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वकास मन्ऽालय

सूचनाको हकस बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५

(३)र

िनयमावलीको िनयम ३ बमो जम सावजिनक
ग रएको ववरण

सूचना सावजिनक गन िनकायको नाम : सहर
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वकास मन्ऽालय

नेपाल सरकार

सहरी िबकास मन् ालय

२०७४ वैशाख देिख २०७४ असारसम्मको म
ै ािसक अ ाविधक सूचना
अ ािवधक गरी कािशत सूचनाको िववरणको सूची
(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 गरे को 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 आिथर्क कारोवार सम्बन्धी अ ाविधक िववरण
(१३) तोिकए बमोिजमका अन्य िववरण
(१४) अिघल्लो आिथर्क वषर्मा सावर्जिनक िनकायले कु नै कायर् म वा आयोजना संचालन गरे को
भए सो को िववरण
(१५) सावर्जिनक िनकाएको बेभसाइट भए सो को िववरण www.moud.gov.np
(१६) सावर्जिनक िनकाएले ा गरे को बैदिशक सहायता ऋण, अनुदान एंव ािविधक सहयोग
र सम्झौता सम्बन्धी िववरण
(१७) सावर्जिनक िनकाएले संचालन गरे को कायर् म र सो को गित ितवेदन
(१८) सावर्जिनक िनकाएले विगर्करण तथा संरक्षण गरे को सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना
संरक्षण गनर् तोिकएको समयाविध
(१९) सावर्जिनक िनकाएमा परे का सूचना माग सम्बन्धी िनवेदन र सो उपर सूचना िदएको
िववरण
(२०) सावर्जिनक िनकाएका सूचनाहरु अन्य

काशन भएका वा हुने भएको भए सो को िववरण
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कै िफयत

१. िनकायको स्वरुप र कृ ित
यो मन् ालय किन् य तहको नीित िनमार्ण गन िनकाय हो ।नेपाल सरकारको िमति◌ २०६९ ०५/०२/ को
ि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 रहेको 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 देहायको 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¸रे खदेख 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

८.

के न् ीय सिचवालयको भवन

९.

मिन् पिरषद्का सदस्य, संवैधािनक अङ्गका मुख आिदको आवास

वस्थापन, सहरी िवप वगर् तथा सहरी आवास िवहीनको आवास

वस्थापन;

वस्थापन;
वस्था;

१०. नगर िवकास सिमित र आवास तथा सहरी िवकाससम्बन्धी संस्थाको रे खदेख;
११. आवास िनमार्ण सम्बन्धी गैरसरकारी क्षे का संस्थाको व न
र् तथा िवकास;
१२. आवास तथा सहरी िवकास सम्बन्धी अन्तरार्ि य वा क्षे ीय सङ्घ संस्थासँग सम्पकर् र सहयोग;
१३. रणन◌ीितक सडक बाहेकका सहरी सडक;
१४. िविश सहरीसंरचनाको िडजाइन र िनमार्ण;
१५. काठमाड उपत्यका िवकास ािधकरण;
१६. नगर िवकास िशक्षण के न् ;
१७. िसंहदरबार िवकास सिमित;
१८. अन्तरार्ि य सम्मेलन के न् िवकास सिमित;
१९. अिधकार सम्प

वाग्मती स यता एकीकृ त सिमित;

२०. रा ीय आवास कम्पनी िलिमटेड;
२१. नेपाल इिन्जिनयिरङ सेवा, िसिभल इिन्जिनयिरङ समूहको िबिल्डङ्ग एण्ड आ कर् टे ट उपसमूहको स ालन :
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३. िनकायमा रहने कमर्चारी संख्या र कायर् िववरण:
zfvf÷sfo{sIf

kb

;x/L ljsf; dGqfnosf] :yfoL b/aGbL ljj/0f tyf sfo{/t sd{rf/Lx?
km]g g+=
;]jf
;d"x
gfd

dfggLo dGqL

>L k|e' ;fx
l;=c=x]=j=

>L >Lgf/fo0f zfx
>L lutf b]jL 9sfn
nfld5fg]

zfvf clws[t
gfoa ;'Aaf
df=dGqLsf] lglh ;lrjfno

Kofg g+=

$@)))#$
$@)))#%
$@)))#$

(*%!!*(&@!
(*$!%$*%%)

>L lul//fh sf]O/fnf

(*%!!*&@@^

ljljw

>L ljgf]b bfxfn

(*$(!$*!#&

ljljw

>L g]xf ;fx
>L /fd s'df/
ljZjsdf{

(*$%^*!%&^

sfof{no ;xof]uL

>L s~rg ;/bf/

(*!$#^@*&@

!)&%&#&*$

sfof{no ;xof]uL

>L b'uf{{ a:g]t

(*$!$*$##%

!))^@@^*%

sDKo'6/ ck/]6/
sDKo'6/ ck/]6/
xn'sf ;jf/L
rfns

g]kfn k|zf;g

;fdfGo
k|zf;g

;Dks{ g+=

!))&^#$*&

sfof{no ;xof]uL
df= रा य dGqL
;lrj

ौी छमबाहादरु गु ङ

;lrj

g]kfn
O{lGhlgol/Ë

>L bLk]Gb| gfy zdf{
>L s[i0f k|;fb kf}8]n
-sfh_

zfvf clws[t
nfO{a|]l/og
;lrjsf] ;lrjfno

lzIff

sfof{no ;xof]uL
sfof{no ;xof]uL
g]kfn k|zf;g

sDKo'6/ ck/]6/

ljljw

k|zf;g dxfzfvf
vl/bf/
xn'sf ;jf/L
rfns

g]kfn k|zf;g

;fdfGo
k|zf;g

;fdfGo
k|zf;g

sfof{no ;xof]uL
pk;lrj
sd{rf/L k|zf;g zfvf

zfvf clws[t
zfvf clws[t

$@!!^&#

>L ;'jf; rf}w/L

xn'sf ;jf/L
rfns

;x;lrj

$@!!^&#

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

!)&!!*^((

>L ;xb]j nfld5fg]
-s/f/_
>L k'is/ v8\sf s/f/_

(*$(##$@*!

!)&$$%@%$

(*$$)!#@$#

!)&!#%@$(

>L l/tf rf}w/L -s/f/_

(*^^*@$(#%

!)&!@*^#$

(*%!!@@!@$

!))#%*()*

>L राजेन्

कु मार पौडेल

$@!!%^)

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

(*$!^)&^*%

>L ljlgtf 1jfnL

(*$(&##*(^

!)@#)@$#%

>L ;/f]h >]i7 -s/f/_

(*$(&**&(^

!)&@&^^!)

