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नपेाल सरकार  

सहरी बिकास मन्त्रालय  

२०७४ माघ देबि २०७४ चरैसम्मको रमैाबसक अद्यावबधक सूचना 
 

अद्याबवधक गरी प्रकाबित सचूनाको बववरणको सचूी कैफियत 

(१)मन्त्रालयको स्वरुप र प्रकबत   

(२) मन्त्रालयको काम, कततव्य र अबधकार  

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

(४)  मन्त्रालयिाट प्रदान गररन ेसेवा   

(५) सेवा प्रदान गने बनकायको िािा र बजम्मेवार अबधकारीीः  

(६) सेवा प्राप्त गनत लाग्ने दस्तुर र अवबधीः  

(७) बनणातय गने प्रफिया र अबधकारीीः  

(८) बनणतय गने उजुरी सुन्न ेअबधकारीीः  

(९) क. यस अवबधमा सम्पादन गरेको कामको बववरणीः  

(९)  ि.यस अबिधको प्रगबत  

(१०)  सूचना अबधकारी र प्रमिुको नाम र पद  

 बनकाय प्रमुि : दीपने्त्र नाथ िमात, नेपाल सरकारको सबचव  

 सूचना अबधकारी   : नारायण प्रसाद भण्डारी,  बसबनयर बडबभजनल ईबन्त्जबनयर 

 

(११) ऐन बनयम र  बवबनयम वा बनदेबिकाको सूची  

(१२)  आम्दानी िचत तथा आर्थथक कारोवार सम्िन्त्धी अद्यावबधक बववरण  

(१३) तोफकए िमोबजमका अन्त्य बववरण  

(१४)  अबघल्लो आर्थथक वर्तमा सावतजबनक बनकायले कुनै कायतिम वा आयोजना संचालन गरेको 

भए सो को बववरण 
 

(१५) सावतजबनक बनकाएको िेभसाइट भए सो को बववरण www.moud.gov.np  

(१६)  सावतजबनक बनकाएले प्राप्त गरेको िैदबिक सहायता ऋण, अनदुान एंव प्राबवबधक सहयोग 

र सम्झौता सम्िन्त्धी बववरण  
 

(१७)  सावतजबनक बनकाएले संचालन गरेको कायतिम र सो को प्रगबत प्रबतवेदन  

(१८)  सावतजबनक बनकाएले वर्थगकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना 

संरक्षण गनत तोफकएको समयावबध 
 

(१९)  सावतजबनक बनकाएमा परेका सूचना माग सम्िन्त्धी बनवेदन र सो उपर सूचना फदएको 

बववरण 
 

(२०) (२०) सावतजबनक बनकाएका सूचनाहरु अन्त्यर प्रकािन भएका वा हुने भएको भए सो को बववरण  

 

.  



  

 

 

१. बनकायको स्वरुप र प्रकृबत 

यो मन्त्रालय कबन्त्रय तहको नीबत बनमातण गने बनकाय हो ।नेपाल सरकारको बमबत २०६९ /०२/०५  को 

बनर्णयअनुसार सहरी बवकास मन्त्रालयको गठन भएको हो । नेपाल सरकार (मं.प.) को बमबत २०७४।१२।१४ 

को बनणतयानुसार पुनतगठन पबछ यस मन्त्रालयले हाल सहरी बवकास, आवास, भवन बनमातण सम्िन्त्धी कायतहरु 

सबुनयबजत र ब्यबवस्थत गने बजम्मेवारी रहकेो छ ।  

 

२. मन्त्रालयको काम¸ कततव्य र अबधकार 

नेपाल सरकार (मं.प.) को बमबत २०७४।१२।१४ को बनणतयानुसार पुनतगठन भएको सहरी बवकास मन्त्रालयलाई नेपाल 

सरकार (कायत बवभाजन) बनयमावली, २०७४ िमोबजमको िम संख्या २० मा दहेायको कायतक्षेर तोफकएको 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 . 

  



  

३. बनकायमा रहन ेकमतचारी सखं्या र कायत बववरण: 

 

zfvf÷sfo{sIf kb ;]jf ;d"x gfd y/ ;Dks{ g+= kmf]g g+= 

  

सम्माननीय 
प्रधानमन्त्री  

    
के ऩी शमाा ओऱी 

  

$@)))#$ 

df=dGqLsf] lglh 

;lrjfno 

pk;lrj 

    

>L xf]dgfy e§/fO 

{ -xfn lgnDag_ (*$!#(#)!)   

xn'sf ;jf/L 

rfns 
    >L 8Dd/ axfb'/ lji6 (*$!$$&^*$   

sDKo'6/ 

ck/]6/ ljljw   >L k'hf pkfWofo (*$*$##^^!   

sfof{no 

;xof]uL     >L b'uf{ a:g]t (*$)#&(@$#   

sfof{no 

;xof]uL     >L /Ltf rf}nfufO{ (*$(%!)%$$   

;lrj 
;lrj 

    >L bLk]Gb| gfy zdf{ (*$!$*$##% $@!!^&# 

;lrjsf] 

;lrjfno 

zfvf clws[t 

    

>L s]zj Gof}kfg] 

-sfh sf=p=lj=_     

;xfos 

clws[t     >L s[i0f k|;fb kf}8\ofn               (*%!!$!%##  $@!!^&# 

k':tsfno 

;xfos 
lzIff lzIff >L ;'af; rf}w/L (*%!@$(%&!   

s=c= ljljw ljljw >L :g]x lg/f}nf (*$#^#%%^&   

xn'sf ;jf/L 

rfns     >L ;xb]j nfld5fg]  (*$(##$@*!   

sfof{no 

;xof]uL     >L k':s/ v8\sf (*^(#$@#^^   

sfof{no 

;xof]uL     >L OlGb/f a:g]t vqL (*^)!!*@)@   

k|zf;g dxfzfvf 

;x;lrj 

g]kfn 

k|zf;g 

;fdfGo 

k|zf;g >L /fh]Gb| s'df/ kf}8]n (*%!!#@%!)  $@!!%^) 

sDKo'6/ 

ck/]6/ ljljw ljljw  >L /fh]Gb| dxh{g (*$!^)&^*%   

gf=;' 

g]kfn 

k|zf;g 

;fdfGo 

k|zf;g 

 >L lul//fh sf]O/fnf         

-afUdtL sfh_ (*%!!*&@@^   

xn'sf ;jf/L 

rfns 
     >L dgf]h s'df/ /fO{ (*!**^!%%@   

sfof{no 

;xof]uL      >L /f]hL nf]xgL (*^(#*$)!*   

sd{rf/L k|zf;g 

zfvf 

pk;lrj g]kfn 

k|zf;g 

;fdfGo 

k|zf;g  >L xl/ k|;fb zdf{ (*%%)$&%%% 

 

$@!!**# 

zfvf clws[t g]kfn 

k|zf;g 

;fdfGo 

k|zf;g  >L lji0f' >]i7 (*$!@&)@($   

zfvf clws[t g]kfn 

k|zf;g 

;fdfGo 

k|zf;g  >L dlGb/f kf]v/]n - sfˆn]_ (*)*)!*#&(  $@!!*&^ 

gfoa ;'Aaf g]kfn 

k|zf;g 

;fdfGo 

k|zf;g  >L OlGb/f hf]zL - >]i7_ (*$@*@^)%)   

gfoa ;'Aaf g]kfn 

k|zf;g 

;fdfGo 

k|zf;g >L hfgsL sfˆn] (*%!@@!*%^   

mailto:$@)))#$
mailto:$@)))#$


  

sDKo'6/ 

ck/]6/ ljljw ljljw  >L l;h{gf nfld5fg]  (*%!@!%@(%   

sDKo'6/ 

ck/]6/ ljljw ljljw  >L /ljgf 9sfn (*^)$)@%*$   

sfof{no 

;xof]uL     >L lutf j/fn (*$#&**&@#   

cfGtl/s 

Joj:yfkg zfvf pk;lrj g]kfn 

k|zf;g 

;fdfGo 

k|zf;g l/Qm     

  
zfvf clws[t g]kfn 

k|zf;g 

;fdfGo 

k|zf;g  >L zflns/fd km'ofn (*$!*@&&*# $@))#(* 

  
gfoa ;'Aaf g]kfn 

k|zf;g 

;fdfGo 

k|zf;g  >L o'j/fh lu/L (*%!!@&^)$ $@))#(! 

  
gfoa ;'Aaf g]kfn 

k|zf;g 

;fdfGo 

k|zf;g 

>L s[i0f k|;fb kf}8\ofn               

-ljefu sfh_ (*%!!&@%!%   

  sDKo'6/ 

ck/]6/ ljljw   >L lj/f]Qd rGb| bf; (*$@@)%!#!   

