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१. बनकायको स्वरुप र प्रकृबत 

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

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

बनणतयानुसार पुनतगठन पबि यस मन्त्रालयले हाल सहरी बवकास, आवास, िवन बनमातण सम्िन्त्िी कायतहरु सुबनयबित 

र ब्यबवस्थत गन ेबिम्मेवारी रहकेो ि ।  

 

२. मन्त्रालयको काम¸ कततव्य र अबिकार 

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

सरकार (कायत बविािन) बनयमावली, २०७४ िमोबिमको िम संख्या २० मा दहेायको कायतक्षेर तोफकएको ि ।  

!= ;x/L ljsf; ;DaGwL gLlt, sfg"g / dfkb08, 

@ a:tL ljsf; , ;x/L ljsf; / cfjf; ljsf;;DaGwL  gLlt, sfg"g , dfkb08 / lgodg ; 

# /fli6«o ejg ;+lxtf;DaGwL gLlt, sfg"g, dd{t tyf Joj:yfkg; 

$= ;l3+o ;lrjfnosf] ejg lgdf{0f, dd{t tyf Joj:yfkg ; 

% /fli6«o ;x/L k"jf{wf/ ljsf;, ;ª\3Lo ;/sf/L cfjf;, ejg lgdf{0f tyf dd{t ;Def/ ; 

^ ljlzi6 ;x/L ;+/rgf ; 

& /fli6«o:t/sf ;+o'Qm / ax'tn] cfjf;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08 / lgodg ; 

* nf]kf]Gd'v, ;LdfGts[t, ul/a, h]i7 gful/s nlIt cfjf; Joj:ufkg gLlt, sfg"g dfkb08 

( gu/ ljsf; sf]if ; 

!) dGqfno;DaGwL /fli6«o tyf cGt/fli6«o ;+:yf;Fu ;lGw, ;Demf}tf, ;Dks{ / ;dGjo ; 

!! dGqfno;DaGwL ;fj{hlgs ;+:yfg, k|flws/0f,k|lti7fg, sDkgL cflbsf] ;~rfng / lgodg ; 

!@ g]kfn OlGhlgol/Ë ;d"xsf] ljlN8Ë P08 cfls{6]S6 pk;d'xsf] ;~rfng . 

  



  

३. बनकायमा रहन ेकमतचारी सखं्या र कायत बववरण: 

 

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

  मfननीय मन्त्री      df=df]xf]Ddb OlZtofs /fO   

$@)))#$ 

df=dGqLsf] lglh 

;lrjfno 

pk;lrj 

    

>L xf]dgfy e§/fO 

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

Gff=;'. 
 k|zf;g 

 ;fdfGo 

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

xn'sf ;jf/L 

rfng 
  >L 8Dd/ axfb'/ lji6 (*$*$##^^!  

sDKo'6/ 

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

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 

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

;lrjsf] 

;lrjfno 

zfvf clws[t 

    

>L s]zj Gof}kfg] 

-sfh sf=p=lj=_     

;xfos 

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

k':tsfno 

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

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

xn'sf ;jf/L 

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

sfof{no 

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

sfof{no 

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

k|zf;g dxfzfvf 

;x;lrj 

g]kfn 

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

sDKo'6/ 

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

gf=;' 

g]kfn 

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

 >L lul//fh sf]O/fnf         

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

xn'sf ;jf/L 

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

sfof{no 

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

 
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]_ (*)*)!*#&(  $@!!*&^ 

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


  

gfoa ;'Aaf g]kfn 

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

gfoa ;'Aaf g]kfn 

k|zf;g ;fdfGo k|zf;g >L hfgsL sfˆn] (*%!@@!*%^   

sDKo'6/ 

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

sDKo'6/ 

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

sfof{no 

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

cfGtl/s 

Joj:yfkg zfvf pk;lrj g]kfn 

k|zf;g ;fdfGo k|zf;g >L lgd{0f s'df/ sfsL{     

  
zfvf clws[t g]kfn 

k|zf;g ;fdfGo k|zf;g    $@))#(* 

  
gfoa ;'Aaf g]kfn 

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

 k':tsfno 

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

  
gfoa ;'Aaf g]kfn 

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

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

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

  sDKo'6/ 

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

  

6f=v= 

g]kfn 

k|zf;g ;fdfGo k|zf;g >L piff tfdfË (*$#)!*^&(   

  
xn'sf ;jf/L 

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

  
xn'sf ;jf/L 

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

  sfof{no 

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

  sfof{no 

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

  sfof{no 

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

 sfof{no 

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

  sfof{no 

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

  sfof{no 

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

cfly{s k|zf;g 

zfvf 

pk;lrj g]kfn 

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

 

$@!!*%& 

n]]vf clws[t g]kfn 

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

 

$@))%#% 

n]vfkfn g]kfn 

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

 

$@))@^@ 

sDKo'6/ 

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

sfof{no 

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

sfg"g tyf 

km};nf 

sfof{Gjog zfvf 

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

gfoa ;'Aaf 
Gofo sfg"g      



  

;x/L ljsf; 

dxfzfvf 

;x;lrj 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

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

xn'sf ;jf/L 

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

sfof{no 

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

;x/L k"jf{wf/ 

zfvf 

l;=l8=O{ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

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

O{lGhlgo/ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

lj=P=cf=   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= 

 >L lbks >]i7 -sfh 

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

O{lGhlgo/ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

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

sfof{no 

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

;fdflhs 

;dGjo zfvf 

jl/i7 

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

zfvf clws[t g]kfn 

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

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

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

ejg cfjfz 

tyf of]hgf 

dxfzfvf 

;x;lrj 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

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

 

$@))#(# 

gfoa ;'Aaf g]kfn 

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

>L s]bf/ k|;fb vltj8f –

aflx/L rs|ky sfh_ (*$#@(&*^*   

sDKo'6/ 

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

sfof{no 

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

xn'sf ;jf/L 

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

ejg zfvf 

l;=l8=O{ g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

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

 

$@))@*@ 

O{lGhlgo/ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

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

cfjfz zfvf 

l;=l8=O{ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

lj=P=cf= 

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

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

 

$@!!$** 

O{lGhlgo/ g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

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

O{lGhlgo/ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

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



  

sDKo'6/ 

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

sfof{no 

;xof]uL     ;':df ;'j]wL    

of]hgf tyf 

ljsf; ;xfotf 

;dGjo zfvf 

l;=l8=O{ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

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

O{lGhlgo/ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

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

O{lGhlgo/ g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

lj=P=cf= >L      

sDKo'6/ 

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

sfof{no 

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

cg'udg tyf 

d"Nof+sg zfvf 

l;=l8=O{ 
g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

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

O{lGhlgo/ 

g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

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

zfvf clws[t 
g]kfn 

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

 (*$!%&(%$^   

lzIff tyf dfgj 

;|f]t ljsf; 

s]Gb|af6 b/aGbL 

s6f}tL eO{ 

dGqfnodf xflh/ 

u/fOPsf] 

l;=l8=O{+ 
g]kfn 

OlGhlgol/Ë 
l;len÷lj=P=cf= >L sfzLk|;fb u'Ktf 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

४. मन्त्रालयको दरिन्त्दी 

         

l;=g+

= 

k|:tfljt kbsf] 

