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नपेाल सरकार  

शहरी विकास मन्त्रालय  

२०७५ कार्तिकदवेि २०७५ पौषसम्मको रमैावसक अद्यािविक सूचना 
 

अद्यािविक गरी प्रकावशि सचूनाको वििरणको सचूी कैफियि 

(१) मन्त्रालयको स्िरुप र प्रकृवि  

(२) मन्त्रालयको काम, कितव्य र अविकार  

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

(४)  मन्त्रालयबाट प्रदान गररन ेसेिा  

(५) सेिा प्रदान गने वनकायको शािा र विम्मेिार अविकारीीः  

(६) सेिा प्राप्त गनत लाग्ने दस्िुर र अिविीः  

(७) वनणतय गने प्रफिया र अविकारीीः  

(८) वनणतय गने उिुरी सुन्न ेअविकारीीः  

(९) क. यस अिविमा सम्पादन गरेको कामको वििरणीः  

(९)  ि. यस अिविको प्रगवि  

(१०)  सूचना अविकारी र प्रमिुको नाम र पद 

वनकाय प्रमुि : डा. रमशे प्रसाद ससह, नेपाल सरकारको सवचि  

सूचना अविकारी : गणशे कमातचायत ,  वसवनयर वडवििनल ईवन्त्िवनयर 

 

(११) ऐन वनयम र  विवनयम िा वनदेवशकाको सूची  

(१२)  आम्दानी िचत िथा आर्तथक कारोिार सम्बन्त्िी अद्यािविक वििरण  

(१३) िोफकए बमोविमका अन्त्य वििरण  

(१४)  अविल्लो आर्तथक िषतमा साितिवनक वनकायले कुनै कायतिम िा आयोिना संचालन गरेको िए 

सो को वििरण 
 

(१५) साितिवनक वनकायको िेिसाइट िए सो को वििरणीः www.moud.gov.np  

(१६)  साितिवनक वनकायले प्राप्त गरेको िैदेवशक सहायिा ऋण, अनदुान एंि प्राविविक सहयोग र 

सम्झौिा सम्बन्त्िी वििरण  
 

(१७)  साितिवनक वनकायले संचालन गरेको कायतिम र सो को प्रगवि प्रवििेदन  

(१८)  साितिवनक वनकायले िगीकरण िथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामािली र त्यस्िो सूचना 

संरक्षण गनत िोफकएको समयािवि 
 

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

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

यो मन्त्रालय केन्त्रीय िहको नीवि वनमातण गन े वनकाय हो । नेपाल सरकारको वमवि २०६९।०५।०२ को 

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

वनणतयानुसार पुनतगठन पवि यस मन्त्रालयले हाल शहरी विकास, आिास, ििन वनमातणसम्बन्त्िी कायतहरु 

सवुनयोविि र व्यिवस्थि गन ेविम्मेिारी रहकेो ि ।  

 

२. मन्त्रालयको काम, कितव्य र अविकार 

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

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

१ शहरी विकास सम्बन्त्धी नीनि, कानून, मापदण्ड र ननयमन 

२ बस्िी विकास, सहरी विकास र आिास विकास सम्बन्त्धी नीनि, कानून, मापदण्ड र ननयमन 

३ राविय भिन संवहिा सम्बन्त्धी नीनि, कानून, मापदण्ड 

४ संघीय सजचिालयको भिन ननमावण, ममवि िथा व्यािस्थापन 

५ राविय सहरी पूिावधार विकास, संघीय सरकारी आिास, भिन ननमावण िथा ममवि संभार 
६ विजशष्ट सहरी संरचना 
७ रावियस्िरका संयकु्त र बहिुले आिास सम्बन्त्धी नीनि, कानून, मापदण्ड र ननयमन 

८ लोपोन्त्मखु, सीमान्त्िकृि, गररब, िेष्ठ नागररक लजिि आिास व्यिस्थापन नीनि, कानून र मापदण्ड 

९ नगर विकास कोष 
१० मन्त्रालय सम्बन्त्धी राविय िथा अन्त्िराविय संस्थासँग सन्त्धी सम्झौिा सम्पकव  र समन्त्िय 

११ मन्त्रालय सम्बन्त्धी सािविननक संस्थान, प्रानधकरण प्रनिष्ठान, कम्पनी आददको सञ्चालन र ननयमन 

११क रावियस्िरको पाकव , मनोरञ्जन स्थलसम्बन्त्धी नीनि, कानून, मापदण्ड र ननयमन 

१२ 
नेपाल इजन्त्िननयररङ्ग सेिा, नसनभल इजन्त्िननयररङ्ग समूहको विजडडङ्ग एण्ड आवकव टेक्ट उपसमूहको 
सञ्चालन 
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३. वनकायमा रहन ेकमतचारी सखं्या र कायत वििरण: 

 

        
zfvf÷sfo{

sIf 
kb ;]jf ;d"x gfd y/ ;Dks{ g+= kmf]g g+= s}lkmot 

  dfglgo dGqL     df=df]xDdb OlZtofs /fO 
  

$@)))#$   

df=dGqLsf] 

lglh 

;lrjfno 

pk;lrj k|zf;g  
;fdfGo 

k|zf;g 
        

zfvf clws[t k|zf;g  
;fdfGo 

k|zf;g 
>L j}s'07 pkfWofo (*%!)*@%)% $@)))#%   

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

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

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

xn'sf ;jf/L rfns     >L 8Da/ axfb'/ lji6 (*$!$$&^*$     

sfof{no ;xof]uL     >L OlGb/f a:g]t vqL (*^)!!*@)@     

sfof{no ;xof]uL     >L s]zj sfsL{ (*$!&)^)!&     

sfof{no ;xof]uL     >L s~rg s'df/L ;/bf/ (*!$#^@*&@     

;lrj ;lrj     8f= /d]z k|;fb l;+x (*%!)$!@@#     

;lrjsf] 

;lrjfno 

zfvf clws[t             

;xfos k|zf;sLo 

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

6f= gf=;'= ljljw ljljw  >L lbks nfdf (*$!@&%!@*     

sDKo'6/ ck/]6/ ljljw ljljw  >L :g]x lg/f}nf (*$#^#%%^&     

xn'sf ;jf/L rfns      >L /fh]Gb| a}+h'  (*$!!#!^!!     

sfof{no ;xof]uL      >L k':s/ v8\sf (*^(#$@#^^     

sfof{no ;xof]uL      >L b'uf{ a:g]t (*$)#&(@$#     

k|zf;g 

dxfzfvf 

;x;lrj 
g]kfn 

k|zf;g 

;fdfGo 

k|zf;g 
 >L s[i0f k|;fb bjf8L (*%!)(^!!( 

 $@!!%^) 

  

gf=;' 
g]kfn 

k|zf;g 

;fdfGo 

k|zf;g 
      

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

xn'sf ;jf/L rfns      >L lvn k|;fb kf}8]n (*)#$(#$^@   

sfof{no ;xof]uL      >L k|bLk kf]v|]n (*$((*!!%(   

sd{rf/L 

k|zf;g 

zfvf 

pk;lrj 
g]kfn 

k|zf;g 

;fdfGo 

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

zfvf clws[t 
g]kfn 

k|zf;g 

;fdfGo 

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

zfvf clws[t 
g]kfn 

k|zf;g 

;fdfGo 

k|zf;g 

 >L dlGb/f kf]v/]n -

sfˆn]_ 
(*)*)!*#&( 

 
  

gfoa ;'Aaf 
g]kfn 

k|zf;g 

;fdfGo 

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

mailto:$@)))#$
mailto:$@)))#$
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gfoa ;'Aaf 
g]kfn 

k|zf;g 

;fdfGo 

k|zf;g 
        

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

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

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

sfof{no ;xof]uL      >L /Ltf rf}nfufO{ (*$(%!)%$$     

cfGtl/s 

Joj:yfkg 

zfvf 

pk;lrj 
g]kfn 

k|zf;g 

;fdfGo 

k|zf;g 
 >L lgd{f0f s''df/ sfsL{  (*%!!(!&@^ $@!!**#   

zfvf clws[t 
g]kfn 

k|zf;g 

;fdfGo 

k|zf;g 
 >L ch{'g s'df/ sfsL{ (*$!^#@#^( $@))))$   

gfoa ;'Aaf 
g]kfn 

k|zf;g 

;fdfGo 

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

k':tsfno ;xfos lzIff lzIff  >L ;'jf; rf}w/L (*%!@$(%&!     

