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1 भौितक योजना तथा िनमार्ण म ालयको पिरचय 
 देशको आिथर्क तथा सामािजक क्षे को िवकासमा टवेा परु् याउन िविवध भौगोिलक क्षे  तथा आिथर्क 
क्षे हरुलाई आिथर्क िवकासका पवूार्धार ल, जल, रे ,े तथा रोप व ेमागर्हरुसगँ आब  गद राि य यातायात 
णालीको समिुचत िवकासगरी देशका गर्ामीण क्षे का गाउहरूलाई बजारसगँ आब गरी आिथर्क कृयाकलापहरूको ँ
अिभबिृ  गन र देश िभ  सचालन हनु ेपयर्टनं , कृिष, िव तु आिद िविभ  आिथर्क क्षे सगँ स बि त िविवध 
कृयाकलाप र आयोजनाहरुमा टवेा परु् याउन ुभौितक योजना तथा िनमार्ण म ालयको मू  कायर् हो। 

  ैगरी शहरीकरणलाई भौितक िव ारको रुपमा मा  परु् याउन स  ेयोगदान समतेलाई पिहचान 
गरी यस क्षे मा िनजी क्षे को सहभािगता समते अिभबिृ  गद शहरीकरणको कृयालाई ानीय अथर्त को 
पिरपरूक  हनु े िकिसमल े वि त एव वातावरणीय दिृ बाट ं  शहरी िवकास र व ापन गन ुर् अक 
मह पणू र् कायर् हो।   

 यसको साथ ैसरकारी भवनहरु िनमार्ण गन कायर्मा ानीय सीप र सामागर्ीको योग गरी योजन 
अनसुारको िकफायती िडजाइनकोलािग िविध िवकास गन र सरकारी भवनहरुलाई ाकृितक कोपबाट बचाउन 
गणु रमा सधुार ाउन तथा भवन िनमार्ण स ब ी मापद ड र िनयमहरु तज ुर्मा गरी लाग ूगराउन पिन 
आव यक भएको छ। यसको अलवा सब ैजनताको ा  रक्षाकोलािग  िपउन ेपानी तथा सावर्जिनक 
सरसफाइको समिुचत ब  िमलाउन ुपिन यस म ालयको मह पणूर् कायर् हो।  

1.1 उ े य  
 देशका िविभ  भौगोिलक तथा आिथर्क क्षे हरुलाई पिरपरूक हनु ेगरी िविभ  मागर्हरुलाई एक अकसगँ 
आव  गरी आिथर्क तथा सामािजक क्षे को िवकासमा टवेा परु ्याउन सडक, पलु, मलू बाटाहरु, रोप-ब े
मागर् र जलमागर्हरुको सम ीगत िवकास, िव ार, वब र्न गरी राि य यातायात णालीको िवकास 
गन।   

 देशका गर्ामीण क्षे का गाउहरुलाई बजारसगँ आव  गन ुर्का साथ ै पयर्टनँ , कृिष, िव तु, आिद िविभ  
आिथर्क क्षे सगँ स बि त राि य मह का र अ  आिथर्क क्षे को िविवध कृयाकलाप एव ं
आयोजनाहरुमा टवेा परु्    याई स लुन कायम गन।   

 शहर-गर्ामीण अ रस ब  तथा स िुलत क्षे ीय िवकासको आव यकता अनरुुप गर्ामीण िवकासको 
पिरपरूकको रुपमा योजनाब  शहरी िवकासलाई अगािड बढाउन।े   

 शहरी क्षे  वा नया ँक्षे को भौितक िवकासको िनिम  आवास तथा भौितक पिरयोजना तयार गनर्, र   
 स पणूर् नपेाली जनताको ा  रक्षाकोलािग  िपउन े पानी तथा सावर्जिनक सरसफाइको 
समिूचत ब  िमलाउन।े   

1.2 मू  मू  कायर्हरु  
  

 ल, जल, रे  ेतथा र मुागर्को िनमार्ण र िवकास स ब ी नीित, योजना तथा कायर्कर्म तज ुर्मा गरी 
कायार् वयन गन गराउन।े   

 भौितक योजना र भौितक पवूार्धारको िवकास, आवास, शहरीकरण र नगर िवकास स ब ी नीित, योजना 
तथा कायर्कर्महरु तज ुर्मा गरी कायार् वयन गन गराउन।े   

 के ीय सिचवालय, म ी, सवधैािनक अगका मखु आिदको आवास व ा र सरकारी भवनको ं ं
िनमार्ण तथा ममर्त सभार स ब ी कायर् गन।  ं  

 सडक (घोडेटो बाटो बाहके) तथा पलु (झोल ु े पलु बाहके) िनमार्ण, ममर्त सभार एव सरक्षण स ब ी ं ं ं
काम गन।   

 भवन एव अ  िनमार्ण सामगर्ीको िविध स ब ी अ यनं , अनसु ान तथा िवकासका मापद डहरु 
तयार गरी कायार् वयन गन गराउन।े   



 

 2

 िविभ  लमागर्, जलमागर् र र मुागर्हरुको िनमार्ण र ईि जिनयिरङ क े ी िवषयक स ान तथा ं
सगठनहरु स ब ी कायर् गन।  ं  

 बसोबास तथा ब ी िवकास र खानपेानी तथा ढल िनकास स ब ी कायर् गन गराउन।े   
 आवास िनमार्ण स ब मा गरै सरकारी क्षे का आवास िनमार्ण स ब ी स ाहरुको व र्न र िवकास ं
गन, गराउन।े   

 नगर िवकास सिमितहरु तथा सरकारी क्षे का आवास िनमार्ण स ब ी स ाहरुको रेखदेख स ब ी ं
कायर् गन।   

 आवास तथा भौितक योजना क्षे हरुका अ राि य वा क्षे ीय सघ स ाहरुसगँ स पकर्  र सहयोग ं ं
स ब ी कायर् गन।   

 लमागर्, जलमागर् तथा र मुागर्को िनमार्णसगँ स बि त अ राि य सघ स ाहरुको स पकर्  ं ं
स ब ी कायर् गन।   

 ोभर् बाटर (पानी ढल) स ब ी कायर् गन, र   
 नपेाल इि जिनयिरङ सवेाको हाईव े उपसमहू, जनरल, िवि ङ ए ड आिकर् टे  तथा यािनटरी 
उपसमहूरु स ब ी िनयिु , सरुवा, बढुवा शरुु िनयिु को नूतम शिैक्षक योग्यता र बढुवामा गणना 
हनु ेस बि त िवषयको शिैक्षक योग्यता िनधार्रण तथा िवभागीय कारवाही आिद स बि  कायर् गन।   
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1.3 भौितक योजना तथा िनमार्ण म ालयको सागँठिनक सरचनां  
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2 म ालयको सागठािनक सरचना र महाशाखाहरुं ं    
  

 भौितक योजना तथा िनमार्ण म ालयका म ी, रा म ी, र सिचव कूो सिचवालयहरु, ६ वटा 
महाशाखा तथा १५ वटा शाखाहरु छन।् म ालयको सगठन तािलका प ृ  ं 3 मा तु गिरएको छ।   

