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नेपाल सरकार  

सहरी बिकास मन्त्रालय  

२०७३ श्रावण देबख २०७३ ऄसोजसम्मको रमैाबसक ऄद्यावबधक सूचना 
 

ऄद्याबवधक गरी प्रकाबित सूचनाको बववरणको सूची कैफियत 

(१)मन्त्रालयको स्वरुप र प्रकबत   

(२) मन्त्रालयको काम, कततव्य र ऄबधकार  

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

(४)  मन्त्रालयिाट प्रदान गररने सेवा   

(५) सेवा प्रदान गने बनकायको िाखा र बजम्मेवार ऄबधकारीः  

(६) सेवा प्राप्त गनत लाग्ने दस्तुर र ऄवबधः  

(७) बनणातय गने प्रफिया र ऄबधकारीः  

(८) बनणतय गने ईजुरी सुन्ने ऄबधकारीः  

(९) क. यस ऄवबधमा सम्पादन गरेको कामको बववरणः  

(९)  ख.यस ऄबिधको प्रगबत  

(१०)  सूचना ऄबधकारी र प्रमुखको नाम र पद बनकाय प्रमुख  :दीपेन्त्रनाथ िमात   नेपाल 

सरकारको सबचव सूचना ऄबधकारी  :सुमन साबलके,  बसबनयर बडबिजनल इबन्त्जबनयर 
 

(११) ऐन बनयम र  बवबनयम वा बनदेबिकाको सूची  

(१२)  अम्दानी खचत तथा अर्थथक कारोवार सम्िन्त्धी ऄद्यावबधक बववरण  

(१३) तोफकए िमोबजमका ऄन्त्य बववरण  

(१४)  ऄबघल्लो अर्थथक वर्तमा सावतजबनक बनकायले कुनै कायतिम वा अयोजना संचालन गरेको 

िए सो को बववरण 
 

(१५)सावतजबनक बनकाएको िेिसाआट िए सो को बववरण www.moud.gov.np  

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

र सम्झौता सम्िन्त्धी बववरण  
 

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

(१८)  सावतजबनक बनकाएले वर्थगकरण तथा संरक्षण गरेके सूचनाको नामावली र त्यस्ते सूचना 

संरक्षण गनत तोफकएको समयावबध 
 

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

बववरण 
 

(२०) (२०) सावतजबनक बनकाएका सूचनाहरु ऄन्त्यर प्रकािन िएका वा हुने िएको िए सो को बववरण  

 

.  

 



  

 

१. बनकायको स्वरुप र प्रकृबत 

यो मन्त्रालय क बन्त्रय तहको नीबत बन मातण गने बनकाय हो । नेपाल सरकारको बमबत २०६९ /०२/०५ को 

बनणतयऄनुसार सहरी बवकास मन्त्रालयको गठन िएको हो । नेपाल सरकार (मं.प.) को बमबत २०७२।०९।०९ को 

बनणतयानुसार पुनतगठन पबछ यस मन्त्रालयले हाल सहरी बवकास , अवास, िवन बनमातण सम्िन्त्धी कायतहरु  

सुबनयबजत र ब्यबवस्थत गने बजम्मेवारी रहकेो छ ।  

 

२. मन्त्रालयको काम¸ कततव्य र ऄबधकार 

नेपाल सरकार (मं.प.) को बमबत २०७२।०९।०९ को बनणतयानुसार पुनतगठन िएको सहरी बवकास मन्त्रालयलाइ नेपाल 

सरकार (कायत बविाजन) बनयमावली, २०७२ िमोबजमको िम संख्या २७ मा दहेायको कायतक्षेर तोफकएको छ । 

१. सहरी बवकास र सहरी  पूवातधारको बवकास सम्िन्त्धी  नीबत, योजना तथा कायतिमको तजुतमा, कायातन्त्वयन, 

ऄनुगमन, बनयमन र मूल्याङ्कन; 

२. नगरपाबलका तथा नगरोन्त्मुख स्थानहरूको िौबतक योजना तथा कायतिमको कायातन्त्वयन, समन्त्वय, ऄनुगमन र 

मूल्याङ्कन; 

३. सरकारी िवनको बनमातण,ममतत सम्िार¸रेखदखे र सुरक्षा; 

४. िवनतथा ऄन्त्य बनमातण सामग्रीको प्रबवबध, ऄनुसन्त्धान तथा बवकास सम्िन्त्धी संबहता र मापदण्डको तयारी तथा 

कायातन्त्वयन; 

५. सहरीकरण,  सह रीि-ूईपयोगर सहरी बवकास सम्िन्त्धी नीबत, योजना तथा कायतिमको तजुतमा र कायातन्त्वयन; 

६. िसोवास र िस्ती बवकास; 

७. ऄव्यवबस्थत िसोिासको व्यवस्थापन, सहरी बवपन्न वगत तथा सहरी अवास बवहीनको अवास व्यवस्थापन; 

८. केन्त्रीय सबचवालयकोिवन व्यवस्थापन; 

९. मबन्त्रपररर्द्का सदस्य, संवैधाबनक ऄङ्गका प्रमुख अफदको अवास व्यवस्था; 

१०. नगर बवकास सबमबत र अवास तथा सहरी बवकाससम्िन्त्धी संस्थाको रेखदखे; 

११. अवास बनमातण सम्िन्त्धी गैरसरकारी क्षेरका संस्थाको प्रवर्द्तन तथा बवकास; 

१२. अवास तथा सहरी बवकास सम्िन्त्धी ऄन्त्तरातबिय वा क्षेरीय सङ्घ संस्थासँग सम्पकत  र सहयोग; 

१३. रणनीबतक सडक िाहकेका सहरी सडक; 

१४. बवबिष्ट सहरीसंरचनाको बडजाआन र बनमातण; 

१५. काठमाडौं ईपत्यका बवकास प्राबधकरण; 

१६. नगर बवकास प्रबिक्षणकेन्त्र; 

१७. ससहदरिार बवकास सबमबत; 

१८. ऄन्त्तरातबिय सम्मेलन केन्त्र बवकास सबमबत; 

१९. ऄबधकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत सबमबत; 

२०. ग्रामीण अवास कम्पनी बलबमटेड; 

२१. नेपाल आबन्त्जबनयररङ सेवा, बसबिल आबन्त्जबनयररङ समूहको बिबल्डङ्ग एण्ड अर्ककटेक्ट ईपसमूहको सञ्चालन : 

  



  

३. बनकायमा रहने कमतचारी संख्या र कायत बववरण: 
मन्त्रालयका कमतचारीको नाम 

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

dfggLo dGqL       df= >L ch'{gg/l;+x s]=;L     

df=dGqLsf] lglh 

;lrjfno 

pk;lrj 
g]kfn 

k|zf;g ;fdfGo k|zf;g       

gfoa ;'Aaf 
g]kfn 

k|zf;g ;fdfGo k|zf;g >L zfGtf Gof}kfg] -sfh_     

sDKo'6/ ck/]6/ ljljw         

xn'sf ;jf/L 

rfns           

sfof{no ;xof]uL           

dfggLo 

/fHodGqL        df= dL7" dNn     

;lrj ;lrj 

g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 

l;len÷lj=P=cf= >L lbk]Gb| gfy zdf{   (*$!$*$##% 

;lrjsf] 

;lrjfno 

zfvf clws[t 
g]kfn 

k|zf;g ;fdfGo k|zf;g >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 /ljGb| rf}w/L    (*$(*%^*^( 

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]   (*%!@!%@(% 

xn'sf ;jf/L 

rfns     >L e/t yfkf     

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  >L hgs/fh /]u\dL  $@!!*^!   

zfvf clws[t 
g]kfn 

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

gfoa ;'Aaf 
g]kfn 

k|zf;g ;fdfGo k|zf;g >L 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   (*$#^#%%^& 

xn'sf ;jf/L 

rfns     >L k|bLk s'df/ lu/L -s/f/_   (*$(#$#(@# 

xn'sf ;jf/L 

rfns           



  

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

sfof{no ;xof]uL     

 

    

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

n]]vf clws[t           

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

n]vfkfn n]vf    >L 6]saxfb'/ P]/  $@))@^@ (*$**%&%!% 

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 /fds'df/ >]i7 -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 zDe' sfsL{  $@)))&# (*$!@^(!&@ 

sfg"g clws[t Gofo sfg"g >L b]js'df/ /fO{   (*$!%#((() 

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/_   (*$(!$*&$( 

of]hgf cg'udg 

tyf j}b]lzs 

;xof]u ;dGjo 

dxfzfvf 

;x;lrj 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 

l;len÷lj=P=cf= >L /fdrGb| b+ufn  $@))#(#   

gfoa ;'Aaf 
g]kfn 

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

xn'sf ;jf/L 

rfns           

sDKo'6/ ck/]6/     >L ;+ho nfld5fg] -s/f/_     

sfof{no ;xof]uL     >L zf]ef cof{n -sfh_   (*$((!#(&# 

of]hgf zfvf 

l;=l8=O{ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 

l;len÷lj=P=cf=  >L ;'dg ;flns]     

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 ;+ho s'df/ dxtf]  $@)))&% (*$!%)&&!% 

sDKo'6/ ck/]6/           

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/     

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 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 dl0f/fd kf}8]n -s/f/_   (*$#!((!%$ 

sfof{no ;xof]uL           

j}b]lzs ;xof]u 

;dGjo zfvf 

pk;lrj 
g]kfn 

k|zf;g ;fdfGo k|zf;g  >L ;'dg ;flns]      

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{  $@!!*!^ (*$($^@^%^ 

O{lGhlgo/ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 

l;len÷lj=P=cf=       

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

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



  

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

k|zf;g 

sDKo'6/ ck/]6/     >L efjgf >]i7 -s/f/_     

6fOlki6 vl/bf/ 
g]kfn 

k|zf;g ;fdfGo k|zf;g >L piff tfdfË      

xn'sf ;jf/L 

rfns           

sfof{no ;xof]uL           

gu/ ljsf; 

;ldlt tyf ;fgf 

zx/ zfvf 

l;=l8=O{ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 

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

O{lGhlgo/ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 

l;len÷lj=P=cf= >L k|lj0f >]i7     

gfoa ;'Aaf 
g]kfn 

k|zf;g ;fdfGo k|zf;g       

sfof{no ;xof]uL           

;x/L ;8s zfvf 

l;=l8=O{ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 

l;len÷lj=P=cf=       

O{lGhlgo/ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 

l;len÷lj=P=cf= >L k|]d axfb'/ dxh{g   (*$!&(^&$% 

gfoa ;'Aaf 
g]kfn 

k|zf;g ;fdfGo k|zf;g       

            

cfjf; tyf ejg 

dxfzfvf 

;x;lrj 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 

l;len÷lj=P=cf= >L lzjx/L zdf{     

gfoa ;'Aaf 
g]kfn 

k|zf;g ;fdfGo k|zf;g >L /fh' d}gfnL   (*$%$^$*$& 

sDKo'6/ ck/]6/     >L sdnf e'iffn -s/f/_   (*%!@!)#!^ 

xn'sf ;jf/L 

rfns           

sfof{no ;xof]uL     >L g/]z s'df/ ;fx -s/f/_   (*$(^*&*#$ 

cfjf; zfvf 

l;=l8=O{ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 

l;len÷lj=P=cf= >L ;'dg zflns]]   (*$!(@#^^) 

