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नेपाल सरकार  
सहरी िबकास म ालय  

२०७३ माघ दिेख २०७३ चै स मको मैािसक अ ाविधक सूचना 
 

अ ािवधक गरी कािशत सचूनाको िववरणको सचूी कै फयत 
(१)म ालयको व प र कित   

(२) म ालयको काम, कत  र अिधकार  

(३) म ालयका कमचारीह  (सं या, नाम र कायिववरण) तथा स गठन संरचना  

(४)  म ालयबाट दान ग रन ेसेवा   

(५) सेवा दान गन िनकायको शाखा र िज मेवार अिधकारीः  

(६) सेवा ा  गन ला े द तुर र अविधः  

(७) िनणाय गन या र अिधकारीः  

(८) िनणय गन उजरुी सु े अिधकारीः  

(९) क. यस अविधमा स पादन गरेको कामको िववरणः  

(९)  ख.यस अिबधको गित  

(१०)  सूचना अिधकारी र मुखको नाम र पद िनकाय मुख  :दीपे नाथ शर्  मा  नेपाल 

सरकारको सिचव सूचना अिधकारी  :समुन सािलके,  िसिनयर िडिभजनल ईि जिनयर 
 

(११) ऐन िनयम र  िविनयम वा िनदिशकाको सूची  

(१२)  आ दानी खच तथा आ थक कारोवार स ब धी अ ाविधक िववरण  

(१३) तो कए बमोिजमका अ य िववरण  

(१४)  अिघ लो आ थक वषमा सावजिनक िनकायले कुनै काय म वा आयोजना संचालन गरेको 

भए सो को िववरण 
 

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

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

र स झौता स ब धी िववरण  
 

(१७)  सावजिनक िनकाएले संचालन गरेको काय म र सो को गित ितवेदन  

(१८)  सावजिनक िनकाएले व गकरण तथा संर ण गरेको सूचनाको नामावली र य तो सूचना 

संर ण गन तो कएको समयाविध 
 

(१९)  सावजिनक िनकाएमा परेका सूचना माग स ब धी िनवेदन र सो उपर सूचना दएको 

िववरण 
 

) (२०) सावजिनक िनकाएका सूचनाह  अ य  काशन भएका वा ने भएको भए सो को िववरण  

 

 

 



  

१. िनकायको व प र कृित 
यो म ालय कि य तहको नीित िनमाण गन िनकाय हो ।नेपाल सरकारको िमित २०६९ /०२/०५ को 
िनर्णयअनुसार सहरी िवकास म ालयको गठन भएको हो । नेपाल सरकार (मं.प.) को िमित २०७२।०९।०९ 

को िनणयानुसार पुनगठन पिछ यस म ालयल े हाल सहरी िवकास, आवास, भवन िनमाण स ब धी कायह  

सुिनयिजत र यिव थत गन िज मेवारी रहकेो छ ।  
 

२. म ालयको काम¸ कत  र अिधकार 
नेपाल सरकार (मं.प.) को िमित २०७२।०९।०९ को िनणयानुसार पुनगठन भएको सहरी िवकास म ालयलाई नेपाल 

सरकार (काय िवभाजन) िनयमावली, २०७२ बमोिजमको म सं या २७ मा दहेायको काय े  तो कएको छ । 

१. सहरी िवकास र सहरी पूवाधारको िवकास स ब धी नीित, योजना तथा काय मको तजुमा, काया वयन, 

अनुगमन, िनयमन र मू या कन; 

२. नगरपािलका तथा नगरो मखु थानह को भौितक योजना तथा काय मको काया वयन, सम वय, अनुगमन र 

मू या कन; 

३. सरकारी भवनको िनमाण,ममत स भार¸रेखदखे र सुर ा; 

४. भवनतथा अ य िनमाण साम ीको िविध, अनुस धान तथा िवकास स ब धी संिहता र मापद डको तयारी तथा 

काया वयन; 

५. सहरीकरण,  सह रीभ-ूउपयोगर सहरी िवकास स ब धी नीित, योजना तथा काय मको तजुमा र काया वयन; 

६. बसोवास र ब ती िवकास; 

७. अ वि थत बसोबासको व थापन, सहरी िवप  वग तथा सहरी आवास िवहीनको आवास व थापन; 

८. के ीय सिचवालयको भवन व थापन; 

९. मि प रष का सद य, संवैधािनक अ गका मुख आ दको आवास व था; 

१०. नगर िवकास सिमित र आवास तथा सहरी िवकासस ब धी सं थाको रेखदखे; 

११. आवास िनमाण स ब धी गैरसरकारी े का सं थाको व न तथा िवकास; 

१२. आवास तथा सहरी िवकास स ब धी अ तराि य वा े ीय स घ सं थासँग स पक र सहयोग; 

१३. रणनीितक सडक बाहकेका सहरी सडक; 

१४. िविश  सहरीसंरचनाको िडजाइन र िनमाण; 

१५. काठमाड  उप यका िवकास ािधकरण; 

१६. नगर िवकास िश ण के ; 

१७. सहदरबार िवकास सिमित; 

१८. अ तराि य स मेलन के  िवकास सिमित; 

१९. अिधकार स प  वा मती स यता एक कृत सिमित; 

२०. रा ीय आवास क पनी िलिमटेड; 

२१. नेपाल इि जिनय रङ सेवा, िसिभल इि जिनय रङ समूहको िबि ड ग ए ड आ कटे ट उपसमूहको स ालन : 
  



  

३. िनकायमा रहन ेकमचारी सं या र काय िववरण: 
;x/L ljsf; dGqfnosf] :yfoL b/aGbL ljj/0f tyf sfo{/t sd{rf/Lx? 

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

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

df=dGqLsf] lglh 
;lrjfno 

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

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

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

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

xn'sf ;jf/L 
rfns 

          

sfof{no 
;xof]uL 

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

sfof{no 
;xof]uL 

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

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

g]kfn 
k|zf;g 

;fdfGo 
k|zf;g 

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

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

;fdfGo 
k|zf;g 

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

sfof{no 
;xof]uL 

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

            
;lrj ;lrj g]kfn 

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

;lrjsf] ;lrjfno zfvf 
clws[t 

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

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

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

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

  (*$(##$@*! 

sfof{no 
;xof]uL 

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

sfof{no 
;xof]uL 

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

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

;fdfGo 
k|zf;g 

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

sDKo'6/ 
ck/]6/ 

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

  (*$!^)&^*% 

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

;fdfGo 
k|zf;g 

>L ljlgtf 1jfnL    
 
 
 

xn'sf ;jf/L 
rfns 

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

sfof{no 
;xof]uL 

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

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

;fdfGo 
k|zf;g 

>L s[i0f k|;fb kGyL  $@!!**# (*$!%@^^^& 

zfvf 
clws[t 

g]kfn 
k|zf;g 

;fdfGo 
k|zf;g 

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

zfvf 
clws[t 

g]kfn 
k|zf;g 

;fdfGo 
k|zf;g 

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

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

;fdfGo 
k|zf;g 

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

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

;fdfGo 
k|zf;g 

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

sDKo'6/ ljljw   >L ;lGbk cof{n   (*$!&@!#^& 



  

ck/]6/ 
sDKo'6/ 
ck/]6/ 

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

sDKo'6/ 
ck/]6/ 

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

xn'sf ;jf/L 
rfns 

    >L e/t yfkf     

xn'sf ;jf/L 
rfns 

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

  (*$(#$#(@# 

sfof{no 
;xof]uL 

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

sfof{no 
;xof]uL 

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

sfof{no 
;xof]uL 

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

  (*$!*!^*!! 

