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zx/L ljsf; tyf ejg lgdf{0f ljefu
पष्ृ ठभमू ि
नेपाल सरकारको स्वामित्विा रहे का सरकारी कार्ाालर् भवनहरूको नक्सा एवं लागत इष्टििेि तर्ार गनक
ना ा साथै ततनको
तनिााणको सप
ा भवन ववभागको स्थापना
न ररवेक्षण सिेत गने गरी तत्कालीन तनिााण तथा र्ातार्ात िन्त्रालर् अन्त्तागत

भएको थथर्ो । आथथाक वर्ा २०२७÷२८ दे खि नेपाल अथिराज्र्का अव्र्वष्स्थत बसोबासलाई व्र्वष्स्थत गदै र्ोजनाबद्ि

रूपिा शहरी ववकास गने तर्ा नेपाल सरकारको ध्र्ान आकृटि भै त्र्स क्षेरिा राज्र्को स्रोत र सािन सिेत पररचामलत

गररर्ो । ददनानदन दन बढ्दो शहरीकरणलाई व्र्वष्स्थत गने मसलमसलािा वव।सं। २०२८ सालिा प्रथि पिक काठिाडौंको
भौततक ववकास र्ोजना तर्ार पारी उक्त र्ोजना अनरू
न प साववकको भवन ववभागको नाि पररवतान गरी आवास, भवन तथा

भौततक पररर्ोजना ववभाग नािकरण गरी साववकिा गररआएको कािका अततररक्त आवास तथा शहरी ववकास सम्बन्त्िी
कािहरू सिेत तोककएको थथर्ो ।

क्षेरीर् ववकास केन्त्रको अविारणा अनरू
न प क्षेरीर् केन्त्रको रूपिा रहे को िनकनिा, काठिाण्डौ, पोिरा र सन ु्िेतको ववकासको
लाथग भौततक र्ोजना कार्ाान्त्वर्न ऐन २०२९ को व्र्वस्था सिेत गररर्ो । र्सको अततररक्त ववरािनगर, मसद्ािाथानगर,

नेपालगञ्ज र िहे न्त्रनगर जस्ता नगरपामलकाहरू र शहरका रूपिा ववकास तथा ववस्तार हनन सक्ने अन्त्र् सदरिक
न ािहरू र
कोहलपरन जस्ता स्थानहरूिा व्र्वष्स्थत रूपिा शहरी ववकास गना आवश्र्क भौततक ववकास र्ोजना तर्ार पारी कार्ाान्त्वर्न

गना नेपाल सरकारको स्रोत र सािन प्रर्ोग गररने व्र्वस्था गररर्ो । र्ी सम्पण
ू ा कार्ा गने ष्जम्िेवारी पतन आवास, भवन
तथा भौततक पररर्ोजना ववभागलाई ददइएको थथर्ो ।

नेपाल सरकारले वव।सं। २०४४ िा सरन क्षक्षत आवास तथा व्र्वष्स्थत शहरीकरण कार्ाक्रिको िहत्त्वलाई िनन गरी र्ो
कार्ाक्रि सञ्चालनका लाथग नीततगत व्र्वस्था गरी िागादशान सिेत ददनका लाथग आवास तथा भौततक र्ोजना िन्त्रालर्
नािको एउिा छनिै िन्त्रालर्को गठन गर्र्ो । आवास तथा शहरी ववकासको बढ्दो िहत्त्वतालाई दृष्टिगत गरी नेपाल

सरकारको २०४५ साल श्रावण २६ गतेको तनणार्ले आवास, भवन तथा भौततक पररर्ोजना ववभागबाि आवास तथा शहरी
ववकास सम्बन्त्िी कार्ा खिकी सो कार्ा गना छनट्िै केन्त्रीर् स्तरिा आवास तथा शहरी ववकास ववभाग र क्षेरीर् स्तरका ५ विा
क्षेरीर् तनदे शनालर्को गठन सिेत गररर्ो ।

क्षेरीर् तनदे शानालर्हरू र ष्जल्लाष्स्थत कार्ाालर्हरू भवन ववभाग र आवास तथा शहरी ववभागको संर्क्
न त तनर्न्त्रण रहे को

कारण कार्ा सञ्चालन तथा सम्पादनिा सिस्र्ा परे को िहशस
न भै २०५० सालिा संस्थागत संरचनाको पन
न ः संरचना गरी

नेपाल सरकारले तत्काल कार्ि हनन आएको ४ क्षेरीर् तनदे शनालर् र दीपार्ल ष्स्थत १ क्षेरीर् तनदे शनालर् इकाइ कार्ाालर्
आवास तथा शहरी ववकास ववभाग अन्त्तागत
ा र ष्जल्लाष्स्थत कार्ाालर्हरू भवन ववभाग अन्त्तागत
ा रहने व्र्वस्था गरी ष्जल्ला
1

शहरी ववकास र्ोजना कार्ाान्त्वर्न गना र नगर ववकास समिततको सदस्र् सथचवको रूपिा काि गना ष्जल्लाष्स्थत ष्जल्ला
भवन कार्ाालर्का प्रिि
न लाई तोक्न सककने व्र्वस्था सिेत गर्र्ो ।

ष्जल्ला ष्जल्लािा सरकारी भवन तनिााण सम्बन्त्िी कार्ा नगण्र् रूपिा हनने र भएका तनिााणसम्बन्त्िी काि पतन ती सरकारी
तनकार्हरूले आ-आफ्नो छनट्िै इष्ञ्जतनर्ररङ्ग इकाइ िडा गरी वा कन्त्सल्िे ण्ि तनर्क्
न त गरी गराउने पररपािी सरु
न गरे को
कारण ष्जल्ला कार्ाालर्हरूको संलग्नतिा भवन डडजाइन, तनिााण तथा सप
न ररवेक्षणिा भन्त्दा बढ्दो शहरीकरणबाि उत्पन्त्न

सिस्र्ालाई तनराकरण गरी व्र्वष्स्थत शहरीकरणको िाध्र्िबाि त्र्स क्षेरिा ववकासका पव
ू ाािार ववकास गरी रोजगारीका

नर्ााँ अवसर सज
न न कार्ि गरी उथचत तथा व्र्वष्स्थत बसोबासको व्र्वस्था गने, उथचत
ृ ना गने, पर्ाावरणीर् सन्त्तल
प्रववथिको अनस
न न्त्िान तथा ववकास गने, तनिााणसम्बन्त्िी नीतत, तनर्ि र िापदण्डको ववकास गने जस्ता कार्ािा संलग्न
गराउन सकेिा ष्जल्लाष्स्थत कार्ाालर्हरूको उपादे र्ता बढ्ने र व्र्वष्स्थत शहरी ववकास र आवास र्ोजना कार्ाान्त्वर्निा

सहर्ोग पग्न न जाने भएकाले नेपाल सरकार(ि।प।)को मितत २०५४ असार ५ गतेको तनणार्ानस
न ार २०५४ साल श्रावण १

गतेदेखि लागन हनने गरी भवन ववभाग अन्त्तागत
ा को काठिाण्डौ र लमलतपरन बाहे कका ७३ ष्जल्ला भवन कार्ाालर् र्स ववभाग
अन्त्तागत
ा आई ६९ विा आवास तथा शहरी ववकास कार्ाालर्िा पररणत भएका थथए ।
र्सै क्रििा व्र्वष्स्थत आवास तथा शहरी ववकास एवं उपर्क्
न त भवन तनिााणसम्बन्त्िी कार्ाको दोहोरोपन हिााई एउिै

तनकार् िार्ात ु् अगाडड बढाउने उद्दे श्र्ले सिान उद्दे श्र् र कार्ाक्षेर एवं जनशष्क्त भएका साववकका भवन ववभाग र आवास
तथा शहरी ववकास ववभागलाई नेपाल सरकार(िन्त्री पररर्द्)को मितत २०५७÷३÷२६ को तनणार्ानस
न ार एकीकृत गरी र्स शहरी
ववकास तथा भवन तनिााण ववभागको स्थापना भएको हो । र्स ववभाग िातहतिा ५ क्षेरीर् तनदे शनालर्हरू, ववशेर् भवन

तनिााण सम्भार डडमभजन र ६८ ष्जल्ला शहरी ववकास तथा भवन तनिााण कार्ाालर्हरू रहे कोिा नेपाल सरकारको िचालाई
वाष्ञ्छत सीिामभर ल्र्ाई साावज
ा तनक िचा किौती गने एवं ववद्र्िान सङ्गठनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्दे श्र्ले नेपाल
सरकार (ि।प।)को मितत २०५८÷८÷२१ को तनणार्ानस
न ार ववभागको पन
न ःसंरचना गरी साववकका ष्जल्ला कार्ाालर्हरूको

बदला १ भन्त्दा बढी ष्जल्ला कार्ा क्षेर रहने गरी २५ विा डडमभजन कार्ाालर् र १ भवन प्रववथि अनस
न न्त्िान तथा तामलि

केन्त्रको स्थापना भै तदनरू
न प कार्ा सञ्चालन हनाँदै आएकोिा हाल ववभागलाई थवपएको वह
ृ त ष्जम्िेवारीका कारण भैरहे कै
जनशष्क्तबाि ती थप कार्ा पतन सम्पादन गनना पने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारलाई आथथाक भार नपने गरी

िौजनदा सङ्गठन संरचनािा कार्ा बोि कि भएका स्थानबाि दरबन्त्दी ववभागिा सारी ववभागको दरबन्त्दीलाई हे रर्ेर गरी
नेपाल सरकारको मितत २०६२÷१२÷१५ को तनणार्ानस
न ार सङ्गठनको पन
न ःसंरचना गरी कार्ा सञ्चालन भैआएको छ ।
कार्यहरु
शहरी बबकास तथा भवन तनिााण बबभाग नेपालराज्र् भरी ब्र्बष्स्थत बसोवासको व्र्बस्थालाई प्रबद्र्िन गने तथा आि

जनताको आिारभत
ू आवश्र्कताको रुपिा रहेको भवन तनिााणको उपर्क्
न त िापदण्ड तर् गरर सरन क्षक्षत, ककर्ार्ती भवन
तनिााणको बबिािा तनरन्त्तर कक्रर्ामशल संगठन हो । उपरोक्त कार्ाहरुलाई व्र्बष्स्थत तल्
न र्ाउन र्स बबभागले नेपाल
सरकारले तनददा टि गरे अनस
न ार दे हार्का कार्ाहरु सम्पादन गदे आएको छ ।
•

सरकारी तनकार्हरुको भवन तनिााण, सि
न ार र पन
न ः तनिााणको लाथग डडजाइन, लागतअनि
न ान र अन्त्र् परािशा सेवा
उपलव्ि गराउने,
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•

सरकारी भवनहरुको डडजाइन तथा तनिााण कार्ाहरुको गण
न स्तर अमभवद्
ृ थि गना सरकारी भवनहरुको डडजाइन तथा
तनिााणिा संलग्न रहने परािशादातह
न स्तर कार्ि गराउन आवश्र्क िापदण्ड तथा तनदे मशका तर्ार गरी
ृ रुको गण
लागू गने,

•
•
•

भवन तनिााण सम्वन्त्िी तनदे मशका तथा नम्र्स तर्ार गने,
भवन तनिााणको लाथग क्ष्तभ एबबल तर्ार गने,

भवनहरुको स्र्ातनिरी र्ोजना, Air Conditioning System, Thermal Insulation, Acoustic Design Lift,
Escalator System हरुको ववस्तत
न ान तर्ार गनाको लाथग सिन्त्वर् गने,
ृ डडजाइन र लगतअनि

