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यो परियोजनाको बािमेा
‘अझ सुरक्षित निर्माणको प्रवरमाि गिने – पररव्र र सरुद्यको स्व:प्रय्सब्ट पुिर्माभको प्रक्रिय्र्ई सहयोग गिमा ववज््ि, प्रववधर, सञ््र तथ् र्िवीय सेव् 
अभ््सको प्रयोग गिने’ (िोभेम्बर 2016–जुर्ई 2017) । यसक् स्झेद्रहरू बैदेशिक ववक्स संस्् (ODI), CARE इन्टरिेििर UK, ववश्वववद््रय करेज 
रन्डि (UCL) र ब्रिनटस भौगवभभि क सवनेषिण (BGS) हुि् । यो पररयोजि् UK प्र्कृवतक व्त्वरण अिुसन््ि पररषद ्(NERC), Ref: NE/P016200/1 को 
र्ध्यरब्ट बेर्यती सरक्रको ग्ोबर च््रेन्ज ररसजमा फण्डको अिुद्िर् चर्इएको हो । ह्री CARE UK रग्िी कोषर्ई यो पररयोजि्र्ई सहयोग 
गरेकोर् रन्यव्द क्दि च्हन्छौं 

आभाि
ह्री CARE िेप्र, CARE क्फक्रवपन्स तथ् ती संस््क् स््िीय स्झेद्ररे यो अध्ययिर् र दबुै देिर् षिेत्रगत भ्ररणको व्यवस्् गिमा गरेको गरेको 
सहयोगक्र्वग आभ्र प्रकट गदमाछछौं ।

ह्री एरी डोिोभ्ि (क्कङ्स करेज रन्डि), रेबेक् ि्क्डि र भरजभि िी रे म््सोि (ODI), एक्रज्बेथ बेब्बस्टर (स्वतन्त्र अिुसन््त्) र केटी री (BGS) र्ई 
यो क्यमापत्र सरीषि् गरेकोर् रन्यव्द क्दन्छौं । ह्री जोि र्हरेर्ई क्यमापत्र सम््दि गरेकोर्, गथमा से्टव्टमार्ई यो क्यमापत्र तय्र गरेकोर्, ह्ि् क््क्डक र 
एि् क्हकम््ि (ODI) र्ई यो क्यमापत्रको तय्रीर् सरन्वय गरेकोर् रन्यव्द क्दन्छौं । यो क्यमाक्री स्र्ंिको िेप्री अिुव्दर् सहयोग गिने सन्ेि धिवररे 
तथ् प्रुफ ररक्डङ्गर् सहयोग गिने दरु त्र्ंग रग्यत प्रुफ ररक्डङ्ग र अिुव्दको सरीषि् गिने CARE िेप्रक् सन्ोष िर्मा र उरेि श्ेष्ठ र्ई रन्यव्द । यसै गरर 
तेग्रग (क्फक्रवपन्स) भ्ष् अिुव्दर् सहयोग गिने िेस्टर धसल््िो तथ् प्रुफ ररक्डङ्गर् सहयोग गिने धसधसक्रय् धसवपि, डनेिस अर्त, डवेभड गजस्स्वरी रग्यत 
प्रुफ ररक्डङ्ग र अिुव्दको सरीषि् गिने CARE क्फरोवपन्सक् जेरोर र्नित र्ई पनि रन्यव्द । 

पूर् क्यमापत्र www.odi.org/publications/10963-self-recovery-disasters-interdisciplinary-perspective र् उपरब्ध छ ।