sfof{no 
;xof]uL 

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

  (*$#))@%$$ 

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

zfvf 

pk;lrj g]kfn 
k|zf;g 

;fdfGo 
k|zf;g 

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

zfvf 
clws[t 

g]kfn 
k|zf;g 

;fdfGo 
k|zf;g 

>L dlGb/f kf]v|]n sfˆn]  
$@))#(* 

(*)*)!*#&( 

zfvf 
clws[t 

g]kfn 
k|zf;g 

;fdfGo 
k|zf;g 

      

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

;fdfGo 
k|zf;g 

>L hfgsL sfˆn] $@))#(! (*%!@@!*%^ 

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

;fdfGo 
k|zf;g 

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

sDKo'6/ 
ck/]6/ 

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

sDKo'6/ 
ck/]6/ 

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

xn'sf ;jf/L 
rfns 

    >L g]]d axfb'/ tfdfË     

sfof{no 
;xof]uL 

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

  (*$(**^^&@ 

cfly{s k|zf;g zfvf pk;lrj n]vf    >L g]q k|;fb ;'j]bL   $@!!*%& (*$!$@**#^ 
n]]vf clws[t n]vf    >L lg/fhg pkfWofo  

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

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

(*%!!@%!## 

n]vfkfn  
-a]?h'_ 

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

    

sDKo'6/ 
ck/]6/ 

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

xn'sf ;jf/L 
rfns 

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

  (*!**^!%%@ 

sfof{no 
;xof]uL 

    >L ch'{g axfb'/ yfkf      

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

pk;lrj Gofo sfg"g >L an;fu/ lu/L $@!!*&* (*%!!##^&& 

sfg"g 
clws[t 

Gofo sfg"g       

sDKo'6/ 
ck/]6/ 

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

  (*$*$##^^^! 

xn'sf ;jf/L 
rfns 

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

  (*$#@*(#(( 

sfof{no 
;xof]uL 

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

  (*$(!$*&*( 

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

;x;lrj g]kfn 
O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 
lj=P=cf= 

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



  

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

;fdfGo 
k|zf;g 

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

xn'sf ;jf/L 
rfns 

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

  (*$!^*))@) 

sfof{no 
;xof]uL 

          

of]hgf zfvf l;=l8=O{ g]kfn 
O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 
lj=P=cf= 

>L ;'dg सflns]]   (*$!(@#^^) 

O{lGhlgo/ g]kfn 
O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 
lj=P=cf= 

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

sDKo'6/ 
ck/]6/ 

    >L ;/:jtL e'iffn 
-sfh_ 

  (*$!&^)$!# 

sfof{no 
;xof]uL 

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

cg'udg tyf d"NofÍg 
zfvf 

l;=l8=O{ g]kfn 
O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 
lj=P=cf= 

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

O{lGhlgo/ g]kfn 
O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 
lj=P=cf= 

>L ltldnf ah|frfo{     

O{lGhlgo/ g]kfn 
O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 
lj=P=cf= 

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

(*$!#%%$(& 

sDKo'6/ 
ck/]6/ 

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

  (*$*&^&%&* 

sfof{no 
;xof]uL 

          

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

pk;lrj g]kfn 
k|zf;g 

;fdfGo 
k|zf;g 

      

O{lGhlgo/ g]kfn 
O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 
lj=P=cf= 

      

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

;fdfGo 
k|zf;g 

      

sfof{no 
;xof]uL 

          

;fdflhs ;dGjo zfvf al/i7 
;dfhzf:qL 

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

zfvf 
clws[t 

g]kfn 
k|zf;g 

;fdfGo 
k|zf;g 

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

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

;fdfGo 
k|zf;g 

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

sfof{no 
;xof]uL 

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

 (*!$#^@*&@ 

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

;x;lrj g]kfn 
O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 
lj=P=cf= 

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

sDKo'6/ 
ck/]6/ 

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

  (*$!))!^!* 

xn'sf ;jf/L 
rfns 

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

sfof{no 
;xof]uL 

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

  (*$!&@%*^$ 

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

            
            

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

l;=l8=O{ g]kfn 
O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 
lj=P=cf= 

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

zfvf 
clws[t 

g]kfn 
k|zf;g 

;fdfGo 
k|zf;g 

      

O{lGhlgo/ g]kfn 
O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 
lj=P=cf= 

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

xn'sf ;jf/L 
rfns 

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

sfof{no     >L dlGb/f b]jL clwsf/L       (*$(*^$^@( 



  

;xof]uL -s/f/_ 
;x/L ;8s zfvf             

O{lGhlgo/ g]kfn 
O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 
lj=P=cf= 

>L ;f}uft yfkf   (*^))!^(%& 

sDKo'6/ 
ck/]6/ 

    >L efjgf >]i7 -s/f/_   (*$()^))@$ 

6fOlki6 
vl/bf/ 

g]kfn 
k|zf;g 

;fdfGo 
k|zf;g 

>L piff tfdfË    (*$#)!*^&( 

cfjf; tyf ejg 
dxfzfvf 

;x;lrj g]kfn 
O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 
lj=P=cf= 

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

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/_   (*%!@!)#!^ 

sDKo'6/ 
ck/]6/ 

       

xn'sf ;jf/L 
rfns 
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४. िनकायबाट दान ग रने सेवा: 
म ालयबाट सबसाधारण िल त य  सेवा संचालन नहने,परो  कायह  नेपाल सरकार काय वभाजन 
िनयमावली बमोिजम यस म ालयको काय मा परेका िबषय र सि ब धत महाशाखा तथा शाखाह को काम 
कत मा उ लेिखत कायह  पदछन । 

 
महाशाखागत काय  िववरण: 

क) शासन महाशाखा: 
१) म ालय तथा अ तगतका सबै िनकायह मा काम सुचा  पले संचालन गन संगठना मक व प तथा 

काय या स ब धी अ ययन िव ेषण गरी नीितगत पमा राय पेश गरी वीकृत भई आए बमोिजमको 
व था गन। 

२) म ालय तथा अ तगतका कायालयह मा आव यक जनशि को व था¸दरव दी सृजना , र  पद पूत  
स ब धी काय गन। 

३) म ालयको चिलत ऐन िनयम नीित अ ययन गरी संशोधन प रमाजन गनु पन भएमा राय साथ पेश 
गन। 

४) म ालय र अ तगतका िनकायह मा कायरत कमचारीह का स व धमा पेश भएका फाइलह मा राय 
सिहत सिचव सम  पेश गन र िनणयानुसार कायह  स पादन गन गराउने। 

५) म ालयको लािग बजेट माग गन, वीकृित¸ रकमा तर¸ ोता तर¸ थप वजेट माग¸ अि तयारी दान¸ 
केि य तथा काय संचालन तरको लेखा संचालन र लेखा परी णको व था गन लगाउने। 

६) िविभ  म ालय  ,िवभाग तथा कायलय ह बाट मािगएको परामशमा राय दने वा आव यकता अनुसार 
राय सिहत पेश गरी िनणयानुसार जानकारी दने व था िमलाउने। 

७) म ालयलाई आव यक बजेट¸ भौितक सामा ी र जनशि को िनयिमत आपू तको व था िमलाउने। 

८) महाशाखा बीच सम वय कायम गन र शाखा महाशाखाबाट भइरहकेा कामह को सम वय र सुपरीवे ण 
गन /गराउने।  

९) अिधन थ कायको गती िववरण तयार गराई आव यक िनदशन दने र सिचव सम  राय सिहत पेश 
गन। 

१०) वदशेी तथा िबदशेी तािलम¸ छा बिृत िवतरण आदीका स ब धमा पेश भएका िवषयह मा चिलत ऐन 
िनयम  ,प रप  र कायम भएको नीत बमोिजम गन गराउने। 

