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राि0य पुन4नमा6ण 'ािधकरणले १ लाख ७१ हजार ६ सय ७७
घरधनीहBलाई पिहलो DकEताको अनुदान रकम बJकमाफ6 त िवतरण गन6
संघीय मािमला तथा Eथानीय िवकास मPQालय अPतग6त रहेको के PRीय
आयोजना काया6Pवयन इकाईलाई िनदUशन Dदएको छ ।
नेपाल बJकस6 एशोिसयसन, डेभलपमेPट बJकस6 एशोिसयसन र नेपाल
फाइनािPसयल इिPEट]यूसन एशोिसयसनसँग जेठ १४ गते भएको
समझदारी पQ अनुसार 'ािधकरणले के PRीय आयोजना काया6Pवयन
इकाईलाई Eथानीय Eतरमा िजcला िवकास सिमित माफ6 त सेवा
'दायक बJकहBसँग समPवय गरी अनुदान िवतरणको काय6 अिघ बढाउन
िनदUशन Dदएको हो ।
'ािधकरण र तीन वटा बैकस6 एशोिसयसनबीच भएको समझदारीपQ
अनुसार अनुदान रकम िवतरणका लािग 'ािधकरण र ५३ वटा बJकबीच
छु iाछु iै सjझौता भइसके को छ ।
'ािधकरणले िजcला समPवय उपिसिमितलाई Eथानीय आवlयकता
अनुसार बJकहBबाट 'ाm nेQगत िवभाजनको सूचीमा आपसी
समझदारीबाट गािवस तथा नगरपािलकाहB एवं घरधनीहBको
संoयामा आवlयक परे मा समायोजन गन6 समेत गन6 सpे qवEथा गरे को
छ।

'ािधकरण बJक र अनुदान पाउने सूचीमा परे का थप घरधनीको nेQगत
िवभाजन गरी अनुदान रकम िवतरणलाई 'भावकारी बनाउन लागी
परे को छ ।
अनुदान रकम िवतरणका लािग 'ािधकरणले यस अिघ नै संघीय
मािमला तथा Eथानीय िवकास मPQालयमा रहेको के PRीय आयोजना
काया6Pवयन इकाईलाई १२ अब6 ४४ करोड ६८ हजार Bपैयाँ िनकासा
गsरसके को छ । इकाईमाफ6 त िविभन्न िजcला िवकास सिमितहBलाई
गत वैशाख २६ गते रकम िनकासा भइसके को छ ।
संघीय मािमला तथा Eथानीय िवकास मPQालयमा रहेको के PRीय
आयोजना काया6Pवयन इकाईका अनुसार २०७३ साल चैQ २५
गतेसjम अनुदान पाउने सूचीमा परे का ६४ हजार ३ सय २०
घरधनीसँग अनुदान सjझौता भइसके को छ ।
भूकjप अित 'भािवत उपuयका बािहरका ११ िजcलामा ७ लाख १७
हजार ७ सय १८ घरधनीको सभUnण गsरएको िथयो । uयस मvये ५
लाख ३३ हजार ४ सय ५४ घरधनीको नाम अनुदान पाउने सूचीमा
परे को छ छ । nितको मापदwडिभQ नपरे का १ लाख ८४ हजार २ सय
६४ घरधनीको नाम अनुदान पाउनेको सूचीमा समावेश भएको छैन ।

सभUnणका xममा घरको nितलाई १,२,३,४ र ५ तहमा रािखएको
िथयो । घरको धेरै nित भएका ३,४ र ५ तहमा परे काहBलाई माQ
अनुदान पाउने सूचीमा राyे qवEथा छ । nितको १ र २ मा परे का
घरहBको मम6त गरी बz सDकने भएकाले सूचीमा नपरे का {न् ।

पनु6 पनU घरधनीहB नपरे को भएमा गुनासो 'णाली माफ6 त सjबोधन
गsरने qवEथा िमलाइसDकएको छ । हालसjम २८ हजार भPदा बढी
गुनासाहB 'ाm भई छानिवनको xममा रहेका छन् । वाEतिवक भूकjप
पीिडत भएको पाइएमा अनुदान 'ाm गनU घरधनी अनुसारकै सुिवधा
उपल|ध गराउने qवEथा छ ।
अनुदान पाउने सूचीमा नाम नपनु6 पनU घरधनीहBको नाम परे को र झुटा
िववरण पेश गरी अनुदान रकम रकम िलएको पाइएमा 'चिलत कानून
बमोिजम सरकारी बाँक} सरह असुल उपर गनU qवEथा छ ।
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