http://www.odi.org/publications/10963-self-recovery-disasters-interdisciplinary-perspective
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काय्यकािी सािांश
र्िवीय सेव् प्रद्ि गिने संस््हरू ववपदप्धछ गररिे सह्यत्र् स्व:प्रय्स/
स्व:निर्माण र्फमा त सरुद्यको उत््ििीर बन्े षिरत् ववक्स अन्गमातक् 
क्रिय्कर्पहरु सर्योजि गिमा निरन्र प्रय्िरत छि् । हुित “स्व:निर्माण” 
भन्े िब्दव्री को अझै सम्म यथेष्ट र्त्र्र् पररभ्ष् तथ् व्य्ख्् त भएको 
छैि, तथ्पी र्िवीय सेव् प्रद्ि गिने संस््हरू तथ् स्झेद्रहरू ववपद ्ब्ट 
प्रभ्ववत व्यक्तिहरूको छिौटर्ई आफ्् क्रिय्कर्पहरुको केन्द्रर् सर्बेि 
गिमा च्हन् । स्र्न्यतय् यो िब्द र्िवीय सह्यत् अन्गमात आव्सको 
षिेत्रर् ववपद ्प्रभ्ववत पररव्रहरूरे आफै व् स््िीय निर्माण व्यवस्यीहरूको 
सह्यत्रे आफ्ो आव्सको ररमात गिने, निर्माण गिने व् पुिनिभि र्ण गिने 
प्रक्रिय्र्ई जि्उि प्रयोग हुुँ दै आयको छ । अन्र्माब््रिय सह्यत् एजेन्सीरे 
आव्स पुिनिभि र्माणको र्वग क्दिे सह्यत्रे ववपद ्पधछको एक वषमावभत्र 
रुस्किररे कुर प्रभ्ववत जिसंख््को ३०% र्ई सरेट्ि सकछ भन्े कुर् 
अिुर्ि गररएको छ (Parrack et al., २०१४) । यसरे सह्यत् एजेन्सीक् 
र्वग सुरक्षित आव्सको पुिनिभि र्माण कसरी गिने भन्े कुर् प्रवरमाि गिने क्दि्र् 
चुिौवतहरू सृजि् गछमा । 

ववपदप्धछको पुिरुत््ि प्रक्रिय्र्ई जोखिर कर गिने तथ् पक्हर्को 
अवस््र् फक्कभि िे षिरत् अवभवृधधि गिने क्र (उत््ििीरत््) र् अत्यन् 
रहत्वपूणमा भूवरक् िेल्े प्रक्रिय्को रूपर् हरेरन् (Ievers and Bhatia, 
२०११) । यसक् अवतररति, प्र्कृवतक ववपदब्ट उत््ििीरत्् निर्माण तथ् 
जरव्यु पररवतमािको प्रभ्व कर प्िने उद्शे्य अिुरुप सुरक्षित पुिनिभि र्माणको 
प्रवरमाि सुनिशचित गिने क्रिय्कर्पहरु र्रो सरय देखि र्िब्बय सह्यत्र् 
संरग्न एजेन्सीहरूरे संच्रि गददै आयको छ । यी ववषयवस्ुहरू ववपद ्
जोखिर न्यूनिकरणको र्वग सेन्ड्इ प्र्रूप (2015–2030) क् रुख् 
ववषयवस्ुहरू हुि् । क्किक्क यो प्र्रूपको च्र रुख् कुर् रध्ये पुिरुत््ि, 
पुिव्मास तथ् पुिनिभि र्माण प्रक्रिय्र् ‘अझ सुरक्षित पुिनिभि र्माण गिने’ बुुँद् हो 
(UNISDR, 2015) । ‘अझ सुरक्षित पुिनिभि र्माण गिने’ िब्द २००४ को क्हन् 
रह्स्गरको सुि्रीपधछ पुिनिभि र्माण क्यमा गद्मा प्रयोग हुुँ दै आएको हो । 
पुर्िो क्कधसरको पुिनिभि र्माणरे पक्हर् कै अवस््र् फक्कभि िे कुर्र् जोड 
क्दिे भएक्रे यसरे पुर्िै जोखिरको अवस्् सृजि् गिने कुर् स्वीक्र 
गददै यो िब्दर्ई त्यसपधछक् ववपदह्रूर् िीवत बि्उुँद् तथ् सो िीवतको 
क्य्मान्वयि गद्मा रेरै पटक प्रयोग गररएको छ (Fan, 2013)। ‘अझ सुरक्षित 
पुिनिभि र्माण गिने’ क्र सक्र्त्मक, पररवतमािरुिी षिरत् व् प्रक्रिय्को रूपर् 
रहकेो पुिरुत््िको सरक्रीि बुझ्इसुँग पनि रेर ि्न् (Manyena 
et al., २०११)। 