११) बे जु फ ट स ब धमा रेखदखे गरी आव यक िनदशन दने। 

१२) वीकृत भए बमोिजम रकमा तर खचको वीकृती  ,ठे ा प ा ¸ सदर¸ बदर तथा िललाम िब  र िमनाह 
स ब धी कायह  गन । 

१३) म ालयको िज सी व थापन स ब धी काय गन । 
१४) टोर िनरी ण गराउने र ा  ितवेदन अनु प आव यक कारवाही गराउने। 

१५) आ नो महाशाखा अ तगतका िवषयमा मि प रष  मा पशे ने तावको म यौदा तयार गरी पेश गन । 

१६) भौितक सामा ी  ,भवन ,सवारी साधन आदीको संर ण ,ममत संभार ,आदी िवषयमा रेखदखे िनय ण 
र सम वय गन । 

१७) अिधन थ कमचारीको काममा मागदशक भुिमका िनवाह गरी कमचा रह को सुपरीवे ण र आव यकता 
अनुसार िनदशन र िनय ण समेत गन । 

(अ) कमचारी शासन शाखा: 

१) म ालय वा अनत्गतका कायलयह को आव यक जनशि को सं या िनधारण गरी नपुग भएमा कृया 
पूरा गरी िनणय बमोिजम स बि धत िनकायह मा सहमितको लािग लेिख पठाउने। 

२) नेपाल सरकारको िनणय बमोिजम वीकृत दरब दीह  िनजामती कतावखानामा दता गराउने। 



  

३) म ालय र अ तगतका कायालयह मा र  रहकेा पद पू तको लािग स बि धत िनकायमा माग गन र 
पद पू तको लािग िनयमानुसार छनौट भई आएका कमचारीह लाई िनयुि  ,बढुवा तथा पद थापन गन 
कारवाही चलाई िनणयानुसार कारवाही गन। 

४) म ालय अ तगतका थायी¸ अ थायी¸ करार¸ यालादारी कमचारीह को िनयुि  ,स वा ,बढुवा ,
तािलम ,पुर कार ,रािजनामा वा कमचारी शासन स ब धी पेश भएका िबषयह मा आिधका रक राय 

सिहत पेश गरी िनणय बमोिजमको काय गन/गराउने।  
५) िवभागीय कारवाही स ब धी कारवाही शु  गन र िनणयानुसार कारवाही गन वा स वि धत िनकायमा 

लेखी पठाउने। 
६) म ालय वा अ तगतका पदािधका ह लाई िनिम  ,कायम मुका काज स ब धी कारवाही गरी 

िनणयानुसार स वि धत िनकायमा लेखी पठाउने। 
७) म ालयको राजप ाङ्  कत तथा राजप  अनङ्  कत समपूण कमचारीह को िववरण तथा दरव दी 

अिभलेख अ ाविधक राख्  न।े 
८) म ालयका कमचारी स वा भइ अ य  कायालयमा गएमा ि गत फाईल स वि धत कायालयमा 

पठाउने व था गन। 
९) म ालय वा अ तगत कायालयका कमचारीह को हािजरी  ,गयल निवदा रेकडको अिभलेख अ ाविधक 

राख ्न लगाउने। 
१०) िबदशेी छा विृत र अ ययन मणका लािग उमेदवार मनोनयनको लािग िनणयाथ पेश गन। 
११) िबदशेमा अ ययन वा तािलममा जाने  ,फकने ि ह को िववरणह  दु त रा  ने ,रा  न लगाउने।  
१२) स व ता तथा िनधारण स ब धी काय गन । 
१३) म ालयले स प  गनु पन वढुवा सिमितको सिचवालय स ब धी काय गन । 
१४) कमचारीह को पुर कार र द ड समब धी काय गन /गराउने।  
१५) शासिनक वे जु व थापन स ब धी काय गन । 

 

(आ) आ त रक व थापन तथा सशुासन व न शाखा: 

१) कमचारीह को आ त रक खटन पटन र आ त रक व थापन स ब धी कायह  गन। 
२) म ालयको लािग आव यक प रवहन एवं संचार सयं को व थापन गन। 
३) म ालयको लािग आव यक सवारी  साधन  मेिशनरी औजार तथा िज सी  सामान, ख रद  भ डारण ,

आपुत ¸ममत  ,स भार ,िज सी िनरी ण तथा िललाम िब को व था गन।  
४) म ालयको सुर ा तथा सरसफाइको व ध गन। 
५) कमचारी बैठक आयोजना गन र सोको िनणय काया वयन गन /गराउने।  
६) ाचार, उजुरी र गनुासो व थापन स ब धी कायह  गन। 
७) म ालय र अ तरगत िनकायमा कायरत कमचारी र रा  सेवकको स पती िववरण स ब धी काय गन। 
८) म ालयका सबै कमचारीह को र म ालय अ तगतका रा .प.अिधकृतह को काय संपादन मू यांकन 

स ब धी काय गन। 
९) म ालय र अ तगतबाट स पादन गन कायह का स ब धमा आइपन िविभ  न गुनासाह को छानिवन 

गरी गराई व थापन गन । 
१०) म ालय वा अनत्गतका कायालयह को स ब धमा ा  िविभ  उजुरीह का स ब धमा छानिवन एव ं

कारवाही गन आव यक काय गन र स बि धत िनकायह मा लेखी पठाउने । 
११) म ालय वा अनत्गतका िनकायह मा शुसासन तथा पारद शला कायम गन नेपाल सरकारको नीित ऐन 

कानूनको प रपालनना भए नभएको स ब धमा राय सुझाव पेश गन ।  



  

१२) नेपाल सरकारले अवल बन गरेको ाचार िव को रणिनितक काययोजना अनुसार म ालय र 
अ तगतबाट नु पन कायह  स पादन भए नभएको अनुगमन गन र स बि धत िनकायमा गित िववरण 
पठाउने । 

१३) अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोगको सहायक फोकल पसन भई काय गन । 
१४) म ालय र अ तगतका िविभ  गुनासाह को स ब धमा नोडल अिधकृत भई काय गन । 
१५) म ालयको तफबाट सूचना अिधकृत भई काय गन। 
१६) चिलत ऐन कानूनले तोके बमोिजम म ालयले स पादन गनुपन उजुरी व थापन¸ सुशासन गुनासो 

व थापन स ब धमा अ य काय गन । 
 

(इ) आ थक शासन शाखा: 

१) म ालय र अ तगत िनकायको साधारण तफको  वा षक बजेट तयार गरी पेश गन । 
२) म ालय अ तगतका िवकास आयोजना तथा काय म तजुमा गन कायमा योजना ,अनुगमन तथा 

वैदिेशक सहयोग महाशाखालाई सहयोग पुयाउन । 
३) अि तयारी बाँडफाँड स ब धमा पेश गन । 
४) वीकृत िबिनयोजन बमोिजम बजेट खचका लािग पेश गन । 
५) धरौटी राजश्  व स ब धी िववरण अ ाविधक रा  न े। 
६) के ीय लेखा तयार गन । 
७) लेखा परी ण गराउने । 
८) मातहत िनकायको आ थक शासन स ब धी कायको अनुगमन गन । 
९) बे जुको अिभलेख राख्  न ेर बे जु फ ट स ब धी काय गन । 

१०) आ थक शासन शाखासंग स ब धी कायको गित िववरण तयार गन । 

(ई) कानून तथा फैसला काया यवन शाखा: 

