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नेपाल सरकार 
 

सहरी बबकास मन्त्रालय 
 

२०७४ श्रािण देखि २०७४ आजविनसम्मको रैमाससक अद्यािधधक सूचना 
 

अद्याविधक गरीप्रकासित सचूनाको वििरणको सचूी कैफफयत 

(१)मन्त्रालयको स्िरुप र प्रकनत  

(२) मन्त्रालयको काम, कतवव्य र अधधकार  

(३) मन्त्रालयका कमवचारीहरु(सखं्या, नाम र कायववििरण) तथा सङ्गठन सरंचना  

(४)  मन्त्रालयबाट प्रदान गररने सेिा  

(५) सेिा प्रदान गने ननकायको िािा र जिम्मेिार अधधकारीीः  

(६) सेिा प्राप्त गनव लाग्ने दस्तरु र अिधधीः  

(७) ननणावय गने प्रफिया र अधधकारीीः  

(८) ननणवय गने उिुरी सनु्त्ने अधधकारीीः  

(९) क. यस अिधधमा सम्पादन गरेको कामको वििरणीः  

(९)  ि.यस अबबधको प्रगनत  

(१०)  सचूना अधधकारी र प्रमिुको नाम र पद 

ननकाय प्रमिु :दीपने्त्र नाथिमाव,नेपाल सरकारको सचज ि  

सचूना अधज कारी :समुन सासलके,  ससननयर डिसििनल ईजन्त्िनज यर 
 

(११) ऐन ननयम र  विननयम िा ननदेसिकाको सचूी  

(१२)  आम्दानी िचव तथा आधथवक कारोिार सम्बन्त्धी अद्यािधधक वििरण  

(१३) तोफकए बमोजिमका अन्त्य वििरण  

(१४)  अनिल्लो आधथवक िर्वमा सािविननक ननकायल ेकुन ैकायविम िा आयोिना सचंालन 

गरेको िए सो को वििरण 
 

(१५)सािविननक ननकाएको बिेसाइट िए सो को वििरण www.moud.gov.np  

(१६)  सािविननक ननकाएल ेप्राप्त गरेको बदैसिक सहायता ऋण, अनदुान एंि प्राविधधक 

सहयोग र सम्झौता सम्बन्त्धी वििरण  
 

(१७)  सािविननक ननकाएल ेसचंालन गरेको कायविम र सो को प्रगनत प्रनतिेदन  

(१८)  सािविननक ननकाएले िधगवकरण तथा सरंक्षण गरेको सचूनाको नामािली र त्यस्तो 
सचूना सरंक्षण गनव तोफकएको समयािधध 

 

(१९)  सािविननक ननकाएमा परेका सचूना माग सम्बन्त्धी ननिेदन र सो उपर सचूना ददएको 
वििरण 

 

(२०) (२०) सािविननक ननकाएका सचूनाहरु अन्त्यर प्रकािन िएका िा हुने िएको िए सो को 
वििरण 
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१. ननकायको स्िरुप र प्रकृनत 

यो मन्त्रालय कजन्त्रय तहको नीनत ननमावण गने ननकाय हो ।नेपाल सरकारको समतज  २०६९ /०२/०५  को 
ननरण्यअनुसार सहरी विकास मन्त्रालयको गठन िएको हो । नेपाल सरकार (म.ंप.) को समनत २०७२।०९।०९ 

को ननणवयानुसार पुनवगठन पनि यस मन्त्रालयले हाल सहरी िज कास, आिास, ििन ननमावणसम्बन्त्धी 
कायवहरु सुनज यिज त र ब्यविस्थत गने जिम्मेिारी रहेको ि ।  

 

२. मन्त्रालयको काम¸ कतवव्य र अधधकार 
नेपाल सरकार (मं.प.) को समनत २०७२।०९।०९ को ननणवयानुसार पुनवगठन िएको सहरी विकास मन्त्रालयलाई 

नेपाल सरकार (कायव वििािन) ननयमािली, २०७२ बमोजिमको िम संख्या २७ मा देहायको कायवक्षेर तोफकएको 
ि । 
नेपाल सरकार (मं.प.) को समनत २०७२।०९।०९ को ननणवयानुसार पुनवगठन िएको सहरी विकास मन्त्रालयलाई 

नेपाल सरकार (कायव वििािन) ननयमािली, २०७२ बमोजिमको िम संख्या २७ मा देहायको कायवक्षेर तोफकएको 
ि । 
१. सहरी विकास र सहरी पूिावधारको विकास सम्बन्त्धी नीनत, योिना तथा कायविमको तिुवमा, कायावन्त्ियन, 

अनुगमन, ननयमन र मूल्याङ्कन; 

२. नगरपासलका तथा नगरोन्त्मुि स्थानहरूको िौनतक योिना तथा कायविमको कायावन्त्ियन, समन्त्िय, 

अनुगमन र मूल्याङ्कन; 

३. सरकारी ििनको ननमावण,ममवत सम्िार¸रेिदेि र सुरक्षा; 
४. ििनतथा अन्त्य ननमावण सामग्रीको प्रविधध, अनुसन्त्धान तथा विकास सम्बन्त्धी संदहता र मापदण्िको 

तयारी तथा कायावन्त्ियन; 

५. सहरीकरण,  सह रीिू-उपयोगर सहरी विकास सम्बन्त्धी नीनत, योिना तथा कायविमको तिुवमा र 
कायावन्त्ियन; 

६. बसोिास र बस्ती विकास; 

७. अव्यिजस्थत बसोबासको व्यिस्थापन, सहरी विपन्त्न िगव तथा सहरी आिास विहीनको आिास 

व्यिस्थापन; 

८. केन्त्रीय सधचिालयकोििन व्यिस्थापन; 

९. मजन्त्रपररर्द्का सदस्य, संिैधाननक अङ्गका प्रमुि आददको आिास व्यिस्था; 
१०. नगर विकास ससमनत र आिास तथा सहरी विकाससम्बन्त्धी संस्थाको रेिदेि; 

११. आिास ननमावण सम्बन्त्धी गैरसरकारी क्षेरका संस्थाको प्रिद्वधन तथा विकास; 

१२. आिास तथा सहरी विकास सम्बन्त्धी अन्त्तरावजरिय िा क्षेरीय सङ्ि संस्थासँग सम्पकव  र सहयोग; 

१३. रणन ीनतक सिक बाहेकका सहरी सिक; 

१४. विसिरट सहरीसंरचनाको डििाइन र ननमावण; 

१५. काठमािौं उपत्यका विकास प्राधधकरण; 
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१६. नगर विकास प्रसिक्षणकेन्त्र; 

१७. ससहंदरबार विकास ससमनत; 

१८. अन्त्तरावजरिय सम्मेलन केन्त्र विकास ससमनत; 

१९. अधधकार सम्पन्त्न िाग्मती सभ्यता एकीकृत ससमनत; 

२०. ग्रामीण आिास कम्पनी सलसमटेि; 

२१. नेपाल इजन्त्िननयररङ सेिा, सससिल इजन्त्िननयररङ समूहको बबजल्िङ्ग एण्ि आफकव टेक्ट उपसमूहको 
सञ्चालन : 

३. ननकायमा रहने कमवचारी संख्या र कायव वििरण: 

;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+= Kofg g+= 

dfggLo dGqL 

      df= >L lbn gfy lu/L $@)))#$     

df=dGqLsf] lglh 

;lrjfno 

pk;lrj 
      $@)))#%     

zfvf clws[t     /fh]z ;'jfn $@)))#$     

gfoa ;'Aaf 
            

sDKo'6/ ck/]6/ 
ljljw   >L g]xf ;fx   (*$%^*!%&^   

xn'sf ;jf/L 

rfns             

sfof{no 

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

sfof{no 

;xof]uL     >L b'uf{ a:g]t -s/f/_       

df=/fHodGqL 

  

    df=>L s'GtL s'df/L zfxL $@!!&(@     

zfvf clws[t g]kfn 

k|zf;g 

;fdfGo 

k|zf;g w|'|'j k|;fb ;fksf]6f       

gfoa ;'Aaf g]kfn 

k|zf;g 

;fdfGo 

k|zf;g   $@!!&(@     

sfof{no 

;xof]uL     OlGb/f a:g]t vqL       

;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 /fh]Gb| s'df/ kf}8]n  $@!!%^) (*%!!#@%!)   

sDKo'6/ ck/]6/ ljljw   

>L /fh]Gb| dxh{g  

-s/f/_   (*$!^)&^*%   
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vl/bf/ 

g]kfn 

k|zf;g 

;fdfGo 

k|zf;g >L ljlgtf 1jfnL   (*$(&##*(^ !)@#)@$#% 

xn'sf ;jf/L 

rfns 
    

>L dgf]h s'df/ /fO{  

-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 

    

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 ;/f]h >]i7 -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 >L x/L k|;fb zdf{       

zfvf clws[t g]kfn 

k|zf;g 

;fdfGo 

k|zf;g    $@!!*!^     

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 s[i0f k|;fb kf}8]n   (*%!!&@%!%   

  

  

;fdfGo 

k|zf;g >L dlg s'df/ tfdfË    (*%!!%&!%@   

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-s/f/_   (*^@(^$((& !)&!@&(!& 

xn'sf ;jf/L 

rfns             
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sfof{no 

;xof]uL 
    >L uLtf a/fn -s/f/_       

cfly{s k|zf;g zfvf 

pk;lrj 
n]vf    >L sdn ;fksf]6f  $@!!*%&     

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 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 an;fu/ lu/L $@!!*&* (*%!!##^&&   

sfg"g clws[t 
Gofo sfg"g >L lbnLk s''df/ k|wfg       

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 g/]z zfx  

-s/f/_       

of]hgf cg'udg tyf 

j}b]lzs ;xof]u ;dGjo 

dxfzfvf 

;x;lrj g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

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

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/_   (*$!^*))@) !)&%&@@$$ 

of]hgf zfvf 

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 Zofd rGb| a'9fyf]sL                       

zfvf clws[t g]kfn 

k|zf;g 

;fdfGo 

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

sDKo'6/ ck/]6/ 

    >L lbIFff kf08]o    (*$**%)#$*   

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             
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;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 dlGb/f kf]v|]n sfˆn]  $@))#(* (*)*)!*#&( !)@)*&&(@ 

gfoa ;'Aaf g]kfn 

k|zf;g 

;fdfGo 

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

sfof{no 

;xof]uL 
    s]zj sfsL{ 

 

