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प्रयोग गररएकाम सिंक्षिप्त रूपहरू (Abbreviations)
NRA

= National Reconstruction Authority

रा.प.
ु प्रा.

= राष्ट्रिय पि
ु नििर्ािण प्राधिकरण

MoFALD = Ministry of Federal Affairs & Local Development
MoUD = Ministry of Urban Development
DLPIU

= District Level Project Implementation Unit

CLPIU

= Central Level Project Implementation Unit

DCCS

= District Coordination Committee Secretariat

DPC

= Dam Proof Course

GESI

= Gender Equality and Social Inclusion

PDRF

= Post Disaster Recovery Framework

को. िे. नि. का. = कोष तथा िेखा नियन्रक कायाििय

र्नजी आवमस पन
ु र्निर्मिण (सम्झौतम, अनद
ु मन ववतरण, प्रमववधधक
र्नरीिण, सहुसलयत ऋण)
१.

लमभग्रमहीको सच
ू ीर्म परे पर्ि रमहत वमपतको रकर् भक्
ु तमनी गने सम्र्को

प्रकृयम के ि जमनकमरी पमउँ ।
उत्तर: राष्ट्रिय पि
ु नििर्ािण प्राधिकरणबाट पव
ू ि नििािररत र्ापदण्डको आिारर्ा
सम्भाव्य िाभग्राहीको

सच
ू ीर्ा सर्ावेश भैसके पनि स्थािीय तह र वैंकर्ा

पठाइएको वववरण बर्ोष्ट्जर्का व्यष्ट्ततहरुिे िागररकताको प्रनतलिवप, िािपज
ू ाि
फोटो तथा सभे निस्सा िगायतका वववरण पष्ट्ु रट हुिे कागजात संिग्ि गरी
सम्बष्ट्न्ित वडार्ा सम्झौता गिुि पिि । वडा कायािियिे सम्झौताको एक प्रनत
िाभग्राहीिाई ददई एक प्रनत सम्बष्ट्न्ित गाउँ पालिका वा िगरपालिका कायािियर्ा
र एकप्रनत संघीय र्ालर्िा तथा स्थािीय ववकास र्न्राियको ष्ट्जल्िा ष्ट्स्थत
आयोजिा कायािन्वयि इकाई (MoFALD/DLPIU) र्ा वडाको लसफाररश पर सदहत
पठाउिु पदिि । त्यहाँबाट आवश्यक अलभिेख लभडाई भत
ु तािीका िाधग सोही
ष्ट्जल्िाको कोष तथा िेखा नियन्रक कायािियर्ा पठाउिे व्यवस्था रहे को र
को.िे.नि.का बाट सम्बष्ट्न्ित िाभग्राहीको बैंक खातार्ा जािे गरी चेक जारी
गररिे र सो चेक MoFALD-DLPIU िे सम्बष्ट्न्ित बैङ्कर्ा भत
ु तािीका िाधग
पठाउिे

व्यवस्था

लर्िाइएको

ि

।व्यष्ट्तत

सम्झौताको

कागज

िागररकताको

प्रनतलिपी लिएर बैंकर्ा सोझै सम्पकि गरी बैंक र्ाफित भत
ु तािी लिि सतिे
व्यवस्था रहे को ि ।
२. लमभग्रमहीको नमर्मवलीर्म नमर् सर्मवेश ि अनद
ु मन सम्झौतम गनि के गनप
ुि लमि
?
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उत्तर: सम्वष्ट्न्ित वडा कायािियर्ा सवेक्षणको निस्सा, िागररकता, िािपज
ू ाि एवं
िािपज
ू ाि िभएको जग्गार्ा बसोबास गरे को भए र्च
ु ल्
ु का एवं स्थािीय तहको
लसफाररश (सरकारी, साविजनिक एवं बिक्षेरको जग्गार्ा बाहे क)

र फोटो लिएर

जािह
ु ोस ् र सम्झौता गिह
ुि ोस ् ।
३. अनद
ु मन सम्झौतम भयो, अब अनद
ु मनको पहहलो ककस्तम प्रमप्त गनि के गनप
ुि लमि
?
उत्तर: सम्झौताको कागज र िागररकतासदहत सम्वष्ट्न्ित बैंकर्ा जािह
ु ोस ् र
पदहिो ककस्ता बापतको 50,000 अिद
ु ाि प्राप्त गिह
ुि ोस ् ।यदद िागररकता तथा
अिद
ु ाि सम्झौतार्ा उष्ट्ल्िखखत वववरण र िाभग्राही सच
ू ीर्ा रहे को वववरणर्ा
फरक परे को अवस्थार्ा

वा िाभग्राहीको सच
ू ीर्ा िार् भएको

भन्दा लभन्ि

व्यष्ट्ततिे हकवािाको रुपर्ा रकर् प्राप्त गिै पिे अवस्था भएर्ा वववरण
सच्याउि सम्बष्ट्न्ित वडा कायािियर्ा सम्पकि राख्नुहोस ्।वडा कायिियिे LMBS र्ा
सि
ु ार िगरे सम्र् रकर् प्राप्त िहुिे बँद
ु ा त्यसका िाधग NRA र्ा DLPIU