यो क्यमापत्ररे िरूि् अिुसन््ि पररयोजि्को निष्कषमा भिेको र्िवीय 
सेव् प्रद्ि गिने एजेन्सीहरूरे थोरै व् िून्य सह्यत् प्रद्ि गरेको अवस््र् 
कसरी न्यूि व् रध्यर आय सरूहक् ववपद ्प्रभ्ववत पररव्रहरूरे आफ्ो 
िरको पुिनिभि र्माण गरे भन्े हो । अन्र-ववषय्त्मक टोक्रको सहभ्गीत् रहकेो 
यो पररयोजि्र् स्र्रजक वैज््निक, भौगवभभि क, संरचि्त्मक इस्न्जनियर तथ् 
र्िवीय सेव्कवरभि हरुको संरग्नत् धथयो । बैदेशिक ववक्स संस्् (ODI) 
को िेतृत्वर् सञ््रि गररएको यो पररयोजि् CARE इन्टरिेििर UK, 
बेर्यती भौगवभभि क सवनेषिण (BGS) र ववश्वववद््रय करेज रन्डि (UCL) 
को सहक्यमार् सर्पि भएको धथयो । यो िरूि् पररयोजि्रे ववपदप्धछ 
एजेन्सीरे गिने सह्यत्को रूल््ङ्किर् हुिे सीर् भन्् स्वतन्त्र रहरे क्र गययो 
र यसरे ववपद ्ब्ट स्व:प्रय्सर् पुिर्माभक् क्रिय्कर्पर्ई कसरी अझ 
सुरक्षित आव्स पुिनिभि र्माणर् योगद्ि गिमा सकछ भन्े कुर् बुझ्े क्दि्र् 
अिुसन््ि गययो । यसको क्यमा षिेत्र फर्क्करो धथयो र यसरे पररव्रको 
स्व:प्रय्स र्फमा त ववपद ्पचि्त पुिस््मावपत हुि च्रेक् कदरहरू तथ् ती 
कदरहरूर्ई प्रभ्व प्िने ववववर प्र्ववधरक, व्त्वरणीय, संस््गत तथ् 

स्र्रजक-आधथभि क पषिहरूको अिुसन््ि गययो । यसरे सुरक्षित निर्माण 
अभ््सहरूर्ई र्िवीय आव्स सह्यत्र् प्रभ्वक्री रूपरे सर्योजि गिमा 
के गिमा सक्कन् भन्े कुर्को पनि अिुसन््ि गययो ।

डकेि अिुसन््ि, ववज्हरूको क्यमाि्र् तथ् िेप्रको षिेत्रगत भ्ररण 
(२०१५ को गोि्मा भूकम्रे असर गरेक् सरुद्यहरूको भ्ररण ), क्फक्रवपन्सको 
षिेत्रगत भ्ररण (स््िीय रूपरे रइि ि्ररे रचनििे ह्इर् ि्रको सरुन्द्री 
आुँरीरे २०१६ र् असर गरेक् र स््िीय रूपर् योर्न्ड्को ि्ररे रचनििे सि 
२०१३ र् आयको सरुन्द्री आुँरीरे प्रभ्व गरेको सरुद्यको भ्ररण) सक्हतक् 
षिेत्रगत अध्ययिको आर्रर् यो क्यमापत्रको निष्कषमाहरू निक्क्रएक् हुि् 
। र्ब््रिय क्यमाि्र्, अन्र्माब््रिय सम्मेरि तथ् प्र्रज्क व् पेस्करमीहरूको 
सञ््रब्ट यी निष्कषमाहरूको आद्ि-प्रद्ि तथ् बहस गररएको धथयो 
। यो अन्वेषणरूरक अिुसन््िर्ई स्व:प्रय्सब्ट ववपद््ट पुिस््मावपत 
हुिे प्रक्रिय्र्ई सहयोग गिने दीिमा-क्रीि अिुसन््ि तथ् क्रब्हीको 
आर्रको रूपर् क्रि सक्कन् । 

मुख्य ननष्कर्यहरू
 • सन्दर्भ: स्व:प्रय्स र्फमा त ववपदक्् प्रभ्बहरुब्ट ब्क्हररिे प्रक्रिय् ववद्र्ि 

