
 
 

 

 

१. ऩषृ्ठभमूी 
२०७२ सार फैशाख १२ गतकेो बूकम्ऩ य त्मस ऩछछका ऩयकम्ऩहरुफाट ऩूणणरुऩभा ऺछतग्रस्त बएका आवासहरुको 
ऩझनछनणभाणणएवॊफस्ती ववकास, सावणजछनक बवन तथा सहयी ऩूवाणधायहरुको ऩझनछनणभाणण गने कामणहरुको सभन्वम, 

सहजीकयण य कामाणन्वमन गने जजम्भेवायी याजरिम ऩझनछनणभाणण तथा ऩझनस्थाणऩना नीछत, २०७२ अनझसाय सहयी ववकास 
भन्रारम, सहयी ववकास तथा बवन छनभाणण ववबाग य अन्तगणतका छनकामहरुभा गठन हझने आवास¸ वस्ती ववकास¸ 

साववजननक भवन तथा सहरी ऩूवावधार ऩुनननवमावणकेन्द्रिय आयोजना कायावरवयन ईकाई (CL-PIU)र आवास वस्ती 
ववकास साववजननक भवन तथा सहरी ऩूवावधार ऩुनननवमावण न्द्जल्ऱा आयोजना कायावरवयन ईकाई (DL-PIU)हरुराई 
तोककएको छ। 
 

बूकम्ऩ ऩश्चात रगत्त ै सहयी ववकास तथा बवन छनभाणण ववबागरे ववबागका उऩभहाछनदेशक प्रभझख यहने गयी 
ADBको सहमोगभा सॊचारन हझने सयकायी बवन छनभाणण सम्वन्धी कामणहरुका रागग य The World Bank (IDA), 

JICAको सहमोगभा सॊचारन हझने आवास छनभाणण एवॊ आवास सम्फन्धी याजरिम/अन्तयाणजरिम गैय सयकायी सस्थाहरुको 
ऩरयचारन तथा अन्म ऩूवाणधायहरुका रागग २ वटा छझ ट्टाछझ टै्ट आमोजना कामाणन्वमन ईकाई गठन गयी उल्रेखखत कामणहरु 
गदै आएको छ बने जजल्रा स्तयभा सभेत डडभबजन ववस्ताय गयी डडभबजन कामाणरम भातहत११ वटा जजल्राभा 
एभसमारी ववकास फैंकको सहमोगभा सॊचारन हझने आमोजनाको रागग य ५ जजल्राभा ववश्व फैक य जाईकाको 
सहमोगभा सॊचारन हझने कामणक्रभका रागग जजल्रा आमोजना कामाणन्वमन ईकाई गठन गयी ऩझनछनणभाणण सम्वन्धी 
कामणहरु गदै आएको छ।मसका साथै ऩझनछनणभाणण सम्वन्धी कामणहरु गनण बूकम्ऩफाट अछत प्रबाववत सफै जजल्राहरुभा 
ववबागको डडभबजन कामाणरमहरु यहने गयी थऩ १० वटा नमाॉ डडभबजन कामाणरमहरु मसै आ.व. भा स्थाऩना 
बईसकेको छ।भागथ उल्रेख बए फभोजजभका केजन्िम आमोजना कामाणन्वमन ईकाईहरु (CL-PIU)य जजल्रा आमोजना 
कामाणन्वमन ईकाईहरु (DL-PIU)का रागग आमोजनागत रुऩभा केही दयवन्दीहरु स्वीकृत बइसकेको छ बने केही 
दयवन्दीहरु स्वीकृछतका रागग सहयी ववकास भन्रारमभा ऩेश गरयएको छ। 
 

नेऩार सयकाय, सहयी ववकास भन्रारम अन्तगणत यहेको सहयी ववकास तथा बवन छनभाणण ववबाग, सहयी ववकास, 

आवास य बवन छनभाणणसॊग सम्वजन्धत कामणक्रभ य आमोजनाहरु हेने नेततृ्वदामी छनकाम हो। मस ववबाग अन्तगणत 
हार ववभबन्न ३३ वटा डडभबजन कामाणरमहरु बौगोभरक रुऩभा कामणयत यहेका छन ्बने ववभशरट भहानूबावहरुको 
आवास तथा सेवा सझववधाको ब्मवस्थाऩन हेने गयी बवन छनभाणण सॊबाय डडभबजन कामाणरम अनाभनगय य बवन 
प्रववगध अनझसन्धान तथा ताभरभ केन्ि भकवानऩझय छन।् धनकझ टा, काठभाडौं, ऩोखया य सझखेतभा याजऩराॊककत प्रथभ 
शे्रणीका सझ.ई.को नेततृ्वभा डडभबजन कामाणरमहरु य बवन छनभाणण सॊबाय डडभबजन कामाणरम, अनाभनगयभा ऩछन 
या.ऩ. प्रथभ शे्रणीका सझ.ई.को नेततृ्वभा डडभबजन कामाणरम यहेको छ।फाॉकी सफै डडभबजन कामाणरमहरु य ताभरभ 
केन्ि या.ऩ. वितीम शे्रणीका भस.डड.ई.को नेततृ्वभा यहेका छन।्  

 