>L /f]hL nf]]xgL -s/f/_

(*$#%)@^&*

!)&!#%@!)

g]kfn k|zf;g

;fdfGo
k|zf;g

>L s[i0f k|;fb kGyL

$@!!**#

(*$!%@^^^&

!))^%^)$^

g]kfn k|zf;g

;fdfGo
k|zf;g

>L zflns/fd km'ofn

$@!!*&^

(*$!*@&&*#

!)@$%%%$*

g]kfn k|zf;g

;fdfGo
k|zf;g

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

gfoa ;'Aaf

g]kfn k|zf;g

;fdfGo
k|zf;g

!)@%^^(%@
!)&)(*(%&

ljljw

>L l;h{gf nfdL5fg]

(*%!@!%@(%

sDKo'6/ ck/]6/

ljljw

>L k"hf zdf{ -s/f/_

(*$!&!@(##

xn'sf ;jf/L
rfns

>L e/t yfkf

xn'sf ;jf/L
rfns

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

(*$(#$#(@#

>L ;':df ;'j]bL -sfh_

(*$#@&$$(#

>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/_

(*$#))@%$$

!)))#!^&$

(*$($^@^%^

!)#^@(#^)

(*%!@@!*%^

!)^(#@!$*

sfof{no ;xof]uL

pk;lrj
zfvf clws[t
zfvf clws[t
gfoa ;'Aaf
gfoa ;'Aaf
gfoa ;'Aaf

g]kfn k|zf;g

;fdfGo
k|zf;g

g]kfn k|zf;g

;fdfGo
k|zf;g

g]kfn k|zf;g

;fdfGo
k|zf;g

g]kfn k|zf;g

;fdfGo
k|zf;g

>L hfgsL sfˆn]

g]kfn k|zf;g

;fdfGo
k|zf;g

>L dlg s'df/ tfdfË

g]kfn k|zf;g

;fdfGo
k|zf;g

>L dl0f/fd /fO{

sDKo'6/ ck/]6/

ljljw

sDKo'6/ ck/]6/

ljljw

n]]vf clws[t
n]vfkfn
n]vfkfn
-a]?h'_
sDKo'6/ ck/]6/
xn'sf ;jf/L
rfns

$@))#(!
$@))#(*
$@))#(*

>L lutf a/fn-s/f/_

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

!)$!@(@!)

(*$#^#%%^&

!)&!))%$$

(*^@(^$((&

!)&!@&(!&

(*$#&**&@#

n]vf

>L sdn ;fksf]6f

$@!!*%&

(*%&%)#&*

n]vf

>L lg/fhg pkfWofo

$@))%#%

(*%!!^#@^$

n]vf

>L s]zj s'df/ l3ld/]

$@))@^@

(*%!!@%!##

n]vf

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

(*$!^$&%&^

!)&*@)$%!

ljljw

>L ;lGhj l;+v8f

(*$!$!!!%^

!)!!@*!$$

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

(*!**^!%%@

!)&!#%!(!

>L ch'{g axfb'/ yfkf

(*$!^(!*%$

sfof{no ;xof]uL
pk;lrj

$@!!*!^

!)&@*$##$

>L g]]d axfb'/ tfdfË
-s/f/_

sfof{no ;xof]uL
pk;lrj

>L zs'Gtnf /fO{

!))(#&!)#

>L :g]x lg/f}nf
>L ;'idf s'df/L
rf}w/L -s/f/_

xn'sf ;jf/L
rfns

cfly{s k|zf;g zfvf

(*$@*@^@%)

sDKo'6/ ck/]6/

sfof{no ;xof]uL

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

>L OlGb/f hf]zL

Gofo

sfg"g
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>L an;fu/ lu/L

$@!!*&*

(*%!!##^&&

!)$*$%@@*

sfg"g clws[t

Gofo

sfg"g

sDKo'6/ ck/]6/
sfg"g tyf km};nf
sfof{Gjog zfvf

xn'sf ;jf/L
rfns
sfof{no ;xof]uL
;x;lrj

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

gfoa ;'Aaf

(*%!)&)^$!

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

(*$*$##^^!

!)&!@(##*

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

(*$#@*(#((

!)&%&)&(*

>L g/]z s'df/ ;fx
-s/f/_

(*$(^*&*#$

!)&!@(%@!

(*$#@(&*^*

!)&!@()&!

(*$!^*))@)

!)&%&@@$$

(*$!(@#^^)

!)!)^*##^

g]kfn
O{lGhlgol/Ë

l;len÷
lj=P=cf= >L 4fl/sf >]i7

g]kfn k|zf;g

;fdfGo
k|zf;g

$@))#(#

>L s]bf/ k|;fb
vltj8f
>L lbIFff s'df/L
kf08]o

sDKo'6/ ck/]6/
xn'sf ;jf/L
rfns

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

l;=l8=O{

g]kfn
O{lGhlgol/Ë

l;len÷
lj=P=cf= >L ;'dg ;flns]]

O{lGhlgo/

g]kfn
O{lGhlgol/Ë

l;len÷
lj=P=cf= >L /ljg a:g]t

$@)))&%

ौी वनोद तवार

(*$(#*&#^%

O{lGhlgo/

g]kfn
O{lGhlgol/Ë

l;len÷
lj=P=cf= (काज)

9845245657

O{lGhlgo/

g]kfn
O{lGhlgol/Ë

l;len÷ ौी कृपा खापु
lj=P=cf= (काज)

9860162718

of]hgf zfvf

sDKo'6/ ck/]6/
sfof{no ;xof]uL

cg'udg tyf d"NofÍg zfvf

>L lblnk s'df/
k|wfg

l;=l8=O{

g]kfn
O{lGhlgol/Ë

O{lGhlgo/

g]kfn
O{lGhlgol/Ë

O{lGhlgo/

g]kfn
O{lGhlgol/Ë

zfvf clws[t

>L ;/:jtL e'iffn
-sfh_

(*$!&^)$!#

>L l/t' lu/L -s/f/_

(*@#!@%*@&

l;len÷
lj=P=cf= >L /dfd}of dfgGw/
l;len÷
lj=P=cf=

g]kfn k|zf;g

l;len÷
lj=P=cf= >L rGb|z]v/ dxtf]
;fdfGo
k|zf;g >L Hof]tL >]i7

g]kfn k|zf;g

;fdfGo
k|zf;g

$@)))&%

$@)))&%

!)&%&)&#)

(*$!%(((&#

(*$!#%%$(&

!)@)&@(%*

(*$!%&(%$^

sDKo'6/ ck/]6/
pk;lrj
j}b]lzs ;xof]u ;dGjo
zfvf

O{lGhlgo/
gfoa ;'Aaf

g]kfn
O{lGhlgol/Ë
g]kfn k|zf;g

l;len÷
lj=P=cf=
;fdfGo
k|zf;g

sfof{no ;xof]uL
;fdflhs ;dGjo zfvf

al/i7
;dfhzf:qL

ljljw

>L kf]i6/fh 9'+ufgf
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$@!!*!^

(*$!#(&)%!

