
नेपाल सरकार

राष्ट्रि य पुनष्ट्निर्ािण प्राष्ट्िकरण

केन्द्रीय आयोजना कायािन्वयन

इकाइ (ष्ट्िक्षा)

ष्ट्िद्यालय पुनष्ट्निर्ािण एक झलक

२०७८।०१।०९



भूकम्पबाट भएको क्षति

२०७२ बैिाख १२ को भूकम्पबाट

 अष्ट्ि प्रभाष्ट्िि १४ कर् प्रभाष्ट्िि १७ ष्ट्जल्ला

९०७२ ष्ट्िद्यालयका ५४५८४ कक्षाकोठार्ा क्षष्ट्ि पुगेेको

 २११६९ कक्षाकोठा पूणि रुपर्ा

१२५२२ कक्षाकोठा अष्ट्िक रुपर्ा

 २०८९३ कक्षाकोठा आंष्ट्िक रुपर्ा क्षष्ट्ि पुगेेको

 करीि ३२७ र्जि र १५३ संचालनर्ा नरहेका

ष्ट्नर्ािण गेनुिपने ९०७२ र्धे्य ७५५३ ष्ट्िद्यालयर्ा पुनष्ट्निर्ािणको

कायिक्रर् रहेको



क्र महत्वपूर्ण कार्णहरु तमति

१ केन्द्रन्द्रय आयोजना कायािन्वयन इकाइ (ष्ट्िक्षा) गेठन २०७२ फागुेन १७

२ १४ ओटा DLPIU बाट कार् सुरु २०७३ साउन

३ SMC Modality को सुरुआि २०७३ फागुेन

४ केन्द्रन्द्रय आयोजना कायािन्वयन इकाइ (ष्ट्िक्षा) राष्ट्रि य

पुनष्ट्निर्ािण प्राष्ट्िकरण अन्तगेिि गेठन

२०७४ चैत्र २९

५ थप ६ ओटा ष्ट्जल्लार्ा DLPIU गेठन २०७५ जेष्ठ

६ थप ११ ष्ट्जल्लार्ा DLPIU गेठन २०७६ साउन १



ष्ट्िद्यालय पुनष्ट्निर्ािण र्ोडाष्ट्लष्ट्ट

ष्ट्िद्यालय व्यिस्थापन सष्ट्र्ष्ट्ि

गैेर सरकारी संस्था

ष्ट्नर्ािण व्यिसायी (EEAP, ESRP, DRSP, JFPR)

 टनि ष्ट्क प्रोजेक्ट (चीन, USAID, Norway)



क्रर्ि
ष्ट्िद्यालय व्यिस्थापन सष्ट्र्ष्ट्ि र्ाफि ि पुनष्ट्निर्ािण

१)ष्ट्िद्यालय पुनष्ट्निर्ािण कायिष्ट्िष्ट्ि २०७३ अनुसार

२)नेपाल सरकारको पूूँष्ट्जगेि बजेटबाट

३)सरु्दाय सहभाष्ट्गेिा से्वन्द्रिक / नु्यन

४)लागेि अनुर्ानका आिारर्ा बजेट व्यिस्था

५)प्राष्ट्िष्ट्िकहरुबाट ष्ट्नयष्ट्र्ि सुपररिेक्षण

६)ष्ट्नर्ािण सार्ग्रीको गुेणस्तर परीक्षणको व्यिस्था



क्रर्ि

गैर सरकारी संस्था मार्ण ि पुनतनणमाणर्

१) गैेर सरकारी संस्था पररचालन सम्बन्धी कायिष्ट्िष्ट्ि २०७२

२) रापुप्रा केआकाइ (ष्ट्िक्षा) र सम्बन्द्रन्धि गैेसस िीच ष्ट्त्रपक्षीय संझौिा हुने

३) नेपाल सरकारबाट स्वीकृि ष्ट्डजाइनको र्ात्र प्रयोगे गेनि पाइने

४) ष्ट्जआकाइबाट भएको ष्ट्सफाररसको आिारर्ा केआकाइ (ष्ट्िक्षा) ले रापुप्रार्ा ष्ट्सफाररस

गेने

५) संझौिा सम्बन्धी अन्द्रन्तर् ष्ट्नणिय रापुप्राबाट हुने व्यिस्था

६)आिश्यक खचि सम्बन्द्रन्धि गैेससले नै गेने ।

७)प्रायःसाना ष्ट्िद्यालयहरु यो र्ोडाष्ट्लटीबाट पुनष्ट्निर्ािण गेने नीष्ट्ि ष्ट्लइएको