१) ऐन  ,िनयम ,गठन आदशे ,िबिनयमको म यौदा गन ,म यौदा प रमाजन गन आव यक कायको लािग 
अिघ बढाउने।  

२) िविभ  िवषयमा म ालय र अ तगतका िबभाग  ,कायालयलाई आव यक कानुनी राय परामश दने।  
३) म ालयको तफबाट िलिखत जवाफको म यौदा एव ं ितउ र तयार गन। 
४) कानुनी ितर ाको कारवाही गन। 
५) म ालयको तफबाट ग रने बाता  ,संझौता आदीमा सहभागी ने ,बाताका बुँदा तयार गन ,संझौताको 

म यौदा प रमाजन गन। 
६) म ालयको तफबाट नेपाल राजप मा काशन ग रने सूचनाह को म यौदा तयार गरी प रमाजन सिहत 

स पादनका लािग स बि धत म ालयमा पठाउने। 
७) स पा दत सूचनाह  िनणयानुसार काशनका लािग मु ण िवभागमा पठाउने। 
८) म ालयसँग स बि धत मानव अिधकार स ब धी िवषयमा आव यक काय गन । 
९) म ालय र मातहतका िनकाय प  िवप  ने वा भएको मु ामा स बि धत अ ा अदालतमा दइने 

उजूरी वा ितवाद वा िलिखत जवाफ वा पुनरावेदनको िलखत तयार गन, पेश गन र महा यािधव ाको 
कायालय माफत स बि धत अदालतमा पठाउने । 

१०) अदालतबाट भएका फैसला तथा िनदशना मक आदशेको काया वयन गन । 
 

 



  

(उ) माननीय म ीको िनिज सिचवालय 
1. िवभागीय म ीको¸ धानम ी लगायतका अ य म ीसँग स  चार स पक र सम वय कायम गन / 

गराउने। 
2. माननीय म ीसँगको सम वय र िनदशनमा रही शुभकामना¸ म त ¸ व  आ द म यौदा गन । 
3. माननीय म ीको दिैनक काय सूची तयार गन। 
4. माननीय म ी सम  सिचवबाट िनणय तथा िनदशनको लािग पेश न आएका ट पणी फाइल तथा 

अ य मह वपूण कागजातह  म ी सम  पेश गरी िनणयानुसार अिभलेख गरी काया वयनको लािग 
फता पठाउने व था गन। 

5. माननीय म ीलाई भेट गन आउने आग तुकलाई म ीसगँ समय िमलाउने र भेट गराउने। 
6. माननीय म ीलाई आव यक िवषयमा राय परामश तथा सुझाव पेश गन । 
7. माननीय म ीको मण स ब धी काय म तथा सुर ा व ध िमलाउन आव यक व था र सम वय 

गन। 
8. अिधन थ कमचारीह को सुप रवे क भई काय गन । 

 

(ऋ) माननीय रा यम ीको िनिज सिचवालय 
1. माननीय रा यम ीको¸ धानम ी लगायतका अ य म ीसँग स  चार स पक र सम वय कायम गन / 

गराउने। 
2. माननीय रा यम ीसँगको सम वय र िनदशनमा रही शुभकामना¸ म त ¸ व  आ द म यौदा गन । 
3. माननीय रा यम ीको दिैनक काय सचूी तयार गन। 
4. माननीय रा यम ी सम  सिचवबाट िनणय तथा िनदशनको लािग पेश न आएका ट पणी फाइल 

तथा अ य मह वपूण कागजातह  रा यम ी सम  पेश गरी िनणयानुसार अिभलेख गरी काया वयनको 
लािग फता पठाउने व था गन। 

5. माननीय रा यम ीलाई भेट गन आउने आग तुकलाई रा यम ीसँग समय िमलाउने र भेट गराउने। 
6. माननीय रा यम ीलाई आव यक िवषयमा राय परामश तथा सुझाव पेश गन । 
7. माननीय रा यम ीको मण स ब धी काय म तथा सुर ा व ध िमलाउन आव यक व था र 

सम वय गन। 
8. अिधन थ कमचारीह को सुप रवे क भई काय गन । 

 

 

(ए) सिचवको िनजी सिचवालय 
1. िवभागीय म ी¸ धानम ी लगायतका अ य म ी¸ अ य संवैधािनक िनकायका मुख¸ मु य सिचव 

तथा अ य म ालय िनकायका सिचवसँग स  चार स पक र सम वय कायम गन गराउने । 
2. सिचवको दिैनक काय सूची तयार गरी रा  न े। 
3. म ी सम  सिचवबाट िनणय तथा िनदशनको लािग पेश ने ट पणी फाइल तथा अ य मह वपूण 

कागजातह  म ीको िनजी सिचवालयमा पेश गरी िनणयानुसार अिभलेख गरी काया वयनको लािग 
स बि धत शाखामा फता पठाउने। 

4. सिचवलाई भेट गन आउने आग तुकलाई सिचवसँग समय िमलाई भेट गराउने । 
5. सिचवलाई दिैनक काय सूचीको वारेमा राय¸ सुझाव तयार गरी पेश गन। 
6. सिचवको मण स ब धी काय म तथा अ य आव यक व था र सम वयको गन। 
7. अिधन थ कमचारीह को सुप रवे क भई काय गन । 

 

 
 
 

 

 



  

 (ख) योजना, अनगुमन तथा वदैेिशक सहयोग सम वय महाशाखा 
 

१) म ालय र अ तगतका िविभ  िवकास आयोजनाह को तजमुा, अनुगमन र मू या कन गन र 

त  स ब धमा अ तगतका िनकायह  बीच सम वय गन, गराउने।   

२) िनयिमत पमा म ालय र अ तगतका िनकायह बाट संचािलत िवकास आयोजनाह को समी ा 
बैठकको आयोजना गन गराउने।   

३) स बि धत महाशाखाको परामश समेत िलई म ालय र अ तगतका िनकायमा कायरत कमचारीह को 
द ता अिभबृि  गन खालका काय मह को योजना तजुमा गन गराउने।   

४) दातृसं थाह को सहयोगबाट संचालन ग रने आयोजनाह को तजुमा कायमा वैदिेशक सहयोग स ब धी 
काय गन।   

 

५) वैदिेशक सहयोग स ब धी नीितगत अ ययन, अनुस धान¸ िवश्  लेषण¸ प रचालन, सम वय र व थापन 

स ब धी काय गन,   

६) म ालय अ तगतका िविभ  िवकास आयोजना, प रयोजना तथा िनकायह को वा षक योजना, 

काय म, वजेट िसिलङ, वजेट तजुमा एव ं वीकृित स ब धी काय गन । 

७) म ालय अ तगतका वैदिेशक सहयोगमा संचािलत िवकास आयोजनाह को अनुगमन, मू यांकन तथा 
गित समी ा गन । 

८) लै गक सामािजक समावेिशकरण तथा गरैसरकारी सं था स ब धी नीित तजुमा र काया वयन प को 
अनुगमन गन । 

 

 

(अ) योजना शाखा  
 

१) स बि धत महाशाखाह सगँ परामश िलई अ तगतका आयोजना/काय म संचालन स ब धी नीित 
िनधारण गन पेश गन ।  

२) स बि धत महाशाखाह को समेत सहयोग िलई म ालय, अ तगतका िवभाग, सं थानह बाट संचालन 

ग रने काय मह को लािग स बि धत िवभाग, सं थानह बाट िववरण िलई काय म तजमुा तथा बजेट 
ेपण गन।   