र्ाफित

पठाउिे व्यवस्था लर्िाउिु पिे ि ।
४. सम्झौतम भएको समर्मन्यतयम कर्त सर्यर्म पहहलो ककस्तम भक्
ु तमनी हुन्ि ?
सर्यर्म भक्
ु तमनी नभएर्म कुनै गन
ु मसो गने ठमउँ ि कक ?
उत्तर: सार्ान्यतया सम्झौता भई ष्ट्जल्िा आयोजिा कायािन्वयि इकाई, संघीय
र्ालर्िा तथा स्थािीय ववकास र्न्राियर्ा पठाएको एक हप्तालभर पदहिो
ककस्ता भत
ु तािी भई सति । यदद िाभग्राहीिाई सर्यर्ा सेवा पाएको र्हसश
ु
िभएर्ा राष्ट्रिय पि
ु नििर्ािण प्राधिकरणको पैसा ििाग्िे (Toll Free) फोि िं.
1660-01-72000 र 9801572111 र्ा आफ्िो व्यष्ट्ततगत वववरण सदहत

2

गुिासो दटपाउिु भएर्ा सम्बष्ट्न्ित ष्ट्जल्िार्ा के कारणिे ढीिाइ भएको हो बझ
ु ी
जािकारी गराउिे व्यवस्था रहे को ि ।
५. पहहलो ककस्तम भक्
ु तमनी सलई घर पन
ु र्निर्मिणको कमयि शरु
ु भई जगवन्धन

(DPC) भन्दम र्मधथ पधु गसकेको अवस्थमर्म दोश्रो ककस्तम सलन के गनुि पिि ?
उत्तर: सम्बष्ट्न्ित वडार्ा गई निरीक्षण फारार् भरी लिखखत निवेदि ददई वा
सम्पकि राखी प्राववधिक खटाई पठाउि अिरु ोि गिुि पदिि । त्यहाँबाट प्राववधिकिे
निरीक्षण

गरी

उतत

वववरण

GPS र Tablet र्ाफित

MOUD-DLPIU र्ा

प्रर्ाखणकरणका िाधग पठाउिेिि ् । MOUD-DLPIU िे व्यवस्थापककय सच
ू िा
प्रणािी (MIS) र्ा अलभिेख अद्यावधिक गरी दोश्रो ककस्ता भत
ु तािीको िाधग
लसफाररश सदहत DLPIU, MoFALD र्ा पठाउिु पिि

। त्यहाँबाट अलभिेख

अद्यावधिक

नियन्रक

गरी

भत
ु तािीका

िागी कोष तथा

िेखा

कायािियर्ा

लसफाररश गरी पठाइिे व्यवस्था रहे को ि । को.िे.नि.का. िे यथाशीघ्र उतत
रकर्

सम्बष्ट्न्ित

िाभग्राहीको

खाता

रहे को

बैँकर्ा

जािे

गरी

चेक

जम्र्ा

गररददन्ि ।
६. रमष्ट्रिय पन
ु र्निर्मिण प्रमधधकरण वम अन्य कुनै सरकमरी र्नकमयबमट प्रमववधधक

खहटनु

अर्घनै

सहयोगर्म

भक
ू म्प

बनमइएकम

प्रर्तरोधी

घरहरुले

र्मपदण्ड

दोश्रो/तेश्रो

बर्ोष्ट्जर्
ककस्तम

रकर्

व्यष्ट्क्तगत
पमउन

प्रमववधधक
सक्िन

वम

सक्दै नन ् ?
उत्तर: स्थािीय तहर्ा खदटएका प्राववधिक/इष्ट्न्जनियर, सहरी ववकास तथा भवि
डडलभजि कायािियबाट खदटएका इष्ट्न्जनियरहरुिे िाभग्राहीको घरको निरीक्षण गरी
र्ापदण्ड बर्ोष्ट्जर् बिेका घरको एकैपटक ३ वटै ककस्तासम्र् पनि लसफाररश
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भएर्ा भत
ु तािी पाउि सककन्ि । यसो गदाि घरको भक
ू म्प प्रनतरोिी र्ापदण्ड
भिे परू ा भएको हुिु पिि ।
७. समर्मन्यतयम र्नजी आवमस पन
ु र्निर्मिणकम लमधग दोश्रो र तेश्रो ककस्तम पमउने

अवस्थम के के हुन्ि र ककस्तम रकर् कर्त कर्त रहे को ि ?
उत्तर: सार्ान्यतया िाभग्राहीको सच
ू ीर्ा परे पनि भएको सम्झौता बर्ोष्ट्जर् पदहिो
ककस्ता वापतको रकर् रु पचास हजार पाइन्ि । दोश्रो ककस्ता पाउिका िाधग
भक
ू म्प प्रनतरोिी ढाँचार्ा घरको जगवन्िि (DPC) वा वपढीीँको तहर्ा पग
ु ेको
कार् प्रर्ाखणत भएपनि रु १,५०,०००।- पाइन्ि भिे तेश्रो ककस्ताका िाधग घरको
िािा िाउिे तहसम्र् पग
ु ेको कार् प्रर्ाखणत भएपनि बाँकी रकर् रु १,००,०००।पाइन्ि । कार्को प्रर्ाखणकरणका िाधग सम्बष्ट्न्ित वडार्ा पि
ु नििर्ािण प्राधिकरण
वा