•

सवै सरकारी भवनहरुको अद्र्ावथिक लगत संकलन गरी सोको आिारिा सरकारी भवन ििात सम्वन्त्िी
दीर्ाकामलन नीतत तर्ार गरी सो अनरु
न प कार्ा गने,

•

भवन तनिााण सम्वन्त्िी अन्त्र् िल
न क
न हरुको अनभ
न वलाई सिेत दृष्टिगत गरी उपर्क्
न त प्रववथि छनौि गरी सरकारी
तथा गैर सरकारी क्षेरिा प्रर्ोग गना प्रचार प्रसार गने,

•
•

दर ववश्लेर्ण तथा तनिााण तनदे मशका तर्ारी सम्वन्त्िी कार्ा गने,

शहरी वस्तीहरुको व्र्वष्स्थत ववकासको िागािा आइपने सिस्र्ाहरु सिािान गना र वढ्दो वातावरणीर् सिस्र्ाको
तनराकरण गना आवश्र्क कार्ानीतत र ववस्तत
ना ा गरी स्थातनर् तनकार्हरुसंग सिन्त्वर् र सािेदारी
ृ र्ोजना तजि
कार्ि गदै क्रिशः लागू गदै जाने,

•
•
•

नगर ववकास ऐन, नगर ववकास र्ोजना सम्वन्त्िी िापदण्ड अनस
न ारको र्ोजना क्रिशः लागू गदै जाने,
भवन तनिााण संदहता अद्र्ावथिक गरी क्रिशः लागू गने,

स्थातनर् तनकार्हरुलाई आफ्नो र्ोजना तथा कार्ाक्रि संचालन गना सक्ने तल्
न र्ाउन ती तनकार्हरुको प्राववथिक
क्षिता अमभवद्
ृ थि गना सहर्ोग गने,

•

स्थातनर् तनकार्हरुको वीच ती तनकार्हरुलाई प्रभाव पाने ववकास र्ोजनाको तजि
ना ा र कार्ाान्त्वर्निा सिन्त्वर् र
सािेदारी कार्ि गने,

•

शहरी ववकास तथा भवन तनिााण सम्वन्त्िी अल्पकामलन तथा दीर्ाकामलन र्ोजनाहरु तजि
ना ा गने तथा क्रिशः लागू
गदै जाने,

•
•
•

शहरी वातावरण संरक्षण सम्वन्त्िी कार्ाहरु गने ।

संर्क्
न त आवास नीतत अन्त्तगात तनिााण हनने संर्क्
न त आवास भवन सम्बन्त्िी Structural Design को संस्लेर्ण गने ।
सिर् सिर्िा नेपाल सरकारबाि तोककए बिोष्जिको अन्त्र् कार्ाहरु गने ।

संस्थागत उद्दे श्र्
र्स

शहरी

ववकास

तथा

भवन

तनिााण

ववभागको

िख्
न र्

रूपिा

तनम्न

तीन

उद्दे श्र्

रहे का

छन ु् ।

शहरी विकास : ववद्र्िान सांस्कृततक, पर्ािकीर् तथा ऐततहामसक क्षेरहरूको संरक्षण तथा संविान हनने गरी आिनतनक,
भौततक सवन विाहरूको व्र्वस्था गरी ददगो रूपले शहरहरूको ववकास तथा गाउाँ र नगरबीचको अन्त्तः सम्बन्त्िलाई सदृ
न ढ गने ।
ववद्र्िान सांस्कृततक, पर्ािकीर् तथा ऐततहामसक क्षेरहरूको संरक्षण तथा संविान हनने गरी आितन नक, भौततक सवन विाहरूको
व्र्वस्था गरी ददगो रूपले शहरहरूको ववकास तथा गाउाँ

र नगरबीचको अन्त्तःसम्बन्त्िलाई सदृ
न ढ गने ।
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आिास : व्र्वष्स्थत बसोबासको प्रविान गदै सरन क्षक्षत तथा ककर्ार्ती िालका आवासहरू उपलब्ि गराउने ।
भिन : सरन क्षक्षत, ककर्ार्ती र वातावरण अनक
न ू ल सकभर स्वदे शी वास्तक
न ला िल्कने िालका भवनहरू तनिााण तथा ववकास
गराउने ।

प्रिख
ु कार्यहरु
र्स ववभागबाि िख्
न र्रूपिा तनम्न कार्ाहरू गररन्त्छ ।
•

सरकारी तनकार्हरूको भवनतनिााण, सि
न ार र पन
न ः तनिााणको लाथग डडजाइन, लागत इष्टििेि र अन्त्र् परािशा सेवा
उपलब्ि गराउने,

•

सरकारी भवनहरूको डडजाइन तथा तनिााणिा संलग्न रहने परािशादातह
न स्तर कार्ि गराउन आवश्र्क
ृ रूको गण
िापदण्ड तथा तनदे मशका तर्ार गरी लागू गने,

•
•
•

भवन तनिााणसम्बन्त्िी तनदे मशका तथा नक्सा तर्ार गने,
भवन तनिााणका लाथग साइि प्लान तर्ार गने,

भवनहरूको स्र्ातनिरी र्ोजना, वातानक
न ू मलत प्रणाली (Air Conditioning System), थिाल इन्त्सल
न ेशन (Thermal
Insulation), अकोष्टिक डडजाइन (Acoustic Design), मलफ्ि (Lift) तथा इस्कलेिर मसटिि (Escalator System)
हरूको ववस्तत
ृ डडजाइन र लागत इष्टििेि तर्ार पानाका लाथग सिन्त्वर् गने,

•

सबै सरकारी भवनहरूको लगत अद्र्ावथिक गरी सोको आिारिा सरकारी भवन ििातसम्बन्त्िी दीर्ाकालीन नीतत
तर्ार गरी कार्ा गने,

•

भवन तनिााणसम्बन्त्िी अन्त्र् िल
न क
न हरूिा अपनाइएको उपर्क्
न त प्रववथि छनौि गरी उक्त प्रववथि सरकारी तथा
तनजी क्षेरिा प्रर्ोग गना प्रचार प्रसार गने,

•
•

दररे ि ववश्लेर्ण तथा तनिााण डकनिेण्ि तर्ारी सम्बन्त्िी कार्ा गने,

शहरी बस्तीहरूको व्र्वष्स्थत ववकास गदाा आइपने सिस्र्ाहरू सिािान गना र बढ्दो वातावरणीर् सिस्र्ाको
तनराकरण गना आवश्र्क कार्ानीतत र ववस्तत
ना ा गरी स्थानीर् तनकार्हरूसाँग सिन्त्वर् र सािेदारी
ृ र्ोजना तजि
कार्ि गदै क्रिशः लागन गदै जाने,

•

स्थानीर् तनकार्हरूलाई आफ्नो र्ोजना तथा कार्ाक्रि सञ्चालन गना सक्ने तल्
न र्ाउन ती तनकार्हरूको प्राववथिक
क्षिता अमभवद्
ृ थि गना सहर्ोग गने,

•

स्थानीर् तनकार्हरूका बीच ती तनकार्हरूलाई प्रभाव पाने ववकास र्ोजनाको तजि
ना ा र कार्ाान्त्वर्निा सिन्त्वर् र
सािेदारी कार्ि गने,

•

शहरी ववकास तथा भवन तनिााणसम्बन्त्िी अल्पकालीन तथा दीर्ाकालीन र्ोजनाहरू तजि
ना ा गने र ततनको क्रिशः
कार्ाान्त्वर्न गने,