भागथ उल्रेखखत डडभबजन कामाणरमका अछतरयक्त ववबाग अन्तगणत नेऩार सयकायका श्रोतफाट आवास तपण  
जनता आवास कामणक्रभ य शहयी ववकास तपण  नमाॉ शहय आमोजना कामाणन्वमनभा यहेको छ बने दात ृ छनकामको 
सहमोगभा सॊचाभरत सहयी ववकाससॊग सम्वजन्धत ववभबन्न आमोजनाहरु जस्त ै MSTIUEIP, IUDP, IUDP -II, 

UGDPयहेका छन।् मसै गयी साभझदाछमक बवन य भठभजन्दय छनभाणण सझधायका काभ हेनणका रागग ववशेष बौछतक 
ऩूवाणधाय ऺेर ववकास आमोजना सभेत यहेको छ।२०५८ सारको कामणऺ ेर य काभको आमतनको आधायभा याखखएको 



 
 

दयवन्दी य सो अनझरुऩको जनशजक्त हारको कामणक्रभराई दृजरटगत गदाण अऩमाणप्त भार होइन अछत न्मून यहेको छ।  
छ।ववबागको हारको भौजझदा प्राववगधक जनशजक्तभा या.ऩ.प्रथभ(प्रा.)- १०, या.ऩ.द्ववतीम(प्रा.)- ५९, 

या.ऩ.ततृीम(प्रा.)- २२५, गयी जम्भा २९४ यहेको छ।हार याजरिम ऩूनछनणभाणणतथा ऩून् स्थाऩना नीछत २०७२ जायी बै 
राग ूबईसकेको अवस्थाभा सहयी ववकास भन्रारमभा एउटा केजन्िम आमोजना कामाणन्वमन इकाई (CL-PIU)यबझकम्ऩ 
प्रबाववत प्रत्मेक जजल्राभा एक-एक वटा जजल्रा आमोजना कामाणन्वमन इकाई (DL-PIU) गठन गनझणऩने अवस्था 
यहेको छ । मसयी गठन हझने CL-PIU, DL-PIU य श्रोत केन्ि एवॊ न.ऩा./गाउॉ ऩाभरका तहभा आवश्मक ऩने जनशजक्त 
य सॊगठन सॊयचना प्रस्ताव गयी मो प्रछतवेदन तमाय ऩारयएको छ। 

 

२. भकूम्ऩऩनिको ऩूनननवमावणको सरदभवमा सहरी ववकास मरराऱय र ववभागको 
भमूमका 

 

ववबागफाट बवन छनभाणण, आवास य सहयी ववकास अन्तगणतका ववववध कामणक्रभ य आमोजनाहरु सॊचाभरत छन।् वव.सॊ 
२०७२ सार फैशाख १२ गतकेो बझकम्ऩऩछछको ऩझन्छनभाणणका ववभबन्न कामणक्रभहरु थवऩएका छन।् मसै सन्दबणभा 
ऩछछल्रो बूकम्ऩफाट भशऺा भरॊदै देशका सफै २१७ वटा नगयऩाभरकाहरु य एक हजायबन्दा फढी घयधझयी बएका 
गाॉउऩाभरकाहरुभा सभेत याजरिम बवन सॊहहता रागझ गने तमायी सभेत यहेको छ।ववद्मारम बवनहरु, स्वास््म बवनहरु 
रगामत छनजी बवनहरुको सभेत डडजाइन/नक्सा चेकजाॉच गयी याजरिम बवन सॊहहता अनझरुऩ बए नबएको हेयी 
भसपायीस गनझणऩने दाछमत्व सभेत सहयी ववकास तथा बवन छनभाणण ववबाग य अन्तगणतका डडभबजन कामाणरमहरुभा 
थवऩएको छ।बूकम्ऩऩछछको ग्राभभण आवास ऩझनछनणभाणण कामणक्रभ (Rural Housing Reconstruction Program)अन्तगणत 
बूकम्ऩ ऩीडडतका रागग छनभाणण गरयन े छनजी य साभूहहक आवासहरुको छनभाणणको भसरभसराभा ककस्ता ककस्ताभा 
हदइने अनझदान/ऋण सभेतका रागग भसपारयस गनझण अगाडड बवन बूकम्ऩ प्रछतयोधी बए नबएको प्रभाखणत गनझणऩने, दऺ 
काभदायहरुराई ताभरभ हदने वा ताभरभ हदने छनकामको अनझगभन गने थऩ जजम्भेवायी सभेत ववबागभा नै आइऩयेको 
अवस्था छ।ववबाग अन्तगणत ३ वटा ऺेरभा हार ववद्मभान भझख्मभझख्म काभहरुको वववयण देहाम अनझसाय यहेको छ। 
 

क) भवन ननमावणः बन्साय कामाणरमहरु, श्रभ कामाणरमहरु, अदारत बवनहरु, स्वास््म बवन छनभाणण, सयकायी कामाणरम 
बवनहरु छनभाणण, सबाहर, साभझदाछमक बवन छनभाणण, ववभशरठ प्रकृछतका बवनहरु जस्त ैगणतन्र स्भायक य 
स्तम्ब, एकककृत जाॉच चौकी आहद छनभाणण, दात ृछनकाम एभसमारी ववकास फैंक (ADB) को सहमोगभा बूकम्ऩ 
प्रबाववत ११ जजल्राका जजल्रा सदयभझकाभ जस्थत सयकायी बवन छनभाणण सम्फन्धी आमोजना, बवन प्रववगध 
अनझसन्धान, याजरिम बवन सॊहहता कामाणन्वमन तथा ऩरयभाजणन, दऺ जनशजक्तको रागग ताभरभ, बवनहरुको भभणत 
सूधाय, सावणजछनक बवनहरुको डडजाइन तथा नक्शा ऩास आहद कामणहरु । 
 

