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प्रस्तावना 
नेपालको संष्ट्रविान, २०७२ अनसुार राज्यको पनुसंरचना भई प्रिेर् तथा स्थानीय तहका 
सरकारहरु स्थापना भएका र र्तनका संगठन तथा कायाििेर्र्ा गररएको व्यवस्थापनका कारण 
तिनरुप नै प्रर्ासर्नक पनुगिठनको आवश्यकता  रहेकोले राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको पर्न 
साष्ट्रवक संगठन संरचनालाई पनुरावलोकन गरी पनुसंरचना गनुि वाञ्छनीय भएकोले “राष्ट्रिय 
पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण, संगठन दिग्िर्िन, २०७४” राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको र्र्र्त 
२०७४।१२।१८ को र्निेर्क सर्र्र्तको १२औ ँबैठकको र्नणियानसुार लागू गररएको छ। 

 

प्रार्िकरणको संगठन संरचनालाई केन्द्रीय संगठन, केन्द्रीयस्तर आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईस्तर 
र जर्ल्लास्तर आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईस्तर गरी तीन तहर्ा वगीकरण गररएको छ । 
केन्द्रीय संगठनले नीर्त तथा योर्ना तर्ुिर्ा, पनुर्निर्ािणको कायिको व्यवस्थापन, PDRF अनसुार 
योर्ना पष्ट्रहचान, तर्ुिर्ा तथा स्वीकृर्त, आयोर्ना कायािन्द्वयनको अनगुर्न तथा रू्ल्याङ्कन, 
लाभग्राही तथा सरोकारवालाहरुको गनुासो व्यवस्थापनका कायिहरु गनेछ । साथै, तोष्ट्रकएको 
अवर्िर्ा पनुर्निर्ािणको कायि सम्पन्न गनि सरोकार तथा कायािन्द्वयन र्नकायहरुलाई पररचालन 
गनेछ । लाभग्राहीको बहृत्तर ष्ट्रहतलाई संरक्षण गनुि तथा साविर्र्नक भवन, सााँस्कृर्तक सम्पिा 
तथा भकूम्पबाट क्षर्त भएका पूवाििार एवं भौर्तक संरचना पनुर्निर्ािण गनुि केन्द्रीय संगठनको 
र्खु्य िाष्ट्रयत्व हनुेछ । केन्द्रीय संगठनर्ा पााँच वटा र्हार्ाखा र आवश्यकता अनसुार र्ाखाहरु 
रहनेछन ्। 

 

पनुर्निर्ािणसाँग सम्बजन्द्ित आयोर्ना कायािन्द्वयनका लार्ग र्खु्यत: २ तहको संगठन संरचनाको 
व्यवस्था गररएको छ । केन्द्रीयस्तर आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई रहनेछन ् भने जर्ल्लाहरुर्ा 
जर्ल्लास्तर कायािन्द्वयन इकाईहरु रहनेछन ्। यी इकाईहरुले पनुर्निर्ािणका आयोर्ना तर्ुिर्ा गने, 

कायािन्द्वयन गने गराउने, अनगुर्न तथा रू्ल्याङ्कन गने, प्राष्ट्रवर्िक सहयोग गने, गनुासो व्यवस्थापन 
गने र लाभग्राहीसाँग प्रत्यक्ष सम्पकि र्ा रही आफूलाई सजुम्पएका आयोर्नाहरु सम्पन्न गने 
जर्म्रे्वारी रहनेछ । 

 

यस दिग्िर्िनर्ा प्रार्िकरणको रू्ल संगठन तार्लका, प्रार्िकरणको केन्द्रीय संगठन संरचना, 
प्रार्िकरण अन्द्तगित रहन े केन्द्रीयस्तर आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई र जर्ल्लास्तर आयोर्ना 
कायािन्द्वयन इकाईहरुको संगठन तार्लका, ती संगठनको र्खु्य कायि ष्ट्रववरण र िरबन्द्िी ष्ट्रववरण 
प्रस्ततु गररएको छ ।   
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१. राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण र पनुर्निर्ािणसाँग सम्बजन्द्ित ष्ट्रवद्यर्ान संगठन संरचना 

२०७२ साल बैर्ाख १२ र त्यसपर्छ गएका ष्ट्रवनार्कारी भकूम्पहरुबाट ठुलो िनर्नको क्षर्त 
भएको छ । भकूम्पबाट र्लुकु भरी ८८९१ र्ना व्यजिको र्तृ्य ुभएको छ भने २२३०२ र्ना 
घाईते  भएका छन ्। त्यसै गरी सविसािारणका ६०८१५५ घरहरु पूणिरुपर्ा क्षर्त भएका र 
२९८९९८ घरहरु आंजर्क रुपर्ा क्षर्त भएका छन ् । साथै, सरकारी तथा साविर्र्नक 
भवनहरुतफि  २६८७ पूणिरुपर्ा र ३७७६ आंजर्क रुपर्ा क्षर्त भएका छन ् (स्रोत  

www.drrportal.gov.np) । यसरी प्रभाष्ट्रवत भएका संरचनाहरुको पनुर्निर्ािण तथा पनुस्थािपनाको 
लार्ग भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवत संरचनाको पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी ऐन, २०७२ बर्ोजर्र् राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण 
प्रार्िकरणको स्थापना र्र्र्त २०७२ पौष १० गते भएको हो । यसको कायिष्ट्रवर्ि पनुर्निर्ािण 
स्थापना भएको र्र्र्तले ५ वषिको हनुे व्यवस्था गररएको छ ।राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको 
कायि प्रकृर्त, कायि बोझ र संगठनको कायि ष्ट्रववरणको आिारर्ा यसको संगठन संरचना स्वीकृत 
गररएको र्थयो । र्निेर्क सर्र्र्तको ष्ट्रवर्भन्न र्र्र्तका र्नणियहरुबाट पररर्ार्िन गिै हाल संलग्न 
बर्ोजर्र्को संगठन संरचना ष्ट्रवद्यर्ान रहेको छ ।  

प्रार्िकरणको संरचनागत व्यवस्थार्ा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण पररषद्, र्निेर्क सर्र्र्त, पनुरावेिन 
सर्र्र्त, ष्ट्रवषयगत जर्म्रे्वारी सष्ट्रहतको ष्ट्रवज्ञ सिस्यहरु र प्रार्िकरणको प्रर्ासर्नक संगठनको 
व्यवस्था छ ।  

प्रार्िकरणको प्रर्ासर्नक संगठनको नेततृ्व प्राष्ट्रवर्िक ईजन्द्र्र्नयररङ्ग सरू्हको सजचवबाट हनुे 
व्यवस्था छ । ५ वटा र्हार्ाखाहरु, १७ वटा र्ाखा र २२ वटा जर्ल्ला सर्न्द्वय सर्र्र्तको 
सजचवालयहरु सष्ट्रहत ४२४ र्ना कर्िचारीहरुको िरवन्द्िी र्सर्िना गरी प्रार्िकरणको कायि 
संचालनर्ा भइरहेको छ ।  

यसै गरी पनुर्निर्ािणको कायिलाई कायािन्द्वयन गने ष्ट्रवर्भन्न र्न्द्त्रालयर्ा केन्द्रीय आयोर्ना 
कायािन्द्वयन इकाईको र र्त अन्द्तगित जर्ल्लातहर्ा जर्ल्ला कायािन्द्वयन इकाईको व्यवस्था गररएको 
छ । र्नर्ी आवासको लार्ग अनिुान ष्ट्रवतरण र स्थार्नय पूवाििारको पनुर्निर्ािणको लार्ग संघीय 
र्ार्र्ला तथा सार्ान्द्य प्रर्ासन र्न्द्त्रालय अन्द्तगित, साविर्र्नक भवन र्नर्ािण र र्नर्ी आवास 
र्नर्ािणर्ा प्राष्ट्रवर्िक सहयोगको लार्ग सहरी ष्ट्रवकास र्न्द्त्रालय अन्द्तगित, जर्क्षा सम्बजन्द्ित 
संस्थाहरुको पनुर्निर्ािणका लार्ग जर्क्षा र्न्द्त्रालय अन्द्तगित र परुाताजत्वक तथा ऐर्तहार्सक 
सम्पिाको संरक्षण एंव पनुर्निर्ािणको लार्ग संस्कृर्त पयिटन तथा नागररक उड डयन अन्द्तगित 
केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई र जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईहरु रहेका छन ्। 
यसै गरी स्वास््य संस्थाहरुको पनुर्निर्ािणको लार्ग आयोर्ना सर्न्द्वय इकाईको व्यवस्था गररएको 
छ । अन्द्य र्न्द्त्रालयहरुसाँग सम्बजन्द्ित पनुर्निर्ािण तत ् तत ् र्नकायबाट नै सम्पािन हनु े गरी 
व्यवस्था गररएको छ । पनुर्निर्ािणसाँग प्रत्यक्ष संलग्न र्नकायहरुको ष्ट्रवद्यर्ान सांगठर्नक ढााँचा, 
िरवन्द्िी तेररर् कायि ष्ट्रववरण िेहाय बर्ोजर्र् रहेको छ ।  
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राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको ष्ट्रवद्यर्ान केन्द्रीय संगठन संरचना  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ah]6 k|of]hgfy{ ;]jf s/f/jf6 sfo{ u/fpg] ;+Vof M sDKo'6/ ck/]6/– %), xn'sf ;jf/L rfns –$^, sfof{no ;xof]uL – &# hgf hDdf s/f/jf6 sfo{ u/fpg] ;+Vof–!^(_ 

@@ lhNnf sfof{nox? 

p=;= -/f=k= l4=k|/k|f._ –@@ 

Zff=c=--/f=k=t[=;f=k|_–@@ 

O{ l;len-/f=k=t[_=–#! 

;=s[=lj=c=-/f=k=t[_=–@@ 

k|f=;=kz'= -/f=k=cg+=k|=_–@@ 
n]vfkfn=-/f=k=cg+=k|_ –@@ 

gf=;'==-/f=k=cg+=k|_ –@@ 

नीर्त, अनगुर्न, सर्न्द्वय तथा 
सार्ाजर्क ष्ट्रवकास र्हार्ाखा  
सहसजचव (प्रर्ासन–१) 

सम्पिा संरक्षण, साविर्र्नक 
भवन, तथा पूवाििार 

र्हार्ाखा  
स.ुई.रा.प.प्र-१ ष्ट्रव आर 

आवास, वस्ती ष्ट्रवकास  तथा 
स्थानीय पूवाििार र्हार्ाखा 
स.ुई रा.प.प्र-१ र्सर्भल 

र्नरल 

र्नर्जि व्यवस्थापन 
र्हार्ाखा 

सहसजचव (प्रर्ासन–१) 

प्रर्खु कायािकारी अर्िकृतको सजचवालय 

र्नजर् सजचव(रा.प.दि सा.प्र)-१, र्ा.अ. -/f=k= t[=)सा.प्र_- १'  

Gff=;'=-/f=k=cg+=k|_ ! 

 
सजचव 

र्ा.अ. -/f=k= t[= सा.प्र_- १ 

 
ljifout sfo{ ;d'x–#  

 
ljifout sfo{ ;d'x–$  

 

पनुरावेिन सर्र्र्त 

p=;=-/f=k=l4=sfg"g_–! 

sf=c=/f=k= t[= sfg'g – ! 

 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण परार्र्ि पररषद् र्निेर्क सर्र्र्त 

कायिकारी सर्र्र्त 

प्रर्खु कायिकारी अर्िकृत ष्ट्रवकास सहायता सर्न्द्वय तथा सहर्ीकरण सर्र्र्त 
ष्ट्रवरे्षज्ञ सरू्ह 

;fj{hlgs ejg zfvf 

l;=l8=O{ lj=cf/-/f=k=l4_–! 

O{=l;len-/f=k= t[_ – ! 

O{=/f=k=t[ lj=cf/=– ! 

ef}lts k"jf{wf/ 

zfvf 

l;=l8=O{=l;len -

/f=k=l4_–! 

O{=l;len /f=k=t[–@ 

;+kbf ;+/If0f zfvf 

k| k'/ftTj clws[t        

-/f=k=l4_– ! 

k'/ftTj clws[t-/f=k= 

t[_ –! 

O{=l;len /f=k=t[–! 

 

ljifout sfo{ ;d'x–@  
 

ljifout sfo{ ;d'x–!  

योर्ना तथा बरे्ट व्यवस्थापन 
र्हार्ाखा  

सहसजचव (प्रर्ासन–१) 

u}/;/sf/L ;+:yf 

;dGjo zfvf  

p=;= -/f=k= l4=;f=k|=_! 

Zffc-/f=k=t[=;f=k|_ ! 

j}b]lzs ;xfotf 

;dGjo zfvf  

p=;-/f=k= l4=/fhZj_ –! 

Zff=c=-/f=k=t[=;f=k|_– ! 

 

of]hgf zfvf 

p=;= -/f=k= l4=;f=k|_ ! 

Zff=c=-/f=k=t[=;f=k|_– ! 

Gff=;'=-/f=k=cg+=k|_–! 

sd{rf/L k|zf;g 

zfvf  

p=;-/f=k= l4=;f=k|_–! 

Zff=c=-/f=k=t[=;f=k|_– @ 

Gff=;'=-/f=k=cg+=k|_–#  

cfly{s k|zf;g zfvf  

 

p=;=-/f=k= l4=n]vf_  –! 

n]=c=-/f=k=t[=n]vf_– ! 

n]vfkfn-/f=k=cg+=k|_ –# 

sfg"g zfvf  
p=;=-/f=k=l4=sfg"g_–! 

sf=c=-/f=k= t[ 

sfg"g_–! 

gf=;'. sfg"g-

/f=k=cg+=k|_–!  

u'gf;f] Joj:yfkg 

tyf ;dGjo zfvf 
 

p=;= -/f=k= l4=;f=k|_–! 

Zff=c=--/f=k=t[=;f=k|_–! 

O{=l;len-/f=k= t[_ – ! 

Gff=;'=-/f=k=cg+=k|_ !  

 

gLlt tyf cg'udg 

zfvf 

p=;= -/f=k= l4=;f=k|_–! 

zf=c=-/f=k=t[=;f=k|_–! 

cy{zf:qL =-/f=k=t[=_–! 

Gff=;'=-/f=k=cg+=k|_ !  

;"rgf Joj:yfkg 

zfvf 

p=;=tYof+s -/f=k=l4_–! 

t= c=-/f=k= t[=tYof+s_–!  

s=O{ =-/f=k=t[=ljljw_–! 

t=;=-/f=k=cg+=k|_–! 

 

 

cfo cfh{g k|j¢||{g, 
n}lËs ;dfgtf tyf 

;dfj]zLs/0f zfvf  

p=;= -/f=k= l4=k|_  –! 

zf=c=-/f=k=t[=k|_– ! 

gf=;'=-/f=k=cg+=k|_ –! 

cfjf; zfvf 

l;=l8=O{ lj=cf/-/f=k=lå_ ! 

O{= l;len-/f=k= t[_ – ! 

O{= lj cf/ -/f=k= t[_– ! 

Zff=c=-/f=k=t[=;f=k|_–! 

j:tL ljsf; tyf 

:yfgLo k"jf{wf/ 

zfvf 

l;=l8=O{ l;len-

/f=k=lå_ – ! 

O{=l;len-/f=k= t[_ – ! 

hUuf Joj:yfkg tyf 

ef}ule{s cWoog zfvf 

k|= gf= c=-/f=k=lå_ – ! 

O{ lhof] -/f=k= t[_– @ 

gfkL clws[t-/f=k= t[_–@ 

;j]{Ifs -/f=k=cg+=k|_–# 
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जर्ल्ला सर्न्द्वय सर्र्र्तको सजचवालयको ष्ट्रवद्यर्ान संगठन संरचना  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

जर्ल्ला सर्न्द्वय सर्र्र्तको सजचवालयको कायािलय रहन ेस्थान र कायिक्षते्र 

र्स.न. कायािलय कायिक्षते्र र्स.न. कायािलय कायिक्षते्र 

१ िोलखा िोलखा १२ लर्लतपरु लर्लतपरु 

२ र्सन्द्िपुाल्चोल र्सन्द्िपुाल्चोल १३ काठर्ाण्डौ काठर्ाण्डौ 
३ गोरखा गोरखा १४ र्कवानपरु र्कवानपरु 

४ नवुाकोट नवुाकोट १५ तनहुाँ  तनहुाँ 
५ रसवुा रसवुा १६ लर्र्ङु्ग लर्र्ङु्ग 
६ िादिङ्ग िादिङ्ग १७ सोलखुमु्ब ु सोलखुमु्ब ु
७ काभ्रपेलाञ्चोक काभ्रपेलाञ्चोक १८ जचतवन  जचतवन र नवपरासी 
८ रारे्छाप रारे्छाप १९ स्याङ्गर्ा  स्याङ्गर्ा र कास्की 
९ भिपरु भिपरु २० बाग्लङु्ग   पवित , म्याग्िी र बाग्लङु्ग   
१० ओखलढुङ्गा  खोटाङ्ग र ओखलढुङ्गा २१ िनकुटा  भोर्परु ,िनकुटा र संखवुासभा 
११ र्सन्द्िलुी र्सन्द्िलुी २२ गलु्र्ी पाल्पा ,अघािखााँची र गलु्र्ी 

बरे्ट प्रयोर्नाथि सेवा करारबाट कायि 
गराउन ेसंख्या 

क्र.सं. पि संख्या 
१ कम््यटुर अपरेटर १ 

२ हलकुा सवारी चालक १ 

३ कायािलय सहयोगी २ 

र्म्र्ा ४ 

कायािलय प्रर्खु (उ.स.प्र/प्रा.) रा.प.ष्ट्रि-१ 

 

 

प्रर्ासन तथा सर्न्द्वय र्ाखा 
र्ाखा अर्िकृत(प्र.), रा.प.तरृ्तय -१ 

ना.स.ु (प्र.), रा.प.अनं (प्रथर्)-१ 

ना.स.ु(लेखा) रा.प.अनं (प्रथर्),-१ 

 

पनुर्निर्ािण र्ाखा 
ईजन्द्र्र्नयर र्सर्भल, रा.प.तरृ्तय -१/२/३ 

सव इजन्द्र्र्नयर रा.प.अनं (प्रथर्)-१ 

उद्यर्र्ीलता ष्ट्रवकास र्ाखा 
सहायक कृष्ट्रष ष्ट्रवकास अर्िकृत, रा.प.तरृ्तय -१ 

प्रा.स. पर् ुरा.प.अनं (प्रथर्)-१ 
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राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण र जर्ल्ला सर्न्द्वय  सर्र्र्तको सजचवालयको 
ष्ट्रवद्यर्ान िरबन्द्िी संरचना 

l;=g= kb gfd >]0fL ;]jf ;d"x÷ pk;d"x 

s]Gb|Lo b/jGbL lhNnf txsf] b/jGbL hDdf 

k|:tfljt 

b/aGbL 
d}fh'bf yk 36 hDdf d}fh'bf yk 36 hDdf 

1.  ;lrj ljlzi6 g]kfn OlGhlgol/ª OlGhlgol/ª ! 0 0 1 ) ) ) ) ! 

2.  ;x ;lrj /f=k=k|yd g]kfn k|zf;g k|zf;g @ 1 0 3 ) ) ) ) # 

3.  ;'=OlGhlgo/ /f=k=k|yd g]kfn OlGhlgol/ª l;len÷lj P08 cf/ ! 0 0 1 ) ) ) ) ! 

4.  ;'=OlGhlgo/ /f=k=k|yd g]kfn OlGhlgol/ª l;len ÷hg/n ! 0 0 1 ) ) ) ) ! 

5.  pk ;lrj /f=k=l4 g]kfn k|zf;g ;fdfGo k|zf;g ^ 1 0 7 ) ) ) ) & 

6.  pk ;lrj /f=k=l4 g]. k|/g].O{ 
;f. k|./ l;len 

hg/n 
) 0 0 0 

!$ * ) @@ @@ 

7.  pk ;lrj /f=k=l4 g]kfn k|zf;g /fhZj k|zf;g ! 0 0 1 ) ) ) ) ! 

8.  pk ;lrj /f=k=l4 g]kfn k|zf;g n]vf ! 0 0 1 ) ) ) ) ! 

9.  pk ;lrj /f=k=l4 g]kfn Gofo sfg"g @ 0 0 2 ) ) ) ) @ 

10.  l;=l8=O{= /f=k=l4 g]kfn OlGhlgol/ª l;len hg/n @ 0 0 2 ) ) ) ) @ 

11.  l;=l8=O{= /f=k=l4 g]kfn OlGhlgol/ª l;len lj P08 cf/ @ 0 0 2 ) ) ) ) @ 

12.  k|d'v k'/ftTj 

clws[t 
/f=k=l4 g]kfn lzIff k'/ftTj ! 0 0 1 

) ) ) ) ! 

13.  k|d'v tYof+s 

clws[t 
/f=k=l4 /f=of]=tyf tYof+s tYof+s ! 0 0 1 

) ) ) ) ! 

14.  k|d'v gfkL clws[t /f=k=l4 g]kfn OlGhlgol/ª ;e]{ ! 0 0 1 ) ) ) ) ! 

15.  zfvf clws[t /f=k=t[lto g]kfn k|zf;g ;fdfGo k|zf;g !! 0 0 11 ) @@ ) @@ ## 

16.  zfvf clws[t /f=k=t[lto g]kfn k|zf;g n]vf @ 0 1 1 ) ) ) ) ! 

17.  zfvf clws[t /f=k=t[lto g]kfn Gofo sfg"g @ 0 0 2 ) ) ) ) @ 

18.  tYof+s clws[t /f=k=t[lto cf=of]=tyf tYof+s tYof+s ! 0 0 1 ) ) ) ) ! 

19.  cy{zf:qL /f=k=t[lto ljljw ljljw ) 1 0 1 ) ) ) ) ! 
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l;=g= kb gfd >]0fL ;]jf ;d"x÷ pk;d"x 

s]Gb|Lo b/jGbL lhNnf txsf] b/jGbL hDdf 

k|:tfljt 

b/aGbL 
d}fh'bf yk 36 hDdf d}fh'bf yk 36 hDdf 

20. gfkL clws[t /f=k=t[lto g]kfn OlGhlgol/ª ;e]{ # 0 1 2 ) ) ) ) @ 

21.  OlGhlgo/ /f=k=t[lto g]kfn OlGhlgol/ª l;len hg/n & 0 0 7 !$ !&  #! #* 

22.  OlGhlgo/ /f=k=t[lto g]kfn OlGhlgol/ª l;len lj P08 cf/ @ 0 0 2 ) ) ) ) @ 

23.  OlGhlgo/ /f=k=t[lto g]kfn OlGhlgol/ª lhof]nf]hL ! 0 0 1 ) ) ) ) ! 

24.  k'/ftTj clws[t /f=k=t[lto g]kfn lzIff k'/ftTj ! 0 0 1 ) ) ) ) ! 

25.  sDKo'6/ OlGhlgo/ /f=k=t[lto g]kfn ljljw ljljw ! 0 0 1 ) ) ) ) ! 

26.  ;xfos s[lif lj=c= /f=k=t[lto g]kfn s[lif  ) 0 0 0 ) @@ ) @@ @@ 

27.  gf=;'= /f=k=cg+ -k|yd_ g]kfn k|zf;g ;fdfGo k|zf;g * 0 0 8 ) @@ ) @@ #) 

28.  n]vfkfn /f=k=cg+ -k|yd_ g]kfn k|zf;g n]vf ! 2 0 3 !$ * ) @@ @% 

29.  gf=;'= /f=k=cg+ -k|yd_ g]kfn Gofo sfg"g ! 0 0 1 ) ) ) ) ! 

30.  ;e]{Ifs /f=k=cg+ -k|yd_ g]kfn OlGhlgol/ª ;e]{ ^ 0 3 3 ) ) ) ) # 

31.  tYof+s ;xfos /f=k=cg+ -k|yd_ /f=of] tyf tyof+s tYof+s ! 0 0 1 ) ) ) ) ! 

32.  ;j–OlGhlgo/ /f=k=cg+ -k|yd_ g]kfn OlGhlgol/ª l;len hg/n ) 0 0 0 @* ) ^ @@ @@ 

33.  k|fljlws ;xfos /f=k=cg+ -k|yd_ g]kfn s[lif e]6l/g/L ) 0 0 0 ) @@ ) @@ @@ 

hDdf &) 5 5 70 &) !@! ^ !*% @%% 

 

बरे्ट प्रयोर्नाथि सेवा करारबाट कायि गराउन ेसंख्या 

qm=;= kb s]Gb|Lo b/jGbL 
lhNnfsf] b/aGbL 

hDdf k|:tfljt b/aGbL 
df}h'bf b/aGbL yk b/aGbL k|:tfljt b/aGbL 

! sDKo'6/ ck/]6/ @* !$ * @@ %) 

@ xn'sf ;jf/L rfns @$ !$ * @@ $^ 

# sfof{no ;xof]uL @( !$ #) $$ &# 

hDdf *! $@ $^ ** !^( 
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केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई (संघीय र्ार्र्ला तथा सार्ान्द्य प्रर्ासन र्न्द्त्रालय)   को  

ष्ट्रवद्यर्ान िरबन्द्िी  संरचना 
 

क्र.सं. पि नार् शे्रणी सेवा सरू्ह/उपसरू्ह 
िरबन्द्िी 

र्म्र्ा 
केन्द्रीय 
िरबन्द्िी 

जर्ल्ला 
िरबन्द्िी 

1.  स=ुईन्द्र्र्नयर रा.प.प्र. 
नेपाल 
ईन्द्र्र्नयररङ्ग 

र्सर्भल/र्नरल १ ० 1 

2.  र्स.र्ड.ई. रा.प.दि. 
नेपाल 
ईजन्द्र्र्नयररङ्ग 

र्सर्भल 
र्नरल ३ ३0 33 

3.  उपसजचव रा.प.दि. प्रर्ासन सा. प्रर्ासन 0 30 30 
4.  र्ाखा अर्िकृत रा.प.त.ृ प्रर्ासन सा.प्रर्ासन १ 0 1 

5.  सर्ार् र्ास्त्री रा.प.त.ृ ष्ट्रवष्ट्रवि ष्ट्रवष्ट्रवि १ ० 1 

6.  लेखा अर्िकृत रा.प.त.ृ प्रर्ासन लेखा  २ 0 2 

7.  नापी अर्िकृत रा.प.त.ृ इजन्द्र्र्नयररङ्ग सभे १ 0 1 
8.  वातावरण ष्ट्रवज्ञ रा.प.त.ृ ष्ट्रवष्ट्रवि ष्ट्रवष्ट्रवि १ 0 1 

9.  इजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ ईजन्द्र्र्नयररङ्ग 
र्सर्भल 
र्नरल 13 102 115 

10.  ना.स.ु रा.प.अनं.प्र. प्रर्ासन प्रर्ासन ४ 2 6 

11.  
कम््यटुर 
अपरेटर 

रा.प.अनं.प्र. ष्ट्रवष्ट्रवि  13 ६0 73 

12.  सब इजन्द्र्र्नयर रा.प.अनं.प्र. इजन्द्र्र्नयररङ्ग 
र्सर्भल 
र्नरल ३ 111 114 

13.  लेखा पाल रा.प.अनं.प्र. प्रर्ासन प्रर्ासन ३ 47 50 

14.  सभेक्षक रा.प.अनं.प्र. इजन्द्र्र्नयररङ्ग सभे १ 0 1 
15.  खररिार रा.प.अनं.दि. प्रर्ासन प्रर्ासन ३ 21 24 

16.  
सार्ाजर्क 
पररचालक रा.प.अनं.प्र. ष्ट्रवष्ट्रवि ष्ट्रवष्ट्रवि ० 12 12 

17.  ह.स.चा. शे्रणी 
ष्ट्रवष्ट्रहन 

ईजन्द्र्र्नयररङ्ग रे्.र्नरल 10 3 13 

18.  का.स. 
शे्रणी 
ष्ट्रवष्ट्रहन 

प्रर्ासन प्रर्ासन १५ ६7 82 

र्म्र्ा 75 485 560 
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केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई (र्हरी ष्ट्रवकास र्न्द्त्रालय)   को  

ष्ट्रवद्यर्ान िरबन्द्िी  संरचना 

क्र.सं. पि नार् शे्रणी सेवा सरू्ह/उपसरू्ह 
िरबन्द्िी 

र्म्र्ा केन्द्रीय 
िरबन्द्िी 

जर्ल्ला 
िरबन्द्िी 

1.  स=ुईन्द्र्र्नयर रा.प.प्र. नेपाल 
ईन्द्र्र्नयररङ्ग 

र्सर्भल/ष्ट्रव एण्ड 
आर 

३ ० 3 

2.  उपसजचव रा.प.दि. नेपाल प्रर्ासन लेखा १ ० 1 

3.  
र्स.र्ड.ई. रा.प.दि. 

