
 

 
 

पुनर्निर्मिण र पुनस्थमपनमको लमगि िैरसरकमरी संस्थम  

पररचमलन सम्बन्धी कमर्िविगध, २०७८ 
 (विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ६ बमोखजमको काययकारी समममतद्वारा  

मममत २०७  /... /… मा स्िीकृत) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नेपाल सरकार 

गहृ मन्रालय 

राविय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन प्रामिकरण 
बबरमहल, काठमाण्डौ ।  

फोनः 01-4102193 , 01-4102179 , 01-5358240  

इमेलः info@bipad.gov.np, ndrrma@gmail.com, URL:www.bipad.gov.np



Draft version-Final 

3 
 

पुनर्निर्मिण र पुनस्थमपनमको लमगि िैरसरकमरी संस्थम पररचमलन सम्बन्धी कमर्िविगध, २०७८ 

कार्यकारी समितिबाट स्वीकृि मितििः २०७८।…।_ 

प्रस्िावनाःिः ववपद्बाट क्षतिग्रस्ि  संरचनाहरुको पुनतनयिायण िथा पनुस्थापनाका लागि राष्ट्रिर्, 
अन्िरायरिष्ट्ःर् िैरसरकारी संस्थाहरुको सिन्वर्लाई प्रभावकारी बनाउन एवं िी संस्थाहरु िार्य ि 
प्राप्ि हुने सहर्ोिलाई सरल, सहज, पारदर्शी, एकीकृि एवं प्रभावकारी ढंिले पररचालन िनय ववपद् 
जोखिि न्र्ूनीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐनको दर्ा ४८ ले ददएको अगिकारको प्रर्ोि िरी कार्यकारी 
समितिले पुनर्निर्मिण र पुनस्थमपनमको लमगि िैरसरकमरी संस्थम पररचमलन सम्बन्धी कमर्िविगध, 
२०७८ बनाएको छ । 

पररच्छेद- १ 

प्रमरम्म्िक 

१. संक्षिप्त नमर्, विस्तमर र प्रमरम्िः (१ )  र्स कार्यववगिको नाि “पुनर्निर्मिण र पुनस्थमपनमको 
लमगि िैरसरकमरी संस्थम पररचमलन सम्बन्धी कमर्िविगध, २०७८" रहेको छ । 

(२) र्ो कार्यववगि िुरुन्ि प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररिमषम: ववषर् वा प्रसङ्िले अको अथय नलािेिा र्स कार्यववगििा– 

(क) “अन्िरायष्ट्रिर् िैरसरकारी संस्था” भन्नाले सिाज कल्र्ाण ऐन, २०४९ को दर्ा १२ 
विोष्ट्जिका कार्य िनय अनुिति प्राप्ि संस्था सम्झनु पदयछ । 

)ि( “अन्र् सहर्ोिदािा” भन्नाले पुनतनयिायण िथा पुनस्थापना कार्यिा सहर्ोि िने स्वदेर्शी वा 
ववदेर्शी व्र्ष्ट्ति, पररवार,  सािुदातर्क  संस्था  वा संस्थािि  सािुदातर्क  उत्तरदातर्त्व  
अन्िियि  सहर्ोि िने तनजी क्षेत्र सिेिलाई जनाउँछ ।  

(ि)  "ऐन ”भन्नाले ववपद् जोखिि न्र्ूनीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ लाई सम्झनुपछय 
।   

(घ)  “ कार्यकारी समिति ”भन्नाले ववपद् जोखिि न्र्ूनीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को 
दर्ा ६ बिोष्ट्जि िदिि कार्यकारी समिति सम्झनु पछय ।   

(ङ)  “िैरसरकारी संस्था” भन्नाले प्रचमलि नेपाल कानून बिोष्ट्जि दिाय वा स्थावपि भएका 
िुनार्ारदहि संघ संस्था सम्झनु पदयछ । र्स र्शब्दावलीले प्राज्ञिक िथ अनुसन्िानात्िक 
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संस्थाहरु िथा सो संस्थाहरुसँि सिबन्िन मलई संचामलि अन्र् संस्थाहरु सिेिलाई 
जनाउनेछ । 

(च) "ष्ट्जल्ला ववपद् व्र्वस्थापन कोष” भन्नाले ववपद्  जोखिि न्र्ूनीकरण िथा व्र्वस्थापन 
तनर्िावली, २०७६ को तनर्ि ११ बिोष्ट्जिको ष्ट्जल्ला ववपद् व्र्वस्थापन कोषलाई सम्झनु 
पछय । 

(छ) “ष्ट्जल्ला ववपद् व्र्वस्थापन समिति ”भन्नाले ववपद जोखिि न्र्ूनीकरण िथा व्र्वस्थापन 
ऐन, २०७४ को दर्ा १६ बिोष्ट्जि िदिि ष्ट्जल्ला ववपद् व्र्वस्थापन समिति सम्झनु पछय 
।  

(ज) "पररवार” भन्नाले पीडििको पति वा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, िियपुत्र, िियपुत्री, बाबु, 
आिा, सौिेनी आिा र आरू्ले पालन पोषण िनुय पने दाजु, भाउजू, भाइ, बुहारी र दददी, 
बदहनी सम्झनु पछय । सो र्शब्दले एकासिोलिा बसोबास िने पररवारका अन्र् सदस्र् 
सिेिलाई जनाउनेछ ।  

झ) “पुनतनयिायण" भन्नाले ववपदबाट क्षति भएको तनजी आवास लाभग्राहीको साववककै वा तनज 
वा तनजको पररवारको कुनै सदस्र्को स्वामित्विा रहेको अन्र् कुनै उपर्ुति जग्िािा 
सुरज्ञक्षि नवतनिायण िने कार्यलाई सम्झनु पछय । 

(ञ( “पुनस्थायपनःा" भन्नाले ववपदबाट क्षति भएको संरचना रहेको स्थानिा पुनतनयिायण िनय 
नमिल्ने र तनजको बसोबासर्ोग्र् जमिन अन्र्त्र किै नभएको वा ववपद् प्रभाववि भूमिदहन 
पररवारलाई अन्र्त्र बसोबास िराउनु पने अबस्थालाई सम्झनु पछय ।  

(ट) "प्रबलीकरण" भन्नाले ववपदबाट प्रभाववि संरचनाहरूिा भएको क्षतिको प्राववगिक 
िूल्र्ाङ्कनबाट पूणय  वा  आंमर्शक िियि  िनुय पने भनी र्ककन भएको िियि संभार 
सम्बन्िी काि वा प्राववगिक सिािानलाई सम्झनु पछय । 

(ि)    "प्रागिकरण ”भन्नाले ववपद् जोखिि न्र्ूनीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ को दर्ा 
१० बिोष्ट्जि िदिि राष्ट्रिर् ववपद् जोखिि न्र्ूनीकरण िथा व्र्वस्थापन प्रागिकरण 
सम्झनु पछय । 
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(ि)  “साझेदार संस्था”भन्नाले राष्ट्रिर् अन्िरायष्ट्रिर् िैर सरकारी संस्था वा अन्र् सहर्ोिदािा 
वा िी दािासंस्थाहरु िध्रे् एक वा एक भन्दा बढी संस्थाहरुको सिूहलाई जनाउँछ ।
   

(ढ)  “ स्थानीर् ववपद व्र्वस्थापन समिति ”भन्नाले ववपद् जोखिि न्र्ूनीकरण िथा व्र्वस्थापन 
ऐन, २०७४ को दर्ा १४ बिोष्ट्जि िदिि स्थानीर् ववपद व्र्वस्थापन समिति सम्झनु पछय 
।   

(ण)  “लाभग्राही” भन्नाले ववपद् जोखिि व्र्वस्थापन सम्बन्िी कार्यको लागि स्वीकृि कार्यववगि 
बिोष्ट्जि छनौट भएका ववपद् प्रभाववि व्र्ष्ट्ति वा पररवार सम्झनु पछय । 

   
३. कमर्िविगधको उद्देश्र्ः र्स कार्यववगिको उद्देश्र् देहार्विोष्ट्जि रहेको छ:    

क( पुनतनयिायण  िथा  पुनस्थायपना  सम्बन्िी  कार्य  िनय  चाहने  ववमभन्न  राष्ट्रिर्  वा 
अन्िरायष्ट्रिर् िैरसरकारी संस्थाबाट संचालन िररने किर्ाकलाप िथा अन्र् सहर्ोिलाई 
एकीकृि, सिन्वर्ात्िक एवं न्र्ार्ोगचि ढंिले पररचालन िनय ददर्शातनदेर्श िने ।  