    

;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 
    k|bLk kf]v]|n   (*$((*!!%(   

ef}lts of]hgf tyf 

zx/L k"jf{wf/ zfvf 

l;=l8=O{ 
            

O{lGhlgo/ 
            

6f=v= 
            

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 >L /fh]z ;'jfn       

O{lGhlgo/ g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

lj=P=cf= >L k|lj0f >]i7   (*$#!&*$$) !)&!%!!@$ 

sfof{no 

;xof]uL 
    >L /Ltf rf}nfufO{       

  

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= >L 4f/Lsf >]i7   (*%!)%*^(( !)!)$!$)# 

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

sfof{no 

;xof]uL     >L cldt hDd/s§]n       

cfjf; zfvf 

l;=l8=O{ g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

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

O{lGhlgo/ g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

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

  g]kfn 

k|zf;g 

;fdfGo 

k|zf;g         

xn'sf ;jf/L 

rfns     >L 8Da/ axfb'/ lji6     !)@#^#&%! 
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ejg zfvf 

  g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

lj=P=cf=         

O{lGhlgo/ g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

lj=P=cf= >L ;'lzn a:tfsf]6L     !)@@#^^^* 

ljkb\ Joj:yfkg tyf 

jftfj/0f zfvf 

l;=l8=O{ g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

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

  g]kfn 

O{lGhlgol/Ë 

 l;len÷ 

lj=P=cf=         

O{lGhlgo/ g]kfn 

k|zf;g 

;fdfGo 

k|zf;g         

gfoa ;'Aaf 
            

zfvf tf]Sg afFsL 

  g]kfn 

k|zf;g 

;fdfGo 

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

gfoa ;'Aaf 

g]kfn 

k|zf;g 

;fdfGo 

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

xn'sf ;jf/L 

rfns 
    

>L k|bLk s'df/ lu/L  

-s/f/_   (*$(#$#(@# !)&@*$##$ 

  

            

l; 

g+= 
kbsf] gfd >]0fL ;]jf ;d"x pk ;d"x b/jGbL s}lkmot 
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dGqfnosf] 

b/jGbL

! ;lrj ljlzi6 OlGhlgol/Ë   !  

@ ;x ;lrj /f=k|=k|= k|zf;g   !  

# ;x ;lrj -k|f=_ /f=k|=k|= OlGhlgol/Ë l;len 
lj= P08 

cf/ 
#  

$ pk ;lrj, /f=k|=l4= k|zf;g ;f=k|= – $  

% pk ;lrj /f=k|=l4= k|zf;g n]vf – !  

^ pk ;lrj, /f=k|=lå= Gofo sfg"g  !  

& l;=l8=O{ /f=k|=l4= OlGhlgol/Ë l;len 
lj= P08 

cf/ 
*  

* a= ;dfhzf:qL /f=k|=l4= k|zf;g ljljw  !  

( zfvf clws[t, /f=k=t[= k|zf;g ;f=k|=  !)  

!) n]vf clws[t /f=k=t[= k|zf;g n]vf  !  

!! zfvf clws[t /f=k=t[= Gofo sfg"g  !  

!@ OlGhlgo/ /f=k=t[= OlGhlgol/Ë l;len 
lj= P08 

cf/ 
!)  

!# gfoa ;'Jjf /f=k=cg+=k|= k|zf;g ;f=k|=  !^  

!$ n]vfkfn /f=k=cg+=k|= k|zf;g n]vf  !  

!% sDKo"6/ ck/]6 /f=k=cg+= k| ljljw ljljw  ^  

!^ k':tsfno ;xfos /f=k=cg+= k| lzIff   !  

!& vl/bf/ /f=k=cg+=l4= k|zf;g ;f=k|=  !  

!* 6fOlki6     !  

!( x=;=rf= >]0fL ljlxg k|fljlws   @  

@) 

sfof{no ;xof]uL  

-dfnL,rf}lsbf/ 

;d]t_ 

>]0fL ljlxg k|zf;g ;f=k|=  @  

 hDdf &@  

s=c=& x=;=rf=* / sf=; !% kb s/f/ ;]jf   
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४. ननकायबाट प्रदान गररन ेसेिा: 
मन्त्रालयबाट सबसावधारण सलक्षत प्रत्यक्ष सेिा सचंालन नहने,परोक्ष कायहवरू नेपाल सरकार कायविविािन 

ननयमािली बमोजिम यस मन्त्रालयको कायक्षेरमा परेका बबर्य र सजम्बन्त्धत महािािा तथा िािाहरूको 
काम कतव्यवमा उल्लेखित कायहवरू पदिवन। 

 

महािािागत कायववििरण: 

क) प्रिासन महािािा: 
१) मन्त्रालय तथा अन्त्तगवतका सबै ननकायहरुमा काम सुचारु रुपले संचालन गनव संगठनात्मक स्िरुप 

तथा कायव प्रफिया सम्बन्त्धी अध्ययन विवलेर्ण गरी नीनतगतरुपमा राय पेि गरी स्िीकृत िई आए 

बमोजिमको व्यिस्था गने। 
२) मन्त्रालय तथा अन्त्तगवतका कायावलयहरुमा आिवयक िनिजक्तको व्यिस्था¸दरिन्त्दी सिृना ,

ररक्त पद पूती सम्बन्त्ध ीकायव गने। 
३) मन्त्रालयको प्रचसलत ऐन ननयम नीनत अध्ययन गरी संिोधन पररमािवन गनुव पने िएमा राय साथ 

पेि गने। 
४) मन्त्रालय र अन्त्तगवतका ननकायहरुमा कायवरत कमवचारीहरुका सम्िन्त्धमा पेि िएका फाइलहरुमा 

राय सदहत सधचि समक्ष पेि गने र ननणवयानुसार कायवहरु सम्पादन गने गर ाउने। 
५) मन्त्रालयको लाधग बिेट माग गने, स्िीकृनत¸ रकमान्त्तर¸ श्रोतान्त्तर¸ थप ििेट माग¸ अजख्तयारी 

प्रदान¸ केजन्त्रय तथा कायव संचालनस्तरको लेिा संचालन र लेिा परीक्षणको व्यिस्था गनव 
लगाउने। 

६) विसिन्त्न मन्त्रालय कायवलय तथा वििाग हरुबाट माधगएको परामिवमा राय ददने िा आिवयकता 
अनुसार राय सदहत पेि गरी ननणवयानुसार िानकारी ददने व्यिस्था समलाउने। 

७) मन्त्रालयलाई आिवयक बिेट¸ िौनतक सामाग्री र िनिजक्तको ननयसमत आपूनतवको व्यिस्था 
समलाउने। 

८) महािािा बीच समन्त्िय कायम गन े र िािा महािािाबाट िइरहेक ा कामहरुको समन्त्िय र 
सुपरीिेक्षण गने /गराउने।  

९) अधधनस्थ कायवको प्रगती वििरण तयार गराई आिवयक ननदेिन ददने र सधचि समक्ष राय सदहत 

पेि गने। 
१०) स्िदेिी तथा बबदेिी तासलम¸ िारबनृत वितरण आदीका सम्बन्त्धमा पेि िएका विर्यहरुमा 

प्रचसलत ऐन ननयम  ,नीत िएको कायम र पररपर बमोजिम गने गराउने। 

११) बेरुिु फर्छवयौट सम्बन्त्धमा रेिदेि गरी आिवयक ननदेिन ददने। 
१२) स्िीकृत िए बमोजिम रकमान्त्तर िचवको स्िीकृती  ,पट्टा ठेक्का ¸ सदर¸ बदर तथा सललाम बबफि र 

समनाह सम्बन्त्धी कायवहरु गने । 
१३) मन्त्रालयको जिन्त्सी व्यिस्थापन सम्बन्त्धी कायव गने । 
१४) स्टोर ननरीक्षण गराउने र प्राप्त प्रनतिेदन अनुरुप आिवयक कारिाही गराउने। 
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१५) आफ्नो महािािा अन्त्तगवतका विर्यमा मजन्त्रपररर्द् मा पेि हुन ेप्रस्तािको मस्यौदा तयार गरी पिे 

गन े। 
१६) िौनतक सामाग्री  ,ििन ,संरक्षण आदीको साधन सिारी ,संिार ममवत , रेिदेि विर्यमा आदी

ननयन्त्रण र समन्त्िय गने । 

१७) अधधनस्थ कमवचारीको काममा मागवदिवक िुसमका ननिावह गरी कमवचाररहरुको सुपरीिेक्षण र 
आिवयकता अनुसार ननदेिन र ननयन्त्रण समेत गने । 

(अ) कमवचारी प्रिासन िािा: 

१) मन्त्रालय िा अनत्गवतका कायवलयहरुको आिवयक िनिजक्तको संख्या ननधावरण गरी नपुग िएमा 
प्रकृया पूरा गरी ननणवय बमोजिम सम्बजन्त्धत ननकायहरुमा सहमनतको लाधग लेखि पठाउने। 

२) नेपाल सरकारको ननणवय बमोजिम स्िीकृत दरबन्त्दीहरु ननिामती फकताििानामा दताव गराउने। 
३) मन्त्रालय र अन्त्तगवतका कायावलयहरुमा ररक्त रहेक ा पद पूनत वको लाधग सम्बजन्त्धत ननकायमा 

माग गने र पद पूनत वको लाधगननयमानुसार िनौट िई आएका कमवचारीहरुलाई ननयुजक्त  , तथा बढुिा
चलाई कारिाही गनव पदस्थापन ननणवयानुसार कारिाही गने। 

४) मन्त्रालय अन्त्तगवतका स्थायी¸ अस्थायी¸ करार¸ ज्यालादारी कमवचारीहरुको ननयुजक्त  ,सरुिा ,बढुिा ,

