
मर्यादित र आत्मनिर्ार जीवि 



• १ चैत २०४९, सिन्धुपाल्चोक  
• भूसि अधधकारको िवालिा दईु दशक बढीको 

अनुभव  
• ४१,०१२ पररवारलाई जग्गाको अधधकार 

प्राप्ततका लाधग िहजीकरण   
• जनिङ्गठन ननिााण र पररचालन, अहहिंिात्िक 

िािाप्जक आन्दोलन, ििंयुक्त जग्गाधनी पुजाा 
र िािुदानयक भूसि िुधार 

• अन्तरााप्रिय भूसि िञ्जाल, फोरि एसशयाको 
िदस्य  







• पारदशी वोर्ा 
• परृठपोषण पररपाटी 
• िािाप्जक लेखाजोखा 
• िरोकारवालाबाट 
अनुगिन 

• खचाको 
िावाजननकीकरण  



प्रनतवद्दतय– १  
अधधकारवालालाई िङ्गहठत र पररचासलत गदै भूसि तथा 

कृषष अधधकार दाबी तथा अभ्याििाफा त 
जीषवकोपाजानका लाधग िक्षि बनाउने छौँ ।  

 

  

 

  

 



• िञ्चिा िङ्गहठत १ 
हजार ५ िय ५६ 
पररवारले ८६.६७ हेक्टर 
जग्गा प्रातत 

• १ हजार ७ िय ५ 
भूसिहीन ककिानहरुले 
१०३ हेक्टर ऐलानी 
जग्गा स्थानीय 
ननकायिँग िहिनत 
गरी उपयोग 



• ५९ गाउँ भसूि 
अधधकार िञ्च 
गठन भई १ 
हजार ८ िय 
८५ जना 
िदस्यहरु 
थषपए 

• १ प्जल्लार ५ 
गाउँ भसूि घर 
बन्यो 



कैलालीको त्रिशप्क्त भजनी नगरपालीका र बहदायाको िगरागर्ी, 
बाननयाभार, पदनाहा गाषवििा प्राकृनतक स्रोतको ििंरक्षण र 
उपयोगिा ििदुायले षवननयि तयार पारी कायाान्वयन 
 



३३ गाउँिञ्चका ८ िय २३ पररवार कृषष 
उद्यििा िङ्लग्न 

 

 

 



प्रनतवद्दतय– २  
र्ूमम तथय कृषि 
िीनत रू्मम 
अधिकयरबयट 
वञ्चितहरुको 
पक्षमय निमयाण 
र्ई सो 
कयर्यान्वर्ि 
र्एको हुिेछ।  
 

  

 



• भूसििम्बन्धी ऐन, २०२१ 
छैटौं ििंशोधनिा 
िहजीकरण  

• ििंषवधानिा भूसि 
आन्दोलनले उठाएका केही 
िहत्वपुणा षवषयहरु 
ििावेश  





• कृषष त्रबकाि 
रणनीनतलाई 
भूसिहीन र 
सििान्तकृत 
ककिानको 
कोणबाट 
षवश्लेषण 

• भू–उपयोग 
नीनतिा िुझाव 
पेश  

• हसलया ििस्याका 
षवषयिा हसलया 
अगवुािाफा त 
अध्ययन  



प्रनतवद्दतय– ३ 
र्ूमममय मदहलय ककसयिको अधिकयर कयर्म गिै 

लैङ्धगक असमयितय र षवरे्ि कम गिे ।  
 

  

 



ििंयुक्त पुजााको िहत्व र प्रकियाको षवषयिा 
३९३५ पररवारलाई िचेतीकरण 



५ िय ६२ पररवारले २४६.६ हेक्टर जसिनिा 
ििंयुक्त पुजाा, हालिम्ि ३७७४ पररवार  



प्रनतवद्दतय– ४ 
 आत्िननभार केन्रलाई भूसि अधधकार तथा अहहिंिात्िक 
िािाप्जक आन्दोलनका लाधग ज्ञान र स्रोतको थलो एवि ्
िुशासित नागररक ििंस्थाका रूपिा िवल बनाइनेछ । 

 

 

 

  

 



• आधारभूत अध्ययन 
• भूसििा िहहला अधधकार प्राप्ततका बाधाहरु  
• िम्बन्धी अध्ययन  
• भूसि िुधारिम्बन्धी नागररक प्रनतवेदन 

षवसभन्न िािग्री प्रकाशन र उपयोग  



लैङ्धगक अवस्थाको लेखाजोखा र कायायोजना  
 



पुनलााभ तथा पुनननािााण कायािि 



 

कयर्ाक्रम  

  

 

ञ्जल्लय गयषवस र िगरपयमलकय  
 

 

समेदटएको 
पररवयर 

 

 