ि( पुनतनयिायण िथा पुनस्थायपना कार्यका लागि प्राप्ि हुने सहर्ोिलाई पारदर्शी एवं प्रभावकारी 
ढंिले पररचालन िने, िराउने ।  

ि( राष्ट्रिर् एवं अन्िराष्ट्रिर् िान, सीप िथा स्रोिसािनलाई ववपद् प्रभावविक्षेत्रको पुनतनयिायण, 
पुनस्थायपना िथा जीववकोपाजयनका कार्यहरुिा अगिकिि रुपिा उपर्ोि िने वािावरण 
मसजयना िने । 

घ( पुनतनयिायण िथा पुनस्थायपना सम्बन्िी कार्यिा संलग्न हुने सरकारी तनकार्, अन्िराष्ट्रिर् 
दाि ृतनकार्, िैरसरकारी संस्था, स्थानीर् सिुदार् एवं अन्र् सरोकारवाला तनकार्हरु बीच 
ववश्वासको वािावरण मसजयना िरी कार्यसम्पादनिा एकरुपिा कार्ि िने ।  

ङ( साझेदार संस्थाबाट संचालन िररने सबै कृर्ाकलापहरु ववपद्पश्चािको क्षति र पुनस्थायपना 
सम्बन्िी आवश्र्किाको  आँकलन )वपडिएनए(  र  ववपद् पश्चािको  पुनस्थायपना  सम्बन्िी  
कार्यढाँचा )वपडिआरएर्( को कार्यर्ोजना बिोष्ट्जि हुने िरी िूलप्रवाहीकरण िने । 

च( पुनतनयिायण र पुनस्थापनाका लाभग्राहीलाई सरकारी र िैरसरकारी क्षेत्रवाट प्राप्ि हुने 
अनुदानिा दोहोरोपन हटाउने । 
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पररच्छेद- २ 

िैरसरकमरी संस्थम पररचमलन सम्बन्धी र्मििदर्िक ससद्धमन्त तथम कमर्ि िेत्र 

४. िैरसरकमरी संस्थम पररचमलन सम्बन्धी र्मििदर्िक ससद्धमन्तः देहार्का िाियदर्शयक मसद्िान्िहरुको 
अिीनिा रही साझेदारसंस्थाहरुबाट प्राप्ि हुने सहर्ोि पररचालन िररनेछिः 

(क( साझेदार संस्थाहरुबाट पुनतनयिायण िथा पुनस्थायपना कार्यिा सहर्ोि पररचालन िदाय राज्र्का 
प्राथमिकिािा आिाररि भएर कार्यकारी समिति िथा प्रागिकरणको उद्देश्र् हामसल िने 
कुराबाट तनदेमर्शि हुनेछ । 

(ि( साझेदार संस्थाहरुबाट पुनतनयिायण, पुनस्थायपना िथा जीववकोपाजयन सम्बन्िी कार्यििहरु 
संचालन िदाय एउटै प्रणाली मभत्र रहने पद्दिी अवलम्बन िररनेछ ।  

(ि( साझेदार संस्थाहरु पररचालन िदाय भौिोमलक क्षेत्र एवं ववषर्िि रुपिा तनष्ट्श्चि क्षतिग्रस्ि 
क्षेत्र िथा लाभग्राहीहरुलाई सिेट्ने िरी िररनेछ। र्सका लागि तछटो छररिो प्रकृर्ाद्वारा 
नाि सूगचकृि िने व्र्वस्था अवलम्बन िररनेछ ।  

(घ( पररर्ोजना सञ्चालन िदाय कुनै पतन भौिोमलक क्षेत्र वा ववषर्िि रुपिा दोहोरो नपन े
व्र्वस्था िररनेछ । 

(ङ( कुनै भौिोमलक स्थान वा तनष्ट्श्चि ववषर्िि क्षेत्रिा कार्य िनय साझेदार प्रिुि संस्था िोकी 
सो संस्था अन्िियि अन्र् साझेदार संस्थाहरुको सिूहीकरण िरी कार्य िनय सककनेछ। 
र्स प्रर्ोजनका लागि प्रिुि साझेदार संस्था िोतने आिारहरु प्रागिकरणले तनिायरण िनेछ 
। 

५. कमर्ििेत्रः ववपद् प्रभाववि क्षेत्रिा कुनै कार्यिि सञ्चालन िनय चाहने साझेदार संस्थाहरुले 
प्रागिकरणको क्षेत्रागिकार मभत्र पने दःेहार् विोष्ट्जिका कुनै एक वा एक भन्दा बढी क्षेत्रिा कार्य 
िनय सतनेछन  िः 

(क( ग्रािीण आवास िथा वस्िी ववकासिः र्स अन्िियि स्थानीर् िहिा व्र्वष्ट्स्थि ववकास िनेिरी 
पुनस्थायपना, बस्िी स्थानान्िरण, एकीकृि वस्िी ववकास, तनजी  आवासको पुनतनयिायण, 
िियि, प्रबलीकरण एवं िानेपानी िथा सरसर्ाई लिार्िका स्थानीर् पूवायिार । 

(ि( र्शहरी आवास िथा सम्पदा संरक्षणिः ऐतिहामसक सम्पदा िथा स्िारक, तनजी आवास पुनतनयिायण 
िथा अन्र् र्शहरी पूवायिार । 
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(ि( सािाष्ट्जक पररचालन िथा आगथयक पुनस्र्थापनािः िानवीर् संसािन ववकास, आर् आजयन, 
जीववकोपाजयन, सीप ववकास िामलि िथा स्वरोजिार लिार्ि आगथयक िथा सािाष्ट्जक 
पुनस्थायपना सम्बन्िी अन्र् कार्यहरु। 

(घ( सावयजतनक भवनिः सरकारी भवन िथा अन्र् संरचना, ववद्र्ालर्, स्वास््र् संस्था िथा 
सािुदातर्क भवन, स्रोि केन्र आददको नतसा, डिजाइन िथा तनिायण सम्बन्िी कार्यहरु। 

(ङ( जोखिि व्र्वस्थापनिः कुनै क्षेत्र वा प्रर्शासतनक इकाइको ववपद् जोखिि न्र्ूनीकरण िथा 
व्र्वस्थापनका र्ोजना तनिायण िथा कार्ायन्वर्निा सहर्ोि िने । 

(च( भ-ूप्रववगिःिः पृ् वी र र्स सम्बन्िी अध्र्र्न, अनुसन्िान, जोखिि आँकलन िथा न्र्ूनीकरण 
सम्बन्िी कार्यहरु ।   

(छ( अन्र् अन्िर सम्बष्ट्न्िि क्षेत्रहरुिः प्राववगिक सहर्ोि, प्रकोप जोखिि न्र्ूनीकरण, परािर्शय प्रचार 
सेवा, प्रसार, जनचेिना, तनिायण सािग्री िथा उपकरण वविरण, आपूतिय श्रङृ्िला 
व्र्वस्थापन, तनिायण सािग्रीको ढुवानी िथा अनुदान । 

(ज( प्रागिकरणले िोकेका अन्र् कार्यक्षेत्रहरु । 

६. समझेदमर संस्थमहरुको िूसर्कमः पुनतनयिायण िथा पुनस्थायपनाको सन्दभयिा साझेदार संस्थाहरुलाई 
दर्ा )५( िा उल्लेखिि कार्यक्षेत्रहरुिा देहार्विोष्ट्जिका भूमिका तनवायह िने िरी पररचालन 
िररनेछिः 

)क( स्थानीर् स्िरिा ववपद् जोखिि न्र्ूनीकरण िथा व्र्वस्थापनका क्षेत्रिा सरकारलाई ववमभन्न 
ववषर्िि क्षेत्रिा र्ोजना तनिायण, जोखिि आँकलन, जोखिि अष्ट्ल्पकरण, पूवयिर्ारी,  
पुनतनयिाण, स्थानान्िरण िथा बष्ट्स्ि ववकास र पुनलायभका लागि काि िनय सघाउने । 

)ि( ववपन्न वियका लाभग्राहीहरुलाई िूलप्रवाहीकरण िनय प्राववगिक िथा अन्र् प्रकृतिका क्षििा 
बढाउने िामलि कार्यििहरु संचालन िने ।  

ि स्थानान्िरण िररएका वस्िीहरुिा पूवायिार िथा जीवनतनवायहका कार्यकिहरु संचालन िने । 

)घ( क्षतिग्रस्ि तनजी आवासका अतिररति सम्बष्ट्न्िि तनकार्ले िोकेको िापदण्ि अनुरूप भौतिक 
िथा सािाष्ट्जक पूवायिारहरुको पुनतनयिायण िने ।  
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)ङ( पुनतनयिायण कार्यिा नवीनिि प्रववगिका साथै िौमलक िान िथा हररि प्रववगिको ववकासलाई 
प्रोत्साहन िने।  

