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नपेाल सरकार  

सहरी बिकास मन्त्रालय  

२०७४ अबिन देबि २०७४ पसुसम्मको रमैाबसक ऄद्यावबधक सूचना 
 

ऄद्याबवधक गरी प्रकाबित सचूनाको बववरणको सचूी कैफियत 

(१)मन्त्रालयको स्वरुप र प्रकबत   

(२) मन्त्रालयको काम, कततव्य र ऄबधकार  

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

(४)  मन्त्रालयिाट प्रदान गररन ेसेवा   

(५) सेवा प्रदान गने बनकायको िािा र बजम्मेवार ऄबधकारीः  

(६) सेवा प्राप्त गनत लाग्ने दस्तुर र ऄवबधः  

(७) बनणातय गने प्रफिया र ऄबधकारीः  

(८) बनणतय गने ईजुरी सुन्न ेऄबधकारीः  

(९) क. यस ऄवबधमा सम्पादन गरेको कामको बववरणः  

(९)  ि.यस ऄबिधको प्रगबत  

(१०)  सूचना ऄबधकारी र प्रमिुको नाम र पद  

 बनकाय प्रमुि : दीपने्त्र नाथ िमात, नेपाल सरकारको सबचव  

 सूचना ऄबधकारी   : समुन साबलके,  बसबनयर बडबिजनल इबन्त्जबनयर 

 

(११) ऐन बनयम र  बवबनयम वा बनदेबिकाको सूची  

(१२)  अम्दानी िचत तथा अर्थथक कारोवार सम्िन्त्धी ऄद्यावबधक बववरण  

(१३) तोफकए िमोबजमका ऄन्त्य बववरण  

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

िए सो को बववरण 
 

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

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

र सम्झौता सम्िन्त्धी बववरण  
 

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

(१८)  सावतजबनक बनकाएले वर्थगकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना 

संरक्षण गनत तोफकएको समयावबध 
 

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

बववरण 
 

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

 

.  



  

 

 

१. बनकायको स्वरुप र प्रकृबत 

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

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

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

सबुनयबजत र ब्यबवस्थत गने बजम्मेवारी रहकेो छ ।  

 

२. मन्त्रालयको काम¸ कततव्य र ऄबधकार 

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

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

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

ऄनुगमन, बनयमन र मूल्याङ्कन; 

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

मूल्याङ्कन; 

३. सरकारी िवनको बनमातण,ममतत सम्िार¸रेिदिे र सरुक्षा; 

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

कायातन्त्वयन; 

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

६. िसोवास र िस्ती बवकास; 

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

८. केन्त्रीय सबचवालयको िवन व्यवस्थापन; 

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

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

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

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

१३. रणनीबतक सडक िाहकेका सहरी सडक; 

१४. बवबिष्ट सहरीसंरचनाको बडजाआन र बनमातण; 

१५. काठमाडौं ईपत्यका बवकास प्राबधकरण; 

१६. नगर बवकास प्रबिक्षण केन्त्र; 

१७. ससहदरिार बवकास सबमबत; 

१८. ऄन्त्तरातबिय सम्मेलन केन्त्र बवकास सबमबत; 

१९. ऄबधकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत सबमबत; 

२०. रािीय अवास कम्पनी बलबमटेड; 

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

  



  

३. बनकायमा रहन ेकमतचारी सखं्या र कायत बववरण: 
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cf/ 
#  
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cf/ 
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s=c=& x=;=rf=* / sf=; !% kb s/f/ ;]jf   



  

४. बनकायिाट प्रदान गररने सेवा: 

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

बनयमावली िमोबजम यस मन्त्रालयको कायक्षरेमा परेका बिर्य र सबम्िन्त्धत महािािा तथा िािाहरूको काम 

कतव्यतमा ईल्लेबित कायहतरू पदछतन । 

 

महािािागत कायत  बववरण: 

क) प्रिासन महािािा: 

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

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

व्यवस्था गने। 

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

सम्िन्त्धी कायत गने। 

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

गने। 

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

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

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

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

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

राय सबहत पेि गरी बनणतयानुसार जानकारी फदने व्यवस्था बमलाईने। 

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

८) महािािा िीच समन्त्वय कायम गने र िािा महािािािाट िआरहकेा कामहरुको समन्त्वय र सुपरीवेक्षण 