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

pk;

d'x 

df}h'bf 

b/jGbL  
k"lt{ l/Qm 

df}h'bf 

b/jGbLdf k|:tfljt 

b/jGbL 

hDdf 

s}lkmot 

yk 36 

1 ;lrj 
/f=k= 

ljlzi6 
OlGhlgol/Ë     1 1 0 0 0 1   

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

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

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

8 l;lgo/ l8lehg 

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

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

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

nf]=;]=cf=

dfu 

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

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

16 k':tsfno ;xfo

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

k':tsfno 

lj1fg 
  1 1 0 0 0 1   

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

hDdf b/jGbL 102 93 9 0 25 77   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

५. बनकायिाट प्रदान गररन ेसवेा: 

मन्त्रालयिाट सिसातिारण बलक्षत प्रत्यक्ष सेवा संचालन नहन,ेपरोक्ष कायहतरू नेपाल सरकार कायर्वतिािन 

बनयमावली िमोबिम यस मन्त्रालयको कायक्षरेमा परेका बिर्य र सबम्िन्त्ित महाशाखा तथा शाखाहरूको काम 

कतव्यतमा उल्लेबखत कायहतरू पदितन । 

 

महाशाखागत कायत  बववरण: 

क) प्रशासन महाशाखा 
 

१) मन्त्रालयसँग सम्बन्न्त्ित कानूनको कायाान्त्वयन, सिुार, संशोिन र परामशा सम्बन्त्िी, 
२) नपेाल इन्न्त्िननयररङ सेवा, नसनिल समूह, ववन्डिङ एण्ि आवका टेक्ट र स्यानीटरी उपसमूहहरुको 
संचालन, ननयनु्ि, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, काि, कायममकुायम, परुस्कार र दण्ि, वविागीय 
कारवाही, अवकाश र रान्िनामा सम्वन्त्िी तथा सेवाका अन्त्य शता सम्बन्त्िी, 

३) आनथाक प्रशासन सम्बन्त्िी,  
४) वेरुि ुफछयौट सम्बन्त्िी, 
५) आन्त्तररक व्यवस्थापन, गनुासो व्यवस्थापन र सशुासन प्रवर्द्ान सम्बन्त्िी, 
६) प्रशासकीय अनिलेख र तथयांक सम्बन्त्िी, 
७) वैदेन्शक छारवृन्ि र अध्ययन भ्रमण/तानलम/गोष्ठी/सेनमनारमा मनोनयन सम्बन्त्िी, 
८) क्षमता अनिवृवर्द् सम्बन्त्िी, 
९) प्रशासननक व्यवस्थापन परीक्षण सम्बन्त्िी,  
१०) मन्न्त्रपररषद् मा पेश हनुे प्रस्ताव सम्बन्त्िी । 
  

अ. कमाचारी प्रशासन शाखा 
 

१) मन्त्रालय र अन्त्तगातका ननकायहरुको आवश्यक िनशन्ि व्यवस्थापन सम्बन्त्िी, 
२) स्वीकृत दरबन्त्दी ननिामती वकतावखानामा दताा सम्बन्त्िी, 
३) मन्त्रालय र अन्त्तगातका कायाालयहरुमा ररि रहेका पदपूनताका लानग माग गने र छनौट िई आएका 
कमाचारीहरुलाई ननयनु्ि, बढुवा तथा पदस्थापन सम्वन्त्िी,  

४) मातहतका ननकायको कमाचारीहरुका काया सम्पादन मूडयांकन सम्बन्त्िी, 
५) कमाचारीहरुको वववरण, दरवन्त्दी, हान्िरी, गयल, ववदा रेकिा र व्यन्िगत अनिलेख सम्बन्त्िी, 
६) वविागीय कारवाही सम्बन्त्िी,   
७) नननमि, कायम मकुाम, काि सम्बन्त्िी,   
८) वैदेन्शक छारवृन्ि र अध्ययन भ्रमण/तानलम/गोष्ठी/सेनमनार का लानग उम्मेदवार मनोनयन सम्बन्त्िी,  
९) अध्ययन वा तानलममा िाने र फका ने व्यन्िहरुको वववरण सम्बन्त्िी, 
१०) सम्वर्द्ता ननिाारण सम्बन्त्िी, 
११) मन्त्रालयले सम्पन्न गनुापने वढुवा सनमनतको सन्चवालय सम्बन्त्िी, 



  

  

आ. आन्त्तररक व्यवस्थापन शाखा 
१) कमाचारीहरुको आन्त्तररक खटनपटन र आन्त्तररक व्यवस्थापन सम्बन्त्िी, 
२) मन्त्रालयका लानग आवश्यक पररवहन एवं संचार संयन्त्रको व्यवस्थापन सम्बन्त्िी, 
३) मन्त्रालयका लानग आवश्यक सवारी सािन, मेन्शनरी औिार तथा न्िन्त्सी सामानहरुको खररद , 

िण्िारण, आपूती¸ ममात, सम्िार, न्िन्त्सी ननरीक्षण तथा नललाम नबविको व्यवस्था सम्बन्त्िी, 
४) मन्त्रालयको सरुक्षा तथा सरसफाइ प्रवन्त्ि सम्बन्त्िी, 
५) कमाचारीको क्षमता ववकास सम्बन्त्िी,  
६) कमाचारी बैठक  र सोको ननणाय कायाान्त्वयन एवं अनगुमन सम्बन्त्िी, 
७) मन्त्रालय र अन्त्तरगत ननकायमा कायारत कमाचारी र राष्ट्रसेवकको सम्पन्ि वववरण सम्बन्त्िी, 
८) मन्त्रालय र अन्त्तगातका ननकायहरुले सम्पादन गने कायाहरुका सम्बन्त्िमा आइपने ववनिन्त् न गनुासो 
व्यवस्थापन, उिरुीको छानववन तथा संसदीय ननगरानी ननकायबाट प्राप्त सूझाव व्यवस्थापन सम्बन्त्िी, 

९) अन्ततयार दरुुपयोग अनसुन्त्िान आयोगको सहायक सम्पका  ववन्त्द ुिई काया गने सम्बन्त्िी,  
१०) मन्त्रालयका कमाचारीहरुको काया सम्पादन मूडयांकन सम्बन्त्िी ।  

इ. आनथाक प्रशासन शाखा 
१) मन्त्रालय र अन्त्तगात ननकायको वावषाक बिेट तयारी, संशोिन र रकमान्त्तर सम्बन्त्िी, 
२) मन्त्रालय अन्त्तगातका ववकास आयोिना तथा कायािम तिुामामा सहयोग सम्बन्त्िी, 
३) वैदेन्शक सहयोगमा सञ्चानलत आयोिनाहरुको सोििनाा सम्बन्त्िी,  
४) अन्ततयारी बाँिफाँि सम्बन्त्िी, 
५) स्वीकृत नबननयोिन बमोन्िम बिेट खचाको केन्त्रीय लेखा सम्बन्त्िी, 
६) ववननयोिन, िरौटी र रािश्वका वववरण अद्यावनिक सम्बन्त्िी,  
७) लेखा परीक्षण सम्बन्त्िी, 
८) मातहत ननकायको आनथाक प्रशासन कायाको अनगुमन सम्बन्त्िी, 
९) बेरुि ुअनिलेख र बेरुि ुफर्छ्यौट सम्बन्त्िी, 
१०) आनथाक प्रशासन शाखासंग सम्बन्न्त्ित कायाको प्रगनत वववरण सम्बन्त्िी । 