३)  अथ म ालय र राि य योजना आयोगसँग स पक राखी आयोजनाह  वीकृत गन गराउने स ब धी 
काय गन ।   

४)  राि य योजना आयोगबाट वीकृत आयाजेनाह को िविनयोिजत बजेटको आधारमा िज ला तथा के ीय 
आयोजनाह को बा षक काय म वीकृत गन गराउने र स बि धत महाशाखाह लाई जानकारी गराउने।   

५)  िविनयोिजत बजेट अनुसार वीकृत भएका काय म सशंोधन स ब धमा स बि धत महाशाखाको राय 
िलई संशोधन स ब धी काय गन । 

६) म ालय अ तगत संचािलत िविभ  िवकास काय म बीच सम वय राखी काय मह  दोहोरोपन न 
न दई उपल ध साधनको समुिचत उपयोगमा सघाउ पु  याउने।   

७)  म ालय अ तगत संचालन ने काय म तथा आयोजनाह को लािग आव यक जनशि  ेपण एव ं
ितनको द ता अिभबृि  गन स ब धी कायह  गन शासन महाशाखालाई सहयोग गन।   

 

८) म ालय अ तगतका िविभ  िवकास आयोजना, प रयोजना तथा िनकायह को वा षक योजना, 

काय म, वजेट िसिलङ, वजेट तजुमा एव ं वीकृत गराउने स ब धी काय गन । 

९) वा षक योजना, काय म तथा वजेट वीकृत स ब धमा िविभ  िनकायह सँग सम वय गन ।  



  

१०) म ालय अ तगतका िवकास आयोजनाह  स ालन गन स ब धमा िनणयानुसार िनदशन दने स ब धी 
काय गन । 

 

(आ) अनगुमन तथा मू या कन शाखा  
१) म ालयका स बि धत महाशाखाह को समेत सहयोग िलई म ालय र अ तगतका आयोजनाह को 

गित ितवेदन तयार गरी अ ाविधक राख्  न ेर आविधक पमा समी ा गन।   
२) म ालय र अ तगत संचािलत आयोजनाको काया वयन स ब धी िनयिमत अनुगमन एवं मू या कन गन 

र काया वयन प मा दखेा परेका सम याह को समाधनाथ म ालय तरीय िवकास सम या समाधान 
सिमितको वैठकमा पेश गन र स बि धत महाशाखाह लाई जानकारी गराउने।   

३) स बि धत महाशाखाह को समेत सहयोग िलई म ालय अ तगतका आयोजनाह को िनयिमत पमा 
अनुगमन गरी आयोजनाह को यथाथ ि थितको जानकारी म ालयलाई उपल ध गराउने।   

४) स बि धत महाशाखाह को समेत सहयोग िलई म ालय तरीय िवकास सम या समाधान सिमितको 
वैठकको आयोजना गन र आयोजनाह को गित स ब धमा मू या कन पेश गन।   

५) राि य िवकास सम या समाधान सिमित र राि य योजना आयोगको के ीय अनुगमन तथा मू या कन 
महाशाखाबाट कारवाही गनुपन म ालय स ब धी िवषयमा आव यक काय गन।   

६) राि य योजना आयोगको के ीय अनुगमन तथा मू या कन महाशाखाबाट समय समयमा िनधारीत 
ग रने अ य काय स पादन गन।   

७) स बि धत महाशाखाह  अ तगतका िनकायह बाट यके वष भए गरेका मू य मू य कायह को गित 
िववरण पुि तका तयार गरी आ थक वष समा ी पिछ काशन गन।  

८) िवकास आयोजनाह को अनुगमन तथा मू या कनका सूचकह  यार गरी सोको आधारमा 
आयोजनाह को िनयिमत अनुगमन तथा मू या कन स ब धी काय गन । 

९) म ालय र अ तगतबाट संचािलत िविभ  िवकास आयोजनाह को आविधक समी ा स ब धी काय गन   
१०) आयोजनाह को भाव मू या कन गन गराउने । 

 

 

(इ)  वदैिेशक सहयोग सम वय शाखा 

१) म ालय र अ तगत वदिेश तथा िवदिेश लगानी ब न स ब धी काय गन । 
२) म ालय र अ तगत वैदिेशक सहयोग नीित स ब धी काय गन ।  
३) वैदिेशक सहयोगबाट संचालन ने आयोजनाह का स ब धमा भएका स झौताप  तथा अिभलेख 

अ ाविधक गरी राख ् ने । 
४) वैदिेशक सहयोगका लािग िवकास साझेदारको पिहचान गन ।  
५) वैदिेशक सहयोगको प रचालन, सम वय र व थापन गन । 

६) वैदिेशक सहयोग स ब धी नीितगत अ ययन, अनुस धान र िव ेषण गन । 

७) वैदिेशक सहयोग अ तगत सचंालन ने सव ैकाय म तथा आयोजना तजुमा स ब धी काय गन । 
८) यस म ालय र अ तगत िवभाग तथा िनकायह बाट स ािलत काय म तथा आयोजनाह का स ब धी 

कायमा संल  वैदिेशक सहयोगबाट संचालन भएका आयोजनाह को समि गत िववरण अ ाविधक 
गराई रा  न े। 

९) अ तर्राि य िवकास साझेदारह सँग सम वय स ब धी काय गन । 
१०) वैदिेशक सहयोग स ब धमा अ ययन, अनुस धान र िव ेषण गन । 

११) म ालय र अ तगतका िनकायह को वैदिेशक सहयोग स ब धमा आई पन अ य काय गन । 



  

१२) म ालय र अ तगतका िविभ  आयोजनामा कायरत िवदिेश परामशदाताको वशेा ा (VISA) 
िसफा रस स ब धी काय गन ।   

 

 

इ) सामािजक सम वय शाखाः 

१) लै गक सामािजक समाविेशकरण तथा गैरसरकारी सं था स ब धी नीित तजुमा तथा सोको काया वयन 
प को अनुगमन गन । 

२) म ालय र अ तगतका िनकायह संग स बि धत आविधक एवं वा षक योजना स ब धी लै ग क 
समानता तथा सामािजक समावेशीकरण काय म तजुमा, काया वन, मू याँकन स बि ध काय गन ।  

३) लिगक तथा गैर सरकारी सं थाह को Focal Person को पमा काय गरी सम वय गन । 

४) सहरी िवकास, आवास, भवन र सहरी पुवाधारको िवकास स ब धी कायमा संल  अ तराि य 
गैरसरकारी सं था तथा राि य गैर सरकारी सं था संब धी योजना तजुमा तथा काया वयन समब् धी 
काय गन । 

५) अ तराि य गैरसरकारी सं थाका तावह  अ ययन गरी रायसाथ िनणयका लािग पेश गन । 
६) म ालय र अ तगतका िनकायह बाट गरीने िवकास िनमाण कायह मा जनसहभािगता स ब धी 

िवषयमा Focal Person को पमा काय गन । 
 

 

(ग) सहरी िवकास तथा भौितक योजना महाशाखाः 

१) सहरी िवकास र सहरी पूर्वाधारको िवकास स ब धी नीित, योजना तथा काय मको तजुमा, 

काया वयन, अनुगमन, िनयमन र मू याँकन तथा सहरी िवकास प रयोजनाह को सम वय स ब धी काय 
गन । 

२) सहरी िवकास े को िवकास, िव तार र स व नको लािग उपयु  नीित, रणनीित तथा कायनीित 
तजुमा गन तथा ितनको काया वयन प को िनर तर सुप रवे ण र अनुगमन गन । 