नेपाल 
ईजन्द्र्र्नयररङ्ग 

र्सर्भल ष्ट्रव एण्ड 
आर ४ २० 24 

4.  
र्ाखा 
अर्िकृत 

रा.प.त.ृ प्रर्ासन सा.प्रर्ासन 
१ 0 1 

5.  
लेखा 
अर्िकृत 

रा.प.त.ृ प्रर्ासन लेखा  २ 14 16 

6.  इजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ ईजन्द्र्र्नयररङ्ग ईलेजरिकल ३ 0 3 

7.  
इजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ ईजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल/ष्ट्रव एण्ड 

आर. २२ १३८3 1405 

8.  ना.स.ु रा.प.अनं.प्र. प्रर्ासन प्रर्ासन ३ 20 23 

9.  
कम््यटुर 
अपरेटर 

रा.प.अनं.प्र. ष्ट्रवष्ट्रवि  ६ २० 26 

10.  
सब 
इजन्द्र्र्नयर 

रा.प.अनं.प्र. इजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल/ष्ट्रव एण्ड 
आर ६ ८४५ 851 

11.  लेखा पाल रा.प.अनं.प्र. प्रर्ासन प्रर्ासन १ 6 7 

12.  
अ.स.ईजन्द्र्. रा.प.अनं.दि. इजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल/ष्ट्रव एण्ड 

आर ० ८४५ 845 

13.  
ह.स.चा. शे्रणी 

ष्ट्रवष्ट्रहन 

ईजन्द्र्र्नयररङ्ग रे्.र्नरल ५ १४ 19 

14.  
का.स. शे्रणी 

ष्ट्रवष्ट्रहन 

प्रर्ासन प्रर्ासन ६ २० 26 

र्म्र्ा 63 3187 3250 
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केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई (जर्क्षा, ष्ट्रवज्ञान तथा प्रष्ट्रवर्ि र्न्द्त्रालय)   को  

ष्ट्रवद्यर्ान िरबन्द्िी संरचना 

क्र.सं. पि नार् शे्रणी सेवा सरू्ह/उपसरू्ह 
िरबन्द्िी र्म्र्ा 

केन्द्रीय 
िरबन्द्िी 

जर्ल्ला 
िरबन्द्िी 

 

1.  आयोर्ना र्निेर्क रा.प.प्र. जर्क्षा जर्क्षा प्रर्ासन १ ० 1 

2.  
आयोर्ना उपर्निेर्क रा.प.दि. 

ईजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल/ष्ट्रव 
एण्ड आर. 

१ ० 1 

3.  उपसजचव रा.प.दि. जर्क्षा जर्क्षा प्रर्ासन २ 14 16 

4.  र्ाखा अर्िकृत रा.प.त.ृ जर्क्षा र्नरीक्षण २ १४ 16 

5.  र्ाखा अर्िकृत रा.प.त.ृ प्रर्ासन सा.प्रर्ासन १ ० 1 

6.  लेखा अर्िकृत रा.प.त.ृ प्रर्ासन लेखा  १ ० 1 

7.  
इजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ ईजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल/ष्ट्रव 

एण्ड आर. ८ ३१ 39 

8.  ना.स.ु रा.प.अनं.प्र. प्रर्ासन प्रर्ासन 2 ० 2 

9.  प्रा.स. रा.प.अनं.प्र. प्रर्ासन र्नरीक्षण ३ १४ 17 

10.  कम््यटुर अपरेटर रा.प.अनं.प्र. ष्ट्रवष्ट्रवि  ३ 14 17 

11.  
सब इजन्द्र्र्नयर रा.प.अनं.प्र. इजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल/ष्ट्रव 

एण्ड आर ८ ३०५ 313 

12.  लेखा पाल रा.प.अनं.प्र. प्रर्ासन प्रर्ासन २ 14 16 

13.  खररिार रा.प.अनं.दि. प्रर्ासन प्रर्ासन 2 ० 2 

14.  ह.स.चा. शे्रणी ष्ट्रवष्ट्रहन ईजन्द्र्र्नयररङ्ग रे्.र्नरल ४ 14 18 

15.  का.स. शे्रणी ष्ट्रवष्ट्रहन प्रर्ासन प्रर्ासन ४ 14 18 

र्म्र्ा 44 434 478 
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केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई  (संस्कृर्त, पयिटन तथा नागररक उड्डयन र्न्द्त्रालय)   को  

ष्ट्रवद्यर्ान िबरन्द्िी संरचना 
 

क्र.सं. पि नार् शे्रणी सेवा सरू्ह/उपसरू्ह 
िरबन्द्िी र्म्र्ा 

केन्द्रीय 
िरबन्द्िी 

जर्ल्ला 
िरबन्द्िी 

 

1.  
आयोर्ना 
प्रर्खु रा.प.प्र. प्रर्ासन सार्ान्द्य प्रर्ासन १ ० 1 

2.  उप-सजचव रा.प.दि. प्रर्ासन सार्ान्द्य प्रर्ासन १ 0 1 

3.  उप-सजचव रा.प.दि. जर्क्षा परुातत्व 0 8 8 

4.  
र्ाखा 
अर्िकृत 

रा.प.त.ृ प्रर्ासन सा.प्रर्ासन १ 0 1 

5.  
परुातत्व 
अर्िकृत रा.प.त.ृ जर्क्षा परुातत्व 0 22 22 

6.  ईजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ ईजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल २ 9 11 

7.  ईजन्द्र्नयर  रा.प.त.ृ ईजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल, आष्ट्रकि टेरट 0 8 8 

8.  ईजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ ईजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल, ष्ट्रव एण्ड आर 0 17 17 

9.  ईजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ ईजन्द्र्र्नयररङ्ग ईलेरिेष्ट्रकल 0 1 1 

10.  ईजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ ईजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल स्टरचर 0 2 2 

11.  
स्िरचरल 
ईजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ ईजन्द्र्र्नयररङ्ग  0 1 1 

12.  
सब 
इजन्द्र्र्नयर 

रा.प.अनं.प्र. इजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल २ 26 28 

13.  
सब 
इजन्द्र्र्नयर 

रा.प.अनं.प्र. इजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल, आष्ट्रकि टेरट 0 4 4 

14.  
कम््यटुर 
अपरेटर 

रा.प.अनं.प्र. ष्ट्रवष्ट्रवि  २ 10 12 

15.  
प्राष्ट्रवर्िक 
सहायक रा.प.अनं.प्र. जर्क्षा  परुात्तव 0 5 5 

16.  

हलकुा 
सवारी 
चालक 

शे्रणी 
ष्ट्रवष्ट्रहन   0 5 5 

17.  
कायािलय 
सहयोगी 

शे्रणी 
ष्ट्रवष्ट्रहन 

  २ 13 15 

र्म्र्ा 11 131 142 
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आयोर्ना सर्न्द्वय इकाई  (स्वास््य र्न्द्त्रालय)   को  

ष्ट्रवद्यर्ान िरबन्द्िी संरचना 

क्र.सं. पि नार् शे्रणी सेवा सरू्ह/उपसरू्ह केन्द्रीय 
िरबन्द्िी र्म्र्ा 

1.  र्निेर्क ११औ ँतह स्वास््य हे.ई. १  

2.  
र्न 
स्वा.प्र.(उपसजचवस्तर) 

९औ ँतह स्वास््य हे.ई. १  

3.  र्स.र्ड.ई. रा.प.दि. ईजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल स्िरचरल १  

4.  
र्स.र्ड.ई. 

रा.प.दि. 
नेपाल 
ईजन्द्र्र्नयररङ्ग 

र्सर्भल ष्ट्रव एण्ड 
आर २ 

 

5.  
र्नस्वास््य अर्िकृत ७ वा ८ 

तह 
स्वास््य हे.ई. १  

6.  लेखा अर्िकृत रा.प.त.ृ प्रर्ासन लेखा  १  
7.  इजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ ईजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल र्नरल ३  
8.  इजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ ईजन्द्र्र्नयररङ्ग इलेजरिकल १  
9.  इजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ ईजन्द्र्र्नयररङ्ग स्यार्नटरी १  
10.  कम््यटुर अपरेटर रा.प.अनं.प्र. ष्ट्रवष्ट्रवि  १  

11.  
सब इजन्द्र्र्नयर रा.प.अनं.प्र. इजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल/ष्ट्रव एण्ड 

आर ०  

12.  सब इजन्द्र्र्नयर रा.प.अनं.प्र. इजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल र्नरल १  
13.  ह.स.चा. शे्रणी ष्ट्रवष्ट्रहन ईजन्द्र्र्नयररङ्ग रे्.र्नरल १  
14.  का.स. शे्रणी ष्ट्रवष्ट्रहन प्रर्ासन प्रर्ासन १  

र्म्र्ा 16  
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राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण र पनुर्निर्ािणसाँग सम्बजन्द्ित र्नकायहरुको ष्ट्रवद्यर्ान िरबन्द्िी संरचना 

क्र.सं. पि नार् शे्रणी सेवा सरू्ह/उपसरू्ह 
प्रार्िकरणको 

केन्द्रीय 
िरबन्द्िी 

रा प ुप्रा 
जर्ल्ला 
सर्न्द्वय 
सर्र्र्तको 
सजचवालय 
िरबन्द्िी 

केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईको िरबन्द्िी जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईको िरबन्द्िी 

र्म्र्ा र्हरी 
ष्ट्रवकास 
र्न्द्त्रालय 

जर्क्षा 
र्न्द्त्रालय 

स्वास््य 
र्न्द्त्रालय 

संघीय 
र्ार्र्ला 
तथा 

स्थानीय 
प्रर्ासन 
र्न्द्त्रालय 

संस्कृर्त, 
पयिटन 
तथा 

नागररक 
उड्डयन 
र्न्द्त्रालय 

र्हरी 
ष्ट्रवकास 
र्न्द्त्रालय 

जर्क्षा 
र्न्द्त्रालय 

स्वा 
स्वास््य 
र्न्द्त्रालय 

संघीय 
र्ार्र्ला 
तथा 

स्थानीय 
प्रर्ासन 
र्न्द्त्रालय 

संस्कृर्त, 
पयिटन 
तथा 

नागररक 
उड्डयन 
र्न्द्त्रालय 

1.  सजचव ष्ट्रवजर्ष्ट 

नेपाल 
ईन्द्र्र्नयररङ्ग 

ईजन्द्र्र्नयररङ्ग १ ० ० ० ० ० 0 ० ० ० ० 0 1 

2.  सहसजचव 

रा.प.प्र. नेपाल 
प्रर्ासन 

प्रर्ासन ३ ० ० ० ० ० 0 ० ० ० ० 0 3 

3.  स=ुईन्द्र्र्नयर रा.प.प्र. नेपाल 
ईन्द्र्र्नयररङ्ग 

र्सर्भल/ष्ट्रव 
एण्ड आर 

१ ० ३ ० ० ० 0 ० ० ० ० 0 4 

4.  स=ुईन्द्र्र्नयर 
रा.प.प्र. नेपाल 

ईन्द्र्र्नयररङ्ग 
र्सर्भल/र्नरल १ ० ० ० ० १ 0 ० ० ० ० 0 2 

5.  
आयोर्ना र्निेर्क 

रा.प.प्र. 
जर्क्षा जर्क्षा 

प्रर्ासन 
० ० ० १ ० ० 0 ० ० ० ० 0 1 

6.  र्निेर्क ११औ ँतह स्वास््य हे.ई. ० ० ० ० १ ० 0 ० ० ० 0 0 1 

7.  आयोर्ना प्रर्खु रा.प.प्र. प्रर्ासन सा. प्रर्ासन ० ० ० ० ० ० 1 ० ० ० ० 0 1 

8.  
आयोर्ना 
उपर्निेर्क 

रा.प.दि. 
ईजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल/ष्ट्रव 

एण्ड आर. 
० ० ० १ ० ० 0 ० ० ० ० 0 1 

9.  
र्न 
स्वा.प्र.(उपसजचवस्तर) 

९ओाँ तह 
स्वास््य हे.ई. 

० ० ० ० १ ० 0 ० ० ० ० 0 1 

10.  उपसजचव रा.प.दि. प्रर्ासन सा.प्रर्ासन ७ ० ० ० ० ० 1 ० ० ० 30 0 38 

11.  
उपसजचव 

रा.प.दि. 
ने.प्र./न.ेई. सा.प्र./र्सभल 

र्नरल 
० २२ ० ० ० ० 0 ० ० ० ० 0 22 

12.  उपसजचव रा.प.दि. नेपाल रार्श्व १ ० ० ० ० ० 0 ० ० ० ० 0 1 
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क्र.सं. पि नार् शे्रणी सेवा सरू्ह/उपसरू्ह 
प्रार्िकरणको 

केन्द्रीय 
िरबन्द्िी 

रा प ुप्रा 
जर्ल्ला 
सर्न्द्वय 
सर्र्र्तको 
सजचवालय 
िरबन्द्िी 

केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईको िरबन्द्िी जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईको िरबन्द्िी 

र्म्र्ा र्हरी 
ष्ट्रवकास 
र्न्द्त्रालय 

जर्क्षा 
र्न्द्त्रालय 

स्वास््य 
र्न्द्त्रालय 

संघीय 
र्ार्र्ला 
तथा 

स्थानीय 
प्रर्ासन 
र्न्द्त्रालय 

संस्कृर्त, 
पयिटन 
तथा 

नागररक 
उड्डयन 
र्न्द्त्रालय 

र्हरी 
ष्ट्रवकास 
र्न्द्त्रालय 

जर्क्षा 
र्न्द्त्रालय 

स्वा 
स्वास््य 
र्न्द्त्रालय 

संघीय 
र्ार्र्ला 
तथा 

स्थानीय 
प्रर्ासन 
र्न्द्त्रालय 

संस्कृर्त, 
पयिटन 
तथा 

नागररक 
उड्डयन 
र्न्द्त्रालय 

प्रर्ासन प्रर्ासन 

13.  
उपसजचव 

रा.प.दि. 
नेपाल 
प्रर्ासन 

लेखा 
१ ० १ ० ० ० 0 ० ० ० ० 0 2 

14.  उपसजचव रा.प.दि. नेपाल न्द्याय कानून २ ० ० ० ० ० 0 ० ० ० ० 0 2 

15.  उपसजचव रा.प.दि. जर्क्षा परुातत्व १ ० ० ० ० ० 0 ० ० ० ० 8 9 

16.  
उपसजचव 

रा.प.दि. 
जर्क्षा जर्क्षा 

प्रर्ासन 
० ० ० २ ० ० 0 ० 14 ० ० 0 16 

17.  
र्स.र्ड.ई. 

रा.प.दि. 
नेपाल 
ईजन्द्र्र्नयररङ्ग 

र्सर्भल 
र्नरल 

२ ० ० ० ० ३ 0 ० ० ० 30 0 35 

18.  
र्स.र्ड.ई. 

रा.प.दि. 
ईजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल 

स्िरचरल ० ० ० ० १ ० 0 ० ० ० ० 0 1 

19.  
र्स.र्ड.ई. 

रा.प.दि. 
नेपाल 
ईजन्द्र्र्नयररङ्ग 

र्सर्भल ष्ट्रव 
एण्ड आर 

२ ० ४ ० २ ० 0 २० ० ० ० 0 28 

20.  
प्रर्खु त्याङ्क 
अर्िकृत 

रा.प.दि. 
आ.यो. तथा 
त्याङ्क 

त्याङ्क 
१ ० ० ० ० ० 0 ० ० ० ० 0 1 

21.  
प्रर्खु नापी अर्िकृत रा.प.दि. नेपाल 

ईजन्द्र्र्नयररङ्ग 
सभे 

१ ० ० ० ० ० 0 ० ० ० ० 0 1 

22.  
र्नस्वास््य अर्िकृत ७ वा ८ 

तह 
स्वास््य हे.ई. 

० ० ० ० १ ० 0 ० ० ० ० 0 1 

23.  र्ाखा अर्िकृत रा.प.त.ृ जर्क्षा र्नरीक्षण ० ० ० २ ० ० 0 ० १४ ० ० 0 16 

24.  र्ाखा अर्िकृत रा.प.त.ृ प्रर्ासन सा.प्रर्ासन ११ २२ १ १ ० १ 1 0 ० ० 0 0 37 

25.  कानून अर्िकृत रा.प.त.ृ नेपाल न्द्याय कानून २ ० ० ० ० ० 0 ० ० ० ० 0 2 
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क्र.सं. पि नार् शे्रणी सेवा सरू्ह/उपसरू्ह 
प्रार्िकरणको 

केन्द्रीय 
िरबन्द्िी 

रा प ुप्रा 
जर्ल्ला 
सर्न्द्वय 
सर्र्र्तको 
सजचवालय 
िरबन्द्िी 

केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईको िरबन्द्िी जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईको िरबन्द्िी 

र्म्र्ा र्हरी 
ष्ट्रवकास 
र्न्द्त्रालय 

जर्क्षा 
र्न्द्त्रालय 

स्वास््य 
र्न्द्त्रालय 

संघीय 
र्ार्र्ला 
तथा 

स्थानीय 
प्रर्ासन 
र्न्द्त्रालय 

संस्कृर्त, 
पयिटन 
तथा 

नागररक 
उड्डयन 
र्न्द्त्रालय 

र्हरी 
ष्ट्रवकास 
र्न्द्त्रालय 

जर्क्षा 
र्न्द्त्रालय 

स्वा 
स्वास््य 
र्न्द्त्रालय 

संघीय 
र्ार्र्ला 
तथा 

स्थानीय 
प्रर्ासन 
र्न्द्त्रालय 

संस्कृर्त, 
पयिटन 
तथा 

नागररक 
उड्डयन 
र्न्द्त्रालय 

26.  
त्याङ्क अर्िकृत रा.प.त.ृ आ.यो. तथा 

त्याङ्क 
त्याङ्क 

१ ० ० ० ० ० 0 ० ० ० ० 0 1 

27.  सर्ार् र्ास्त्री रा.प.त.ृ ष्ट्रवष्ट्रवि ष्ट्रवष्ट्रवि ० ० ० ० ० १ 0 ० ० ० ० 0 1 

28.  वातावरण ष्ट्रवज्ञ रा.प.त.ृ ष्ट्रवष्ट्रवि ष्ट्रवष्ट्रवि 0 0 0 0 0 १ 0 0 0 0 0 0 1 

29.  अथिर्ास्त्री रा.प.त.ृ ष्ट्रवष्ट्रवि ष्ट्रवष्ट्रवि १ ० ० ० ० ० 0 ० ० ० ० 0 1 

30.  परुातत्व अर्िकृत रा.प.त.ृ जर्क्षा परुातत्व १ ० ० ० ० ० 0 ० ० ० ० 22 23 

31.  लेखा अर्िकृत रा.प.त.ृ प्रर्ासन लेखा  १ ० 2 १ १ २ 0 14 ० ० 0 0 21 

32.  नापी अर्िकृत रा.प.त.ृ ईजन्द्र्र्नयररङ्ग सभे २ ० ० ० ० १ 0 ० ० ० ० 0 3 

33.  ईजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ ईजन्द्र्र्नयररङ्ग जर्योलोर्ी १ ० ० ० ० ० 0 ० ० ० ० 0 1 

34.  
इजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ ईजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल/ष्ट्रव 

एण्ड आर. 
२ ० २२ ८ ० ० 0 १३८3 31 ० ० 17 1463 

35.  
इजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ ईजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल 

र्नरल 
७ ३१ ० ० ३ 13 2 ० ० ० 102 9 167 

36.  इजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ ईजन्द्र्र्नयररङ्ग इलेजरिकल ० ० ३ ० १ ० 0 ० ० ० ० 1 5 

37.  
इजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ ईजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल 

स्िरचरल 
० 0 ० ० ० ० 0 ० ० ० ० 2 2 

38.  इजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ ईजन्द्र्र्नयररङ्ग स्यार्नटरी ० ० ० ० १ ० 0 ० ० ० ० 0 1 

39.  इजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ ईजन्द्र्र्नयररङ्ग आष्ट्रकि टेरट 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 

40.  स्िरचरल इजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ ईजन्द्र्र्नयररङ्ग  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

41.  कम््यटुर ईजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ ष्ट्रवष्ट्रवि ष्ट्रवष्ट्रवि १ ० ० ० ० ० 0 ० ० ० ० 0 1 

42.  
सहायक कृष्ट्रष 
ष्ट्रवकास अर्िकृत 

रा.प.त.ृ कृष्ट्रष  
० २२ ० ० ० ० 0 ० ० ० ० 0 22 
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क्र.सं. पि नार् शे्रणी सेवा सरू्ह/उपसरू्ह 
प्रार्िकरणको 

केन्द्रीय 
िरबन्द्िी 

रा प ुप्रा 
जर्ल्ला 
सर्न्द्वय 
सर्र्र्तको 
सजचवालय 
िरबन्द्िी 

केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईको िरबन्द्िी जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईको िरबन्द्िी 

र्म्र्ा र्हरी 
ष्ट्रवकास 
र्न्द्त्रालय 

जर्क्षा 
र्न्द्त्रालय 

स्वास््य 
र्न्द्त्रालय 

संघीय 
र्ार्र्ला 
तथा 

स्थानीय 
प्रर्ासन 
र्न्द्त्रालय 

संस्कृर्त, 
पयिटन 
तथा 

नागररक 
उड्डयन 
र्न्द्त्रालय 

र्हरी 
ष्ट्रवकास 
र्न्द्त्रालय 

जर्क्षा 
र्न्द्त्रालय 

स्वा 
स्वास््य 
र्न्द्त्रालय 

संघीय 
र्ार्र्ला 
तथा 

स्थानीय 
प्रर्ासन 
र्न्द्त्रालय 

संस्कृर्त, 
पयिटन 
तथा 

नागररक 
उड्डयन 
र्न्द्त्रालय 

43.  
ना.स.ु 

रा.प.अनं.प्र. 
जर्क्षा जर्क्षा 

प्रर्ासन 
० ० ० २ ० ० 0 ० 0 ० ० 0 2 

44.  ना.स.ु रा.प.अनं.प्र. प्रर्ासन प्रर्ासन ८ २२ ३ ० ० ४ 0 20 ० ० 2 0 59 

45.  ना.स.ु रा.प.अनं.प्र. न्द्याय कानून १ ० ० ० ० ० 0 ० ० ० ० 0 1 

46.  प्रा.स. रा.प.अनं.प्र. प्रर्ासन र्नरीक्षण ० ० ० ३ ० ० 0 ० १४ ० ० 0 17 

47.  प्राष्ट्रवर्िक सहायक रा.प.अनं.प्र. जर्क्षा परुातत्व ० ० ० ० ० ० 0 ० ० ० ० 5 5 

48.  प्राष्ट्रवर्िक सहायक रा.प.अनं.प्र. कृष्ट्रष भेटररनरी ० २२ ० ० ० ० 0 ० ० ० ० 0 22 

49.  कम््यटुर अपरेटर रा.प.अनं.प्र. ष्ट्रवष्ट्रवि  २८ २२ ६ ३ १ 13 2 २० 14 ० 60 10 179 

50.  
सब इजन्द्र्र्नयर रा.प.अनं.प्र. इजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल/ष्ट्रव 

एण्ड आर 
० ० ६ ८ ० ० 0 ८४५ ३०५ ० ० 0 1164 

51.  
सब इजन्द्र्र्नयर रा.प.अनं.प्र. इजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल 

आष्ट्रकि टेरट 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

52.  
सब इजन्द्र्र्नयर रा.प.अनं.प्र. इजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल 

र्नरल 
० २२ ० ० १ ३ 2 ० ० ० 111 26 165 

53.  लेखा पाल रा.प.अनं.प्र. प्रर्ासन प्रर्ासन ३ २२ १ २ ० ३ 0 6 14 ० 47 0 98 

54.  सभेक्षक रा.प.अनं.प्र. ईजन्द्र्र्नयररङ्ग सभे ३ ० ० ० ० १ 0 ० ० ० ० 0 4 

55.  
त्याङ्क सहायक रा.प.अनं.प्र. आ.यो. तथा 

त्याङ्क 
त्याङ्क 

१ ० ० २ ० ० 0 ० ० ० ० 0 3 

56.  सार्ाजर्क पररचालक रा.प.अनं.प्र. ष्ट्रवष्ट्रवि ष्ट्रवष्ट्रवि ० ० ० ० ० ० 0 ० ० ० 12 0 12 

57.  खररिार रा.प.अनं.दि. प्रर्ासन प्रर्ासन ० ० ० ० ० ३ 0 ० ० ० 21 0 24 

58.  
अ.स.ईजन्द्र्. रा.प.अनं.दि. इजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल/ष्ट्रव 

एण्ड आर 
० ० ० ० ० ० 0 ८४५ ० ० ० 0 845 
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क्र.सं. पि नार् शे्रणी सेवा सरू्ह/उपसरू्ह 
प्रार्िकरणको 

केन्द्रीय 
िरबन्द्िी 

रा प ुप्रा 
जर्ल्ला 
सर्न्द्वय 
सर्र्र्तको 
सजचवालय 
िरबन्द्िी 

केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईको िरबन्द्िी जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईको िरबन्द्िी 

र्म्र्ा र्हरी 
ष्ट्रवकास 
र्न्द्त्रालय 

जर्क्षा 
र्न्द्त्रालय 

स्वास््य 
र्न्द्त्रालय 

संघीय 
र्ार्र्ला 
तथा 

स्थानीय 
प्रर्ासन 
र्न्द्त्रालय 

संस्कृर्त, 
पयिटन 
तथा 

नागररक 
उड्डयन 
र्न्द्त्रालय 

र्हरी 
ष्ट्रवकास 
र्न्द्त्रालय 

जर्क्षा 
र्न्द्त्रालय 

स्वा 
स्वास््य 
र्न्द्त्रालय 

संघीय 
र्ार्र्ला 
तथा 

स्थानीय 
प्रर्ासन 
र्न्द्त्रालय 

संस्कृर्त, 
पयिटन 
तथा 

नागररक 
उड्डयन 
र्न्द्त्रालय 

59.  
ह.स.चा. शे्रणी 

ष्ट्रवष्ट्रहन 

ईजन्द्र्र्नयररङ्ग रे्.र्नरल 
24 २२ ५ ४ १ 10 0 १४ 14 ० 3 5 102 

60.  
का.स. शे्रणी 

ष्ट्रवष्ट्रहन 

प्रर्ासन प्रर्ासन 
29 ४४ ६ ४ १ १५ 2 २० 14 ० ६7 13 215 

र्म्र्ा 151 273 63 44 16 75 11 3187 434 0 485 131 4870 
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२. संगठन पनुरावलोकन र पनुसंरचनाको आवश्यकता 
 

र्नम्न कारणहरुले राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको ष्ट्रवद्यर्ान संगठन संरचना तथा िरबन्द्िी 
पनुरावलोकन गरीन ुआवश्यक भएको छ :  
 

१. र्लुकु संघीय राज्य प्रणालीर्ा रुपान्द्तररत भएको कारण भकूम्पबाट क्षर्तग्रस्त संरचनाहरुको 
पनुस्थािपना र पनुर्निर्ािणका लार्ग गठन भएको प्रार्िकरण र यस अन्द्तगितका संरचनाहरुर्ा 
पररवतिन गरीन ुर्रुरी भएको छ । पनुर्निर्ािणका लार्ग ष्ट्रवर्भन्न र्न्द्त्रालयहरु अन्द्तगित रही 
कायािन्द्वयनको कार् गिै आएका केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन ईकाईहरु सम्बि 
र्न्द्त्रालयहरु नै ष्ट्रवघटन भएका वा अन्द्य र्न्द्त्रालयहरुसंग र्ोर्डन पगेुका हुंिा केही केन्द्रीय 
ईकाईहरुको पनुसंरचना गनुि पने अवस्था शृ्रर्ना भएको छ । त्यसै गरी ष्ट्रयनै केन्द्रीय 
ईकाईहरुको र्ातहतर्ा रहेर जर्ल्लाका भकूम्प पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी कायिक्रर्हरु संचालन गने 
र्नकायहरु सरे्त केन्द्रीय ईकाईको अवस्था अनसुार पनु व्यजस्थत गरीन ुपने भएकोले, 

 

२. नयां संवैिार्नक व्यवस्था अनसुार संघीय र्न्द्त्रालयका जर्ल्लाजस्थत कायािलयहरुको अजस्तत्व 
सर्ाप्त भएको छ र प्रिेर् र्न्द्त्रालयहरु पूणिरुपर्ा ष्ट्रक्रयार्ील भए पश्चात जर्ल्लार्ा कुनै त्यस्ता 
संरचनाहरु रहने नरहने यकीन भईसकेको छैन । साथै सेवा प्रवाह वा स्थानीय ष्ट्रवकास 
र्नर्ािणका कायिहरु अर्िकांर्तः स्थानीय सरकार र्ातहत र्ाने भएकोले जर्ल्लार्ा संघीय 
र्न्द्त्रालयका  कायािलयहरु रहने छैनन ् । तसथि पष्ट्रहलेका जर्ल्ला जस्थत कायािलयहरुबाट 
सर्न्द्वय वा नेततृ्व गरीिै आएका कर्तपय  जर्ल्लास्तरीय आयोर्ना कायािन्द्वयन ईकाईहरुको 
नेततृ्व वा सर्न्द्वय गने कायिर्ा पररवतिन गरीन ुआवश्यक भएकोले, 