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

 
  

xn'sf ;jf/L rfns      >L /fd s'df/ >]i7 (*$!^*))@)     

xn'sf ;jf/L rfns      >L ;/f]h >]i7 (*$(&**&(^     

xn'sf ;jf/L rfns      >L wg/fh vltj8f (*$#@*(#((     

sfof{no ;xof]uL      >L ho axfb'/ e08f/L (*$#))@%$$   btf{÷rnfgL 

sfof{no ;xof]uL      >L x]d s'df/L lu/L (*^)%^!)%^   btf{÷rnfgL 

sfof{no ;xof]uL      >L lbks sfsL{ (*^)(@!&&^   btf{÷rnfgL 

sfof{no ;xof]uL      >L cldt hDd/s§]n (*!#!@($&)     

sfof{no ;xof]uL      >L lutf j/fn (*$#&**&@#     

sfof{no ;xof]uL      >L dGh' >]i7 (*)#%%)$*!   ;/;kmfO{ 

cfly{s 

k|zf;g 

zfvf 

pk;lrj 
g]kfn 

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

n]]vf clws[t 
g]kfn 

k|zf;g 
n]vf   >L gfgLafa' lzkvfg (*%!!^@^(! $@))%#%   

n]vfkfn 
g]kfn 

k|zf;g 
n]vf   >L xf]d z+s/ af:tf]nf (*$!#^%&^^ 

 
  

a]?h' n]vfkfn 
g]kfn 

k|zf;g 
n]vf   >L ch{'g axfb'/ yfkf (*$!^$&%&^     

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

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

sfof{no ;xof]uL      >L ch'{g axfb'/ yfkf (*$!^(!(%$     

sfg"g tyf 

km};nf 

sfof{Gjog 

zfvf 

pk;lrj Gofo sfg"g  >L lji0f' k|;fb cj:yL (*%!@#%&&& $@)))&%   

gfoa ;'Aaf Gofo sfg"g         

xn'sf ;jf/L rfns      >L lji0f' k|;fb pk|]tL (*^!^!(*#^     

;x/L 

ljsf; 

dxfzfvf 

;x;lrj 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

lj=P=cf= 
 >L ;l/tf df:s] (*$!%*^)*$ $@))@*@   

xn'sf ;jf/L rfns     
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sfof{no ;xof]uL      >L l/t' lu/L (*@#!@%*@&     

sfof{no ;xof]uL      >L /f]hL nf]xgL (*^(#*$)!*     

;x/L 

k"jf{wf/ 

zfvf 

l;=l8=O{ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

lj=P=cf= 
 >L Ps/fh clwsf/L (*%!!&%$$(     

O{lGhlgo/ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

lj=P=cf= 
 >L k|jL0f >]i7 (*$#!&*$$)     

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

cGt/ 

k|fb]lzs 

ljsf; 

of]hgf 

;dGjo 

zfvf 

l;=l8=O{ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

lj=P=cf= 
        

O{lGhlgo/ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

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

sfof{no ;xof]uL             

;fdflhs 

;dGjo 

zfvf 

jl/i7 ;dfhzf:qL ljljw ljljw  >L kf]i6/fh 9'Ëfgf (*$!#(&)%!     

zfvf clws[t 
g]kfn 

k|zf;g 

;fdfGo 

k|zf;g 
 >L w|'j ;fksf]6f (*$!#!!)%%     

     
    

ejg 

cfjfz tyf 

of]hgf 

dxfzfvf 

;x;lrj 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 

l;len÷lj=P=

cf= 

 >L lzjxl/ zdf{ (*%!)%*^(( 
 

$@))#(# 
  

gfoa ;'Aaf 
g]kfn 

k|zf;g 

;fdfGo 

k|zf;g 
        

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

sfof{no ;xof]uL      >L ;'idf ;'j]bL (*$#@&$$(#     

xn'sf ;jf/L rfns      >L x]d axfb'/ af]x/f (*$!$*)%@!     

ejg zfvf 

l;=l8=O{ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

lj=P=cf= 
>L lszf]/ >]i7 (*)*&&^@!$ 

 

$@!!$** 
  

O{lGhlgo/ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

lj=P=cf= 
>L Plnzf l;jfsf]6L (*$(^$$$!^     

cfjfz 

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 df]lgsf dxh{g (*$(!#&#(^     

O{lGhlgo/ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

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

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

sfof{no ;xof]uL             

of]hgf tyf 

ljsf; 

;xfotf 

;dGjo 

zfvf 

l;=l8=O{ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

lj=P=cf= 
 >L u0f]z sdf{rfo{ (*%!!)*$)^ $@!!*&*   

O{lGhlgo/ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

lj=P=cf= 
 >L cg'h kl08t (*%!!@*!#^     

O{lGhlgo/ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

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

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

sfof{no ;xof]uL      >L g/]z ;fx  (*$(^*&*#$     
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cg'udg 

tyf 

d"Nof+sg 

zfvf 

l;=l8=O{ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

lj=P=cf= 
        

O{lGhlgo/ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

lj=P=cf= 
 >L lja]s axfb'/ l;+x (*$!**&&!)     

zfvf clws[t 
g]kfn 

k|zf;g 

;fdfGo 

k|zf;g 
 >L Hof]tL >]i7  (*$!%&(%$^     

gfoa ;'Aaf 
g]kfn 

k|zf;g 

;fdfGo 

k|zf;g 
 >L lul//fh sf]O/fnf  (*%!!*&@@^     
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४. मन्त्रालयको दरबन्त्दी 
 

l;=g+= 
k|:tfljt kbsf] 

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

df}h'bf 

b/jGbL  

1 ;lrj /f=k= ljlzi6 OlGhlgol/Ë     1 
2 ;x;lrj /f=k=k|= k|zf;g     1 
3 ;x;lrj /f=k=k|= OlGhlgol/Ë l;len lj=cf 2 
4 pk;lrj /f=k=lå k|zf;g ;f=k|=   3 
5 pk;lrj /f=k=lå k|zf;g n]vf   1 
6 sfg"g -pk;lrj_ /f=k=lå Gofo sfg"g   1 
7 j=;dfhzf:qL /f=k=lå ljljw     1 

8 l;lgo/ l8lehg 

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

9 zfvf clws[t /f=k=t[= k|zf;g ;f=k|=   6 
10 n]vf clws[t /f=k=t[= k|zf;g n]vf   1 
11 OlGhlgo/ /f=k=t[= OlGhlgol/Ë l;len lj=cf= 8 
12 gfoj ;'Jjf /f=k=cg+=k|= k|zf;g ;f=k|=   7 
13 gfoj ;'Jjf /f=k=cg+=k|= Gofo sfg"g   1 
14 n]vfkfn /f=k=cg+=k|= k|zf;g n]vf   1 
15 sDKo"6/ ck/]6/ /f=k=cg+=k|= ljljw ljljw   11 

16 k':tsfno 

;xfos 
/f=k=cg+=k|= lzIff 

k':tsfno 

lj1fg 
  1 

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

hDdf b/jGbL 77 
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५. वनकायबाट प्रदान गररन ेसिेा: 

मन्त्रालयबाट सितसािारण लवक्षि प्रत्यक्ष सेिा संचालन नहने,परोक्ष कायहतरू नेपाल सरकार कायतवििािन 

वनयमािली बमोविम यस मन्त्रालयको कायतक्षेरमा परेका वबषय र सवम्बन्त्िि महाशािा िथा शािाहरूको काम 

कितव्यमा उल्लेविि कायहतरू पदितन। 

 

महाशािागि कायतवििरण: 

क) प्रशासनमहाशाखा 
 

१) मन्त्रालयसँग सम्बजन्त्धि कानूनको कायावन्त्ियन, सधुार, संशोधन र परामशव सम्बन्त्धी, 
२) नपेाल इजन्त्िननयररङ सेिा, नसनभल समूह, विजडडङ एण्ड आवकव टेक्ट र स्यानीटरी उपसमूहहरुको 
संचालन, ननयजुक्त,पदस्थापन, सरुिा, बढुिा, काि, कायममकुायम,परुस्कार र दण्ड,विभागीय 
कारिाही, अिकाश र राजिनामा सम्िन्त्धी िथा सेिाका अन्त्य शिव सम्बन्त्धी, 

