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२०७७ बैशाख देिख २०७७ असारस�मको �ैमािसक अ�ाविधक सूचना 
 

अ�ािवधक गरी �कािशत सूचनाको िववरणको सूची कै�फयत 

(१)म��ालयको �व�प र �कित   

(२) म��ालयको काम, कत�� र अिधकार  

(३) म��ालयका कम�चारीह� (सं�या, नाम र काय�िववरण) तथा स�गठन संरचना  

(४)  म��ालयबाट �दान ग�रने सेवा   

(५) सेवा �दान गन� िनकायको शाखा र िज�मेवार अिधकारीः  

(६) सेवा �ा� गन� ला�े द�तुर र अविधः  

(७) िनणा�य गन� ���या र अिधकारीः  

(८) िनण�य गन� उजुरी सु�े अिधकारीः  

(९) क. यस अविधमा स�पादन गरेको कामको िववरणः  

(९)  ख.यस अिबधको �गित  

(१०)  सूचना अिधकारी र �मुखको नाम र पद  

 िनकाय �मुख : मधु सुदन अिधकारी, नेपाल सरकारको सिचव  

 सूचना अिधकारी   : सुरेश कुमार वा�ले ,  िसिनयर िडिभजनल ईि�जिनयर 

 

(११) ऐन िनयम र  िविनयम वा िनद�िशकाको सूची  

(१२)  आ�दानी खच� तथा आ�थ�क कारोवार स�ब�धी अ�ाविधक िववरण  

(१३) तो�कए बमोिजमका अ�य िववरण  

(१४)  अिघ�लो आ�थ�क वष�मा साव�जिनक िनकायले कुनै काय��म वा आयोजना संचालन गरेको 

भए सो को िववरण 
 

(१५) साव�जिनक िनकाएको बेभसाइट भए सो को िववरण www.moud.gov.np  

(१६)  साव�जिनक िनकाएले �ा� गरेको बैदिशक सहायता ऋण, अनुदान एवं �ािविधक सहयोग 

र स�झौता स�ब�धी िववरण  
 

(१७)  साव�जिनक िनकाएले संचालन गरेको काय��म र सो को �गित �ितवेदन  

(१८)  साव�जिनक िनकाएले व�ग�करण तथा संर�ण गरेको सूचनाको नामावली र �य�तो सूचना 

संर�ण गन� तो�कएको समयाविध 
 

(१९)  साव�जिनक िनकाएमा परेका सूचना माग स�ब�धी िनवेदन र सो उपर सूचना �दएको 

िववरण 
 

) (२०) साव�जिनक िनकाएका सूचनाह� अ�य� �काशन भएका वा �ने भएको भए सो को िववरण  

 

 



3 
 

१. िनकायको �व�प र �कृित 

शहरी िवकास म��ालय के��ीय तहको नीित िनमा�ण गन� िनकाय हो । नेपाल सरकारको िमित २०६९ /०२/०५  को 

िनण�यानुसार सहरी िवकास म��ालयको गठन भएको हो । नेपाल सरकार (मं.प.) को िमित २०७४।१२।१४ को 

िनण�यानुसार पुन�गठन पिछ यस म��ालयले हाल सहरी िवकास, आवास, भवन िनमा�ण स�ब�धी काय�ह� गन� 

िज�मेवारी रहकेो छ ।  

 

२. म��ालयको काम¸ कत�� र अिधकार 

 

नेपाल सरकार (मं.प.) को िमित २०७४।१२।१४ को िनण�यानुसार पुन�गठन भएको सहरी िवकास म��ालयलाई नेपाल 

सरकार (काय� िवभाजन) िनयमावली, २०७४ बमोिजमको �म सं�या २० मा देहायको काय��े� तो�कएको छ ।  

!   ;x/L ljsf; ;DaGwL gLlt, sfg"g / dfkb08, 
@  a:tL ljsf; , ;x/L ljsf; / cfjf; ljsf;;DaGwL  gLlt, sfg"g , dfkb08 / lgodg ; 
#  /fli6«o ejg ;+lxtf;DaGwL gLlt, sfg"g, dd{t tyf Joj:yfkg; 
$ ;l3+o ;lrjfnosf] ejg lgdf{0f, dd{t tyf Joj:yfkg ; 
%  /fli6«o ;x/L k"jf{wf/ ljsf;, ;ª\3Lo ;/sf/L cfjf;, ejg lgdf{0f tyf dd{t ;Def/ ; 
^  ljlzi6 ;x/L ;+/rgf ; 
&  /fli6«o:t/sf ;+o'Qm / ax'tn] cfjf;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08 / lgodg ; 
*  nf]kf]Gd'v, ;LdfGts[t, ul/a, h]i7 gful/s nlIt cfjf; Joj:ufkg gLlt, sfg"g dfkb08 
(  gu/ ljsf; sf]if ; 
!)  dGqfno;DaGwL /fli6«o tyf cGt/fli6«o ;+:yf;Fu ;lGw, ;Demf}tf, ;Dks{ / ;dGjo ; 
!!  dGqfno;DaGwL ;fj{hlgs ;+:yfg, k|flws/0f,k|lti7fg, sDkgL cflbsf] ;~rfng / lgodg ; 
!@  g]kfn OlGhlgol/Ë ;d"xsf] ljlN8Ë P08 cfls{6]S6 pk;d'xsf] ;~rfng . 
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३. िनकायमा रहने कम�चारी स�ंया र काय� िववरण: 

शाखा/काय�क� पद सेवा समूह नाम थर फोन नं. कै�फयत 

मान�नय म��ी मान�नय  म��ी     मा. वस�तकुमार ने�वा� ४२०००३४   

मा.म��ीको 

�निज सिचवालय 

शाखा अ�धकृत �शासन  सामा�य �शासन �ी �वु �साद सापकोटा ४२०००३५   

क��यटुर अपरेटर �व�वध   �ी ल�मी थापा     

हलकुा सवार� चालक     �ी ड�बर बहादरु �व�     

काया�लय सहयोगी     �ी चाँदनी तामा�     

काया�लय सहयोगी     
�ी  एि�जला तामा� 

    

माननीय रा�य 

म��ी 

मान�नय रा�यम��ी     मा.राम�वर मान�धर     

शाखा अ�धकृत नेपाल �शासन नेपाल �शासन �ी रो�हत भ�राई     

क��यटुर अपरेटर �व�वध   �ी कमला देवी भषुाल     

काया�लय सहयोगी     �ी �ववस जसराज     

काया�लय सहयोगी     �ी शा�ती लो�चन     

काया�लय सहयोगी     �ी अ�मीता �े�     

सिचव सिचव     �ी मध ुसदुन अ�धकार�     

सिचवको 

सिचवालय 

शाखा अ�धकृत     �ी वैकु�ठ उपा�याय ४२११६७३   

क��यटुर अपरेटर �ी �नता �व�व 
    

हलकुा सवार� चालक     �ी �टकाराम आचाय�     

काया�लय सहयोगी      �ी प�ुकर ख�का     

काया�लय सहयोगी      �ी दगुा� ब�नेत     

�शासन 

महाशाखा 

सहसिचव नेपाल �शासन सामा�य �शासन  �ी कृ�ण �साद दवाडी ४२११५६०   

क��यटुर अपरेटर �व�वध �व�वध  �ी राजे�� महज�न     

हलकुा सवार� चालक      �ी िखल �साद पौडेल     

काया�लय सहयोगी      �ी �द�प पो�ले     

कम�चार� 

�शासन शाखा 

उपसिचव नेपाल �शासन सामा�य �शासन �ी �टकाराम ढकाल ४२००२६२   

शाखा अ�धकृत नेपाल �शासन सामा�य �शासन �ी अजु�न कुमार काक� ४२११८७६   

शाखा अ�धकृत नेपाल �शासन सामा�य �शासन  �ी मि�दरा पोखरेल  

(का�ले) 

    

नायब स�ुबा नेपाल �शासन सामा�य �शासन  �ी इि�दरा जोशी (�े�)     

क��यटुर अपरेटर �व�वध �व�वध  �ी �सज�ना ला�मछाने      

हलकुा सवार� चालक     �ी �व�ण ु�साद उ�तेी     

काया�लय सहयोगी      �ी र�ता चौलागाई     

आ�त�रक 

�यव�थापन 

शाखा 

उपसिचव नेपाल �शासन सामा�य �शासन वैकु�ठ उपा�याय ४२११८८३   

शाखा अ�धकृत नेपाल �शासन सामा�य �शासन   ४२००००४   
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शाखा/काय�क� पद सेवा समूह नाम थर फोन नं. कै�फयत 