गने /गराईने।  

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

गने। 

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

बनयम  ,पररपर र कायम िएको नीत िमोबजम गने गराईने। 

११) िेरुजु िर्छ्यौट सम्िन्त्धमा रेिदिे गरी अवश्यक बनदिेन फदने। 

१२) स्वीकृत िए िमोबजम रकमान्त्तर िचतको स्वीकृती  ,ठेपा पेा ¸ सदर¸ िदर तथा बललाम बिफि र बमनाह 

सम्िन्त्धी कायतहरु गन े। 

१३) मन्त्रालयको बजन्त्सी व्यवस्थापन सम्िन्त्धी कायत गन े। 

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

१५) अफ्नो महािािा ऄन्त्तगततका बवर्यमा मबन्त्रपररर्द् मा पेि हुने प्रस्तावको मस्यौदा तयार गरी पेि गने । 

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

र समन्त्वय गने । 

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

ऄनुसार बनदिेन र बनयन्त्रण समेत गने । 

(ऄ) कमतचारी प्रिासन िािा: 

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

पूरा गरी बनणतय िमोबजम सम्िबन्त्धत बनकायहरुमा सहमबतको लाबग लेबि पठाईने। 

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



  

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

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

कारवाही चलाइ बनणतयानसुार कारवाही गने। 

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

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

सबहत पेि गरी बनणतय िमोबजमको कायत गने/गराईने।  

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

लेिी पठाईने। 

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

बनणतयानुसार सम्वबन्त्धत बनकायमा लेिी पठाईने। 

७) मन्त्रालयको राजपराङ्  फकत तथा राजपर ऄनङ्  फकत समपूणत कमतचारीहरुको बववरण तथा दरवन्त्दी 

ऄबिलेि ऄद्यावबधक राि्  ने। 

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

पठाईने व्यवस्था गने। 

९) मन्त्रालय वा ऄन्त्तगतत कायातलयका कमतचारीहरुको हाबजरी  ,गयल नबवदा रेकडतको ऄबिलेि ऄद्यावबधक 

राि ्न लगाईने। 

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

११) बिदिेमा ऄध्ययन वा ताबलममा जाने  ,िकतने व्यबिहरुको बववरणहरु दरुुस्त राख् ने ,राख् न लगाईने।  

१२) सम्वर्द्ता तथा बनधातरण सम्िन्त्धी कायत गने । 

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

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

१५) प्रिासबनक वेरुजु व्यवस्थापन सम्िन्त्धी कायत गन े। 
 

(अ) अन्त्तररक व्यवस्थापन तथा सिुासन प्रवर्द्तन िािा: 

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

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

३) मन्त्रालयको लाबग अवष्यक सवारी  साधन  मेबिनरी तजार तथा बजन्त्सी  सामान, िररद  िण्डारण ,

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

४) मन्त्रालयको सुरक्षा तथा सरसिाआको प्रवन्त्ध गने। 

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

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

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

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

सम्िन्त्धी कायत गने। 

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

गरी गराइ व्यवस्थापन गने । 

१०) मन्त्रालय वा ऄन्तगततका कायातलयहरुको सम्िन्त्धमा प्राप्त बवबिन्न ईजुरीहरुका सम्िन्त्धमा छानबवन एवं 

कारवाही गनत अवश्यक कायत गने र सम्िबन्त्धत बनकायहरुमा लेिी पठाईने । 

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

कानूनको पररपालनना िए निएको सम्िन्त्धमा राय सुझाव पेि गने ।  



  

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

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

पठाईने । 

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

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

१५) मन्त्रालयको तित िाट सूचना ऄबधकृत िइ कायत गने। 

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

व्यवस्थापन सम्िन्त्धमा ऄन्त्य कायत गने । 
 

(आ) अर्थथक प्रिासन िािा: 

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

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

वैदबेिक सहयोग महािािालाइ सहयोग पुयातईन । 

३) ऄबख्तयारी िाँडिाँड सम्िन्त्धमा पेि गने । 

४) स्वीकृत बिबनयोजन िमोबजम िजेट िचतका लाबग पेि गने । 

५) धरौटी राजि्  व सम्िन्त्धी बववरण ऄद्यावबधक राख् ने । 

६) केन्त्रीय लेिा तयार गन े। 

७) लेिा परीक्षण गराईन े। 

८) मातहत बनकायको अर्थथक प्रिासन सम्िन्त्धी कायतको ऄनगुमन गने । 

९) िेरुजुको ऄबिलेि राि्  न ेर िेरुजु िर्छ्यौट सम्िन्त्धी कायत गने । 

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

(इ) काननू तथा िैसला कायातन्त्यवन िािा: 