  

6f=v= 

g]kfn 

k|zf;g 

;fdfGo 

k|zf;g >L piff tfdfË (*$#)!*^&(   

  
xn'sf ;jf/L 

rfns     >L e/t yfkf (*$!%%*&!@   

  
xn'sf ;jf/L 

rfns      >L ;/f]h >]i7 (*$(&**&(^   

  sfof{no 

;xof]uL     >L ho axfb'/ e08f/L (*$#))@%$$   

  sfof{no 

;xof]uL     >L x]d s'df/L lu/L (*^)%^!)%^   

  sfof{no 

;xof]uL     >L lbks sfsL{ (*^)(@!&&^   

  sfof{no 

;xof]uL      >L /fwf sfsL{ (*$#(#*#((   

  sfof{no 

;xof]uL     >L dGh' >]i7 (*)#%%)$*!   

cfly{s k|zf;g 

zfvf 

pk;lrj g]kfn 

k|zf;g n]vf  >L sdn ;fksf]6f (*%&%)#&* 

 

$@!!*%& 

n]]vf clws[t g]kfn 

k|zf;g n]vf  >L lg/fhg pkfWofo (*%!!^#@^$ 

 

$@))%#% 

n]vfkfn g]kfn 

k|zf;g n]vf  >L s]zj s'df/ l3ld/] (*%!!@%!## 

 

$@))@^@ 

sDKo'6/ 

ck/]6/ ljljw ljljw >L ;l~hj l;+v8f (*$!$!!!%^   

sfof{no 

;xof]uL     >L ch'{g axfb'/ yfkf (*$!^(!(%$   

sfg"g tyf 

km};nf 

sfof{Gjog zfvf 

pk;lrj 
Gofo sfg"g >L rGb|sfGt kf}8]n (*$!#%(**) $@)))&% 

gfoa ;'Aaf 
Gofo sfg"g  l/Qm     

;x/L ljsf; 

dxfzfvf 

;x;lrj 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

lj=P=cf= >L zDe' s]=;L (*%!)*@^@!  $@!!(^( 

gf=;'= 

k|zf;g  

;fdfGo 

k|zf;g >L  d':tfs cxdb vfg (*$(!%!^&$   

xn'sf ;jf/L 

rfns 
    >L g]d axfb'/ tfdfË (*%(*)%^$!   

sfof{no 

;xof]uL     >L k|bLk kf]v|]n (*$((*!!%( 

 



  

;x/L k"jf{wf/ 

zfvf 

l;=l8=O{ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

lj=P=cf=  >L /ldtf >]i7 (*$!@($&$@   

O{lGhlgo/ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

lj=P=cf=    (*$#!&*$$)   

sDKo'6/ 

ck/]6/ ljljw ljljw >L efjgf >]i7 (*$()^))@$   

cGt/ k|fb]lzs 

ljsf; of]hgf 

;dGjo zfvf 

l;=l8=O{ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

lj=P=cf= 

 >L lbks >]i7 -sfh 

sf=p=lj_  (*%!)%%@&%   

O{lGhlgo/ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

lj=P=cf= >L ;f}uft yfkf (*^))!^(%&   

sfof{no 

;xof]uL     >L g/]z ;fx  (*$(^*&*#$   

;fdflhs 

;dGjo zfvf 

jl/i7 

;dfhzf:qL 
ljljw ljljw  >L kf]i6/fh 9'Ëfgf (*$!#(&)%! $@))))$ 

zfvf clws[t g]kfn 

k|zf;g 

;fdfGo 

k|zf;g 

>L w|'j k|;fb ;fksf]6f  

-aflx/L rqmky sfh_ (*$!#!!)%%   

sfof{no 

;xof]uL     >L s]zj sfsL{ (*$!&)^)!&   

ejg cfjfz 

tyf of]hgf 

dxfzfvf 

;x;lrj 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

lj=P=cf= >L 4fl/sf >]i7 (*$!@&@@#^ 

 

$@))#(# 

gfoa ;'Aaf g]kfn 

k|zf;g 

;fdfGo 

k|zf;g >L s]bf/ k|;fb vltj8f (*$#@(&*^*   

sDKo'6/ 

ck/]6/ ljljw   >L z':df rf}w/L (*^@(^$((&   

sfof{no 

;xof]uL      >L /Lt' lu/L (*@#!@%*@&   

xn'sf ;jf/L 

rfns 
     >L wg/fh vltj8f (*$#@*(#((   

ejg zfvf 

l;=l8=O{ g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

lj=P=cf= >L k|df]bs[i0f sdf{rfo{ (*%!!$(!!% 

 

$@))@*@ 

O{lGhlgo/ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

lj=P=cf=  >L z';Ln a:tfsf]6L (&$!!)(%!$   

cfjfz zfvf 

l;=l8=O{ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

lj=P=cf= 

>L ;'dg zflns]-cf]vn9'uf_ 

lbuDj/ 7fs'/, k'n b/jGbL   

 

$@!!$** 

O{lGhlgo/ g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

lj=P=cf= >L df]lgsf dxh{g (*$(!#&#(^   

O{lGhlgo/ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

lj=P=cf= >L k|lj0f >]i7 -s_ (*$))%)(*^   

sDKo'6/ 

ck/]6/ ljljw   >L sdnf b]jL e'iffn (*%!@!)#!^   

sfof{no 

;xof]uL     >L cldt hDd/s§]n (*!#!@($&)   



  

of]hgf tyf 

ljsf; ;xfotf 

;dGjo zfvf 

l;=l8=O{ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

lj=P=cf= >L dx]z axfb'/ l;+x (*$(&!%&@& $@!!*&* 

O{lGhlgo/ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

lj=P=cf= >L /ljg a:g]t (*$(#*&#^% $@!!*^! 

O{lGhlgo/ g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

lj=P=cf= >L      

sDKo'6/ 

ck/]6/ ljljw ljljw >L n]vf s]=;L= (*$##^$)%!   

sfof{no 

;xof]uL     >L s~rg s'df/L ;/bf/ (*!$#^@*&@   

cg'udg tyf 

d"Nof+sg zfvf 

l;=l8=O{ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

lj=P=cf=     $@!!*^! 

O{lGhlgo/ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

lj=P=cf= >L ;'lw/ zfx  (*%!@@&%%$   

zfvf clws[t 
g]kfn 

k|zf;g 

;fdfGo 

k|zf;g 
>L Hof]tL >]i7 

 (*$!%&(%$^   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

४. dGqfnosf] b/jGbL 

         

l;=g+

= 

k|:tfljt kbsf] 

gfd 
>]0fL  ;]jf  ;d'x 

pk;

d'x 

df}h'bf 

b/jGbL  
k"lt{ l/Qm 

df}h'bf 

b/jGbLdf k|:tfljt 

b/jGbL 

hDdf 

s}lkmot 

yk 36 

1 ;lrj 
/f=k= 

ljlzi6 
OlGhlgol/Ë     1 1 0 0 0 1   

2 ;x;lrj /f=k=k|= k|zf;g     1 1 0 0 0 1   
3 ;x;lrj /f=k=k|= OlGhlgol/Ë l;len lj=cf= 3 2 1 0 1 2   
4 pk;lrj /f=k=lå k|zf;g ;f=k|=   4 3 1 0 1 3   
5 pk;lrj /f=k=lå k|zf;g n]vf   1 1 0 0 0 1   
6 sfg"g -pk;lrj_ 

/f=k=lå Gofo sfg"g   1 1 0 0 0 1   
7 sfg"g clws[t 

/f=k=t[= Gofo sfg"g   1 1 0 0 1 0  
7 j=;dfhzf:qL /f=k=lå ljljw     1 1 0 0 0 1   

8 l;lgo/ l8lehg 

OlGhlgo/ 
/f=k=lå OlGhlgol/Ë l;len lj=cf= 8 8 0 0 2 6   

9 zfvf clws[t /f=k=t[= k|zf;g ;f=k|=   10 8 2 0 4 6   
10 n]vf clws[t /f=k=t[= k|zf;g n]vf   1 1 0 0 0 1   
11 OlGhlgo/ /f=k=t[= OlGhlgol/Ë l;len lj=cf= 10 10 0 0 2 8   

12 gfoj ;'Jjf /f=k=cg+=k|= k|zf;g ;f=k|=   16 11 5 0 9 7 
kfFr kb 

nf]=;]=cf=

dfu 

13 gfoj ;'Jjf /f=k=cg+=k|= Gofo sfg"g   0 0 0 1 0 1  

14 n]vfkfn /f=k=cg+=k|= k|zf;g n]vf   1 1 0 0 0 1   
15 sDKo"6/ ck/]6/ /f=k=cg+=k|= ljljw ljljw   13 13 0 0 2 11   

16 k':tsfno ;xfo

s 
/f=k=cg+=k|= lzIff 

k':tsfno 

lj1fg 
  1 1 0 0 0 1   

17 vl/bf/ /f=k=cg+=lå k|zf;g ;f=k|=   1 1 0 0 1 0   
18 6fOlki6 /f=k=cg+=lå k|zf;g ;f=k|=   1 1 0 0 0 1   
19 x=;=rf=  >]0fL ljlxg       10 10 0 0 3 7   
20 sfof{no ;xof]uL   >]0fL ljlxg       17 17 0 0 0 17   

hDdf b/jGbL 102 93 9 0 25 77   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

५. बनकायिाट प्रदान गररन ेसवेा: 

मन्त्रालयिाट सिसातधारण बलक्षत प्रत्यक्ष सेवा संचालन नहन,ेपरोक्ष कायहतरू नेपाल सरकार कायर्थवभाजन 

बनयमावली िमोबजम यस मन्त्रालयको कायक्षरेमा परेका बिर्य र सबम्िन्त्धत महािािा तथा िािाहरूको काम 

कतव्यतमा उल्लेबित कायहतरू पदछतन । 

 

महािािागत कायत  बववरण: 

क) प्रशासन भहाशाखा 
 

१) भन्त्रारमसॉग सम्फन्न्त्धत कानूनको कामाान्त्वमन, सधुाय, सॊशोधन य ऩयाभशा सम्फन्त्धी, 
२) नऩेार इन्न्त्जननमरयङ सेवा, नसनबर सभूह, ववन्डडङ एण्ड आवका टेक्ट य स्मानीटयी उऩसभूहहरुको 

सॊचारन, ननमनु्ि, ऩदस्थाऩन, सरुवा, फढुवा, काज, कामभभकुामभ, ऩयुस्काय य दण्ड, ववबागीम 
कायवाही, अवकाश य यान्जनाभा सम्वन्त्धी तथा सेवाका अन्त्म शता सम्फन्त्धी, 

३) आनथाक प्रशासन सम्फन्त्धी,  
४) वेरुज ुपछमौट सम्फन्त्धी, 
५) आन्त्तरयक व्मवस्थाऩन, गनुासो व्मवस्थाऩन य सशुासन प्रवर्द्ान सम्फन्त्धी, 
६) प्रशासकीम अनबरेख य तथमाॊक सम्फन्त्धी, 
७) वैदेन्शक छारवृन्ि य अध्ममन भ्रभण/तानरभ/गोष्ठी/सेनभनायभा भनोनमन सम्फन्त्धी, 
८) ऺभता अनबवृवर्द् सम्फन्त्धी, 
९) प्रशासननक व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्फन्त्धी,  

