाप 49: क्रिश्व 
सम्पदा क्षेत्र भक्तपरु दरिार 
थ्िायरमा रहेको 
र्नसदेगको पनुननमााण काया 
गने

Milestone१: र्नसदेगको पनुननमााण काया  
सम्पन्न गने ।

मन्ददरको मखु्य संरचनाको 
काठको १६ िटा िाम राख्न े
काया सम्पन्न भई बाक्रहरी 
संरचनाको ढंुगाको ८ िटा िाम 
र काठको ८ िटा िामको 
कानभिंगको काया भईरहेको (५० 
प्रनतशत काया सम्पन्न)

पनुननामााण काया 
सम्पन्न गने

क्रियाकलाप 47: क्रिश्व 
सम्पदा क्षेत्र पाटन 
सदुधारान्थित उमामहेश्वर 
मन्ददरको पनुननमााण गने

क्रियाकलाप ४8: क्रिश्व 
सम्पदा थिल पाटन दरिार 
पररसरको केशिनारायण 
चोकको संरक्षण काया गने ।

१५८ परुातान्विक 
सम्पदाहरुको 
संरक्षण हनुे गरी 
पनुननामााणको 
अनधकाशं काया 
आगामी दईुिषा 
नभत्र परुा गररनेछ ।

२११  परुातवि 
क्रिभाग

राक्रिय पनुः 
ननमााण 
प्रानधकरण

आनिाक िषा 207६/7७ को नीनत तिा कायािम र बजेट कायाादियन कायायोजनाः परुातवि क्रिभाग

बुदँा 
नं

नीनत तिा 
कायािमको व्यहोरा

बजेट 
बक्तव्यसँग 
सम्बन्दधत 
बुदँा नं.

मखु्य क्रियाकलाप L M B IS  
कोड नम्बर

माइलथटोन आधार िषा २०७५।०७६को 
अिथिा

आ.ि. २०७६/७७ 
को लक्ष्य

आ.ि. २०७६/७७ को कायाादियन समयसाररणी  
(7)

कायाादियन 
गने 

न्जम्मेिार 
ननकाय

सहयोगी 
ननकाय

प्रिम चौमानसक दोस्रो चौमानसक तेस्रो चौमानसक
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बुदँा 
नं

नीनत तिा 
कायािमको व्यहोरा

बजेट 
बक्तव्यसँग 
सम्बन्दधत 
बुदँा नं.

मखु्य क्रियाकलाप L M B IS  
कोड नम्बर

माइलथटोन आधार िषा २०७५।०७६को 
अिथिा

आ.ि. २०७६/७७ 
को लक्ष्य

आ.ि. २०७६/७७ को कायाादियन समयसाररणी  
(7)

कायाादियन 
गने 

न्जम्मेिार 
ननकाय

सहयोगी 
ननकाय

प्रिम चौमानसक दोस्रो चौमानसक तेस्रो चौमानसक

क्रियाकलाप 50: क्रिश्व 
सम्पदा क्षेत्र पाटनको 
कुम्भेश्वर महादेि मन्ददरको 
पनुननमााण काया गने

Milestone१: कुम्भेश्वर महादेि मन्ददरको 
पनुननमााण काया  सम्पन्न गने ।

मन्ददरको एक तलाको काया 
भईरहेको (१५ प्रनतशत काया 
सम्पन्न)

पनुननामााण काया 
सम्पन्न गने

क्रियाकलाप 51: क्रिश्व 
सम्पदा क्षेत्र भक्तपरु दरिार 
थ्िायरमा रहेको ति 
सत्तलको पनुननमााण काया गने

Milestone१:ति सत्तल पनुननमााण काया  
सम्पन्न गने ।

छानामा न् ंगटी लगाउने काया 
शरुु भएको  (75 प्रनतशत काया 
सम्पन्न)

पनुननामााण काया 
सम्पन्न गने

Milestone१: चाँगनुारायण मन्ददर पररसरको 
सत्तलको पश्चमी लङ्गको पनुननमााण काया सञ्चालन 
गने ।