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

ऄबि िढाईने।  

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

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

४) कानुनी प्रबतरक्षाको कारवाही गने। 

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

मस्यौदा पररमाजतन गने। 

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

सम्पादनका लाबग सम्िबन्त्धत मन्त्रालयमा पठाईने। 

७) सम्पाफदत सूचनाहरु बनणतयानुसार प्रकािनका लाबग मुरण बविागमा पठाईने। 

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

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

ईजूरी वा प्रबतवाद वा बलबित जवाि वा पुनरावेदनको बलित तयार गने, पेि गन ेर महान्त्याबधविाको 

कायातलय माित त सम्िबन्त्धत ऄदालतमा पठाईने । 

१०) ऄदालतिाट िएका िैसला तथा बनदिेनात्मक अदिेको कायातन्त्वयन गन े। 

 

 



  

(ई) माननीय मन्त्रीको बनबज सबचवालय 

1. बविागीय मन्त्रीको¸ प्रधानमन्त्री लगायतका ऄन्त्य मन्त्रीसँग सञ् चार सम्पकत  र समन्त्वय कायम गने / 

गराईने। 

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

3. माननीय मन्त्रीको दबैनक कायत सूची तयार गने। 

4. माननीय मन्त्री समक्ष सबचविाट बनणतय तथा बनदिेनको लाबग पेि हुन अएका रटप्पणी िाआल तथा 

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

फितात पठाईने व्यवस्था गने। 

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

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

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

गने। 

8. ऄबधनस्थ कमतचारीहरुको सपुररवेक्षक िइ कायत गन े। 

 

(ऋ) माननीय राज्यमन्त्रीको बनबज सबचवालय 

1. माननीय राज्यमन्त्रीको¸ प्रधानमन्त्री लगायतका ऄन्त्य मन्त्रीसँग सञ् चार सम्पकत  र समन्त्वय कायम गने / 

गराईने। 

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

3. माननीय राज्यमन्त्रीको दबैनक कायत सचूी तयार गने। 

4. माननीय राज्यमन्त्री समक्ष सबचविाट बनणतय तथा बनदिेनको लाबग पेि हुन अएका रटप्पणी िाआल 

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

लाबग फितात पठाईने व्यवस्था गने। 

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

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

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

समन्त्वय गने। 

8. ऄबधनस्थ कमतचारीहरुको सपुररवेक्षक िइ कायत गन े। 
 

 

(ए) सबचवको बनजी सबचवालय 

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

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

2. सबचवको दबैनक कायत सूची तयार गरी राख् ने । 

3. मन्त्री समक्ष सबचविाट बनणतय तथा बनदिेनको लाबग पेि हुने रटप्पणी िाआल तथा ऄन्त्य महत्वपूणत 

कागजातहरु मन्त्रीको बनजी सबचवालयमा पेि गरी बनणतयानुसार ऄबिलेि गरी कायातन्त्वयनको लाबग 

सम्िबन्त्धत िािामा फितात पठाईने। 

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

5. सबचवलाइ दबैनक कायत सूचीको वारेमा राय¸ सुझाव तयार गरी पेि गने। 

6. सबचवको भ्रमण सम्िन्त्धी कायतिम तथा ऄन्त्य अवश्यक व्यवस्था र समन्त्वयको गने। 

7. ऄबधनस्थ कमतचारीहरुको सपुररवेक्षक िइ कायत गन े। 

 

 

 
 
 

 



  

 

 (ि) योजना, ऄनुगमन तथा वदैेबिक सहयोग समन्त्वय महािािा 
 

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

तत् सम्िन्त्धमा ऄन्त्तगततका बनकायहरु िीच समन्त्वय गने, गराईने।   

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

िैठकको अयोजना गने गराईने।   

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

दक्षता ऄबििृबर्द् गने िालका कायतिमहरुको योजना तजुतमा गने गराईने।   

४) दातृसंस्थाहरुको सहयोगिाट संचालन गररन ेअयोजनाहरुको तजुतमा कायतमा वैदबेिक सहयोग सम्िन्त्धी 