ई. कानून तथा फैसला कायाान्त्वयन शाखा 
१) ऐन, ननयम, गठन आदेश, ववननयम, कायाववनि, ननदेन्शका, मापदण्िको मस्यौदा तयारी एवं 
पररमािान सम्बन्त्िी, 

२) मन्त्रालय र अन्त्तगातका ननकायलाई ददने काननुी राय परामशा सम्बन्त्िी,  
३) मन्त्रालय र अन्त्तगातका ननकायका तफा बाट ददने नलन्खत िवाफ एवं प्रनतउिर सम्बन्त्िी, 
४) मन्त्रालय र अन्त्तगातका ननकायको मरु्द्ाको रोहमा प्रनतरक्षा सम्बन्त्िी, 



  

५) मन्त्रालय र अन्त्तगातका ननकायबाट गररने वाताा, संझौता आददमा सहिानगता, वातााका बुँदा तयारी एवं 

संझौताको मस्यौदा सम्बन्त्िी, 
६) नेपाल रािपरमा प्रकाशन गररने सूचना सम्बन्त्िी, 
७) मानव अनिकार सम्बन्त्िी, 
८) मन्त्रालय र अन्त्तगातका ननकाय पक्ष ववपक्ष हनेु वा िएको मदु्दामा सम्बन्न्त्ित अड्डा अदालतमा ददइने 
उिूरी वा प्रनतवाद वा नलन्खत िवाफ वा पनुरावेदनको नलखत तयारी र महान्त्यानिविाको कायाालयसँग 
समन्त्वय सम्बन्त्िी,  

९) अदालतबाट िएका फैसला तथा ननदेशनात्मक आदेशको अनिलेख एवं कायाान्त्वयन सम्बन्त्िी। 

ख)  सहरी ववकास महाशाखा 

१) रावष्ट्रय तथा क्षेरीय सहरी पूवाािार ववकास सम्बन्त्िी नीनत, रणनीनत, योिना, िौनतक ववकास योिना, 
कायािम तथा सहरी ववकास आयोिनाहरुको अनगुमन, ननयमन तथा समन्त्वय सम्बन्त्िी, 

२) अन्त्तराावष्ट्रय प्रनतवर्द्ता अनरुुप ददगो ववकास लक्ष्य, िलवाय ु अनकुुलन, नयाँ सहरी एिेण्िा 
(ह्याववट्याट - 3) अन्त्तगातका काया योिनाहरुको  कायाान्त्वयनका लानग समन्त्वय सम्बन्त्िी, 

३) रावष्ट्रय महत्वका अन्त्तरप्रादेन्शक सहर र अन्त्तराावष्ट्रय नसमानामा अवन्स्थत सहरको पवहचान र प्रवर्द्ान 
सम्बन्त्िी, 

४) प्रदेश एवं स्थानीय तहहरुसंगको समन्त्वयमा फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्वन्त्िी रणनैनतक 
कायायोिना तयार गने, सोको नििाइन, ननमााण सम्बन्त्िमा प्राववनिक सहयोग उपलब्ि गराउने 
सम्बन्त्िी, 

५) िौनतक ववकास आयोिनाको तयारी, वगीकरण र आयोिना बैक तयार गने सम्बन्त्िी, 
६) केन्त्रीय तथा प्रादेन्शक स्तरका रणनीनतक सहरी पूवाािार (मेगा नसटी, स्माटा नसटी, वहमाली सहर, 
नयाँ सहर, खाद्य हररयाली सहर, सघन सहरी ववकास) आयोिनाहरुको कायाान्त्वयन र ननयमन 
सम्बन्त्िी, 

७) ववन्शष्ट प्रकृनतका सहरी संरचनाको योिना तिुामा, अनगुमन, ननयमन, मूडयाँकन तथा समन्त्वय सम्बन्त्िी, 
८) सहरी ववकासको प्राववनिक, आनथाक, सामान्िक तथा वातावरणीय ववषय सम्बन्त्िी,  
९) सहरी ववकासमा संलग्न संघ, प्रदेश, स्थानीय तह लगायतका सरकारी, ववकास साझेदार, गैर सरकारी र 

ननिी संस्था तथा ननकायहरुबीच समन्त्वय सम्बन्त्िी,  
१०) नगर ववकास कोषको पररचालन गरी स्थानीय तहलाई प्राववनिक सहयोग एवं वविीय  ण 
अनदुान उपलब्ि गराउने सम्बन्त्िी, 

११) लैनगंक सामान्िक समावेन्शकरण सम्बन्त्िी, 
१२) लोपोन्त्मखु, नसमान्त्तकृत, गररब, िेष्ठ नागररक तथा अन्त्य लन्क्षत वगालाइा िलवाय ुअनकुुनलत, वातावरण 
मैनर तथा बहवुवपद प्रनतरोिात्मक आवास व्यवस्थापन सम्बन्त्िी नीनत, मापदण्ि तिुामा गरी ननयमन सम्बन्त्िी,  



  

१३) सहरी ि-ूउपयोग नीनत, वस्ती ववकास नीनत, सहरी वातावरण अनकुुलन उपयोग नीनत, शहरी 
ववकास मापदण्ि तिुामा र ननयमन सम्बन्त्िी,  

१४) सहरी ववकास सम्बन्त्िमा पेश िएका ववषयहरुमा राय तथा परामशा सम्बन्त्िी,  
१५) सहरी तथा वस्ती ववकास मापदण्ि सम्बन्त्िी, 
१६) प्रदेश र स्थानीय तहमा सहरी ववकास योिना तिुामा, स्रोत पवहचान एवं पररचालन, कायाान्त्वयन एवं 

सञ्चालन व्यवस्थापनमा क्षमता अनिवृवर्द् सम्बन्त्िी ।  
 

(अ) शहरी पवुाािार शाखा 

१) सहरी िउूपयोग तथा सहरी ववकास नीनत, योिना तिुामा सम्बन्त्िी,  
२) सहरी पूवाािार ववकासको नीनत तिुामा तथा कायाान्त्वयन र अनगुमन सम्बन्त्िी,  
३) सरकारी, गैरसरकारी तथा ननिी क्षेरबाट सञ्चानलत सहरी िौनतक पवुाािार (सहरी सिक, सहरी खानेपानी, 
फोहोरमैला ब्यवस्थापन आदद) आयोिनाहरुबाट प्राप्त उपलन्ब्ि, सेवास्तर (पररणात्मक तथा गणुात्मक) 
तथा अन्त्य व्यवस्थापकीय सूचनाहरुको सङ्कलन तथा पषृ्ठपोषण सम्बन्त्िी, 

४) नयाँ नगर ननमााण तथा सहरी क्षेर ववस्तारको नीनत तिुामा, योिना तिुामा तथा कायाान्त्वयन पक्षको 
अनगुमन सम्बन्त्िी, 