३) आनथवक प्रशासन सम्बन्त्धी, 
४) िेरुि ुफछयौट सम्बन्त्धी, 
५) आन्त्िररक व्यिस्थापन, गनुासो व्यिस्थापन र सशुासन प्रिर्द्वन सम्बन्त्धी, 
६) प्रशासकीय अनभलेख र िथयांक सम्बन्त्धी, 
७) िैदेजशक छारिृजि र अध्ययनभ्रमण/िानलम/गोष्ठी/सेनमनारमा मनोनयन सम्बन्त्धी, 
८) िमिा अनभिृवर्द् सम्बन्त्धी, 
९) प्रशासननक व्यिस्थापन परीिण सम्बन्त्धी, 
१०) मजन्त्रपररषद् मा पेश हनुे प्रस्िाि सम्बन्त्धी। 

 

अ. कमवचारी प्रशासन शाखा 
 

१) मन्त्रालय र अन्त्िगविका ननकायहरुको आिश्यक िनशजक्त व्यिस्थापन सम्बन्त्धी, 
२) स्िीकृि दरबन्त्दी ननिामिी वकिािखानामा दिाव सम्बन्त्धी, 
३) मन्त्रालयर अन्त्िगविका कायावलयहरुमा ररक्त रहेका पदपूनिवका लानग माग गने र छनौट भई आएका 
कमवचारीहरुलाई ननयजुक्त, बढुिा िथा पदस्थापन सम्िन्त्धी, 

४) मािहिका ननकायको कमवचारीहरुका कायव सम्पादन मूडयांकन सम्बन्त्धी, 
५) कमवचारीहरुको वििरण, दरिन्त्दी, हाजिरी, गयल, विदा रेकडव र व्यजक्तगि अनभलेखसम्बन्त्धी, 
६) विभागीय कारिाही सम्बन्त्धी,  
७) नननमि, कायम मकुाम, काि सम्बन्त्धी, 
८) िैदेजशक छारिृजि र अध्ययन भ्रमण/िानलम/गोष्ठी/सेनमनार का लानग उम्मेदिार मनोनयनसम्बन्त्धी, 
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९) अध्ययन िा िानलममा िाने र फकव ने व्यजक्तहरुको वििरण सम्बन्त्धी, 
१०) सम्िर्द्िा ननधावरण सम्बन्त्धी, 
११) मन्त्रालयले सम्पन्न गनुवपने िढुिा सनमनिको सजचिालय सम्बन्त्धी, 

  

आ. आन्त्िररक व्यिस्थापन शाखा 
१) कमवचारीहरुको आन्त्िररक खटनपटन र आन्त्िररक व्यिस्थापन सम्बन्त्धी, 
२) मन्त्रालयका लानग आिश्यक पररिहन एिं संचार संयन्त्रको व्यिस्थापन सम्बन्त्धी, 
३) मन्त्रालयका लानग आिश्यक सिारी साधन, मेजशनरी औिार िथा जिन्त्सी सामानहरुको खररद, 

भण्डारण, आपूिी¸ ममवि, सम्भार, जिन्त्सी ननरीिण िथा नललाम नबविको व्यिस्था सम्बन्त्धी, 
४) मन्त्रालयको सरुिा िथा सरसफाइ प्रिन्त्ध सम्बन्त्धी, 
५) कमवचारीको िमिा विकास सम्बन्त्धी,  
६) कमवचारी बैठक र सोको ननणवय कायावन्त्ियन एिं अनगुमनसम्बन्त्धी, 
७) मन्त्रालय र अन्त्िरगि ननकायमा कायवरि कमवचारी र रािसेिकको सम्पजि वििरण सम्बन्त्धी, 
८) मन्त्रालय र अन्त्िगविका ननकायहरुले सम्पादन गने कायवहरुका सम्बन्त्धमा आइपने विनभन्त् न गनुासो 
व्यिस्थापन, उिरुीको छानविन िथा संसदीय ननगरानी ननकायबाट प्राप्त सूझाि व्यिस्थापनसम्बन्त्धी, 

९) अजतियार दरुुपयोग अनसुन्त्धान आयोगको सहायक सम्पकव  विन्त्द ुभई कायव गनेसम्बन्त्धी,  
१०) मन्त्रालयका कमवचारीहरुको कायव सम्पादन मूडयांकन सम्बन्त्धी । 

इ. आनथवक प्रशासन शाखा 
१) मन्त्रालय र अन्त्िगवि ननकायको िावषवक बिेट ियारी, संशोधन र रकमान्त्िरसम्बन्त्धी, 
२) मन्त्रालय अन्त्िगविका विकास आयोिना िथा कायविम ििुवमामासहयोग सम्बन्त्धी, 
३) िैदेजशक सहयोगमा सञ्चानलि आयोिनाहरुको सोधभनाव सम्बन्त्धी,  
४) अजतियारी बाँडफाँड सम्बन्त्धी, 
५) स्िीकृि नबननयोिन बमोजिम बिेट खचवको केन्त्रीय लेखा सम्बन्त्धी, 
६) विननयोिन, धरौटी र रािश्वका वििरण अद्यािनधक सम्बन्त्धी, 
७) लेखा परीिण सम्बन्त्धी, 
८) मािहि ननकायको आनथवक प्रशासन कायवको अनगुमन सम्बन्त्धी, 
९) बेरुि ुअनभलेख र बेरुि ुफर्छ्यौट सम्बन्त्धी, 
१०) आनथवक प्रशासन शाखासंग सम्बजन्त्धि कायवको प्रगनि वििरण सम्बन्त्धी । 
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ई. कानून िथा फैसला कायावन्त्ियन शाखा 
१) ऐन, ननयम, गठन आदेश, विननयम, कायवविनध, ननदेजशका, मापदण्डको मस्यौदाियारी एिं 
पररमािवन सम्बन्त्धी, 

२) मन्त्रालय र अन्त्िगविका ननकायलाईददनेकाननुी राय परामशव सम्बन्त्धी, 
३) मन्त्रालय र अन्त्िगविका ननकायकािफव बाट ददने नलजखि ििाफ एिं प्रनिउिर सम्बन्त्धी, 
४) मन्त्रालय र अन्त्िगविका ननकायको मरु्द्ाको रोहमा प्रनिरिा सम्बन्त्धी, 
५) मन्त्रालय र अन्त्िगविका ननकायबाट गररने िािाव, संझौिा आददमा सहभानगिा, िािावका बुँदा ियारी 
एिंसंझौिाको मस्यौदा सम्बन्त्धी, 

६) नेपाल रािपरमा प्रकाशन गररने सूचना सम्बन्त्धी, 
७) मानि अनधकार सम्बन्त्धी, 
८) मन्त्रालय र अन्त्िगविका ननकाय पि विपि हनेु िा भएको मदु्दामा सम्बजन्त्धि अड्डा अदालिमा ददइने 
उिूरी िा प्रनििाद िा नलजखि ििाफ िा पनुरािेदनको नलखि ियारी र महान्त्यानधिक्ताको 
कायावलयसँग समन्त्िय सम्बन्त्धी, 

९) अदालिबाट भएका फैसला िथा ननदेशनात्मक आदेशको अनभलेख एिं कायावन्त्ियन सम्बन्त्धी। 

ख) शहरी विकास महाशाखा 

१) राविय िथा िरेीय शहरी पूिावधार विकास सम्बन्त्धी नीनि, रणनीनि, योिना, भौनिक विकास योिना, 
कायविम िथा शहरी विकास आयोिनाहरुको अनगुमन, ननयमनिथा समन्त्िय सम्बन्त्धी, 

२) अन्त्िरावविय प्रनििर्द्िा अनरुुप ददगो विकास लक्ष्य, िलिाय ु अनकुुलन, नयाँ शहरी एिेण्डा 
(ह्याविट्याट - 3) अन्त्िगविका कायव योिनाहरुको कायावन्त्ियनका लानग समन्त्िय सम्बन्त्धी, 

३) राविय महत्िका अन्त्िरप्रादेजशक सहर र अन्त्िरावविय नसमानामा अिजस्थि सहरको पवहचान र 
प्रिर्द्वन सम्बन्त्धी, 

४) प्रदेश एिं स्थानीय िहहरुसंगको समन्त्ियमा फोहोरमैला व्यिस्थापन सम्िन्त्धी रणनैनिक 
कायवयोिना ियार गने,सोको नडिाइन, ननमावण सम्बन्त्धमा प्राविनधक सहयोग उपलब्ध गराउने 
सम्बन्त्धी, 