•

शहरी वातावरण संरक्षण सम्बन्त्िी कार्ा गने ।
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महानिर्दे शक, उपमहानिर्दे शक, महाशाखा तथा शाखाहरुको कार्य वििरण
महानिर्दे शकको कार्य वििरण
➢ शहरी विकास मन्त्रालर्, अथय मन्त्रालर्, सं घीर् मानमला तथा सामान्त्र् प्रशासि मन्त्रालर् लगार्तका
निकार्सं ग सम्पकय र समन्त्िर् सम्बन्त्धी,
➢ विभाग र अन्त्तगयतका कार्ायलर् तथा आर्ोजिाबाट सं चानलत कार्यक्रमको सुपररिेक्षण र अिुगमि सम्बन्त्धी,
➢ विभागको प्रशासनिक र व्र्िस्थापवकर् िेतत्ृ ि,
➢ उच्च स्तरीर् बैठकमा विभागको प्रनतनिनधत्ि सम्बन्त्धी,
➢ िजेट तथा कार्यक्रम तजुम
य ा र कार्ायन्त्िर्ि सम्बन्त्धी,
➢ बेरुजु फछर्ौट सम्बन्त्धी,
➢ महाशाखा प्रमुखहरुलाई आिश्र्क निर्दे शि र समन्त्िर्,
➢ तालुक निकार्हरुको िीनत निर्दे शि पालिा सम्बन्त्धी ।
उप–महानिर्दे शकहरुको कार्य वििरण
➢ तोवकएको महाशाखाको िेतत्ृ ि,
➢ महाशाखा अन्त्तगयतका िावषयक कार्यक्रम तजुम
य ा, कार्ायन्त्िर्ि, सुपररिेक्षण तथा अिुगमि सम्बन्त्धी,
➢ शाखाहरुलाई कार्य सम्पार्दिका लानग निर्दे शि र समन्त्िर् सम्बन्त्धी,
➢ तोवकएको कार्यर्दलहरुमा विभागको प्रनतनिनधत्ि सम्बन्त्धी,
➢ महानिर्दे शकलाई रार् सल्लाह,
➢ महानिर्दे शकबाट तोवकएका अन्त्र् कार्यहरु ।
आिास महाशाखा
➢ एकीकृत िस्ती सम्बन्त्धी िीनत, कार्यक्रम तथा मापर्दण्ड सम्बन्त्धी,
➢ लक्षक्षत िगय तथा अन्त्र् आिास सम्बन्त्धी िीनत, कार्यक्रम तथा मापर्दण्ड सम्बन्त्धी,
➢ विभागको कार्यक्रम सञ्चालिका लानग सम्बक्षन्त्धत निकार्सँग समन्त्िर् गरी र्ोजिाको तजुम
य ा सम्िन्त्धी,
➢ िैर्देक्षशक सहर्ोगमा सं चानलत आर्ोजिाहरुमा समन्त्िर् सम्बन्त्धी,
➢ विभागको खररर्द व्र्िस्थापि सम्बन्त्धी,
➢ जग्गा विकास चक्रकोष सम्बन्त्धी,
➢ कार्यक्रमको प्रगनत अिुगमि, मूल्र्ांकि र अनभलेक्षखकरण सम्िन्त्धी,
➢ कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्िका समस्र्ा समाधाि गिय विभाग र अन्त्तगयतका निकार् बीच सनमक्षा, छलफल तथा
अन्त्तरवक्रर्ा सम्बन्त्धी,
➢ महानिर्दे शकबाट तोवकएका अन्त्र् कार्यहरु ।
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उपरोक्त कार्यहरु सम्पन्न गियका लानग र्स महाशाखा अन्त्तगयत विनभन्न शाखाहरु राक्षखएका छि् । शाखाहरुबाट
सम्पार्दि हुिे कार्यहरु र्दे हार् बमोक्षजमका छि् ।
क) आिास शाखा
➢ एकीकृत िस्ती विकास सम्बन्त्धी,
➢ प्रर्दे श र स्थािीर् तहमा लोपोन्त्मुख, नसमान्त्तकृत, गररि, जेष्ठ िागररक तथा लक्षक्षत आिासको िीनत, मापर्दण्ड
र निर्मि सम्बन्त्धी,
➢ आिास िीनत अिुसार आिास र्ोजिाका लानग जग्गा प्रानि तथा तजुम
य ा र कार्ायन्त्िर्ि सम्बन्त्धी,
➢ आिास आपूनतय र िातािरण नबच सामन्त्जस्र्ता कार्म गिय िीनत, कािूि तथा मापर्दण्ड सम्बन्त्धी,
➢ राविर् महत्िका आर्ोजिािाट विस्थावपतको लानग पूिि
य ास र्ोजिा कार्ायन्त्िर्ि सम्बन्त्धी,
➢ कमयचारी आिासको िीनत, मापर्दण्ड, कार्ायन्त्िर्ि र निर्मि सम्बन्त्धी,
➢ विक्षशष्ट पर्दानधकारीहरुको सरकारी आिासको िीनत, मापर्दण्ड कार्ायन्त्िर्ि र निर्मि सम्बन्त्धी,
➢ जग्गा विकास चक्रकोष सम्बन्त्धी,
➢ महानिर्दे शक र उपमहानिर्दे शकबाट तोवकएका अन्त्र् कार्यहरु ।
ख) र्ोजिा तथा विकास सहार्ता शाखा
➢ विभागका लानग अल्पकालीि तथा र्दीघयकानलि र्ोजिाहरुको तजुम
य ा सम्बन्त्धी,
➢ विभाग र अन्त्तगयतका निकार्िाट सं चालि गररिे िावषयक कार्यक्रमहरुको तजुम
य ा गरी स्िीकृत िावषयक कार्यक्रम
कार्ायन्त्िर्िको लानग सम्बद्ध निकार्हरुमा पठाउिे सम्बन्त्धी,
➢ आर्ोजिा र कार्यक्रमहरुको आिनधक प्रगनत वििरणहरु प्राि गरी प्रनतिेर्दि तर्ार गिे सम्बन्त्धी,
➢ आर्ोजिा चक्रमा लै विक समािता तथा सामाक्षजक समािेक्षशकरण समावहत गिे सम्बन्त्धी,
➢ िैर्देक्षशक सहर्ोगका आर्ोजिा तफयका कार्यक्रम समन्त्िर् सम्बन्त्धी,
➢ विभागको सूचिा अनधकारी सम्बन्त्धी,
➢ महानिर्दे शक र उपमहानिर्दे शकबाट तोवकएका अन्त्र् कार्यहरु ।
ग) खररर्द अिुगमि मूल्र्ाङ्कि तथा अनभलेख शाखा
➢ बावषयक खररर्द र्ोजिा तर्ारी र स्िीकृनत सम्बन्त्धी,
➢ बहुिवषयर् खररर्द गुरुर्ोजिा तर्ारी र स्िीकृनत सम्बन्त्धी,
➢ विभागको साियजनिक खररर्द सम्बन्त्धी खररर्द इकाई प्रमुख,
➢ खररर्द शाखा प्रमुखको रुपमा साियजनिक खररर्द ऐि/निर्मािलीले तोकेका कार्यहरु सम्बन्त्धी,
➢ विभागको विद्युनतर् खररर्द सम्बन्त्धी,
➢ विभाग र अन्त्तगयतका आर्ोजिाहरु र कार्यक्रमहरुको निर्नमत रुपमा अिुगमि तथा निररक्षण सम्बन्त्धी,
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➢ कार्यक्रम अिुगमि निरीक्षणको लानग कमयचारी खटाउि नसफाररस गराउिे सम्बन्त्धी,
➢ अिुगमि तथा निररक्षण प्रनतिेर्दिका आधारमा प्रगनत वििरण तर्ार गरी महाशाखा प्रमुख तथा विभानगर् प्रमुख
समक्ष पेश गिे सम्बन्त्धी,
➢ पुस्तकालर्, ई–पुस्तकालर् तथा डकुमेन्त्टे शि सेन्त्टर सम्बन्त्धी,
➢ प्रगनत प्रनतिेर्दिको सुझािलाई अनभलेक्षखकरण गरी िेभ साइटमा प्रकाशि सम्बन्त्धी,
➢ विभागको िेभ साइट सं चालि सम्बन्त्धी,
➢ महानिर्दे शक र उपमहानिर्दे शकबाट तोवकएका अन्त्र् कार्यहरु ।
ु तथा बहुतले भिि निर्मि शाखा
घ) संर्क्त
ु र बहुतले आिास भिि निमायण ऐि/निर्ममा समर्ािुकुल अध्र्ािनधक गिय नसफाररस सम्बन्त्धी,
➢ सं र्क्त
ु
➢ सं र्क्त
र बहुतले आिास भिि निमायणमा र्दे खा परे का समस्र्ाहरु पवहचाि गरी समाधािका लानग
कार्यविनध/निर्दे क्षशका तर्ार गरी स्िीकृनत सम्बन्त्धी,
ु र बहुतले आिास भिि निमायण अिुमनतका लानग पेश भएका प्रस्तािहरु चेकजाँच गरी निमायण स्िीकृनत
➢ सं र्क्त
सम्बन्त्धी,
ु र बहुतले आिास भिि निमायणको अिुगमि गरी निमायण सम्पन्न प्रमाणपर सम्बन्त्धी,
➢ सं र्क्त
ु र बहुतले आिास भिि निमायण प्रविनधको अध्र्र्ि, अिुसन्त्धाि र विकास सम्बन्त्धी,
➢ सं र्क्त
ु आिासको स्िानमत्ि सम्बन्त्धी ऐि २०५४ मा तोवकएका कार्य सम्बन्त्धी ।
➢ सं र्क्त
➢ महानिर्दे शक र उपमहानिर्दे शकबाट तोवकएका अन्त्र् कार्यहरु ।
शहरी विकास महाशाखा
➢ िस्ती विकास िीनत, शहरी विकास िीनत र शहरी विकास रणिीनत तथा व्र्िसावर्क र्ोजिा सम्बन्त्धी,
➢ िस्तीहरुको भौनतक विकास र्ोजिा र शहरी पूिायधार विकास िीनत मापर्दण्ड र समन्त्िर् सम्बन्त्धी,
➢ शहरी िातािरण र जलिार्ु अिुकुलिता सम्बन्त्धी,
➢ शहरी तथर्ांक तथा भू–सूचिा र आर्ोजिा बैंक सम्बन्त्धी,
➢ विक्षशष्ट शहरी पूिायधार लगािीको पवहचाि, तर्ारी, कार्ायन्त्िर्ि, अिुगमि निर्मि सम्बन्त्धी,
➢ सं घ प्रर्दे श र स्थािीर् तहको भौनतक विकास तथा शहरी पूिायधार सम्बन्त्धी,
➢ शहरी र्ोजिा तथा विकास केन्त्र सम्बन्त्धी,
➢ महानिर्दे शकबाट तोवकएका अन्त्र् कार्यहरु ।
क) भौनतक र्ोजिा शाखााः
➢ सं घ प्रर्दे श र स्थािीर् तहको भौनतक विकास तथा शहरी विकासको समन्त्िर् सम्बन्त्धी,
➢ शहरी आनथयक कररडोरको भौनतक विकास र्ोजिा तजुम
य ा सम्बन्त्धी,
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➢ राविर् महत्िको भौनतक विकास र्ोजिा तजुम
य ा र निर्दे क्षशका सम्बन्त्धी,
➢ भौनतक विकासमा प्रर्दे श र स्थािीर् तहसं गको सम्पकय सम्बन्त्धी,
➢ प्लानिि िमसय तथा स्टे ण्डसय व्र्िसावर्क र्ोजिा अद्यािनद्यक, वितरण र निर्मि सम्बन्त्धी,
➢ शहरी विकास सम्बन्त्धी कार्यका लानग िीनत तजुम
य ा तथा कार्ायन्त्िर्ि अिस्थाको अिुगमि सम्बन्त्धी,
➢ राविर् शहरी िीनतको कार्ायन्त्िर्ि अिस्था पुिरािलोकि, आिनधक पररमाजयि तथा सं शोधि सम्बन्त्धी,
➢ अियि नडजाइि गाइडलाइि सम्बन्त्धी,
➢ िगर विकास सनमनतहरुलाई प्राविनधक सहर्ोग उपलव्ध गराउिे सम्बन्त्धी,
➢ िगर विकास सनमनत सम्बन्त्धी ऐि निर्मको आिनधक पररमाजयि र सं शोधि सम्बन्त्धी,
➢ भौनतक र्ोजिा तजुम
य ा कार्ायन्त्िर्िसं ग सम्बन्त्धीत ऐि, निर्म, निर्दे क्षशकाहरुको मस्र्ौर्दा सम्बन्त्धी,
➢ शहरी र्ोजिा तथा विकास केन्त्रको समन्त्िर् सम्बन्त्धी,
➢ शहरी पूिायधारको अिस्था सूचक सम्बन्त्धी,
➢ महानिर्दे शक र उपमहानिर्दे शकबाट तोवकएका अन्त्र् कार्यहरु ।
ख) िातािरण शाखा
➢ शहरी िातािरण सुधार र सं रक्षणका कार्यक्रमहरु तजुम
य ा सम्बन्त्धी,
➢ शहरी िातािरण सूचकहरुको तथर्ांक सम्बन्त्धी,
➢ शहरी िातािरण निर्दे क्षशका अद्यािनधक सम्बन्त्धमा,
➢ शहरी िातािरण र जलिार्ू पररितयि सम्बन्त्धी िीनत तजुम
य ा, मापर्दण्ड तथा कार्ायन्त्िर्िको लानग सम्पकय शाखा,
➢ प्रर्दे श र स्थािीर् तहको सहकार्यमा स्िच्छ शहरी िातािरण कार्म गिय कार्यक्रमहरु सञ्चालि र समन्त्िर्
सम्बन्त्धी,
➢ शहरी क्षेरमा जलिार्ू पररितयि बारे अध्र्र्ि विश्लेषण गरी जलिार्ू पररितयि अिुकुलि हुिे गरी शहरी
पूिायधार निमायण गिय निर्दे क्षशका र कार्यविनध तजुम
य ा सम्बन्त्धी,
➢ महानिर्दे शक र उपमहानिर्दे शकबाट तोवकएका अन्त्र् कार्यहरु ।
ग) शहरी तथर्ांक तथा भू सूचिा शाखा
➢ शहरी क्षेरको तथर्ांक, नडक्षजटल आधार िक्शारअबयि म्र्ाप तथा सूचिा अद्यािनधक सम्बन्त्धी,
➢ प्रर्दे श तथा स्थािीर् तहसं ग समन्त्िर् गरर शहरी क्षेरको भूसूचिा प्रणाली विकास गिे र सूचिा आर्दाि प्रर्दाि
सम्बन्त्धी,
➢ शहरी भू–सूचिा प्रणाली विकास गिय आिश्र्क िीनत तजुम
य ा र कार्ायन्त्िर्ि सम्बन्त्धी,
➢ राविर् शहरी सूचिा केन्त्र सम्बन्त्धी,
➢ भू–सूचिा सम्बन्त्धी कार्यमा विभागको सम्पकय शाखा,
➢ विभागीर् कार्यक्षेरसं ग सम्बक्षन्त्धत तथर्ाङ्कहरु सम्बन्त्धी,
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➢ शहरी मेविक्स ठे गािा प्राणाली सम्बन्त्धी,
➢ महानिर्दे शक र उपमहानिर्दे शकबाट तोवकएका अन्त्र् कार्यहरु ।
घ) शहरी पूिायधार विकास शाखा
➢ महािगरपानलका, उपमहािगरपानलका र िगरपानलकाहरुबाट गररिे शहरी र्ोजिा र विकास सम्बन्त्धी
कार्यहरुको मापर्दण्डमा एकरुपता सम्बन्त्धी,
➢ शहरी पूिायधार निमायण सम्बन्त्धी मापर्दण्ड तजुम
य ा गिे र अिुगमि मूल्र्ांकि सम्बन्त्धी,
➢ सं घीर् महत्िका राविर् शहरी पूिायधारहरुको आिश्र्कताको पवहचाि र कार्ायन्त्िर्ि सम्बन्त्धी,
➢ विक्षशष्ट शहरी सं रचिाहरुको पवहचाि, मापर्दण्ड तजुम
य ा र कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्ि सम्बन्त्धी,
➢ राविर् शहरी विकास रणिीनत बमोक्षजम िगरपानलकाहरुको शहरी प्रणालीको अध्र्र्ि गिे र शहरी पूिायधार
अिस्था सूचक (Urban Infrastructure Condition Index) अद्यािनधक सम्बन्त्धी,
➢ महानिर्दे शक र उपमहानिर्दे शकबाट तोवकएका अन्त्र् कार्यहरु ।
भिि महाशाखा
➢ विभागको उद्देश्र् अिुरुप भिि निमायण सम्बन्त्धी िीनत, मापर्दण्ड, निर्दे क्षशका र कार्यविनध तजुम
य ा र कार्ायन्त्िर्ि
सम्बन्त्धी,
➢ राविर् भिि सं वहता पररमाजयि र कार्ायन्त्िर्ि तथा अिुगमि, मूल्र्ांकि र निर्मि सम्बन्त्धी,
➢ सरकारी भििहरुको नडजाइि, लागत अिुमाि तर्ार गिे गराउिे सम्बन्त्धी,
➢ अिुरोध भई आएमा अन्त्र् सरकारी निकार्लाई भिि निमायण सम्बन्त्धी प्राविनधक सहर्ोग सम्बन्त्धी,
➢ भिि ऐि अिुसार विभागलाई तोवकएको क्षजम्मेिारी नििायह गिे सम्बन्त्धी,
➢ अन्त्र् निकार्बाट अिुरोध भई आएमा निमायण गररिे भिि राविर् भिि सं वहताका प्रािधाि अिुरुप भए िभएको
नसफाररस सम्बन्त्धी,
➢ निर्नमत रुपमा सरकारी भििहरुको लगत, ममयत तथा मूल्र्ांकि सम्बन्त्धी,
➢ अन्त्तराविर् तथा राविर् स्तरका ठु ला सभाहल, स्तम्भ तथा भ्र्ू टािर निमायण सम्बन्त्धी,
➢ स्िास्थर्, भंसार र श्रम भिि निमायण सम्बन्त्धी,
➢ भिि सनभयसेज सम्बन्त्धी,
➢ प्रकोप पश्चात्तको पुिनियमायण सम्बन्त्धी,
➢ महानिर्दे शकबाट तोवकएका अन्त्र् कार्यहरु ।
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महाशाखाबाट गररिे काम प्रभािकारी रुपमा सम्पन्न गियका लानग