५) िौनतक ववकास आयोिनाको तयारी, वगीकरण र आयोिना बैक तयार गने सम्बन्त्िी, 
६) सहरी पवुाािारमा ननिी क्षेर लगायतको लगानीको नीनत सम्बन्त्िी, 
७) सहरी पवुाािारसँग सम्बन्न्त्ित ननकायहरुसँग गने समन्त्वय एवं सहकाया सम्बन्त्िी,  
८) ववन्शष्ट प्रकृनतका सहरी संरचनाको योिना तिुामा, अनगुमन, ननयमन, मूडयाँकन तथा समन्त्वय सम्बन्त्िी,  
९) सहर ननमााण, पनुननामााण तथा सहरी पनुउात्थान (Urban Regeneration), नयाँ सहरी 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 नीनत तिुामा, कायाान्त्वयन 
तथा समन्त्वय सम्बन्त्िी । 

 

(आ) अन्त्तर प्रादेन्शक ववकास योिना समन्त्वय शाखा 
 

१) अन्त्तर प्रादेन्शक सहरी ववकास योिनाको आवश्यकता पवहचान तथा आयोिनागत र परुक लगानी 
(Matching Fund) सम्बन्त्िी, 

२) सहरी िौनतक ववकास योिना तिुामा, कायाान्त्वयन,  समन्त्वय, अनगुमन र मूडयाङ्कन सम्बन्त्िी, 
३) उदीयमान शहर (Emerging Towns) लाई ददइने अनदुान, नतनको संस्थागत ववकासका लानग नीनत 
तिुामा, कायाान्त्वयन तथा अनगुमन सम्बन्त्िी, 

४) प्रदेश एवं स्थानीय तहहरुसंगको समन्त्वयमा फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्वन्त्िी रणनैनतक 
कायायोिना तयार गने, सोको नििाइन, ननमााण सम्बन्त्िमा प्राववनिक सहयोग उपलब्ि गराउने 
सम्बन्त्िी, 



  

५) सहरी ववकासमा संलग्न संघ, प्रदेश, स्थानीय तह लगायतका सरकारी, ववकास साझेदार, गैर सरकारी र 
ननिी संस्था तथा ननकायहरुबीच समन्त्वय सम्बन्त्िी,  

६) नगर ववकास कोष सम्बन्त्िी,  
७) रावष्ट्रय लोकमागा तथा सहायक मागा वररपरर ववकास िईरहेका सहर र वन्स्तको िौनतक ववकास योिना 
तिुामा, अनगुमन, ननरीक्षण, सपुररवेक्षण सम्बन्त्िी,  

८) गाउँ नगर अन्त्तरसम्बन्त्ि सम्बन्त्िी । 
 

(इ) सामान्िक समन्त्वय शाखा 
 

१) लैंनगक सामान्िक समावेन्शकरणको नीनत तिुामा सम्बन्त्िी, 
२) लैंनगक सामान्िक समावेन्शकरणबारे गैरसरकारी संस्थाहरुको पररचालन तथा अनगुमन सम्वन्त्िी, 
३) मन्त्रालय र अन्त्तगातका ननकायहरुसंग सम्बन्न्त्ित आवनिक एवं वावषाक योिनामा िवन, आवास तथा 
योिना महाशाखासँग समन्त्वय गरी लैविक समानता तथा सामान्िक समावेशीकरण कायािम तिुामा, 
कायाान्त्वन, मूडयाँकन सम्बन्त्िी, 

४) लैंनगक र रावष्ट्रय तथा अन्त्तराावष्ट्रय गैर सरकारी संस्थाहरुसँग सम्पका  एवं समन्त्वय सम्बन्त्िी,  
५) मन्त्रालय र अन्त्तगातका ननकायहरुबाट सञ्चालन गररने ववकास ननमााण कायाहरुमा िनसहिानगता प्रवर्द्ान 
सम्बन्त्िी । 

 

ग) िवन, आवास तथा योिना महाशाखा 
 

१) बसोबास र बस्ती ववकास, लोपोन्त्मखु¸ नसमान्त्तकृत¸ गररव¸ ज्येष्ठ नागररक¸ सहरी ववपन्न वगा तथा सहरी 
आवास ववहीनको आवास व्यवस्थापन सम्बन्त्िी,  

२) रावष्ट्रय िवन संवहता कायाान्त्वयनको अनगुमन एवं मूडयांकन सम्बन्त्िी,  
३) आवासको हक कायाान्त्वयन गना रावष्ट्रय आवास नीनत तिुामा / पररमािान, कायाान्त्वयन तथा ननयमन 
सम्बन्त्िी, 

४) सम्माननीयहरु, मन्न्त्रपररषद्का सदस्य, संवैिाननक अिका प्रमखु आददको आवास व्यवस्था सम्बन्त्िी,  
५) स्मारक, भ्यू टावर, सम्मेलन केन्त्र, प्रदशानी केन्त्र प्लननटोररयम िस्ता ववन्शष्ट प्रकृनतका सहरी संरचना 
सम्बन्त्िी, 

६) िवन प्रवविी/ वैकन्डपक ननमााण प्रवविी सम्बन्त्िमा रावष्ट्रय रुपमा अनसुन्त्िान, अध्ययन, तानलम संचालन 
सम्बन्त्िी, 

७) रावष्ट्रय सरुन्क्षत िवन ननमााण कायायोिना कायाान्त्वयन र ननयमन सम्बन्त्िी, 
८) लोपोन्त्मखु, नसमान्त्तकृत, गररब, िेष्ठ नागररक तथा अन्त्य लन्क्षत वगालाइा िलवाय ुअनकुुनलत, वातावरण 
मैनर तथा बहवुवपद प्रनतरोिात्मक आवास व्यवस्थापन सम्बन्त्िी नीनत, मापदण्ि तिुामा गरी ननयमन 
सम्बन्त्िी, 

९) कायाान्त्वयनमा रहेका आयोिनाहरुको सामान्िक, आनथाक तथा प्राववनिक दृवष्टकोणबाट अनगुमन, मूडयाङ्कन 
सम्बन्त्िी, 



  

१०) संयिु आवास, सामूवहक आवास, वहतुडले आवास तथा िग्गा ववकासको योिना तथा कायािम तिुामा 
र सरोकारवाला ननकायसँग समन्त्वय सम्बन्त्िी, 

११) आवास तथा िवनको प्राववनिक, आनथाक, सामान्िक तथा वातावरणीय ववषयहरुमा परामशा उपलब्ि 
गराउन ेसम्बन्त्िी,  

१२) संघीय सन्चवालयको िवन तथा आवास व्यवस्थापन, संघीय सरकारी िवन र आवासको ननमााण, ममात 
सम्िार, रेखदेख र सरुक्षा सम्बन्त्िी, 

१३) िवन तथा अन्त्य ननमााण सामग्रीको प्रववनि, अनसुन्त्िान तथा ववकास सम्बन्त्िी संवहता र मापदण्िको तिुामा 
/ पररमािान, अनगुमन, मूडयांकन तथा ननयमन सम्बन्त्िी, 

१४) आवास तथा िवन क्षेरमा संलग्न सरकारी, गैर सरकारी र ननिी संस्था तथा ननकायहरुबीच समन्त्वय 
सम्बन्त्िी, 

१५) अव्यवन्स्थत बसोवास सम्बन्त्िी रावष्ट्रय नीनत, काननु, मापदण्ि तिुामा र ननयमन गने सम्बन्त्िी, 
१६) रावष्ट्रय महत्वको आयोिनाबाट ववस्थावपतका लानग पूनवाास सम्बन्त्िी नीनत, काननु, मापदण्ि तिुामा 
गरी नतनको कायाान्त्वयन र ननयमन सम्बन्त्िी, 