शहरी

ववकास

तथा

भवि

डडलभजि

कायािियबाट

खदटएका

प्राववधिक,

सम्बष्ट्न्ित ष्ट्जल्िाको सहरी ववकास तथा भवि डडलभजि कायाििय, राष्ट्रिय
पि
ु निर्ािण प्राधिकरणको ष्ट्जल्िाष्ट्स्थत ष्ट्जल्िा सर्न्वय सलर्नतको सधचवाियर्ा
सम्पकि राख्नु पदिि ।
८. कुनै लमभग्रमहीले व्यष्ट्क्तगत घर र्नर्मिण वमपत पमउने ३ ककस्तम रकर् र्ध्ये

प्रथर्

ककस्तम

रकर्

सलएपर्ि

आफ्नो

घरमयसी

पररष्ट्स्थर्त

वम

अन्य

कुनै

कमरणबमट उक्त रकर् कितमि गनि चमहे र्म सम्बष्ट्न्धत कमयमिलयले के गनप
ुि िि ?
उत्तर: यसको िाधग सम्बष्ट्न्ित ष्ट्जल्िा सर्न्वय सलर्नतको कायािियर्ा सम्पकि
राख्नु पिि । उतत कायािियिे जि
ु आ.व. र्ा उतत रकर् लिएको हो सोही
आ.व.र्ा भए जुि शीषिकबाट रकर् लिएको हो, त्यही शीषिकको खचि घटाई
फाटवारी/आधथिक वववरण सर्ायोजि गिप
ुि िि । एक आ.व. र्ा लिएको रकर्
अको आ.व. र्ा कफताि गिप
ुि िे भएर्ा राजस्व शीषिक िं. १५११२ बेरुजु खातार्ा
4

जम्र्ा गिप
ुि िि । (थप जािकारीका िाधग श्री राष्ट्रिय पि
ु नििर्ािण प्राधिकरणको
प.सं. ६२७ DCCS/2073/74/MOF लर्नत ०७४/३/११ को पररपर हे िह
ुि ोिा) ।

रमष्ट्रिय पुनर्निर्मिण प्रमधधकरण सँग पहुाँच
९. रमष्ट्रिय पन
ु र्निर्मिण प्रमधधकरण तििकम इष्ट्न्जर्नयरहरुलमई सम्पकि गनि ष्ट्जल्लम

सर्न्वय ससर्र्तको सधचवमलय कुन कुन ष्ट्जल्लमर्म रहे कम िन ् र र्तनको िोन
नम्बर कसरी थमहम पमउने होलम ?
उत्तर: हािसम्र् २२ वटा ष्ट्जल्िार्ा प्राधिकरणका ष्ट्जल्िा सर्न्वय सलर्नतको
सधचवािय स्थापिा भएका िि ् । त्यी कायाििय प्रर्ख
ु हरुको िम्बर निम्िािस
ु ार
रहे को

ि

।

उहाहरुसँग

सम्पकि

गरी

आ-आफ्िो

स्थािीय

तहर्ा

खदटिे

इष्ट्न्जनियरहरुको िार् र फोि िं. थाहा पाउि सककन्ि ।
लस.ि. ष्ट्जल्िा

कायाििय प्रर्ख
ु

सम्पकि िं.

१

काठर्ाण्डौ

श्री प्रेर् प्रसाद नघलर्रे

014262792

२

िलितपरु

श्री गोर्ा दे वी ढकाि पौडेि

015544379

३

भततपरु

लशवरार् गेिाि

9851221570

४

रसव
ु ा

श्री कृरणकान्त उपाध्याय

010540079

५

िव
ु ाकोट

श्री वेद प्रसाद गौडेि

010561865

६

िादीङ्ग

श्री रववचन्र पष्ट्जजयार

9851236046

७

लसन्िप
ु ाल्चोक

श्री रुर वहादरु र्ल्ि

011620268

8

ओखिढुंगा

श्री यव
ु राज खरे ि

037520350

9

दोिखा

श्री सागर आचायि

9854045832
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10

काभ्रेपिाजचोक

श्री ध्रव
ु प्रसाद गैँडा

01491007

11

गोरखा

श्री लशव पौडेि

9856043637

12

लसन्िि
ु ी

श्री बासद
ु े व हुर्ागाई

047520844

13

र्कवािपरु

श्री परु पराज अधिकारी

057422293

14

रार्ेिाप

श्री ऋषीराज आचायि

९८५४०४३२१२

15

सोिख
ु म्
ु बु

श्री र्रु ारी वस्ती

९८५११६१५७०

16

धचतवि

राजेन्र काकी

056523962

17

ििकुटा

भरत कुर्ार थापा

026520760

18

स्याङ्जा

प्रवीण ढकाि

९८५६०३५१४४

19

गुल्र्ी

श्री रार् आलशष दास

079520917

20

िर्जुङ

श्री केशवप्रसाद दाहाि

९७४३००३४३९

21

तिहुँ

धचरन्जीवी रािा

९८४१९५९८९१

22

बागिङ्
ु ग

भव
ु िेश्वर िालर्िािे

९८४१३२७६३१

१०. र्ैले प्रमधधकरणको ष्ट्जल्लम सधचवमलयर्म इष्ट्न्जर्नयरलमई र्ेरो घर र्नरीिणकम

लमधग बोलमएको लमर्ो सर्य व्यर्तत भै सक्यो तर अहहलेसम्र् आएकम िै नन ् र
प्रमववधधकसँग घर र्नरीिण गने िमरमर् सककएकमले पर्ि िमरमर् भएपर्ि आउिु
भन्िन ् । के गने होलम ?
उत्तर: घर निरीक्षणका िाधग फारार् िभएको कारणबाट ढीिाई गिि पाइदै ि ।
यदद