१०)भन्न्त्रऩरयषद् भा ऩेश हनुे प्रस्ताव सम्फन्त्धी । 
  

अ. कभाचायी प्रशासन शाखा 
 

१) भन्त्रारम य अन्त्तगातका ननकामहरुको आवश्मक जनशन्ि व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी, 
२) स्वीकृत दयफन्त्दी ननजाभती वकतावखानाभा दताा सम्फन्त्धी, 
३) भन्त्रारम य अन्त्तगातका कामाारमहरुभा रयि यहेका ऩदऩूनताका रानग भाग गने य छनौट बई 

आएका कभाचायीहरुराई ननमनु्ि, फढुवा तथा ऩदस्थाऩन सम्वन्त्धी,  

४) भातहतका ननकामको कभाचायीहरुका कामा सम्ऩादन भूडमाॊकन सम्फन्त्धी, 
५) कभाचायीहरुको वववयण, दयवन्त्दी, हान्जयी, गमर, ववदा येकडा य व्मन्िगत अनबरेख सम्फन्त्धी, 
६) ववबागीम कायवाही सम्फन्त्धी,   

७) नननभि, कामभ भकुाभ, काज सम्फन्त्धी,   

८) वैदेन्शक छारवृन्ि य अध्ममन भ्रभण/तानरभ/गोष्ठी/सेनभनाय का रानग उम्भेदवाय भनोनमन सम्फन्त्धी,  

९) अध्ममन वा तानरभभा जाने य पका ने व्मन्िहरुको वववयण सम्फन्त्धी, 
१०) सम्वर्द्ता ननधाायण सम्फन्त्धी, 
११) भन्त्रारमरे सम्ऩन्न गनुाऩने वढुवा सनभनतको सन्चवारम सम्फन्त्धी, 



  

  

आ) आन्त्तरयक व्मवस्थाऩन  शाखा 

१) कभाचायीहरुको आन्त्तरयक खटनऩटन य आन्त्तरयक व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी, 
२) भन्त्रारमका रानग आवश्मक ऩरयवहन एवॊ सॊचाय सॊमन्त्रको व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी, 
३) भन्त्रारमका रानग आवश्मक सवायी साधन, भेन्शनयी औजाय तथा न्जन्त्सी साभानहरुको खरयद , 

बण्डायण, आऩूती¸ भभात, सम्बाय, न्जन्त्सी ननयीऺण तथा नरराभ नफविको व्मवस्था सम्फन्त्धी, 
४) भन्त्रारमको सयुऺा तथा सयसपाइ प्रवन्त्ध सम्फन्त्धी, 
५) कभाचायीको ऺभता ववकास सम्फन्त्धी,  
६) कभाचायी फैठक  य सोको ननणाम कामाान्त्वमन एवॊ अनगुभन सम्फन्त्धी, 
७) भन्त्रारम य अन्त्तयगत ननकामभा कामायत कभाचायी य याष्डसेवकको सम्ऩन्ि वववयण सम्फन्त्धी, 
८) भन्त्रारम य अन्त्तगातका ननकामहरुरे सम्ऩादन गने कामाहरुका सम्फन्त्धभा आइऩने ववनबन्त् न गनुासो 

व्मवस्थाऩन, उजयुीको छानववन तथा सॊसदीम ननगयानी ननकामफाट प्राप्त सूझाव व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी, 
९) अन्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्त्धान आमोगको सहामक सम्ऩका  ववन्त्द ुबई कामा गने सम्फन्त्धी,  
१०) भन्त्रारमका कभाचायीहरुको कामा सम्ऩादन भूडमाॊकन सम्फन्त्धी ।  

ई) आनथाक प्रशासन शाखा 

१) भन्त्रारम य अन्त्तगात ननकामको वावषाक फजेट तमायी, सॊशोधन य यकभान्त्तय सम्फन्त्धी, 
२) भन्त्रारम अन्त्तगातका ववकास आमोजना तथा कामािभ तजुाभाभा सहमोग सम्फन्त्धी, 
३) वैदेन्शक सहमोगभा सञ्चानरत आमोजनाहरुको सोधबनाा सम्फन्त्धी,  
४) अन्ततमायी फाॉडपाॉड सम्फन्त्धी, 
५) स्वीकृत नफननमोजन फभोन्जभ फजेट खचाको केन्त्रीम रेखा सम्फन्त्धी, 
६) ववननमोजन, धयौटी य याजश्वका वववयण अद्यावनधक सम्फन्त्धी,  

७) रेखा ऩयीऺण सम्फन्त्धी, 
८) भातहत ननकामको आनथाक प्रशासन कामाको अनगुभन सम्फन्त्धी, 
९) फेरुज ुअनबरेख य फेरुज ुपर्छ्यौट सम्फन्त्धी, 

१०) आनथाक प्रशासन शाखासॊग सम्फन्न्त्धत कामाको प्रगनत वववयण सम्फन्त्धी । 

उ) कानून तथा पैसरा कामाान्त्वमन शाखा  

१) ऐन, ननमभ, गठन आदेश, ववननमभ, कामाववनध, ननदेन्शका, भाऩदण्डको भस्मौदा तमायी एवॊ 
ऩरयभाजान सम्फन्त्धी, 

२) भन्त्रारम य अन्त्तगातका ननकामराई ददने काननुी याम ऩयाभशा सम्फन्त्धी,  

३) भन्त्रारम य अन्त्तगातका ननकामका तपा फाट ददने नरन्खत जवाप एवॊ प्रनतउिय सम्फन्त्धी, 



  

४) भन्त्रारम य अन्त्तगातका ननकामको भरु्द्ाको योहभा प्रनतयऺा सम्फन्त्धी, 
५) भन्त्रारम य अन्त्तगातका ननकामफाट गरयने वाताा, सॊझौता आददभा सहबानगता, वातााका फुॉदा तमायी एवॊ 

सॊझौताको भस्मौदा सम्फन्त्धी, 
६) नेऩार याजऩरभा प्रकाशन गरयने सूचना सम्फन्त्धी, 
७) भानव अनधकाय सम्फन्त्धी, 
८) भन्त्रारम य अन्त्तगातका ननकाम ऩऺ ववऩऺ हनेु वा बएको भदु्दाभा सम्फन्न्त्धत अड्डा अदारतभा ददइने 

उजूयी वा प्रनतवाद वा नरन्खत जवाप वा ऩनुयावेदनको नरखत तमायी य भहान्त्मानधविाको 
कामाारमसॉग सभन्त्वम सम्फन्त्धी,  

९) अदारतफाट बएका पैसरा तथा ननदेशनात्भक आदेशको अनबरेख एवॊ कामाान्त्वमन सम्फन्त्धी। 

ख)  सहयी ववकास भहाशाखा 

१) यावष्डम तथा ऺरेीम सहयी ऩूवााधाय ववकास सम्फन्त्धी नीनत, यणनीनत, मोजना, बौनतक ववकास मोजना, 
कामािभ तथा सहयी ववकास आमोजनाहरुको अनगुभन, ननमभन तथा सभन्त्वम सम्फन्त्धी, 

२) अन्त्तयाावष्डम प्रनतवर्द्ता अनरुुऩ ददगो ववकास रक्ष्म, जरवाम ु अनकुुरन, नमाॉ सहयी एजेण्डा 
(ह्याववट्याट - 3) अन्त्तगातका कामा मोजनाहरुको  कामाान्त्वमनका रानग सभन्त्वम सम्फन्त्धी, 

३) यावष्डम भहत्वका अन्त्तयप्रादेन्शक सहय य अन्त्तयाावष्डम नसभानाभा अवन्स्थत सहयको ऩवहचान य 
प्रवर्द्ान सम्फन्त्धी, 

४) प्रदेश एवॊ स्थानीम तहहरुसॊगको सभन्त्वमभा पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन सम्वन्त्धी यणनैनतक 
कामामोजना तमाय गने, सोको नडजाइन, ननभााण सम्फन्त्धभा प्राववनधक सहमोग उऩरब्ध गयाउने 
सम्फन्त्धी, 

५) बौनतक ववकास आमोजनाको तमायी, वगीकयण य आमोजना फैक तमाय गने सम्फन्त्धी, 
६) केन्त्रीम तथा प्रादेन्शक स्तयका यणनीनतक सहयी ऩूवााधाय (भेगा नसटी, स्भाटा नसटी, वहभारी 

सहय, नमाॉ सहय, खाद्य हरयमारी सहय, सघन सहयी ववकास) आमोजनाहरुको कामाान्त्वमन य 
ननमभन सम्फन्त्धी, 

७) ववन्शष्ट प्रकृनतका सहयी सॊयचनाको मोजना तजुाभा, अनगुभन, ननमभन, भूडमाॉकन तथा सभन्त्वम 
सम्फन्त्धी, 

८) सहयी ववकासको प्राववनधक, आनथाक, साभान्जक तथा वातावयणीम ववषम सम्फन्त्धी,  
९) सहयी ववकासभा सॊरग्न सॊघ, प्रदेश, स्थानीम तह रगामतका सयकायी, ववकास साझेदाय, गैय सयकायी 

य ननजी सॊस्था तथा ननकामहरुफीच सभन्त्वम सम्फन्त्धी,  
१०) नगय ववकास कोषको ऩरयचारन गयी स्थानीम तहराई प्राववनधक सहमोग एवॊ वविीम ऋण 

अनदुान उऩरब्ध गयाउने सम्फन्त्धी, 
११) रैनगॊक साभान्जक सभावेन्शकयण सम्फन्त्धी, 



  

१२) रोऩोन्त्भखु, नसभान्त्तकृत, गरयफ, जेष्ठ नागरयक तथा अन्त्म रन्ऺत वगाराइा जरवाम ुअनकुुनरत, वातावयण 
भैनर तथा फहवुवऩद प्रनतयोधात्भक आवास व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी नीनत, भाऩदण्ड तजुाभा गयी ननमभन 
सम्फन्त्धी,  