१७) आवास तथा िवन आयोिनाको सम्बन्त्िमा मन्त्रालय तथा अन्त्तगातका ननकायहरुसँग समन्त्वय तथा परामशा 
सम्बन्त्िी । 

१८) मन्त्रालय र अन्त्तगातका ववनिन्न ववकास आयोिनाहरुको तिुामा, अनगुमन, मूडयाङ्कन, समन्त्वय सम्बन्त्िी,  
१९) वावषाक कायािम तिुामा र संशोिन सम्बन्त्िी¸  
२०) अन्त्तराावष्ट्रय सन्त्िी, अनिसन्त्िी, सम्झौता, समझदारी  एवं  प्रनतवर्द्ता कायाान्त्वयन तथा प्रनतवेदन सम्बन्त्िी,  
२१) रावष्ट्रय तथा अन्त्तराावष्ट्रय सस्थासँग गररने लगानी प्रवर्द्ान, सम्झौता, सम्पका  र समन्त्वय सम्बन्त्िी, 
२२) वाग्मती एवं यसका सम्पूणा सहायक नदीहरुको तटवन्त्ि ननमााण, कररिोर ननमााण, ढल व्यवस्थापन, 

िल प्रवाह ववृर्द्, सरसफाई तथा सौन्त्दयीकरण सम्बन्त्िी, 
२३) मन्त्रालयसँग सम्बन्न्त्ित ववषयहरुमा प्रारन्म्िक वातावरणीय पररक्षण र वातावरणीय प्रिाव मूडयांकन 

सम्बन्त्िी,  
२४) द्वन्त्द्वोिर शान्न्त्त तथा पनुननामााण सम्बन्त्िी । 

 
 

 

(अ) िवन शाखा 
 

१) रावष्ट्रय िवन संवहताको पररमािान, सूचना प्रबाह, कायाान्त्वयनको अनगुमन सम्बन्त्िी, 
२) संघीय सरकारी िवन एवं ननवासहरुको रेखदेख, सरुक्षा तथा तथयाङ्क सम्बन्त्िी,  
३) सरकारी िवनहरुको ननमााण तथा ममात सम्बन्त्िी,  
४) िवन ननमााणको नीनत, मापदण्ि तिुामा तथा कायाान्त्वयन सम्बन्त्िी, 
५) िवन ननमााण प्रववनि तथा िवन ननमााण सामग्रीहरुको अनसुन्त्िान, ववकास सम्बन्त्िी,  
६) िवन ऐन तथा ननयमावलीको प्रिावकारी कायाान्त्वयन सम्बन्त्िी, 



  

७) िवन तथा अन्त्य ननमााण सामग्रीको प्रववनि, अनसुन्त्िान तथा ववकास सम्बन्त्िी संवहता र मापदण्िको तिुामा 
/ पररमािान, अनगुमन, मूडयांकन तथा ननयमन सम्बन्त्िी, 

८) सिागहृ, प्रदशानी केन्त्र, रंगशाला, अस्पताल, वसपाका , भ्यू टावर लगायतका ववन्शष्ट प्रकृनतका सहरी िवन 
संरचनाहरुको योिना तिुामा, अनगुमन एवं मूडयांकन सम्बन्त्िी । 

९) ववपद् िोन्खम न्त्यूनीकरणको नीनत तिुामा तथा कायाान्त्वयनको अनगुमन सम्बन्त्िी, 
१०) ववपद् प्रिानबत पररवारको पनुःस्थापना सम्बन्त्िी नीनत तिुामा र कायाान्त्वयनको अनगुमन सम्बन्त्िी,   
११) आवासिन्त्य ववपद् िोन्खम व्यवस्थापनबारे िनचेतना अनिवृवर्द् सम्बन्त्िी, 
१२) ववपद् व्यवस्थापनका लानग अन्त्य सरोकारवाला ननकायहरुसँग समन्त्वय सम्बन्त्िी, 
१३) स्मारक, भ्यू टावर, सम्मेलन केन्त्र, प्रदशानी केन्त्र प्लननटोररयम िस्ता ववन्शष्ट प्रकृनतका सहरी संरचना 

सम्बन्त्िी, 
१४) िवन प्रवविी/ वैकन्डपक ननमााण प्रवविी सम्बन्त्िमा रावष्ट्रय रुपमा अनसुन्त्िान, अध्ययन, तानलम संचालन 

सम्बन्त्िी, 
१५) रावष्ट्रय सरुन्क्षत िवन ननमााण कायायोिना कायाान्त्वयन र ननयमन सम्बन्त्िी, 
१६) मन्त्रालयसँग सम्बन्न्त्ित ववषयहरुमा प्रारन्म्िक वातावरणीय पररक्षण र वातावरणीय प्रिावको मूडयांकन 

सम्बन्त्िी, 
१७) द्वन्त्द्वोिर शान्न्त्त तथा पनुननामााण सम्बन्त्िी । 

 

(आ) आवास शाखा 
 

१) रावष्ट्रय आवास  सम्बन्त्िी नीनत तिुामा तथा कायाान्त्वयन सम्बन्त्िी, 
२) सरकारी, गैरसरकारी तथा ननिी क्षेरहरुबाट सञ्चालन गररएका आवास सम्बन्त्िी आयोिनाबाट प्राप्त 
उपलब्िी, सेवास्तर (पररमाणात्मक तथा गणुात्मक) तथा अन्त्य व्यवस्थापकीय सूचनाहरुको सङ्कलन, ववश्लषेण 
तथा पषृ्ठपोषण सम्बन्त्िी, 

३) आवासीय िग्गा ववकासको नीनत तिुामा एवं कायाान्त्वयन पक्षको अनगुमन सम्बन्त्िी, 
४) संयिु आवास, सामूवहक आवास, वहतुडले िवन र आवास तथा िग्गा ववकास सम्बन्त्िी नीनत तिुामा तथा 
कायाान्त्वयन र अनगुमन सम्बन्त्िी, 

५) आवास क्षेरमा नीन्ि क्षेरको िनूमका सम्बन्त्िमा नीनत तिुामा तथा समन्त्वय सम्बन्त्िी,  
६) आवास तथा िवन क्षरेमा संलग्न सरकारी, गैर सरकारी र ननिी संस्था तथा ननकायहरुबीच समन्त्वय 
सम्बन्त्िी, 

७) अव्यवन्स्थत बसोवास सम्बन्त्िी रावष्ट्रय नीनत, काननु, मापदण्ि तिुामा र ननयमन गने सम्बन्त्िी, 
८) लोपोन्त्मखु¸ सीमान्त्तकृत¸ गररव¸ ज्येष्ठ नागररक¸ शहरी ववपन्न तथा सहरी आवास वववहनका लानग आवास 
व्यवस्थापनको नीनत, कानून र मापदण्ि तिुामा, कायाान्त्वयन र अनगुमन सम्बन्त्िी, 

९) अव्यवन्स्थत बसोवास सम्बन्त्िी रावष्ट्रय नीनत, काननु, मापदण्ि तिुामा र ननयमन गने सम्बन्त्िी, 
१०) रावष्ट्रय महत्वको आयोिनाबाट ववस्थावपतका लानग पूनवाास सम्बन्त्िी नीनत, काननु, मापदण्ि तिुामा गरी 
नतनको कायाान्त्वयन र ननयमन सम्बन्त्िी । 