िाभग्राहीिे

अिरु ोि

गदाि

पनि

अटे र

गरी

घर

निरीक्षणर्ा

िखदटए

प्राववधिकको बारे र्ा राष्ट्रिय पि
ु नििर्ािण प्राधिकरणको पैसा ििाग्िे िम्बर 166001-72000 र 9801572111 र्ा गुिासो दटपाउिु होिा । २०७४ र्ंलसरदे खख
पि
ु नििर्ािणका

िाधग

खदटएका

इष्ट्न्जनियरहरु
6

सम्वष्ट्न्ित

गाउँ पालिका

वा

िगरपालिकाको कायािियको प्रत्यक्ष सप
ु रीवेक्षणर्ा रहिे व्यवस्था लर्िाइएको हुँदा
यसखािे सर्स्या आइन्दा िपिे ववश्वास लिइएको ि ।

गुनमसो सम्वोधन
११.

र्ेरो नमर् भक
ू म्प प्रभमववतको लमभग्रमहीको सच
ू ीर्म सर्मवेश हुनु पनेर्म

नभएकमले पन
ु सर्मवेश गरी पमउँ भनी गुनमसो दतमि गरमएको धथएँ । हमलसम्र्
पर्न कुनै जवमि पमउन सककएन, के गनप
ुि ने होलम ?
उत्तर: िाभग्राहीको सच
ू ीर्ा पिे र्ापदण्ड परू ा भएता पनि िपरे का प्रभाववत
पीडडतहरुको

गि
ु ासो

सम्बोििका

िाधग

एकपटकका

िाधग

प्राववधिकहरुिाई

सम्बष्ट्न्ित ष्ट्जल्िार्ै पठाई वववरण संकिि गररएको धथयो। सो क्रर्र्ा गुिासो
दताि गिि िुटे का पीडडत वा पि
ु नििर्ािण सम्वन्िी जुिसक
ु ै ववषयर्ा िाभग्राहीको
पि
ु नििर्ािण अवधिभर आिार प्रर्ाण संिग्ि गरी सम्वष्ट्न्ित वडा कायािियर्ा
निवेदि ददि सतिे व्यवस्था पि
ु नििर्ािण सम्वन्िी गि
ु ासो व्यवस्थापि कायिववधि,
२०७४ िे गरे को ि । सबै ियाँ गुिासोहरु अब वडा कायािियर्ा दताि गराउिु
पिि ।
१२. व्यष्ट्क्तगत आवमस र्नर्मिणको अनद
ु मन ववतरण सम्बन्धी कुनै सर्य सीर्म

तोककएको ि ? सो सर्य ससर्मसभत्र अनद
ु मनको रकर् नपमएर्म पर्ि पमइन्ि वम
पमइदै न ?
उत्तर:२०७२ बैसाख १२ गतेको वविाशकारी भक
ू म्प र त्यसपनिका परकम्पहरुबाट
क्षनत

पग
ु ेका

३१

ष्ट्जल्िाहरुका

भक
ू म्पपीडडत
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निजी

घरििी

िाभग्राहीिे

दे हायबर्ोष्ट्जर्को सर्य सीर्ालभर पि
ु नििर्ािण कायििाई सम्पन्ि गिे गरी कायि
वववरण र सर्य तालिका यस प्रकार तोककएको ि ।
क्र.स.
१

बबषय
अिद
ु ाि

सम्झौता

गरी

सर्य सीर्ा

प्रथर्

ककस्ता

प्राप्त

सर्य अवधि
२

२०७३ पौष र्सान्तसम्र् प्रथर् ककस्ता प्राप्त गिे २०७४

५

२०७४

चैर

र्सान्तलभर

प्रथर्

ककस्ता

प्राप्त

िाभग्राहीिे दोश्रो ककस्ता लिई सतिे सर्य अवधि

चैर

र्सान्तलभर

२०७४ पौष र्सान्तलभर प्रथर् ककस्ता प्राप्त गिे २०७५
िाभग्राहीिे दोश्रो ककस्ता लिई सतिे सर्य अवधि

पौष

र्सान्तलभर

२०७४ असार र्सान्तलभर प्रथर् ककस्ता प्राप्त गिे २०७४
िाभग्राहीिे दोश्रो ककस्ता लिई सतिे सर्य अवधि

४

कानतिक

र्सान्तलभर

िाभग्राहीिे दोश्रो ककस्ता लिई सतिे सर्य अवधि
३

गिे २०७४

जेरठ

र्सान्तलभर
गिे २०७५

असार

र्सान्तलभर

सर्य सीर्ालभरै पि
ु नििर्ािणको प्रकृया प्रारम्भ गरी पि
ु नििर्ािण कायिर्ा सहयोग
परु ्
याउिु हुि सबैर्ा अिरु ोि गररन्ि ।
१३. भक
ू म्पपीडडतहरुको आवमस पन
ु र्निर्मिणकम लमधग अनद
ु मनबमट नपग
ु हुने रकर्