५) भौनिक विकास आयोिनाको ियारी, िगीकरण र आयोिना बैकियार गने सम्बन्त्धी, 
६) केन्त्रीय िथा प्रादेजशक स्िरका रणनीनिक शहरी पूिावधार (मेगा नसटी, स्माटव नसटी, वहमाली 
सहर, नयाँ सहर, खाद्य हररयाली सहर, सघन शहरी विकास) आयोिनाहरुको कायावन्त्ियन र 
ननयमन सम्बन्त्धी, 

७) विजशष्ट प्रकृनिका शहरी संरचनाको योिना ििुवमा, अनगुमन, ननयमन,मूडयाँकन िथा समन्त्िय सम्बन्त्धी, 
८) शहरी विकासको प्राविनधक, आनथवक, सामाजिक िथा िािािरणीय विषय सम्बन्त्धी, 
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९) शहरीविकासमा संलग्न संघ, प्रदेश, स्थानीय िह लगायिका सरकारी,विकास साझेदार, गैर सरकारी र 
ननिी संस्था िथा ननकायहरुबीच समन्त्िय सम्बन्त्धी, 

१०) नगर विकास कोषको पररचालन गरी स्थानीय िहलाई प्राविनधक सहयोग एिं वििीय  ण 
अनदुान उपलब्ध गराउने सम्बन्त्धी, 

११) लैनगंक सामाजिक समािेजशकरण सम्बन्त्धी, 
१२) लोपोन्त्मखु, नसमान्त्िकृि, गररब, िेष्ठ नागररक िथा अन्त्य लजिि िगवलाइव िलिाय ुअनकुुनलि, िािािरण 

मैनर िथा बहवुिपद प्रनिरोधात्मक आिास व्यिस्थापन सम्बन्त्धी नीनि, मापदण्ड ििुवमा गरी ननयमन 
सम्बन्त्धी, 

१३) शहरी भ-ूउपयोग नीनि, िस्िी विकास नीनि, शहरी िािािरण अनकुुलन उपयोग नीनि, शहरी 
विकास मापदण्ड ििुवमा र ननयमन सम्बन्त्धी,  

१४) शहरी विकास सम्बन्त्धमा पेश भएका विषयहरुमा राय िथा परामशव सम्बन्त्धी, 
१५) शहरी िथा िस्िी विकास मापदण्ड सम्बन्त्धी, 
१६) प्रदेश र स्थानीय िहमा शहरी विकास योिना ििुवमा, स्रोि पवहचान एिं पररचालन, कायावन्त्ियन एिं 

सञ्चालन व्यिस्थापनमा िमिा अनभिृवर्द् सम्बन्त्धी । 
 

(अ) शहरी पिुावधार शाखा 

१) शहरी भउूपयोग िथा शहरी विकास नीनि, योिना ििुवमा सम्बन्त्धी, 
२) शहरी पूिावधार विकासको नीनि ििुवमा िथा कायावन्त्ियन र अनगुमन सम्बन्त्धी,  
३) सरकारी, गैरसरकारी िथा ननिी िेरबाट सञ्चानलि शहरी भौनिक पूिावधार (शहरी सडक, शहरी 
खानेपानी, फोहोरमैला व्यिस्थापन आदद) आयोिनाहरुबाट प्राप्त उपलजब्ध, सेिास्िर (पररणात्मक िथा 
गणुात्मक) िथा अन्त्य व्यिस्थापकीय सूचनाहरुको सङ्कलन िथा पषृ्ठपोषण सम्बन्त्धी, 

४) नयाँ नगर ननमावण िथा शहरी िेर विस्िारको नीनि ििुवमा, योिना ििुवमा िथा कायावन्त्ियन पिको 
अनगुमन सम्बन्त्धी, 

५) भौनिक विकास आयोिनाको ियारी, िगीकरण र आयोिना बैकियार गने सम्बन्त्धी, 
६) शहरी पूिावधारमा ननिी िेर लगायिको लगानीको नीनि सम्बन्त्धी, 
७) शहरी पूिावधारसँग सम्बजन्त्धि ननकायहरुसँग गने समन्त्िय एिं सहकायव सम्बन्त्धी, 
८) विजशष्ट प्रकृनिका शहरी संरचनाको योिना ििुवमा, अनगुमन, ननयमन, मूडयाँकन िथा समन्त्िय सम्बन्त्धी, 
९) सहरननमावण, पनुननवमावण िथा शहरी पनुउवत्थान(Urban Regeneration), नयाँ शहरी आयामहरु (New 

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

New Towns-Mid Hill and Tarai Madhesh, Cluster City Development )को नीनि ििुवमा, 
कायावन्त्ियन िथा समन्त्िय सम्बन्त्धी। 
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(आ) अन्त्िरप्रादेजशक विकास योिना समन्त्िय शाखा 
 

१) अन्त्िर प्रादेजशक शहरी विकास योिनाको आिश्यकिा पवहचान िथा आयोिनागि र परुक लगानी 
(Matching Fund) सम्बन्त्धी, 

२) शहरी भौनिक विकास योिना ििुवमा, कायावन्त्ियन, समन्त्िय, अनगुमन र मूडयाङ्कनसम्बन्त्धी, 
३) उदीयमान शहर(Emerging Towns)लाई ददइन े अनदुान, निनको संस्थागि विकासका लानग नीनि 
ििुवमा, कायावन्त्ियन िथा अनगुमन सम्बन्त्धी, 

४) प्रदेश एिं स्थानीय िहहरुसंगको समन्त्ियमा फोहोरमैला व्यिस्थापन सम्िन्त्धी रणनैनिक 
कायवयोिना ियार गने, सोको नडिाइन, ननमावण सम्बन्त्धमा प्राविनधक सहयोग उपलब्ध गराउने 
सम्बन्त्धी, 

५) शहरी विकासमा संलग्न संघ, प्रदेश, स्थानीय िह लगायिका सरकारी, विकास साझेदार, गैरसरकारी र 
ननिी संस्था िथा ननकायहरुबीच समन्त्ियसम्बन्त्धी, 

६) नगर विकास कोष सम्बन्त्धी,  
७) राविय लोकमागव िथा सहायक मागव िररपरर विकास भईरहेका सहर र िजस्िको भौनिक विकास योिना 
ििुवमा, अनगुमन, ननरीिण, सपुररिेिणसम्बन्त्धी,  

८) गाउँ नगर अन्त्िरसम्बन्त्ध सम्बन्त्धी । 
 

(इ) सामाजिकसमन्त्ियशाखा 
 

१) लैंनगक सामाजिक समािेजशकरणको नीनि ििुवमा सम्बन्त्धी, 
२) लैंनगक सामाजिक समािेजशकरणबारे गैरसरकारी संस्थाहरुको पररचालन िथा अनगुमन सम्िन्त्धी, 
३) मन्त्रालय र अन्त्िगविका ननकायहरुसंग सम्बजन्त्धि आिनधक एिं िावषवक योिनामा भिन, आिास िथा 
योिना महाशाखासँग समन्त्िय गरी लैवङ्गक समानिा िथा सामाजिक समािेशीकरण कायविम ििुवमा, 
कायावन्त्िन, मूडयाँकनसम्बन्त्धी, 

४) लैंनगक र राविय िथा अन्त्िरावविय गैरसरकारी संस्थाहरुसगँ सम्पकव  एिं समन्त्िय सम्बन्त्धी, 
५) मन्त्रालय र अन्त्िगविका ननकायहरुबाट सञ्चालन गररने विकास ननमावण कायवहरुमा िनसहभानगिा प्रिर्द्वन 
सम्बन्त्धी । 

 

ग) भिन, आिास िथा योिना महाशाखा 
 

१) बसोबास र बस्िी विकास, लोपोन्त्मखु¸ नसमान्त्िकृि¸ गररि¸ ज्येष्ठ नागररक¸ शहरी विपन्न िगव िथा शहरी 
आिास विहीनको आिास व्यिस्थापन सम्बन्त्धी,  

२) राविय भिन संवहिा कायावन्त्ियनको अनगुमन एिं मूडयांकन सम्बन्त्धी,  
३) आिासको हक कायावन्त्ियन गनव राविय आिास नीनि ििुवमा/पररमािवन, कायावन्त्ियन िथा ननयमन 
सम्बन्त्धी, 

