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नपेाल सरकार  

शहरी विकास मन्त्रालय  

२०७७ श्रािण दवेि २०७७ आविनसम्मको रमैावसक अद्यािविक सूचना 
 

अद्यावििक गरी प्रकावशत सचूनाको वििरणको सचूी कैफियत 

(१)मन्त्रालयको स्िरुप र प्रकृवत   

(२) मन्त्रालयको काम, कततव्य र अविकार  

(३) मन्त्रालयका कमतचारीहरु (संख्या, नाम र कायतवििरण) तथा सङ्गठन संरचना  

(४)  मन्त्रालयबाट प्रदान गररन ेसेिा   

(५) सेिा प्रदान गने वनकायको शािा र विम्मेिार अविकारीीः  

(६) सेिा प्राप्त गनत लाग्ने दस्तुर र अिविीः  

(७) वनणतय गने प्रफिया र अविकारीीः  

(८) वनणतय उपर उिुरी सुन्ने अविकारीीः  

(९) क. यस अिविमा सम्पादन गरेको कामको वििरणीः  

(९)  ि.यस अवबिको प्रगवत  

(१०)  सूचना अविकारी र प्रमिुको नाम र पद  

 वनकाय प्रमुि : रमेश प्रसाद ससह, नेपाल सरकारको सवचि  

 सूचना अविकारी   : सुरेश कुमार िाग्ल े,  वसवनयर विवििनल ईवन्त्िवनयर 

 

(११) ऐन वनयम र  विवनयम िा वनदेवशकाको सूची  

(१२)  आम्दानी िचत तथा आर्थथक कारोिार सम्बन्त्िी अद्यािविक वििरण  

(१३) तोफकए बमोविमका अन्त्य वििरण  

(१४)  अविल्लो आर्थथक िर्तमा साितिवनक वनकायले कुनै कायतिम िा आयोिना संचालन गरेको 

िए सो को वििरण 
 

(१५) साितिवनक वनकाएको बेिसाइट िए सो को वििरण www.moud.gov.np  

(१६)  साितिवनक वनकाएले प्राप्त गरेको बैदवशक सहायता ऋण, अनदुान एंि प्राविविक सहयोग 

र सम्झौता सम्बन्त्िी वििरण  
 

(१७)  साितिवनक वनकाएले संचालन गरेको कायतिम र सो को प्रगवत प्रवतिेदन  

(१८)  साितिवनक वनकाएले िर्थगकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामािली र त्यस्तो सूचना 

संरक्षण गनत तोफकएको समयािवि 
 

(१९)  साितिवनक वनकाएमा परेका सूचना माग सम्बन्त्िी वनिेदन र सो उपर सूचना फदएको 

वििरण 
 

(२०) (२०) साितिवनक वनकाएका सूचनाहरु अन्त्यर प्रकाशन िएका िा हुने िएको िए सो को वििरण  
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१. वनकायको स्िरुप र प्रकृवत 

शहरी विकास मन्त्रालय केन्त्रीय तहको नीवत वनमातण गने वनकाय हो । नेपाल सरकारको वमवत २०६९ /०२/०५  को 

वनणतयानुसार सहरी विकास मन्त्रालयको गठन िएको हो । नेपाल सरकार (मं.प.) को वमवत २०७४।१२।१४ को 

वनणतयानुसार पुनतगठन पवि यस मन्त्रालयले हाल सहरी विकास, आिास, ििन वनमातण सम्बन्त्िी कायतहरु गन े

विम्मेिारी रहकेो ि ।  

 

२. मन्त्रालयको काम¸ कततव्य र अविकार 

 

नेपाल सरकार (मं.प.) को वमवत २०७४।१२।१४ को वनणतयानुसार पुनतगठन िएको सहरी विकास मन्त्रालयलाई नेपाल 

सरकार (कायत वििािन) वनयमािली, २०७४ बमोविमको िम संख्या २० मा दहेायको कायतक्षेर तोफकएको ि ।  

!  ;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; 

$ ;+3Lo ;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. वनकायमा रहन ेकमतचारी सखं्या र कायत वििरण: 

शाखा/कार्यकक्ष पद सेवा समूह नाम थर फोन नं. कैफफर्त 

मानननर् मन्त्री मानननर्  मन्त्री     मा. कृष्ण गोपाल शे्रष्ठ ४२०००३४   

मा.मन्त्रीको 
ननजि सजिवालर् 

उपसजिव 

 
प्रशासन सामान्त्र् प्रशासन श्री वैकुण्ठ उपाध्र्ार्   

शाखा अनिकृत 

 

प्रशासन  सामान्त्र् प्रशासन श्री ध्रवु प्रसाद सापकोटा ४२०००३५   

कम्प्र्टुर अपरेटर फवफवि   श्री भावना शे्रष्ठ     

सहार्क सामाजिक 
पररिालक 

  श्री अनमत िमकटेल   

हलकुा सवारी िालक     श्री डम्पबर बहादरु फवष्ट     

कार्ायलर् सहर्ोगी     श्री  िााँदनी नडम्पडङु्ग     

कार्ायलर् सहर्ोगी     श्री  एजन्त्िला लो्िन 
    

माननीर् राज्र् 
मन्त्री 

मानननर् राज्र्मन्त्री     मा. रामफवर मानन्त्िर     

शाखा अनिकृत नेपाल प्रशासन नेपाल प्रशासन श्री  रोफहत भट्टराई     

कम्प्र्टुर अपरेटर फवफवि   श्री कमला देवी भषुाल     

कार्ायलर् सहर्ोगी     श्री  फववस िसराि     

कार्ायलर् सहर्ोगी     श्री अस्मीता शे्रष्ठ     

सजिव सजिव     डा. रमेश प्रसाद नसंह     

सजिवको 
सजिवालर् 

शाखा अनिकृत     श्री हरर प्रसाद पोखरेल ४२११६७३   

कम्प्र्टुर अपरेटर 

  

श्री माङ्गसहुाङ्ग नेम्पवाङ्ग     

हलकुा सवारी िालक     श्री      

कार्ायलर् सहर्ोगी      श्री पसु्कर खड्का     

कार्ायलर् सहर्ोगी      श्री दगुाय बस्नेत     

प्रशासन 
महाशाखा 

सहसजिव नेपाल प्रशासन सामान्त्र् प्रशासन  श्री कृष्ण प्रसाद दवाडी ४२११५६०   

कम्प्र्टुर अपरेटर फवफवि फवफवि  श्री रािेन्त्र महियन     

हलकुा सवारी िालक      श्री जखल प्रसाद पौडेल     

कार्ायलर् सहर्ोगी      श्री मि ुबढुाथोकी     

कमयिारी 
प्रशासन शाखा 

उपसजिव नेपाल प्रशासन सामान्त्र् प्रशासन श्री फटकाराम ढकाल ४२००२६२   

शाखा अनिकृत नेपाल प्रशासन सामान्त्र् प्रशासन श्री अिुयन कुमार काकी ४२११८७६   

शाखा अनिकृत नेपाल प्रशासन सामान्त्र् प्रशासन  श्री मजन्त्दरा पोखरेल  

(काफ्ले) 

    

नार्ब सबु्बा नेपाल प्रशासन सामान्त्र् प्रशासन  श्री इजन्त्दरा िोशी (शे्रष्ठ)     

कम्प्र्टुर अपरेटर फवफवि फवफवि  श्री नसियना लानमछाने      

हलकुा सवारी िालक     श्री  डेण्डी शेपाय     

कार्ायलर् सहर्ोगी      श्री रीता िौलागाई     
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शाखा/कार्यकक्ष पद सेवा समूह नाम थर फोन नं. कैफफर्त 

 

आन्त्तररक 
व्र्वस्थापन 

शाखा 

उपसजिव नेपाल प्रशासन सामान्त्र् प्रशासन वैकुण्ठ उपाध्र्ार् ४२११८८३   

शाखा अनिकृत नेपाल प्रशासन सामान्त्र् प्रशासन   ४२००००४   

नार्ब सबु्बा नेपाल प्रशासन सामान्त्र् प्रशासन  श्री र्वुराि नगरी ४२००३९१   

पसु्तकालर् सहार्क जशक्षा जशक्षा (अनभलेख 
व्र्वस्थापन कक्ष) 

 श्री सवुास िौिरी     

कम्प्र्टुर अपरेटर फवफवि    श्री शसु्मा िौिरी ४२०००११    

हलकुा सवारी िालक      श्री राम कुमार शे्रष्ठ     

हलकुा सवारी िालक      श्री सरोि शे्रष्ठ     

हलकुा सवारी िालक      श्री िनराि खनतवडा     

हलकुा सवारी िालक   श्री मनोि कुमार राई   

कार्ायलर् सहर्ोगी      श्री िर् बहादरु भण्डारी   दताय/ 

िलानी 
कार्ायलर् सहर्ोगी      श्री हेम कुमारी नगरी   दताय/ 

िलानी 
कार्ायलर् सहर्ोगी      श्री ददपक काकी   दताय/ 

िलानी 

कार्ायलर् सहर्ोगी      श्री ररत ुनगरी     

कार्ायलर् सहर्ोगी      श्री नगता पौडेल     

कार्ायलर् सहर्ोगी      श्री मन्त्ि ुशे्रष्ठ   सरसफाई 

आनथयक प्रशासन 
शाखा 

उपसजिव नेपाल प्रशासन लेखा  श्री श्रीिर ज्ञवाली ४२११८५७   

लेखा अनिकृत नेपाल प्रशासन लेखा  श्री कमल खड्का ४२००५३५   

लेखापाल नेपाल प्रशासन लेखा  श्री लेखनाथ दाहाल     

कम्प्र्टुर अपरेटर फवफवि फवफवि श्री रफवना ढकाल     

बेरुि ुलेखापाल नेपाल प्रशासन लेखा  श्री अिुयन बहादरु थापा     

हलकुा सवारी िालक     श्री नेम बहादरु तामाङ्ग     

कार्ायलर् सहर्ोगी     श्री अिुयन बहादरु थापा     

कार्ायलर् सहर्ोगी     श्री  अमतृा वस्नेत     

कानून तथा 
फैसला 

कार्ायन्त्वर्न 
शाखा 

उपसजिव न्त्र्ार् कानून श्री ओमबहादरु सोडारी ४२०००७५   

कम्प्र्टुर अपरेटर फवफवि फवफवि  श्री स्नेह ननरौला     

हलकुा सवारी िालक     श्री डम्पबर बहादरु फवष्ट     

कार्ायलर् सहर्ोगी     श्री िलमुार्ा राई     

शहरी फवकास 
महाशाखा 

सहसजिव ने.ई. नसनभल/ 

नब.एण्ड आकय . 
श्री सरेुन्त्र मोहन शे्रष्ठ ४२००२८२   

कम्प्र्टुर अपरेटर फवफवि   श्री सोनी मल्ल नसंह   काि 

कम्प्र्टुर अपरेटर फवफवि   श्री दगुाय बाननर्ााँ   काि 

कार्ायलर् सहर्ोगी     श्री  इजन्त्दरा वस्नेत खरी     



6 

 

