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बैठकको उद्दे श्यः
बैठक ममततः

प्राविधिक समन्िय बैठक - भक्तपरु
१८ जेष्ठ २०७५

बैठकको समयः

११:०० बजे

बैठकको स्थानः

डिएलवपआइयु -एनआरए – कायाालय भिन, भक्तपरु

बैठकका सहजकतााः
ममनट्सः

उप प्रमुख, डिएलवपआइयु -एनआरए – कायाालय भिन, भक्तपुर
एचआरआरवप काठमाण्िौ उपत्यका टोली

छलफल:

कार्यसूची :
•

स्िागत तथा पररचय

•

नगरपामलकाहरूको अिािधिक जानकारी

•

अन्य

कार्यसूची १
•

स्िागत तथा पररचय

डिएलवपआइयु - राष्ट्ष्िय पुनतनामााण प्राधिकरणको प्राविधिक समन्िय बैठक, डिएलवपआइयु राष्ट्ष्िय पुनतनामााण प्राधिकरणको कायाालय भिन,

भक्तपुरमा १८ जेष्ठ २०७५ मा सम्पन्न

भयो। डिएलवपआइयु -राष्ट्ष्िय पुनतनामााण प्राधिकरण, भक्तपुरका उप प्रमुख, श्री उद्दि प्रसाद
गुरागाईंले सबै सहभागी तथा अततथीहरूको स्िागत गनभ
ुा यो।
बैठकका उद्दे श्यहरू तनम्नानुसार धथएI.

II.
III.

नगरपामलकाहरूबाट पन
ु तनामााण सम्बष्ट्न्ि अिािधिक जानकारीको आदानप्रदान।
प्रत्येक नगरपामलकाको पन
ु तनामााण सम्बष्ट्न्ि मुद्दाहरूमा छलफल।

नगरपामलकाहरू तथा डिएलवपआइयद्
ु िारा पररचामलत ईष्ट्न्जतनयरहरूका बबचमा सढ
ु ृढ
सम्पका बनाउने।

HRRP District Coordination
Meeting:01/06/2018

HRRP | Jwagal, Lalitpur | http://hrrpnepal.org/|info@hrrpnepal.org
©2018 HRRP | All Rights Reserved

HRRP District Coordination
Meeting Minutes
छलफल:

कार्यसूची २
•

नगरपामलकाहरूको अिािधिक जानकारी

डिएलवपआइयद्
ु िारा

भक्तपुर

ष्ट्जल्लाका

प्रत्येक

नगरपामलकाहरूमा

पररचामलत

प्रत्येक

ईष्ट्न्जतनयरले हाल जारी पुनतनामााणका सम्बन्िमा छोटकरीमा अिािधिक गराए।
चााँगुनारायण नगरपामलका

नगरपामलकामा मसष्ट्जआइ मिटले घेररएका घरहरू नै प्रुमुख मुद्दाका रूपमा रहे का छन ् ककनभने
त्यस्ता संरचनाका लाधग ककस्ताको प्रकिया अगािी बढ्न सकेको छै न। यसका साथै,

लाभग्राहीहरूले अन्य तछमेकी ष्ट्जल्लाहरूबाट भक्तपुरमा घर पुनतनामााणको प्रयास गने िम अझै
कायम रहे काले ककस्ताको प्रकिया अगािी बढाउने कुरामा अन्यौल नै रहे कोछ।
सूयवा िनायक नगरपामलका

लाभग्राहीहरूको सम्झौता सम्बष्ट्न्ि आिेदनको पररचय नम्बर र रातो कािामा भएको नम्बर मेल
खााँदैन। त्यस्तै, ईष्ट्न्जतनयरहरू ९”*९” को वपलर साईज भएको घरहरूको केस अगािी बढाउने
-नबढाउने कुरामा अन्यौलमा रहे का छन ्।
मध्यपुर ठठमी नगरपामलका

रे िोकफठटङ्गको अनुदानका लाधग सूधचत गररएका घरहरूका सम्बन्िमा केही अन्यौलता रहे को
छ। लाभग्राहीहरूले पन
ु तनामााण प्रकिया परू ा गरीसकेकाले तनररक्षण तथा अनुगमन प्रकिया कठठन
तथा चन
ु ौतीपण
ू ा रहे को छ। त्यस्तै, घरहरू डिजाईन बमोष्ट्जम नभई तनमााणका िममा थप तल्ला
थवपएका छन ्।