कायत गने।   
 

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

सम्िन्त्धी कायत गन,े   

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

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

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

प्रगबत समीक्षा गने । 

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

ऄनुगमन गने । 
 

 

(ऄ) योजना िािा  
 

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

बनधातरण गनत पेि गन े।  

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

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

प्रक्षेपण गने।   

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

कायत गने ।   

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

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

५)  बवबनयोबजत िजेट ऄनुसार स्वीकृत िएका कायतिम सिंोधन सम्िन्त्धमा सम्िबन्त्धत महािािाको राय 

बलइ संिोधन सम्िन्त्धी कायत गने । 

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

नफदइ ईपलब्ध साधनको समुबचत ईपयोगमा सिाई पुर् याईने।   

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

बतनको दक्षता ऄबििृबर्द् गन ेसम्िन्त्धी कायतहरु गनत प्रिासन महािािालाइ सहयोग गने।   
 

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

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

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



  

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

कायत गने । 
 

(अ) ऄनगुमन तथा मूल्याङ्कन िािा  

१) मन्त्रालयका सम्िबन्त्धत महािािाहरुको समेत सहयोग बलइ मन्त्रालय र ऄन्त्तगततका अयोजनाहरुको 

प्रगबत प्रबतवेदन तयार गरी ऄद्यावबधक राि्  ने र अवबधक रुपमा समीक्षा गने।   

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

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

सबमबतको वैठकमा पेि गने र सम्िबन्त्धत महािािाहरुलाइ जानकारी गराईने।   

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

ऄनुगमन गरी अयोजनाहरुको यथाथत बस्थबतको जानकारी मन्त्रालयलाइ ईपलब्ध गराईने।   

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

वैठकको अयोजना गने र अयोजनाहरुको प्रगबत सम्िन्त्धमा मूल्याङ्कन पेि गने।   

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

महािािािाट कारवाही गनुतपने मन्त्रालय सम्िन्त्धी बवर्यमा अवश्यक कायत गने।   

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

गररने ऄन्त्य कायत सम्पादन गने।   

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

बववरण पुबस्तका तयार गरी अर्थथक वर्त समाप्ती पबछ प्रकािन गने।  

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

अयोजनाहरुको बनयबमत ऄनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्िन्त्धी कायत गने । 

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

१०) अयोजनाहरुको प्रिाव मूल्याङ्कन गने गराईने । 
 

 

(आ)  वदैबेिक सहयोग समन्त्वय िािा 

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

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

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

ऄद्यावबधक गरी राि्  ने । 

४) वैदबेिक सहयोगका लाबग बवकास साझेदारको पबहचान गने ।  

५) वैदबेिक सहयोगको पररचालन, समन्त्वय र व्यवस्थापन गने । 

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

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

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

कायतमा संलग्न वैदबेिक सहयोगिाट संचालन िएका अयोजनाहरुको समबष्टगत बववरण ऄद्यावबधक 

गराइ राख् ने । 

९) ऄन्त्तर्राबिय बवकास साझेदारहरुसँग समन्त्वय सम्िन्त्धी कायत गने । 

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

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



  

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

बसिाररस सम्िन्त्धी कायत गने ।   

 

 

आत) सामाबजक समन्त्वय िािाः 

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

पक्षको ऄनुगमन गने । 

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

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

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

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

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

कायत गने । 

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

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

बवर्यमा Focal Person को रुपमा कायत गने । 
 

 

(ग) सहरी बवकास तथा िौबतक योजना महािािाः 

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

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

गने । 

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

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

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

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

समन्त्वय तथा रेिदिे सम्िन्त्धी कायत गने । 

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

मन्त्रालयलाइ परामित ईपलब्ध गराईने । 

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

िूबमका बनवातह गने । 

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

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

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

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

सहयोग गने । 



  

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

समीक्षा गनत योजना, ऄनुगमन तथा वैदबेिक सहयोग महािािालाइ अवश्यक सचूना, तथ्याङ्क तथा 

परामित ईपलब्ध गराईने । 

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

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

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

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

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

१४) नयाँ िहरहरुमा सहरी सडक सम्िन्त्धी मापदण्ड तयार गने । 

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

कायातन्त्वयन गने गराईन े। 

१६) सहरी सडक सम्िन्त्धी गुरुयोजना बनमातण गन े। 

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

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

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

 