 भौितक योजना तथा िनमार्ण म ालय अ गर्तका महाशाखा तथा शाखाहरुका मू  मू  कायर्हरु 
िन ानसुारका छन।्   

2.1 शासन महाशाखा   
 ईि जिनयिरङ सवेा स ब ी म ालयल े सचालन गन ुर्पन समहूं , उपसमहू स ब ी ऐन िनयमममा 
तोिकएको शासिनक कारवाही गन।   

 म ालय र अ गर्त िवभागहरुका कमर्चारीहरुको िनयिु , सरुवा, बढुवा, िवभागीय कारवाही र पदपिूतर् 
स ब ी काम गन।   

 म ालयको िज ी व ापन गन।   
 स बि त िवषयगत महाशाखाहरुको समते परामशर् िलई म ालय र अ गर्तका लािग आव यक पन 
जनशि  क्षपेण, व ापन तथा जनसाधन िवकासकोलािग आ िरक र बदेैिशक तािलमहरुको 
व ा गन।   

 आिथर्क शासन स ब ी कायर्हरु गन।   

2.1.1 आ िरक शासन शाखा   
 म ालयको कमर्चारीहरुको आ िरक खटन पटन र अ  आ िरक शासन स ब ी कायर्हरु गन।  
 म ालयकोलािग आव यक पिरवहन एव सचार सय को वं ं ं ापन गन।   
 म ालयकोलािग आव यक सवारी साधन, मिेसनरी, औजार तथा अ  िज ी सामानहरुको खिरद, 
भ डारण आपिूतर्, ममर्त, सभारं , िज ी िनरीक्षण तथा िललाम िवकर्ीको व ा गन।   

 म ालयको सरुक्षा तथा सरसफाइको ब  गन।   
 म ालय तथा मातहतका िनकायहरु बारे सचािलत आयोजनाहरुको अ ायी र िवकास तफर् को ं
दरव दी ृजना स ब ी कायर् गन।   

 कमर्चारी बठैक आयोजना गन र सो को िनणर्य कायार् वयन गराउन।े   
 कमर्चारीहरुको ो ाहन परु ार स ब ी कायर् गन।   
 अि यार दरुुपयोग अनसु ान आयोग, सतकर् ता के  तथा अ  िनकायहरु र िसध ै ा त हनु े
म ालय र मातहतसगँ स बि त उजरुी स ब ी कायर्हरु गन।   

 म ालय अ गर्त िवभाग तथा कायर्लयहरु र म ालयसगँ स बि त िनकायहरुमा रहकेा सवारी 
साधनहरुको अ ाविधक लगत रा ।े   

 म ालय अ गर्तका सिमित, बोडर्, स ानं , क पनीहरुको राजनिैतक िनयिु , पदपिूतर् लगायत अ  
आव यक कायर्हरु गन।   

 भपैरी आउन ेअ  आ िरक शासन स ब ी कायर्हरु गन।   
 म ालयको सब ैकमर्चारीहरु र यस म ालय अ गर्तका राजप ािकत अिधकृतहरुको कायर् स पादन ं
म ू ा न स ब ी कायर् गन।   

 स पित िववरण स ब ी कायर् गन।   

2.1.2 कमर्चारी शासन शाखा   
 ईि जिनयिरङ सवेा स ब ी म ालयल े सचालन गन ुर्पन समहूं , उपसमहू स ब ी कायर्हरु, सरुवा, 
बढुवा, काज, अवकाश आिद स ब ी कायर् गन।   

 कमर्चारीहरुको पद ापन र रमाना स ब ी कायर् गन।   
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 म ालयका सब ैकमर्चारीहरुको र अ गर्तका िवभाग एव कायार्लयहरुको राजप ािकत कमर्चारीहरुको ं ं
ि गत िववरण अ ाविधक रा ।े   

 िनजामती सवेा तफर् को ायी दरव दी र सगठना क रुपहरुको अिभलखे रा ।े  ं  
 म ालय र अ गर्त िवभागहरुको िर  पदपिूतर्कोलािग आव यक कारवाही गन।   
 शासिनक बरेुज ुस ब ी कायर् गन।   
 म ालय तथा िवभागहरुको कमर्चारी उपर िवभागीय कारवाही स ब ी कायर् गन।   
 ईि जिनयिरङ जनशि को विगर्करण अनसुार तालीम स ब ी अिभलखे रा ।े   
 गणु र एव बिृ  िवकासलाई ं लक्ष्य गरी कुन कुन िवषयमा कुन रको कित स ामा तािलमको ं
आव यकता छ, िनधार्रण गरी तािलमको व ा गन।   

 लोक सवेा आयोगको शासिनक बरेुज ुस ब ी कायर् गन।   
 अ यन र असाधारण िवदा स ब ी कायर् गन।   
 बढुवा सिमितको सिचवालय स ब ी कायर् गन।   
 ो ाहन परु ार स ब ी कायर् गन।  

2.1.3 आिथर्क शासन शाखा  
  

 म ालयको आिथर्क शासन स ब ी दिैनक कायर्हरु गन।   
 म ालयको महाशाखा तथा शाखाहरुलाई आव यकता अनसुारको आिथर्क राय स ाह उपल  
गराउन।े   

 म ालय र मातहतका िनकायहरुको अनमुािनत वािषर्क बजटे तयार गन।   
 िवकास बजटे तजुर्मा गन कायर्मा योजना अनगुमन तथा मू ा न महाशाखालाई सहयोग परु् याउन।े   
 साधारण र िवकास बजटेको बाडँफाडँ र ीकृत गराई खचर् गनर् अि यारी पठाउन ेस ब ी कायर् 
गन तथा स बि त महाशाखालाई जानकारी गराउन।े   

 थप रकम िनकासा, रकमा र र ोत पिरवतर्न स ब ी कायर् गन।   
 मातहतका िवभाग तथा कायार्लयहरुको िविनयोिजत, राज  र धरौटीको िववरणहरु ा त गरी के ीय 
अिभलखे रा ।े   

 िविनयोजन राज , धरौटी र अ  कोषको बािषर्क के ीय आिथर्क िववरण तयार गरी महालखेा 
पिरक्षकको िवभाग र महालखेा िनय ण कायार्लयमा पशे गन र अ गर्तका िवभागहरुबाट समते 
आव यक ितवदेनहरु पठाउन लगाउन।े   

 मातहतका िवभाग, कायार्लय तथा योजनाहरु समतेको िविनयोजन, राज , धरौटी र अ  कोषको 
लखेापरीक्षण समयम ैभए नभएको अनगुमन गन र कायम भएका बरेुजहुरु िनयिमत फ ट र असलु 
उपर गन गराउन।े बरेुज ु फ ट स ब ी कायर्को िनरीक्षण गन र त ब मा आव यक 
अिभलखेहरु रा  लगाउन।े   

 लखेापरीक्षणबाट कायम भएको बरेुजकुो के ीय लगत रा ।े   
 बोलप  मू ा न स ब ी कायर्हरु गन।   
 ठे ा-प ाको ाद स ब ी कायर्हरु गन।   
 आिथर्क शासन सग स बि त अ  सब ैकामहरु गन।  ं  

