
  

नेपाल सरकार 
 

सहर  वकास म ऽालय 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

सचूनाको हकस ब धी ऐन, २०६४ को दफा ५  (३)र 
िनयमावलीको िनयम ३ बमो जम सावजिनक 

ग रएको ववरण 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
सचूना सावजिनक गन िनकायको नाम : सहर  वकास म ऽालय 
 
 
 
 
  
 
 



  

नपेाल सरकार  
सहरी िबकास मन् ालय  

२०७३  काितक दिेख २०७३ पसुसम्मको मैािसक अ ावधि◌क सूचना 
 

अ ािवधक गरी कािशत सचूनाको िववरणको सचूी कैिफयत 
(१)मन् ालयको स्वरुप र कित   

(२) मन् ालयको काम, कतर्  र अिधकार  

(३) मन् ालयका कमर्चारीहरु (संख्या, नाम र कायर्िववरण) तथा सङ्गठन संरचना  

(४)  मन् ालयबाट दान गिरने सेवा   

(५) सेवा दान गन िनकायको शाखा र िजम्मेवार अिधकारीः  

(६) सेवा ा  गनर् ला े दस्तुर र अविधः  

(७) िनणार्य गन ि या र अिधकारीः  

(८) िनणर्य गन उजुरी सु े अिधकारीः  

(९) क. यस अविधमा सम्पादन गरेको कामको िववरणः  

(९)  ख.यस अिबधको गित  

(१०)  सूचना अिधकारी र मुखको नाम र पद िनकाय मुख  :दीपेन् नाथ शमार्   नेपाल 

सरकारको सचि◌व सूचना अधि◌कारी  :सुमन सािलके,  िसिनयर िडिभजनल ईिन्जनि◌यर 
 

(११) ऐन िनयम र  िविनयम वा िनदिशकाको सूची  

(१२)  आम्दानी खचर् तथा आिथक कारोवार सम्बन्धी अ ाविधक िववरण  

(१३) तोिकए बमोिजमका अन्य िववरण  

(१४)  अिघल्लो आिथक वषर्मा सावर्जिनक िनकायले कुनै कायर् म वा आयोजना संचालन गरेको 

भए सो को िववरण 
 

(१५)सावर्जिनक िनकाएको बेभसाइट भए सो को िववरण www.moud.gov.np  

(१६)  सावर्जिनक िनकाएले ा  गरेको बैदिशक सहायता ऋण, अनुदान एंव ािविधक सहयोग 

र सम्झौता सम्बन्धी िववरण  
 

(१७)  सावर्जिनक िनकाएले संचालन गरेको कायर् म र सो को गित ितवेदन  

(१८)  सावर्जिनक िनकाएले विगकरण तथा संरक्षण गरेके सूचनाको नामावली र त्यस्ते सूचना 

संरक्षण गनर् तोिकएको समयाविध 
 

(१९)  सावर्जिनक िनकाएमा परेका सूचना माग सम्बन्धी िनवेदन र सो उपर सूचना िदएको 

िववरण 
 

(२०) सावर्जिनक िनकाएका सूचनाहरु अन्य  काशन भएका वा हुने भएको भए सो को िववरण  

 

 



  

 
१. िनकायको स्वरुप र कृित 

यो मन् ालय किन् य तहको नीित िनमार्ण गन िनकाय हो ।नेपाल सरकारको िमति◌ २०६९ /०२/को ०५ 
िनर्णयअनुसार सहरी िवकास मन् ालयको गठन भएको हो । नेपाल सरकार (मं.प.) को िमित २०७२।०९।०९ को 
िनणर्यानुसार पुनर्गठन पिछ यस मन् ालयले हाल सहरी वि◌कास, आवास, भवन िनमार्ण सम्बन्धी कायर्हरु 
सुनि◌यजि◌त र ब्यिवस्थत गन िजम्मेवारी रहकेो छ ।  

 
२. मन् ालयको काम¸ कतर्  र अिधकार 

नेपाल सरकार (मं.प.) को िमित २०७२।०९।०९ को िनणर्यानुसार पुनर्गठन भएको सहरी िवकास मन् ालयलाई नेपाल 
सरकार (कायर् िवभाजन) िनयमावली, २०७२ बमोिजमको म संख्या २७ मा दहेायको कायर्क्षे  तोिकएको छ । 
१. सहरी िवकास र सहरी पूवार्धारको िवकास सम्बन्धी नीित, योजना तथा कायर् मको तजुर्मा, कायार्न्वयन, अनुगमन, 

िनयमन र मूल्याङ्कन; 
२. नगरपािलका तथा नगरोन्मुख स्थानहरूको भौितक योजना तथा कायर् मको कायार्न्वयन, समन्वय, अनुगमन र 

मूल्याङ्कन; 
३. सरकारी भवनको िनमार्ण,ममर्त सम्भार¸रेखदखे र सुरक्षा; 
४. भवनतथा अन्य िनमार्ण साम ीको िविध, अनुसन्धान तथा िवकास सम्बन्धी संिहता र मापदण्डको तयारी तथा 

कायार्न्वयन; 
५. सहरीकरण,  सह रीभू-उपयोगर सहरी िवकास सम्बन्धी नीित, योजना तथा कायर् मको तजुर्मा र कायार्न्वयन; 
६. बसोवास र बस्ती िवकास; 
७. अ विस्थत बसोबासको वस्थापन, सहरी िवप  वगर् तथा सहरी आवास िवहीनको आवास वस्थापन; 
८. केन् ीय सिचवालयकोभवन वस्थापन; 
९. मिन् पिरषद्का सदस्य, संवैधािनक अङ्गका मुख आिदको आवास वस्था; 
१०. नगर िवकास सिमित र आवास तथा सहरी िवकाससम्बन्धी संस्थाको रेखदखे; 
११. आवास िनमार्ण सम्बन्धी गैरसरकारी क्षे का संस्थाको व र्न तथा िवकास; 
१२. आवास तथा सहरी िवकास सम्बन्धी अन्तरार्ि य वा क्षे ीय सङ्घ संस्थासँग सम्पकर्  र सहयोग; 
१३. रणन◌ीितक सडक बाहकेका सहरी सडक; 
१४. िविश  सहरीसंरचनाको िडजाइन र िनमार्ण; 
१५. काठमाड  उपत्यका िवकास ािधकरण; 
१६. नगर िवकास िशक्षणकेन् ; 
१७. िसहदरबार िवकास सिमित; 
१८. अन्तरार्ि य सम्मेलन केन्  िवकास सिमित; 
१९. अिधकार सम्प  वाग्मती सभ्यता एकीकृत सिमित; 
२०. ामीण आवास कम्पनी िलिमटेड; 
२१. नेपाल इिन्जिनयिरङ सेवा, िसिभल इिन्जिनयिरङ समूहको िबिल्डङ्ग एण्ड आ कटेक्ट उपसमूहको स ालन : 

  



  

३. िनकायमा रहने कमर्चारी सखं्या र कायर् िववरण: 
;x/L ljsf; dGqfnosf] :yfoL b/aGbL ljj/0f tyf sfo{/t sd{rf/Lx? 

zfvf÷sfo{sIf kb ;]jf ;d"x gfd km]g g+= ;Dks{ g+= 
dfggLo dGqL       df= >L ch'{g g/l;+x 

s]=;L 
$@)))#$   

df=dGqLsf] lglh 
;lrjfno 

pk;lrj     >L dfwj k|;fb zdf{ $@)))#% (*$!$%$%^@
zfvf 
clws[t 

    >L wgaxfb'/ vqL $@)))#$   

gfoa ;'Aaf           
sDKo'6/ 
ck/]6/ 

ljljw   >L lg/h e'iffn   (*%!!&%!!% 

xn'sf ;jf/L 
rfns 

          

sfof{no 
;xof]uL 

    >L s]zj sfsL{ -sfh_   (&$!))(#)# 

sfof{no 
;xof]uL 

    >L /lGhtf >]i7 -s/f/_   (*)#())*&!

df=/fHodGqL       df=>L dL7" dNn $@!!&(@   
zfvf 
clws[t 

g]kfn 
k|zf;g 

;fdfGo 
k|zf;g 

gf/fo0f k|;fb kf]v|]n     

gfoa ;'Aaf g]kfn 
k|zf;g 

;fdfGo 
k|zf;g 

>L dlg s'df/ tfdfË $@!!&(@ (*%!!%&!%@ 

sfof{no 
;xof]uL 

    >L zf]ef cof{n   (*@##$!^(* 

            
;lrj ;lrj g]kfn 

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

;lrjsf] ;lrjfno zfvf 
clws[t 

    >L s[i0f k|;fb kf}8]n  
-sfh_ 

 $@!!^&# (*%!!$!%## 

nfO{a|]l/og lzIff   >L ;'jf; rf}w/L   (*$!^^(%&! 
xn'sf ;jf/L 
rfns 

    >L ;xb]j nfld5fg]  
-s/f/_ 

  (*$(##$@*! 

sfof{no 
;xof]uL 

    >L k'is/ v8\sf -s/f/_   (*$$)!#@$#

sfof{no 
;xof]uL 

    >L l/tf rf}w/L -s/f/_   (*^^*@$(#% 

k|zf;g dxfzfvf ;x;lrj g]kfn 
k|zf;g 

;fdfGo 
k|zf;g 

>L hubLz /]UdL  $@!!%^) (*%!!@@!@$ 

sDKo'6/ 
ck/]6/ 

ljljw   >L /fh]Gb| dxh{g  
-s/f/_ 

  (*$!^)&^*% 

vl/bf/ g]kfn 
k|zf;g 

;fdfGo 
k|zf;g 

>L ljlgtf 1jfnL   (*$(&##*(^ 

xn'sf ;jf/L 
rfns 

    >L ;/f]h >]i7 -s/f/_   (*$(&**&(^

sfof{no 
;xof]uL 

    >L /f]hL nf]]xgL -s/f/_   (*$#%)@^&* 

sd{rf/L k|zf;g zfvf pk;lrj g]kfn 
k|zf;g 

;fdfGo 
k|zf;g 

>L s[i0f k|;fb kGyL  
$@!!**# 

(*$!%@^^^& 

zfvf 
clws[t 

g]kfn 
k|zf;g 

;fdfGo 
k|zf;g 

>L zflns/fd km'ofn  $@!!*&^ (*$!*@&&*# 

zfvf 
clws[t 

g]kfn 
k|zf;g 

;fdfGo 
k|zf;g 

>L lji0f' >]i7    (*$!@&)@($

gfoa ;'Aaf g]kfn 
k|zf;g 

;fdfGo 
k|zf;g 

>L OlGb/f hf]zL   (*$@*@^@%)

gfoa ;'Aaf g]kfn 
k|zf;g 

;fdfGo 
k|zf;g 

>L lul//fh sf]O/fnf   (*%!!*&@@^ 

sDKo'6/ 
ck/]6/ 

ljljw   >L ;lGbk cof{n   (*$!&@!#^& 



  

sDKo'6/ 
ck/]6/ 

ljljw   >L l;h{gf nfdL5fg]   (*%!@!%@(% 

sDKo'6/ 
ck/]6/ 

ljljw   >L k"hf{ zdf{  (*$!&!@(## 

xn'sf ;jf/L 
rfns 

    >L e/t yfkf     

xn'sf ;jf/L 
rfns 

    >L k|bLk s'df/ lu/L  
-s/f/_ 

  (*$(#$#(@# 

sfof{no 
;xof]uL 

    >L ;':df ;'j]bL -sfh_   (*$#@&$$(#

sfof{no 
;xof]uL 

    >L lbks sfsL{ -s/f/_   (*^)(@!&&^ 

sfof{no 
;xof]uL 

    >L x]ds'df/L lu/L  
-s/f/_ 

  (*$!*!^*!! 