महाशाखा अन्त्तगयत निम्िअिुसारका शाखाहरु स्थापिा

भएका छि् ।
क) नडजाईि तथा निमायण शाखा
➢ सरकारी कार्ायलर् भिि निमायणस्थल छिौट, आवकयटे क्चरल तथा इक्षन्त्जनिर्ररङ नडजाईि एिं ड्रईि सम्बन्त्धी,
➢ भिि निमायण कार्यको गुरुर्ोजिा तर्ार तथा Geo-Technical Investigation सम्बन्त्धी,
➢ भििका िमुिा नडजाईिहरु सम्बन्त्धी,
➢ अन्त्र् सरकारी निकार्हरुिाट अिुरोध भएमा नडजाईि ड्रईिहरुको पुिरािलोकि (Review) सम्बन्त्धी,
➢ अन्त्र् सरकारी निकार्, प्रर्दे श र स्थािीर् तहिाट अिुरोध भएमा कुिै विशेष भिि सं रचिाको नडजाईि ड्रईि
तर्ार गिे सम्बन्त्धी,
➢ सं घीर् सरकारका भिि सं रचिाहरुको आिश्र्कता अिुसार अिलोकि मूल्र्ाङ्कि सम्बन्त्धी,
➢ राविर् महत्िका सं रचिाहरुका नडजाईि तथा कार्ायन्त्िर्ि गिे,
➢ भिि नडजाइि तथा निमायण गर्दाय अपािमैरी तथा समािेशीकरणको विषर् सम्बोधि सम्बन्त्धी,
➢ सरकारी भििहरुको निमायण कार्यको निरीक्षण तथा अिुगमि र गुणस्तर कार्म गिय स्पेनसवफकेसि तर्ार र
सुधार सम्बन्त्धी,
➢ महानिर्दे शक र उपमहानिर्दे शकबाट तोवकएका अन्त्र् कार्यहरु ।
ख) ममयत मूल्र्ाङ्कि तथा सनभयसेज शाखा
➢ सरकारी सं घीर् भििहरुको लगत राखी ममयत सुधार गिे सम्बन्त्धी,
➢ विनभन्न भौगोनलक क्षेरमा विद्यमाि परम्परागत स्थािीर् भिि निमायण प्रविनधको विश्लेषण गरी स्थािीर् विशेषता
निमायण सामाग्री र प्रविनध समेतको उपर्ोग गरी बनलर्ो, वटकाउ, नमतव्र्र्ी र िातािरणमैरी भिि ममयत
सं भार गिे सम्बन्त्धी,
➢ िेपाल सरकार अन्त्तगयतका विनभन्न निकार्बाट मूल्र्ाङ्किका लानग माग भए अिुरुप भििको मूल्र्ाङ्कि सम्बन्त्धी,
➢ भिि ममयत कार्यको लानग िजेट तजुम
य ा र मातहत कार्ायलर्मा विनिर्ोक्षजत िजेट वितरणको व्र्िस्था नमलाई
ममयतको लानग प्राथनमकता सूची निधायरण सम्बन्त्धी,
➢ भिि ममयत कार्यको लानग उपर्ुक्त प्रविनधको विकास एिं

प्रविनध र निमायण समाग्रीहरु िारे तानलम दर्दिे

सम्बन्त्धी,
➢ विपद् पश्चातको सं क्षघर् स्तरको सरकारी सं रचिाहरुको ममयत र सिनलकरण (Retrofitting)

सम्िक्षन्त्ध िीनत,

मापर्दण्ड, र्ोजिा तजुम
य ा र कार्ायन्त्िर्ि सम्बन्त्धी,
➢ ममयत, प्रिनलकरण िा िर्ाँ निमायण गररिे र्स्ता सं रचिाहरुको लागत अिुमाि, नडजाईि र पुिनियमायणको
गुरुर्ोजिा समेत तर्ार गरी कार्ायन्त्िर्ि गिे सम्बन्त्धी,
➢ पुिनियमाण सम्िन्त्धी निर्दे क्षशका तथा मापर्दण्डहरुको अध्र्ािनधक गिे सम्बन्त्धी,
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➢ पुिनियमाण कार्यको लानग स्थािीर् तह र प्रर्दे श सँग समन्त्िर् गिे सम्बन्त्धी,
➢ पुिनियमाणका लानग बजेट तजुम
य ा र स्िीकृती सम्बन्त्धी ।
➢ महानिर्दे शक र उपमहानिर्दे शकबाट तोवकएका अन्त्र् कार्यहरु ।
ग) भिि सं वहता तथा मापर्दण्ड शाखा
➢ राविर् भिि निमायण सं वहता तजुम
य ा, अध्र्ािनधक र कार्ायन्त्िर्ि गिे सम्बन्त्धी,
➢ भिि निमायण सम्िन्त्धी निमायण सामग्री र प्रविनधको विकास गिय र्स क्षेरका व्र्िसार्ी, उद्योगीहरुसँग समन्त्िर्
कार्म गर्दै िर्ाँ प्रविनध विकास सम्बन्त्धी,
ु हरु भएका भिि निमायण सम्बन्त्धी प्रविनधको िविितम सम्बन्त्धमा अध्र्र्ि अिुसन्त्धाि गिे
➢ विनभन्न मुलक
सम्बन्त्धी ।
➢ भिि निमायण क्षेरमा कार्यरत सबै तहका जिशक्षक्तलाई समािूकूल िढी र्दक्ष तथा कुशल ििाउि तानलम
भ्रमण, उच्च क्षशक्षा अध्र्र्ि, सीप एिं अिुभिको आर्दाि प्रर्दाि को व्र्िस्था नमलाउिे सम्बन्त्धी,
➢ भिि निमायण सामाग्री प्रर्ोगशालािाट निमायण सामाग्रीहरुको गुणस्तरको परीक्षण गर्दै

प्राि िनतजाको आधारमा

उपर्ुक्त निमायण सामग्रीको प्रबद्र्धि गिे,
➢ िेपाल सरकारिाट स्िीकृत भएको भिि निमायण सं वहता को कार्ायन्त्िर्िको अिस्था को निरन्त्तर अिुगमि गिे
सम्बन्त्धी,
➢ महानिर्दे शक र उपमहानिर्दे शकबाट तोवकएका अन्त्र् कार्यहरु ।
घ) स्िास्थर् भिि शाखा
➢ सं घीर् सरकारबाट निमायण गिुप
य िे विनभन्न स्तरका स्िास्थर् सम्बन्त्धी भििहरुको कार्यक्रम तजुम
य ा र बजेट
व्र्िस्थापिको लानग स्िास्थर् मं रालर्सँग समन्त्िर् गिे सम्बन्त्धी,
➢ निमायणानधि स्िास्थर् सं स्थाहरुको ठे क्का व्र्िस्थापिमा मातहतका कार्ायलर्हरुलाई निर्दे क्षशत गिे सम्बन्त्धी,
➢ विनभन्न स्तरका स्िास्थर् सम्बन्त्धी भििहरुको निमायणको सन्र्र्दभमा विभाग अन्त्तगयतका कार्ायलर्हरुलाई निर्दे शि
दर्दिे र सं भावित कार्यको अिुगमि निरीक्षण सम्बन्त्धी,
➢ स्िास्थर् भिि निमायणका लानग सं घीर् स्िास्थर् मन्त्रालर् र स्िास्थर् सेिा विभागसं ग समन्त्िर् गिे ।
➢ विनभन्न स्तरका स्िास्थर् भिि निमायणका लानग िमूिा नडजाइि, मापर्दण्ड, कार्यविधी र स्फेनसवफकेसि तर्ार
पािे सम्बन्त्धी,
➢ स्िास्थर् क्षेरसं ग सम्बक्षन्त्धत विनभन्न भििहरुको साइट सिे क्षण तथा सम्पूणय इक्षन्त्जनिर्ररि नडजाइि तर्ारी एिं
पुिरािलोकि सम्बन्त्धी,
➢ महानिर्दे शक र उपमहानिर्दे शकबाट तोवकएका अन्त्र् कार्यहरु ।
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क) कमयचारी प्रशासि शाखा
➢ विभागबाट हुिे सम्पूणय प्रशासनिक कार्यहरु सम्पार्दि गिे तथा अन्त्तगयतका निकार्हरुको प्रशासनिक
कार्यहरुको समन्त्िर् गिे,
➢ विभाग र अन्त्तगयतका कमयचारीहरुको निर्ुक्षक्त, विर्दा, काज, सरुिा, बढु िा, तानलम, प्रोत्साही पुरस्कार,
छारबृक्षत्त, विभागीर् कारिाही लगार्तका प्रशासनिक कार्यहरु सम्पार्दि गिे /निणयर्का लानग रार्साथ पेश गिे,
➢ विभागको निररक्षण, पालोपहरा, सरसफाई, सिारी साधिको व्र्िस्था आदर्द कार्यहरु गिे गराउिे,
➢ विभागमा माग भै आएका प्रशासनिक रार्, सल्लाह, सुझाि तथा निर्दे शिहरु सम्बक्षन्त्धत निकार्लाई उपलव्ध
गराउिे,
➢ आिश्र्कता अिुसार विभाग र अन्त्तगयतका कार्यक्रम र कमयचारीहरुको अिुगमि गिे,
➢ विभाग र अन्त्तगयतका कार्ायलर्हरुको सम्पूणय प्रशासनिक कार्यहरुको अिुगमि समन्त्िर् र निर्दे शि गिे,
➢ विभागको आन्त्तररक व्र्िस्थापि तथा सुशासि प्रबधयि सम्बन्त्धी कार्य सम्पार्दि गिे,
➢ स्िीकृत िावषयक कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्ि, अिुगमि तथा मूल्र्ाङ्कि गरी आिश्र्कता अिुसार विभागीर् प्रमुख
समक्ष पेश गिे ।
➢ कमयचारी प्रशासिको निणयर्को क्रममा विभागीर् प्रमुखलाई रार् उपलव्ध गराउिे ।
➢ शाखालाई तोवकएका कार्यहरुका अनतररक्त कुिै पनि शाखाले सम्पार्दि गिे भिी वकटािी गररएका भन्त्र्दा
बाहेक सम्पूणय कार्य गिे