O{lGhlgo/ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 

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

gfoa ;'Aaf 
g]kfn 

k|zf;g ;fdfGo k|zf;g       

xn'sf ;jf/L 

rfns     >L 8Da/ axfb'/ lji6     

sfof{no ;xof]uL 
    

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

s/f/_     

ejg zfvf 

l;=l8=O{ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 

l;len÷lj=P=cf=  >L k|df]bs[i0f sdf{rfo{     

O{lGhlgo/ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 

l;len÷lj=P=cf= >L ;'lzn a:tfsf]6L     

sDKo'6/ ck/]6/           

sfof{no ;xof]uL           

ljkb\ Joj:yfkg 

tyf jftfj/0f 

zfvf 

l;=l8=O{ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 

l;len÷lj=P=cf= >L k|df]bs[i0f sdf{rfo{     

O{lGhlgo/ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 

l;len÷lj=P=cf= >L ;+lhj s''df/ ;fx   (*%!@##(^! 

gfoa ;'Aaf 
g]kfn 

k|zf;g ;fdfGo k|zf;g       

sfof{no ;xof]uL           

xfn sfhdf 

/x]sf sd{rf/Lx? 

zfvf clws[t 

g]kfn 

k|zf;g ;fdfGo k\zf;g 

>L s]zj Gof}kfg]                      

-KVDA sfh_     

O{lGhlgo/ 

g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 

l;len÷lj=P=cf= 

>L /fd k|;fb >]i7                 

-KVDA sfh_     

O{lGhlgo/ 

g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 

l;len÷lj=P=cf= 

>L sfldtL j}B                     

-KVDA sfh_     

O{lGhlgo/ 

g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 

l;len÷lj=P=cf= 

>L dx]z /fh zdf{                      

-KVDA sfh_     

gf=;' k|zf;g ;fdfGo k|zf;g 

>L afns[i0f bfxfn                        

-d]nDrL sfh_     

gf=;' k|zf;g ;fdfGo k|zf;g >L lx/0o /fh hf]zL                                        



  

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

-jfUdtL sfh_ 

gf=;' k|zf;g ;fdfGo k|zf;g 

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

-afUdtL sfh_     

lgnDagdf /x]sf 

sd{rf/Lx? 

pk;lrj 

g]kfn 

k|zf;g ;fdfGo k|zf;g >L xf]dgfy e§/fO{     

pk;lrj -n]vf_ 

g]kfn 

k|zf;g n]vf >L /fds[i0f u'/fufO{     

zfvf clws[t 

g]kfn 

k|zf;g ;fdfGo k|zf;g >L /f]zg s'df/ s7fot              

gf=;' 

g]kfn 

k|zf;g ;fdfGo k|zf;g >L o'j/fh lu/L     

dGqfnosf] k'n 

b/aGbL 

O{lGhlgo/ 

g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 

l;len÷lj=P=cf= 

>L Zofd rGb| a'9fyf]sL                

-cWoog ljbfdf uPsf]_     

O{lGhlgo/ 

g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 

l;len÷lj=P=cf= 

>L s[i0f s'df/ dxh{g              

-cWoog ljbfdf uPsf]_     

zfvf tf]Sg afFsL l;=l8=O{ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 
l;len÷lj=P=cf= >L ldlynf >]i7 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

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 
  



  

३. बनकायिाट प्रदान गररने सेवा: 

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

बनयमावली िमोबजम यस मन्त्रालयको कायक्षेरमा परेका बिर्य र सबम्िन्त्धत महािाखा तथा िाखाहरूको काम 

कतव्यतमा ईल्लेबखत कायहतरू पदछतन । 

 

महािाखागत कायत  बववरण: 

क) प्रिासन महािाखा: 

१) मन्त्रालय तथा ऄन्त्तगतत का सिै बनकायहरुमा काम सुचारु रुपले संचालन गनत संगठनात्मक स्वरुप तथा 

कायत प्रफिया सम्िन्त्धी ऄध्ययन बवशे्लर्ण गरी नीबतगत रुपमा राय पेि गरी स्वीकृत िइ अए िमोबजमको 

व्यवस्था गने। 

२) मन्त्रालय तथा ऄन्त्तगततका कायातलयहरुमा अवश्यक जनिबिको व्यवस्था¸दरवन्त्दी सृजना ,ररि पद पूती 

सम्िन्त्धी कायत गने। 

३) मन्त्रालयको प्रचबलत ऐन बनयम नीबत ऄध्ययन गरी संिोधन पररमाजतन गनुत पने िएमा राय साथ पेि 

गने। 

४) मन्त्रालय र ऄन्त्तगतत का बनकायहरुमा कायतरत  कमतचारीहरुका सम्वन्त्धमा पेि िएका िाआलहरुमा राय 

सबहत सबचव समक्ष पेि गने र बनणतयानुसार कायतहरु सम्पादन गने गराईने। 

५) मन्त्रालयको लाबग िजेट माग गने , स्वीकृबत¸ रकमान्त्तर¸ श्रोतान्त्तर¸ थप वजेट माग ¸ ऄबख्तयारी प्रदान ¸ 

केबन्त्रय तथा कायत संचालनस्तरको लेखा संचालन र लेखा परीक्षणको व्यवस्था गनत लगाईने। 

६) बवबिन्न मन्त्रालय  ,बविाग तथा कायतलय हरुिाट माबगएको परामितमा राय फदने वा अवश्यकता ऄनुसार 

राय सबहत पेि गरी बनणतयानुसार जानकारी फदने व्यवस्था बमलाईने। 

७) मन्त्रालयलाइ अवश्यक िजेट¸ िौबतक सामाग्री र जनिबिको बनयबमत अपूर्थतको व्यवस्था बमलाईने। 

८) महािाखा िीच समन्त्वय कायम गने र िाखा महािाखािाट िआरहकेा कामहरुको समन्त्वय र सुपरीवेक्षण 

गने /गराईने।  

९) ऄबधनस्थ कायतको प्रगती बववरण तयार गराइ अवश्यक बनदिेन फदने र सबचव समक्ष राय सबहत पेि 

गने। 

१०) स्वदिेी तथा बिदिेी ताबलम¸ छारिृबत बवतरण अदीका सम्िन्त्धमा पेि िएका बवर्यहरुमा प्रचबलत ऐन 

बनयम  ,पररपर र कायम िएको नीत ब  िमोबजम गने गराईने। 

११) िेरुजु िर्छ्यौट सम्िन्त्धमा रेखदखे गरी अवश्यक बनदिेन फदने। 

१२) स्वीकृत िए िमोबजम रकमान्त्तर खचतको स्वीकृती  ,ठेक्का पट्टा ¸ सदर¸ िदर तथा बललाम बिफि र बमनाह 

सम्िन्त्धी कायतहरु गने । 

१३) मन्त्रालयको बजन्त्सी व्यवस्थापन सम्िन्त्धी कायत गने । 

१४) स्टोर बनरीक्षण गराईने र प्राप्त प्रबतवेदन ऄनुरुप अवश्यक कारवाही गराईने। 

१५) अफ्नो महािाखा ऄन्त्तगततका बवर्यमा मबन्त्रपररर्द्माप पेि हुने प्रस्तावको मस्यौदा तयार गरी पेि गने । 

१६) िौबतक सामाग्री  ,िवन ,सवारी साधन अदीको संरक्षण ,ममतत संिार ,अदी बवर्यमा रेखदखे बनयन्त्रण 

र समन्त्वय गने । 

१७) ऄबधनस्थ कमतचारीको काममा मागतदितक िुबमका बनवातह गरी कमतचाररहरुको सुपरीवेक्षण र अवश्यकता 

ऄनुसार बनदिेन र बनयन्त्रण समेत गने । 

(ऄ) कमतचारी प्रिासन िाखा: 

१) मन्त्रालय वा ऄ न्त्तगततका कायतलयहरुको अवश्यक जनिबिको संख्या बनधातरण गरी नपुग िएमा प्रकृया 

पूरा गरी बनणतय िमोबजम सम्िबन्त्धत बनकायहरुमा सहमबतको लाबग लेबख पठाईने। 

२) नेपाल सरकारको बनणतय िमोबजम स्वीकृत दरिन्त्दीहरु बनजामती फकतावखानामा दतात गराईने। 



  

३) मन्त्रालय र ऄन्त्तगततका कायातलयहरुमा ररि रहकेा पद पूर्थतको लाबग सम्िबन्त्धत बनकायमा माग गने र 

पद पूर्थतको लाबग बनयमानुसार छनौट िइ अएका कमतचारीहरुलाइ बनयुबि  ,िढुवा तथा पदस्थापन गनत 

कारवाही चलाइ बनणतयानुसार कारवाही गने। 

४) मन्त्रालय ऄन्त्तगतत का स्थायी ¸ ऄस्थायी ¸ करार ¸ ज्यालादारी  कमतचारीहरुको बनयुबि  ,सरुवा ,िढुवा ,

ताबलम ,पुरस्कार ,राबजनामा वा कमतचारी प्रिासन सम्िन्त्धी पेि िएका बिर्यहरुमा अबधकाररक राय 

सबहत पेि गरी बनणतय िमोबजमको कायत गने/गराईने।  

५) बविागीय कारवाही सम्िन्त्धी कारवाही िुरु गने र बनणतयानुसार कारवाही गने वा सम्वबन्त्धत बनकायमा 

लेखी पठाईने। 

६) मन्त्रालय वा ऄन्त्तगततका पदाबधकारूहरुलाइ बनबमत्त  ,कायम मुका काज सम्िन्त्धी कारवाही गरी 

बनणतयानुसार सम्वबन्त्धत बनकायमा लेखी पठाईने। 

७) मन्त्रालयको राजपराबङ्केत तथा राजपर ऄनबङ्ककत समपूणत कमतचारीहरुको बववरण तथा दरवन्त्दी 

ऄबिलेख ऄद्यावबधक राख्नेङ। 

८) मन्त्रालयका कमतचारी सरुवा िआ ऄन्त्यर कायातलयमा गएमा व्यबिगत िाइल सम्वबन्त्धत कायात लयमा 