sfof{no 
;xof]uL 

    >L ho axfb'/ e08f/L  
-s/f/_ 

  (*$#))@%$$

cfGtl/s Joj:yfkg 
tyf ;'zf;g k|j4{g 

zfvf 

pk;lrj g]kfn 
k|zf;g 

;fdfGo 
k|zf;g 

hgs /fh /]UdL $@))))$ (*%&^%)%%% 

zfvf 
clws[t 

g]kfn 
k|zf;g 

;fdfGo 
k|zf;g 

>L dlGb/f kf]v|]n sfˆn]  
$@))#(* 

(*)*)!*#&(

zfvf 
clws[t 

g]kfn 
k|zf;g 

;fdfGo 
k|zf;g 

      

gfoa ;'Aaf g]kfn 
k|zf;g 

;fdfGo 
k|zf;g 

>L hfgsL sfˆn] $@))#(! (*%!@@!*%^ 

gfoa ;'Aaf g]kfn 
k|zf;g 

;fdfGo 
k|zf;g 

>L dl0f/fd /fO{ $@))#(* (*$(#)^&$@

sDKo'6/ 
ck/]6/ 

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

sDKo'6/ 
ck/]6/ 

ljljw   >L ;'idf s'df/L rf}w/L   (*^@(^$((& 

xn'sf ;jf/L 
rfns 

    >L g]]d axfb'/ tfdfË     

sfof{no 
;xof]uL 

    >L em/gf ls/fFtL  
-s/f/_ 

  (*$(**^^&@

cfly{s k|zf;g zfvf pk;lrj n]vf    >L g]q k|;fb ;'j]bL   
$@!!*%& 

(*$!$@**#^

n]]vf clws[t n]vf    >L lg/fhg pkfWofo  
$@))%#% 

(*%!!^#@^$ 

n]vfkfn n]vf    >L s]zj s'df/ l3ld/]  
$@))@^@ 

(*%!!@%!## 

n]vfkfn  
-a]?h'_ 

n]vf    >L ch'{g axfb'/ yfkf  
-s/f/_ 

    

sDKo'6/ 
ck/]6/ 

ljljw   >L ;lGhj l;+v8f   (*$!$!!!%^ 

xn'sf ;jf/L 
rfns 

    >L dgf]h s'df/ /fO{  
-s/f/_ 

  (*!**^!%%@ 

sfof{no 
;xof]uL 

    >L ch'{g axfb'/ yfkf      

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

pk;lrj Gofo sfg"g >L k'is/ /fh g]kfn $@!!*&* (*%!)&##*# 
sfg"g 
clws[t 

Gofo sfg"g       

sDKo'6/ 
ck/]6/ 

    >L k'hf pkfWofo  
-s/f/_ 

  (*$*$##^^^!

xn'sf ;jf/L 
rfns 

    >L wg/fh vltj8f  
-s/f/_ 

  (*$#@*(#(( 

sfof{no 
;xof]uL 

    >L nfn axfb'/ vqL  
-s/f/_ 

  (*$(!$*&*(

;x;lrj g]kfn 
O{lGhlgol/Ë

 l;len÷
lj=P=cf=

>L dl0f/fd u]nfn  
$@))#(# 

  



  

of]hgf cg'udg tyf 
j}b]lzs ;xof]u 
;dGjo dxfzfvf 

gfoa ;'Aaf g]kfn 
k|zf;g 

;fdfGo 
k|zf;g 

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

xn'sf ;jf/L 
rfns 

    >L /fds'df/ >]i7 
-s/f/_ 

  (*$!^*))@)

sfof{no 
;xof]uL 

          

of]hgf zfvf O{lGhlgo/ g]kfn 
O{lGhlgol/Ë

 l;len÷
lj=P=cf=

>L /ljg a:g]t   (*$(#*&#^% 

sDKo'6/ 
ck/]6/ 

    >L ;/:jtL e'iffn 
-sfh_ 

  (*$!&^)$!# 

sfof{no 
;xof]uL 

    >L l/t' lu/L -s/f/_    (*!#@&*(!)

cg'udg tyf d"NofÍg 
zfvf 

l;=l8=O{ g]kfn 
O{lGhlgol/Ë

 l;len÷
lj=P=cf=

>L /dfd}of dfgGw/ $@)))&% (*$!%(((&# 

O{lGhlgo/ g]kfn 
O{lGhlgol/Ë

 l;len÷
lj=P=cf=

>L ltldnf ah|frfo{     

O{lGhlgo/ g]kfn 
O{lGhlgol/Ë

 l;len÷
lj=P=cf=

>L rGb|z]v/ dxtf]  
$@)))&% 

(*$!#%%$(&

sDKo'6/ 
ck/]6/ 

    >L t]h /fh e08f/L  
-s/f/_ 

  (*$*&^&%&*

sfof{no 
;xof]uL 

          

j}b]lzs ;xof]u 
;dGjo zfvf 

pk;lrj g]kfn 
k|zf;g 

;fdfGo 
k|zf;g 

      

O{lGhlgo/ g]kfn 
O{lGhlgol/Ë

 l;len÷
lj=P=cf=

      

gfoa ;'Aaf g]kfn 
k|zf;g 

;fdfGo 
k|zf;g 

      

sfof{no 
;xof]uL 

          

;fdflhs ;dGjo 
zfvf 

al/i7 
;dfhzf:qL 

ljljw   >L kf]i6/fh 9'+ufgf  $@!!*!^ (*$!#(&)%! 

zfvf 
clws[t 

g]kfn 
k|zf;g 

;fdfGo 
k|zf;g 

>L zs'Gtnf /fO{  $@!!*!^ (*$($^@^%^ 

gfoa ;'Aaf g]kfn 
k|zf;g 

;fdfGo 
k|zf;g 

>L d':tfs vfg   (*$(!%!^&$ 

sfof{no 
;xof]uL 

    >L s~rg s'df/L ;/bf/ 
-s/f/_ 

 (*!$#^@*&@ 

;x/L ljsf; tyf 
ef}lts of]hgf 

dxfzfvf 

;x;lrj g]kfn 
O{lGhlgol/Ë

 l;len÷
lj=P=cf=

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

sDKo'6/ 
ck/]6/ 

    >L b'uf{ k|;fb vgfn  
-sfh_ 

  (*$!))!^!* 

xn'sf ;jf/L 
rfns 

    >L ;xb]j s]=;L= -sfh_   (*$(!)$&@^

sfof{no 
;xof]uL 

    >L ;l/tf e]n]  
-sfh_ 

  (*$!&@%*^$

ef}lts of]hgf tyf 
zx/L k"jf{wf/ zfvf 

            
            

gu/ ljsf; ;ldlt 
tyf ;fgf zx/ zfvf 

l;=l8=O{ g]kfn 
O{lGhlgol/Ë

 l;len÷
lj=P=cf=

>L /ldtf >]i7   (*$!@($&$@

zfvf 
clws[t 

g]kfn 
k|zf;g 

;fdfGo 
k|zf;g 

      

O{lGhlgo/ g]kfn 
O{lGhlgol/Ë

 l;len÷
lj=P=cf=

>L k|lj0f >]i7   (*$#!&*$$)

xn'sf ;jf/L 
rfns 

    >L s'df/ k|;fb b+ufn   (*%!)^#(^( 

sfof{no 
;xof]uL 

    >L dlGb/f b]jL clwsf/L   
-s/f/_ 

  (*$(*^$^@(

;x/L ;8s zfvf             



  

O{lGhlgo/ g]kfn 
O{lGhlgol/Ë

 l;len÷
lj=P=cf=
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sDKo'6/ 
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lj=P=cf=
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lj=P=cf=
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ljkb\ Joj:yfkg tyf 
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O{lGhlgol/Ë
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 l;len÷
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;fdfGo 
k|zf;g 
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dGqfnosf] b/jGbL 
 

l; 
g+= 

kbsf] gfd >]0fL ;]jf ;d"x pk ;d"x b/jGbL s}lkmot 

!  ;lrj  ljlzi6  OlGhlgol/Ë    !   

@  ;x ;lrj  /f=k|=k|=  k|zf;g    !   

#  ;x ;lrj -k|f=_  /f=k|=k|=  OlGhlgol/Ë  l;len  lj= P08 cf/  #   

$  pk ;lrj,  /f=k|=l4=  k|zf;g  ;f=k|=  –  $   

%  pk ;lrj  /f=k|=l4=  k|zf;g  n]vf  –  !   

^  pk ;lrj,  /f=k|=lå=  Gofo  sfg"g   !   

& l;=l8=O{  /f=k|=l4=  OlGhlgol/Ë  l;len  lj= P08 cf/  *   

*  a= ;dfhzf:qL  /f=k|=l4=  k|zf;g  ljljw   !   

(  zfvf clws[t,  /f=k=t[=  k|zf;g  ;f=k|=   *   

!)  n]vf clws[t  /f=k=t[=  k|zf;g  n]vf   !   

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

!@  OlGhlgo/  /f=k=t[=  OlGhlgol/Ë  l;len  lj= P08 cf/  !)   

!#  gfoa ;'Jjf  /f=k=cg+=k|=  k|zf;g  ;f=k|=   !^   

!$  n]vfkfn  /f=k=cg+=k|=  k|zf;g  n]vf   !   

!%  sDKo"6/ ck/]6/  /f=k=cg+= k|  ljljw  ljljw   ^   

!^  k':tsfno ;xfos  /f=k=cg+= k|  lzIff    !   

!& vl/bf/  /f=k=cg+=l4=  k|zf;g  ;f=k|=   !   

!*  6fOlki6  /f=k=cg+=l4=  k|zf;g  ;f=k|=   !   