2.2 योजना, अनगुमन तथा मू ा न महाशाखा   
 िविभ  िवकास योजनाहरुको तज ुर्मा, कायर्को अनगुमन र मू ा न गन र तत ्स ब मा अ गर्तका 
िनकायहरु बीच सम वय गन, गराउन।े   

 िनयिमत रुपमा म ालय र अ गर्तका िनकायहरुबाट सचािलत िवकास आयोजनाहरुको समीक्षा ं
बठैकहरुको आयोजना गन गराउन।े   

 स बि त महाशाखाहरुको परामशर् समते िलई म ालय र अ गर्तका िनकायमा कायर्रत कमर्चारीहरुको 
दक्षता अिभबिृ  गन खालका कायर्कर्महरुको योजना तज ुर्मा गन गराउन।े   

 दातसृ ाहरुको सहयोगबाट सचालन गिरन ेआयोजनाहरुको तज ुर्मा आिद कायर्ं ं मा वदेैिशक सहयोग 
तथा गणु र महाशाखालाई आव यक सहयोग गन।   
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2.2.1 योजना शाखा  
 स बि त महाशाखाहरुसगँ परामशर् िलई अ गर्तका आयोजना/कायर्कर्म सचालन स ब ी नीित ं
िनधार्रण गन।   

 स बि त महाशाखाहरुको समते सहयोग िलई म ालय, अ गर्तका िवभाग, स ानहरुबाट सचालन ं ं
गिरन ेकायर्कर्महरुकोलािग स बि त िवभाग, स ानहरुबाट िवववरण िलई कायर्कर्म तज ुर्मा तथा बजटे ं
क्षपेण गन।   

 अथर् म ालय र राि य योजना आयोगसगँ स पकर्  राखी आयोजनाहरु ीकृत गन गराउन।े   
 राि य योजना आयोगबाट ीकृत आयाजनेाहरुको िविनयोिजत बजटेको आधारमा िज ा तथा के ीय 
आयोजनाहरुको बािषर्क कायर्कर्म ीकृत गन गराउन े र स बि त महाशाखाहरुलाई जानकारी 
गराउन।े   

 िविनयोिजत बजटे अनसुार ीकृत भएको कायर्कर्महरुको आव यकता अनसुार कायर्कर्म सशोधन ं
स ब ी कायर्हरु गन र स बि त महाशाखालाई जानकारी गराउन।े   

 म ालय अ गर्त सचािलत िविभ  कायर्कर्म बीच सम वय राखी कायर्कर्महरुको दोहोरोपन हनु िनिदं ई 
उपल  साधनको समिुचत उपयोगमा सघाउ परु् याउन।े   

 म ालय अ गर्त सचालन हनु ेकायर्कर्म तथा आयोजनाहरुं कोलािग आव यक जनशि  क्षपेण एव ं
ितनको दक्षता अिभबिृ  गन स ब ी कायर्हरु गनर् शासन महाशाखालाई सहयोग गन।   

2.2.2 अनगुमन तथा म ु ाकन शाखा  ं  
 स बि त महाशाखाहरुको समते सहयोग िलई म ालय अ गर्त आयोजनाहरुको गित ितवदेन 
तयार गरी अ ाविध रा  ेर आविधक रुपमा समीक्षा गन।   

 म ालय अ गर्त सचािलत आयोजनाहरुको कायार् वयन स ब ी िनयिमत अनगुमन एव ं ं म ू ा न गन 
र कायार् वयन पक्षमा देखा परेका सम याहरुको समाधानाथर् म ालय रीय िवकास सम या समाधान 
सिमितको वठैकमा पशे गन र स बि त महाशाखाहरुलाई जानकारी गराउन।े   

 स बि त महाशाखाहरुको समते सहयोग िलई म ालय अ गर्तका आयोजनाहरुको िनयिमत रुपमा 
िनरीक्षण गरी आयोजनाहरुको यथाथर् ि ितको जानकारी म ालयलाई उपल  गराउन।े   

 स बि त महाशाखाहरुको समते सहयोग िलई म ालय रीय िवकास सम या समाधान सिमितको 
वठैकको आयोजना गन र आयोजनाहरुको गित स ब मा मू ा न पशे गन।   

 राि य िवकास सम या समाधान सिमित र राि य योजना आयोगको के ीय अनगुमन तथा 
मू ा न महाशाखाबाट कारवाही गन ुर्पन म ालय स ब ी िवषयमा आव यक कायर् गन।   

 राि य योजना आयोगको के ीय अनगुमन तथा मू ा न महाशाखाबाट समय समयमा िनधार्िरत 
गिरन ेअ  कायर् स पादन गन।   

 स बि त महाशाखाहरुको समते सहयोगमा म ालय र अ गर्तका िनकायहरुबाट के वषर् भए 
गरेका मू  मू  कायर्हरुको गित िववरण पिु का तयार गरी आिथर्क वषर् समा ती पिछ काशन 
गन।  

2.2.3 गर्ामीण खानपेानी तथा सरसफाइ क्षे  अनगुमन तथा म ू ा न शाखा   
 गर्ामीण खानपेानी तथा सरफाइ (गर्ा.खा.पा. तथा स.स.) क्षे को त ा लाई वि त गरी व ापन 
सचूना णालीको िवकास र सचालन गन।  ं  

 गर्ा.खा.पा. तथा स.स.ं स ब ी अनगुमन तथा म ू ा न सचूकको िवकास एव पिरमाजर्न गन।  ं  
 गर्ा.खा.पा. तथा स.स. क्षे को अनभुवहरुको Dissemination र प ृ पोषण (feedback) गनर् सम वय 
गन।   

 गर्ा.खा.पा. तथा स.स. क्षे मा क्षमता अिभबिृ कोलािग सहयोग गन।   
 गर्ा.खा.पा. तथा स.स. सरकारी नीित तथा रणनीितहरुको अनगुमन तथा मू ा न गन।  ं  
 गर्ा.खा.पा. तथा स.स. क्षे को ोत के को रुपमा काम गन।   
 कायर् स पादनमा आधािरत ोत बाडँफाडँ णालीको िवकास गन।   
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2.3 खानपेानी तथा सरसफाइ महाशाखा   
 नपेाल अिधरा भर खानपेानी तथा सरसफाइ क्षे को सम ीगत िवकास, िव ार र स ब र्नकोलािग 
उपय ु  नीित, रणनीित तथा कायर्नीित तज ुर्मा गन तथा िनणर्य कायार् वयनको सपुरीवके्षण र अनगुमन 
गन।   

 खानपेानी तथा सरसफाइको क्षे सगँ सल  सरकारीं , गरैसरकारी र िनजी स ां  तथा िनकायहरु बीच 
सम वयकतार्को भिूमका िनवार्ह गन।   

 खानपेानी तथा सरसफाइ क्षे सगँ स बि त स पणूर् ािविधक, आिथर्क, सामािजक तथा वातावरणीय 
िवषयहरुमा म ालयलाई परामशर् उपल  गराउन।े   