!))^($!@(

zfvf clws[t
gfoa ;'Aaf

g]kfn k|zf;g

;fdfGo
k|zf;g

>L dlGb/f kf]v|]n
sfˆn]

g]kfn k|zf;g

;fdfGo
k|zf;g

>L d':tfs vfg

g]kfn
O{lGhlgol/Ë

s]zj sfsL{
l;len÷
lj=P=cf= >L zDe' s]=;L

sfof{no ;xof]uL
;x;lrj

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

$@))#(*

$@!!(^(

(*)*)!*#&(

!)@)*&&(@

(*$(!%!^&$

!)@$*&#$&

(*%!)*@^@!

!)!&$!*!#

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
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४. िनकायबाट दान गिरने सेवा:

मन् ालयबाट सबसार्धारण िलक्षत त्यक्ष सेवा संचालन नहने,परोक्ष कायहर्रू नेपाल सरकार कायिवर्भाजन

िनयमावली बमोिजम यस मन् ालयको कायक्ष मा परे का ि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 रुपले संचालन गनर् संगठनात्मक स्वरुप तथा कायर्
ि या सम्बन्धी अध्ययन िव ेषण गरी नीितगत रुपमा राय पेश गरी स्वीकृ त 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, स्वीकृ ित¸ रकमान्तर¸ ोतान्तर¸ थप वजेट माग¸ अिख्तयारी दान¸
के िन् य तथा कायर् संचालनस्तरको लेखा संचालन र लेखा परीक्षणको वस्था गनर् लगाउने।
६) िविभ मन् ालयिवभाग 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 आपूितर्को वस्था िमलाउने।
८) महाशाखा बीच समन्वय कायम गन र शाखा महाशाखाबाट भइरहेक◌ा कामहरुको समन्वय र सुपरीवेक्षण
गनगराउने।/
९) अिधनस्थ कायर्को गती िववरण तयार गराई आवश्यक िनदशन िदने र सिचव समक्ष राय सिहत पेश गन।
१०) स्वदेशी तथा िबदेशी तािलम¸ छा बृित िवतरण आदीका सम्बन्धमा पेश भएका िवषयहरुमा चिलत ऐन
िनयमपिरप र कायम भएको नीत ,बमोिजम गन गराउने।
११) बेरुजु फ
ट सम्बन्धमा रे खदेख गरी आवश्यक िनदशन िदने।
१२) स्वीकृ त भए बमोिजम रकमान्तर खचर्को स्वीकृ तीठे ा 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) आ नो महाशाखा अन्तगर्तका िवषयमा मिन् पिरषद्मा पेश हुने स्तावको मस्यौदा तयार गरी पेश गन ।
१६) भौितक सामा ी आदी िवषयमा रे खदेख िनयन् ण ,ममर्त संभार ,सवारी साधन आदीको संरक्षण ,भवन ,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 कृ या
पूरा गरी िनणर्य बमोिजम सम्बिन्धत िनकायहरुमा सहमितको लािग लेिख पठाउने।
२) नेपाल सरकारको िनणर्य बमोिजम स्वीकृ त दरबन्दीहरु िनजामती िकतावखानामा दतार् गराउने।
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३) मन् ालय र अन्तगर्तका कायार्लयहरुमा िर रहेक◌ा पद पूितर्को लािग सम्बिन्धत िनकायमा माग गन र
पद पूितर्को लािग िनयमानुसार छनौट भई आएका कमर्चारीहरुलाई िनयुि बढु वा तथा पदस्थापन गनर् ,
कारवाही चलाईिनणर्यानुसार कारवाही गन।
४) मन् ालय अन्तगर्तका स्थायी¸ अस्थायी¸ करार¸ ज्यालादारी कमर्चारीहरुको िनयुि ,बढु वा ,सरुवा ,
रािजनामा वा कमर्चारी शासन सम्बन्धी पेश भएका िबषयहरुमा आिधकािरक राय ,पुरस्कार ,तािलम
गराउने।/सिहत पेश गरी िनणर्य बमोिजमको कायर् गन
५) िवभागीय कारवाही सम्बन्धी कारवाही शुरु गन र िनणर्यानुसार कारवाही गन वा सम्विन्धत िनकायमा
लेखी पठाउने।
६) मन् ालय वा अन्तगर्तका पदािधकारूहरुलाई िनिम काज सम्बन्धी कारवाही गरी कायम मुका ,
िनणर्यानुसार सम्विन्धत िनकायमा लेखी पठाउने।
७) मन् ालयको राजप ािङ्कत तथा राजप अनिङ्कत समपूणर् कमर्चारीहरुको िववरण तथा दरवन्दी
अिभलेख अ ाविधक राख्ने।
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 रे कडर्को अिभलेख अ ाविधक
राख्न लगाउने।
१०) िबदेशी छा वृित र अध्ययन मणका लािग उमेदवार मनोनयनको लािग िनणर्याथर् पेश गन।
११) िबदेशमा अध्ययन वा तािलममा जानेराख्न लगाउने। ,फकर् ने ि हरुको िववरणहरु दुरुस्त राख्ने ,
१२) सम्व ता तथा िनधार्रण सम्बन्धी कायर् गन ।
१३) मन् ालयले सम्प गनुर् पन वढु वा सिमितको सिचवालय सम्बन्धी कायर् गन ।
१४) कमर्चारीहरुको पुरस्कार र दण्ड समबन्धी कायर् गनगराउने।/
१५) शासिनक वेरुजु वस्थापन सम्बन्धी कायर् गन ।
(आ) आन्तिरक