ऋण पमउन सककन्ि ? सककन्ि भने त्यी कर्त प्रकमरकम िन ्? जमनकमरी पमउन
सककन्ि कक ?
उत्तर: यसरी प्राप्त हुिे ऋण २ प्रकारबाट पाउि सककन्ि :
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तीि िाख निव्यािजी ऋण लिि बन्दै गरे को घर धितोर्ा राखी पाउि सककन्ि ।
सो को िाधग अथि र्न्राियिे रारि बैँक र प्राधिकरणको सर्न्वयर्ा कायिववधि
सर्ेत जारी गरे को ि ।
अको प्रकारको सहुलियत पण
ू ि ऋण काठर्ाण्डौँ उपत्यका बादहर रु १५,००,०००।–
सम्र् र काठर्ाण्डौँ उपत्यकार्ा रु २५,००,०००।– सम्र् तोककएका बैँकहरुबाट
तोककएको प्रकृया परू ा गरी धितोर्ा उपिब्ि हुिेि । िाभग्राहीिे २ प्रनतशत
व्याजर्ार सम्बष्ट्न्ित बैँकर्ा नतिुि पदिि । यी कार्हरु िेपाि रारि बैंकको
निदे शिर्ा वाखणज्य तथा ववकास बैंकहरु र्ाफित हुिेि ।
१४. र्ैले भक
ू म्पबमट प्रभमववत भएपर्ि ब्लक/कमठ/िस आहद प्रयोग गरी घर

बनमउने ववचमर गरे को िु । यस्तम समर्ग्री प्रयोग गरी घर बनमउदम अनद
ु मन
पमइन्ि कक

पमइदै न ?

उत्तर: स्थािीयरुपर्ा प्रयोग हुिे र बजारर्ा उपिब्ि जुिसक
ु ै निर्ािण सार्ग्री
प्रयोग गरे र पनि घर बिाउि सककन्ि । तर यसरी बिेको घर भक
ू म्प प्रनतरोिी
सर्ेत हुिु पदि ि र यस्ता भक
ू म्प प्रनतरोिी घर अिद
ु ाि पाउि योग्य र्ानिन्िि ्।
अझ ववस्तत
रुपर्ा सम्बष्ट्न्ित गाँउपालिका/िगरपालिका/वडार्ा प्राधिकरणका
ृ
ष्ट्जल्िा सधचवाियबाट खदटएका इष्ट्न्जनियरिाई सम्पकि राखी ववस्तत
रुपर्ा
ृ
बझ्
ु ि सककन्ि ।

१५. भक
ू म्पबमट िर्तग्रस्त घर बनमउन अनद
ु मन प्रमप्त भएपर्ि अन्यत्र बनमउन

सर्ल्ि कक सर्ल्दै न ?
उत्तर: भक
ू म्प प्रभाववत उतत ष्ट्जल्िाको जि
ु सक
ु ै ठाउँ र्ा पनि बिाउि सककन्ि ।
तर िाभग्राहीका िाउँ र्ा जग्गा रहे को र त्यो जग्गा भौगोलिक दहसाविे सरु क्षक्षत
9

हुिप
ु िि

।

त्यसो

गदाि

भक
ू म्पपीडडतकै

िाउँ र्ा

जग्गा

भएको

हुिु

पिि

।

जोखखर्यत
ु त वस्तीका िाभग्राहीिे भक
ू म्प प्रभाववत सीर्ािा जोडडएका निर्ेकी
ष्ट्जल्िालभर आफ्िो जग्गा भएर्ा घर बिाउि पाउिे ब्यवस्था ि।
१६. पन
ु र्निर्मिण सम्बन्धी गुनमसो कहमँ कहमँ गनि पमइन्ि ?
उत्तर: पि
ु नििर्ािण सम्बन्िर्ा गुिासो गिुि पदाि भक
ू म्पबाट प्रभाववत व्यष्ट्तत
वसोवास गरे को गाउँ पालिका वा िगरपालिकाका वडा कायािियर्ा दताि गिुि पिि ।
गि
ु ासाहरु

राष्ट्रिय

सधचवािय

र

पि
ु नििर्ािण

राष्ट्रिय

प्राधिकरणका

पि
ु नििर्ािण

ष्ट्जल्िा

सर्न्वय

प्राधिकरण, लसंहदरवारर्ा

सर्ेत

सलर्नतको
दताि

गिि

सककन्ि ।
१७. गुनमसो दतमि गदमि सिंलग्न गनप
ुि ने कमगजमत / व्यहोरम के के हुन ् ?
उत्तर: गि
ु ासोकताििे गि
ु ासो गदाि कुि आिार र प्रर्ाण अिस
ु ार कुि सवु विा
प्राप्त गिि खोजेको हो त्यो स्परट गरी प्रर्ाण कागजातसदहत "पि
ु नििर्ािण
सम्बन्िी