च( पुनतनयिायण िदाय स्वीकृि िापदण्ि, डिजाइन, तनिायण ववगि र िुणस्िरीर् तनिायण 
सािाग्रीको उपर्ोि िने िराउने । 

छ( सावयजतनक क्षेत्रका संरचना तनिायण िथा िियि सम्वन्िी कार्यहरु िने । 

(ज)  ि्र्ाङ्क संकलन, प्रर्शोिन िथा उपर्ोि सम्बन्िी कार्यहरुिा सहर्ोि उपलब्ि िराउने, िने 
। 

झ( कार्यििहरु िजुयिा िथा सञ्चालन िदाय अपाङ्ििा भएका व्र्ष्ट्तिहरु, जेरि नािररकहरु, एकल 
िदहलाहरु िथा मसिाष्ट्ञ्िकृि र अति ववपन्न पररवारहरुलाई प्राथमिकककरण िरी सहर्ोि 
पुग्ने िरी िने । 

ञ( पुनतनिायण िथा पुनस्थापनाको कार्य िदाय "पदहले भन्दा अझ राम्रो" भन्ने अविारणा अवलम्वन 
िने । 

७. समझेदमर संस्थमहरुले पमलनम िनुिपने र्तिहरुःः (१) पुनतनयिायण, पुनस्थायपना िथा जीववकोपाजयनका 
ववमभन्न कार्यििहरू सञ्चालन िदाय साझेदार संस्थाहरुले देहार् बिोष्ट्जिका र्शियहरूको 
अिष्ट्ःनिा रही िनुय पनेछिः 

 (क( प्रागिकरणले भौिोमलक क्षेत्र सुहाँउदो पुनतनयिायण सम्बन्िी आवश्र्किालाई दृरटष्ट्ःिि िरी 
कार्यक्षेत्र स्रोिको  नतसांकन  िरी पररर्ोजना प्रस्िाव  िाि  िनेछ  ।  िैरसरकारी  
संस्थाले  अनुसूची-१ बिोष्ट्जिको पररर्ोजना प्रस्िाव पेर्श िनुय पनेछ । पररर्ोजना प्रस्िाविा 
आवश्र्क पने स्रोि, सािन र जनर्शष्ट्ति  आफ्नै  वा  प्रतिवद्ि अन्र्  स्रोिबाट व्र्वस्था 
िरेको  हुनुपनेछ ।  साथै स्रोि उपलब्ििाको प्रिाण पेर्श िनुयपनेछ ।  

(ि(  र्ो कार्यववगि लािू हुनु अिावै सरकारका  सम्बद्ि तनकार्हरुसंि पुनतनयिायण िथा 
जीववकोपाजयनको लागि िरेका सम्झौिा िथा सहििीका हकिा प्रागिकरणले सहर्ोि िनय 
पने भनी ष्ट्जल्ला ववपद् व्र्वस्थापन समितिवाट मसर्ाररर्श भएिा त्र्स्िा सम्झौिा िथा 
सहितिहरुलाई आवश्र्क पररिाजयन िरी कार्ायन्वन िनय सककनेछ । पररिाजयन िदाय 
पुनतनयिायण सम्बन्िी नीति, ऐन, तनर्िावली, तनदेमर्शका, कार्यववगि र िापदण्िहरुको 
आिारिा प्रागिकरण, कार्ायन्वर्न िन ेतनकार् वा सम्बष्ट्न्िि ष्ट्जल्ला प्रर्शासन कार्ायलर्, 
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स्थानीर् िह र सम्बद्ि संस्थाका बीचिा संलग्न अनुसूची २ बिोष्ट्जिको त्रत्रपक्षीर् सम्झौिा 
िरी कार्यसञ्चालन िररनेछ । िर अन्र् सहर्ोिदािाको हकिा ष्ट्जल्ला ववपद् व्र्वस्थापन 
समितिबाट कार्ायदेर्श प्राप्ि िरर कार्यिि संचालन िनय बािा पुग्ने छैन । ष्ट्जल्ला प्रर्शासन 
कार्ायलर्ले त्र्सको ववस्ििृ वववरण साि ददन मभत्र प्रागिकरणिा पिाउनु पनेछ । 

(ि( साझेदार संस्थाले स्थानीर् स्िरिा रकि संकलन निने िथा प्रागिकरणिा सूचीकृि भएपतछ 
सम्झौिािा उल्लेखिि कार्यििका लागि स्रोिको िोजी निररने प्रतिवद्ििा पररर्ोजना 
प्रस्िाविा नै स्वर्ंघोषणा िनुयपनेछ ।     

(घ( प्रागिकरणले दर्ा ७)ि( बिोष्ट्जिको पररर्ोजना प्रस्िावको अध्र्र्न िरी स्वीकृि िापदण्ि 
मभत्र रहेिा प्रस्िाव स्वीकृि िरी कार्यिि सञ्चालन िनय अनुिति ददनछे र प्रागिकरण, 
कार्ायन्वर्न िने तनकार् वा सम्बद्ि ष्ट्जल्ला ववपद् व्र्वस्थापन समितिको 
कार्ायलर्सम्बद्ि साझेदार संस्थाहरुको बीचिा अनुसूची २ बिोष्ट्जि त्रत्रपक्षीर् सम्झौिा हुनेछ 
।     

(ङ( साझेदार संस्थाहरु वा अन्र् सहर्ोिी संस्थाले कार्यिि संचालन िदाय प्रागिकरण वा ष्ट्जल्ला 
ववपद् व्र्वस्थापन समिति वा स्थानीर् ववपद् व्र्वस्थापन समिति वा प्रागिकरणले िोकेको 
तनकार्को प्रत्र्क्ष अनुििन र तनदेर्शनिा रहःी स्वीकृि कार्यिि अनुसार सचंालन िनुयपनेछ 
।  

(च( कुनै विािा कार्यिि सञ्चालन िदाय विा कार्ायलर् वा स्थानीर् ववपद् व्र्वस्थापन समितिको 
सम्पकय िा रही कार्य पूरा िनुय पनेछ । र्सरी सञ्चामलि कार्यििहरुको ष्ट्जल्ला ववपद् 
व्र्वस्थापन समितिले अनुििन िरी आवश्र्क तनदेर्शन ददन सतनेछ ।   

(२( क्षतिग्रस्ि तनजी आवासको पुनतनयिायण िने व्र्वस्था देहार् बिोष्ट्जि हुनेछिः 

(क( तनजी आवास पुनतनयिायणका लागि लाभग्राही घरिुरी छनौट िदाय स्थानीर् ववपद् व्र्वस्थापन 
समितिले तनष्ट्श्चि भौिोमलक क्षःेत्र वा विा सिेट्ने िरी ववषर्िि क्षेत्रको आिारिा मसर्ाररस 
िनेछ । र्सरी मसर्ाररस िररएपतछ कार्ायन्वर्नका लागि प्रागिकरणको ष्ट्जल्ला सिन्वर् 
समितिको सगचवालर् र कार्ायन्वर्न तनकार्हरुलाई जानकारी िराइनेछ । 

(ि( तनजी आवासिा काि िनय चाहने संघसंस्थाले त्रबस्ििृ वववरण सदहिको पररर्ोजना प्रस्िाव 
सदहिको पररर्ोजना प्रस्िाव प्रागिकरणबाट स्वीकृि िराउनु पनेछ । 
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(ि( तनजी आवास पुनतनयिायणका लागि सहर्ोि िने साझेदार संस्थाहरुलाई सम्भव भएसम्ि 
प्रागिकरणको सम्बष्ट्न्िि कोष वा प्रागिकरणको सहितििा सम्बष्ट्न्िि ष्ट्जल्ला ववपद् 
व्र्वस्थापन कोषिा िार्य ि लाभग्राहीको िािािा अनुदानको रकि जाने िरी रकि जम्िा 
िनय प्रोत्सादहि िररनेछ । िर कुनै साझेदार संस्थाले पुनतनयिायण कोषिा रकि जम्िा निरी 
मसिै आवास पुनतनयिायण अनुदान वविरण िनय चाहेिा र्सै अनुदान वविरण कार्यववगििा 
उल्लेखिि ववगि िथा प्रकृर्ा बिोष्ट्जि बैंङ्ककङ प्रणाली िार्य ि ककस्िाबन्दी रुपिा उपलब्ि 
िराउनु पनेछ । 