!(  xn'sf ;jf/L rfns  >]0fL ljlxg     @   

@)  
sfof{no ;xof]uL  

-dfnL,rf}lsbf/ ;d]t_  
>]0fL ljlxg     @   

 hDdf &)  

s=c= &, x=;=rf=* kb / sf=;= !% kb s/f/ ;]jf   



  

४. िनकायबाट दान गिरने सेवा: 
मन् ालयबाट सबसार्धारण िलक्षत त्यक्ष सेवा संचालन नहने,परोक्ष कायहर्रू नेपाल सरकार कायिवभाजन 
िनयमावली बमोिजम यस मन् ालयको कायक्ष मा परेका िबषय र सिम्बन्धत महाशाखा तथा शाखाहरूको काम 
कत र्मा उल्लेिखत कायहर्रू पदछर्न । 

 
महाशाखागत कायर्  िववरण: 

क) शासन महाशाखा: 
१) मन् ालय तथा अन्तगर्तका सबै िनकायहरुमा काम सुचारु रुपल ेसंचालन गनर् संगठनात्मक स्वरुप तथा कायर् 

ि या सम्बन्धी अध्ययन िव ेषण गरी नीितगत रुपमा राय पेश गरी स्वीकृत भई आए बमोिजमको 
वस्था गन। 

२) मन् ालय तथा अन्तगर्तका कायार्लयहरुमा आवश्यक जनशि को वस्था¸दरवन्दी सृजना ,िर  पद पूत  
सम्बन्ध◌ी कायर् गन। 

३) मन् ालयको चिलत ऐन िनयम नीित अध्ययन गरी संशोधन पिरमाजर्न गनुर् पन भएमा राय साथ पेश 
गन। 

४) मन् ालय र अन्तगर्तका िनकायहरुमा कायर्रत कमर्चारीहरुका सम्वन्धमा पेश भएका फाइलहरुमा राय 
सिहत सिचव समक्ष पेश गन र िनणर्यानुसार कायर्हरु सम्पादन गन गर◌ाउने। 

५) मन् ालयको लािग बजेट माग गन, स्वीकृित¸ रकमान्तर¸ ोतान्तर¸ थप वजेट माग¸ अिख्तयारी दान¸ 
केिन् य तथा कायर् संचालनस्तरको लेखा संचालन र लेखा परीक्षणको वस्था गनर् लगाउने। 

६) िविभ  मन् ालय  ,िवभाग तथा कायर्लय हरुबाट मािगएको परामशर्मा राय िदने वा आवश्यकता अनुसार 
राय सिहत पेश गरी िनणर्यानुसार जानकारी िदने वस्था िमलाउने। 

७) मन् ालयलाई आवश्यक बजेट¸ भौितक सामा ी र जनशि को िनयिमत आपूितको वस्था िमलाउने। 

८) महाशाखा बीच समन्वय कायम गन र शाखा महाशाखाबाट भइरहके◌ा कामहरुको समन्वय र सुपरीवेक्षण 
गन /गराउने।  

९) अिधनस्थ कायर्को गती िववरण तयार गराई आवश्यक िनदशन िदने र सिचव समक्ष राय सिहत पेश गन। 

१०) स्वदशेी तथा िबदेशी तािलम¸ छा बृित िवतरण आदीका सम्बन्धमा पेश भएका िवषयहरुमा चिलत ऐन 
िनयम  ,पिरप  र कायम भएको नीत ि◌ बमोिजम गन गराउने। 

११) बेरुजु फ ट सम्बन्धमा रेखदखे गरी आवश्यक िनदशन िदने। 

१२) स्वीकृत भए बमोिजम रकमान्तर खचर्को स्वीकृती  ,ठे ा प ा ¸ सदर¸ बदर तथा िललाम िबि  र िमनाह 
सम्बन्धी कायर्हरु गन । 

१३) मन् ालयको िजन्सी वस्थापन सम्बन्धी कायर् गन । 

१४) स्टोर िनरीक्षण गराउने र ा  ितवेदन अनुरुप आवश्यक कारवाही गराउने। 

१५) आफ्नो महाशाखा अन्तगर्तका िवषयमा मिन् पिरषद् मा पेश हुने स्तावको मस्यौदा तयार गरी पेश गन । 

१६) भौितक सामा ी  ,भवन ,सवारी साधन आदीको संरक्षण ,ममर्त संभार ,आदी िवषयमा रेखदखे िनयन् ण र 
समन्वय गन । 

१७) अिधनस्थ कमर्चारीको काममा मागर्दशर्क भुिमका िनवार्ह गरी कमर्चािरहरुको सुपरीवेक्षण र आवश्यकता 
अनुसार िनदशन र िनयन् ण समेत गन । 

(अ) कमर्चारी शासन शाखा: 

१) मन् ालय वा अन्तगर्तका कायर्लयहरुको आवश्यक जनशि को संख्या िनधार्रण गरी नपुग भएमा कृया 
पूरा गरी िनणर्य बमोिजम सम्बिन्धत िनकायहरुमा सहमितको लािग लेिख पठाउने। 

२) नेपाल सरकारको िनणर्य बमोिजम स्वीकृत दरबन्दीहरु िनजामती िकतावखानामा दतार् गराउने। 



  

३) मन् ालय र अन्तगर्तका कायार्लयहरुमा िर  रहके◌ा पद पूितको लािग सम्बिन्धत िनकायमा माग गन र 
पद पूितको लािग िनयमानुसार छनौट भई आएका कमर्चारीहरुलाई िनयुि  ,गनर् बढुवा तथा पदस्थापन 
कारवाही चलाई िनणर्यानुसार कारवाही गन। 

४) मन् ालय अन्तगर्तका स्थायी¸ अस्थायी¸ करार¸ ज्यालादारी कमर्चारीहरुको िनयुि  ,सरुवा ,बढुवा ,
तािलम ,पुरस्कार ,रािजनामा वा कमर्चारी शासन सम्बन्धी पेश भएका िबषयहरुमा आिधकािरक राय 

कायर् गनसिहत पेश गरी िनणर्य बमोिजमको /गराउने।  
५) िवभागीय कारवाही सम्बन्धी कारवाही शुरु गन र िनणर्यानुसार कारवाही गन वा सम्विन्धत िनकायमा 

लेखी पठाउने। 
६) मन् ालय वा अन्तगर्तका पदािधकारूहरुलाई िनिम  ,कायम मुका काज सम्बन्धी कारवाही गरी 

िनणर्यानुसार सम्विन्धत िनकायमा लेखी पठाउने। 
७) मन् ालयको राजप ािङ् कत तथा राजप  अनिङ् कत समपूणर् कमर्चारीहरुको िववरण तथा दरवन्दी 

अिभलेख अ ाविधक राख् ने। 
८) मन् ालयका कमर्चारी सरुवा भइ अन्य  कायार्लयमा गएमा ि गत फाईल सम्विन्धत कायर्◌ालयमा 

पठाउने वस्था गन। 
९) मन् ालय वा अन्तगर्त कायार्लयका कमर्चारीहरुको हािजरी  ,गयल निवदा रेकडर्को अिभलेख अ ाविधक 

राख्न लगाउने। 
१०) िबदशेी छा वृित र अध्ययन मणका लािग उमेदवार मनोनयनको लािग िनणर्याथर् पेश गन। 
११) िबदशेमा अध्ययन वा तािलममा जाने  ,फकर् ने ि हरुको िववरणहरु दरुुस्त राख् ने , लगाउने।राख् न  
१२) सम्व ता तथा िनधार्रण सम्बन्धी कायर् गन । 
१३) मन् ालयले सम्प  गनुर् पन वढुवा सिमितको सिचवालय सम्बन्धी कायर् गन । 
१४) कमर्चारीहरुको पुरस्कार र दण्ड समबन्धी कायर् गन /गराउने।  
१५) शासिनक वेरुजु वस्थापन सम्बन्धी कायर् गन । 

 

(आ) आन्तिरक वस्थापन तथा सशुासन व र्न शाखा: 

१) कमर्चारीहरुको आन्तिरक खटन पटन र आन्तिरक वस्थापन सम्बन्धी कायर्हरु गन। 
२) मन् ालयको लािग आवश्यक पिरवहन एवं संचार संयन् को वस्थापन गन। 
३) मन् ालयको लािग आवष्यक सवारी  साधन  मेिशनरी औजार तथा िजन्सी  सामान, खिरद  भण्डारण ,

आपुत ¸ममर्त  ,सम्भार ,िजन्सी िनरीक्षण तथा िललाम िबि को वस्था गन।  
४) मन् ालयको सुरक्षा तथा सरसफाइको वन्ध गन। 
५) कमर्चारी बैठक आयोजना गन र सोको िनणर्य कायार्न्वयन गन /गराउने।  
६) ाचार, उजुरी र गुनासो वस्थापन सम्बन्धी कायर्हरू गन। 
७) मन् ालय र अन्तरगत िनकायमा कायर्रत कमर्चारी र रा  सेवकको सम्पती िववरण सम्बन्धी कायर् गन। 
८) मन् ालयक◌ा सबै कमर्चारीहरुक◌ो र मन् ालय अन्तगर्तका रा .प.अिधकृतहरुको कायर् संपादन मूल्यांकन 

सम्बन्धी कायर् गन। 
९) मन् ालय र अन्तगर्तबाट सम्पादन गन कायर्हरुका सम्बन्धमा आइपन िविभन् न गुनासाहरुको छानिवन गरी 

गराई वस्थापन गन । 
१०) मन् ालय वा अन्तगर्तका कायर्◌ालयहरुको सम्बन्धमा ा  िविभ  उजुरीहरुका सम्बन्धमा छानिवन एवं 

कारवाही गनर् आवश्यक कायर् गन र सम्बिन्धत िनकायहरुमा लेखी पठाउने । 
११) मन् ालय वा अन्तगर्तका िनकायहरुमा शुसासन तथा पारदिशला कायम गनर् नेपाल सरकारको नीित ऐन 

कानूनको पिरपालनना भए नभएको सम्बन्धमा राय सुझाव पेश गन ।  



  

१२) नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको ाचार िवरु को रणिनितक कायर्योजना अनुसार मन् ालय र 
अन्तगर्तबाट हुनु पन कायर्हरु सम्पादन भए नभएको अनुगमन गन र सम्बिन्धत िनकायमा गित िववरण 
पठाउने । 

१३) अिख्तयार दरुुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहायक फोकल पसर्न भई कायर् गन । 
१४) मन् ालय र अन्तगर्तका िविभ  गुनासाहरुको सम्बन्धमा नोडल अिधकृत भई कायर् गन । 
१५) मन् ालयको तफर् बाट सूचना अिधकृत भई कायर् गन। 
१६) चिलत ऐन कानूनले तोके बमोिजम मन् ालयले सम्पादन गनुर्पन उजुरी वस्थापन¸ सुशासन गुनासो 

वस्थापन सम्बन्धमा अन्य कायर् गन । 
 

(इ) आिथक शासन शाखा: 

१) मन् ालय र अन्तगर्त िनकायको साधारण तफर् को  वािषक बजेट तयार गरी पेश गन । 
२) मन् ालय अन्तगर्तका िवकास आयोजना तथा कायर् म तजुर्मा गन कायर्मा योजना ,अनुगमन तथा वैदिेशक 

सहयोग महाशाखालाई सहयोग पुयार्उन । 
३) अिख्तयारी बाँडफाँड सम्बन्धमा पेश गन । 
४) स्वीकृत िबिनयोजन बमोिजम बजेट खचर्का लािग पेश गन । 
५) धरौटी राजश् व सम्बन्धी िववरण अ ाविधक राख् ने । 
६) केन् ◌ीय लेखा तयार गन । 
७) लेखा परीक्षण गराउन े। 
८) मातहत िनकायको आिथक शासन सम्बन्धी कायर्को अनुगमन गन । 
९) बेरुजुको अिभलेख राख् ने र बेरुजु फ ट सम्बन्धी कायर् गन । 

१०) आिथक शासन शाखासंग सम्बन्धी कायर्को गित िववरण तयार गन । 

(ई) कानून तथा फैसला कायार्न्यवन शाखा: 

१) ऐन  ,िनयम ,गठन आदशे ,िबिनयमको मस्यौदा गन ,मस्यौदा पिरमाजर्न गन आवश्यक कायर्को लािग अिघ 
बढाउने।  