१३) सहयी ब-ूउऩमोग नीनत, वस्ती ववकास नीनत, सहयी वातावयण अनकुुरन उऩमोग नीनत, शहयी 
ववकास भाऩदण्ड तजुाभा य ननमभन सम्फन्त्धी,  

१४) सहयी ववकास सम्फन्त्धभा ऩेश बएका ववषमहरुभा याम तथा ऩयाभशा सम्फन्त्धी,  
१५) सहयी तथा वस्ती ववकास भाऩदण्ड सम्फन्त्धी, 
१६) प्रदेश य स्थानीम तहभा सहयी ववकास मोजना तजुाभा, स्रोत ऩवहचान एवॊ ऩरयचारन, कामाान्त्वमन एवॊ 

सञ्चारन व्मवस्थाऩनभा ऺभता अनबवृवर्द् सम्फन्त्धी ।  
 

(अ) शहयी ऩवुााधाय शाखा 

१) सहयी बउूऩमोग तथा सहयी ववकास नीनत, मोजना तजुाभा सम्फन्त्धी,  
२) सहयी ऩूवााधाय ववकासको नीनत तजुाभा तथा कामाान्त्वमन य अनगुभन सम्फन्त्धी,  
३) सयकायी, गैयसयकायी तथा ननजी ऺेरफाट सञ्चानरत सहयी बौनतक ऩवुााधाय (सहयी सडक, सहयी 

खानेऩानी, पोहोयभैरा ब्मवस्थाऩन आदद) आमोजनाहरुफाट प्राप्त उऩरन्ब्ध, सेवास्तय (ऩरयणात्भक तथा 
गणुात्भक) तथा अन्त्म व्मवस्थाऩकीम सूचनाहरुको सङ्करन तथा ऩषृ्ठऩोषण सम्फन्त्धी, 

४) नमाॉ नगय ननभााण तथा सहयी ऺेर ववस्तायको नीनत तजुाभा, मोजना तजुाभा तथा कामाान्त्वमन ऩऺको 
अनगुभन सम्फन्त्धी, 

५) बौनतक ववकास आमोजनाको तमायी, वगीकयण य आमोजना फैक तमाय गने सम्फन्त्धी, 
६) सहयी ऩवुााधायभा ननजी ऺेर रगामतको रगानीको नीनत सम्फन्त्धी, 
७) सहयी ऩवुााधायसॉग सम्फन्न्त्धत ननकामहरुसॉग गने सभन्त्वम एवॊ सहकामा सम्फन्त्धी,  
८) ववन्शष्ट प्रकृनतका सहयी सॊयचनाको मोजना तजुाभा, अनगुभन, ननमभन, भूडमाॉकन तथा सभन्त्वम सम्फन्त्धी,  
९) सहय ननभााण, ऩनुननाभााण तथा सहयी ऩनुउात्थान (Urban Regeneration), नमाॉ सहयी आमाभहरु (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 तजुाभा, 
कामाान्त्वमन तथा सभन्त्वम सम्फन्त्धी । 

 

(आ) अन्त्तय प्रादेन्शक ववकास मोजना सभन्त्वम शाखा 
 

१) अन्त्तय प्रादेन्शक सहयी ववकास मोजनाको आवश्मकता ऩवहचान तथा आमोजनागत य ऩयुक रगानी 
(Matching Fund) सम्फन्त्धी, 

२) सहयी बौनतक ववकास मोजना तजुाभा, कामाान्त्वमन,  सभन्त्वम, अनगुभन य भूडमाङ्कन सम्फन्त्धी, 
३) उदीमभान शहय (Emerging Towns) राई ददइने अनदुान, नतनको सॊस्थागत ववकासका रानग नीनत 

तजुाभा, कामाान्त्वमन तथा अनगुभन सम्फन्त्धी, 



  

४) प्रदेश एवॊ स्थानीम तहहरुसॊगको सभन्त्वमभा पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन सम्वन्त्धी यणनैनतक 
कामामोजना तमाय गने, सोको नडजाइन, ननभााण सम्फन्त्धभा प्राववनधक सहमोग उऩरब्ध गयाउने 
सम्फन्त्धी, 

५) सहयी ववकासभा सॊरग्न सॊघ, प्रदेश, स्थानीम तह रगामतका सयकायी, ववकास साझेदाय, गैय सयकायी य 
ननजी सॊस्था तथा ननकामहरुफीच सभन्त्वम सम्फन्त्धी,  

६) नगय ववकास कोष सम्फन्त्धी,  
७) यावष्डम रोकभागा तथा सहामक भागा वरयऩरय ववकास बईयहेका सहय य वन्स्तको बौनतक ववकास मोजना 

तजुाभा, अनगुभन, ननयीऺण, सऩुरयवेऺण सम्फन्त्धी,  
८) गाउॉ नगय अन्त्तयसम्फन्त्ध सम्फन्त्धी । 

 

(इ) साभान्जक सभन्त्वम शाखा 
 

१) रैंनगक साभान्जक सभावेन्शकयणको नीनत तजुाभा सम्फन्त्धी, 
२) रैंनगक साभान्जक सभावेन्शकयणफाये गैयसयकायी सॊस्थाहरुको ऩरयचारन तथा अनगुभन सम्वन्त्धी, 
३) भन्त्रारम य अन्त्तगातका ननकामहरुसॊग सम्फन्न्त्धत आवनधक एवॊ वावषाक मोजनाभा बवन, आवास तथा 

मोजना भहाशाखासॉग सभन्त्वम गयी रैविक सभानता तथा साभान्जक सभावेशीकयण कामािभ तजुाभा, 
कामाान्त्वन, भूडमाॉकन सम्फन्त्धी, 

४) रैंनगक य यावष्डम तथा अन्त्तयाावष्डम गैय सयकायी सॊस्थाहरुसॉग सम्ऩका  एवॊ सभन्त्वम सम्फन्त्धी,  
५) भन्त्रारम य अन्त्तगातका ननकामहरुफाट सञ्चारन गरयने ववकास ननभााण कामाहरुभा जनसहबानगता प्रवर्द्ान 

सम्फन्त्धी । 
 

ग) बवन, आवास तथा मोजना भहाशाखा 
 

१) फसोफास य फस्ती ववकास, रोऩोन्त्भखु¸ नसभान्त्तकृत¸ गरयव¸ ज्मेष्ठ नागरयक¸ सहयी ववऩन्न वगा तथा सहयी 
आवास ववहीनको आवास व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी,  

२) यावष्डम बवन सॊवहता कामाान्त्वमनको अनगुभन एवॊ भूडमाॊकन सम्फन्त्धी,  
३) आवासको हक कामाान्त्वमन गना यावष्डम आवास नीनत तजुाभा / ऩरयभाजान, कामाान्त्वमन तथा ननमभन 

सम्फन्त्धी, 
४) सम्भाननीमहरु, भन्न्त्रऩरयषद्का सदस्म, सॊवैधाननक अिका प्रभखु आददको आवास व्मवस्था सम्फन्त्धी,  
५) स्भायक, भ्मू टावय, सम्भेरन केन्त्र, प्रदशानी केन्त्र प्रननटोरयमभ जस्ता ववन्शष्ट प्रकृनतका सहयी सॊयचना 

सम्फन्त्धी, 
६) बवन प्रववधी/ वैकन्डऩक ननभााण प्रववधी सम्फन्त्धभा यावष्डम रुऩभा अनसुन्त्धान, अध्ममन, तानरभ सॊचारन 

सम्फन्त्धी, 
७) यावष्डम सयुन्ऺत बवन ननभााण कामामोजना कामाान्त्वमन य ननमभन सम्फन्त्धी, 



  

८) रोऩोन्त्भखु, नसभान्त्तकृत, गरयफ, जेष्ठ नागरयक तथा अन्त्म रन्ऺत वगाराइा जरवाम ुअनकुुनरत, वातावयण 
भैनर तथा फहवुवऩद प्रनतयोधात्भक आवास व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी नीनत, भाऩदण्ड तजुाभा गयी ननमभन 
सम्फन्त्धी, 

९) कामाान्त्वमनभा यहेका आमोजनाहरुको साभान्जक, आनथाक तथा प्राववनधक दृवष्टकोणफाट अनगुभन, 
भूडमाङ्कन सम्फन्त्धी, 

१०) सॊमिु आवास, साभूवहक आवास, वहतुडरे आवास तथा जग्गा ववकासको मोजना तथा कामािभ तजुाभा 
य सयोकायवारा ननकामसॉग सभन्त्वम सम्फन्त्धी, 

११) आवास तथा बवनको प्राववनधक, आनथाक, साभान्जक तथा वातावयणीम ववषमहरुभा ऩयाभशा उऩरब्ध 
गयाउन ेसम्फन्त्धी,  

१२) सॊघीम सन्चवारमको बवन तथा आवास व्मवस्थाऩन, सॊघीम सयकायी बवन य आवासको ननभााण, भभात 
सम्बाय, येखदेख य सयुऺा सम्फन्त्धी, 

१३) बवन तथा अन्त्म ननभााण साभग्रीको प्रववनध, अनसुन्त्धान तथा ववकास सम्फन्त्धी सॊवहता य भाऩदण्डको 
तजुाभा / ऩरयभाजान, अनगुभन, भूडमाॊकन तथा ननमभन सम्फन्त्धी, 

१४) आवास तथा बवन ऺेरभा सॊरग्न सयकायी, गैय सयकायी य ननजी सॊस्था तथा ननकामहरुफीच सभन्त्वम 
सम्फन्त्धी, 

१५) अव्मवन्स्थत फसोवास सम्फन्त्धी यावष्डम नीनत, काननु, भाऩदण्ड तजुाभा य ननमभन गने सम्फन्त्धी, 
१६) यावष्डम भहत्वको आमोजनाफाट ववस्थावऩतका रानग ऩूनवाास सम्फन्त्धी नीनत, काननु, भाऩदण्ड 

तजुाभा गयी नतनको कामाान्त्वमन य ननमभन सम्फन्त्धी, 

१७) आवास तथा बवन आमोजनाको सम्फन्त्धभा भन्त्रारम तथा अन्त्तगातका ननकामहरुसॉग सभन्त्वम तथा 
ऩयाभशा सम्फन्त्धी । 