(घ( तनजी आवासिा काि िनय चाहन ेसंघसंस्थालाई तनम्न क्षेत्रहरुिा तनजी आवास तनिायणिा काि 
िनयका लागि प्रोत्सादहि िररनेछिः 

(१( पुनवायस, एकीकृि वस्िी ववकास िथा वस्िी स्थानान्िरण 

(२( स्थानीर् िहको मसर्ाररसिा ववपन्न पररवार, ववपन्न दमलि, नावालक सन्िान िात्र 
भएका वविवा, एकल िदहलाको पररवार, ७५ वषय नाघेका जेरि नािररक िात्र सदस्र् भएको 
पररवार, अपाङ्ििा भएका एकल व्र्ष्ट्तिको लागि व्र्ष्ट्तििि आवास । 

(३( िोककएको दिुयि क्षेत्रिा तनजी आवास पुननयिायणका लागि आवश्र्क पने ढुवानी 
व्र्वसस्थापन । 

(३( उपदर्ा )२( को िण्ि )क( बिोष्ट्जि मसर्ाररस भएका लाभग्राहीहरुलाई ववपद् प्रभाववि तनजी 
आवास पुनतनयिायण िथा पुनस्थापना अनुदान वविरण कार्यववगि, २०७७ बिोष्ट्जि अनुदान 
उपलब्ि िराइने छ । िर उपदर्ा )२( िण्ि )घ( िा उष्ट्ल्लखिि कार्यक्षेत्रका लागिआवास 
पुनतनयिायण अनुदान उपलब्ि िराउँदःा थप आवास अनुदान उपलब्ि िराउन सककनेछ । 
र्सरी उपलब्ि िराइएको थप अनुदान रकिबाट आवास पुनतनयिायणिा अपाङ्ििा भएका 
व्र्ष्ट्ति रहेको आवास भएिा अपाङ्ििैत्री बनाउनुको साथै आिारभूि सािुदातर्क पूवायिार 
िथा आगथयक उपाजयनका कार्यििहरु संचालन िनय संघसंस्थाहरुलाई प्रोत्साहन िररनेछ । 

(४( क्षतिग्रस्ि तनजी आवास पुनतनयिायण सम्बन्िी प्रस्िाव पेर्श िदाय सम्बष्ट्न्िि घरिनी द्वारा न ै
पुनतनयिायण िने िरी स्वतनिायणको अविारणालाई अवलम्बन िरी तनष्ट्श्चि भौिोमलक क्षेत्रमभत्र 
रहेका तनजी आवासहरुको पुनतनयिायण िनय अन्िरायष्ट्रिर् िैरसकारी संस्थाहरुका हकिा 
कम्िीिा पतन १०० वटा र राष्ट्रिर् िैरसरकारी संस्था एवं अन्र् सहर्ोि दािाका हकिा 
कष्ट्म्ििा १० वटा तनजी आवास सदहि िोककएका आिारभूि स्थानीर् पूवायिारका र्ोजनाहरुको 
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तनिायणिा सिेि र्ोिदान पुग्ने िरी कार्यिि प्रस्िःाव िनुयपनेछ । िर दर्ा )७()२()घ( 
अनुसारका क्षेत्रहरुिा भने प्रागिकरणले उति संख्र्ािा आवश्र्किा अनुसार पररिाजयन िनय 
सतनेछ । िर कार्यकारी समितिले काि वा स्थान ववर्शेषका आिारिा कुनै संस्थालाई ववर्शेष 
व्र्वस्था िनय र्स दर्ाले बािा पुर  र्ाएको िातनने छैन । 

(५( साझेदार संस्थाहरुले कार्यिि संचालन िदाय प्रचमलि नेपाल कानुन िथा राष्ट्रिर् नीति िथा 
कार्यििहरुिा उल्लेखिि राष्ट्रिर् प्राथमिकिाको आिारिा िनुयपनेछ । 

(६( साझेदार संस्थाहरुले आवास, भवन िथा अन्र् भौतिक संरचनाहरुको पुनतनयिायण सम्बन्िी 
कार्यिि सञ्चालन िदाय क्षतिको आंकलनको पररगििा रही प्रागिकरण एवं सम्बध्द 
कार्ायन्र्वन तनकार्हरुले िर् िरेको कार्यववगि, ढाँचा, नियस  , स्टाण्ििय वा डिजाइन अनुरुप 
भौिोमलक क्षेत्र सुहाउंदो संरचनाको पुनतनयिायण िने िरी संचालन िनुयपनेछ । जीववकोपाजयन 
सम्बन्िी कार्यिि संचालन िदाय िानवीर् सहार्िाको अन्िरायष्ट्रिर् मसद्िान्ि सिेिलाई 
ध्र्ानिा रािी िनुयपनेछ । 

(७( साझेदार संस्थाहरुले प्रागिकरण वा िािहि तनकार्बाट पररर्ोजना प्रस्िावको स्वीकृति मलएपतछ 
र्शहरी क्षेत्रको हकिा ७ ददनमभत्र िथा ग्रािीण क्षेत्रको हकिा १५ ददनमभत्र प्रागिकरण वा 
प्रागिकरणले िोकेको तनकार्बाट कार्ायदेर्श प्राप्ि िरी कार्य प्रारम्भ िनुयपनेछ । ति तनकार्ले 
सम्बन्िीि साझेदार संस्थाले कार्ायदेर्श प्राप्ि िरेको वववरण ववस्ििृ िुलाई प्रागिकरणको 
केन्रीर् कार्ायलर्िा पिाउनु पनेछ । कार्ायदेर्शको त्र्स्िो बोिाथय ष्ट्जल्ला प्रर्शासन कार्ायलर् 
र िोककएका कार्ायन्वर्न िने तनकार्लाई ददनुपनेछ । कार्ायदेर्शको ढाँचा अनुसूची- ४ िा 
उल्लेि भएअनुसार बिोष्ट्जि हुनेछ । 

(८( साझेदार संस्थाहरुले िरेको सम्पूणय िचयको दहसाव ककिाव िैरसरकारी संस्थाको लेिाको 
िान्र् मसद्िान्ि बिोष्ट्जि िर्ार िरी अतनवार्य रूपिा रष्ट्जरटिय लेिापरीक्षकबाट लेिापरीक्षण 
िराउनु पनेछ । साथै सञ्चालन भएका आर्ोजनासँि सम्बष्ट्न्िि लाभाष्ट्न्वि सिूह िथा 
सरोकारवालाहरुका बीचिा आवगिक रूपिा सावयजतनक सुनुवाई र सािाष्ट्जक परीक्षण िराई 
सो को जानकारी प्रागिकरणलाई सिेि िराउनु पनछे । 

(९( ववपद् प्रभाववि क्षेत्रिा कार्यििहरू सञ्चालन िदाय प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्ष रुपिा िुलुकको, 
अिण्ििःा, राष्ट्रिर्िा, सावयभौमिकिा, जािजाति, सिुदार्, िामियक र सािाष्ट्जक सद्भाविा 
िलल पुर  र्ाउने वा राष्ट्रिर् सुरक्षािा िलल पाने साथै स्थानीर् संस्कृतिको प्रतिकूल हुने 
िरी कुनै पतन कार्यिि सञ्चालन िनय पाइने छैन । तनष्ट्श्चि ििय, सम्प्रदार्, क्षेत्रीर्िा िथा 
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राजनीतिक आस्थाका आिारिा कार्यिि सञ्चालन िनय पाइने छैन । र्स प्रकार सञ्चालन 
िररएको कार्यििबाट कुनै प्रकारको व्र्ापाररक लाभ, वविापन, प्रचार प्रसार आदद सिेि 
िनय पाइने छैन । 

(१०( पुनतनयिायण, पुनस्थायपना िथा जीववकोपाजयनका कार्यििहरु सञ्चालन िदाय प्रागिकरणबाट 
िोककएको स्थान वा सिूहको लागि बाहेक अन्र् प्रर्ोजन, स्थान वा सिूहकःा लागि स्रोि 
पररचालन िनय पाइने छैन । 

(११( अन्िरायष्ट्रिर् िैरसरकारी संस्थाहरुले स्वदेर्शिा उपलव्ि हुन नसतने ववर्शेषि जनर्शष्ट्ति र 
सािग्री बाहेक अन्र् सबै जनर्शष्ट्ति र सािग्रीहरु स्वदेर्शबाटै पररचालन िनुयपनेछ । 
पुनतनयिायणका लागि आवश्र्क पने ववदेर्शी जनर्शष्ट्तिलाई मभषा प्रर्ोजनकालागि प्रागिकरणले 
आवश्र्किा र औगचत्र् हेरी मसर्ाररस िनय सतनेछ । र्सका लागि तनर्िानुसार आवश्र्क 
पने कार्य अनुिति पत्र सम्बष्ट्न्िि तनकार्बाट प्राप्ि िनुयपनेछ । 