 राि य रमा गिठत वा गठन हनु ेसब ै कारको खानपेानी तथा सरसफाइको क्षे सगँ स बि त 
सम वय सिमितको सिचवालयको कायर् गन।  

 खानपेानी तथा सरसफाइ क्षे सगँ सल  दातरृां हरु बीच सम वय र साम ज य कायम गनर् गराउन 
बदेैिशक सहयोग तथा गणु र महाशाखालाई आव यक सचूना र परामशर् उपल  गराउन ेर सहयोग 
गन।   

 दातसृ ाहरुको सहयोगमा सचालन गिरन ेखानपेानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरुको तज ुर्मां ं , अ यन, 
समीक्षा र ीकृत गन कायर्मा वदेैिशक सहयोग तथा गणु र महाशाखालाई आव यक सचूना तथा 
परामशर् उपल  गराउन,े सहयोग गन।   

 खानपेानी तथा सरसफाइ क्षे का बािषर्क बजटे र कायर्कर्म तयारी, कायर्कर्म कायार् वयन पक्षको 
अनगुमन र मू ा न तथा गित समीक्षा गनर् योजना अनगुमन मू ा न महाशाखालाई आव यक पन 
सचूना त ा  तथा परामशर् उपल  गराउन,े सहयोग गन।   

 खानपेानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरुको कायार् वयनको िसलिसलामा मातहतका िवभाग, स ान तथा ं
सिमितहरुको िनणर्यका लािग म ालयमा पशे हनु ेिवषयमा राय तथा परामशर् िदन।े   

 म ालय तथा अ गर्तका खानपेानी तथा सरसफाइ क्षे सगँ स ब ी िवभाग, स ां न तथा 
सिमितहरुसगँ सरोकार पन ऐन िनयहरुको तज ुर्मा, कायार् वयन, अनगुमन र सदुिृढकरणकोलािग ऐन 
िनयम परामशर् शाखालाई आव यक राय परामशर् उपल  गराउन,े सहयोग गन।   

 खानपेानी तथा सरसफाइ क्षे को समिुचत िवकासकोलािग िविभ  आयोजनाहरुको पवूर् स ा ता 
अ यन गन गराउन े र स ा  आयोजनाहरुको आधारमा योजना, अनगुमन तथा म ु ाकन ं
महाशाखासगँ राय परामशर् िलई दीघर्कािलन योजना तज ुर्मा गन र कायार् वयन िनकायहरुको मा मबाट 
कायार् वयनको व ा िमलाउन।े   

2.3.1 खानपेानी शाखा  
 नपेाल अिधरा  भिरका जनताका खानपेानी आव यकताको पिरपिूतर् गनर् राि य रमा योजनाब  
रुपमा अ कालीन तथा दीघर्कािलन कायर्कर्म तज ुर्मा, कायार् वयन िनकाय र कायर्कर्महरु बीच 
केि य रमा सम वय कायम गराउन।े   

 खानपेानी आयोजनाहरुको सवेाको वग करण गरी र, कृित, िविध अनसुारको िविभ  खानपेानी 
आयोजनाहरुको कायार् वयन कृया िनधार्रण मागर्दशर्न तयार गन।   

 सरकारी, गरैसरकारी तथा िनजी क्षे बाट सचािलत शहरी तथा गर्ामीण खानपेानी आयोजनाहरुबाट ं
लाभाि वत जनस ां , भएका उपलि हरु, उपल  सवेा र (गणु र तथा पिरमाणा क) तथा अ  
व ापकीय सचूनाहरु सकलन गनं , िव लषेण गन तथा ा त पिरणाम कायार् वयन िनकायहरुलाई 

उपल ध गराउन े। 
 खानपेानी आयोजनाहरु कायार् वयनल ेगदार् वातावरणमा पन अनकुुल तथा ितकुल भावको िव लषेण 
गन/गराउन ेतथा ितकुल भावलाई िूनकरण गनर् उपय ु  िविधको पिहचान, अनसु ान, अ यन 
र योग गनर् गराउन कायार् वयन िनकायहरुलाई मागर्िनदशन गन ।  

 गरैसरकारी तथा िनजी क्षे बाट सचािलत खानपेानी आयोजनाहं रु कायार् वयन गनर् के ीय रमा 
सहयोग उपल  गराउन।े   

 ि पिक्षय तथा बहपुिक्षय अ राि य सघ स ाहरुलाई खानपेानी कायर्कर्महरु तज ुर्मा अनगुमन तथा ं ं
म ु ाकन गनर् ािविधक टवेा परु् यां उन ेकाममा सहयोग परु् याउन।े   
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2.3.2 सरसफाइ शाखा   
 नपेाल अिधरा  भिरका जनताको सरसफाइ स ब ी आव यकता पिरपिूतर् गनर् राि य रमा 
योजनाब  रुपमा अ कालीन तथा दीघर्कािलन कायर्कर्म तज ुर्मा गनर् र यस सगँ स बि त िनकाय र 
ितनीहरुका कायर्कर्म बीच के ीय रमा सम वय कायम गराउन।े   

 शहरी तथा गर्ामीण क्षे हरुमा वषार्ती तथा गाहर्  ढल िनकास (सडक सतहको ढल बाहके) 
व ापन तथा वावतरणीय सरसफाइ आयोजनाहरुबाट लाभाि वत जनस ां , भएका उपल ीहरु र 

उपल  सवेाको र (गणु क तथा पिरमाणा क) तथा अ  व ापकीय सचूनाहरुको सकलन ं
गन, िव लषेण गन तथा ा त पिरमाण कायार् वयन िनकायहरुलाई उपल  गराउन।े   

 ढल िनकास तथा सरसफाइ आयोजनाहरु कायार् वयन गदार् वातावरणमा पन अनकुुल तथा ितकुल 
भावको िव लषेण गन/गराउन ेतथा ितकुल भावलाई िूनकरण गनर् उपय ु  िविधको पिहचान, 
अनसु ान, अ यन र योग गनर् गराउन कायार् वयन िनकायहरुलाई मागर्दशर्न गन।   

 गरैसरकारी तथा िनजी क्षे बाट सचािलत सरसफाइं  आयोजनाहरु कायार् वयन गनर् के ीय रमा 
सहयोग उपल  गराउन।े   

 ि पक्षीय तथा बहपुिक्षय अ रार्ि य सघ स ाहरुलाई सरसफाइ कायर्कर्महरु तज ुर्मां ं , अनगुमन र 
मू ा न गनर् ािविधक टवेा परु् याउन ेकाममा सहयोग परु् याउन।े   

2.4 िनमार्ण महाशाखा   
 नपेाल अिधरा भरका सडक, पलु, रे ,े रोपव ेतथा जलमागर्को समि गत िवकास, िव ार र स ब र्नका 
लािग नीित,रणनीित तथा कायर्नीित तज ुर्मा गन तथा ितनको  कायार् वयन पक्षको िनर र सपुरीवके्षण 
र अनगुमन गन।   

 सडक यातायात, जलमागर्, रोपव े र रे केो समिूचत िवकासका लािग िविभ  आयोजनाहरुको पवूर् 
सभा ता अ यन गन गराउन ेर सभा  आयोजनाहरुको आधारमा योजनां ं , अनगुमन तथा मू ा न 
महाशाखासगँ राय परामशर् िलई दीघर्कािलन योजना तज ुर्मा गन र कायार् वयन िनकायहरुको मा मबाट 
कायार् वयनको व ा िमलाउन।े   