।

ख) आनथयक प्रशासि शाखा
➢ नबभागको आनथयक–वित्तीर् प्रशासि तथा ब्र्िस्थापि सम्बन्त्धी,
➢ आर्ोजिा र कार्यक्रमहरुको आिनधक वििरण तथा फांटिारीहरु तर्ारी सम्बन्त्धी,
➢ स्िीकृत िावषयक कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्ि, अिुगमि तथा मूल्र्ांकि सम्बन्त्धी,
➢ विभाग र अन्त्तगयतका कार्ायलर्हरुका लानग आिश्र्क साधारण बजेट तर्ारी सम्बन्त्धी,
➢ विभाग र अन्त्तगयतका सं चालि हुिे आर्ोजिा र कार्यक्रमहरुको पूक्षँ जगत बजेट तर्ारीका क्रममा र्ोजिा
शाखासँग समन्त्िर् सम्बन्त्धी,
➢ विभाग र अन्त्तगयतका कार्ायलर्हरुका लानग कोष तथा लेखा निर्न्त्रक कार्ायलर्बाट चालु र पुक्षँ जगत बजेट
निकासा आनथयक कारोिार गिे, श्रे ष्ता राख्ने र निर्नमत रुपमा प्रनतिेर्दि तर्ारी सम्बन्त्धी,
➢ आन्त्तररक तथा अक्षन्त्तम लेखापरीक्षण सम्बन्त्धी,
➢ महाले खापरीक्षकको कार्ायलर्बाट औल्र्ांइएका िेरुजु तथा पेश्की फछ्र्र्ौट सम्बन्त्धी,
➢ रकमान्त्तर सम्बन्त्धी,
➢ विभागीर् प्रमुख र महाशाखा प्रमुखलाई आनथयक प्रशासिको निणयर्मा रार् प्रनतक्रृर्ा दर्दिे सम्बन्त्धी,
➢ महाले खा निर्न्त्रक कार्ायलर्को निर्दे शि कार्ायन्त्िि समबन्त्धी ।
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ग) कािुि तथा वििार्द व्र्िस्थापि ईकाई
➢ महानिर्दे शक, उप–महानिर्दे शक र विभाग अन्त्तगयतका निकार्हरुिाट कािुिी रार् माग भएको विषर्मा कािुिी
रार् परामशय उपलब्ध गराउिे सम्बन्त्धी,
➢ विभाग र अन्त्तगयतका कार्ायलर्हरुमा परे का वििार्द निरुपण सम्िन्त्धी विषर्मा नलक्षखत जिाफ तथा पुिरािेर्दि
पर तर्ार गरी सम्िक्षन्त्धत निकार्मा र्दताय गराउिे सम्बन्त्धी,
➢ महानिर्दे शक, उप–महानिर्दे शक र विभाग अन्त्तगयतका निकार्हरुको कािुि सम्िन्त्धी विषर्मा विभागको
तफयिाट न्त्र्ावर्क, अधय न्त्र्ावर्क विषर्मा विभागको तफयिाट प्रनतनिनधत्ि गिे सम्बन्त्धी,
➢ विभागको खररर्द व्र्ािस्थापि सम्िन्त्धी कार्यमा मुल्र्ाङ्कि सनमनतको सर्दस्र्को रुपमा कार्य गिे सम्बन्त्धी,
➢ तोवकएको थप कार्यहरु सम्बन्त्धी ।
राविर् भिि प्रविनध अिुसन्त्धाि केन्त्रर,
➢ भिि निमायण सम्िन्त्धी चलि चक्षल्तका प्रविनधहरुको अध्र्र्ि अिुसन्त्धाि गरी अनभले क्षखकरण गिे र उपर्ुक्त
प्रविनधको विकास र प्रिद्र्धि सम्बन्त्धी,
➢ भिि निमायण सामाग्रीहरुको गुणस्तर एिं उपर्ुक्तता परीक्षण र प्रिद्र्धि सम्बन्त्धी,
➢ निमायण सामाग्री तथा भिि प्रविनध सम्बन्त्धमा निर्म–विनिर्म, निर्दे क्षशका तथा आचार सं वहताहरु निमायण तथा
पररमाजयि सम्बन्त्धी,
➢ भिि सम्बन्त्धी कानलगढहरुको तालीम कार्यक्रम सं चालि सम्बन्त्धी,
➢ क्षनतको मूल्र्ाङ्कि, िीनत तजुम
य ा तथा कार्ायन्त्िर्ि सम्बन्त्धी,
➢ भिि, आिास र शहरी क्षेरको कार्यमूलक तथा शैक्षक्षक अिुसन्त्धािको समन्त्िर् सम्बन्त्धी,
ु ो कार्य सम्बन्त्धी,
➢ प्रकोप जोक्षखम अिुसन्त्धािको फोकल विन्त्र्दक
➢ हररत भिि निमायण प्रविनध र औकात अिुसारको भिि निमायण प्रविनधको अध्र्र्ि, अिुसन्त्धाि विकास तथा
प्रिद्र्धि सम्बन्त्धी,
➢ प्रर्दे श र स्थािीर् तहसं ग समन्त्िर् गरर बहुप्रकोप प्रनतरोधी भिि निमायण कार्यविनध तजुम
य ा तथा निर्मि
सम्बन्त्धी

।
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विभागिाट प्रर्दाि गररिे सेिा
भिि तफय
र्स विभागबाट मुख्र्रुपमा निम्ि कार्यहरु गररन्त्छ ।
•

सरकारी निकार्हरुको भििनिमायण, सुधार र पुिाः निमायणको लानग नडजाइि, लागत इवष्टमेट, जिता
आिास कार्यक्रम र अन्त्र् परामशय सेिा उपलब्ध गराउिे,

•

सरकारी भििहरुको नडजाइि तथा निमायणमा सं लग्ि रहिे परामशयर्दाचाहरुको गुणस्तर कार्म गराउि
आिश्र्क मापर्दण्ड तथा निर्दे क्षशका तर्ार गरर लागू गिे,

•

भिि निमायणसम्बन्त्धी निर्दे क्षशका तथा िक्सा तर्ार गिे ,

•

भिि निमायणका लानग साइट प्लाि तर्ार गिे,

•

ु ेशि
भििहरुको स्र्ानिटरी र्ोजिा िातािुकूनलत प्रणाली (Air conditioning System), थमयल इन्त्सल
(Thermal Insulation), अकोवष्टक नडजाइि (Acoustic Design) नलफ्ट (Lift) तथा इस्कले टर नसष्टम
(Escalator System) हरुको विस्तृत नडजाइि रलागत इवष्टमेट तर्ार पाियका लानग समन्त्िर् गिे,

•

सबै सरकारी भििहरुको लिगत अद्यािनधक गरीसोको आधारमा सरकारी भिि ममयतसम्बन्त्धी
र्दीघयकालीि िीनत तर्ार गरी कार्य गिे,

•

ु हरुमा अपिाइएको उपर्ुक्त प्रविनध छिौट गरी उक्त प्रविनध सरकारी
भिि निमायणसम्बन्त्धी अन्त्र् मुलक
तथा निक्षज क्षेरमा प्रर्ोग गिय प्रचार प्रसार गिे,

•

र्दररे ट विश्लेषण तथा निमायण डकुमेण्ट तर्ारी सम्बन्त्धी कार्य गिे,

•

शहरी बस्तीहरुको व्र्िक्षस्थत विकास गर्दाय आइपिे समस्र्ाहरु समाधाि गिय र बढ्र्दो िातािरणीर्
समस्र्ाको निराकरण गिय आिश्र्क कार्यिीती र विस्तृत र्ोजिा तजुम
य ा गरी स्थािीर् निकार्हरुसँग
समन्त्िर् र साझेर्दारी कार्म गर्दै क्रमशाः लागु गर्दै जािे,

शहरी विकास तफय
• स्थािीर् निकार्हरुलाइय आफ्िो र्ोजिा तथा कार्यक्रम सञ्चालि गिय सक्िे तुल्र्ाउि ती निकार्हरुको
प्राविनधक क्षमता अनभिृद्धी गिय सहर्ोग गिे,
• स्थािीर् निकार्हरुकाबीच ती निकार्हरुलाइय प्रभाि पािे विकास र्ोजिाको तजुम
य ा र कार्ायन्त्िर्िमा
समन्त्िर् र साझेर्दारी कार्म गिे,
• शहरी विकास तथा भिि निमायणसम्बन्त्धी अल्पकालीि तथा र्दीघयकालीि र्ोजिाहरु तजुम
य ा गिे र
नतिको क्रमशाः कार्ायन्त्िर्ि गिे ,
• शहरी िातािरण सं रक्षण सम्बक्षन्त्ध कार्य गिे,
आिास तफय
• आिासलाइय सिय सुलभ र सबै िगयका जिताको महुँचलाइय सुनिक्षश्चत गिय राविर् आिास िीनत तर्ार
गिे
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• ग्रानमण क्षेरमा छररएर रहेका बस्तीहरुलाइय एवककृत गरी घिा िस्तीको रुपमा विकास गिय घिािस्ती
विकास हुि सक्िे सं भाव्र् स्थािहरुको सं भाव्र्ता अध्र्र्ि गरी आिश्र्क पूिायधारहरुको विकास गिे
• काठमाण्डौ उपत्र्काको अव्र्िक्षस्थत एिं अस्िस्थकार टोल बरतीहरुको विस्तारलाइय निरुत्साहीत गर्दै
व्र्िस्थापि गिय न्त्र्ूि आर् भएका पररिारहरुको आिास सुविधा तथा भौनतक पूिायधारहरुको महुँचमा
बृद्धी गिे
• काठमाण्डौ उपत्र्काका िर्दी वकिारमा तथा अन्त्र् स्थािमा रहेको अव्र्िक्षस्थत र अस्िस्थकर
बस्तीहरु व्र्िस्थत गिे
• न्त्र्ूि आर् भएका लक्षक्षत समुर्दार्लाइय वकफार्नत आिास निमायण गरी बसोबासको व्र्िस्था गिय जिता
आिास जस्ता कार्यक्रम सं चालि गिे
• र्दे शका विनभन्न भागमा घिािस्तीको रुपमा विकास भैसकेका र गुच ुमुच्च ु परे र रहेका िस्तीहरुमा
आिश्र्क पूिायधार बाटो, खािेपािी, शौचालर्, िाली, खुला क्षेर आदर्दको व्र्िस्था गिे
• व्र्िक्षस्थत शहरी विकासका लानग जग्गा विकास कार्यक्रमहरु सं चालि गिे
• आिास र भिि क्षेरलाइ र्दे शको आनथयक गनतविधसँग आिद्ध गिय निमायण Industry को रुपमा स्थावपत
गिे
• र्ी प्रमुख कार्यहरुका साथै र्स विभागलाइय जिर्ुद्धका क्रममा ध्िस्त भएका भिि तथा सं रचिाहरुको
ु ा साथै अर्दालत तथा
पुिाःनिमायण तथा क्षशविर व्र्िस्थापि सम्बन्त्धी कामको थप क्षजम्मेिारी प्राि हुिक
स्िास्थर् मन्त्रालर् अन्त्तरगतका स्िास्थर् भििहरुको निमायण सुपरीिेक्षण लागत इवष्टमेट तथा
नडजाइि जिता आिास कार्यक्रम आदर्दको क्षजम्मेिारी समेत र्स विभागलाइय प्राि भएको छ ।

सेिा प्रर्दाि गिे निकार्को शाखा र क्षजम्मेिार अनधकारी, सम्बक्षन्त्धत शाखा प्रमुख

zfvfsf] lhDd]jf/L
१.महानिर्दे शकज्र्ूको कार्यकक्ष
नस.िं. पर्द

िाम,थर

कैवफर्त

1

महानिर्दे शक

श्री मक्षण राम गेलाल

2

शा.अ.