  

 

(ई) योिना तथा वैदेन्शक समन्त्वय शाखा 

१) मन्त्रालय र अन्त्तगातका ननकायहरुको कायािम तिुामा, वावषाक योिना, बिेट प्रके्षपण र विेट नसनलङ 
सम्बन्त्िी,   

२) मन्त्रालय र अन्त्तगातका ननकायहरुका आयोिनाको वावषाक कायािम स्वीकृनत / संशोिन सम्बन्त्िी,  
३) मन्त्रालय अन्त्तगात संचानलत ववनिन्न ववकास कायािमबीच समन्त्वय सम्बन्त्िी, 
४) मन्त्रालय अन्त्तगात संचालन हनुे कायािम तथा आयोिनाहरुको लानग िनशन्ि प्रके्षपण एवं दक्षता 
अनिबवृर्द् सम्बन्त्िी,  

५)  वावषाक योिना, कायािम तथा विेट स्वीकृनतबारे सम्बन्न्त्ित ननकायहरुसँग समन्त्वय सम्वन्त्िी, 
६) मन्त्रालयको सूचना संप्रषेण सम्बन्त्िी,  
७) मन्त्रालय र अन्त्तगात ववदेशी लगानी प्रबर्द्ान सम्बन्त्िी, 
८) अन्त्तराावष्ट्रय सन्त्िी, अनिसन्त्िी, सम्झौता, समझदारी  एवं  प्रनतवर्द्ता कायाान्त्वयन तथा प्रनतवेदन सम्बन्त्िी,   
९) वैदेन्शक सहयोगबाट संचालन हनुे आयोिनाहरुका सम्बन्त्िमा िएका सम्झौता तथा अनिलेख सम्बन्त्िी, 
१०) वैदेन्शक सहयोगका लानग ववकास साझेदारको पवहचान सम्बन्त्िी, 
११) वैदेन्शक सहयोग नीनतको अध्ययन, अनसुन्त्िान र ववश्लषेण सम्बन्त्िी, 
१२) वैदेन्शक सहयोग अन्त्तगात संचालन हनुे कायािम तथा आयोिना तिुामा सम्बन्त्िी, 
१३) अन्त्तराावष्ट्रय ववकास साझेदारहरुसँग समन्त्वय सम्बन्त्िी, 
१४) आयोिनामा आवर्द् ववदेशीहरुको प्रवेशाज्ञा सम्बन्त्िी,  
१५) मन्त्रालय र अन्त्तगातका ननकायहरुको वैदेन्शक सहयोग सम्बन्त्िमा आईपने अन्त्य कायाहरु ।   

 
 

 

(उ) अनगुमन तथा मूडयाङ्कन शाखा 
 

१) मन्त्रालय र अन्त्तगातका आयोिनाहरुको मानसक, चौमानसक, अिावावषाक र वावषाक प्रगनत प्रनतवेदन तयारी,  
अनिलेख र समीक्षा सम्वन्त्िी, 

२) ववकास आयोिनाहरुको अनगुमन तथा मूडयाङ्कनका सूचक तयारी सम्बन्त्िी,    
३) मन्त्रालय र अन्त्तगात संचानलत आयोिनाहरुको अनगुमन एवं मूडयाङ्कन सम्बन्त्िी, 
४) मन्त्रालय स्तरीय ववकास समस्या समािान सनमनतको वैठक र सो समक्ष पेश गने सझुाव सम्वन्त्िी,    
५) रावष्ट्रय ववकास समस्या समािान सनमनत र रावष्ट्रय योिना आयोगको केन्त्रीय अनगुमन तथा मूडयाङ्कन 
महाशाखा सम्वन्त्िी, 

६) मन्त्रालय र अन्त्तगातका ननकायहरुबाट िए गरेका कायाहरुको प्रगनत वववरण पनु्स्तका प्रकाशन सम्वन्त्िी,  
७) मन्त्रालय र अन्त्तगताबाट संचानलत ववनिन्न ववकास आयोिनाहरुको आवनिक समीक्षा सम्वन्त्िी, 

आयोिनाहरुको प्रिाव मूडयाङ्कन सम्वन्त्िी । 



  

 

;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;g zfvf 

p=;=/f=k=lå=-n]vf=_–! 

n]=c=/f=k=t[=-n]vf=_–! 

n]=kf=/f=k=cg+=k|=-n]vf=_–! 

 

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

zf=c=,/f=k=t[=-k|=_ – ! 

Gff=;'=/f=k=cg+=k|=-k|_– & 

nfO{j|l/og /f=k=cg+=k|=-lzIff_–! 

s=c=, /f=k=cg+=k |=-ljljw_–!! 

6f= vl/bf/=,/f=k=cg+=lå-k|=_ – ! 

x=;=rf= – &  

sf=;=–!& 

 

sd{rf/L k|zf;g zfvf 

p=;=,/f=k=lå=-k|=_–! 

zf=c=,/f=k=t[=-k|=_ –@ 

 

 

k|zf;g dxfzfvf 
 

;x;lrj, /f=k=k|=-k|=_–! 

 

 

dGqL   

dGqLsf] lglh ;lrjfno 
 

/f=k= lå=-k|=_–! 
  
  

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

l;=l8=O{,/f=k=lå-_la÷cf_ – ! 

O{, /f=k=t[=k|f=-lj÷cf_ – @ 

 

 

 

;x/L ljsf; dxfzfvf 
 

;x;lrj,/f=k=k|=-k|f=_la÷cf=–! 

 

 

cfjf; zfvf 

l;=l8=O{,/f=k=lå-_la÷cf_ –! 

O{, /f=k=t[=k|f=-lj÷cf_– @ 

 

 

ejg, cfjf; tyf of]hgf 

dxfzfvf 
 

;x;lrj, /f=k=k|=-k|f la÷cf =–! 

 

 

ejg zfvf 

l;=l8=O{,/f=k=lå-_la÷cf_ –! 

O{, /f=k=t[=k|f=-lj÷cf_ – ! 

 

 

;x/L k"jf{wf/ zfvf 

l;=l8=O{,/f=k=lå -la÷cf_ –! 

O{, /f=k=t[=k|f=-lj÷cf_ – ! 

  

 

 

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

zfvf 

l;=l8=O{,/f=k=lå-_la÷cf_ –! 

O{, /f=k=t[=k|f=-lj÷cf_ – ! 

 

;lrj 

/f=k= ljlzi6= >]0fL – ! 

 

;lrjsf] 

lglh ;lrjfno 

zf=c=,/f=k=t[=-k|=_–! 

 

 

cg'udg tyf d"NofÍg zfvf 

l;=l8=O{,/f=k=lå-la÷cf_ –! 

O{, /f=k=t[=k|f=-lj÷cf_ – ! 

zf=c=,/f=k=t[=-k|=_–! 

 

;fdflhs ;dGjo zfvf 

j= ;dfhzf:qL, /f=k=lå-ljljw_ –!  

zf=c=,/f=k=t[=-k|=_–! 