४) सम्माननीयहरु, मजन्त्रपररषद्का सदस्य, संिैधाननक अङ्गका प्रमखु आददको आिास व्यिस्थासम्बन्त्धी, 
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५) स्मारक, भ्यू टािर, सम्मेलन केन्त्र, प्रदशवनी केन्त्र प्लाननटोररयम िस्िा विजशष्ट प्रकृनिका शहरी संरचना 
सम्बन्त्धी, 

६) भिन प्रविधी/ िैकजडपक ननमावण प्रविधी सम्बन्त्धमा राविय रुपमा अनसुन्त्धान, अध्ययन, िानलम संचालन 
सम्बन्त्धी, 

७) राविय सरुजिि भिन ननमावण कायवयोिना कायावन्त्ियन र ननयमन सम्बन्त्धी, 
८) लोपोन्त्मखु, नसमान्त्िकृि, गररब, िेष्ठ नागररक िथा अन्त्य लजिि िगवलाइव िलिाय ुअनकूुनलि, िािािरण 
मैरी िथा बहवुिपद प्रनिरोधात्मक आिास व्यिस्थापन सम्बन्त्धी नीनि, मापदण्ड ििुवमा गरी ननयमन 
सम्बन्त्धी, 

९) कायावन्त्ियनमा रहेका आयोिनाहरुको सामाजिक, आनथवक िथा प्राविनधक दृवष्टकोणबाट अनगुमन, 
मूडयाङ्कन सम्बन्त्धी, 

१०) संयकु्त आिास, सामूवहक आिास, िहिुडले आिास िथा िग्गा विकासको योिना िथा कायविम ििुवमा 
र सरोकारिाला ननकायसँग समन्त्िय सम्बन्त्धी, 

११) आिास िथा भिनको प्राविनधक, आनथवक, सामाजिक िथा िािािरणीय विषयहरुमा परामशव उपलब्ध 
गराउन ेसम्बन्त्धी, 

१२) संघीय सजचिालयको भिन िथा आिास व्यिस्थापन, संघीय सरकारी भिन र आिासको ननमावण, ममवि 
सम्भार, रेखदेख र सरुिा सम्बन्त्धी, 

१३) भिन िथा अन्त्य ननमावण सामग्रीको प्रविनध, अनसुन्त्धान िथा विकास सम्बन्त्धी संवहिा र मापदण्डको 
ििुवमा / पररमािवन, अनगुमन, मूडयांकन िथा ननयमन सम्बन्त्धी, 

१४) आिास िथा भिन िरेमा संलग्न सरकारी, गैरसरकारी र ननिी संस्था िथा ननकायहरुबीच समन्त्िय 
सम्बन्त्धी, 

१५)  अव्यिजस्थि बसोिास सम्बन्त्धी राविय नीनि, काननु, मापदण्ड ििुवमा र ननयमन गने सम्बन्त्धी, 
१६)  राविय महत्िको आयोिनाबाट विस्थावपिका लानग पूनिावस सम्बन्त्धी नीनि, काननु, मापदण्ड 
ििुवमा गरी निनको कायावन्त्ियन र ननयमन सम्बन्त्धी, 

१७) आिास िथा भिन आयोिनाको सम्बन्त्धमा मन्त्रालय िथा अन्त्िगविका ननकायहरुसँग समन्त्िय िथा 
परामशव सम्बन्त्धी । 

१८) मन्त्रालय र अन्त्िगविका विनभन्न विकास आयोिनाहरुको ििुवमा, अनगुमन, मूडयाङ्कन, समन्त्िय सम्बन्त्धी, 
१९) िावषवक कायविम ििुवमा र संशोधन सम्बन्त्धी  ̧
२०) अन्त्िरावविय सन्त्धी, अनभसन्त्धी, सम्झौिा, समझदारी एिं प्रनििर्द्िा कायावन्त्ियन िथा प्रनििेदन 

सम्बन्त्धी,  
२१) राविय िथा अन्त्िरावविय सस्थासँग गररने लगानी प्रिर्द्वन, सम्झौिा, सम्पकव  र समन्त्िय सम्बन्त्धी, 
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२२) िाग्मिी एिं यसका सम्पूणव सहायक नदीहरुको िटबन्त्ध ननमावण, कररडोर ननमावण, ढल 
व्यिस्थापन, िल प्रिाह िवृर्द्, सरसफाई िथा सौन्त्दयीकरण सम्बन्त्धी, 

२३) मन्त्रालयसँग सम्बजन्त्धि विषयहरुमा प्रारजम्भक िािािरणीय परीिण र िािािरणीय प्रभाि मूडयांकन 
सम्बन्त्धी,  

२४) द्वन्त्द्वोिर शाजन्त्ि िथा पनुननवमावण सम्बन्त्धी । 
 

 

 

(अ) भिनशाखा 
 

१) राविय भिन संवहिाको पररमािवन, सूचनाप्रबाह, कायावन्त्ियनकोअनगुमनसम्बन्त्धी, 
२) संघीय सरकारी भिन एिं ननिासहरुको रेखदेख, सरुिा िथा िथयाङ्कसम्बन्त्धी,  
३) सरकारी भिनहरुको ननमावण िथा ममवि सम्बन्त्धी, 
४) भिन ननमावणको नीनि, मापदण्ड ििुवमा िथा कायावन्त्ियनसम्बन्त्धी, 
५) भिन ननमावण प्रविनध िथा भिन ननमावणसामग्रीहरुको अनसुन्त्धान, विकास सम्बन्त्धी, 
६) भिन ऐन िथा ननयमािलीको प्रभािकारी कायावन्त्ियन सम्बन्त्धी, 
७) भिन िथा अन्त्य ननमावण सामग्रीको प्रविनध, अनसुन्त्धान िथा विकास सम्बन्त्धी संवहिा र मापदण्डको 
ििुवमा / पररमािवन, अनगुमन, मूडयांकन िथा ननयमन सम्बन्त्धी, 

८) सभागहृ, प्रदशवनी केन्त्र, रंगशाला, अस्पिाल, िसपाकव , भ्यू टािर लगायिका विजशष्ट प्रकृनिका शहरी 
भिन संरचनाहरुको योिना ििुवमा, अनगुमन एिं मूडयांकन सम्बन्त्धी । 

९) विपद् िोजखमन्त्यूनीकरणको नीनि ििुवमा िथा कायावन्त्ियनको अनगुमन सम्बन्त्धी, 
१०) विपद् प्रभाविि पररिारको पनुःस्थापना सम्बन्त्धी नीनि ििुवमा र कायावन्त्ियनको अनगुमन सम्बन्त्धी, 
११) आिासिन्त्य विपद् िोजखम व्यिस्थापनबारे िनचेिना अनभिृवर्द् सम्बन्त्धी, 
१२) विपद् व्यिस्थापनका लानगअन्त्य सरोकारिाला ननकायहरुसँग समन्त्िय सम्बन्त्धी, 
१३) स्मारक, भ्यू टािर, सम्मेलन केन्त्र, प्रदशवनी केन्त्र प्लाननटोररयम िस्िा विजशष्ट प्रकृनिका शहरी संरचना 

सम्बन्त्धी, 
१४) भिन प्रविधी/ िैकजडपक ननमावण प्रविधी सम्बन्त्धमा राविय रुपमा अनसुन्त्धान, अध्ययन, िानलम संचालन 

सम्बन्त्धी, 
१५) राविय सरुजिि भिन ननमावण कायवयोिना कायावन्त्ियन र ननयमन सम्बन्त्धी, 
१६) मन्त्रालयसँग सम्बजन्त्धि विषयहरुमा प्रारजम्भक िािािरणीय पररिण र िािािरणीय प्रभािको मूडयांकन 

सम्बन्त्धी, 
१७) द्वन्त्द्वोिर शाजन्त्ि िथा पनुननवमावण सम्बन्त्धी । 

 

(आ) आिास शाखा 
 

१) राविय आिास सम्बन्त्धी नीनि ििुवमा िथा कायावन्त्ियन सम्बन्त्धी, 
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२) सरकारी, गैरसरकारी िथा ननिी िेरहरुबाट सञ्चालन गररएका आिास सम्बन्त्धी आयोिनाबाट प्राप्त 
उपलब्धी, सेिास्िर (पररमाणात्मक िथा गणुात्मक) िथा अन्त्य व्यिस्थापकीय सूचनाहरुको सङ्कलन, 
विश्लषेण िथा पषृ्ठपोषण सम्बन्त्धी, 