वस्थापन तथा सुशासन व न
र् 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 साधनमेिशनरी औजार तथा िजन्सी सामान, खिरद ,भण्डारण
आपुत ¸ममर्तिजन्सी िनरीक्षण तथा िललाम िबि को वस्था गन। ,सम्भार ,
४) मन् ालयको सुरक्षा तथा सरसफाइको वन्ध गन।
५) कमर्चारी बैठक आयोजना गन र सोको िनणर्य कायार्न्वयन गनगराउने।/
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 राअिधकृ तहरुको कायर् संपादन मूल्यांकन .प.
सम्बन्धी कायर् गन।
९)

मन् ालय र अन्तगर्तबाट सम्पादन गन कायर्हरुका सम्बन्धमा आइपन िविभन्न 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 पारदिशर्ला कायम गनर् नेपाल सरकारको नीित ऐन
कानूनको पिरपालनना भए नभएको सम्बन्धमा राय सुझाव पेश गन ।
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१२) नेपाल सरकारले अवलम्बन गरे को
ा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 दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहायक फोकल पसर्न भई कायर् गन ।
१४) मन् ालय र अन्तगर्तका िविभ गुनासाहरुको सम्बन्धमा नोडल अिधकृ त भई कायर् गन ।
१५) मन् ालयको तफर् बाट सूचना अिधकृ त भई कायर् गन।
१६)

चिलत ऐन कानूनले तोके बमोिजम मन् ालयले सम्पादन गनुर्पन उजुरी
वस्थापन सम्बन्धमा अन्य कायर् गन ।

वस्थापन¸ सुशासन गुनासो

(इ) आिथर्क शासन शाखा:
१) मन् ालय र अन्तगर्त िनकायको साधारण तफर् को वािषर्क बजेट तयार गरी पेश गन ।
२) मन् ालय अन्तगर्तका िवकास आयोजना तथा कायर् म तजुर्मा गन कायर्मा योजना ,अनुगमन तथा वैदिे शक
सहयोग महाशाखालाई सहयोग पुयार्उन ।
३) अिख्तयारी बाँडफाँड सम्बन्धमा पेश गन ।
४) स्वीकृ त िबिनयोजन बमोिजम बजेट खचर्का लािग पेश गन ।
५) धरौटी राजश्व सम्बन्धी िववरण अ ाविधक राख्ने ।
६) के न् ◌ीय लेखा तयार गन ।
७) लेखा परीक्षण गराउने ।
८) मातहत िनकायको आिथर्क शासन सम्बन्धी कायर्को अनुगमन गन ।
९) बेरुजुको अिभलेख राख्ने र बेरुजु फ
ट सम्बन्धी कायर् गन ।
१०) आिथर्क शासन शाखासंग सम्बन्धी कायर्को गित िववरण तयार गन ।
(ई) कानून तथा फै सला कायार्न्यवन शाखा:
१) ऐनमस्यौदा पिरमाजर्न गन आवश्यक कायर्को लािग अिघ ,िबिनयमको मस्यौदा गन ,गठन आदेश ,िनयम ,
बढाउने।
२) िविभ िवषयमा मन् ालय र अन्तगर्तका िबभागकायार्लयलाई 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 बातार्संझौताको ,बातार्का बुँदा तयार गन ,संझौता आदीमा सहभागी हुने ,
मस्यौदापिरमाजर्न 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 फै सला तथा िनदशनात्मक आदेशको कायार्न्वयन गन ।
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(उ) माननीय मन् ीको िनिज सिचवालय
1. िवभागीय मन् ीको¸ धानमन् ी लगायतका अन्य मन् ीसँग सञ्चार सम्पकर् र समन्वय कायम गन / गराउने।
2. माननीय मन् ीसँगको समन्वय र िनदशनमा रही शुभकामना¸ मन्त ¸ व
आिद मस्यौदा गन ।
3. माननीय मन् ीको दैिनक 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¸
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

धानमन् ी लगायतका अन्य मन् ीसँग सञ्चार सम्पकर् र समन्वय कायम गन /
गराउने।
माननीय राज्यमन् ीसँगको समन्वय र िनदशनमा रही शुभकामना¸ मन्त ¸ व
आिद मस्यौदा गन ।
माननीय राज्यमन् ीको दैिनक कायर् सूची तयार गन।
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।
माननीय राज्यमन् ीलाई भेट गनर् आउने आगन्तुकलाई राज्यमन् ीसँग समय िमलाउने र भेट गराउने।
माननीय राज्यमन् ीलाई आवश्यक िवषयमा राय परामशर् तथा सुझाव पेश गन ।
माननीय राज्यमन् ीको मण सम्बन्धी कायर् म तथा सुरक्षा वन्ध िमलाउन आवश्यक वस्था र समन्वय
गन।
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 सञ्चार सम्पकर् र समन्वय कायम गन गराउने ।
2. सिचवको दैिनक कायर् सूची तयार गरी राख्ने ।
3. मन् ी समक्ष सिचवबाट िनणर्य तथा िनदशनको लािग पेश हुने िटप्पणी फाइल तथा अन्य महत्वपूणर्

4.
5.
6.
7.

कागजातहरु मन् ीको िनजी सिचवालयमा पेश गरी िनणर्यानुसार अिभलेख गरी कायार्न्वयनको लािग
सम्बिन्धत शाखामा िफतार् पठाउने।
सिचवलाई भेट गनर् आउने आगन्तुकलाई सिचवसँग समय िमलाई भेट गराउने ।
सिचवलाई दैिनक कायर् सूचीको वारे मा राय¸ सुझाव तयार गरी पेश गन।
सिचवको मण सम्बन्धी कायर् म तथा अन्य आवश्यक वस्था र समन्वयको गन।
अिधनस्थ कमर्चारीहरुको सुपिरवेक्षक भई कायर् गन ।
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(ख) योजना, अनुगमन तथा वैदिे शक सहयोग समन्वय महाशाखा
१) मन् ालय र अन्तगर्तका िविभ िवकास आयोजनाहरुको तजुर्मा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गन र तत्सम्बन्धमा
अन्तगर्तका िनकायहरु बीच समन्वय गन, गराउने।
२) िनयिमत रुपमा मन् ालय र अन्तगर्तका िनकायहरुबाट संचािलत ि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 वैदिे शक सहयोग सम्बन्धी
कायर् गन।
५) वैदिे शक सहयोग सम्बन्धी नीितगत अध्ययन, अनुसन्धान¸ िवश◌्लेषण¸ पिरचालन, समन्वय र