गुिासो

व्यवस्थापि

कायिववधि, २०७४

को

अिस
ु च
ू ी

१

बर्ोष्ट्जर्को

फारार्र्ा वववरण भरी पेश गिुि पदिि ।

जग्गम व्यवस्थमपन र बस्ती स्थमनमन्तरण
१८. भक
ू म्पबमट प्रभमववत र्ेरो घर गुठीको नमउँ र्म रहे को जग्गमर्म धथयो । हमल
व्यष्ट्क्तगत आवमस अनद
ु मनकम लमधग घर बनमउने जग्गमको लमलपज
ू मि आवश्यक
पने भनी र्ेरो नमर् लमभग्रमहीको सच
ू ीर्म नपदमि सर्स्यम परे को ि । के गने
होलम ?
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उत्तर: साविजनिक, सरकारी र वि क्षेरको जग्गा बाहे क ववलभन्ि ककलसर्का गुठी,
बबताि र गठ
ु ी अधििस्थ जग्गा, र्ोही िागेको जग्गा, स्वबासी, बेनिस्सा, गाउँ ब्िक,
कोदािी, आंकडा, बबटौरर, उखडा, सर्ेतका जग्गार्ा बसोबास भई घर क्षनत भएका
िाभग्राहीका हकर्ा निज बसोबासीसँग घरबास भएको जग्गाको भोग सम्बन्िी
कुिै निस्सा, रलसद वा पज
ू ी भए सो को निस्सा रलसद वा पज
ू ीको आिारर्ा
स्थािीय तहिे गररददएको लसफाररश र त्यस्तो निस्सा रलसद वा पज
ू ी िभएको
अवस्थार्ा सोही व्यहोराको लसफाररश एवं क्षनतग्रस्त घरबास भएको जग्गाका
कष्ट्म्तर्ा दईु जिा संधियारहरुिे घरबास भएको जग्गाको भोगचिि गरे को हो
भिी गररददएको सजिलर्ि र्च
ु ल्
ु काका आिारर्ा त्यस्ता घरििी िाभग्राहीसँग घर
निर्ािण अिद
ु ाि सम्झौता गिि सककिेि।
प्रर्ाणको

रुपर्ा

लिइिे

िै ि

।सो

तर यस्तो सम्झौतािाई जग्गा दतािको

जग्गा

दताि

गिे

यथेरट

प्रर्ाण

भएर्ा

भक
ू म्पपीडडत िाभग्राही घडेरी जग्गा दताि गिि र्ािपोत कायािियर्ा सम्पकि गिि
सतिेिि ् ।
१९. जग्गम ववहीन वपडीतहरुलमई जग्गम खरीदकम लमधग २ लमख कसले र कुन

आधमरर्म उपलब्ध गरमउि ?
उत्तर: प्राधिकरणको ष्ट्जल्िा सर्न्वय सलर्नतको सधचवाियिे साविजनिक, सरकारी
र वि क्षेरको जग्गार्ा बसोवास गिे भक
ू म्पपीडडत एवं जोखखर्यत
ु त वस्तीका
िाभग्राहीिाई

िाभग्राहीको निवेदि र स्थािीय तहको िेपाि राज्यभर आफ्िो र

आफ्िो एकासगोिको पररवारलभर बसोवास योग्य जग्गा िभएको
जायज दे खखएर्ा उतत रकर् उपिब्ि गराउिे व्यवस्था ि ।
२०. एकीकृत बस्ती ववकमस भनेको के हो ?
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लसफाररश

उत्तर: िररएर रहे का घरपररवारहरु एकीकृतरुपर्ा बसोवास गिे गरी सहर्त
भएर्ा त्यस्तो स्थािर्ा आवश्यक पिे भौनतक पव
ू ाििारहरु तोककएको र्ापदण्ड
बर्ोष्ट्जर् उपिब्ि गराई एकककृत वस्तीिाई प्रोत्साहि गिे िीनत रहे को ि। यस
सम्वन्िर्ा एकीकृत वस्ती ववकास सम्वन्िी र्ापदण्ड तयार भइ रहे को ि ।
जोखखर्यत
ु त वस्तीका िाभग्राहीिे िेपाि राज्यभर बसोबास योग्य जग्गा िभएर्ा
पाउिे रकर्बाट पनि एकककृत बस्तीर्ा बसोबास गिि सतिेिि ् ।
२१.एकीकृत वस्तीर्म कस्तम कस्तम पररवमरहरुले वसोवमस गनि पमउने िन ् ?

उत्तर: भक
ू म्प प्रभाववत ष्ट्जल्िाहरु लभरका भक
ू म्प प्रभाववत िाभग्राही एवं अन्य
जो सक
ु ै िे पनि एकीकृत वस्ती ववकासर्ा वसोवास गिि पाउिे िि ् । यस्तो
एकीकृत वस्ती ववकास निजी जग्गार्ा गिप
ुि िे हुन्ि ।
२२.एकीकृत वस्ती ववकमसकम लमधग आवश्यक पने कमगजमत के के हुन ?

उत्तर:

एकीकृत

वस्ती

ववकासका

िाधग

निम्िािस
ु ारका

कागजात

आवश्यक

पदि िि ् । ती हुि ् :
- एकीकृत वस्ती ववकास गररिे ककत्ता खल्
ु िे कागजात ।
- एकीकृत वस्तीर्ा पिे ककत्ताका जग्गा ििीहरुको िागररकता एवं िािपज
ू ािको
प्रनतलिवप।
- एकीकृत वस्ती ववकास योजिा (ितसा सर्ेतको) ।
- उतत योजिार्ा सरोकारवािाहरुको सहर्नत र उतत प्रस्तावर्ा स्थािीय तहको
सहर्नत एवं लसफाररश ।
- हाि वस्ती ववकास भई रहे को क्षेरर्ा जग्गा िपिे व्यष्ट्तत वा पररवार सर्ेत
आउिे भए त्यसको वववरण ।
- कष्ट्म्तर्ा १० घर पररवार हुिु पिे ।
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- आधथिक एवं कायािन्वयि प्रस्ताव सर्ेत हुिु पिे ।
- उपभोतता सहभाधगताको योजिा ।