क्रर्ि

तिकास साझेदारको आतथणक सहार्िामा हुने पुनतनणमाणर्

१) एष्ट्डष्ट्ब, जाइका , भारि सरकार लगेायिका दािृ ष्ट्नकाय / ष्ट्िकास साझेदारहरु र्ाफि ि

ष्ट्िद्यालय ष्ट्नर्ािणको बजेट यो र्ोडाष्ट्लटीबाट खचि हुने ।

२) ष्ट्नर्ािण व्यिसायी छनोट ष्ट्िष्ट्ि सम्बन्द्रन्धि दािृ ष्ट्नकायसूँगे नेपाल सरकारले गेरेको

संझौिा बर्ोष्ट्जर् हुने

३) नेपाल सरकारको साििजष्ट्नक खररद ऐन , साििजष्ट्नक खररद ष्ट्नयर्ािली िा दािृ

ष्ट्नकायको खररद कायिष्ट्िष्ट्ि अनुसार खररद कारिाही हुने ।

४) ष्ट्डजाइन िथा सुपररिेक्षणका लाष्ट्गे परार्ििदािाको सेिा प्राप्त गेने प्राििान

५) ठूला ष्ट्िद्यालयहरु यो र्ोडाष्ट्लटी अन्तरगेि ष्ट्नर्ािण गेने नीष्ट्ि ष्ट्लइएको



तिद्यालर् पुनतनणमाणर्को स्स्थति आर्ोजनागि

आर्ोजना तनमाणर् हुने तिद्या लर् संख्या

EEAP १५४

JFPR ८

ESRP • २३६

• ३८

तिद्यालर् पुनतनणमाणर्को स्स्थति आर्ोजनागि



तिद्यालर् पुनतनणमाणर्को स्स्थति आर्ोजनागि

आर्ोजना कार्णके्षत्र

(तजल्ला)

लक्ष्य बजेट स्रोि

DRSP
१४

तनमाणर् १७३ एतितब ऋर्

रेटर ोतर्ट १५० एतितब ऋर्



तिद्यालर् पुनतनणमाणर्को स्स्थति आर्ोजनागि

आर्ोजना कार्णके्षत्र (तजल्ला) लक्ष्य बजेट स्रोि

India
grant

८
७० ष्ट्ि. 