तासलम ,पुरस्कार , आधधकाररक बबर्यहरुमा िएका पेि सम्बन्त्धी प्रिासन कमवचारी िा राजिनामा
गने कायव बमोजिमको ननणवय गरी पेि सदहत राय/गराउने।  

५) वििागीय कारिाही सम्बन्त्धी कारिाही िुरु गने र ननणवयानुसार कारिाही गने िा सम्िजन्त्धत 

ननकायमा लेिी पठाउने। 
६) मन्त्रालय िा अन्त्तगवतका पदाधधकारूहरुलाई ननसमत्त  , गरी कारिाही सम्बन्त्धी कािमुका कायम

पठाउने। लेिी ननकायमा सम्िजन्त्धत ननणवयानुसार  

७) मन्त्रालयको रािपराङ् फकत तथा रािपर अनङ् फकत समपूणव कमवचारीहरुको वििरण तथा दरिन्त्दी 
असिलेि अद्यािधधक राख् ने। 

८) मन्त्रालयका कमवचारी सरुिा िइ अन्त्यर कायावलयमा गएमा व्यजक्तगत फाईल सम्िजन्त्धत 

कायव ालयमा पठाउने व्यिस्था गने। 
९) मन्त्रालय िा अन्त्तगवत कायावलयका कमवचारीहरुको हाजिरी  ,गयल न  असिलेि रेकिवको विदा

राि ् अद्यािधधक न लगाउने। 
१०) बबदेिी िारिनृत र अध्ययन भ्रमणका लाधग उमेदिार मनोनयनको लाधग ननणवयाथव पेि गने। 
११) बबदेिमा अध्ययन िा तासलममा िाने  ,नेराख्  दरुुस्त वििरणहरु व्यजक्तहरुको फकव ने , नराख् 

लगाउने। 
१२) सम्िद्धता तथा ननधावरण सम्बन्त्धी कायव गने । 
१३) मन्त्रालयले सम्पन्त्न गनुव पन ेिढुिा ससमनतको सधचिालय सम्बन्त्धी कायव गने । 
१४) कमवचारीहरुको पुरस्कार र दण्ि समबन्त्धी कायव गने /गराउने।  

१५) प्रिासननक िेरुिु व्यिस्थापन सम्बन्त्धी कायव गने । 
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(आ) आन्त्तररक व्यिस्थापन तथा सुिासन प्रिद्वधन िािा: 

१) कमवचारीहरुको आन्त्तररक िटन पटन र आन्त्तररक व्यिस्थापन सम्बन्त्धी कायवहरु गने। 
२) मन्त्रालयको लाधग आिवयक पररिहन एि ंसंचार संयन्त्रको व्यिस्थापन गने। 
३) मन्त्रालयको लाधग आिरयक सिारी  साधन जिन्त्सी तथा औिार मेसिनरी सामान, िररद िण्िारण ,

आपुती¸ममवत  ,सम्िार ,गने। व्यिस्था बबफिको सललाम तथा ननरीक्षण जिन्त्सी  

४) मन्त्रालयको सुरक्षा तथा सरसफाइको प्रिन्त्ध गने। 
५) कमवचारी बैठक आयोिना गने र सोको ननणवय कायावन्त्ियन गने /गराउने।  

६) भ्ररटाचार, उिुरी र गुनासो व्यिस्थापन सम्बन्त्धी कायवहरू गने। 
७) मन्त्रालय र अन्त्तरगत ननकायमा कायवरत कमवचारी र रारि सेिकको सम्पती वििरण सम्बन्त्धी 

कायव गने। 
८) मन्त्रालयक ा सबै कमवचारीहरुक ो र मन्त्रालय अन्त्तगवतका रा .प. संपादन कायव अधधकृतहरुको

गने। कायव सम्बन्त्धी मूल्यांकन  

९) मन्त्रालय र अन्त्तगवतबाट सम्पादन गने कायवहरुका सम्बन्त्धमा आइपने विसिन्त् न गुनासाहरुको 
िानविन गरी गराई व्यिस्थापन गने । 

१०) मन्त्रालय िा अनत्गवतका कायव ालयहरुको सम्बन्त्धमा प्राप्त विसिन्त्न उिुरीहरुका सम्बन्त्धमा 
िानविन एिं कारिाही गनव आिवयक कायव गने र सम्बजन्त्धत ननकायहरुमा लेिी पठाउने । 

११) मन्त्रालय िा अनत्गवतकाननकायहरुमा िुसासन तथा पारदसिवला कायम गनव नेपाल सरकारको 
नीनत ऐन कानूनको पररपालनना िए निएको सम्बन्त्धमा राय सुझाि पेि गने ।  

१२) नेपाल सरकारले अिलम्बन गरेको भ्ररटाचार विरुद्धको रणनननतक कायवयोिना अनुसार मन्त्रालय 

र अन्त्तगवतबाट हुनु पने कायवहरु सम्पादन िए निएको अनुगमन गने र सम्बजन्त्धत ननकायमा 
प्रगनत वििरण पठाउने । 

१३) अजख्तयार दरुुपयोग अनुसन्त्धान आयोगको सहायक फोकल पसवन िई कायव गने । 
१४) मन्त्रालय र अन्त्तगवतका विसिन्त्न गुनासाहरुको सम्बन्त्धमा नोिल अधधकृत िई कायव गने । 
१५) मन्त्रालयको तफव बाट सूचना अधधकृत िई कायव गने। 
१६) प्रचसलत ऐन कानूनले तोके बमोजिम मन्त्रालयले सम्पादन गनुवपने उिुरी व्यिस्थापन¸ सुिासन 

गुनासो व्यिस्थापन सम्बन्त्धमा अन्त्य कायव गने । 
 

(इ) आधथवक प्रिासन िािा: 

१) मन्त्रालय र अन्त्तगवत ननकायको साधारण तफव को  िावर्वक बिेट तयार गरी पेि गने। 
२) मन्त्रालय अन्त्तगवतका विकास आयोिना तथा कायविम तिुवमा गने कायवमा योिना ,अनुगमन तथा 

िैदेसिक सहयोग महािािालाई सहयोग पुयावउन । 
३) अजख्तयारी बाँिफाँि सम्बन्त्धमा पेि गने। 
४) स्िीकृत बबननयोिन बमोजिम बिेट िचवका लाधग पेि गने। 
५) धरौटी रािव ि सम्बन्त्धी वििरण अद्यािधधक राख् ने। 
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६) केन्त्र ीय लेिा तयार गने। 
७) लेिा परीक्षण गराउने। 
८) मातहत ननकायको आधथवक प्रिासन सम्बन्त्धी कायवको अनुगमन गने। 
९) बेरुिुको असिलेि राख् ने र बेरुिु फर्छवयौट सम्बन्त्धी कायव गने। 

१०) आधथवक प्रिासन िािासंग सम्बन्त्धी कायवको प्रगनत वििरण तयार गने। 

(ई) कानून तथा फैसला कायावन्त्यिन िािा: 

१) ऐन  ,ननयम ,आदेि गठन ,गने मस्यौदा बबननयमको , कायवको आिवयक गने पररमािवन मस्यौदा
बढाउने। अनि लाधग  

२) विसिन्त्न विर्यमा मन्त्रालय र अन्त्तगवतका बबिाग  , परामिव राय कानुनी आिवयक कायावलयलाई
ददने। 

३) मन्त्रालयको तफव बाट सलखित ििाफको मस्यौदा एिं प्रनतउत्तर तयार गने। 
४) कानुनी प्रनतरक्षाको कारिाही गने। 
५) मन्त्रालयको तफव बाट गररने बाताव  ,हुने सहिागी आदीमा संझौता ,गने तयार बुँदा बातावका ,

मस्यौदा संझौताको पररमािवन गने। 
६) मन्त्रालयको तफव बाट नेपाल रािपरमा प्रकािन गररने सूचनाहरुको मस्यौदा तयार गरी पररमािवन 

सदहत सम्पादनका लाधग सम्बजन्त्धत मन्त्रालयमा पठाउने। 
७) सम्पाददत सूचनाहरु ननणवयानुसार प्रकािनका लाधग मुरण वििागमा पठाउने। 
८) मन्त्रालयसँग सम्बजन्त्धत मानि अधधकार सम्बन्त्धी विर्यमा आिवयक कायव गने । 
९) मन्त्रालय र मातहतका ननकाय पक्ष विपक्ष हुन ेिा िएको मुद्दामा सम्बजन्त्धत अड्िा अदालतमा 

ददइने उिूरी िा प्रनतिाद िा सलखित ििाफ िा पुनरािेदनको सलित तयार गने, पेि गन े र 
महान्त्याधधिक्ताको कायावलय माफव त सम्बजन्त्धत अदालतमा पठाउने । 

१०) अदालतबाट िएका फैसला तथा ननदेिनात्मक आदेिको कायावन्त्ियन गन े। 
 

 

(उ) माननीय मन्त्रीको ननजि सधचिालय 

1. वििागीय मन्त्रीको¸ प्रधानमन्त्री लगायतका अन्त्य मन्त्रीसँग सञ् चार सम्पकव  र समन्त्िय कायम गने 
/ गराउने। 

2. माननीय मन्त्रीसँगको समन्त्िय र ननदेिनमा रही िुिकामना¸ मन्त्तव्य¸ िक्तव्य आदद मस्यौदा 
गन े। 

3. माननीय मन्त्रीको दैननक कायव सूची तयार गने। 
4. माननीय मन्त्री समक्ष सधचिबाट ननणवय तथा ननदेिनको लाधग पेि हुन आएका दटप्पणी फाइल 

तथा अन्त्य महत्िपूणव कागिातहरु मन्त्री समक्ष पेि गरी ननणवयानुसार असिलेि गरी 
कायावन्त्ियनको लाधग फफताव पठाउने व्यिस्था गने। 
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5. माननीय मन्त्रीलाई िेट गनव आउन ेआगन्त्तुकलाई मन्त्रीसँग समय समलाउने र िेट गराउने। 
6. माननीय मन्त्रीलाई आिवयक विर्यमा राय परामिव तथा सुझाि पेि गने । 
7. माननीय मन्त्रीको भ्रमण सम्बन्त्धी कायविम तथा सुरक्षा प्रिन्त्ध समलाउन आिवयक व्यिस्था र 

