१२ पस
ु २०७४

प्रेस वक्तव्य

राष्ट्रिय पन
ु र्निर्ािण प्राधिकरण तेस्रो वर्िर्ा प्रवेश

२०७२ साल बैशाख १२ गते गएको ववनाशकारी भक
ू म्पबाट आफ्ना घरबार गर्
ु ाएकालाखौं जनतालाई
र्तनको घर पन
ु र्निर्ािणर्ा सहयोग गनि एवं स्कूल, स्वास््यभवन, परु ाताष्ट्ववक सम्पदा, सरकारी
भवनलगायतका संरचनाहरुकोपन
ु र्निर्ािण गनि स्थापनागररएको राष्ट्रिय पन
ु र्निर्ािण प्राधिकरणले दईु बर्ि परु ा
गरे को छ ।

इर्तहासर्ा रे कर्ि भएका ठूला भक
ू म्पहरु र्ध्येको उक्तववनासकारी भक
ू म्पले ९ हजार भन्दा बढी व्यष्ट्क्तको
र्वृ यु भयो भने यसर्ा परी२३ हजार भन्दा बढी घाइते भए । लाखौं र्नजी घरहरु,हजारौं शैक्षिक संस्था,
स्वास््य संस्था, खानेपानी प्रणाली, सयौं सरकारी भवन, सयौंको संख्यार्ा सााँस्कृर्तक
सम्पदालगायतकासंरचनाध्वस्तभए ।

भक
ू म्पलगत्तै राहततथाउध्दारको िेत्रर्ाउदाहरणीय कार्भयो । राज्य संयन्त्रतथानागररकको तहबाट
र्ात्रनभएर र्छर्ेकीमर्त्ररारिहरु र अन्तरािष्ट्रिय संघसंस्थाहरुबाट पर्न ठूलो सहयोग उपलब्िभयो ।

भक
ू म्पबाट िर्तग्रस्त संरचनाको दीगोर योजनाबद्ि रुपर्ा यथाशीघ्र र्नर्ािण कायि सम्पन्नगनि तथा
भक
ू म्पबाट ववस्थावपतव्यष्ट्क्त र पररवारको पन
ु वािस तथा स्थानान्तरण गने उद्दे श्यले गठन गररएको
राष्ट्रियपन
ु र्निर्ािण प्राधिकरणको स्थापनाहुननै केहह सर्य हढला भयो ।वयससम्बन्िी प्रस्ताववतवविेयक
२०७२ पस
ु १ गते र्ात्रसंसदबाट पाररत भयोेे र पौर् ५ गते रारिपतीबाट प्रर्ाणणकरण भयो । २०७२ पस
ु
१० गते र्न्त्रीपररर्द्को बैठकले सोहीऐनअनस
ु ार प्रर्ख
ु कायिकारी अधिकृत र्नयक्
ु त गरे पर्छ प्राधिकरणको
गठन भयो भने वयसको दईु हदनपर्छ अथाित ् २०७२ पस
ु १२ र्ाऔपचाररक रुपर्ाकायािलय स्थापनागररयो ।
सोहीहदनलाई आधिकाररक रुपर्ाप्राधिकरणको स्थापनाहदवसको रुपर्ार्नाउने र्नणिय गररयो ।

यीअनेकन कहठनाईकाबाबजद
ु पन
ु र्निर्ािण प्राधिकरण गठन भएको दईु वर्िर्ाउवसाहजनककार्भएका छन ् ।
भक
ू म्पप्रभाववत ३१ ष्ट्जल्लार्ापन
ु र्निर्ािण सम्पन्नभएका र हालर्नर्ािणाधिन नीष्ट्ज घर, सरकारी भवन,
शैक्षिक संस्था, सााँस्कृर्तक सम्पदा, स्वास््य संस्था र खानेपानी प्रणालीको त्यांक हे दाि र्नराशहुनप
ु ने
अवस्था छै न ।