(१२( पुनतनयिायण िथा पुनस्थायपना कार्यिि सञ्चालन िने साझेदार संस्थाहरुले सम्बद्ि 
कियचारीहरुको पाररश्रमिक िथा सेवा सुवविा िोतदा प्रचमलि िापदण्ि मभत्र रही िोतनुपनछे 
। 

(१३( राष्ट्रिर् िथा अन्िरायष्ट्रिर् िैर सरकारी संस्थाहरुको ओभरहेि िचय, जनर्शष्ट्ति व्र्वस्थापन 
िथा संचालन िचय कूल पररर्ोजनालाििको २० प्रतिर्शि भन्दा बढी हुने छैन । 

(१४( पुनतनयिाण िथा पुनस्थायपना कार्यिििा संलग्न साझेदार संस्थाहरुको कार्यसञ्चालनिा 
सरलीकरणका लागि प्रागिकरणले सिाज कल्र्ाण पररषद् लिार्िका तनकार्हरुसँि 
आवश्र्क सिन्वर् एवं सहजीकरण िनेछ । र्स प्रर्ोजनकालागि प्रागिकरणको नेितृ्विा 
सिाजकल्र्ाण पररषद्, िदहला, बालबामलका िथा सिाज कल्र्ाण िन्त्रालर्, अथय िन्त्रालर्, 
कार्यििसँि सम्बद्ि िन्त्रालर्, ववभाि एवं आर्ोजना कार्ायन्वर्न इकाईहरु िथा साझेदार 
संस्थाहरुको प्रतितनगििूलक प्रतितनगित्व हुने िरी सहजीकरण समिति ििन िररनेछ । 
उति समितिले आफ्नो कार्यववगि आरै् िर् िनेछ । 

(१५( अन्िरायष्ट्रिर् िैरसरकारी संस्थाले कार्य िदाय अतनवार्य रुपिा कष्ट्म्ििा एक राष्ट्रिर् िैरसरकारी 
संस्थासंिको साझेदारीिा कार्य िनुय पनेछ । 

पररच्छेद ३ 
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पररर्ोजनम प्रस्तमि तथम स्िीकृर्तको प्रकृर्म 

८. पररर्ोजनम प्रमस्तमिः 

(१( ववपद् प्रभाववि क्षेत्रिा कार्यिि सञ्चालन िनय चाहने साझेदार संस्थाहरुले अनुसूची १ को 
ढाँचािा तनवेदन िथा आरू्ले सञ्चालन िनय चाहेको कार्यििको ववस्ििृ िाका सदहिको 
पररर्ोजना प्रस्िाव प्रागिकरणिा पेर्श िनुयपनेछ । 

(२( उपदर्ा )१( बिोष्ट्जि पररर्ोजना प्रस्िाव िदाय तनम्नानुसारको रीि पुिेको हुनुपनेछिः 

 क( ष्ट्जल्ला ववपद् व्र्वस्थापन समिति वा प्रागिकरणले  पदहचान िरेका लाभग्राहीहरु  बसोबास  
िरेको क्षेत्र वा ष्ट्जल्लािा किर्ाकलापहरु सञ्चालन िनुयपनेछ।  

ि( प्रागिकरणबाट ित्काल स्वीकृि भई कार्ायन्वर्निा रहेका सबै प्रकारका नीति, तनदेमर्शका, 
कार्यववगि आदद अनुकूल हुने िरी प्रस्िाव िनुयपनछे ।  

ि( पररर्ोजना प्रस्िाव पेर्श िने संस्था नेपालको कानून बिोष्ट्जि दिाय भएको हुनुपनेछ । 

घ( अन्िरायष्ट्रिर् िैरसरकारी संस्थाको हकिा सिाज कल्र्ाण पररषदिा सूचीकृि भई आर्ोजना 
अवगिभर तनर्मिि रुपिा नवीकरण सिेि भएको हुनुपनेछ ।  

ङ( तनजी आवास पुनतनयिायण िनयका लागि पदहलो अनुदान ककस्िा मलएका लाभग्राहीहरुलाई कुनै 
साझेदार संस्थाले प्रागिकरणको  िापदण्ि  र  प्रकिर्ा  अवलम्बन िरी  बाँकक ककस्िा ददई  
अन्र् कृर्ाकलापहरु सिेि सम्पन्न िने िरी कार्य िनय चाहेिा सोको ववस्िि ृ वववरण 
उल्लेि िरी स्वीकृतिका लागि प्रागिकरणिा सौझै वा ष्ट्जल्ला ववपद् व्र्वस्थापन समिति 
िार्य ि प्रस्िाव पेर्श िनुय पनेछ । िर प्रागिकरणबाट प्रतिबद्ििा प्राप्ि भईसकेका दाि ृ
तनकार्को हकिा सोही बिोष्ट्जि हुनेछ । 

९. प्रस्तमिको छनौटः (१) दर्ा ८ बिोष्ट्जि प्राप्ि हुन आएका प्रस्िाव उपर सम्बष्ट्न्िि िहार्शािा 
िथा आवश्र्किा अनुसार ववषर्वविबाट सिेि रार् परािर्शय मलई र्स कार्यववगिको दर्ा २ 
िा उल्लेि भएको उद्देश्र् अनुरुपको प्रस्िाव िात्र स्वीकृि िररनेछ । 

(२( एउटै ववषर् र एउटै भौिमलक क्षेत्रिा कार्यिि सञ्चालन िनय दईु वा सो भन्दा बढी प्रस्िाव 
सदहि पररर्ोजना प्रस्िाव प्राप्ि भएिा तनम्न आिारिा छनौट िररनेछिः 

(क( िचय िनय कबुल िररएको रकि, 
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(ि( सम्बष्ट्न्िि क्षेत्रिा काि िरेको संस्थािि कार्ायनुभव, 

(ि( सम्बष्ट्न्िि क्षेत्रिा काि िरेको जनर्शष्ट्तिको कार्ायनुभव, 

(घ( पदहले कार्य िरेको हकिा कार्य सम्पादन िूल्र्ांकनको अवस्था । 

(३( प्रस्िाव छनौट सम्बन्ििा प्रागिकरणले िरेको तनणयर् अष्ट्न्िि हुनेछ । 

(४( कार्यिि सञ्चालन िदाय प्राथमिकीकरणको आिार ववपद् जोखिि न्र्ूनीकरण िथा 

व्र्वस्थापन सम्बन्िी ऐन, तनर्िावली, नीति, कार्यर्ोजना िथा कार्यववगिहरु बिोष्ट्जि हुनेछ 
। 

(५( छनौटिा नपरेका प्रस्िावदािाहरुलाई प्रागिकरणले सम्बष्ट्न्िि संस्थासँि छलर्ल िरी अन्र् 
भौिोमलक क्षेत्र िथा कार्यक्षेत्रिा कार्यिि सञ्चालन िनय अनुिति ददन सतनेछ । 

(६( प्रस्िाववि पररर्ोजना छनौटका लगि मसर्ाररर्श िनय देहार् बिोष्ट्जिको एक मसर्ाररस समिति 
रहनेछिः 

प्रागिकरणको  प्रिुि कार्यकारीले िोकेको सहसगचव – संर्ोजक 

उप सगचव, प्रतितनगि, िहृ िन्त्रालर् – सदस्र् 

सिाज कल्र्ाण पररषद्को बरररि अगिकृि प्रतितनगि –सदस्र् 

कार्यक्षेत्रसँि सम्बष्ट्न्िि िन्त्रालर्, ववभाि एवं कार्ायन्वर्न इकाईको कष्ट्म्ििा उपसगचव 
स्िरको प्रतितनगि –सदस्र् 

प्रागिकरणको सम्िष्ट्न्िि प्राववगिक उपसगचव– सदस्र् 

प्रागिकरणको जोखिि न्र्ूनीकरण र्शािा प्रिुि– सदस्र् सगचव    

७( र्स समितििा आवश्र्किा अनुसार प्रस्िावसंि सम्बष्ट्न्िि अन्र् क्षेत्रिि िन्त्रालर्, प्रदेर्श 
सरकार िथा स्थानीर् िहका प्रतितनगि र आर्ोजना प्रस्िावसँि सम्बष्ट्न्िि ववषर् वविलाई 
सिेि आिन्त्रण िनय सककनेछ । र्सरी आिन्त्रण िदाय सिावेर्शीिा र सािाष्ट्जक न्र्ार्को 
मसद्िान्िलाई आिार िानेर आिन्त्रण िनुयपनेछ । 

