
पुनर्निर्मिणलमई र्िब्रिमदिन प्रमधिकरणले जमरी गरय्ो २८ बुुँिेघोषणम पत्र 

भूकम्प पश्चमिको पुनर्निर्मिण कमयिलमई िीव्रिम दिने उद्िेश्यले आयोजजि स्थमनीय िहकम 
जनप्रर्िर्नधिहरु र अन्य सरोकमरवमलमहरुसुँग मर्र्ि २०७४।०७।१७ र्म आयोजजिअन्िर्क्रि यम कमयिरर् 
िेहमय बर्ोजजर्कम २८ बूुँिे घोषणमपत्र जमरी गिै सम्पन्न भएको छ । 

प्रमधिकरणले गनुिपने कमयिहरु 

१. स्थानीय स्तरमा खटिने प्राविधिकहरुको तलब भत्ता स्थानीय तहम ैपगु्ने व्यिस्था गने। 
२.  भौगोललक रुपले जोखखमयकु्त रहेका बस्तीहरुको वििरण स्थानीय तहमा उपलब्ि गराउने। 
३.  प्राधिकरणका जजल्ला सधििालयहरुमा ररक्त दरिन्दी पररपरू्त ि गने। 
४. पनुर्निमािणमा सलंग्न उत्कृष्ि कायिसम्पादन गने कमििारीहरु र स्थानीय तहलाई परुस्कारको व्यिस्था 

गने। 
५.एकीकृत िस्ती विकासका लाधग स्थानीय तहले प्राधिकरणसँग लागत साझेदारी गने। एकीकृत िस्ती 

विकास कायिक्रमको सयंोजकत्ि स्थानीय तहका प्रमखुले गने। 
६. कुन ै लाभग्राहीले विद्यमान स्थानमा घर नबनाई सम्बजन्ित जोडिएको जजल्लाकोगाउँपाललका 

/नगरपाललकालभत्र ैिा जोडिएको गाउँपाललका /नगरपाललकामा आिास बनाउन िाहेमा मात्र अनदुानको 
रकम प्राप्त गनि सक्ने गरी अनदुान कायिविधिमा सशंोिन गने। 

 

बैंकले गनुिपने कमयिहरु 

७.बङै्कहरुले आिधिक रुपमा प्राप्त गरेको िेक प्राप्त गरेको २ कायि टदनलभत्र सम्बजन्ित लाभग्राहीको 
खातामा रकम जम्मा हुने अिस्था सरु्नजचित गने। 

८.भकूम्प वपडितलाई बङै्कहरुबाि प्रबाह हुने सहुललयतपणूि कजाितथा सामटुहक जमानी िा धितो जमानीमा 
र्नव्यािजी ऋण प्रबाह गने कायिलाई तीव्रता टदन र प्रक्रक्रयालाई िुस्त बनाउन तथा आगामी असार 
मसान्त सम्मको लाधग यस सम्बन्िी गनुासा सनु्न फोकल प्िाइन्िको व्यिस्था गनि नेपाल राष्र 
बैंकलाई अनरुोि गने । 

९.नयाँ गाउँपाललका/नगरपाललकाहरुमा बङै्कहरुले शाखा विस्तार गने र त्यसरी खोललएका शाखामा 
नजजकका लाभग्राहीहरुको बैंक खाता रान्सफर गरी नजजकैको बङै्क खाताबाि रकम भकु्तानीको 
व्यिस्था लमलाउन नेपाल राष्र बैंकलाई अनरुोि गने । 



१०.कर्तपय बङै्कका शाखाहरुले दोस्रो तथा तसे्रो क्रकस्ताको भकु्तानीमा लाभग्राहीसँग कलमसन माग गरेको 
जानकारीमा आएको हँुदा आिास अनदुान िापतको रकममा कुन ै कलमशन नललन सब ै िैंकहरुलाई 
पररपत्र गनि नेपाल राष्र बैंकलाई अनरुोि गने । 

स्थमनीय िहले गनुिपने कमयिहरु 

११.भकूम्पपीडितको नक्साका लाधग स्थानीय तहले नक्सापासको दस्तरु नललने। नक्सा पासको प्रकृया 
स्थानीय तहकै इजन्जर्नयरहरुबािै गराउने र भकूम्पपीडितहरुलाई थप दार्यत्ि बढ्ने अिस्थाको अन्त्य 
गने। लाभग्राहीले स्िीकृत ढाँिाका नक्सा छनौि गरेको अिस्थामा ३ टदन लभत्र र नयाँ डिजाइन गनुि 
परेको अिस्थामा ७ कायि टदन लभत्र स्थानीय तहल ेनक्सा पासको प्रकृया सम्पन्न गररटदने।नक्शा पास 
गदाि भकूम्प प्रर्तरोिी हुने गरी राजष्रय भिन सटंहता पालना गने कुरा सरु्नजचित गने । 

१२.भकूम्पप्रभावित व्यजक्तहरुको र्नजी आिास पनुर्निमािणका लाधग आिचयक ढुङ्गा, धगट्िी, बालिुाको 
आपरू्त ि सहज बनाउनका स्थानीय तहको भौगोललक क्षेत्र लभत्र ै सामग्री उपलब्ि हुने भएमा मापदण्ि 
बनाई सामग्री उपलब्ि गराउने। पनुर्निमािण प्रयोजनका लाधग आिचयक सामग्रीआपरू्त ि गदाि र्नमािण 
सामग्रीको दररेि समेत स्थानीय तहले तोक्ने।आफ्नो भौगोललक क्षेत्रमा र्नमािण सामग्री उपलब्ि 
नभएमा नजजकको स्थानीय तहसँग समन्िय गरी सहुललयत दररेिमा आपतूी व्यिस्था लमलाउने । 