१ Lib.
भारि अनुदान

India EXIM

Bank
१४ ३८ आंष्ट्गेक क्याम्पस भारि ऋण

Saudi Fund ५ २० ष्ट्िद्यालय साउदी अरब ऋण



तिद्यालर् पुनतनणमाणर्को हालसम्मको

अिस्था

पुनतनणमाणर्को अिस्था
ति व्य सतमति

मार्ण ि

तनमाणर् व्यिसार्ी

मार्ण ि

गै स स

मार्ण ि
जम्मा

ष्ट्नर्ािण सम्पन्न ४९३३ ५५४ ७५९ ६२४६

ष्ट्नर्ािणाष्ट्िन ११२१ १७५ ११ १३०७

जम्मा ६०५४ ७२९ ७७० ७५५३



कक्षाकोठागि रुपमा पुनतनणमाणर्को अिस्था

पुनष्ट्नर्ािणको अिस्था ष्ट्िव्यस ष्ट्िकास साझेदार गैेसस जम्मा

ष्ट्नर्ािण सम्पन्न
२०८५८ ५८६७ ८३३३ ३५०५८

ष्ट्नर्ािणािीन
८७७५ ४३४८ ५३० १३६५३

जम्मा २९६३३ १०२१५ ८८६३ ४८७११



तिद्यालर् पुनतनणमाणर्को समग्र स्स्थति

तििरर् संख्या तनमाणर् सम्पन्न तनमाणर्ाधीन

कूल ष्ट्िद्यालय
७५५३ ६२४६ १३०७

कूल कक्षाकोठा
४८७११ ३५०५८ १३६५३

िौचालय ५०३६ २७०७ २३२९

खानेपानी १७०१ २१६ १४८५



ष्ट्हर्ालय र्ाष्ट्ि बारपाक गेोरखा



ष्ट्हर्ालय र्ाष्ट्ि अष्ट्जरकोट गेापा गेोरखा



िाराचन्द्र र्ाष्ट्ि अष्ट्जरकोट गेापा गेोरखा



इन्द्रकन्या र्ाष्ट्ि आरुघाट गेापा गेोरखा



जीिनज्योिी र्ाध्यष्ट्र्क ष्ट्िद्यालय, गेोरखा



पािििी र्ाष्ट्ि गेलकोट नगेरपाष्ट्लका बागु्लङ



अनािकोट आष्ट्ि ढोरपाटन बागु्लगे



जनज्योष्ट्ि आिारभूि ष्ट्िद्याल बागु्लङ



प्रभाकर र्ाष्ट्ि भुष्ट्र्कास्थान अघािखाूँची



साििजष्ट्नक र्ाष्ट्ि छत्रदेि गेापा अघािखाूँची



जनजीिन र्ाष्ट्ि र्ाडीनगेरपाष्ट्लका ष्ट्चििन



गेोलाभञ्ज्ज्याङ आिारभूि ष्ट्िद्यालय, िाष्ट्दङ



पिुपष्ट्ि आष्ट्ि िाष्ट्दङ ष्ट्नलकण्ठ



गेणेिकुण्ड र्ाष्ट्ि िाष्ट्दङ



ठाडागेाउूँ र्ाष्ट्ि गुेल्मी



जनकल्याण र्ाष्ट्ि काष्ट्लगेण्डकी गेापा गुेल्मी



ब्रहर्ारुपर् र्ाष्ट्ि पोखरार्हानगेरपाष्ट्लका कास्की



उर्ा र्ाष्ट्ि अन्नपूणि गेापा कास्की



जनक र्ाष्ट्ि ष्ट्नस्दी गेापा पाल्पा



र्हालक्ष्मी आष्ट्ि इन्द्रसरोिर गेापा र्किानपुर



जनज्योष्ट्ि र्ाष्ट्ि हेटौडंा उपर्हानगेरपाष्ट्लका र्किानपुर



जनज्योष्ट्ि र्ाष्ट्ि र्किानपुर



नटेश्वरी र्ाष्ट्ि र्किानपुर



सिोदय र्ाष्ट्ि सुन्दरबजार नपा लम्जुङ



लोकराज आदिि र्ाष्ट्ि िेिीिहर नपा लम्जुङ



खररखोला र्ाष्ट्ि खुमु्बपासाङलारु् गेापा सोलुखुम्ब



र्हाकुलुङ आष्ट्ि र्हाकुलुङ गेापा सोलुखुमु्ब



पाटन हाइसु्कल पाटनढोका लष्ट्लिपुर



बाघभैरि र्ाष्ट्ि कोञ्जोसोङ गेापा लष्ट्लिपुर



ज्योष्ट्िर्ण्डल र्ाष्ट्ि जलजला गेापा पििि



जनक र्ाष्ट्ि कुस्मा नगेरपाष्ट्लका पििि



आदिि र्ाष्ट्ि कागेेश्वरी र्नोहरा नपा काठर्ाण्डौं





ज्ञानोदय र्ाष्ट्ि काठर्ाण्डौं



बोडे र्ाष्ट्ि र्ध्यपुरष्ट्ठर्ी नपा भक्तपुर



गेणेि र्ाष्ट्ि भक्तपुर चागुेनारायण नपा भक्तपुर



भैरष्ट्ि आिारभूि ष्ट्िद्यालय भक्तपुर



र्हेन्द्रग्रार् र्ाष्ट्ि चागुेनारायण भक्तपुर



जागृेिी र्ाष्ट्ि चौरीदेउराली गेापा काभे्रपला्ोक



गेोकुले र्ाष्ट्ि र्हाभारि गेापा काभे्रपला्ोक