८( आवश्र्क कािजाि सदहि िापदण्ि पुरा िरी प्रस्िाव पेर्श भएको मितिले साि ददनमभत्र मसर्ाररस 
समितिले प्रस्िाव उपर िुल्र्ाङ्कन िरी प्रागिकरणिा मसर्ाररस िररसतनु पनेछ ।  
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९( प्रागिकरणले  प्राप्ि मसर्ाररर्श स्वीकृि  िने  वा स्वीकृतिका लागि कार्यकारी 
समितििा प्रस्िुि िनय सतनेछ ।        

१०. िैरसरकमरी संस्थमहरुसंि सम्झौतम िनेः पररर्ोजना प्रस्िाव स्वीकृि भएपतछ अनुसूची-२ 
विोष्ट्जिको ढाँचािा प्रागिकरणले त्रत्रपक्षीर् सम्झौिा िनेछ ।  

११. अनुिर्न, र्ूल्र्मङ्कन तथम प्रर्तिेदनः (१( साझेदारसंस्थाले आरू्ले सञ्चालन िरेको कार्यििको 
चौिामसक प्रिति प्रतिवेदन प्रागिकरण िथा सम्बष्ट्न्िि ष्ट्जल्ला ववपद् व्र्वस्थापन समिति 
र सम्बष्ट्न्िि स्थानीर् ववपद् व्र्वस्थापन समितििा अनुसूची -३ को ढाँचािा पेर्श िनुयपनेछ 
। 

(२( साझेदार संस्थाहरुले िरेको कार्यको अनुििन िथा िूल्र्ांकन प्रागिकरणको सिन्वर्िा ष्ट्जल्ला 
ववपद् व्र्वस्थापन समिति वा स्थानीर् ववपद् व्र्वस्थापन समिति वा िोककएको कार्ायन्वर्न
 तनकार्ले आवगिक रुपिा िनेछन  ।  

(३( आवश्र्किानुसार प्रागिकरणको केन्रीर् कार्ायलर्ले आवगिक रुपिा अनुििन िनय/िराउन 
सतनेछ । 

(४(  साझेदार संस्थाहरुले स्वीकृि पररर्ोजना प्रस्िाव बिोष्ट्जि कार्यिि सञ्चालन िरे निरेको 
सम्बन्ििा सम्बष्ट्न्िि प्रिुि ष्ट्जल्ला अगिकारीले अनुििन िरी वा िराई आवश्र्क तनदेर्शन 
ददन सतनेछ ।  

पररच्छेद– ४ 

विविध 

१२. जमनकमरी नददने संस्थमलमई कमर् रोक्न आदेर् ददनसक्नेः )१) प्रागिकरण वा सम्बष्ट्न्िि सरकारी 
तनकार्हरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रिा किर्ार्शील साझेदार संस्थाबाट पररर्ोजनासँि सम्बष्ट्न्िि 
ववमभन्न ववषर्को जानकारी िाि िनय सतनेछ । 

(२( िोककएको सिर्मभत्र उपदर्ा )१( बिोष्ट्जि िाि भएको जानकारी उपलव्ि निराउने, स्वीकृति 
बिोष्ट्जिको कार्यिि सञ्चालन निने र प्रिति वववरण सिर्िा उपलब्ि निराउने 
साझेदारसंस्थालाई प्रागिकरणले तनष्ट्श्चि अवगिको लागि काि रोतने आदेर्श ददन सतनेछ । 
र्स्िा संस्थाको प्रवेर्शािा रोतने, नवीकरण िनय रोक लिाउने, संस्था र सम्बष्ट्न्िि व्र्ष्ट्तिलाई 
कालो सूगचिा रािी सावयजतनक सिेि िनय सककनेछ । 



Draft version-Final 

16 
 

(३( प्रागिकरणले र्सरी काि रोतने आदेर्श िरेको जानकारी सम्बष्ट्न्िि ष्ट्जल्ला प्रर्शासन कार्ायलर्, 
प्रदेर्श सरकारको सम्बष्ट्न्िि िन्त्रालर्, सिाज कल्र्ाण पररषद् र िहृ िन्त्रालर्िा आदेर्श 
िरेको ७ )साि( ददनमभत्र पिाउनु पनेछ । 

१३. सम्झौतम खमरेज िनेः कुनै साझेदारसंस्थाले र्स कार्यववगििा भएको व्र्वस्था प्रतिकूल हुन े
कुनै कार्य िरेको भनी लेिी आएिा वा त्र्स्िो िरेको पाइएिा सर्ाई पेर्श िने िौका ददई 
पेर्श भएको सर्ाई सन्िोषजनक नभएिा त्र्स्िो संस्थासंि िरेको सम्झौिा िारेज िरी 
सावयजतनकीकरण सिेि िरी सोको जानकारी स्थानीर् िह, सम्बष्ट्न्िि तनकार्हरु र साझेदार 
संस्थालाई ददइनेछ र थप कारबाही प्रचमलि नेपाल कानून अनुसार हुनेछ । 

१४. समझेदमर संस्थम सर्न्िर् ससर्र्तः )१( पुनतनयिायण, पुनस्थायपना, जीववकोपाजयनका कार्यििहरु 
सञ्चालनका लागि साझेदार संस्था िथा स्थानीर् िैर सरकारी संस्थाहरु सँि सिन्वर् िनय 
र कार्यिि कार्ायन्वर्नको प्रभावकाररिा अमभवदृ्गि िनय देहार् बिोष्ट्जिको एक साझेदार 
संस्था सिन्वर् समिति ििन िररनेछिः 

क) कार्यकारी प्रिुि    -संर्ोजक 

ि) प्रागिकरणका िहार्शािा प्रिुिहरु  -सदस्र् 

ि) राष्ट्रिर् िथा अन्िरायष्ट्रिर् िैर सरकारी संघसंस्था एवं सहर्ोि दािाका प्रतितनगिहरु 
िध्रे्वाट प्रागिकरणवाट िनोतनि िीन जना -सदस्र् 

घ) सम्बष्ट्न्िि िन्त्रालर्, आर्ोि िथा तनकार्का सम्बष्ट्न्िि िहार्शािा प्रिुिहरु   
     -सदस्र् 

ङ) प्रागिकरणका िोककएका उपसगचव  -सदस्र् सगचव 

(२( उपदर्ा )१( बिोष्ट्जिको समितिले आफ्नो कार्यववगि आरै् तनिायरण िनेछ । िनोतनि 
सदस्र्हरुको पदावगि प्रागिकरणले िोके बिोष्ट्जि हुनेछ । 

१५. सहजीकरण िनि सककनेः  र्स कार्यववगिको दर्ा १० बिोष्ट्जि अनुसूची-२ को ढाँचािा त्रत्रपक्षीर् 
सम्झौिा िरी पुनतनयिायणको कार्यिा कृर्ामर्शल रहेका अन्िरायष्ट्रिर् िैरसरकारी संस्थाहरुलाई 
प्रागिकरणले िोकेको क्षेत्रिा पुनतनयिायणिा काि िरेको अवस्थािा प्रागिकरणले नववकरणका 
लागि सिाज कल्र्ाण पररषद्िा मसर्ाररस िनेछ । 
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१६. र्नदेर्न ददन सक्नःे आर्ोजना कार्ायन्वर्नको सन्दभयिा प्रागिकरणले साझेदार संस्थालाई 
आवश्र्क तनदेर्शन ददन सतनेछ । त्र्सरी ददएको तनदेर्शनको पालना िनुय सम्बष्ट्न्िि संस्थाको 
कियव्र् हुनेछ । 

१७. विध्र्ुतीर् र्मध्र्र्को प्रर्ोि िनि सक्नेः र्स कार्यववगििा अन्र्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको 
भएिापतन कार्यववगििा उष्ट्ल्लखिि कार्यहरु िने िराउने सन्दभयिा ववध्र्ुिीर् िाध्र्िवाट 
हुने पत्राचारलाई िान्र्िा ददइनेछ ।  

१७. कमर्िविगधर्म िमधमअड्कमउ फुकमउः  र्स कार्यववगिको कार्ायन्वर्निा कुनै वािा अड्काउ देखिएिा 
त्र्स्िो वािा अड्काउको रु्काउने कार्य कार्य प्रागिकरणको कार्यकारी प्रिुिले िनेछ र सो 
को अनुिोदनको लागि कार्यकारी समितििा पेर्श िनेछ । 
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अनुसूची- १ 

पुनस्थमिपनम, पुनर्निर्मण तथम जीविकोपमजिन लमगि समझेदमरसंस्थमले प्रस्तुत िने पररर्ोजनम 
प्रस्तमिको नर्ूनम 