 



  

५.  सवेा प्रदान गन ेबनकायको शाखा र बिम्मवेार अबिकारी: 

ि.स.ं महाशाखा पद बिममे्वार अबिकारी 

१. प्रशासन महाशाखा सह-सबचव श्री रािेन्त्र कुमार पौिले 

क. कमतचारी प्रशासन शाखा उप-सबचव श्री  हरी प्रसाद शमात 

ख. आन्त्तररक व्वस्थापन तथा सशुासन प्रवर्द्तन 

शाखा  

उप-सबचव श्री हरी प्रसाद शमात 

ग. आबथकत  प्रशासन शाखा उप-सबचव श्री कमल सापकोटा 

ि.  कानुन तथा िैसला कायातन्त्वयन शाखा उप-सबचव श्री बवष्णु प्रसाद अवस्थी 

    

२. सहरी बवकास महाशाखा सह-सबचव श्री शम्िु के.सी 

क. सहरी पुवातिार शाखा बस.बि.इ श्री रमीता शे्रष्ठ 

ख. अन्त्तर प्रादबेशक बवकास योिना समन्त्वय शाखा बस.बि.इ श्री रमीता शे्रष्ठ 

ग. सामाबिक समन्त्वय शाखा वररष्ठ 

समािशास्त्री 

श्री पोष्टराि ढंुगाना 

    

३. िवन अवास तथा अनगुमन महाशाखा सह-सबचव  >L द्वाररका श्रेष्ठ 

क. िवन  शाखा बस.बि.इ श्री प्रमोद कृष्ण कमतचायत 

ख. आवास शाखा बस.बि.इ श्री दीगम्िर ठाकुर 

ग. योिना तथा बवकास सहायता समन्त्वय शाखा बस.बि.इ श्री महशे िहादरु ससंह 

ि. अनुगमन तथा मुल्याकंन शाखा बस.बि.इ  

    

 

६. सवेा प्रदान गनत लाग्न ेदस्तरु र अविी: 

 केही निएको 

 

७. बनणयत गन ेप्रफिया र अबिकार: 

शाखािाट महाशाखामा पेश िइ कायतको प्रकृबत अनुसार श्रीमान् सबचवज्य ूवा माननीय मन्त्रीज्यूिाट बनणतय 

हुने  

 

८. बनणयत उपर सनु्न ेअबिकारी: 

उप-सबचव आन्त्तररक व्यवस्थापन तथा सुशासन प्रवर्द्तन शाखा 

 

९. सम्पादन गरेको कामको बववरण: 

• शहरी बवकास ऐनको मस्यौदा तयार िएको, आवासको अबिकार सम्िन्त्िी बविेयकको 

मस्यौदा स्वीकृबतका लाबग नेपाल सरकार (म.ंप.)मा पेश िएको | 



  

• राबिय शहरी बवकास रणनीबत कायातन्त्वयन गनतका लाबग राबिय शहरी योिना तयार 

गनत परामशत सेवाको खररद्का लाबग कायत क्षरेगत शतत (TOR) तथा प्रस्ताव 

आव्हानको कागिात तयार िएको | 

• िनता आवास कायतिम अन्त्तगतत दबलत, बवपन्न मुबस्लम, चेपाङ्ग, राउटे, गन्त्िवत, 

वादी, वनकररया, सुरेल, थामी लगायतका बवपन्न एवं लोपोन्त्मुख समुदायका थप २० 

हिार पररवारका लाबग आवास बनमातण गने कायतिम अन्त्तगतत िमागत २१४२२ 

आवास इकाई मध्ये ७१३४ आवास इकाई बनमातण सम्पन्न । नयााँ २५७७५ आवास 

इकाई मध्ये 454 आवास इकाईको िाना तथा झ्याल ढोकाको कायत सम्पन्न | 

• ७ वटा अध्ययन सम्पन्न एकीकृत वस्तीको अविारणा अनुसार ७ वटै प्रदशेमा १/१ 

वटा िना वस्ती िनौट गरी मूख्य २/२ वटा पूवातिारको बवस्तृत आयोिना प्रबतवेदन 

तयार िएको । 

• १८५ वटा नगरपाबलकाको एकीकृत शहरी बवकास गुरूयोिना र प्रत्येक 

नगरपाबलकामा दइृत वटा मूख्य पूवातिारको बवस्तृत आयोिना प्रबतवेदन तयार गने गरी 

१२ वटा परामशतदातासाँग सम्झौता कायत सम्पन्न । यसिाट प्रत्येक नगरपाबलकामा रु २ 

अरि िरािरको प्राथबमकता िमोबिमका पूवातिारको बिबपआर समेत तयार गने र 

आगामी ५ वर्त बिर लगानी गने गरी कूल रु ३७० अरि िरािरको सहरी पूवातिारको 

बिबपआर तयार गरी आयोिना िैंक तयार गररनेि । 

• सिन शहरी, वैदबेशक सहयोगमा सञ्चाबलत आयोिना तथा नयााँ शहर आयोिना 

अन्त्तगतत कूल ७१४.७६ फक.बम. खानेपानी पाइपलाइन, २६८ फक.बम. कालोपर ेसिक, 

कररि ५१.६६ फक.बम. ढल/नाला, ३२० फक.बम. सतबह ढल,  ७ वटा िसपाकत को 

कररि २०%, ४ वटा हाट ििारको कररि २०% र ३ वटा पाकत को कररि २५% 

बनमातण कायत सम्पन्न । 

• हुलाकी लोकमागतमा अवबस्थत १० नयााँ सहर र तराई-मिेशका ५ वटा सहरहरुको 

Integrated Development Plan तयार गनत परामशतदाताहरु बनयुक्त िई 

Inception Report प्राप्त िएको | 

• २ वटा  िग्गा एकीकरण आयोिनाहरु (Land Pooling Project) को ब्लक प्लान 

स्वीकृत िई कायातन्त्वयन  िइरहकेो र ४ वटा िग्गा एकीकरण आयोिनाहरु (Land 

Pooling Project) को ब्लक प्लान स्वीकृबतको चरणमा रहकेो । 



  

• 8 वटा सिाहलहरुको बििाइन कायत सम्पन्न, 1 वटा भ्यु टावरको बििाइन कायत 

सम्पन्न तथा 1 वटा प्रशासबनक प्लािाको बििाइन कायत सम्पन्न िएको | 

• 17 वटा सिाहल,83 वटा सरकारी कायातलय िवन तथा 1 वटा अन्त्तरातबष् िय सम्मेलन 

केन्त्रको  बनमातण कायत चालु रहकेो | 

• स्वास््य िवन तित  ९२१ चालू आयोिनाहरु मध्य े३ वटा बिल्ला अस्पताल, १ वटा 

अञ्चल अस्पताल, १६३ वटा स्वास््य चौकी, ९ वटा प्राथबमक स्वास््य केन्त्र तथा ४ 

वटा बिल्ला िनस्वास््य कायातलय समेत गरी २०९ वटा िवनको  बनमातणकायत सम्पन्न 

िएको  । 

• िाग्मती सरसिाई महाअबियानको २७२ औ हप्ता सिलतापूवतक  सम्पन्न गरेको । 

• वाग्मती, बवष्णुमती र िोबवखोला फकनारामा सिक बनमातण कायत १ फक.बम. र नदी  

बनयन्त्रण कायत १.२ फक.बम. सम्पन्न गरेको |२०  रोपनी िग्गाको लाबग मुवाब्िा 

बवतरण िएको | 

• काठमािौ उपत्यका बवकास प्राबिकरण िाट बनदबेशत िग्गा बवकास कायतिम अन्त्तगतत  

११.४५ फक. बम. सहरी सिक बवस्तार कायतिम माित त बवबिन्न िागमा सिक चौिा 

गने, पखातल साने तथा सिुार गने कायत सम्पन्न | 

• िाबहरी चिपथ बवकास आयोिनाको कुल ७१.९३ फक.बम. खण्िमध्ये ६.६१८ फक.बम. 