लैङ्धगक सर्मनतम तथम समर्मष्ट्जक सर्मवेशीकरण र ष्ट्जववकोपमजिन
२३. लैंधगक सर्मनतम र समर्मष्ट्जक सर्मवेशीकरण (लैससमस-GESI) सम्बन्धर्म
रमष्ट्रिय पन
ु र्निर्मिण प्रमधधकरणले हमलसम्र् गरे कम कमयि के के हुन ् ?
उत्तर:राष्ट्रिय पि
ु नििर्ािण प्राधिकरणको केष्ट्न्रय संरचिा अन्तगित िीनत, अिग
ु र्ि,
सर्न्वय तथा सार्ाष्ट्जक ववकास र्हाशाखालभर आयआजिि प्रवद्ििि, िैँङ्
ं धगक
सर्ािता तथा सार्ाष्ट्जक सर्ावेशीकरण शाखा रहे को ि । िैँङ्
ं धगक सर्ािता
तथा

सार्ाष्ट्जक

सर्ावेशीकरण (GESI)

सम्बन्िँी

कायिहरुिाई

प्रभावकारी

कायािन्वयिका िाधग यसै र्हाशाखाका सहसधचव संयोजक हुिे गरी एक उपसलर्नत गठि गररएको ि ।
२४.भक
ू म्पपर्िको

पन
ु र्निर्मिणको

क्रर्र्म

अपमङ्ग,

र्हहलम,

सीर्मन्तीकृत

र

जोखखर्पण
ू ि अवस्थमर्म रहे कम सर्द
ु मयलमई सम्वोधन गनि लैंङ्धगक सर्मनतम र
समर्मष्ट्जक सर्मवेशीकरण सम्बन्धी कमनन
ू ी प्रमवधमन तथम व्यवस्थमहरु के िन ् ?
उत्तर: िैँङ्
ं धगक सर्ािता तथा सार्ाष्ट्जक सर्ावेशीकरण उत्तरदायी पि
ु र्स्थापिा,
पि
को
ु िािभ तथा पि
ु नििर्ािणको पररकल्पिािाई साकार पाििका िाधग ववपद् पश्चात््
पि
ं धगक
ु िािभ कायिढाँचािे राष्ट्रिय पि
ु नििर्ािण प्राधिकरणर्ा श्रोत सम्पन्ि िैँङ्
सर्ािता तथा सार्ाष्ट्जक सर्ावेशीकरण इकाई गठिको लसफाररश गरे अिस
ु ार
िैँङ्
ं धगक सर्ािता तथा सार्ाष्ट्जक सर्ावेशीकरण (GESI) अविारणािाई संगठि
संरचिार्ा सर्ावेश गरे को ि।


पि
ु नििर्ािणर्ा बािश्रर्को प्रयोग गिि िपाउिे व्यवस्था गररएको ि ।
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राष्ट्रिय पि
ु नििर्ािण प्राधिकरण वा अन्तगितका निकायबाट संचािि हुिे

तालिर् कायिक्रर्हरुर्ा उपिव्ि भएसम्र् न्यँूितर् २० प्रनतशत सहभागी र्दहिा
हुिप
ु िे व्यवस्था गररएको ि ।


पि
ु नििर्ािण सम्वन्िँी िीनत, कािँूि, कायिववधििाई िैंधगकर्ैरी

कायिकारी

सलर्नतका

सदस्यज्यँूको

संयोजकत्वर्ा

कायिदि

गठि

बिाउि

गरी

कार्

अगाडड वढाइएको ि ।


साविजनिक पव
ू ाििारहरु अपाङ्गर्ैरी बिाउिु पिे प्राविािहरु राखखएको ि।



भौगोलिक

दहसाबिे

असरु क्षक्षत

स्थािर्ा

बसोबास

गरे का

भक
ू म्प

प्रभाववतहरुिाई प्रनत पररवार रु २ िाख सम्र् जग्गा खरीदका िाधग उपिब्ि
गराइिे प्राविाि ि। सरकारी, साविजनिक र विक्षेरर्ा घरबास गरी भक
ु र्पको
सर्यर्ा घर भत्केका भक
ू म्प प्रभाववतहरुिे सर्ेत आवास पि
ु नििर्ािणका िाधग
जग्गा खरीद गरी आवास पि
ु नििर्ािण गरे र्ा स्थािीय तहको लसफाररशर्ा र्ापदण्ड
अिस
ु ार यो सवु विा पाउँ िि ्।
िाबािक सन्ताि र्ार भएका एकि र्दहिा, ववपन्ि दलित, ७५ बषि िाघेका
बद्
ु ायको पररवारहरुिाई
ृ ि बद्
ृ िार्ार भएको पररवार, अनत सीर्ान्तकृत सर्द
आवास

पि
ु नििर्ािणका

िाधग

ददइिे

रु

३

िाखको

अनतररतत

संस्थार्ाफित रु ५० हजार सम्र् थप रकर् बराबरको
बर्ोष्ट्जर् उपिब्ि गराउि सककिे प्राविाि ि।

अन्य
२५.रमष्ट्रिय पुनर्निर्मिण प्रमधधकरणको कमयि िेत्र के कर्त रहे को ि ?
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गैरसरकारी