शाखा/कार्यकक्ष पद सेवा समूह नाम थर फोन नं. कैफफर्त 

कार्ायलर् सहर्ोगी      श्री कन्त्िन सरदार     

शहरी पूवायिार 
शाखा 

नस.नड.ई. ने.ई. नसनभल/नब.एण्ड आकय .       

ईजन्त्िननर्र ने.ई. नसनभल/नब.एण्ड आकय . श्री फववेक बहादरु नसंह     

कम्प्र्टुर अपरेटर फवफवि फवफवि  श्री लक्ष्मी थापा     

अन्त्तर प्रादेजशक 
फवकास र्ोिना 
समन्त्वर् शाखा 

नस.नड.ई. ने.ई. नसनभल/फव.एण्ड आकय .    

ईजन्त्िननर्र ने.ई. नसनभल/नब.एण्ड आकय . श्री  कल्पना देवी शाक्र् ४२११८७३   

कम्प्रू्टर अपरेटर फवफवि     

सामाजिक 
समन्त्वर् शाखा 

वररष्ठ समािशास्त्री फवफवि फवफवि 
 

    

इजन्त्िननर्र     
श्री रामिन्त्र थापा 

    

भवन आवाश 
तथा र्ोिना 
महाशाखा 

सहसजिव ने.ई. नसनभल/नब.एण्ड आकय .   ४२००३९३   

कम्प्र्टुर अपरेटर फवफवि    श्री लेखा के.सी.     

कार्ायलर् सहर्ोगी           

भवन शाखा 
नस.नड.ई. ने.ई. नसनभल/नब.एण्ड आकय . श्री फकशोर शे्रष्ठ ४२११४८८   

ईजन्त्िननर्र ने.ई. नसनभल/नब.एण्ड आकय . श्री एनलशा नसवाकोटी     

आवाश शाखा 

नस.नड.ई. ने.ई. नसनभल/नब.एण्ड आकय .       

ईजन्त्िननर्र ने.ई. नसनभल/नब.एण्ड आकय .      

ईजन्त्िननर्र ने.ई. नसनभल/नब.एण्ड आकय .  श्री प्रफवण शे्रष्ठ     

कम्प्र्टुर अपरेटर फवफवि   श्री पिुा उपाध्र्ार्     

र्ोिना तथा 
फवकास सहार्ता 
समन्त्वर् शाखा  

नस.नड.ई. ने.ई. नसनभल/नब.एण्ड आकय . श्री सरेुश कुमार वाग्ले ४२११८७८   

ईजन्त्िननर्र ने.ई. नसनभल/नब.एण्डआकय .  श्री अनिु पजण्डत 

 

  

ईजन्त्िननर्र ने.ई. नसनभल/नब.एण्ड आकय .  श्री सनुिर शाह     

अनगुमन तथा 
मूल्र्ाकंन शाखा 

उपसजिव नेपाल प्रशासन सामान्त्र् प्रशासन श्री खेमराि उपाध्र्ार् ४२११८६१   

ईजन्त्िननर्र ने.ई. नसनभल/नब.एण्ड आकय . श्री  गररमा भारती     

शाखा अनिकृत नेपाल प्रशासन सामान्त्र् प्रशासन  श्री नगता आिार्य      
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४. मन्त्रालयको दरबन्त्दी 

 

दरवन्त्दी तेररि 

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 
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५. वनकायबाट प्रदान गररन ेसिेा: 

मन्त्रालर्बाट सबसायिारण लजक्षत प्रत्र्क्ष सेवा संिालन नहन,ेपरोक्ष कार्हयरू नपेाल सरकार कार्य फवभािन 
ननर्मावली बमोजिम र्स मन्त्रालर्को कार्यक्षरेमा परेका नबषर् र सम्पवजन्त्ित महाशाखा तथा शाखाहरूको काम 
कतव्र्यमा तपजशल बमोजिम रहेका छन ्।  

 

महाशािागत कायत  वििरण: 

क) प्रशासन महाशाखा 
 

१) मन्त्रालर्साँग सम्पबजन्त्ित कानूनको कार्ायन्त्वर्न, सिुार, संशोिन र परामशय सम्पबन्त्िी, 
२) नपेाल इजन्त्िननर्ररङ सेवा, नसनभल समूह, फवजल्डङ एण्ड आफकय टेक्ट र स्र्ानीटरी उपसमूहहरुको संिालन, 

ननर्जुि, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, काि, कार्म मकुार्म, परुस्कार र दण्ड, फवभागीर् कारवाही, 
अवकाश र राजिनामा सम्पवन्त्िी तथा सेवाका अन्त्र् शतय सम्पबन्त्िी, 

३) आनथयक प्रशासन सम्पबन्त्िी,  
४) वेरुि ुफछर्ौट सम्पबन्त्िी, 
५) आन्त्तररक व्र्वस्थापन, गनुासो व्र्वस्थापन र सशुासन प्रवर्द्यन सम्पबन्त्िी, 
६) प्रशासकीर् अनभलेख र तथर्ांक सम्पबन्त्िी, 
७) वैदेजशक छारवृजि र अध्र्र्न भ्रमण/तानलम/गोष्ठी/सेनमनारमा मनोनर्न सम्पबन्त्िी, 
८) क्षमता अनभवृफर्द् सम्पबन्त्िी, 
९) प्रशासननक व्र्वस्थापन परीक्षण सम्पबन्त्िी,  
१०) मजन्त्रपररषद् मा पेश हनुे प्रस्ताव सम्पबन्त्िी । 

  

अ. कमयिारी प्रशासन शाखा 
 

१) मन्त्रालर् र अन्त्तगयतका ननकार्हरुको आवश्र्क िनशजि व्र्वस्थापन सम्पबन्त्िी, 
२) स्वीकृत दरबन्त्दी ननिामती फकतावखानामा दताय सम्पबन्त्िी, 
३) मन्त्रालर् र अन्त्तगयतका कार्ायलर्हरुमा ररि रहेका पदपूनतयका लानग माग गने र छनौट भई 

आएका कमयिारीहरुलाई ननर्जुि, बढुवा तथा पदस्थापन सम्पवन्त्िी,  

४) मातहतका ननकार्को कमयिारीहरुका कार्य सम्पपादन मूल्र्ांकन सम्पबन्त्िी, 
५) कमयिारीहरुको फववरण, दरवन्त्दी, हाजिरी, गर्ल, फवदा रेकडय र व्र्जिगत अनभलेख सम्पबन्त्िी, 
६) फवभागीर् कारवाही सम्पबन्त्िी,   

७) नननमि, कार्म मकुाम, काि सम्पबन्त्िी,   

८) वैदेजशक छारवृजि र अध्र्र्न भ्रमण/तानलम/गोष्ठी/सेनमनार का लानग उम्पमेदवार मनोनर्न सम्पबन्त्िी,  

९) अध्र्र्न वा तानलममा िाने र फकय ने व्र्जिहरुको फववरण सम्पबन्त्िी, 
१०) सम्पवर्द्ता ननिायरण सम्पबन्त्िी, 
११) मन्त्रालर्ले सम्पपन्न गनुयपने वढुवा सनमनतको सजिवालर् सम्पबन्त्िी, 
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आ. आन्त्तररक व्र्वस्थापन शाखा 
१) कमयिारीहरुको आन्त्तररक खटनपटन र आन्त्तररक व्र्वस्थापन सम्पबन्त्िी, 
२) मन्त्रालर्का लानग आवश्र्क पररवहन एवं संिार संर्न्त्रको व्र्वस्थापन सम्पबन्त्िी, 
३) मन्त्रालर्का लानग आवश्र्क सवारी सािन, मेजशनरी औिार तथा जिन्त्सी सामानहरुको खररद , 

भण्डारण, आपूती¸ ममयत, सम्पभार, जिन्त्सी ननरीक्षण तथा नललाम नबफिको व्र्वस्था सम्पबन्त्िी, 
४) मन्त्रालर्को सरुक्षा तथा सरसफाइ प्रवन्त्ि सम्पबन्त्िी, 
५) कमयिारीको क्षमता फवकास सम्पबन्त्िी,  
६) कमयिारी बैठक र सोको ननणयर् कार्ायन्त्वर्न एवं अनगुमन सम्पबन्त्िी, 
७) मन्त्रालर् र अन्त्तरगत ननकार्मा कार्यरत कमयिारी र राष्ट्रसेवकको सम्पपजि फववरण सम्पबन्त्िी, 
८) मन्त्रालर् र अन्त्तगयतका ननकार्हरुले सम्पपादन गने कार्यहरुका सम्पबन्त्िमा आइपने फवनभन्त् न गनुासो 