सहर्ोगी संस्थय  

जीषवकोपाजानिा आधाररत 

पुनस्र्थापना कायािि 

रिवुा प्जल्लाको लहरेपौवा, धैबुङ र भोले  

 

४८६ 

 

वल्र्र् जेषवि ररसलफ 

 
ििदुायको अगुवाइिा 
िािदुानयक पुनननािााण 

 

हेलम्बु, ककउल, इचोक, िाहािंकाल र िेलम्ची 
नपाको वर्ा निं. १ र २ (तालािाराङ) 

५३४५ एक्िनएर् नेपाल 

 

ििदुायको अगुवाइिा 
जवाफदेहहताको अिल अभ्याि 

 

हेलम्बु, ककउल, ईचोक, िाहािंकाल र िेलम्ची 
नपाको वर्ा निं. १ र २ (तालािाराङ) 

 

११२५ एक्िनएर् नेपाल 

 

खाद्यिरुक्षा तथा  
जीषवकोपाजान कायािि  

भोताङ, बरुवा, बाँिखका , दवुाचौर, लाँगचे, 

थकनी 
५२४१ केएर नेपाल 

 
िवल ििदुाय िरुक्षक्षत 

बािस्थान : स्वननिााणको 
प्रवद्र्धन 

भोताङ, बरुवा, बाँिखका , दवुाचौर, लाँगचे, 
थकनी 

३६३० 

 

केएर नेपाल 

 

नेपाल भकूम्प पुनलााभ 

पररयोजना  
 

सिन्धुपाल्चोक : हेलम्बु, ककउल, ईचोक, 

िाहािंकाल र िेलम्ची नपाको वर्ा निं. १ र २ 

(तालािाराङ) र नवलपुर 

नुवाकोट : गेखुा, गोस्र्याङ र रातिाटे 

३००४ 

 

हेल्पएज 

इन्टरनेशनल 

 

 

नेपाल भकूम्प पुनलााभका 
लाधग िािदुानयक घर  

हेलम्बु र ककउल  

 

३०० 

 

फाउण्र्शेन हद 

फ्रान्ि 

 

जम्मय १९,१३१ 

 



पुनननािााणिा भूसिको िवाल, ििुदाय तहिा असभयान, 
नीनतगत तहिा बहि िरकारले भूकम्प प्रभाषवतहरुको 
जग्गा दताा गने िम्बन्धी कायाषवधध लाग ुगरेको  
 

 



 

 

• जवाफदेहह तथा पारदसशाता बढाउन नागररक िञ्चलाई 

असभिखुीकरण, ज्येरठ नागररक, युवा, ककशोरी, िहहला, भसूि 

अधधकार, िािदुानयक पुनननािााण िसिनत ननिााण िहकाया  



व्यविानयक अध्ययन र योजनाको आधारिा रिुवािा ४ िय 
८६ र सिन्धुपाल्चोकका ६ हजार ३ िय ४१ पररवारलाई 
ब्यविाय िञ्चालनका लाधग िहयोग 

 

 



३१ वटा सिँचाइ कुलो र ५७ वटा खानेपानी आयोजना 
ििातका लाधग िहयोग  



सिन्धुपाल्चोकिा ५ वटा िहहला िुरक्षक्षत गहृ 
उपयोगिा 
 



सिन्धुपाल्चोकको ५ गाषविकाका ९ हजार ४ िय 
४१ र नुवाकोटको ३ गाषविका १५३८ गरी १०९७९ 
पररवारलाई अस्थायी आवाि ननिााणका लाधग 
जस्तापाता र जर्ान िािग्री िहयोग गररएको 



अस्थायी आवाि बनाएका ७,२१७ पररवारलाई १० करोर् ५१ 
लाख २० हजार नगद िहयोग 



सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु–१ हल्दे र ककउल–९ नुबुासलङिा २ 
वटा िािुदानयक घर ननिााण 



भूकम्प प्रनतरोधी ननिााण प्रषवधधिम्बन्धी तासलि, ३ िय 
३१ जनाले र्किीले तासलि पुरा गरे । २२ िहहला । 



सिन्धुपाल्चोकिा १० वटा प्रारप्म्भक बाल षवकाि एवि ्अस्थाई 
सशक्षण केन्र ननिााण ।  १ हजार १ िय १२ षवद्याथीहरूलाई ड्रिे 
र शैक्षक्षक िािग्री 



नुवाकोटिा ३ र सिन्धपुाल्चोकिा ९ गरर १२ वटा जेरठ नागररक 
लक्षक्षत स्वास्थ सशषवर १११५ जेरठ नागररकहरूको स्वास्थ जाँच 
तथा औषधी उपचार 



हािीिँग ैछौं 

अन्तरााप्रिय िहकाया 
International Initiatives  



हयम्रय सयझिेयर, सहर्ोगी 



िन्र्वयि !  


