

 

 
 
 

नेपाल सरकार 

�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लय 
 

भुक�पो�र �ितकाय� तथा पुनला�भ एिककृत काय�योजना-२०७२ 
(Integrated Action Plan for Post-Earthquakes Response & Recovery-2072) 

 
१. प�ृभूिम:  

यही २०७२ साल वैशाख १२ गते शिनबार म�या�ह ११:५६ बजे गोरखा िज�लाको बारपाक �े�मा के�� िव�द ुभएको ७.६ र�ेटर �केलको भकु�पर �यसपिछ 
िविभ�न समयमा गएका पराक�पनह�बाट नेपालका १४ िज�लामा ठुलो जनधनको �ित भएको छ भने झ�डै ३५ िज�ला यसबाट�भािवत भएका छन् ।  गृह 
म��ालयबाट �ा� पिछ�लो अिभलेख अनसुार हाल स�म करीव ८,६०० �यि�ले �यान गुमाएका र २१,८५० भ�दा बढी �यि� घाइते भएको अव�था छ  । भौितक 
�ितको हकमा करीब ५,००,२२३ िनजी घरह� र ९८० भ�दा बढी सरकारी भवनह� पूण� �पले �ित भएका छन् भने करीब २,७०,००० िनजी भवन र ३,००० 
सरकारी भवनह� आिशकं �पमा �ित��त भएका छन् । यसगैरी िव�ालयका १३,३०० भ�दा बढी क�ाकोठाह� पूण� �पमा र ५‚००० भ�दा बढी क�ा कोठाह� 
आंिशक �पमा �ित भएका छन् । भकु�पबाट भएको �ितबाट मलुकुको िवकास िनमा�ण र सम� अथ�त��मा नकरा�मक असर परकेोछ । यस िवप�ीबाट परकेो 
�भावको सामना गन� र राहत, पनु�था�पना तथा नविनमा�ण काय�लाई चरणव� �पमा अिघ बढाउन आव�यक भएकोले स�मानीय �धानम��ीबाट �यव�थािपका-
संसदको आकि�मक अिधवेशनको २०७२ साल बैशाख २५ गतेको बैठकमा भएको स�बोधन र�यव�थािपका-संसदको बैठकबाट २०७२ बैशाख ३० गते पा�रत 
संक�प ��ताव समतेको आधारमा नपेाल सरकारलयेो काय�योजना तजु�मा गरी काया��वयनमा �याएको छ ।  
 

२. काय�योजनाको उ�े�य : 
(क) भकु�प �भािवत �े�मा उ�ार तथा राहतका काय�ह� िश�‚ सम�वया�मक एवं �भावकारी �पमा स�चालन गन�‚ 
(ख) भकु�पबाट पीिडत जनतालाई त�काल पनुला�भ‚ पनु�था�पना तथा पनु�वासको �यव�था िमलाउन‚े 
(ग) भकु�पबाट �ित��त संरचनाह�को नव िनमा�ण गन� । 




 

 

 

३. काय�योजना : 

िस.न.ं काय�िववरण िज�मवेार िनकाय सहयोगी िनकाय 
काय� अविध 

कैिफयत 
योजना तयार गन� काय� स�प�न 

१. भ�नावशेष र पिहरोमा पु�रएका �यि�को 
खोजी तथा उ�ार काय�लाई िनर�तरता िदने 
। 

र�ा म��ालय र गहृ म��ालय 
नेपाली सेना‚नेपाल 

�हरी‚सश� �हरीबल‚�थानीय 
�शासन र �थानीय िनकाय 

नपन� 
काय� स�प�न 

नभएस�म 
 

२. भौितक संरचना र पिहरोमा प�ुरएका शवह� 
र मतृ जीवज�तकुो उिचत �यव�थापन गन� । 

गहृ म��ालय र कृिष िवकास 
म��ालय 

संघीय मािमला तथा �थानीय 
िवकास म��ालय 

नपन� त�काल  

३. भूक�पवाट �भािवत घाइतेलाइ� िन:श�ुक 
उपचार गन� । �वा��य तथा जनसं�या 

म��ालय(सरकारी तथा 
गैरसरकारी अ�पतालह�) 