 

३. भकूम्प पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी आयोर्नाहरुको कायािन्द्वयन र्लुतः सम्बजन्द्ित र्न्द्त्रालयको 
अिीनर्ा रहेका केन्द्रीय वा जर्ल्लास्तरीय आयोर्ना कायािन्द्वयन ईकाईहरुबाट हनुे गरेको छ 
। त्यस्ता ईकाईहरुर्ा आवश्यक स्थायी कर्िचारीहरु सम्बजन्द्ित र्न्द्त्रालय वा सेवा सरू्हबाट 
पररचार्लत हनु,े सरुवा, बढुवा र्स्तो कर्िचारी प्रर्ासन सम्बन्द्िी कार् र्तनै र्नकायबाट हनुे तर 
बरे्ट तथा कायिक्रर् एवं अनगुर्न रू्ल्यांकनको कार् भने राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणबाट 
हनुे भएकोले एक भन्द्िा बढी र्नकाय प्रर्त जर्म्रे्वार हनु ुपने भै कायि सम्पािनर्ा व्यविान 
आउने गरेको गनुासो सरे्त रहेको छ । तसथि कायि सम्पािन र्छटो छररतो बनाउन एकल 
र्नकायको Chain of Command कायर् गनि पनुर्नर्ािणको लार्ग जर्म्रे्वार र्नकाय राष्ट्रिय 
पनुर्नर्ािण प्रार्िकरणबाटै कायिसम्पािन रू्ल्यांकन गने, उत्प्ररेरत, परुष्कृत वा िजण्डत गने 
व्यवस्था र्र्लाउन ुआवश्यक भएकोले, 

 

४. भकूम्पबाट क्षर्तग्रस्त संरचना पनुर्निर्ािणको कार् सम्पन्न गनि अझै केही बषि लाग्ने अवस्था छ 
। हालसम्र् गररएको पनुर्नर्ािणको कायिबाट प्राप्त अनभुव सरे्तका आिारर्ा केन्द्रीय तथा 
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जर्ल्लास्तरका कायािन्द्वन इकाई तथा र्तनीहरुको कायिक्षेत्र सरे्त पनुरावलोकन गरी पनुर्निर्ािण 
कायिलाई अझ गर्त दिन आवश्यक भएको छ, 

 

५. खासगरी क्षर्तग्रस्त अस्पत्ताल तथा स्वास््य संस्थाहरुको पनुर्निर्ािणको कार्ले गर्त र्लन 
सष्ट्रकरहेको छैन । स्वास््य क्षेत्रका भौर्तक संरचनाहरु पनुर्निर्ािणको कायािन्द्वयन तथा 
सर्न्द्वयका लार्ग हालसम्र् जर्ल्लास्तरर्ा कुनै संरचना स्थाष्ट्रपत भएका छैनन ् । अतः 
जर्ल्लार्ा क्षर्तग्रस्त स्वास््य संस्थाहरुको पनुर्निर्ािण योर्ना कायािन्द्वयनका लार्ग जर्म्रे्वार 
र्नकाय तोष्ट्रकन ुआवश्यक भएकोले ।  
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३. संगठन पनुसंरचना गिाि हनु ेप्रर्खु पररवतिनहरु र प्रस्ताष्ट्रवत संगठन संरचना 
 

१. हाल सम्बजन्द्ित र्न्द्त्रालय र्ातहत रही राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण सरे्तको िोहोरो 
आिेर् अन्द्तगित कार् गरीरहेका जर्क्षा, स्वास््य र सहरी ष्ट्रवकास अन्द्तगितका केन्द्रीय 
आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईहरु तथा अन्द्तगितका जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन 
इकाईहरुलाई राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको छातार्भत्र ल्याइने । सम्बजन्द्ित 
र्न्द्त्रालयबाट र्नर्जि र प्राष्ट्रवर्िक सरसल्लाह प्रिान गरी पनुर्निर्ािणको कायिर्ा सहयोग 
परु् याइने, पष्ट्रहलेको संघीय र्ार्र्ला तथा स्थानीय ष्ट्रवकास र्न्द्त्रालय अन्द्तगितको केन्द्रीय 
आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई अन्द्य केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई झै राष्ट्रिय 
पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण अन्द्तगित राख्न,े 
 

२. जर्ल्लाजस्थत राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणका सजचवालय र पष्ट्रहले रहेका संघीय र्ार्र्ला 
तथा स्थानीय ष्ट्रवकास र्न्द्त्रालय अन्द्तगितको जर्ल्ला कायािन्द्वयन इकाईहरु एकीकृत गरी 
जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई (अनिुान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूवाििार) को 
रुपर्ा पररणत गरी पष्ट्रहले िबैु र्नकायहरुले गरीआएका कार्हरु सचुारु गराउने, 
 

३. स्वास््य संस्था सम्बन्द्िी पनुर्निर्ािणको कायि भवन पनुर्निर्ािण गने आयोर्ना कायािन्द्वयन 
इकाईबाटै सम्पािन गने र स्वास््यको छुटै्ट कायािन्द्वयन इकाई नराख्न,े 

 

४. पयिटन र्न्द्त्रालय अन्द्तगित रहेका केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई आवश्यक 
निेजखएकोले नराख्न े। परुाताजत्वक सम्पिाको पनुर्निर्ािण कायि परुातत्व ष्ट्रवभागबाटै गरी 
आएकोले अजख्तयारी लगायतका कायिहरु पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणबाट प्रिान गरी यथावत 
कार् गराउने, 
 

५. कायिबोझका आिारर्ा अब र्नम्न प्रकारका जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईहरु रहने: 
जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई (अनिुान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूवाििार) -३१ जर्ल्लार्ा 
जर्क्षा   -२० जर्ल्लार्ा 
भवन -२३ जर्ल्लार्ा 

६. जर्क्षा तथा आवास सम्बन्द्िी पनुर्निर्ािणको कायिबोझ कर् भएका जर्ल्लाहरुर्ा अलग 
अलग इकाई आवश्यक नपने भएकाले तत ् तत ् कार् गनि अनिुान व्यवस्थापन तथा 
स्थानीय पूवाििार जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईर्ा एक र्ाखाको रुपर्ा र्ात्र राख्न,े 

 

७. भकूम्पबाट क्षर्तग्रस्त र्नम्नानसुारका पनुर्निर्ािण कायि हाल कायािन्द्वयन गिै आएका 
सम्बजन्द्ित र्नकायहरुबाट यथावत रुपरै् गरीनेM 
क. परुाताजत्वक सम्पिाको पनुर्निर्ािणको कायि परुातत्व ष्ट्रवभागबाट यथावत ्रुपर्ा सम्पािन 

हनुे,  
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ख. सरुक्षा सम्बन्द्िी भवन पनुर्निर्ािणको कायि हाल कायािन्द्वयन भइरहे अनरुुप नै 
सम्बजन्द्ित सरुक्षा र्नकायबाट गने, 

ग. ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयका क्षर्तग्रस्त संरचनाहरुको र्नर्ािण कायि ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय अनिुान 
आयोगबाट गने, 

घ. भसू्खलन रोकथार् तथा र्लािार सम्बन्द्िी पनुर्निर्ािण/पनुस्थािपना कायि भ ू तथा 
र्लािार संरक्षण ष्ट्रवभागबाट गने, 

ङ. पर्पुर्त क्षेत्रको पनुर्निर्ािण कायि पर्पुर्त क्षेत्र ष्ट्रवकास कोष र्ाफि त गने, 

च. निी र्नयन्द्त्रणसाँग सम्बजन्द्ित पनुर्निर्ािण/पनुस्थािपना कायि र्ल उत्पन्न प्रकोप र्नयन्द्त्रण 
ष्ट्रवभाग र्ाफि त गने, 

छ. िरहरा, रानी पोखरी, र्संहिरबार भवन र्स्ता सााँस्कृर्तक सम्पिाको पनुर्निर्ािण कायि 
प्रार्िकरणले गिै आएको साष्ट्रवकको नीर्त अनसुार नै गने । 

 

८. रु. एक अबि भन्द्िा बढी लागतका ठूला संरचनाहरुको पनुर्निर्ािण अलग्गै पररयोर्नाको 
रुपर्ा कायािन्द्वयनर्ा लैर्ाने । 
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राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण 
प्रस्ताष्ट्रवत संगठन संरचना  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईहरु (३) 
१. अनिुान व्यव्थापन तथा स्थानीय पूवििार- 

आयोर्ना प्रर्खु रा.प.प्र-१ र्सर्भल र्नरल 

२. भवन- स.ुई. रा.प.प्र-१ 

३. जर्क्षा- आयोर्ना र्निेर्क रा.प.प्र-१ जर्क्षा 
प्रर्ासन 

 

 

नीर्त, अनगुर्न, 
रू्ल्याङ्कन तथा सर्न्द्वय 

र्हार्ाखा 
सहसजचव (प्रर्ासन–१) 

सम्पिा संरक्षण, साविर्र्नक 
भवन, तथा पूवाििार 

र्हार्ाखा  
स.ुई.रा.प.प्र-१ ष्ट्रव आर 

आवास, वस्ती ष्ट्रवकास  तथा 
स्थानीय पूवाििार र्हार्ाखा 
स.ुई रा.प.प्र-१ र्सर्भल 

र्नरल 

र्नर्जि व्यवस्थापन 
र्हार्ाखा 

सहसजचव (प्रर्ासन–१) 

प्रर्खु कायािकारी अर्िकृतको सजचवालय 

र्नजर् सजचव(रा.प.दि सा.प्र)-१, र्ा.अ.-/f=k= t[=)सा.प्र_-१'  

Gff=;'=-/f=k=cg+=k|_ ! 

 
सजचव 

ljifout sfo{ ;d'x–# 
 

ljifout sfo{ ;d'x–$ 
 

पनुरावेिन सर्र्र्त 

p=;=-/f=k=l4=sfg"g_–! 

sf=c=/f=k= t[= sfg'g – ! 

 

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण परार्र्िपररषद् र्निेर्क सर्र्र्त 

कायिकारी सर्र्र्त 

प्रर्खु कायिकारी अर्िकृत ष्ट्रवकास सहायता सर्न्द्वय तथा सहर्ीकरण सर्र्र्त 
ष्ट्रवरे्षज्ञ सरू्ह 

ljifout sfo{ ;d'x–@ 
 

ljifout sfo{ ;d'x–! 

योर्ना तथा 
बरे्टव्यवस्थापन र्हार्ाखा 
सहसजचव (प्रर्ासन–१) 

u}/;/sf/L ;+:yf 

;dGjo zfvf  

p=;= -/f=k= l4=;f=k|=_! 

Zffc-/f=k=t[=;f=k|_! 

j}b]lzs ;xfotf 

;dGjo zfvf  

p=;-/f=k= l4=/fhZj_ –! 

Zff=c=-/f=k=t[=;f=k|_–! 

Zff=c=-/f=k=t[=;f=k|, 

/fhZj_–! 

 

 

of]hgf zfvf 

p=;=-/f=k= l4=;f=k|_! 

Zff=c=-/f=k=t[=;f=k|_– ! 

Gff=;'=-/f=k=cg+=k|_–! 

sd{rf/L k|zf;g 

zfvf  

p=;-/f=k= l4=;f=k|_–! 

Zff=c=-/f=k=t[=;f=k|_– @ 

Gff=;'=-/f=k=cg+=k|_–#  

cfly{s k|zf;g zfvf  

 

p=;=-/f=k= l4=n]vf_  –! 

n]=c=-/f=k=t[=n]vf_– ! 

n]vfkfn-/f=k=cg+=k|_–@ 

sfg"g zfvf 

p=;=-/f=k=l4=sfg"g_–! 

sf=c=-/f=k= t[sfg"g_–

! 

gf=;'. sfg"g-

/f=k=cg+=k|_–!  

u'gf;f] Joj:yfkg 

tyf ;dGjo zfvf 
 

p=;= -/f=k= l4=;f=k|_–! 

Zff=c=--/f=k=t[=;f=k|_–

!O{=l;len-/f=k= t[_ – ! 

Gff=;'=-/f=k=cg+=k|_ ! 

 

gLlt tyf cg'udg 

zfvf 

p=;= -/f=k= l4=;f=k|_–! 

zf=c=-/f=k=t[=;f=k|_–! 

cy{zf:qL =-/f=k=t[=_–! 

Gff=;'=-/f=k=cg+=k|_ ! 

;"rgf Joj:yfkg 

zfvf 

p=;=tYof+s -/f=k=l4_–! 

t= c=-/f=k= t[=tYof+s_–! 

s=O{ =-/f=k=t[=ljljw_–! 

t=;=-/f=k=cg+=k|_–! 

 

 

cfo cfh{gk|j¢||{g 

zfvf  

p=;= -/f=k= l4=k|_  –! 

zf=c=-/f=k=t[=k|_– ! 

gf=;'=-/f=k=cg+=k|_–! 

;fj{hlgs ejg zfvf 

l;=l8=O{ lj=cf/-/f=k=l4_–! 

O{=l;len-/f=k= t[_ – ! 

O{=/f=k=t[ lj=cf/=– ! 

ef}lts k"jf{wf/ 

zfvf 

l;=l8=O{=l;len -

/f=k=l4_–! 

O{=l;len /f=k=t[–@ 

;+kbf ;+/If0f zfvf 

k| k'/ftTj clws[t        

-/f=k=l4_– ! 

k'/ftTj clws[t-/f=k= 

t[_ –! 

O{=l;len /f=k=t[–! 

 

पनुर्निर्ािणर्ा संगल्न हनु े
अन्द्य र्नकायहरु 

cfjf; zfvf 

l;=l8=O{ lj=cf/-/f=k=lå_ ! 

O{= l;len-/f=k= t[_ – ! 

O{= lj cf/ -/f=k= t[_– ! 

Zff=c=-/f=k=t[=;f=k|_–! 

j:tL ljsf; tyf 

:yfgLo k"jf{wf/ 

zfvf 

l;=l8=O{ l;len-

/f=k=lå_ – ! 

O{=l;len-/f=k= t[_ – ! 

hUuf Joj:yfkg tyf 

ef}ule{s cWoog zfvf 

k|= gf= c=-/f=k=lå_ – ! 

O{ lhof] -/f=k= t[_– @ 

gfkL clws[t-/f=k= t[_–@ 

;j]{Ifs -/f=k=cg+=k|_–# 
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राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको प्रस्ताष्ट्रवत िरबन्द्िी संरचना 
 

l;=g= kb gfd >]0fL ;]jf ;d"x÷ pk;d"x 

df}h'bf b/aGbL k|:tfljt b/aGbL 

s]Gb|Lo 

b/jGbL 

lhNnf txsf] 

b/jGbL 

hDdf yk 36 hDdf 

b/aGbL 

1.  ;lrj ljlzi6 
g]kfn 

OlGhlgol/ª 
OlGhlgol/ª 1 0 1 0 0 1 

2.  ;x ;lrj /f=k=k|yd g]kfn k|zf;g k|zf;g 3 0 3 0 0 3 

3.  ;'=OlGhlgo/ /f=k=k|yd 
g]kfn 

OlGhlgol/ª 

l;len÷lj P08 

cf/ 
1 0 1 0 0 1 

4.  ;'=OlGhlgo/ /f=k=k|yd 
g]kfn 

OlGhlgol/ª 
l;len ÷hg/n 1 0 1 0 0 1 

5.  pk ;lrj /f=k=l4 g]kfn k|zf;g ;fdfGo k|zf;g 7 0 7 0 0 7 

6.  pk ;lrj /f=k=l4 g]. k|/g].O{ 
;f. k|./ l;len 

hg/n 
0 22 22 0 22 0 

7.  pk ;lrj /f=k=l4 g]kfn k|zf;g /fhZj k|zf;g 1 0 1 0 0 1 
8.  pk ;lrj /f=k=l4 g]kfn k|zf;g n]vf 1 0 1 0 0 1 
9.  pk ;lrj /f=k=l4 g]kfn Gofo sfg"g 2 0 2 0 0 2 

10.  l;=l8=O{= /f=k=l4 
g]kfn 

OlGhlgol/ª 
l;len hg/n 2 0 2 0 0 2 

11.  l;=l8=O{= /f=k=l4 
g]kfn 

OlGhlgol/ª 

l;len lj P08 

cf/ 
2 0 2 0 0 2 

12.  k|d'v k'/ftTj 

clws[t 
/f=k=l4 g]kfn lzIff k'/ftTj 1 0 1 0 0 1 

13.  k|d'v tYof+s 

clws[t 
/f=k=l4 

/f=of]=tyf 

tYof+s 
tYof+s 1 0 1 0 0 1 

14.  k|d'v gfkL 

clws[t 
/f=k=l4 

g]kfn 

OlGhlgol/ª 
;e]{ 1 0 1 0 0 1 

15.  zfvf clws[t /f=k=t[lto g]kfn k|zf;g ;fdfGo k|zf;g 11 22 33 0 22 11 
16.  zfvf clws[t /f=k=t[lto g]kfn k|zf;g n]vf 1 0 1 0 0 1 
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l;=g= kb gfd >]0fL ;]jf ;d"x÷ pk;d"x 

df}h'bf b/aGbL k|:tfljt b/aGbL 

s]Gb|Lo 

b/jGbL 

lhNnf txsf] 

b/jGbL 

hDdf yk 36 hDdf 

b/aGbL 

17.  zfvf clws[t /f=k=t[lto g]kfn k|zf;g /fhZj 0 0 0 1 0 1 
18.  zfvf clws[t /f=k=t[lto g]kfn Gofo sfg"g 2 0 2 0 0 2 

19.  tYof+s clws[t /f=k=t[lto 
cf=of]=tyf 

tYof+s 
tYof+s 1 0 1 0 0 1 

20.  cy{zf:qL /f=k=t[lto ljljw ljljw 1 0 1 0 0 1 

21.  gfkL clws[t /f=k=t[lto 
g]kfn 

OlGhlgol/ª 
;e]{ 2 0 2 0 0 2 

22.  OlGhlgo/ /f=k=t[lto 
g]kfn 

OlGhlgol/ª 
l;len hg/n 7 31 38 0 31 7 

23.  OlGhlgo/ /f=k=t[lto 
g]kfn 

OlGhlgol/ª 

l;len lj P08 

cf/ 
2 0 2 0 0 2 

24.  OlGhlgo/ /f=k=t[lto 
g]kfn 

OlGhlgol/ª 
lhof]nf]hL 1 0 1 0 0 1 

25.  k'/ftTj clws[t /f=k=t[lto g]kfn lzIff k'/ftTj 1 0 1 0 0 1 

26.  sDKo'6/ 

OlGhlgo/ 
/f=k=t[lto g]kfn ljljw ljljw 1 0 1 0 0 1 

27.  ;xfos s[lif 

lj=c= 
/f=k=t[lto g]kfn s[lif  0 22 22 0 22 0 

28.  gf=;'= 
/f=k=cg+ -

k|yd_ 
g]kfn k|zf;g ;fdfGo k|zf;g 8 22 30 0 22 8 

29.  n]vfkfn 
/f=k=cg+ -

k|yd_ 
g]kfn k|zf;g n]vf 3 22 25 0 23 2 

30.  gf=;'= 
/f=k=cg+ -

k|yd_ 
g]kfn Gofo sfg"g 1 0 1 0 0 1 

31.  ;e]{Ifs 
/f=k=cg+ -

k|yd_ 

g]kfn 

OlGhlgol/ª 
;e]{ 3 0 3 0 0 3 

32.  tYof+s ;xfos 
/f=k=cg+ -

k|yd_ 

/f=of] tyf 

tyof+s 
tYof+s 1 0 1 0 0 1 

33.  ;j–OlGhlgo/ 
/f=k=cg+ -

k|yd_ 

g]kfn 

OlGhlgol/ª 
l;len hg/n 0 22 22 0 22 0 
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l;=g= kb gfd >]0fL ;]jf ;d"x÷ pk;d"x 

df}h'bf b/aGbL k|:tfljt b/aGbL 

s]Gb|Lo 

b/jGbL 

lhNnf txsf] 

b/jGbL 

hDdf yk 36 hDdf 

b/aGbL 

34.  sDKo'6/ ck/]6/ 
/f=k=cg+ -

k|yd_ 
ljljw ljljw 28 22 50 0 22 28 

35.  k|fljlws ;xfos 
/f=k=cg+ -

k|yd_ 
g]kfn s[lif e]6l/g/L 0 22 22 0 22 0 

36.  xn'sf ;jf/L 

rfns 
>]0fL ljlxg   24 22 46 0 22 24 

37.  sfof{no ;xof]uL >]0fL ljlxg   29 44 73 0 44 29 
hDdf 151 273 424 1 274   151 
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राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको कायि ष्ट्रववरण 

1. भकूम्पबाट भएको क्षर्तको यकीन गने, गराउने,  
2. भकूम्पबाट प्रभाष्ट्रवत क्षेत्र तोरनको लार्ग नेपाल सरकारसर्क्ष र्सफाररर् गने,  

3. पनुर्निर्ािणको प्राथर्र्कता र्निािरण गने,   

4. पनुर्निर्ािणको लार्ग आवश्यक नीर्त, योर्ना, बर्टे तथा कायि तार्लका सष्ट्रहतको कायिक्रर् 
स्वीकृत गने,  

5. पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी आयोर्ना स्वीकृत गने,  

6. पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी कार् गने, गराउने, 
7. पनुर्निर्ािण, एकीकृत वस्ती तथा एकीकृत आवास सम्बन्द्िी ष्ट्रवकास लगायतका योर्ना वा 

कायिक्रर् कायािन्द्वयनको लार्ग र्गा प्रार्प्तगनुि पने भएर्ा यस ऐन बर्ोजर्र्को कायिष्ट्रवर्ि 
अपनाई र्गा प्रार्प्तगने वा त्यस्तो कार्को लार्ग कुनै र्नकाय वा पिार्िकारीलाई जर्म्रे्वारी  
दिने,    

8. एकीकृत वस्ती ष्ट्रवकास, एकीकृत आवास ष्ट्रवकास (House Pooling), पनुस्थािपना तथा 
स्थानान्द्तरणका लार्ग आवश्यक र्ापिण्ड बनाई उपयिु स्थानको पष्ट्रहचान गने र यसको 
योर्ना तर्ुिर्ा गरी  कायािन्द्वयन गने, गराउने,  

9. पनुर्निर्ािण वा एकीकृत वस्ती  ष्ट्रवकास सम्बन्द्िी आयोर्ना वा कायिक्रर् कायािन्द्वयनका लार्ग 
कुनै व्यजिले गरेको वा गने लागेको कुनै कार् रोरन ेवा तोष्ट्रकएको गणुस्तर, र्ापिण्ड वा 
ष्ट्रवर्िबाट र्ात्र  त्यस्तो कार् गनि सम्बजन्द्ित व्यजिलाई आिेर् दिन,े  

10. पनुर्निर्ािणको लार्ग कुनै व्यजिको भौर्तक सरंचना हटाउन आवश्यक भएर्ा प्रचर्लत 
कानून बर्ोजर्र् क्षर्तपूर्ति दिई हटाई दिन सम्बजन्द्ित र्नकायलाई आिेर् दिने,  

11. जर्क्षा, स्वास््य, कृष्ट्रष, उद्ययोग, रोर्गार तथा पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनाको लार्ग आवश्यक 
पने र्नर्जि ष्ट्रवकास, पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनासाँग सम्बजन्द्ित कायिक्रर् तयार गरी लागू 
गने, गराउने,   

12. पनुर्निर्ािण गने जर्म्रे्वारी पाएको र्नकायलाई आवश्यक पने बर्टे तथा अन्द्य श्रोत सािन 
उपलि गराउने,  

13. पनुर्निर्ािणको लार्ग आवश्यकता अनसुार गैरसरकारी संस्था,  र्नर्ी क्षेत्र वा सर्िुायलाई 
पररचालन गने,  

14. आवश्यकता अनसुार सरकारी, र्नर्ी वा गैरसरकारी क्षेत्र, सर्िाुय वा नेपालजस्थत ष्ट्रविेर्ी 
संघ, संस्थासाँगको सहकायिर्ा उपयिु ष्ट्रवर्ि चयन गरी पनुर्निर्ािणको कायि गने, गराउने,  

15. पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी कायिलाई प्रभावकारी बनाउन ष्ट्रवर्भन्न र्नकायबीच सर्न्द्वय गने,  

16. पनुर्निर्ािणको कार्र्ा संलग्न र्नकायको क्षर्ता ष्ट्रवकास गने, गराउन,े  
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17. पनुर्निर्ािणको लार्ग आर्थिक श्रोत र्टुाउने तथा सोको प्रभावकारी उपयोगको व्यवस्था 
गने, गराउने,   

18. क्षर्तग्रस्त वा र्ोजखर्यिु भौर्तक सरंचनाको प्राष्ट्रवर्िक र्ााँच गरी वा गराई त्यस्तो भौर्तक 
सरंचना हटाउन वा भत्काउन सम्बजन्द्ित व्यजिलाई आिेर् दिने र त्यसरी सरंचना 
नहटाए वा नभत्काएर्ा त्यस्तो सरंचना आफैले हटाउने वा भत्काउने र त्यसरी हटाउाँिा 
वा भत्काउाँिा लागेको वास्तष्ट्रवक खचि सम्बजन्द्ित िनीबाट सरकारी बााँकी सरह असलु 
उपर गनि सम्बजन्द्ित र्नकाय वा पिार्िकारीलाई आिेर् दिने, तर तोष्ट्रकए बर्ोजर्र् आर्थिक 
रुपले ष्ट्रवपन्नताको कारण त्यस्तो सरंचना िनी आफैले हटाउन वा भत्काउन नसरने भएर्ा 
प्रार्िकरणले सरकारी खचिर्ा सो सरंचना हटाउन वा भत्काउन कुनै र्नकाय वा 
पिार्िकारीलाई र्निेर्न दिन सरनछे,  

19. प्रार्िकरणको र्निेर्न बर्ोजर्र् भए गरेका कार्, कारवाहीको आवश्यकता अनसुार 
र्नरक्षण, र्ााँच तथा अनगुर्न गने, गराउने । 

 

केन्द्रीय संगठनको रू्ल कार् 

1. प्रार्िकरणको पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी नीर्त र योर्नाको खाका तयार गने, 

2. र्निेर्क सर्र्र्तको र्निेर्न अनसुार भकूम्पबाट क्षर्तग्रस्त संरचनाहरुको पनुर्निर्ािणका लार्ग 
योर्ना, आयोर्ना, कायिक्रर् तर्ुिर्ा गने,  

3. भकूम्पबाट क्षर्तग्रस्त संरचनाहरुको पनुर्निर्ािणका लार्ग आवश्यक पने पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी 
र्नयर्ावली, र्निेजर्का, कायिष्ट्रवर्ि र र्ापिण्ड तयार गने, 

4. पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी आयोर्नाहरुको आफैँ  वा सम्विृ संगठनहरु र्ाफि त कायािन्द्वयनको 
व्यवस्था र्र्लाउने, 

5. प्रार्िकरणको कार् कारवाही सम्बन्द्िर्ा अन्द्य सम्विृ र्नकायहरुबीच सर्न्द्वय गने, 

6. पनुर्निर्ािण कायिका लार्ग आवश्यक पने, श्रोत पररचालन, बरे्ट व्यवस्थापन र आर्थिक 
प्रर्ास सम्बन्द्िी कार् गने, 

7. वैिेजर्क सहायताका लार्ग ष्ट्रवकास साझेिारहरुसाँग सर्न्द्वय र सहर्ीकरणको कार् गने, 

8. र्नर्जि ष्ट्रवकास तथा व्यवस्थापन सम्बन्द्िी कार् गने, 

9. भकूम्प पनुर्निर्ािणको क्रर्र्ा पनुर्निर्र्ित संरचना सरुजक्षत बननाउन आवश्यक पने प्राष्ट्रवर्िक 
र्ापिण्ड तयार गने र प्राष्ट्रवर्िक सेवा तथा परार्र्ि उपलब्ि गराउने, 

10. पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी आयोर्ना कायािन्द्वयन अवस्थाको अनगुर्न र रू्ल्याङ्कन गने, 

11. कायिकारी सर्र्र्तका र्नणियहरु एवं र्निेर्नहरु कायािन्द्वयन गने, 

12. पनुर्निर्ािण कायिक्रर्को सपुरीवेक्षण तथा र्नयन्द्त्रण गने ।
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राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईहरु-३  
 

केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई 

(जर्क्षा) 
आयोर्ना र्निेर्क रा.प.प्र-१ जर्क्षा प्रर्ासन 

जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई 

(जर्क्षा)-२० 

उपसजचव रा.प.दि.-१ जर्क्षा प्रर्ासन 

केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई 

(भवन) 

 

स.ुई. रा.प.प्र-१ र्सर्भल/ष्ट्रव एण्ड आर 

 

जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई 

(भवन)-२३ 

र्स.र्ड.ई. रा.प.दि.-१ र्सर्भल/ष्ट्रव एण्ड आर 

केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई 

 (अनिुान व्यवस्थापन तथा स्थानीय 
पूवाििार) 

आयोर्ना प्रर्खु रा.प.प्र-१ र्सर्भल 

 

जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई 

(अनिुान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूवाििार)-३१ 

उपसजचव रा.प.दि.-१ प्र./प्रा. 
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केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईहरुको र्खु्य कायि ष्ट्रववरण 

1. PDNA, PDRF, आवर्िक योर्ना तथा वाष्ट्रषिक नीर्त तथा कायिक्रर्र्ा आिाररत भई आफ्नो 
ष्ट्रवषयको पनुर्निर्ािण योर्ना तथा कायिक्रर् तर्ुिर्ा गरी राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणर्ा स्वीकृर्तका 
लार्ग पेर् गने । 

2. स्वीकृत आयोर्नालाई इकाई आफै र जर्ल्लास्तर आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईहरु र्ाफि त 
कायािन्द्वयन गने गराउने, 

3. राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण लगायत नेपाल सरकार र्नकायले ष्ट्रवकासका सर्झेिारहरुबीच 
पनुर्निर्ािणका लार्ग गरेका सहयोग सम्बन्द्िी सम्झौताहरु कायािन्द्वयन गनि सघाउने, कायािन्द्वयन 
गने । 

4. आयोर्ना कायािन्द्वयनको अनगुर्न तथा रू्ल्याङ्कन गने र सो अनगुर्नबाट प्राप्त र्नश्कषिहरु 
कायािन्द्वयनको व्यवस्था गने, 

5. भकूम्पबाट भएका क्षर्तको ष्ट्रववरण पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी आयोर्ना तथा ष्ट्रक्रयाकलाप, 
सरोकारवालाहरुको ष्ट्रववरण र्स्ता आफ्नो इकाईसाँग सम्बजन्द्ित त्याङ्क तथा ष्ट्रववरण अद्यावर्िक 
रुपर्ा राख्न े। साथै सूचना व्यवस्थापन प्रणालीसाँगै आबि गने, 

6. आफ्नो क्षेत्र र ष्ट्रवषयसाँग सम्बजन्द्ित प्राष्ट्रवर्िक ष्ट्रवषयर्ा राय सल्लाह प्रिान गने, 
7. आफ्नो ष्ट्रवषय र आयोर्नासाँग सम्बजन्द्ित सूचना तथा र्ानकारी संकलन, प्रर्ोिन र प्रवाह गने, 
8. आवर्िकार र\वा आवश्यकता अनसुार र्नजश्चत ढााँचार्ा प्रर्तवेिन तयार पारी प्रार्िकरणसर्क्ष पेर् 

गने, सरोकारवालाहरुलाई उपलब्ि गराउने , 
9. गनुासो र्लन,े र्नराकरण गने र आवश्यकता अनसुार व्यवस्थापन गने । 

 

जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईहरुको र्खु्य कायि ष्ट्रववरण 

1. वाष्ट्रषिक नीर्त तथा कायिक्रर्र्ा आिाररत भई जर्ल्लास्तरर्ा सम्पािन गरीने आफ्नो ष्ट्रवषयको 
पनुर्निर्ािण योर्ना तथा कायिक्रर् तर्ुिर्ा गनि केन्द्रीयस्तर आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईलाई 
आवश्यक ष्ट्रववरण, त्याङ्क तथा र्ानकारी उपलब्ि गराउने, 

2. स्वीकृत आयोर्नालाई इकाई आफै र जर्ल्लास्तर आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईहरु र्ाफि त 
कायािन्द्वयन गने गराउने, 

3. जर्ल्लास्तरका आयोर्ना कायािन्द्वयनको अनगुर्न तथा रू्ल्याङ्कन गने र सो अनगुर्नबाट प्राप्त 
र्नश्कषिहरु कायािन्द्वयनको व्यवस्था गने, 

4. जर्ल्लार्भत्रका पनुर्निर्ािणको आयोर्ना तथा ष्ट्रक्रयाकलाप सरोकारवालाहरुको ष्ट्रववरण र्स्ता आफ्नो 
इकाईसाँग सम्बजन्द्ित त्याङ्क तथा ष्ट्रववरण अद्यावर्िक रुपर्ा राख्न े। साथै सूचना व्यवस्थापन 
प्रणालीसाँग आबि गने । 

5. आफ्नो क्षेत्र र ष्ट्रवषयसाँग सम्बजन्द्ित प्राष्ट्रवर्िक ष्ट्रवषयर्ा राय सल्लाह प्रिान गने, 
6. आफ्नो ष्ट्रवषय र आयोर्नासाँग सम्बजन्द्ित सूचना तथा र्ानकारी संकलन, प्रर्ोिन र प्रवाह गने, 
7. आवर्िक र\वा आवश्यकता अनसुार र्नजश्चत ढााँचार्ा प्रर्तवेिन तयार पारी केन्द्रीयस्तर आयोर्ना 

कायािन्द्वयन इकाईसर्क्ष पेर् गने । सरोकारवालाहरुलाई उपलब्ि गराउने, 
8. जर्ल्लार्भत्रका गनुासो र्लन,े र्नराकरण गने र आवश्यकता अनसुार व्यवस्थापन गने । 
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केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई (अनिुान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूवाििार) 

को संगठन संरचना 
क वगि: २० जर्ल्ला 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

क्र.सं. जर्ल्ला क्र.सं. जर्ल्ला क्र.सं. जर्ल्ला 
1.  नवुाकोट 9.  र्सन्द्िपुाल्चोक 17.  रसवुा 
2.  िादिङ्ग 10.  काभ्रपेलाञ्चोक 18.  भिपरु 
3.  काठर्ाडौँ 11.  ओखलढंुगा 19.  स्याङ्गर्ा 
4.  र्सन्द्िलुी 12.  लर्लतपरु 20.  जचतवन 
5.  गोरखा 13.  पवित  
6.  रारे्छाप 14.  सोलखुमु्ब ु
7.  िोलखा 15.  खोटाङ्ग 
8.  र्कवानपरु 16.  तनहुाँ 

राष्ट्रष्टय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण 

केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई (अनिुान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूवाििार) 

स.ुई. रा.प.प्र.-१ र्सर्भल/र्नरल 

स्थानीय पूवाििार र्ाखा 
 

ईजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ-१ 
र्सर्भल र्नरल 

सब ईजन्द्र्र्नयर रा.प.अनं.प्र-२ 

आर्थिक प्रर्ासन र्ाखा 
 

लेखा अर्िकृत रा.प.त.ृ-१ 
लेखापाल रा.प.अनं.प्र-१ 

जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई 

(अनिुान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूवाििार) 

उपसजचव रा.प.दि.-१ प्र./प्रा. 

भकूम्पीय आवास तथा 
गमु्बा पनुर्निर्ािण र्ाखा 

 

ईजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ-१ 

र्सर्भल/र्नरल 

सब ईजन्द्र्र्नयर रा.प.अनं.प्र-१ 

योर्ना, सार्ाजर्क पररचालन तथा 
र्नर्जि व्यवस्थापन र्ाखा 

 

र्ाखा अर्िकृत रा.प.त.ृ-१ 

ना.स.ु रा.प.अनं.प्र-2 

सार्ाजर्क पररचालक रा.प.अनं.प्र-१ 

क.अ. रा.प.अनं.प्र-2 

ह.स.चा.-१ 

का.स.-2 

योर्ना अनगुर्न तथा 
र्नर्जि व्यवस्थापन र्ाखा 

उपसजचव रा.प.दि.-१ 

र्ाखा अर्िकृत-१ 

 

स्थानीय पूवाििार र्ाखा 
र्स.र्ड.ई. रा.प.दि.-१ 

र्सर्भल/र्नरल 

ईजन्द्र्र्नयर-४  

सर्ार्र्ास्त्री-१ 

भकूम्पीय गमु्बा 
पनुर्निर्ािण र्ाखा 

र्स.र्ड.ई. रा.प.दि.-१ 

र्सर्भल/र्नरल 

ईजन्द्र्र्नयर-३  

आर्थिक प्रर्ासन र्ाखा 
उपसजचव रा.प.दि.-१ 

लेखा 

लेखा अर्िकृत-२ 

 

भकूम्पीय आवास 
पनुर्निर्ािण र्ाखा 

र्स.र्ड.ई. रा.प.दि.-१ 

र्सर्भल/र्नरल 

ईजन्द्र्र्नयर-४  

 

कूल िरबन्द्िी :340 
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जर्ल्ला संगठन संरचना 

 ख वगि: ८ जर्ल्ला 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

क्र.सं. जर्ल्ला 
1.  िनकुटा 
2.  नवलपरासी 
3.  संखवुासभा 
4.  पाल्पा 
5.  गलु्र्ी 
6.  बाग्लङु्ग 

7.  अघािखााँची 
8.  म्याग्िी 

 

जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई 

(अनिुान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूवाििार) 

उपसजचव रा.प.दि.-१ प्र./प्रा. 

योर्ना, अनगुर्न, सर्न्द्वय तथा 
सूचना व्यवस्थापन र्ाखा 
र्ाखा अर्िकृत रा.प.त.ृ-१ 

ना.स.ु रा.प.अनं.प्र.-१ 

आर्थिक प्रर्ासन र्ाखा 

लेखा अर्िकृत रा.प.त.ृ-१ 

लेखापाल रा.प.अनं.प्र.-१ 

 

र्नर्जि व्यवस्थापन, 
सार्ाजर्क पररचालन तथा आय 

आर्िन प्रवििन र्ाखा 

र्ाखा अर्िकृत रा.प.त.ृ-१ 

ना.स.ु रा.प.अनं.प्र.-१ 
सार्ाजर्क पररचालक 

रा.प.अनं.प्र.-१ 
क.अ. रा.प.अनं.प्र-३ 

ह.स.चा.-१ 

का.स.-३ 

 

 

स्थानीय पूवाििार र्ाखा 

ईजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ-१ 

सव ईजन्द्र्र्नयर रा.प.अनं.प्र-१ 

भकूम्पीय आवास तथा 
गमु्बा पनुर्निर्ािण र्ाखा 

ईजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ-१ 

सव ईजन्द्र्र्नयर रा.प.अनं.प्र-१ 

ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण 
र्ाखा 

 

ष्ट्रवद्यालय र्नरीक्षक रा.प.त.ृ-१ 

ईजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ-१ ष्ट्रव एण्ड 
आर 

सव ईजन्द्र्र्नयर रा.प.अनं.प्र-
4/5 ष्ट्रव एण्ड आर 

 

साविर्र्नक भवन तथा 
र्नर्ी आवास र्ाखा 

ईजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ-१ 

सव ईजन्द्र्र्नयर रा.प.अनं.प्र-
१ 

कूल िरबन्द्िी -१७६ 
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जर्ल्ला संगठन संरचना 
ग वगि: ३ जर्ल्ला 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

क्र.सं. जर्ल्ला 
1.  भोर्परु 

2.  लर्र्ङु्ग 

3.  कास्की 

जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई 

(अनिुान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूवाििार) 

उपसजचव रा.प.दि.-१ प्र./प्रा. 

योर्ना, अनगुर्न, सर्न्द्वय तथा 
सूचना व्यवस्थापन र्ाखा 
र्ाखा अर्िकृत रा.प.त.ृ-१ 

ना.स.ु रा.प.अनं. प्र.-१ 

आर्थिक प्रर्ासन र्ाखा 

लेखा अर्िकृत रा.प.त.ृ-१ 

लेखापाल रा.प.अनं. प्र.-१ 

र्नर्जि व्यवस्थापन, 
सार्ाजर्क पररचालन तथा आय 

आर्िन प्रवििन र्ाखा 

र्ाखा अर्िकृत रा.प.त.ृ-१ 

ना.स.ु रा.प.अनं. प्र.-१ 
सार्ाजर्क पररचालक ना.स.ु 

रा.प.अनं. प्र.-१ 

क.अ. रा.प.अनं.प्र.-१ 
ह.स.चा.-१ 

का.स.-१ 

 

स्थानीय पूवाििार र्ाखा 

ईजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ-१ 

सब ईजन्द्र्र्नयर रा.प.अनं. प्र.-१ 
 

 

भकूम्पीय आवास तथा गमु्बा 
पनुर्निर्ािण र्ाखा 

ईजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ-१ 

सब ईजन्द्र्र्नयर रा.प.अनं. प्र.-१ 

ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण र्ाखा 
ष्ट्रवद्यालय र्नरीक्षक रा.प.त.ृ-१ 

ईजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ-१ ष्ट्रव एण्ड आर 
सव ईजन्द्र्र्नयर रा.प.अनं.प्र-4/5 ष्ट्रव एण्ड 

आर 

कूल िरबन्द्िी -५७ 
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केन्द्रीय र जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई (अनिुान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूवाििार) 

को िरबन्द्िी संरचना 

क्र.सं. पि नार् शे्रणी सेवा/  सरू्ह/उपसरू्ह 
केन्द्रीय 
प्रस्ताष्ट्रवत 
िरबन्द्िी 

20 
जर्ल्ला 
प्रस्ताष्ट्रवत 
िरबन्द्िी 

८ जर्ल्ला 
प्रस्ताष्ट्रवत 
िरबन्द्िी 

३ जर्ल्ला 
प्रस्ताष्ट्रवत 
िरबन्द्िी 

र्म्र्ा कैष्ट्रफयत 

1.  स.ुई. रा.प.प्र. नेपाल इजन्द्र्र्नयररङ 
र्सर्भल 
र्नरल 

१ ० 0 0 1 
 

2.  उपसजचव  रा.प.दि. 
नेपाल 
इजन्द्र्र्नयररङ/प्रर्ासन 

र्सर्भल 
र्नरल/नेपाल 
प्रर्ासन 

३ 20 8 3 34 

 

3.  
उप 
सजचव  

रा.प.दि. प्रर्ासन लेखा १ ० 0 0 1 
 

4.  
उप 
सजचव  

रा.प.दि. प्रर्ासन सा. प्रर्ासन १ ० 0 0 1 
 

5.  ले .अ.  रा.प.त.ृ नेपाल प्रर्ासन लेखा सरू्ह २ 20 8 3 33  

6.  
र्ाखा 
अर्िकृत 

रा.प.त.ृ 
नेपाल प्रर्ासन सा.प्रर्ासन १ 20 16 6 43 

 

7.  इजन्द्र्र्नयर 
रा.प.त.ृ 

नेपाल इजन्द्र्र्नयररङ 
र्सर्भल 
र्नरल 

११ 40 24 6 81 
 

8.  
ष्ट्रवद्यालय 
र्नरीक्षक 

रा.प.त.ृ 
जर्क्षा 

जर्क्षा 
प्रर्ासन 

0 0 8 3 11 
 

9.  
सार्ार् 
र्ास्त्री रा.प.त ृ ष्ट्रवष्ट्रवि ष्ट्रवष्ट्रवि १ ० 0 0 1 

 

10.  
सार्ाजर्क 
पररचालक रा.प.अनं.प्र ष्ट्रवष्ट्रवि ष्ट्रवष्ट्रवि ० 20 8 3 31 

 

11.  ना .सु.  रा.प.अनं.प्र नेपाल प्रर्ासन 
सार्ान्द्य 
प्रर्ासन 

४ 40 16 6 66 
 

12.  लेखापाल रा.प.अनं.प्र नेपाल प्रर्ासन लेखा ३ 20 8 3 34  

13.  
सव 
इजन्द्र्र्नयर 

रा.प.अनं.प्र नेपाल इजन्द्र्र्नयररङ 
र्सर्भल 
र्नरल 

३ 60 24 9 96 
 

14.  
कम््यटुर 
अपरेटर 

 
रा.प.अनं.प्र ष्ट्रवष्ट्रवि ष्ट्रवष्ट्रवि १२ 40 24 6 82 

 

15.  खररिार रा.प.अनं.दि. प्रर्ासन सा.प्रर्ासन ४ ० 0 0 4  

16.  ह.स.चा. (शे्रणी 
ष्ट्रवष्ट्रहन)   ९ 20 8 3 40 

 

17.  का.स.  (शे्रणी 
ष्ट्रवष्ट्रहन) प्रर्ासन  १५ 40 24 6 85 

 

र्म्र्ा 71 340 176 57 644  
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केन्द्रीय िरबन्द्िी संरचना 

क्र.सं. पि नार् शे्रणी सेवा/  सरू्ह/उपसरू्ह प्रस्ताष्ट्रवत 
िरबन्द्िी 

1.  स.ुई. रा.प.प्र. नेपाल इजन्द्र्र्नयररङ र्सर्भल र्नरल १ 
2.  र्स.र्ड.ई  रा.प.दि. नेपाल इजन्द्र्र्नयररङ र्सर्भल र्नरल ३ 
3.  उप सजचव  रा.प.दि. प्रर्ासन लेखा १ 
4.  उप सजचव  रा.प.दि. प्रर्ासन सा. प्रर्ासन १ 
5.  ले .अ.  रा.प.त ृ नेपाल प्रर्ासन लेखा सरू्ह २ 
6.  र्ाखा अर्िकृत रा.प.त ृ नेपाल प्रर्ासन सा.प्रर्ासन १ 
7.  इजन्द्र्र्नयर रा.प.त ृ नेपाल इजन्द्र्र्नयररङ र्सर्भल र्नरल ११ 

8.  सार्ार् र्ास्त्री रा.प.त ृ ष्ट्रवष्ट्रवि ष्ट्रवष्ट्रवि १ 
9.  ना .सु.  रा.प.अनं.प्र नेपाल प्रर्ासन सार्ान्द्य प्रर्ासन ४ 

10.  लेखापाल रा.प.अनं.प्र नेपाल प्रर्ासन लेखा ३ 

11.  सव इजन्द्र्र्नयर रा.प.अनं.प्र नेपाल इजन्द्र्र्नयररङ र्सर्भल र्नरल ३ 

12.  
कम््यटुर अपरेटर 

 रा.प.अनं.प्र ष्ट्रवष्ट्रवि ष्ट्रवष्ट्रवि १२ 

13.  खररिार रा.प.अनं.दि. प्रर्ासन सा.प्रर्ासन ४ 
14.  ह.स.चा. (शे्रणी ष्ट्रवष्ट्रहन)   ९ 
15.  का.स.  (शे्रणी ष्ट्रवष्ट्रहन) प्रर्ासन  १५ 

र्म्र्ा 71 
 

जर्ल्ला िरबन्द्िी संरचना (२० जर्ल्ला) 

क्र.सं. पि नार् शे्रणी सेवा/  सरू्ह/उपसरू्ह प्रस्ताष्ट्रवत 
तिरबन्द्िी 

1.  उपसजचव  रा.प.दि. नेपाल इजन्द्र्र्नयररङ/प्रर्ासन र्सर्भल र्नरल/नेपाल प्रर्ासन 20 

2.  र्ा .अ.  रा .प. त ृ नेपाल प्रर्ासन सार्ान्द्य प्रर्ासन 20 

3.  ले .अ.  रा .प. त ृ नेपाल प्रर्ासन लेखा सरू्ह 20 

4.  इजन्द्र्र्नयर रा .प.तृ.  नेपाल इजन्द्र्र्नयररङ र्सर्भल र्नरल 40 

5.  ना .सु.  रा.प.अनं.प्र नेपाल प्रर्ासन सार्ान्द्य प्रर्ासन 40 

6.  लेखापाल रा.प.अनं.प्र नेपाल प्रर्ासन लेखा सरू्ह 20 

7.  सव इजन्द्र्र्नयर रा.प.अनं.प्र नेपाल इजन्द्र्र्नयररङ र्सर्भल र्नरल 60 

8.  सार्ाजर्क पररचालक रा.प.अनं.प्र   20 

9.  कम््यटुर अपरेटर रा.प.अनं.प्र ष्ट्रवष्ट्रवि ष्ट्रवष्ट्रवि 40 

10.  ह.स.चा. (शे्रणी ष्ट्रवष्ट्रहन)   20 

11.  का.स.  (शे्रणी ष्ट्रवष्ट्रहन)   40 

र्म्र्ा 340 
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जर्ल्ला िरबन्द्िी संरचना (८ जर्ल्ला) 

क्र.सं. पि नार् शे्रणी सेवा/  सरू्ह/उपसरू्ह प्रस्ताष्ट्रवत 
तिरबन्द्िी 

1.  उपसजचव  रा.प.दि. नेपाल इजन्द्र्र्नयररङ/प्रर्ासन 
र्सर्भल 
र्नरल/नेपाल 
प्रर्ासन 

8 

2.  र्ा .अ.  रा.प.त ृ नेपाल प्रर्ासन सार्ान्द्य प्रर्ासन 16 

3.  ले .अ.  रा.प.त ृ नेपाल प्रर्ासन लेखा सरू्ह 8 

4.  इजन्द्र्र्नयर रा.प.त ृ नेपाल इजन्द्र्र्नयररङ र्सर्भल र्नरल 24 

5.  ष्ट्रवद्यालय र्नरीक्षक रा.प.त ृ जर्क्षा जर्क्षा प्रर्ासन 8 

6.  ना .सु.  रा.प.अनं.प्र नेपाल प्रर्ासन सार्ान्द्य प्रर्ासन 16 

7.  लेखापाल रा.प.अनं.प्र नेपाल प्रर्ासन लेखा सरू्ह 8 

8.  सव इजन्द्र्र्नयर रा.प.अनं.प्र नेपाल इजन्द्र्र्नयररङ र्सर्भल र्नरल 24 

9.  सार्ाजर्क पररचालक रा.प.अनं.प्र   8 

10.  
कम््यटुर अपरेटर 

 रा.प.अनं.प्र ष्ट्रवष्ट्रवि ष्ट्रवष्ट्रवि 24 

11.  
ह.स.चा. 
 (शे्रणी ष्ट्रवष्ट्रहन)   8 

12.  का.स.  (शे्रणी ष्ट्रवष्ट्रहन)   24 

र्म्र्ा 176 
 

जर्ल्ला िरबन्द्िी संरचना (३ जर्ल्ला) 

क्र.सं. पि नार् शे्रणी सेवा/  सरू्ह/उपसरू्ह प्रस्ताष्ट्रवत 
तिरबन्द्िी 

1.  उपसजचव  रा.प.दि. नेपाल इजन्द्र्र्नयररङ/प्रर्ासन 
र्सर्भल र्नरल/नेपाल 
प्रर्ासन 

3 

2.  र्ा .अ.  रा .प. त ृ नेपाल प्रर्ासन सार्ान्द्य प्रर्ासन 6 

3.  ले .अ.  रा .प. त ृ नेपाल प्रर्ासन लेखा सरू्ह 3 

4.  इजन्द्र्र्नयर रा .प.तृ.  नेपाल इजन्द्र्र्नयररङ र्सर्भल र्नरल 6 

5.  ष्ट्रवद्यालय र्नरीक्षक रा .प.तृ.  जर्क्षा जर्क्षा प्रर्ासन ३ 

6.  ना .सु.  रा.प.अनं.प्र नेपाल प्रर्ासन सार्ान्द्य प्रर्ासन 6 

7.  लेखापाल रा.प.अनं.प्र नेपाल प्रर्ासन लेखा सरू्ह 3 

8.  सव इजन्द्र्र्नयर रा.प.अनं.प्र नेपाल इजन्द्र्र्नयररङ र्सर्भल र्नरल 9 

9.  सार्ाजर्क पररचालक रा.प.अनं.प्र ष्ट्रवष्ट्रवि ष्ट्रवष्ट्रवि 3 

10.  कम््यटुर अपरेटर रा.प.अनं.प्र ष्ट्रवष्ट्रवि ष्ट्रवष्ट्रवि 6 

11.  ह.स.चा. (शे्रणी ष्ट्रवष्ट्रहन)   3 

12.  का.स.  (शे्रणी ष्ट्रवष्ट्रहन)   6 

र्म्र्ा 57 
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केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई-(अनिुान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूवाििार) 

को कायि ष्ट्रववरण 

1. जर्ल्ला आयोर्ना कायिन्द्वयन इकाईहरुबाट तोष्ट्रकए बर्ोजर्र् पेर् भएको स्थानीय पूवाििार तथा 
गमु्बा पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी कायिको र्डर्ाइन, ड्रइङ्ग लगायतका अनरु्ान तथा खररि सम्बन्द्िी 
कागर्ातहरु पनुरावलोकन गरी स्वीकृत गने, 

2. क्षर्तग्रस्त स्थानीय पूवाििार ग्रार्ीण सडक, गमु्बाको कायिको पनुर्निर्ािण प्रष्ट्रक्रयालाई प्रभावकारी 
बनाउन,े 

3. आफ्नो कायिसाँग सम्बजन्द्ित पनुर्निर्ािण कायिको ष्ट्रवषयर्ा जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्यवन 
इकाईहरुबाट र्ाग भई आएको र्नर्ािण व्यवस्थापन तथा ठेक्का व्यवस्थापनार्ा सहयोग परु् याउने, 

4. पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी कायिक्रर्हरुको सपुरीवेक्षण, अनगुर्न, रू्ल्याङ्कन गरी राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण 
प्रार्िकारणर्ा प्रगर्त प्रर्तवेिन पठाउने, 

5. पनुर्निर्ािण/अनिुान ष्ट्रवतरण सम्बन्द्िी कायिका लार्ग आवश्यक बरे्ट व्यवस्थापनका लार्ग 
र्ार्थल्लो र्नकायर्ा पेर् गने, 

6. स्थानीय पूवििारको पनुर्निर्ािणको रेखिेख र सर्न्द्वय गने, 

7. लाभग्राही तथा घरिनीको सूचना अद्यावर्िक गने, 

8. आवास कायिक्रर्र्ा लाभग्राहीहरुको सूची िताि गने, 

9. स्थानीय पूवाििार, गमु्बा पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी कायिक्रर् सञ्चालन गने, 

10. लाभग्राहीहरुको बैंक खातार्ा अनिुान रकर् पठाउने, 
11. जर्ल्लाजस्थत पनुर्निर्ािण कायिसाँग सम्बन्द्िी सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन गने, 

12. नगि अनिुान व्यवस्था अनगुर्न तथा रू्ल्याङ्कन गने, 

13. व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापना र संचालन गने । 
 

१. योर्ना अनगुर्न तथा र्नर्जि व्यवस्थापन र्ाखा 
• भकूम्प पश्चातक्ो पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी ष्ट्रववरण संकलन, योर्ना र्नर्ािण सम्बन्द्िी कायि गने । 

• CLPIU  र अन्द्तगितका DLPIU हरुको र्नर्जि त्यांक अद्यावर्िक ष्ट्रववरण राख्न।े  

• कायिरत र्नर्जिको लार्ग आवश्यक क्षर्ता ष्ट्रवकास सम्बन्द्िी कायिक्रर्हरु तर्ुिर्ा गने र 
कायािन्द्वयन गने ।  

• कर्िचारीहरुको कार्, ष्ट्रविाको अद्यावर्िक राख्न े।  

• हाजर्री व्यवस्थापन सम्बन्द्िी कायिहरु गने ।  

• जर्न्द्सी व्यवस्थापन र भण्डारण सम्बन्द्िी कायि गने ।  

• CLPIU र र्ातहतका DLPIU हरुर्ा आवश्यक पने र्नर्जिको सम्बन्द्िर्ा प्रक्षेपण गरी करार 
िरवन्द्िी स्वीकृर्तका लार्ग NRA सर्क्ष पेर् गने ।  

• कायिसम्पािन रू्ल्यांकन, प्रोत्साहन भत्ता र सर्ाय सम्बन्द्िी कायि गने र अर्भलेख व्यवस्थापन 
गने ।  
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• खररि इकाईको गठन र संचालन सम्बन्द्िी कायि गने । 

• CLPIU र DLPIU बाट संचार्लत पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी कायिको अर्भलेख, प्रर्तवेिन एवं सूचना 
सम्प्रषेणलाई व्यवजस्थत गने । 

• CLPIU  र DLPIU बाट संचार्लत कायिक्रर्को सूचनार्ा आिाररत अनगुर्न गने ।  

• कायिसम्पािन प्रगर्त सम्बन्द्िर्ा र्ार्सक, चौर्ार्सक तथा बाष्ट्रषिक रुपर्ा प्रर्तवेिन तयार गरी 
राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणर्ा पठाउने ।  

• सूचना प्रष्ट्रवर्िको प्रयोगलाई सदुृढ र एकीकृत गने गराउने ।  

• कायिक्रर् तयारी तथा सर्ीक्षा सम्बन्द्िी गोष्ठी तथा अन्द्तरष्ट्रक्रया आयोर्ना गने । 