(दर्ा ७ को उपदर्ा )क( संि सम्बष्ट्न्िि( 

श्री राष्ट्रिर् ववपद् जोखिि न्र्ूनीकरण िथा व्र्वस्थापन प्रागिकरण, बबरिहल, काििािौं, नेपाल । 

ववषर्: पररर्ोजना प्रस्िाव। 

िहोदर्, 

राष्ट्रिर् ववपद् जोखिि न्र्ूनीकरण िथा व्र्वस्थापन प्रागिकरणद्वार संचालन िररएको ववपद् 
पश्चािको पुनयस्थापना िथा पुनतनयिायणको अमभर्ानिा सहर्ोि िने अमभप्रार्ले तनम्न 
वववरणसदहिको पररर्ोजना प्रस्िाव स्वीकृतिको लागि अनुरोि िदयछु/छौं । 

 

हस्िाक्षरिः 

नाि थरिः 

दजायिः 

साझेदार संस्थािः 

 िण्ि )क(: पररर्ोजना प्रस्िाव 

१. पररर्ोजनाको नाि : 

२. कार्यकम्र सञ्चालन िने व्र्ष्ट्तिरसंस्थाको नाि र िेिाना :  

३. पररर्ोजनाको परृिभूमििः 

४. पररर्ोजनाबाट लाभाष्ट्न्वि हुने व्र्ष्ट्ति िथा सिुदार्को वववरणिः  

५. पररर्ोजनाको उद्देश्र् : 

६. पररर्ोजना कार्ायन्वर्न िने स्थान : 
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७. पररर्ोजनाको िुख्र् किर्ाकलापहरु : 

८. पररर्ोजनाबाट अपेज्ञक्षि प्रतिर्ल र कार्य सम्पादन सूचकहरुिः 

९. पररर्ोजना अवगि : .................... देखि..................... सम्ि 

१०. पररर्ोजना लािि : )सञ्चालन िचय र कार्यिि िचयको अनुपाि िथा ओभरहेि सिेि िुल्नेिरी( 

११. सहार्िाको स्रोििः 

१२. िचय िने िररकािः 

१३. स्थानीर् ववकास साझेदारहरु : 

१४. सहार्िाको प्रकार: )निद, ष्ट्जन्सी र अन्र्( 

१५. पररर्ोजनासँि सम्बष्ट्न्िि िुख्र् िन्त्रालर्हरु:  

१६. पररर्ोजना कार्ायन्वर्न सम्वन्िी अन्र् वववरण )र्स अन्िियि सम्झौिाका पक्षहरुको दातर्त्व 
र कार्यववगििा उल्लेि िररएका ववषर् कार्ायन्वर्न िदाय ध्र्ान ददनुपने िुख्र् कुराहरु उल्लेि 
िनुयपनेछ (: 

१७. वदहियिन नीति: 

१९. अन्र् सान्दमभयक वववरणिः )कुनै भए( 

 िण्ि )ि(: स्वर्ं घोषणा 

 

राष्ट्रिर् ववपद् जोखिि न्र्ूनीकरण िथा व्र्वस्थापन प्रागिकरणद्वारा िररने पुनतनयिायण िथा 
पुनस्थायपना एवं जीववकोपाजयन कार्यिा सहर्ोि िने इच्छा भएकोले सहर्ोि सम्वन्िी 
सम्झौिाको अमभन्न अंिको रुपिा सिावेर्श हुने िरी पररर्ोजना साझेदार प्रस्िावक संस्था 

..........................................को िर्य बाट देहार्का कुराहरुको स्वर्िघोषणा िदयछु/छौंिः 

१. प्रस्िुि सहार्िाको लागि आवश्र्क रकि आर्नै   स्रोिबाट पररचालन िने छु/छौ । स्थानीर् 
स्िरबाट रकि संकलन िररने छैन । 
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२. सहर्ोि रकि प्रचमलि कानून बिोष्ट्जिको वैि स्रोिबाट प्राप्ि भएको हो । तनियलीकरण वा 
िुरासम्वन्िी कानून ववपरीि सहर्ोि पररचालन भएको छैन । 

३. सम्झौिा अनुरुप कार्यसम्पादन िनय स्रोि उपलव्ि छ । सम्झौिा पतछ र्सका लागि स्रोिको 
छुट्टै िोजी िनुयपने छैन । 

४. पररर्ोजना कार्ायन्वर्न िदाय स्थानीर् साझेदार संस्था वा सािुदातर्क संस्था पररचालनको 
िाध्र्िबाट सकभर स्थानीर् सीप, स्रोि, सािन, प्रववगि िथा जनर्शष्ट्तिको उपर्ोि िररनेछ 
। 

५. पररर्ोजना कार्ायन्वर्न िदाय पुनर्निर्मिण र पनुस्थमिपनमको लमगि िैरसरकमरी संस्थम पररचमलन 
सम्बन्धी कमर्िविगध, २०७८ िा भएका व्र्वस्थाहरुको पूणय पालना िने छु/छौ । 

६. पररर्ोजना कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा िथा अपेज्ञक्षि प्रतिर्ल एवं कार्य सम्पादन िूल्र्ांकनका आिारिा 
प्राववगिकद्वारा हुनेकार्य सम्पादनको परीक्षण कार्यिा पूणय सहर्ोि िने छु/िनेछौं । 

७. उपर्ुयति घोषणा ववपरीि भए िरेको प्रिाखणि भएिा प्रचमलि कानून बिोष्ट्जि सजार् भोग्न 
िर्ार छु/छौं । 

 पररर्ोजना प्रस्िावक संस्थाको नाििः ................................................................. 

सम्पकय  िेिानािः ......................................................................... 

संस्थाको आगिकाररक व्र्ष्ट्तिको नाि थरिः ........................................., 

पदिः ................................... 

हस्िाक्षरिः ...................................................................... 

प्रस्िावकको स्थानीर् अगिकृि प्रतितनगि संस्थािः......................................... 

प्रतितनगि संस्थाको आगिकाररक व्र्ष्ट्तिको नाि, थरिः ............................, पदिः ..... 

सम्पकय  टेमलर्ोन÷ िोवाइल नं. ............................................................... 

ईिेल...................................................................................................... 

हस्िाक्षरिः............................................... 
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मितििः ..................................... 

पररर्ोजना प्रस्िावक र सहर्ोिदािा संस्था भए छापिः 

 

अनुसूची- २ 

पुनस्थमिपनम एिं पुनर्निर्मणकम लमगि िैरसरकमरी संस्थमसँि िररने सम्झौतमको नर्ूनम 

(दर्ा १०संि सम्बष्ट्न्िि( 

... ... ... ... ... ... ... ... ... पररर्ोजना कार्ायन्वर्नको लागि ... ... ... ... ... ... ... 
(प्रथि पक्ष(, ... ... ... ... ... ...(द्वविीर् पक्ष( िथा ... ... ... ... ... ... )ििृीर् पक्ष( बीच 
भएको त्रत्रपक्षीर् सम्झौिा पत्र 

आज मिति २०.. ।... । ... का ददन ... ... ... ... ... )सम्झौिा भएको स्थानिा तनम्न साक्षीहरुको 
रोहवरिा ... ... ... ... ... ... (पररर्ोजनाको नाि( पररर्ोजना सञ्चालन िनयका लागि 
राष्ट्रिर् ववपद् जोखिि न्र्ूनीकरण िथा व्र्वस्थापन प्रागिकरण र्सपतछ प्रथि पक्ष 
भतनएको(, ... .... ... ... ... .. स्थानिा कार्ायलर् भएको . ... ... ... ... ... ... 