पठाईने व्यवस्था गने। 

९) मन्त्रालय वा ऄन्त्तगतत कायातलयका कमतचारीहरुको हाबजरी  ,गयल न बवदा रेकडतको ऄबिलेख ऄद्यावबधक 

राख् न लगाईने। 

१०) बिदिेी छारवृबत र ऄध्ययन भ्रमणका लाबग ईमेदवार मनोनयनको लाबग बनणतयाथत पेि गने। 

११) बिदिेमा ऄध्ययन वा ताबलममा जाने  ,िकत ने व्यबिहरुको बववरणहरु दरुुस्त राख्नेग ,राख्न  लगाईने।  

१२) सम्वर्द्ता तथा बनधातरण सम्िन्त्धी कायत गने । 

१३) मन्त्रालयले सम्पन्न गनुत पने वढुवा सबमबतको सबचवालय सम्िन्त्धी कायत गने । 

१४) कमतचारीहरुको पुरस्कार र दण्ड समिन्त्धी कायत गने /गराईने।  

१५) प्रिासबनक वेरुजु व्यवस्थापन सम्िन्त्धी कायत गने । 
 

(अ) अन्त्तररक व्यवस्थापन तथा सुिासन प्रवर्द्तन िाखा: 

१) कमतचारीहरुको अन्त्तररक खटन पटन र अन्त्तररक व्यवस्थापन सम्िन्त्धी कायतहरु गने। 

२) मन्त्रालयको लाबग अवश्यक पररवहन एवं संचार संयन्त्रको व्यवस्थापन गने। 

३) मन्त्रालयको लाबग अवष्यक सवारी  साधन  मेबिनरी औजार तथा बजन्त्सी  सामान, खररद  िण्डारण ,

अपुती¸ममतत  ,सम्िार ,बजन्त्सी बनरीक्षण तथा बललाम बिफिको व्यवस्था गने।  

४) मन्त्रालयको सुरक्षा तथा सरसिाआको प्रवन्त्ध गने। 

५) कमतचारी िैठक अयोजना गने र सोको बनणतय कायातन्त्वयन गने /गराईने।  

६) भ्रष्टाचार, ईजुरी र गुनासो व्यवस्थापन सम्िन्त्धी कायतहरू गने। 

७) मन्त्रालय र ऄन्त्तरगत बनकायमा कायतरत कमतचारी र राि सेवकको सम्पती बववरण सम्िन्त्धी कायत गने। 

८) मन्त्रालयका सिै कमतचारीहरुको र मन्त्रालय ऄन्त्तगततका रा .प.ऄबधकृतहरुको कायत संपादन मूल्यांकन 

सम्िन्त्धी कायत गने। 

९) मन्त्रालय र ऄन्त्तगततिाट सम्पादन गने कायतहरुका सम्िन्त्धमा अआपने बवबिन्न  गुनासाहरुको छानबवन 

गरी गराइ व्यवस्थापन गने । 

१०) मन्त्रालय वा ऄ न्त्तगततका कायातलयहरुको सम्िन्त्धमा प्राप्त बवबिन्न ईजुरीहरुका सम्िन्त्धमा छानबवन एवं 

कारवाही गनत अवश्यक कायत गने र सम्िबन्त्धत बनकायहरुमा लेखी पठाईने । 

११) मन्त्रालय वा ऄन्त्तगततका बनकायहरुमा िुसासन तथा पारदर्थिला कायम गनत नेपाल सरकारको नीबत ऐन 

कानूनको पररपालनना िए निएको सम्िन्त्धमा राय सुझाव पेि गने ।  



  

१२) नेपाल सरकारले ऄवलम्िन गरेको भ्रष्टाचार बवरुर्द्को रणबनबतक कायतयोजना ऄनुसार मन्त्रालय र 

ऄन्त्तगततिाट हुनु पने कायतहरु सम्पादन िए निएको ऄनुगमन गने र सम्िबन्त्धत बनकायमा प्रगबत बववरण 

पठाईने । 

१३) ऄबख्तयार दरुुपयोग ऄनुसन्त्धान अयोगको सहायक िोकल पसतन िइ कायत गने । 

१४) मन्त्रालय र ऄन्त्तगततका बवबिन्न गुनासाहरुको सम्िन्त्धमा नोडल ऄबधकृत िइ कायत गने । 

१५) मन्त्रालयको तित िाट सूचना ऄबधकृत िइ कायत गने। 

१६) प्रचबलत ऐन कानूनले तोके िमोबजम मन्त्रालयले सम्पादन गनुतपने ईजुरी व्यवस्थापन ¸ सुिासन गुनासो 

व्यवस्थापन सम्िन्त्धमा ऄन्त्य कायत गने । 
 

(आ) अर्थथक प्रिासन िाखा: 

१) मन्त्रालय र ऄन्त्तगतत बनकायको साधारण तित को  वार्थर्क िजेट तयार गरी पेि गन े। 

२) मन्त्रालय ऄन्त्तगततका बवकास अयोजना तथा कायतिम तजुतमा गने कायतमा योजना  ,ऄनुगमन तथा 

वैदबेिक सहयोग महािाखालाइ सहयोग पुयातईन । 

३) ऄबख्तयारी िाँडिाँड सम्िन्त्धमा पेि गने । 

४) स्वीकृत बिबनयोजन िमोबजम िजेट खचतका लाबग पेि गन े। 

५) धरौटी राजश्वय सम्िन्त्धी बववरण ऄद्यावबधक राख्नेन । 

६) केन्त्रीय लेखा तयार गन े। 

७) लेखा परीक्षण गराईन े। 

८) मातहत बनकायको अर्थथक प्रिासन सम्िन्त्धी कायतको ऄनुगमन गन े। 

९) िेरुजुको ऄबिलेख राख्ने् र िेरुजु िर्छ्यौट सम्िन्त्धी कायत गने  । 

१०) अर्थथक प्रिासन िाखासंग सम्िन्त्धी कायतको प्रगबत बववरण तयार गन े। 

(इ) कानून तथा िैसला कायातन्त्यवन िाखा: 

१) ऐन  ,बनयम ,गठन अदिे ,बिबनयमको मस्यौदा गने ,मस्यौदा पररमाजतन गने अवश्यक कायतको लाबग 

ऄबघ िढाईने।  

२) बवबिन्न बवर्यमा मन्त्रालय र ऄन्त्तगततका बििाग  ,कायातलयलाइ अवश्यक कानुनी राय परामित फदने।  

३) मन्त्रालयको तित िाट बलबखत जवािको मस्यौदा एवं प्रबतईत्तर तयार गने। 

४) कानुनी प्रबतरक्षाको कारवाही गने। 

५) मन्त्रालयको तित िाट गररने िातात  ,संझौता अदीमा सहिागी हुने ,िातातका िुँदा तयार गने ,संझौताको 

मस्यौदा पररमाजतन गने। 

६) मन्त्रालयको तित िाट नेपाल राजपरमा प्रकािन गररने सूचनाहरुको मस्यौदा तयार गरी पररमाजतन सबहत 

सम्पादनका लाबग सम्िबन्त्धत मन्त्रालयमा पठाईने। 

७) सम्पाफदत सूचनाहरु बनणतयानुसार प्रकािनका लाबग मुरण बविागमा पठाईने। 

८) मन्त्रालयसँग सम्िबन्त्धत मानव ऄबधकार सम्िन्त्धी बवर्यमा अवश्यक कायत गने । 

९) मन्त्रालय र मातहतका बनकाय पक्ष बवपक्ष हुन ेवा िएको मुद्दामा सम्िबन्त्धत ऄड्डा ऄदालतमा फदआने  

ईजूरी वा प्रबतवाद वा बलबखत जवाि वा पुनरावेदनको बलखत तयार गने, पेि गन ेर महान्त्याबधविाको 

कायातलय माित त सम्िबन्त्धत ऄदालतमा पठाईने । 

१०) ऄदालतिाट िएका िैसला तथा बनदिेनात्मक अदिेको कायातन्त्वयन गन े। 

 

 



  

(ई) माननीय मन्त्रीको बनबज सबचवालय 

1. बविागीय मन्त्रीको ¸ प्रधानमन्त्री लगायतका ऄन्त्य मन्त्रीसँग सञ्चा ीर सम्पकत  र समन्त्वय कायम गने / 
गराईने। 

2. माननीय मन्त्रीसँगको समन्त्वय र बनदिेनमा रही िुिकामना¸ मन्त्तव्य¸ विव्य अफद मस्यौदा गने । 

3. माननीय मन्त्रीको दबैनक कायत सूची तयार गन।े 
4. माननीय मन्त्री समक्ष सबचविाट बनणतय तथा बनदिेनको लाबग पेि हुन अएका रटप्पणी िाआल तथा 

ऄन्त्य महत्वपूणत कागजातहरु मन्त्री समक्ष पेि गरी बनणतयानुसार ऄबिलेख गरी कायातन्त्वयनको लाबग 

फितात पठाईने व्यवस्था गने। 

5. माननीय मन्त्रीलाइ िेट गनत अईने अगन्त्तुकलाइ मन्त्रीसँग समय बमलाईने र िेट गराईन।े 

6. माननीय मन्त्रीलाइ अवश्यक बवर्यमा राय परामित तथा सुझाव पेि गने । 

7. माननीय मन्त्रीको भ्रमण सम्िन्त्धी कायतिम तथा सुरक्षा प्रवन्त्ध बमलाईन अवश्यक व्यवस्था र समन्त्वय 

गने। 

8. ऄबधनस्थ कमतचारीहरुको सुपररवेक्षक िइ कायत गने । 
 

(ऋ) माननीय राज्यमन्त्रीको बनबज सबचवालय 

1. माननीय राज्यमन्त्रीको¸ प्रधानमन्त्री लगायतका ऄन्त्य मन्त्रीसँग सञ्चा र सम्पकत  र समन्त्वय कायम गने / 
गराईने। 

2. माननीय राज्यमन्त्रीसँगको समन्त्वय र बनदिेनमा रही िुिकामना¸ मन्त्तव्य¸ विव्य अफद मस्यौदा गने । 

3. माननीय राज्यमन्त्रीको दबैनक कायत सूची तयार गन।े 
4. माननीय राज्यमन्त्री समक्ष सबचविाट बनणतय तथा बनदिेनको लाबग पेि हुन अएका रटप्पणी िाआल 

तथा ऄन्त्य महत्वपूणत कागजातहरु राज्यमन्त्री समक्ष पेि गरी बनणतयानुसार ऄबिलेख गरी कायातन्त्वयनको 

