
ननिजजी आववास पपनिननिररवारणरवा कवाठरवाण्डडडौं नजल्लवाकको 
अवस्थवाथ

रनिकोहर नघिनररर
उप सनचिव 

रवानषषष रय पपनिननिररवारण पषरवानधिकरण



भभकम्प पषरभवानवत करतषर र कवाठरवाण्डडथ 

•  ननेपपाल सरकपारलने अतति पपरभपातविति र पपरभपातविति गररी द दई सममहमपा ३२ तजिल्लपालपाई 
बपाबाँडनेकको छ ।

•  पपरदनेश ननं ३ कको कपाठमपाण्डड नं तजिल्लपा अतति पपरभपातविति १४ तजिल्लपाहरु मध्यने १ मपा 
पछर्छ ।

        भमकमप पपरततिरकोधरी स दरतकति सनंरचनपा तनमपार्छण गरड नं ।समयमम प दनतनर्छमपार्छणकको
   कपायर्छ समपनन गरड नं ।



आववास अनिपदवानि पषरवाप्त गनिर लवाभगषरवाहजीहरुकको पनहचिवानिथ

•  भनेतरतफिकने शन मकोडनेलबपाट कपाठमपाण्डड नं तजिल्लपामपा कने नदपररीय तिथ्यपानंक तविभपागबपाट  सविर्वेकण गतरयको ।

•  सविर्वेकणकपा लपातग भमकमप पश्चपाति तजिल्लपा पपरशपासन कपायपार्छलयलने तवितभनन स्थपानरीय तनकपायबपाट रपाहति 
रकम बपाबाँडनेकपा र कतिरी भएकको भतन तनविनेदन तदएकपा घरहरुकको समचरी तियपार गतरयको ।

•  यसररी तियपार गतरएकको समतचकको आधपारमपा पपरत्यनेक घरमपा प दगरी ईतनजितनयर र सपामपातजिक 
पतरचपालकसतहतिकको टकोलरीबपाट ट्यपाबलनेट मपाफिर्छ ति तविविरण सनंकलन गतरएकको । 

        भमकमप पपरततिरकोधरी स दरतकति सनंरचनपा तनमपार्छण गरड नं ।समयमम प दनतनर्छमपार्छणकको
   कपायर्छ समपनन गरड नं ।



लवाभगषरवाहजीहरुकको छनिडषथ

• तिथ्यपानंकबपाट विमकतल्पक विपासकको व्यविस्थपा नभएकपाहरुकको छनडट 

  घर पमणर्छ कतिरी भएकको हदन दपनर्वे

  ननेपपालभर अककोर्छ कद नम घर नभएकको 

        भमकमप पपरततिरकोधरी स दरतकति सनंरचनपा तनमपार्छण गरड नं ।समयमम प दनतनर्छमपार्छणकको
   कपायर्छ समपनन गरड नं ।



लवाभगषरवाहजीकको सडौंख्यवाथ

तस. ननं. महपानगरपपातलकपा/ नगरपपातलकपा प दनतनर्छमपार्छण अनददपान 
लपाभगपरपाहरी

पपरविलरीकरण 
लपाभगपरपाहरी जिममपा

१ कपाठमपाण्डड नं महपानगरपपातलकपा ७१९२ ७५ ७२६७
२ तिपारकने श्विर नगरपपातलकपा ५९६९ ५७ ६०२६
३ शनंखरपाप दर नगरपपातलकपा ५८७५ ६५ ५९४०
४ चनदपरपातगररी नगरपपातलकपा ५४६५ १०९ ५५७४
५ नपागपाजिदर्छन नगरपपातलकपा ४१४५ ६९ ४२१४
६ दतकणकपालरी नगरपपातलकपा ३७७० २४ ३७९४

७
कपागनेश्विररी मनहरपा नगरपपातलकपा ३३९८ ६० ३४५८

८ गकोकणर्वेश्विर नगरपपातलकपा २८४१ १० २८५१
९ करीततिर्छप दर नगरपपातलकपा २८६३ ४४ २९०७

१० बदढपानरीलकण्ठ नगरपपातलकपा २६४३ १५ २६५८
११ टकोखपा नगरपपातलकपा १६३९ ४७ १६८६

जिममपा ४५६२० ५७५ ४६१९५

        भमकमप पपरततिरकोधरी स दरतकति सनंरचनपा तनमपार्छण गरड नं ।समयमम प दनतनर्छमपार्छणकको
   कपायर्छ समपनन गरड नं ।



लवाभगषरवाहजीकको नकनसरथ

        भमकमप पपरततिरकोधरी स दरतकति सनंरचनपा तनमपार्छण गरड नं ।समयमम प दनतनर्छमपार्छणकको
   कपायर्छ समपनन गरड नं ।



ननिजजी आववास पपनिननिररवारणकको अवस्थवाथ

कप ल लवाभगषरवाहजी अनिपदवानि सडौंझडतवा
सम्पन्नि

अनिपदवानि सडौंझडतवा हपनि 
निसकर कवा

४५,८०० ३९,९७०
(८७ %)