समन्त्िय गने। 
8. अधधनस्थ कमवचारीहरुको सुपररिेक्षक िई कायव गने । 

 

(ऋ)माननीय राज्यमन्त्रीको ननजि सधचिालय 

1. माननीय राज्यमन्त्रीको¸ प्रधानमन्त्री लगायतका अन्त्य मन्त्रीसँग सञ् चार सम्पकव  र समन्त्िय 

कायम गने / गराउने। 
2. माननीय राज्यमन्त्रीसँगको समन्त्िय र ननदेिनमा रही िुिकामना¸ मन्त्तव्य¸ िक्तव्य आदद 

मस्यौदा गने । 
3. माननीय राज्यमन्त्रीको दैननक कायव सूची तयार गने। 
4. माननीय राज्यमन्त्री समक्ष सधचिबाट ननणवय तथा ननदेिनको लाधग पेि हुन आएका दटप्पणी 

फाइल तथा अन्त्य महत्िपूणव कागिातहरु राज्यमन्त्री समक्ष पेि गरी ननणवयानुसार असिलेि गरी 
कायावन्त्ियनको लाधग फफताव पठाउने व्यिस्था गने। 

5. माननीय राज्यमन्त्रीलाई िेट गनव आउने आगन्त्तुकलाई राज्यमन्त्रीसँग समय समलाउने र िेट 

गराउने। 
6. माननीय राज्यमन्त्रीलाई आिवयक विर्यमा राय परामिव तथा सुझाि पेि गने । 
7. माननीय राज्यमन्त्रीको भ्रमण सम्बन्त्धी कायविम तथा सुरक्षा प्रिन्त्ध समलाउन आिवयक व्यिस्था 

र समन्त्िय गने। 
8. अधधनस्थ कमवचारीहरुको सुपररिेक्षक िई कायव गने । 

 

 

(ए) सधचिको ननिी सधचिालय 

1. वििागीय मन्त्री¸ प्रधानमन्त्री लगायतका अन्त्य मन्त्री¸ अन्त्य संिैधाननक ननकायका प्रमुि¸ मुख्य 

सधचि तथा अन्त्य मन्त्रालय ननकायका सधचिसँग सञ् चार सम्पकव  र समन्त्िय कायम गने गराउने । 
2. सधचिको दैननक कायव सूची तयार गरी राख् ने । 
3. मन्त्री समक्ष सधचिबाट ननणवय तथा ननदेिनको लाधग पेि हुने दटप्पणी फाइल तथा अन्त्य 

महत्िपूणव कागिातहरु मन्त्रीको ननिी सधचिालयमा पेि गरी ननणवयानसुार असिलेि गरी 
कायावन्त्ियनको लाधग सम्बजन्त्धत िािामा फफताव पठाउने। 

4. सधचिलाई िेट गनव आउने आगन्त्तुकलाई सधचिसँग समय समलाई िेट गराउने । 
5. सधचिलाई दैननक कायव सूचीको िारेमा राय¸ सुझाि तयार गरी पेि गने। 
6. सधचिको भ्रमण सम्बन्त्धी कायविम तथा अन्त्य आिवयक व्यिस्था र समन्त्ियको गने। 
7. अधधनस्थ कमवचारीहरुको सुपररिेक्षक िई कायव गने । 
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 (ि)योिना, अनुगमन तथा िैदेसिक सहयोग समन्त्िय महािािा 
 

१) मन्त्रालय र अन्त्तगवतका विसिन्त्न विकास आयोिनाहरुको तिुवमा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गने र 
तत् सम्बन्त्धमा अन्त्तगवतका ननकायहरु बीच समन्त्िय गने, गराउने।   

२) ननयसमत रुपमा मन्त्रालय र अन्त्तगवतका ननकायहरुबाट संचासलत विकास आयोिनाहरुको समीक्षा 
बैठकको आयोिना गने गराउने।   

३) सम्बजन्त्धत महािािाको परामिव समेत सलई मन्त्रालय र अन्त्तगवतका ननकायमा कायवरत 

कमवचारीहरुको दक्षता असिबवृि गने िालका कायविमहरुको योिना तिुवमा गने गराउने।   
४) दातसृंस्थाहरुको सहयोगबाट संचालन गररने आयोिनाहरुको तिुवमा कायवमा िैदेसिक सहयोग 

सम्बन्त्धी कायव गने।   
 

५) िैदेसिक सहयोग सम्बन्त्धी नीनतगत अध्ययन, अनुसन्त्धान¸ विि ् लेर्ण¸ पररचालन, समन्त्िय र 
व्यिस्थापन सम्बन्त्धी कायव गने,   

६) मन्त्रालय अन्त्तवगवतका विसिन्त्न विकास आयोिना, पररयोिना तथा ननकायहरुको िावर्वक योिना, 
कायविम, ििेट सससलङ, ििेट तिुवमा एि ंस्िीकृनत सम्बन्त्धी कायव गने । 

७) मन्त्रालय अन्त्तवगवतका िैदेसिक सहयोगमा संचासलत विकास आयोिनाहरुको अनुगमन, मूल्यांकन 

तथा प्रगनत समीक्षा गन े। 
८) लैधगकं सामाजिक समािेसिकरण तथा गैरसरकारी संस्था सम्बन्त्धी नीनत तिुवमा र कायावन्त्ियन 

पक्षको अनुगमन गने । 
 

 

(अ) योिनािािा 
 

१) सम्बजन्त्धत महािािाहरुसँग परामिव सलई अन्त्तगवतका आयोिना/कायविम संचालन सम्बन्त्धी 
नीनत ननधावरण गनव पेि गन े।  

२) सम्बजन्त्धत महािािाहरुको समेत सहयोग सलई मन्त्रालय, अन्त्तगवतका वििाग, संस्थानहरुबाट 

संचालन गररने कायविमहरुको लाधग सम्बजन्त्धत वििाग, संस्थानहरुबाट वििरण सलई कायविम 

तिुवमा तथा बिेट प्रक्षेपण गने।   
३)  अथव मन्त्रालय र राविय योिना आयोगसँग सम्पकव  रािी आयोिनाहरु स्िीकृत गने गराउने 

सम्बन्त्धी कायव गने ।   
४)  राविय योिना आयोगबाट स्िीकृत आयािेनाहरुको विननयोजित बिेटको आधारमा जिल्ला तथा 

केन्त्रीय आयोिनाहरुको बावर्वक कायविम स्िीकृत गने गराउने र सम्बजन्त्धत महािािाहरुलाई 

िानकारी गराउने।   
५)  विननयोजित बिेट अनुसार स्िीकृत िएक ा कायविम संिोधन सम्बन्त्धमा सम्बजन्त्धत 

महािािाको राय सलई संिोधन सम्बन्त्धी कायव गने । 
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६) मन्त्रालय अन्त्तगवत संचासलत विसिन्त्न विकास कायविम बीच समन्त्िय रािी कायविमहरु दोहोरोपन 

हुन नददई उपलब्ध साधनको समुधचत उपयोगमा सिाउ पुर याउने।   
७)  मन्त्रालय अन्त्तगवत संचालन हुने कायविम तथा आयोिनाहरुको लाधग आिवयक िनिडि प्रक्षेपण 

एि ंनतनको दक्षता असिबवृि गने सम्बन्त्धी कायवहरु गनव प्रिासन महािािालाई सहयोग गने।   
 

८) मन्त्रालय अन्त्तवगवतका विसिन्त्न विकास आयोिना, पररयोिना तथा ननकायहरुको िावर्वक योिना, 
कायविम, ििेट सससलङ, ििेट तिुवमा एि ंस्िीकृत गराउने सम्बन्त्ध ी कायव गने । 

९) िावर्वक योिना, कायविम तथा ििेट स्िीकृत सम्बन्त्धमा विसिन्त्न ननकायहरुसँग समन्त्िय गने ।  
१०) मन्त्रालय अन्त्तवगवतका विकास आयोिनाहरु सञ्चालन गन ेसम्बन्त्धमा ननणवयानुसार ननदेिन ददन े

सम्बन्त्धी कायव गने । 
 

(आ) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन िािा  
१) मन्त्रालयका सम्बजन्त्धत महािािाहरुको समेत सहयोग सलई मन्त्रालय र अन्त्तगवतका 

आयोिनाहरुको प्रगनत प्रनतिेदन तयार गरी अद्यािधधक राख् न ेर आिधधक रुपमा समीक्षा गने।   
२) मन्त्रालय र अन्त्तगवत संचासलत आयोिनाको कायावन्त्ियन सम्बन्त्धी ननयसमत अनुगमन एि ं

मूल्याङ्कन गने र कायावन्त्ियन पक्षमा देिा परेका समस्याहरुको समाधनाथव मन्त्रालय स्तरीय 

विकास समस्या समाधान ससमनतको िैठकमा पेि गने र सम्बजन्त्धत महािािाहरुलाई िानकारी 
गराउने।   

३) सम्बजन्त्धत महािािाहरुको समेत सहयोग सलई मन्त्रालय अन्त्तगवतका आयोिनाहरुको ननयसमत 

रुपमा अनुगमन गरी आयोिनाहरुको यथाथव जस्थनतको िानकारी मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने।   
४) सम्बजन्त्धत महािािाहरुको समेत सहयोग सलई मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान 

ससमनतको िैठकको आयोिना गने र आयोिनाहरुको प्रगनत सम्बन्त्धमा मूल्याङ्कन पेि गने।   
५) राविय विकास समस्या समाधान ससमनत र राविय योिना आयोगको केन्त्रीय अनुगमन तथा 

मूल्याङ्कन महािािाबाट कारिाही गनुवपन ेमन्त्रालय सम्बन्त्धी विर्यमा आिवयक कायव गने।   
६) राविय योिना आयोगको केन्त्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महािािाबाट समय समयमा 

ननधावर ीत गररने अन्त्य कायव सम्पादन गने।   
७) सम्बजन्त्धत महािािाहरु अन्त्तगवतका ननकायहरुबाट प्रत्येक िर्व िए गरेका मूख्य मूख्य कायवहरुको 