नायब स�ुबा नेपाल �शासन सामा�य �शासन  �ी यवुराज �गर� ४२००३९१   

प�ुतकालय सहायक िश�ा िश�ा  �ी सवुास चौधर�     

क��यटुर अपरेटर �व�वध    �ी श�ुमा चौधर� ४२०००११    

हलकुा सवार� चालक      �ी राम कुमार �े�     

हलकुा सवार� चालक      �ी सरोज �े�     

हलकुा सवार� चालक      �ी धनराज ख�तवडा     

काया�लय सहयोगी      �ी जय बहादरु भ�डार�   दता�/ 

चलानी 

काया�लय सहयोगी      �ी हेम कुमार� �गर�   दता�/ 

चलानी 

काया�लय सहयोगी      �ी �दपक काक�   दता�/ 

चलानी 

काया�लय सहयोगी      �ी �रत ु�गर�     

काया�लय सहयोगी      �ी �गता वराल     

काया�लय सहयोगी     �ी जलमुाया राई     

काया�लय सहयोगी      �ी म�ज ु�े�   सरसफाई 

आ�थ�क �शासन 

शाखा 

उपसिचव नेपाल �शासन लेखा  �ी �ीधर �वाल� ४२११८५७   

लेखा अ�धकृत नेपाल �शासन लेखा  �ी कमल ख�का ४२००५३५   

लेखापाल नेपाल �शासन लेखा  �ी लेखनाथ दाहाल     

क��यटुर अपरेटर �व�वध �व�वध �ी र�वना ढकाल     

बे�ज ुलेखापाल नेपाल �शासन लेखा  �ी अजु�न बहादरु थापा     

हलकुा सवार� चालक     �ी नेम बहादरु तामा�     

काया�लय सहयोगी     �ी अजु�न बहादरु थापा     

काया�लय सहयोगी     �ी अमतृा व�नेत     

कानून तथा 

फैसला 

काया��वयन 

शाखा 

उपसिचव �याय कानून �ी ओमबहादरु सोडार� ४२०००७५   

क��यटुर अपरेटर �व�वध �व�वध  �ी �नेह �नरौला     

क��यटुर अपरेटर �व�वध   �ी पजुा उपा�याय     

हलकुा सवार� चालक     �ी ड�बर बहादरु �व�     

काया�लय सहयोगी          

शहर� �वकास 

महाशाखा 

सहसिचव ने.ई. �स�भल/ 

�ब.ए�ड आक� . 

�ी नवराज �याकुरेल ४२००२८२   

क��यटुर अपरेटर �व�वध   �ी सोनी म�ल �संह   काज 

क��यटुर अपरेटर �व�वध   �ी दगुा� बा�नयाँ   काज 

काया�लय सहयोगी     �ी इि�दरा व�नेत ख�ी     

काया�लय सहयोगी      �ी रोजी लोहनी     
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शाखा/काय�क� पद सेवा समूह नाम थर फोन नं. कै�फयत 

शहर� पूवा�धार 

शाखा 

�स.�ड.ई. ने.ई. �स�भल/�ब.ए�ड आक� .       

ईि�ज�नयर ने.ई. �स�भल/�ब.ए�ड आक� . �ी �ववेक बहादरु �संह     

क��यटुर अपरेटर �व�वध �व�वध  �ी भावना �े�     

अ�तर �ादेिशक 

�वकास योजना 

सम�वय शाखा 

ईि�ज�नयर ने.ई. �स�भल/�ब.ए�ड आक� . �ी  क�पना देवी शा�य ४२११८७३   

सामािजक 

सम�वय शाखा 

व�र� समाजशा�ी �व�वध �व�वध �ी सं�गता �संह 
    

इि�ज�नयर     
�ी रामच�� थापा 

    

भवन आवाश 

तथा योजना 

महाशाखा 

सहसिचव ने.ई. �स�भल/�ब.ए�ड आक� .   ४२००३९३   

क��यटुर अपरेटर �व�वध    �ी �बरो�म च�� दास     

काया�लय सहयोगी           

भवन शाखा 

�स.�ड.ई. ने.ई. �स�भल/�ब.ए�ड आक� . �ी �कशोर �े� ४२११४८८   

ईि�ज�नयर ने.ई. �स�भल/�ब.ए�ड आक� . �ी ए�लशा �सवाकोट�     

आवाश शाखा 

�स.�ड.ई. ने.ई. �स�भल/�ब.ए�ड आक� .       

ईि�ज�नयर ने.ई. �स�भल/�ब.ए�ड आक� . �ी मो�नका महज�न     

ईि�ज�नयर ने.ई. �स�भल/�ब.ए�ड आक� .  �ी ��वण �े�     

क��यटुर अपरेटर �व�वध         

योजना तथा 

�वकास सहायता 

सम�वय शाखा  

�स.�ड.ई. ने.ई. �स�भल/�ब.ए�ड आक� . �ी सरेुश कुमार वा�ले ४२११८७८   

ईि�ज�नयर ने.ई. �स�भल/�ब.ए�डआक� .  �ी अनजु पि�डत   

ईि�ज�नयर ने.ई. �स�भल/�ब.ए�ड आक� .  �ी स�ुधर शाह     

क��यटुर अपरेटर �व�वध �व�वध  �ी लेखा के.सी.     

काया�लय सहयोगी     �ी क�न कुमार� सरदार     

अनगुमन तथा 

मू�याकंन शाखा 

�स.�ड.ई. ने.ई. �स�भल/�ब.ए�ड आक� .  ४२११८६१   

ईि�ज�नयर ने.ई. �स�भल/�ब.ए�ड आक� . �ी  ग�रमा भारती     

शाखा अ�धकृत नेपाल �शासन सामा�य �शासन  �ी गीता आचाय�      
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४. म��ालयको दरब�दी 

 

दरव�द� ते�रज 

l;=g+= k|:tfljt kbsf] gfd >]0fL  ;]jf  ;d'x pk;d'x hDdf 

1 ;lrj 
/f=k= 
ljlzi6 

OlGhlgol/Ë     1 

2 ;x;lrj /f=k=k|= k|zf;g     1 

3 ;x;lrj /f=k=k|= OlGhlgol/Ë l;len lj=cf= 2 

4 pk;lrj /f=k=lå k|zf;g ;f=k|=   3 

5 pk;lrj /f=k=lå k|zf;g n]vf   1 

6 sfg"g -pk;lrj_ /f=k=lå Gofo sfg"g   1 

7 j=;dfhzf:qL /f=k=lå ljljw     1 

8 l;lgo/ l8lehg OlGhlgo/ /f=k=lå OlGhlgol/Ë l;len lj=cf= 6 

9 zfvf clws[t /f=k=t[= k|zf;g ;f=k|=   6 

10 zfvf clws[t /f=k=t[= sfg"g Gofo=   0 

11 n]vf clws[t /f=k=t[= k|zf;g n]vf   1 

12 OlGhlgo/ /f=k=t[= OlGhlgol/Ë l;len lj=cf= 8 

13 gfoj ;'Jjf /f=k=cg+=k|= k|zf;g ;f=k|=   7 

14 gfoj ;'Jjf /f=k=cg+=k|= sfg'g Gofo   1 

15 n]vfkfn /f=k=cg+=k|= k|zf;g n]vf   1 

16 sDKo"6/ ck/]6/ /f=k=cg+=k|= ljljw ljljw   11 

17 k':tsfno ;xfos /f=k=cg+=k|= lzIff 
k':tsfno 
lj1fg 

  1 

18 6fOlki6 /f=k=cg+=lå k|zf;g ;f=k|=   1 

19 x=;=rf=  >]0fL ljlxg       7 

20 sfof{no ;xof]uL   >]0fL ljlxg       17 

hDdf b/jGbL 77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

५. िनकायबाट �दान ग�रन ेसवेा: 

म��ालयबाट सबसा�धारण लि�त ��य� सेवा संचालन नहने,परो� कायह�� नेपाल सरकार काय� �वभाजन 

�नयमावल� बमोिजम यस म��ालयको काय��े�मा परेका �बषय र स�वि�धत महाशाखा तथा शाखाह�को काम 

कत�य�मा तपिशल बमोिजम रहेका छन ्।  

 

महाशाखागत काय�  िववरण: 

क) �शासन महाशाखा 
 

१) म��ालयसँग स�बि�धत कानूनको काया��वयन, सधुार, संशोधन र परामश� स�ब�धी, 

२) नपेाल इि�ज�नय�रङ सेवा, �स�भल समूह, �वि�डङ ए�ड आ�क� टे�ट र �यानीटर� उपसमूहह�को 

संचालन, �नयिु�, पद�थापन, स�वा, बढुवा, काज, कायम मकुायम, परु�कार र द�ड, 

�वभागीय कारवाह�, अवकाश र राजि◌नामा स�व�धी तथा सेवाका अ�य शत� स�ब�धी, 

३) आ�थ�क �शासन स�ब�धी,  

४) वे�ज ुफछय�ट स�ब�धी, 

५) आ�त�रक �यव�थापन, गनुासो �यव�थापन र सशुासन �व��न स�ब�धी, 

६) �शासक�य अ�भलेख र त�यांक स�ब�धी, 

७) वैदेिशक छा�वृि� र अ�ययन �मण/ता�लम/गो�ी/से�मनारमा मनोनयन स�ब�धी, 

८) �मता अ�भवृ�� स�ब�धी, 

९) �शास�नक �यव�थापन पर��ण स�ब�धी,  

१०) मि��प�रष� मा पेश हुने ��ताव स�ब�धी । 
  

अ. कम�चार� �शासन शाखा 

 