सञ्जीिन र्ाष्ट्ि काभे्रपला्ोक



सूयोदय आष्ट्ि काष्ट्लका गेापा रसुिा



ष्ट्नकुि भुरे् र्ाष्ट्ि नौकुण्ड गेापा रसुिा



नेपाल राष्ट्रि य र्ाष्ट्ि रसुिा



गेलेश्वर र्ाष्ट्ि बेनीनगेरपाष्ट्लका म्याग्दी



बुष्ट्िष्ट्िकास र्ाष्ट्ि ििलाष्ट्गेरी गेापा म्याग्दी



र्ाष्ट्ि दुिौष्ट्ल दुिौष्ट्ल नपा ष्ट्सनु्धली



ष्ट्झपुि र्ाष्ट्ि भोटेकोिी गेापा ष्ट्सनु्धपाल्चोक



इने्द्रश्वरी र्ाष्ट्ि रे्लम्ची नपा ष्ट्सनु्धपाल्चोक



हनुर्ने्तश्वर र्ाष्ट्ि दोलखा



Gauri Sankar SS, Dolakha



भुरे्गुेम्बा र्ाष्ट्ि दोलखा





Shree Algeshwori SS, Ramechhap



बुिोदय आष्ट्ि दोरम्बा गेापा रारे्छाप



बालदेिी आष्ट्ि चम्पादेिी गेापा ओखलढंुगेा



ज्ञानज्योष्ट्ि र्ाष्ट्ि ष्ट्लखु गेापा ओखलढंुगेा



लक्ष्मी आष्ट्ि आम्चोक गेापा भोजपुर



िंखेश्वरर आष्ट्ि रार्प्रसाद राई गेापा भोजपुर



बरदेिी आष्ट्ि बेलकोटगेढी नपा नुिाकोट



निजीिन र्ाष्ट्ि ककनी नुिाकोट



के्षत्रपाल आष्ट्ि ष्ट्िदुर नपा नुिाकोट



भानुभक्तआष्ट्ि साघुरीगेढी गेापा िनकुटा



आष्ट्ि उत्तरपानी िनकुटा नपा िनकुटा



सरस्विी र्ाष्ट्ि चैनपुर नपा संखुिासभा



ष्ट्संगेेश्वरी र्ाष्ट्ि र्कालु गेापा संखुिासभा



आन्धाअन्धीप्रकाि र्ाष्ट्ि आिीखोला गेापा स्याङ्जा



ठुलीभञ्ज्ज्यां र्ाष्ट्ि ष्ट्भरकोट गेापा स्याङ्जा



ष्ट्हर्ालय र्ाष्ट्ि भानु नपा िनहुूँ



ष्ट्र्त्र र्ाष्ट्ि आिुखैरेनी गेापा िनहुूँ



राष्ट्रि य र्ाष्ट्ि बदिघाट नपा निलपरासी



बेलभञ्ज्ज्याङ र्ाष्ट्ि बुङ्ष्ट्दकाली नपा निलपरासी



जनिा आष्ट्ि बराहपोखरी गेापा खोटाङ



जाल्पा र्ाष्ट्ि जाल्पा ष्ट्दके्तल रुपाकोट र्झुिागेढी नपा खोटाङ



Post Disaster Recovery Framework (PDRF) अनुसार तिद्यालर् पुनतनणमाणर्का लातग

अनुमातनि रकम र हालसम्मको तित्तीर् अिस्था

 ष्ट्िद्यालय पुनष्ट्निर्ािणका लाष्ट्गे कूल आिश्यकिा १ खबि १० अबि ७९ करोड ७४

लाख २५ हजार

 आि ०७६।०७७ सम्म CLPIU र DLPIU बाट भएको खचि ५३ अबि १९ करोड ३९

लाख ८३ हजार

 पुनष्ट्निर्ािणका लाष्ट्गे बाूँकी रर्क ५७ अबि ६० करोड ३४ लाख ४२ हजार

आि ०७७।०७८को बजेट १८ अबण ६० करोि ५ लाख १३ हजार



चुनौष्ट्ि सर्स्या र अिसर
स्वीकृि कायिक्रर्का लाष्ट्गे लागेि अनुसार बजेटको व्यिस्थापन गेनि

 बजेटको अभाि एिर्् सर्यर्ा ष्ट्नकासा ष्ट्दन नसक्दा िोष्ट्कएको लक्ष्य प्राप्त गेनि

 पुष्ट्निष्ट्र्िि संरचनाको संरक्षण र उष्ट्चि प्रयोगे बारेर्ा स्थानीय ष्ट्नकाय र सरोकारिालाको
अपनत्व र स्वाष्ट्र्त्व ष्ट्सजिना गेनि

 पुष्ट्निर्ािण भएका संरचनाको ष्ट्नयष्ट्र्ि र्र्िि संभार र संरक्षणका लाष्ट्गे आिश्यक स्रोिको
व्यिस्थापन गेरर ष्ट्नयष्ट्र्ि र्र्िि संभार गेरी संरचनालाई चुस्त दुरुस्त राख्नु

 सबै ष्ट्िद्यालयर्ा दक्ष कार्दारबाट कार् गेराउनु

 कुनै कायिक्रर् प्राप्त नगेने १५१९ र्धे्य ८८२ ष्ट्िद्यालयका ५८७३ कक्षाकोठा ष्ट्नर्ािणका लाष्ट्गे
बजेटको व्यिस्थापन गेरी ष्ट्नर्ािण गेनि