अथ� म��ालय 
नपन� 

 

�वा��य तथा 
जनसं�या 
म��ालयले 

आव�यक ठाने 
अनसुार 

 

४. मतृकका प�रवारलाइ� अि�तम सं�कार खच� 
�ित मतृक �. चािलस हजार र मतृकका 
प�रवारलाइ� �. एक लाख राहत उपल�ध 
गराउने । 

गहृ म��ालय अथ� म��ालय र संघीय 
मािमला तथा �थानीय िवकास 

म��ालय 

नपन� त�काल  

५. �ितको एक�कृत िववरण सकंलनतथा 
आव�यकताको आंकलनगन� �ािविधक 
सिहतको िनजामती टोली गाँउ/गाँउमा 
प�रचालन गन� । 

गहृ म��ालय र सामा�य �शासन 
म��ालय 

संघीय मािमला तथा �थानीय 
िवकास म��ालय 

नपन� 
 

त�काल  

६. भूक�पबाट �भािवत �े�मा महामारी फैलन 
निदन आव�यक �यव�था िमलाउने । 

�वा��य तथा जनसं�या 
म��ालय 

अथ� म��ालय नपन� त�काल  

७. �भािवत िज�लाका सरकारी काया�लयह�मा 
�र� दरब�दी पूित� गन�‚ अ�य� काजमा रहेका 

स�बि�धत म��ालयह� सामा�य �शासन म��ालय नपन� त�काल  




 

िस.न.ं काय�िववरण िज�मवेार िनकाय सहयोगी िनकाय 
काय� अविध 

कैिफयत 
योजना तयार गन� काय� स�प�न 

कम�चारी िफता� गन� र काज नखटाउने । 
८. भकु�पबाट �भािवत जे� नाग�रक‚ एकल 

मिहला‚ रोगी‚ स�ुकेरी‚ गभ�वती‚ अपाङ्गता 
भएका �यि� लगायतलाई सं�मणकालीन 
आ�य के�� �थापना गरी अ�थायी 
बसोबासको �यव�था िमलाउने ।  

गहृ म��ालयको सयंोजनमा सहरी 
िवकास‚ संघीय मािमला तथा 
�थानीय िवकास र मिहला‚ 

बालबािलका तथा समाजक�याण 
म��ालय 

अथ� म��ालय 
 
 
 

नपन� त�काल  

९. भूक�पवाट अिभभावक गमुाएका र आ�य 
िविहन वालवािलकाको लािग, 
(क) आ�यको �यव�था गन� । 

मिहला, बालवािलका तथा 
समाजक�याण म��ालय 

 
अथ� म��ालय 

 

 
नपन� 

 

 
त�काल 

 
 

(ख) िनःशु�क िश�ाको �यव�था गन� । िश�ा म��ालय अथ� म��ालय १५ िदन िभ� २०७२ आषाढ   
१०. भकु�प �भािवत ��ेमा उ�ार‚राहत िवतरण 

तथा अ�थायी पनुवा�स काय�मा सहयोग 
प�ु याउन �वयंमसवेक प�रचालन गन� । 

यवुा तथा खेलकूद म��ालय िविभ�न संघसं�थाह� ७ िदन त�काल  

११. फजलु तथा अनाव�यक खच� िनय��ण गन� । 
भैपरी आउने खच�मा िमत�यियता अपनाउन े
। इ�धन तथा सवारी साधनको िमत�ययी 
�योग गन� । 

सब ैम��ालयह� अथ� म��ालय 
मापद�ड/िनद�िशका तजु�मा 

गरी लाग ुगन� ।  
(अथ� म��ालय) 

त�काल 

 
 
 