आधथभि क, स्र्रजक तथ् व्त्वरणीय-स्ंकृिवतक सन्भमार् कसरी अग्क्ड 
बढ्छ भन्े कुर्रे प्रक्रिय् को प्रगवतर् ठूरो असर गछमा । सरक्री सतमाहरूरे 
पुिनिभि र्माण अिुद्िको उपरब्धत् तथ् प्रयोगर्ई प्रभ्ववत प्छमाि् । 
पुिरुत््ि ववववर जोखिर भएको व्त्वरणर् हुन् । स्र्रजक-आधथभि क 
पृथकत्, स्रुद्ब्यक संगठिको स्ररे श्ोतहरूर्धथको पहुुँच तथ् 
प्रयोगर्ई असर गछमा ।

 • स्व:प्रय्सब्ट पुिर्माभ – उत्पेरक तथ् व्यवर्िहरू: ववववर कुर्हरूरे 
स्व:प्रय्सब्ट पुिर्माभ प्रक्रिय्को प्रगवत हुिे व् िहुिे कुर्को निर्मारण 
गछमाि् । यसक् रहत्वपूणमा तत्वहरूर् पररव्रको बदक्रँदो आवश्यकत् तथ् 
प्र्थवरकत्, जीववकोप्जमािरे सृजि् गिने दब्ब, ववपदप््रवतको रिो-
स्र्रजक प्रवतक्रिय् र उपरब्ध प्र्ववधरक सीप तथ् ज््िको स्र जस्् 
कुर्हरू पछमाि् ।

 • अझ सुरक्षित तररकाले पुनरननि रा्भण गनने: स्व:प्रय्सब्ट पुिर्माभ प्रक्रिय्र् 
हुिे पुिनिभि र्माण बहुरुिी हुन् र यसरे प्रभ्ववत व्यक्ति तथ् पररव्रहरू 
कसरी निणमाय तथ् प्र्थवरकत् निर्मारण गछमाि् भन्े कुर् सरेट्िे जनटर 
प्रक्रिय्र्ई सर्वेि गछमा । ब्ह्य श्ोत, सहयोग तथ् नियर्वरीहरूरे 
पनि यस प्रक्रिय्र्ई असर गछमाि् ।

 • अन्तर-विषयात्मकता: र्िवीय सेव् क्दिे तथ् अन्य व्यक्तिरे अन्र-
ववषय्त्मक पधिवतको प्रयोग गरेर निर्माण तथ् क्य्मान्वयि गरेर् र्त्र 
स्व:प्रय्सब्ट पुिर्माभ प्रक्रिय्क् र्वग क्दइएको सहयोग प्रभ्वक्री हुन् ।

सन्दर्भ 
ववपदप्धछको सह्यत्र् हुिे सरक्रको भूवरक्रे जित्हरू कसरी 
स्व:प्रय्सब्ट पुिर्माभ प्र्प्त गछमा भन्े कुर्र्ई रहत्वपूणमा रूपरे असर गछमा । 
िेप्रको सन्भमार्, सरक्ररे वविेष र्पदण्ड प्रयोग गरर पुिनिभि र्माण गरेर् र्त्र 
अिुद्ि रकर क्दिे सतमा र्िेको धथयो । यद्वप, निर्माणको अिुर्नित र्गत र 
छुट्टय्इएको र्गतको फरकरे पुिनिभि र्माण र स्व:प्रय्सब्ट पुिर्माभ प्रक्रिय्को 
प्रगवतर्ई ब्र् गययो । अकयो वतर, क्फक्रवपन्सर् ववकेन्द्रीकृत अिुद्ि ववतरण 
प्रण्री तथ् सहज सतमारे प्र्पकहरूर्ई प्र्प्त ववत्ीय सहयोग सहज तररक्रे 
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प्रयोग गिने अवसर प्रद्ि गययो, जसरे स्व:प्रय्सब्ट पुिर्माभ प्रक्रिय्र्ई 
तुरि्त्मक रूपर् तीव्र र सफर बि्यो ।