३) िविश  सहरी संरचनाको िडजाईन र िनमाण स ब धी काय गन । 
४) नगर िवकास सिमित, नगर िवकास कोष, नगर िवकास िश ण के  र सोसंग स बि धत सं थासंग 

सम वय तथा रेखदखे स ब धी काय गन । 
५) सहरी िवकाससंग स बि धत स पूण ािविधक, आ थक, सामािजक तथा वातावरणीय िवषयह मा 

म ालयलाई परामश उपल ध गराउने । 
६) सहरी िवकास े संग संल  सरकारी, गरैसरकारी र िनजी सं था तथा िनकायह  बीच सम वयनकताको 

भूिमका िनवाह गन । 
७) सहरी िवकास े संग संल  अ तर्राि य दातृसं थाह  बीच सम वय र साम ज य कायम गन गराउन 

योजना, अनुगमन तथा वदैिेशक सहयोग महाशाखालाई आव यक सूचना र परामश उपल ध    गराउने । 

८) दातृसं थाह को सहयोगमा स ालन ग रने सहरी िवकास आयोजनाह को तजुमा अ ययन, सिम ा र 
वीकृत गन कायमा वैदिेशक सहयोग महाशाखालाई आव यक सूचना र परामश उपल ध गराउन 

सहयोग गन । 



  

९) सहरी िवकास े को वजेट काय म तयारी, काया वयन प को अनुगमन र मू या कन तथा गित 

समी ा गन योजना, अनुगमन तथा वैदिेशक सहयोग महाशाखालाई आव यक सूचना, त या क तथा 
परामश उपल ध गराउन े। 

१०) सहरी िवकास आयोजनाह को काया वयनको िसलिसलामा मातहतका िवभाग, सं थान तथा 
सिमितह बाट िनणयका लािग म ालयमा पेश ने िवषयह मा राय तथा परामश दने । 

११) सहरी सडक स ब धी नीित तजमुा तथा काया वयन प को अनुगमन गन । 
१२) रणनीितक सडक वाहकेका सहरी सडक िवकास स ब धी नीित योजना तथा काय म तजुमा गन । 
१३) सडक मापद ड अनुसार सहरी सडक िनमाण स ब धी नीितगत काय गन । 
१४) नयाँ शहरह मा सहरी सडक स ब धी मापद ड तयार गन । 
१५) सहरी सडक सहरी खानेपानी ढल िनकास तथा फोहरमैला व थापन स ब धी मापद ड तजमुा गरी 

काया वयन गन गराउने । 
१६) सहरी सडक स ब धी गु योजना िनमाण गन । 
१७) सडक मापद ड अनुसार सहरी सडकको िवकास र िव तार स ब धी गु योजना िनमाण गन । 
१८) सहरी सडक स ब धी कायका लािग अ य िनकायसँग सम वय गन । 
१९) सहरी सडक िवकास र िव तार स ब धमा आइपन अ य काय गन । 

 

 

  

(अ) भौितक योजना तथा सहरी पुर्वाधार शाखाः 

१) रणनीितक सडक वाहके सहरी सडक, सहरी भूउपयोग तथा सहरी िवकास स ब धी नीित, योजना तजमुा 
गन । 

२) सहरी िवकास स ब धी नीित तजूमा तथा नीित काया वयन प को अनुगमन स ब धी काय गन । 
३) सरकारी, गैर सरकारी तथा िनजी े बाट स ािलत सहरी भौितक पुर्वाधार (सहरी सडक, सहरी 

खानेपानी, फोहोरमैला यव थापन, आ द) स ब धी आयोजनाह बाट ा  उपलि ध, सेवा तर 

(प रणा मक तथा गुणा मक) तथा अ य व थापक य सूचनाह  स कलन गन तथा ा  प रणाम 
काया वयन िनकायह लाई उपल ध गराउने । 

४) सहरी सडक, सहरी खानेपानी, ढल िनकास तथा फोहोरमैला व थापन स ब धी मापद ड तजुमा गरी 
काया वयन गन गराउने । 

५) नयाँ नगर िनमाण तथा सहरी िव तार स ब धी नीित तजुमा गन, योजना वनाउने तथा काया वयन 
प को अनुगमन स ब धी काय गन । 

६) सहरी िवकास स ब धी काय गदा वातावरणमा पन अनुकुल तथा ितकुल भाव यूिनकरण गन 
आव यक अ ययन अनुस धान गन । 

७) सहरी पुर्वाधारमा लगानी स ब धी नीित तजुमा गन, िनजी े को लगानी स ब धी नीित तजुमा गन । 
सहरी पर्ुवाधार सँग स बि धत सवै े  सँग सम वय गन । 

८) सहरी पुनिनमाण (Urban Regeueration) स ब धी नीित तजुमा, काया वयन तथा सम वय गन । 
 

 

(आ) नगर िवकास सिमित तथा साना शहर शाखाः 



  

१) नगरपािलका तथा नगरो मखु थानह को भौितक योजना तथा काय मको काया वयन,  सम वय, 
अनुगमन र मू या कन स ब धी काय गन । 

२) नगर िवकास सिमित तथा साना शहरलाई दइने अनुदान, साना शहरको सं थागत िवकासका लािग 

नीित तजुमा, काया वयन तथा अनुगमन गन । 

३) नगर िवकास सिमित, नगर िवकास कोष, नगर िवकास िश ण के  र सो स ब धी सं थाको रेखदखे 
स ब धी काय गन । 

४) नगर िवकास सिमित तथा साना शहरको भौितक योजना वा षक तथा आविधक पमा तजुमा गन 
सहयोग पु  याउने स ब धी काय गन । 

५) नगरो मुख गाउँ िवकास सिमितह मा नगर िवकास सिमितको गठन तथा यस स ब धी नीित तजुमा गन 
र काया वयनको अनुगमन स ब धी काय गन । 

६) राजमाग तथा सहायक माग व रप र िवकास भईरहकेा साना शहर र वि तको अनुगमन, िनरी ण, 
सुप रवे ण गरी म ालयमा राय सुझाव पेश गन ।  

७) गाउँ नगरको अ तर स ब ध िवकिसत गरी ग रवी यूिनकरण गन तथा सहरी वातावरणमा सुधार 
याउने स ब धमा िविभ  नीितगत तथा अ य काय गन । 

 

(ई)  सहरी सडक शाखाः 

१) रणनीितक सडक वाहकेका सहरी सडक िवकास स ब धी नीित योजना तथा काय म तजुमा गन पेश 
गन। 

२) सडक मापद ड अनुसार सहरी सडक िनमाण स ब धी नीितगत कायको लािग पेश गन । 
३) नयाँ शहरह मा सहरी सडक स ब धी मापद ड तयारको लािग पेश गन । 
४) सहरी सडक सहरी खानेपानी ढल िनकास तथा फोहरमैला व थापन स ब धी मापद ड तजमुा गरी 

काया वयन स ब धी काय गन ।  
५) सहरी सडक स ब धी गु योजना िनमाण स ब धी पेश गन । 
६) सडक मापद ड अनुसार सहरी सडकको िवकास र िव तार स ब धी गु योजना िनमाण स ब धी काय 

गन । 
७) सहरी सडक स ब धी कायका लािग अ य िनकायसँग सम वय गन । 
८) सहरी सडक िवकास र िव तार स ब धमा आइपन अ य काय गन । 

 

(घ) आवास तथा भवन महाशाखा 

१) बसोबास र ब ती िवकास, अ वि थत बसोबासको व थापन, सहरी िवप  वग तथा सहरी आवास 
िवहीनको आवास व थापन तथा ामीण आवास क पनी िलिमटेड स ब धी आव यक काय गन । 