 
१२. िन�न �ित��त सरंचनाह�को मम�त तथा यथािश� संचालन गरी सवेा �वाह गन� । 

(क) शैि�क स�ंथाह� िश�ा म��ालय 

 
अथ� म��ालय‚सहरी िवकास 
म��ालय र राि��य योजना 

आयोग 

७ िदन िभ� 
२०७२ ज�े  

मसा�त 

 
 
 
 
 
 
 

(ख) अ�पताल तथा �वा��य के��ह� �वा��य तथा जनसं�या 
म��ालय 

(ग) सडकह� भौितक पूवा�धार तथा यातायात 
�यव�था म��ालय र संघीय 

मािमला तथा �थानीय िवकास 
म��ालय 




 

िस.न.ं काय�िववरण िज�मवेार िनकाय सहयोगी िनकाय 
काय� अविध 

कैिफयत 
योजना तयार गन� काय� स�प�न 

(घ) खानेपानी तथा ढल िनकास  सहरी िवकास म��ालय  
(ङ) जलिव�तु के�� र �सारण लाइन उजा� म��ालय 
(च) पदया�ा माग�ह� संघीय मािमला तथा �थानीय 

िवकास म��ालय र स�ंकृित 
पय�टन तथा नाग�रक उड्डयन 

म��ालय 

 
अथ� म��ालय‚सहरी िवकास 
म��ालय र राि��य योजना 

आयोग 

७ िदन िभ� 
२०७२ ज�े 

मसा�त 
 

(छ) अ�य सरकारी संरचनाह� स�बि�धत म��ालयह� 
१३. पीिडतह�लाई विग�करण गन� ।�भािवत सब ै

प�रवारस�म प�ुने गरी ि�पाल‚औषधी, 
खा�ा�न लगायतका राहत िवतरण गन� । 

गहृ म��ालय‚संघीय मािमला तथा 
�थानीय िवकास म��ालय‚ सहरी 
िवकास म��ालय‚वािण�य तथा 

आपूित� म��ालय र �वा��य तथा 
जनसं�या म��ालय 

उ�ोग म��ालय 

राहत िवतरण 
काय�योजना(Distribution 

Plan) गृह म��ालयको 
संयोजनमा वनाउने 

२०७२ जे� 
मसा�तस�म 

िवतरण ग�रस�ने 
 

१४. भकु�पबाट म�ृय ु भएका एकाघरका पीिडत 
प�रवारका िवदेशमा रहेका सद�यले नेपाल 
फक� न चाहेमा सहजीकरण गन� । 

पररा�� म��ालय �म तथा रोजगार म��ालय नपन� 
२०७२ जे� 

मसा�त 

 
 

 
१५. िवपद �यव�थापन �ितकाय�‚ पनु�लाभ एवं 

पनुिन�मा�ण गन� उपय�ु कानूनी तथा  
संरचनागत �यव�था गन�। 

कानून‚ �याय‚ संसदीय मािमला 
तथा सिंवधान सभा म��ालय 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय‚ 

अथ� म��ालय‚गहृ म��ालय र 
राि��य योजना आयोग 

नपन� २०७२ जे� 
मसा�त 

 
 

 

१६. भूक�पवाट �भािवत �े�का कृषकह�लाइ� राहत �व�प वष� बालीका लािग, 
(क) वीउिवजन िन:श�ुक उपल�ध गराउने । 

कृिष िवकास म��ालय 
अथ� म��ालय र संघीय 

मािमला तथा �थानीय िवकास 
म��ालय 

७ िदन 
२०७२ जेठ 

मसा�त 
 
 
 
 
 

(ख) मलखाद सह�िलयतमा िदने। 
कृिष िवकास म��ालय ७ िदन 

२०७२ जेठ 
मसा�त 

(ग) मालपोत िम�हा िदने । भूिमसधुार तथा �यव�था नपन� २०७२ जेठ 




 