व्र्वस्थापन, उिरुीको छानफवन तथा संसदीर् ननगरानी ननकार्बाट प्राप्त सूझाव व्र्वस्थापन सम्पबन्त्िी, 
९) अजततर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्त्िान आर्ोगको सहार्क सम्पपकय  फवन्त्द ुभई कार्य गने सम्पबन्त्िी,  
१०) मन्त्रालर्का कमयिारीहरुको कार्य सम्पपादन मूल्र्ांकन सम्पबन्त्िी ।  

इ. आनथयक प्रशासन शाखा 
1. मन्त्रालर् र अन्त्तगयत ननकार्को वाफषयक बिेट तर्ारी, संशोिन र रकमान्त्तर सम्पबन्त्िी, 
2. मन्त्रालर् अन्त्तगयतका फवकास आर्ोिना तथा कार्यिम तिुयमामा सहर्ोग सम्पबन्त्िी, 
3. वैदेजशक सहर्ोगमा सञ्चानलत आर्ोिनाहरुको सोिभनाय सम्पबन्त्िी,  
4. अजततर्ारी बााँडफााँड सम्पबन्त्िी, 
5. स्वीकृत नबननर्ोिन बमोजिम बिेट खियको केन्त्रीर् लेखा सम्पबन्त्िी, 
6. फवननर्ोिन, िरौटी र रािश्वका फववरण अद्यावनिक सम्पबन्त्िी,  

7. लेखा परीक्षण सम्पबन्त्िी, 
8. मातहत ननकार्को आनथयक प्रशासन कार्यको अनगुमन सम्पबन्त्िी, 
9. बेरुि ुअनभलेख र बेरुि ुफर्छ्यौट सम्पबन्त्िी, 
10. आनथयक प्रशासन शाखासंग सम्पबजन्त्ित कार्यको प्रगनत फववरण सम्पबन्त्िी । 

ई. कानून तथा फैसला कार्ायन्त्वर्न शाखा 
1. ऐन, ननर्म, गठन आदेश, फवननर्म, कार्यफवनि, ननदेजशका, मापदण्डको मस्र्ौदा तर्ारी एवं पररमाियन 

सम्पबन्त्िी, 
2. मन्त्रालर् र अन्त्तगयतका ननकार्लाई ददने काननुी रार् परामशय सम्पबन्त्िी,  

3. मन्त्रालर् र अन्त्तगयतका ननकार्का तफय बाट ददने नलजखत िवाफ एवं प्रनतउिर सम्पबन्त्िी, 
4. मन्त्रालर् र अन्त्तगयतका ननकार्को मरु्द्ाको रोहमा प्रनतरक्षा सम्पबन्त्िी, 
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5. मन्त्रालर् र अन्त्तगयतका ननकार्बाट गररने वाताय, संझौता आददमा सहभानगता, वातायका बुाँदा तर्ारी एवं 

संझौताको मस्र्ौदा सम्पबन्त्िी, 
6. नेपाल रािपरमा प्रकाशन गररने सूिना सम्पबन्त्िी, 
7. मानव अनिकार सम्पबन्त्िी, 
8. मन्त्रालर् र अन्त्तगयतका ननकार् पक्ष फवपक्ष हनुे वा भएको मदु्दामा सम्पबजन्त्ित अड्डा अदालतमा ददइने 

उिूरी वा प्रनतवाद वा नलजखत िवाफ वा पनुरावेदनको नलखत तर्ारी र महान्त्र्ानिविाको 
कार्ायलर्साँग समन्त्वर् सम्पबन्त्िी,  

9. अदालतबाट भएका फैसला तथा ननदेशनात्मक आदेशको अनभलेख एवं कार्ायन्त्वर्न सम्पबन्त्िी। 

ख)  सहरी फवकास महाशाखा 

1. राफष्ट्रर् तथा क्षेरीर् सहरी पूवायिार फवकास सम्पबन्त्िी नीनत, रणनीनत, र्ोिना, भौनतक फवकास र्ोिना, 
कार्यिम तथा सहरी फवकास आर्ोिनाहरुको अनगुमन, ननर्मन तथा समन्त्वर् सम्पबन्त्िी, 

2. अन्त्तरायफष्ट्रर् प्रनतवर्द्ता अनरुुप ददगो फवकास लक्ष्र्, िलवार् ुअनकुुलन, नर्ााँ सहरी एिेण्डा (ह्याफवट्याट - 
3) अन्त्तगयतका कार्य र्ोिनाहरुको  कार्ायन्त्वर्नका लानग समन्त्वर् सम्पबन्त्िी, 

3. राफष्ट्रर् महत्वका अन्त्तरप्रादेजशक सहर र अन्त्तरायफष्ट्रर् नसमानामा अवजस्थत सहरको पफहिान र प्रवर्द्यन 
सम्पबन्त्िी, 

4. प्रदेश एवं स्थानीर् तहहरुसंगको समन्त्वर्मा फोहोरमैला व्र्वस्थापन सम्पवन्त्िी रणनैनतक कार्यर्ोिना 
तर्ार गने, सोको नडिाइन, ननमायण सम्पबन्त्िमा प्राफवनिक सहर्ोग उपलब्ि गराउने सम्पबन्त्िी, 

5. भौनतक फवकास आर्ोिनाको तर्ारी, वगीकरण र आर्ोिना बैक तर्ार गने सम्पबन्त्िी, 
6. केन्त्रीर् तथा प्रादेजशक स्तरका रणनीनतक सहरी पूवायिार (मेगा नसटी, स्माटय नसटी, फहमाली सहर, नर्ााँ 

सहर, खाद्य हररर्ाली सहर, सघन सहरी फवकास) आर्ोिनाहरुको कार्ायन्त्वर्न र ननर्मन सम्पबन्त्िी, 
7. फवजशष्ट प्रकृनतका सहरी संरिनाको र्ोिना तिुयमा, अनगुमन, ननर्मन, मूल्र्ााँकन तथा समन्त्वर् सम्पबन्त्िी, 
8. सहरी फवकासको प्राफवनिक, आनथयक, सामाजिक तथा वातावरणीर् फवषर् सम्पबन्त्िी,  
9. सहरी फवकासमा संलग्न संघ, प्रदेश, स्थानीर् तह लगार्तका सरकारी, फवकास साझेदार, गैर सरकारी र 

ननिी संस्था तथा ननकार्हरुबीि समन्त्वर् सम्पबन्त्िी,  
10. नगर फवकास कोषको पररिालन गरी स्थानीर् तहलाई प्राफवनिक सहर्ोग एवं फविीर् ऋण अनदुान 

उपलब्ि गराउने सम्पबन्त्िी, 
11. लैनगंक सामाजिक समावेजशकरण सम्पबन्त्िी, 
12. लोपोन्त्मखु, नसमान्त्तकृत, गररब, िेष्ठ नागररक तथा अन्त्र् लजक्षत वगयलाइय िलवार् ुअनकुुनलत, वातावरण 

मैनर तथा बहफुवपद प्रनतरोिात्मक आवास व्र्वस्थापन सम्पबन्त्िी नीनत, मापदण्ड तिुयमा गरी ननर्मन 
सम्पबन्त्िी,  

13. सहरी भ-ूउपर्ोग नीनत, वस्ती फवकास नीनत, सहरी वातावरण अनकुुलन उपर्ोग नीनत, शहरी फवकास 
मापदण्ड तिुयमा र ननर्मन सम्पबन्त्िी,  
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14. सहरी फवकास सम्पबन्त्िमा पेश भएका फवषर्हरुमा रार् तथा परामशय सम्पबन्त्िी,  
15. सहरी तथा वस्ती फवकास मापदण्ड सम्पबन्त्िी, 
16. प्रदेश र स्थानीर् तहमा सहरी फवकास र्ोिना तिुयमा, स्रोत पफहिान एवं पररिालन, कार्ायन्त्वर्न एवं 

सञ्चालन व्र्वस्थापनमा क्षमता अनभवृफर्द् सम्पबन्त्िी ।  
 

(अ) शहरी पूवायिार शाखा 

1. सहरी भउूपर्ोग तथा सहरी फवकास नीनत, र्ोिना तिुयमा सम्पबन्त्िी,  
2. सहरी पूवायिार फवकासको नीनत तिुयमा तथा कार्ायन्त्वर्न र अनगुमन सम्पबन्त्िी,  
3. सरकारी, गैरसरकारी तथा ननिी क्षेरबाट सञ्चानलत सहरी भौनतक पूवायिा) सहरी सडक, सहरी खानेपानी, 

फोहोरमैला ब्र्वस्थापन आदद) आर्ोिनाहरुबाट प्राप्त उपलजब्ि,सेवास्तर) पररणात्मक तथा गणुात्मक) 
तथा अन्त्र् व्र्वस्थापकीर् सूिनाहरुको सङ्कलन तथा पषृ्ठपोषण सम्पबन्त्िी, 

4. नर्ााँ नगर ननमायण तथा सहरी क्षेर फवस्तारको नीनत तिुयमा, र्ोिना तिुयमा तथा कार्ायन्त्वर्न पक्षको 
अनगुमन सम्पबन्त्िी, 