२) िविभ  िवषयमा मन् ालय र अन्तगर्तका िबभाग  ,कायार्लयलाई आवश्यक कानुनी राय परामशर् िदने।  
३) मन् ालयको तफर् बाट िलिखत जवाफको मस्यौदा एवं ितउ र तयार गन। 
४) कानुनी ितरक्षाको कारवाही गन। 
५) मन् ालयको तफर् बाट गिरने बातार्  ,संझौता आदीमा सहभागी हुने ,बातार्का बुँदा तयार गन ,संझौताको 

मस्यौदा पिरमाजर्न गन। 
६) मन् ालयको तफर् बाट नेपाल राजप मा काशन गिरने सूचनाहरुको मस्यौदा तयार गरी पिरमाजर्न सिहत 

सम्पादनका लािग सम्बिन्धत मन् ालयमा पठाउने। 
७) सम्पािदत सूचनाहरु िनणर्यानुसार काशनका लािग मु ण िवभागमा पठाउने। 
८) मन् ालयसँग सम्बिन्धत मानव अिधकार सम्बन्धी िवषयमा आवश्यक कायर् गन । 
९) मन् ालय र मातहतका िनकाय पक्ष िवपक्ष हुने वा भएको मु ामा सम्बिन्धत अ ा अदालतमा िदइने उजूरी 

वा ितवाद वा िलिखत जवाफ वा पुनरावेदनको िलखत तयार गन, पेश गन र महान्यािधव ाको कायार्लय 
माफर् त सम्बिन्धत अदालतमा पठाउने । 

१०) अदालतबाट भएका फैसला तथा िनदशनात्मक आदशेको कायार्न्वयन गन । 
 

 



  

(उ) माननीय मन् ीको िनिज सिचवालय 
1. िवभागीय मन् ीको¸ धानमन् ी लगायतका अन्य मन् ीसँग सञ् चार सम्पकर्  र समन्वय कायम गन / गराउने। 
2. माननीय मन् ीसँगको समन्वय र िनदशनमा रही शुभकामना¸ मन्त ¸ व  आिद मस्यौदा गन । 
3. माननीय मन् ीको दिैनक कायर् सूची तयार गन। 
4. माननीय मन् ी समक्ष सिचवबाट िनणर्य तथा िनदशनको लािग पेश हुन आएका िटप्पणी फाइल तथा अन्य 

महत्वपूणर् कागजातहरु मन् ी समक्ष पेश गरी िनणर्यानुसार अिभलेख गरी कायार्न्वयनको लािग िफतार् 
पठाउने वस्था गन। 

5. माननीय मन् ीलाई भेट गनर् आउने आगन्तुकलाई मन् ीसँग समय िमलाउने र भेट गराउने। 
6. माननीय मन् ीलाई आवश्यक िवषयमा राय परामशर् तथा सुझाव पेश गन । 
7. माननीय मन् ीको मण सम्बन्धी कायर् म तथा सुरक्षा वन्ध िमलाउन आवश्यक वस्था र समन्वय गन। 
8. अिधनस्थ कमर्चारीहरुको सुपिरवेक्षक भई कायर् गन । 

 
(ऋ) माननीय राज्यमन् ीको िनिज सिचवालय 

1. माननीय राज्यमन् ीको¸ धानमन् ी लगायतका अन्य मन् ीसँग सञ् चार सम्पकर्  र समन्वय कायम गन / 
गराउने। 

2. माननीय राज्यमन् ीसँगको समन्वय र िनदशनमा रही शुभकामना¸ मन्त ¸ व  आिद मस्यौदा गन । 
3. माननीय राज्यमन् ीको दिैनक कायर् सूची तयार गन। 
4. माननीय राज्यमन् ी समक्ष सिचवबाट िनणर्य तथा िनदशनको लािग पेश हुन आएका िटप्पणी फाइल तथा 

अन्य महत्वपूणर् कागजातहरु राज्यमन् ी समक्ष पेश गरी िनणर्यानुसार अिभलेख गरी कायार्न्वयनको लािग 
िफतार् पठाउने वस्था गन। 

5. माननीय राज्यमन् ीलाई भेट गनर् आउने आगन्तुकलाई राज्यमन् ीसँग समय िमलाउने र भेट गराउने। 
6. माननीय राज्यमन् ीलाई आवश्यक िवषयमा राय परामशर् तथा सुझाव पेश गन । 
7. माननीय राज्यमन् ीको मण सम्बन्धी कायर् म तथा सुरक्षा वन्ध िमलाउन आवश्यक वस्था र समन्वय 

गन। 
8. अिधनस्थ कमर्चारीहरुको सुपिरवेक्षक भई कायर् गन । 

 

 

(ए) सिचवको िनजी सिचवालय 
1. िवभागीय मन् ी¸ धानमन् ी लगायतका अन्य मन् ी¸ अन्य संवैधािनक िनकायका मुख¸ मुख्य सिचव तथा 

अन्य मन् ालय िनकायका सिचवसँग सञ् चार सम्पकर्  र समन्वय कायम गन गराउने । 
2. सिचवको दिैनक कायर् सूची तयार गरी राख् ने । 
3. मन् ी समक्ष सिचवबाट िनणर्य तथा िनदशनको लािग पेश हुने िटप्पणी फाइल तथा अन्य महत्वपूणर् 

कागजातहरु मन् ीको िनजी सिचवालयमा पेश गरी िनणर्यानुसार अिभलेख गरी कायार्न्वयनको लािग 
सम्बिन्धत शाखामा िफतार् पठाउने। 

4. सिचवलाई भेट गनर् आउने आगन्तुकलाई सिचवसँग समय िमलाई भेट गराउने । 
5. सिचवलाई दिैनक कायर् सूचीको वारेमा राय¸ सुझाव तयार गरी पेश गन। 
6. सिचवको मण सम्बन्धी कायर् म तथा अन्य आवश्यक वस्था र समन्वयको गन। 
7. अिधनस्थ कमर्चारीहरुको सुपिरवेक्षक भई कायर् गन । 

 
 
 
 
 

 
 (ख) योजना, अनगुमन तथा वदैिेशक सहयोग समन्वय महाशाखा 
 



  

१) मन् ालय र अन्तगर्तका िविभ  िवकास आयोजनाहरुको तजुर्मा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गन र तत् सम्बन्धमा 
अन्तगर्तका िनकायहरु बीच समन्वय गन, गराउने।   

२) िनयिमत रुपमा मन् ालय र अन्तगर्तका िनकायहरुबाट सचंािलत िवकास आयोजनाहरुको समीक्षा बैठकको 
आयोजना गन गराउने।   

३) सम्बिन्धत महाशाखाको परामशर् समेत िलई मन् ालय र अन्तगर्तका िनकायमा कायर्रत कमर्चारीहरुको 
दक्षता अिभबृि  गन खालका कायर् महरुको योजना तजुर्मा गन गराउने।   

४) दातृसंस्थाहरुको सहयोगबाट संचालन गिरने आयोजनाहरुको तजुर्मा कायर्मा वैदिेशक सहयोग सम्बन्धी 
कायर् गन।   

 

५) वैदिेशक सहयोग सम्बन्धी नीितगत अध्ययन, अनुसन्धान¸ िवश◌्लेषण¸ पिरचालन, समन्वय र वस्थापन 
सम्बन्धी कायर् गन,   

६) मन् ालय अन्तर्गर्तका िविभ  िवकास आयोजना, पिरयोजना तथा िनकायहरुको वािषक योजना, कायर् म, 
वजेट िसिलङ, वजेट तजुर्मा एवं स्वीकृित सम्बन्धी कायर् गन । 

७) मन् ालय अन्तर्गर्तका वैदिेशक सहयोगमा संचािलत िवकास आयोजनाहरुको अनुगमन, मूल्यांकन तथा 
गित समीक्षा गन । 

८) लैिगक सामािजक समावेिशकरण तथा गैरसरकारी संस्था सम्बन्धी नीित तजुर्मा र कायार्न्वयन पक्षको 
अनुगमन गन । 

 

 

(अ) योजना शाखा  
 

१) सम्बिन्धत महाशाखाहरुसगँ परामशर् िलई अन्तगर्तका आयोजना/कायर् म संचालन सम्बन्धी नीित िनधार्रण 
गनर् पेश गन ।  

२) सम्बिन्धत महाशाखाहरुको समेत सहयोग िलई मन् ालय, अन्तगर्तका िवभाग, संस्थानहरुबाट सचंालन 
गिरने कायर् महरुको लािग सम्बिन्धत िवभाग, संस्थानहरुबाट िववरण िलई कायर् म तजुर्मा तथा बजेट 

क्षेपण गन।   
३)  अथर् मन् ालय र राि य योजना आयोगसँग सम्पकर्  राखी आयोजनाहरु स्वीकृत गन गराउने सम्बन्धी कायर् 

गन ।   
४)  राि य योजना आयोगबाट स्वीकृत आयाजेनाहरुको िविनयोिजत बजेटको आधारमा िजल्ला तथा केन् ीय 

आयोजनाहरुको बािषक कायर् म स्वीकृत गन गराउने र सम्बिन्धत महाशाखाहरुलाई जानकारी गराउने।   
५)  िविनयोिजत बजेट अनुसार स्वीकृत भएक◌ा कायर् म संशोधन सम्बन्धमा सम्बिन्धत महाशाखाको राय 

िलई संशोधन सम्बन्धी कायर् गन । 
६) मन् ालय अन्तगर्त संचािलत िविभ  िवकास कायर् म बीच समन्वय राखी कायर् महरु दोहोरोपन हुन 

निदई उपलब्ध साधनको समुिचत उपयोगमा सघाउ पुर् याउने।   
७)  मन् ालय अन्तगर्त संचालन हुने कायर् म तथा आयोजनाहरुको लािग आवश्यक जनशि  क्षेपण एवं 

ितनको दक्षता अिभबृि  गन सम्बन्धी कायर्हरु गनर् शासन महाशाखालाई सहयोग गन।   
 

८) मन् ालय अन्तर्गर्तका िविभ  िवकास आयोजना, पिरयोजना तथा िनकायहरुको वािषक योजना, कायर् म, 
वजेट िसिलङ, वजेट तजुर्मा एवं स्वीकृत गराउने सम्बन्ध◌ी कायर् गन । 

९) वािषक योजना, कायर् म तथा वजेट स्वीकृत सम्बन्धमा िविभ  िनकायहरुसँग समन्वय गन ।  
१०) मन् ालय अन्तर्गर्तका िवकास आयोजनाहरु स ालन गन सम्बन्धमा िनणर्यानुसार िनदशन िदने सम्बन्धी 

कायर् गन । 
 



  

(आ) अनगुमन तथा मलू्याङ्कन शाखा  
१) मन् ालयका सम्बिन्धत महाशाखाहरुको समेत सहयोग िलई मन् ालय र अन्तगर्तका आयोजनाहरुको गित 

ितवेदन तयार गरी अ ाविधक राख् ने र आविधक रुपमा समीक्षा गन।   
२) मन् ालय र अन्तगर्त संचािलत आयोजनाको कायार्न्वयन सम्बन्धी िनयिमत अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गन 

र कायार्न्वयन पक्षमा दखेा परेका समस्याहरुको समाधनाथर् मन् ालय स्तरीय िवकास समस्या समाधान 
सिमितको वैठकमा पेश गन र सम्बिन्धत महाशाखाहरुलाई जानकारी गराउने।   