 सडक, पलु, रे ,े रोपव ेतथा जलमागर्को क्षे सगँ स बि त सरकारी गरैसरकारी र िनजी स ा तथा ं
िनकायहरु बीच मखु सम वयकतार्को भिूमका िनवार्ह गन।   

 सडक, पलु, रे ,े रोपव े तथा जलमागर् क्षे सगँ स बि त स पणू र् ािविधक, सामािजक, आिथर्क तथा 
वातावरणीय िवषयहरुमा म ालयलाई परामशर् उपल  गराउन।े   

 सडक, पलु, रे  ेतथा जलमागर् क्षे सगँ सल  दातसृ ाहरु बीच सम वय र साम ज य कायम गनर् ं ं
गराउन बदेैिशक सहयोग तथा गणु र महाशाखालाई आव यक सचूना र परामशर् उपल  गराउन,े 
सहयोग गन।   

 दात ृस ाहरुको सहयोगमां  सचालन गिरन ेसडकं , पलु, रे  े तथा जलमागर् आयोजनाहरुको तज ुर्मा, 
अ यन समीक्षा र ीकृत गन कायर्मा वदेैिशक सहयोग तथा गणु र महाशाखालाई आव यक 
सचूना तथा परामशर् उपल  गराउन,े सहयोग गन।   

 सडक, पलु, रे  ेतथा जलमागर् क्षे का बािषर्क बजटे र कायर्कर्म तयारी, कायर्कर्म कायार् वयन पक्षको 
अनगुमन र मू ा न तथा गित सिमक्षा गनर् योजना अनगुनम तथा म ु ाकन महाशाखालाई ं
आव यक पन सचूना, त ा  तथा परामशर् उपल  गराउन,े सहयोग गन।   

 सडक, पलु, रे  ेतथा जलमागर् आयोजनाहरुको कायार् वयनको िसलिसलामा मातहतका िवभाग, स ान ं
तथा सिमितहरुबाट िनणर्यका लािग म ालयमा पशे हनु ेिवषयहरुमा राय तथा परामशर् िदन।े   

 म ालय र अ गर्तका सडक, पलु, रे  े तथा जलमागर् क्षे सगँ स बि त िवभाग, स ान तथा ं
सिमितहरुसगँ सरोकार पन ऐन तथा िनयमहरुको तज ुर्मा, कायार् वयन, अनगुमन र सदुिृढकरणकोलािग 
ऐन िनयम परामशर् शाखालाई राय परामशर् उपल  गराउन,े सहयोग गन।   

 राि य रमा गिठत तथा गठन हनु े सब ै कारको सडक, पलु, रे  े तथा जलमागर्को क्षे सगँ 
स बि त सम वय सिमितको सिचवालयको काम गन।   

2.4.1 ल, जल, रे  ेर र मुागर् शाखा   
 देशभर सडक, पलु, रे  े तथा जलमागर् िवकासका लािग आव यक नीित तज ुर्मा गन तथा नीित 
कायार् वयन पक्षको अनगुमन गन कायर्मा महाशाखालाई टवेा परु् याउन।े   
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 सडक यातायात, जल, रोपव ेर रे केो समिूचत िवकासका लािग िविभ  आयोजनाहरुको पवूर् सभां ता 
अ यन गन गराउन ेर स ा  आयोजनाहरुको आधारमा दीघर्कािलन योजना तज ुर्मा एव कायार् वयन ं
पक्षको अनगुमन गन महाशाखालाई टवेा परु् याउन।े   

 सरकारी, गरैसरकारी तथा िनजी क्षे बाट सचालन गिरएका सडकं , रोपव,े रे  ेतथा जलमागर् स ब ी 
आयोजनाहरुबाट ा त उपल ी, सवेा र (गणुा क तथा पिरमाणा क) तथा अ  व ापिकय 
सचूनाहरु सचालन गनं , िव लषेण गन तथा ा त पिरणाम कायार् वयन िनकायहरुलाई उपल  
गराउन।े   

 सडक, पलु, रे ,े रोपव ेएव जलमागर् स ब ी आयोजनाहरु कायार् वयन गदार् वातावरणमा पनं  अनकूुल 
तथा ितकुल भावलाई िूनकरण गनर् उपय ु  िविधहरुको पिहचान, अनसु ान, अ यन र योग 
गनर् गराउन कायार् वयन िनकायहरुलाई मागर्दशर्न गन।   

 गरैसरकारी तथा िनजी क्षे बाट सचािलन सडकं , पलु, रे  ेतथा जलमागर् आयोजनाहरु कायार् वयन गनर् 
के ीय रमा ि पक्षीय तथा बहपुिक्षय अ राि य सघ स ाहरुलाई सडकं ं , पलु, रे  ेतथा जलमागर् 
कायर्कर्महरु तज ुर्मा अनगुमन तथा मू ा न गनर् ािविधक टवेा परु् याउन ेकाममा सहयोग परु् याउन।े   

2.5 भौितक योजना महाशाखा  
 नपेाल अिधरा  भरका आवास, शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण क्षे को िवकास िव ार र 
स ब र्नकोलािग उपय ु  नीित, रणनीित तथा कायर्नीित तज ुर्मा गन तथा ितनको  कायार् वयन पक्षको 
िनर र सपुरीवके्षण र अनगुमन गन।   

 आवास, शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण क्षे सगँ स बि त स पणूर् ािविधक, आिथर्क, सामािजक तथा 
वातावरणीय िवषयहरुमा म ालयलाई परामशर् उपल  गराउन।े   

 आवास, शहरी िवकास तथा भवन िनमार्णसगँ सल  सरकारीं , गरैसरकारी र िनजी स ा तथा ं
िनकायहरु बीच सम वयनकतार्को भिूमका िनवार्ह गन।   

 आवास, शहरी िवकास तथा भवन िनमार्णसगँ सल  दातसृ ां ं हरु बीच सम वय र साम ज य कायम 
गनर् गराउन ेवदेैिशक सहयोग तथा गणु र महाशाखालाई आव यक सचूना र परामशर् उपल  गराउन े
सहयोग गन।   

 दातसृ ाहरुको सहयोगमा सचालन गिरन ेआवासं ं , शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण आयोजनाहरुको 
तज ुर्मा अ यन, समीक्षा र ीकृत गन कायर्मा वदेैिशक सहयोग तथा गणु र महाशाखालाई आव यक 
सचूना र परामशर् उपल  गराउन,े सहयोग गन।   

 आवास, शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण क्षे को बजटे कायर्कर्म तयारी, कायार् वयन पक्षको अनगुमन 
र मू ा न तथा गित समीक्षा गनर् योजना, अनगुमन तथा मू ा न महाशाखालाई आव यक सचूना, 
त ा  तथा परामशर् उपल  गराउन ेसहयोग गन।   