5. भौनतक फवकास आर्ोिनाको तर्ारी, वगीकरण र आर्ोिना बैक तर्ार गने सम्पबन्त्िी, 
6. सहरी पवुायिारमा ननिी क्षेर लगार्तको लगानीको नीनत सम्पबन्त्िी, 
7. सहरी पवुायिारसाँग सम्पबजन्त्ित ननकार्हरुसाँग गने समन्त्वर् एवं सहकार्य सम्पबन्त्िी,  
8. फवजशष्ट प्रकृनतका सहरी संरिनाको र्ोिना तिुयमा, अनगुमन, ननर्मन, मूल्र्ााँकन तथा समन्त्वर् सम्पबन्त्िी,  
9. सहर ननमायण, पनुननयमायण तथा सहरी पनुउयत्थान (Urban Regeneration), नर्ााँ सहरी आर्ामहरु (New 

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

New Towns-Mid Hill and Tarai Madhesh, Cluster City Development ) को नीनत तिुयमा, 
कार्ायन्त्वर्न तथा समन्त्वर् सम्पबन्त्िी । 

 

(आ) अन्त्तर प्रादेजशक फवकास र्ोिना समन्त्वर् शाखा 
 

1. अन्त्तर प्रादेजशक सहरी फवकास र्ोिनाको आवश्र्कता पफहिान तथा आर्ोिनागत र परुक लगानी 
(Matching Fund) सम्पबन्त्िी, 

2. सहरी भौनतक फवकास र्ोिना तिुयमा, कार्ायन्त्वर्न,  समन्त्वर्, अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन सम्पबन्त्िी, 
3. उदीर्मान शहर (Emerging Towns) लाई ददइने अनदुान, नतनको संस्थागत फवकासका लानग नीनत 

तिुयमा, कार्ायन्त्वर्न तथा अनगुमन सम्पबन्त्िी, 
4. प्रदेश एवं स्थानीर् तहहरुसंगको समन्त्वर्मा फोहोरमैला व्र्वस्थापन सम्पवन्त्िी रणनैनतक कार्यर्ोिना 

तर्ार गने, सोको नडिाइन, ननमायण सम्पबन्त्िमा प्राफवनिक सहर्ोग उपलब्ि गराउने सम्पबन्त्िी, 
5. सहरी फवकासमा संलग्न संघ, प्रदेश, स्थानीर् तह लगार्तका सरकारी, फवकास साझेदार, गैर सरकारी र 

ननिी संस्था तथा ननकार्हरुबीि समन्त्वर् सम्पबन्त्िी,  
6. नगर फवकास कोष सम्पबन्त्िी,  
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7. राफष्ट्रर् लोकमागय तथा सहार्क मागय वररपरर फवकास भईरहेका सहर र वजस्तको भौनतक फवकास र्ोिना 
तिुयमा, अनगुमन, ननरीक्षण, सपुररवेक्षण सम्पबन्त्िी,  

8. गाउाँ नगर अन्त्तरसम्पबन्त्ि सम्पबन्त्िी । 
 

(इ) सामाजिक समन्त्वर् शाखा 
 

1. लैंनगक सामाजिक समावेजशकरणको नीनत तिुयमा सम्पबन्त्िी, 
2. लैंनगक सामाजिक समावेजशकरणबारे गैरसरकारी संस्थाहरुको पररिालन तथा अनगुमन सम्पवन्त्िी, 
3. मन्त्रालर् र अन्त्तगयतका ननकार्हरुसंग सम्पबजन्त्ित आवनिक एवं वाफषयक र्ोिनामा भवन, आवास तथा 

र्ोिना महाशाखासाँग समन्त्वर् गरी लैफङ्गक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण कार्यिम तिुयमा, 
कार्ायन्त्वन, मूल्र्ााँकन सम्पबन्त्िी, 

4. लैंनगक र राफष्ट्रर् तथा अन्त्तरायफष्ट्रर् गैर सरकारी संस्थाहरुसाँग सम्पपकय  एवं समन्त्वर् सम्पबन्त्िी,  
5. मन्त्रालर् र अन्त्तगयतका ननकार्हरुबाट सञ्चालन गररने फवकास ननमायण कार्यहरुमा िनसहभानगता प्रवर्द्यन 

सम्पबन्त्िी । 
 

ग) भवन, आवास तथा र्ोिना महाशाखा 
 

1. बसोबास र बस्ती फवकास, लोपोन्त्मखु¸ नसमान्त्तकृत¸ गररव¸ ज्रे्ष्ठ नागररक¸ सहरी फवपन्न वगय तथा सहरी 
आवास फवहीनको आवास व्र्वस्थापन सम्पबन्त्िी,  

2. राफष्ट्रर् भवन संफहता कार्ायन्त्वर्नको अनगुमन एवं मूल्र्ांकन सम्पबन्त्िी,  
3. आवासको हक कार्ायन्त्वर्न गनय राफष्ट्रर् आवास नीनत तिुयमा / पररमाियन, कार्ायन्त्वर्न तथा ननर्मन 

सम्पबन्त्िी, 
4. सम्पमाननीर्हरु, मजन्त्रपररषद्का सदस्र्, संवैिाननक अङ्गका प्रमखु आददको आवास व्र्वस्था सम्पबन्त्िी,  
5. स्मारक, भ्रू् टावर, सम्पमेलन केन्त्र, प्रदशयनी केन्त्र ्लननटोररर्म िस्ता फवजशष्ट प्रकृनतका सहरी संरिना 

सम्पबन्त्िी, 
6. भवन प्रफविी/ वैकजल्पक ननमायण प्रफविी सम्पबन्त्िमा राफष्ट्रर् रुपमा अनसुन्त्िान, अध्र्र्न, तानलम संिालन 

सम्पबन्त्िी, 
7. राफष्ट्रर् सरुजक्षत भवन ननमायण कार्यर्ोिना कार्ायन्त्वर्न र ननर्मन सम्पबन्त्िी, 
8. लोपोन्त्मखु, नसमान्त्तकृत, गररब, िेष्ठ नागररक तथा अन्त्र् लजक्षत वगयलाइय िलवार् ुअनकुुनलत, वातावरण 

मैनर तथा बहफुवपद प्रनतरोिात्मक आवास व्र्वस्थापन सम्पबन्त्िी नीनत, मापदण्ड तिुयमा गरी ननर्मन 
सम्पबन्त्िी, 

9. कार्ायन्त्वर्नमा रहेका आर्ोिनाहरुको सामाजिक, आनथयक तथा प्राफवनिक दृफष्टकोणबाट अनगुमन, 
मूल्र्ाङ्कन सम्पबन्त्िी, 

10. संर्िु आवास, सामूफहक आवास, वहतुल्ले आवास तथा िग्गा फवकासको र्ोिना तथा कार्यिम तिुयमा 
र सरोकारवाला ननकार्साँग समन्त्वर् सम्पबन्त्िी, 
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11. आवास तथा भवनको प्राफवनिक, आनथयक, सामाजिक तथा वातावरणीर् फवषर्हरुमा परामशय उपलब्ि 
गराउन ेसम्पबन्त्िी,  

12. संघीर् सजिवालर्को भवन तथा आवास व्र्वस्थापन, संघीर् सरकारी भवन र आवासको ननमायण, ममयत 
सम्पभार, रेखदेख र सरुक्षा सम्पबन्त्िी, 

13. भवन तथा अन्त्र् ननमायण सामग्रीको प्रफवनि, अनसुन्त्िान तथा फवकास सम्पबन्त्िी संफहता र मापदण्डको 
तिुयमा / पररमाियन, अनगुमन, मूल्र्ांकन तथा ननर्मन सम्पबन्त्िी, 

14. आवास तथा भवन क्षेरमा संलग्न सरकारी, गैर सरकारी र ननिी संस्था तथा ननकार्हरुबीि समन्त्वर् 
सम्पबन्त्िी, 

15. अव्र्वजस्थत बसोवास सम्पबन्त्िी राफष्ट्रर् नीनत, काननु, मापदण्ड तिुयमा र ननर्मन गने सम्पबन्त्िी, 
16. राफष्ट्रर् महत्वको आर्ोिनाबाट फवस्थाफपतका लानग पूनवायस सम्पबन्त्िी नीनत, काननु, मापदण्ड तिुयमा गरी 

नतनको कार्ायन्त्वर्न र ननर्मन सम्पबन्त्िी, 
17. आवास तथा भवन आर्ोिनाको सम्पबन्त्िमा मन्त्रालर् तथा अन्त्तगयतका ननकार्हरुसाँग समन्त्वर् तथा 

परामशय सम्पबन्त्िी । 
18. मन्त्रालर् र अन्त्तगयतका फवनभन्न फवकास आर्ोिनाहरुको तिुयमा, अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन, समन्त्वर् सम्पबन्त्िी, 
19. वाफषयक कार्यिम तिुयमा र संशोिन सम्पबन्त्िी¸  
20. अन्त्तरायफष्ट्रर् सन्त्िी, अनभसन्त्िी, सम्पझौता, समझदारी  एवं  प्रनतवर्द्ता कार्ायन्त्वर्न तथा प्रनतवेदन 

सम्पबन्त्िी,  
21. राफष्ट्रर् तथा अन्त्तरायफष्ट्रर् सस्थासाँग गररने लगानी प्रवर्द्यन, सम्पझौता, सम्पपकय  र समन्त्वर् सम्पबन्त्िी, 
22. वाग्मती एवं र्सका सम्पपूणय सहार्क नदीहरुको तटवन्त्ि ननमायण, कररडोर ननमायण, ढल व्र्वस्थापन, िल 

प्रवाह वृफर्द्, सरसफाई तथा सौन्त्दर्ीकरण सम्पबन्त्िी, 
23. मन्त्रालर्साँग सम्पबजन्त्ित फवषर्हरुमा प्रारजम्पभक वातावरणीर् पररक्षण र वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ांकन 

सम्पबन्त्िी,  
1. द्वन्त्द्वोिर शाजन्त्त तथा पनुननयमायण सम्पबन्त्िी । 

 
 

 