३) सम्बिन्धत महाशाखाहरुको समेत सहयोग िलई मन् ालय अन्तगर्तका आयोजनाहरुको िनयिमत रुपमा 
अनुगमन गरी आयोजनाहरुको यथाथर् िस्थितको जानकारी मन् ालयलाई उपलब्ध गराउने।   

४) सम्बिन्धत महाशाखाहरुको समेत सहयोग िलई मन् ालयस्तरीय िवकास समस्या समाधान सिमितको 
वैठकको आयोजना गन र आयोजनाहरुको गित सम्बन्धमा मूल्याङ्कन पेश गन।   

५) राि य िवकास समस्या समाधान सिमित र राि य योजना आयोगको केन् ीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन 
महाशाखाबाट कारवाही गनुर्पन मन् ालय सम्बन्धी िवषयमा आवश्यक कायर् गन।   

६) राि य योजना आयोगको केन् ीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाबाट समय समयमा िनधार्र◌ीत 
गिरने अन्य कायर् सम्पादन गन।   

७) सम्बिन्धत महाशाखाहरु अन्तगर्तका िनकायहरुबाट त्येक वषर् भए गरेका मूख्य मूख्य कायर्हरुको गित 
िववरण पुिस्तका तयार गरी आिथक वषर् समा ी पिछ काशन गन।  

८) िवकास आयोजनाहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका सूचकहरु त्यार गरी सोको आधारमा आयोजनाहरुको 
िनयिमत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कायर् गन । 

९) मन् ालय र अन्तगतर्बाट सचंािलत िविभ  िवकास आयोजनाहरुको आविधक समीक्षा सम्बन्धी कायर् गन   
१०) आयोजनाहरुको भाव मूल्याङ्कन गन गराउन◌े । 

 

 
(इ)  वैदिेशक सहयोग समन्वय शाखा 

१) मन् ालय र अन्तगर्त स्वदिेश तथा िवदेिश लगानी ब र्न सम्बन्धी कायर् गन । 
२) मन् ालय र अन्तर्गर्त वैदेिशक सहयोग नीित सम्बन्धी कायर् गन ।  
३) वैदिेशक सहयोगबाट संचालन हुने आयोजनाहरुका सम्बन्धमा भएका सम्झौताप  तथा अिभलेख 

अ ाविधक गरी राख् ने । 
४) वैदिेशक सहयोगका लािग िवकास साझेदारको पिहचान गन ।  
५) वैदिेशक सहयोगको पिरचालन, समन्वय र वस्थापन गन । 
६) वैदिेशक सहयोग सम्बन्धी नीितगत अध्ययन, अनुसन्धान र िव ेषण गन । 
७) वैदिेशक सहयोग अन्तर्गर्त संचालन हुने सवै कायर् म तथा आयोजना तजुर्मा सम्बन्धी कायर् गन । 
८) यस मन् ालय र अन्तगर्त िवभाग तथा िनकायहरुबाट स ािलत कायर् म तथा आयोजनाहरुका सम्बन्धी 

कायर्मा संल  वैदेिशक सहयोगबाट संचालन भएका आयोजनाहरुको समि गत िववरण अ ाविधक गराई 
राख् ने । 

९) अन्तर्राि य िवकास साझेदारहरुसगँ समन्वय सम्बन्धी कायर् गन । 
१०) वैदिेशक सहयोग सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान र िव ेषण गन । 
११) मन् ालय र अन्तगर्तका िनकायहरुको वैदिेशक सहयोग सम्बन्धमा आई पन अन्य कायर् गन । 
१२) मन् ालय र अन्तगतर्का िविभ  आयोजनामा कायर्रत िवदिेश परामशर्दाताको वेशाज्ञा (VISA) िसफािरस 

सम्बन्धी कायर् गन ।   
 



  

 
इर्) सामािजक समन्वय शाखाः 

१) लैिगक सामािजक समावेिशकरण तथा गैरसरकारी संस्था सम्बन्धी नीित तजुर्मा तथा सोको कायार्न्वयन 
पक्षको अनुगमन गन । 

२) मन् ालय र अन्तगर्तका िनकायहरुसंग सम्बिन्धत आविधक एवं वािषक योजना सम्बन्धी लैङ्गिक 
सम◌ानता तथा सामािजक समावेशीकरण कायर् म तजुर्मा, कायार्न्वन, मूल्याँकन सम्बिन्ध कायर् गन ।  

३) लिगक तथा गैर सरकारी संस्थाहरुको Focal Person को रुपमा कायर् गरी समन्वय गन । 
४) सहरी िवकास, आवास, भवन र सहरी पुवार्धारको िवकास सम्बन्धी कायर्मा संल  अन्तरार्ि य गैरसरकारी 

संस्था तथा राि य गैर सरकारी संस्था संबन्धी योजना तजुर्मा तथा कायार्न्वयन सम्बन्धी कायर् गन । 
५) अन्तरार्ि य गरैसरकारी संस्थाका स्तावहरु अध्ययन गरी रायसाथ िनणर्यका लािग पेश गन । 
६) मन् ालय र अन्तगर्तका िनकायहरुबाट गरीने िवकास िनमार्ण कायर्हरुमा जनसहभािगता सम्बन्धी िवषयमा 

Focal Person को रुपमा कायर् गन । 
 

 

(ग) सहरी िवकास तथा भौितक योजना महाशाखाः 
१) सहरी िवकास र सहरी प◌ूर्वाधारको िवकास सम्बन्धी नीित, योजना तथा कायर् मको तजुर्मा, 

कायार्न्वयन, अनुगमन, िनयमन र मूल्याँकन तथा सहरी िवकास पिरयोजनाहरुको समन्वय सम्बन्धी कायर् 
गन । 

२) सहरी िवकास क्षे को िवकास, िवस्तार र सम्व र्नको लािग उपयु  नीित, रणनीित तथा कायर्नीित 
तजर्◌ुमा गन तथा ितनको कायार्न्वयन पक्षको िनरन्तर सुपिरवेक्षण र अनुगमन गन । 

३) िविश  सहरी संरचनाको िडजाईन र िनमार्ण सम्बन्धी कायर् गन । 
४) नगर िवकास सिमित, नगर िवकास कोष, नगर िवकास िशक्षण केन्  र सोसंग सम्बिन्धत संस्थासंग 

समन्वय तथा रेखदखे सम्बन्धी कायर् गन । 
५) सहरी िवकाससंग सम्बिन्धत सम्पूणर् ािविधक, आिथक, सामािजक तथा वातावरणीय िवषयहरुमा 

मन् ालयलाई परामशर् उपलब्ध गराउने । 
६) सहरी िवकास क्षे संग संल  सरकारी, गैरसरकारी र िनजी संस्था तथा िनकायहरु बीच समन्वयनकतार्को 

भूिमका िनवार्ह गन । 
७) सहरी िवकास क्षे संग संल  अन्तर◌्राि य दातृसंस्थाहरु बीच समन्वय र सामन्जस्य कायम गनर् गराउन 

योजना, अनुगमन तथा वैदिेशक सहयोग महाशाखालाई आवश्यक सचूना र परामशर् उपलब्ध    गराउने । 
८) दातृसंस्थाहरुको सहयोगमा स ालन गिरने सहरी िवकास आयोजनाहरुको तजुर्मा अध्ययन, सिमक्षा र 

स्वीकृत गन कायर्मा वैदिेशक सहयोग महाशाखालाई आवश्यक सूचना र परामशर् उपलब्ध गराउन सहयोग 
गन । 

९) सहरी िवकास क्षे को वजेट कायर् म तयारी, कायार्न्वयन पक्षको अनुगमन र मूल्याङ्कन तथा गित 
समीक्षा गनर् योजना, अनुगमन तथा वैदिेशक सहयोग महाशाखालाई आवश्यक सूचना, तथ्याङ्क तथा 
परामशर् उपलब्ध गराउने । 

१०) सहरी िवकास आयोजनाहरुको कायार्न्वयनको िसलिसलामा मातहतका िवभाग, संस्थान तथा 
सिमितहरुबाट िनणर्यका लािग मन् ालयमा पेश हुने िवषयहरुमा राय तथा परामशर् िदने । 

११) सहरी सडक सम्बन्धी नीित तजुर्मा तथा कायार्न्वयन पक्षको अनुगमन गन । 



  

१२) रणनीितक सडक वाहकेका सहरी सडक िवकास सम्बन्धी नीित योजना तथा कायर् म तजुर्मा गन । 
१३) सडक मापदण्ड अनुसार सहरी सडक िनमार्ण सम्बन्धी नीितगत कायर् गन । 
१४) नयाँ शहरहरुमा सहरी सडक सम्बन्धी मापदण्ड तयार गन । 
१५) सहरी सडक सहरी खानेपानी ढल िनकास तथा फोहरमैला वस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड तजुर्मा गरी 

कायार्न्वयन गन गराउने । 
१६) सहरी सडक सम्बन्धी गुरुयोजना िनमार्ण गन । 
१७) सडक मापदण्ड अनुसार सहरी सडकको िवकास र िवस्तार सम्बन्धी गुरुयोजना िनमार्ण गन । 
१८) सहरी सडक सम्बन्धी कायर्का लािग अन्य िनकायसँग समन्वय गन । 
१९) सहरी सडक िवकास र िवस्तार सम्बन्धमा आइपन अन्य कायर् गन । 

 

 

  
(अ) भौितक योजना तथा सहरी प◌ुर◌व्ाधार शाखाः 

१) रणनीितक सडक वाहके सहरी सडक, सहरी भूउपयोग तथा सहरी िवकास सम्बन्धी नीित, योजना तजुर्मा 
गन । 

२) सहरी िवकास सम्बन्धी नीित तजूर्मा तथा नीित कायार्न्वयन पक्षको अनुगमन सम्बन्धी कायर् गन । 
३) सरकारी, गैर सरकारी तथा िनजी क्षे बाट स ािलत सहरी भौितक प◌ुर◌्वाधार (सहरी सडक, सहरी 

खानेपानी, फोहोरमैला ब्यवस्थापन, आिद) सम्बन्धी आयोजनाहरुबाट ा  उपलिब्ध, सेवास्तर 
(पिरणात्मक तथा गुणात्मक) तथा अन्य वस्थापकीय सूचनाहरु सङ्कलन गन तथा ा  पिरणाम 
कायार्न्वयन िनकायहरुलाई उपलब्ध गराउने । 

४) सहरी सडक, सहरी खानेपानी, ढल िनकास तथा फोहोरमैला वस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड तजर्◌ुमा गरी 
कायार्न्वयन गन गराउने । 

५) नयाँ नगर िनमार्ण तथा सहरी िवस्तार सम्बन्धी नीित तजुर्मा गन, योजना वनाउने तथा कायार्न्वयन पक्षको 
अनुगमन सम्बन्धी कायर् गन । 

६) सहरी िवकास सम्बन्धी कायर् गदार् वातावरणमा पन अनुकुल तथा ितकुल भाव न्यूिनकरण गनर् आवश्यक 
अध्ययन अनुसन्धान गन । 

७) सहरी प◌ुर◌्वाधारमा लगानी सम्बन्धी नीित तजुर्म◌ा गन, िनजीक्षे को लगानी सम्बन्धी नीित तजुर्म◌ा 
गन । सहरी प◌ुर◌्वाधार सँग सम्बिन्धत सवैक्षे  सँग समन्वय गन । 