  

(ऄ) िौबतक योजना तथा सहरी पर्ुवाधार िािाः 

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

गने । 

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

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

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

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

कायातन्त्वयन बनकायहरुलाइ ईपलब्ध गराईने । 

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

कायातन्त्वयन गन ेगराईने । 

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

पक्षको ऄनुगमन सम्िन्त्धी कायत गने । 

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

अवश्यक ऄध्ययन ऄनुसन्त्धान गने । 

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

सहरी पुर्वाधार सँग सम्िबन्त्धत सवैक्षेर सँग समन्त्वय गने । 

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

 

(अ) नगर बवकास सबमबत तथा साना िहर िािाः 



  

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

ऄनुगमन र मूल्याङ्कन सम्िन्त्धी कायत गने । 

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

नीबत तजुतमा, कायातन्त्वयन तथा ऄनुगमन गने । 

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

सम्िन्त्धी कायत गने । 

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

सहयोग पुर् याईने सम्िन्त्धी कायत गने । 

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

र कायातन्त्वयनको ऄनुगमन सम्िन्त्धी कायत गने । 

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

सुपररवेक्षण गरी मन्त्रालयमा राय सुझाव पेि गने ।  

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

ल्याईने सम्िन्त्धमा बवबिन्न नीबतगत तथा ऄन्त्य कायत गने । 

 

(इ)  सहरी सडक िािाः 

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

गने। 

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

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

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

कायातन्त्वयन सम्िन्त्धी कायत गने ।  

५) सहरी सडक सम्िन्त्धी गुरुयोजना बनमातण सम्िन्त्धी पेि गने । 

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

गने । 

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

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

(ि) अवास तथा िवन महािािा 

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

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

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

३) अवास सम्िन्त्धी ऄन्तरातबिय वा क्षेरीय संि संस्थासँग सम्पकत  समन्त्वय सम्िन्त्धी कायत, 

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

सरोकारवाला बनकायसँग समन्त्वय सम्िन्त्धी कायत गने । 

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

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

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



  

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

मन्त्रालयलाइ परामित ईपलब्ध गराईने । 

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

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

गने । 

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

सम्िन्त्धी अवश्यक कायत गने । 

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

तयारी तथा कायातन्त्वयन गने । 

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

समन्त्वयकतातको िूबमका बनवातह गने । 

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

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

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

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

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

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

तथ्याङ्क तथा परामित ईपलब्ध गराईने । 

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

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

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

व्यवस्थापन सम्िन्त्धी कायत गने । 

१७) अवास तथा िवन सम्िन्त्धी बवर्यमा ऄन्त्य कायत गने । 

 

(ऄ) अवास िािाः 

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

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

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

बवशे्लर्ण गने तथा प्राप्त पररणाम कायातन्त्वयन बनकायहरुलाइ ईपलब्ध गराईने । 

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

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

गने । 

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

६) राबिय अवास नीबत सम्िन्त्धमा अइपने ऄन्त्य कायत गने । 

 

 

 



  

(अ) िवन िािा  

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

पक्षको ऄनुगमन गने । 

२) सरकारी िवन एवं बनवासहरुको तथ्याङ्क ऄध्यावधीक राि्  ने, रेिदिे तथा सुरक्षा सम्िन्त्धी कायतको 

ऄनुगमन गने । 

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

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

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

ऄनुसन्त्धान तथा ऄध्ययनलाइ प्रोत्साहन गने । 

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

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

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

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

तयारी तथा कायातन्त्वयन गने । 

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

 

(आ)  बवपद ्व्यवस्थापन तथा वातावरण िािाः 

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

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

ऄनुगमन गने । 

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

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

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

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

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

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

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

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

सम्िन्त्धी कायत योजना । 

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

तजूतमा, कायातन्त्वयन ऄनुगमन एवं मूल्याङ्कन सम्िन्त्धी कायत गने । 

१०) बवबिन्न बनकायहरुिाट प्राप्त मन्त्रालयसँग सम्िबन्त्धत बवकास अयोजनाहरुको प्रारबम्िक वातावरणीय 

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

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

 



  

 

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

 

           

           

 

 

;fdflhs ;dGjo zfvf 

al/i7=;dfhzf:qL,/f=k=lå=-ljljw_ – ! 

zf=c=,/f=k=t[=-k|=_–! 