१) म��ालय र अ�तग�तका �नकायह�को आव�यक जनशि� �यव�थापन स�ब�धी, 

२) �वीकृत दरब�द� �नजामती �कतावखानामा दता� स�ब�धी, 

३) म��ालय र अ�तग�तका काया�लयह�मा �र� रहेका पदपू�त�का ला�ग माग गन� र छनौट भई 

आएका कम�चार�ह�लाई �नयिु�, बढुवा तथा पद�थापन स�व�धी,  

४) मातहतका �नकायको कम�चार�ह�का काय� स�पादन मू�यांकन स�ब�धी, 

५) कम�चार�ह�को �ववरण, दरव�द�, हािजर�, गयल, �वदा रेकड� र �यि�गत अ�भलेख स�ब�धी, 

६) �वभागीय कारवाह� स�ब�धी,   

७) �न�म�, कायम मकुाम, काज स�ब�धी,   

८) वैदेिशक छा�वृि� र अ�ययन �मण/ता�लम/गो�ी/से�मनार का ला�ग उ�मेदवार मनोनयन स�ब�धी,  

९) अ�ययन वा ता�लममा जाने र फक� ने �यि�ह�को �ववरण स�ब�धी, 

१०) स�व�ता �नधा�रण स�ब�धी, 

११) म��ालयले स�प� गनु�पन� वढुवा स�म�तको सिचवालय स�ब�धी, 
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आ. आ�त�रक �यव�थापन शाखा 

१) कम�चार�ह�को आ�त�रक खटनपटन र आ�त�रक �यव�थापन स�ब�धी, 

२) म��ालयका ला�ग आव�यक प�रवहन एवं संचार संय��को �यव�थापन स�ब�धी, 

३) म��ालयका ला�ग आव�यक सवार� साधन, मेिशनर� औजार तथा िज�सी सामानह�को ख�रद , 

भ�डारण, आपूत�¸ मम�त, स�भार, िज�सी �नर��ण तथा �ललाम �ब��को �यव�था स�ब�धी, 

४) म��ालयको सरु�ा तथा सरसफाइ �व�ध स�ब�धी, 

५) कम�चार�को �मता �वकास स�ब�धी,  

६) कम�चार� बैठक  र सोको �नण�य काया��वयन एवं अनगुमन स�ब�धी, 

७) म��ालय र अ�तरगत �नकायमा काय�रत कम�चार� र रा�सेवकको स�पि� �ववरण स�ब�धी, 

८) म��ालय र अ�तग�तका �नकायह�ले स�पादन गन� काय�ह�का स�ब�धमा आइपन� �व�भ� न गनुासो 

�यव�थापन, उजरु�को छान�वन तथा संसद�य �नगरानी �नकायबाट �ा� सूझाव �यव�थापन स�ब�धी, 

९) अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको सहायक स�पक�  �व�द ुभई काय� गन� स�ब�धी,  

१०) म��ालयका कम�चार�ह�को काय� स�पादन मू�यांकन स�ब�धी ।  

इ. आ�थ�क �शासन शाखा 

1. म��ालय र अ�तग�त �नकायको वा�ष�क बजेट तयार�, संशोधन र रकमा�तर स�ब�धी, 

2. म��ालय अ�तग�तका �वकास आयोजना तथा काय��म तजु�मामा सहयोग स�ब�धी, 

3. वैदेिशक सहयोगमा स�ा�लत आयोजनाह�को सोधभना� स�ब�धी,  

4. अि�तयार� बाँडफाँड स�ब�धी, 

5. �वीकृत �ब�नयोजन बमोिजम बजेट खच�को के���य लेखा स�ब�धी, 

6. �व�नयोजन, धरौट� र राज�का �ववरण अ�ाव�धक स�ब�धी,  

7. लेखा पर��ण स�ब�धी, 

8. मातहत �नकायको आ�थ�क �शासन काय�को अनगुमन स�ब�धी, 

9. बे�ज ुअ�भलेख र बे�ज ुफ��ट स�ब�धी, 

10. आ�थ�क �शासन शाखासंग स�बि�धत काय�को �ग�त �ववरण स�ब�धी । 

ई. कानून तथा फैसला काया��वयन शाखा 

1. ऐन, �नयम, गठन आदेश, �व�नयम, काय��व�ध, �नद� िशका, मापद�डको म�यौदा तयार� एवं प�रमाज�न 

स�ब�धी, 

2. म��ालय र अ�तग�तका �नकायलाई �दने काननुी राय परामश� स�ब�धी,  

3. म��ालय र अ�तग�तका �नकायका तफ� बाट �दने �लिखत जवाफ एवं ��तउ�र स�ब�धी, 

4. म��ालय र अ�तग�तक◌ा �नकायको म�ुाको रोहमा ��तर�ा स�ब�धी, 
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5. म��ालय र अ�तग�तका �नकायबाट ग�रने वाता�, संझौता आदि◌मा सहभा�गता, वाता�का बुँदा तयार◌ी 

एवं संझौताको म�यौदा स�ब�धी, 

6. नेपाल राजप�मा �काशन ग�रने सूचना स�ब�धी, 

7. मानव अ�धकार स�ब�धी, 

8. म��ालय र अ�तग�तका �नकाय प� �वप� हुने वा भएको म�ुामा स�बि�धत अ�ा अदालतमा �दइने 

उजूर� वा ��तवाद वा �लिखत जवाफ वा पनुरावेदनको �लखत तयार◌ी र महा�या�धव�ाको 

काया�लयसँग सम�वय स�ब�धी,  

9. अदालतबाट भएका फैसला तथा �नद�शना�मक आदेशको अ�भलेख एवं काया��वयन स�ब�धी। 

ख)  सहर� �वकास महाशाखा 

1. रा��य तथा �े�ीय सहर� प◌ूवा�धार �वकास स�ब�धी नी�त, रणनी�त, योजना, भौ�तक �वकास योजना, 

काय��म तथा सहर� �वकास आयोजनाह�को अनगुमन, �नयमन तथा सम�वय स�ब�धी, 

2. अ�तरा���य ��तव�ता अन�ुप �दगो �वकास ल�य, जलवाय ुअनकुुलन, नयाँ सहर� एजे�डा (�ा�व�ाट - 

3) अ�तग�तका काय� योजनाह�को  काया��वयनका ला�ग सम�वय स�ब�धी, 

3. रा��य मह�वका अ�तर�ादेिशक सहर र अ�तरा���य �समानामा अवि�थत सहरको प�हचान र �व��न 

स�ब�धी, 

4. �देश एवं �थानीय तहह�संगको सम�वयमा फोहोरमैला �यव�थापन स�व�धी रणनै�तक काय�योजना 

तयार गन�, सोको �डजाइन, �नमा�ण स�ब�धमा �ा�व�धक सहयोग उपल�ध गराउने स�ब�धी, 

5. भौ�तक �वकास आयोजनाको तयार�, वग�करण र आयोजना बैक तयार गन� स�ब�धी, 

6. के���य तथा �ादेिशक �तरका रणनी�तक सहर� पूवा�धार (मेगा �सट�, �माट� �सट�, �हमाल� सहर, नया ँ

सहर, खा� ह�रयाल� सहर, सघन सहर� �वकास) आयोजनाह�को काया��वयन र �नयमन स�ब�धी, 

7. �विश� �कृ�तका सहर� संरचनाको योजना तजु�मा, अनगुमन, �नयमन, मू�याकँन तथा सम�वय 

स�ब�धी, 

8. सहर� �वकासको �ा�व�धक, आ�थ�क, सामािजक तथा वातावरणीय �वषय स�ब�धी,  

9. सहर� �वकासमा संल�न संघ, �देश, �थानीय तह लगायतका सरकार�, �वकास साझेदार, गैर 

सरकार� र �नजी सं�था तथा �नकायह�बीच सम�वय स�ब�धी,  

10. नगर �वकास कोषको प�रचालन गर� �थानीय तहलाई �ा�व�धक सहयोग एवं �व�ीय ऋण अनदुान 

उपल�ध गराउने स�ब�धी, 

11. लै�गंक सामािजक समाविेशकरण स�ब�धी, 

12. लोपो�मखु, �समा�तकृत, ग�रब, जे� नाग�रक तथा अ�य लि�त वग�लाइ� जलवाय ुअनकुु�लत, वातावरण 