३) आिासीय िग्गा विकासको नीनि ििुवमा एिं कायावन्त्ियन पिको अनगुमन सम्बन्त्धी, 
४) संयकु्तआिास,सामूवहक आिास, िहिुडले भिन र आिास िथा िग्गा विकाससम्बन्त्धी नीनि ििुवमा िथा 
कायावन्त्ियन र अनगुमन सम्बन्त्धी, 

५) आिास िेरमा नीजि िेरको भनूमका सम्बन्त्धमा नीनि ििुवमा िथा समन्त्िय सम्बन्त्धी, 
६) आिास िथा भिन िेरमा संलग्न सरकारी, गैरसरकारी र ननिी संस्था िथा ननकायहरुबीच समन्त्िय 
सम्बन्त्धी, 

७)  अव्यिजस्थि बसोिास सम्बन्त्धी राविय नीनि, काननु, मापदण्ड ििुवमा र ननयमन गने सम्बन्त्धी, 
८) लोपोन्त्मखु¸ सीमान्त्िकृि¸ गररि¸ ज्येष्ठ नागररक¸ शहरी विपन्न िथा शहरी आिास विवहनका लानग आिास 
व्यिस्थापनको नीनि, कानून र मापदण्ड ििुवमा, कायावन्त्ियन र अनगुमन सम्बन्त्धी, 

९) अव्यिजस्थि बसोिास सम्बन्त्धी राविय नीनि, काननु, मापदण्ड ििुवमा र ननयमन गने सम्बन्त्धी, 
१०) राविय महत्िको आयोिनाबाट विस्थावपिका लानग पूनिावस सम्बन्त्धी नीनि, काननु, मापदण्ड ििुवमा गरी 
निनको कायावन्त्ियन र ननयमन सम्बन्त्धी। 

 

(ई) योिना िथा िैदेजशक समन्त्िय शाखा 

१) मन्त्रालय र अन्त्िगविका ननकायहरुको कायविम ििुवमा, िावषवकयोिना, बिेट प्रिेपण र ििेट नसनलङ 
सम्बन्त्धी, 

२) मन्त्रालय र अन्त्िगविका ननकायहरुका आयोिनाको िावषवक कायविम स्िीकृनि / संशोधन सम्बन्त्धी, 
३) मन्त्रालय अन्त्िगवि संचानलि विनभन्न विकास कायविमबीच समन्त्िय सम्बन्त्धी, 
४) मन्त्रालय अन्त्िगवि संचालन हनुे कायविम िथा आयोिनाहरुको लानग िनशजक्त प्रिेपण एिं दििा 
अनभबवृर्द् सम्बन्त्धी,  

५) िावषवकयोिना, कायविम िथा ििेट स्िीकृनिबारे सम्बजन्त्धि ननकायहरुसँग समन्त्िय सम्िन्त्धी, 
६) मन्त्रालयको सूचना संप्रषेण सम्बन्त्धी,  
७) मन्त्रालय र अन्त्िगवि विदेशी लगानी प्रबर्द्वनसम्बन्त्धी, 
८) अन्त्िरावविय सन्त्धी, अनभसन्त्धी, सम्झौिा, समझदारी एिं प्रनििर्द्िा कायावन्त्ियनिथा प्रनििेदन सम्बन्त्धी,  
९) िैदेजशक सहयोगबाट संचालन हनुे आयोिनाहरुका सम्बन्त्धमा भएका सम्झौिा िथा अनभलेखसम्बन्त्धी, 
१०) िैदेजशक सहयोगका लानग विकास साझेदारको पवहचान सम्बन्त्धी, 
११) िैदेजशक सहयोग नीनिको अध्ययन, अनसुन्त्धान र विश्लषेण सम्बन्त्धी, 
१२) िैदेजशक सहयोग अन्त्िगवि संचालन हनुे कायविम िथा आयोिना ििुवमा सम्बन्त्धी, 
१३) अन्त्िरावविय विकास साझेदारहरुसँग समन्त्िय सम्बन्त्धी, 
१४) आयोिनामा आिर्द् विदेशीहरुको प्रिेशाज्ञा सम्बन्त्धी, 
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१५) मन्त्रालय र अन्त्िगविका ननकायहरुको िैदेजशक सहयोग सम्बन्त्धमा आई पने अन्त्य कायवहरु । 
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(उ) अनगुमन िथा मूडयाङ्कन शाखा 
 

१) मन्त्रालय र अन्त्िगविका आयोिनाहरुको मानसक, चौमानसक, अधव िावषवक र िावषवक प्रगनि प्रनििेदन ियारी,  
अनभलेख र समीिा सम्िन्त्धी, 

२) विकास आयोिनाहरुको अनगुमन िथा मूडयाङ्कनका सूचक ियारी सम्बन्त्धी,  
३) मन्त्रालय र अन्त्िगवि संचानलि आयोिनाहरुको अनगुमन एिं मूडयाङ्कन सम्बन्त्धी, 
४) मन्त्रालय स्िरीय विकास समस्या समाधान सनमनिको िैठक र सो समि पेश गने सझुाि सम्िन्त्धी, 
५) राविय विकास समस्या समाधान सनमनि र राविय योिना आयोगको केन्त्रीय अनगुमन िथा मूडयाङ्कन 
महाशाखा सम्िन्त्धी, 

६) मन्त्रालय र अन्त्िगविका ननकायहरुबाट भए गरेका कायवहरुको प्रगनि वििरण पजुस्िका प्रकाशन सम्िन्त्धी, 
७) मन्त्रालयरअन्त्िगिवबाटसंचानलिविनभन्नविकासआयोिनाहरुकोआिनधकसमीिा सम्िन्त्धी, 
आयोिनाहरुकोप्रभािमूडयाङ्कन सम्िन्त्धी । 
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;x/L ljsf; dGqfnosf] ;+u7g tflnsf 

 

 

 

 

 

           

           

 

 

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

p=;=,/f=k=lå=-sfg"g_–! 

Gff=;'=/f=k=cg+=k|=-sf_– ! 

 

 

 

 

cfly{s k|zf;gzfvf 

p=;=/f=k=lå=-n]vf=_–! 

n]=c=/f=k=t[=-n]vf=_–! 

n]=kf=/f=k=cg+=k|=-n]vf=_–! 

 

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

zf=c=,/f=k=t[=-k|=_ – ! 

Gff=;'=/f=k=cg+=k|=-k|_– & 

nfO{j|l/og /f=k=cg+=k|=-lzIff_–! 

s=c=, /f=k=cg+=k |=-ljljw_–!! 

6f= vl/bf/=,/f=k=cg+=lå-k|=_ – ! 

x=;=rf= – & 

sf=;=–!& 

 

 

 

 

 

sd{rf/L k|zf;gzfvf 

p=;=,/f=k=lå=-k|=_–! 

zf=c=,/f=k=t[=-k|=_ –@ 

 

 

 

k|zf;g dxfzfvf 
 

;x;lrj, /f=k=k|=-k|=_–! 

 

 

 

 

 

dGqL   

dGqLsf] lglh ;lrjfno 
 

/f=k= lå=-k|=_–! 
  
  

of]hgf tyf ljsf; ;xfotf ;dGjo 

zfvf 

l;=l8=O{,/f=k=lå-_la÷cf_ – ! 

O{, /f=k=t[=k|f=-lj÷cf_ – @ 

 

 

 

 

;x/L ljsf; dxfzfvf 
 

;x;lrj,/f=k=k|=-k|f=_la÷cf=–! 

 

 

 

 

cfjf; zfvf 

l;=l8=O{,/f=k=lå-_la÷cf_ –! 

O{, /f=k=t[=k|f=-lj÷cf_– @ 

 

 

 

s=c==,/f=k=cg+=k|=-lj=_–! 

 

 

 

 

ejg, cfjf; tyf of]hgf 

dxfzfvf 
 

;x;lrj, /f=k=k|=-k|f la÷cf =–! 

 

 

 

 
laN8Ítyfcfls{6]Sr/ 

Gf= ;'=, /f=k=cg+= k|= >]0fL -k|=_–! 

ejg zfvf 

l;=l8=O{,/f=k=lå-_la÷cf_ –! 

O{, /f=k=t[=k|f=-lj÷cf_ – ! 