वस्थापन

सम्बन्धी कायर् गन,
६) मन् ालय अन्तर्गर्तका िविभ िवकास आयोजना, पिरयोजना तथा िनकायहरुको वािषर्क योजना, कायर् म,
वजेट िसिलङ, वजेट तजुर्मा एवं स्वीकृ ित सम्बन्धी कायर् गन ।
७) मन् ालय अन्तर्गर्तका वैदिे शक सहयोगमा संचािलत िवकास आयोजनाहरुको अनुगमन, मूल्यांकन तथा
गित समीक्षा गन ।
८) लैिगंक सामािजक समावेिशकरण तथा गैरसरकारी संस्था सम्बन्धी नीित तजुर्मा र कायार्न्वयन पक्षको
अनुगमन गन ।
(अ) योजना शाखा
१) सम्बिन्धत महाशाखाहरुसँग परामशर् िलई अन्तगर्तका आयोजना/कायर् म संचालन सम्बन्धी नीित िनधार्रण
गनर् पेश गन ।
२) सम्बिन्धत महाशाखाहरुको समेत सहयोग िलई मन् ालय, अन्तगर्तका िवभाग, संस्थानहरुबाट संचालन
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 स्वीकृ त गन गराउने सम्बन्धी कायर्
गन ।
४) राि य योजना आयोगबाट स्वीकृ त आयाजेनाहरुको िविनयोिजत बजेटको आधारमा िजल्ला तथा के न् ीय
आयोजनाहरुको बािषर्क कायर् म स्वीकृ त गन गराउने र सम्बिन्धत महाशाखाहरुलाई जानकारी गराउने।
५) िविनयोिजत बजेट अनुसार स्वीकृ त 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 पुर्याउने।
७) मन् ालय अन्तगर्त संचालन हुने कायर् म तथा आयोजनाहरुको लािग आवश्यक जनशि
ितनको दक्षता अिभबृि गन सम्बन्धी कायर्हरु गनर् शासन महाशाखालाई सहयोग गन।

क्षेपण एवं

८) मन् ालय अन्तर्गर्तका िविभ िवकास आयोजना, पिरयोजना तथा िनकायहरुको वािषर्क योजना, कायर् म,
वजेट िसिलङ, वजेट तजुर्मा एवं स्वीकृ त गराउने सम्बन्ध◌ी कायर् गन ।
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९) वािषर्क योजना, कायर् म तथा वजेट स्वीकृ त सम्बन्धमा िविभ िनकायहरुसँग समन्वय गन ।
१०) मन् ालय अन्तर्गर्तका िवकास आयोजनाहरु स ालन गन सम्बन्धमा िनणर्यानुसार िनदशन िदने सम्बन्धी
कायर् गन ।
(आ)

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा

१) मन् ालयका सम्बिन्धत महाशाखाहरुको समेत सहयोग िलई मन् ालय र अन्तगर्तका आयोजनाहरुको गित
ितवेदन तयार गरी अ ाविधक राख्ने र आविधक रुपमा समीक्षा गन।
२) मन् ालय र अन्तगर्त संचािलत आयोजनाको कायार्न्वयन सम्बन्धी िनयिमत अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गन
र कायार्न्वयन पक्षमा देखा परे का 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 के न् ीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
महाशाखाबाट कारवाही गनुर्पन मन् ालय सम्बन्धी िवषयमा आवश्यक कायर् गन।
६) राि य योजना आयोगको के न् ीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाबाट समय समयमा िनधार्र◌ीत
गिरने अन्य कायर् सम्पादन गन।
७) सम्बिन्धत महाशाखाहरु अन्तगर्तका िनकायहरुबाट त्येक वषर् भए गरे का मूख्य मूख्य कायर्हरुको गित
िववरण पुिस्तका तयार गरी आिथर्क 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 संचािलत िविभ िवकास आयोजनाहरुको आविधक समीक्षा सम्बन्धी कायर् गन
१०) आयोजनाहरुको भाव मूल्याङ्कन गन गराउन◌े ।
(इ) वैदिे शक सहयोग समन्वय शाखा
१) मन् ालय र अन्तगर्त स्वदेिश तथा िवदेिश लगानी ब न
र् सम्बन्धी कायर् गन ।
२) मन् ालय र अन्तर्गर्त वैदिे शक सहयोग नीित सम्बन्धी कायर् गन ।
३) वैदिे शक सहयोगबाट संचालन हुने आयोजनाहरुका सम्बन्धमा भएका सम्झौताप
अ ाविधक गरी राख्ने ।

तथा अिभलेख

४) वैदिे शक सहयोगका लािग िवकास साझेदारको पिहचान गन ।
५) वैदिे शक सहयोगको पिरचालन, समन्वय र

वस्थापन गन ।

६) वैदिे शक सहयोग सम्बन्धी नीितगत अध्ययन, अनुसन्धान र िव ेषण गन ।
७) वैदिे शक 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 वैदिे शक सहयोगबाट संचालन भएका आयोजनाहरुको समि गत िववरण अ ाविधक गराई
राख्ने ।
९) अन्तर्राि य िवकास साझेदारहरुसँग समन्वय सम्बन्धी कायर् गन ।
१०) वैदिे शक सहयोग सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान र िव ेषण गन ।
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११) मन् ालय र अन्तगर्तका िनकायहरुको वैदिे शक सहयोग सम्बन्धमा आई पन अन्य कायर् गन ।
१२) मन् ालय र अन्तगतर्का िविभ आयोजनामा कायर्रत िवदेिश परामशर्दाताको वेशा ा (VISA) िसफािरस
सम्बन्धी कायर् गन ।

इर् ) सामािजक समन्वय शाखाः
१) लैिगंक सामािजक समावेिशकरण तथा गैरसरकारी संस्था सम्बन्धी नीित तजुर्मा तथा सोको कायार्न्वयन
पक्षको अनुगमन गन ।
२) मन् ालय र अन्तगर्तका िनकायहरुसंग सम्बिन्धत आविधक एवं वािषर्क 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 गैरसरकारी 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 न
र् को 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 के न् र सोसंग सम्बिन्धत संस्थासंग
समन्वय तथा रे खदेख सम्बन्धी कायर् गन ।
५) सहरी िवकाससंग सम्बिन्धत सम्पूणर्