ख) आवासः जनताआवास, ऩूनछनणभाणण, साभूहहक आवास, सॊमझक्त आवास, ववभशरट भहानझबावहरुको आवास व्मफस्थाऩन 
इत्मादी। 

 

ग) शहरी ववकासः भध्म ऩहाडी याजभागणभा १० वटा नमाॉ शहय छनभाणण, सहयी वातावयणीम सझधाय आमोजनाहरु 
(STIUEIP, IUDP,IUDP -II,UGDP) फाट सहयी ऩूवाणधायहरु सडक, खानेऩानी, ढर, पोहोय भैराप्रशोधन केन्ि 
इत्माहदको छनभाणण सझधाय आदी। 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

मी कामणहरु अछतरयक्तयाजरिम ऩझनछनणभाणण तथा ऩझनस्थाऩना नीछत, २०७२ भा २०७२ सार वैशाख १२ गत ेगएको बझकम्ऩ 
तथा त्मसऩछछका ऩयाकम्ऩफाट ऺछत बएका सॊयचनाहरुको ऩझनछनणभाणण कामणभा सहयी ववकास भन्रारम य अन्तगणतफाट 
देहाम फभोजजभ बभूभका छनवाणह गनझणऩने कझ या उल्रेख छ। 

 

क.  ग्रामीण आवास तथा वस्ती ववकास  

 सम्फजन्धत गाउॉ ऩाभरका/नगयऩाभरकारे ऺछत बएका घयको ऩझनछनणभाणण कामण स्वीकृत नक्शा ऩास फभोजजभ 
बए, नबएको ववषमभा ववभबन्न चयणभा सझऩयीवेऺण गयी आवश्मक छनदेशन हदनेतथा सम्फजन्धत 
गाउॉ ऩाभरका/नगयऩाभरकारे गयेको प्राववगधक सझऩयीवेऺण उऩमझक्त बए नबएको वा सम्फजन्धत घयधनीहरुरे 
छनभाणण गयेको घय स्वीकृत डडजाइन–नक्शाअनझसायबए, नबएको फायेभा सहयी ववकास भन्रारम अन्तगणत 
तोककएका छनकामहरुद्वाया अनझगभन गयी प्रभाणीकयण गने। 

 प्रत्मेक गाउॉ ऩाभरकाभा घय/आवासको रागग नक्शा–डडजाइनतथाछनभाणणकामणकोचयणफिचकेजाॉचगने य भसपारयस 
गने । 

 श्रोत केन्िभा आवास तथा ऩूवाणधायहरुको चकेजाॉच गनणका रागग आवश्मक प्राववगधक जनशजक्तको व्मवस्था 
गने।  

ख. सहरी आवास तथा ऩूवावधारहरुको ऩुनननवमावण एवं सम्ऩदा संरऺण 

 सहयी आवास ऩझवाणधाय दझवैको ऩझनछनभाणण कामणको चकेजाॉच य अनझगभन सम्फजन्धत जजल्राभा यहने सहयी 
ववकास भन्रारम अन्तगणतको जजल्रास्तयीम आमोजना कामाणन्वमन इकाइफाट खहटन े छनरयऺक 
इजन्जछनमयहरुरे गने। 

 सहयी आवास ऩझनछनणभाणण कामणका रागग अछनवामण रुऩभा सम्फजन्धत सहयी वजस्तको मोजना तमाय ऩायी 
कामाणन्वमन गनझणऩने। 

 सहयी ऩूवाणधाय ऩझनछनणभाणणका रागग वजेट छनकासा य अजख्तमाय सहयी ववकास भन्रारम अन्तगणतको केन्िीम 
आमोजना कामाणन्वमन इकाई भापण त भसधै नगयऩाभरकाका कामणकायी अगधकृतराई हदने व्मवस्था भभराइनेछ। 

 सहयी आवास, सहयी ऩूवाणधाय य सम्ऩदा सॊयऺण सहहतको ऩझनछनणभाणण कामणका रागग सहमोग ऩझर ्माउन प्रत्मेक 
नगयऩाभरका तहभा स्रोत केन्िको व्मवस्था गरयने।ऩूवाणधायका सम्फन्धभा चकेजाॉच गनणका रागग सहयी ववकास 
भन्रारम अन्तगणतको जजल्रा स्तयीम आमोजना कामाणन्वमन इकाईफाट सभेत प्राववगधक टोरी ऩठाउने 
व्मवस्था भभराइने। 

 काठभाडौं उऩत्मका ववकास प्रागधकयणभापण त काठभाडौं उऩत्मकाको सभग्र एकीकृत सहयी ववकास तथा 
ऩझनछनणभाणण मोजना तमाय ऩारयने।उऩत्मकाभबर गरयने ऩझनछनणभाणण कामणराई सोही अनझरुऩ छनदेभशत गने 
व्मवस्था भभराइने। 
 