मै�� तथा बह�ुवपद ��तरोधा�मक आवास �यव�थापन स�ब�धी नी�त, मापद�ड तजु�मा गर� �नयमन 

स�ब�धी,  
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13. सहर� भ-ूउपयोग नी�त, व�ती �वकास नी�त, सहर� वातावरण अनकुुलन उपयोग नी�त, शहर� �वकास 

मापद�ड तजु�मा र �नयमन स�ब�धी,  

14. सहर� �वकास स�ब�धमा पेश भएका �वषयह�मा राय तथा परामश� स�ब�धी,  

15. सहर� तथा व�ती �वकास मापद�ड स�ब�धी, 

16. �देश र �थानीय तहमा सहर� �वकास योजना तजु�मा, �ोत प�हचान एवं प�रचालन, काया��वयन एवं 

स�ालन �यव�थापनमा �मता अ�भव�ृ� स�ब�धी ।  
 

(अ) शहर� पूवा�धार शाखा 

1. सहर� भउूपयोग तथा सहर� �वकास नी�त, योजना तजु�मा स�ब�धी,  

2. सहर� पूवा�धार �वकासको नी�त तजु�मा तथा काया��वयन र अनगुमन स�ब�धी,  

3. सरकार�, गैरसरकार� तथा �नजी �े�बाट स�ा�लत सहर� भौ�तक पूवा�धा) सहर� सडक, सहर� 

खानेपानी, फोहोरमैला �यव�थापन आ�द) आयोजनाह�बाट �ा� उपलि�ध,सेवा�तर) प�रणा�मक तथा 

गणुा�मक) तथा अ�य �यव�थापक�य सूचनाह�को स�लन तथा प�ृपोषण स�ब�धी, 

4. नयाँ नगर �नमा�ण तथा सहर� �े� �व�तारको नी�त तजु�मा, योजना तजु�मा तथा काया��वयन प�को 

अनगुमन स�ब�धी, 

5. भौ�तक �वकास आयोजनाको तयार�, वग�करण र आयोजना बैक तयार गन� स�ब�धी, 

6. सहर� पवुा�धारमा �नजी �े� लगायतको लगानीको नी�त स�ब�धी, 

7. सहर� पवुा�धारसँग स�बि�धत �नकायह�सँग गन� सम�वय एवं सहकाय� स�ब�धी,  

8. �विश� �कृ�तका सहर� संरचनाको योजना तजु�मा, अनगुमन, �नयमन, मू�याकँन तथा सम�वय 

स�ब�धी,  

9. सहर �नमा�ण, पनु�न�मा�ण तथा सहर� पनुउ��थान (Urban Regeneration), नया ँ सहर� आयामह� 

(New Urban Dimension-Urban Economic Corridor, Mega City, Smart City, Food Green 

City, New Towns-Mid Hill and Tarai Madhesh, Cluster City Development ) को नी�त तजु�मा, 

काया��वयन तथा सम�वय स�ब�धी । 
 

(आ) अ�तर �ादेिशक �वकास योजना सम�वय शाखा 
 

1. अ�तर �ादेिशक सहर� �वकास योजनाको आव�यकता प�हचान तथा आयोजनागत र परुक लगानी 

(Matching Fund) स�ब�धी, 

2. सहर� भौ�तक �वकास योजना तजु�मा, काया��वयन,  सम�वय, अनगुमन र मू�या�न स�ब�धी, 

3. उद�यमान शहर (Emerging Towns) लाई �दइने अनदुान, �तनको सं�थागत �वकासका ला�ग नी�त 

तज�◌ुमा, काया��वयन तथा अनगुमन स�ब�धी, 

4. �देश एवं �थानीय तहह�संगको सम�वयमा फोहोरमैला �यव�थापन स�व�धी रणनै�तक काय�योजना 

तयार गन�, सोको �डजाइन, �नमा�ण स�ब�धमा �ा�व�धक सहयोग उपल�ध गराउने स�ब�धी, 
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5. सहर� �वकासमा संल�न संघ, �देश, �थानीय तह लगायतका सरकार�, �वकास साझेदार, गैर 

सरकार� र �नजी सं�था तथा �नकायह�बीच सम�वय स�ब�धी,  

6. नगर �वकास कोष स�ब�धी,  

7. रा��य लोकमाग� तथा सहायक माग� व�रप�र �वकास भईरहेका सहर र वि�तको भौ�तक �वकास योजना 

तजु�मा, अनगुमन, �नर��ण, सपु�रवे�ण स�ब�धी,  

8. गाउँ नगर अ�तरस�ब�ध स�ब�धी । 
 

(इ) सामािजक सम�वय शाखा 

 

1. ल��गक सामािजक समाविेशकरणको नी�त तजु�मा स�ब�धी, 

2. ल��गक सामािजक समाविेशकरणबारे गैरसरकार� सं�थाह�को प�रचालन तथा अनगुमन स�व�धी, 

3. म��ालय र अ�तग�तका �नकायह�संग स�बि�धत आव�धक एवं वा�ष�क योजनामा भवन, आवास तथा 

योजना महाशाखासँग सम�वय गर� लै�ि◌क सम◌ानता तथा सामािजक समावेशीकरण काय��म तजु�मा, 

काया��वन, मू�याकँन स�ब�ध◌ी, 

4. ल��गक र रा��य तथा अ�तरा���य गैर सरकार� सं�थाह�सँग स�पक�  एवं सम�वय स�ब�धी,  

5. म��ालय र अ�तग�तका �नकायह�बाट स�ालन ग�रने �वकास �नमा�ण काय�ह�मा जनसहभा�गता �व��न 

स�ब�धी । 
 

ग) भवन, आवास तथा योजना महाशाखा 

 

1. बसोबास र ब�ती �वकास, लोपो�मखु¸ �समा�तकृत¸ ग�रव¸ �ये� नाग�रक¸ सहर� �वप� वग� तथा 

सहर� आवास �वह�नको आवास �यव�थापन स�ब�धी,  

2. रा��य भवन सं�हता काया��वयनको अनगुमन एवं मू�यांकन स�ब�धी,  

3. आवासको हक काया��वयन गन� रा��य आवास नी�त तजु�मा / प�रमाज�न, काया��वयन तथा �नयमन 

स�ब�धी, 

4. स�माननीयह�, मि��प�रषद◌्का सद�य, संवैधा�नक अ�का �मखु आ�दको आवास �यव�था 

स�ब�धी,  

5. �मारक, �यू टावर, स�मेलन के��, �दश�नी के�� �ल�नटो�रयम ज�ता �विश� �कृ�तका सहर� संरचना 

स�ब�धी, 

6. भवन ��वधी/ वैकि�पक �नमा�ण ��वधी स�ब�धमा रा��य �पमा अनसु�धान, अ�ययन, ता�लम संचालन 

स�ब�धी, 

7. रा��य सरुि�त भवन �नमा�ण काय�योजना काया��वयन र �नयमन स�ब�धी, 

8. लोपो�मखु, �समा�तकृत, ग�रब, जे� नाग�रक तथा अ�य लि�त वग�लाइ� जलवाय ुअनकुु�लत, वातावरण 

मै�� तथा बह�ुवपद ��तरोधा�मक आवास �यव�थापन स�ब�धी नी�त, मापद�ड तजु�मा गर� �नयमन 

स�ब�धी, 
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9. काया��वयनमा रहेका आयोजनाह�को सामािजक, आ�थ�क तथा �ा�व�धक ���कोणबाट अनगुमन, 

मू�या�न स�ब�धी, 

10. संय�ु आवास, सामू�हक आवास, वहतु�ले आवास तथा ज�गा �वकासको योजना तथा काय��म 

तजु�मा र सरोकारवाला �नकायसँग सम�वय स�ब�धी, 

11. आवास तथा भवनको �ा�व�धक, आ�थ�क, सामािजक तथा वातावरणीय �वषयह�मा परामश� उपल�ध 

गराउन ेस�ब�धी,  

12. संघीय सिचवालयको भवन तथा आवास �यव�थापन, संघीय सरकार� भवन र आवासको �नमा�ण, 

मम�त स�भार, रेखदेख र सरु�ा स�ब�धी, 

13. भवन तथा अ�य �नमा�ण साम�ीको ��व�ध, अनसु�धान तथा �वकास स�ब�धी सं�हता र मापद�डको 

तजु�मा / प�रमाज�न, अनगुमन, मू�यांकन तथा �नयमन स�ब�धी, 

14. आवास तथा भवन �े�मा संल�न सरकार�, गैर सरकार� र �नजी सं�था तथा �नकायह�बीच सम�वय 