८) सहरी पुनिनमार्ण (Urban Regeueration) सम्बन्धी नीित तजुर्मा, कायार्न्वयन तथा समन्वय गन । 
 

 
(आ) नगर िवकास सिमित तथा साना शहर शाखाः 

१) नगरपािलका तथा नगरोन्मुख स्थानहरूको भौितक योजना तथा कायर् मको कायार्न्वयन,  समन्वय, 
अनुगमन र मूल्याङ्कन सम्बन्धी कायर् गन । 

२) नगर िवकास सिमित तथा साना शहरलाई िदइने अनुदान, साना शहरको संस्थागत िवकासका लािग नीित 
तजर्◌ुमा, कायार्न्वयन तथा अनुगमन गन । 

३) नगर िवकास सिमित, नगर िवकास कोष, नगर िवकास िशक्षण केन्  र सो सम्बन्धी संस्थाको रेखदखे 
सम्बन्धी कायर् गन । 



  

४) नगर िवकास सिमित तथा साना शहरको भौितक योजना वािषक तथा आविधक रुपमा तजर्◌ुमा गनर् 
सहयोग पुर् याउने सम्बन्धी कायर् गन । 

५) नगरोन्मुख गाउँ िवकास सिमितहरुमा नगर िवकास सिमितको गठन तथा यस सम्बन्धी नीित तजर्◌ुमा गन 
र कायार्न्वयनको अनुगमन सम्बन्धी कायर् गन । 

६) राजमागर् तथा सहायक मागर् विरपिर िवकास भईरहकेा साना शहर र विस्तको अनुगमन, िनरीक्षण, 
सुपिरवेक्षण गरी मन् ालयमा राय सुझाव पेश गन ।  

७) गाउँ नगरको अन्तर सम्बन्ध िवकिसत गरी गिरवी न्यूिनकरण गन तथा सहरी वातावरणमा सुधार ल्याउन◌े 
सम्बन्धमा िविभ  नीितगत तथा अन्य कायर् गन । 

 
(ई)  सहरी सडक शाखाः 

१) रणनीितक सडक वाहकेका सहरी सडक िवकास सम्बन्धी नीित योजना तथा कायर् म तजुर्मा गनर् पेश गन। 
२) सडक मापदण्ड अनुसार सहरी सडक िनमार्ण सम्बन्धी नीितगत कायर्को लािग पेश गन । 
३) नयाँ शहरहरुमा सहरी सडक सम्बन्धी मापदण्ड तयारको लािग पेश गन । 
४) सहरी सडक सहरी खानेपानी ढल िनकास तथा फोहरमैला वस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड तजुर्मा गरी 

कायार्न्वयन सम्बन्धी कायर् गन ।  
५) सहरी सडक सम्बन्धी गुरुयोजना िनमार्ण सम्बन्धी पेश गन । 
६) सडक मापदण्ड अनुसार सहरी सडकको िवकास र िवस्तार सम्बन्धी गुरुयोजना िनमार्ण सम्बन्धी कायर् गन 

। 
७) सहरी सडक सम्बन्धी कायर्का लािग अन्य िनकायसँग समन्वय गन । 
८) सहरी सडक िवकास र िवस्तार सम्बन्धमा आइपन अन्य कायर् गन । 

 

(घ) आवास तथा भवन महाशाखा 
१) बसोबास र बस्ती िवकास, अ विस्थत बसोबासको वस्थापन, सहरी िवप  वगर् तथा सहरी आवास 

िवहीनको आवास वस्थापन तथा ाम◌ीण आवास कम्पनी िलिमटेड सम्बन्धी आवश्यक कायर् गन । 
२) आवास िनमार्ण सम्बन्धी गैरसरकारी क्षे का संस्थाको प◌्रव र्न तथा िवकास सम्बन्धी कायर् गन । 
३) आवास सम्बन्धी अन्तरार्ि य वा के्ष ीय स◌ंघ संस्थास◌ँग सम्पकर्  समन्वय सम्बन्धी कायर्, 
४) संयु  आवास, सामुिहक आवास तथा जग्गा िवकास सम्बन्धी नीित, योजना तथा कायर् म तजुर्मा गन, 

सरोकारवाला िनकायसँग समन्वय सम्बन्धी कायर् गन । 
५) राि य आवास नीित तजुर्मा पिरमाजर्न तथा कायार्न्वयन गन गराउने । 
६) आवास तथा भवन क्षे को िवकास िवस्तार र सम्बर् र्नको लािग उपयु  नीित, रणनीित तथा कायर्नीित 

तजूर्मा गन तथा ितनको कायार्न्वयन पक्षको िनरन्तर सुपिरवेक्षण र अनुगमन   गन । 
७) आवास तथा भवनसंग सम्बिन्धत ािविधक, आिथक, सामािजक तथा वातावरणीय िवषयहरुमा 

मन् ालयलाई परामशर् उपलब्ध गराउने । 
८) मिन् पिरषदका सदस्य, संवैधािनक अङ्गका मुख आिदको आवास वस्था सम्बन्धी कायर् गन । 
९) िसहदरबार िवकास सिमित, अन्तर◌्राि य सम्मेलन केन्  िवकास सिमितसंग सम्बिन्धत आवश्यक कायर् 

गन । 
१०) केन् ीय सिचवालयको भवन वस्थापन, सरकारी भवनको िनमार्ण, ममर्तसम्भार, रेखदखे र सुरक्षा 

सम्बन्ध◌ी आवश्यक कायर् गन । 



  

११) भवन तथा अन्य िनमार्ण साम ीको िविध, अनुसन्धान तथा िवकाससम्बन्धी संिहता र मापदण्डको तयारी 
तथा कायार्न्वयन गन । 

१२) आवास तथा भवन क्षे संग संल  सरकारी, गैर सरकारी र िनजी संस्था तथा िनकायहरु बीच 
समन्वयकतार्को भूिमका िनवार्ह गन । 

१३) आवास तथा भवन क्षे संग संल  दातृसंस्थाहरु बीच समन्वय र सामन्जस्य कायम गन गराउने सम्बन्धमा 
योजना तथा वैदिेशक सहयोग समन्वय महाशाखालाई आवश्यक सूचना र परामशर् उपलब्ध गराउने । 

१४) दातृसंस्थाहरुको सहयोगमा स ालन गिरने आवास तथा भवन आयोजनाहरुको तजूर्मा अध्ययन, समीक्षा 
र स्वीकृत गन कायर्मा योजना तथा वैदेिशक सहयोग महाशाखालाई आवश्यक सूचना र परामशर् उपलब्ध 
गराउने, आवास तथा भवन क्षे को वजेट कायर् म तयारी, कायार्न्वयन पक्षको अनुगमन र मूल्याङ्कन तथा 

गित समीक्षा गनर् योजना, अनुगमन तथा वैदिेशक सहयोग महाशाखालाइर् आवश्यक सूचना, तथ्याङ्क 
तथा परामशर् उपलब्ध गराउने । 

१५) आवास तथा भवन आयोजनाहरुको कायार्न्वयनको िसलिसलामा मातहतका िवभाग, संस्थान तथा 
सिमितहरुबाट िनणर्यको लािग मन् ालयमा पेश हुने िवषयहरुमा राय तथा परामशर् िदने । 

१६) िवपद ्जोिखम न्यूनीकरण सम्बन्धी नीित तजुर्मा गन तथा नीित कायार्न्वयन पक्षको अनुगमन गन, िवपद ्
वस्थापन सम्बन्धी कायर् गन । 

१७) आवास तथा भवन सम्बन्धी िवषयमा अन्य कायर् गन । 
 

(अ) आवास शाखाः 
१) राि य आवास सम्बन्धी नीित तजूर्मा तथा कायार्न्वयन पक्षको अनुगमन गन । 
२) सरकारी, गैर सरकारी तथा िनजीक्षे हरुबाट स ालन गिरएका आवास सम्बन्धी आयोजनाबाट ा  

उपलिब्ध, सेवास्तर )पिरणात्मक तथा गुणात्मक) तथा अन्य वस्थापकीय सूचनाहरु सङ्कलन गन, 
िव ेषण गन तथा ा  पिरणाम कायार्न्वयन िनकायहरुलाई उपलब्ध गराउने । 

३) सहरी क्षे मा आवासीय जग्गा िवकास सम्बन्धी नीित तजूर्मा गन, कायार्न्वयन पक्षको अनुगमन गन । 
४) संयु  आवास, सामुिहक आवास तथा जग्गा िवकास सम्बन्धी नीित तजुर्मा तथा कायार्न्वयन र अनुगमन 

गन । 
५) आवास क्षे मा नीजी क्षे को भूिमका सम्बन्धमा नीित तजुर्म◌ा तथा समन्वय गन । 
६) राि य आवास नीित सम्बन्धमा आईपन अन्य कायर् गन । 

 
 
(आ) भवन शाखा  

१) राि य भवन संिहतालाई समयानुकूल पिरमाजर्न गरी जनसाधारणलाई सूचना बाह गरी कायार्न्वयन 
पक्षको अनुगमन गन । 

२) सरकारी भवन एवं िनवासहरुको तथ्याङ्क अध◌्यावधीक राख् ने, रेखदखे तथा सुरक्षा सम्बन्धी कायर्को 
अनुगमन गन । 

३) सरकारी भवनहरुको िनमार्ण तथा ममर्त सम्बन्धी कायर्हरुको लािग नीित तजुर्मा तथा अनुगमन गन ।  
४) भवन िनमार्ण सम्बन्धी नीित तजूर्मा तथा नीित कायार्न्वयन पक्षको अनुगमन गन । 
५) भवन िनमार्ण सम्बन्धी मापदण्ड सम्बन्धी भए गरेका उपलिब्धको िव ेषण गन तथा तत्सम्बन्धी थप 

अनुसन्धान तथा अध्ययनलाई ोत्साहन गन । 



  

६) भवन एवं िनमार्ण िविध तथा िनमार्ण साम ीहरुको अनुसन्धान सम्बन्धमा भए गरेका उपलिब्ध र 
सेवास्तर सम्बन्धमा िव ेषण गन तथा ा  पिरणाम कायार्न्वयन िनकायहरुलाई उपलब्ध गराउने । 

७) सरकारी भवनको िनमार्ण, ममर्तसम्भार, रेखदखे र सुरक्षा सम्बन्धी कायर्को अनुगमन गन, 
८) भवन तथा अन्य िनमार्ण साम ीको िविध, अनुसन्धान तथा िवकाससम्बन्धी संिहता र मापदण्डको तयारी 

तथा कायार्न्वयन गन । 
९) भवन ऐन तथा िनयमावलीको भावकारी कायार्न्वयनमा आवश्यक कायर् गन । 

 
(इ)  िवपद ् वस्थापन तथा वातावरण शाखाः 

१) िवपद ्जोिखम न्यूनीकरण सम्बन्धी नीित तजुर्मा तथा नीित कायार्न्वयन पक्षको अनुगमन गन । 
२) िवपद ् भािबत पिरवारको पुनःस्थापना सम्बन्धी नीित तजूर्मा गन तथा नीित कायार्न्वयन पक्षको अनुगमन 

गन । 
३) सम्बिन्धत महाशाखासंग सम्पकर्  र समन्वय गरी दातृसंस्थाहरुको सहयोगबाट स ालन हुने िवपद ्