प्रगनत वििरण पुजस्तका तयार गरी आधथवक िर्व समाप्ती पनि प्रकािन गने।  
८) विकास आयोिनाहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका सूचकहरु त्यार गरी सोको आधारमा 

आयोिनाहरुको ननयसमत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्त्धी कायव गने । 
९) मन्त्रालय र अन्त्तगतवबाट संचासलत विसिन्त्न विकास आयोिनाहरुको आिधधक समीक्षा सम्बन्त्धी 

कायव गने   
१०) आयोिनाहरुको प्रिाि मूल्याङ्कन गने गराउन े । 

 

 

(इ)  िैदेसिक सहयोग समन्त्िय िािा 
१) मन्त्रालय र अन्त्तगवत स्िदेसि तथा विदेसि लगानी प्रबद्वधन सम्बन्त्धी कायव गने । 
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२) मन्त्रालय र अन्त्तवगवत िैदेसिक सहयोग नीनत सम्बन्त्धी कायव गने ।  
३) िैदेसिक सहयोगबाट संचालन हुन ेआयोिनाहरुका सम्बन्त्धमा िएका सम्झौतापर तथा असिलेि 

अद्यािधधक गरी राख् ने । 
४) िैदेसिक सहयोगका लाधग विकास साझदेारको पदहचान गने ।  
५) िैदेसिक सहयोगको पररचालन, समन्त्िय र व्यिस्थापन गने । 
६) िैदेसिक सहयोग सम्बन्त्धी नीनतगत अध्ययन, अनुसन्त्धान र विवलेर्ण गने । 
७) िैदेसिक सहयोग अन्त्तवगवत संचालन हुने सि ैकायविम तथा आयोिना तिुवमा सम्बन्त्धी कायव गने । 
८) यस मन्त्रालय र अन्त्तगवत वििाग तथा ननकायहरुबाट सञ्चासलत कायविम तथा आयोिनाहरुका 

सम्बन्त्धी कायवमा संलग्न िैदेसिक सहयोगबाट संचालन िएका आयोिनाहरुको समजरटगत 

वििरण अद्यािधधक गराई राख् ने । 
९) अन्त्तरर्ाजरिय विकास साझदेारहरुसँग समन्त्िय सम्बन्त्धी कायव गने । 

१०) िैदेसिक सहयोग सम्बन्त्धमा अध्ययन, अनुसन्त्धान र विवलेर्ण गने । 
११) मन्त्रालय र अन्त्तगवतका ननकायहरुको िैदेसिक सहयोग सम्बन्त्धमा आई पन ेअन्त्य कायव गने । 
१२) मन्त्रालय र अन्त्तगतवका विसिन्त्न आयोिनामा कायवरत विदेसि परामिवदाताको प्रिेिाज्ञा (VISA) 

ससफाररस सम्बन्त्धी कायव गने ।   
 

 

इव) सामाजिक समन्त्िय िािाीः 
१) लैधगकं सामाजिक समािेसिकरण तथा गैरसरकारी संस्था सम्बन्त्धी नीनत तिुवमा तथा सोको 

कायावन्त्ियन पक्षको अनुगमन गने । 
२) मन्त्रालय र अन्त्तगवतका ननकायहरुसंग सम्बजन्त्धत आिधधक एि ं िावर्वक योिना सम्बन्त्धी 

लैङ्गफक सम ानता तथा सामाजिक समािेिीकरण कायविम तिुवमा, कायावन्त्िन, मूल्याँकन 

सम्बजन्त्ध कायव गने ।  
३) लैंधगक तथा गैर सरकारी ससं्थाहरुको Focal Person को रुपमा कायव गरी समन्त्िय गन े। 
४) सहरी विकास, आिास, ििन र सहरी पुिावधारको विकास सम्बन्त्धी कायवमा संलग्न अन्त्तरावजरिय 

गैरसरकारी संस्था तथा राजरिय गैर सरकारी संस्था संबन्त्धी योिना तिुवमा तथा कायावन्त्ियन 

समब्न्त्धी कायव गने । 
५) अन्त्तरावजरिय गैरसरकारी संस्थाका प्रस्तािहरु अध्ययन गरी रायसाथ ननणवयका लाधग पेि गन े। 
६) मन्त्रालय र अन्त्तगवतका ननकायहरुबाट गरीने विकास ननमावण कायवहरुमा िनसहिाधगता सम्बन्त्धी 

विर्यमा Focal Person को रुपमा कायव गने । 
 

 

(ग) सहरी विकास तथा िौनतक योिना महािािाीः 
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१) सहरी विकास र सहरी प रूि्ाधारको विकास सम्बन्त्धी नीनत, योिना तथा कायविमको तिुवमा, 
कायावन्त्ियन, अनुगमन, ननयमन र मूल्याँकन तथा सहरी विकास पररयोिनाहरुको समन्त्िय 

सम्बन्त्धी कायव गने । 
२) सहरी विकास क्षेरको विकास, विस्तार र सम्िद्वधनको लाधग उपयुक्त नीनत, रणनीनत तथा 

कायवनीनत तिव ुमा गन ेतथा नतनको कायावन्त्ियन पक्षको ननरन्त्तर सुपररिेक्षण र अनुगमन गने । 
३) विसिरट सहरी संरचनाको डििाईन र ननमावण सम्बन्त्धी कायव गने । 
४) नगर विकास ससमनत, नगर विकास कोर्, नगर विकास प्रसिक्षण केन्त्र र सोसंग सम्बजन्त्धत 

संस्थासंग समन्त्िय तथा रेिदेि सम्बन्त्धी कायव गने । 
५) सहरी विकाससंग सम्बजन्त्धत सम्पणूव प्राविधधक, आधथवक, सामाजिक तथा िातािरणीय 

विर्यहरुमा मन्त्रालयलाई परामिव उपलब्ध गराउने । 
६) सहरी विकास क्षेरसंग संलग्न सरकारी, गैरसरकारी र ननिी संस्था तथा ननकायहरु बीच 

समन्त्ियनकतावको िूसमका ननिावह गने । 
७) सहरी विकास क्षेरसंग संलग्न अन्त्तर ्राजरिय दातसृसं्थाहरु बीच समन्त्िय र सामन्त्िस्य कायम 

गनव गराउन योिना, अनगुमन तथा िैदेसिक सहयोग महािािालाई आिवयक सूचना र परामिव 
उपलब्ध    गराउने । 

८) दातसृंस्थाहरुको सहयोगमा सञ्चालन गररने सहरी विकास आयोिनाहरुको तिुवमा अध्ययन, 

ससमक्षा र स्िीकृत गने कायवमा िैदेसिक सहयोग महािािालाई आिवयक सूचना र परामिव 
उपलब्ध गराउन सहयोग गने । 

९) सहरी विकास क्षेरको ििेट कायविम तयारी, कायावन्त्ियन पक्षको अनुगमन र मूल्याङ्कन तथा 
प्रगनत समीक्षा गनव योिना, अनुगमन तथा िैदेसिक सहयोग महािािालाई आिवयक सूचना, 
तथ्याङ्क तथा परामिव उपलब्ध गराउने । 

१०) सहरी विकास आयोिनाहरुको कायावन्त्ियनको ससलससलामा मातहतका वििाग, संस्थान तथा 
ससमनतहरुबाट ननणवयका लाधग मन्त्रालयमा पेि हुन ेविर्यहरुमा राय तथा परामिव ददने । 

११) सहरी सिक सम्बन्त्धी नीनत तिुवमा तथा कायावन्त्ियन पक्षको अनुगमन गने । 
१२) रणनीनतक सिक िाहेकका सहरी सिक विकास सम्बन्त्धी नीनत योिना तथा कायविम तिुवमा गने । 
१३) सिक मापदण्ि अनुसार सहरी सिक ननमावण सम्बन्त्धी नीनतगत कायव गने । 
१४) नया ँिहरहरुमा सहरी सिक सम्बन्त्धी मापदण्ि तयार गने । 
१५) सहरी सिक सहरी िानेपानी ढल ननकास तथा फोहरमैला व्यिस्थापन सम्बन्त्धी मापदण्ि तिुवमा 

गरी कायावन्त्ियन गने गराउने । 
१६) सहरी सिक सम्बन्त्धी गुरुयोिना ननमावण गने । 
१७) सिक मापदण्ि अनुसार सहरी सिकको विकास र विस्तार सम्बन्त्धी गुरुयोिना ननमावण गने । 
१८) सहरी सिक सम्बन्त्धी कायवका लाधग अन्त्य ननकायसँग समन्त्िय गने । 
१९) सहरी सिक विकास र विस्तार सम्बन्त्धमा आइपने अन्त्य कायव गने । 
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(अ) िौनतक योिना तथा सहरी प रु ि्ाधार िािाीः 
१) रणनीनतक सिक िाहेक सहरी सिक, सहरी िूउपयोग तथा सहरी विकास सम्बन्त्धी नीनत, योिना 

तिुवमा गने । 
२) सहरी विकास सम्बन्त्धी नीनत तिूवमा तथा नीनत कायावन्त्ियन पक्षको अनुगमन सम्बन्त्धी कायव गने 

। 
३) सरकारी, गैर सरकारी तथा ननिी क्षेरबाट सञ्चासलत सहरी िौनतक प ुर ्िाधार (सहरी सिक, 

सहरी िानेपानी, फोहोरमैला ब्यिस्थापन, आदद) सम्बन्त्धी आयोिनाहरुबाट प्राप्त उपलजब्ध, 

सेिास्तर (पररणात्मक तथा गुणात्मक) तथा अन्त्य व्यिस्थापकीय सूचनाहरु सङ्कलन गने तथा 
प्राप्त पररणाम कायावन्त्ियन ननकायहरुलाई उपलब्ध गराउने । 

४) सहरी सिक, सहरी िानपेानी, ढल ननकास तथा फोहोरमैला व्यिस्थापन सम्बन्त्धी मापदण्ि 

तिव ुमा गरी कायावन्त्ियन गने गराउन े। 
५) नया ँ नगर ननमावण तथा सहरी विस्तार सम्बन्त्धी नीनत तिुवमा गने, योिना िनाउने तथा 