स�ब�धी, 

15. अ�यवि�थत बसोवास स�ब�धी रा��य नी�त, काननु, मापद�ड तजु�मा र �नयमन गन� स�ब�धी, 

16. रा��य मह�वको आयोजनाबाट �व�था�पतका ला�ग पूनवा�स स�ब�धी नी�त, काननु, मापद�ड तजु�मा 

गर� �तनको काया��वयन र �नयमन स�ब�धी, 

17. आवास तथा भवन आयोजनाको स�ब�धमा म��ालय तथा अ�तग�तका �नकायह�सगँ सम�वय तथा 

परामश� स�ब�धी । 

18. म��ालय र अ�तग�तका �व�भ� �वकास आयोजनाह�को तजु�मा, अनगुमन, मू�या�न, सम�वय स�ब�धी, 

19. वा�ष�क काय��म तजु�मा र संशोधन स�ब�धी¸  

20. अ�तरा���य स�धी, अ�भस�धी, स�झौता, समझदार�  एवं  ��तव�ता काया��वयन तथा ��तवेदन 

स�ब�धी,  

21. रा��य तथा अ�तरा���य स�थासँग ग�रने लगानी �व��न, स�झौता, स�पक�  र सम�वय स�ब�धी, 

22. वा�मती एवं यसका स�पूण� सहायक नद�ह�को तटव�ध �नमा�ण, क�रडोर �नमा�ण, ढल �यव�थापन, 

जल �वाह व�ृ�, सरसफाई तथा सौ�दय�करण स�ब�धी, 

23. म��ालयसँग स�बि�धत �वषयह�मा �ारि�भक वातावरणीय प�र�ण र वातावरणीय �भाव मू�यांकन 

स�ब�धी,  

1. ���ो�र शाि�त तथा पनु�न�मा�ण स�ब�धी । 
 

 

 

(अ) भवन शाखा 
 

1. रा��य भवन सं�हताको प�रमाज�न, सूचना �बाह, काया��वयनको अनगुमन स�ब�धी, 

2. संघीय सरकार� भवन एवं �नवासह�को रेखदेख, सरु�ा तथा त�या� स�ब�धी,  

3. सरकार� भवनह�को �नमा�ण तथा मम�त स�ब�धी,  

4. भवन �नमा�णको नी�त, मापद�ड तजु�मा तथा काया��वयन स�ब�धी, 
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5. भवन �नमा�ण ��व�ध तथा भवन �नमा�ण साम�ीह�को अनसु�धान, �वकास स�ब�धी,  

6. भवन ऐन तथा �नयमावल�को �भावकार� काया��वयन स�ब�धी, 

7. भवन तथा अ�य �नमा�ण साम�ीको ��व�ध, अनसु�धान तथा �वकास स�ब�धी सं�हता र मापद�डको 

तजु�मा / प�रमाज�न, अनगुमन, मू�यांकन तथा �नयमन स�ब�धी, 

8. सभागहृ, �दश�नी के��, रंगशाला, अ�पताल, वसपाक� , �यू टावर लगायतका �विश� �कृ�तका 

सहर� भवन संरचनाह�को योजना तजु�मा, अनगुमन एवं मू�यांकन स�ब�धी । 

9. �वप� जोिखम �यूनीकरणको नी�त तजु�मा तथा काया��वयनको अनगुमन स�ब�धी, 

10. �वप� �भा�बत प�रवारको पनुः�थापना स�ब�धी नी�त तजु�मा र काया��वयनको अनगुमन स�ब�धी,   

11. आवासज�य �वप� जोिखम �यव�थापनबारे जनचेतना अ�भव�ृ� स�ब�धी, 

12. �वप� �यव�थापनका ला�ग अ�य सरोकारवाला �नकायह�सँग सम�वय स�ब�धी, 

13. �मारक, �यू टावर, स�मेलन के��, �दश�नी के�� �ल�नटो�रयम ज�ता �विश� �कृ�तका सहर� संरचना 

स�ब�धी, 

14. भवन ��वधी/ वैकि�पक �नमा�ण ��वधी स�ब�धमा रा��य �पमा अनसु�धान, अ�ययन, ता�लम संचालन 

स�ब�धी, 

15. रा��य सरुि�त भवन �नमा�ण काय�योजना काया��वयन र �नयमन स�ब�धी, 

16. म��ालयसँग स�बि�धत �वषयह�मा �ारि�भक वातावरणीय प�र�ण र वातावरणीय �भावको मू�यांकन 

स�ब�धी, 

17. ���ो�र शाि�त तथा पनु�न�मा�ण स�ब�धी । 
 

(आ) आवास शाखा 
 

1. रा��य आवास  स�ब�धी नी�त तजु�मा तथा काया��वयन स�ब�धी, 

2. सरकार�, गैरसरकार� तथा �नजी �े�ह�बाट स�ालन ग�रएका आवास स�ब�धी आयोजनाबाट �ा� 

उपल�धी, सेवा�तर )प�रमाणा�मक तथा गणुा�मक) तथा अ�य �यव�थापक�य सूचनाह�को स�लन, 

�व�षेण तथा प�ृपोषण स�ब�धी, 

3. आवासीय ज�गा �वकासको नी�त तजु�मा एवं काया��वयन प�को अनगुमन स�ब�धी, 

4. संय�ु आवास, सामू�हक आवास, वहतु�ले भवन र आवास तथा ज�गा �वकास स�ब�धी नी�त 

तजु�मा तथा काया��वयन र अनगुमन स�ब�धी, 

5. आवास �े�मा नीजि◌ �े�को भ�ूमका स�ब�धमा नी�त तजु�म◌ा तथा सम�वय स�ब�धी,  

6. आवास तथा भवन �े�मा संल�न सरकार�, गैर सरकार� र �नजी सं�था तथा �नकायह�बीच सम�वय 

स�ब�धी, 

7. अ�यवि�थत बसोवास स�ब�धी रा��य नी�त, काननु, मापद�ड तजु�मा र �नयमन गन� स�ब�धी, 

8. लोपो�मखु¸ सीमा�तकृत¸ ग�रव¸ �ये� नाग�रक¸ शहर� �वप� तथा सहर� आवास �व�हनका ला�ग आवास 

�यव�थापनको नी�त, कानून र मापद�ड तजु�मा, काया��वयन र अनगुमन स�ब�धी, 
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9. अ�यवि�थत बसोवास स�ब�धी रा��य नी�त, काननु, मापद�ड तजु�मा र �नयमन गन� स�ब�धी, 

10. रा��य मह�वको आयोजनाबाट �व�था�पतका ला�ग पूनवा�स स�ब�धी नी�त, काननु, मापद�ड तजु�मा गर� 

�तनको काया��वयन र �नयमन स�ब�धी । 
 

(ई) योजना तथा वैदेिशक सम�वय शाखा 

1. म��ालय र अ�तग�तका �नकायह�को काय��म तजु�मा, वा�ष�क योजना, बजेट ��ेपण र वजेट �स�लङ 

स�ब�धी,   

2. म��ालय र अ�तग�तका �नकायह�का आयोजनाको वा�ष�क काय��म �वीकृति◌ / संशोधन स�ब�धी,  

3. म��ालय अ�तग�त संचा�लत �व�भ� �वकास काय��मबीच सम�वय स�ब�धी, 

4. म��ालय अ�तग�त संचालन हनु े काय��म तथा आयोजनाह�को ला�ग जनशि� ��ेपण एवं द�ता 

अ�भब�ृ� स�ब�धी,  

5.  वा�ष�क योजना, काय��म तथा वजेट �वीकृति◌बारे स�बि�धत �नकायह�सगँ सम�वय स�व�धी, 

6. म��ालयको सूचना सं�षेण स�ब�धी,  

7. म��ालय र अ�तग�त �वदेश◌ी लगानी �ब��न स�ब�धी, 

8. अ�तरा���य स�धी, अ�भस�धी, स�झौता, समझदार�  एवं  ��तव�ता काया��वयन तथा ��तवेदन 

स�ब�धी,   

9. वैदेिशक सहयोगबाट संचालन हनेु आयोजनाह�का स�ब�धमा भएका स�झौता तथा अ�भलेख स�ब�धी, 

10. वैदेिशक सहयोगका ला�ग �वकास साझेदारको प�हचान स�ब�धी, 

11. वैदेिशक सहयोग नी�तको अ�ययन, अनसु�धान र �व�षेण स�ब�धी, 

12. वैदेिशक सहयोग अ�तग�त संचालन हनुे काय��म तथा आयोजना तजु�मा स�ब�धी, 

13. अ�तरा���य �वकास साझेदारह�सँग सम�वय स�ब�धी, 

14. आयोजनामा आव� �वदेश◌ीह�को �वेशा�ा स�ब�धी,  

15. म��ालय र अ�तग�तका �नकायह�को वैदेिशक सहयोग स�ब�धमा आईपन� अ�य काय�ह� ।   
 

 