अहहले प्राधिकरणको र्ख्
ु य उद्दे श्यभनेको लाखौं भक
ू म्पपीडर्तलाई सरु क्षितआवासउपलब्ि गराउनु नै हो ।
सरकारले उपलब्ि गराउने सहयोगको पहहलो ककस्तामलएर घर र्नर्ािण शरु
ु गरी दोस्रो ककस्तामलने
लाभग्राहीको संख्याउवसाहजनक रुपर्ा बष्ट्ृ ध्दभएको छ र तेस्रो ककस्तामलएर घर र्नर्ािण सम्पन्नगनेको
संख्यापर्न बहढरहे को छ ।

लाखौं नीष्ट्ज घर, हजारौं शैक्षिक संस्था, स्वास््य संस्था, खानेपानी प्रणाली, सयौं सरकारी भवन, सयौंको
संख्यार्ा सााँस्कृर्तक सम्पदालगायत संरचनाको पन
ु र्निर्ािण गने कार्पक्कै पर्न सष्ट्जलो छै न ।
यसप्रकारको ठूलो आकारको पन
ु र्निर्ािण नेपालको इर्तहासर्ै पहहलो हो । कर्तपयले त यसलाई
लाभग्राहीको अग्रसरता र स्वामर्ववर्ा अर्घ बढे कोववश्वकै सबैभन्दा ठूलो आवास पररयोजनापर्नर्ानेका छन ्
।

गएको दईु बर्िको अवधिप्राधिकरणको नीर्तगत, कारि ववधिगत, संरचनागत, कानन
ू ीएवं
व्यवस्थापकीयप्रबन्िमर्लाउने कायिका साथै पन
ू र्निर्ािणका सम्पण
ू ि तयारी एवं शरु
ु आतगदै वववयो ।
अबकाभाववहदनहरुर्ाभने प्राधिकरण पन
ु र्निर्ािणको गर्तलाई तीव्र पाने अवस्थार्ापग
ु ेको छ ।

हालैको स्थानीय चन
ु ावबाट अधिकारसम्पन्न स्थानीयतहको स्थापनाभइसकेको अबस्थार्ास्थानीयतहसंग
सर्न्वयगदै अर्घ बढ्नु पने अबस्था छ । यसले पन
ु र्निर्ािणको गर्तलाई अझतीब्रपाने कुरार्ाशंका छै न ।
सांस्कृर्तक सम्पदाको हकर्ाभने स्थानीयसरकार, परु ातववववद् र स्थानीयसर्द
ु ायको भमु र्काअहर् ्ं हुने
कुरार्ाद्ववबबिा छै न । वयसैले, खबौं रुपैयााँखचि गदै नयााँ नेपालर्नर्ािण गनि सककने यस पन
ु र्निर्ािणकोप्रयास
प्राधिकरणको सकियताबाट र्ात्रै सम्भव छै न । सम्बष्ट्न्ितर्न्त्रालय, स्थानीय सरकार, परु ातववबबद् र
स्थानीय सर्द
ु ायको सर्न्वयकारी प्रयासबाट र्ात्रै यो सम्भव हुनसक्छ ।

घर र्नर्ािण र्ात्रै होइन, जोणखर्यक्
ु त बस्तीका हजारौंलाभग्राहीलाई सरु क्षित स्थानर्ा स्थानान्तरण गनि पर्न
सरकारले शरु
ु गरे को छ । जोणखर्यक्
ु त स्थानर्ा बमसरहे का भक
ू म्पपीडर्तघरपररवारलाई सरु क्षित
स्थानर्ाजग्गाखररद गरी स्थानान्तरण गने कायि शरु
ु भएको छ । साथैएकककृत वस्ती र्नर्ािणका ववधि र
प्रकियाहरु पर्नतयार गरीकायािन्वयनथामलएको छ ।

भौर्तकपव
ू ाििारको पर्ू निनर्ािणका अर्तररक्तलाखौं जनताको आयआजिनकाउपायको खोजीगदै
सर्ाजकामसर्ान्तकृत सर्द
ु ायलाई प्राथमर्कतार्ा राखेर र्तनको जीवनस्तर उकास्ने प्रयासर्ापर्नप्राधिकरण
लाधगपरे को छ ।