भक्तपरु नगरपामलका

रे िोकफठटङ्ग तनदे िीकाको कमीका कारण ईष्ट्न्जतनयरहरूका लाधग घरहरूको अिस्था पण
ू ा
क्षततग्रस्तबाट आंमिक क्षततग्रस्तको अिस्थामा पररितान गराउन चन
ु ौतीपूणा भएकोछ। त्यस्तै,
भक्तपुर नगरपामलकाका िेरै क्षेत्रहरूमा चार तल्लाभन्दा अधिकको लोि बबयररंग संरचना
दे खखएका छन ् जसलाई तछटै सम्बोिन गनुा आिश्यक छ।
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छलफल:
छलफलका प्रमुख हाईलाईटहरू तनम्नानुसार छन ् •

सम्बद्ि सबै नगरपामलकाहरूले राष्ट्ष्िय पुनतनामााण प्राधिकरणको तनदे मिका अनुरूप
तछमेकी ष्ट्जल्लाहरूमा भैरहे को पुनतनामााणको हकमा गररएका ककस्ताको आिेदनलाई

तनरूत्साठहत गनप
ुा दा छ र कातताक २८ पतछ प्राप्त ककस्ता सम्बष्ट्न्ि आिेदनहरू कफताा
गनप
ुा दा छ।
•

सम्बष्ट्न्ित नगरपामलकाहरूले सम्बद्ि चेकमलस्ट फारम उधचत संग प्रतत पररक्षण गरी ती
चेकमलस्ट फारम राम्रोसंग भनुा पदा छ र सो मा मापदण्ि पुरा भए-नभएको कुरा समेत ईंधगत
गनप
ुा दा छ। मापदण्ि पुरा नभएका मुद्दाहरू ष्ट्जल्ला समन्िय इष्ट्न्जतनयरकोमा थप
प्रमाणीकरणका लाधग पठाउनु पदा छ।

•

नगरपामलकाहरूमा खठटएका ईष्ट्न्जतनयरहरूले लाभग्राहीहरूलाई पररक्षणबाट अनुदानको

स्िीकृततका लाधग फाईल अगािी बढाउने प्रकियाका बारे मा उधचत तिरले जानकारी उपलब्ि
गराउनु पदा छ।
•

नगरपामलकाहरूमा पररचामलत डिएलवपआइयुका ईष्ट्न्जतनयरहरूले थप पररक्षणका लाधग
डिएलवपआइयुमा पठाउनुपने सबै कागजातहरू (नागररकता प्रमाणपत्रको प्रततमलवप, फोटो,

वपए सम्बष्ट्न्ि कागजात, घरको फोटो तथा हस्ताक्षरका सम्बन्िमा) सम्बष्ट्न्ित लाभग्राहीहरू
संग प्रमाणीकरण गनप
ुा दा छ।
•

िस भएका घरहरूको हकमा, ष्ट्प्लन्थ लेभलदे खखको सबै महत्िपण
ू ा मापदण्िहरू परु ा गरे को
हकमा त्यस्ता घरहरूले दोश्रो ककस्ता प्राप्त गना योग्य हुन्छ भने मसल लेभलमा छाना संग
जोष्नाका लाधग गहौं सामाग्रीहरू (जस्तैः ढुंगा, ईट्टा आठद) प्रयोग गरे का घरहरूको दोश्रो
ककस्ता पाररत हुन सक्दै न।

•

भिन डिजाईन अनुरूप नभएका तनमााणािीन घरहरूका हकमा डिएलवपआइयुमा पठाईने
फाईलमा सो कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गनप
ुा दा छ।
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छलफल:

निर्यर्हरू:
1. डिएलवपआइयु - राष्ट्ष्िय पुनतनामााण प्राधिकरण, भक्तपुरको प्राविधिक समन्िय बैठक मठहनामा
एक पटक बस्नेछ।

2. भक्तपुर ष्ट्जल्लाका पुनतनामााण सम्बष्ट्न्ि मुद्दाहरू ममलेर समािान गना डिएलवपआइयु- राष्ट्ष्िय

पुनतनामााण प्राधिकरण, भक्तपुरले भक्तपुरका नगरपामलकाहरूसंग र साथै अन्य सम्बद्ि
संघसंस्थाहरू संग समन्िय िद्
ृ धि तथा सुढृढ गराउने छ।

3. रे िोकफठटंग का उपाय खोज्ने घरहरू र साथै पण
ा ः क्षततग्रस्त घरबाट पररितान भई आंमिक
ू त
क्षततग्रस्त घर र आंमिक क्षततग्रस्त घरबाट पण
ा ः क्षततग्रस्त घरमा पररणत भएका घरहरूका
ू त
मद्
ु दाहरू समािान गना डिएलवपआइय-ु राष्ट्ष्िय पन
ु तनामााण प्राधिकरणले ष्ट्जल्ला दे खी केन्र