कायावन्त्ियन पक्षको अनुगमन सम्बन्त्धी कायव गने । 
६) सहरी विकास सम्बन्त्धी कायव गदाव िातािरणमा पन ेअनुकुल तथा प्रनतकुल प्रिाि न्त्यूननकरण गनव 

आिवयक अध्ययन अनुसन्त्धान गने । 
७) सहरी प ुर ्िाधारमा लगानी सम्बन्त्धी नीनत तिुवम ा गने, ननिीक्षेरको लगानी सम्बन्त्धी नीनत 

तिुवम ा गने । सहरी प ुर ्िाधार सँग सम्बजन्त्धत सिैक्षेर सँग समन्त्िय गने । 
८) सहरी पुनननमावण (Urban Regeueration) सम्बन्त्धी नीनत तिुवमा, कायावन्त्ियन तथा समन्त्िय 

गन े। 
 

 

(आ) नगर विकास ससमनत तथा साना िहर िािाीः 
१) नगरपासलका तथा नगरोन्त्मुि स्थानहरूको िौनतक योिना तथा कायविमको कायावन्त्ियन,  

समन्त्िय, अनुगमन र मूल्याङ्कन सम्बन्त्धी कायव गने । 
२) नगर विकास ससमनत तथा साना िहरलाई ददइन ेअनुदान, साना िहरको ससं्थागत विकासका 

लाधग नीनत तिव ुमा, कायावन्त्ियन तथा अनगुमन गने । 
३) नगर विकास ससमनत, नगर विकास कोर्, नगर विकास प्रसिक्षण केन्त्र र सो सम्बन्त्धी संस्थाको 

रेिदेि सम्बन्त्धी कायव गन े। 
४) नगर विकास ससमनत तथा साना िहरको िौनतक योिना िावर्वक तथा आिधधक रुपमा तिव ुमा 

गनव सहयोग पुर याउने सम्बन्त्धी कायव गने । 
५) नगरोन्त्मुि गाउँ विकास ससमनतहरुमा नगर विकास ससमनतको गठन तथा यस सम्बन्त्धी नीनत 

तिव ुमा गन ेर कायावन्त्ियनको अनुगमन सम्बन्त्धी कायव गने । 



20 

 

६) रािमागव तथा सहायक मागव िररपरर विकास िईरहेका साना िहर र िजस्तको अनुगमन, ननरीक्षण, 

सुपररिेक्षण गरी मन्त्रालयमा राय सुझाि पेि गने ।  
७) गाउँ नगरको अन्त्तर सम्बन्त्ध विकससत गरी गररिी न्त्यूननकरण गने तथा सहरी िातािरणमा सुधार 

ल्याउन े सम्बन्त्धमा विसिन्त्न नीनतगत तथा अन्त्य कायव गन े। 
 

(ई)  सहरी सिक िािाीः 
१) रणनीनतक सिक िाहेकका सहरी सिक विकास सम्बन्त्धी नीनत योिना तथा कायविम तिुवमा गनव 

पेि गने। 
२) सिक मापदण्ि अनुसार सहरी सिक ननमावण सम्बन्त्धी नीनतगत कायवको लाधग पेि गने । 
३) नया ँिहरहरुमा सहरी सिक सम्बन्त्धी मापदण्ि तयारको लाधग पेि गने । 
४) सहरी सिक सहरी िानेपानी ढल ननकास तथा फोहरमैला व्यिस्थापन सम्बन्त्धी मापदण्ि तिुवमा 

गरी कायावन्त्ियन सम्बन्त्धी कायव गने ।  
५) सहरी सिक सम्बन्त्धी गुरुयोिना ननमावण सम्बन्त्धी पेि गने । 
६) सिक मापदण्ि अनुसार सहरी सिकको विकास र विस्तार सम्बन्त्धी गुरुयोिना ननमावण सम्बन्त्धी 

कायव गने । 
७) सहरी सिक सम्बन्त्धी कायवका लाधग अन्त्य ननकायसँग समन्त्िय गने । 
८) सहरी सिक विकास र विस्तार सम्बन्त्धमा आइपने अन्त्य कायव गने । 

 

(ि) आिास तथा ििन महािािा 
१) बसोबास र बस्ती विकास, अव्यिजस्थत बसोबासको व्यिस्थापन, सहरी विपन्त्न िगव तथा सहरी 

आिास विहीनको आिास व्यिस्थापन तथा ग्राम ीण आिास कम्पनी सलसमटेि सम्बन्त्धी 
आिवयक कायव गने । 

२) आिास ननमावण सम्बन्त्धी गैरसरकारी क्षेरका संस्थाको प ्रिद्वधन तथा विकास सम्बन्त्धी कायव 
गन े। 

३) आिास सम्बन्त्धी अनत्रावजरिय िा क्षेरीय स ंि संस्थास ँग सम्पकव  समन्त्िय सम्बन्त्धी कायव, 
४) संयुक्त आिास, सामुदहक आिास तथा िग्गा विकास सम्बन्त्धी नीनत, योिना तथा कायविम 

तिुवमा गने, सरोकारिाला ननकायसँग समन्त्िय सम्बन्त्धी कायव गने । 
५) राजरिय आिास नीनत तिुवमा पररमािवन तथा कायावन्त्ियन गन ेगराउन े। 
६) आिास तथा ििन क्षेरको विकास विस्तार र सम्बवद्वधनको लाधग उपयुक्त नीनत, रणनीनत तथा 

कायवनीनत तिूवमा गने तथा नतनको कायावन्त्ियन पक्षको ननरन्त्तर सुपररिेक्षण र अनुगमन   गने । 
७) आिास तथा ििनसंग सम्बजन्त्धत प्राविधधक, आधथवक, सामाजिक तथा िातािरणीय विर्यहरुमा 

मन्त्रालयलाई परामिव उपलब्ध गराउने । 
८) मजन्त्रपररर्दका सदस्य, सिंैधाननक अङ्गका प्रमुि आददको आिास व्यिस्था सम्बन्त्धी कायव गन े

। 
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९) ससहंदरबार विकास ससमनत, अन्त्तर ्राजरिय सम्मेलन केन्त्र विकास ससमनतसंग सम्बजन्त्धत 

आिवयक कायव गने । 
१०) केन्त्रीय सधचिालयको ििन व्यिस्थापन, सरकारी ििनको ननमावण, ममवतसम्िार, रेिदेि र 

सुरक्षा सम्बन्त्ध ी आिवयक कायव गने । 
११) ििन तथा अन्त्य ननमावण सामग्रीको प्रविधध, अनुसन्त्धान तथा विकाससम्बन्त्धी संदहता र 

मापदण्िको तयारी तथा कायावन्त्ियन गने । 
१२) आिास तथा ििन क्षेरसंग संलग्न सरकारी, गरै सरकारी र ननिी संस्था तथा ननकायहरु बीच 

समन्त्ियकतावको िूसमका ननिावह गने । 
१३) आिास तथा ििन क्षेरसंग संलग्न दातसृंस्थाहरु बीच समन्त्िय र सामन्त्िस्य कायम गन ेगराउन े

सम्बन्त्धमा योिना तथा िैदेसिक सहयोग समन्त्िय महािािालाई आिवयक सूचना र परामिव 
उपलब्ध गराउने । 

१४) दातसृंस्थाहरुको सहयोगमा सञ्चालन गररन ेआिास तथा ििन आयोिनाहरुको तिूवमा अध्ययन, 

समीक्षा र स्िीकृत गन ेकायवमा योिना तथा िैदेसिक सहयोग महािािालाई आिवयक सूचना र 
परामिव उपलब्ध गराउने, आिास तथा ििन क्षेरको ििेट कायविम तयारी, कायावन्त्ियन पक्षको 
अनुगमन र मूल्याङ्कन तथा प्रगनत समीक्षा गनव योिना, अनुगमन तथा िैदेसिक सहयोग 

महािािालाइव आिवयक सूचना, तथ्याङ्क तथा परामिव उपलब्ध गराउने । 
१५) आिास तथा ििन आयोिनाहरुको कायावन्त्ियनको ससलससलामा मातहतका वििाग, संस्थान तथा 

ससमनतहरुबाट ननणवयको लाधग मन्त्रालयमा पेि हुन ेविर्यहरुमा राय तथा परामिव ददने । 
१६) विपद् िोखिम न्त्यूनीकरण सम्बन्त्धी नीनत तिुवमा गने तथा नीनत कायावन्त्ियन पक्षको अनुगमन 

गन,े विपद् व्यिस्थापन सम्बन्त्धी कायव गने । 
१७) आिास तथा ििन सम्बन्त्धी विर्यमा अन्त्य कायव गने । 

 

(अ) आिास िािाीः 
१) राजरिय आिास सम्बन्त्धी नीनत तिूवमा तथा कायावन्त्ियन पक्षको अनुगमन गने । 
२) सरकारी, गैर सरकारी तथा ननिीक्षेरहरुबाट सञ्चालन गररएका आिास सम्बन्त्धी आयोिनाबाट 

प्राप्त उपलजब्ध, सेिास्तर (पररणात्मक तथा गुणात्मक) तथा अन्त्य व्यिस्थापकीय सूचनाहरु 

सङ्कलन गने, विवलेर्ण गने तथा प्राप्त पररणाम कायावन्त्ियन ननकायहरुलाई उपलब्ध गराउने । 
३) सहरी क्षेरमा आिासीय िग्गा विकास सम्बन्त्धी नीनत तिूवमा गने, कायावन्त्ियन पक्षको अनुगमन 

गन े। 
४) संयुक्त आिास, सामुदहक आिास तथा िग्गा विकास सम्बन्त्धी नीनत तिुवमा तथा कायावन्त्ियन र 
अनुगमन गने । 

५) आिास क्षेरमा नीिी क्षेरको िूसमका सम्बन्त्धमा नीनत तिुवम ा तथा समन्त्िय गने । 
६) राजरिय आिास नीनत सम्बन्त्धमा आईपन ेअन्त्य कायव गने । 
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(आ) ििन िािा  
१) राजरिय ििन संदहतालाई समयानुकूल पररमािवन गरी िनसाधारणलाई सूचना प्रबाह गरी 