अिसर

 ष्ट्िक्षालाई र्ौष्ट्लक हकको रुपर्ा संिैिाष्ट्नक र्ान्यिा प्राप्त हुनु

 भुकम्पबाट प्रभाष्ट्िि ३१ ष्ट्जल्लाका सारु्दाष्ट्यक ष्ट्िद्यालयहरुका भौष्ट्िक संरचना संघन रुपर्ा पुनष्ट्निर्ािण हुनु

 पन्ध्रौ आिष्ट्िक योजनाको रुपान्तरणकारी आयोजनार्ा साििजष्ट्नक ष्ट्िद्यालय सिलीकरण आयोजना सर्ािेि
हुनस

 ष्ट्िद्यालय के्षत्र ष्ट्िकास कायिक्रर्ले गुेणस्तरीय ष्ट्िक्षाका लाष्ट्गे भौष्ट्िक सुष्ट्ििालाई र्हत्वपूणि कम्पोनेन्टको रुपर्ा
स्वीकार गेनि

 रारि पष्ट्ि िैष्ट्क्षक सुिार कायिक्रर् संचालनर्ा रहनु

 पुनष्ट्निर्ािणका लाष्ट्गे दक्ष अनुभिी प्राष्ट्िष्ट्िक कर्िचारी र कार्दारको उपलब्धिा हुनु



सर्ािानका लाष्ट्गे चाष्ट्लएका पहलकदष्ट्र्हरु

 चालु आिर्ा नै ष्ट्िद्यालय पुनष्ट्निर्ािणका सबै कार् सम्पन्न गेनि आिश्यक बजेट व्यिस्थाका लाष्ट्गे NRA  

र्ाफि ि अथि र्न्त्रालयसगेूँ सर्न्वय भइरहेको

 िोष्ट्कएको कायियोजना अनुसार कायिप्रगेष्ट्ि हाष्ट्सल गेनि सबै ष्ट्जल्लाका इकाई प्ररु्खसूँगे र्ाष्ट्सक

रुपर्ा आिश्यकिा अनुसार भचुिअल बैठक गेरर उठेका सर्स्याहरुको सर्ािानका लाष्ट्गे प्रयास

गेररएको

 भचुिअल िथा स्थलगेि अनुगेर्नलाई प्राथष्ट्र्किा ष्ट्दइ संघन अनुगेर्न िथा सुपररिेक्षणको व्यिस्था

गेररएको

 िोष्ट्कएको नष्ट्िजा प्रान्द्रप्तका लाष्ट्गे सम्बन्द्रन्धि व्यन्द्रक्तलाई ष्ट्जमे्मिार र जिाफदेही िनाउने कायि

गेररएको



भूकम्पबाट भएको क्षति एिम् तिद्यालर्

पुनतनणमाणर्को समग्र स्स्थति

भूकम्पबाट भएको क्षति एिम् तिद्यालर् पुनतनणमाणर्को समग्र स्स्थति
ष्ट्िद्यालय संख्या कक्षाकोठा संख्या

क्र.

सं. ष्ट्ििरण ष्ट्िद्यालय संख्या SMC Contractor I/NGO कक्षाकोठा संख्या SMC
Contracto
r I/NGO

१
PDNA र्ा सर्ािेि भएका
ष्ट्िद्यालय ९५५२ ५४५८४

२ र्जि भएका ष्ट्िद्यालय ३२७

३ संचालनर्ा नरहेका ष्ट्िद्यालय १५३

४ पूनष्ट्नर्ािण गेनुिपने ष्ट्िद्यालय ९०७२

५ कायिक्रर् परेका ष्ट्िद्यालय ७५५३ ६०५४ ७२० ७७९ ४८७११ २९६३३ १०२१५ ८८६३

६ ष्ट्नर्ािण सम्पन्न ष्ट्िद्यालय ६२४६ ४९३३ ५५४ ७५९ ३५०५८ २०२४८ ५७२४ ८२६५
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८
कुनैपष्ट्न कायिक्रर् नपरेका

ष्ट्िद्यालय १५१९

कुनैपष्ट्न कायिक्रर् नपरेका

ष्ट्िद्यालय र्धे्य

भिन आिश्यक नभएको पुनष्ट्निर्ािण गेनुिपने

जम्मा

ष्ट्िद्यालय संख्या ६३७ ८८२ १५१९

कुनै कायिक्रर् प्राप्त नगेने १५१९ र्धे्य ८८२ ष्ट्िद्यालयका ५८७३ कक्षाकोठा ष्ट्नर्ािण गेनि

आिश्क
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