 आवास, शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण आयोजनाहरुको कायार् वयनको िसलिसलामा मातहतका िवभाग, 
स ान तथा सिमितहरुबाट ं िनणर्यका लािग म ालयमा पशे हनु े िवषयहरुमा राय तथा परामशर् 
िदन।े   

 म ालय अ गर्तका आवास, शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण क्षे सगँ स बि त िवभाग, स ान तथा ं
सिमितहरुसगँ सरोकार पन ऐन तथा िनयहरुको तज ुर्मा, कायार् वयन अनगुमन तथा सदुिृढकरणकोलािग 
ऐन िनयम परामशर् शाखालाई राय परामशर् उपल  गराउन,े सहयोग गन।   

 राि य रमा गिठत तथा गठन हनु े सब ै कारको आवास, शहरी िवकास तथा भवन िनमार्णको 
क्षे सगँ स बि त सम वय सिमितको सिचवालयको काम गन।   

 आवास, शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण क्षे को समिुचत िवकासकोलािग िविभ  आयोजनाहरुको पवूर् 
स ा ता अ यन गन, गराउन ेर स ा  आयोजनाहरुको आधारमा योजना, अनगुमन तथा मू ा न 
महाशासगँ राय परामशर् िलई दीघर्कािलन योजना तज ुर्मा गन र कायार् वयन िनकायहरुको मा मबाट 
कायार् वयनको व ा िमलाउन।े   

2.5.1 भवन तथा आवास शाखा   
 आवास, भवन िनमार्ण तथा शहरी िवकास स ब ी नीित तज ुर्मा गन तथा नीित कायार् वयन पक्षको 
अनगुमन गन।   

 आवास, भवन तथा शहरी िवकास स ब ी आयोजनाको पवूर् स ा ता अ यन गन गराउन े र 
स ा  आयोजनाहरुको आधारमा दीघर्कािलन योजना तज ुर्मा एव कायार् वयन पक्षको अनगुमन गन।  ं  
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 सरकारी, गरैसरकरी तथा िनजी क्षे बाट सचालन गिरएका आवासं , भवन तथा शहरी िवकास स ब ी 
आयोजनाहरुबाट ा त उपल ी, सवेा र (पिरणा क तथा गणुा क) तथा अ  व ापकीय 
सचूनाहरु सकलन गनं , िव लषेण गन तथा ा त पिरणाम कायार् वयन िनकायहरुलाई उपल  
गराउन।े   

 आवास, भवन तथा शहरी िवकास स ब ी आयोजनाहरु कायार् वयन गदार् वातावरणमा पन अनकुुल 
तथा ितकुल भाव िूनकरण गनर् उपय ु  भावहरुको पिहचान, अनसु ान र अ यन गन 
गराउन।े   

 नगर िवकास सिमितहरुको गठन तथा यसमा कायर् स पादनमा एकरुपता ाउन उपय ु  नीित तज ुर्मा 
गन तथा नीित कायार् वयन पक्षको अनगुमन गन।   

 नगर िवकास सिमितहरुको व र्नकोलािग म ालय रबाट उपय ु  सहयोग उपल ध गराउन े तथा 
सिमितका कायर्कर्महरुको भावकािरता बारे िनर र अनमुन गन।   

 गरै सरकारी तथा िनजी क्षे बाट सचािलन योजनाब  तथा वि त शहरीं  िवकासकोलािग भ-ूउपयोग 
योजना, भौितक िवकास योजना िनमार्ण स ब ी मापद डहरु तज ुर्मा तथा कायार् वयन गराउन नीित 
िनदशन तथा अनगुमन गन।   

 गाउँ-नगरको अ र स ब  िवकिसत गरी गरीबी उ मलून तथा शहरी वातावरणमा सधुार ाउन 
िविभ  नीितगत तथा अ  कायर्हरु गन।   

2.6 बदेैिशक सहयोग तथा गणु र महाशाखा   
 स बि त महाशाखाहरुसगँ सम वय कायम गरी तथा परामशर् ा त गरी दातसृ ाहरुको सहयोगबाट ं
सचालन हनु ेआयोजनाहरुको तज ुर्मां , अ यन, समीक्षा र ीकृत गराउन,े दातसृ ाहरुसगँ स पकर्ं , 
सम वय गन तथा लखेापढी गन।   

 िविभ  चाल ुआयोजनाहरु तथा परुा भसैकेका आयोजनाहरु समतेको ते ो पक्षीय परीक्षण (Third Party 
Audit) िनयिमत रुपमा गन गराउन ेर ािविधक पक्ष र लगानीको भावकारीता पक्ष लगायत समि गत 
गणु र बारे Feedback एव सधुारका कारबाहीहरुमा ठोस कदमहरु चा न रायं  परामशर् पशे गन तथा 
िनदशानसुार कारवाही गन।   

 सावर्जिनक िनमार्ण िनदिशक Public Works Directives तयार गन र िनयिमत रुपमा काशन तथा 
िवतरण गन, गराउन।े   

 महाशाखा मखुल ेिनमार्ण वसाय िवकास पिरष को सद य सिचव र कायार् वयन सिमितको अ क्ष 
भई िनमार्ण वसाय िवकास ऐन बमोिजम िनमार्ण वसाय व र्न  तथा वग करण स ब ी 
कायर्हरु गन गराउन।े   

 म ालय अ गर्तका सावर्जिनक पवूार्धार सरचनाहरुको िनमार्ण सचालन तथा ह ा रण कृयामा ं ं
िनजी क्षे लाई सल  गराउन ेस ब ी सिचवालयहरुको ां पना तथा सदुिृढकरण गन, योजना पिहचान 
तथा अ यन गन गराउन े र नपेाल सरकारको ीकृत नीित बमोिजमका काम कारवाही गनर् 
म ालयको Focal Point को रुपमा काम गन। सावर्जिनक पवूार्धार सरचना स ब मा आव यक ं
अनसु ान गन गराउन ेतथा मापद ड िनधार्रण स ब ी काम गन, गराउन।े   

 बदेैिशक सहयोग तथा ऋण स ब ी िवषयहरुमा म ालयको नीित िनदशन अनसुार अथर् म ालयसगँ 
स पकर्  र लखेापढीको कायर् गन गराउन।े   

 नपेाल इि जिनयिरङ काउि ल तथा नपेाल इि जिनयसर् एसोिसयशनसगँ म ालयबाट हनुपुन स पकर्  
एव सं म वय गन।   

2.6.1 वदेैिशक सहयोग शाखा   
 महाशाखालाई बदेैिशक सहायता स ब ी कायर् स प  गनर् सहयोग गन, िवषयगत महाशाखासगँ 
स पकर्  र सम वय रा  ेर स बि त महाशाखालाई बदेैिशक सहयोग स ब मा जानकारी गराउन।े   

 बदेैिशक ऋण र अनदुान सहयोगबाट सचालन हनु ेआयोजनां हरुको स झौता म यौदाका स ब मा 
िवषयगत महाशाखासगँ राय ितिकर्या ा त गन।   

 वदेैिशक सहयोगबाट सचालन हनु ेआयों जनाहरुको स झौता प  सरुिक्षत रा ,े कायार् वयनकोलािग 
अनगुमन गन, रेकडर् अ ाविधक रा  े र स बि त महाशाखालाई लखेापढीका ितिलिपहरु उपल  
गराउन।े   