 

२. स्थानीय पूवाििार र्ाखा 
• भकूम्पीय आपतक्ार्लन सहायता अन्द्तगितको क्षर्तग्रस्त जर्ल्लास्तरीय सडकहरुको पनुर्निर्ािण 

सम्बन्द्िी योर्ना तथा तर्ुिर्ा गने, 
• स्वीकृत आयोर्नाहरुलाई नेपाल सरकारको साविर्र्नक खररि ऐन तथा र्नयर्ावली अनसुार 

इकाई आफै र जर्ल्लास्तरीय कायािलय र्ाफि त कायािन्द्वयन गने गराउने, 
• नेपाल सरकार र ष्ट्रवकास साझेिार बीच भएको सहयोग सम्झौता अनसुार पनुर्निर्ािण कायि गने 

गराउन,े 
• आयोर्ना कायिर्निर्ािणको अनगुर्न तथा र्लु्याङ्कन गने, 
• भकूम्पीय आपतकार्लन सहायता अन्द्तगितको क्षर्तग्रस्त जर्ल्लास्तरीय सडकहरुको पनुर्निर्ािण 

सम्बन्द्िी योर्ना तथा तर्ुिर्ा गने, 
• स्वीकृत आयोर्नाहरुलाई नेपाल सरकारको साविर्र्नक खररि ऐन तथा र्नयर्ावली अनसुार 

इकाई आफै र जर्ल्लास्तरीय कायािलय र्ाफि त कायािन्द्वयन गने गराउने, 
• नेपाल सरकार र ष्ट्रवकास साझेिार बीच भएको सहयोग सम्झौता अनसुार पनुर्निर्ािण कायि गने 

गराउन,े 
• आयोर्ना कायिर्निर्ािणको अनगुर्न तथा र्लु्याङ्कन गने, 
• जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईलाई आवश्यक प्राष्ट्रवर्िक सल्लाह उपलब्ि गराउने ।  

 

३. आर्थिक प्रर्ासन र्ाखा 
• केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईको आम्िानी, खचिको लेखा प्रचर्लत कानून बर्ोजर्र् 

राख्न,े 

• बेरुर् ुफछौट सम्बन्द्िी कायि गने, 

• आन्द्तररक र अजन्द्तर् लेखा पररक्षण सम्बन्द्िी कायिको जर्म्रे्वारी र्लने, 
• आर्थिक कारोवारको र्नयर्र्त रुपर्ा प्रर्तवेिन गने, 

• कायािलयको बाष्ट्रषिक आर्थिक ष्ट्रववरण तयार गने, 
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• आन्द्तररक र्नयन्द्त्रणका उपायहरुको अवलम्बन गने । 

 

४. भकूम्पीय आवास पनुर्निर्ािण र्ाखा 
• लाभग्राहीहरु तथा घरिनीहरुको सूचना र त्याङ्क अद्यावर्िक गने, 

• आवास कायिक्रर्का लार्ग लाभग्राहीहरुको सूची िताि गने, 

• आवास पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी योर्ना तयार गने, 

• बरे्ट तथा कायिक्रर् स्वीकृर्तका लार्ग सम्बजन्द्ित र्नकायर्ा पठाउन,े 

• पनुर्निर्ािणका लार्ग आवश्यक प्राष्ट्रवर्िक पररचालनको व्यवस्था गने, 

• सम्बजन्द्ित व्यजि तथा र्नकायसाँग र्नर्ािण सम्झौता गने, 

• पनुर्निर्ािणको कायिको सपुरीवेक्षण तथा रेखिेख गने, 

• र्नर्ािणको कायि प्रगर्त प्राप्त गने, 

• लाभग्राहीहरुको बैंक खातार्ा अनिुान रकर् पठाउने व्यवस्था र्र्लाउने, 
• अनिुान ष्ट्रवतरण सम्बन्द्िर्ा आइपने सम्भाष्ट्रवत र्ोजखर्हरुको ष्ट्रवश्लषेण गने तथा सर्ािानका 

उपायहरु अवलम्बन गने, 

• केन्द्रस्तरर्ा गनुासो फर्छ्यौटको लार्ग आवश्यक सर्न्द्वय गने, 

• लभाग्राही संर्ोिनको लार्ग जर्ल्लासाँग आवश्यक सर्न्द्वय गने । 

 

५. भकूम्पीय गमु्बा पनुर्निर्ािण र्ाखा 
• केन्द्रिारा पनुर्निर्ािण गरीनपुने गमु्बाहरुको त्याङ्क प्राप्त गने, 

• प्राप्त त्याङ्कका आिारर्ा क्षर्तग्रस्त गमु्बाको स्थलगत र्नरीक्षण गरी अवस्था यकीन गने र 
केन्द्रर्ा र्ानकारी गराउने, 

• गमु्बा पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी कायियोर्ना तयार पाने, 

• बरे्ट तथा कायिक्रर् तयार पारी स्वीकृताथि पेर् गने, 

• स्वीकृत पनुर्निर्ािण कायिक्रर्को संचालन, व्यवस्थापन, लेखाङ्कन, लेखापरीक्षण र प्रर्तवेिन 
सम्बन्द्िी कार् गने, 

• गमु्बा पनुर्निर्ािण कायि स्थानीय आवश्यकता र गमु्बाको प्रकृर्त हेरी उपयिु खररि प्रष्ट्रक्रया अवलम्बन 
गने, 

• जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई र्ाफि त सम्पािन भएका गमु्बाहरुको र्नयर्र्त र्नरीक्षण/अनगुर्न 
गने, 
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जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई-(अनिुान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूवाििार) 

को कायि ष्ट्रववरण 

1. योर्ना अनगुर्न सर्न्द्वय तथा सूचना व्यवस्थापन र्ाखा 
• जर्ल्लास्तरर्ा ष्ट्रक्रयाजर्ल जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईहरुको ष्ट्रक्रयाकलापहरुलाई 

सहर्ीकरण र सर्न्द्वय गने, 
• सर्न्द्वय वैठकहरुको आयोर्ना गने र भएका र्नणियहरु कायािन्द्वयनका लार्ग सम्बजन्द्ित 

र्नकायहरुर्ा सरु्नजश्चत गने, 
• बाष्ट्रषिक रुपर्ा तयार पाररएको जर्ल्लास्तरीय आयोर्नाहरु एकीकृत गरी CLPIU  र्ा पठाउने 

। CLPIU बाट प्राप्त स्वीकृत कायिक्रर्को कायि योर्ना बनाउन,े    

• कायिक्रर् तथा आयोर्नाको ष्ट्रवस्ततृ अर्भलेख राख्न,े 
• बाष्ट्रषिक कायि तार्लका एवं कायियोर्ना आिारर्ा पनुर्निर्ािण भईरहेको सडकहरुको कायि 

प्रगर्तको अनगुर्न गने, 
• सम्पादित कार्हरुको सूचना सम्प्रषेण र साविर्र्नक गने, 
• जर्ल्ला तथा केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई तथा प्रार्िकरणबीच पलुको रुपर्ा 

सर्न्द्वयको कार् गने, 

• जर्ल्लाजस्थत प्रर्खु जर्ल्ला अर्िकारी, जर्ल्ला सर्न्द्वय सर्र्र्त, जर्ल्ला सरुक्षा संयन्द्त्र, सम्बजन्द्ित 
प्रािेजर्क कायािलय र सम्बजन्द्ित अन्द्य र्नकायसाँग सर्न्द्वय कायर् गने, 

• पनुर्निर्ािणका लार्ग प्राष्ट्रवर्िक र्नर्जि पररचालनको त्याङ्क अद्यावर्िक गने, 

• लाभग्राहीहरु वा सम्बजन्द्ित क्षेत्रबाट प्राप्त हनुे गनुासो र्लन,े पनुर्निर्ािण गने र केन्द्रर्ा पठाउन,े 

• नीर्त, कायिक्रर् र पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी कायिहरुको प्रचार प्रसार र सूचना प्रवाह गने, 
• सार्ाजर्क तथा वातावरणीय र्दु्दाहरुको सम्बोिन गने, 

• सार्ाजर्क तथा वातावरणीय व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्द्िी ष्ट्रवकास योर्ना कायािन्द्वयन गने, 

• भकूम्प प्रभाष्ट्रवत जर्ल्लार्ा सारू्िाष्ट्रयक पूवाििारसाँग सम्बजन्द्ित पररयोर्नाहरु कायािन्द्वयन गने, 
• व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको संचालन गने । 

 

2. आर्थिक प्रर्ासन र्ाखा 
• केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईको आम्िानी, खचिकोलेखा प्रचर्लत कानून बर्ोजर्र् राख्न,े 

• बेरुर् ुफछौट सम्बन्द्िी कायि गने, 

• आन्द्तररक र अजन्द्तर् लेखा पररक्षण सम्बन्द्िी कायिको जर्म्रे्वारी र्लन,े 

• आर्थिक कारोवारको र्नयर्र्त रुपर्ा प्रर्तवेिन गने, 

• कायािलयको बाष्ट्रषिक आर्थिक ष्ट्रववरण तयार गने, 

• आन्द्तररक र्नयन्द्त्रणका उपायहरुको अवलम्बन गने । 

 

3. र्नर्जि व्यवस्थापन, सार्ाजर्क पररचालन तथा आयआर्िन प्रवििन र्ाखा 
• राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणले तयार गरेको आयआर्िन तथा लैंर्गक सर्ानता तथा सार्ाजर्क 

सर्ावेर्ीकरण सम्बन्द्िी कायिष्ट्रवर्ि अन्द्तगित रही जस्वकृत कायिहरुको कायािन्द्वयन गने, 
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• जर्ल्ला र्भत्र ष्ट्रक्रयाजर्ल सरकारी र्नकाय, स्थानीय तह, गैसस, सार्िुाष्ट्रयक संस्थाको 
कार्कारवाष्ट्रह सम्बन्द्िर्ा सर्य सर्यर्ा सर्न्द्वय वैठक आयोर्ना गने र प्रगर्त ष्ट्रववरण 
अद्यावर्िक गने, 

• जर्ल्लास्तरर्ा ष्ट्रक्रयाजर्ल पनुर्नर्ािण सम्बन्द्िी सबै र्नकायका कार्कारवाहीर्ा लैष्ट्रङ्गक सर्ानता 
तथा सार्ाजर्क सर्ावेर्ीकरणको सवाललाई आन्द्तररकीकरण गने गराउने, 

• जर्ल्लार्ा पनुर्निर्ािणको क्षेत्रर्ा ष्ट्रक्रयाजर्ल गैरसरकारी संघ संस्थाहरुको ष्ट्रववरण अद्यावर्िक 
गने, 

 

4. स्थानीय पूवाििार र्ाखा 
• वाष्ट्रषिक नीर्त तथा कायिक्रर्र्ा आिाररत भै पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी योर्ना एवं कायिक्रर् 

स्वीकृर्तका लार्ग CLPIU र्ा पठाउने, 
• स्वीकृत कायिक्रर्को कायियोर्ना अनरुुप कायािन्द्वयनर्ा लैर्ाने, 
• स्थानीय पवुाििारसंग सम्बजन्द्ित आयोर्नाहरुको ड्रईङ्ग र्डर्ाईन लागत अनरु्ान गने, 

• आयोर्नाहरु कायािन्द्वयनको लार्ग नेपाल सरकारको साविर्र्नक खररि ऐन र र्नयर्ावली 
प्रष्ट्रक्रया अगाडी बढाउने, 

• पवुाििार र्नर्ािणको क्रर्र्ा र्नयर्र्त अनगुर्न गरी र्नणिय कायि स्वीकृत स्पेर्सष्ट्रफकेर्न अनसुार 
गणुस्तर कायर् गने, गराउने, 

 

5. ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण र्ाखा 
• पनुर्निर्ािणका लार्ग जर्ल्ला जर्क्षा कायािलबाट छनोट भएका ष्ट्रवद्यालयलाई पनुर्निर्ािण योर्ना 

तयार गने, 

• जर्ल्लार्भत्रका ष्ट्रवद्यालयको पनुर्निर्ािण गरुु योर्ना (Master Plan) तयार गने, 

• ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािणका लार्ग ष्ट्रवद्यालयको आवश्यकता र स्वीकृत ड्रइङ्ग र्डर्ाइनका आिारर्ा 
लागत अनरु्ान तयार गरी स्वीकृत गने, 

• पनुर्निर्ािणका लार्ग छनोट भएका ष्ट्रवद्यालयको व्यवस्थापन सर्र्र्तसाँग सम्झौता गने, 

• ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापना सर्र्र्तको अध्यक्ष, प्रिानाध्यापक र प्राष्ट्रवर्िक कर्िचारीहरुलाई ष्ट्रवद्यालय 
पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी तार्लर् दिई अर्भरू्खीकरण गने, 

• ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािण कायि सरुु भएपर्छ र्नयर्र्त अनगुर्न गरी, गराई गणुस्तर कायर् गने, 

• र्नर्ािण कायि र सार्ाग्रीको गणुस्तर स्वीकृत स्पेर्सष्ट्रफकेर्न बर्ोजर्र् कायिक्रर् गने, गराउने, 
• प्राष्ट्रवर्िकहरुले र्नर्ािण र्नरीक्षण र्निेजर्काको आिारर्ा ष्ट्रवद्यालय र्नर्ािण कायिको सपुरीवेक्षण 

गरी र्नर्ािण कायिको सपुरीवेक्षण ष्ट्रट्पणी केन्द्रीयस्तर आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईको 
व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (MIS) र्ा फोटोसष्ट्रहत अपलोड गराउने, 

• लागत अनरु्ान बर्ोजर्र्को र्नर्ािण कायिको प्राष्ट्रवर्िक कर्िचारीबाट नापर्ााँच गराई कायियोर्ना 
अनसुारको रर्नङ र्बलको भिुानी गने, 

• कायि सम्पन्न प्रर्तवेिन तयार गने, 

• नेपाल सरकार र िात ृर्नकायबीचको सम्झौता अनसुार र्नर्ािण हनुे ष्ट्रवद्यालयको र्नर्ािण कायिर्ा 
सर्न्द्वय, व्यवस्थापन, अनगुर्न गरी गणुस्तरीयता कायर् गने, गराउने, 
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• जर्ल्लाको पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी प्रर्तवेिन ष्ट्रवद्यालयगत सारााँर् सष्ट्रहत तयार गरी र्ार्सक, 
चौर्ार्सक, अष्टर्ार्सक रुपर्ा केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईर्ा पठाउने, 

• जर्ल्लार्भत्र सञ्चालन हनुे सबै प्रकारका ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािण कायिक्रर्हरुको सञ्चालन, सर्न्द्वय 
र अनगुर्न गने, 

• जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईलाई प्राप्त अजख्तयारी र कायिष्ट्रवर्ि बर्ोजर्र् कायिक्रर् 
कायािन्द्वयन गने । 

 

6. साविर्र्नक भवन तथा र्नर्ी आवास र्ाखा 
• पनुर्निर्ािणको लार्ग छनौट भएका संरचना पनुर्निर्ािणको योर्ना तयार गने, 

• जर्ल्लार्भत्रका भकूम्पबाट क्षर्तग्रस्त साविर्र्नक भवन, पनुर्निर्ािणको Master Plan बनाउन,े 

• लाभग्राहीहरुलाई प्रार्िकरणबाट स्वीकृत भकूम्प प्रर्तरोिी प्रष्ट्रवर्ि सष्ट्रहतका र्ापिण्ड उपलब्ि 
गराउन,े 

• पनुर्निर्ािण हनुे आवास र वस्ती सम्बन्द्िी आयोर्ना कायािन्द्वयन गने, गराउने, 
• आवास र वस्ती पनुर्निर्ािण कायिको रेखिेख, र्नरीक्षण तथा अनगुर्न गने, 

• साविर्र्नक संरचना पनुर्निर्ािणको लार्ग स्वीकृत ड्रइङ्ग र्डर्ाइनका आिारर्ा लागत अनरु्ान 
तयार पाने, 

• र्नर्ािण कायि र सार्ाग्रीको गणुस्तर, स्पेजर्ष्ट्रफकेर्न अनसुार गने गराउने । 

• पनुर्निर्ािणका लार्ग PDNA र PDNF अनसुार छनोट भएका अस्पताल, स्वास््य केन्द्र र 
स्वास््य चौकीहरुको  पनुर्निर्ािण योर्ना तयार  गने, 

• जर्ल्लार्भत्रका अस्पताल, स्वास््य केन्द्र र स्वास््य स्वास््य संस्थाहरुको पनुर्निर्ािण गरुु 
योर्ना (Master Plan) तयार गने, 

• पनुर्निर्ािणका लार्ग स्वास््य संस्था तथा स्वीकृत ड्रइङ्ग र्डर्ाइनका आिारर्ा लागत अनरु्ान 
तयार गरी स्वीकृत गने, 

• पनुर्निर्ािण कायि सरुु भएपर्छ र्नयर्र्त अनगुर्न गरी, गराई गणुस्तर कायिक्रर् गने, 

• र्नर्ािण कायि र सार्ग्रीको गणुस्तर स्वीकृत स्पेर्सष्ट्रफकेर्न बर्ोजर्र् कायिक्रर् गने, गराउने, 
• प्राष्ट्रवर्िकहरुले र्नर्ािण र्नरीक्षण र्निेजर्काको आिारर्ा र्नर्ािण कायिको सपुरीवेक्षण गरी र्नर्ािण 

कायिको सपुरीवेक्षण ष्ट्रट्पणी केन्द्रीयस्तर आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईको व्यवस्थापन सूचना 
प्रणाली (MIS) र्ा फोटोसष्ट्रहत अपलोड गराउने, 

• लागत अनरु्ान बर्ोजर्र्को र्नर्ािण कायिको प्राष्ट्रवर्िक कर्िचारीबाट नापर्ााँच गराई कायियोर्ना 
अनसुारको रर्नङ र्बलको भिुानी गने, 

• कायि सम्पन्न प्रर्तवेिन तयार गने, 

• नेपाल सरकार र िात ृ र्नकायबीचको सम्झौता अनसुार र्नर्ािण हनुे स्वास््य संस्थाहरुको 
हकर्ा र्नर्ािण कायिर्ा सर्न्द्वय एवं अनगुर्न गरी गणुस्तरीयता कायर् गने गराउने, 

• जर्ल्लाको पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी प्रर्तवेिन र्ार्सक, चौर्ार्सक, अष्टर्ार्सक रुपर्ा केन्द्रीय 
आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईर्ा पठाउने, 
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• जर्ल्लार्भत्र सञ्चालन हनुे स्वास््य संस्थाहरुको पनुर्निर्ािण कायिक्रर्हरुको सञ्चालन, सर्न्द्वय र 
अनगुर्न गने, 

• जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईलाई प्राप्त अजख्तयारी र कायिष्ट्रवर्ि बर्ोजर्र् कायिक्रर् 
कायािन्द्वयन गने । 

 
7.  भकूम्पीय आवास तथा गमु्बा पनुर्निर्ािण र्ाखा 

• प्राष्ट्रवर्िक र्नररक्षणबाट र्ापिण्ड परुा गरेका र्नर्ी आवासहरुको अनिुान ष्ट्रकस्ता भिुानीको 
लार्ग लेजख पठाउने । 

• लाभग्राहीहरु तथा घरिनीहरुको सूचना र त्याङ्क अद्यावर्िक गने,  
• आवास कायिक्रर्का लार्ग लाभग्राहीहरुको सूची िताि गने, 

• आफ्नो जर्ल्लाको आवास पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी योर्ना तयार गने, 

• बरे्ट तथा कायिक्रर् स्वीकृर्तका लार्ग सम्बजन्द्ित र्नकायर्ा पठाउन,े 

• पनुर्निर्ािणका लार्ग आवश्यक प्राष्ट्रवर्िक पररचालनको व्यवस्था गने, 

• सम्बजन्द्ित व्यजि तथा र्नकायसाँग र्नर्ािण सम्झौता गने, 

• पनुर्निर्ािणको कायिको सपुरीवेक्षण तथा रेखिेख गने, 

• र्नर्ािणको कायि प्रगर्त प्राप्त गने, 

• लाभग्राहीहरुको बैंक खातार्ा अनिुान रकर् पठाउने, 
• केन्द्रिारा पनुर्निर्ािण गरीनपुने गमु्बाहरुको त्याङ्क प्राप्त गने, 

• प्राप्त त्याङ्कका आिारर्ा क्षर्तग्रस्त गमु्बाको स्थलगत र्नरीक्षण गरी अवस्था यकीन गने र 
केन्द्रर्ा र्ानकारी गराउने 

• गमु्बा पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी कायि योर्ना तयार पाने 

• बरे्ट तथा कायिक्रर् तयार पारी स्वीकृताथि केन्द्रीय इकाईर्ा पठाउने, 
• स्वीकृत पनुर्निर्ािण कायिक्रर्को संचालन, व्यवस्थापन, लेखाङ्कन, लेखापरीक्षण र प्रर्तवेिन 

सम्बन्द्िी कार् गने, 

• र्नर्ी आवास एवं गमु्बा पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी कायिको रेखिेख र सर्न्द्वय गने । 

 

8. नोट: केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई (अनिुान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूवाििार) को २० 
जर्ल्लार्ा (क वगि) र्ा रहन े योर्ना, सार्ाजर्क पररचालन तथा र्नर्जि व्यवस्थापन र्ाखाले 
र्स.नं. १ र र्स.नं. ३ सरे्तको कायि सम्पािन गनेछ । 
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केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई-(भवन) 

को प्रस्ताष्ट्रवत संगठन संरचना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

क्र.सं. जर्ल्ला क्र.सं. जर्ल्ला क्र.सं. जर्ल्ला 
1.  नवुाकोट 9.  र्सन्द्िपुाल्चोक 17.  भिपरु 
2.  िादिङ्ग 10.  काभ्रपेलाञ्चोक 18.  भोर्परु 
3.  काठर्ाडौँ 11.  ओखलढंुगा 19.  कास्की 
4.  र्सन्द्िलुी 12.  लर्लतपरु 20.  जचतवन 
5.  गोरखा 13.  पवित 21.  लर्र्ङु्ग 
6.  रारे्छाप 14.  सोलखुमु्ब ु 22.  रसवुा  
7.  िोलखा 15.  खोटाङ्ग 23.  स्याङ्गर्ा 
8.  र्कवानपरु 16.  तनहुाँ   

 
  

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण 

 

; 
केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई (भवन) 

स.ुई. रा.प.प्र.-१ ष्ट्रव एण्ड आर/र्सर्भल 

र्नर्ी आवास पनुर्निर्ािण 
तथा वस्ती ष्ट्रवकास 

zfvf  

र्स.र्ड.ई रा.प.दि.-१ ष्ट्रव 
एण्ड आर/र्सर्भल 

ईजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ-८ 
 

साविर्र्नक भवन 
पनुर्निर्ािण  तथा योर्ना 
तथा अनगुर्न र्ाखा 

र्स.र्ड.ई रा.प.दि.-१ ष्ट्रव 
एण्ड आर/र्सर्भल 

ईजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ-८ 

र्नर्जि 
व्यवस्थापन र्ाखा 

उपसजचव रा.प.दि.-१ 
र्ाखा अर्िकृत रा.प.त.ृ-

१ प्रर्ासन 

आर्थिक प्रर्ासन र्ाखा 

उपसजचव रा.प.दि.-१ लेखा 
लेखा अर्िकृत रा.प.त.ृ-१ 

स्वास््य संस्था 
भवन पनुर्निर्ािण 

र्ाखा 

प्रर्खु र्न स्वा. 
अर्िकृत रा.प.दि.-१  

ईजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ-६ 
ष्ट्रव एण्ड आर/र्सर्भल 

 

 जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई-भवन 

र्स.र्ड.ई. रा.प.दि.-१ 

  

साविर्र्नक भवन पनुर्निर्ािण र्ाखा 

ईजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ-१/2 

सव ईजन्द्र्र्नयर रा.प.अनं.-१ 

अ.सब ईजन्द्र्र्नयर रा.प.अनं.दि-१ 

र्नर्ी आवास पनुर्निर्ािण तथा वस्ती 
ष्ट्रवकास र्ाखा 

ईजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ-१/2 

सव ईजन्द्र्र्नयर रा.प.अनं.-१ 

अ.सब ईजन्द्र्र्नयर रा.प.अनं.दि-१ 

र्नर्जि व्यवस्थापन र्ाखा 

ना.स.ु रा.प.अनं.प्र.-१ 

क.अ. रा.प.अनं.प्र.-१ 

ह.स.चा.-१ 

 

आर्थिक प्रर्ासन र्ाखा 

लेखापाल रा.प.अनं.प्र.-१ 
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केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई-(भवन) 

को प्रस्ताष्ट्रवत िरबन्द्िी संरचना 

क्र.सं. पि नार् शे्रणी सेवा सरू्ह/उपसरू्ह 
केन्द्रीय 
प्रस्ताष्ट्रवत 
िरबन्द्िी 

जर्ल्लास्तर 
प्रस्ताष्ट्रवत 
िरबन्द्िी 

र्म्र्ा कैष्ट्रफयत 

1.  स=ुईन्द्र्र्नयर 
रा.प.प्र. नेपाल 

ईन्द्र्र्नयररङ्ग 

र्सर्भल/ष्ट्रव 
एण्ड आर 

१ ० 1 
 

2.  
उपसजचव 

रा.प.दि. 
नेपाल 
प्रर्ासन 

लेखा 
१ 

० 1  

3.  
र्स.र्ड.ई. 

रा.प.दि. 
नेपाल 
ईजन्द्र्र्नयररङ्ग 

र्सर्भल ष्ट्रव 
एण्ड आर 

२ 
२३ 25  

4.  