२) आवास िनमाण स ब धी गैरसरकारी े का सं थाको प्रव न तथा िवकास स ब धी काय गन । 
३) आवास स ब धी अन्तराि य वा े ीय संघ सं थासँग स पक सम वय स ब धी काय, 

४) संयु  आवास, सामुिहक आवास तथा ज गा िवकास स ब धी नीित, योजना तथा काय म तजुमा गन, 
सरोकारवाला िनकायसँग सम वय स ब धी काय गन । 

५) राि य आवास नीित तजुमा प रमाजन तथा काया वयन गन गराउने । 
६) आवास तथा भवन े को िवकास िव तार र स ब नको लािग उपयु  नीित, रणनीित तथा कायनीित 

तजूमा गन तथा ितनको काया वयन प को िनर तर सुप रवे ण र अनुगमन   गन । 



  

७) आवास तथा भवनसंग स बि धत ािविधक, आ थक, सामािजक तथा वातावरणीय िवषयह मा 
म ालयलाई परामश उपल ध गराउने । 

८) मि प रषदका सद य, संवैधािनक अ गका मुख आ दको आवास व था स ब धी काय गन । 

९) सहदरबार िवकास सिमित, अ तर्राि य स मेलन के  िवकास सिमितसगं स बि धत आव यक काय 
गन । 

१०) के ीय सिचवालयको भवन व थापन, सरकारी भवनको िनमाण, ममतस भार, रेखदखे र सुर ा 
स ब धी आव यक काय गन । 

११) भवन तथा अ य िनमाण साम ीको िविध, अनुस धान तथा िवकासस ब धी संिहता र मापद डको 
तयारी तथा काया वयन गन । 

१२) आवास तथा भवन े सगं संल  सरकारी, गैर सरकारी र िनजी सं था तथा िनकायह  बीच 
सम वयकताको भूिमका िनवाह गन । 

१३) आवास तथा भवन े संग संल  दातृसं थाह  बीच सम वय र साम ज य कायम गन गराउने स ब धमा 
योजना तथा वैदिेशक सहयोग सम वय महाशाखालाई आव यक सूचना र परामश उपल ध गराउने । 

१४) दातृसं थाह को सहयोगमा स ालन ग रने आवास तथा भवन आयोजनाह को तजूमा अ ययन, समी ा 
र वीकृत गन कायमा योजना तथा वदैिेशक सहयोग महाशाखालाई आव यक सूचना र परामश उपल ध 
गराउने, आवास तथा भवन े को वजेट काय म तयारी, काया वयन प को अनुगमन र मू या कन 

तथा गित समी ा गन योजना, अनुगमन तथा वदैिेशक सहयोग महाशाखालाइ आव यक सूचना, 
त या क तथा परामश उपल ध गराउने । 

१५) आवास तथा भवन आयोजनाह को काया वयनको िसलिसलामा मातहतका िवभाग, सं थान तथा 
सिमितह बाट िनणयको लािग म ालयमा पेश ने िवषयह मा राय तथा परामश दने । 

१६) िवपद ्जोिखम यूनीकरण स ब धी नीित तजुमा गन तथा नीित काया वयन प को अनुगमन गन, िवपद ्
व थापन स ब धी काय गन । 

१७) आवास तथा भवन स ब धी िवषयमा अ य काय गन । 
 

(अ) आवास शाखाः 

१) राि य आवास स ब धी नीित तजूमा तथा काया वयन प को अनुगमन गन । 
२) सरकारी, गरै सरकारी तथा िनजी े ह बाट स ालन ग रएका आवास स ब धी आयोजनाबाट ा  

उपलि ध, सेवा तर )प रणा मक तथा गुणा मक) तथा अ य व थापक य सूचनाह  स कलन गन, 
िव ेषण गन तथा ा  प रणाम काया वयन िनकायह लाई उपल ध गराउने । 

३) सहरी े मा आवासीय ज गा िवकास स ब धी नीित तजूमा गन, काया वयन प को अनुगमन गन । 

४) संयु  आवास, सामुिहक आवास तथा ज गा िवकास स ब धी नीित तजुमा तथा काया वयन र अनुगमन 
गन । 

५) आवास े मा नीजी े को भूिमका स ब धमा नीित तजुमा तथा सम वय गन । 
६) राि य आवास नीित स ब धमा आईपन अ य काय गन । 

 

 

(आ) भवन शाखा  



  

१) राि य भवन संिहतालाई समयानुकूल प रमाजन गरी जनसाधारणलाई सूचना बाह गरी काया वयन 
प को अनुगमन गन । 

२) सरकारी भवन एव ं िनवासह को त या क अध्यावधीक राख्  न,े रेखदखे तथा सुर ा स ब धी कायको 
अनुगमन गन । 

३) सरकारी भवनह को िनमाण तथा ममत स ब धी कायह को लािग नीित तजुमा तथा अनुगमन गन ।  
४) भवन िनमाण स ब धी नीित तजूमा तथा नीित काया वयन प को अनुगमन गन । 
५) भवन िनमाण स ब धी मापद ड स ब धी भए गरेका उपलि धको िव ेषण गन तथा त स ब धी थप 

अनुस धान तथा अ ययनलाई ो साहन गन । 
६) भवन एवं िनमाण िविध तथा िनमाण साम ीह को अनुस धान स ब धमा भए गरेका उपलि ध र 

सेवा तर स ब धमा िव ेषण गन तथा ा  प रणाम काया वयन िनकायह लाई उपल ध गराउने । 
७) सरकारी भवनको िनमाण, ममतस भार, रेखदखे र सुर ा स ब धी कायको अनुगमन गन, 

८) भवन तथा अ य िनमाण साम ीको िविध, अनुस धान तथा िवकासस ब धी संिहता र मापद डको 
तयारी तथा काया वयन गन । 

९) भवन ऐन तथा िनयमावलीको भावकारी काया वयनमा आव यक काय गन । 
 

(इ)  िवपद ् व थापन तथा वातावरण शाखाः 

१) िवपद ्जोिखम यूनीकरण स ब धी नीित तजुमा तथा नीित काया वयन प को अनुगमन गन । 
२) िवपद ् भािबत प रवारको पुनः थापना स ब धी नीित तजूमा गन तथा नीित काया वयन प को 

अनुगमन गन । 
३) स बि धत महाशाखासंग स पक र सम वय गरी दातृसं थाह को सहयोगबाट स ालन ने िवपद ्

व थापन तथा वातावरण स ब धी आयोजनाह को तजुमा, अ ययन, समी ा र वीकृत गराउने । 

४) िवपद ् व थापन तथा वातावरणलाई िवकास स ब धी कायमा सहकाय गन आव यक काय गन,  

५) िवपद ् व थापन तथा वातावरण स ब धी जनचेतना अिभवृि  स ब धी काय गन । 
६) िवपद ् व थापन तथा वातावरण संर ण स ब धमा वैदिेशक सहयोग तथा ऋण स ब धी िवषयह मा 

म ालयको नीित िनदशन अनुसार स बि धत िनकायह को स पक सम वय स ब धी काय गन गराउने । 
७) िवपद ् व थापन स ब धी कायका लािग अ य म ालयह सँग सम वय गन ।  
८) सहरी वातावरण यव थापन सम्ब धी नीित तजूमा गन तथा काया वयन अनुगमन एव ंमू या कन गन 

स ब धी काय योजना । 
९) ारि भक वातावरणीय परी ण (IEE) तथा वातावरणीय भाब मू या कन (EIA) स ब धी नीित 

तजूमा, काया वयन अनुगमन एव ंमू या कन स ब धी काय गन । 

१०) िविभ  िनकायह बाट ा  म ालयसँग स बि धत िवकास आयोजनाह को ारि भक वातावरणीय 
परी ण (IEE) वा वातावरणीय भाब मू या कन (EIA) स ब धी काय गन ।   

११) वातावरण सरसफाइ स ब धी सरकारी एव ंगैर सरकारी सं थासंग सम वय गरी आव यक काय   गन । 
 



  

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

 
           
           

 

 

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

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

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

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 – ! 