O{lGhlgo/, /f=k=t[=-lj=cf_–! 

Gff=;'=,/f=k=cg+=k|=-k|=_ – ! 

gu/ ljsf; ;ldlt tyf ;fgf zx/ 

zfvf 

l;=l8=O{,/f=k=lå-_la÷cf_ –! 

O{lGhlgo/= /f=k=t[=-lj÷cf_–! 

Gff=;'=,/f=k=cg+=k|=-k|=_–! 

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

p=;=,/f=k=lå=-k|=_ – ! 

O{, /f=k=t[=-la÷cf_–! 

Gff=;''=/f=k=cg+=k|=-k|_ – ! 

 

cg'udg tyf d"NofÍg zfvf 

l;=l8=O{,/f=k= lå- la÷cf=_ – ! 

O{lGhlgo/, /f=k=t[=-lj=cf_–! 

zfvf clws[t =,/f=k=t[=-k|=_– ! 

 

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

dxfzfvf 

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

l;len ;d"x, la÷cf= pk;d"x – ! 

Gff=;'=,/f=k=cg+=k|=-k|=_ – ! 

cfjf; zfvf 

l;=l8=O{,/f=k=lå-_la÷cf_ – ! 

O{,/f=k=t[=-lj÷cf_ – ! 

Gff=;'=,/f=k=cg+=k|=-k|=_ – ! 

of]hgf zfvf 
 

l;=l8=O{,/f=k= lå- la÷cf=_ – ! 

zfvf clws[t ,/f=k=t[=-k|=_ – ! 

O{lGhlgo/, /f=k=t[=-lj÷cf_ – ! 

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

O{lGhlgo/ , /f=k=t[=-lj÷cf_ – ! 

Gff=;'=,/f=k=cg+=k|=-k|=_ – ! 

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

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

dxfzfvf 

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

l;len ;d"x, la÷cf= pk;d"x – ! 

Gff=;'=,/f=k=cg+=k|=-k|=_ – ! 

k|zf;g dxfzfvf 

;x;lrj, /f=k=k|=-k|=_ – ! 

s=c,/f=k=cg+=k|=-k|f=_ – ! 

vl/bf/=,/f=k=cg+=lå=-k|=_ – ! 

sd{rf/L k|zf;g zfvf 

pk;lrj, /f=k=lå=-k|=_–! 

zf=c= /f=k=t[=-k|_ –@ 

Gff=;'=,/f=k=cg+=k|=-k|=_ – @ 

s=c,/f=k=cg+=k|=-k|f=_ – @ 

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

zfvf 

p=;=,/f=k=lå=-k|=_ – ! 

zf=c=,/f=k=t[=-k|=_ – ! 

Gff=;'=/f=k=cg+=k|=-k|_ – @ 

nfO{j|l/og/f=k=cg+=k|=-lzIff_ – ! 

s=c=,/f=k=cg+=k|=-ljljw=_ – ! 

x=;=rf= – @ 

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

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_ – ! 

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|=_ – ! 

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.  सवेा प्रदान गन ेबनकायको िािा र बजम्वार ऄबधकारी: 

ि.स.ं महािािा पद बजममे्वार ऄबधकारी 

१. प्रिासन महािािा सह-सबचव श्री राजेन्त्र कुमार पौडले 

क. कमतचारी प्रिासन िािा ईप-सबचव श्री कृष्ण प्रसाद पन्त्थी 

ि. अन्त्तररक व्वस्थापन तथा सिुासन प्रवर्द्तन िािा  ईप-सबचव  

ग. अबथकत  प्रिासन िािा ईप-सबचव श्री कमल सापकोटा 

ि.  कानुन तथा िैसला कायातन्त्वयन िािा ईप-सबचव श्री िलसागर बगरी 

    

२. योजना ऄनगुमन तथा िदैबिक सहयोग महािािा सह-सबचव  >L द्वाररका श्रेष्ठ 

क. योजना िािा बस.बड.आ श्री सुमन साबलके 

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

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

ि. सामाबजक समन्त्वय िािा बस.बड.आ श्री पोष्टराज ढंुगाना 

    

