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Seminar on  Suatainable recovery   

 



प्रस्तुतीकरणका मुख्य विषयहरु 

 

• निजी आवास अिुदाि ववतरण 

• गुिासो ब्यवस्थापि 
• सडकहरुको पुिनििमाण 

• जोखिमयुक्त वस्तीहरुको स्थािान्तरण 

• िर्ि वववरण 

• निजी आवास अिुदाि ववतरणको समयससमा 
• राष्ट्रिय पुिनििमािण प्राधिकरणबाट भएका प्रमुि कायिहरु 

२ 



निजी आवास अिुदाि   

1/24/2019 

सस.िं. वववरण आ.व. २०७५/७६ पौष 
मसान्त सम्म प्रनतशत 

१ जम्मा लाभग्राही ६५४९५   

२ अिुदाि सम्झौता ६३२५० ९७ 

३ प्रथम ककस्ता भुक्तािी ६२३०० ९८ 

४ निमािण कायि शुरु भएका घर संख्या ५६९७७ ९१ 

५ 
दोस्रो ककस्ता 

 माग ५४९०९ ९६ 

 प्रमाखणकरण ५४७९७ ९९ 

 भुक्तािी ५२८३३ ९६ 

६ 
तेस्रो ककस्ता 

 माग ४३९०७ ८३ 
 प्रमाखणकरण ४३८१७ ९९ 

 भुक्तािी ४११३८ ९३ 

७ निमािण सम्पन्ि घर संख्या ३५५४८ ५४ 

८ प्रवलीकरण लाभग्राही ५०३३   

  सम्झौता १३४५ २६ 
    प्रथम ककस्ता भुक्तािी ७४८ ५५ 
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  @)&%पौष मसान्त सम्म अिुदाि ववतरणको प्रगनत 
  



 
 

गिुासो व्यवस्थापि 

 

 चरण गुिासो दताा 
संख्या 

गुिासो 
पुिरावलोक
ि 

पुिनिामााण 

लाभग्राही 
प्रवलीकरण 

लाभग्राही 

पहहलो र्रणको गुिासो १७५५५ १६६२२ २८१३ २०१९ 

पुिः सभिक्षण तथा पुि 

जााँर् 

११४७१ ११४७१ ४२५१ २९३० 

दोस्रो र्रणको गुिासो २२५६ २२४१ ११६ १०४ 



 

सडकहरुको  पुिनिामााण  
(रणनिनतक सडक-सडक ववभाग) 

ADB को सहयोगमा संचासलत  
 सस.ि. सडकको िाम ष्ट्जल्ला लम्बाई (km) 

१ प्याकेज ३ गोरिा १०.२ 

प्याकेज ४ गोरिा ५.२ 
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सस.िं. वववरण 
                                    

संख्या 

१ 
    रु. दईु लाि अिुदाि सलई जग्गा व्यवस्थापि 

गरेका लाभग्राहीको संख्या  ४२ 



खचा वववरण 
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रु. हजारमा 

सस.िं. बजेट उप शीषाक अख्ख्तयारी रकम खचा खचा % 

1 ष्ट्जल्ला आयोजिा इकाई (भवि) ८५६२६९ १६५१८४ १९.२९ 

2 
अिुदाि व्यवस्थापि तथा स्थानिय 
पूवाििार  ५५७३३९४ १७०८५६९ ३०.६६ 

3 ष्ट्जल्ला आयोजिा इकाई  (सशक्षा) १०८४४६५ १७६६५९ १६.२९ 

4  ष्ट्जल्ला प्रहरी कायािलय ३८९३६ ११९७३ ३०.७५ 

जम्मा   ७५५३०६४ २०६२३८५ २७.३१ 



निष्ट्ज आवास पुिनििमाण अिुदािको ककस्ता 
सलइसक्िुपिे समयसीमा 
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1. २०७५ असार मसान्तसम्म पहहलो ककस्ता प्राप्त गररसकेका 
लाभग्राहहका  लागग 

• दोस्रो ककस्ता प्राप्त गिुिपिे अवधि २०७५ पौष मसान्त   

• तेस्रो ककस्ता प्राप्त गिुिपिे अवधि  २०७६ बैशाि मसान्त 

  

२.  पहहलो ककस्ता समेत प्राप्त गिा बााँकी लाभग्राहहको लागग 

• अिुदाि सम्झौता सम्पन्ि गरर प्रथम ककस्ता सलइसक्िुपिे २०७५ 

कानतिक समान्त 

• दोस्रो ककस्ता सलइसक्िुपिे २०७५ माघ मसान्त 

• तेस्रो ककस्ता सलिुपिे २०७६ जेठ मसान्त 



राख्रिय पुिनिामााण प्रागिकरणबाट भएका 
प्रमुख कायाहरु 

• गोरिा दरबार क्षेत्रलाई परम्परागत सम्पदा बस्तीका रुपमा सूधर्कृत गरी पुिनििमािण कायि 
अनघ बढाइएको । 

• गोरिा एवं ससन्िुपाल्र्ोकमा भूकम्प स्र्मनत पाकि हरुको पुिनििमाण गिे ।  
• भूकम्प सम्बन्िी अन्तराष्ट्रिय स्तरको म्युष्ट्जयम तथा अिुसििाि केन्र बारपाकमा 

स्थापिासमबन्िी गहृकायि अनघ बढाइएको । 
• प्राधिकरणमा हाल रहेको सुर्िा प्रणलीलाई सङ्घ प्रदेश र स्थानिय तहमा हस्तान्तरण गले 

प्रकिया अनघ बढाइएको । 
• गुिासो सम्बोििको लाधग पुिः जााँर् तथा पुिः सभेक्षण संर्ालिको तयारी । 
• भूकम्प प्रभाववत ष्ट्जल्लाका स्थािीय तह र प्राधिकरण बबर्मा पुिनििमािण सम्बन्िी सम्झौता 

पत्रमा हस्ताक्षर गररएको  
• सहुसलयतपूइि ब्याज अिुदाि सम्बन्िी कायिववधि २०७५ भार २१ मा मन्त्रीपररषदबाट स्वीकृत 

भए अिुसार आधथिक अभावका कारण हालसम्म घर निमािण शरुु िगिे भूकम्प पीडडतहरुलाई 
रु. ३ लाि ऋण ब्याज अिुदािमा उपलब्ि गराउिे निणिय भएको छ । 
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धन्यवाद!!! 
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