 

(उ) अनगुमन तथा मू�या�न शाखा 

 

1. म��ालय र अ�तग�तका आयोजनाह�को मा�सक, चौमा�सक, अध�वा�ष�क र वा�ष�क �ग�त ��तवेदन 

तयार◌ी,  अ�भलेख र समी�ा स�व�धी, 

2. �वकास आयोजनाह�को अनगुमन तथा मू�या�नका सूचक तयार◌ी स�ब�धी,    

3. म��ालय र अ�तग�त संचा�लत आयोजनाह�को अनगुमन एवं मू�या�न स�ब�धी, 

4. म��ालय �तर�य �वकास सम�या समाधान स�म�तको वैठक र सो सम� पशे गन� सझुाव स�व�धी,    

5. रा��य �वकास सम�या समाधान स�म�त र रा��य योजना आयोगको के���य अनगुमन तथा मू�या�न 

महाशाखा स�व�धी, 

6. म��ालय र अ�तग�तका �नकायह�बाट भए गरेका काय�ह�को �ग�त �ववरण पिु�तका �काशन 

स�व�धी,  
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7. म��ालय र अ�तगत�बाट संचा�लत �व�भ� �वकास आयोजनाह�को आव�धक समी�ा स�व�धी, 

8. आयोजनाह�को �भाव मू�या�न स�व�धी । 
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५.  सवेा �दान गन� िनकायको शाखा र िज�मवेार अिधकारी: 

�.सं. महाशाखा पद िजमे�वार अिधकारी 

१. �शासन महाशाखा सह-सिचव �ी कृ�ण �साद दवाडी  
क. कम�चारी �शासन शाखा उप-सिचव �ी �टकाराम ढकाल 

ख. आ�त�रक �व�थापन तथा सुशासन �व��न शाखा  उप-सिचव �ी वैकु�ठ उपा�याय  

ग. आिथक�  �शासन शाखा उप-सिचव �ी �ीधर �वाली  

घ.  कानुन तथा फैसला काया��वयन शाखा उप-सिचव �ी ओमबहादरु सोडारी 

    

२. सहरी िवकास महाशाखा सह-सिचव �ी नवराज �याकुरेल  

क. सहरी पुवा�धार शाखा िस.िड.इ �ी सुरेश कुमार वा�ले 

ख. अ�तर �ादेिशक िवकास योजना सम�वय शाखा िस.िड.इ  

ग. सामािजक सम�वय शाखा व�र� 

समाजशा�ी 

�ी संिगता �संह 

 

    

३. भवन आवास तथा योजना महाशाखा सह-सिचव   

क. भवन  शाखा िस.िड.इ �ी �कशोर �े� 

ख. आवास शाखा िस.िड.इ �ी �कशोर �े� 

ग. योजना तथा िवकास सहायता सम�वय शाखा िस.िड.इ �ी सुरेश कुमार वा�ले  

घ. अनुगमन तथा मु�याकंन शाखा िस.िड.इ �ी सुरेश कुमार वा�ले 

    

 

६. सेवा �दान गन� ला�े द�तुर र अवधी: 

 केही नभएको 

७. िनणय� गन� ���या र अिधकार: 

शाखाबाट महाशाखामा पेश भइ काय�को �कृित अनुसार �ीमान् सिचव�यू वा माननीय म��ी�यूबाट िनण�य 

�ने  

८. िनण�य उपर सु�े अिधकारी: 

उप-सिचव आ�त�रक �व�थापन तथा सुशासन �व��न शाखा 

 

९. स�पादन गरेको कामको िववरण:  

 वागमती सधुार आयोजनाः  वागमती नद�मा स�ुखायाममा समेत �यूनतम ्वहाव कायम रा� ेउ�े�यले 

�नमा�ण श�ु ग�रएको धाप �ाम �नमा�णको काय� आ.व. २०७६/०७७ मा ३५% स�प� भई 

हालस�म सम�मा ८०% �नमा�ण काय� स�प� भएको छ।वागमती नद�को तट�य �े� सौ�दय�करण 

काय��ममा ४३ वटा ह�रयाल� पाक�  �नमा�ण, �सनाम�लदेिख थापाथल� पलुस�म ४३८ सोलार ब�ी 
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जडान भएको, साथै हनमु�ते, न�ख ुर ब�ख ुखोलामा तटब�ध, ढल र सडक सधुारको काय� एक�कृत 

�पमा संचालन ग�रएको छ।  

 

 मझौला शहर एक�कृत शहर� वातावरण सधुार आयोजनाः ए�सयाल� �वकास ब�कको सहयोगमा आ.व. 

२०६७/०६८ देिख श�ु भएको मझौला शहर एक�कृत शहर� वातावरण सधुार आयोजना आ.व. 

२०७६/०७७ मा स�प� भएको छ। उ� आयोजनाबाट �वराटनगर र �वरगंजमा आ.व. 

२०७५/०७६ मा ४.०६ �क.�म. सतह नाल�,  ४.३९८ �क.�म. ढल र ७.७६९ �क.�म. सडक 

सधुार/�नमा�ण स�प� भएकोमा आ.व. २०७६/०७७ मा २.७१ �क.�म. सतह नाल�,  ०.२४३ �क.�म. 

ढल र ०.७१ �क.�म. सडक सधुार/�नमा�ण स�प� भएको छ । उ� आयोजनाबाट आयोजना 

अवधीभर  १२१ �क.�म. सतह नाल�,  ५१ �क.�म. ढल र ५२ �क.�म. सडक सधुार/�नमा�ण काय� 

स�प� भएको छ । सोह� आयोजना माफ� त का� े उप�यकाका ३ वटा नगरपा�लकामा संचा�लत 

क�रव � १ अव� लागतको एक�कृत खानेपानी आयोजनाको क�रव ९०% काय� स�प� भएको छ भन े

आगामी २० वष� अवधीलाई धा� स�न े गर� वीरगंजमा एक�कृत फोहरमलैा �यव�थापन के��को 

�नमा�ण स�प� भएको छ ।  

 एक�कृत शहर� �वकास आयोजनाः ए�सयाल� �वकास ब�क कै सहयोगमा आ.व. २०६९/०७० देिख 

श�ु भएको एक�कृत शहर� �वकास आयोजना समेत आ.व. २०७६/०७७ मा स�प� भएको छ। 

उ� आयोजनाबाट �सदाथ�नगर, नेपालगंज र जनकपरुमा आ.व. २०७५/०७६ मा ९.८६१ �क.�म. 

सतह नाल�,  ३.९८१ �क.�म. सडक सधुार/�नमा�ण स�प� भएकोमा आ.व. २०७६/०७७ मा 

४३.९७७ �क.�म. सतह नाल� र ०.७७ �क.�म. सडक सधुार/�नमा�ण काय� स�प� भएको छ । उ� 

आयोजनाबाट आयोजना अवधीभर १३५ �क.�म. सतह नाल� र ३० �क.�म. सडक सधुार/�नमा�ण काय� 

स�प� भएको छ । धरान उपमहानगरपा�लकामा ४५० �क.�म. पाइपलाइन �व�तार स�हत खानेपानी 

आयोजना स�प� भएको छ भने आगामी २० वष� अवधीलाई धा� स�ने गर� नपेालगंज 

उपमहानगरपा�लकामा एक�कृत फोहरमैला �यव�थापन के�� �नमा�ण स�प� भई संचालनमा आएको 

छ।  

 ��ेीय शहर� �वकास आयोजनाः ए�सयाल� �वकास ब�क कै सहयोगमा आ.व. २०७३/०७४ देिख श�ु 

भएको �े�ीय शहर� �वकास आयोजनाबाट �वराटगनगर, �वरगंज, �सदाथ�नगर र नेपालगंज न .पा.  मा 

आ.व. २०७५/०७६ मा १५.८० �क.�म. सतह नाल�,  ९.७९ �क.�म. ढल र ७०.५० �क.�म.  सडक 

सधुार/�नमा�ण स�प� भएकोमा आ.व. २०७६/०७७ मा ३३.०५ �क.�म.  सतह नाल�, ०.६४२ 

�क.�म. ढल र २५.०६ �क.�म.  सडक �नमा�ण स�प� भई हालस�म १४४ �क.�म. सतह नाल�,  १८ 

�क.�म. ढल र ११० �क.�म. सडक सधुार/�नमा�ण काय� स�प� भएको छ। सदुरु पि�म �देशका 

चारवट नगरपा�लकाह� धनगढ�, गोदावर�, श�ुलाफाँटा र भीमद�मा क�रव ५० �क.�म. शहर� सडक 

र नाला �नमा�णका ला�ग ख�रद स�झौता भएको छ । 

 एक�कृत काय�मलुक योजनाः �यवि�थत शहर� �वकासलाई �नद�िशत गन� १८५ वटा नगरपा�लकाको 

एक�कृत शहर� �वकास योजना तजु�मा अि�तम चरणमा रहेको छ (१२ �याकेज म�ये ९ वटाको 
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अि�तम ��तवेदन र ३ वटाको अि�तम म�यौदा ��तवेदन �ा� भएको)। १३ वटा नगरपा�लका 