वस्थापन तथा वातावरण सम्बन्धी आयोजनाहरुको तजुर्मा, अध्ययन, समीक्षा र स्वीकृत गराउने । 
४) िवपद ् वस्थापन तथा वातावरणलाई िवकास सम्बन्धी कायर्मा सहकायर् गनर् आवश्यक कायर् गन,  
५) िवपद ् वस्थापन तथा वातावरण सम्बन्धी जनचेतना अिभवृि  सम्बन्धी कायर् गन । 
६) िवपद ् वस्थापन तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा वैदिेशक सहयोग तथा ऋण सम्बन्धी िवषयहरुमा 

मन् ालयको नीित िनदशन अनुसार सम्बिन्धत िनकायहरुको सम्पकर्  समन्वय सम्बन्धी कायर् गन गराउने । 
७) िवपद ् वस्थापन सम्बन्धी कायर्का लािग अन्य मन् ालयहरुसगँ समन्वय गन ।  
८) सहरी वातावरण ब्यवस्थापन सम्बन्धी नीित तजूर्मा गन तथा कायार्न्वयन अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गन 

सम्बन्धी कायर् योजना । 
९) ारिम्भक वातावरण◌ीय परीक्षण (IEE) तथा वातावरणीय भाब मूल्याङ्कन (EIA) सम्बन्धी नीित 

तजूर्म◌ा, कायार्न्वयन अनुगमन एवं मूल्याङ्कन सम्बन्धी कायर् गन । 
१०) िविभ  िनकायहरुबाट ा  मन् ालयसँग सम्बिन्धत िवकास आयोजनाहरुको ारिम्भक वातावरण◌ीय 

परीक्षण (IEE) वा वातावरणीय भाब मूल्याङ्कन (EIA) सम्बन्धी कायर् गन ।   
११) वातावरण सरसफाइ सम्बन्धी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थासंग समन्वय गरी आवश्यक कायर्   गन । 

 



  

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

 
           
           

 

 

;fdflhs ;dGjo zfvf 
al/i7=;dfhzf:qL,/f=k=lå=-ljljw_ – ! 
zf=c=,/f=k=t[=-k|=_–! 
O{lGhlgo/, /f=k=t[=-lj=cf_–!

gu/ ljsf; ;ldlt tyf ;fgf zx/ 
zfvf 

l;=l8=O{,/f=k=lå-_la÷cf_ –! 
O{lGhlgo/= /f=k=t[=-lj÷cf_–! 

j}b]lzs ;xof]u ;dGjo zfvf 
p=;=,/f=k=lå=-k|=_ – ! 
O{, /f=k=t[=-la÷cf_–! 
Gff=;''=/f=k=cg+=k|=-k|_ – ! 

cg'udg tyf d"NofÍg zfvf 
l;=l8=O{,/f=k= lå- la÷cf=_ – ! 
O{lGhlgo/, /f=k=t[=-lj=cf_–! 
zfvf clws[t =,/f=k=t[=-k|=_– ! 

;x/L ljsf; tyf Eff}lts of]hgf  
dxfzfvf 

;x;lrj -k|f=_, /f=k=k|=, O{lGh= ;]jf, 
l;len ;d"x, la÷cf= pk;d"x – ! 

cfjf; zfvf 
l;=l8=O{,/f=k=lå-_la÷cf_ – ! 
O{,/f=k=t[=-lj÷cf_ – ! 

+

of]hgf zfvf
 

l;=l8=O{,/f=k= lå- la÷cf=_ – ! 
zfvf clws[t ,/f=k=t[=-k|=_ – ! 
O{lGhlgo/, /f=k=t[=-lj÷cf_ – ! 

;x/L ;8s zfvf
l;=l8=O{,/f=k=lå-_la÷cf_ – ! 
O{lGhlgo/ , /f=k=t[=-lj÷cf_ – ! 

zx/L ljsf; tyf ejg lgdf{0f ljefu

of]hgf cg'udg tyf j}b]lzs ;xof]u ;dGjo 
dxfzfvf 

;x;lrj -k|f=_, /f=k=k|=, O{lGh= ;]jf, 
l;len ;d"x, la÷cf= pk;d"x – !

k|zf;g dxfzfvf 
;x;lrj, /f=k=k|=-k|=_ – ! 
s=c,/f=k=cg+=k|=-k|f=_ – ! 
l + l

sd{rf/L k|zf;g zfvf 
pk;lrj, /f=k=lå=-k|=_–! 
zf=c= /f=k=t[=-k|_ –@ 
Gff=;'=,/f=k=cg+=k|=-k|=_ – @ 

cfGtl/s Joj:yfkg tyf ;'zf;g k|j4{g 
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=_ – ! 
x=;=rf= – @ 

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=_–! 
s c /f k cg+ k| -ljljw _–!

sfg"g tyf km};nf sfof{Gjog 
zfvf 
p=;=,/f=k=lå=-sfg"g_–! 

;lrj 
/f=k= ljlzi6= >]0fL – ! 

-OlGhlgol/Ë ;]jf_

Ef}lts of]hgf tyf zx/L k"jf{wf/ 
zfvf 

l;=l8=O{,/f=k=lå -k|f=_la÷cf_ – ! 
O{,/f=k=t[=-lj÷cf_ – !

ljkb\ Joj:yfkg tyf jftfj/0f zfvf 
l;=l8=O{,/f=k=lå-_la÷cf_ – ! 
O{,/f=k=t[=-lj÷cf_ – ! 
Gff=;'=,/f=k=cg+=k|=-k|=_ – ! 

ejg zfvf 
l;=l8=O{,/f=k=lå-_la÷cf_ – ! 
O{,/f=k=t[=-lj÷cf_ – ! 

cfjf; tyf ejg dxfzfvf 
;x;lrj -k|f=_, /f=k=k|=, O{lGh= ;]jf, 
l;len ;d"x, la÷cf= pk;d"x – ! 

+

ejg k|ljlw cg';Gwfg s]Gb|x?

l8lehg sfof{nox? 

;lrjsf] ;lrjfno 
zf=c=,/f=k=t[=-k|=_–! 

+

s=c= &, x=;=rf=* kb / sf=;= !% u/L #) ;]jf s/f/

dfggLo dGqL
df=dGqLsf] lglh ;lrjfno 

p=;=,/f=k= lå=-k|=_–! 
Gff=;'=,/f=k=cg+=k|=-k|=_–! 
s=c,/f=k=cg+=k|=-k|f=_–!

dfggLo /fHodGqL df= /fHodGqLsf] lglh ;lrjfno 
zf=c=,/f=k=t[=-k|=_–! 
Gff=;'=,/f=k=cg+=k|=-k|=_–! 



  

५.  सवेा दान गन िनकायको शाखा र िजम्वार अिधकारी: 
.सं. महाशाखा पद िजममे्वार अिधकारी 

१. शासन महाशाखा सह-सिचव ी जगदीश रेग्मी 
क. कमर्चारी शासन शाखा उप-सिचव ी कृष्ण साद पन्थी 
ख. आन्तिरक व्वस्थापन तथा सशुासन व र्न 

शाखा  
उप-सिचव ी जनक राज रेग्मी 

ग. आिथकर्  शासन शाखा उप-सिचव ी ने  सुवेदी 
घ.  कानुन तथा फैसला कायार्न्वयन शाखा उप-सिचव ी बलसागर िगरी 
    
२. योजना अनगुमन तथा बैदिशक सहयोग 

महाशाखा 
सह-सिचव ी रामचन्  दंगाल 

क. योजना शाखा िस.िड.इ ी सुमन सािलके 
ख. अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा िस.िड.इ ी रमामैया मान्धर 
ग. बैदिशक सहयोग समन्वय शाखा िस.िड.इ ी सुमन सािलके 
घ. सामािजक समन्वय शाखा िस.िड.इ ी पो राज ढुंगाना 
    
३. सहरी िवकास तथा भौतक योजना महाशाखा सह-सिचव ी शम्भु के.सी 
क. नगर िवकास सिमित तथा साना सहर शाखा िस.िड.इ ी रमीता े  
ख. सहरी सडक शाखा िस.िड.इ ी रमीता े  
    
४. आवास तथा भवन महाशाखा सह-सिचव ी िशवहरी शमार् 
क. आवास शाखा िस.िड.इ ी सुमन सािलके 
ख. भवन शाखा िस.िड.इ ी मेद कृष्ण कमर्चायर् 
ग. िवपद वस्थापन तथा वातावरण शाखा िस.िड.इ ी मेद कृष्ण कमर्चायर् 

 
६. सवेा दान गनर् ला  ेदस्तरु र अवधी: 
 केही नभएको 
 

७. िनणयर् गन ि या र अिधकार: 
शाखाबाट महाशाखामा पेश भइ कायर्को कृित अनुसार ीमान् सिचवज्यू वा माननीय मन् ीज्यूबाट िनणर्य 
हुने  
 

८. िनणयर् उपर सु  ेअिधकारी: 
उप-सिचव आन्तिरक वस्थापन तथा सशुासन व र्न शाखा 
 

९. सम्पादन गरेको कामको िववरण: 



  

ते ो िव  आवास तथा िदगो शहरी िवकास सम्मेलनको लािग तयार पािरएको राि य ितवेदनमा छलफल 
गनर् आयोिजत राि य गो ी 
अक्टोवर २०१६ मा हुन गइरहकेो ते ो िव  आवास तथा िदगो सहरी िवकास सम्मेलन )HABITAT-III) 
को लािगतयार पािरएको राि य ितवेदनको मस्यौदामा छलफल गनर् िमित २०७३।०३।२४ गते शु बारका 
िदन काठमाड मा राि य गो ी आयोजना गिरयो । सो कायर् ममा नेपालको शहरी िवकासको नीित तथा 
योजना, भूिम र शहरी वस्थापन, शहरी वातावरण र आवास तथा शहरी वातावरण र आवासलगायतका 
छवटा िवषयमा दीघर्कालीन िवकास तथा िनमार्णका स्प  कायर्योजनासिहतको ितवेदन स्तुत गरी छलफल 
गिरयो । 
 
खिरद तथा आयोजना वस्थापन सम्वन्धी क्षमता िवकास गो ी 
सहरी िवकास मन् ालयले िमित २०७३ असार १० र ११ गरी दईु िदने खिरद तथा आयोजना वस्थापन 
सम्वन्धी क्षमता िवकास गो ीसम्प  गरेको छ ।  
 
१०. सचूना अिधकारी र मखुको नाम र पद: 
िनकाय मुख: दीपेन् नाथ शमार्, नेपाल सरकारको सिचव 
सूचना अिधकारी: सुमन सािलके, िसिनयर िडिभजन इिन्जिनयर 
 
११. ऐन,िनयम, िविनयम वा िनदिशकाको सचूी: 