 वदेैिशक सहयोगबाट सचालन भएका आयोजनाहरुको समि गत गित िववरण अ ाविधक रा ।े  ं  
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 स बि त िवषयगत महाशाखाहरुको िशफािरस िवदेशी क े टहरुको वशेाज्ञा (Visa) लगायत अ  
आव यक कायर्हरु गन, गराउन।े   

2.6.2 गणु र सरुक्षा तथा िनरीक्षण शाखा   
 म ालय मातहतका िवकास आयोजनाहरु, िवकास आयोजना कायार् वयन गन िनयकाहरुल े िनमार्ण 
कायर्हरुको गणु र कायम गन पयार् त व ा गरेको/नगरेको बारे अनगुमन बारे अनगुमन गन र 
व ा सदुढृ गनर् उपय ु  नीित तथा कायर्कर्म तज ुर्मा र कायार् वयन गन, गराउन।े   

 िनमार्ण कायर्कर्म स प  भएका र िनमार्ण कायर् सचालन भरैहकेा आयोजनाहरुको ं Technical Audit, 
Financial Audit स ब ी कायर् गन र आयोजनाहरुमा लगानीको भावकािरता स ब ी परीक्षण (Cost 
Effective Audit) गन, गराउन।े   

 Audit स ब ी िविभ  परीक्षणबाट ा त सझुावलाई कायार् वयन गन र सो को िनयिमत अनगुमन गरी 
सधुारा क पक्षलाई समते समटेी गणु र कायम गन, गराउन।े   

 चिलत फर ाट बमोिजम Contract Agreements को अिभलखे ा त गरी अ ाविधक लगत रा ।े   

2.6.3 गरै सरकारी तथा िनमार्ण वसाय व र्न शाखा   
 िनमार्ण वसाय सचालन इजाजत प  दान ं गराउन।े 
 द  इजाजत प  नवीकरण गन, नवीकरणबाट ा त राज को लगत रा ,े आिथर्क िववरण तयार गन 
र राज , आ दानीको लखेा परीक्षण गराउन।े   

 िनमार्ण वसाय सचालन गन फमर्ं , क पनी वा सगिठतं  स ाको लगत र ं त ा  अ ाविधक रुपमा 
रा ।े   

 सावर्जिनक िनमार्ण कायर्को गणु र कायम गनर् र िनमार्ण वसायीको कायर् क्षमता बिृ  एव ं
रो ती गनर्का लािग आव यक िनदशन िदन ेएव अनगुमन गन।  ं  

 िनमार्ण वसाय व र्न तथा व ापन स ब मा कायार् वयन सिमितको सद य भई कायर् गन।   
 िनमार्ण वसायको व र्नका लािग चिलत ऐन एव िनयमावलीहरुका कायार् वं यन पक्षको अनगुमन 
गन एव बढी भावकारी ं वनाउन आव यक कारवाही गन।   

2.6.4 अनसु ान तथा मापद ड एव पवूार्धार सरचना शाखा  ं ं  
 सडक खानपेानी एव ंआवास स ब ी सवेाहरुको समिूचत िवकासका िनिम  िवषयगत महाशाखाहरुको 
राय परामशर्बाट पवूर् स ा ता अ यन, अनसु ान स ब ी कायर् गन गराउन।े   

 िनजी क्षे लाई लगानी गनर् ो ाहन एव आकिषर्त गनर्ं कोलािग िवषयगत महाशाखाहरुको राय 
परामशर्बाट िनमार्ण, सचंालन र ह ा रण िविध (Build, Operate and Transfer) अ गर्त पवूर् 
स ा ता अ यन स ब ी कायर् गन। स ा  आयोजनाहरुको कायार् वयनमा कायर्कर्म समते 
बनाई ाथिमकताकर्म िनधार्रण गरी कायार् वयनकोलािग राि य योजना आयोगमा पठाउन ेकायर् गन।   

 सावर्जिनक िनमार्ण िनदिशका (Public Works Directives) बनाउन,े यसको काशन तथा िनयिमत िवकर्ी 
िवतरण गन।   

 िनजी क्षे लाई लगानी गनर् आकिषर्त गनर्कोलािग सो स ब ी सिचवालयको िवकास गन र 
डकुमे टसेन ईकाई समतेको व ा गरी अ ाविधक लगत रा  ेकायर् गन।   

2.7 ऐन, िनयम परामशर् शाखा   
 िवषयगत महाशाखाहरुको राय, परामशर् र सहयोग िलई म ालय र अ गर्त सरोकार पन ऐन, िनयम 
तथा आदेशको तज ुर्मा गन।   

 िवषयगत महाशाखाहरुको राय, परामशर् र सहयोग िलई म ालय र अ गर्त िवभाग, स ान र ं
सिमितहरुसगँ पनर् आएका काननूी सम याहरुको समाधान गनर् कारवाही गन।   

 िवषयगत महाशाखाहरुको राय, परामशर् र सहयोग िलई म ालय र अ गर्तका िवभाग, स ां , सिमितबाट 
गिरन ेराि य वा अ रार्ि य स झौता, करार वा अ  िलखतहरुको म यौदा गन।   

 िवषयगत महाशाखाहरुको राय, परामशर् र सहयोग िलई म ालय मातहतका िवभाग पक्ष िवपक्ष हनु ेवा 
भएको म ु ामा स बि त अ ा अदालतमा िदईन ेउजरुी वा ितवाद वा पनुरावदेनको िलखत तयार 
गन।   
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 िवषयगत महाशाखासगँ सम वय राखी म ालय वा मातहतका िवभागहरु, स ा र सिमितहरुबाट माग ं
गरेका बखत काननूी राय स ाह उपल  गराउन।े   

 म ालय तथा मातहतका िवभाग, स ा तथा सिमितहरुसगँ स ब ी काननूी िववादहरुको अिभलखे ं
रा ।े   

 िवषयगत महाशाखाहरुसगँ सम वय राखी म ालय र अ गर्तका िवभाग, स ां , सिमितसगँ स बि त 
ऐन काननूको कायार् वयनको कर्ममा सबाट के क ो िववादहरु ृजना भएका छन ्सोको िव लषेण 
तथा अनसु ान गरी कुन कुन काननूमा के क ो सधुार गनर् आव यक छ सो बारे सझुाव पशे 
गन। 
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3 म ालय अ गर्तका िनकायहरुको सिक्ष त पिरचय तथा िनकाय ं
मखुहरु 