श्री लक्ष्मणप्रसार्द न्त्र्ौपािे (निजी सक्षचि)

3

कार्ायलर् सहर्ोगी

श्री बालकुमार िेपाल

4

कम्प्र्ुटर अपरे टर

श्री िृन्त्र्दा क्षघनमरे

(करार)

5

कार्ायलर् सहर्ोगी

श्री सीता अर्ायल

(करार)

6

ह.स.चा.

श्री

(करार)

१.१ कािूिी तथा वििार्द व्र्िस्थापि एकाई
१ कािूि अनधकृत

श्री राजेन्त्र न्त्र्ौपािे

१.२ आनथयक प्रशासि शाखा
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1 प्रमुख लेखा निर्न्त्रक

श्री क्षशिराम महत

2 ले खा अनधकृत

श्री श्रीधर भट्टराई

5 ले खापाल

श्री पशुपनतिाथ र्ोगी

6 ले खापाल

श्री सीता के.सी

7 सहलेखापाल

श्री सन्त्तोष काकी

८ कार्ायलर् सहर्ोगी

श्री वहरालाल तण्डुकार

९ परामशयर्दाता

श्री रत्नलाल श्रे ष्ठ

परामशय सेिा

१० परामशयर्दाता

श्री टं किाथ थपनलर्ा

परामश सेिा

११ कम्प्र्ुटर अपरे टर

श्री हररप्रसार्द पिेरु

(करार)

१२ कम्प्र्ुटर अपरे टर

श्री मोनिका महजयि

(करार)

१३ कम्प्र्ुटर अपरे टर

श्री केर्दार आचार्य

(करार)

1४ कम्प्र्ुटर अपरे टर

श्री निवकता रे ग्मी

(करार)

1५ ह.स.चा.

श्री र्दे ििारार्ण महजयि

(करार)

1६ कार्ायलर् सहर्ोगी

श्री र्शोर्दा नगरी

(करार)

१.३ कमयचारी प्रशासि शाखा
1 उप–सक्षचि

श्री खेमराज उपाध्र्ार्

2 शाखा अनधकृत

श्री मोहि प्रसार्द कोइराला

३ कम्प्र्ुटर अपरे टर

श्री रामकृष्ण खरी

४ खररर्दार

श्री शोभा अनधकारी

५ कार्ायलर् सहर्ोगी

श्री नतलकध्िज खरी

६ कार्ायलर् सहर्ोगी

श्री सररता लोहिी

(करार)

करार

१.४ र्दताय चलािी फाँटाः–
१ खररर्दार

श्री िविि कँ ु िर

२ कार्ायलर् सहर्ोगी

श्री राजु फुर्ाल

३ कार्ायलर् सहर्ोगी

श्री भीमबहार्दुर बुढा

करार

१.५ स्टोर फाँट :
1 िा.सु.

श्री कृष्ण प्रसार्द पौडेल

2 कार्ायलर् सहर्ोगी

श्री रमेश पौडे ल

3 क.अ.

श्री जमुिा खरी

करार
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२ भिि महाशाखााः
१ उपमहानिर्दे शक

श्री द्विारीका श्रे ष्ठ

२ टा.िा.सु.

श्री सीता आचार्य

फाक्षजल

३ का.स.

श्री शुक्षशला पुडासै िी

करार

२.१ नडजाइि तथा निमायण शाखााः
1 नस.नड.इ.

श्री मचाकाजी महजयि

2 ई.

श्री निसा के.सी.

3 ई.

श्री नमरा श्रे ष्ठ

4 इले. ई.

श्री राजेन्त्र प्रसार्द कुशिाहा

5 स्र्ािे. ई.

श्री सुनिल कमायचार्य

6 ई.

श्री प्रमोर्द कुमार शाह

करार

7 ई.

श्री श्रृती झा

करार

8 ई.

श्री दर्दपेश जोशी

करार

9 क.अ.

श्री शान्त्ती लामा

करार

10 ह.स.चा.

श्री लिविक्रम बस्िेत

करार

1१ का.स.

श्री बलराम क्षघनमरे

करार

२.२ ममयत मुल्र्ांकि तथा सनभयसेज शाखााः
1 नस.नड.ई.

श्री वकशोरलाल महाजु

2 ई.

श्री सं नगता र्ार्दि

3 ई.

श्री तुलसीराम खबुज
य ा

4 का.स.

श्री रचिा पौडेल

करार

२.३ भिि सं वहता तथा मापर्दण्ड शाखााः
1 नस.नड.ई.

श्री मिोज िकमी

2 इक्षन्त्जनिर्र

श्री उद्वि प्रसार्द गुरागाई

3 इक्षन्त्जनिर्र

श्री सुर्दशयि शमाय

4 इक्षन्त्जनिर्र

श्री सुरज काफ्ले

करार

5 इक्षन्त्जनिर्र

श्री सुिास खड्का

करार
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6 मेकानिक्स
7

का.स.

श्री तेजलाल मािन्त्धर

फाक्षजल

श्री नभमला कुमारी नतमक्षल्सिा

करार

२.४ स्िास्थर् भिि शाखा:
1 नस.नड.इ. )

श्री वहमाल के.सी

2 इक्षन्त्जनिर्र

श्री स्मृती उपाध्र्ार्

3 इक्षन्त्जनिर्र

श्री सञ्जु लानमछािे

4 कम्प्र्ुटर अनधकृत

श्री ररर्दे श ताम्राकार

फाक्षजल

5 का.स.

श्री भोलािाथ र्दाहाल

करार

३ आिास महाशाखााः
1 उपमहानिर्दे शक

श्री

2 िा.सु.

श्री अन्त्ज ु राउत

3 टा िा सु

श्री गीता सापकोटा

फाक्षजल

4 ह.स.चा

श्री

करार

5 का.स.

श्री वहरा र्दे िी डं गोल

३.१ आिास शाखा
1 नस.नड.इ.

श्री श्र्ाम वकशोर नसं ह

2 इक्षन्त्जनिर्र

श्री धमेन्त्र पन्त्थी

3 इक्षन्त्जनिर्र

श्री जािप क्षघनमरे

करार

4 सब.इक्षन्त्जनिर्र

श्री माि बहार्दुर नसं ह

करार

5 क.अ.

श्री सुरेन्त्र राज खनतिडा

करार

6 का.स.

श्री सुनिता सेढाई

करार

३.२ र्ोजिा तथा विकास सहार्ता शाखा ःाः
1 नस.नड.इ.

श्री चन्त्र शेखर महतो

2 इक्षन्त्जनिर्र

श्री रविि कस्ती

3 इक्षन्त्जनिर्र

श्री सफल श्रे ष्ठ

४ कार्ायलर् सहर्ोगी

श्री राजु किौक्षजर्ा

५ कम्प्र्ूटर अपरे टर

श्री अजर्कुमार नसं ह

(करार)
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६ कम्प्र्ूटर अपरे टर

श्री सुर्दशयि कोइराला

करार

७ ह.स.चा.

श्री रोशि शमाय

करार

8 कार्ायलर् सहर्ोगी

श्री रामजिम पासिाि

करार

३.३ खररर्द अिुगमि मूल्र्ांकि तथा अिुगमि शाखा ःाः
1 नस.नड.इ.

श्री निलम कुमार डं गोल

2 इक्षन्त्जनिर्र

श्री दर्दपक श्रे ष्ठ

3 पुस्तकालर् अनधकृत

श्री अनिल कुमार प्रधाि

ु तथा बहुतल्ले भिि निर्मि शाखा
३.४ सं र्क्त
1 नस.नड.ई.

श्री श्र्ाम वकशोर नसं ह

2 इक्षन्त्जनिर्र

श्री वििेक नसग्र्दे ल

3 इक्षन्त्जनिर्र

श्री वििा चाकतु

8 क.अ

श्री सुरेन्त्र खनतिडा

करार

9 का.स.

श्री सुनिता सेढाई

करार

श्री

करार

10 ह.स.चा
४. शहरी विकास महाशाखााः
1 उपमहानिर्दे शक

श्री पद्मकुमार मैिाली

2 िा.सु.

श्री ििराज खनतिडा

कम्प्र्ूटर अपरे टर
3 का.स.
का.स.

श्री गोमा र्दे उजा

करार

श्री रामहरी अर्ायल
श्री सुस्मा अनधकारी

करार

४.१ भौनतक र्ोजिा शाखा:
1 नस.नड.इ.

श्री मीरा ज्ञिाली

2 इक्षन्त्जनिर्र

श्री विद्यार्दे िी नसं ह

3 इक्षन्त्जनिर्र

श्री सौरभ मरानसिी

करार

4 इक्षन्त्जनिर्र

श्री सनमि पौडेल

करार

5 क.अ.

श्री कुमारी अमृता भट्टराई

करार

6 क.अ.

श्री शम्भुराम काकी

करार
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४.२ िातािरण शाखा
1 नस.नड.इ.

श्री सुमि शानलके

2 ई.

श्री क्षजता गुरुि

३ कम्प्र्ूटर अप्रेटर

श्री सक्षचतािन्त्र्द र्ार्दि

नड.का. रसुिाबाट काज
करार

४.३ शहरी पूिायधार विकास शाखा
1 नस.नड.इ.

श्री सुरेन्त्र मोहि श्रे ष्ठ

2 इक्षन्त्जनिर्र

श्री आक्षशष के.सी.

3 इक्षन्त्जनिर्र

श्री महेश भेले

4 कम्प्र्ूटर अप्रेटर

श्री सुन्त्र्दर श्रे ष्ठ

5 कम्प्र्ूटर अप्रेटर

श्री सम्झिा शाह

करार

6 कम्प्र्ूटर अप्रेटर

श्री पुिम पोखरे ल

करार

7 ह.स.चा

श्री

करार

8 का.स.

श्री अक्षस्मता काकी

करार

DLPIU गोरखाबाट विभागमा
काज

४.४ शहरी तथर्ांक तथा भू–सूचिा शाखााः
1 नस.नड.ई.

श्री प्रमोर्दकृष्ण कमायचार्य

2 इक्षन्त्जनिर्र

श्री रीता काफ्ले

3 भूगोलशास्त्री

श्री धुिरय ाज पौडेल

4 िापी अनधकृत

श्री राजीि ज्ञिाली

फाक्षजल
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सेिा प्राि गिय लाग्िे र्दस्तुर र अिनध
नस.ि.

सेिा वििरण

आिश्र्क कागजात

लाग्िे र्दस्तुर

कार्य फछ्यौट् गिय लाग्िे

१.