• काठमाड  उपत्यका िवकास ािधकरण ऐन, २०४५  
• नगर िवकास ऐन, २०४५  
• नेपाल इिन्जिनयिरङ पिरषद ्ऐन, २०५५  
• भवन ऐन, २०५५  
• काठमाड  उपत्यका िवकास ािधकरण िनयमावली, २०६८  
• नगर िनमार्ण योजना कायार्न्वयन िनयमावली, २०३२  
• नगर िवकास कोष िनयमावली, २०५४  
• भूकम्पबाट पूणर्रुपमा क्षित भएका आवास पुनिनमार्ण अनुदान िवतरण कायर्िविध २०७२  
• भूकम्प भािवत भवन संचालन स्ताव स्वीकृती िनदिशका २०७२  
• बस्ती िवकास, सहरी योजना तथा भवन िनमार्ण सम्बन्धी आधारभूत िनमार्ण मापदण्ड, २०७२ 
• भूकम्पबाट पूणर्रुपमा क्षित भएका आवास पुनःिनमार्ण अनुदान सहायता वाह कायर्िविध २०७२ 
• सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७२  
• िवपद ्पीिडत पुनवार्स स ालन कायर्िविध, २०७१  
• राि य आवास योजना, २०७१  
• भवन िनमार्णको नमूना मापदण्ड, २०७१  
• लैिङ्गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण मागर्दशर्न, २०७० 

 
 
 



  

 
 
१२. आम्दानी, खचर् तथा आिथक कारोवार सम्बन्धी अ ाविधक िववरण: 

 



  

 

 



  



  

१३. तोिकए बमोिजमका अन्य िववरण: 
नभएको 

१४. अिघल्लो आिथक वषर्मा सावर्जिनक िनकायल ेकुनै कायर् म वा आयोजना सचंालन गरेको भए सो को 
िववरण: 

गत आ.व.को सूचनामा भएको 

१५. सावर्जिनक िनकायको बभेसाइर्ट भए सो को िववरण: 
 www.moud.gov.np 

१६. सावर्जिनक िनकायले ा  गरेको सहायता, ऋण, अनुदान एंव ािविधक सहयोग र सम्झौता सम्बन्धी 
िववरण: 

िव  बैक ,एिशयाली िवकास बैक,जाइका आिद  

१७. सावर्जिनक िनकायले सचंालन गरेको कायर् कायर् म र सो को गित ितवदेन: 
 



  

g]kfn ;/sf/  

;x/L ljsf; dGqfno 
;x/L ljsf; tyf ejg lgdf{)f ljefu

cf=j= 2073÷74 sf] k|yd rf}dfl;s k|ult k|ltj]bg
cf= 
a= 
M–   2073÷74         

s|=;+= a=p=lz= g+= sfo{qmd jf cfof]hgfsf] gfd OsfO{ 

jflif{s nIo k|yd rF}dfl;s nIo k|yd rF}dfl;s k|ult 
k|ltj]bg cjlw;Dd o; 

cf=j=sf] k|ult 

kl/df)f ef/  ah]^ kl/df)f ef/  ah]^ kl/df)f efl/t vr{ vr{ Ü efl/t Ü vr{ vr{ Ü 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 347019 zx/L ljsf; tyf ejg lgdf{)f ljefu k|=z= 100% 0.30 61663 33 0.10 20554       
0.00%       

1 

347020 zx/L ljsf; tyf ejg lgdf{)f l*lehg 
sfof{nox? k|=z= 

100% 

1.63 

338033 25.06% 

0.41 

85558 17.54% 0.29 53258.82 62.25% 20.00% 53258.82 15.76
% 

2 
347021 ljz]if ejg lgdf{)f ;Def/ l*lehg  

k|=z= 
100% 

0.97 
200714 21.21% 

0.21 
42738 21.21% 0.21 64883.14 151.82% 40.00

% 
64883.1

4 
32.33

% 

3 347180 cfjf; Joj:yf sfo{qmd k|=z= 21% 8.34 1726974 2.15% 0.83 172177.2 1.51% 0.58 91697.74 53.26% 7.27% 91697.74 5.31% 

4 
347182 Plss[t sfo{d'ns of]hgf 

k|=z= 
92% 

1.32 
272543 9.19% 

0.13 
27254.3 70.76% 1.01 1030.11 3.78% 7.00% 1030.11 0.38

% 

5 
347183 ljz]if ef}lts tyf k'jf{wf/ If]q ljsf; 

cfof]hgf k|=z= 
98% 

2.97 
614326 9.98% 

0.30 
61317.3 5.99% 0.18 2177.24 3.55% 6.14% 2177.24 0.35% 

6 347186 ;#g zx/L ljsf; cfof]hgf k|=z= 100% 50.91 10547003 31.37% 16.02 3318994 12.55% 6.41 10742.02 0.32% 12.55% 10742.02 0.10% 

7 

347187 demf}nf zx/ PsLs[t zx/L jftfj/)fLo 
;'wf/ cfof]hgf k|=z= 

100% 

6.59 

1364778 38.38% 

2.53 

524235.5 38.38% 2.53 506448.00 96.61% 40.00
% 
506448.

00 
37.11

% 

8 
347190 ejg lgdf{)f ;+lxtf, ;/sf/L ejg 

lgdf{)f k|=z= 
100% 

6.16 
1275653 15.34% 

0.94 
195057 9.20% 0.56 28494.50 14.61% 9.20% 28494.5

0 
2.23% 

9 347191 lj/f^gu/ rqmky ljsf; cfof]hgf k|=z= 26% 0.32 66675 2.67% 0.03 6667.5 2.40% 0.03 5686.32 85.28% 9.39% 5686.32 8.53% 

10 

347192 gd"gf PsLs[t j:tL ljsf; sfo{qmd -
t/fO{-dw]z-kxf*-lxdfn_ k|=z= 

100% 

3.51 

726403 10.82% 

0.38 

78198 5.41% 0.19 7977.22 10.20% 5.41% 7977.22 1.10% 

11 
347197 u)ftGq :tDe tyf u)ftGq :df/s 

k|=z= 
100% 

0.24 
50200 10.10% 

0.02 
5066 10.10% 0.02 18732.02 369.76% 40.00

% 
18732.02 37.31

% 

12 

347309 g]kfn ef/t l;df Plss[t hfr+ rf}sL 
ljsf; cfof]hgf k|=z= 

11% 

0.25 

52202 1.17% 

0.25 

52202 0.47% 0.10 6141.20 11.76% 1500.0
0% 

6141.20 11.76
% 



  

13 
347316 zx/L ;fzsLo Ifdtf tyf ljsf; 

sfo{qmd k|=z= 
100% 

3.22 
666447 6.90% 

0.22 
45481 4.14% 0.13 5532.92 12.17% 4.14% 5532.92 0.83

% 

14 
347320 Plss[t zx/L ljsf; cfof]hgf (IUDP) 

k|=z= 
100% 

6.56 
1357987 27.92% 

1.83 
379697 25.13% 1.65 308122.00 81.15% 25.13% 308122.0

0 
22.69

% 

15 

347321 ljkb Joj:yfkg tyf k|fs[lts k|sf]k 
k'g:yfkgf sfo{qmd 

k|=z= 

100% 

0.03 

6000   

  

 0.00%     0.00% 0.00 0.00
% 

16 347358 gof+ zx/ cfof]hgf k|=z= 12% 5.06 1049125 2.31% 0.15 31838.43 1.85% 0.12 32561.37 102.27% 10.00% 32561.37 3.10% 

17 
347361 If]lqo ;x/L ljsf; sfo{qmd 

k|=z= 
100% 

1.93 
399962 15.44% 

0.30 
61700 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00

% 

१८ 347189 िसंहदरबार  पुन िनमाण सिमित k|=z= 
  

15.70 
144386   

3.73 
35500    7482.50     7482.50 5.18% 

१९ 347022 
काठमा डौ उप यका वकास 
ूािधकरण k|=z= 

  

1.00 

663861.0
0

  

0.26 

175671   0.14 90414.40 51.47% 13.62% 90414.4
0 

13.62
% 

२० 347308 धो वखोला को रडोर सुधार आयोजना k|=z= 
  

10.57 
354436 

  
3.71 

124540   3.95 132516.00     132516.0
0 

37.39
% 

२१ 347355 
संयु  रा  संघ पाक वकास सिमित 
वागमती वंणुमती सरं ण आयोजना k|=z= 

100 55=07 12385 20=87 11=49 2585 3=13 1=72 0 
0.00% 

14=96 
0.00 0.00

% 

२२ 347360 
ग रवी ल त सहर पुनउ थान 
कायबम k|=z= 

100% 

0.70 

185021   

0.21 
55506.3 

   3745.00     3745.00   

२३ ३४७१७
२ 

वा मती ेऽ भौितक पूवाधार वकास 
आयोजना 

k|=z= 

  

  

538788   

  

133708.5   1.49 363022.86 

 

149.04
% 
363022.8

6 
67.38

% 

२४ 347357 वा मती सुधार आयोजना 
k|=z= 

  
21.63 

693196   
7.17 

230089.6   11.31 358175.77
52.304674 

11.31% 358175.7
7 

  

  hDdf  
    100 

23307098 

  

39.74 5845782   30.91 

2098841.15 

19.56% 

  2098841 

4.91
% 

                  

k|ltj]bg cjlwsf] efl/t k|ultM        = 35.28   
   

      

k|ltj]bg cjlwsf] lalQo k|ult k|ltzt   = 19.56               

                      

                     

                 

                 

                 

१८.सावर्जिनक िनकायले वग करण तथा सरंक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सचूना सरंक्षण गनर् तोकीएको समयविध: 



  

नभएको 

१९. सावर्जिनक िनकायमा परेका सचूना माग सम्बन्धी िनवदने र सो उपर सचूना िदएको िववरण: 

ा  िनवेदन, उजुरी, प /पिरप , आदशे सम्बोधन/ ितकृया स्वरुप भएको कावार्ही/फछयौट 
 

िमित दतार् 
न.ं िवषयको िववरण षेक िमित च.

न.ं िवषयको िववण िेषत 

२०७३।०९।१३ ०५ शासन 
(www.prasashan.com) 
बाट िमित २०७३।०९।१२ 
को प बाट सहरी िवकास 
मन् ालय लगायत 
मातहतका कायार्लयहरुमा 
कायर्रत कमर्चारीहरुको 
दरबन्दी िववरण, हालसम्म 
िलएको अध्ययन िबदा र 
असाधारण िबदाको 
िववरणको सूचना उपलब्ध 
गराइर् िदनहुन भनीएको ।  

ी 
www.prasashan.
com, Exclusive 
Media 
Production 
pvt.ltd. 

२०७३।०९।१४ ०५ शासन (www.prasashan.com) 
बाट िमित २०७३।०९।१२ को प बाट 
सहरी िवकास मन् ालय लगायत 
मातहतका कायार्लयहरुमा कायर्रत 
कमर्चारीहरुको दरबन्दी िववरण, 
हालसम्म िलएको अध्ययन िबदा र 
असाधारण िबदाको िववरण भाग भइर् 
आएकोमा  सहरी िवकास मन् ालयको 

ी कमर्चारी शासन शाखा सम्विन्धत 
भएको हुदंा उ  िववरण उपलब्ध 
गराइर्िदनहुन अनुरोध गिरयो । 

ी कमर्चारी शासन 
शाखा, सहरी िवकास 
मन् ालय, िसहदरवार । 
वोधाथर् : 

ी 
www.prasashan.co
m, Exclusive Media 
Production pvt.ltd. 
 

 

 
२०. सावर्जिनक िनकाएका सचूनाहरु अन्य  काशन भएका वा हुन ेभएको भए सो को िववरण: 
 www.dudbc.gov.np  , www. kvda.gov.np , www.bagmati.gov.np 