लाबग फितात पठाईने व्यवस्था गन।े 

5. माननीय राज्यमन्त्रीलाइ िेट गनत अईने अगन्त्तुकलाइ राज्यमन्त्रीसँग समय बमलाईने र िेट गराईने। 

6. माननीय राज्यमन्त्रीलाइ अवश्यक बवर्यमा राय परामित तथा सुझाव पेि गने । 

7. माननीय राज्यमन्त्रीको भ्रमण सम्िन्त्धी कायतिम तथा सुरक्षा प्रवन्त्ध बमलाईन अवश्यक व्यवस्था र 

समन्त्वय गने। 

8. ऄबधनस्थ कमतचारीहरुको सुपररवेक्षक िइ कायत गने । 
 

 

(ए) सबचवको बनजी सबचवालय 

1. बविागीय मन्त्री¸ प्रधानमन्त्री लगायतका ऄन्त्य मन्त्री ¸ ऄन्त्य संवैधाबनक बनकायका प्रमुख ¸ मुख्य सबचव 

तथा ऄन्त्य मन्त्रालय बनकायका सबचवसँग सञ्चा ार सम्पकत  र समन्त्वय कायम गने गराईने । 

2. सबचवको दबैनक कायत सूची तयार गरी राख्नेर । 
3. मन्त्री समक्ष सबचविाट बनणतय तथा बनदिेनको लाबग पेि हुने रटप्पणी िाआल तथा ऄन्त्य महत्वपूणत 

कागजातहरु मन्त्रीको बनजी सबचवालयमा पेि गरी बनणतयानुसार ऄबिलेख गरी कायातन्त्वयनको लाबग 

सम्िबन्त्धत िाखामा फितात पठाईने। 

4. सबचवलाइ िेट गनत अईने अगन्त्तुकलाइ सबचवसँग समय बमलाइ िेट गराईने । 

5. सबचवलाइ दबैनक कायत सूचीको वारेमा राय¸ सुझाव तयार गरी पेि गने। 
6. सबचवको भ्रमण सम्िन्त्धी कायतिम तथा ऄन्त्य अवश्यक व्यवस्था र समन्त्वयको गने। 

7. ऄबधनस्थ कमतचारीहरुको सुपररवेक्षक िइ कायत गने । 
 

 
 
 

 

 



  

(ख )  योजना, ऄनुगमन तथा वैदेबिक सहयोग समन्त्वय महािाखा 
 

१) मन्त्रालय र ऄन्त्तगततका बवबिन्न बवकास  अ योजनाहरुको तजुतमा , ऄनुगमन र मूल्याङ्कन गने र 

तत्स)म्िन्त्धमा ऄन्त्तगततका बनकायहरु िीच समन्त्वय गने, गराईने।   

२) बनयबमत रुपमा मन्त्रालय र ऄन्त्तगततका बनकायहरुिाट संचाबलत बवकास अयोजनाहरुको समीक्षा 

िैठकको अयोजना गने गराईने।   

३) सम्िबन्त्धत महािाखाको परामित समेत बलइ मन्त्रालय र ऄन्त्तगततका बनकायमा कायतरत कमतचारीहरुको 

दक्षता ऄबििृबर्द् गने खालका कायतिमहरुको योजना तजुतमा गने गराईने।   

४) दातृसंस्थाहरुको सहयोगिाट संचालन गररने अयोजनाहरुको तजुतमा कायत मा वैदबेिक सहयोग  सम्िन्त्धी 

कायत गने।   
 

५) वैदबेिक सहयोग सम्िन्त्धी नीबतगत ऄध्ययन, ऄनुसन्त्धान¸ बवशे्लर््ण ¸ पररचालन, समन्त्वय र व्यवस्थापन 

सम्िन्त्धी कायत गन,े   

६) मन्त्रालय ऄन्त्ततगततका बवबिन्न बवकास अयोजना, पररयोजना तथा बनकायहरुको वार्थर्क योजना, 

कायतिम, वजेट बसबलङ, वजेट तजुतमा एवं स्वीकृबत सम्िन्त्धी कायत गने । 

७) मन्त्रालय ऄन्त्ततगततका वैदबेिक सहयोगमा संचाबलत बवकास अयोजनाहरुको ऄनुगमन, मूल्यांकन तथा 

प्रगबत समीक्षा गने । 

८) लैसगक सामाबजक समावेबिकरण तथा गैरसरकारी संस्था सम्िन्त्धी नीबत तजुतमा र कायातन्त्वयन पक्षको 

ऄनुगमन गने । 
 

 

(ऄ) योजना िाखा  
 

१) सम्िबन्त्धत महािाखाहरुसँग परामित बलइ ऄन्त्तगततका अयोजना/कायतिम संचालन सम्िन्त्धी नीबत 

बनधातरण गनत पेि गन े।  

२) सम्िबन्त्धत महािाखाहरुको समेत सहयोग बलइ मन्त्रालय , ऄन्त्तगततका बविाग , संस्थानहरुिाट संचालन 

गररने कायतिमहरुको लाबग सम्िबन्त्धत बविाग , संस्थानहरुिाट बववरण बलइ कायतिम तजुतमा तथा िजेट 

प्रक्षेपण गने।   

३)  ऄथत मन्त्रालय र राबिय योजना अयोगसँग सम्पकत  राखी अयोजनाहरु स्वीकृत गने गराईने  सम्िन्त्धी 

कायत गने ।   

४)  राबिय योजना अयोगिाट स्वीकृत अयाजेनाहरुको बवबनयोबजत िजेटको अधारमा बजल्ला तथा केन्त्रीय 

अयोजनाहरुको िार्थर्क कायतिम स्वीकृत गने गराईने र सम्िबन्त्धत महािाखाहरुलाइ जानकारी गराईने।   

५)  बवबनयोबजत िजेट ऄनुसार स्वीकृत िएका कायतिम संिोधन सम्िन्त्ध मा सम्िबन्त्धत महािाखा को राय 

बलइ संिोधन सम्िन्त्धी कायत गने । 

६) मन्त्रालय ऄन्त्तगतत संचाबलत बवबिन्न  बवकास  कायतिम िीच समन्त्वय राखी कायतिमहरु दोहोरोपन हुन 

नफदइ ईपलब्ध साधनको समुबचत ईपयोगमा सघाई पुयात ईने।   

७)  मन्त्रालय ऄन्त्तगतत संचालन हुने कायतिम तथा अयोजनाहरुको लाबग अवश्यक जनिबि प्रक्षेपण एवं 

बतनको दक्षता ऄबििृबर्द् गने सम्िन्त्धी कायतहरु गनत प्रिासन महािाखालाइ सहयोग गने।   
 

८) मन्त्रालय ऄन्त्ततगततका बवबिन्न बवकास अयोजना, पररयोजना तथा बनकायहरुको वार्थर्क योजना, 

कायतिम, वजेट बसबलङ, वजेट तजुतमा एवं स्वीकृत गराईन ेसम्िन्त्धी कायत गने । 

९) वार्थर्क योजना, कायतिम तथा वजेट स्वीकृत सम्िन्त्धमा बवबिन्न बनकायहरुसँग समन्त्वय गने ।  



  

१०) मन्त्रालय ऄन्त्ततगततका बवकास अयोजनाहरु सञ्चालन गने सम्िन्त्धमा बनणतयानुसार बनदिेन फदने सम्िन्त्धी 

कायत गने । 
 

(अ) ऄनुगमन तथा मूल्याङ्कन िाखा  

१) मन्त्रालयका सम्िबन्त्धत महािाखाहरुको समेत सहयोग बलइ मन्त्रालय  र  ऄन्त्तगतत का अयोजनाहरुको 

प्रगबत प्रबतवेदन तयार गरी ऄद्यावबधक राख्नेय र अवबधक रुपमा समीक्षा गने।   

२) मन्त्रालय र ऄन्त्तगतत संचाबलत अयोजनाको कायातन्त्वयन सम्िन्त्धी बनयबमत ऄनुगमन एवं मूल्याङ्कन गने 

र कायातन्त्वयन पक्षमा दखेा परेका समस्याहरुको समाधनाथत मन्त्रालय स्तरीय बवकास समस्या समाधान 

सबमबतको वैठकमा पेि गने र सम्िबन्त्धत महािाखाहरुलाइ जानकारी गराईने।   

३) सम्िबन्त्धत महािाखाहरुको समेत सहयोग बलइ मन्त्रालय ऄन्त्तगततका अयोजनाहरुको बनयबमत रुपमा 

ऄनुगमन गरी अयोजनाहरुको यथाथत बस्थबतको जानकारी मन्त्रालयलाइ ईपलब्ध गराईने।   

४) सम्िबन्त्धत महािाखाहरुको समेत सहयोग बलइ मन्त्रालयस्तरीय बवकास समस्या समाधान सबमबतको 

वैठकको अयोजना गने र अयोजनाहरुको प्रगबत सम्िन्त्धमा मूल्याङ्कन पेि गने।   

५) राबिय बवकास समस्या समाधान सबमबत र राबिय योजना अयोगको केन्त्रीय ऄनुगमन तथा मूल्याङ्कन 

महािाखािाट कारवाही गनुतपने मन्त्रालय सम्िन्त्धी बवर्यमा अवश्यक कायत गने।   

६) राबिय योजना अयोगको केन्त्रीय ऄनुगमन तथा मूल्याङ्कन महािाखािाट समय समयमा बनधातरीत 

गररने ऄन्त्य कायत सम्पादन गने।   

७) सम्िबन्त्धत महािाखाहरु ऄन्त्तगततका बनकायहरुिाट प्रत्येक वर्त ि ए गरेका मूख्य मूख्य कायतहरुको प्रगबत 

बववरण पुबस्तका तयार गरी अर्थथक वर्त समाप्ती पबछ प्रकािन गने।  

८) बवकास अयोजनाहरुको ऄनुगमन तथा मूल्याङ्कनका सूचकहरु त्यार गरी सोको अधारमा 

अयोजनाहरुको बनयबमत ऄनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्िन्त्धी कायत गने । 

९) मन्त्रालय र ऄन्त्तगततिाट संचाबलत बवबिन्न बवकास अयोजनाहरुको अवबधक समीक्षा सम्िन्त्धी कायत गने   

१०) अयोजनाहरुको प्रिाव मूल्याङ्कन गने गराईने । 
 

 

(आ)  वैदबेिक सहयोग समन्त्वय िाखा 

१) मन्त्रालय र ऄन्त्तगतत स्वदबेि तथा बवदबेि लगानी प्रिर्द्तन सम्िन्त्धी कायत गने । 

२) मन्त्रालय र ऄन्त्ततगतत वैदबेिक सहयोग नीबत सम्िन्त्धी कायत गने ।  

३) वैदबेिक सहयोगिाट संचालन हुन े अयोजनाहरुका सम्िन्त्धमा िएका सम्झौतापर तथा ऄबिलेख 