प्रर्खु र्न 
स्वा. 
अर्िकृत 

रा.प.दि. 
नेपाल 
स्वास््य 

र्न.स्वा 
१ 

० 1  

5.  
उपसजचव 

रा.प.दि. 
नेपाल 
स्वास््य 

र्न.स्वा 
१ 

० 1  

6.  
र्ाखा 
अर्िकृत 

रा.प.त.ृ प्रर्ासन सा.प्रर्ासन 
१ 

० 1  

7.  
लेखा 
अर्िकृत 

रा.प.त.ृ प्रर्ासन लेखा  
१ 

० 1  

8.  
इजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ ईजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल/ष्ट्रव 

एण्ड आर. 
२२ 

१३८३ 1405  

9.  ना.स.ु रा.प.अनं.प्र. प्रर्ासन प्रर्ासन ३ २३ 26  

10.  
कम््यटुर 
अपरेटर 

रा.प.अनं.प्र. ष्ट्रवष्ट्रवि ष्ट्रवष्ट्रवि 
६ 

२३ 29  

11.  
सब 
इजन्द्र्र्नयर 

रा.प.अनं.प्र. इजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल/ष्ट्रव 
एण्ड आर 

६ 
८४५ 851  

12.  लेखापाल रा.प.अनं.प्र. प्रर्ासन प्रर्ासन १ २३ 24  

13.  
अ.सव 
ईजन्द्र्र्नयर 

रा.प.अनं.दि. इजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल/ष्ट्रव 
एण्ड आर 

० 
८४५ 845  

14.  
ह.स.चा. शे्रणी 

ष्ट्रवष्ट्रहन 

ईजन्द्र्र्नयररङ्ग रे्.र्नरल 
५ 

२३ 28  

15.  
का.स. शे्रणी 

ष्ट्रवष्ट्रहन 

प्रर्ासन प्रर्ासन 
६ 

२३ 29  

र्म्र्ा 57 3211 3268  
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केन्द्रीय िरबन्द्िी संरचना 

क्र.सं. पि नार् शे्रणी सेवा सरू्ह/उपसरू्ह 
र्म्र्ा प्रस्ताष्ट्रवत 

िरबन्द्िी 
1.  स ुइ,=ईजन्द्र्र्नयर रा.प.प्र. नेपाल ईन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल/ष्ट्रव एण्ड आर १ 

2.  उपसजचव रा.प.दि. नेपाल प्रर्ासन लेखा १ 

3.  र्स.र्ड.ई. रा.प.दि. नेपाल ईजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल ष्ट्रव एण्ड आर २ 

4.  
प्रर्खु र्न स्वा. 
अर्िकृत 

रा.प.दि. 
नेपाल स्वास््य र्न.स्वा 

१ 

5.  उपसजचव रा.प.दि. नेपाल स्वास््य र्न.स्वा १ 

6.  र्ाखा अर्िकृत रा.प.त.ृ प्रर्ासन सा.प्रर्ासन १ 

7.  लेखा अर्िकृत रा.प.त.ृ प्रर्ासन लेखा  १ 

8.  इजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ ईजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल/ष्ट्रव एण्ड आर./ ईले।स्या २२ 

9.  ना.स.ु रा.प.अनं.प्र. प्रर्ासन प्रर्ासन ३ 

10.  कम््यटुर अपरेटर रा.प.अनं.प्र. ष्ट्रवष्ट्रवि  ६ 

11.  सब इजन्द्र्र्नयर रा.प.अनं.प्र. इजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल/ष्ट्रव एण्ड आर ६ 

12.  लेखापाल रा.प.अनं.प्र. प्रर्ासन प्रर्ासन १ 

13.  ह.स.चा. शे्रणी ष्ट्रवष्ट्रहन ईजन्द्र्र्नयररङ्ग रे्.र्नरल ५ 

14.  का.स. शे्रणी ष्ट्रवष्ट्रहन प्रर्ासन प्रर्ासन ६ 
र्म्र्ा 57 

 

जर्ल्ला िरबन्द्िी संरचना 

क्र.सं. पि नार् शे्रणी सेवा सरू्ह/उपसरू्ह 
र्म्र्ा प्रस्ताष्ट्रवत 

िरबन्द्िी 
1.  र्स.र्ड.ई. रा.प.दि. नेपाल ईजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल ष्ट्रव एण्ड आर २३ 
2.  इजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ ईजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल/ष्ट्रव एण्ड आर. १३८३ 
3.  ना.स.ु रा.प.अनं.प्र. प्रर्ासन प्रर्ासन २३ 
4.  कम््यटुर अपरेटर रा.प.अनं.प्र. ष्ट्रवष्ट्रवि  २३ 
5.  सब इजन्द्र्र्नयर रा.प.अनं.प्र. इजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल/ष्ट्रव एण्ड आर ८४५ 
6.  लेखा पाल रा.प.अनं.प्र. प्रर्ासन प्रर्ासन २३ 
7.  अ.स.ईजन्द्र्. रा.प.अनं.दि. इजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल/ष्ट्रव एण्ड आर ८४५ 
8.  ह.स.चा. शे्रणी ष्ट्रवष्ट्रहन ईजन्द्र्र्नयररङ्ग रे्.र्नरल २३ 
9.  का.स. शे्रणी ष्ट्रवष्ट्रहन प्रर्ासन प्रर्ासन २३ 

र्म्र्ा 3211 
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केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई-(भवन) 

को कायि ष्ट्रववरण 

1. नरू्ना र्डर्ाईन तयार गने, पररर्ार्िन गने तथा जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईहरुलाई 
आवश्यकता अनसुार अन्द्य प्राष्ट्रवर्िक सहयोग उपलव्ि गराउने, 

2. अनगुर्न तथा रू्ल्याङ्कन गरी र्डर्ाइन र ड्रइङ्गर्ा आवश्यक पररर्ार्िन गनि र्सफाररर् सष्ट्रहतको 
र्ार्सक, चौर्ार्सक र वाष्ट्रषिक प्रर्तवेिन तयार गरी सजचवसर्क्ष पेर् गने, 

3. आवश्यकतानसुार केन्द्र, जर्ल्ला तथा गाउाँपार्लकाहरुर्ा क्षर्ता अर्भवषृ्ट्रि सम्बन्द्िी ष्ट्रवर्भन्न 
ष्ट्रकर्सर्का तार्लर्हरु संचालन गने गराउने,  

4. जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई बाट तोष्ट्रकए बर्ोजर्र् पेर् भएको पूनर्निर्ािणसंग सम्बजन्द्ित 
साविर्र्नक सरकारी भवनहरुको र्डर्ाइन, ड्रइङ, लागत अनरु्ान र खररि सम्बन्द्िी कागर्ातको 
स्वीकृर्त सम्बन्द्िी कागर्पत्रहरु पनुरावलोकन गरी स्वीकृत गने, 

5. व्यजिगत आवास तथा बस्तीहरुको पूनर्निर्ािण कायिको कायािन्द्वयन प्रकृयालाई प्रभावकारी 
बनाउने,  

6. केन्द्रीयस्तर तहर्ा प्रार्िकरण, सम्बि र्न्द्त्रालय एवं ष्ट्रवभाग तथा अन्द्य कायािन्द्वयन ईकाईहरु िारा 
गरीने पूनर्निर्ािण कायिलाई प्रभावकारी बनाउने, 

7. पूनर्निर्ािण सम्बन्द्िी कायिक्रर्को कायािन्द्वयसंग सम्बजन्द्ित ष्ट्रवषयर्ा जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन 
इकाईहरुबाट र्ाग भई आएका र्नर्ािण व्यवस्थापन (Construction Management) र ठेक्का 
व्यवस्थापन (Contract administration) र्ा सहयोग परु् याउने। 

8. पूनर्निर्ािणसंग सम्बजन्द्ित कायिक्रर्हरुको सपुरीवेक्षण, अनगुर्न, रू्ल्यांकन गरी प्रगर्त ष्ट्रववरण 
राष्ट्रिय पूनर्निर्ािण प्रार्िकरणर्ा पठाउने, 

9. आवश्यकता अनसुार आयोर्नाहरुको लार्ग आवश्यक बरे्ट व्यवस्थापनका लार्ग पेर् गने । 

10. भकूम्पबाट क्षर्त भएका स्वास््य केन्द्र,  अस्पताल तथा अन्द्य संरचनाको अर्भलेख र्नरन्द्तर 
अद्यावर्िक गने, 

11. पनुर्नर्ािणका लार्ग स्वास््य केन्द्र,  अस्पताल तथा अन्द्य संरचनाको छनोटका आिार तय गने, 

प्राथर्र्कता र्निािरण गरी पनुर्निर्ािणको योर्ना तर्ुिर्ा गने, 

12. स्वास््य केन्द्र,  अस्पताल तथा अन्द्य संरचना पनुर्निर्ािणको क्षेत्रर्ा योगिान गने िाता, संघसंस्था र 
र्नकायहरू पष्ट्रहचान गने, पररचालन गने र सर्न्द्वय गने, 

13. स्वास््य केन्द्र,  अस्पताल तथा अन्द्य संरचना पनुर्निर्ािणको योर्ना तथा कायिक्रर् ष्ट्रवकास गरी 
राष्ट्रिय पनुर्नर्ािण प्रार्िकरण र स्वास््य र्न्द्त्रालयर्ा पेर् गने, 

14. स्वास््य केन्द्र,  अस्पताल तथा अन्द्य संरचना पनुर्निर्ािणसाँग  सम्बजन्द्ित आयोर्नाहरू सञ्चालन 
गने, 

15. स्वास््य केन्द्र,  अस्पताल तथा अन्द्य संरचना पनुर्निर्ािण कायिको र्नरन्द्तर अनगुर्न गने, र्निािररत 
र्ापिण्ड, गणुस्तर र प्रष्ट्रक्रयाबाट र्नर्ािण कायि गनि सम्बजन्द्ित व्यजि, सर्िुाय, संघसंस्था र 
ठेकेिारलाई र्निेर्न दिने तथा र्नरन्द्तर पषृ्ठपोषण प्रिान गने, 
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16. स्वास््य केन्द्र,  अस्पताल तथा अन्द्य संरचना पनुर्निर्ािणको कार्र्ा कुनै सर्स्या उत्पन्न भएर्ा 
र्नर्ािण कायि रोरन,े र्निािररत गणुस्तर र्ापिण्ड अनसुरण भएको नपाइएर्ा सम्बजन्द्ित पक्षलाई 
कारवाही गने, 

17. स्वास््य केन्द्र,  अस्पताल तथा अन्द्य संरचना पनुर्निर्ािणसाँग  सम्बजन्द्ित सरकारी र्नकाय एवर् ्
सम्बजन्द्ित सरोकारवालाबीच सर्न्द्वय गने, 

18. र्ोजखर्यिु स्वास््य केन्द्र,  अस्पताल तथा अन्द्य संरचनाभनी प्राष्ट्रवर्िक कर्िचारीबाट यकीन 
भएका स्वास््य केन्द्र,  अस्पताल तथा अन्द्य संरचनाहरू भत्काउन र्नणिय र्लने, स्वीकृर्त दिन,े 

19. केन्द्रीयस्तर आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई र जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईर्ा कायिरत 
कर्िचारीहरूको क्षर्ता ष्ट्रवकासको योर्ना बनाई कायिक्रर् सञ्चालन गने, 

20. स्वास््य केन्द्र,  अस्पताल तथा अन्द्य संरचना पनुर्निर्ािणको क्षेत्रर्ा भएको आर्थिक तथा भौर्तक 
प्रगर्तको सर्ीक्षा गने, ष्ट्रववरण राख्न ेर र्नरन्द्तर रूपर्ा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्राष्ट्रवर्िकरणर्ा पेर् गने, 

21. केन्द्रीयस्तर आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई र जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईर्ा कायिरत 
कर्िचारीहरूको कायिसम्पािन रू्ल्याङ्कन गने, परुस्कृत गने, परुस्कारका लार्ग र्सफाररर् गने र 
कारवाही गने, 

22. आयोर्ना अन्द्तगितका इकाईहरूर्ा स्वीकृत िरवन्द्िीका आिारर्ा पिपूर्तिको व्यवस्थापन गने, कायि 
सम्पािन रू्ल्याङ्कनका आिारर्ा म्याि थप गने नगने र्नणिय र्लने, इकाईहरू अन्द्तगित कायिरत 
कर्िचारीहरूको कार् र सरुवा व्यवस्थापन गने, 

23. स्वास््य केन्द्र,  अस्पताल तथा अन्द्य संरचना पनुर्निर्ाणिको कायिलाई प्रभावकारी रूपर्ा सञ्चालन 
गनि केन्द्रीयस्तर इकाई एवर् ् जर्ल्ला इकाईहरूर्ा आवश्यकता अनसुार प्राष्ट्रवर्िक र सर्न्द्वय 
सर्र्र्तहरू गठन गरी जर्म्रे्वारी तोरने, 

24. स्वास््य केन्द्र,  अस्पताल तथा अन्द्य संरचना पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी अन्द्य कायि गने गराउने । 

 

१. र्नर्ी आवास पनुर्निर्ािण तथा वस्ती ष्ट्रवकास र्ाखा 
• तार्लर् केन्द्र तथा श्रोत केन्द्र र्नर्ािण सम्बन्द्िी कायिहरु गने, 

• भवन संष्ट्रहता कायािन्द्वयन सम्बन्द्िी कार्को कायािन्द्वयन तथा सर्न्द्वय गने, 

• ग्रार्र्ण/सहरी आवासका नर्नुा र्डर्ाईन तयार गने, 

• आवास पनुर्निर्ािणको प्राष्ट्रवर्िक सहयोग, र्नररक्षण र प्रर्ाणीकणि कायिर्ा DLPIUहरुलाई 
आवश्यक सहयोग तथा सर्न्द्वय गने गराउने, 

• World बैंकको सहयोगर्ा र्नर्ािण हनुे आवास पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी कायिहरु गने, 

• JICA को सहयोगर्ा र्नर्ािण हनुे आवास पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी कायिहरु गने, 

• एकीकृत वस्ती ष्ट्रवकास सम्बन्द्िी योर्ना तयार गने तथा पवुाििार ष्ट्रवकास कायि गने,  

• ष्ट्रवकास साझेिार, INGO's/NGO's को सहयोगर्ा र्नर्ािण हनुे आवास पनुर्निर्ािण कायिको 
सर्न्द्वय र अनगुर्न गने, 

• र्ातहतबाट हनु ेपरार्र्ि सेवाको सपुररवेक्षण तथा सहर्ीकरण गने/गराउने, 
• क्षर्ता ष्ट्रवकास सम्बन्द्िी ष्ट्रवर्भन्न कायिक्रर्हरुको कायािन्द्वयन तथा सर्न्द्वय गने, 
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• र्ातहतबाट हनु ेपरार्र्ि सेवाको सपुररवेक्षण तथा सहर्ीकरण गने / गराउने, 
• जर्ल्लास्तरीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईहरुसाँग सर्न्द्वय सहयोग तथा अनगुर्न गने, 

• र्ाखाको िैर्नक प्रर्ासर्नक कायिहरुको व्यवस्थापन गने, 

• आयोर्नाको खररि इकाई प्रर्खु भई कार्कार् गने, 

• यस र्ाखाको िैर्नक प्रर्ासर्नक कायिहरुको व्यवस्थापन गने, 

• आयोर्ना र्निेर्कले तोके बर्ोजर्र्कका अन्द्य कायिहरु गने/गराउन े। 

 

२. र्नर्जि व्यवस्थापन र्ाखा 
• आन्द्तररक प्रर्ासन सम्बन्द्िी सम्पूणि कार् गने, 

• जर्ल्लास्तरीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईहरुर्ा कर्िचारी व्यवस्थापन गने, 

• आयोर्ना अन्द्तगितका कर्िचारीको ष्ट्रववरण अद्यावर्िक गरी फाईर्लङ्ग व्यवस्थापन गने/ 
गराउन,े  

• आयोर्ना अन्द्तगितका कर्िचारीको कायि सम्पािन र्लु्यांकन गने व्यवस्था र्र्लाउने, 
• स्टोर र्ाखाको प्रर्खु भई कार्कार् गने/गराउने, 
• खररि/जर्न्द्सी सम्बन्द्िी कायिको पूणि रेखिेख, र्नयन्द्त्रण, अनगुर्न र रू्ल्यांकन गने/गराउने, 
• आयोर्ना प्रर्खुले तोके बर्ोजर्र्का अन्द्य कायिहरु गने/गराउने । 

 

३. आर्थिक प्रर्ासन र्ाखा 
• वाष्ट्रषिक कायिक्रर्/योर्ना तर्ुिर्ा सम्बन्द्िी कायि गने, 

• ष्ट्रवजत्तय प्रगर्त ष्ट्रववरण तयार गने, 

• आ.ले.प, र्.ले.प गने /गराउने, 
• अजख्तयारी तयार गरी र्ारी गने व्यवस्था र्र्लाउने, 
• र्ार्सक ष्ट्रवजत्तय प्रगर्त ष्ट्रववरण तयार गने, 

• भिुानी व्यवस्थापन गने/गराउने, 
• जर्ल्लास्तरीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईको ष्ट्रवजत्तय व्यवस्था सम्बन्द्िर्ा सपुररवेक्षण/ 

अनगुर्न गने/गराउने, 
• आन्द्तररक लेखा र्नयन्द्त्रण गने गराउने, 
• िात ृर्नकायको Guideline बर्ोजर्र् आर्थिक व्यवस्थापन गने/गराउने, 
• आयोर्ना प्रर्खुले तोके बर्ोजर्र्का अन्द्य कायिहरु गने/गराउने । 

 

४. स्वास््य संस्था भवन पनुर्निर्ािण र्ाखा 
• भकूम्पबाट क्षर्त भएका स्वास््य केन्द्र,  अस्पताल तथा अन्द्य संरचनाको अर्भलेख र्नरन्द्तर 

अद्यावर्िक गने, 

• पनुर्नर्ािणका लार्ग स्वास््य केन्द्र,  अस्पताल तथा अन्द्य संरचनाको छनोटका आिार तय गने, 

प्राथर्र्कता र्निािरण गरी पनुर्निर्ािणको योर्ना तर्ुिर्ा गने, 
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• स्वास््य केन्द्र,  अस्पताल तथा अन्द्य संरचना पनुर्निर्ािणको क्षेत्रर्ा योगिान गने िाता, संघसंस्था 
र र्नकायहरू पष्ट्रहचान गने, पररचालन गने र सर्न्द्वय गने, 

• स्वास््य केन्द्र,  अस्पताल तथा अन्द्य संरचना पनुर्निर्ािणको योर्ना तथा कायिक्रर् ष्ट्रवकास गरी 
राष्ट्रिय पनुर्नर्ािण प्रार्िकरण र स्वास््य र्न्द्त्रालयर्ा पेर् गने, 

• स्वास््य केन्द्र,  अस्पताल तथा अन्द्य संरचना पनुर्निर्ािणसाँग  सम्बजन्द्ित आयोर्नाहरू सञ्चालन 
गने, 

• स्वास््य केन्द्र,  अस्पताल तथा अन्द्य संरचना पनुर्निर्ािण कायिको र्नरन्द्तर अनगुर्न गने, 

र्निािररत र्ापिण्ड, गणुस्तर र प्रष्ट्रक्रयाबाट र्नर्ािण कायि गनि सम्बजन्द्ित व्यजि, सर्िुाय, 

संघसंस्था र ठेकेिारलाई र्निेर्न दिने तथा र्नरन्द्तर पषृ्ठपोषण प्रिान गने, 

• स्वास््य केन्द्र,  अस्पताल तथा अन्द्य संरचना पनुर्निर्ािणको कार्र्ा कुनै सर्स्या उत्पन्न भएर्ा 
र्नर्ािण कायि रोरने, र्निािररत गणुस्तर र्ापिण्ड अनसुरण भएको नपाइएर्ा सम्बजन्द्ित पक्षलाई 
कारवाही गने, 

• स्वास््य केन्द्र,  अस्पताल तथा अन्द्य संरचना पनुर्निर्ािणसाँग  सम्बजन्द्ित सरकारी र्नकाय एवर् ्
सम्बजन्द्ित सरोकारवालाबीच सर्न्द्वय गने, 

• र्ोजखर्यिु स्वास््य केन्द्र,  अस्पताल तथा अन्द्य संरचनाभनी प्राष्ट्रवर्िक कर्िचारीबाट यकीन 
भएका स्वास््य केन्द्र,  अस्पताल तथा अन्द्य संरचनाहरू भत्काउन र्नणिय र्लने, स्वीकृर्त दिन,े 

• केन्द्रीयस्तर आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई र जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईर्ा कायिरत 
कर्िचारीहरूको क्षर्ता ष्ट्रवकासको योर्ना बनाई कायिक्रर् सञ्चालन गने, 

• स्वास््य केन्द्र,  अस्पताल तथा अन्द्य संरचना पनुर्निर्ािणको क्षेत्रर्ा भएको आर्थिक तथा भौर्तक 
प्रगर्तको सर्ीक्षा गने, ष्ट्रववरण राख्न े र र्नरन्द्तर रूपर्ा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्राष्ट्रवर्िकरणर्ा पेर् 
गने, 

• केन्द्रीयस्तर आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई र जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईर्ा कायिरत 
कर्िचारीहरूको कायिसम्पािन रू्ल्याङ्कन गने, परुस्कृत गने, परुस्कारका लार्ग र्सफाररर् गने र 
कारवाही गने, 

• आयोर्ना अन्द्तगितका इकाईहरूर्ा स्वीकृत िरवन्द्िीका आिारर्ा पिपूर्तिको व्यवस्थापन गने, 

कायि सम्पािन रू्ल्याङ्कनका आिारर्ा म्याि थप गने, नगने र्नणिय र्लने, इकाईहरू अन्द्तगित 
कायिरत कर्िचारीहरूको कार् र सरुवा व्यवस्थापन गने, 

• स्वास््य केन्द्र,  अस्पताल तथा अन्द्य संरचना पनुर्निर्ाणिको कायिलाई प्रभावकारी रूपर्ा 
सञ्चालन गनि केन्द्रीयस्तर इकाई एवर् ्जर्ल्ला इकाईहरूर्ा आवश्यकता अनसुार प्राष्ट्रवर्िक र 
सर्न्द्वय सर्र्र्तहरू गठन गरी जर्म्रे्वारी तोरने, 

• स्वास््य केन्द्र,  अस्पताल तथा अन्द्य संरचना पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी अन्द्य कायि गने गराउने । 
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५. साविर्र्नक भवन पनुर्निर्ािण तथा योर्ना तथा अनगुर्न र्ाखा 
• नेपाल राि बैंक, केन्द्रीय कायािलय, बालवुाटार तथा बैंष्ट्रकङ्ग कायािलय, थापाथली, काठर्ाण्डौको 

Focal Person को रुपर्ा कायि गने, 

• लोक सेवा आयोग,  कर्लपोखरी, काठर्ाण्डौको भवन पनुर्निर्ािणको Focal Person को रुपर्ा 
कायि गने, 

• काठर्ाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोडि, र्हांकाल(काठर्ाण्डौ) पनुर्निर्ािण को Focal 

Person को रुपर्ा कायि गने, 

• र्हालेखापररक्षक तथा सडक ष्ट्रवभाग कायािलय रहेको बबरर्हलको पनुर्निर्ािण कायिको Focal 

Person को रुपर्ा कायि गने, 

• भकूम्प स्र्ारक तथा भकूम्प स्र्तृी पाकि  र्नर्ािण सम्बन्द्िी कायिहरु गने, 

• नेपाल कृष्ट्रष अनसुन्द्िान पररषद् र्संहिरवार, काठर्ाण्डौको भवन र्नर्ािण कायिको Focal Person 

को रुपर्ा कायि गने, 

• र्न्द्त्री र्नवास पलु्चोक, लर्लतपरुको पनुर्निर्ािण कायिको Focal Person को रुपर्ा कायि गने, 

• केन्द्रीय बाल कल्याण, नरसाल, काठर्ाण्डौको पनुर्निर्ािण/ प्रबर्लकरण कायिको Focal Person 

को रुपर्ा कायि गने, 

• काननु पसु्तकालय भवन, रानी पोखरी, काठर्ाण्डौको पनुर्निर्ािण/प्रवर्लकरण कायिको Focal 

Person को रुपर्ा कायि गने, 

• हररहर भवन, लर्लतपरुको  एकीकृत भवन र्नर्ािण र्डर्ाईन तथा र्नर्ािण कायिको Focal Person 

को रुपर्ा कायि गने, 

• रािपर्त भवन पनुर्निर्ािण कायिको Focal Person को रुपर्ा कायि गने, 

• उपरािपर्त भवन, कायािलय भवन प्रवर्लकरण कायिको Focal Persion को रुपर्ा कायि गने, 

• केर्र र्हल पनुर्निर्ािण/प्रवर्लकरण कायिको Focal Person को रुपर्ा कायि गने, 

• राष्ट्रिय सर्ाचार सर्र्र्त, भरकाली, काठर्ाण्डौको भवन र्नर्ािण सम्बन्द्िी कायिको Focal Person 

को रुपर्ा कायि गने, 

• साविर्र्नक भवन पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी कायिक्रर्हरु गने, 

• एजर्याली ष्ट्रवकास बैंकको सहयोगर्ा संचार्लत EEAP Project साँग सम्बजन्द्ित कायिहरु गने, 

• केन्द्रीयस्तरका कायिलयहरु तथा आवास भवनहरु पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी कार्हरु सम्पािन गने, 

• क्षेर्त्रय, जर्ल्ला तथा इलाकास्तरीय कायािलय भवनहरु पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी कार्हरु गने, 

• आयोर्ना अन्द्तगितको योर्ना, बरे्ट तथा कायिक्रर् तर्ुिर्ा सम्बन्द्िी कायिहरु, 

• र्ातहतबाट हनुे परार्र्ि सेवाको सपुररवेक्षण तथा सहर्ीकरण गने/गराउने, 
• आयोर्नाको सर्ग्र प्रगर्त ष्ट्रववरण तयार गरी पेर् गने, सम्बजन्द्ित र्नकायर्ा पठाउने, 
• जर्ल्लास्तरीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईहरुसाँग सर्न्द्वय सहयोग तथा अनगुर्न गने, 

• र्ाखाका िैर्नक प्रर्ासर्नक कायिहरुको व्यवस्थापन गने, 

• आयोर्ना प्रर्खुले तोके बर्ोजर्र्का अन्द्य कायिहरु गने/गराउने । 
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जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई-(भवन) 

को कायि ष्ट्रववरण 

1. पनुर्निर्ािणको लार्ग छनौट भएका संरचना पनुर्निर्ािणको योर्ना तयार गने, 

2. जर्ल्लार्भत्रका भकूम्पबाट क्षर्तग्रस्त साविर्र्नक भवन, पनुर्निर्ािणको Master Plan बनाउन,े 

3. लाभग्राहीहरुलाई प्रार्िकरणबाट स्वीकृत भकूम्प प्रर्तरोिी प्रष्ट्रवर्ि सष्ट्रहतका र्ापिण्ड उपलब्ि 
गराउन,े 

4. पनुर्निर्ािण हनुे आवास र वस्ती सम्बन्द्िी आयोर्ना कायािन्द्वयन गने, गराउने, 
5. आवास र वस्ती पनुर्निर्ािण कायिको रेखिेख, र्नरीक्षण तथा अनगुर्न गने, 

6. साविर्र्नक संरचना पनुर्निर्ािणको लार्ग स्वीकृत ड्रइङ्ग र्डर्ाइनका आिारर्ा लागत अनरु्ान तयार 
पाने, 

7. र्नर्ािण कायि र सार्ाग्रीको गणुस्तर, स्पेजर्ष्ट्रफकेर्न अनसुार गने गराउने । 

8. पनुर्निर्ािणका लार्ग PDNA र PDNF अनसुार छनोट भएका अस्पताल, स्वास््य केन्द्र र स्वास््य 
चौकीहरुको  पनुर्निर्ािण योर्ना तयार  गने, 

9. जर्ल्लार्भत्रका अस्पताल, स्वास््य केन्द्र र स्वास््य स्वास््य संस्थाहरुको पनुर्निर्ािण गरुु योर्ना 
(Master Plan) तयार गने, 

10. ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािणका लार्ग स्वास््य संस्था तथा स्वीकृत ड्रइङ्ग र्डर्ाइनका आिारर्ा लागत 
अनरु्ान तयार गरी स्वीकृत गने, 

11. पनुर्निर्ािण कायि सरुु भएपर्छ र्नयर्र्त अनगुर्न गरी, गराई गणुस्तर कायिक्रर् गने, 

12. र्नर्ािण कायि र सार्ग्रीको गणुस्तर स्वीकृत स्पेर्सष्ट्रफकेर्न बर्ोजर्र् कायिक्रर् गने, गराउन,े 

13. प्राष्ट्रवर्िकहरुले र्नर्ािण र्नरीक्षण र्निेजर्काको आिारर्ा र्नर्ािण कायिको सपुरीवेक्षण गरी र्नर्ािण 
कायिको सपुरीवेक्षण ष्ट्रट्पणी केन्द्रीयस्तर आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईको व्यवस्थापन सूचना 
प्रणाली (MIS) र्ा फोटोसष्ट्रहत अपलोड गराउने, 

14. लागत अनरु्ान बर्ोजर्र्को र्नर्ािण कायिको प्राष्ट्रवर्िक कर्िचारीबाट नापर्ााँच गराई कायियोर्ना 
अनसुारको रर्नङ र्बलको भिुानी गने, 

15. कायि सम्पन्न प्रर्तवेिन तयार गने, 

16. नेपाल सरकार र िात ृ र्नकायबीचको सम्झौता अनसुार र्नर्ािण हनुे स्वास््य संस्थाहरुको हकर्ा 
र्नर्ािण कायिर्ा सर्न्द्वय एवं अनगुर्न गरी गणुस्तरीयता कायर् गने गराउने, 

17. जर्ल्लाको पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी प्रर्तवेिन र्ार्सक, चौर्ार्सक, अष्टर्ार्सक रुपर्ा केन्द्रीय आयोर्ना 
कायािन्द्वयन इकाईर्ा पठाउने, 

18. जर्ल्लार्भत्र सञ्चालन हनुे स्वास््य संस्थाहरुको पनुर्निर्ािण कायिक्रर्हरुको सञ्चालन, सर्न्द्वय र 
अनगुर्न गने, 

19. जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईलाई प्राप्त अजख्तयारीर कायिष्ट्रवर्ि बर्ोजर्र् कायिक्रर् 
कायािन्द्वयन गने । 
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१ र्नर्ी आवास पनुर्निर्ािण तथा वस्ती ष्ट्रवकास र्ाखा 
• जर्ल्लार्ा JICA को सहयोगर्ा र्नर्ािण हनुे आवास पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी कायिहरु गने, 

• जर्ल्लार्ा  World बैंकको सहयोगर्ा र्नर्ािण हनुे आवास पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी कायिहरु गने, 

• अन्द्य ष्ट्रवकास साझेिार, INGO's/NGO's को सहयोगर्ा र्नर्ािण हनुे आवास पनुर्निर्ािण कायिको 
सर्न्द्वय र अनगुर्न गने, 

• क्षर्ता ष्ट्रवकास सम्बन्द्िी ष्ट्रवर्भन्न कायिक्रर्हरुको कायािन्द्वयन तथा सर्न्द्वय गने, 

• परार्र्ि सेवाको सपुररवेक्षण तथा सहर्ीकरण गने / गराउने, 
• तार्लर् केन्द्र तथा श्रोत केन्द्र र्नर्ािण सम्बन्द्िी कायिहरु गने, 

• भवन संष्ट्रहता कायािन्द्वयन सम्बन्द्िी कार्को कायािन्द्वयन तथा सर्न्द्वय गने, 

• ग्रार्र्ण/सहरी आवासका नर्नुा र्डर्ाईन तयार गने, 

• आवास पनुर्निर्ािणको प्राष्ट्रवर्िक सहयोग, र्नररक्षण र प्रर्ाणीकरण कायिर्ा आवश्यक सहयोग 
तथा सर्न्द्वय गने गराउने, 