ािविधक, आिथर्क, 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 वैदिे शक सहयोग महाशाखालाई आवश्यक सूचना र परामशर् उपलब्ध

गराउने ।

८) दातृसंस्थाहरुको सहयोगमा स ालन गिरने सहरी िवकास आयोजनाहरुको तजुर्मा अध्ययन, सिमक्षा र
स्वीकृ त गन कायर्मा वैदिे शक सहयोग महाशाखालाई आवश्यक सूचना र परामशर् उपलब्ध गराउन सहयोग
गन ।
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९) सहरी िवकास क्षे को वजेट कायर् म तयारी, कायार्न्वयन पक्षको अनुगमन र मूल्याङ्कन तथा

गित

समीक्षा गनर् योजना, अनुगमन तथा वैदिे शक 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 वाहेकका 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
कायार्न्वयन गन गराउने ।

वस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड तजुर्मा गरी

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◌्वाधार शाखाः
१) रणनीितक सडक वाहेक 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
(पिरणात्मक तथा गुणात्मक) तथा अन्य

ा

उपलिब्ध, सेवास्तर

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 ितकु ल 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
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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 के न् र सो सम्बन्धी संस्थाको रे खदेख
सम्बन्धी कायर् गन ।
४) नगर िवकास सिमित तथा साना शहरको भौितक योजना वािषर्क तथा आविधक रुपमा तजर्◌ुमा गनर्
सहयोग पुर्याउने 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 भईरहेका 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 वाहेकका 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
कायार्न्वयन सम्बन्धी कायर् गन ।

वस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड तजुर्मा गरी

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
िवहीनको आवास

वस्थापन, सहरी िवप

वगर् तथा सहरी आवास

वस्थापन तथा ाम◌ीण आवास कम्पनी िलिमटेड सम्बन्धी आवश्यक कायर् गन ।

२) आवास िनमार्ण सम्बन्धी गैरसरकारी क्षे का संस्थाको प◌्रव न
र् तथा िवकास सम्बन्धी कायर् गन ।
३) आवास सम्बन्धी अन्तरार्ि य वा क्षे ी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 न
र् को लािग उपयु

नीित, रणनीित तथा कायर्नीित

तजूर्मा गन तथा ितनको कायार्न्वयन पक्षको िनरन्तर सुपिरवेक्षण र अनुगमन गन ।
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७) आवास तथा भवनसंग सम्बिन्धत

ािविधक, आिथर्क, सामािजक तथा वातावरणीय िवषयहरुमा

मन् ालयलाई परामशर् उपलब्ध गराउने ।
८) मिन् पिरषदका सदस्य, संवैधािनक अङ्गका मुख आिदको आवास

वस्था सम्बन्धी कायर् गन ।

९) िसंहदरबार िवकास सिमित, अन्तर◌्राि य सम्मेलन के न् िवकास सिमितसंग सम्बिन्धत आवश्यक कायर्
गन ।
१०) के न् ीय सिचवालयको भवन

वस्थापन, सरकारी भवनको िनमार्ण, ममर्तसम्भार, रे खदेख 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 वैदिे शक सहयोग समन्वय महाशाखालाई आवश्यक सूचना र परामशर् उपलब्ध गराउने ।
१४) दातृसंस्थाहरुको सहयोगमा स ालन गिरने आवास तथा भवन आयोजनाहरुको तजूर्मा अध्ययन, समीक्षा
र स्वीकृ त गन कायर्मा योजना तथा वैदिे शक 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 वैदिे शक 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) िवपद् जोिखम न्यूनीकरण सम्बन्धी नीित तजुर्मा गन तथा नीित कायार्न्वयन पक्षको अनुगमन गन, िवपद्
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 ।
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(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 राख्ने, रे खदेख 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 गरे का उपलिब्धको िव ेषण गन तथा तत्सम्बन्धी थप
अनुसन्धान तथा अध्ययनलाई ोत्साहन गन ।
६) भवन एवं िनमार्ण िविध तथा िनमार्ण साम ीहरुको अनुसन्धान सम्बन्धमा भए गरे का उपलिब्ध र
सेवास्तर सम्बन्धमा िव ेषण गन तथा ा पिरणाम कायार्न्वयन िनकायहरुलाई उपलब्ध गराउने ।
७) सरकारी भवनको िनमार्ण, ममर्तसम्भार, रे खदेख 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) िवपद्

वस्थापन तथा वातावरण शाखाः

१) िवपद् जोिखम न्यूनीकरण सम्बन्धी नीित तजुर्मा तथा नीित कायार्न्वयन पक्षको अनुगमन गन ।
२) िवपद् 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 िवपद्
वस्थापन तथा वातावरण सम्बन्धी आयोजनाहरुको तजुर्मा, अध्ययन, समीक्षा र स्वीकृ त गराउने ।
४) िवपद्

वस्थापन तथा वातावरणलाई िवकास सम्बन्धी कायर्मा सहकायर् गनर् आवश्यक कायर् गन,

५) िवपद्

वस्थापन तथा वातावरण सम्बन्धी जनचेतना अिभवृि

सम्बन्धी कायर् गन ।

६) िवपद् वस्थापन तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा वैदिे शक सहयोग तथा ऋण सम्बन्धी िवषयहरुमा
मन् ालयको नीित िनदशन अनुसार सम्बिन्धत िनकायहरुको सम्पकर् समन्वय सम्बन्धी कायर् गन गराउने ।
७) िवपद्

वस्थापन सम्बन्धी कायर्का लािग अन्य मन् ालयहरुसँग 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 ।
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;x/L ljsf; dGqfnosf] k|:tfljt ;+u7g tflnsf
df=dGqLsf] lglh ;lrjfno

dfggLo dGqL
dfggLo /fHodGqL

df= /fHodGqLsf] lglh ;lrjfno

zf=c=,/f=k=t[=-k|=_–!
Gff=;'=,/f=k=cg+=k|=-k|=_–!

;lrj

;lrjsf] ;lrjfno

zf=c=,/f=k=t[=-k|=_–!
+

/f=k= ljlzi6= >]0fL – !
-OlGhlgol/Ë ;]jf_
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|=_ – @

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

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_–!

;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 – !

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

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_ – !

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_ – !

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= – @

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

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|=_– !