ऄद्यावबधक गरी राख्ने्  । 

४) वैदबेिक सहयोगका लाबग बवकास साझेदारको पबहचान गने ।  

५) वैदबेिक सहयोगको पररचालन, समन्त्वय र व्यवस्थापन गने । 

६) वैदबेिक सहयोग सम्िन्त्धी नीबतगत ऄध्ययन, ऄनुसन्त्धान र बवशे्लर्ण गने । 

७) वैदबेिक सहयोग ऄन्त्ततगतत संचालन हुन ेसव ैकायतिम तथा अयोजना तजुतमा सम्िन्त्धी कायत गने । 

८) यस मन्त्रालय र ऄन्त्तगतत बविाग तथा बनकायहरुिाट सञ्चाबलत कायतिम तथा अयोजनाहरुका सम्िन्त्धी 

कायतमा संलग्न वैदबेिक सहयोगिाट संचालन िएका अयोजनाहरुको समबष्टगत बववरण ऄद्यावबधक 

गराइ राख्नेम । 

९) ऄन्त्तरातबिय बवकास साझेदारहरुसँग समन्त्वय सम्िन्त्धी कायत गने । 

१०) वैदबेिक सहयोग सम्िन्त्धमा ऄध्ययन, ऄनुसन्त्धान र बवशे्लर्ण गने । 

११) मन्त्रालय र ऄन्त्तगततका बनकायहरुको वैदबेिक सहयोग सम्िन्त्धमा अइ पने ऄन्त्य कायत गने । 



  

१२) मन्त्रालय र ऄन्त्तगततका बवबिन्न अयोजनामा कायतरत बवदबेि परामितदाताको प्रवेिाज्ञा (VISA) 

बसिाररस सम्िन्त्धी कायत गने ।   

 

 

आत) सामाबजक समन्त्वय िाखाः 

१) लैसगक सामाबजक समावेबिकरण तथा गैरसरकारी संस्था सम्िन्त्धी नीबत तजुतमा तथा सोको कायातन्त्वयन 

पक्षको ऄनुगमन गने । 

२) मन्त्रालय र ऄन्त्तगततका बनकायहरुसंग सम्िबन्त्धत अवबधक एवं वार्थर्क योजना सम्िन्त्धी लैङ्गफक 

समानता तथा सामाबजक समावेिीकरण कायतिम तजुतमा, कायातन्त्वन, मूल्याँकन सम्िबन्त्ध कायत गने ।  

३) लैंबगक तथा गैर सरकारी संस्थाहरुको Focal Person को रुपमा कायत गरी समन्त्वय गने । 

४) सहरी बवकास, अवास, िवन र सहरी पुवातधारको बवकास सम्िन्त्धी कायतमा संलग्न ऄन्त्तरातबिय 

गैरसरकारी संस्था तथा राबिय गैर सरकारी संस्था संिन्त्धी योजना तजुतमा तथा कायातन्त्वयन सम्िन्त्धी 

कायत गने । 

५) ऄन्त्तरातबिय गैरसरकारी संस्थाका प्रस्तावहरु ऄध्ययन गरी रायसाथ बनणतयका लाबग पेि गने । 

६) मन्त्रालय र ऄन्त्तगततका बनकायहरुिाट गरीने बवकास बनमातण कायतहरुमा जनसहिाबगता सम्िन्त्धी 

बवर्यमा Focal Person को रुपमा कायत गने । 
 

 

(ग) सहरी बवकास तथा िौबतक योजना महािाखाः 

१) सहरी बवकास र सहरी पूवातधारको बवकास सम्िन्त्धी नीबत, योजना तथा कायतिमको तजुतमा, कायातन्त्वयन, 

ऄनुगमन, बनयमन र मूल्याँकन तथा सहरी बवकास पररयोजनाहरुको समन्त्वय सम्िन्त्धी कायत गने । 

२) सहरी बवकास क्षेरको बवकास, बवस्तार र सम्वर्द्तनको लाबग ईपयुि नीबत, रणनीबत तथा कायतनीबत 

तजुतमा गने तथा बतनको कायातन्त्वयन पक्षको बनरन्त्तर सुपररवेक्षण र ऄनुगमन गने । 

३) बवबिष्ट सहरी संरचनाको बडजाइन र बनमातण सम्िन्त्धी कायत गने । 

४) नगर बवकास सबमबत, नगर बवकास कोर्, नगर बवकास प्रबिक्षण केन्त्र र सोसंग सम्िबन्त्धत संस्थासंग 

समन्त्वय तथा रेखदखे सम्िन्त्धी कायत गने । 

५) सहरी बवकाससंग सम्िबन्त्धत सम्पूणत प्राबवबधक, अर्थथक, सामाबजक तथा वातावरणीय बवर्यहरुमा 

मन्त्रालयलाइ परामित ईपलब्ध गराईने । 

६) सहरी बवकास क्षेरसंग संलग्न सरकारी, गैरसरकारी र बनजी संस्था तथा बनकायहरु िीच समन्त्वयनकतातको 

िूबमका बनवातह गने । 

७) सहरी बवकास क्षेरसंग संलग्न ऄन्त्तरातबिय दातृसंस्थाहरु िीच समन्त्वय र सामन्त्जस्य कायम गनत गराईन 

योजना, ऄनुगमन तथा वैदबेिक सहयोग महािाखालाइ अवश्यक सूचना र परामित ईपलब्ध    गराईने । 

८) दातृसंस्थाहरुको सहयोगमा सञ्चालन गररने सहरी बवकास अयोजनाहरुको तजुतमा ऄध्ययन, सबमक्षा र 

स्वीकृत गने कायतमा वैदबेिक सहयोग महािाखालाइ अवश्यक सूचना र परामित ईपलब्ध गराईन 

सहयोग गने । 

९) सहरी बवकास क्षेरको वजेट कायतिम तयारी, कायातन्त्वयन पक्षको ऄनुगमन र मूल्याङ्कन तथा प्रगबत 

समीक्षा गनत योजना, ऄनुगमन तथा वैदबेिक सहयोग महािाखालाइ अवश्यक सूचना, तथ्याङ्क तथा 

परामित ईपलब्ध गराईने । 



  

१०) सहरी बवकास अयोजनाहरुको कायातन्त्वयनको बसलबसलामा मातहतका बविाग, संस्थान तथा 

सबमबतहरुिाट बनणतयका लाबग मन्त्रालयमा पेि हुन ेबवर्यहरुमा राय तथा परामित फदने । 

११) सहरी सडक सम्िन्त्धी नीबत तजुतमा तथा कायातन्त्वयन पक्षको ऄनुगमन गने । 

१२) रणनीबतक सडक वाहकेका सहरी सडक बवकास सम्िन्त्धी नीबत योजना तथा कायतिम तजुतमा गने । 

१३) सडक मापदण्ड ऄनुसार सहरी सडक बनमातण सम्िन्त्धी नीबतगत कायत गने । 

१४) नयाँ िहरहरुमा सहरी सडक सम्िन्त्धी मापदण्ड तयार गने । 

१५) सहरी सडक सहरी खानेपानी ढल बनकास तथा िोहरमैला व्यवस्थापन सम्िन्त्धी मापदण्ड तजुतमा गरी 

कायातन्त्वयन गने गराईने । 

१६) सहरी सडक सम्िन्त्धी गुरुयोजना बनमातण गने । 

१७) सडक मापदण्ड ऄनुसार सहरी सडकको बवकास र बवस्तार सम्िन्त्धी गुरुयोजना बनमातण गने । 

१८) सहरी सडक सम्िन्त्धी कायतका लाबग ऄन्त्य बनकायसँग समन्त्वय गने । 

१९) सहरी सडक बवकास र बवस्तार सम्िन्त्धमा अआपने ऄन्त्य कायत गने । 
 

 

  

(ऄ) िौबतक योजना तथा सहरी पुवातधार िाखाः 

१) रणनीबतक सडक वाहके सहरी सडक, सहरी िूईपयोग तथा सहरी बवकास सम्िन्त्धी नीबत, योजना तजुतमा 

गने । 

२) सहरी बवकास सम्िन्त्धी नीबत तजूतमा तथा नीबत कायातन्त्वयन पक्षको ऄनुगमन सम्िन्त्धी कायत गने । 

३) सरकारी, गैर सरकारी तथा बनजी क्षेरिाट सञ्चाबलत सहरी िौबतक पुवातधार (सहरी सडक, सहरी 

खानेपानी, िोहोरमैला ब्यवस्थापन, अफद) सम्िन्त्धी अयोजनाहरुिाट प्राप्त ईपलबब्ध, सेवास्तर  

(पररणात्मक तथा गुणात्मक) तथा ऄन्त्य व्यवस्थापकीय सूचनाहरु सङ्कलन गने तथा प्राप्त पररणाम 

कायातन्त्वयन बनकायहरुलाइ ईपलब्ध गराईने । 

४) सहरी सडक, सहरी खानेपानी, ढल बनकास तथा िोहोरमैला व्यवस्थापन सम्िन्त्धी मापदण्ड तजुतमा गरी 

कायातन्त्वयन गन ेगराईने । 

५) नयाँ नगर बनमातण तथा सहरी बवस्तार सम्िन्त्धी नीबत तजुतमा  गन,े योजना वनाईन ेतथा कायातन्त्वयन 

पक्षको ऄनुगमन सम्िन्त्धी कायत गने । 

६) सहरी बवकास सम्िन्त्धी कायत गदात वातावरणमा पने ऄनुकुल तथा प्रबतकुल प्रिाव न्त्यूबनकरण गनत 

अवश्यक ऄध्ययन ऄनुसन्त्धान गने । 

७) सहरी पुवातधारमा लगानी सम्िन्त्धी नीबत तजुतमा गन,े बनजीक्षेरको लगानी सम्िन्त्धी नीबत तजुतमा गन े। 

सहरी पुवातधार सँग सम्िबन्त्धत सवैक्षेर सँग समन्त्वय गने । 

८) सहरी पुनबनमातण (Urban Regeueration) सम्िन्त्धी नीबत तजुतमा, कायातन्त्वयन तथा समन्त्वय गने । 
 

 

(अ) नगर बवकास सबमबत तथा साना िहर िाखाः 

१) नगरपाबलका तथा नगरोन्त्मुख स्थानहरूको िौबतक योजना तथा कायतिमको कायातन्त्वयन,  समन्त्वय, 

ऄनुगमन र मूल्याङ्कन सम्िन्त्धी कायत गने । 

२) नगर बवकास सबमबत तथा साना िहरलाइ फदआने ऄनुदान, साना िहरको संस्थागत बवकासका लाबग 