५,८३०
(१३ %)

        भमकमप पपरततिरकोधरी स दरतकति सनंरचनपा तनमपार्छण गरड नं ।समयमम प दनतनर्छमपार्छणकको
   कपायर्छ समपनन गरड नं ।



अनिपदवानि सडौंझडतवाकको अवस्थवाथ
नस. निडौं. रहवानिगरपवानलकवा/ 

निगरपवानलकवा
पपनिननिररवारण अनिपदवानि 

लवाभगषरवाहजी
अनिपदवानि सडौंझडतवा 
भएकको सडौंख्यवा

अनिपदवानि सडौंझडतवा हपनि 
निसरकवाकको सडौंख्यवा

अनिपदवानि सडौंझडतवा हपनि 
निसकर कको पषरनतशत

१
कपाठमपाण्डड नं महपानगरपपातलकपा ७१९२ ५८१० १३८२ १९

२ तिपारकने श्विर नगरपपातलकपा ५९६९ ४९४८ १०२१ १७
३ शनंखरपाप दर नगरपपातलकपा ५८७५ ५४४५ ४३० ७
४ चनदपरपातगररी नगरपपातलकपा ५४६५ ४६७१ ७९४ १५
५ नपागपाजिदर्छन नगरपपातलकपा ४१४५ ३९८६ १५९ ४

६
दतकणकपालरी नगरपपातलकपा ३७७० ३४६४ ३०६ ८

७
कपागनेश्विररी मनहरपा नगरपपातलकपा ३३९८ ३१३३ २६५ ८

८ गकोकणर्वेश्विर नगरपपातलकपा २८४१ २४०५ ४३६ १५
९ करीततिर्छप दर नगरपपातलकपा २८६३ २४६२ ४०१ १४

१०
बदढपानरीलकण्ठ नगरपपातलकपा २६४३ २०४८ ५९५ २३

११ टकोखपा नगरपपातलकपा १६३९ १५९८ ४१ ३
जिममपा ४५८०० ३९९७० ५८३० १३

कपाठमपाण्डड नं र तिपारकने श्विरमपा 
हजिपार भनदपा बढरीकको अनददपान 
सनंझडतिपा हदन सकने कको छमन ।

कररीब १३ पपरततिशति 
लपाभगपरपाहरीकको 

अनददपान सनंझडतिपा हदन 
सकने कको छमन ।

        भमकमप पपरततिरकोधरी स दरतकति सनंरचनपा तनमपार्छण गरड नं ।समयमम प दनतनर्छमपार्छणकको
   कपायर्छ समपनन गरड नं ।



अनिपदवानि सडौंझडतवाथ

• अनददपान सनंझडतिपा हदन नसक्नदकपा कपारणहरु कने  कने  हदनप सको पतहल्यपाउन जिरुररी छ ।

• पतहल्यपाईएकपा कपारणहरुकको समपाधपान सनंभवि भए समम स्थपानरीय तनकपायबपाट नभए 
रपातषटपरय प दनतनर्छमपार्छण पपरपातधकरणसबाँगकको समनवियमपा समपाधपान गररी सनंझडतिपा गन दर्छ पछर्छ 
।

• पपरविलरीकरण लपाभगपरपाहरीहरुकको सनंझडतिपा भमरहनेकको छमन। ५७५ मध्यने हपालसमम जिममपा 
९७ जिनपाकको मपातिपर सनंझडतिपा भएकको छ ।

        भमकमप पपरततिरकोधरी स दरतकति सनंरचनपा तनमपार्छण गरड नं ।समयमम प दनतनर्छमपार्छणकको
   कपायर्छ समपनन गरड नं ।



घिर ननिरवारणकको अवस्थवाथ

• जिममपा लपाभगपरपाहरी सनंख्यपायाः ४५८००

• पतहलको तकस्तिपा ब दझननेकको सनंख्यपायाः ३९९५१

• घर तनमपार्छण शदरु गरनेकपाकको सनंख्यपायाः १०६५८ 

•  घर तनमपार्छण समपनन गरनेकपाकको सनंख्यपायाः ५४०७

•  घर तनमपार्छण शदरु गरनेकपाकको पपरततिशतियाः २७ पपरततिशति (अनददपान सनंझडतिपा भएकपाकको)
२४ पपरततिशति (कद ल लपाभगपरपाहरी सनंख्यपाकको)

तिपारकने श्विरमपा सबमभनदपा बढरी र 
दतकणकपालरीमपा सबमभनदपा कम घर 
तनमपार्छण शदरु भएकको दनेतखनछ ।

        भमकमप पपरततिरकोधरी स दरतकति सनंरचनपा तनमपार्छण गरड नं ।समयमम प दनतनर्छमपार्छणकको
   कपायर्छ समपनन गरड नं ।