व्त्वरणीय सन्भमारे पनि पुिरुत््ि चरण तथ् रणिीवतहरूर् ठूरो असर 
गछमा । िेप्र र क्फक्रवपन्सर्, ह्रीरे भ्ररण गरेक् सरुद्यहरूरे ववववर 
प्रक्रक् जोखिरहरूको अिुभव गरेको प्इयो । ती सरुद्यर् सडक, सेव्, 
वस्ुहरूको ढुव्िी र सञ््र प्रववधरर्धथको पहुुँचको स्र पनि फरक-फरक 
धथयो । त्यस्ै, ब्रम्ब्र आउिे जोखिरपूणमा िटि्रे ती सरुद्यहरूरे रहसुस 
गरेक् जोखिरको बोरर्ई असर गरेको भेनटयो र यो असररे अकयोवतर ती 
सरुद्यको ववपदप््रवतको प्रवतक्रिय् तथ् पुिर्माभ प्रक्रिय्र्ई असर गययो । 
ब्रम्ब्र हुिे जोखिरक् िटि् (ब्ढी पक्हरो व् सरुन्द्री आुँरीजस््) को 
स्रि् गिमा सरुद्यहरूसुँग एक हदको प्रवतरषि् प्रण्री भएको कुर् देखियो । 
ब्रम्ब्र िहुिे, ठूरो असर गिने िटि् (गोि्मा भूकम् व् ह्य्ि आुँरी जस््) 
र् भिे प्ररव्ररक स्रर् उिीहरूको प्रवतरषि् षिरत् कर हुिे र व्यक्तिहरूसुँग 
ववपदप्धछ आउिे अन्य ति्वको स्रि् गिने षिरत् कर हुिे गरेको देखियो ।

स्र्रजक, आधथभि क र स्ंकृिवतक सन्भमा अन्गमात पुिरुत््ि प्रक्रिय् हुन् 
त्यो सन्भमारे असर्ित्, सूचि् तथ् सेव् र्धथको असर्ि पहुुँच, िक्ति 
सम्बन् र आस्् प्रण्रीर्ई असर गछमा र यो असररे अकयोवतर पररव्रको 
स्व:प्रय्सब्ट पुिर्माभ प्रक्रिय्र्ई असर गछमा । स्रुद्ब्यक संगठि र 
व्यक्तिहरूरे आफ्ो व्यक्तिगत पुिरुत््िर्ई कसरी हछेमाि् तथ् अग्क्ड 
बढ्उुँछि् भन्े कुर्र् ठूरो असर गिने गरेको भेनटयो । क्फक्रवपिी परम्र् 
ब्य्निह्ि व् स्रुद्ब्यक एकत् र प्रस्पररक सहयोगरे स्रुद्ब्यक 
पुिरुत््ि रहत्वपूणमा रूपरे सहज प्रेको प्इयो । िेप्रर् भिे स्रुद्ब्यक 
संगठिहरू उपस्स्वत भएत् पनि ती संगठिहरू तुरि्त्मक रूपर् कर 
औपच्ररक भएको प्इयो ।

स्व:प्रयासबाट पुनरा्यभ प्रक्रिया – उत्पेिक तथा 
व्यवधानहरू
आफूसुँग भएको ज््ि, आफ्् आवश्यकत् तथ् स्रिहरूको आर्रर् ववपद ्
ब्ट प्रभ्ववत पररव्र तथ् सरुद्यरे प्र्थवरकत् तोक्े तथ् निणमाय क्रिे 
गछमाि् । उिीहरू स्र्न्यतय् आफ्ो पुिरुत््ि प्रक्रिय् आफ्ो नियन्त्रणर् 
होस् भन्े च्हन्ि् । स्व:प्रय्सब्ट पुिर्माभ प्रक्रिय्र्ई सहयोग गिुमापछमा 
भन्े सन्भमाको केन्द्रर् छिौटको अवसर, स्व्वरत्व र सिक्तिकरणको 
अभ््स रहन्ि् । छिौटको प्रक्रिय्र्ई अझ बृहत स्वतन्त्रत् क्दिु पछमा भन्े 
कुर्र् भिे सहयोगी एजेन्सीहरूको र्वग एउट् चुिौती बन्यो । ज््ि तथ् 
प्र्ववधरक सह्यत् र्धथको पहुुँचको स्ररे पुिरुत््िको षिेत्र र प्रकृवतर्ई 
असर गछमा । सरय बदक्रदैं ज्ुँद् पररव्रको पुिरुत््ि चरणर्ई असर गिने 
क्हस्बरे प्र्थवरकत्हरू बदक्रन्ि्: िुरुर् आव्स प्र्थवरकत् हुि सकछ, 
जीववकोप्जमािर ेयो प्र्थवरकत्र्ई च ु्ँड ैप्रवतस््वपत गिमा सकछ । स्र्न्यतय् 
सरुद्यहरूरे पुिरुत््िर्ई अकयो ववपद्को र्वग तय्री अवस््र् रहिे 
प्रक्रिय्को रूपर् क्रएको र र्िधसक आि्त जस्् तत्वहरू यो प्रक्रिय्को 
ब्र्को रूपर् रहकेो भेनटयो ।