नीबत तजुतमा, कायातन्त्वयन तथा ऄनुगमन गने । 



  

३) नगर बवकास सबमबत, नगर बवकास कोर्, नगर बवकास प्रबिक्षण केन्त्र र सो सम्िन्त्धी संस्थाको रेखदखे 

सम्िन्त्धी कायत गने । 

४) नगर बवकास सबमबत तथा साना िहरको िौबतक योजना वार्थर्क तथा अवबधक रुपमा तजुतमा गनत 

सहयोग पुयातरईन ेसम्िन्त्धी कायत गने । 

५) नगरोन्त्मुख गाईँ बवकास सबमबतहरुमा नगर बवकास सबमबतको गठन तथा यस सम्िन्त्धी नीबत तजुतमा गने 

र कायातन्त्वयनको ऄनुगमन सम्िन्त्धी कायत गने । 

६) राजमागत तथा सहायक मागत वररपरर बवकास िइरहकेा साना िहर र वबस्तको ऄनुगमन, बनरीक्षण, 

सुपररवेक्षण गरी मन्त्रालयमा राय सुझाव पेि गने ।  

७) गाईँ नगरको ऄन्त्तर सम्िन्त्ध बवकबसत गरी गररवी न्त्यूबनकरण गने  तथा सहरी वातावरणमा सुधार 

ल्याईने सम्िन्त्धमा बवबिन्न नीबतगत तथा ऄन्त्य कायत गने । 

 

(इ)  सहरी सडक िाखाः 

१) रणनीबतक सडक वाहकेका सहरी सडक बवकास सम्िन्त्धी नीबत योजना तथा कायतिम तजुतमा गनत पेि 

गने। 

२) सडक मापदण्ड ऄनुसार सहरी सडक बनमातण सम्िन्त्धी नीबतगत कायतको लाबग पेि गने । 

३) नयाँ िहरहरुमा सहरी सडक सम्िन्त्धी मापदण्ड तयारको लाबग पेि गने । 

४) सहरी सडक सहरी खानेपानी ढल बनकास तथा िोहरमैला व्यवस्थापन सम्िन्त्धी मापदण्ड तजुतमा गरी 

कायातन्त्वयन सम्िन्त्धी कायत गने ।  

५) सहरी सडक सम्िन्त्धी गुरुयोजना बनमातण सम्िन्त्धी पेि गने । 

६) सडक मापदण्ड ऄनुसार सहरी सडकको बवकास र बवस्तार सम्िन्त्धी गुरुयोजना बनमातण सम्िन्त्धी कायत 

गने । 

७) सहरी सडक सम्िन्त्धी कायतका लाबग ऄन्त्य बनकायसँग समन्त्वय गने । 

८) सहरी सडक बवकास र बवस्तार सम्िन्त्धमा अआपने ऄन्त्य कायत गने । 
 

(घ) अवास तथा िवन महािाखा 

१) िसोिास र िस्ती बवकास, ऄव्यवबस्थत िसोिासको व्यवस्थापन, सहरी बवपन्न वगत तथा सहरी अवास 

बवहीनको अवास व्यवस्थापन तथा ग्रामीण अवास कम्पनी बलबमटेड सम्िन्त्धी अवश्यक कायत गने । 

२) अवास बनमातण सम्िन्त्धी गैरसरकारी क्षेरका संस्थाको प्रवर्द्तन तथा बवकास सम्िन्त्धी कायत गने । 

३) अवास सम्िन्त्धी ऄन्त्तरातबिय वा क्षेरीय संघ संस्थासँग सम्पकत  समन्त्वय सम्िन्त्धी कायत, 

४) संयुि अवास, सामुबहक अवास तथा जग्गा बवकास सम्िन्त्धी नीबत, योजना तथा कायतिम तजुतमा गने, 

सरोकारवाला बनकायसँग समन्त्वय सम्िन्त्धी कायत गने । 

५) राबिय अवास नीबत तजुतमा पररमाजतन तथा कायातन्त्वयन गने गराईन े। 

६) अवास तथा िवन क्षेरको बवकास बवस्तार र सम्ितर्द्तनको लाबग ईपयुि नीबत, रणनीबत तथा कायतनीबत 

तजूतमा गने तथा बतनको कायातन्त्वयन पक्षको बनरन्त्तर सुपररवेक्षण र ऄनुगमन   गने । 

७) अवास तथा िवनसंग सम्िबन्त्धत प्राबवबधक, अर्थथक, सामाबजक तथा वातावरणीय बवर्यहरुमा 

मन्त्रालयलाइ परामित ईपलब्ध गराईने । 

८) मबन्त्रपररर्दका सदस्य, संवैधाबनक ऄङ्गका प्रमुख अफदको अवास व्यवस्था सम्िन्त्धी कायत गने । 

९) ससहदरिार बवकास सबमबत, ऄन्त्तरातबिय सम्मेलन केन्त्र बवकास सबमबतसंग सम्िबन्त्धत अवश्यक कायत गने 

। 



  

१०) केन्त्रीय सबचवालयको िवन व्यवस्थापन, सरकारी िवनको बनमातण, ममततसम्िार, रेखदखे र सुरक्षा 

सम्िन्त्धी अवश्यक कायत गने । 

११) िवन तथा ऄन्त्य बनमातण सामग्रीको प्रबवबध, ऄनुसन्त्धान तथा बवकाससम्िन्त्धी संबहता र मापदण्डको 

तयारी तथा कायातन्त्वयन गने । 

१२) अवास तथा िवन क्षेरसंग संलग्न सरकारी, गैर सरकारी र बनजी संस्था तथा बनकायहरु िीच 

समन्त्वयकतातको िूबमका बनवातह गने । 

१३) अवास तथा िवन क्षेरसंग संलग्न दातृसंस्थाहरु िीच समन्त्वय र सामन्त्जस्य कायम गने गराईन ेसम्िन्त्धमा 

योजना तथा वैदबेिक सहयोग समन्त्वय महािाखालाइ अवश्यक सूचना र परामित ईपलब्ध गराईने । 

१४) दातृसंस्थाहरुको सहयोगमा सञ्चालन गररन ेअवास तथा िवन अयोजनाहरुको तजूतमा ऄध्ययन, समीक्षा 

र स्वीकृत गने कायतमा योजना तथा वैदबेिक सहयोग महािाखालाइ अवश्यक सूचना र परामित ईपलब्ध 

गराईन,े अवास तथा िवन क्षेरको वजेट कायतिम तयारी, कायातन्त्वयन पक्षको ऄनुगमन र मूल्याङ्कन 

तथा प्रगबत समीक्षा गनत योजना, ऄनुगमन तथा वैदबेिक सहयोग महािाखालाआत अवश्यक सूचना, 

तथ्याङ्क तथा परामित ईपलब्ध गराईने । 

१५) अवास तथा िवन अयोजनाहरुको कायातन्त्वयनको बसलबसलामा मातहतका बविाग, संस्थान तथा 

सबमबतहरुिाट बनणतयको लाबग मन्त्रालयमा पेि हुन ेबवर्यहरुमा राय तथा परामित फदने । 

१६) बवपद ्जोबखम न्त्यूनीकरण सम्िन्त्धी नीबत तजुतमा गने तथा नीबत कायातन्त्वयन पक्षको ऄनुगमन गने, बवपद ्

व्यवस्थापन सम्िन्त्धी कायत गने । 

१७) अवास तथा िवन सम्िन्त्धी बवर्यमा ऄन्त्य कायत गने । 

 

(ऄ) अवास िाखाः 

१) राबिय अवास सम्िन्त्धी नीबत तजूतमा तथा कायातन्त्वयन पक्षको ऄनुगमन गने । 

२) सरकारी, गैर सरकारी तथा बनजीक्षेरहरुिाट सञ्चालन गररएका अवास सम्िन्त्धी अयोजनािाट प्राप्त 

ईपलबब्ध, सेवास्तर (पररणात्मक तथा गुणात्मक) तथा ऄन्त्य व्यवस्थापकीय सूचनाहरु सङ्कलन गने, 

बवशे्लर्ण गने तथा प्राप्त पररणाम कायातन्त्वयन बनकायहरुलाइ ईपलब्ध गराईने । 

३) सहरी क्षेरमा अवासीय जग्गा बवकास सम्िन्त्धी नीबत तजूतमा गने, कायातन्त्वयन पक्षको ऄनुगमन गने । 

४) संयुि अवास, सामुबहक अवास तथा जग्गा बवकास सम्िन्त्धी नीबत तजुतमा तथा कायातन्त्वयन र ऄनुगमन 

गने । 

५) अवास क्षेरमा नीजी क्षेरको िूबमका सम्िन्त्धमा नीबत तजुतमा तथा समन्त्वय गने । 

६) राबिय अवास नीबत सम्िन्त्धमा अइपने ऄन्त्य कायत गने । 

 

 

(अ) िवन िाखा  

१) राबिय िवन संबहतालाइ समयानुकूल पररमाजतन गरी जनसाधारणलाइ सूचना प्रिाह गरी कायातन्त्वयन 

पक्षको ऄनुगमन गने । 

२) सरकारी िवन एवं बनवासहरुको तथ्याङ्क ऄध्यावधीक राख्नेा, रेखदखे तथा सुरक्षा सम्िन्त्धी कायतको 

ऄनुगमन गने । 

३) सरकारी िवनहरुको बनमातण तथा ममतत सम्िन्त्धी कायतहरुको लाबग नीबत तजुतमा तथा ऄनुगमन गने ।  

४) िवन बनमातण सम्िन्त्धी नीबत तजूतमा तथा नीबत कायातन्त्वयन पक्षको ऄनुगमन गने । 



  

५) िवन बनमातण सम्िन्त्धी मापदण्ड सम्िन्त्धी िए गरेका ईपलबब्धको बवशे्लर्ण गने तथा तत्सम्िन्त्धी थप 

ऄनुसन्त्धान तथा ऄध्ययनलाइ प्रोत्साहन गने । 

६) िवन एवं बनमातण प्रबवबध तथा बनमातण सामग्रीहरुको ऄनुसन्त्धान सम्िन्त्धमा िए गरेका ईपलबब्ध र 

सेवास्तर सम्िन्त्धमा बवशे्लर्ण गने तथा प्राप्त पररणाम कायातन्त्वयन बनकायहरुलाइ ईपलब्ध गराईने । 

७) सरकारी िवनको बनमातण, ममततसम्िार, रेखदखे र सुरक्षा सम्िन्त्धी कायतको ऄनुगमन गने, 

८) िवन तथा ऄन्त्य बनमातण सामग्रीको प्रबवबध, ऄनुसन्त्धान तथा बवकाससम्िन्त्धी संबहता र मापदण्डको 