१३.काठको आपतूी सहज बनाउनको लाधग स्थानीय तहले न ै Portable Saw Mill राख्न े व्यिस्थापन 
लमलाउन।े  

१४.र्नमािणकमी ताललमको लाधग व्यजक्त छनौि गने कायि अर्निायि रुपमा स्थानीय तहबािै  गने र उही 
ताललमका लाधग एउिै व्यजक्त नदोहोररने कुरा सरु्नजचित गने। हालसम्म ताललम प्राप्त जनशजक्तको 
वििरण सटहतको िाइरेक्िरी प्राधिकरणले तयार गरी स्थानीय तहमा पठाउने र साििजर्नक समेत गने। 
प्राधिकरण र जजल्ला कायािन्ियन इकाईहरुले ताललमका लाधग आिचयक प्रलशक्षक लगायतका प्रािधिक 
जनशजक्त उपलब्ि गराउने।स्थनीय रुपमा ताललमप्राप्त जनशक्तीको रोष्िर तयार गने । 

१५.नक्सा पास नगरी र्नमािण गररसक्रकएका घरहरुको हकमा प्राविधिकहरुले भकूम्प प्रर्तरोिी भए नभएको 
एक्रकन गरी भकूम्प प्रर्तरोिीभएको भए नक्सा पासको प्रकृया परुा गररटदने र नभएको भए रेरोक्रफि िा 
प्राविधिकले तोके बमोजजमको सिुार गररसकेपर्छ नक्सा पासको प्रकृया स्थानीय तहले परुा गररटदने। 

१६.प्राधिकरण र विषयगत मन्त्रालयसँग त्रीपक्षीय सम्झौता गरी पररयोजना सञ्िालन गने गरैसरकारी 
ससं्थाहरुले स्थानीय तहसँग समन्िय गरी कायिक्रम कायािन्ियन गने। प्राधिकरणले गसैससँग सम्झौता 
गदाि स्थानीय तहको लसफाररसलाई आिार ललने। गसैसको कायिको अनगुमन स्थानीय तहल ेसमेत गने। 

१७.गनुासो व्यिस्थापन कायिविधि बमोजजम यस अगाि ै प्राधिकरणको केन्रीय िािाबेसमा वििरण 
आइसकेका गनुासोहरु बाहेक सब ैगनुासो स्थानीय तहले न ैसम्बोिन गने। 



१८.यथेष्ि विद्याथी नभएका विद्यालयहरु पनुर्निमािण गनुि अगाि ैगालभने प्रकृयामा जान स्थानीय तहल े
लसफाररस गने र त्यसरी गालभसकेपर्छ बनाउन ुपने विद्यालय मात्र पनुर्निमािण गनि लशक्षा मन्त्रालय 
अन्तगितको केन्रीय आयोजना कायािन्ियन इकाईमा लसफाररश गरी पठाउने। 

१९.राजष्रय प्रादेलशक तथा रणनरै्तक सिकहरु बाहेकको हकमा Right of Way  र्निािरण गने अधिकार 
स्थानीय तहले न ैप्रयोग गने। 

२०.स्थानीय स्तरमा आिचयक र्नमािण सामग्रीहरुको इन्भेन्री तयार गरी डिपो स्थापना गनि िा एकमषु्ि 
खररदमा सहजीकरण तथा ढुिानी व्यिस्थापनमा सहयोग गने। 

२१.स्थानीय तहमा खटिएका प्राविधिक कमििारीहरुको लाधग कायािलय व्यिस्थापन स्थानीय तहले अर्निायि 
रुपमा गने तथा आिासको लाधग सहजीकरण गने । 

२२.यस अगाि ै आिास पनुर्निमािण गररसकेका लाभग्राहीहरुको हकमा स्थानीय तहमा खटिएका 
प्राविधिकहरुलेसझुाि टदए बमोजजम सिुार गरेका घरहरुका लाधग क्रकस्ता भकु्तानीको व्यिस्था लमलाउने। 

२३.पनुर्निमािण सम्बन्िी व्यिस्थापन सिूना प्रणाली स्थानीय तहसम्म विस्तार गने। 
२४. प्रत्येक स्थानीय तहमा पनुर्निमािण सम्बन्िी कामको लाधग एक जना फोकल पसिनको व्यिस्था गने 

। 
ववषयगि र्न्त्रमलयहरुलेगनुिपने कमयिहरु 

२५.भकूम्प प्रभावित व्यजक्त/पररिारलाई आिास पनुर्निमािण प्रयोजनाथि काठको आपरू्त िमा कुन ै समस्या 
नहुने अिस्था बन तथा भसूरंक्षण मन्त्रालयले सरु्नजचित गने गरी विद्यमान कायिविधिमा सशंोिन 
गने। त्यसो गदाि भकूम्प प्रभावित पररिारकै आफ्न ैस्िालमत्िको काठ अन्य जजल्लामा रहेको अिस्थामा 
र आफन्तमाफि त आपरू्त ि हुन सक्ने अिस्थामा अन्तरजजल्ला काठको ओसारपसारमा अिरोि नहुने 
व्यिस्था लमलाउने । 

२६.शहरी विकास मन्त्रालय केन्रीय आयोजना कायािन्ियन इकाईले िकैजल्पक र्नमािण सामग्रीहरुको 
लसफाररस गने। 

२७.र्नमािणका लाधग पानीको समस्या भएका क्षते्रमा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले समािानका 
उपायहरु अिलम्बन गने। 

२८. प्राधिकरणलाई पनुर्निमािणको कायिमा सहजीकरण गनि, सल्लाह सझुाि टदन र स्थानीय तहलाई 
प्रोत्साहन गनि प्राधिकरण र स्थानीय तहका महासघंहरुबीि र्नरन्तर समन्िय कायम गने ।  