िन्त्रालर्/ववभाि/कार्ायलर् ) र्सपतछ द्वविीर् पक्ष भतनएको( िथा ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
... स्थार्ी िेिाना भएको साझेदार संस्था. ... ... ... ... ... ...... ... ... )र्सपतछ ििृीर् 
पक्ष भतनएको( बीच देहार्िा उष्ट्ल्लखिि र्शियहरुको अिीनिा रही प्रागिकरणद्वारा िि मिति 
................िा स्वीकृि भएको पररर्ोजना प्रस्िाव बिोष्ट्जि कार्यिि सञ्चालन िनयको लागि 
सहकार्य िनय सहिति कार्ि िरी र्ो त्रत्रपक्षीर् सम्झौिा िररएको छ । 

  सम्झौिाका र्शियहरु: 

१( पररर्ोजना सञ्चालनको िििा सबै पक्षले पुनर्निर्मिण र पुनस्थमिपनमको लमगि िैरसरकमरी 
संस्थम पररचमलन सम्बन्धी कमर्िविगध, २०७८ िा भएका व्र्वस्थाहरुको पूणय पालना िनुय 
िराउन ुपनेछ । 

२( िेश्रो पक्षद्वारा प्रस्िाववि एवं प्रथि पक्षद्वारा स्वीकृि िररएको र्सै साथ संलग्न अनुसूची 
बिोष्ट्जिका पररर्ोजना प्रस्िाव अनुरुपका र्ोजना िथा कार्यििहरुको कार्ायन्वर्न िनुय 
िेश्रो पक्षको कियव्र् हुनेछ । 
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३( पररर्ोजना सञ्चालन िन ेसन्दभयिा दोश्रो पक्षले िेश्रो पक्षलाई आफ्नो ववषर्िि ववििाका 
क्षेत्रिा राष्ट्रिर् नीति, तनर्ि, संदहिा, तनदेमर्शका आददको पालना िनय िराउनकालागि सिर् 
सिर्िा तनरीक्षण, अवलोकन, सरसल्लाह, सुझाव िथा तनदेर्शन ददन सतनेछ । दोश्रो पक्षले 
ददएको तनदेर्शनको पालना िनुय िराउन ुिेश्रो पक्षको कियव्र् हुनेछ । 

४( पररर्ोजना सञ्चालन िन ेसन्दभयिा िेश्रो पक्षले प्रथि पक्षसंि नीतििि ववषर्हरुिा िथा 
दोश्रो पक्षसंि कार्यिि संचालनको सम्बन्ििा सुझाव िाि िनय सतनछे । र्सरी िाि 
भएको सुझाव उपर्ुति सिर्मभत्र दबुै पक्षले िेश्रो पक्षलाई उपलव्ि िराउनु पनेछ । र्स 
प्रर्ोजनको लागि आवश्र्क पने स्रोि जुटाइददने कार्य िेश्रो पक्षले िनुयपनेछ । 

५( प्रथि पक्षले र्स सम्झौिाको कार्ायन्वर्नको सिग्र अनुििन िथा िूल्र्ांकन िरी िेश्रो 
पक्षलाई आवश्र्क तनदेर्शन ददन सतनेछ । र्स कार्यिा प्रथि पक्षले द्वविीर् पक्षबाट 
आवश्र्क ववषर्िि रार् िथा सुझाव मलन सतनेछ । 

६( पररर्ोजनाको लागि प्राप्ि हुने सहर्ोि रकि िथा ष्ट्जन्सी सरसािानको दरुुपर्ोि हुन 
नददनको लागि िीनै पक्षले सहकार्य िथा सिन्वर् िनेछन  । 

७( पररर्ोजना कार्ायन्वर्नको सन्दभयिा कुनै ववषर्िा सिस्र्ा देिा परेिा िीनै पक्षबीच सहिति 
कार्ि िरी र्स त्रत्रपक्षीर् सम्झौिािा संर्शोिन िथा पररिाजयन िनय सककनेछ । 

८( र्स सम्झौिा कार्ायन्वर्नको िििा कुनै वववाद उत्पन्न भएिा िीनै पक्षबीच आपसी 
सिझदारीबाट वववादको सिािान िररनेछ । िर र्सरी आपसी सिझदारी कार्ि हुन 
नसकेिा कार्यकारी समितिबाट िररने तनणयर् अष्ट्न्िि हुनेछ । 

९( ववपद् जोखिि न्र्ूनीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ िथा अन्र् कानूनले प्रागिकरणलाई 
ददएको अगिकार प्रर्ोि िनयबाट र्स सम्झौिाले प्रथि पक्षलाई कुनैबािा पाने छैन। 

१०( िागथ उल्लेखिि कुराहरु वाहेक अन्र् कुराहरु आपसी सिझदारीिा थप िनय सककनेछ । 

११( र्स सम्झौिािा उल्लेखिि कुराहरु वाहेक अन्र् कुराहरु प्रचमलि कानून अनुसार हुनेछ । 
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राष्ट्रिर् जोखिि न्र्ूनीकरण िथा व्र्वस्थापन प्रागिकरणकिर्य बाट  )द्वविीर् पक्ष(को 
िर्य बाट  )ििृीर् पक्ष(को िर्य बाट 

पूरा नाि, थरिः   पूरा नाि, थरिः   पूरा नाि, थरिः 

......................  .......................  ..................... 

पदिः ................  पदिः .....................  पदिः ..................... 

कार्ायलर्को छाप   कार्ायलर्को छाप  कार्ायलर्को छाप 

साक्षी    साक्षी    साक्षी 

        

.......................  .......................  ......................... 

पूरा नाि, थरिः   पूरा नाि, थरिः   पूरा नाि, थरिः 

........................  .......................  .......................... 

पदिः .................  पदिः ................  पदिः ................... 
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अनुसूची- ३ 

र्मससक प्रिर्त प्रर्तिेदनको ढमँचम 

(दर्ा ११को उपदर्ा )१( संि सम्बष्ट्न्िि( 

 

... ... ... ... ... ... ...  पररर्ोजना 

 

... ... ... िदहनाको चौिामसक प्रिति प्रतिवेदन  

आ.व. ... ... ... ... ... ... ... 

पररर्ोजना प्रिुििः 

पररर्ोजनाको क्षेत्र: )क( भौिोमलकिः ... ... ... ... ...)ि( ववषर्िििः ... ... ... ... ... 

 

िर्ार िनेिः 

रुजु िनेिः 

प्रिाखणि िनेिः 

   

  

क्र.स.ं आर्ोजनमको 
नमर् 

प्रर्ुख 
िर्तविगध 

कमर्िसम्पमदन 
सूचक 

 
पररर्ोजनमको लक्ष्र् 

 
 हमलसम्र्को 

प्रिर्त     सिग्र लक्ष्र् बावषयक चौिामसक 
    भौतिक ववत्तीर् भौतिक ववत्तीर् भौतिक ववत्तीर् भौतिक ववत्तीर् 
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अनुसूची– ४ 

(दर्ा ७ को उपदर्ा )७( संि सम्बष्ट्न्िि( 

नेपमल सरकमर 

िहृ र्न्त्रमलर् 

राष्ट्रिर् जोखिि न्र्ूनीकरण िथा व्र्वस्थापन प्रागिकरण 

 

पत्र संख्र्ािः        मितििः ................................ 

च.नं.: 

ववषर्िः– कार्ायदेर्श ददईएको । 

श्री ........................ 

िपाईले पेर्श िनुयभएको पररर्ोजना प्रस्िाव मिति २० ................... िा स्वीकृि भएकोले 
पररर्ोजना प्रस्िाविा उल्लेि िररएको बजेट कार्यििको पररगि मभत्र रही पररर्ोजना अनुसारको 
कार्यिि वा कार्यहरु िोककएको मिति मभत्र सम्पन्न िरी देहार् अनुसारको वववरण पिाउनु हुन 
र्ो कार्ायदेर्श ददइएको छ । पररर्ोजना प्रस्िाविा उल्लेि भएको कार्यक्षेत्रभन्दा बादहर िई काि 
निनुय निराउनु हुन कार्यववगि अनुसार तनदेर्श िररएको छ ।  

१. आर्ोजनाका नाि, िेिानािः– 

२. आर्ोजनाको क्षेत्रिः– 

३. आर्ोजनाको प्रकृति–  

४. आर्ोजनाको उद्देश्र्िः– 

५. आर्ोजनाका िुख्र् किर्ाकलापहरुिः– 

६. आर्ोजनाको बजेटिः– 

७. आर्ोजनाको बजेटको –श्रोििः 

८. आर्ोजनाको बजेट िचय िने– िररकािः 

९. आर्ोजनाको र्शुरु मिति र सम्पन्न हुने– मितििः 
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१०.आर्ोजनाबाट प्राप्िहुने प्रतिर्लिः– 

११. आर्ोजना साझेदार संस्थािः– 

१२. प्रिाति प्रतिवेदन पेर्श िने कार्ायलर्– र सिर्िः  

१३. आर्ोजना सम्बद्ि अन्र् कुराहरुिः– 

राष्ट्रिर् ववपद् जोखिि न्र्ूनीकरण िथा व्र्वस्थापन प्रागिकरणका िर्य वाटिः ............................. 

बोधमथिः– 

श्री............................ िाउँ/उप/िहा/निर कार्यपामलकाको कार्ायलर्, ............................ । 

श्री ष्ट्जल्ला प्रर्शासन कार्ायलर्, ............................ । 

श्री आन्िररक िामिला िथा कानून िन्त्रालर्, .................. प्रदेर्श ।  