जगको काया शरुु भएको  (15 
प्रनतशत काया सम्पन्न)

४0 प्रनतशत काया 
सम्पन्न गने

Milestone२: चाँगनुारायण मन्ददर पररसरको 
सत्तलको उत्तर र पूिी लङ्ग पनुननमााण काया 
सम्पन्न गने ।

उत्तर र पूिी लङ्गको जीणा सत्तल 
भवकाउने काया सरुु

४० प्रनतशत काया 
सम्पन्न गने

Milestone१: बलम्ब ुपाटी संरक्षण कायाका 
लानग खररद प्रकृया अगाडी बढाउने।

संरक्षण काया शरुु भएको खररद प्रकृया सम्पन्न 
गरी काया आरम्भ गने

Milestone2: बलम्ब ुपाटी संरक्षण कायाका 
सम्पन्न गने ।

  संरक्षण काया शरुु भएको काया सम्पन्न गने

Milestone१: नभमसेन पाटी संरक्षण कायाका 
लानग खररद प्रकृया अगाडी बढाउने।

जीणा अिथिामा रहेकोले 
कायािममा समािेश गररएको

खररद प्रकृया अगाडी 
बढाई काया आरम्भ 
गने

Milestone२: नभमसेन पाटी संरक्षण काया 
सम्पन्न गने।

जीणा अिथिामा रहेकोले 
कायािममा समािेश गररएको

काया सम्पन्न गने

क्रियाकलाप 55: 
काठमाण्डौ जैशी देिलको 
पनुननमााण गने

Milestone१: काठमाण्डौ जैशी देिलको 
पनुननमााण काया सम्पन्न गने

पाँच तहको मानिल्लो पेटीको 
काया सम्पन्न भई मन्ददरको 
पक्रहलो तलाको काया भईरहेको 
। (३५ प्रनतशत काया सम्पन्न)

काया सम्पन्न गने

राक्रिय पनुः 
ननमााण 
प्रानधकरण

क्रियाकलाप 52: क्रिश्व 
सम्पदा क्षेत्र चाँगनुारायण 
मन्ददर पररसरको सत्तल 
पनुननमााण काया गने

क्रियाकलाप 53: क्रिश्व 
सम्पदा क्षेत्र चाँगनुारायण 
को बलम्ब ुपाटीको संरक्षण 
काया गने

क्रियाकलाप 54: क्रिश्व 
सम्पदा क्षेत्र चाँगनुारायण 
को नभमसेन पाटीको संरक्षण 
काया गने

१५८ परुातान्विक 
सम्पदाहरुको 
संरक्षण हनुे गरी 
पनुननामााणको 
अनधकाशं काया 
आगामी दईुिषा 
नभत्र परुा गररनेछ ।

२११ परुातवि 
क्रिभाग
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बुदँा 
नं

नीनत तिा 
कायािमको व्यहोरा

बजेट 
बक्तव्यसँग 
सम्बन्दधत 
बुदँा नं.

मखु्य क्रियाकलाप L M B IS  
कोड नम्बर

माइलथटोन आधार िषा २०७५।०७६को 
अिथिा

आ.ि. २०७६/७७ 
को लक्ष्य

आ.ि. २०७६/७७ को कायाादियन समयसाररणी  
(7)

कायाादियन 
गने 

न्जम्मेिार 
ननकाय

सहयोगी 
ननकाय

प्रिम चौमानसक दोस्रो चौमानसक तेस्रो चौमानसक

Milestone१: पनुननामााण काया संचालनमा 
रहेका ८ िटा सम्पदाको पनुननामााण काया सम्पन्न 
गने ।

हालसम्म ४० प्रनतशत काया 
सम्पन्न भएको

१०० प्रनतशत 
पनुननामााण काया 
सम्पन्न गने

Milestone२: पनुननामााण काया संचालनमा 
रहेका ११ िटा सम्पदाको पनुननामााण कायालाई 
ननरदतरता ददने।