ग. साववजननक भवन तथा ठूऱा ऩूवावधारहरुको ऩुनननवमावण 

 केन्िीम सयकायका ववभबन्न छनकामहरुको स्वाभभत्वभा यहेका बवनहरुको ऩझनछनणभाणण कामण सहयी ववकास 
भन्रारम, केन्िीम एवॊ जजल्रा स्तयीम आमोजना कामाणन्वमन इकाईभापण त खरयद सम्फन्धी कानझनी प्रकृमा 
अवरम्फन गयी कामाणन्वमन हझने। 



 
 

 गाउॉ ऩाभरका/नगयऩाभरका तथा जजववस बवनहरुको ऩझनछनणभाणण कामण सम्फजन्धत स्थानीम छनकामहरुभापण त 
खरयद सम्फन्धी कानझनी प्रकृमा अवरम्फन गयी कामाणन्वमन गरयन।ेउक्त बवनहरुको ऩझनछनणभाणण कामणभा सहयी 
ववकास भन्रारम अन्तगणतको जजल्रा स्तयीम आमोजना कामाणन्वमन इकाईरे स्रोत केन्िभापण त आवश्मक 
प्राववगधक सहमोग ऩझर ्माउने व्मवस्था भभराउने। 

 बझकम्ऩका कायण ऺछत बएका भसॊहदयफाय सगचवारम एवॊ सवोच्च अदारत रगामतका ठूरा बवन तथा 
सॊयचनाहरुको ऩझनछनणभाणणको रागग छझ टै्ट सॊमन्र भापण त कामण गरयन।े 

 

 

 

 

३. प्रस्ताववत सगंठन सरंचना र जनशन्द्तत 

 
ग्राभीण आवास, फस्ती ववकास, सावणजछनक बवन तथा सहयी ऩूवाणधाय ऩझनछनणभाणण सम्वन्धी सम्ऩूणण कामणहरुको 
सभन्वम, सहजीकयण य कामाणन्वमन गनण केन्ि स्तयभा एउटै केजन्िम आमोजना कामाणन्वमन ईकाई (CL-PIU) य 
जजल्रा स्तयभा जजल्रा आमोजना कामाणन्वमन ईकाईहरु (DL-PIU)स्थाऩना गनेगयी याजरिम ऩझनछनणभाणण तथा 
ऩझनस्थाणऩना नीछत, २०७२ भा व्मवस्था गरयएको छ।मस्तै छनजी आवासीम बवनहरुको छनभाणण कामणको प्रभाणीकयण य 
अन्म छनकामफाट गरयने बवन छनभाणणका रागग आवश्मक प्राववगधक सहमोग उऩरब्ध गयाउने जजम्भेवायी सभेत छमनै 
छनकामहरुराई तोककएको छ।स्थानीम तहभा ऩझनछनणभाणण कामणराई सहमोग गनण ३-६ वटा गाउॉ ऩाभरकाहरुराई सभेट्ने 
गयी स्रोतकेन्िहरु स्थाऩना गने नीछत यहेको य प्रत्मेक स्रोत केन्िभा छनजी आवासीम बवनहरुको छनभाणण कामणको 
प्रभाणीकयण रगामत वस्ती ववकास य सावणजछनक बवन सम्वन्धी प्राववगधक सहमोग गनण ४ जना इजन्जछनमय य ४ 
जना सव-इजन्जछनमय सभेत व्मवस्था हझनझ ऩने देखखन्छ।  

 

मसयी याजरिम ऩझनछनणभाणण तथा ऩझनस्थाणऩना नीछत, २०७२ फभोजजभ याजरिम ऩझनछनणभाणण प्रागधकयणरे तोके अनझसायका 
कामणहरु गने गयी सहयी ववकास तथा बवन छनभाणण ववबाग य बूकम्ऩफाट अछत प्रबाववत १४ वटा जजल्राहरुभा यहने 
गयी तऩशीर फभोजजभ क्रभश् केजन्िम आमोजना कामाणन्वमन ईकाई (CL-PIU) य जजल्रा आमोजना कामाणन्वमन 
ईकाईहरु (DL-PIU)एवॊ श्रोत केन्ि गठन हझन आवश्मक देखखन्छ। 

 

आवास¸ वस्ती ववकास¸ साववजननक भवन तथा सहरी ऩूवावधार ऩुनननवमावणकेन्द्रिय आयोजना 
कायावरवयन ईकाई (CL-PIU) 
 

 भन्रारम य प्रगधकयण फीच सभन्वमका रागग सम्ऩकण  ईकाइको रुऩभा कामण गने। 
 नभूना डडजाईन तमाय गने, ऩरयभाजणन गने तथा “जजल्राआमोजनाकामाणन्वमनइकाइ(DL-

PIU)”हरुराईआवश्मकताअनझसाय अन्म प्राववगधक सहमोग उऩरव्ध गयाउने। 
 अनझगभन तथा भूल्माङ्कन गयी डडजाइन/ड्रइङ्गभा आवश्मक ऩरयभाजणन गनण भसपारयस सहहतको भाभसक 