पुस्तक तथा प्रकाशि विक्री वििरण

खररर्द इयकाइमा र्दस्तुर बुझाएको रनसर्द

रु १००।-

रनसर्द पेश गिाय साथ

२.
३.

(भिि निमायण निर्दे क्षशका)
-Building Code Set
-Building Code CD
-काठमाडौं भ्र्ाली प्लाि
िगरपानलकाहरुको

रु ७५०।रु १५०।रु ५००।-

सम्बक्षन्त्धत सं स्था निकार्को पर सवहत खररर्द
इयकाइमा र्दस्तुर बुझाएका रनसर्द

विभानगर्

Map/Urban Map
र्दरभाउपरको फाराम विवक्र

सूचिामा माग भएअिुसार

रु ३००।-

र्दरभाउपर

Digital Base

र्दाक्षखला

स्िीकृती

समर् अिनध

मुल्र्ाङ्कि

बोलपर फाराम विवक्र

र्दरभाउपरमा माग भएअिुसार

बमोक्षजम

निणयर्

-

सूचिामा उल्लेख भएअिुसार

रु १०००।–

रु १००००।-

”
र्दरभाउपर

खोलेको

नमनतले १५ दर्दि नभर

-

इक्षस्टमेट अिुसार
बोलपर र्दाक्षखला मुल्र्ाङ्कि स्िीकृनत

४.

मु.अ. कर समार्ोजि र करच ुक्ता प्रमाणपर तथा

धरौवट वफताय गिे

ु गरे को १५ दर्दि
कार्यसरु
नभर

िलाग्िे

नसफाररस

िलाग्िे

७ दर्दि नभर

नसफाररस

िलाग्िे

समर् तोक्ि िसवकिे

टोपी/िापीिक्शा,

िलाग्िे

१ मवहिा नभर

िगर विकास सनमनतको पर

िलाग्िे

१५ दर्दि नभर

िगर विकास सनमनतलाइय परमशय दर्दिे

-

िलाग्िे

३ दर्दि नभर

भौनतक क्किनधक र्ोजिा तर्ारी गिे,

सम्िक्षन्त्धत ि.पा. को पर

िलाग्िे

३ दर्दि नभर जिाफ दर्दिे

७.

विभाग सम्िन्त्धी र्ोजिा तर्ारी प्राि

नििेर्दि

निर्माअिुसार

-

८.

आिास सम्बन्त्धी कार्य

िलाग्िे

३ दर्दि नभर

९.

भिि सम्बन्त्धी कार्य

िलाग्िे

,,

१०.

शहरी विकास सम्बन्त्धी कार्य

िलाग्िे

,,

सम्िक्षन्त्धत महाशाखा अन्त्तगयतको शाखाबाट काम

समाि भएको रुवट सच्र्ाउि पिे िपिे आदर्द
व्र्होरा

सवहत

भएपनछ
भ ुक्तािी वििरण दर्दिे
५.

६.

र्ोजिा

जािकारी

छिौट,

नसफाररश

िा

सम्बक्षन्त्धत
शवहत

फाराम

आिशेर्क शतय पुरा िभएको जाँच

नसफाररस

गरी पेश गिे

क्षस्िकृनत

िा

पररमाजयिका लानग िेपाल सरकारमा

नड.का.िा.

तावकए

चारवकल्ला

िगर विकास सनमनत गठिका लानग

र्ोजिा

साथ

नििेर्दि

प्रष्ट

मन्त्रालर्को

िमोक्षजमको
भएको

जिसं ख्र्ा,जिघित्ि,पूिायधार,

ढाँचाको

७ दर्दि नभर

नमनतले

प्राि

नििेर्दि

िगरविकास सम्बन्त्धी कामहरु

िगर

नसफाररस

भएको

नििेर्दि

स्थानिर् निकार्को

नसफाररश गिे

आिश्र्क श्रोत जुटाउिे

गिे र गुिासा सुन्ने सम्बन्त्धी
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gLltx?M
!= /fli6«o zx/L gLlt, @)^$
@= /fli6«o cfjf; gLlt, @)^*
#= /fli6«o ejg gLlt, @)^( -d:of}bf_
$= hUuf ljsf; rqmsf]if C0f nufgL ;DaGwL gLlt

P]gx?M
%= 3/hUuf axfn s/ P]g, @)@#
^= hUuf k|flKt P]g, @)#$
&= gu/ ljsf; sf]if P]g, @)%#
*= ;+o'Qm cfjf;sf] :jfldTj ;DaGwL P]g, @)%$
(= ejg P]g @)%%
!)= k"jf{wf/ ;+/rgfsf] lgdf{0f tyf ;~rfngdf lghL nufgL ;DaGwL P]g, @)^#
!!= ef}lts ljsf; of]hgf P]g -d:of}bf_
!@= 3/hUufsf] Jofj;flos sf/f]af/ ;DaGwL ljw]os, @)^# -d:of}bf_

lgodfjnLx?M
!#= ;+o'Qm cfjf;sf] :jfldTj ;DaGwL lgodfjnL, @)^)
!$= hUuf ljsf; rqmsf]if ljlgodfjnL, @)^!
!%= k"jf{wf/ ;+/rgfsf] lgdf{0f tyf ;~rfngdf lghL nufgL ;DaGwL lgodfjnL, @)^$
!^= ejg lgodfjnL, @)^! -@)^^_

dfkb08x?M
!&= /fli6«o ejg ;+lxtf, @)^)
!*= ;+o'Qm cfjf;, ;fd"lxs / of]hgfa4 cfjf; ;DaGwL dfkb08
!(= lgdf{0f cfrf/ ;+lxtf, @)&)
@)= ;/sf/L kbflwsf/L tyf sd{rf/Lx?sf] sfo{sIfsf] dfkb08, @)&)
@!= a:tL ljsf;, zx/L of]hgf tyf ejg lgdf{0f ;DaGwL cfwf/e"t lgdf{0f dfkb08, @)&@

sfo{ljlwx?M
@@= /fli6«o ejg ;+lxtf sfof{Gjog sfo{ljlw, @)^)
@#= pkef]Qmf ;ldltaf6 lgdf{0f sfo{ u/fpg] ;DaGwL sfo{ljlw, @)^@
@$= ejgsf] nfut d"Nof+sg sfo{ljlw, @)&)
@%= ;+o'Qm cfjf; ejg lgdf{0f :jLs[lt tyf cg'udg sfo{ljlw, @)&)
@^= zx/L ul/a tyf Go"g cfo ju{sf kl/jf/x?sf] nflu Jojl:yt a;f]af; sfo{qmd ;~rfng sfo{ljlw, @)&)
@&= hgtf cfjf; sfo{qmd sfof{Gjog -t];|f] ;+zf]wg_ sfo{ljlw, @)&!
@*= ljkb\ kLl8t k'gjf{; ;~rfng sfo{ljlw, @)&!
@(= lgdf{0f Joj;foLn] vl/b ;Demf}tf adf]lhd sfo{ ;Dkfbg gu/]df 7]Ssf tf]8L sfnf];"rLdf /fVg] / j}slNks pkfoaf6 sfo{ ;DkGg
u/fpg] ljefuLo sfo{ljlw, @)&!
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#)= hUuf PsLs/0f cfo]fhgf ;+rfng sfo{ljlw, @)^! -;+zf]wg @)&@_
#!= hgtf cfjf; sfo{qmd sfof{Gjog sfo{ljlw, @)^^ -;+zf]wg @)&#_
#@= @)&! ;fnsf] af9L klx/f]af6 Ifltu|:t ePsf afFs], jlb{of, bfË, ;'v]{t / l;Gw'kfNrf]s lhNnfdf lghL cfjf; k'glg{df{0f cg'bfg ljt/0f
;DaGwL sfo{ljlw, @)&#

lgb]{lzsfx?M
##= lgdf{0f sfo{ Joj:yfkg lgb]{lzsf
#$= ;/sf/L ejg ;Def/ lgb]{lzsf, @)%*
#%= gu/ ljsf; lgb{]lzsf, @)^!
#^= lgdf{0f sfo{ Joj:yfkg lbUbz{g, @)^#
#&= ejg dd{t tyf ;Def/ lgb{]lzsf, @)^$
#*= ejgdf jiff{tsf] kfgL ;+sng ;DaGwL lgb{]lzsf @)^^
#(= jiff{tsf] kfgL ;+sng ;xof]uL k':ts tyf lgb{]lzsf, @)^^
$)= Zfx/L jftfj/0f Joj:yfkg lgb{]lzsf, @)^&
$!= e"sDk ;'/IffTds cfjf;Lo ejg lgdf{0fsf] nflu ;lrq lgb{]lzsf, @)^& -/fli6«o ejg ;+lxtf @)^) df cfwfl/t_
$@= e"sDk k|lt/f]wL ejg lgdf{0f lgb{]lzsf, @)^* -O{+6f jf 9'Ëfsf] uf/f]af6 aGg] b'O{ tn] tNnf / a'Oun ;Ddsf ejgx?sf] nflu dfq_
$#= e"sDk k|lt/f]wL ejg lgdf{0f ljifos sflnu9 tflnd lgb]{lzsf, @)^* -g]kfnL÷c+u|]hL Version)
$$= lgdf{0f sfo{ Joj:yfkg lgb{]lzsf, @)^*
$%= ckfËtf ePsf JolQmsf nflu kx'Fro'Qm ef}lts ;+/rgf tyf ;~rf/ ;]jf lgb]{lzsf, @)^(
$^= ;fj{hlgs ejgx?df k|of]u x'g] /Ë ;DaGwL lgb{]lzsf, @)^(
$&= xl/t ejg k|ljlw lgb{]lzsf, @)^( -d:of}bf_

cGo
$*= /fli6«o cfjf; of]hgf, @)&!
$(= Jofj;flos of]hgf, @)&! -c+u|]hL / g]kfnL b'j}df_
%)= ejg lgdf{0f -l;len_ sfo{x?sf] b//]6 ljZn]if0f ;DaGwL gd{;, @)^(, @)&! -bf];|f] ;+zf]wg_
%!= l8hfOg ;"rLM e"sDk k|lt/f]wL cfjf; k'gMlgdf{0f efu !, @)&@
%@= hUuf PsLs/0f -s], lsg, sxfF / s;/L_ <
%#= zx/L 8sdL{x?sf nflu g]kfnL e"sDk k|lt/f]wL ejg lgdf{0f k|ljlw tflnd kf7\oqmd, @)&#
%$= u|fdL0f 8sdL{x?sf nflu g]kfnL e"sDk k|lt/f]wL ejg lgdf{0f k|ljlw tflnd kf7\oqmd, @)&#

c+u|]hLdf
%%= Seismic vulnerability evaluation on guideline for private & public buildings, 2011
%^= Recovery principles & guidelines, 2011
%&= Engineer's training on earthquake resistant design of building volume II: computer aided design, 2011
%*= Engineer's training on earthquake resistant design of building volume I: seismicity and design aspects, 2011
%(= Documentation of indigenous knowledge and technologies for safer buildings, 2011
^)= Guideline for mason training on earthquake resistant construction of buildings, 2011
^!= Specification of building construction (Civil) works, 2069, 2071 (Second Edition)

^@= Design catalogue for reconstruction of earthquake resistant houses vol. I, 2015 (2072)
^#= Planning Norms & standard, 2015

^$= Design catalogue for reconstruction of earthquake resistant houses vol. II, 2073
^%= Design catalogue for reconstruction of earthquake resistant houses (Nepali version)
^^= Seismic retrofitting guidelines of buildings in Nepal (RCC), 2016
^&= Seismic retrofitting guidelines of buildings in Nepal (Masonry), 2016
^*= Seismic retrofitting guidelines of buildings in Nepal (ADOBE), 2016
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ljefu cGtu{tsf ;+3Lo cfof]hgf sfof{Gjog OsfO{ / ;3g zx/L tyf ejg
lgdf{0f cfof]hgfx? / o;sf sfo{If]q
नस.िं.
1