िस.न.ं काय�िववरण िज�मवेार िनकाय सहयोगी िनकाय 
काय� अविध 

कैिफयत 
योजना तयार गन� काय� स�प�न 

म��ालय मसा�त  
 

१७. �भािवत िज�लाका पीिडत प�रवारलाई 
अ�थायी आवासको लािग ज�ता पाता वा 
�ित प�रवार � प�� हजार उपल�ध  
गराउने । 

गहृ म��ालय अथ� म��ालय नपन� 
२०७२ ज�े 

मसा�त 
 

१८. राि��य भवन संिहता‚ २०६० लागु भए 
प�ात �वीकृत न�शा‚ मापद�ड‚ गुण�तर र 
�कृया परुा गरी बनेका नया ँ सरकारी 
भवनह�‚ �यापा�रक मल‚ िसनेमा घर‚ 
अपाट�मे�ट ज�ता भवनह� भि�कएको भएमा 
क-कसको कमजोरीबाट य�तो भएको हो 
सोको छानिवन गरी �ितवेदन पेश गन� 
�ािविधक समते रहेको अिधकार स�प�न 
उ�च�तरीय आयोग गठन गन� । 

�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लय 

स�बि�धत म��ालयह� नपन� 
२०७२ ज�े 

मसा�त 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
१९. भकु�पमा परी अपाङ्गता भएका �यि�लाई 

िनि�त मापद�डको आधारमा थप राहत 
उपल�ध गराउने । 

मिहला‚ बालबािलका तथा 
समाजक�याण‚ संघीय मािमला 
तथा �थानीय िवकास म��ालय 

अथ� म��ालय र �वा��य तथा 
जनसं�या म��ालय 

जे� मसा�त िभ� २०७२ 
आषाढमसा�त 

 

२०. पनु�था�पना, पनुिन�मा�ण र नविनमा�णका 
लािग अ�तराि��य सहायता जटुाउन 
अ�तराि��य दात ृस�मेलन आयोजना गन�।  

अथ� म��ालय 
 

पररा�� म��ालय 
स�बि�धत म��ालयह� 

नपन� 
२०७२ आषाढ 

मसा�त 

 
 
 

२१. भू-उपयोग नीितको पनुरावलोकन गरी 
कडाइ�का साथ काया��वयन गन�। 

भूिमसधुार तथा �यव�था 
म��ालय 

 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय 

नपन� 
२०७२ आषाढ 

मसा�त 
 

 
 
 

२२. राि��य भवन संिहता‚ २०६० को सहरी िवकास म��ालय‚ संघीय �धानम��ी तथा नपन� २०७२ आषाढ  




 

िस.न.ं काय�िववरण िज�मवेार िनकाय सहयोगी िनकाय 
काय� अविध 

कैिफयत 
योजना तयार गन� काय� स�प�न 

पनुरावलोकन गरी कडाइ�का साथ 
काया��वयन गन�। 

मािमला तथा �थानीय िवकास 
म��ालय(काया��वयन गन�/गराउने) 

मि��प�रषद्को काया�लय मसा�त  

२३. िवपद ्बाट �ित��त संरचनाह�को 
पनु� िन�मा�णको लािग आव�यक �ोत जटुाउन 
राि��य पनुिन�मा�ण ऋणप� जारीगन� ।  

अथ� म��ालय नेपाल रा�� ब�क नपन� 
२०७२आषाढ 

मसा�त 

 
 
 

२४. �भािवत �े�का ब�कका ऋिणह�का लािग 
ऋणको सीमा‚ऋिणको आिथ�क अव�था र 
�ितको समेतको आधारहेरी �याज र ऋण 
भ�ुानी तािलकाको पनुसंरचना गन� एवं 
काय�िविध बमोिजम पचासहजारस�मऋणको 
सावा र �याज िम�हािदने । 