तयारी तथा कायातन्त्वयन गने । 

९) िवन ऐन तथा बनयमावलीको प्रिावकारी कायातन्त्वयनमा अवश्यक कायत गन े। 

 

(आ)  बवपद ्व्यवस्थापन तथा वातावरण िाखाः 

१) बवपद ्जोबखम न्त्यूनीकरण सम्िन्त्धी नीबत तजुतमा तथा नीबत कायातन्त्वयन पक्षको ऄनुगमन गने । 

२) बवपद ् प्रिाबित पररवारको पुनःस्थापना सम्िन्त्धी नीबत तजूतमा गन े तथा नीबत कायातन्त्वयन पक्षको 

ऄनुगमन गने । 

३) सम्िबन्त्धत महािाखासंग सम्पकत  र  समन्त्वय गरी दातृसंस्थाहरुको सहयोगिाट सञ्चालन हुन े बवपद ्

व्यवस्थापन तथा वातावरण सम्िन्त्धी अयोजनाहरुको तजुतमा, ऄध्ययन, समीक्षा र स्वीकृत गराईने । 

४) बवपद ्व्यवस्थापन तथा वातावरणलाइ बवकास सम्िन्त्धी कायतमा सहकायत गनत अवश्यक कायत गने,  

५) बवपद ्व्यवस्थापन तथा वातावरण सम्िन्त्धी जनचेतना ऄबिवृबर्द् सम्िन्त्धी कायत गन े। 

६) बवपद ्व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण  सम्िन्त्धमा वैदबेिक सहयोग तथा ऋण सम्िन्त्धी बवर्यहरुमा 

मन्त्रालयको नीबत बनदिेन ऄनुसार सम्िबन्त्धत बनकायहरुको सम्पकत  समन्त्वय सम्िन्त्धी कायत गने गराईन े। 

७) बवपद ्व्यवस्थापन सम्िन्त्धी कायतका लाबग ऄन्त्य मन्त्रालयहरुसँग समन्त्वय गने ।  

८) सहरी वातावरण ब्यवस्थापन सम्िन्त्धी नीबत तजूतमा गने तथा कायातन्त्वयन ऄनुगमन एवं मूल्याङ्कन गने 

सम्िन्त्धी कायत योजना । 

९) प्रारबम्िक वातावरणीय परीक्षण  (IEE) तथा वातावरणीय प्रिाि मूल्याङ्कन  (EIA) सम्िन्त्धी नीबत 

तजूतमा, कायातन्त्वयन ऄनुगमन एवं मूल्याङ्कन सम्िन्त्धी कायत गने । 

१०) बवबिन्न बनकायहरुिाट प्राप्त मन्त्रालयसँग सम्िबन्त्धत बवकास अयोजनाहरुको प्रारबम्िक वातावरणीय 

परीक्षण (IEE) वा वातावरणीय प्रिाि मूल्याङ्कन (EIA) सम्िन्त्धी कायत गने ।   

११) वातावरण सरसिाआ सम्िन्त्धी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थासंग समन्त्वय गरी अवश्यक कायत   गने । 

 



  

 

;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_–! 

Gff=;'=,/f=k=cg+=k|=-k|=_ – ! 

 

 

gu/ ljsf; ;ldlt tyf ;fgf zx/ 

zfvf 

l;=l8=O{,/f=k=lå-_la÷cf_ –! 

O{lGhlgo/= /f=k=t[=-lj÷cf_–! 

Gff=;'=,/f=k=cg+=k|=-k|=_–! 

 

 

 

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 – ! 

Gff=;'=,/f=k=cg+=k|=-k|=_ – ! 

 
cfjf; zfvf 

l;=l8=O{,/f=k=lå-_la÷cf_ – ! 

O{,/f=k=t[=-lj÷cf_ – ! 

Gff=;'=,/f=k=cg+=k|=-k|=_ – ! 

 

 

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_ – ! 

Gff=;'=,/f=k=cg+=k|=-k|=_ – ! 

 

 

 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 – ! 

Gff=;'=,/f=k=cg+=k|=-k|=_ – ! 

 

k|zf;g dxfzfvf 

;x;lrj, /f=k=k|=-k|=_ – ! 

s=c,/f=k=cg+=k|=-k|f=_ – ! 

vl/bf/=,/f=k=cg+=lå=-k|=_ – ! 

 
 

 

 

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|=_ – @ 

s=c,/f=k=cg+=k|=-k|f=_ – @ 

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= – @ 

sf=;=– @ -btf{ rnfgL kmfF6sf] ;d]tsf] 

nflu_ 

 

 

 

 

 

 

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_–! 

zf=c=,/f=k=t[=-sfg"g_–! 

 

;lrj 

/f=k= ljlzi6= >]0fL – ! 

-OlGhlgol/Ë ;]jf_ 

 

/f 

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_ – ! 

6f=v= /=,/f=k=cg+=lå=-k|=_ – ! 

 

 

 

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 – ! 

Gff=;'=,/f=k=cg+=k|=-k|=_ – ! 

 
laN8Í tyf cfls{6]Sr/ 

Gf= ;'=, /f=k=cg+= k|= >]0fL -k|=_–! 

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

l8lehg sfof{nox? 

;lrjsf] ;lrjfno 

zf=c=,/f=k=t[=-k|=_–! 

Gff=;'=,/f=k=cg+=k|=-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.  सेवा प्रदान गने बनकायको िाखा र बजम्वार ऄबधकारी : 

ि.स.ं महािाखा पद बजमेम्वार ऄबधकारी 

१. प्रिासन महािाखा सह-सबचव श्री जगदीि रेग्मी 

क. कमतचारी प्रिासन िाखा ईप-सबचव श्री कृष्ण प्रसाद पन्त्थी 

ख. अन्त्तररक व्वस्थापन तथा सुिासन प्रवर्द्तन िाखा  ईप-सबचव श्री जनक राज रेग्मी 

ग. अबथकत  प्रिासन िाखा ईप-सबचव श्री नेर सुवेदी 

घ.  कानुन तथा िैसला कायातन्त्वयन िाखा ईप-सबचव श्री िम्िु काकी 

    

२. योजना ऄनुगमन तथा िैदबिक सहयोग महािाखा सह-सबचव श्री रामचन्त्र दगंाल 

क. योजना िाखा बस.बड.आ श्री सुमन साबलके 

ख. ऄनुगमन तथा मुल्यांकन िाखा बस.बड.आ श्री रमामैया मान्त्धर 

ग. िैदबिक सहयोग समन्त्वय िाखा बस.बड.आ श्री सुमन साबलके 

घ. सामाबजक समन्त्वय िाखा बस.बड.आ श्री पोष्टराज ढंुगाना 

    

३. सहरी बवकास तथा िौतक योजना महािाखा सह-सबचव श्री िम्िु के.सी 

क. नगर बवकास सबमबत तथा साना सहर िाखा बस.बड.आ श्री रमीता श्रेष्ठ 

ख. सहरी सडक िाखा बस.बड.आ श्री रमीता श्रेष्ठ 

    

४. अवास तथा िवन मिािाखा सह-सबचव श्री बिवहरी िमात 

क. अवास िाखा बस.बड.आ श्री सुमन साबलके 

ख. िवन िाखा बस.बड.आ श्री प्रमेद कृष्ण कमतचायत 

ग. बवपद व्यवस्थापन तथा वातावरण िाखा बस.बड.आ श्री प्रमेद कृष्ण कमतचायत 

 

६. सेवा प्रदान गनत लाग्ने दस्तुर र ऄवधी: 

 केही निएको  

 

७. बनणयत गने प्रफिया र ऄबधकार: 

िाखािाट महािाखामा पेि िआ कायतको प्रकृबत ऄनुसार श्रीमान् सबचवज्य ूवा माननीय मन्त्रीज्यूिाट बनणतय 

हुने  

 

८. बनणयत ईपर सुन्ने ऄबधकारी: 

ईप-सबचव अन्त्तररक व्यवस्थापन तथा सुिासन प्रवर्द्तन िाखा 

 

९. सम्पादन गरेको कामको बववरण: 

तेस्रो बवश्व अवास तथा फदगो िहरी बवकास सम्मेलनको लाबग तयार पाररएको राबिय प्रबतवेदनमा छलिल 

गनत अयोबजत राबिय गोष्ठी 

http://moud.gov.np/?p=164
http://moud.gov.np/?p=164


  

ऄक्टोवर २०१६ मा हुन गआरहकेो तेस्रो बवश्व अवास तथा फदगो सहरी बवकास सम्मेलन (HABITAT-III) 

को लाबगतयार पाररएको राबिय प्रबतवेदनको मस्यौदामा छलिल गनत बमबत २०७३।०३।२४ गते िुििारका 

फदन काठमाडौंमा राबिय गोष्ठी अयोजना गररयो । सो कायतिममा नेपालको िहरी बवकासको नीबत तथा 

योजना, िूबम र िहरी व्यवस्थापन, िहरी वातावरण र अवास तथा िहरी वातावरण र अवासलगायतका 

छवटा बवर्यमा दीघतकालीन बवकास तथा बनमातणका स्पष्ट कायतयोजनासबहतको प्रबतवेदन प्रस्तुत गरी छलिल 

गररयो । 
 

खररद तथा अयोजना व्यवस्थापन सम्वन्त्धी क्षमता बवकास गोष्ठी 

सहरी बवकास मन्त्रालयले बमबत २०७३ ऄसार १० र ११ गरी दइु फदन ेखररद तथा अयोजना व्यवस्थापन 

सम्वन्त्धी क्षमता बवकास गोष्ठीसम्पन्न गरेको छ ।  

 

१०. सूचना ऄबधकारी र प्रमुखको नाम र पद: 

बनकाय प्रमुख: दीपेन्त्रनाथ िमात, नेपाल सरकारको सबचव 

सूचना ऄबधकारी: सुमन साबलके, बसबनयर बडबिजन आबन्त्जबनयर 

११. ऐन,बनयम, बवबनयम वा बनदेबिकाको सूची: 

 काठमाडौं ईपत्यका बवकास प्राबधकरण ऐन, २०४५  

 नगर बवकास ऐन, २०४५  

 नेपाल आबन्त्जबनयररङ पररर्द ्ऐन, २०५५  

 िवन ऐन, २०५५  

 काठमाडौं ईपत्यका बवकास प्राबधकरण बनयमावली, २०६८  

 नगर बनमातण योजना कायातन्त्वयन बनयमावली, २०३२  

 नगर बवकास कोर् बनयमावली, २०५४  

 िूकम्पिाट पूणतरुपमा क्षबत िएका अवास पुनर्थनमातण ऄनुदान बवतरण कायतबवबध २०७२  

 िूकम्प प्रिाबवत िवन संचालन प्रस्ताव स्वीकृती बनदबेिका २०७२  

 िस्ती बवकास, सहरी योजना तथा िवन बनमातण सम्िन्त्धी अधारिूत बनमातण मापदण्ड, २०७२ 

 िूकम्पिाट पूणतरुपमा क्षबत िएका अवास पुनःबनमातण ऄनुदान सहायता प्रवाह कायतबवबध २०७२ 