(अ) भवन शाखा 
 

1. राफष्ट्रर् भवन संफहताको पररमाियन, सूिना प्रबाह, कार्ायन्त्वर्नको अनगुमन सम्पबन्त्िी, 
2. संघीर् सरकारी भवन एवं ननवासहरुको रेखदेख, सरुक्षा तथा तथर्ाङ्क सम्पबन्त्िी,  
3. सरकारी भवनहरुको ननमायण तथा ममयत सम्पबन्त्िी,  
4. भवन ननमायणको नीनत, मापदण्ड तिुयमा तथा कार्ायन्त्वर्न सम्पबन्त्िी, 
5. भवन ननमायण प्रफवनि तथा भवन ननमायण सामग्रीहरुको अनसुन्त्िान, फवकास सम्पबन्त्िी,  
6. भवन ऐन तथा ननर्मावलीको प्रभावकारी कार्ायन्त्वर्न सम्पबन्त्िी, 
7. भवन तथा अन्त्र् ननमायण सामग्रीको प्रफवनि, अनसुन्त्िान तथा फवकास सम्पबन्त्िी संफहता र मापदण्डको 

तिुयमा / पररमाियन, अनगुमन, मूल्र्ांकन तथा ननर्मन सम्पबन्त्िी, 
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8. सभागहृ, प्रदशयनी केन्त्र, रंगशाला, अस्पताल, वसपाकय , भ्रू् टावर लगार्तका फवजशष्ट प्रकृनतका सहरी 
भवन संरिनाहरुको र्ोिना तिुयमा, अनगुमन एवं मूल्र्ाकंन सम्पबन्त्िी । 

9. फवपद् िोजखम न्त्रू्नीकरणको नीनत तिुयमा तथा कार्ायन्त्वर्नको अनगुमन सम्पबन्त्िी, 
10. फवपद् प्रभानबत पररवारको पनुःस्थापना सम्पबन्त्िी नीनत तिुयमा र कार्ायन्त्वर्नको अनगुमन सम्पबन्त्िी,   
11. आवासिन्त्र् फवपद् िोजखम व्र्वस्थापनबारे िनिेतना अनभवृफर्द् सम्पबन्त्िी, 
12. फवपद् व्र्वस्थापनका लानग अन्त्र् सरोकारवाला ननकार्हरुसाँग समन्त्वर् सम्पबन्त्िी, 
13. स्मारक, भ्रू् टावर, सम्पमेलन केन्त्र, प्रदशयनी केन्त्र ्लननटोररर्म िस्ता फवजशष्ट प्रकृनतका सहरी संरिना 

सम्पबन्त्िी, 
14. भवन प्रफविी/ वैकजल्पक ननमायण प्रफविी सम्पबन्त्िमा राफष्ट्रर् रुपमा अनसुन्त्िान, अध्र्र्न, तानलम संिालन 

सम्पबन्त्िी, 
15. राफष्ट्रर् सरुजक्षत भवन ननमायण कार्यर्ोिना कार्ायन्त्वर्न र ननर्मन सम्पबन्त्िी, 
16. मन्त्रालर्साँग सम्पबजन्त्ित फवषर्हरुमा प्रारजम्पभक वातावरणीर् पररक्षण र वातावरणीर् प्रभावको मूल्र्ांकन 

सम्पबन्त्िी, 
17. द्वन्त्द्वोिर शाजन्त्त तथा पनुननयमायण सम्पबन्त्िी । 
 

(आ) आवास शाखा 
 

1. राफष्ट्रर् आवास  सम्पबन्त्िी नीनत तिुयमा तथा कार्ायन्त्वर्न सम्पबन्त्िी, 
2. सरकारी, गैरसरकारी तथा ननिी क्षेरहरुबाट सञ्चालन गररएका आवास सम्पबन्त्िी आर्ोिनाबाट प्राप्त 

उपलब्िी, सेवास्तर )पररमाणात्मक तथा गणुात्मक) तथा अन्त्र् व्र्वस्थापकीर् सूिनाहरुको सङ्कलन, 
फवश्लषेण तथा पषृ्ठपोषण सम्पबन्त्िी, 

3. आवासीर् िग्गा फवकासको नीनत तिुयमा एवं कार्ायन्त्वर्न पक्षको अनगुमन सम्पबन्त्िी, 
4. संर्िु आवास, सामूफहक आवास, वहतुल्ले भवन र आवास तथा िग्गा फवकास सम्पबन्त्िी नीनत तिुयमा 

तथा कार्ायन्त्वर्न र अनगुमन सम्पबन्त्िी, 
5. आवास क्षेरमा नीजि क्षेरको भनूमका सम्पबन्त्िमा नीनत तिुयमा तथा समन्त्वर् सम्पबन्त्िी,  
6. आवास तथा भवन क्षेरमा संलग्न सरकारी, गैर सरकारी र ननिी संस्था तथा ननकार्हरुबीि समन्त्वर् 

सम्पबन्त्िी, 
7. अव्र्वजस्थत बसोवास सम्पबन्त्िी राफष्ट्रर् नीनत, काननु, मापदण्ड तिुयमा र ननर्मन गने सम्पबन्त्िी, 
8. लोपोन्त्मखु¸ सीमान्त्तकृत¸ गररव¸ ज्रे्ष्ठ नागररक¸ शहरी फवपन्न तथा सहरी आवास फवफहनका लानग आवास 

व्र्वस्थापनको नीनत, कानून र मापदण्ड तिुयमा, कार्ायन्त्वर्न र अनगुमन सम्पबन्त्िी, 
9. अव्र्वजस्थत बसोवास सम्पबन्त्िी राफष्ट्रर् नीनत, काननु, मापदण्ड तिुयमा र ननर्मन गने सम्पबन्त्िी, 
10. राफष्ट्रर् महत्वको आर्ोिनाबाट फवस्थाफपतका लानग पूनवायस सम्पबन्त्िी नीनत, काननु, मापदण्ड तिुयमा गरी 

नतनको कार्ायन्त्वर्न र ननर्मन सम्पबन्त्िी । 
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(ई) र्ोिना तथा वैदेजशक समन्त्वर् शाखा 

1. मन्त्रालर् र अन्त्तगयतका ननकार्हरुको कार्यिम तिुयमा, वाफषयक र्ोिना, बिेट प्रके्षपण र विेट नसनलङ 
सम्पबन्त्िी,   

2. मन्त्रालर् र अन्त्तगयतका ननकार्हरुका आर्ोिनाको वाफषयक कार्यिम स्वीकृनत / संशोिन सम्पबन्त्िी,  

3. मन्त्रालर् अन्त्तगयत संिानलत फवनभन्न फवकास कार्यिमबीि समन्त्वर् सम्पबन्त्िी, 
4. मन्त्रालर् अन्त्तगयत संिालन हनुे कार्यिम तथा आर्ोिनाहरुको लानग िनशजि प्रके्षपण एवं दक्षता 

अनभबफृर्द् सम्पबन्त्िी,  
5.  वाफषयक र्ोिना, कार्यिम तथा विेट स्वीकृनतबारे सम्पबजन्त्ित ननकार्हरुसाँग समन्त्वर् सम्पवन्त्िी, 
6. मन्त्रालर्को सूिना संप्रषेण सम्पबन्त्िी,  
7. मन्त्रालर् र अन्त्तगयत फवदेशी लगानी प्रबर्द्यन सम्पबन्त्िी, 
8. अन्त्तरायफष्ट्रर् सन्त्िी, अनभसन्त्िी, सम्पझौता, समझदारी  एवं  प्रनतवर्द्ता कार्ायन्त्वर्न तथा प्रनतवेदन 

सम्पबन्त्िी,   

9. वैदेजशक सहर्ोगबाट संिालन हनु ेआर्ोिनाहरुका सम्पबन्त्िमा भएका सम्पझौता तथा अनभलेख सम्पबन्त्िी, 
10. वैदेजशक सहर्ोगका लानग फवकास साझेदारको पफहिान सम्पबन्त्िी, 
11. वैदेजशक सहर्ोग नीनतको अध्र्र्न, अनसुन्त्िान र फवश्लषेण सम्पबन्त्िी, 
12. वैदेजशक सहर्ोग अन्त्तगयत संिालन हनु ेकार्यिम तथा आर्ोिना तिुयमा सम्पबन्त्िी, 
13. अन्त्तरायफष्ट्रर् फवकास साझेदारहरुसाँग समन्त्वर् सम्पबन्त्िी, 
14. आर्ोिनामा आवर्द् फवदेशीहरुको प्रवेशाज्ञा सम्पबन्त्िी,  
15. मन्त्रालर् र अन्त्तगयतका ननकार्हरुको वैदेजशक सहर्ोग सम्पबन्त्िमा आईपने अन्त्र् कार्यहरु ।   

 
 

 

(उ) अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन शाखा 
 

1. मन्त्रालर् र अन्त्तगयतका आर्ोिनाहरुको मानसक, िौमानसक, अियवाफषयक र वाफषयक प्रगनत प्रनतवेदन तर्ारी,  
अनभलेख र समीक्षा सम्पवन्त्िी, 

2. फवकास आर्ोिनाहरुको अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनका सूिक तर्ारी सम्पबन्त्िी,    
3. मन्त्रालर् र अन्त्तगयत संिानलत आर्ोिनाहरुको अनगुमन एवं मूल्र्ाङ्कन सम्पबन्त्िी, 
4. मन्त्रालर् स्तरीर् फवकास समस्र्ा समािान सनमनतको वैठक र सो समक्ष पेश गने सझुाव सम्पवन्त्िी,    

5. राफष्ट्रर् फवकास समस्र्ा समािान सनमनत र राफष्ट्रर् र्ोिना आर्ोगको केन्त्रीर् अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 
महाशाखा सम्पवन्त्िी, 