अथ� म��ालय 
नेपाल रा�� ब�क 

स�बि�धत ब�क तथा िव�ीय 
सं�थाह� 

१५ िदन िभ� 
२०७२ आषाढ 

मसा�त 
 

 
 
 
 
 
 
 

२५. भकु�पबाट �भािवत �े�मा पनुिन�मा�णमा 
सहयोग पु� याउन �ािविधक �वयमंसेवक 
काय��म स�चालन गन� । 

राि��य योजना आयोग स�बि�धत म��ालयह� जे� मसा�त िनर�तर 

 
 

 
 

२६. (क) �कोपको मौका छोपी पसल व�द, 
ज�माखोरी, कालोवजारी एवं कृि�म 
अभाव सजृना ह�न निदन िनर�तर 
अनगुमन तथा दोषीलाई हदैस�मको 
कारबाही गन� । 

गहृ म��ालय र वािण�य तथा 
आपूित� म��ालय 

 
 

उपभो�ा िहत स�ब�धी 
संघसं�थाह� 

उ�ोग वािण�यसगँ स�बि�धत 
संघ स�ंथाह� 

नपन� िनर�तर  
 
 

 
 
 

(ख) राहत सामा�ी र रकमको द�ूपयोग गन�, 
पीिडत जनता सम� पु�न निदने एवं 
प�पात र िहनािमना गन�लाइ� कानून 

गहृ म��ालय 
राि��य सतक� ता के�� 

(अनगुमन गन�) 
नपन� िनर�तर 

 
 
 




 

िस.न.ं काय�िववरण िज�मवेार िनकाय सहयोगी िनकाय 
काय� अविध 

कैिफयत 
योजना तयार गन� काय� स�प�न 

वमोिजम कडा कारवाही  गन� ।  
 

२७. भूक�पवाट �भािवत �े�मा भएको खोज, 
उ�ार, सहायता‚राहत‚पनु�था�पना र 
पनुिन�मा�ण काय��मह�को खच�को पारदिश�ता 
कायम गन� । यस स�ब�धी जानकारीह� 
िनर�तर �पमा िविभ�न स�चार 
मा�यमह�बाट साव�जिनक गन�। 

गहृ म��ालय‚ अथ� म��ालय र  
सूचना तथा स�चार म��ालय 

स�बि�धत म��ालयह� नपन� िनर�तर 

 

२८. �भािवत �े�का जनताको पनुवा�सका लािग 
सरुि�त �थानको पिहचान गन� । ज�गा स�ा 
भना�  तथा एक�करण(Land Pooling) गन� । 

सहरी िवकास म��ालय 
भूिमसुधार तथा �यव�था 

म��ालय र सघंीय मािमला तथा 
�थानीय िवकास म��ालय 

जे� मसा�त तीन मिहना िभ� 
 
 

 
२९. भकु�पबाट �भािवत जनताको पुनवा�सका 

लािग आव�यक काठ सह�िलयत दरमा 
उपल�ध गराउने । 

वन तथा भू-संर�ण म��ालय स�बि�धत सं�थाह� नपन� 
पनुवा�स स�प�न 

नभएस�म 

 
 

३०. �ित��त ऐितहािसक, धािम�क परुाताि�वक, साँ�कृितक स�पदाह�को 
(क) संर�ण तथा मम�त गन� । सं�कृित पय�टन तथा नाग�रक 

उड्डयन म��ालय 
अथ� म��ालय नपन� त�काल 

 

(ख) पनुिन�मा�ण गन� । सं�कृित पय�टन तथा नाग�रक 
उड्डयन‚ संघीय मािमला तथा 

�थानीय िवकास र सहरी िवकास 
म��ालय 

अथ� म��ालयर भूिमसधुार 
तथा �यव�था म��ालय 

आषाढ मसा�तिभ� तीन वष� 

 

३१. �ित��त घर पनुिन�मा�ण गन� िपिडत 
प�रवारले ऋण िलन चाहेमा २ �ितशतको 
सह�िलयत �याजदरमा उप�यका िभ� २५ 
लाख र वािहर १५ लाखस�म काय�िविध 

