
विषयः मनसनुजन्य विपद् प्रभावित ननजी आिास पनुननिमािण तथा पनुर्सथािपनाका लानि उपलव्ध िराइएको अनदुान 
रकम सम्बन्धमा हाल सम्मको प्रिनत। 

  

यस िषि २०७८ को मनसनुबाट ननजी आिास पूणि क्षनत भएका घर पररिारलाई अर्सथायी आिास ननमािण िने 
प्रयोजनका लानि यस प्रानधकरणलाई प्राप्त रु.२,८६,००,०००।- (दईु करोड छयासी लाख) र ित िषिको 
लानि प्राप्त अनदुान रकमबाट बााँकी रु.७३,७५०।- (निहत्तर हजार सात सय पचास) मध्येबाट पचास हजारका 
दरले अनदुान उपलव्ध िराउने िरी जजल्ला विपद् व्यिर्सथापन कोषमा रकम पठाउन शरुु िररएको छ । 
हालसम्म ८ जजल्ला (नसन्धपुाल्चोक, अघािखााँची, प्यूठान, दैलेख, दाङ्ग, हमु्ला, लमजङु्ग, र बाजरुा) का ५७३ 
लाभग्राहीहरुका लानि अनदुान रकमबापत रु.२,८६,५०,०००।- (दईु करोड छयासी लाख पचास हजार)  
पठाईसवकएको छ । यो रकममध्ये १,४३,००,००० रुपैयााँ नसन्धपुाल्चोक जजल्लाको मेलम्ची, हेलम्ब ु र 
पााँचपोखरी थाङपाल िााँउपानलकाका प्रभावित पररिारहरुका लानि जजल्ला प्रशासन कायािलयमा पठाइएको छ ।    

 

 



ित िषि २०७७ सालको मनसनुजन्य विपद् बाट क्षनतग्रर्सत ननजी आिासलाई सरुजक्षत तररकाले ममित, 
प्रबलीकरण, पनुननिमािण र पनुर्सथािपना िने कायिलाई व्यिजर्सथत रुपले सञ्चालन िरी विपद् प्रभावितलाई प्रदान 
िररने अनदुानलाई व्यिजर्सथत िने उद्देश्य बमोजजम विपद् जोजखम न्यूनीकरण तथा व्यिर्सथापन कायिकारी सनमनतले 
नमनत २०७७/०९/२६ मा जारी िरेको मनसनुजन्य विपद् प्रभावित ननजी आिास पनुननिमािण तथा पनुर्सथािपना 
अनदुान कायिविनध, २०७७ अनसुार यस प्रानधकरणलाई प्राप्त रु.३०,००,००,०००।- (तीस करोड) मध्ये 
हालसम्म विनभन्न २२ जजल्ला (म्याग्दी, धनकुटा, भोजपरु, र्सयाङ्जा, बाजरुा, पिित, मोरङ्ग, बाग्लङु्ग, रुकुम, 
पजिम, दाच ुिला, कानलकोट, रोल्पा, कार्सकी, जाजरकोट, संखिुासभा, लमजङु्ग, मकिानपरु, बझाङ्ग, तनहुाँ, िोरखा, 
निुाकोट र नसन्धपुाल्चोक) का ४९३७ जना लाभग्राहीलाई उपलव्ध िराउन रु.२९,९९,२६,२५०।- (उनजन्तस 
करोड उनान्सय लाख छजबबस हजार दईु सय पचास) अनदुान रकम सम्बजन्धत जजल्ला विपद् व्यिर्सथापन 
कोषमा पठाई सवकएको छ । 

अनदुान प्रयोजनको लानि हनुे कूल लाित मध्ये महानिरपानलका/उपमहानिरपानलकाले २० प्रनतशत, 
निरपानलकाले १५ प्रनतशत, िाउाँपानलकाले १० प्रनतशत, प्रदेश सरकारले ३० प्रनतशत र बााँकी संघीय सरकारले 
व्यहोने प्रािधान बमोजजम राविय विपद् जोजखम न्यूनीकरण तथा व्यिर्सथापन प्रानधकरणबाट पठाईएको रकम 
संघीय सरकारले व्यहोने लाित सहभानिता बापतको रकम हो ।  

विनभन्न २२ जजल्लाबाट कूल ५९१४ लाभग्राहीको सूजच राविय विपद् जोजखम न्यूनीकरण तथा व्यिर्सथापन 
प्रानधकरणमा प्राप्त भएकोमा ९७७ जना आिास प्रबलीकरण िनुिपने लाभग्राहीको हकमा कायिविनधले तोके 
बमोजजम सम्झौता िरी सम्झौता अनसुार कायिसम्पन्न िरेको प्राविनधक जााँचपास प्रनतिेदन र जजल्ला विपद् 
व्यिर्सथापन सनमनतको ननणियानसुार रकम माि िरी पठाउनहुनु सम्बजन्धत जजल्ला प्रशासन कायािलयलाई जानकारी 
िराईएको छ । 

बााँकी ४९३७ जना लाभग्राही मध्ये ३२६० जना पनुननिमािणका लाभग्राहीको हकमा र १६७७ जना पनुर्सथािपनाका 
लाभग्राहीको हकमा सम्झौता हनुसाथ आिास पनुननिमािणका लानि पवहलो वकर्सता बापत पचास हजार मध्ये संघीय 
सरकारको लाित सहभानिता अन्तिितको रु.१४,२६,१०,०००।- (चौध करोड छजबबस लाख दश हजार) र 
अर्सथायी आिास ननमािणको लानि पचास हजार मध्ये संघीय सरकारको लाित सहभानिता अन्तिितको 
रु.१२,८४,८६,२५०।- (बाह्र करोड चौरासी लाख छयासी हजार दईु सय पचास) अनदुान रकम पठाईएको 
छ ।अर्सथायी आिास ननमािणको लानि निुाकोट र नसन्धपुाल्चोक जजल्लामा पवहलो वकर्सताबापत पच्चीस हजार 
मध्ये संघीय सरकारको लाित सहभानिताको वहर्ससा माि पठाईएकोमा बााँकी थप रकम आिामी आनथिक िषिको 
सरुुिातमा पठाउने िरी तयारी भईरहेको छ । 

उक्त २२ जजल्ला मध्ये ८ िटा जजल्ला (धनकुटा, र्सयाङ्जा, पिित, मोरङ्ग, बाग्लङु्ग, दाच ुिला, कार्सकी र संखिुासभा) 
मा ननजी जग्िा घडेरी खररदको लानि रजजिेशन दर्सतरु नतरेको प्रमाजणत नलखतको आधारमा बढीमा तीन लाख 
रुपैयााँसम्म जग्िादाताको बैंक खातामा उपलव्ध िराउन संघीय सरकारको लाित सहभानिताको अनदुान बापतको 



रकममध्ये हाललाई सो को ५० प्रनतशत रु.२,८८,३०,०००।- (दईु करोड अठासी लाख तीस हजार) समेत 
उपलव्ध िराईएको छ । लाित सहभानिताको बााँकी ५० प्रनतशत रकम सम्बजन्धत जजल्ला प्रशासन कायािलयले 
माि िरेपिात पठाइने छ । 

 

विनभन्न २२ जजल्लाका लाभग्राहीहरुको संख्या र पठाइएको रकमहरुको वििरण तलको जचिमा प्रर्सततु िररएको 
छ। 
 

 