१८) भन्त्रारम य अन्त्तगातका ववनबन्न ववकास आमोजनाहरुको तजुाभा, अनगुभन, भूडमाङ्कन, सभन्त्वम सम्फन्त्धी,  

१९) वावषाक कामािभ तजुाभा य सॊशोधन सम्फन्त्धी¸  

२०) अन्त्तयाावष्डम सन्त्धी, अनबसन्त्धी, सम्झौता, सभझदायी  एवॊ  प्रनतवर्द्ता कामाान्त्वमन तथा प्रनतवेदन 
सम्फन्त्धी,  

२१) यावष्डम तथा अन्त्तयाावष्डम सस्थासॉग गरयने रगानी प्रवर्द्ान, सम्झौता, सम्ऩका  य सभन्त्वम सम्फन्त्धी, 
२२) वाग्भती एवॊ मसका सम्ऩूणा सहामक नदीहरुको तटवन्त्ध ननभााण, करयडोय ननभााण, ढर 

व्मवस्थाऩन, जर प्रवाह ववृर्द्, सयसपाई तथा सौन्त्दमीकयण सम्फन्त्धी, 
२३) भन्त्रारमसॉग सम्फन्न्त्धत ववषमहरुभा प्रायन्म्बक वातावयणीम ऩरयऺण य वातावयणीम प्रबाव भूडमाॊकन 

सम्फन्त्धी,  
२४) द्वन्त्द्वोिय शान्न्त्त तथा ऩनुननाभााण सम्फन्त्धी । 

 
 

 

(अ) बवन शाखा 
 



  

१) यावष्डम बवन सॊवहताको ऩरयभाजान, सूचना प्रफाह, कामाान्त्वमनको अनगुभन सम्फन्त्धी, 
२) सॊघीम सयकायी बवन एवॊ ननवासहरुको येखदेख, सयुऺा तथा तथमाङ्क सम्फन्त्धी,  
३) सयकायी बवनहरुको ननभााण तथा भभात सम्फन्त्धी,  
४) बवन ननभााणको नीनत, भाऩदण्ड तजुाभा तथा कामाान्त्वमन सम्फन्त्धी, 
५) बवन ननभााण प्रववनध तथा बवन ननभााण साभग्रीहरुको अनसुन्त्धान, ववकास सम्फन्त्धी,  
६) बवन ऐन तथा ननमभावरीको प्रबावकायी कामाान्त्वमन सम्फन्त्धी, 
७) बवन तथा अन्त्म ननभााण साभग्रीको प्रववनध, अनसुन्त्धान तथा ववकास सम्फन्त्धी सॊवहता य भाऩदण्डको 

तजुाभा / ऩरयभाजान, अनगुभन, भूडमाॊकन तथा ननमभन सम्फन्त्धी, 
८) सबागहृ, प्रदशानी केन्त्र, यॊगशारा, अस्ऩतार, वसऩाका , भ्मू टावय रगामतका ववन्शष्ट प्रकृनतका सहयी 

बवन सॊयचनाहरुको मोजना तजुाभा, अनगुभन एवॊ भूडमाॊकन सम्फन्त्धी । 
९) ववऩद् जोन्खभ न्त्मूनीकयणको नीनत तजुाभा तथा कामाान्त्वमनको अनगुभन सम्फन्त्धी, 
१०) ववऩद् प्रबानफत ऩरयवायको ऩनु्स्थाऩना सम्फन्त्धी नीनत तजुाभा य कामाान्त्वमनको अनगुभन सम्फन्त्धी,   
११) आवासजन्त्म ववऩद् जोन्खभ व्मवस्थाऩनफाये जनचेतना अनबवृवर्द् सम्फन्त्धी, 
१२) ववऩद् व्मवस्थाऩनका रानग अन्त्म सयोकायवारा ननकामहरुसॉग सभन्त्वम सम्फन्त्धी, 
१३) स्भायक, भ्मू टावय, सम्भेरन केन्त्र, प्रदशानी केन्त्र प्रननटोरयमभ जस्ता ववन्शष्ट प्रकृनतका सहयी सॊयचना 

सम्फन्त्धी, 
१४) बवन प्रववधी/ वैकन्डऩक ननभााण प्रववधी सम्फन्त्धभा यावष्डम रुऩभा अनसुन्त्धान, अध्ममन, तानरभ सॊचारन 

सम्फन्त्धी, 
१५) यावष्डम सयुन्ऺत बवन ननभााण कामामोजना कामाान्त्वमन य ननमभन सम्फन्त्धी, 
१६) भन्त्रारमसॉग सम्फन्न्त्धत ववषमहरुभा प्रायन्म्बक वातावयणीम ऩरयऺण य वातावयणीम प्रबावको भूडमाॊकन 

सम्फन्त्धी, 
१७) द्वन्त्द्वोिय शान्न्त्त तथा ऩनुननाभााण सम्फन्त्धी । 

 

(आ) आवास शाखा 
 

१) यावष्डम आवास  सम्फन्त्धी नीनत तजुाभा तथा कामाान्त्वमन सम्फन्त्धी, 
२) सयकायी, गैयसयकायी तथा ननजी ऺेरहरुफाट सञ्चारन गरयएका आवास सम्फन्त्धी आमोजनाफाट प्राप्त 

उऩरब्धी, सेवास्तय (ऩरयभाणात्भक तथा गणुात्भक) तथा अन्त्म व्मवस्थाऩकीम सूचनाहरुको सङ्करन, 
ववश्लषेण तथा ऩषृ्ठऩोषण सम्फन्त्धी, 

३) आवासीम जग्गा ववकासको नीनत तजुाभा एवॊ कामाान्त्वमन ऩऺको अनगुभन सम्फन्त्धी, 
४) सॊमिु आवास, साभूवहक आवास, वहतुडरे बवन य आवास तथा जग्गा ववकास सम्फन्त्धी नीनत तजुाभा 

तथा कामाान्त्वमन य अनगुभन सम्फन्त्धी, 
५) आवास ऺेरभा नीन्ज ऺेरको बनूभका सम्फन्त्धभा नीनत तजुाभा तथा सभन्त्वम सम्फन्त्धी,  
६) आवास तथा बवन ऺेरभा सॊरग्न सयकायी, गैय सयकायी य ननजी सॊस्था तथा ननकामहरुफीच सभन्त्वम 

सम्फन्त्धी, 



  

७) अव्मवन्स्थत फसोवास सम्फन्त्धी यावष्डम नीनत, काननु, भाऩदण्ड तजुाभा य ननमभन गने सम्फन्त्धी, 
८) रोऩोन्त्भखु¸ सीभान्त्तकृत¸ गरयव¸ ज्मेष्ठ नागरयक¸ शहयी ववऩन्न तथा सहयी आवास वववहनका रानग आवास 

व्मवस्थाऩनको नीनत, कानून य भाऩदण्ड तजुाभा, कामाान्त्वमन य अनगुभन सम्फन्त्धी, 
९) अव्मवन्स्थत फसोवास सम्फन्त्धी यावष्डम नीनत, काननु, भाऩदण्ड तजुाभा य ननमभन गने सम्फन्त्धी, 
१०) यावष्डम भहत्वको आमोजनाफाट ववस्थावऩतका रानग ऩूनवाास सम्फन्त्धी नीनत, काननु, भाऩदण्ड तजुाभा गयी 

नतनको कामाान्त्वमन य ननमभन सम्फन्त्धी । 
 

(ई) मोजना तथा वैदेन्शक सभन्त्वम शाखा 

१) भन्त्रारम य अन्त्तगातका ननकामहरुको कामािभ तजुाभा, वावषाक मोजना, फजेट प्रऺेऩण य वजेट नसनरङ 
सम्फन्त्धी,   

२) भन्त्रारम य अन्त्तगातका ननकामहरुका आमोजनाको वावषाक कामािभ स्वीकृनत / सॊशोधन सम्फन्त्धी,  

३) भन्त्रारम अन्त्तगात सॊचानरत ववनबन्न ववकास कामािभफीच सभन्त्वम सम्फन्त्धी, 
४) भन्त्रारम अन्त्तगात सॊचारन हनुे कामािभ तथा आमोजनाहरुको रानग जनशन्ि प्रऺेऩण एवॊ दऺता 

अनबफवृर्द् सम्फन्त्धी,  
५)  वावषाक मोजना, कामािभ तथा वजेट स्वीकृनतफाये सम्फन्न्त्धत ननकामहरुसॉग सभन्त्वम सम्वन्त्धी, 
६) भन्त्रारमको सूचना सॊप्रषेण सम्फन्त्धी,  
७) भन्त्रारम य अन्त्तगात ववदेशी रगानी प्रफर्द्ान सम्फन्त्धी, 
८) अन्त्तयाावष्डम सन्त्धी, अनबसन्त्धी, सम्झौता, सभझदायी  एवॊ  प्रनतवर्द्ता कामाान्त्वमन तथा प्रनतवेदन 

सम्फन्त्धी,   

९) वैदेन्शक सहमोगफाट सॊचारन हनुे आमोजनाहरुका सम्फन्त्धभा बएका सम्झौता तथा अनबरेख सम्फन्त्धी, 
१०) वैदेन्शक सहमोगका रानग ववकास साझेदायको ऩवहचान सम्फन्त्धी, 
११) वैदेन्शक सहमोग नीनतको अध्ममन, अनसुन्त्धान य ववश्लषेण सम्फन्त्धी, 
१२) वैदेन्शक सहमोग अन्त्तगात सॊचारन हनुे कामािभ तथा आमोजना तजुाभा सम्फन्त्धी, 
१३) अन्त्तयाावष्डम ववकास साझेदायहरुसॉग सभन्त्वम सम्फन्त्धी, 
१४) आमोजनाभा आवर्द् ववदेशीहरुको प्रवेशाऻा सम्फन्त्धी,  
१५) भन्त्रारम य अन्त्तगातका ननकामहरुको वैदेन्शक सहमोग सम्फन्त्धभा आईऩने अन्त्म कामाहरु ।   