FPIU/PUDBC को िाम
विभागबाट हेिे

कार्यक्षर
े - क्षजल्ला
काठमाडौं, भक्तपुर, लनलतपुर, िुिाकोट, रसुिा, धादर्दि,
काभ्रे, नसन्त्धुपाल्चोक, रामेछाप, नसन्त्धुली, र्दोलखा

प्रर्दे श िं. 1 सं घीर् आर्ोजिा कार्ायन्त्िर्ि इकाई, मोरि

ु ासभा,
मोरि, सुिसरी, धिुकटा, तेह्रथुम, सं खि

3

प्रर्दे श िं. 1 सघि शहरी तथा भिि निमायण आर्ोजिा, झापा

झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्ले जि

4

प्रर्दे श िं. २ सघि शहरी तथा भिि निमायण आर्ोजिा,

सिरी, नसरहा र उर्दर्पुर

2

ओखलढु िा, भोजपुर, खोटाि, सोलुखम्ु बु,

सिरी
5

प्रर्दे श िं. २ सं घीर् आर्ोजिा कार्ायन्त्िर्ि इकाई, धिुषा

धिुषा, महोत्तरी, सलायही

6

प्रर्दे श िं. २ सघि शहरी तथा भिि निमायण आर्ोजिा, पसाय

पसाय, रौतहट र बारा

7

प्रर्दे श िं. ३ सघि शहरी तथा भिि निमायण आर्ोजिा,

मकिािपुर, क्षचतिि, ििलपरासी र ििलपुर

गण्डकी प्रर्दे श सं घीर् आर्ोजिा कार्ायन्त्िर्ि इकाई, कास्की

िाग्लुङ, म्र्ाग्र्दी, मुस्ताङ, कास्की , पियत, स्र्ाङ्जा,

9

प्रर्दे श िं. ५ सं घीर् आर्ोजिा कार्ायन्त्िर्ि इकाई, रुपन्त्र्दे ही

रुपन्त्र्दे ही अघायखाँची कवपलिस्तु, पाल्पा, गुल्मी

10

प्रर्दे श िं. ५ सघि शहरी तथा भिि निमायण आर्ोजिा, र्दाि

र्दाि, प्र्ूठाि, रोल्पा, रुकमु पूि य

11

प्रर्दे श िं. ५ सं घीर् आर्ोजिा कार्ायन्त्िर्ि इकाई, बाँके

बदर्दयर्ा, बाँके,

12

कणायली प्रर्दे श- सं घीर् आर्ोजिा कार्ायन्त्िर्ि इकाई, सुखेत

सुखेत, र्दै लेख, सल्र्ाि, जाजरकोट, रुकुम पक्षश्चम,

सुर्दरु पक्षश्चम- सं घीर् आर्ोजिा कार्ायन्त्िर्ि इकाई, कैलाली

कैलाली, कञ्चिपुर, डोटी, डडेल्धुरा, अछाम, बाजुरा,

क्षचतिि
8

13

गोरखा, तिहुँ, लम्जुङ, मिाङ

जुम्ला, कानलकोट, मुग,ु हुम्ला र डोल्पा
ुय ा, बझाि
बैतडी, र्दाचल
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विभाग र अन्त्तगयत आर्ोजिाहरु/कार्ायलर्को आर्ोजिा प्रमख तथा नस.नड.ई.हरुको सम्पकय िम्बर
नस .िं .

पर्द

िाम थर

महाशाखा /शाखा /कार्ायलर्
सं घीर् सक्षचिालर् निमायण तथा व्र्िस्थापि

1

का.मु. आर्ोजिा प्रमुख

श्री रविन्त्र बोहरा

2

नस.नड.ई

श्री अमर बहार्दुर थापा

3

नस.नड.ई

श्री प्रकाश अर्ायल

4

नस.नड.ई

5

नस.नड.ई (आर्ोजिा प्रमुख)

श्री विर्दुर खड्का

सघि शहरी तथा भिि निमायण आर्ोजिा, झापा

6

नस.नड.ई (आर्ोजिा प्रमुख)

श्री काशी प्रसार्द गुिा

सं घीर् आर्ोजिा कार्ायन्त्िर्ि इकाई, मोरि

7

नस.नड.ई (आर्ोजिा प्रमुख)

8

कार्ायलर्

कार्ायलर्को फोि
िं .
01-4366252

सं घीर् सक्षचिालर् निमायण तथा व्र्िस्थापि

मोबाइल

कार्ायलर्को इमेल ठे गािा

9841397331

व्र्क्षक्तगत इमेल ठे गािा

rabindra_bohara@hotmail.com

9841241291

कार्ायलर्
सं घीर् सक्षचिालर् निमायण तथा व्र्िस्थापि

9857637120

pa_aryal@yahoo.com

027-520028

9851242026 dudbcilam@gmail.com

bskhadka@hotmail.com

०२१-५२४५०२

9841247982 dudbcmorang@gmail.com

श्री रमेश नथि

सघि शहरी तथा भिि निमायण आर्ोजिा, सिरी 031-520084

9852822666 dudbcsaptari@yahoo.com

नस.नड.ई (आर्ोजिा प्रमुख)

श्री प्रदर्दप कुमार नसं ह

सं घीर् आर्ोजिा कार्ायन्त्िर्ि इकाई, धिुषा

041-520013

9842075703

9

नस.नड.ई (आर्ोजिा प्रमुख)

श्री श्र्ाम वकशोर नसं ह

सघि शहरी तथा भिि निमायण आर्ोजिा, पसाय

051-522215

9851135398 dudbcparsa@gmail.com

10

नस.नड.ई (आर्ोजिा प्रमुख)

श्री कुमार प्रसार्द क्षघनमरे

056-520149

9851125065 pudbcchitwan@gmail.com

kpg66@hotmail.com

11

नस.नड.ई (आर्ोजिा प्रमुख)

श्री िारार्ण प्रसार्द भण्डारी

061-465070

9841295253 dudbckaski@gmail.com

npbhandari@gmail.com

071-521202

fpiu.rupandehi@gmail.com,
9851133101
dudbcrupandehi@gmail.com

कार्ायलर्
सं घीर् सक्षचिालर् निमायण तथा व्र्िस्थापि
कार्ायलर्

सघि शहरी तथा भिि निमायण आर्ोजिा,
क्षचतिि
सं घीर् आर्ोजिा कार्ायन्त्िर्ि इकाई, कास्की

DUDBCDhanushaNepal@gm
ail.com

12

नस.नड.ई (आर्ोजिा प्रमुख)

श्री राजेन्त्र प्रसार्द पाण्डे

13

नस.नड.ई (आर्ोजिा प्रमुख)

श्री पररक्षक्षत पररक कडररर्ा सघि शहरी तथा भिि निमायण आर्ोजिा, र्दाि

082-560027

9841802045 dudbcdang@gmail.com

14

नस.नड.ई (आर्ोजिा प्रमुख)

श्री सुनिल कुमार ठाकुर

सं घीर् आर्ोजिा कार्ायन्त्िर्ि इकाई, बाँके

081-520264

9858020264 dudbcnepalgunj@gmail.com

15

नस.नड.ई (आर्ोजिा प्रमुख)

श्री जगदर्दश लानमछािे

सं घीर् आर्ोजिा कार्ायन्त्िर्ि इकाई, सुखेत

083-520268

९८५११३३६११ dudbcsurkhet@gmail.com

16

नस.नड.ई (आर्ोजिा प्रमुख)

श्री सुरेश कुमार िाग्ले

सं घीर् आर्ोजिा कार्ायन्त्िर्ि इकाई, रुपन्त्र्दे ही

सं घीर् आर्ोजिा कार्ायन्त्िर्ि इकाई, कैलाली

091-521157

9858423338,

rameshthng@yahoo.com

dudbckailali@yahoo.com

lamichhanej@gmail.com
skwagle.74@gmail.com
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cfof]hgfx?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

demf}nf zx/x?sf] PsLs[t zx/L jftfj/0fLo ;'wf/ cfof]hgf
PsLs[t zx/L ljsf; cfof]hgf
If]qLo ;x/L ljsf; sfo{qmd
gofF zx/ cfof]hgf
zx/L zf;sLo Ifdtf tyf ljsf; sfo{qmd
zx/L k"jf{wf/ nufgL cfof]hgf
g]kfn ef/t ;Ldf PsLs[t hfFr rf}sL ljsf; cfof]hgf
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आ.ि. २०७५/७६ को पुष मवहिासम्मको खचयको वििरण
क्र.सं .

ब.उ.क्षश .िं .

कार्यक्रम िा आर्ोजिाको िाम

1

2

3

1

347019 शहरी विकास तथा भिि निमायण नबभाग

2

347021 विशेष भिि निमायण तथा सम्भार नडनभजि

3

347180 आिास व्र्िस्था कार्यक्रम

4

347182 एकीकृत कार्यमूलक र्ोजिा (शहरी विकास)

5

347186 सघि शहरी विकास कार्यक्रम

6

सुधार आर्ोजिा
347190 भिि निमायण सं वहता,सरकारी भिि निमायण

8

347197 गणतन्त्र स्मारक तथा गणतन्त्र स्तम्भ

10

347316 शहरी शासकीर् क्षमता विकास कार्यक्रम

11

347320 एकीकृत शहरी विकास आर्ोजिा

12

347358 िर्ाँ सहर आर्ोजिा

13

347361 क्षेनरर् सहरी विकास कार्यक्रम

14
15

जम्मा

चालु

पुक्षँ जगत

जम्मा

खचय प्रनतशत

भौनतक प्रनतशत

4

5

6

7

8

9

10

11

91800.00

347363 सहरी पूिायधार लगािी आर्ोजिा

जम्मा

42425.00
48000.00

42,425

46.21%

127400.00

443725.00

571,125

31165.00

79,165

13.86%

50%

10000.00

1,260,000

3973.00

3,973

0.32%

15%

500.00

63400.00

63,900

805.00

805

1.26%

20%

60600.00

10910100.00

10,970,700

11996.00 2623195.00

2,635,191

24.02%

55%

550,077

48.10%

70%

1,143,500
956500.00

187000.00

47400.00

2090300.00

2,137,700

200.00

19800.00

20,000

546152.00

3925.00

8629.00

449007.00

457,636

21.41%

35%

96.00

96

0.48%

10%

2,900

7.67%

35%

37,800
3200.00

34600.00

12000.00

180000.00

192,000

10900.00

878,300

99000.00

120,800

532000.00

4,639,116

867400.00
21800.00
4107116.00

347362 सं क्षघर् सहरी विकास आर्ोजिा कार्ायन्त्िर्ि

कार्ायलर्हरु

91,800

1250000.00

347309 िेपाल - भारत सीमा एकीकृत जाँच चौकी

विकास आर्ोजिा

खचय

पुक्षँ जगत

347187 मझौला शहर एकीकृत शहरी िातािरणीर्

7

9

बजेट

चालु

757.00

2143.00

2058.00

3865.00

5,923

3.08%

25%

5542.00

495,831

56.45%

65%

8489.00

15,842

13.11%

48%

8969.00

1,942,209

41.87%

65%

36,698

73.40%

74%

490289.00
7353.00
1933240.00

50,000
45000.00

5000.00

34932.00

1766.00

27300.00

114400.00

141,700

486.00

15891.00

16,377

11.56%

30%

7618216

14700225

22318441

3126317

3158831

6285148

28%

43%
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