(भरतपरु, धनकुटा, �नजगढ, �मच�या, चं�परु, का� ेउप�यका, पालुंगटार, वा�लंग, लिु�बनी, तलुसीपरु, द�ुल,ु 

अमरगढ�, �टकापरु) ह�लाई Smart City को �पमा �वकास गन� ग�ुयोजना तयार भएको छ । 

औ�ोगीक तथा �यपा�रक मह�वका बीरग� जीतपरु �समरा पथलैया हेटौडा को�रडोर स�भा�यता 

अ�ययन स�प� भएको छ भने �वराटनगर - दहुवी – इनरवा- इटहर� – धरान – दमक र वटुवल – 

भैरहवा – लिु�वनी – क�प�व�त ुकोरोडोरह�को DPR तयार�का ला�ग परामश� सेवा �लन ेकाय� श�ु 

भएको छ । आ.व. २०७६/०७७ नै Trans Himalaya Trail मा पन� ५ नयाँ शहरह�को (ल�ुला, 

�या�ुवेसी, जोमसोम, �स�मकोट र मात�डी) संभा�यता अ�ययन गन� काय�को अि�तम ��तवेदन �ा� 

भएको छ ।  

 सघन शहर� �वकास काय��मः सघन शहर� �वकास काय��म अ�तग�त तराई मधेशका सदरमकुामका 

२१ नपाह�मा शहर� पूवा�धार �वकास गन� �व�भ� �याकेजमा काय��मह� स�ालनमा रहेको छ 

।यस काय��मबाट आ.व. २०७५/०७६ स�म सडक कालोप�े 350 �क.�म., नाला 2९१  �क.�म. 

�नमा�ण काय� स�प� भएकोमा आ.व. २०७६/०७७ मा कालोप�े सडक ११० �क.�म. र नाला �नमा�ण  

१६५ �क.�म. गर� हालस�म कालोप�े सडक ४६० �क.�म. र नाला �नमा�ण  ४५६ �क.�म. स�प� 

भएको छ । �य�तै आ.व. २०७५/०७६ स�म बसपाक�  २ वटा, हाटबजार 5 वटा, मनोर�न पाक�  

4 वटा र पोखर� 2 वटा �नमा�ण काय� स�प� भएकोमा आ.व. २०७६/०७७ मा थप २ वटा 

बसपाक�  (स�र� र �सराहा) को ९०%, २ वटा हाट बजार (नवलपरासी र राज�वराज) को ८०% र 

२ वटा ताल तथा पोखर� (धनषुा र महो�र�) को ९०% काय� स�प� भएको छ ।  

काठमाड� उप�यकाको फोहोरमैला �यव�थापन गन� नवुाकोटको ब�चरे डाँडामा �यानेटर� �या�ड 

�फ�ड साईट �नमा�ण काय�को �थम चरणको ३९% �नमा�ण काय� स�प� भएको छ भन ेदो�ो चरणको 

�नमा�ण काय�का ला�ग ख�रद स�झौता भएको छ ।  

 नया ँ शहर आयोजनाः आ.व. २०७६/०७७ मा नयाँ शहर आयोजना तफ�  खकु�ट, चौरजहार�, 

डु�भे�सार, पाटन, �फ�दम, बस�तपरु, ब�ुत�बा�, वैरेनीग�छ�, राकम कणा�ल� र साँफेबगरमा  ३० �क .मी .

. सडक �नमा�ण काय� स�प� भएको छ । �फ�दम बस पाक�  �नमा�ण काय�को ११%,  चौरजहार� 

बसपाक� को १६% �नमा�ण काय� स�प� भएको छ भन े मौलापरु बसपाक� को �नमा�ण काय� स�प� 

भएको छ । �यठुानको �भं�ी नया ँसहरमा �ड�पआर अनसुार मालङुफाँटमा िच��ेन पाक�  �नमा�ण गन� 

काय� १४ % स�प� भएको छ ।  

 धोवीखोला सधुार आयोजनाः धोवीखोला सधुार आयोजनाबाट गत आ.व. २०७५/०७६ मा कालो पलु 

देिख �वमा स�म�त स�म नद�को  दवैु �कनारमा  ५ �क .�म   सडक कालोप�े  स�प� सडक �नमा�ण 

स�प� भएकोमा आ.व. २०७६/०७७ मा थप १५ �क.�म. सडक �नमा�ण काय� स�प� भएको छ ।  

 काठमा�ड� उप�यका �वकास �ा�धकरणः शहर� सडक �व�तार काय��म अ�तग�त काठमा�डौ 

उप�यकाको �व�भ� भागमा सडक चौडा गन�, पखा�ल लगाउने, सान� तथा सधुार गन� (��तपू�त� र 
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योजना तयार समेत) काय� ३० �क.मी स�प� भएको छ । काठमाड� उप�यकाको चार �थानमा नयाँ 

नगर �नमा�णका ला�ग DPR तयार भएको छ ।  

 रा��य भवन सं�हताः �व.सं. २०७२ को �वनाशकार� भकू�प र यसले पयुा�एको ��त समेतलाई 

म�यनजर गर� रा��य भवन सं�हताका २३ भाग म�ये ५ भागह� समय सापे� प�रमाज�न ग�रएको छ 

(NBC 105 �वीकृ�तका ला�ग मि��प�रषदमा पेश भएको) भने थप २ भागह� प�रमाज�नका �ममा 

रहेका छन ्।  

 �व�ष भवन �नमा�ण आयोजनाः संघीय संसद भवन �नमा�ण काय�को ८%, �धानम��ी सरकार� आवास 

�नमा�ण काय�को २५%, �देश �मखु तथा म�ुयम��ीका ला�ग आवास तथा स�पक�  काया�लय �नमा�ण 

काय�को २१%, र म��ी आवासको �नमा�ण काय�को २२% �नमा�ण काय� स�प� भएको छ । राजक�य 

अ�तथी गहृ �नमा�ण काय�को �डजाईन काय� स�प� भएको छ ।  

 सभाहल र अ�य भवन �नमा�णः काठमा�डौको गोदावर�मा ३००० �यि� �मताको स�मेलन के�� 

�नमा�ण काय�को ६५% काय� स�प� भएको छ। ५००० �यि� �मताको बहउु�े�यीय स�मेलन 

के�� �नमा�ण काय�को Architectural Design स�प� भएको Structural Design का साथै EIA 

भैरहेको छ । भरतपरु सभाहलको �डजाइन लागत अनमुान स�प� भएको छ ।दमक �यू टावरको 

१५% �नमा�ण काय� स�प� भएको छ भन ेबटुवल अ�तरा��य स�मेलन के�� लगाएत अ�य २६ वटा 

सभाहलह� �नमा�णाधीन रहेका छन ्।  

 आवास �यव�था काय��मः सं�वधान �दत आवासको मौ�लकहक काया��वयनका ला�ग  आ.व. 

२०७५/७६ स�ममा जनता आवास काय��म अ�तग�त �वप�, लोपो�मखु तथा सीमा�तकृत वग�को 

ला�ग १७ हजार ३९ आवास एकाई �नमा�ण भएको छ भने क�रव ३९ हजार आवास �नमा�णका 

ला�ग आ .व . २०७६/०७७ मा �देश सरकारह�लाई शसत� अनदुान उपल�ध गराइएको छ । 

सरुि�त नाग�रक आवास काय��म अ�तरगत १६८२८१ लाभ�ाह� छनौट भएका छन ्। छनौट 

भएकाम�ये २०७७ अषाढ मसा�त स�म १४०१९ लाभ�ाह�संग अनदुान स�झौता भएकोमा ८०५ 

आवास इकाईको �नमा�ण काय� स�प� भएको छ । सरुि�त नाग�रक आवास �नमा�णका ला�ग 

अनदुान रकम �थानीय तहमा नै पठाउने गर� सरुि�त नाग�रक आवास काया��वयन काय��व�ध 

संशोधन, २०७६ संशोधन ग�रएको छ ।  

 एक�कृत व�ती �वकासः रसवुा र का�क�का १-१ �थानमा एक�कृत व�ती �वकासका ला�ग संभा�यता 

अ�ययन काय� स�प� भएको छ भने ८ वटा �थानमा एक�कृत व�ती �वकासका ला�ग संभा�यता 

अ�ययन काय� अि�तम चरणमा पगुकेो छ । प�हरोका कारण �ब�था�पत प�रवारलाई सरुि�त �थानमा 

�थाना�तरण गर� बसोवासको �यव�था गन� डडेलधरुामा ज�गा �ा� गर� पूवा�धार �नमा�ण (सडक, ढल) 

को काय� आ.व. २०७५/०७६ बाट नै श�ु भएको छ भन ेसला�ह� र मगुमुा पूवा�धार �नमा�ण काय� 

आ.व. २०७६/०७७ स�ु भएको छ ।  
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 �वा��य भवन �नमा�णः नाग�रकलाई �व�थ बनाउन रा�यले जन�वा��यको �े�मा लगानी अ�भवृ�� 

गद�जाने नी�त अनसुार यस म��ालय अ�तग�तका �नकायबाट �वा��य भवन �नमा�ण अ�तग�त आ.व. 