अथ� म��ालय 
नेपाल रा�� ब�क 

ब�क तथा िब�ीय सं�थाह� ७ िदन िभ� 

२०७२ 
जेठदिेख२०७३ 

आषाढ 
मसा�तस�म 

 
 
 
 




 

िस.न.ं काय�िववरण िज�मवेार िनकाय सहयोगी िनकाय 
काय� अविध 

कैिफयत 
योजना तयार गन� काय� स�प�न 

बनाई भूक�प िपिडत िवशेष घर कजा� 
उपल�ध गराउने । 

 
 

३२. नगरपािलका �े�मा मापद�ड िवप�रत 
िनमा�ण ग�रएका संरचनाह� स�बि�धत 
घरधनीह�ले भ�काउन े। घरधनीले 
नभ�काएमा स�बि�धत नगरपािलकाले 
घरधनीकै लागतमा भ�काउने।  

संघीय मािमला तथा �थानीय 
िवकास म��ालय 

सहरी िवकास म��ालय र गहृ 
म��ालय 

नपन� एक बष� 

 
 
 

 

३३. कुनै गाउँ व�तीका मह�वपूण� संरचनाको 
पनुिन�मा�ण गन� चाहने �यि� वा सं�थालाइ� 
पनुिन�मा�णको अिभयानमा संल�न गराउने । 

स�बि�धत म��ालयह� 
राि��य योजना आयोग 

अथ� म��ालय 
(काय�िविध बनाउने) 

१५ िदन एक वष� 

 
 
 

 
३४. �ित��त कलकारखाना एवं �यवसाियक 

भवन पनुिन�मा�ण गन� चाहेमा िनि�त 
िसमास�मको ऋण िलदा सह�िलयत 
�याजदरमा कजा� उपल�ध गराउने । 

अथ� म��ालय नेपाल रा�� ब�क जे� मसा�त 

२०७२ �ावण 
देिख २०७३ 

आषाढ मसा�त 
स�म 

 
 

 

३५. �ित��त पवूा�धारह�(िव�ालय, �वा��य 
सं�था, खानपेानी, िसंचाइ, िव�तु, सडक, 
पलु‚रगंशाला‚ कभड� हल ज�ता खले 
संरचना‚�थानीय िनकाय तथा सरकारी 
काया�लयका भवन आदी) �ाथिमकतापूव�क 
पनु� िन�माण गन� । 

स�बि�धत म��ालयह� 
अथ� म��ालय 

राि��य योजना आयोग 
आषाढ मसा�त िभ� तीन वष� िभ�  

३६. राि��यपनुिन�मा�ण कोष �थापना गरी 
आ�त�रक �ोतबाट�. बीस अव� ज�मा गन� ।  

अथ� म��ालय नेपाल रा�� ब�क नपन� दईु बष� िभ� 
 
 




 

िस.न.ं काय�िववरण िज�मवेार िनकाय सहयोगी िनकाय 
काय� अविध 

कैिफयत 
योजना तयार गन� काय� स�प�न 

३७. भूक�पवाट म�ृय ुभएकाह�को स�झनालाइ� 
चीर�थायी रा�न मतृकह�को अिभलेख 
सिहतको�मारक िनमा�ण गन� । सहरी िवकास म��ालय 

अथ� म��ालय 
संघीय मािमला तथा �थानीय 

िवकास म��ालय 
सं�कृित‚ पय�टन तथा नाग�रक 

उड्डयन म��ालय 
सूचना तथा स�चार म��ालय 

छ मिहना (न�साङ्कन   
सिहत) 

पाँच वष� 

 
 

 
 

३८. भकु�पबाट भएको अक�पनीय �ित 
समेतलाई म�यनजर गरी पून�था�पना र 
पनुिन�मा�ण केि��त नविनमा�णका साथ ै
एिककृत ब�ती िवकासको भावी योजना 
तजु�मा गरी काया��वयन गन� । 