6. मन्त्रालर् र अन्त्तगयतका ननकार्हरुबाट भए गरेका कार्यहरुको प्रगनत फववरण पजुस्तका प्रकाशन सम्पवन्त्िी,  

7. मन्त्रालर् र अन्त्तगतयबाट संिानलत फवनभन्न फवकास आर्ोिनाहरुको आवनिक समीक्षा सम्पवन्त्िी, 
8. आर्ोिनाहरुको प्रभाव मूल्र्ाङ्कन सम्पवन्त्िी । 
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५.  सिेा प्रदान गन ेवनकायको शािा र विम्मिेार अविकारी: 

ि.स.ं महाशािा पद विममे्िार अविकारी 

१. प्रशासन महाशािा सह-सवचि श्री कृष्ण प्रसाद दिािी  
क. कमतचारी प्रशासन शािा उप-सवचि श्री रटकाराम ढकाल 
ि. आन्त्तररक व्यिस्थापन तथा सुशासन प्रिर्द्तन 

शािा  

उप-सवचि श्री िैकुण्ठ उपाध्याय  

ग. आर्थथक प्रशासन शािा उप-सवचि श्री श्रीिर ज्ञिाली  

ि.  कानुन तथा िैसला कायातन्त्ियन शािा उप-सवचि श्री ओमबहादरु सोिारी 
    

२. सहरी विकास महाशािा सह-सवचि श्री सुरेन्त्र मोहन श्रेष्ठ  

क. सहरी पुिातिार शािा वस.वि.इ श्री सुरेश कुमार िाग्ल े

ि. अन्त्तर प्रादवेशक विकास योिना समन्त्िय शािा वस.वि.इ  

ग. सामाविक समन्त्िय शािा िररष्ठ 

समािशास्त्री 

 

    

३. ििन आिास तथा योिना महाशािा सह-सवचि   
क. ििन  शािा वस.वि.इ श्री फकशोर श्रेष्ठ 

ि. आिास शािा वस.वि.इ श्री फकशोर श्रेष्ठ 

ग. योिना तथा विकास सहायता समन्त्िय शािा वस.वि.इ श्री सुरेश कुमार िाग्ल े 

ि. अनुगमन तथा मुल्याकंन शािा उपसवचि श्री िेमराि उपाध्याय 

    

 

६. सिेा प्रदान गनत लाग्न ेदस्तरु र अििी: 

 केही निएको 

७. वनणयत गन ेप्रफिया र अविकार: 

शािाबाट महाशािामा पेश िइ कायतको प्रकृवत अनुसार श्रीमान् सवचिज्य ूिा माननीय मन्त्रीज्यूबाट वनणतय 

हुने । 

८. वनणतय उपर गनुासो सनु्न ेअविकारी: 

उप-सवचि आन्त्तररक व्यिस्थापन तथा सुशासन प्रिर्द्तन शािा 

 

९. सम्पादन गरेको कामको वििरण:  

 वागमती सिुार आर्ोिनाः  वागमती नदीमा सतुखार्ाममा समेत न्त्रू्नतम ्वहाव कार्म राख्न ेउद्दशे्र्ले 
ननमायण शरुु गररएको िाप ड्याम ननमायणको कार्य २०७७ आषाढसम्पम ७५% सम्पपन्न भई हालसम्पम 
समग्रमा 78% ननमायण कार्य सम्पपन्न भएको छ । थापाथली पलु देजख बल्खसुम्पम बागमती नदीको 
फकनारामा नदी सौन्त्दर्ीकरण तथा वातावरणीर् सिुार सम्पबन्त्िी ननमायण कार्यको २८% कार्य सम्पपन्न 
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भएको छ । टेकुजस्थत बागमती नदी फकनारमा अजस्थत २८ वटा िानमयक, सांस्कृनतक तथा 
परुाताजत्वक महत्वका िरोहरहरुको पनुननयमायण गने कार्यमा र्स आ.व. मा थप ८ वटा सम्पपन्न गरी 
कुल १० वटा सम्पपन्न हनु े लक्ष्र् रहेकोमा १०% ननमायण कार्य सम्पपन्न भइसकेको छ । टुकुिा 
फोहोरपानी प्रशोिन केन्त्रको Design, Build and Operate का लानग सूिना प्रकाशनको तर्ारीमा 
रहेको छ । 

 

 क्षरेीर् शहरी फवकास आर्ोिनाः एनसर्ाली फवकास बैंकको सहर्ोगमा आ.व. २०७३/०७४ देजख शरुु 
भएको क्षेरीर् शहरी फवकास आर्ोिनाबाट फवराटगनगर, फवरगंि, नसदाथयनगर र नेपालगंि 
नगरपानलकामा र्स आ.व.को आजश्वन मसान्त्तसम्पममा 45.42 फक.नम. सडक ननमायण र ३६.25 
फक.नम. डे्रन ननमायण कार्य सम्पपन्न भइसकेको छ । गोदावरी तथा शकु्लाफााँटा नगरपानलकाहरुमा 
नगरपानलका भवन ननमायण कार्य भइरहेको, िनगढी नगरपानलकामा फोहोरमैला व्र्वस्थापन साइट 
छनौट कार्य सम्पपन्न भइसकेको छ भने नभमदि नगरपानलकामा फोहोरमैला व्र्वस्थापनका लानग 
साइट छनौट कार्यको प्राफवनिक प्रनतवेदन तर्ारी अवस्थामा रहेको छ । सदुरु पजिम प्रदेशका 
िारवट नगरपानलकाहरु िनगढी, गोदावरी, शकु्लाफााँटा र भीमदिमा 46.08 फक.नम. शहरी सडक र 
60.13 फक.नम. सतह नाला ननमायणका लानग खररद सम्पझौता भई Verification Survey को काम 
भइरहेको छ । 

 एकीकृत कार्यमलुक र्ोिनाः व्र्वजस्थत शहरी फवकासलाई ननदेजशत गनय १८५ वटा नगरपानलकाको 
एकीकृत शहरी फवकास र्ोिना तिुयमा अजन्त्तम िरणमा रहेको छ (१२ ्र्ाकेि मध्रे् ९ वटाको 
अजन्त्तम प्रनतवेदन र ३ वटाको अजन्त्तम मस्र्ौदा प्रनतवेदन प्राप्त भएको)। १३ वटा नगरपानलका 
(भरतपरु, िनकुटा, ननिगढ, नमिैर्ा, िंरपरु, काभ्र ेउपत्र्का, पालुंगटार, वानलंग, लजुम्पबनी, तलुसीपरु, दलु्ल,ु 

अमरगढी, फटकापरु) हरुलाई Smart City को रुपमा फवकास गनय गरुुर्ोिना तर्ार भएको छ । 
औद्योगीक तथा व्र्पाररक महत्वका बीरगञ्ज िीतपरु नसमरा पथलैर्ा हेटौडा कोररडोर सम्पभाव्र्ता 
अध्र्र्न सम्पपन्न भएको छ भने फवराटनगर - दहुवी – इनरवा- इटहरी – िरान – दमक र वटुवल – 

भैरहवा – लजुम्पवनी – कफपलवस्त ुकोरोडोरहरुको DPR तर्ारीका लानग परामशय सेवा नलन ेकार्य शरुु 
भएको छ । थप ५० वटा नगरपानलकाहरुको एकीकृत शहरी फवकास र्ोिना तर्ार  गनय परामशय 
सेवा नलने कार्य शरुु भइसकेको छ । 

 सघन शहरी फवकास कार्यिमः सघन शहरी फवकास कार्यिम अन्त्तगयत तराई मिेशका सदरमकुामका 
२१ नपाहरुमा शहरी पूवायिार फवकास गनय फवनभन्न ्र्ाकेिमा कार्यिमहरु सञ्चालनमा रहेको छ । 
र्स कार्यिमबाट आ.व. 2076।77 को असारमसान्त्तसम्पम सडक कालोपरे 110 फक.नम., नाला 
160  फक.नम. ननमायण कार्य सम्पपन्न भएको छ । िाल ुआ.व.मा र्स कार्यिमबाट १६० फक.नम. 
सडक कालोपरे, १६० फक.नम. सतह नाली ननमायण कार्य सम्पपन्न गने लक्ष्र् रहेको छ भने ४३ वटा 
वसपाकय , ३१ वटा हररर्ाली/मनोरञ् िन पाकय /उद्यान ननउमाण र १७ वटा पोखरी 
संरक्षण/सौन्त्दर्ीकरण गने कार्यिम रहेको छ । त्र्स्तै ६ वटा बसपाकय , हाटबिार 2 वटा, ताल 
तथा पोखरी 2 वटा ननमायण कार्य भइरहेको छ ।  
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काठमाडौं उपत्र्काको फोहोरमैला व्र्वस्थापन गनय नवुाकोटको बन्त्िरे डााँडामा स्र्ानेटरी ल्र्ाण्ड 
फफल्ड साईट ननमायण कार्यको प्रथम िरणको 43% ननमायण कार्य सम्पपन्न भएको छ भने दोश्रो िरणको 
ननमायण कार्य शरुु भएको छ ।  