अनिपदवानिकको नकस्तवा नवतरणकको अवस्थवाथ

जिममपा लपाभगपरपाहरी

अनददपान सनंझडतिपा 

पतहलको तकस्तिपा

दकोसपरको तकस्तिपा

तिनेसपरको तकस्तिपा
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तकस्तिपा तवितिरणकको अविस्थपा

        भमकमप पपरततिरकोधरी स दरतकति सनंरचनपा तनमपार्छण गरड नं ।समयमम प दनतनर्छमपार्छणकको
   कपायर्छ समपनन गरड नं ।



गपनिवासको दतवार  र सपनिपववाईथ

•  कद ल दतिपार्छयाः ११,२९६

• सबमभनदपा बढरी तिपारकने श्विर नगरपपातलकपामपा (२,३०७) र सबमभनदपा कम टकोखपा 
नगरपपातलकपामपा (३५१) दतिपार्छ भएकको तथयको ।

• कने नदपरमपा स दन दविपाई गररी ३,३०० लपाई लपाभगपरपाहरीमपा तसफिपातरश गतरयको ।

• ४,९५५ छदट तिथपा प दनयाः जिपाबाँच सविर्वेकणमपा पठपाईएकको तथयको । २,६७७ स्थपानरीय 
स्तिरबपाट समपाधपान गनर्वे खपालकपा तथए ।

        भमकमप पपरततिरकोधरी स दरतकति सनंरचनपा तनमपार्छण गरड नं ।समयमम प दनतनर्छमपार्छणकको
   कपायर्छ समपनन गरड नं ।



•  २०७४ सपाउन कपातरर्छकमपा खटपाईएकको पपरपातवितधक टकोलरीबपाट ३,५४७ जिनपा 
ग दनपासकोकतिपार्छकको तविविरण सनंकलन गतरएकको तथयको ।

•  यस तविविरणबपाट हपालम रपातषटपरय प दनतनर्छमपार्छण पपरपातधकरणलने यस तिथ्यपानंककको तविश्लनेषण 
गररी ७०६ जिनपालपाई प दनतनर्छमपार्छण अनददपान लपाभगपरपाहरी र १५९ जिनपालपाई पपरविलरीकरण 
लपाभगपरपाहरीमपा तसफिपातरश गतरएकको छ ।

• २०७४ मनंतसर मसपानति समममपा २,६३८ थप ग दनपासको दतिपार्छ भएकको छ । यसकको 
तविश्लनेषण हदबाँदम छ ।

गपनिवासको दतवार  र सपनिपववाईथ

        भमकमप पपरततिरकोधरी स दरतकति सनंरचनपा तनमपार्छण गरड नं ।समयमम प दनतनर्छमपार्छणकको
   कपायर्छ समपनन गरड नं ।



जकोनखिररवा रहरकवा वगरहरुकको सडौंख्यवाथ
• रपातषटपरय प दनतनर्छमपार्छण पपरपातधकरणलने ४ विटपा सममहमपा बपाबाँडरी जिकोतखममपा रहनेकपा विगर्छहरुकको 

पतहचपान गरनेकको छ ।

•  नपाविपालक विपा नपाविपातलकपा घरममलरी भएककोयाः ५
•  अपपागनंतिपा भएकपायाः १२
•  विवदयाः ५५५
•  एकल मतहलपायाः ७७७
•  कद ल जिकोतखममपा रहनेकपायाः १३७९
•  यस्तिपा भमकमप तपडरीतिहरुकपा लपातग रपाप दपपरपालने तविशनेष व्यविस्थपा गदर्दै छ ।

        भमकमप पपरततिरकोधरी स दरतकति सनंरचनपा तनमपार्छण गरड नं ।समयमम प दनतनर्छमपार्छणकको
   कपायर्छ समपनन गरड नं ।



अबकको नजम्ररववारजीथ

• आगपामरी आतथर्छक विषर्छ २०७५/७६ सममपा तनजिरी आविपास प दनतनर्छमपार्छणकको कपाम सक्नने ननेपपाल सरकपारलने नरीतति 
तलएकपालने सबम स्थपानरीय तिहहरुलने तविशनेष पहलकपा सपाथ यसतिफिर्छ  पपरयत्नतशल हदन द पनर्वे छ ।

•  तनजिरी आविपास प दनतनर्छमपार्छणकपा लपागरी आगपामरी तदनमपा तलन द पनर्वे रणनरीततिकको बपारनेमपा सहमतिरी कपायम गररी अगपाडरी 
बढड नं ।

        भमकमप पपरततिरकोधरी स दरतकति सनंरचनपा तनमपार्छण गरड नं ।समयमम प दनतनर्छमपार्छणकको
   कपायर्छ समपनन गरड नं ।



धिन्यववाद ।

        भमकमप पपरततिरकोधरी स दरतकति सनंरचनपा तनमपार्छण गरड नं ।समयमम प दनतनर्छमपार्छणकको
   कपायर्छ समपनन गरड नं ।
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