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

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

ि. सहरी सडक िािा बस.बड.आ श्री रमीता श्रेष्ठ 

    

४. अवास तथा िवन महािािा सह-सबचव 8f= /d]z k|;fb l;+x 

क. अवास िािा बस.बड.आ श्री सुमन साबलके 

ि. िवन िािा बस.बड.आ श्री प्रमेद कृष्ण कमतचायत 

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

 

६. सवेा प्रदान गनत लाग्न ेदस्तरु र ऄवधी: 

 केही निएको 

 

७. बनणयत गन ेप्रफिया र ऄबधकार: 

िािािाट महािािामा पेि िआ कायतको प्रकृबत ऄनुसार श्रीमान् सबचवज्य ूवा माननीय मन्त्रीज्यूिाट बनणतय 

हुने  

 

८. बनणयत ईपर सनु्न ेऄबधकारी: 

ईप-सबचव अन्त्तररक व्यवस्थापन तथा सुिासन प्रवर्द्तन िािा 

 

 

 

९. सम्पादन गरेको कामको बववरण: 



  

सहयी विकास तपफ  : 

१. नेऩार ततव्र शहयीकयणको प्रविमाभा यहेको य नमाॉ नगयऩातरकाहरु गठन बएको 
ऩरयप्रके्ष्मभा विगतभा बएका अव्मिस्थथत शहयीकयणफाट तसस्जफत सभथमाहरुको ऩनुयाितृत हनु 
नददन ९० िटा नमाॉ नगयऩातरकाहरुको एकीकृत शहयी विकास गरुुमोजना मसै आतथफक 
िर्फ तबत्र तमाय गरयनेछ । सो गरुुमोजनारे तनधाफयण गयेको प्राथतभकताको आधायभा प्रत्मेक 
नगयऩातरकाभा रु २ अफफसम्भको शहयी ऩूिाफधायहरुको तनभाफणका रातग विथततृ आमोजना 
प्रततिेदन (DPR) तमाय गरयनेछ । 

२. दतरत, रोऩोन्भखु, विऩन्न, भसुरभान रगामतका वऩछातडएका सभदुामहरुको रातग गत िर्फ 
तनभाफण शरुु बएका २०,००० य चारू आ.ि. भा तनभाफण गरयने २५,००० आिासहरु गयी 
मसै िर्फ ४५,००० आिासहरु जनता आिास कामफिभ भापफ त ्सम्ऩन्न गरयनेछ । 

३. बायतसॉग तसभा जोतडएका तयाइफ–भधेशका २० स्जल्राका सदयभकुाभ स्थथत 
नगयऩातरकाहरुभा प्रत्मेकभा २ अफफका दयरे शहयी ऩूिाफधाय तनभाफणको कामफ शरुु गयी 
आगाभी ३ िर्फतबत्र मी नगयऩातरकाहरुको शहयी ऩूिाफधायहरुभा जनतारे अनबुतू गने गयी 
सधुाय गरयनेछ । 

४. बकूम्ऩ ऩश्चात ् को ऩनुतनभाफण गने िभभा तनजी आिास तनभाफणका सन्दबफभा देस्खएका 
जवटरताहरुराइफ सॊफोधन गदै ऩनु:तनभाफणभा ततव्रता ददन प्रावितधकहरुराइफ थथानीम तहभै 
खटाइफ अनगुभन एिॊ तनयीऺण कामफराइफ प्रबािकायी फनाइनेछ । 

५.  बकूम्ऩका िभभा ऺतत बएका याष्ट्रऩतत कामाफरम बिन, उऩ- याष्ट्रऩतत कामाफरम बिन, 
भानि अतधकाय आमोग बिन, तसॊहदयिाय रगामतका ऐततहातसक भहत्िका ठूरा बिनहरु 
य स्जल्रा थतयका सयकायी बिनहरुको तनभाफणकामफ आगाभी ३ िर्फतबत्र सम्ऩन्न गने गयी 
अतध फढाइनेछ । 