 
 

 

(उ) अनगुभन तथा भूडमाङ्कन शाखा 
 

१) भन्त्रारम य अन्त्तगातका आमोजनाहरुको भानसक, चौभानसक, अधावावषाक य वावषाक प्रगनत प्रनतवेदन तमायी,  
अनबरेख य सभीऺा सम्वन्त्धी, 

२) ववकास आमोजनाहरुको अनगुभन तथा भूडमाङ्कनका सूचक तमायी सम्फन्त्धी,    
३) भन्त्रारम य अन्त्तगात सॊचानरत आमोजनाहरुको अनगुभन एवॊ भूडमाङ्कन सम्फन्त्धी, 
४) भन्त्रारम स्तयीम ववकास सभस्मा सभाधान सनभनतको वैठक य सो सभऺ ऩेश गने सझुाव सम्वन्त्धी,    



  

५) यावष्डम ववकास सभस्मा सभाधान सनभनत य यावष्डम मोजना आमोगको केन्त्रीम अनगुभन तथा भूडमाङ्कन 
भहाशाखा सम्वन्त्धी, 

६) भन्त्रारम य अन्त्तगातका ननकामहरुफाट बए गयेका कामाहरुको प्रगनत वववयण ऩनु्स्तका प्रकाशन सम्वन्त्धी,  

७) भन्त्रारम य अन्त्तगताफाट सॊचानरत ववनबन्न ववकास आमोजनाहरुको आवनधक सभीऺा सम्वन्त्धी, 
आमोजनाहरुको प्रबाव भूडमाङ्कन सम्वन्त्धी । 



  

 

;x/L ljsf; dGqfnosf] k|:tfljt ;+u7g tflnsf 

 

 

 

 

 

           

           

 

 

sfg"g tyf km};nf sfof{Gjog zfvf 

p=;=,/f=k=lå=-sfg"g_–! 

Gff=;'=/f=k=cg+=k|=-sf_– ! 

 

cfly{s k|zf;g zfvf 

p=;=/f=k=lå=-n]vf=_–! 

n]=c=/f=k=t[=-n]vf=_–! 

n]=kf=/f=k=cg+=k|=-n]vf=_–! 

 

cfGtl/s Joj:yfkg zfvf 
p=;=,/f=k=lå=-k|=_–! 

zf=c=,/f=k=t[=-k|=_ – ! 

Gff=;'=/f=k=cg+=k|=-k|_– & 

nfO{j|l/og /f=k=cg+=k|=-lzIff_–! 

s=c=, /f=k=cg+=k |=-ljljw_–!! 

6f= vl/bf/=,/f=k=cg+=lå-k|=_ – ! 

x=;=rf= – &  

sf=;=–!& 

 

sd{rf/L k|zf;g zfvf 

p=;=,/f=k=lå=-k|=_–! 

zf=c=,/f=k=t[=-k|=_ –@ 

 

 

k|zf;g dxfzfvf 
 

;x;lrj, /f=k=k|=-k|=_–! 

 

 

dGqL   

dGqLsf] lglh ;lrjfno 
 

/f=k= lå=-k|=_–! 
  
  

of]hgf tyf j}b]lzs ;dGjo zfvf 

l;=l8=O{,/f=k=lå-_la÷cf_ – ! 

O{, /f=k=t[=k|f=-lj÷cf_ – @ 

 

 

 

;x/L ljsf; dxfzfvf 
 

;x;lrj,/f=k=k|=-k|f=_la÷cf=–! 

 

 

cfjf; zfvf 

l;=l8=O{,/f=k=lå-_la÷cf_ –! 

O{, /f=k=t[=k|f=-lj÷cf_– @ 

 

 

ejg, cfjf; tyf of]hgf 

dxfzfvf 
 

;x;lrj, /f=k=k|=-k|f la÷cf =–! 

 

 

ejg zfvf 

l;=l8=O{,/f=k=lå-_la÷cf_ –! 

O{, /f=k=t[=k|f=-lj÷cf_ – ! 

 

 

;x/L k"jf{wf/ zfvf 

l;=l8=O{,/f=k=lå -la÷cf_ –! 

O{, /f=k=t[=k|f=-lj÷cf_ – ! 

  

 

 

cGt/ k|fb]lzs ljsf; of]hgf ;dGjo 

zfvf 

l;=l8=O{,/f=k=lå-_la÷cf_ –! 

O{, /f=k=t[=k|f=-lj÷cf_ – ! 

 

;lrj 

/f=k= ljlzi6= >]0fL – ! 

 

;lrjsf] 

lglh ;lrjfno 

zf=c=,/f=k=t[=-k|=_–! 

 

 

cg'udg tyf d"NofÍg zfvf 

l;=l8=O{,/f=k=lå-la÷cf_ –! 

O{, /f=k=t[=k|f=-lj÷cf_ – ! 

zf=c=,/f=k=t[=-k|=_–! 

 

;fdflhs ;dGjo zfvf 

j= ;dfhzf:qL, /f=k=lå-ljljw_ –!  

zf=c=,/f=k=t[=-k|=_–! 

 



  

५.  सवेा प्रदान गन ेबनकायको िािा र बजम्वार अबधकारी: 

ि.स.ं महािािा पद बजममे्वार अबधकारी 

१. प्रिासन महािािा सह-सबचव श्री राजेन्त्र कुमार पौडले 

क. कमतचारी प्रिासन िािा उप-सबचव श्री  हरी प्रसाद िमात 

ि. आन्त्तररक व्वस्थापन तथा सिुासन प्रवर्द्तन िािा  उप-सबचव श्री हरी प्रसाद िमात 

ग. आबथकत  प्रिासन िािा उप-सबचव श्री कमल सापकोटा 

घ.  कानुन तथा िैसला कायातन्त्वयन िािा उप-सबचव श्री चन्त्रकान्त्ता पौडले 

    

२. सहरी बवकास महािािा सह-सबचव श्री िम्भु के.सी 

क. सहरी पुवातधार िािा बस.बड.इ श्री रमीता श्रेष्ठ 

ि. अन्त्तर प्रादबेिक बवकास योजना समन्त्वय िािा बस.बड.इ श्री रमीता श्रेष्ठ 

ग. सामाबजक समन्त्वय िािा वररष्ठ 

समाजिास्त्री 

श्री पोष्टराज ढंुगाना 

    

३. भवन अवास तथा अनगुमन महािािा सह-सबचव  >L द्वाररका श्रेष्ठ 

क. भवन  िािा बस.बड.इ श्री प्रमोद कृष्ण कमतचायत 

ि. आवास िािा बस.बड.इ श्री दीगम्िर ठाकुर 

ग. योजना तथा बवकास सहायता समन्त्वय िािा बस.बड.इ श्री महिे िहादरु ससह 

घ. अनुगमन तथा मुल्याकंन िािा बस.बड.इ श्री  

    

 

६. सवेा प्रदान गनत लाग्न ेदस्तरु र अवधी: 

 केही नभएको 

 

७. बनणयत गन ेप्रफिया र अबधकार: 

िािािाट महािािामा पेि भइ कायतको प्रकृबत अनुसार श्रीमान् सबचवज्य ूवा माननीय मन्त्रीज्यूिाट बनणतय 

हुने  

 

८. बनणयत उपर सनु्न ेअबधकारी: 

उप-सबचव आन्त्तररक व्यवस्थापन तथा सुिासन प्रवर्द्तन िािा 

 

९. सम्पादन गरेको कामको बववरण: 

अबन्त्तम पृष्ठमा राबिएको 

            /f=of]=cf -s]cd"_ kmf g+= @, kfgf g+=# 

  



  

 

१०. सचूना अबधकारी र प्रमिुको नाम र पद: 

बनकाय प्रमुि: दीपेन्त्रनाथ िमात, नेपाल सरकारको सबचव 

सूचना अबधकारी: सुमन साबलके, बसबनयर बडबभजन इबन्त्जबनयर 

 

११. ऐन,बनयम, बवबनयम वा बनदबेिकाको सचूी: 

 काठमाडौं उपत्यका बवकास प्राबधकरण ऐन, २०४५  

 नगर बवकास ऐन, २०४५  

 नेपाल इबन्त्जबनयररङ पररर्द ्ऐन, २०५५  

 भवन ऐन, २०५५  

 काठमाडौं उपत्यका बवकास प्राबधकरण बनयमावली, २०६८  

 नगर बनमातण योजना कायातन्त्वयन बनयमावली, २०३२  

 नगर बवकास कोर् बनयमावली, २०५४  

 भूकम्पिाट पूणतरुपमा क्षबत भएका आवास पुनर्थनमातण अनदुान बवतरण कायतबवबध २०७२  

 भूकम्प प्रभाबवत भवन संचालन प्रस्ताव स्वीकृती बनदबेिका २०७२  

 िस्ती बवकास, सहरी योजना तथा भवन बनमातण सम्िन्त्धी आधारभूत बनमातण मापदण्ड, २०७२ 

 भूकम्पिाट पूणतरुपमा क्षबत भएका आवास पुनीःबनमातण अनदुान सहायता प्रवाह कायतबवबध २०७२ 

 सरुवा सम्िन्त्धी मापदण्ड, २०७२  

 बवपद ्पीबडत पुनवातस सञ्चालन कायतबवबध, २०७१  

 राबिय आवास योजना, २०७१  

 भवन बनमातणको नमूना मापदण्ड, २०७१  

 लैबङ्गक समानता तथा सामाबजक समावेिीकरण मागतदितन, २०७० 
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१२. आम्दानी, िचत तथा आर्थथक कारोवार सम्िन्त्धी अद्यावबधक बववरण: 

 

 

 
 

 

  

  



  

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

१३. तोफकए िमोबजमका अन्त्य बववरण: 

नभएको 

१४. अबघल्लो आर्थथक वर्तमा सावतजबनक बनकायल ेकुन ैकायतिम वा आयोजना सचंालन गरेको भए सो को 

बववरण: 