• आयोर्नाको खररि इकाई प्रर्खु भई कार्कार् गने, 

• आयोर्ना र्निेर्कले तोके बर्ोजर्र्कका अन्द्य कायिहरु गने 

• यस र्ाखाको िैर्नक प्रर्ासर्नक कायिहरुको व्यवस्थापन गने, 

• आयोर्ना प्रर्खुले तोके बर्ोजर्र्का अन्द्य कायिहरु गने/गराउने । 

 

२ र्नर्जि व्यवस्थापन र्ाखा 
• आन्द्तररक प्रर्ासन सम्बन्द्िी सम्पूणि कार् गने, 

• जर्ल्लास्तरीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईहरुर्ा कर्िचारी व्यवस्थापन गने, 

• आयोर्ना अन्द्तगितका कर्िचारीको ष्ट्रववरण अद्यावर्िक गरी फाईर्लङ्ग व्यवस्थापन गने/ 
गराउन,े  

• आयोर्ना अन्द्तगितका कर्िचारीको कायि सम्पािन र्लु्यांकन गने व्यवस्था र्र्लाउने, 
• स्टोर र्ाखाको प्रर्खु भई कार्कार् गने/गराउने, 
• खररि/जर्न्द्सी सम्बन्द्िी कायिको पूणि रेखिेख, र्नयन्द्त्रण, अनगुर्न र रू्ल्यांकन गने/गराउने, 
• आयोर्ना प्रर्खुले तोके बर्ोजर्र्का अन्द्य कायिहरु गने/गराउने । 

 

३ आर्थिक प्रर्ासन र्ाखा 
• वाष्ट्रषिक कायिक्रर्/योर्ना तर्ुिर्ा सम्बन्द्िी कायि गने, 

• ष्ट्रवजत्तय प्रगर्त तयार गने, 

• आ.ले.प, र्.ले.प गने /गराउने, 
• र्ार्सक ष्ट्रवजत्तय प्रगर्त ष्ट्रववरण तयार गने, 

• भिुानी व्यवस्थापन गने/गराउने, 
• आन्द्तररक लेखा र्नयन्द्त्रण गने गराउने, 
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• िात ृर्नकायको Guideline बर्ोजर्र् आर्थिक व्यवस्थापन गने/गराउने, 
• आयोर्ना प्रर्खुले तोके बर्ोजर्र्का अन्द्य कायिहरु गने/गराउने । 

 

४ साविर्र्नक भवन पनुर्निर्ािण र्ाखा 
• भकूम्पबाट क्षर्त भएका स्वास््य केन्द्र,  अस्पताल तथा अन्द्य संरचनाको अर्भलेख र्नरन्द्तर 

अद्यावर्िक गने, 

• पनुर्निर्ािणको योर्ना तर्ुिर्ा गने, 

• स्वास््य केन्द्र,  अस्पताल तथा अन्द्य संरचना पनुर्निर्ािणको क्षेत्रर्ा जर्ल्लार्ा कायिरत, 

संघसंस्थाहरुसाँग सर्न्द्वय गने, 

• स्वास््य केन्द्र,  अस्पताल तथा अन्द्य संरचना पनुर्निर्ािणको योर्ना तथा कायिक्रर् केन्द्रीय 
आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईर्ा पठाउने, 

• स्वास््य केन्द्र,  अस्पताल तथा अन्द्य संरचना पनुर्निर्ािणसाँग  सम्बजन्द्ित आयोर्नाहरू सञ्चालन 
गने, 

• स्वास््य केन्द्र,  अस्पताल तथा अन्द्य संरचना पनुर्निर्ािण कायिको र्नरन्द्तर अनगुर्न गने, 

र्निािररत र्ापिण्ड, गणुस्तर र प्रष्ट्रक्रयाबाट र्नर्ािण कायि गनि सम्बजन्द्ित व्यजि, सर्िुाय, 

संघसंस्था र ठेकेिारलाई र्निेर्न दिने तथा र्नरन्द्तर पषृ्ठपोषण प्रिान गने, 

• जर्ल्लार्ा स्वास््य केन्द्र,  अस्पताल तथा अन्द्य संरचना पनुर्निर्ािणको कार्र्ा कुनै सर्स्या 
उत्पन्न भएर्ा र्नर्ािण कायि रोरने, र्निािररत गणुस्तर र्ापिण्ड अनसुरण भएको नपाइएर्ा 
सम्बजन्द्ित पक्षलाई कारवाही गने , 

• स्वास््य केन्द्र,  अस्पताल तथा अन्द्य संरचना पनुर्निर्ािणसाँग  सम्बजन्द्ित सरकारी र्नकाय एवर् ्
सम्बजन्द्ित सरोकारवालाबीच सर्न्द्वय गने, 

• जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईर्ा कायिरत कर्िचारीहरूको क्षर्ता ष्ट्रवकासको लार्ग 
योर्ना बनाई केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईर्ा पठाउने, 

• आफ्नो क्षेत्रर्ा स्वास््य केन्द्र,  अस्पताल तथा अन्द्य संरचना पनुर्निर्ािणको क्षेत्रर्ा भएको 
आर्थिक तथा भौर्तक प्रगर्तको सर्ीक्षा गने, ष्ट्रववरण राख्न े र केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन 
इकाईर्ा पठाउने, 

• जर्ल्लार्ा सञ्चालन हनुे एजर्याली ष्ट्रवकास बैंकको सहयोगर्ा संचार्लत कायिक्रर्र्ा तोष्ट्रकएको 
जर्म्रे्वारी र्लन,े 

• जर्ल्ला तथा इलाकास्तरीय कायािलय भवनहरु, 

• आयोर्ना अन्द्तगितको योर्ना, बरे्ट तथा कायिक्रर् तर्ुिर्ा सम्बन्द्िी कायिहरु, 

• जर्ल्लाजस्थत आयोर्नाको सर्ग्र प्रगर्त ष्ट्रववरण तयार गरी पेर् गने ।सम्बजन्द्ित र्नकायर्ा 
पठाउन,े 

• र्ाखाका िैर्नक प्रर्ासर्नक कायिहरुको व्यवस्थापन गने, 

• आयोर्ना प्रर्खुले तोके बर्ोजर्र्का अन्द्य कायिहरु गने/गराउने । 
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केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई- (जर्क्षा) 
को संगठन संरचना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

क्र.सं. जर्ल्ला क्र.सं. जर्ल्ला क्र.सं. जर्ल्ला क्र.सं. जर्ल्ला 
1.  नवुाकोट 6.  र्सन्द्िपुाल्चोक 11.  रसवुा 16.  खोटाङ्ग 
2.  िादिङ्ग 7.  काभ्रपेलाञ्चोक 12.  भिपरु 17.  तनहुाँ 
3.  काठर्ाडौँ 8.  ओखलढंुगा 13.  स्याङ्गर्ा 18.  रारे्छाप 

4.  र्सन्द्िलुी 9.  लर्लतपरु 14.  जचतवन 19.  िोलखा 
5.  गोरखा 10.  पवित 15.  सोलखुमु्ब ु 20.  र्कवानपरु 

 
  

राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण 

केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई (जर्क्षा) 
आयोर्ना र्निेर्क  रा.प.प्र.-१ जर्क्षा प्रर्ासन 

ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण 
र्ाखा 

र्स.र्ड.ई. रा.प.दि.-१  
ईजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ-८ 
र्सर्भल/ष्ट्रव एण्ड आर 

सब ईजन्द्र्र्नयर रा.प.अनं.प्र.-८ 

र्नर्जि व्यवस्थापन र्ाखा 
उपसजचव रा.प.दि.-१ प्र. 
र्ाखा अर्िकृत रा.प.त.ृ-१ 

ना.स.ु रा.प.अनं.प्र.-२ 

क.अ. रा.प.अनं.प्र.-४ 

ह.स.चा.-५ 

का.स.-४ 

 

आर्थिक प्रर्ासन र्ाखा 
उपसजचव रा.प.दि.-१ लेखा 
लेखा अर्िकृत रा.प.त.ृ-१ 

लेखापाल रा.प.अनं.प्र.-2 

स.क.अ. रा.प.अनं.दि.-१ 

 

योर्ना तथा अनगुर्न 
र्ाखा 

उपसजचव रा.प.दि.-१ जर्क्षा 
प्रर्ासन 

जर्क्षा प्रर्ासन रा.प.त-ृ३ 

प्राष्ट्रवर्िक सहायक रा.प.अनं.प्र.-१ 

 

जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई-जर्क्षा 
उपसजचव रा.प.दि.-१ जर्क्षा प्रर्ासन 

  

ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण 
र्ाखा 

ईजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ-१  
सब ईजन्द्र्र्नयर रा.प.अनं.प्र.-

6/30 
 

आर्थिक प्रर्ासन र्ाखा 

लेखापाल रा.प.अनं.प्र.-१ 

योर्ना, अनगुर्न तथा र्नर्जि व्यवस्थापन 
र्ाखा 

जर्क्षा प्रर्ासन रा.प.त.ृ-१ 

प्राष्ट्रवर्िक सहायक रा.प.अनं.प्र.-१ 

सब ईजन्द्र्र्नयर रा.प.अनं.प्र.-१ 

क.अ. रा.प.अनं.प्र.-१ 

ह.स.चा.-१ 

का.स.-१ 
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केन्द्रीय र जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई-(जर्क्षा) को  

िरबन्द्िी संरचना 

क्र.सं. पि नार् शे्रणी सेवा सरू्ह/उपसरू्ह 

केन्द्रीय 
प्रस्ताष्ट्रवत 
िरबन्द्िी 

जर्ल्ला 
प्रस्ताष्ट्रवत 
िरबन्द्िी 

र्म्र्ा 
प्रस्ताष्ट्रवत 
िरबन्द्िी 

1.  आयोर्ना र्निेर्क रा.प.प्र. जर्क्षा जर्क्षा प्रर्ासन १ 0 1 

2.  आयोर्ना 
उपर्निेर्क 

रा.प.दि. ईजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल/ष्ट्रव एण्ड आर १ 0 1 

3.  उपसजचव रा.प.दि प्रर्ासन लेखा सरू्ह १ 0 1 

4.  उपसजचव रा.प.दि जर्क्षा  जर्क्षा प्रर्ासन १ 20 21 

5.  उपसजचव रा.प.दि प्रर्ासन सा.प्रर्ासन १ ० १ 

6.  र्ाखा अर्िकृत रा.प.त.ृ जर्क्षा प्रर्ासन ३ 20 23 

7.  र्ाखा अर्िकृत रा.प.त.ृ प्रर्ासन सा. प्रर्ासन 1 0 1 

8.  लेखा अर्िकृत रा.प.त.ृ प्रर्ासन लेखा सरू्ह १ 0 1 

9.  ईजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ ईजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल/ष्ट्रव एण्ड आर ८ 20 28 

10.  ना.स.ु रा.प.अनं. प्रथर् प्रर्ासन प्रर्ासन २ 0 2 

11.  प्रा.स. रा.प.अनं. प्रथर् जर्क्षा र्नरीक्षण १ 20 21 

12.  कम््यटुर अपरेटर रा.प.अनं. प्रथर् ष्ट्रवष्ट्रवि ष्ट्रवष्ट्रवि ४ 20 24 

13.  सब-ईजन्द्र्र्नयर रा.प.अनं. प्रथर् ईजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल/ष्ट्रव एण्ड आर 8 256 264 

14.  लेखापाल रा.प.अनं. प्रथर् लेखा सरू्ह प्रर्ासन २ 20 २२ 

15.  सहायक कम््यटुर 
अपरेटर 

रा.प.अनं. दितीय रा.प.अनं. दि. ष्ट्रवष्ट्रवि १ 0 1 

16.  ह.स.चा. शे्रणी ष्ट्रवष्ट्रहन प्रर्ासन प्रर्ासन ५ 20 25 

17.  का.स. शे्रणी ष्ट्रवष्ट्रहन प्रर्ासन प्रर्ासन ४ 20 24 

र्म्र्ा 45 416 461 
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केन्द्रीय िरबन्द्िी संरचना 

क्र.सं. पि नार् शे्रणी सेवा सरू्ह/उपसरू्ह 
प्रस्ताष्ट्रवत 
िरबन्द्िी 

1.  आयोर्ना र्निेर्क रा.प.प्र. जर्क्षा जर्क्षा प्रर्ासन १ 

2.  आयोर्ना उपर्निेर्क रा.प.दि. ईजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल/ष्ट्रव एण्ड आर १ 

3.  उपसजचव रा.प.दि प्रर्ासन लेखा सरू्ह १ 

4.  उपसजचव रा.प.दि जर्क्षा  जर्क्षा प्रर्ासन १ 

5.  उपसजचव रा.प.दि प्रर्ासन सा.प्रर्ासन १ 

6.  र्ाखा अर्िकृत रा.प.त.ृ जर्क्षा प्रर्ासन ३ 

7.  र्ाखा अर्िकृत रा.प.त.ृ प्रर्ासन सा. प्रर्ासन १ 

8.  लेखा अर्िकृत रा.प.त.ृ प्रर्ासन लेखा सरू्ह १ 

9.  ईजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ ईजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल/ष्ट्रव एण्ड आर ८ 

10.  ना.स.ु रा.प.अनं. प्रथर् प्रर्ासन प्रर्ासन २ 

11.  प्रा.स. रा.प.अनं. प्रथर् प्रर्ासन र्नरीक्षण १ 

12.  कम््यटुर अपरेटर रा.प.अनं. प्रथर् ष्ट्रवष्ट्रवि ष्ट्रवष्ट्रवि ४ 

13.  सब-ईजन्द्र्र्नयर रा.प.अनं. प्रथर् ईजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल/ष्ट्रव एण्ड आर ८ 

14.  लेखापाल रा.प.अनं. प्रथर् लेखा सरू्ह प्रर्ासन २ 

15.  सहायक कम््यटुर अपरेटर रा.प.अनं. दितीय रा.प.अनं. प्रथर् ष्ट्रवष्ट्रवि १ 

16.  ह.स.चा. शे्रणी ष्ट्रवष्ट्रहन प्रर्ासन प्रर्ासन ५ 

17.  का.स. शे्रणी ष्ट्रवष्ट्रहन प्रर्ासन प्रर्ासन ४ 
     45 

 

जर्ल्ला िरबन्द्िी संरचना 

क्र.सं. पि नार् शे्रणी सेवा सरू्ह/उपसरू्ह 
प्रस्ताष्ट्रवत िरबन्द्िी 

1.  उपसजचव रा.प.दि जर्क्षा  जर्क्षा प्रर्ासन 20 

2.  र्ाखा अर्िकृत रा.प.त.ृ जर्क्षा प्रर्ासन 20 

3.  ईजन्द्र्र्नयर रा.प.त.ृ ईजन्द्र्र्नयररङ्ग र्सर्भल/ष्ट्रव एण्ड आर 20 

4.  प्रा.स. रा.प.अनं. प्रथर् प्रर्ासन र्नरीक्षण 20 

5.  कम््यटुर अपरेटर रा.प.अनं. प्रथर् ष्ट्रवष्ट्रवि ष्ट्रवष्ट्रवि 20 

6.  सब-ईजन्द्र्र्नयर रा.प.अनं. प्रथर् नेपाल ईजन्द्र्र्नयररङ्ग  र्सर्भल//ष्ट्रव एण्ड आर २५६ 

7.  लेखापाल रा.प.अनं. प्रथर् लेखा सरू्ह प्रर्ासन 20 

8.  ह.स.चा. शे्रणी ष्ट्रवष्ट्रहन प्रर्ासन प्रर्ासन 20 

9.  का.स. शे्रणी ष्ट्रवष्ट्रहन प्रर्ासन प्रर्ासन 20 

     416 
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केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन ईकाई- (जर्क्षा) 
को कायि ष्ट्रववरण 

1. भकूम्पबाट भएको ष्ट्रवद्यालयहरूको क्षर्तको अर्भलेख र्नरन्द्तर अद्यावर्िक गने, 

2. पनुर्नर्ािणका लार्ग ष्ट्रवद्यालय छनोटका आिार तय गने, प्राथर्र्कता र्निािरण गरी पनुर्निर्ािणको 
योर्ना तर्ुिर्ा गने, 

3. ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािणको क्षते्रर्ा योगिान गने िाता, संघसंस्था र र्नकायहरू पष्ट्रहचान गने, पररचालन 
गने र सर्न्द्वय गने, 

4. ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािणको योर्ना तथा कायिक्रर् ष्ट्रवकास गरी राष्ट्रिय पनुर्नर्ािण प्रार्िकरण र जर्क्षा 
र्न्द्त्रालयर्ा पेर् गने, 

5. ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािणसाँग सम्बजन्द्ित आयोर्नाहरू सञ्चालन गने, 

6. ष्ट्रवद्यालयहरूको पनुर्निर्ािण कायिको र्नरन्द्तर अनगुर्न गने, र्निािररत र्ापिण्ड, गणुस्तर र 
प्रष्ट्रक्रयाबाट र्नर्ािण कायि गनि सम्बजन्द्ित व्यजि, सर्िुाय, संघसंस्था र ठेकेिारलाई र्निेर्न दिन े
तथा र्नरन्द्तर पषृ्ठपोषण प्रिान गने, 

7. ष्ट्रवद्यालयको पनुर्निर्ािणको कार्र्ा कुनै सर्स्या उत्पन्न भएर्ा र्नर्ािण कायि रोरने, र्निािररत 
गणुस्तर र्ापिण्ड अनसुरण भएको नपाइएर्ा सम्बजन्द्ित पक्षलाई कारवाही गने , 

8. ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािणसाँग सम्बजन्द्ित सरकारी र्नकाय एवर् ् सम्बजन्द्ित सरोकारवालाबीच सर्न्द्वय 
गने, 

9. र्ोजखर्यिु ष्ट्रवद्यालय संरचना भनी प्राष्ट्रवर्िक कर्िचारीबाट यकीन भएका ष्ट्रवद्यालयका भौर्तक 
संरचनाहरू भत्काउन र्नणिय र्लने, स्वीकृर्त दिने, 

10. केन्द्रीयस्तर आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई र जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईर्ा कायिरत 
कर्िचारीहरूको क्षर्ता ष्ट्रवकासको योर्ना बनाई कायिक्रर्सञ्चालन गने, 

11. ष्ट्रवद्यालयको पनुर्निर्ािणको क्षेत्रर्ा भएको आर्थिक तथा भौर्तक प्रगर्तको सर्ीक्षा गने, ष्ट्रववरण राख्न े
र र्नरन्द्तर रूपर्ा राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्राष्ट्रवर्िकरण र जर्क्षा र्न्द्त्रालयर्ा प्रगर्त ष्ट्रववरण पेर् गने, 

12. केन्द्रीयस्तर आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई र जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईर्ा कायिरत 
कर्िचारीहरूको कायि सम्पािन रू्ल्याङ्कन गने, परुस्कृत गने, परुस्कारका लार्ग र्सफाररर् गने र 
कारवाही गने, 

13. आयोर्ना अन्द्तगितका इकाईहरूर्ा स्वीकृत िरवन्द्िीका आिारर्ा पिपूर्तिको व्यवस्थापन गने, कायि 
सम्पािन रू्ल्याङ्कनका आिारर्ा म्याि थप गने नगने र्नणिय र्लने, इकाईहरू अन्द्तगित कायिरत 
कर्िचारीहरूको कार् र सरुवा व्यवस्थापन गने, 

14. ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ाणिको कायिलाई प्रभावकारी रूपर्ा सञ्चालन गनि केन्द्रीयस्तर इकाई एवर् ्जर्ल्ला 
इकाईहरूर्ा आवश्यकता अनसुार प्राष्ट्रवर्िक र सर्न्द्वय सर्र्र्तहरू गठन गरी जर्म्रे्वारी तोरने, 

15. ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी अन्द्य कायि गने गराउने । 
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१. ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण र्ाखा 
• भकूम्पबाट भएको सार्िुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालयहरूको क्षर्तको अर्भलेख र पनुर्निर्ािणको आवश्यकता 

अद्यावर्िक गिै पनुर्निर्ािणको योर्ना तर्ुिर्ा गने, 

• प्राकृर्तक ष्ट्रवपद् प्रर्तरोिक र अझ सदुृढ भौर्तक संरचना तयार हनुे गरी ष्ट्रवद्यालयहरूको 
पनुर्निर्ाण र प्रवलीकरण सञ्चालन गने, 

• ष्ट्रवद्यालय पनुर्नर्ािणको अर्भयानर्ा योगिान गने िाताहरू, सङ्घ संस्थाहरू र ष्ट्रवर्भन्न साझेिारहरू 
र्बच सञ्चार, सर्न्द्वय गरी ष्ट्रवद्यालय पनुर्नर्ािण कायिको लार्ग नेततृ्विायी भरू्र्का र्नवािह गने, 

• नेपाल सरकार र ष्ट्रवर्भन्न िात ृ र्नकायर्बच भएका ष्ट्रवद्यालय परु्निनर्ािण सम्बन्द्िी सम्झौता 
अनसुारका आयोर्नाहरू कायािन्द्वयन गने, 

• परार्र्ििाताबाट पेर् भएका ष्ट्रवद्यालयहरुको Design तथा लागत अनरु्ान चेकर्ााँच गरी 
स्वीकृतीका लार्ग पेर् गने, 

• भकूम्पपश्चात ्गरीने ष्ट्रवद्यालयहरुको पनुिर्नर्ािणको लार्ग खररि कायि गने , 
• खररि गरुु योर्ना बनाउने, बोलपत्रका कागर्ात तयार गने, 

• बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकार्नको कारवाही अगार्ड बढाउने, 
• बोलपत्रहरुको रू्ल्याड्डन गरी बोलपत्र रू्ल्याड्डन प्रर्तवेिन तयार गने, 

• ठेक्का सम्झौताका कागर्ात तयार गने, 

• ष्ट्रवद्यालय पनुिर्नर्ािण कायिहरुसंग सम्बजन्द्ित प्राप्त ठेक्का र्बल चेकर्ााँच गरी भिुनीका लार्ग पेर् 
गने, 

• जर्ल्लास्तरर्ा संचार्लत ष्ट्रवद्यालय पनुर्नर्ािण कायिर्ा गणुस्तरीयता कायर् गनि अनगुर्न, 

सपुरीवेक्षण गने । 

२. र्नर्जि व्यवस्थापन र्ाखा 
• स्वीकृत िरवन्द्िी अनसुार कर्िचारीहरुको र्नयजुि र सरुवा, 
• स्वीकृत अस्थायी िरवन्द्िी अनसुार आवश्यक र्नर्जि करार र्नयजुि र पररचालन, 

• कर्िचारीहरुको कायि सम्पािन रू्ल्याकंन सम्बन्द्िी कायि, 
• कर्िचारीको तार्लर् एंव क्षर्ता ष्ट्रवकास सम्बन्द्िी कायि, 
• कर्िचारीको िण्ड र परुस्कार सम्बन्द्िी कायि, 
• कर्िचारीको हाजर्री र असािारण ष्ट्रविा बाहेक अन्द्य ष्ट्रविा स्वीकृत तथा अर्भलेखन सम्बन्द्िी, 
• कायािलयको रू्ल िताि तथा चलानी सम्बन्द्िी, 
• जर्ल्लागत कार् भ्रर्ण तथा बैिेजर्क भ्रर्ण व्यवस्थापन सम्बन्द्िी, 
• र्नयर्र्त स्टाफ बैठक सम्बन्द्िी, 
• र्नर्जि पररचालन र व्यवस्थापन सम्बन्द्िी, 
• कर्िचारीको सेवा र्ति सम्बन्द्िी, 
• प्रार्िकरणले तोकेको कर्िचारी प्रर्ासन सम्बन्द्िी अन्द्य कायिहरु, 

• आयोर्ना र्निेर्कबाट र्निेर्न भए बर्ोजर्र् अन्द्य कायिहरु गने गराउने, 
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• र्भषा र्सफाररर् सम्बन्द्िी कायि गने , 
• जर्न्द्सी व्यवस्थापन कायि गने , 
• खररि कायिर्ा सहयोग गरी सो को व्यवस्थापन कायि गने । 

 

३. आर्थिक प्रर्ासन र्ाखा 
• केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईको आम्िानी र खचिको शे्रष्ता प्रचर्लत कानून बर्ोजर्र् 

व्यवजस्थत रुपर्ा राख्न,े राख्न लगाउने, 
• खचिको फााँटवारी, आर्थिक ष्ट्रववरण लगायत प्रचर्लत कानून बर्ोजर्र् तयार गनुि पने ष्ट्रववरण 

सर्यरै् तयार गने, गराउने, 
• केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वय इकाईको आम्िानी खचिको आन्द्तररक र अजन्द्तर् लेखापरीक्षण 

सर्यर्भतै्र गराउने र अन्द्तगितका र्नकायहरुको लेखापरीक्षण भएनभएको अनगुर्न गने गराउने,  
• लेखापरीक्षणबाट र्नस्केका कैष्ट्रफयत तथा बेरुर्हुरुको फर्छ्यौट गने, गराउने र बेरुर् ुलगत 

तथा अर्भलेख अद्यावर्िक गराउन लगाउने, 
• आफू अन्द्तगितका र्नकायहरुको र्.ले.प. बेरुर्कुो केन्द्रीय लगत अद्यावर्िक गराई राख्न े र 

सम्परीक्षणको अर्भलेख सरे्त राख्न,े राख्न लगाउने, 
• सर्ष्ट्रष्टगत रुपर्ा बरयौता बेरुर् ु फर्छ्यौट तथा बााँकीको ष्ट्रववरण एवं फर्छ्यौट सष्ट्रहतको 

तार्लका तयार गनि लगाई सम्बजन्द्ित र्नकायर्ा पठाउन,े 

• बेरुर् ु फर्छ्यौट तथा फरफारकको लार्ग अन्द्तगित र्नकायहरुलाई तरताकेता गने, गजम्भर 
बेरुर्हुरुको सम्बन्द्िर्ा र्नयर्ानसुार कारवाही चलाउने, 

• र्ातहत र्नकायबाट बेरुर् ु र्नयर्र्तका लार्ग पेर् भई सजचवबाट र्नयर्र्त/स्वीकृत भएको 
बेरुर् ुसम्परीक्षणका लार्ग सम्बजन्द्ित र्नकायर्ा पठाउन,े 

• असलु उपर गनुिपने ठहर भएको बेरुर्कुा सम्बन्द्िर्ा पयािप्त कारवाही गिाि पर्न असलु उपर 
हनु नसकेर्ा स्पष्ट कारण खलुाई अन्द्तगित र्नकायबाट प्रचर्लत आर्थिक प्रर्ासन सम्बन्द्िी 
र्नयर्ावली अनसुार गने/गराउने, 

• र्जन्द्त्रपररषिर्ा पेर् गनुिपने भनी र्नणिय भएका आर्थिक प्रर्ासन र्ाखासाँग सम्बजन्द्ित ष्ट्रवषयको 
प्रस्तावको र्स्यौिा तयार गरी पेर् गने, 

• केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई अन्द्तगितका र्नकायहरुको चाल ुआर्थिक वषिको स्वीकृत 
ष्ट्रवर्नयोर्न बरे्ट बर्ोजर्र् प्रचर्लत आर्थिक प्रर्ासन सम्बन्द्िी र्नयर्ावली अनसुार खचि गने 
स्रोतको ष्ट्रववरण खलेुको अजख्तयारी तयारी गने, 

• केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई अन्द्तगितका र्नकायहरुबाट पेर् भएको गत आर्थिक 
वषिको रार्श्व, िरौटी तथा ष्ट्रवर्नयोर्न बरे्टको वाष्ट्रषिक आर्थिक ष्ट्रववरण संकलन, ष्ट्रवष्लेषण तथा 
एकीकृत गरी केन्द्रीय आर्थिक ष्ट्रववरण तयार गने, 
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• बरे्टर्ा सर्ावेर् नभएका आर्थिक कारोवारहरुको ष्ट्रववरण र्लन,े कायि सञ्चालन कोषको आर्थिक 
ष्ट्रववरण, प्राष्ट्रवर्िक सहायता, ष्ट्रवर्ेष खाताको आम्िानी खचिको ष्ट्रववरण र्लई एकीकृत गरी 
र्हालेखा र्नयन्द्त्रकको कायािलय र र्हालेखा पररक्षकको कायािलयर्ा पयुािउने, 

• प्रचर्लत आर्थिक प्रर्ासन र्नयर्ावली अनसुार वैिेजर्क ऋण, अनिुान (सोिभनाि, अर्ग्रर् नगि 
सहायता, सोझै भिुानी, वस्तगुत सहायताको ष्ट्रहसाब) तयार गरी र्हालेखा र्नयन्द्त्रकको 
कायािलयर्ा पठाउनका लार्ग पेर् गने, 

• केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई र अन्द्तगितका र्नकायहरुबाट प्रचर्लत आर्थिक प्रर्ासन 
र्नयर्ावली बर्ोजर्र्को भिुानी दिन वाकी रहेको केन्द्रीय आर्थिक ष्ट्रववरण सर्य र्भतै्र 
र्हालेखा पररक्षकको कायािलय र र्हालेखा र्नयन्द्त्रकको कायािलयर्ा पठाउनका लार्ग तयार 
गरी पेर् गने, 

• प्रचर्लत काननुले तोकेको आर्थिक प्रर्ासन सम्बन्द्िी अन्द्य कायिहरु गने, गराउने, 
• केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईको आर्थिक प्रर्ासन साँग सम्बजन्द्ित ष्ट्रवषयर्ा तोकेका 

अन्द्य कायिहरु गने, गराउने, 
• आर्थिक वषि र्रुु हनुासाथ अथि र्न्द्त्रालयबाट प्राप्त बरे्ट अजख्तयारी एवं बरे्ट पजुस्तका तथा 

स्रोत पजुस्तकाको आिारर्ा खचि गने, श्रोतको ष्ट्रववरण खलेुको बरे्ट अजख्तयारी तयार गरी पेर् 
गने, स्वीकृत गरी िस्तखत भएपर्छ सम्बजन्द्ित कायािलयहरुर्ा पठाउने, 

• आफु र्ातहतका कर्िचारीहरुको कायिसम्पािन रू्ल्यााँकन काननु बर्ोजर्र् गने, गराउने, 
• आर्थिक प्रर्ासन साँग सम्बजन्द्ित बैठक, सभा, गोष्ट्रष्ठर्ा इकाईको प्रर्तर्नर्ि भई सहभागी हनुे, 
• बरे्ट अजख्तयारी, थप र्नकार्ा, रकर्ान्द्तर, श्रोतान्द्तर, बरे्ट रोक्का/फुकुवा, बरे्ट कायािन्द्वयन 

आदि सम्बन्द्िर्ा र्हालेखा र्नयन्द्त्रकको कायािलय/अथि र्न्द्त्रालयबाट भए/गरेका र्नणियहरु 
कायािन्द्वयन गने, गराउने, 

• केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई अन्द्तगितका र्नकायहरुको आर्थिक प्रर्ासनसाँग सम्बजन्द्ित 
ष्ट्रवषयर्ा सपुरर्भर्न, अनगुर्न, र्नरीक्षण गरी गराई आर्थिक अनरु्ासन पालना गनि लगाउने, 

• आगार्ी आर्थिक वषिको बरे्ट तर्ुिर्ा गने र र्ातहतका र्नकायहरुबाट पेर् हनु आएका 
आगार्ी आर्थिक वषिको बरे्ट पररर्ार्िन गनुिपने भए गरी/गराई एकीकृत रुपर्ा बरे्ट तयार 
गने, 

• र्ाखार्ा रहेका उपकरण लगायतका जर्न्द्सी सार्ान, अर्भलेख तथा कागर्ातहरुको सरुक्षाको 
व्यवस्था र्र्लाउने । 

 

४. योर्ना तथा अनगुर्न र्ाखा  
• पनुर्निर्ािणका लार्ग आबश्यक बरे्टको व्यबस्था गने गराउने, 
• बाष्ट्रषिक कायिक्रर् एवं बरे्ट तर्ुिर्ाको खाका तयार गनि प्राप्त अनरु्ार्नत बरे्टलाई र्ध्यकालीन 

खचि संरचना र प्राथर्र्कताको आिारर्ा अन्द्तरगतका र्नकायहरुलाई र्निेर्न दिने सर्न्द्वय गने 
एवं बरे्ट तथा कायिक्रर् तयार गने, 
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• स्वीकृत बाष्ट्रषिक बरे्टको पररर्िर्भत्र रही चौर्ार्सक बााँडफााँड सष्ट्रहतको बाष्ट्रषिक कायिक्रर् 
स्वीकृतीका लार्ग सर्न्द्वय गने, 

• स्वीकृत बाष्ट्रषिक कायिक्रर्को संर्ोिन  ति अनरुुपको बरे्टको हेरफेर (थप बरे्ट तथा 
रकर्ान्द्तर) गने गराउने, 

• पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपनासंग सम्बजन्द्ित त्याङ्कहरुको संकलन, प्रर्ोिन र व्यबस्थापन गने, 

• पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी र्नती तथा योर्ना तयाररका लार्ग सम्बजन्द्ित सबै सरोकारवालाहरु संग 
सर्न्द्वय गने, 

• पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी अल्पकार्लन, र्ध्यकार्लन एवं िीघिकालीन कायियोर्ना तयारी, कायािन्द्वयन, 

सर्न्द्वय र सम्पादित कार्प्रर्त अनगुर्न गने गराउने, 
• अन्द्तगित र्नकायहरुबाट प्रार्िकरणर्ा पेर् गनि पत्राचार गने र प्राप्त भएपछी बाष्ट्रषिक कायिक्रर् 

अनसुार र्ााँच गरी, गराई सारांर् प्रर्तबेिन तयार गने गराउने, 
• बाष्ट्रषिक कायिक्रर् अनसुार सञ्चालन भई रहेका पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी कायिहरुको अनगुर्न गने 

(पररर्ाण, गणुस्तर) आदिको सम्बन्द्िर्ा आबश्यकता अनसुार सम्बजन्द्ित प्राष्ट्रवर्िकहरु सरे्त 
खटाई छड्के र्ााँच गने, गराउने र सोको प्रर्तबेिन र्लई िेजखएको अवस्थाको राय सष्ट्रहत पेर् 
गने, 

• सञ्चालन भई रहेका कार्हरुको पररर्ाण र गणुस्तरको सम्बन्द्िर्ा र्बचैर्ा छड्के र्ााँच गने, 

गराउने र आबश्यक ठानेर्ा सम्पादित कार्को गणुस्तरको प्रयोगर्ाला पररक्षण (Lab Test) 

सरे्त गने गराउने, 
• आयोर्ना कायिक्रर् सम्पन्न भएपर्छ प्राप्त प्रर्तबेिन तथा र्नररक्षण को आिारर्ा प्रर्तफल 

उपलब्िी रू्ल्यांकन गने गराउने र आयोर्नाहरुको प्रभाब रू्ल्यांकन गने गराउने, 
• पनुर्निर्ािण र पनुस्थािपना सम्बन्द्िी कायिहरुको कायिसम्पािन पररसूचक तयार गरी कर्िचारीको 

प्रोत्साहनसाँग आबि गने, 

• त्याङ्क अद्यावर्िक गने गराउने, 
• र्नर्त, कायिक्रर्गत वा प्रकृयागत र्नणियका लार्ग राय र्ाग भई आएर्ा संलग्न सान्द्िर्भिक 

िस्ताबेर् अध्ययन गरी राय पेर् गने, 

• कायािलयको कार्लाई सरल र सहर् बनाउन आबश्यक पने सफ्टवयेर र्नर्ािण गने, गराउन,े 

• कायािलयको website तथा अन्द्य सार्ाजर्क सञ्जाल व्यबस्थापन सम्बन्द्िी कायि गने गराउने, 
• आफु अन्द्तगितका सबै कायािलयहरुलाई सूचना सञ्जालर्ा र्ोड्ने कायि गने गराउन,े 

• गैर सरकारी संस्था तथा िात ृर्नकायबाट हनुे कायिको अनगुर्न, सहर्ीकरण र सर्न्द्वय गने, 

• MDAC तथा अन्द्य र्ार्थल्लो र्नकायर्ा प्रगर्त प्रर्तवेिन तयार गरी पेर् गने ।  
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जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन ईकाई-(जर्क्षा) 
को कायि ष्ट्रववरण 

1. पनुर्निर्ािणका लार्ग जर्ल्ला जर्क्षा कायािलबाट छनोट भएका ष्ट्रवद्यालयलाई पनुर्निर्ािण योर्ना तयार 
गने, 

2. जर्ल्लार्भत्रका ष्ट्रवद्यालयको पनुर्निर्ािण गरुु योर्ना (Master Plan) तयार गने, 

3. ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािणका लार्ग ष्ट्रवद्यालयको आवश्यकता र स्वीकृत ड्रइङ्ग र्डर्ाइनका आिारर्ा 
लागत अनरु्ान तयार गरी स्वीकृत गने, 

4. पनुर्निर्ािणका लार्ग छनोट भएका ष्ट्रवद्यालयको व्यवस्थापन सर्र्र्तसाँग सम्झौता गने, 

5. ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापना सर्र्र्तको अध्यक्ष, प्रिानाध्यापक र प्राष्ट्रवर्िक कर्िचारीहरुलाई ष्ट्रवद्यालय 
पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी तार्लर् दिई अर्भरू्खीकरण गने, 

6. ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािण कायि सरुु भएपर्छ र्नयर्र्त अनगुर्न गरी, गराई गणुस्तर कायर् गने, 

7. र्नर्ािण कायि र सार्ाग्रीको गणुस्तर स्वीकृत स्पेर्सष्ट्रफकेर्न बर्ोजर्र् कायिक्रर् गने, गराउने, 
8. प्राष्ट्रवर्िकहरुले र्नर्ािण र्नरीक्षण र्निेजर्काको आिारर्ा ष्ट्रवद्यालय र्नर्ािण कायिको सपुरीवेक्षण गरी 

र्नर्ािण कायिको सपुरीवेक्षण ष्ट्रट्पणी केन्द्रीयस्तर आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईको व्यवस्थापन 
सूचना प्रणाली (MIS) र्ा फोटोसष्ट्रहत अपलोड गराउने, 

9. लागत अनरु्ान बर्ोजर्र्को र्नर्ािण कायिको प्राष्ट्रवर्िक कर्िचारीबाट नापर्ााँच गराई कायियोर्ना 
अनसुारको रर्नङ र्बलको भिुानी गने, 

10. कायि सम्पन्न प्रर्तवेिन तयार गने, 

11. नेपाल सरकार र िात ृ र्नकायबीचको सम्झौता अनसुार र्नर्ािण हनुे ष्ट्रवद्यालयको र्नर्ािण कायिर्ा 
सर्न्द्वय, व्यवस्थापन, अनगुर्न गरी गणुस्तरीयता कायर् गने, गराउने, 

12. जर्ल्लाको पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी प्रर्तवेिन ष्ट्रवद्यालयगत सारााँर् सष्ट्रहत तयार गरी र्ार्सक, चौर्ार्सक, 
अष्टर्ार्सक रुपर्ा केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईर्ा पठाउने, 

13. जर्ल्लार्भत्र सञ्चालन हनुे सबै प्रकारका ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ािण कायिक्रर्हरुको सञ्चालन, सर्न्द्वय र 
अनगुर्न गने, 

14. जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईलाई प्राप्त अजख्तयारी र कायिष्ट्रवर्ि बर्ोजर्र् कायिक्रर् 
कायािन्द्वयन गने । 

 
१. ष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण र्ाखा 

• र्नर्ािण सम्बन्द्िी जर्ल्ला स्तरीय बाष्ट्रषिक बरे्ट तथा कायिक्रर् तर्ुिर्ा गनि जर्ल्ला आयोर्ना 
कायािन्द्वयन इकाई प्रर्खु लाई सहयोग गने । भौर्तक सिुार सम्बन्द्िी वरयौता बेरुर् ु
फछ्र्योट गनि ष्ट्रवर्ेष प्राथर्र्कता दिई कायि गने । साथै र्नयर्ानसुार र्नर्ािण तथा र्र्ित कायि 
सम्पन्न गरी गराई सो को फरफारक प्रर्तवेिन पेर् गने, 
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• केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई बाट र्ारी भएको ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ाण कायिष्ट्रविी २०७३ 
बर्ोजर्र् र्नर्ािण सम्बन्द्िी कायि गनि/गराउन र्नर्ािण सम्बन्द्िी कायिको कायिक्रर् कायािन्द्वयन 
योर्ना तयार गरी व्यवजस्थत ढंङ्गले स्वीकृत बाष्ट्रषिक कायिक्रर् कायािन्द्वयन गराउन,े 

• जर्ल्लार्ा कायिरत सव–इजन्द्र्र्नयरहरुको कायि क्षेत्र बााँडफााँड तथा कायि ष्ट्रववरण तयार गरी 
जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई प्रर्खु सर्क्ष र्सफारीस गने, 

• सव–इजन्द्र्र्नयरहरुलाई पररचालन गरी जर्ल्लाजस्थत सम्पूणि ष्ट्रवद्यालयहरुको ष्ट्रवद्यालय भौर्तक 
सभेक्षण गरी/गराई सो को सर्ीक्षा फारर् तयार गने, 

• र्नयर्ानसुार भौर्तक सषु्ट्रविा ष्ट्रवस्तार कायिक्रर् संचालन गनि सम्बन्द्िीत ष्ट्रवद्यालयहरुलाई 
प्राष्ट्रवर्िक सहयोग उपलब्ि गराउने र सोको सारांर् फारर् तयार गने, 

• ष्ट्रवद्यालय पनुर्निर्ाण कायिष्ट्रविी २०७३ र्ा उल्लेजखत र्ापिण्ड को आिारर्ा भौर्तक सषु्ट्रविा 
ष्ट्रवस्तार कायिक्रर् संचालन गनि र्नयर्ानसुार ष्ट्रवद्यालय छनौट गरी/गराई स्वीकृर्तका लार्ग 
जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई प्रर्खु सर्क्ष पेर् गने, 

• भौर्तक सषु्ट्रविा ष्ट्रवस्तार कायिक्रर् संचालनका लार्ग सव– इजन्द्र्र्नयरहरुिारा तयार गररएको 
नरसा, Quantity Estimate, Rate Analysis, Cost Estimate आदि र्ााँची  स्वीकृतीका लार्ग 
जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई प्रर्खु सर्क्ष पेर् गने,  

• छनौट भएका ष्ट्रवद्यालयहरुर्ा भौर्तक सषु्ट्रविा ष्ट्रवस्तार कायिक्रर् संचालनाथि जर्ल्ला आयोर्ना 
कायािन्द्वयन इकाई तथा सम्बन्द्िीत ष्ट्रवद्यालय वीच तोष्ट्रकएको प्रष्ट्रक्रया अनसुार संझौता गने 
गराउन,े 

• जर्ल्लास्तरर्ा संचार्लत भौर्तक सषु्ट्रविा ष्ट्रवस्तार कायिक्रर् तथा अन्द्य र्सर्भल र्नर्ािण कायिको 
स्थलगत र्नररक्षण तथा अनगुर्न गने, 

• जर्ल्ला स्तरर्ा संचार्लत भौर्तक सषु्ट्रविा ष्ट्रवस्तार कायिक्रर्को आवर्िक रुपर्ा प्रगर्त ष्ट्रववरण 
तयार गरी गराई जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई र्ाफि त र्नयर्र्त रुपर्ा केन्द्रीय 
आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईर्ा पठाउने, 

• र्नर्ािण कायिहरुको कायि प्रगर्त अनसुार सर्यरै् भिुानीको लार्ग र्सफाररस गने, 

• सव–इजन्द्र्र्नयर/र्नर्ािण ब्याबसायीबाट तयार भई पेर् हनु आएको MB, वील, भपािइ, 

कायिसम्पन्न प्रर्तवेिन आदि र्ााँची भिुानीको लार्ग इकाई प्रर्खु सर्क्ष र्सफाररस गने, 

• लक्ष्य बर्ोजर्र् प्रगर्त हार्सल गनि कुनै वािा अड्चन आईपरे वा आईपने िेजखए सो को 
र्नराकरणको लार्ग सर्यरै् इकाई प्रर्खु लाई आफ्नो राय सष्ट्रहतको र्ानकारी गराउने, 

• जर्ल्लार्ा कायिरत सव–ईजन्द्र्र्नयरहरुको कायि क्षर्ता, जर्म्रे्वारी वोि, इर्ान्द्िाररता तथा सर्ग्र 
कायि सम्पािनस्तरको रू्ल्याङ्कन गरी इकाई प्रर्खु सर्क्ष पेर् गने, 

• साविर्र्नक खररि ऐन तथा र्नयर्ावलीको Guidelines  अनसुार र्नर्ािण कायि संचालनाथि 
आवश्यक पने Bidding Document, Contract Document, Evaluation, Report आदि तयार गरी 
ठेक्का सम्वन्द्िी सम्पूणि कायि गनि/गराउन  जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई प्रर्खु लाई 
सहयोग गने, 
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• जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई  अन्र्तगत संचालन गरीने र्नर्ाणि सम्बन्द्िी ष्ट्रवर्भन्न 
कायिहरुको ष्ट्रवषयर्ा र्नचेतना अर्भवषृ्ट्रि गनि सोको व्यापक प्रचार प्रसार गने व्यवस्था 
र्र्लाउन,े 

• र्सर्भल र्नर्ािण कायिका लार्ग Architectural  Structural, Electrical, Sanitary आदि र्डर्ाईन 
गने/गराउने, 

• र्नर्ािण तथा र्र्ित कायिको गणुस्तर कायर् गने÷गराउन,े कायि प्रगती अनसुार नापी ष्ट्रकताब 
अध्यावर्िक गने र सम्झौता बर्ोजर्र्को कायि सम्पन्न भए पर्छ कायि सम्पन्न प्रर्तवेिन 
अर्नवायिरुपर्ा तयार गरी/गराई इकाई प्रर्खु सर्क्ष पेर् गने । बेरुर् ुफछ्रयौट, नापी ष्ट्रकताब 
तथा कायिसम्पन्न प्रर्तवेिन कायिसम्पािन र्लु्याङ्कनको रू्ल आिार रहने, 

• जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई  लार्ग आवश्यक अन्द्य प्राष्ट्रवर्िक सहयोग जर्म्रे्वारीपूणि 
ढङ्गले गने/गराउने, 

• कायािलयर्ा आई पने इजन्द्र्र्नयररङ्ग सम्बन्द्िी अन्द्य कायिहरु गने । 

 

२. र्नर्जि व्यवस्थापन र्ाखा 
• कर्िचारीहरुको कायि सम्पािन रू्ल्याकंन सम्बन्द्िी कायि, 
• कर्िचारीको तार्लर् एंव क्षर्ता ष्ट्रवकास सम्बन्द्िी कायि, 
• कर्िचारीको िण्ड र परुस्कार सम्बन्द्िी, 
• कर्िचारीको हाजर्री र असािारण ष्ट्रविा बाहेक अन्द्य ष्ट्रविा स्वीकृत तथा अर्भलेखन सम्बन्द्िी, 
• कायािलयको रू्ल िताि तथा चलानी सम्बन्द्िी, 
• जर्ल्लागत कार् भ्रर्ण व्यवस्थापन सम्बन्द्िी, 
• र्नयर्र्त स्टाफ बैठक सम्बन्द्िी, 
• र्नर्जि पररचालन र व्यवस्थापन सम्बन्द्िी, 
• कर्िचारीको सेवा र्ति सम्बन्द्िी, 
• केन्द्रीय अयोर्ना कायािन्द्वयन इकाइले तोकेको कर्िचारी प्रर्ासन सम्बन्द्िी अन्द्य कायिहरु 

• जर्न्द्सी व्यवस्थापन कायि गने,  

• खररि कायिर्ा सहयोग गरी सो को व्यवस्थापन कायि गने, 

• इकाइ प्रर्खुबाट र्निेर्न भए बर्ोजर्र् अन्द्य कायिहरु गने गराउने । 

 

३. आर्थिक प्रर्ासन र्ाखा 
• जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईको आम्िानी र खचिको शे्रष्ता प्रचर्लत कानून बर्ोजर्र् 

व्यवजस्थत रुपर्ा राख्न,े राख्न लगाउने, 
• खचिको फााँटवारी, आर्थिक ष्ट्रववरण लगायत प्रचर्लत कानून बर्ोजर्र् तयार गनुि पने ष्ट्रववरण 

सर्यरै् तयार गने, गराउने, 
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• जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वय इकाईको आम्िानी खचिको आन्द्तररक र अजन्द्तर् लेखापरीक्षण 
सर्यर्भतै्र गराउने र अन्द्तगितका र्नकायहरुको लेखापरीक्षण भएनभएको अनगुर्न गने गराउने  

• लेखापरीक्षणबाट र्नश्केका कैष्ट्रफयत तथा बेरुर्हुरुको फर्छ्यौट गने, गराउने र बेरुर् ुलगत 
तथा अर्भलेख अद्यावर्िक गराउन लगाउने, 

• सर्ष्ट्रष्टगत रुपर्ा बरयौता बेरुर् ु फर्छ्यौट तथा बााँकीको ष्ट्रववरण एवं फर्छ्यौट सष्ट्रहतको 
तार्लका तयार गरी सम्बजन्द्ित र्नकायर्ा पठाउने, 

• बेरुर् ु फर्छ्यौट तथा फरफारकको लार्ग सम्बजन्द्ित र्नकायहरुलाई तरताकेता गने, गजम्भर 
बेरुर्हुरुको सम्बन्द्िर्ा र्नयर्ानसुार कारवाही चलाउने, 

• असलु उपर गनुिपने ठहर भएको बेरुर्कुा सम्बन्द्िर्ा पयािप्त कारवाही गिाि पर्न असलु उपर 
हनु नसकेर्ा स्पष्ट कारण खलुाई अन्द्तगित र्नकायबाट प्रचर्लत आर्थिक प्रर्ासन सम्बन्द्िी 
र्नयर्ावली अनसुार गने/ गराउने, 

• बरे्टर्ा सर्ावेर् नभएका आर्थिक कारोवारहरुको ष्ट्रववरण र्लन,े कायि सञ्चालन कोषको आर्थिक 
ष्ट्रववरण तयार गरी सम्बजन्द्ित र्नकायर्ा पठाउने, 

• प्रचर्लत आर्थिक प्रर्ासन र्नयर्ावली अनसुार वैिेजर्क ऋण, अनिुान (सोिभनाि, अर्ग्रर् नगि 
सहायता, सोझै भिुानी, वस्तगुत सहायताको ष्ट्रहसाव) तयार गरी केन्द्रर्ा पेर् गने, 

• केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई र अन्द्तगितका र्नकायहरुबाट प्रचर्लत आर्थिक प्रर्ासन 
र्नयर्ावली बर्ोजर्र्को भिुानी दिन वाकी रहेको केन्द्रीय आर्थिक ष्ट्रववरण सर्य र्भतै्र 
र्हालेखा पररक्षकको कायािलय र र्हालेखा र्नयन्द्त्रकको कायािलयर्ा पठाउनका लार्ग तयार 
गरी पेर् गने, 

• प्रचर्लत काननुले तोकेको आर्थिक प्रर्ासन सम्बन्द्िी अन्द्य कायिहरु गने, गराउने, 
• जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाईको आर्थिक प्रर्ासन साँग सम्बजन्द्ित ष्ट्रवषयर्ा तोकेका 

अन्द्य कायिहरु गने, गराउने, 
• आफु र्ातहतका कर्िचारीहरुको कायिसम्पािन रू्ल्यााँकन काननु बर्ोजर्र् गने, गराउने, 
• आर्थिक प्रर्ासन साँग सम्बजन्द्ित बैठक/सभा/गोष्ट्रष्ठर्ा इकाइको प्रर्तर्नर्ि भई सहभागी हनुे, 
• बरे्ट अजख्तयारी, थप र्नकार्ा, रकर्ान्द्तर, श्रोतान्द्तर, बरे्ट रोक्का/फुकुवा, बरे्ट कायािन्द्वयन 

आदि सम्बन्द्िर्ा र्हालेखा र्नयन्द्त्रकको कायािलय/अथि र्न्द्त्रालयबाट भए/गरेका र्नणियहरु 
कायािन्द्वयन गने/ गराउने, 

• जर्ल्ला आयोर्ना कायािन्द्वयन इकाई अन्द्तगितका र्नकायहरुको आर्थिक प्रर्ासनसाँग सम्बजन्द्ित 
ष्ट्रवषयर्ा सपुरर्भर्न, अनगुर्न, र्नरीक्षण गरी गराई आर्थिक अनरु्ासन पालना गनि लगाउने, 

• आगार्ी आर्थिक वषिको बरे्ट तर्ुिर्ा गने र र्ातहतका र्नकायहरुबाट पेर् हनु आएका 
आगार्ी आर्थिक वषिको बरे्ट पररर्ार्िन गनुिपने भए गरी/गराई एकीकृत रुपर्ा बरे्ट तयार 
गने, 

• र्ाखार्ा रहेका उपकरण लगायतका जर्न्द्सी सार्ान, अर्भलेख तथा कागर्ातहरुको सरुक्षाको 
व्यवस्था र्र्लाउने । 
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४. योर्ना तथा अनगुर्न र्ाखा 

• बाष्ट्रषिक कायिक्रर् एवं बरे्ट तर्ुिर्ाको खाका तयार गनि प्राप्त अनरु्ार्नत बरे्टलाई र्ध्यकालीन 
खचि संरचना र प्राथर्र्कताको आिारर्ा अन्द्तरगतका र्नकायहरुलाई र्निेर्न दिने सर्न्द्वय गने 
एवं बरे्ट तथा कायिक्रर् तयार गने, 

• स्वीकृत बाष्ट्रषिक बरे्टको पररर्िर्भत्र रही चौर्ार्सक बााँडफााँड सष्ट्रहतको बाष्ट्रषिक कायिक्रर् 
स्वीकृतीका लार्ग सर्न्द्वय गने, 

• पनुर्निर्ािणसंग सम्बजन्द्ित त्याङ्कहरुको संकलन, प्रर्ोिन र व्यबस्थापन गने, 

• पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी र्नती तथा योर्ना तयाररका लार्ग सम्बजन्द्ित सबै सरोकारवालाहरु संग 
सर्न्द्वय गने, 

• पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी अल्पकार्लन, र्ध्यकार्लन एवं िीघिकालीन कायियोर्ना तयारी, कायािन्द्वयन, 

सर्न्द्वय र सम्पादित कार्प्रर्त अनगुर्न गने गराउने, 
• बाष्ट्रषिक कायिक्रर् अनसुार सञ्चालन भई रहेका कार्हरुका कार्हरुको पररर्ाण, गणुस्तर 

आदिको सम्बन्द्िर्ा आबश्यकताअनसुार सम्बजन्द्ित प्राष्ट्रवर्िकहरु सरे्तके सहयेगर्ा छड्के र्ााँच 
गने र सोको प्रर्तबेिन र्लई िेजखएको अवस्थाको राय सष्ट्रहत पेर् गने, 

• आयोर्ना कायिक्रर् सम्पन्न भएपर्छ प्राप्त प्रर्तवेिन तथा र्नररक्षण को आिारर्ा प्रर्तफल 
उपलब्िी रू्ल्यांकन गने गराउने र आयोर्नाहरुको प्रभाव रू्ल्यांकन गने गराउने, 

• पनुर्निर्ािण सम्बन्द्िी कायिहरुको कायिसम्पािन पररसूचक तयार गरी कर्िचारीको प्रोत्साहनसाँग 
आबि गने, 

• त्याङ्क अद्यावर्िक गने गराउने, 
• र्नर्त, कायिक्रर्गत वा प्रकृयागत र्नणियका लार्ग राय र्ाग भई आएर्ा संलग्न सान्द्िर्भिक 

िस्ताबेर् अध्यन गरी राय पेर् गने, 

• कायािलयको website तथा अन्द्य सार्ाजर्क सञ्जाल व्यबस्थापन सम्बन्द्िी कायि गने गराउने, 
• आफु अन्द्तरगतका सबै कायािलयहरुलाई सूचना सञ्जालर्ा र्ोड्ने कायि गने गराउने । 
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४. राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणको र पनुर्निर्ािणर्ा संलग्न र्नकायहरुको िरबन्द्िी संरचनाको तलुनात्र्क 
सारााँर् 

क्र.सं. कायािलय 

स्वीकृत 
िरबन्द्िी 

थप घट 

र्म्र्ा प्रस्ताष्ट्रवत 
िरबन्द्िी 

1.  राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरण र 
जर्ल्ला सर्न्द्वय सर्र्र्तको 
सजचवालय 

424 1 274 151 

2.  केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन 
इकाई- संघीय र्ार्र्ला तथा 
सार्न्द्य प्रर्ासन र्न्द्त्रालय 

560 84 0 644 

3.  केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन 
इकाई- र्हरी ष्ट्रवकास 
र्न्द्त्रालय 

3250 18 0 326८ 

4.  केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन 
इकाई- संस्कृर्त, पयिटन तथा 
नागररक उड्डयन र्न्द्त्रालय 

142 0 11 131 

 

5.  केन्द्रीय आयोर्ना कायािन्द्वयन 
इकाई- जर्क्षा 

478 0 १७ ४६१ 

6.  आयोर्ना सर्न्द्वय इकाई- 
स्वास््य र्न्द्त्रालय 

16 0 16 0 

  4870 103 318 4655 

 