 नर्ााँ शहर आर्ोिनाः नर्ााँ शहर आर्ोिना अन्त्तगयत मध्र्पहाडी लोकमागय र र्सको आसपासमा पने 
१२ वटा स्थानहरु (फफददम, बसन्त्तपरु, खकुोट, बैरेनी गल्छी, बनुतयवाङ, डुम्र ेभन्त्सार, राकम कणायली, 
िौरिहारी, सााँफेबगर, पाटन, नभंग्री र भेरीगंगा उपत्र्का) र तराइ मिेशमा १५ वटा स्थानहरु 
(गौरीगंि, रंगेली, महागफढमाई, मनरा, मोतीपरु, ब्रम्पहपरुी, बलवा, ईश्वरपरु, शम्पभनुाथ, मोलापरु, 
कटहररर्ा, वदयघाट, गढवा, रािापरु, भिनी र बेलौरी) सडक, नाला, वसपाकय , पाकय  ननमायण तथा केही 
शहरहरुमा िग्गा फवकास कार्यिम संिालन भइरहेको छ । त्र्स्तै १३ वटा शहरहरु (रंगेली, 
िन्त्रपरु, ननिगढ, भरतपरु, पालङु्गटार, वानलङ, लजुम्पबनी, तलु्सीपरु, दलु्ल,ु फटकापरु, अमरगढी) लाई 
स्माटय शहरको रुपमा फवकास गनय छनौट गररएकोमा पफहलो िरणमा ३ वटा शहरहरु (ननिगढ, 
पालङु्गटार र लजुम्पबनी) को फवकास गनय फवस्ततृ आर्ोिना प्रनतवेदन (DPR) तर्ार भएको छ । र्सै 
आर्ोिना अन्त्तगयत Trans Himalayan के्षरमा रहेका ५ वटा वस्तीहरुको पूवायिार फवकास गनय 
अध्र्र्न सम्पपन्न भएको छ भने ५ वटा वस्तीहरु (फकमाथान्त्का, िामे, फुङनलङ, दनैु र कोल्टी) िाल ु
आ.व.मा अध्र्र्न गने कार्यिम रहेको छ । 

 काठमाण्डौं उपत्र्का फवकास प्रानिकरणः १ लाख रोपनी िग्गामा (इशान) नर्ााँ नगरमा फवस्ततृ 
अध्र्र्न/परामशय कार्य/ननमायण कार्य गने, काठमाडौंको १०,००0 रोपनीमा नर्ााँ नगर ननमायण गने र 
भिपरुको १०००० रोपनीमा नर्ााँ नगर ननमायण कार्यको लानग भौनतक फवकास र्ोिना तर्ारीको 
कार्य भइरहेको छ । उपत्र्काका फवनभन्न ठाउाँमा १९ फक.नम. सडक ननमायण र १३ वटा पाकय  
ननमायण तथा सावयिननक िग्गा संरक्षण गने कार्यको लानग बोलपरको सूिना प्रकाशन गने कार्य 
सम्पपन्न भइसकेको छ ।  

 राफष्ट्रर् भवन संफहताः फव.सं. २०७२ को फवनाशकारी भकूम्पप र र्सले परु्ायएको क्षनत समेतलाई 
मध्र्निर गरी राफष्ट्रर् भवन संफहतामा २३ भाग मध्रे् ५ भागहरु समर् सापेक्ष पररमाियन गररएको छ 
। NBC 105 Seismic Design of Building in Nepal मन्त्रीपररषदबाट स्वीकृत भई रािपरमा 
प्रकाशन गनय िममा रहेको छ । 

 फवशषे भवन ननमायण आर्ोिनाः संघीर् संसद भवन ननमायण कार्यको Parking block, Security 

block central Lobby, Committee block, Upper House block हरुको footing, को कार्य 
भइयरहेको छ । प्रिानमन्त्री सरकारी आवास ननमायण कार्यको हाल Private block को दोस्रो 
तल्लाको कार्य भइरहेको, Public block को footing को कार्य भइरहेको (भौनतक प्रगनत ४५%) छ 
। प्रदेश प्रमखु तथा मतुर्मन्त्रीका लानग आवास तथा सम्पपकय  कार्ायलर् ननमायण कार्यकेही भवनहरुको 
दोस्रो तलाको ढलान भएको र केही भवनहरुको पफहलो तला ढलानको तर्ारी भइरहेको (भौनतक 
प्रगनत 30%),  मन्त्री आवासको ननमायण कार्यमा केही भवनको िगको concrete footing तथा 
lower tie beam को कार्य भइयरहेको र केही भवनको पफहलो तला ढलान भएको (भौनतक प्रगनत 
30%) र रािकीर् अनतथी गहृ ननमायण कार्यको नडिाईन कार्य सम्पपन्न भएको छ ।  
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 सभाहल र अन्त्र् भवन ननमायणः काठमाण्डौको गोदावरीमा ३००० व्र्जि क्षमताको सम्पमेलन केन्त्रको 
Structure को कार्य अजन्त्तम िरणमा भई 65% कार्य सम्पपन्न भइसकेको छ । ५००० व्र्जि 
क्षमताको बहउुद्दशे्र्ीर् सम्पमेलन केन्त्र ननमायण कार्यको हालको अवस्था: भवनको प्रारुप तर्ार भएको, 
Structural Design को ड्राफ्ट प्रनतवेदन प्राप्त र MEPE Design को लानग परामशयदाता ननर्जुिको 
िममा रहेको । दमक भ्रू् टावरको Structure Pile को कार्य सम्पपन्न भएको,  (289 Concrete 

Pile  and 324 Gravel Pile) छ । बटुवल अन्त्तराफष्ट्रर् सम्पमेलन केन्त्रको पफहलो िरणको ९०%, 
दोस्रो िरणको २०% र तेस्रो िरणको १5% ननमायण कार्य सम्पपन्न भइसकेको छ साथै अन्त्र् 
सभाहलहरु ननमायणािीन रहेका छन ्।  

 आवास व्र्वस्था कार्यिमः  सरुजक्षत नागररक आवास कार्यिम अन्त्तरगत 13596 लाभग्राही छनौट 
भएका छन ् । छनौट भएकामध्रे् २०७७ आजश्वनमसान्त्तसम्पम 11879 लाभग्राहीसंग अनदुान 
सम्पझौता भएकोमा ३२६९ आवास इकाइको िस्तापाता सामाग्री खररद गरी ननमायण कार्य सम्पपन्न 
भएको छ । सरुजक्षत नागररक आवास ननमायणका लानग स्थानीर् तहलाई फविीर् हस्तान्त्तरणका लानग 
अथय मन्त्रालर्मा पठाइएकोमा कार्यिम स्वीकृत भइ सम्पबजन्त्ित स्थानीर् तहमा पठाइ सफकएको छ 
। बाढी तथा डुवान लगार्तका प्राकृनतक फवपदबाट हनुे िोजखम न्त्रू्नीकरणका लानग सनुसरीमा 
इमिेन्त्सी सेल्टर ननमायण कार्य अजन्त्तम िरणमा रहेको र सप्तरी, नसराहा, महोिरी र बााँकेमा सम्पझौता 
सम्पपन्न भइ ननमायणको िरणमा रहेको छ । 

 स्वास्थर् भवन ननमायणः नागररकलाई स्वस्थ बनाउन राज्र्ले िनस्वास्थर्को के्षरमा लगानी अनभवृफर्द् 
गदैिाने नीनत अनसुार र्स मन्त्रालर् अन्त्तगयतका ननकार्बाट स्वास्थर् भवन ननमायण आ.व. 
२०७६।७७ मा २५६ वटा ननमायण सम्पपन्न भएका छन ्भने िाल ुआ.व. मा २९८ वटा भवनहरु 
ननमायण गने लक्ष्र् रहेको छ ।  

 नपेाल-भारत सीमा एकीकृत िााँि िौकी फवकास आर्ोिनाः- नेपाल भारत सीमानामा ४ स्थान 
(फवराटनगर, वीरगंि, भैरहवा र नेपालगंि) मा एकीकृत िााँि िौकी ननमायण गने कार्यिम रहेकोमा 
फवराटनगर र वीरगंिको ननमायण कार्य सम्पपन्न भइ एकीकृत िााँि िौकी संिालनमा आइसकेका छन।् 
नेपालगंिमा िााँि िौकी ननमायणका लानग ननमायण व्र्वसार्ीलाई िग्गा हस्तान्त्तरण गररसफकएको छ 
भने भैरहवामा िग्गा अनिग्रहणको कार्य सम्पपन्न भएको छ । 

१०. सचूना अविकारी र प्रमिुको नाम र पद: 

वनकाय प्रमुि: िा. रमेश प्रसाद ससह, नेपाल सरकारको सवचि 

सूचना अविकारी: श्री सुरेश कुमार िाग्ल,े वसवनयर विवििनल इवन्त्िवनयर 

 

११. ऐन,वनयम, विवनयम िा वनदवेशकाको सचूी: 

 काठमािौं उपत्यका विकास प्राविकरण ऐन, २०४५  

 नगर विकास ऐन, २०४५  

http://moud.gov.np/?page_id=114
http://moud.gov.np/?page_id=114
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 नेपाल इवन्त्िवनयररङ पररर्द ्ऐन, २०५५  

 ििन ऐन, २०५५  

 काठमािौं उपत्यका विकास प्राविकरण वनयमािली, २०६८  

 नगर वनमातण योिना कायातन्त्ियन वनयमािली, २०३२  

 नगर विकास कोर् वनयमािली, २०५४  

 िूकम्पबाट पूणतरुपमा क्षवत िएका आिास पुनर्थनमातण अनदुान वितरण कायतविवि २०७२  

 सरुिा सम्बन्त्िी मापदण्ि, २०७२  

 विपद ्पीवित पुनिातस सञ्चालन कायतविवि, २०७१  

 राविय आिास योिना, २०७१  

 ििन वनमातणको नमूना मापदण्ि, २०७१  

 लैवङ्गक समानता तथा सामाविक समािेशीकरण मागतदशतन, २०७० 

 उद्यान विकास तथा व्यिस्थापन कायतविवि, २०७५ 

 िनता आिास कायतिम कायातन्त्ियन नमुना कायतविवि, २०७५ 

 िोविमयुक्त िस्ती स्थानान्त्तरण तथा एकीकृत िस्ती विकास सम्बन्त्िी कायतविवि, २०७५ 

 सुरवक्षत नागररक आिास कायातन्त्ियन कायतविवि, २०७५ 

 आन्त्तररक वनयन्त्रण वनदवेशका, २०७३ 

 बाढी पवहरोबाट क्षवतग्रस्त िएका वनिी आिास पुनर्थनमातण अनुदान वितरण सम्बन्त्िी कायतविवि 