गत आ.व.को सूचनामा भएको 

१५. सावतजबनक बनकायको िभेसाइतट भए सो को बववरण: 

 www.moud.gov.np 

१६. सावतजबनक बनकायल ेप्राप्त गरेको सहायता, ऋण, अनदुान एवं प्राबवबधक सहयोग र सम्झौता सम्िन्त्धी 

बववरण: 

बवश्व िैक ,एबियाली बवकास िैक,जाइका आफद  

१७. सावतजबनक बनकायल ेसचंालन गरेको कायत कायतिम र सो को प्रगबत प्रबतवदेन: 

 अबन्त्तम पृष्ठमा राबिएको 

 

१८.सावतजबनक बनकायल ेवगीकरण तथा सरंक्षण गरेको सचूनाको नामावली र त्यस्तो सचूना सरंक्षण गनत 

तोकीएको समयवबध: 

नभएको 

१९. सावतजबनक बनकायमा परेका सचूना माग सम्िन्त्धी बनवदने र सो उपर सचूना फदएको 

बववरण: 

कुनै पबन सूचना माग नभएको 

 

२०. सावतजबनक बनकाएका सचूनाहरु अन्त्यर प्रकािन भएका वा हुन ेभएको भए सो को 

बववरण: 

 www.dudbc.gov.np  www.kvda.gov.np   www.bagmati.gov.np

http://www.dudbc.gov.np/


  

नेऩार सयकाय   

सहयी ववकास भन्त्रारम   

        

२०७४ चैर भवहनाको प्रगनत   

(यकभ रु. हजायभा)   

नस. 
नॊ 

फ.उ.शी.नॊ. कामाारम  वावषाक 
रक्ष्म 

चैर 

भवहनासम्भको 
खचा 

खचा 
प्रनतशत 

 हारसम्भको उऩरब्धी बौनतक 

प्रगनत 

१ ३४७०१९ शहयी ववकास तथा 
बवन ननभााण ववबाग 

94658 50341 53.18%     

२ ३४७०२० शहयी ववकास तथा 
बवन ननभााण नडनबजन 
कामाारमहरु 

1496467 206847 13.82% सयकायी बवनहरुको भभातको कामा बैयहेको। 

 

  

३ ३४७०२१ ववशेष बवन ननभााण 
सम्बाय नडनबजन  

227123 134319 59.14% याज्मका ववन्शष्ट व्मन्िहरुको कामाारम/आवास ननभााण/भभात एवॊ सयकायी बवन 
ननभााण तथा भभात कामाहरु बैयहेको। 

  



  

४ 347180 आवास व्मवस्था 
कामािभ 

2445573 1456415 59.55%  • गत ववगत आ.व. को िभागत २१३44 आवास इकाई भध्मे 3997 आवास इकाई 
ननभााण सम्ऩन्न, 2628 आवास इकाईको छाना तथा झ्मार ढोकाको कामा सम्ऩन्न, 3658 

आवास इकाईको गायोको कामा सम्ऩन्न, 2998 आवास इकाईको नड.वऩ.नस रेबरसभभ 
कामा सम्ऩन्न, 1969 आवास इकाइको जग खन्ने कामा सम्ऩन्न,  1956 आवास इकाई 
आवास ननभााणको रानग सम्झौता बए ववनबन्न कायणरे ननभााण कामा नबएको, २००० 
आवास इकाई राबग्राही छनौट बएको, 731 आवास इकाईको सवे कामा सम्ऩन्न 
बएको, 1887 आवास इकाईको सवे कामा बइयहेको छ ।  

• नमाॉ २५७७५ आवास इकाई कार्य्ाकभ सॊचारन ७४ वटा न्जडरा भध्मे हनुे 5६ 

न्जडराहरुको न्जडरा जनता आवास सभन्त्वम सनभनतको फैठकफाट कामािभ राग ुहनुे 
गा.ऩा/न.ऩा. छनौट बएको,  25 आवास इकाईको छाना तथा झ्मार ढोकाको कामा 
सम्ऩन्न, 129 आवास इकाईको गायोको कामा सम्ऩन्न, 493 आवास इकाईको नड.वऩ.नस 
रेबरसभभ कामा सम्ऩन्न, 1257 आवास इकाइको जग खन्ने कामा सरुु बएको, 3210 

आवास इकाइ ननभााण गनाको रानग राबग्राही छनौट बएको, 1650 आवास इकाइको 
सवे कामा सम्ऩन्न बएको, 8725 आवास इकाइको सवे कामा बइयहेको, 2925 आवास 
इकाइ ननभााणको गाउॉऩानरका/नगयऩानरका छनौट बएको अन्त्म आवास इकाईको 
न्ज.स.स सनभनतको फैठक फस्न फाॉकी  

  

५ ३४७१८२ एकीकृत कामाभूरक 
मोजना 

269543 10481 3.89% ९० वटा नगयऩानरका को Integrated Development Plan को ५ वटा प्माकेजहरुको 
प्रस्ताव स्वीकृनतको आशमऩर जायी बएको । 

अन्त्म ९५ वटा नगयऩानरकाहरुको IDP को ७ वटा प्माकेजहरुको प्राववनधक 
प्रस्तावको भडुमाॊकन बैयहेको  

  

६ ३४७१८३ ववशेष बौनतक तथा 
ऩवुााधाय ऺेर ववकास 
आमोजना 

7553 3497 46.30%     



  

७ ३४७१८६ सघन शहयी ववकास 
आमोजना 

11015390 3322386 30.16% सघन सहयी ववकास कामािभ अन्त्तगात तयाई भधेशका सदयभकुाभका १८ नऩाहरुभा  
शहयी ऩूवााधाय ववकास गना ववनबन्न प्माकेजभा कामािभहरु सञ्चारनभा यहेको 
 १) रागत अनभुान स्वीकृत बएको 
 – यकभ रु ३३ अवा ८५ कयोड 

 - प्माकेज सॊतमा ५९  

२) खरयद सॊझौता बएको 
 – यकभ रु १९ अवा (भ्माट य कन्न्त्टन्त्जेनसी फाहेक) 

 - प्माकेज सॊतमा ५३ 

३) रागत अनभुान ऩेश बएको 
 - यकभ रु १ अवा ७५ कयोड 

 - प्माकेज सॊतमा ५ 

  

८ ३४७१८७ भझौरा शहय एकीकृत 
शहयी वातावयणीम 
सधुाय आमोजना 

1936449 1685272 87.03% ववयाटनगय –  ४४ वक.भी. ढर भध्मे ४१ वक.भी. ४५ वक.भी. सडक भध्मे ४० 
वक.भी. सडक सधुाय कामा सम्ऩन्न। 

ववयगन्त्ज– ४६ वक.भी. डे्रन भध्मे ४२ वक.भी. सम्ऩन्न, ११ वक.भी. सडक भध्मे ८ 

वक.भी. सडक सधुाय सम्ऩन्न ।   

फटुवर – वटुवर नगयऩानरकाभा खानेऩानी प्रणारी ववस्ताय कामाको ६ वटा भध्मे ५ 

वटा Tube Well ननभााण कामा सम्ऩन्न । 

काभ्र ेउऩत्मका खानेऩानी – २४०.६५ वक.भी. Pipe Laying कामा सम्ऩन्न । 
१३३.७४ वक.भी. pipe Line aginst leakage tested(ऩवहरे टेष्ट गरयएको जम्भा 
१६४.५४ वक.भी. भध्मे ३०.८० वक.भी. ऩनु चेक गना रानगएको) 

  

९ ३४७१९० बवन ननभााण सॊवहता, 
सयकायी बवन ननभााण 

1617054 481905 29.80% ववनबन्न न्जडराभा ३६ वटा सयकायी बवनहरु ननभााण बैयहेको । 

ववनबन्न न्जडराभा १० वटा सबाहरहरु ननभााण बैयहेको ।  

३ वटा सबाहरको फोरऩर स्वीकृत बै ननभााणको चयणभा (गोयखा, दभौरी, भौराऩयु) 

 थऩ २० वटा सबाहर नडजाइनको चयणभा यहेको  
काठभाण्डौ फफयभहरभा फहतुडरे प्रशासननक प्राजाको नडजाइन तमाय गना 

  



  

ऩयाभशादातारे ड्राफ्ट रयऩोटा ऩेश बएको । 

१० ३४७१९१ ववयाटनगय चिऩथ 
ववकास आमोजना 

78589 0 0.00%     

११ ३४७१९२ नभूना एकीकृत वस्ती 
ववकास कामािभ 
(तयाई-भधेश-ऩहाड-
वहभार) 

457155 132220 28.92% नमाॉ नगयऩानरका, नगय ऩानरका नबएका न्जडरा सदयभूकाभहरु, एकीकृत वस्ती 
ववकास य घनावस्ती ववकासको ऩवुााधाय ववकासका िभागत कामाकभहरु सचुारु यहेको  

  

१२ ३४७१९७ गणतन्त्र स्तम्ब तथा 
गणतन्त्र स्भायक 

55300 1052 1.90% गणतन्त्र स्भायक 

गणतन्त्र स्भायको ननभााण कामा सम्ऩन्न।पेन्न्त्सि कामाको काभ बै यहेको । 

गणतन्त्र स्तम्ब 

नडजाइन सम्ऩन्न ।Replica  ननभााण बएको । 

नसढी ॊ ननभााण कामा हार योक्का यहेको (नर.वव.फाट कामा नगयाउन बनन ऩर प्राप्त 
बएको) 

फहवुवषाम खरयद गरुुमोजना स्वीकृत हनु नसकेको । 

  



  

१३ ३४७३०९ नेऩार बायत नसभा 
एवककृत जाचॊ चौकी 
ववकास आमोजना 

87575 4521 5.16% भोयङ – ववयाटनगय -   

जग्गाको भआुव्जा ववतयण सम्फन्त्धभा जग्गा धनीफाट ननवेदन प्राप्त बई भआुव्जा 
ववतयण कामा बै यहेको । 

िभागत कामािभ सॊचारन बै यहेको तथा नमाॉ कामािभको रागत अनभुान तमाय 
बई ननभााण कामा बै यहेको । 