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

gu/ ljsf; ;ldlt tyf ;fgf zx/
zfvf
l;=l8=O{,/f=k=lå-_la÷cf_ –!
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_ – !

cfjf; tyf ejg 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_ – !
+

ejg zfvf

l;=l8=O{,/f=k=lå-_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|=_ – !

p=;=,/f=k=lå=-k|=_ – !
O{, /f=k=t[=-la÷cf_–!
Gff=;''=/f=k=cg+=k|=-k|_ – !

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

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

l8lehg sfof{nox?
ejg k|ljlw cg';Gwfg s]Gb|x?
s=c= &, x=;=rf=* kb / sf=;= !% u/L #) ;]jf s/f/
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५.

सेवा दान गन िनकायको शाखा र िजम्वार अिधकारी:
.सं.
१.

महाशाखा

पद

शासन महाशाखा

िजमेम्वार अिधकारी

सह-सिचव

ी राजेन् कु मार पौडेल
ी कृ ष्ण साद पन्थी

क.

कमर्चारी शासन शाखा

उप-सिचव

ख.

आन्तिरक वस्थापन तथा सुशासन व न
र्

उप-सिचव

शाखा
ग.

आिथकर् शासन शाखा

उप-सिचव

ी कमल सापकोटा

घ.

कानुन तथा फै सला कायार्न्वयन शाखा

उप-सिचव

ी बलसागर िगरी

२.

योजना अनुगमन तथा बैदिशक सहयोग

सह-सिचव

>L ािरका े

महाशाखा
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 ढु ंगाना

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

क.

आवास शाखा

िस.िड.इ

ी सुमन सािलके

ख.

भवन शाखा

िस.िड.इ

ी मेद कृ ष्ण कमर्चायर्

ग.

िवपद

िस.िड.इ

ी मेद कृ ष्ण कमर्चायर्

वस्थापन तथा वातावरण शाखा

8f= /d]z k|;fb l;+x

६. सेवा दान गनर् ला े दस्तुर र अवधी:
के ही नभएको

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

८. िनणयर् उपर सु े अिधकारी:
उप-सिचव आन्तिरक

वस्थापन तथा सुशासन व न
र् शाखा
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९. सम्पादन गरे को कामको िववरण:
आ. ब. २०७३/०७४ मा िन
•

रा य सहर

बमोिजमको कम सम्प भएको छ :

वकास रणनी त िःवकृत भई काया वयनमा आएको छ । योजनाब

र

यविःथत शहर करणको ला ग यो रणनी तले मागदशन गन अपे ा रािखएको छ ।
•

बागमती नद र यसका सहायक नद ह लाई फोहरमु

बनाई अ तबमणबाट जोगाउन र

बागमती स यताको पुनःथापनाको ला ग गठ त अ धकार स प

बागमती स यता ए ककृत

वकास स म तको गठन आदे श मि ऽप रषदबाट आवँयक सं शोधन भै सो स म तलाई River
Basin Organization का
•

व

पमा अ ध वढाउने गर नणय

यविःथत बसोवासको Milestone मा नएको Habitat III को New Urban Agenda बमोिजम

काय योजना (Action Plan) िःवकृत गर सं य ु
छ र सो काययोजनालाई काया वयनमा
•

सं वधानमा मौ लक हकको

रा

सं घको स वि धत इकाईमा पेश ग रएको

याईएको छ ।

ँ च
पमा ःथा पत आवास को सु वधामा सबै जनताको पह
ु पु याउन

मा मण ःतरमा अ पसं यक, पछ डएका, द लत, लोपो मुख, वृ , अस

र समा तकृत वगको

ला ग सं चा लत जनता आवास कायबमलाई यविःथत बनाई सफलतापूवक काया वयन गन
"जनता आवास कायबम काया वयन काय वधी २०७३" तयार गर वकेि ित

पमा कायबम

काया वयनमा ल गएको छ ।
•

वगतका भूक पह वाट पाठ स दै समयानुकुल

पमा रा य भवन सं हतालाई प रमाजन र

प रंकृत गनुपन आवँयकता बोध भए अनुसार रा य भवन सं हताका २३ वटा ख डह

म ये NBC २०२,NBC २०४ र NBC २०६ प रमाजन भै नेपाल राजपऽमा सूचना ूकाशन
गर लागु ग रस कएको छ । NBC १०५ र NBC २०५ प रमाजनको बममा रहे का छन ।
रा य भवन सं हतालाई दे शका स पूण नगरपा लकाह

र १००० भ दा ब ढ घरधुर भएका

गाँउपा लकाह मा लागू गन नणय ग रस कएको छ ।
•

शहर

वकास ऐन तजुमाका ला ग मि ऽप रषदबाट सै ाि तक सहम त ूा

गर मःयौदा

तयार का बममा छलफल भईरहे को छ ।
•

बागमती सरसफाई महाअ भयानको २२२ औ ह ा सफलतापूवक स प

गरे को।

•

शहर

वकासका कृयाकलापलाई ए ककृत एवं सम वया मक

सहर

वकास म ऽी यूको अ य तामा उ चःत रय सम वय तथा अनुगमन स म त गठन

पमा अगा ड बढाउन मा.

ग रएको छ ।
•

भूक पमा

सामा य

ती

भएका

वा

नभएका

तर

भूक पीय

कोणबाट

कमजोर

सं रचनाह लाई ूवल करण गन Retrofitting Guidelines तयार गर िःवकृत भएको र
काया वयनमा

•

याईएको छ ।

चालु आ थक वषको यो अव ध स म ३०८ वटा नगर वकास स म तह
।
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गठन ग रएको छ

•

वःती वकास मापद ड २०७२ ःवीकृत भई लागु भएको ।

•

लाहान तथा म य पहाडी लोकमागका १० वटा नयाँ सहरमा ज गा ए ककरणका मा यमवाट
बःती/घडेर वकास गन DPR ःवीकृत ग रएको ।

•

स पदा बःतीको पुन: नमाणलाई सहजीकरण गर

ितु ग तमा अगा ड बढाउन वःती

वकास ,सहर योजना तथा भवन नमाण स व धी आधारभूत नमाण मापद ड २०७२ मा

मि ऽप रषदवाट समयानुकुल प रमाजन गर राजपऽमा ूकासन ग रएको छ ।
•

२०७१ सालको बाढ , प हरोबाट
िज लामा वाढ प हरो

तमःत भएका बाँके, ब दया, दाङ, सुखत र स धुपा चोक

तमःत भएका नजी आवास पुन नमाण अनुदान वतरण स ब धी

काय व ध,२०७३ िःवकृत गर पुन नमाण को काय ूार भ
•

JICA को सहयोगमा तयार ग रएको काठमा डौ उप यका भूक पीय जोिखम मू या नका
(Seismic Risk Assessment) न तजाह