२०७३ 

 बस्ती विकास, सहरी योिना तथा ििन वनमातण समं्बन्त्िी आिारिूत वनमातण (संशोिनसवहत) 

मापदण्ि, २०७३ 

 

१२. आम्दानी, िचत तथा आर्थथक कारोिार सम्बन्त्िी अद्यािविक वििरण:  

 

 यस आ.ि. को आविन मसान्त्तसम्म यस मन्त्रालय र अन्त्तगतत वनकायहरुबाट िम्मा  

 

 (रु हिारमा) 

 

 

प्रथम चौमावसक सम्मको लक्ष्य १५% 

ननकार् फवननर्ोिन खिय कैफफर्त 

िाल ु ३,६४,३२,०० 82,39,41 22.62% 

पंूजिगत २४,९७,३७,०० 3,41,41,73 13.67% 

िम्पमा २८,६१,६९,०० 4,23,81,14 14.81% 

http://moud.gov.np/?page_id=114
http://moud.gov.np/?page_id=114
http://moud.gov.np/?page_id=114
http://moud.gov.np/?page_id=114
http://moud.gov.np/?page_id=114
http://moud.gov.np/?page_id=120
http://moud.gov.np/?page_id=120
http://moud.gov.np/?page_id=120
http://moud.gov.np/?page_id=120
http://moud.gov.np/?page_id=120
http://moud.gov.np/?page_id=120
http://moud.gov.np/images/category/Garden-Development-and-Management-Working-Procedure-20751.pdf
http://moud.gov.np/images/category/Janata-Awash-Karyakram-Karyabidhi-20751.pdf
http://moud.gov.np/images/category/Jokhimyukta-Basti-Sthantaran-Karyabidhi-20751.pdf
http://moud.gov.np/images/category/Surakshit-Nagarik-Awash-Karyabidhi-20751.pdf
http://moud.gov.np/images/category/Antarik-Nirdeshika-20731.pdf
http://moud.gov.np/images/category/Anudan-Bitaran-Karyabidhi-20731.pdf
http://moud.gov.np/images/category/Anudan-Bitaran-Karyabidhi-20731.pdf
http://moud.gov.np/images/category/Basti-Bikas-1st-amendment-2073.pdf
http://moud.gov.np/images/category/Basti-Bikas-1st-amendment-2073.pdf
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१३. तोफकए बमोविमका अन्त्य वििरण: 

निएको 

१४. अविल्लो आर्थथक िर्तमा साितिवनक वनकायल ेकुन ैकायतिम िा आयोिना सचंालन गरेको िए सो को 

वििरण: 

गत आ.ि.को सूचनामा िएको 

१५. साितिवनक वनकायको बिेसाइतट िए सो को वििरण: 

 www.moud.gov.np 

१६. साितिवनक वनकायल ेप्राप्त गरेको सहायता, ऋण, अनदुान एिं प्राविविक सहयोग र सम्झौता सम्बन्त्िी 

वििरण: एवशयाली विकास बैंकको ऋण सहायतामा सचंावलत आयोिनाीः  

क्षेरीय शहरी विकास आयोिना, ऋण रकम US$ 224 Million 
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१७. साितिवनक वनकायल ेसचंालन गरेको कायत कायतिम र सो को प्रगवत प्रवतिदेन: 

शहरी विकास मन्त्रालय 

आ.ि. २०७७/०७८ को आयोिना/कायतिमगत बिटे र खिय 
 

ि.सं
. 

ब.उ.शी.नं आर्ोिना फवननर्ोिन  

प्रथम िौमानसक दोस्रो िौमानसक तेस्रो िौमानसक िम्पमा र्स आ.व.मा हालसम्पमको खिय 
िाल ु पुंजिगत िम्पमा िाल ु पुंजिगत िम्पमा िाल ु पुंजिग

त 
िम्पमा िाल ु पुंजिगत िम्पमा िाल ु पुंजिगत िम्पमा 

१ 34700011 शहरी फवकास मन्त्रालर् 55858 1020 56878 46633 3700 50333 4880
9 

-20 4878
9 

151300 4700 156000 14907 8480 23387 

२ 34700101 बागमती सिुार आर्ोिना 44606 747002 791608 46319 83010
2 

87642
1 

4807
5 

61349
6 

66157
1 

13900
0 

219060
0 

232960
0 

१८४६५ 321107 339572 

 3 34701011 शहरी फवकास तथा भवन 
ननमायण नबभाग 

33510   33510 28839   28839 29751   29751 92100 0 92100 २२६१४   22614 

४ 34701012 संघीर् सजिवालर् ननमायण तथा 
ब्र्वस्थापन कार्ायलर् 

59864 109547 169411 60171 82030 142201 62665 76023 13868
8 

18270
0 

267600 45030
0 

२८२७६ 55592 83868 

५ 34701013 संजघर् सहरी फवकास आर्ोिना 
कार्ायन्त्वर्न कार्ायलर्हरु 

47758 8300 56058 40179 31600 71779 41663 37100 78763 12960
0 

77000 206600 ३३४७३ 6922 40395 

६ 34701101 आवास व्र्वस्था कार्यिम 3148672 10000 3158672 45029
8 

45700 49599
8 

1030 4430
0 

45330 36000
00 

10000
0 

37000
00 

४८३ 8965 9448 

७ 34701102 एकीकृत कार्यमूलक र्ोिना 
(शहरी फवकास) 

116 143880 143996 116 18279
0 

182906 68 75030 75098 300 40170
0 

40200
0 

७१ 19223 19294 

८ 34701103 सघन शहरी फवकास कार्यिम 23553 192104
5 

1944598 22288 72662
90 

72885
78 

21767 36075
7 

38252
4 

67608 95480
92 

961570
0 

९६१४६ 1763234 1859380 

9 34701105 भवन ननमायण संफहता, सरकारी 
भवन ननमायण 

12295 430260 442555 11102 90866
0 

919762 11603 68118
0 

69278
3 

35000 202010
0 

205510
0 

६१११ 386808 392919 

१0 34701107 नेपाल - भारत सीमा एकीकृत 
िााँि िौकी फवकास आर्ोिना 

967 2800 3767 1108 4550 5658 1325 2750 4075 3400 10100 13500 १००० 1000 2000 
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१1 34701108 शहरी शासकीर् क्षमता फवकास 
कार्यिम 

8184 44900 53084 9708 8440
0 

94108 8508 4820
0 

56708 26400 177500 20390
0 

2536   2536 

१2 34701110 नर्ााँ सहर आर्ोिना 28711 431195 459906 2884
2 

59015
0 

618992 33047 88915
5 

92220
2 

90600 191050
0 

200110
0 

१७२११ 192461 209672 

१3 34701111 के्षरीर् शहरी फवकास कार्यिम 1614900 944618 2559518 61211
1 

11790
68 

179117
9 

9708
9 

8400
14 

93710
3 

23241
00 

296370
0 

52878
00 

६०९९२३ 15940 625863 

१4 34701114 एफककृत बस्ती फवकास 
कार्यिम 

  74800 74800   23820
0 

23820
0 

  37000 37000 0 35000
0 

35000
0 

  10351 10351 

१5 34701117 फवशेष भवन ननमायण आर्ोिना 6483 867150 873633 5467 21281
00 

213356
7 

5450 8490
50 

8545
00 

17400 38443
00 

386170
0 

३५८८ 354601 358189 

१6 34751101 नगर फवकास कोष 270000   270000     0     0 27000
0 

0 27000
0 

540   540 

17 34771101 काठमाण्डौ उपत्र्का फवकास 
प्रानिकरण 

37056 243982 281038 28175 38115
0 

40932
5 

29270 11386
8 

14313
8 

94501 73900
0 

833501 ३००००   30000 

18 34701118 शहरी कोरीडोर आर्ोिना 2363 35500 37863 2213 41500 43713 2224 4300
0 

45224 6800 12000
0 

126800 २३७८४ 20475
8 

23784 

19 34771102 िोफवखोला कोररडोर सिुार 
आर्ोिना 

2086 55000 57086 1551 10550
0 

107051 1963 8430
0 

86263 5600 24480
0 

25040
0 

१३४४ 63733 65077 

    िम्पमा  5396982 6070999 11467981 1395120 1410349
0 

1549861
0 

4443
07 

47952
03 

5239510 7236409 24969692 32206101 823941 3414173 4238114 

 

 

 

स्रोत अनुसार बिेट 

 चालु पुुँिीगत वित्तीय व्यिस्था िम्मा 

नेपाल सरकार ५३४७३०० १८२८८१०० १८३६ २३६३७२३६ 

िैदवेशक अनुदान १८०४०० १४८००  १९५२०० 

िैदवेशक ऋण १७०८७०० ६६७०८०० ४९६४ ८३८४४६४ 

िम्मा ७२३६४०० २४९७३७०० ६८०० ३२२१६९०० 
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१८.साितिवनक वनकायल ेिगीकरण तथा सरंक्षण गरेको सचूनाको नामािली र त्यस्तो सचूना सरंक्षण गनत 

तोकीएको समयिवि: 

निएको 

१९. साितिवनक वनकायमा परेका सचूना माग सम्बन्त्िी वनिदने र सो उपर सचूना फदएको 

वििरण:  

िैन  

२०. साितिवनक वनकायका सचूनाहरु अन्त्यर प्रकाशन िएका िा हुन ेिएको िए सो को 

वििरण:  

िैन 