अझ सुिक्षित तरिकारे पुननननि मा्यण गनने 
दबुै देिर्, ग्ोबर सेल्टर क्लस्टररे सरक्रको संयोजिर् पुिरुत््ि 
प्रक्रिय्र् सुर्ररएक् उरचत निर्माण प्रववधर सर्योजि गिमा अझ सुरक्षित 
तररक्रे पुिनिभि र्माण गिने (Build Back Safer) प्रब्बधर सम्बन्ी सन्ेिहरू 
प्रव्ह गरेको प्इयो । अझ सुरक्षित तररक्रे पुिनिभि र्माण गिने प्रब्बधरको 
सफरत् सरक्रको निर्माण संक्हत्को प्रि्, उपरब्ध ववत्ीय सहयोग, 
स्र्ग्ी तथ् प्र्ववधरक सह्यत् र्धथको पहुुँचको स्र र सुरषि् सम्बन्ी 
स््िीय दृब्ष्टकोण तथ् प्र्थवरकत्र् भर पिने भएक्रे दईु देिर् अझ 
सरुक्षित तररक्रे पिुनिभि र्माण गिने प्रब्बधरको सफरत् पनि फरक-फरक भयो । 

1 ‘अझ सुरक्षित ११: ववपब्त्हरूपधछ प्रवतरषि्त्मक सहरी पुिनिभि र्माणको प्रवरमाि गिने’ (सेपे्म्बर २०१७–जिवरी २०१९). ब्रिनटस प्रवतष्ठ्िको र्ध्यरब्ट ग्ोबर च््रेन्जस फन्डको अिुद्िर् सञ््क्रत 
(Ref. CI170172).

अन्ति-क्वरयात्मकता
 यो अन्र-ववषय्त्मक पररयोजि्र् इस्न्जनियर, भू-वैज््निक, स्र्रजक 
वैज््निक तथ् र्िवीय सह्यत्क् पेि्करमीहरू सर्वेि धथए । यसरे 
र्िवीय सह्यत्को बहुरुिी प्रकृवत र स्व:प्रय्सब्ट पुिर्माभको प्रक्रिय्र्ई 
सरथमाि र प्रवरमाि गिमा अन्र-ववषय्त्मक क्यमारिरको आवश्यकत्र्ई इंवगत 
गदमाछ । यो अध्ययिको निष्कषमाहरू र्िवीय सह्यत् क्दिे एजेन्सीहरूरे ववपद ् 
पधछको अवस््र् सह्यत् गिमा अन्र-ववषय्त्मक रणिीवतको ववक्स गिुमा पिने 
कुर्र् जोड क्दन्ि् ।