२०७३ चैऽ २९ गते सावज नक गर यो । यस

प रयोजनाबाट Hazard Assessment गर

तीन वटा Earthquake Scenario Analysis को

मा यमवाट काठमा डौ उप यकामा हुन स ने जोिखमह
•

ग रएको ।

बारे जानकार गराईएको थयो ।

ठू ला सहर (Mega city) आ थक क रडोर शहर, ःमाट सहर लगायतका सहर करणका
न वनतम अवधारणाह लाई योजनाब

पमा अगा ड बढाउन, सहर करणका ला ग आवँयक

आयोजनाह को प हचान गर सहर वकास स व धी आयोजना बक तयार गन एवं सहर करण
स व धी नी तगत, ूा व धक एवं काय व धगत वषयमा अ ययन एवं अनुस धान गन सहर
वकास तथा भवन नमाण वभाग अ तगत सहर योजना तथा वकास के ि (UPDC) ःथापना

गर काय अगाडी बढाईएको ।
•

ए सयाल

वकास बकको सहयोगमा

वराटनगर, वरगं ज, स ाथनगर र नेपालगं जमा

भइरहे को सहर करण कायलाई थप वःतार गन र सुदूर पि मा लको धनगढ ,अ र या र
झलार

पपलाडी, महे िनगर नगरपा लकामा ए ककृत सहर

वकासका पूवाधार नमाण गन

२४९ म लयन अमेर क डलर (२५ अरव ) थप लगानी गन गर

े ऽय सहर

वकास

आयोजना को (Project Administration Manual) तयार भई २०१७ भऽै स झौता गन
गर तीोताका साथ काय अगाडी बढाईएको । यस आयोजना अ तगत आठ वटा नगरमा

ग रने लगानी माफत २०७ क. म सडक कालोपऽे २०० क. म नाला नमाण ६ वटा
Sanitary landfill site नमाण लागायतका कायह
•

५ बष भऽ स प

ग रने छ ।

UNDP को सहयोगवाट काठमा डौ उप यकाको Risk Sensitive Land Use Plan तयार
ग रएको ।

•

जनता आवास कायबम अ तगत द लत, वप
सुरेल, थामी लगायतका वप

मुिःलम, चेपा , राउटे , ग धव, वाद , वनक रया,

एवं लोपो मुखसमुदायका थप २० हजार प रवारका ला ग

आवास नमाण गन काय म अ तगत बमागत १५१८ आवास इकाई म ये ७२८ आवास

इकाई नमाण स प

भएको । साथै नयाँ २१६२५ आवास इकाइ नमाण गन ५२

िज लाह को िज ला सम वय स म तको बैठक स प
स प

भएको ।
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भई

१०७३ आवास इकाई नमाण

•

आ त रक नय ऽण नदिशका २०७३M यस सहर वकास म ऽालय तथा मातहत नकायको
कायमा मत ययीता ूभावकार ,कायद ता वृ

गन तथा सु-सं चालन माफत अपेि त न तजा

हाँ सल गन आ त रक नय ऽण नदिशका २०७३ माननीय म ऽी यूबाट २०७३।०७।२९

गते ःवीकृत भई नकायलाई नदिशका काया वयन गन नदशन दइएको ।

१०. सूचना अिधकारी र मुखको नाम र पद:
िनकाय मुख: दीपेन् नाथ शमार्, नेपाल सरकारको सिचव
सूचना अिधकारी: सुमन सािलके , िसिनयर िडिभजन इिन्जिनयर

११. ऐन,िनयम, िविनयम वा िनदिशकाको सूची:
•

काठमाड उपत्यका िवकास ािधकरण ऐन, २०४५

•

नगर िवकास ऐन, २०४५

•

नेपाल इिन्जिनयिरङ पिरषद् 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 पुनिनर्मार्ण अनुदान िवतरण कायर्िविध २०७२
भूकम्प भािवत भवन संचालन स्ताव स्वीकृ ती ि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

•

िवपद् पीिडत पुनवार्स स ालन कायर्िविध, २०७१

•

राि य आवास योजना, २०७१

•

भवन िनमार्णको नमूना मापदण्ड, २०७१

•

लैिङ्गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण मागर्दशर्न, २०७०
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१२. आम्दानी, खचर् तथा आिथर्क कारोवार सम्बन्धी अ ाविधक िववरण:

26
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१३. तोिकए बमोिजमका अन्य िववरण:
नभएको
१४. अिघल्लो आिथर्क वषर्मा सावर्जिनक िनकायले कु नै कायर् म वा आयोजना संचालन गरे को भए सो को
िववरण:
गत आ.व.को सूचनामा भएको
१५. सावर्जिनक िनकायको बेभसाइर्ट भए सो को िववरण:
www.moud.gov.np
१६. सावर्जिनक िनकायले ा गरे को सहायता, ऋण, अनुदान एंव ािविधक सहयोग र सम्झौता सम्बन्धी
िववरण:
िव

बैक ,एिशयाली िवकास बैक,जाइका आिद

१७. सावर्जिनक िनकायले संचालन गरे को कायर् कायर् म र सो को गित ितवेदन:
पाना नं २९ मा उल्लेख भएको
१८.सावर्जिनक िनकायले वग करण तथा संरक्षण गरे को सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गनर्
तोकीएको समयविध:
नभएको

१९. सावर्जिनक िनकायमा परे का सूचना माग सम्बन्धी िनवदेन र सो उपर सूचना िदएको
िववरण:
कु नै पिन सूचना माग नभएको

२०. सावर्जिनक िनकाएका सूचनाहरु अन्य

काशन भएका वा हुने भएको भए सो को

िववरण:
www.dudbc.gov.np www.kvda.gov.np www.bagmati.gov.np
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मन्ऽालय अन्तगत िनकायह को तेौो चौमािसक तथा वा षक पूंजीगत ूगित ःथित (रकम
िस

िनकाय/ आयोजना

तेौो चौमािसक

.हजारमा)

तेौो चौमािसक

नं

बा षक

वा षक ूगित

ूगित ःथित(%)
बजेट

खच

भौितक

व य

ूगित

ूगित

ःथित (%)
बजेट

खच

भौितक

व य

ूगित

ूगित
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