चोिार सतुङ्गल खण्िको बवस्तृत योिना प्रबतवेदन (DPR) स्वीकृत िई 

कायतन्त्वयनको िममा रहकेो |  

• िोबवखोला कोररिोरमा सिक कालोपर ेगने कायत ५.०७ फक.बम. र सिक ियाक खोल्ने 

कायत १.35 फक.बम. सम्पन्न िएको | ढंुगाको गारो लगाई नदी बनयन्त्रण गने कायत 

१.८० फक.बम. सम्पन्न िएको | 

• राबिय सतकत ता केन्त्र िवन (िेस्मेन्त्ट सबहत 4 तल्लाको िवन) बनमातण कायत सम्पन्न 

िएको ।रक्षा मन्त्रालय िवन (िेस्मेन्त्ट सबहत 6 तल्लाको िवन) बनमातणको दोश्रो 

तल्ला सम्मको ढलाई कायत सम्पन्न िएको । 

• ससंहदरिार पररसरबिर १३ वटा बस.बस.रट.िी. ििान र ४ वटा सेन्त्िी पोष्ट बनमातण 

कायत सम्पन्न िएको।१०६ वटा स्िीट लाईट लगायत बविुली सिुार कायत सम्पन्न 

िएको 

 

  



  

 

१०. सचूना अबिकारी र प्रमखुको नाम र पद: 

बनकाय प्रमुख: दीपेन्त्रनाथ शमात, नेपाल सरकारको सबचव 

सूचना अबिकारी: महशे िहादरु ससंह, बसबनयर बिबििन इबन्त्िबनयर 

 

११. ऐन,बनयम, बवबनयम वा बनदबेशकाको सचूी: 

 काठमािौं उपत्यका बवकास प्राबिकरण ऐन, २०४५  

 नगर बवकास ऐन, २०४५  

 नेपाल इबन्त्िबनयररङ पररर्द ्ऐन, २०५५  

 िवन ऐन, २०५५  

 काठमािौं उपत्यका बवकास प्राबिकरण बनयमावली, २०६८  

 नगर बनमातण योिना कायातन्त्वयन बनयमावली, २०३२  

 नगर बवकास कोर् बनयमावली, २०५४  

 िूकम्पिाट पूणतरुपमा क्षबत िएका आवास पुनर्नतमातण अनदुान बवतरण कायतबवबि २०७२  

 िूकम्प प्रिाबवत िवन संचालन प्रस्ताव स्वीकृती बनदबेशका २०७२  

 िस्ती बवकास, सहरी योिना तथा िवन बनमातण सम्िन्त्िी आिारिूत बनमातण मापदण्ि, २०७२ 

 िूकम्पिाट पूणतरुपमा क्षबत िएका आवास पुनीःबनमातण अनदुान सहायता प्रवाह कायतबवबि २०७२ 

 सरुवा सम्िन्त्िी मापदण्ि, २०७२  

 बवपद ्पीबित पुनवातस सञ्चालन कायतबवबि, २०७१  

 राबिय आवास योिना, २०७१  

 िवन बनमातणको नमूना मापदण्ि, २०७१  

 लैबङ्गक समानता तथा सामाबिक समावेशीकरण मागतदशतन, २०७० 
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१२. आम्दानी, खचत तथा आर्थतक कारोवार सम्िन्त्िी अद्यावबिक बववरण: 

 

 

 

 
 

 

  



  

 

  



  

१३. तोफकए िमोबिमका अन्त्य बववरण: 

निएको 

१४. अबिल्लो आर्थतक वर्तमा सावतिबनक बनकायल ेकुन ैकायतिम वा आयोिना सचंालन गरेको िए सो को 

बववरण: 

गत आ.व.को सूचनामा िएको 

१५. सावतिबनक बनकायको ििेसाइतट िए सो को बववरण: 

 www.moud.gov.np 

१६. सावतिबनक बनकायल ेप्राप्त गरेको सहायता, ऋण, अनदुान एवं प्राबवबिक सहयोग र सम्झौता सम्िन्त्िी 

बववरण: 

बवश्व िैक ,एबशयाली बवकास िैक,िाइका आफद  

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

अबन्त्तम पृष्ठमा रहकेो 

  

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

तोकीएको समयवबि: 

निएको 

१९. सावतिबनक बनकायमा परेका सचूना माग सम्िन्त्िी बनवदने र सो उपर सचूना फदएको 

बववरण: 

बमबत दतात 

नं. 

बवर्यको 

बववरण 

प्रेर्क बमबत  च. 

नं.  

बवर्यको बववण प्रेबर्त 
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२०. सावतिबनक बनकाएका सचूनाहरु अन्त्यर प्रकाशन िएका वा हुन ेिएको िए सो को 

बववरण: 

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

  

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


  

मन्त्रालय अन्त्तर्गत ननकायहरुको तेश्रो चौमाससक तथा िावषगक प ूंजीर्त प्रर्नत स्थथनत (रकम रु.हजारमा) 

ससनूं ननकाय/ आयोजना तेश्रो चौमाससक तेश्रो चौमाससक 

प्रर्नत स्थथनत (%) 
बावषगक िावषगक 

प्रर्नत स्थथनत (%) 
बजेट खचग भौनतक 

प्रर्नत 

विस्ततय 
प्रर्नत 

बजेट खचग भौनतक 
प्रर्नत 

विस्ततय 
प्रर्नत 

१ सहरी विकास 
मन्त्रालय 

7461 7461 100 100 20177 9359.81 52.6 52.6 

२ सहरी विकास तथा 
भिन ननमागण 
विभार् 

10715567 10476164 99.00 97.77 17890989 16092669 95.44 89.95 

३ अधिकार सम्पन्त्न 
बार्मती सभ्यता 

1781576 1612389 92.30 90.50 2491497 2165661 85.56 86.92 

४ काठमाडौं उपतयका 
विकास प्राधिकरण 

136341 123493 90.58 90.58 1709166 1662777 100.00 97.29 

५ ससूंहदरबार 
पुन:ननमागण 
विकास ससमनत 

45664 67795 95.00 100 158390 141386 89.17 89.26 

६ िोविखोला 
कोररडोर सुिार 
आयोजना 

255258 228837 95.60 89.65 669958 609826 91.50 91.02 



  

७ सूंयुक्त राष्ट्रसूंघ 
पाकग  विकास 
ससमनत 

21535 21435 99.54 99.54 48051 42020 87.45 87.45 

८ र्ररबब लक्षित 
सहरी पुनरुतथान 
कायगक्रम 

557 10591 80.00 100.00 87851 55292 78.00 77.59 

 कुल जम्मा 12963959 12548166 97 96.8 23,07,60,79 20,79,18,62 91.3 90 

 

 

 

 