आगामी पाइरा
यो िरूि् अध्ययिरे स्व:प्रय्सब्ट पुिर्माभ प्रक्रिय्क् केही वविेषत् 
तथ् यसर्ई असर गिने तत्वहरूको पक्हच्ि गरेर स्व:प्रय्सब्ट पुिर्माभ 
प्रक्रिय्सम्बन्ी ह्म्ो बुझ्इर्ई फर्क्करो प्रेको छ, तर स्व:प्रय्सब्ट 
पुिर्माभ प्रक्रिय्को अवर्रणर्ई व्य्ख्् तथ् पररभ्ब्षत गिमा आवश्यक 
छ । ‘स्व:प्रय्सब्ट पुिर्माभको प्रक्रिय्’ र्ई प्ररव्ररक तथ् स्रुद्ब्यक 
पुिरुत््िक् अन्य पषिहरूब्ट ट्ढ् र्िेर निरपेषि रूपर् हिेमा सक्कँदैि, क्किकी 
यो पररयोजि्को अिुसन््िरे यी सबै तत्वहरू एक अकयोसुँग रधसिो गरर 
जोक्डएको कुर् देि्एको छ । त्यस्ै, फरक-फरक ज््ि, अिुभव र दृब्ष्टकोणको 
आर्रर् यो िब्दको फरक-फरक व्य्ख्् भएको छ । एउट् यस्ो क्रको 
आवश्यकत् छ जसरे यी प्र्रस्भिक निष्कषमाको आर्रर् स्व:प्रय्सब्ट 
पुिर्माभको प्रक्रिय्र् सर्वेि भएक् तत्वहरू तथ् यो प्रक्रिय्र्ई सहयोग 
गिने स्र्िहरूसम्बन्ी अझ गहि बुझ्इको ववक्स गदमाछ ।

यो रक्ष्यर्ई पछ््उि पररयोजि्को टोरीर ेदईुवट् कदरहरू च्रकेो छ:
 • ब्रिनटस प्रवतष्ठ्िको अिुद्िर् िेप्र र क्फक्रवपन्सक् सहरी षिेत्रहरू 

स्व:प्रय्सब्ट पुिर्माभ प्रक्रिय्को बुझ्इ बढ्उिे १६-ररिने अनुसन्ान 
पररयोजना सुरु भएको छ ।1

 • CARE इन्टरिेसिरको िेतृत्वर् अझ सुरक्षित पुिनिभि र्माण तथ् 
स्व:प्रय्सब्ट पुिर्माभ प्रक्रिय्को प्रवरमाि गिमा एक ग्ोबल सेल्टर क्लस्टर 
काय्भदल बि्इएको छ । यसरे रुख्त: कसरी र्िवीय सेव् सम्बन्ी 
एजेन्सीहरू यसको प्रवरमाि गरररहके् छि् र यसर्ई भववष्यर् कसरी सुर्र 
गिने भन्े कुर्को अन्वेषण गिने रक्ष्य क्रएको छ ।
स्व:प्रय्सब्ट पुिर्माभको प्रक्रिय्र्ई ववपद ्पधछको प्रक्रिय्र् अत्य्धरक 

रहत्वपूणमा प्रक्रिय्को रूपर् क्रइन् तर र्िवीय सेव् क्दिे एजेन्सी तथ् 
सरक्र दबुैरे यसर्ई र्म्ो बुझेक् छैिि् । आफ्ो स्व:प्रय्सब्ट पुिर्माभको 
प्रक्रिय्र् पररव्रहरूर्ई सहयोग गिने पधिवतरे स्व:प्रय्सरे पुिर्माभर् संरग्न 
बहुसंख्क सरुद्य र्ई सक्र्त्मक प्रभ्व र्त्र प्ददैि, उिीहरूको िरको 
सुरषि् बढ्उिे तथ् उिीहरूर् व्त्वरणीय प्रभ्व(रक््) र ति्व ववरुधिको 
प्रवतरषि् षिरत् सुर्र गिने क्र पनि गछमा ।

यो क्यमापत्र रौक्रक तथ् स्वतन्त्र सोरको र्ध्यरब्ट स्व:प्रय्सब्ट 
पुिर्माभ प्रक्रिय्को वणमाि गिने तथ् बुझ्े अध्ययि रध्येको एक अध्ययि 
हो । यसरे स्व:प्रय्सब्ट पुिर्माभ प्रक्रिय्र्ई अपररह्यमा र जनटर 
प्रक्रिय्को रूपर् प्रस्ुत गछमा । यो प्रक्रिय्र्ई अझ र्म्री बुझ्ु र पररव्र 
तथ् सरुद्यर्ई पक्हर्को अवस््र् फक्कभि ि सहयोग गिने र्िवीय 
सह्यत्को ववक्स गिुमारे र्िवीय सेव् सम्बन्ी अभ््सर्ई क्य्परट 
गरेर दीिमाक्रीि पुिरुत््िर् योगद्ि पुय्माउुँछ ।
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