 

 

 

 

;x/Lk"jf{wf/zfvf 

l;=l8=O{,/f=k=lå -la÷cf_ –! 

O{, /f=k=t[=k|f=-lj÷cf_ – ! 

  

 

 

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

zfvf 

l;=l8=O{,/f=k=lå-_la÷cf_ –! 

O{, /f=k=t[=k|f=-lj÷cf_ – ! 

 

 

 

   

 

 

;lrj 

/f=k= ljlzi6= >]0fL – ! 

 

/f 

;lrjsf] lglh 

;lrjfno 

zf=c=,/f=k=t[=-k|=_–! 

 

 

cg'udg tyf d"NofÍg zfvf 

l;=l8=O{,/f=k=lå-la÷cf_ –! 

O{, /f=k=t[=k|f=-lj÷cf_ – ! 

zf=c=,/f=k=t[=-k|=_–! 

 

 

 

 

 

 

 

;fdflhs ;dGjo zfvf 

j= ;dfhzf:qL, /f=k=lå-ljljw_ –!  

zf=c=,/f=k=t[=-k|=_–! 
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५. सिेा प्रदान गन ेवनकायको शािा र विम्मिेार अविकारी: 

ि.स.ं महाशािा पद विममे्िार अविकारी 

१. प्रशासन महाशािा सह-सवचि श्री कृष्ण प्रसाद दिाडी 

क. कमतचारी प्रशासन शािा उप-सवचि श्री  हरर प्रसाद शमात 

ि. आन्त्िररक व्िस्थापन शािा  उप-सवचि श्री वनमातण कुमार काकी 

ग. आवथकत  प्रशासन शािा उप-सवचि श्री कमल सापकोटा 

ि.  कानुन िथा िैसला कायातन्त्ियन शािा उप-सवचि श्री विष्णु प्रसाद अिस्थी 

    

२. शहरी विकास महाशािा सह-सवचि श्री सररिा मास्के शे्रष्ठ 

क. शहरी पुिातिार शािा वस.वड.इ श्री एकराि अविकारी 

ि. अन्त्िर प्रादवेशक विकास योिना समन्त्िय शािा वस.वड.इ श्री एकराि अविकारी 

ग. सामाविक समन्त्िय शािा िररष्ठ 

समािशास्त्री 

श्री पोष्टराि ढंुगाना 

    

३. ििन अिास िथा अनगुमन महाशािा सह-सवचि >L वशिहरर शमात 

क. ििन  शािा वस.वड.इ श्री फकशोर श्रेष्ठ 

ि. आिास शािा वस.वड.इ श्री फकशोर श्रेष्ठ 

ग. योिना िथा विकास सहायिा समन्त्िय शािा वस.वड.इ श्री गणेश कमातचायत 

ि. अनुगमन िथा मूल्याकंन शािा वस.वड.इ श्री गणेश कमातचायत 

    

 

६. सिेा प्रदान गनत लाग्न ेदस्िरु र अििी: 

 केही निएको 

 

७. वनणयत गन ेप्रफिया र अविकार: 

शािाबाट महाशािामा पेश िई कायतको प्रकृवि अनुसार श्रीमान् सवचिज्यू िा माननीय मन्त्रीज्यूबाट वनणतय हुने  

 

८. वनणयत उपर सनु्न ेअविकारी: 

उप-सवचि आन्त्िररक व्यिस्थापन शािा 

 

९. सम्पादन गरेको कामको वििरण: 

१. शहरी विकास मन्त्रालय 

 शहरी विकास ऐनको मस्यौदा ियार भएको, आिासको अनधकार सम्बन्त्धी ऐन स्िीकृि भई लाग ु
भएको, िनिा आिास कायविम कायावन्त्यन कायवविनध, २०७५ सरुजिि नागररक आिास कायवविनध, 
२०७५, र िोजखमयकु्त िस्िी स्थानान्त्िरण िथा एकीकृि िस्िी विकास सम्बन्त्धी कायावन्त्ियन 
कायवविनध, २०७५ ियार भएको ।  



21 
 

 संघीय आयोिना कायावन्त्ियन इकाई स्थापना भएको  –  ७ िटा, संघन शहरी िथा भिन ननमावण 
आयोिना कायावलय  स्थापना भएको – ५ िटा  

 प्रदेश अन्त्िगवि २५ िटा शहरी विकास िथा भिन कायावलय स्थापना भएको । 

 प्रदेश सहरी विकास िथा भिन कायावलयको लानग संघबाट साधन श्रोि हस्िान्त्िरण गररएको । 
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१०. सचूना अविकारी र प्रमिुको नाम र पद: 

वनकाय प्रमुि : डा. रमेश प्रसाद ससह, नपेाल सरकारको सवचि  

सूचना अविकारी : गणशे कमातचायत ,  वसवनयर वडवििनल ईवन्त्िवनयर 

 

११. ऐन, वनयम, विवनयम िा वनदवेशकाको सचूी: 

 काठमाडौं उपत्यका विकास प्राविकरण ऐन, २०४५  

 नगर विकास ऐन, २०४५  

 नेपाल इवन्त्िवनयररङ पररषद ्ऐन, २०५५  

 ििन ऐन, २०५५  

 काठमाडौं उपत्यका विकास प्राविकरण वनयमािली, २०६८  

 नगर वनमातण योिना कायातन्त्ियन वनयमािली, २०३२  

 नगर विकास कोष वनयमािली, २०५४  

 िूकम्पबाट पूणतरुपमा क्षवि िएका आिास पुनर्तनमातण अनदुान वििरण कायतविवि २०७२  

 िूकम्प प्रिाविि ििन संचालन प्रस्िाि स्िीकृिी वनदवेशका २०७२  

 बस्िी विकास, शहरी योिना िथा ििन वनमातण सम्बन्त्िी आिारिूि वनमातण मापदण्ड, २०७२ 

 िूकम्पबाट पूणतरुपमा क्षवि िएका आिास पुनीःवनमातण अनदुान सहायिा प्रिाह कायतविवि २०७२ 

 सरुिा सम्बन्त्िी मापदण्ड, २०७२  

 विपद ्पीवडि पुनिातस सञ्चालन कायतविवि, २०७१  

 राविय आिास योिना, २०७१  

 ििन वनमातणको नमूना मापदण्ड, २०७१  

 लैवङ्गक समानिा िथा सामाविक समािेशीकरण मागतदशतन, २०७० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moud.gov.np/?page_id=114
http://moud.gov.np/?page_id=114
http://moud.gov.np/?page_id=114
http://moud.gov.np/?page_id=114
http://moud.gov.np/?page_id=114
http://moud.gov.np/?page_id=114
http://moud.gov.np/?page_id=114
http://moud.gov.np/?page_id=120
http://dudbcktm.gov.np/userfiles/files/Nirdesika%2c%202072.pdf
http://moud.gov.np/?page_id=120
http://moud.gov.np/?page_id=120
http://moud.gov.np/?page_id=120
http://moud.gov.np/?page_id=120
http://moud.gov.np/?page_id=120
http://moud.gov.np/?page_id=120
http://moud.gov.np/?page_id=120
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१२. आम्दानी, िचत िथा आर्तथक कारोिार सम्बन्त्िी अद्यािविक वििरण: 
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25 
 

१३. िोफकए बमोविमका अन्त्य वििरण: 

निएको 

१४. अविल्लो आर्तथक िषतमा साितिवनक वनकायल ेकुन ैकायतिम िा आयोिना सचंालन गरेको िए सो को वििरण: 

गि आ.ि.को सूचनामा िएको 

१५. साितिवनक वनकायको बिेसाइतट िए सो को वििरण: 

 www.moud.gov.np 

१६. साितिवनक वनकायल ेप्राप्त गरेको सहायिा, ऋण, अनदुान एिं प्राविविक सहयोग र सम्झौिा सम्बन्त्िी वििरण: 

विश्व बैक ,एवशयाली विकास बैक,िाइका आफद  

१७. साितिवनक वनकायल ेसचंालन गरेको कायत कायतिम र सो को प्रगवि प्रवििदेन: 