/चौभाभसक/वावषणक प्रछतवेदन तमाय गयी प्रागधकयण/भन्रारमभा ऩेश गने। 
 आवश्मकतानझसाय केन्ि, जजल्रा तथा गाउॉ ऩाभरकाहरुभा ववभबन्न ऺभता अभबववृि सम्फन्धी ताभरभहरु 

सॊचारन गने गयाउने। 



 
 

 जजल्रा आमोजना कामाणन्वमन इकाइ (DL-PIU) फाट ऩेश बएको ऩूनछनणभाणणसॊग सम्फजन्धत सावणजछनक 
सयकायी बवनहरुको डडजाइन, ड्रइङ, रागत अनझभान य खरयद सम्फन्धी कागजातको फोरऩर स्वीकृती सम्फन्धी 
कागजऩरहरु ऩझनयावरोकन गयी स्वीकृत गने। 

 व्मजक्तगत घय/आवास तथा फस्तीहरुको ऩूनछनणभाणण कामणको कामाणन्वमन प्रकृमाराई प्रबावकायी फनाउने। 
 केजन्िम तहभा प्रागधकयण, सम्फि भन्रारम एवॊ ववबाग तथा अन्म कामाणन्वमन ईकाईहरु द्वाया गरयन े

ऩूनछनणभाणण कामणराई प्रबावकायी फनाउने। 
 ऩूनछनणभाणण कामणको रागग याजरिम ऩूनछनणभाणण प्रागधकयणफाट प्राप्त अजख्तमायी जजल्रा आमोजना कामाणन्वमन 

इकाइ (DL-PIU) भा ऩठाउने। 
 ऩूनछनणभाणण सम्फन्धी कामणक्रभको कामाणन्वमसॊग सम्फजन्धत ववषमवस्तझहरुभा जजल्रा आमोजना कामाणन्वमन 

इकाइ (DL-PIU)फाट भाग बई आएका छनभाणण व्मवस्थाऩन (Construction Management)य ठेक्का 
व्मवस्थाऩन (Contract Administration)भा सहमोग ऩझर ्माउने। 

 ऩूनछनणभाणणसॊग सम्फजन्धत कामणक्रभहरुको सझऩयीवेऺण, अनझगभन, भूल्माॊकन गयी प्रगछत वववयण याजरिम 
ऩूनछनणभाणण प्रागधकयणभा ऩठाउने। 

 

केन्िीम आमोजना कामाणन्वमन इकाईका आमोजना छनदेशक राई ववबागीम प्रभझखका रुऩभा सम्फि आमोजनाको 
कामाणन्वमनसॉग सम्फजन्धत ववषम (रागत अनझभान स्वीकृछत, फोरऩर स्वीकृछत, बझक्तानी आहद) हरुभा छनणणम 
भरने सम्ऩूणण अगधकाय हदइनेछ।भजन्रऩरयषद्फाया गनझणऩने ववशेष छनणणम फाहेक कामाणन्वमन प्रकृमासॉग सम्फजन्धत 
ववषमभा छनणणम भरनका छनजम्त सम्फजन्धत ववबाग तथा भन्रारमभा पाइर ऩठाउनझ नऩने व्मवस्था भभराइनेछ। 
 

आवास¸ वस्ती ववकास¸ साववजननक भवन तथा सहरी ऩूवावधार ऩुनननवमावणकेन्द्रिय 
ऩूनःननमावण कायावरवयन ईकाईमा देहाय अनुसारका कमवचारीहरु रहनेिन ्

१. आमोजना छनदेशक - या.ऩ. प्रथभ (प्रा.)(ववजल्डङ्ग एण्ड आककण टेक्चय)- स्थामी  

२. आमोजना उऩछनदेशक - या.ऩ. वि. (प्रा.) (ववजल्डङ्ग एण्ड आककण टेक्चय)-  ग्राभभण आवास, फस्ती तथा ऩूवाणधाय ऩझनछनणभाणण 
शाखा - स्थामी 

३. आमोजना उऩछनदेशक - या.ऩ. वि. (प्रा.) (ववजल्डङ्ग एण्ड आककण टेक्चय)-  सहयी आवास, फस्ती तथा सहयी ऩूवाणधाय ऩझनछनणभाणण 
शाखा- स्थामी 

४. आमोजना उऩछनदेशक - या.ऩ. वि. (प्रा.) (ववजल्डङ्ग एण्ड आककण टेक्चय)-  सावणजछनक बवन शाखा- स्थामी 
५. इजन्जछनमय - या.ऩ. त.ृ (प्रा.) (ववजल्डङ्ग एण्ड आककण टेक्चय)-  ६ जना (प्रत्मेक शाखाभा १/१ जना स्थामी/१/१ जना कयाय) 
६. शाखा अगधकृत - या.ऩ. त.ृ (प्र)-  १ जना –स्थामी 
७. रेखा अगधकृत- या.ऩ. त.ृ (आ.प्र)-  १ जना –स्थामी 
८. कानून अगधकृत- या.ऩ.त.ृ- १ जना - स्थामी 
९. सवइजन्जछनमय - या.ऩ. अन. प्र. (प्रा.) (ववजल्डङ्ग एण्ड आककण टेक्चय)-  ६ जना (प्रत्मेक शाखाभा २ जना–कयाय) 
१०. सवइजन्जछनमय - या.ऩ. अन. प्र. (इरेजक्िकर)-  १ जना–कयाय 
११. सवइजन्जछनमय - या.ऩ. अन. प्र. (स्माछनटयी)-  १ जना–कयाय 
१२. रेखाऩार- या.ऩ. अन. प्र. (आ.प्र.)-  १ जना–स्थामी 
१३. कम्प्मूटय अऩयेटय-या.ऩ. अन. प्र.  - ४ जना–कयाय 
१४. नामव सझब्फा - या.ऩ. अन. प्र. (प्र)-  २ जना –स्थामी 
१५. हरझका सवायी चारक - ४ जना–कयाय 
१६. कामाणरम सहमोगी - ४ जना–कयाय 