सहयोग कायिववधि

भौगोलिक रूपर्ा प्राधिकरणको कायिक्षेर र अन्य ष्ट्जल्िार्ा ववस्तारको ववषय हाि
कािि
ू िे ददएको म्याण्डेड अिस
ु ार बढी प्रभाववत १४, कर् प्रभाववत १७ गरी ३१
ष्ट्जल्िा रहे का िि ् । यथाशीघ्र पि
ु नििर्ािण सम्पन्ि गरी भक
ू म्पपीडडतहरुको
जिजीवििाई सार्ान्य अवस्थार्ा ल्याउिु िै यस निकायको घोवषत कायािदेश
रही रहे को ि।
२६. पन
ु र्निर्मिणकम ववसभन्न पिहरु र सम्बष्ट्न्धत र्नकमयहरू कुन कुन हुन ् ?
र्ि
ू भत
ू रुपर्ा पि
ु नििर्ािणसँग सम्बष्ट्न्ित ववलभन्ि निकायहरु र ती निकायबाट
सम्पादि हुिे कार्हरु तिको तालिकार्ा दे खाइएको ि :
क्र

निकाय

सं

पि
ु निर्ािण सम्वन्िी कायि

१  राष्ट्रिय पि
 पि
ु निर्ािण प्राधिकरण निदे शक
ु नििर्ािण सम्वन्िी िीनत, कािि
ू ,
सलर्नत, कायिकारी
सधचवािय

र

सलर्नत

ष्ट्जल्िा

सलर्नतको सधचवािय,

र

केन्रीय कायिववधि, निदे लशका तथा िीनतगत

सर्न्वय निणिय गरी पि
ु निर्ािण कायि ।

 अथिर्न्रािय,

 राष्ट्रिय योजिा आयोग,
 िेपाि रारि बैंक
२

सहरी

केन्रीय
एवं

इकाई

ववकास

आयोजिा

ष्ट्जल्िा

र्न्रािय

अन्तगित
 -निजी

कायािन्वयि

आयोजिा

आवास

पि
ु नििर्ािणर्ा

ईकाइ सरु क्षक्षत घरको डडजाइि उपिव्ि

कावािन्वयि गराउिे

एवं

प्राववधिक

गरी लसफाररश गिे

 -सरकारी

कायािियहरुको

पि
ु नििर्ािणको कार् ।
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निरीक्षण

भवि

३

संघीय र्ालर्िा तथा स्थािीय ववकास आवास

अिद
ु ाि

ववतरण

गिि

र्न्रािय अन्तगित केन्रीय आयोजिा िाभग्राहीसँग सम्झौता गिे, व्यहोरा

कायािन्वयि इकाई (CLPIU) एवं ष्ट्जल्िा संशोििका िाधग लसफाररश गिे र
आयोजिा कावािन्वयि इकाई (DLPIU)
४

लशक्षा

र्न्रािय

केन्रीय शैक्षक्षक

आयोजिा कायािन्वयि इकाई (CLPIU) कार् ।
एवं

ष्ट्जल्िा

इकाई (DLPIU)
५

अन्तिगत

अलभिेख व्यवस्थापि गिे कार्।

आयोजिा

संस्थाको

पि
ु नििर्ािणको

कावािन्वयि

संस्कृनत पयिटि तथा िागररक उड्डयि परु ातष्ट्त्वक

र्न्रािय अन्तिगत केन्रीय आयोजिा पि
ु नििर्ािण कायि ।

सम्पदाहरुको

कायािन्वयि ईकाइ (CLPIU)
६

प्राधिकरणका ष्ट्जल्िा सधचवाियहरु

आयोजिा कायािन्वयि इकाईहरु र
सरु क्षा

पि
ु नििर्ािण

निकायका
बाहे क

भविको

अन्य

सवै

पि
ु िािभ तथा पि
ु नििर्ािण कायिका
िाधग स्थािीय तहको सर्न्वयर्ा
कायािन्वयि
गिे कार्।

उष्ट्ल्िखखत जािकारीिाई दे हायको धचरर्ा दे खाइएको ि ।
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२७. थप जमनकमरी चमहहएर्म कहमँ सम्पकि गने होलम ?
प्रवक्तम: श्री यर्िाि भूसाि
फोि िं. ९८४९६००६६०

इर्ेिः ylbhusal@gmail.com
सहप्रवक्तम: डा. भीरर्कुर्ार भस
ू ाि
फोि िं. ९८५११२७७५७

इर्ेिः bbhusal@nra.gov.np
सूचनम अधधकमरी : श्री र्िोहर नघलर्रे
सम्पकि: ९८०१२३२५०२

इर्ेि: mgmanjit@gmail.com
हटिाइि सेवा : ९८०१५७२१११ (NCELL) १६६०-०१-७२००० (NTC)
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सच
ू िा तथा सजचार उप सलर्नत
कायिकारी सदस्य ध्रव
ु प्रसाद शर्ाि, संयोजक
कायिकारी सदस्य डा. चन्रबहादरु श्रेरठ
सदस्य सधचव श्री सविजीत प्रसाद र्हतो

पष्ट्ु स्तका तयारी एवं सम्पादि सर्ह
ू
सहसधचव श्री िेर सव
ु ेदी "प्रयास"
उपसधचव डा. भीरर्कुर्ार भस
ू ाि
उपसधचव (िेखा) श्री ववरणुराज ढकाि
शाखा अधिकृत श्री गंगा सव
ु ेदी भट्टराई
प्रेस सल्िाहकार श्री ददिेश पाण्डेय
परार्शि दाता श्री रार्प्रसाद भट्टराई
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