प्राधिकरणको कायिकालपााँचवर्िको हो । यसको सरु
ु का केहीअवधिसंगठनर्नर्ािण र नीर्तर्नर्ािण चरण को
रुपर्ा व्यर्तत भयो भने अब प्राधिकरण तीब्र गर्तर्ा अर्घ बढ्ने चरणर्ा प्रवेश गरे को छ।

यो पन
ु र्निर्ािण प्रकियालाई यसअर्घका ववकास दृष्ट्रटकोणर्ा रहे का कर्ीकर्जोरीहरु सच्चाएर नयााँ
नेपालर्नर्ािण गने अवसरको रुपर्ापर्नमलनु पछि । यसर्ा केन्र र स्थानीय सरकार, ववकास साझेदार,
स्थानीय सर्द
ु ाय, सार्ाष्ट्जकअमभयन्ता, संचार संस्था र नागररक सर्ाजको सर्ान सहभाधगता र
सकियताको आबश्यकता छ ।

बाढी पन
ु र्निर्ािण तथापन
ु स्र्थापनाआयोजना

नेपाल सरकारले गतबर्ाियार्र्ागएको बाढीबाट तराईका प्रभाववत िेत्रहरुको पन
ु र्निर्ािणको ष्ट्जम्र्ेवारी पर्न
राष्ट्रिय पन
ु र्निर्ािण प्राधिकरणलाई हदएको सविववहदतै छ । उक्तकायिका लाधगयहीकार्तिक ६ गतेको
र्ष्ट्न्त्रपररर्द् बैठकले ‘बाढी तथा र्ुवान प्रभाववत िेत्रर्ा पन
ु स्र्थापना तथा पन
ु र्निर्ािण गराउने ववर्यको
अध्ययन, नीर्तगत सम्बोिन र पन
ु र्निर्ािणको सर्न्वयगनि राष्ट्रिय पन
ु र्निर्ािण प्राधिकरणमभत्र ववशेर्
इकाईको गठन गने’ र्नणिय गरे को धथयो ।

यस आयोजनाले कायािलय स्थापना गरी आफ्नो कार् शरु
ु गररसकेको छ भने कायिववधिको र्स्यौदा तयार
गरे को छ जुनर्ष्ट्न्त्रपररर्दले पाररत गनप
ुि ने छ । वयसबाहे क आयोजनाले स्थानीय बाढीपीडर्तको अबस्थाको
आाँकलनगदै बाढीप्रभाववत सरोकार पि, स्थानीय सरकार, स्थानीय सर्द
ु ाय र सम्बष्ट्न्ितर्नकायहरुसाँग
सर्न्वयको कार्पर्न शरु
ु गरे को छ ।

यस अवधिर्ाप्रिानर्न्त्री शेरबहादरु दे उवाले राष्ट्रिय योजनाआयोगले तयार पारे को ‘बाढीपर्छको
पन
ु स्र्थापनाआवश्यकताआाँकलन’प्रर्तवेदनपर्न साविजर्नकगनभ
ुि एको छ भने उक्तप्रर्तवेदन एक
कायििर्बीचववकास साझेदारहरु र राष्ट्रिय÷अन्तरािष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरुलाई पर्न प्रस्तत
ु गररएको
छ ।

वव.सं. २०७४ साउनदे णख २७ दे णख ३० र्ाआएको भीर्ण वर्ािपर्छको व्यापक बाढीबाट १८ ष्ट्जल्लार्ा ९०
परु
ु र् र ४४ र्हहला गरी १३४ को ज्यानगएको धथयो । प्रारष्ट्म्भकत्यांकअनस
ु ार ४० हजारभन्दा बढी घरहरु
पण
ू ि िर्तग्रस्त भएकाधथएभने एक लाख ५० हजारभन्दा बढी घरहरुर्ािर्तपग
ु ेको धथयो । यस्तै, ८ लाख ६६
हजार ९९३ परु
ु र् र आठ लाख २१ हजार ४८० र्हहला गरी १७लाखजनाप्रभाववतभएकाधथए । ववस्तत
ृ
अध्ययनपर्छ भने यो संख्यार्ा केही थपघट हुन सक्नेछ ।

राष्ट्रिय पन
ु र्निर्ािण प्राधिकरण
मसंहदरवार, काठर्ाण्र्ौं ।