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= – @ 

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_ 

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

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

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

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

cfjf; tyf ejg dxfzfvf 
;x;lrj -k|f=_, /f=k=k|=, O{lGh= ;]jf, 
l;len ;d"x, la÷cf= pk;d"x – ! 
Gff=;'=,/f=k=cg+=k|=-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 दान गन िनकायको शाखा र िज वार अिधकारी: 
.स.ं महाशाखा पद िजमे वार अिधकारी 

१. शासन महाशाखा सह-सिचव ी जगदीश रे मी 
क. कमचारी शासन शाखा उप-सिचव ी कृ ण साद प थी 
ख. आ त रक व थापन तथा सुशासन व न शाखा  उप-सिचव ी जनक राज रे मी 
ग. आिथक शासन शाखा उप-सिचव ी ने  सुवेदी 
घ.  कानुन तथा फैसला काया वयन शाखा उप-सिचव ी बलसागर िगरी 
    
२. योजना अनगुमन तथा बदैिशक सहयोग महाशाखा सह-सिचव  >L dl0f/fd u]nfn 

क. योजना शाखा िस.िड.इ ी सुमन सािलके 
ख. अनुगमन तथा मु यांकन शाखा िस.िड.इ ी रमामयैा मा धर 
ग. बदैिशक सहयोग सम वय शाखा िस.िड.इ ी सुमन सािलके 
घ. सामािजक सम वय शाखा िस.िड.इ ी पो राज ढंुगाना 
    
३. सहरी िवकास तथा भौतक योजना महाशाखा सह-सिचव ी श भु के.सी 
क. नगर िवकास सिमित तथा साना सहर शाखा िस.िड.इ ी रमीता े  
ख. सहरी सडक शाखा िस.िड.इ ी रमीता े  
    
४. आवास तथा भवन महाशाखा सह-सिचव 8f= /d]z k|;fb l;+x 

क. आवास शाखा िस.िड.इ ी सुमन सािलके 
ख. भवन शाखा िस.िड.इ ी मेद कृ ण कमचाय 
ग. िवपद व थापन तथा वातावरण शाखा िस.िड.इ ी मेद कृ ण कमचाय 

 

६. सेवा दान गन ला  ेद तुर र अवधी: 
 केही नभएको 
 

७. िनणय गन या र अिधकार: 
शाखाबाट महाशाखामा पेश भइ कायको कृित अनुसार ीमान् सिचव य ूवा माननीय म ी यूबाट िनणय 
ने  

 

८. िनणय उपर सु  ेअिधकारी: 
उप-सिचव आ त रक व थापन तथा सुशासन व न शाखा 
 

९. स पादन गरेको कामको िववरण: 
ते ो िव  आवास तथा दगो शहरी िवकास स मेलनको लािग तयार पा रएको राि य ितवेदनमा छलफल 
गन आयोिजत राि य गो ी 



  

अ टोवर २०१६ मा न गइरहकेो ते ो िव  आवास तथा दगो सहरी िवकास स मेलन )HABITAT-III) 
को लािगतयार पा रएको राि य ितवेदनको म यौदामा छलफल गन िमित २०७३।०३।२४ गते शु बारका 
दन काठमाड मा राि य गो ी आयोजना ग रयो । सो काय ममा नेपालको शहरी िवकासको नीित तथा 

योजना, भूिम र शहरी व थापन, शहरी वातावरण र आवास तथा शहरी वातावरण र आवासलगायतका 
छवटा िवषयमा दीघकालीन िवकास तथा िनमाणका प  काययोजनासिहतको ितवेदन तुत गरी छलफल 
ग रयो । 
 

ख रद तथा आयोजना व थापन स व धी मता िवकास गो ी 
सहरी िवकास म ालयले िमित २०७३ असार १० र ११ गरी दईु दने ख रद तथा आयोजना व थापन 
स व धी मता िवकास गो ीस प  गरेको छ ।  

 
१०. सूचना अिधकारी र मखुको नाम र पद: 
िनकाय मखु: दीपे नाथ शमा, नेपाल सरकारको सिचव 

सूचना अिधकारी: सुमन सािलके, िसिनयर िडिभजन इि जिनयर 
 

११. ऐन,िनयम, िविनयम वा िनदिशकाको सचूी: 
 काठमाड  उप यका िवकास ािधकरण ऐन, २०४५  

 नगर िवकास ऐन, २०४५  

 नेपाल इि जिनय रङ प रषद ्ऐन, २०५५  

 भवन ऐन, २०५५  

 काठमाड  उप यका िवकास ािधकरण िनयमावली, २०६८  

 नगर िनमाण योजना काया वयन िनयमावली, २०३२  

 नगर िवकास कोष िनयमावली, २०५४  
 भूक पबाट पूण पमा ित भएका आवास पुन नमाण अनुदान िवतरण कायिविध २०७२  
 भूक प भािवत भवन संचालन ताव वीकृती िनदिशका २०७२  
 ब ती िवकास, सहरी योजना तथा भवन िनमाण स ब धी आधारभूत िनमाण मापद ड, २०७२ 
 भूक पबाट पूण पमा ित भएका आवास पुनःिनमाण अनुदान सहायता वाह कायिविध २०७२ 
 स वा स ब धी मापद ड, २०७२  

 िवपद ्पीिडत पुनवास स ालन कायिविध, २०७१  

 राि य आवास योजना, २०७१  

 भवन िनमाणको नमूना मापद ड, २०७१  

 लैि गक समानता तथा सामािजक समावशेीकरण मागदशन, २०७० 

 

 

 

 



  

 

१२. आ दानी, खच तथा आ थक कारोवार स ब धी अ ाविधक िववरण: 

 

  



  

 

 



  



  

१३. तो कए बमोिजमका अ य िववरण: 
नभएको 

१४. अिघ लो आ थक वषमा सावजिनक िनकायल ेकुन ैकाय म वा आयोजना सचंालन गरेको भए सो को 
िववरण: 

गत आ.व.को सूचनामा भएको 

१५. सावजिनक िनकायको बभेसाइट भए सो को िववरण: 

 www.moud.gov.np 

१६. सावजिनक िनकायल े ा  गरेको सहायता, ऋण, अनुदान एंव ािविधक सहयोग र स झौता स ब धी 

िववरण: 

िव  बैक ,एिशयाली िवकास बकै,जाइका आ द  

१७. सावजिनक िनकायल ेसचंालन गरेको काय काय म र सो को गित ितवदेन:



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 
  

         
  

   

 
  

         
  

   

 
  

         
  

   १८.सावजिनक िनकायल ेवग करण तथा सरं ण गरेको सचूनाको नामावली र य तो सूचना सरं ण गन तोक एको समयविध: 
नभएको 

१९. सावजिनक िनकायमा परेका सचूना माग स ब धी िनवदने र सो उपर सचूना दएको िववरण: 

कुनै पिन सूचना माग नभएको 
 

२०. सावजिनक िनकाएका सचूनाह  अ य  काशन भएका वा न ेभएको भए सो को िववरण: 
 www.dudbc.gov.np  , www. kvda.gov.np , www.bagmati.gov.np 
 
 

 