हालसम्म २० प्रनतशत काया 
सम्पन्न भएको

५० प्रनतशत काम 
सम्पन्न गने

Milestone३: ५१ िटा सम्पदाहरुको 
पनुननामााण काया संचालन गने

प्रािनमकताका आधारमा 
कायािम छनौट गररएको

६० प्रनतशत काया 
सम्पन्न गने

Milestone१: पनुननामााण काया संचालनमा 
रहेका 30 िटा सम्पदाको पनुननामााण काया 
सम्पन्न गने ।

हालसम्म ४० प्रनतशत काया 
सम्पन्न भएको

१०० प्रनतशत 
पनुननामााण काया 
सम्पन्न गने

Milestone२: 8 िटा सम्पदाहरुको पनुननामााण 
काया सरुु गने

खररद काया सम्पन्न भएको ५० प्रनतशत काम 
सम्पन्न गने

Milestone3: ३१ िटा सम्पदाहरुको खररद 
काया गरी पनुननामााण काया संचालन गने

प्रािनमकताका आधारमा 
कायािम छनौट गररएको

७० प्रनतशत काम 
सम्पन्न गने

क्रियाकलाप 58: भकूम्प 
कम प्रभाक्रित १७  
न्जल्लाका सम्पदाहरुको 
संरक्षण तिा पनुननमााण काया 
सञ्चालन गने

Milestone१: एन््जम  बैंक तर्ा  समािेश 
भएको २०५ िटा कायािमहरुको (अनत 
प्रभाक्रित  न्जल्लाका छुट  भएका र प्रभाक्रित  
न्जल्ला िक्रपएका) सम्पदाहरु संरक्षण तिा 
पनुननमााणका लानग DPR तयार गरी पेश गने

Dammage Assessment गना बजेट 
माग गररएको

थिीकृत DPR अनसुार 
काया आरम्भ गने

Milestone१: भारत सरकारको नगद 
अनदुानबाट सञ्चालन गने गरी समािेश भएको 
२९ िटा कायािम मध्ये १९ िटाको खररद 
प्रकृया अगाडी बढाईने

19 िटा सम्पदाहरुको  
Dammage Assessment को 
Report  NRA मा थिीकृनतका 
लानग पेश गररएको ।

काया आरम्भ गने

Milestone२: भारत सरकारको नगद 
अनदुानबाट सञ्चालन गने गरी समािेश भएको 
२९ िटा कायािम मध्ये १० िटाको 
Dammage Assessment  गने

१0 िटा सम्पदाहरुको  
Dammage Assessment गनाका 
लानगराक्रिय पनुननमााण प्रानधकरणमा 
बजेट माग गररएको

DPR तयार गरी 
खररद प्रकृया अगाडी 
बढाउने

क्रियाकलाप 60: जापान 
सरकारको श्रोतबाट सञ्चालन हनुे 
गरी समािेश भएको सम्पदाको 
संरक्षण तिा पनुननमााण काया 
आरम्भ गने

Milestone१. जापान सरकारको श्रोत तर्ा को  
२ िटा सम्पदाको खररद प्रकृया सम्पन्न गरी 
काया आरम्भ गने

हनमुानढोका दरिार पररसरको आंगछे र 
पाटन दरिार पररसरको देगतुलेज ु
संरक्षण काया उपभोक्ता सनमनत मार्ा त 
गने गरी सोको प्रकृया अगाडी 
बढाइएको ।

काया आरम्भ गने

२११ क्रियाकलाप 57: 
काठमाण्डौं उपवयकाको ३ 

न्जल्लाका 6९ िटा 
सम्पदाहरुको पनुननामााण गने

 परुातवि 
क्रिभाग

राक्रिय पनुः 
ननमााण 
प्रानधकरण

क्रियाकलाप 56: उपवयका 
बाक्रहरका १३ न्जल्लाका 
७० िटा सम्पदाहरुको 
पनुननामााण गने

१५८ परुातान्विक 
सम्पदाहरुको 
संरक्षण हनुे गरी 
पनुननामााणको 
अनधकाशं काया 
आगामी दईुिषा 
नभत्र परुा गररनेछ ।