कायावन्त्ियन पक्षको अनुगमन गने । 
२) सरकारी ििन एि ं ननिासहरुको तथ्याङ्क अध ्यािधीक राख् ने, रेिदेि तथा सुरक्षा सम्बन्त्धी 

कायवको अनुगमन गने । 
३) सरकारी ििनहरुको ननमावण तथा ममवत सम्बन्त्धी कायवहरुको लाधग नीनत तिुवमा तथा अनुगमन 

गन े।  
४) ििन ननमावण सम्बन्त्धी नीनत तिूवमा तथा नीनत कायावन्त्ियन पक्षको अनुगमन गने । 
५) ििन ननमावण सम्बन्त्धी मापदण्ि सम्बन्त्धी िए गरेका उपलजब्धको विवलेर्ण गने तथा 

तत्सम्बन्त्धी थप अनुसन्त्धान तथा अध्ययनलाई प्रोत्साहन गने । 
६) ििन एिं ननमावण प्रविधध तथा ननमावण सामग्रीहरुको अनुसन्त्धान सम्बन्त्धमा िए गरेका उपलजब्ध 

र सेिास्तर सम्बन्त्धमा विवलेर्ण गन ेतथा प्राप्त पररणाम कायावन्त्ियन ननकायहरुलाई उपलब्ध 

गराउने । 
७) सरकारी ििनको ननमावण, ममवतसम्िार, रेिदेि र सरुक्षा सम्बन्त्धी कायवको अनुगमन गन,े 

८) ििन तथा अन्त्य ननमावण सामग्रीको प्रविधध, अनुसन्त्धान तथा विकाससम्बन्त्धी संदहता र 
मापदण्िको तयारी तथा कायावन्त्ियन गने । 

९) ििन ऐन तथा ननयमािलीको प्रिािकारी कायावन्त्ियनमा आिवयक कायव गन े। 
 

(इ)  विपद् व्यिस्थापन तथा िातािरण िािाीः 
१) विपद् िोखिम न्त्यूनीकरण सम्बन्त्धी नीनत तिुवमा तथा नीनत कायावन्त्ियन पक्षको अनुगमन गने । 
२) विपद् प्रिाबबत पररिारको पुनीःस्थापना सम्बन्त्धी नीनत तिूवमा गने तथा नीनत कायावन्त्ियन पक्षको 

अनुगमन गन े। 
३) सम्बजन्त्धत महािािासंग सम्पकव  र समन्त्िय गरी दातसृंस्थाहरुको सहयोगबाट सञ्चालन हुन े

विपद् व्यिस्थापन तथा िातािरण सम्बन्त्धी आयोिनाहरुको तिुवमा, अध्ययन, समीक्षा र स्िीकृत 

गराउने । 
४) विपद् व्यिस्थापन तथा िातािरणलाई विकास सम्बन्त्धी कायवमा सहकायव गनव आिवयक कायव गने,  
५) विपद् व्यिस्थापन तथा िातािरण सम्बन्त्धी िनचतेना असििदृ्धध सम्बन्त्धी कायव गने । 
६) विपद् व्यिस्थापन तथा िातािरण संरक्षण सम्बन्त्धमा िैदेसिक सहयोग तथा ऋण सम्बन्त्धी 

विर्यहरुमा मन्त्रालयको नीनत ननदेिन अनुसार सम्बजन्त्धत ननकायहरुको सम्पकव  समन्त्िय 

सम्बन्त्धी कायव गने गराउन े। 
७) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्त्धी कायवका लाधग अन्त्य मन्त्रालयहरुसँग समन्त्िय गन े।  

८) सहरी िातािरण ब्यिस्थापन समब्न्त्धी नीनत तिूवमा गन े तथा कायावन्त्ियन अनुगमन एि ं

मूल्याङ्कन गने सम्बन्त्धी कायव योिना । 
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९) प्रारजम्िक िातािरण ीय परीक्षण (IEE) तथा िातािरणीय प्रिाब मूल्याङ्कन (EIA) सम्बन्त्धी 
नीनत तिूवम ा, कायावन्त्ियन अनुगमन एि ंमूल्याङ्कन सम्बन्त्धी कायव गने । 

१०) विसिन्त्न ननकायहरुबाट प्राप्त मन्त्रालयसँग सम्बजन्त्धत विकास आयोिनाहरुको प्रारजम्िक 

िातािरण ीय परीक्षण (IEE) िा िातािरणीय प्रिाब मूल्याङ्कन (EIA) सम्बन्त्धी कायव गने ।   
११) िातािरण सरसफाइ सम्बन्त्धी सरकारी एि ंगैर सरकारी संस्थासंग समन्त्िय गरी आिवयक कायव   

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

 

           

           

 

 

;fdflhs ;dGjo zfvf 

al/i7=;dfhzf:qL,/f=k=lå=-ljljw_ – ! 

zf=c=,/f=k=t[=-k|=_–! 

O{lGhlgo/, /f=k=t[=-lj=cf_–! 

Gff=;'=,/f=k=cg+=k|=-k|=_ – ! 

 

 

gu/ ljsf; ;ldlt tyf ;fgf zx/ 

zfvf 

l;=l8=O{,/f=k=lå-_la÷cf_ –! 

O{lGhlgo/= /f=k=t[=-lj÷cf_–! 

Gff=;'=,/f=k=cg+=k|=-k|=_–! 

 

 

 

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

p=;=,/f=k=lå=-k|=_ – ! 

O{, /f=k=t[=-la÷cf_–! 

Gff=;''=/f=k=cg+=k|=-k|_ – ! 

 

cg'udg tyf d"NofÍg zfvf 

l;=l8=O{,/f=k= lå- la÷cf=_ – ! 

O{lGhlgo/, /f=k=t[=-lj=cf_–! 

zfvf clws[t =,/f=k=t[=-k|=_– ! 

 

 

 

 

 

 

;x/L ljsf; tyf Eff}lts of]hgf  

dxfzfvf 

;x;lrj -k|f=_, /f=k=k|=, O{lGh= ;]jf, 

l;len ;d"x, la÷cf= pk;d"x – ! 

Gff=;'=,/f=k=cg+=k|=-k|=_ – ! 

 
cfjf; zfvf 

l;=l8=O{,/f=k=lå-_la÷cf_ – ! 

O{,/f=k=t[=-lj÷cf_ – ! 

Gff=;'=,/f=k=cg+=k|=-k|=_ – ! 

 

 

of]hgf zfvf 
 

l;=l8=O{,/f=k= lå- la÷cf=_ – ! 

zfvf clws[t ,/f=k=t[=-k|=_ – ! 

O{lGhlgo/, /f=k=t[=-lj÷cf_ – ! 

;x/L ;8s zfvf 
l;=l8=O{,/f=k=lå-_la÷cf_ – ! 

O{lGhlgo/ , /f=k=t[=-lj÷cf_ – ! 

Gff=;'=,/f=k=cg+=k|=-k|=_ – ! 

 

 

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

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

dxfzfvf 

;x;lrj -k|f=_, /f=k=k|=, O{lGh= ;]jf, l;len 

;d"x, la÷cf= pk;d"x – ! 

Gff=;'=,/f=k=cg+=k|=-k|=_ – ! 

 

k|zf;g dxfzfvf 

;x;lrj, /f=k=k|=-k|=_ – ! 

s=c,/f=k=cg+=k|=-k|f=_ – ! 

vl/bf/=,/f=k=cg+=lå=-k|=_ – ! 

 

 

 

 

sd{rf/L k|zf;g zfvf 

pk;lrj, /f=k=lå=-k|=_–! 

zf=c= /f=k=t[=-k|_ –@ 

Gff=;'=,/f=k=cg+=k|=-k|=_ – @ 

s=c,/f=k=cg+=k|=-k|f=_ – @ 

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

zfvf 

p=;=,/f=k=lå=-k|=_ – ! 

zf=c=,/f=k=t[=-k|=_ – ! 

Gff=;'=/f=k=cg+=k|=-k|_ – @ 

nfO{j|l/og/f=k=cg+=k|=-lzIff_ – ! 

s=c=,/f=k=cg+=k|=-ljljw=_ – ! 

x=;=rf= – @ 

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

nflu_ 

 

 

 

 

 

 

cfly{s k|zf;g  zfvf 

p=;=/f=k=lå=-n]vf=_–! 

n]=c=/f=k=t[=-n]vf=_–! 

n]=kf=/f=k=cg+=k|=-n]vf=_–! 

s=c=/f=k=cg+=k|=-ljljw=_–! 

sfg"g tyf km};nf sfof{Gjog 

zfvf 

p=;=,/f=k=lå=-sfg"g_–! 

zf=c=,/f=k=t[=-sfg"g_–! 

 

;lrj 

/f=k= ljlzi6= >]0fL – ! 

-OlGhlgol/Ë ;]jf_ 

 

/f 

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

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

O{,/f=k=t[=-lj÷cf_ – ! 

6f=v= /=,/f=k=cg+=lå=-k|=_ – ! 

 

 

 

ljkb\ Joj:yfkg tyf jftfj/0f zfvf 

l;=l8=O{,/f=k=lå-_la÷cf_ – ! 

O{,/f=k=t[=-lj÷cf_ – ! 

Gff=;'=,/f=k=cg+=k|=-k|=_ – ! 

ejg zfvf 

l;=l8=O{,/f=k=lå-_la÷cf_ – ! 

O{,/f=k=t[=-lj÷cf_ – ! 

 

 

 

cfjf; tyf ejg dxfzfvf 

;x;lrj -k|f=_, /f=k=k|=, O{lGh= ;]jf, 

l;len ;d"x, la÷cf= pk;d"x – ! 

Gff=;'=,/f=k=cg+=k|=-k|=_ – ! 

 
laN8Í tyf cfls{6]Sr/ 

Gf= ;'=, /f=k=cg+= k|= >]0fL -k|=_–! 

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

l8lehg sfof{nox? 

;lrjsf] ;lrjfno 

zf=c=,/f=k=t[=-k|=_–! 