____________________________________________- 



 
 

जम्भा दयवन्दी सॊख्मा –३६(१2 स्थामी २4 कयाय) 
 

आवास वस्ती ववकास साववजननक भवन तथा सहरी ऩूवावधार ऩुनननवमावण न्द्जल्ऱा 
आयोजना कायावरवयन ईकाई (DL-PIU) 

 जजल्राजस्थत छनकामहरुसॉग आवश्मकतानझसाय सभन्वम गने। 
 आवास/बवनहरुको छनभाणण कामणको आवगधक रुऩभा प्राववगधक छनरयऺण गयी ककस्तावन्दीभा यकभ 

बझक्तानीको रागग भसपायीस गने। 
 कामणक्रभको अनझगभन तथा प्रगछत प्रछतवेदन तमाय गने। 
 बझकम्ऩ प्रछतयोधी आवास/बवन छनभाणण सम्वजन्ध आवश्मक ऩने ऺभता अभबववृिको ताभरभहरु सॊचारन 

गने गयाउने। 
 सावणजछनक/सयकायी बवन, सहयी ववकास य आवाससॊग सम्फजन्धत कामणक्रभहरुको कामाणन्वमन गने।  

 कामाणन्वमन बन्नारे डडजाइन, ड्रइङ, रागत अनझभान तमायी खरयद कायवाही, ठेक्काऩट्टा, छनभाणण कामणको 
अनझगभन, भूल्माॊकन, बझक्तानी य प्रगछत प्रछतवेदन ऩेश ऩदणछन।् 

 

हार ववबाग तथा अन्तयगतका छनकामहरुभा या.ऩ. वि. (प्रा. ववजल्डङ्ग एण्ड आककण टेक्चय) को ५९ य इजन्जछनमय-

या.ऩ.त.ृ(प्रा. ववजल्डङ्ग एण्ड आककण टेक्चय) को २२५ जनाको दयवन्दी यहेकोभा STIUEP/IUDP, नमाॉ सहय ववकास 
आमोजना, ववशेष बौछतक तथा ऩूवाणधाय ऺेर ववकास आमोजना, UGDP, स्वास््म बवन इकाइ, काठभाण्डौं 
उऩत्मका ववकास प्रागधकयण, भशऺा ववबाग रगामतका छनकामहरुभा काजभा उल्रेख्म सॊख्माभा कभणचायीहरु 
कामणयत यहेकोरे ववबागको २० शाखाभा भस.डड.ई. या.ऩ. वि. (प्रा.) दयवन्दी यहेकोभा हार ७ जना भार कामणयत 
यहको य ३५ डडभबजन कामाणरमहरु भध्मे १४ डडभबजन कामाणरमहरुभा छनभभत्त डडभबजन प्रभझखहरु यहेका 
छन।्तसथण ववबागरे चाहेय ऩछन ऩझनछनणभाणणका रागग आवश्मक छटै्ट कभणचायीहरु खटाउन सक्न ेजस्थछत नयहेकोरे 
जजल्रा कामाणन्वमन ईकाईका प्रभझख य उऩप्रभझखभा सम्वजन्धत डडभबजन कामाणरमहरुभा कामणयत डडभबजन प्रभझख य 
इजन्जछनमयहरुराई नै तोक्न उऩमझक्त देखखन्छ।साथै बूकम्ऩफाट प्रबाववत अन्म जजल्राहरुभा हारकै डडभबजन 
कामाणरमहरुराई नै ऩझनछनणभाणण सम्वन्धी जजम्भेवायीहदनझऩने देखखन्छ। 
 

आवास¸ वस्ती ववकास¸ साववजननक भवन तथा सहरी ऩूवावधार ऩुनननवमावणन्द्जल्ऱा 
आयोजना कायावरवयन ईकाईमा देहाय अनुसारका कमवचारीहरु रहनेिन ्

१. आमोजना प्रभझख - या.ऩ. वि. (प्रा.) (ववजल्डङ्ग एण्ड आककण टेक्चय) 
२. उऩआमोजना प्रभझख शाखा प्रभझख - इजन्जछनमय - या.ऩ. त.ृ (प्रा.) (ववजल्डङ्ग एण्ड आककण टेक्चय)-  ग्राभभण आवास, फस्ती तथा 

ऩूवाणधाय ऩझनछनणभाणण शाखा –१ जना–स्थामी  

३. उऩआमोजना प्रभझख शाखा प्रभझख - इजन्जछनमय - या.ऩ. त.ृ (प्रा.) (ववजल्डङ्ग एण्ड आककण टेक्चय) सहयी आवास, फस्ती तथा 
सहयी ऩूवाणधाय ऩझनछनणभाणण शाखा - १ जना स्थामी 