ऩसाा - ववयगन्त्ज  

बायत सयकायफाट मही नभनत २५ भाचा २०१८ भा नेऩार सयकायराई हस्तान्त्तयण 

बएको  य सोही नभनतभा सोको सॊचारन तथा व्मवस्थाऩनको रानग नेऩार इन्त्टय भोडेर 

मातामात ववकास  सनभनतराई हस्तान्त्तयण गरयएको । 

 िभागत कामािभ अन्त्तगात डमाण्ड स्केवऩिको कामा बै यहेको य प्रान्त्टेसनको रानग 
न्जडरा वन कामाारमराई सम्ऩूणा यकभ उऩरव्ध गयाइसकेको   
रुऩन्त्देही  - बैयहवा  
एकीकृत जाॉच चौकी जोडनेफाटो स्तयोन्नती कामा अन्न्त्तभ चयणभा यहेको य जग्गा 
सॊयऺणको कामा सम्ऩन्न । 

फाॉके - नेऩारगन्त्ज     

ववकास ननभााण कामाको र.ई. तमाय बई ननभााण कामा  बई यहेको ।जग्गाको भआुव्जा 
ववतयण सम्फन्त्धभा हारसम्भ जग्गा धनीफाट कुनै ऩनन ननवेदन प्राप्त नबएको । 

  

१४ ३४७३१६ शहयी साशकीम ऺभता 
तथा ववकास कामािभ 

199589 12039 6.03% ऩवहरो पेजको कामा सम्ऩन्न बई आमोजना सवकएको। 

दोश्रो पेजको आमोजनाको तमायीको रुऩभा १६ वटा न.ऩा. (ववतााभोड, दभक, 

उराावायी, कोशी हयैचा, धनषुाधाभ, याजववयाज, गौय, नरमगुा, न्जयी याभग्राभ नतरोिभा, 
ऩोखया ऩतुनरफजाय व्मास य शकुरागण्डकी) को आमोजनाहरुको सम्बाव्मता अध्ममन 
गरय DPR  तमाय गना ४ वटा ऩयाभशादाताहरु सॉग सम्झौता बई कामा अगाडी फढेको। 

४ वटै ऩयाभशादाताहरुफाट पाइनर इन्त्सेप्सन रयऩोटा ऩेश बै  review को िभभा 
यहेको  
ऩवहरो पेजको ५ वटा नगयऩानरकाहरुको आमोजनाहरुको सम्बाव्मता अध्ममन गरय 
DPR  तमाय गना ऩयाभशादाता छनौटको रानग कामा अगाडी फढेको। 

  



  

१५ ३४७३२० एवककृत शहयी ववकास 
आमोजना (IUDP) 

1155149 365395 31.63% धयान - खानेऩानी प्रणारी ननभााण , सधुाय तथा ववस्ताय कामा अन्त्तगात 4००.०० 
वक.नभ. Pipe laying को कामा सम्ऩन्न।ऩन्त्चकन्त्मा को OHT  ननभााणभा अवयोध । 

जनकऩयु - सतही ढर ननभााण /सधुाय  अन्त्तगात १५ वक.नभ. RCC Pipe Laying कामा 
सम्ऩन्न।४.० वक नभ सडक सववेस तमाय य १.६४ वक.भी. एसपाडट बएको । 
४०५ Nos. Manhole ननभााण कामा सम्ऩन्न बएको।डमाण्डपीर साईटका रानग गठुी 
सॊस्थानसॊग रीज सम्झौता बएको 
नसर्द्ाथानगय - सतही ढर ननभााण कामा अन्त्तगात ४3.७१ वक.नभ. ननभााण कामा 
सम्ऩन्न।सडक ननभााण तथा सधुाय कामा अन्त्तगात ११.२ वक.नभ. ननभााण कामा 
सम्ऩन्न। 

नेऩारगन्त्ज - सतही ढर ननभााण तथा सधुाय कामा अन्त्तगात ५९.906 वक.नभ. कामा 
सम्ऩन्न। सडक ननभााण तथा सधुाय कामा  अन्त्तगात 8 वक.नभ. ननभााण कामा सम्ऩन्न। 

नेऩारगन्त्ज, नसर्द्ाथानगय य जनकऩयुको पोहयभैरा व्मवस्थाऩन कामा भध्मे नेऩारगन्त्ज 
य ववयगन्त्जभा भार कामा बइयहेको । 

  

१६ ३४७३२१ ववऩद व्मवस्थाऩन तथा 
प्राकृनतक प्रकोऩ 
ऩनुस्थाऩना कामािभ 

5000 0 0.00%     

१७ ३४७३५८ नमाॉ शहय आमोजना 2115747 431298 20.39% तयाई भधेश य हरुाकी याज भागाका अवन्स्थत १५ फटा फस्तीराई नमाॉ शहयको 
रुऩभा ववकाश गने ऩयाभशादाताहरूसॉग २०७५ फैशाख ४ गते सम्झौता बएको ।  

– भौराऩयुभा ८ वटा य कटहयीमा नमाॉ सहयभा ४ वटा बौनतक ऩूवााधाय ननभााणको 
कामा शरुू बएको । 

– कटहरयमाभा फसऩाका  ननभााणको रानग जग्गा खरयदकोकामा अगानड फढेको ।   

भध्म ऩहानड रोकभागा अवन्स्थत १० नमाॉ सहयहरुको ऩूवााधाय ननभााणको कामा चार ु

यहेको ।  

– नमाॉ सहय आमोजना बेयीगॊगा य नबॊग्रीको IDP फाट उडरेख बएको आमोजनाहरुको 
रागत अनभुान स्वीकृत बै खरयद प्रविमाभा यहेको ।   

– डमु्र–ेबन्त्साय नमाॉ सहयको एवककृत सयकायी बवनको ननभााण कामा चार ुयहेको ।  

– अनगुभन तथा भूडमाॊकनको रानग PMIS Software तमाय बई ऩरयऺण बएको । 

  



  

१८ ३४७३६१ ऺेनरम सहयी ववकास 
कामािभ 

4478336 2717206 60.67% नसर्द्ाथानगय, ववयाटनगयभा - ननभााण व्मवसामीसॉग सम्झौता बई ननभााण कामा बै यहेको 
ववयगन्त्जभा प्राववनधक प्रस्ताव दात ृननकामको सहभनतका रानग ऩेश गरयएको 
नेऩारगन्त्जभा फोरऩर आनथाक प्रस्ताव सहभनतको प्रकृमाभा 
ऩयाभशा तपा  प्रदेश नॊ ७ का ४ नगयऩानरकाहरुको नडजाइन तथा सऩुरयवेऺणका 
रानग ऩयाभशादाता सॉग सम्झौता बई सवेऺण कामा बै यहेको । 

प्रदेश नॊ ७ का ४ नगयऩानरकाहरुका सॊस्थागत ववकास ऩयाभशादाता ननमनु्िको रानग 

प्राववनधक प्रस्ताव सहभनतका रानग दात ृननकामभा ऩेश बएको  

  

१९ ३४७१७२ अनधकाय सम्ऩन्न 
फाग्भती सभ्मता 
एवककृत ववकास 
सनभनत 

1702055 348746 20.49% १. ढर ननभााण कामा १७०० नभ  

२. सडक ननभााण कामा ८०० नभ  

३. नदी ननमन्त्रण कामा ७०० नभ 

84.00% 

२० ३४७०२२ काठभाडौँ उऩत्मका 
ववकास प्रानधकयण    

८३८२१६ ####### 59.47%  - ननदेन्शत जग्गा ववकास कामािभ अन्त्तगात प्रस्ताववत फाटो खोडने तथा ग्राबेर गने 
कामा ७.६ वक.नभ. सम्ऩन्न। 

 - सहयी सडक ववस्ताय कामािभ अन्त्तगात  काठभाडौ उऩत्मकाको ववनबन्न बागभा सडक 
चौडा गने तथा सधुाय गने कामा १९.35 वक.नभ. सम्ऩन्न 

 - ववऩद व्मवस्थाऩन तथा वातावयण सॊयऺणको रानग सहयी ऺेरभा सावजननक 
जग्गाभा ऩाका  ननभााण ४ स्थानभा सम्ऩन्न 

67.58% 

२१ ३४७१८९ नसॊहदयफाय सन्चवारम 
ऩनु ननभााण सनभनत 

154390 77095 49.94%  - सॊसद बवनको तडरा थऩको कामा सम्ऩन्न 

 -सहयी ववकास भन्त्रारम प्र.भ. कामाारम, ऩययाष्ड भन्त्रारम रगामत बवनहरूभा 
भभातको काभ बएको  

82.00% 

२२ ३४७३५५ वागभती ववष्णभुती 
(कोरयडोय) सॊयऺण 
आमोजना-सॊमिु याष्ड 
सॊघ ऩाका  ववकास 
सनभनत 

59640 १९०४० 31.92% चार ुआ.व.को दोस्रो चौभानसक अन्त्तगात शौचारम, ऩावका ङ , येनरङ, वाकवे, 

डमाण्डस्केवऩॊि साथै ब्मवुटवपकेसन अन्त्तगातका कामाहरु नभती २०७४/११/२७ भा 
करयव २ कयोड ३० राख को e-GP प्रविमाफाट खरयद कामा आव्हान बैसकेको । 

  



  

२३ 347360 गरयफी रन्ऺत सहयी 
ऩनुउात्थान कामािभ 

१५८१५० ८६५१४.९ 54.70%   85.00% 

२४ 347308 धोववखोरा कोरयडोय 
सधुाय आमोजना 

450000 442221 98.27%  -खोराभा टेवा ऩखाार रागाउने कामा ४ वक.नभ. भध्मे ३.35 वक.नभ.सम्ऩन्न 

 -ट्रमाक खोडने कामा ४ वक.नभ. भध्मे २.८5 वक.नभ.सम्ऩन्न 

 -कारो ऩरे गने कामा ९ वक.नभ. भध्मे ४.७ वक.नभ.सम्ऩन्न 

  

 