 सरुवा सम्िन्त्धी मापदण्ड, २०७२  

 बवपद ्पीबडत पुनवातस सञ्चालन कायतबवबध, २०७१  

 राबिय अवास योजना, २०७१  

 िवन बनमातणको नमूना मापदण्ड, २०७१  

 लैबङ्गक समानता तथा सामाबजक समावेिीकरण मागतदितन, २०७० 

 

 

 

 

 

http://moud.gov.np/?p=155
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http://moud.gov.np/?page_id=120
http://moud.gov.np/?page_id=120
http://moud.gov.np/?page_id=120
http://moud.gov.np/?page_id=120
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१२. अम्दानी, खचत तथा अर्थथक कारोवार सम्िन्त्धी ऄद्यावबधक बववरण: 

 

  



  

 

 



  

१३. तोफकए िमोबजमका ऄन्त्य बववरण: 

निएको 

१४. ऄबघल्लो अर्थथक वर्तमा सावतजबनक बनकायले कुनै कायतिम वा अयोजना संचालन गरेको िए सो को 

बववरण: 

गत अ.व.को सूचनामा िएको 

१५. सावतजबनक बनकायको िेिसाआतट िए सो को बववरण: 

 www.moud.gov.np 

१६. सावतजबनक बनकायले प्राप्त गरेको सहायता, ऋण, ऄनुदान एंव प्राबवबधक सहयोग र सम्झौता सम्िन्त्धी 

बववरण: 

बवश्व िैक ,एबियाली बवकास िैक,जाआका अफद  

१७. सावतजबनक बनकायले संचालन गरेको कायत कायतिम र सो को प्रगबत प्रबतवेदन: 

 



  

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 ससिंहदयफाय  ऩुन ननभावण ससभनि k|=z= 
  

15.70 
144386   

3.73 
35500     7482.50     7482.50 5.18% 

१९ 347022 
काठभाण्डौ उऩत्मका विकास 
प्राधधकयण 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 धोविखोरा कोरयडोय सुधाय आमोिना 
k|=z= 

  
10.57 

354436 
  

3.71 
124540   3.95 132516.00     132516.0

0 

37.39
% 

२१ 347355 

सिंमुक्ि याष्ट्र सिंघ ऩाकव  विकास 
ससभनि 
िागभिी विष्ट्णुभिी सिंयऺण आमोिना 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 

गरयिी रक्षऺि सहयी ऩुनउव त्थान 
कामवक्रभ k|=z= 

100% 

0.70 

185021   

0.21 
55506.3 

    3745.00     3745.00   

२३ ३४७१७२ िाग्भिी ऺेर बौनिक ऩूिावधाय विकास 
आमोिना k|=z= 

  

  

538788   

  

133708.5   1.49 363022.86 

 

149.04
% 
363022.8

6 

67.38
% 

२४ 347357 िाग्भिी सुधाय आमोिना 
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 
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१८.सावतजबनक बनकायले वगीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गनत तोकीएको समयवबध: 

निएको 

१९. सावतजबनक बनकायमा परेका सूचना माग सम्िन्त्धी बनवदेन र सो ईपर सूचना फदएको बववरण: 

प्राप्त बनवेदन, ईजुरी, पर/पररपर, अदिे सम्िोधन/प्रबतकृया स्वरुप िएको कावातही/िछयौट 

 

बमबत 
दतात 

न.ं 
बवर्यको बववरण प्रेर्क बमबत 

च.

न.ं 
बवर्यको बववण प्रेबर्त 

२०७३।०५।२३ ०३   ऄबधविा श्री फदपक 

बविम बमश्रले िंुदा नं. १ 

माित त राजधानी सहर 

काठमाडौंमा धलो र धुवाको 

कारणले गदात दैबनक रुपमा 

बहडडुल गने अम 

नागररकहरुलाआत बवबिन्न 

फकसीमका स्वास प्रस्वास 

सम्िन्त्धी प्राण धातक रोग 

लाग्न सके्न बवबिन्न 

ऄध्ययनहरुले देखाआरहकेो छ 

र यस्तो ऄवस्थामा सहरी 

बवकास मन्त्रालयले 

काठमाडौं सहरलाआत स्वस्थ 

सहरको रुपमा बवकास गनत 

धुवा धुलो रबहत सहरको 

रुपमा बवकास गनत के 

योजना रहकेो छ िनी 

सूचना ईपलब्ध गराईने 

बवर्यमा 

िंुदा नं. २ मा सहरी बवकास 

ऄबधविा श्री फदपक 

बविम बमश्र, 

प्र.प.स.न. १३१९८ 

स.नं. 

(९८४१५६८८६३) 

२०७३।०६।०५ ०३ ऄबधविा श्री फदपक बविम बमश्रले िंुदा 

नं. १ माित त राजधानी सहर 

काठमाडौंमा धलो र धुवाको कारणले 

गदात दैबनक रुपमा बहडडुल गने अम 

नागररकहरुलाआत बवबिन्न फकसीमका 

स्वास प्रस्वास सम्िन्त्धी प्राण धातक रोग 

लाग्न सके्न बवबिन्न ऄध्ययनहरुले 

देखाआरहकेो छ र यस्तो ऄवस्थामा 

सहरी बवकास मन्त्रालयले काठमाडौं 

सहरलाआत स्वस्थ सहरको रुपमा बवकास 

गनत धुवा धुलो रबहत सहरको रुपमा 

बवकास गनत के योजना रहकेो छ िन्ने 

सम्िन्त्धमा यसै मन्त्रालयिाट नयाँ 

मन्त्रालयको रुपमा खानेपानी  तथा 

सरसिाआत मन्त्रालय स्थापना  िआसकेको 

हुदँा यस सम्िन्त्धी सूचना सोही 

मन्त्रायिाट प्राप्त गनुत िनी र िंुदा नं. २ 

को पनी सहरी बवकास मन्त्रालयसंग 

त्यस्तो कुनै पनी धुलो सिा गने सवारी 

साधन नरहकेो िनी स्वयंमलाआत पर 

लेबख पठाआएको ।  

ऄबधविा श्री फदपक 

बविम बमश्र, 

प्र.प.स.न. १३१९८ 

स.नं. (९८४१५६८८६३) 



  

मन्त्रालयसंग धुलो सिा गने 

सवारी साधन रहकेो र 

साधन िएपनी  काठमाडौं 

सहरलाआत फकन सिा नगरेको 

िनी सूचना ईपलब्ध 

गराईने बवर्यमा   

२०७३।६।०१ ०४ सूचनाको हक िमोबजम यस 

मन्त्रालयको कायातलय र 

मातहतका बनकाय (बविाग, 

प्रबतष्ठान, अयोजना, र 

पररयोजना, क्षेरीय तथा 

बजल्ला िाखा अफद) 

ऄन्त्तगतत रहकेा 

सवारीसाधनहरु 

(मोटरसाआकल, जीप, 

ट्रक/कन्त्टेनर अफद) को सख्या 

र गाडी नम्िर सम्िन्त्धी 

बववरणहरु । 

ईपरोि सवारीसाधनहरु 

मध्ये चल्न नसके्न ऄवस्थामा 

रहकेाहरुको बववरण र ती 

कहाँ, कुन ऄवस्थामा छन् ? 

सोको बववरण । 

ईपरेि सवारीसाधन 

सञ्चालन गनत त्यस मन्त्रालय 

र मातहतका बनकायमा 

रहकेो सवारी चालकको 

संख्या र बस्थबत (ऄस्थायी, 

स्थायी, करार वा ऄरु) 

श्री तारानाथ दाहाल 

श्री कुमार चौलागाआत 

२०७३।७।१० ०३ फिडम िोरम थापागथली, पो.ि.न.ं 

२४२९२ सम्पकत  ठेगना िएका श्री 

तारानाथ दाहाल र श्री कुमार 

चौलागाआतले बमबत २०७३।६।११ मा 

हुलाक माित त सूचना ईपलब्ध गराईने 

बवर्यको बनवेदन प्रप्त िएको र माग 

गरेको िंुदा न.ं १ देखी ६ सम्म मन्त्रालय 

तथा मातहतका बनकायमा प्रयेग हुने 

सवारी साधनसंग सम्िन्त्धीत िएके हुदंा 

माग गरे वमोबजमको सूचना श्री 

ऄन्त्तररक व्यवस्थापन तथा सुिासन 

प्रवर्द्तन िाखा, संग सम्िन्त्धीत िएको 

हुदंा माग गरे वमोबजमको सूचना 

बनयमानुसार बनवेदकलाआत ईपलब्ध 

गराआत फदनुहुन ऄनुरोध गररएको छ । 

श्री अन्त्तररक व्यवस्थापन 

तथा सुिासन प्रवर्द्तन 

िाखा, सहरी बवकास 

मन्त्रालय । 

वोधाथत : 

श्री तारानाथ दाहाल, 

फिडम िोरम थापाथली, 

काठमाडौं । 

श्री कुमार चौलागाआत, 

फिडम िोरम थापाथली, 

काठमाडौं । 

 



  

सम्िन्त्धी बववरण । 

यस मन्त्रालय र मातहतका 

बनकायमा रहकेा 

सवारीसाधनहरुले बवगत दआुत 

अर्थथक वर्त र चालु अर्थथक 

वर्ातको (सूचना तयार 

गररएको फदनसम्म ) 

ऄवबधमा गरको आन्त्धन 

खचतसम्िबन्त्ध पररमाण र कुल 

खचत सम्िन्त्धी बववरण । 

यस मन्त्रालय र मातहतका 

बनकायमा रहकेा 

सवारीसाधनको ममतत 

सम्िारका लाबग बवगत दआुत 

अ.ि.मा गररएको कुल खचत 

बववरण र 

सवारीसाधनबपच्छेकै खचत 

बववरण । 

यस मन्त्रालय र मातहतका 

बनकायमा तत्काल बललाम 

गनुतपने ऄवस्थामा रहकेा तर 

बललाम नगररएका 

सवारीसाधनके बववरण । 

 

 

२०. सावतजबनक बनकाएका सूचनाहरु ऄन्त्यर प्रकािन िएका वा हुने िएको िए सो को बववरण: 

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

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