४. उऩआमोजना प्रभझख शाखा प्रभझख - इजन्जछनमय - या.ऩ. त.ृ (प्रा.) (ववजल्डङ्ग एण्ड आककण टेक्चय) सावणजछनक बवन शाखा- १ 
जना - स्थामी 

५. इजन्जछनमय - या.ऩ.त.ृ (प्रा.)(ववजल्डङ्ग एण्ड आककण टेक्चय)-  ३ जना (प्रत्मेक शाखाभा १/१ जना कयाय) 
६. नामव सझब्फा - या.ऩ. अन. प्र. (सा प्र)-  १ जना –स्थामी 
७. रेखाऩार- या.ऩ. अन. प्र. (रेखा)-  १ जना–स्थामी 
८. सवइजन्जछनमय - या.ऩ. अन. प्र. (प्रा.) (ववजल्डङ्ग एण्ड आककण टेक्चय)-  ३ जना (प्रत्मेक शाखाभा १ जना) –कयाय 
९. कम्प्मूटय अऩयेटय-या.ऩ. अन. प्र.  - १ जना–कयाय 



 
 

१०. हरझका सवायी चारक - १ जना–कयाय 
११. कामाणरम सहमोगी - १ जना–कयाय 
_______________________________________ 

जम्भा दयवन्दी सॊख्मा – १५ (६ स्थामी ९ कयाय) 
 

श्रोतकेरि (Resource Center)को संरचना 
याजरिम ऩझनछनणभाणण प्रागधकयणको नीछत फभोजजभ ३ देखख ६ वटा गाउॉ ऩाभरकाको रागग १/१ वटा स्रोत केन्िहरुको 
स्थाऩना गने य त्मस्ता स्रोत केन्िहरु करयव १५० वटा (१४ जजल्राहरुभा) हझनेछ । मस स्रोत केन्िभा यहने 
प्राववगधकहरुफाट ऺभता अभबववृि जस्ता ताभरभ हदने वा हदन सहमोग गने स्रोत केन्ि अन्तगणतका गाउॉ ऩाभरका 
हरुभा आवश्मक छनभाणण साभाग्रीहरुको व्मवस्था गनण सहजीकयण गने य छनभाणण ववकासभा सॊरग्न अन्म छनकाम 
तथा सस्थाहरुराई प्राववगधक सहमोग हदन मस्ता स्रोत केन्िहरुभा ४/४ जना इजन्जछनमय य सव-इजन्जछनमयहरु 
आवश्मकता हझने हझॉदा जम्भा ६००/६०० जना इजन्जनमय य सव-इजन्जछनमयहरुको आवश्मक देखखन्छ । 
 

प्रत्मेक गाउॉ ऩाभरका य नगयऩाभरकाहरुभा ऩझनछनणभाणण हझने आवास/बवन हरुको प्रभाखणकयण गनण य आवास छनभाणण 
सम्फन्धी नेऩार सयकाय वा अन्म छनकामफाट प्रदान गरयन े अनझदान सहामता ववतयण गनण भसपारयस गने 
प्रमोजनाथण १/१ जना इजन्जछनमय प्रत्मेक गाउॉ ऩाभरकाभा य औषत ३/३ जना इजन्जछनमय प्रत्मेक 
नगयऩाभरका/उऩभहानगयऩाभरका/भहानगयऩाभरकाहरु हेने गयी प्रस्ताव गरयएको छ।मसैगयी प्रत्मेक गाउॉ ऩाभरका 
तथा नगयऩाभरकाभा ऩझनछनणभाणण हझने छनजी आवास/बवनहरु बूकम्ऩ प्रछतयोधी प्रववधी एवॊ बवन सॊहहता फभोजजभ 
फनेको ववषम सझछनजश्चत गनण भसकभॉ, डकभॉ रगामतका छनभाणणकभॉराई छनयन्तय प्राववगधक सहमोग उऩरब्ध 
गयाउन य छनभाणण कामणको गझणस्तय सझछनजश्चत गनण प्रत्मेक गाउॉ ऩाभरकाभा १/१ जना अभसस्टेन्ट सव-इजन्जछनमय 
प्रस्ताव गरयएकोछ ।  

 

केजन्िम ऩून्छनभाणण कामाणन्वमन ईकाई, जजल्रा कामाणन्वमन ईकाई, श्रोत केन्ि य गाउॉ ऩाभरका तथा न.ऩा.भा 
प्रभाखणकयणको रागग देहाम अनझसायको (ताभरका-१) जनशजक्त प्रस्ताव गरयएको छ। 



 
 

 

सायाशभा ववभबन्न ऩद य शे्रणीगत रुऩभा देहामअनझसायको (ताभरका-२) दयफन्दी स्वीकृत हझन प्रस्ताव 
गरयएको छ। 

 

 

तामऱका २ 

स्वीकृत हझनझऩने दयफन्दीको सायाश 

 

क्र.स. ऩद य शे्रणी सेवा, सभूह य उऩसभूह स्थामीफाट 
ऩदऩूछत ण हझने 

कयायफाट 
ऩदऩूछत ण हझने 

जम्भा 

१ आमोजना छनदेशक या.ऩ. प्रथभ (प्रा.) इजन्ज., भसभबरयववजल्डङ्ग एण्ड 
आककण टेक्चय  

१ - १ 

२ आमोजना उऩछनदेशक य आमोजना 
प्रभझख, या.ऩ. विछतम (प्रा.) 