ि.स. पूूँविगि कायतिम बार्तषक बिेट (रु. लािमा) िार मसान्त्ि 

सम्मको िचत 

िार मसान्त्ि सम्मको िचत प्रविशि 

१. शहरी विकास 

मन्त्रालय 
६,४० - - 

२. शहरी विकास 

िथा ििन 

वनमातण वििाग 

९१८ - - 

३. विशेष ििन 

वनमातण िथा 

सम्िार वडवििन 

५४,६९ - - 

४. काठमाण्डौ 

उपत्यका विकास 

प्राविकरण 

५८,४६ ३९९ ८.१०% 

५. आिास व्यिस्था 

कायतिम 
१,२५,००० - - 

६. एफककृि 

कायतमुलक योिना 

(शहरी विकास) 

६,३९ - - 

७. नगर विकास कोष ६९,३३ ९११ ५% 
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८. सिन शहरी 

विकास कायतिम 
१०,९७,०७ - - 

९. शहरी िथा 

िािािरणीय 

सुिार आयोिना 

१,१४,३५ १० - 

१०. ििन वनमातण 

संवहिा, सरकारी 

ििन वनमातण 

२,१३,७७ - - 

११. गणिन्त्र स्मारक 

िथा गणिन्त्र 

स्िम्ि 

   

१२. िोवििोला 

कोररडोर सुिार 

आयोिना 

   

१३. नेपाल-िारि 

वसमा एफककृि 

िाूँच चौकी 

विकास आयोिना 

   

१४. शहरी साशफकय 

क्षमिा विकास 

कायतिम 

   

१५. एफककृि शहरी 

विकास आयोिना 

(IUDP) 

   

१६. िागमिी सुिार 

आयोिना 

   

१७. नयाूँ सहर 

आयोिना 

   

१८. गररबी लवक्षि 

शहरी पुनउत त्थान 

   



27 
 

कायतिम 

१९. क्षेवरय शहरी 

विकास कायतिम  

   

२०. संिीय शहरी 

विकास आयोिना 

कायातन्त्ियन 

कायातलयहरु 

   

२१. शहरी पूिातिार 

लगानी आयोिना 

   

 

     समस्या 

िए 

प्रमुि 

कारण 

११. गणिन्त्र 

स्मारक िथा 

गणिन्त्र स्िम्ि 

२,०० - -  

१२. िोवििोला 

कोररडोर 

सुिार 

आयोिना 

४८,६७ - -  

१३. नेपाल-िारि 

वसमा एफककृि 

िाूँच चौकी 

विकास 

आयोिना 

३,७८ - -  

१४. शहरी 

साशफकय 

क्षमिा विकास 

कायतिम 

१९,२० - -  
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१५. एफककृि शहरी 

विकास 

आयोिना 

(IUDP) 

८७,८३ - -  

१६. िागमिी 

सुिार 

आयोिना 

१,८९,२७ २०३ १.०८  

१७. नयाूँ सहर 

आयोिना 
१२,०८ - -  

१८. गररबी लवक्षि 

शहरी 

पुनउत त्थान 

कायतिम 

९,४९ - -  

१९. क्षेवरय शहरी 

विकास 

कायतिम  

१९४२ - -  

२०. संिीय शहरी 

विकास 

आयोिना 

कायातन्त्ियन 

कायातलयहरु 

५,०० - -  

२१. शहरी 

पूिातिार 

लगानी 

आयोिना 

१४,१७ - -  

 

  

१८. साितिवनक वनकायल ेिगीकरण िथा सरंक्षण गरेको सचूनाको नामािली र त्यस्िो सचूना सरंक्षण गनत िोकीएको 

समयिवि: 

निएको 

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

वमवि दिात विषयको वििरण प्रषेक वमवि च. विषयको वििण प्रेवषि 
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न.ं न.ं 

२०७५।

०४।३० 

 

०१ 

 

प्रस्तुत विषयमा 
राममतत विया 
बाट यस 
कायाालयमा रहेका 
तिसील उल्लेखित 
वििरण,  तथ्याङ्क 
तथा सूचना हामे्र 
सिोच्च दाालतमा 
िरेको मुद्दाको 
प्रयोजनको लागि 
आिश्यक िरेको 
जानकारी िराउन 
चाहान्छु भनी 
नेिालको 
संविधानको धारा 
२७ तथा सूचनाको 
हक सम्बन्धी ऐन, 

२०६४ को ाफा ३ 
र ७ दनुसार ती 
यी सूचना तथा 
जानकारीको 
प्रमाखणत 
प्रततललवि उिलब्ध 
िराइ दानहुन 
तनिेान िेश 
भएको छ । 

तिलसलM 

मिमि२०७२।५।२२कोकामति

परुपमिकािाप्रकामििसचूना

िाकाठिाडौंउपत्यकामििउप

त्यकानगरयोजना२०३३, 

२०५०कोिवनमनिााणिापद

ण्डरकाठिाडौंउपत्यकाििका

नगरपामिकारनगरयोजनाउतिु

खगा.मव.स. 

हरुिागररनेमनिााणसम्बतधीिा

राममतत 
विया,  
िडा नं. 
०४, 
िोरिना
थ मािा,  
घर नं. 
१२५, 
धुम्बारा
ही, 
काठमाडौ 
। 

सम्िका  
नं.  

९८५११६५
२९२ 

९८५११४४
६६७ 

०१-
४४४२६१३ 

 

२०७५

।०४।३

० 

 

०१ 

 

pk/f]Qm ;DaGwdf /fddlt 

lkof, w'Daf/fxL–)$, 

sf7df8f}+n] ldlt 

@)&%.)#.@( df k7fPsf] 

kqfg';f/ ldlt 

@)&@.)%.@@ sflGtk'/ 

klqsfdf k|sflzt ;"rgfdf 

sf7df8f}+ pkTosf leq 

pkTosf gu/ of]hgf 

@)##, @)%) sf] ejg 

lgdf{0f dfkb08 / 

sf7df8f}+ pkTosf leqsf 

gu/kflnsf / gu/ pGd'v 

uf=lj=;=x?df lgdf{0f ul/g] 

lgdf{0f ;DaGwL dfkb08 

egL pNn]v ePsf] x'+bf 

sf7df8f}+ pkTosf gu/ 

ljsf; ;ldltn] @)%) sf] 

dfkb08 nfu" x'g'k"j{ u/]sf 

dfkb08 ;DaGwL lg0f{ox? 

Jff To; kZrft sf7df8f}+ 

/ nlntk/ gu/kflnsf 

If]q tyf sf7df8f}+ 

pkTosfsf] zx/ lj:t/ 

If]q leq ul/g] lgdf{0f 

;DaGwL dfkb08, @)%) 

jf g]kfn ;/sf/ 

dlGqkl/ifbsf] @)^$.!.!* 

sf] lg0f{oaf6 @)^$.@.( 

b]lv nfu" ePsf] elgPsf] 

sf7df8f}+ pkTosf leqsf 

gu/kflnsf / gu/f]Gd'v 

uf=lj=;=x?df ul/g] lgdf{0f 

;DaGwL dfkb08, @)^$ 

dWo] xfn s'g nfu" 5 eGg] 

hfgsf/L pknAw u/fpg 

dfu ul/Psf] x'Fbf dfu 

ul/P adf]lhdsf] ljj/0f 

oyflz3| pknAw u/fOlbg 

x'g cg'/f]w 5 .  

 

>L 

sf7df8f}+ 

pkTodf 

ljsf; 

k|flws/0f, 

 

tLgs'g], 

sf7df8f}+ . 

Aff]wfy{ M– 

>L /fddlt 

lkof, 

w'Daf/fxL–

)$, 

sf7df8f}+ . 
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पदण्डिनीउल्िेखिएकोह ुँदा

काठिाडौंउपत्यकानगरमवका

ससमिमििे२०५०कोिापदण्ड

िागूह नपुवूागरेकािापदण्डस

म्बतधीमनणायहरुवात्यसपश्चाि

काठिाडौंरिमििपरुनगरपा

मिकाकोके्षििथाकाठिाडौंउ

पत्यकाकोिहरमवस्िारके्षिमि

िगररनेमनिााणसम्बतधीिापद

ण्ड,२०५०वानेपािसरकारि

मतिपररषदक्ो२०६४।१।१८

कोमनणायबाट२०६४।२।१दे

मखिागूिएकोिमनएकोकाठ

िाडौंउपत्यकामििकानगरपा

मिकारनगरतिखुगा.मव.स.हरु

िागररनेमनिााणसम्बतधीिापद

ण्ड२०६४िध्येहािकुनिागू

छ? त्यसकोसचूनापाुँउ। 

 

  

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

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

 

 

 

 

 

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