२०७5।७6 स�म देश भरमा १५०७ �व�भ� तहका �वा��य भवनह�को �नमा�ण काय� स�प� 

भएकोमा आ.व.  २०७६/०७७ मा थप २५९ भवनह�को �नमा�ण काय� स�प� भएको छ भने �व�भ� 

३०३ वटा भवनह� �नमा�णाधीन रहेका छन।् ।  

१०. सचूना अिधकारी र �मखुको नाम र पद: 

िनकाय �मुख: �ी मधु सुदन अिधकारी, नेपाल सरकारको सिचव 

सूचना अिधकारी: �ी सुरेश कुमार वा�ले, िसिनयर िडिभजन इि�जिनयर 

 

११. ऐन,िनयम, िविनयम वा िनद�िशकाको सूची: 

 काठमाड� उप�यका िवकास �ािधकरण ऐन, २०४५  

 नगर िवकास ऐन, २०४५  

 नेपाल इि�जिनय�रङ प�रषद ्ऐन, २०५५  

 भवन ऐन, २०५५  

 काठमाड� उप�यका िवकास �ािधकरण िनयमावली, २०६८  

 नगर िनमा�ण योजना काया��वयन िनयमावली, २०३२  

 नगर िवकास कोष िनयमावली, २०५४  

 भूक�पबाट पूण��पमा �ित भएका आवास पुन�न�मा�ण अनुदान िवतरण काय�िविध २०७२  

 स�वा स�ब�धी मापद�ड, २०७२  

 िवपद ्पीिडत पुनवा�स स�ालन काय�िविध, २०७१  

 राि�य आवास योजना, २०७१  

 भवन िनमा�णको नमूना मापद�ड, २०७१  

 लैि�गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण माग�दश�न, २०७० 

 उ�ान िवकास तथा �व�थापन काय�िविध, २०७५ 

 जनता आवास काय��म काया��वयन नमुना काय�िविध, २०७५ 

 जोिखमयु� व�ती �थाना�तरण तथा एक�कृत व�ती िवकास स�ब�धी काय�िविध, २०७५ 

 सुरि�त नाग�रक आवास काया��वयन काय�िविध, २०७५ 

 आ�त�रक िनय��ण िनद�िशका, २०७३ 

 बाढी पिहरोबाट �ित��त भएका िनजी आवास पुन�न�मा�ण अनुदान िवतरण स�ब�धी काय�िविध 

२०७३ 

 ब�ती िवकास, सहरी योजना तथा भवन िनमा�ण सं�ब�धी आधारभूत िनमा�ण )पिहलो संशोधन (

मापद�ड, २०७३ 

 

१२. आ�दानी, खच� तथा आ�थ�क कारोवार स�ब�धी अ�ाविधक िववरण:  
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१३. तो�कए बमोिजमका अ�य िववरण: 

नभएको 
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१४. अिघ�लो आ�थ�क वष�मा साव�जिनक िनकायले कुनै काय��म वा आयोजना सचंालन गरेको भए सो को 

िववरण: 

गत आ.व.को सूचनामा भएको 

१५. साव�जिनक िनकायको बभेसाइ�ट भए सो को िववरण: 

 www.moud.gov.np 

१६. साव�जिनक िनकायले �ा� गरेको सहायता, ऋण, अनुदान एंव �ािविधक सहयोग र स�झौता स�ब�धी 

िववरण: 

िव� बैक ,एिशयाली िवकास बैक, आ�द 
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१७. साव�जिनक िनकायले संचालन गरेको काय� काय��म र सो को �गित �ितवदेन: 

शहरी िवकास म��ालय 

आ.व. २०७६/०७७ को अषाढ मिहनास�मको िविनयोजन र खच� (म��ालय र अ�तग�तका िनकायह�बट संचािलत काय��मह�) 
 

�.स.ं ब.उ.शी.न ं आयोजना 
अषाढ मिहनास�म कायम रहकेो िविनयोिजत बजेट खच� 

चाल ु पूिजगत ज�मा चाल ु पूिजगत ज�मा 

१ 34700011 शहर� �वकास म��ालय 79215 8900 88115 ६९५८३ ५८११ 75394 85.56% 

२ 34700101 बागमती सधुार आयोजना 137500 4757200 4894700 ९५३४९ ३१४१०२६ 3236375 66.12% 

  34701011 
शहर� �वकास तथा भवन �नमा�ण 

�बभाग 91300 0 91300 ७५०५७   75057 82.21% 

४ 34701012 
संघीय सिचवालय �नमा�ण तथा 

�यव�थापन काया�लय 
191280 420997 612277 १३२५९९ ३०५३०५ 437904 71.52% 

५ 34701013 
संिघय सहर� �वकास आयोजना 

काया��वयन काया�लयह� 
95400 29000 124400 १०२२१२ १६४७७ 118689 95.41% 

६ 34701101 आवास �यव�था काय��म 109700 96267 205967 १०६४६४ ३४९७९ 141443 68.67% 

७ 34701102 
एक�कृत काय�मूलक योजना 

(शहर� �वकास) 500 608900 609400 ३१८ ४९९८०६ 500124 82.07% 

८ 34701103 सघन शहर� �वकास काय��म 72700 9275266 9347966 ४९४८० ८१५३८१० 8203290 87.75% 

९ 34701104 
शहर� तथा वातावरणीय सधुार 

आयोजना 653450 150000 803450 ५७३८०२   573802 71.42% 

१० 34701105 
भवन िनमा�ण संिहता, सरकारी 

भवन िनमा�ण 83900 2227800 2311700 २९६०१ १९७६८५० 2006451 86.80% 

११ 34701106 
गणत�� �मारक तथा गणत�� 

�त�भ 200 19800 20000   २८८४ 2884 14.42% 
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�.स.ं ब.उ.शी.न ं आयोजना 
अषाढ मिहनास�म कायम रहकेो िविनयोिजत बजेट खच� 

चाल ु पूिजगत ज�मा चाल ु पूिजगत ज�मा 

१२ 34701107 
नेपाल - भारत सीमा एक�कृत जाँच 

चौक� �वकास आयोजना 
3300 86900 90200 १३२९ ५३६६५ 54994 60.97% 

१३ 34701108 
शहर� शासक�य �मता �वकास 

काय��म 58995 112800 171795 7964 5939 13903 8.09% 

१४ 34701109 एक�कृत शहर� �वकास आयोजना 575071 7500 582571 ४१०६९३ 7266 417959 71.74% 

१५ 34701110 नयाँ सहर आयोजना 124100 1705600 1829700 ६०१६९ १४३६५२६ 1496695 81.80% 

१६ 34701111 �े�ीय शहर� �वकास काय��म 4653779 2443444 7097223 २५७८१०९ २९४४७२ 2872581 40.47% 

१७ 34701114 ए�ककृत ब�ती �वकास काय��म 0 201052 201052   135018 135018 67.16% 

१८ 34701117 �वशेष भवन �नमा�ण आयोजना 10100 2929707 2939807 3539 २१०८८३४ 2112373 71.85% 

१९ 34751101 नगर �वकास कोष 460000 0 460000 २१५९३७   215937 46.94% 

२० 34771101 
काठमा�डौ उप�यका �वकास 

�ा�धकरण 96609 1754558 1851167 ८२१४१ १५२०८४० 1602981 86.59% 

२१ 
34771102 

धो�वखोला को�रडोर सधुार 

आयोजना 5200 315300 320500 ४७४० २७२८०६ 277546 86.60% 

    ज�मा  7502299 27150991 34653290 4599086 19972314 24571400 70.91% 
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१८.साव�जिनक िनकायले वग�करण तथा सरं�ण गरेको सूचनाको नामावली र �य�तो सूचना संर�ण गन� 

तोक�एको समयविध: 

नभएको 

१९. साव�जिनक िनकायमा परेका सूचना माग स�ब�धी िनवदने र सो उपर सचूना �दएको 

िववरण:  

छैन  

२०. साव�जिनक िनकायका सचूनाह� अ�य� �काशन भएका वा �न ेभएको भए सो को 

िववरण:  

छैन 