इजन्ज., भसभबरयववजल्डङ्ग एण्ड 
आककण टेक्चय  

१७ - १७ 

3 आमोजना उऩप्रभझख य इजन्जछनमयया.ऩ. 

त.ृ (प्रा.)  
इजन्ज., भसभबरयववजल्डङ्ग एण्ड 
आककण टेक्चय 

४५ 1346 १39१ 

४ शाखा अगधकृतया.ऩ. त.ृ प्रशासन, सा. प्र. १ - १ 
५ रेखा अगधकृतया.ऩ. त.ृ प्रशासन, रेखा १ - १ 
६ कानून अगधकृतया.ऩ. त.ृ प्रशासन, रेखा 1 - 1 

७ सव-ईजन्जछनमय या.ऩ.अनॊ.प्र. इजन्ज., भसभबरयववजल्डङ्ग एण्ड 
आककण टेक्चय 

- 650 650 

९ नामव सझब्फा या.ऩ. अन. प्र.  प्रशासन, सा. प्र. १६  १६ 
१० रेखाऩार या.ऩ. अन. प्र. प्रशासन, रेखा १५  १५ 
११ कम्प्मूटय अऩयेटय या.ऩ. अन. प्र. प्रशासन ० १८ १८ 
१२ अभसस्टेन्ट सव-

ईजन्जछनमयया.ऩ.अनॊ.वि 
इजन्ज., भसभबरयववजल्डङ्ग एण्ड 
आककण टेक्चय 

0 575 575 

१३ हरझका सवायी चारक शे्रणी ववहहन  १८ १८ 
१५ कामाणरम सहमोगी शे्रणी ववहहन  १८ १८ 
 जम्मा  ९७ २६२५ २७२२ 

 

 

 

 

 

  



 
 

४. बजेट 

बझकम्ऩ ऩछछको आवश्मकता ऩहहचान (PDNA) भा बवन, आवास तथा सहयी ववकास को ऺरेभा आवश्मक 
ऩने वजेट रु ४२ अयव ७४ कयोड ६७ राख ७० हजाय प्रेऺऩण गरयएको छ बने हार भागका आधायभा रु 
५५ अयव ७५ कयोड ३३ राख ३० हजाय आवश्मक ऩने देखखएको छ । सो भध्मे नेऩार सयकाय य दातण 
छनकाम तपण फाट प्रछतविता व्मक्त गरयएको वजटे रु ६ अयव २६ कयोड ४२ राख छ।नऩझग वजेट (Gap or 

Deficit) रु. अयव ४९ कयोड ४८ कयोड ९१ राख ३० हजाय देखखन्छ। 

 

५. ननष्कषव सझुाव 
 

हारराई ऩझनछनणभाणणका रागग आवश्मक ऩने जनशजक्त स्थामी ऩदऩझछत णफाट ऩझया गनण सम्बव देखखदैन मो 
जस्थछतभा वाहहयफाट कयायभा कभणचायी ववशषेगयी प्राववगधक जनशजक्तहरुराई बनाण गयी कामण सम्ऩादन 
गनझणको अको ववकल्ऩ देखखदैन।अत् भागथ उल्रखे गरयए अनझसायको सॊगठन सॊयचना य दयफन्दी स्वीकृत हझन 
य कयायभा १३४६ इजन्जछनमयहरु, ६5० सव-ईजन्जछनमयहरु, ५७५ अभसस्टेन्ट सव-ईजन्जछनमयहरु य अन्म 
ववभबन्न तहका ५४ जना गयी जम्भा २६२५ कभणचायीहरुबनाण गनण स्वीकृछतका रागग नेऩार सयकाय 
भजन्रऩरयषद् ्भा ऩेश गनझण उऩमझक्त देखखन्छ।   

  



 
 

cg';"rL– ! 

/fli6«o k'glg{df{0f k|flws/0f  

u|fdL0f cfjf;, a:tL ljsf;, ;fj{hlgsejgtyf ;x/L k"jf{wf/ k'glg{df0f ;DaGwLsfof{Gjog 

;+/rgf 

 
gf]6M    

 !_ ;fj{hlgsejgtyf :jf:Yo;Fu ;DalGwtejgx?sf] k'glg{df{0fsf ;fy} cGo lgsfoaf6 ul/g] ejglgdf{0fsf nflucfjZosk|fljlws ;xof]u pknAw 

u/fpg] lhDd]jf/L o; lgsfosf] /xg]5 .  

 @_ u|fdL0f cfjf;tkm{sf] k|fljlws ;xof]u, lg/LIf0f / k|df0fLs/0f o; OsfO{n], tyfcfjf; cg'bfgPj + :yfgLok"jf{wf/ k'glg{df{0ftkm{sf] sfo{ ;+3Lo 

dfldnftyf :yfgLoljsf; dGqfnocGtu{tsf ] k'glg{df{0f cfof]hgfsfof{GjogOsfO{x?n] ug]{5g\ . 