राि��य योजना आयोग 
सहरी िवकास म��ालय 

स�बि�धत म��ालयह� जे� मसा�त पाँच बष� 

 
 
 

 
 
 
 

३९. वषा�याममा आउन स�ने िवपद् �यव�थापन गन�  िन�न आव�यक पूव� तयारी गन�, 
(क) आव�यक खा�ा�न, आ�यका साधन र 

अित आव�यक व�तुको �े�ीय�तरमा 
भ�डारणगन�। 

गहृ म��ालय र वािण�य तथा 
आपूित� म��ालय 

 
संघीय मािमला तथा �थानीय 

िवकास म��ालय 
अथ� म��ालय 

िव�ान‚ �िविध तथा वातावरण 
म��ालय (पूव� चेतावनी �णाली 

िवकास गन�) 

७ िदन 
 

जे� मसा�त 

 
 
 
 

(ख) िवपद ् �यव�थापन गन�सरु�ा िनकायको 
�ितकाय� �मता बढाई तयारी 
अव�थामा रा�ने । 

र�ा/गृह म��ालय जे� मसा�त िनर�तर 
 
 

 
(ग) नेपाली सनेाको हवाई सवेा �मता 

िवकास गन� । 
र�ा म��ालय 

नपन� िनर�तर 
 
 
 (घ) अ�पताल तथा �वा��य के��ह�लाई 

तयारी अव�थामा रा�ने । 
�वा��य तथा जनसं�या 

म��ालय नपन� त�काल  
(ङ) सडक स�जाल िछटो स�चालनमा भौितक पूवा�धार तथा यातायात नपन� िनर�तर  




 

िस.न.ं काय�िववरण िज�मवेार िनकाय सहयोगी िनकाय 
काय� अविध 

कैिफयत 
योजना तयार गन� काय� स�प�न 

�याउन सडक िवभागको �मता 
अिभविृ� गरी तयारी अव�थामा रा�ने 
। 

म��ालय 
 

 

(च) बषा�याममा जाने बाढीपिहरोको जोिखम 
�यूिनकरण गन� आव�यक तयारी गन� । िसंचाई म��ालय नपन� त�काल 

 
 
 

४०. भूक�पवाट �भािवत �े�मा खोज, उ�ार र 
राहत काय�मा �शंसनीय काय� गन� 
रा��सेवक, संघस�था र �यि�लाइ� परु�कृत 
गन� । 

गहृ म��ालय स�बि�धत म��ालयह� नपन� एक वष� 
 
 
 

 
 

४. काय�योजनाको काया��वयन : 
��ततु काय�योजना काया��वयन गन� यस ैकाय�योजनाको अिधनमा रही स�बि�धत म��ालय/िनकायह�ले �े�गत काय�योजना बनाई काया��वयन गन� स�नेछन् । 
 

५. काय�योजना काया��वयनको सम�वय तथा अनगुमन: 
यस काय�योजनाको �भावकारी काया��वयनका लािगभुक�पबाट भएको �ित तथा आव�यकता पिहचान र िव�षेण गन�‚अ�तर म��ालयगतसम�वय‚ िनद�शन तथा काय�योजना 
काया��वयनको अनगुमन गन��धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयका सिचव (आिथ�क तथा पूवा�धार हेन�) को सयंोजक�वमा अथ�‚ गृह‚ सहरी िवकास‚ भौितक पवूा�धार तथा यातायात 
�यव�था‚ संघीय मािमला तथा �थानीय िवकास‚ �वा��य तथा जनसं�या र िश�ा म��ालयका सिचवह� सद�य रहने सम�वय तथा अनगुमन सिमित गठन गन� । 

 

मि��प�रषद्‚ आिथ�क तथा पूवा�धार सिमितबाट �वीकृत िमित :२०७२।२।८।६ 