Gff=;'=,/f=k=cg+=k|=-k|=_–!  

 

 

s=c= &, x=;=rf=* kb / sf=;= !% u/L #) ;]jf s/f/ 

dfggLo dGqL 

df=dGqLsf] lglh ;lrjfno 

p=;=,/f=k= lå=-k|=_–! 

Gff=;'=,/f=k=cg+=k|=-k|=_–! 

s=c,/f=k=cg+=k|=-k|f=_–! 

 

 
dfggLo /fHodGqL df= /fHodGqLsf] lglh ;lrjfno 

zf=c=,/f=k=t[=-k|=_–! 

Gff=;'=,/f=k=cg+=k|=-k|=_–! 
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५. सेिा प्रदान गने ननकायको िािा र जिम्िार अधधकारी: 
ि.सं. महािािा पद जिमेम्िार अधधकारी 
१. प्रिासन महािािा सह-सधचि श्री रािेन्त्र कुमार पौिले  

क. कमवचारी प्रिासन िािा उप-सधचि श्री कृरण प्रसाद पन्त्थी 
ि. आन्त्तररक व्िस्थापन तथा सुिासन प्रिद्वधन 

िािा  
उप-सधचि  

ग. आधथकव  प्रिासन िािा उप-सधचि श्री कमल सापकोटा 
ि.  कानुन तथा फैसला कायावन्त्ियन िािा उप-सधचि श्री बलसागर धगरी 
    

२. योिना अनुगमन तथा बैदसिक सहयोग 

महािािा 
सह-सधचि >L द्िाररका शे्ररठ 

क. योिना िािा सस.डि.इ श्री महेि l;+x 

ि. अनुगमन तथा मुल्यांकन िािा सस.डि.इ श्री रमामैया मान्त्धर 
ग. बैदसिक सहयोग समन्त्िय िािा सस.डि.इ श्री सुमन सासलके 

ि. सामाजिक समन्त्िय िािा सस.डि.इ श्री पोरटराि ढंुगाना 
    

३. सहरी विकास तथा िौतक योिना महािािा सह-सधचि श्री िम्िु के.सी 
क. नगर विकास ससमनत तथा साना सहर िािा सस.डि.इ श्री रमीता शे्ररठ 

ि. सहरी सिक िािा सस.डि.इ श्री रमीता शे्ररठ 

    

४. आिास तथा ििन महािािा सह-सधचि >L द्िाररका शे्ररठ 

क. आिास िािा सस.डि.इ श्री सुमन सासलके 

ि. ििन िािा सस.डि.इ श्री प्रमोद कृरण 

कमवचायव 
ग. विपद व्यिस्थापन तथा िातािरण िािा सस.डि.इ श्री प्रमोद कृरण 

कमवचायव 

 

६. सेिा प्रदान गनव लाग्ने दस्तुर र अिधी: 
 केही निएको 
 

७. ननणयव गने प्रफिया र अधधकार: 



26 

 

िािाबाट महािािामा पेि िइ कायवको प्रकृनत अनुसार श्रीमान ्सधचिज्यूिा माननीय मन्त्रीज्यूबाट 

ननणवय हुने  
 

८. ननणयव उपर सनु्त्ने अधधकारी: 
उप-सधचि आन्त्तररक व्यिस्थापन तथा सुिासन प्रिद्वधन िािा 
 

९. सम्पादन गरेको कामको वििरण: 

• PsLs[t hfFr rf}sL g]kfnu~h / e}/xjfsf] Detailed Engineering Report sf ;DaGwdf 

5nkmn u/L k/fdz{bftf M/s RITES nfO{ ;'emfj lbOPsf] . 

• HABITAT –III sf] /fli6«o k|ltj]bgnfO{ g]kfnLdf ?kfGt/0f ug{] sfo{ eO/x]sf] . 

• ljleGg lgsfoaf6 k]z ePsf] IEE k|ltj]bg :jLs[t ul/Psf] . 

• /fli6«o zx/L ljsf; of]hgf agfpgsf nflu k/fdz{bftf lgo'Qm ug{ sfo{If]qut zt{ 

:jLs[t eO{ sfo{ cl3 al9/x]sf] . 

• dWosfnLg vr{ ;+/rgf tof/ ug{] sfo{ eO/x]sf] . 

 

१०. सचूना अधधकारी र प्रमिुको नाम र पद: 

ननकाय प्रमुि:दीपेन्त्रनाथ िमाव, नेपाल सरकारको सधचि 

सूचना अधधकारी: सुमन सासलके, ससननयर डिसििन इजन्त्िननयर 
 

११. ऐन,ननयम, विननयम िा ननदेसिकाको सचूी: 
• काठमािौं उपत्यका विकास प्राधधकरण ऐन, २०४५  

• नगर विकास ऐन, २०४५  

• नेपाल इजन्त्िननयररङ पररर्द् ऐन, २०५५  

• ििन ऐन, २०५५  

• काठमािौं उपत्यका विकास प्राधधकरण ननयमािली, २०६८  

• नगर ननमावण योिना कायावन्त्ियन ननयमािली, २०३२  

• नगर विकास कोर् ननयमािली, २०५४  

• िूकम्पबाट पूणवरुपमा क्षनत िएका आिास पुनननवमावण अनुदान वितरण कायवविधध २०७२  

• िूकम्प प्रिावित ििन संचालन प्रस्ताि स्िीकृती ननदेसिका २०७२  

• बस्ती विकास, सहरी योिना तथा ििन ननमावण सम्बन्त्धी आधारिूत ननमावण मापदण्ि, २०७२ 

• िूकम्पबाट पूणवरुपमा क्षनत िएका आिास पुनीःननमावण अनुदान सहायता प्रिाह कायवविधध 

२०७२ 

• सरुिा सम्बन्त्धी मापदण्ि, २०७२  

• विपद् पीडित पुनिावस सञ्चालन कायवविधध, २०७१  

• राजरिय आिास योिना, २०७१  

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
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• ििन ननमावणको नमूना मापदण्ि, २०७१  

• लैङ्धगक समानता तथा सामाजिक समािेिीकरण मागवदिवन, २०७० 

 

१२. आम्दानी, िचव तथा आधथवक कारोिार सम्बन्त्धी अद्यािधधक वििरण: 

http://moud.gov.np/?page_id=120
http://moud.gov.np/?page_id=120
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१३. तोफकए बमोजिमका अन्त्य वििरण: 

निएको 

१४. अनिल्लो आधथवक िर्वमा सािविननक ननकायले कुनै कायविम िा आयोिना संचालन गरेको िए सो 
को वििरण: 

गत आ.ि.को सूचनामा िएको 

१५. सािविननक ननकायको बेिसाइवट िए सो को वििरण: 

 www.moud.gov.np 

१६. सािविननक ननकायले प्राप्त गरेको सहायता, ऋण, अनुदान एंि प्राविधधक सहयोग र सम्झौता 
सम्बन्त्धी वििरण: 

विवि बैक ,एसियाली विकास बैक,िाइका आदद  

१७. सािविननक ननकायले संचालन गरेको कायव कायविम र सो को प्रगनत प्रनतिदेन: 

पाना नं २९ मा उल्लेि िएको  
 

१८.सािविननक ननकायले िगीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामािली र त्यस्तो सूचना संरक्षण 

गनव तोकीएको समयिधध: 

निएको 

  



33 

 

१९. सािविननक ननकायमा परेका सचूना माग सम्बन्त्धी ननिदेन र सो उपर सचूना 
ददएको वििरण: 

समनत द
ताव
 

नं
. 

विर्यको 
वििरण 

पे्रर्क समनत  च.नं
.  

विर्यको वििण पे्रवर्त 

२०७४।०६।०६  सूचनाको 
हक ऐन 

कायावन्त्िय
न निएको 
बारे । 

राजरिय सूचना 
आयोग,  

हरर नारायण 

शे्ररठ,  

देविनगर-१०, 

बानेविर, 
काठमािौं । 
का.म.पा.-९, 

बवत्तसपुतली 
फो.नं. 

९८५१०५०५३० 

 

२०७४।
०६।१८ 

 विसिन्त्न विर्यमा सूचना माधगएको 
मा ती विर्यहरु ननम्न िमोजिम िन ्

। 
१) का.म.न.पा. क्षेर सिरका 
सबैिालेका बाटािाटाहरुको न्त्यूनतम 

चौिाइव कनत समटरको हुनु पने हो सो 
को प्रमाखणत प्रनतसलवप । 
२) यदद सहरी विकास मन्त्रालयको 
उद्देवय अनुरुपक न्त्यूतम आिवयक 

पूिावधार सदहतको बसोबासका लाधग 

िर ननमावण गनवका लाधग न्त्यूतम 

कनत क्षेरफल िग्गा आिवयक पने 

हो सो को प्रमाखणत प्रनतसलवप । 
३) का.म.न.पा. क्षेर सिर बसोबास 

ििन, ब्यापाररक ििन तथा अन्त्य 

उद्देवयका ििन ननमावण लाधग 

सिकको मापदण्ि िोिी  (कटाइव) 
सकेपिी पुन कनत समटर िग्गा िोिी 
सकेपिी मार िर ननमावण गनव पाउने 

हो सो को प्रनतसलवप 

 माधथ उल्लेखित सूचनाहरु काठमािौं 
उपत्यका विकास प्राधधकरण संग 

सम्बन्त्धीत िएको हंुदा काठमािौं 
उपत्यका विकास प्राधधकरण, 

अनामनगरमा पर लेखि पठाइएको ।  

श्री काठमािौ  
उपत्यका 
विकास 

प्राधधकरण, 

अनामनगर । 
िोधाथवीः 
राजरिय सूचना 
आयोग,  

हरर नारायण 

शे्ररठ,  

देविनगर-१०, 

बानेविर, 
काठमािौं । 
का.म.पा.-९, 

बवत्तसपुतली 
 

 

कुन ैपनन सूचना माग निएको 
 

२०. सािविननक ननकाएका सचूनाहरु अन्त्यर प्रकािन िएका िा हुने िएको िए सो को 
वििरण: 

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

  

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