६. हरुाकी याजभागफभा ऩने १० िटा नमाॉ सहय, तयाइफ-भधेशका ५ िटा नमाॉ सहय, १३ िटा 
SMART CITIES, भध्मऩहाडी रोकभागफभा ऩने १० िटा नमाॉ सहय, सदूुयऩस्श्चभका ४ िटा 
नमाॉ सहय, एक सहय- एक ऩवहचान अन्तगफतका २३ िटा शहयहरु य ४ िटा वहभारी 
शहयहरु सभेत गयी वहभार, ऩहाड य तयाइफको सन्ततुरत शहयीकयणाका रागी अध्ममन, 
शहयी ऩूिाफधाय तनभाफण एिॊ भभफत सधुायका कामफहरु ततव्र रुऩभा अतध फढाइनेछ । 

७. फागभती य मसका सहामक नदीहरुभा तटफन्ध तनभाफण, सडक करयडोय तनभाफण, 
सौन्दमफकयण रगामतका कामफहरुराइफ थऩ ततव्रता दददैं मस नदी प्रणारीको ऩानीको गणुथतय 
सतुनस्श्चत गनफ ५ िटा ढर प्रशोधन केन्रहरुको तनभाफण गरयनेछ य फागभती नदीभा सखु्खा 
माभभा सभेत घुॉडासम्भ आउने गयी ऩानीको फहाि कामभ गनफ धाऩ एिॊ फागभतीभा फाॉध 
तनभाफण गरयनेछ । 



  

 

१०. सचूना ऄबधकारी र प्रमिुको नाम र पद: 

बनकाय प्रमुि: दीपेन्त्रनाथ िमात, नेपाल सरकारको सबचव 

सूचना ऄबधकारी: सुमन साबलके, बसबनयर बडबिजन आबन्त्जबनयर 

 

११. ऐन,बनयम, बवबनयम वा बनदबेिकाको सचूी: 

 काठमाडौं ईपत्यका बवकास प्राबधकरण ऐन, २०४५  

 नगर बवकास ऐन, २०४५  

 नेपाल आबन्त्जबनयररङ पररर्द ्ऐन, २०५५  

 िवन ऐन, २०५५  

 काठमाडौं ईपत्यका बवकास प्राबधकरण बनयमावली, २०६८  

 नगर बनमातण योजना कायातन्त्वयन बनयमावली, २०३२  

 नगर बवकास कोर् बनयमावली, २०५४  

 िूकम्पिाट पूणतरुपमा क्षबत िएका अवास पुनर्थनमातण ऄनदुान बवतरण कायतबवबध २०७२  

 िूकम्प प्रिाबवत िवन संचालन प्रस्ताव स्वीकृती बनदबेिका २०७२  

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

 िूकम्पिाट पूणतरुपमा क्षबत िएका अवास पुनःबनमातण ऄनदुान सहायता प्रवाह कायतबवबध २०७२ 

 सरुवा सम्िन्त्धी मापदण्ड, २०७२  

 बवपद ्पीबडत पुनवातस सञ्चालन कायतबवबध, २०७१  

 राबिय अवास योजना, २०७१  

 िवन बनमातणको नमूना मापदण्ड, २०७१  

 लैबङ्गक समानता तथा सामाबजक समावेिीकरण मागतदितन, २०७० 
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१२. अम्दानी, िचत तथा अर्थथक कारोवार सम्िन्त्धी ऄद्यावबधक बववरण: 

 
 

 

  



  

 

  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

१३. तोफकए िमोबजमका ऄन्त्य बववरण: 

निएको 

१४. ऄबिल्लो अर्थथक वर्तमा सावतजबनक बनकायल ेकुन ैकायतिम वा अयोजना सचंालन गरेको िए सो को 

बववरण: 

गत अ.व.को सूचनामा िएको 

१५. सावतजबनक बनकायको ििेसाआतट िए सो को बववरण: 

 www.moud.gov.np 

१६. सावतजबनक बनकायल ेप्राप्त गरेको सहायता, ऋण, ऄनदुान एवं प्राबवबधक सहयोग र सम्झौता सम्िन्त्धी 

बववरण: 

बवि िैक ,एबियाली बवकास िैक,जाआका अफद  

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

पबछ ईपलब्ध गराइनछे । 

 

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

तोकीएको समयवबध: 

निएको 

१९. सावतजबनक बनकायमा परेका सचूना माग सम्िन्त्धी बनवदने र सो ईपर सचूना फदएको 

बववरण: 

कुनै पबन सूचना माग निएको 

 

२०. सावतजबनक बनकाएका सचूनाहरु ऄन्त्यर प्रकािन ि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/


  

 