१५८ परुातान्विक 
सम्पदाहरुको 
संरक्षण हनुे गरी 
पनुननामााणको 
अनधकाशं काया 
आगामी दईुिषा 
नभत्र परुा गररनेछ ।

 परुातवि 
क्रिभाग

क्रियाकलाप 59: भारत 
सरकारको नगद अनदुानबाट 
सञ्चचालन गने गरी समािेश भएका 
सम्पदाहरुको संरक्षण तिा 
पनुननमााण काया आरम्भ गने

२११ परुातवि 
क्रिभाग



361

DOA

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ १ २ ३ ४ १ २ ३ ४ १ २ ३ ४ ९ १०

बुदँा 
नं

नीनत तिा 
कायािमको व्यहोरा

बजेट 
बक्तव्यसँग 
सम्बन्दधत 
बुदँा नं.

मखु्य क्रियाकलाप L M B IS  
कोड नम्बर

माइलथटोन आधार िषा २०७५।०७६को 
अिथिा

आ.ि. २०७६/७७ 
को लक्ष्य

आ.ि. २०७६/७७ को कायाादियन समयसाररणी  
(7)

कायाादियन 
गने 

न्जम्मेिार 
ननकाय

सहयोगी 
ननकाय

प्रिम चौमानसक दोस्रो चौमानसक तेस्रो चौमानसक

११.४.२२.
७५

Milestone- १ : गहेु्यश्वरी चौघेरा सत्तल, 
क्रकराँतेश्वर सत्तल, सप्तमी सत्तल, राधाकृष्ण पाटी, 
जयिागीश्वरी मन्ददर, चदरक्रिनायक मन्ददर, 
ननिााणेश्वर सत्तल र  : शङ्कराचाया सेतो मन्ददर 
मगृथिली क्षेत्रका न्शिालयहरु समेत ५ िटा 
सत्तल र १३ िटा मन्ददर पनुननमााण काया 
सम्पन्न गने।

औषतमा ४० प्रनतशत काया सम्पन्न 
भएको

१००% पनुननमााण 
काया सम्पन्न भएको 
हनुे । पशपुनत 

क्षेत्र क्रिकास 
कोष

पनुननामाण 
प्रानधकरण
 र 
परुातवि
 क्रिभाग

Milestone-२ : लक्ष्मीनारायण १ सत्तल 
पनुननामाण काया।

परुातवि क्रिभागमा सहमनतका 
लानग पठाइएको ।

परुातवि क्रिभागबाट 
सहमनत प्राप्त गरी 
खरीद प्रक्रिया शरुु 
हनुे । आगामी 
आ.ब.मा सम्पन्न हनुे ।

पशपुनत 
क्षेत्र क्रिकास 
कोष

पनुननामाण 
प्रानधकरण
 र 
परुातवि
 क्रिभाग

Milestone- ३ : बज्रघर,  दगु्धारी पाटी, 
भिुनेश्वरी मन्ददर, नबरभदेश्वर मन्ददर, एकादशरुद 
न्शिालय, चौसट्टी क्षेत्रका न्शिालयहरु, चार 
न्शिालय र सूयाघाट पाटी समेत ३ िटा सत्तल 
र ११ िटा मन्ददर पनुननमााण काया सम्पन्न गने।

जीणा अिथिामा रहेकोले कायािममा 
समािेश गररएको

ड्रइङ्ग नडजाईन काया 
सम्पन्न गरी परुातवि 
क्रिभागमा सहमनतका 
लानग पठाउने  र 
खरीद प्रक्रिया शरुु 
गरी पनुननामााण सरुु 
गने ।

पशपुनत 
क्षेत्र क्रिकास 
कोष

पनुननामाण 
प्रानधकरण
 र 
परुातवि
 क्रिभाग

२११

क्रियाकलाप 61- पशपुनत क्षेत्र 
नभत्रका परुातान्विक सम्पदाहरुको  
पनुननामााणको काया

१५८ परुातान्विक 
सम्पदाहरुको 
संरक्षण हनुे गरी 
पनुननामााणको 
अनधकाशं काया 
आगामी दईुिषा 
नभत्र परुा गररनेछ ।