स्तरसम्मका सम्बष्ट्न्ित सबै (राष्ट्ष्िय पन
ु तनामााण प्राधिकरण, मसएलवपआइय,ु ष्ट्जएमएएलआइ)
संग सहकाया बढाउने छ ।

4. ४ िटा नगरपामलकाहरूमा खटाईएका ईष्ट्न्जतनयरहरूका लाधग वििेष गरी रे िोकफठटंगका उपायहरू
सम्बन्िमा क्षमता अमभिद्
ु ीकरण आयोजना गना डिएलवपआइयु- राष्ट्ष्िय
ृ धि सम्बष्ट्न्ि अमभमख

पुनतनामााण प्राधिकरण-भक्तपुरले राष्ट्ष्िय पुनतनामााण प्राधिकरण तथा केष्ट्न्रय आयोजना
कायान्ियन इकाईसंग सहकाया गनेछ।
सहभागीता
सहभागीहरू

संस्था

उद्िि प्रसाद गुरागाइं

डिएलवपआइयु - भक्तपुर

सुठदप हािा

नरकान्त साप्कोटा

९८४१३०८६८६

केष्ट्न्रय राष्ट्ष्िय पुनतनामााण

ईमेल
guragainup@gmail.com
Sudeep.hada@gmail.com

प्राधिकरण

मसएलवपआइयु -राष्ट्ष्िय पन
ु तनामााण

९८५१०९०७२१

aashrayasap@gmail.com

ष्ट्जल्ला समन्िय ईष्ट्न्जतनयर,

९८४६०३७८९०

prabeshadhikari@gmail.com

९८४१३५६४०९

dc.ktm@hrrpnepal.org

प्राधिकरण
प्रिेि अधिकारी

फोि िं.

भिन

डिएलवपआइयु- राष्ट्ष्िय पुनतनामााण
प्राधिकरण
अष्ट्म्बका अमात्य
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सहभागीहरू

संस्था

मतनषा राई

एचआरआरवप- नेपाल

श्िेता आचाया

सय
ू वा िनायक नगरपामलका

ष्ट्जना सुिाल

सम्झना श्रेष्ठ
सम्झना ररजाल
सरू चााँमस श्रेष्ठ
विभा सैंजु

बबबता न्यौपाने
रन्जना सुिाल
अनुज्ञा पन्त

संजला पौिेल
सुवप्रया प्याकुरे ल
संध्या ढकाल

अष्ट्स्मता श्रेष्ठ
मञ्जु खड्का
मतनता श्रेष्ठ
प्रततमा न्यौपाने
सुजाता गोइत

संधगता मसकाबन्जर
ठदपा श्रेष्ठ
सम्झना श्रेष्ठ
सम्झना मानन्िर
ररजा हाच्छे तु
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फोि िं.

ईमेल

९८४२०६२००६

im.ktm@hrrpnepal.org

डिएलवपआइयु -भक्तपुर

९८४१९२५६५४

Stha_samjhana11@yahoo.com

चााँगन
ु ारायण नगरपामलका

९८४१५६४८७३

Rijal.samjhana011@gmail.com

डिएलवपआइयु -भक्तपुर

९८४९१२८६६२

Chansi.saru@gmail.com

डिएलवपआइयु- भक्तपुर

९८४३७०६८४२

Bibha.sainju@gmail.com

डिएलवपआइयु -भक्तपरु

९८४४४८२५६३

Babita.neupane14@gmail.com

मध्यपुर ठठमी नगरपामलका

९८४१३४२३५३

Anugya.pant@gmail.com

मध्यपरु ठठमी नगरपामलका

९८६७१२९७७७

paudelsanjala@gmail.com

डिएलवपआइयु भक्तपुर

९८४१५५१६०६

sandhyadhakal@yahoo.com

डिएलवपआइयु -भक्तपुर

९८४८९१७४०१

Khadkamanju99@gmail.com

डिएलवपआइयु -भक्तपुर

९८४११४५९३६

Shresthamanita१२3@gmail.com

९८०३१२४५३८

Neu.pratima@gmail.com

९८१८३५४३२९

Deepa0014@yahoo.com

९८४३०११४००

Samaa.stha@gmail.com

सूयवा िनायक नगरपामलका

डिएलवपआइयु -भक्तपुर

मध्यपुर ठठमी नगरपामलका
डिएलवपआइयु -भक्तपुर

डिएलवपआइयु- भक्तपरु

१

सूयवा िनायक नगरपामलका

चााँगुनारायण नगरपामलका
भक्तपरु नगरपामलका

डिएलवपआइयु भक्तपुर
भक्तपुर नगरपामलका

९८४९२६९९५४

भक्तपुर नगरपामलका

९८०३३७६०८५

Samjhanamanandhar9@gmail.c
om
Reeja.hac@gmail.com
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