3.1 म ालय अ गर्तका िनकायहरु 

3.1.1 सडक तथा यातायात क्षे  तफर्  

क) सडक िवभाग 

िव.स.ं २००७ साल भ दा अगाडी वाटोकाज गो ाराबाट सडकको एउट ैमा  लने भएका ढु ा छापकेा 
िभमफेदी अमलखेग  सडक, वटुवल भरैहवा सडक, राजधानी र तराईका केही शहरहरुमा इ ा र ढुगाल ें
छापकेा सडक िनमार्ण तथा ममर्त कायर् गिर ो। िव.स.ं २००७ साल पिछ िव.स.ं २०१४ सालमा सावर्जिनक 
िनमार्ण (Public Works Department, PWD) ापन भयो। भारत सरकारको सहयोगमा काठमाड -भस े
(िभमफेदी-अमलखेग  सडकमा पन) सडक िनमार्ण गरी मोटरवाटो भारतसगँ जोिडयो। हटे डा-नारायणगढ 
सडक ख ड िव.स.ं २०१५ सालमा िनमार्ण गरी पवूर्-पि म राजमागर्को म  े भागमा यातायात स ालन 
भयो।  

उ र-दिक्षण ापारीक मलु वाटोलाई यातायात स ालन गन उ े यल े िव.स.ं २०१४ सालमा Road 
Transport Organization (RTO) ापन भयो। RTO योजना PWD अ गर्त नभई छु  ै योजनाको रुपमा 
ापन भयो। उ  योजना सफल नभएपिछ िव.स.ं २०१८ सालमा योजना व द गिरयो।  

िव.स.ं २०१८ सालमा सडक िवभाग ापना भएपिछ पवूर्-पि म राजमागर् िनमार्ण गन कायर् तज ुर्मा 
भइ िनमार्ण कायर् शरुु भयो। िव.स.ं २०२४ सालमा पिहलो दीघर्कालीन सडक योजना तज ुर्मा र िव.स.ं २०२७ 
सालबाट राजमागर् तथा सहायक राजमागर्को अवधारणा अनरुुप सडक िनमार्ण कायर् अिध वढाईयो। साथ ै
सहायक राजमागर्हरुको िनमार्ण कायर् ित  रुपमा िव.स.ं २०३८ सालबाट अिध वढाईयो।  

िव.स.ं २०५१ सालमा अिधरा भरमा सामिरक मह का सडकहरु (Strategic Road Network, SRN) 
लाई १५ वटा राजमागर् र ५१ वटा सहायक राजमागर्हरुमा िवभाजन गरी िनमार्ण/ममर्त सभार कायर् सडक ं
िवभागबाट अगाडी वढाईयो। सोही समय देिख िविभ  दातसृ ाहरुं - एिशयाली िवकास वक, िव  वक र 
JICA को सहयोगमा सामिरक मह का सडकहरुलाई िनमार्ण/ममर्त सधुार गन कायर् अिध वढाइयो।  

िव.स.ं २०५३ साल देिख सामिरक मह का सडक (SRN) मा परेका सडकहरुलाई िनमार्ण/ममर्त 
सभारको भावकारी रुपमा िनर रता िदन ाथिमक लगानी योजना ं (Priority Investment Plan, PIP) तथा २० 
वष सडक योजनाको तज ुर्मा गरी कायर् आर  गिरयो। िव.स.ं २०५८ साल देिख सामिरक मह का 
सडकहरुलाई अझ भावकारी एव वि त गनर् भौगोिलक ं सचूना णालीमा आव  गनगरी कायार् वयन गनर् 
तज ुर्मा गिरयो।  

भरपद  एव वातावरण म ै ी राि य सडक स ालको िनमार्ण तथा रो ती ारा यातायात सिुवधाको ं ं
िवकास गरी क्षे ीय तथा सामािजक अस लुनमा कमी ाउन एव उं  तथा िदगो आिथर्क विृ ारा गिरवी 
घटाउन/ िूनकरणमा सहयोग परु् याउन ेतथा सडक स पितको सरक्षण गरी िदगों , भरपद  र सरुिक्षत सडक 
यातायात सवेा स ालन गन उ े य िलई सडक िवभागल े िनर र रुपमा कायर् गद आएको छ। सडक 
िवभाग अ गर्तका कायार्लयहरुको िववरण अनसुचूी-१ मा िदईएको छ।  

ख) सडक वोडर् 
सडक वोडर् ऐन, २०५८ अ गर्त सडक वोडर् नपेालको िवधीवत गठन २०५९/०९/१५ मा भएको हो। 

सडकको ममर्त सभार गराउनें , सडकको ममर्त सभार गदार् ला  ेखचर्मा िूनकरण गन तथा सडकको ममर्त ं
सभार कायर्लाई पारदश  एव भावकारी वनाउं ं न े उ े यल े यस वोडर्को ापना भएको हो। सडक वोडर् 
नपेालको कायर्क्षे  िभ  सव ै राि य राजमागर् तथा सहायक राजमागर्हरु, कालोप  ेभएका सव ैसहरी तथा 
गर्ािमण सडकहरु, नूतम सवारी चाप र र भएका सव ैख डाि थ गर्ािमण सडकहरु र नूतम सवारी 
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चाप र र भएका सव ैक ी गर्ािमण सडकहरु पदर्छन।् सडक वोडर् नपेालल े ाथिमकता िदएका ३ 
कारका सडक ममर्तहरु म  ेअ) िनयिमत, पटके, आविधक ममर्त आ) आकि क ममर्त र इ) पनु: ापना, 
पनूिनमार्ण, र विृ  पदर्छन।्  

सडक ममर्तकोलािग छु ाइएको रकम सामिरक मह को सडक सजां लकोलािग सडक िवभाग र 
ानीय सडक सजालको हकमा ानीय पवूार्धार तथा कृिष सडक िवभाग ं (डोिलडार) को सयोजक मा ं

नगरपािलका र िज ा िवकास सिमितबाट कायर्कर्म तयार पारी स पादन हनु ेगदर्छन।् 

3.1.2 खानपेानी तथा सरसफाइ क्षे  तफर्  

ग) खानपेानी तथा ढल िनकास िवभाग  

खानपेानी आयोजनाहरु स ालन गरी खानपेानीको व दो माग परूा गनर्, जनशि को उिचत 
व ापन गनर् एव आ िरक तथा वा  ोतको अिधकािधक पिरचालन गनर् सक्षम सगठनको आव यकतालाई ं ं

महससु गरी २०२९ सालमा खानपेानी तथा ढल िनकास िवभागको ापन भएको िथयो। िव.स.ं २०३४ 
सालमा यस िवभागल ेत ािलन चार ैिवकास क्षे मा िडिभजन कायार्लयहरु माफर् त क्षे ीय रबाट र सन ्१९८० 
को दशकलाई अ रार्ि य खानपेानी दशकको रुपमा घोषणा गन िव  ा  सगठनको ाव ित नपेालल ें
ितव ता जनाएपिछ खानपेानी क्षे मा सरकारी लगानी विृ  हुदँ ैजादँा िवभाग अ गर्त क्षे ीय रका ४ वटा 
कायार्लयहरु र ती अ गर्तका िडिभजन कायार्लयहरुबाट कायर् स ालन गिरएको िथयो। यस प  चात  
खानपेानी तथा ढल िनकास स ि  क्षे सगँ स ि त स पणू र् कायर्हरु खानपेानी तथा ढल िनकास 
िवभागबाट स ालन गनगरी ५ क्षे ीय िनदशनालय र ७५ िज ा खानपेानी कायार्लयहरु सिहतको सरचना ं
िव.स.ं २०४५ सालमा ीकृत गरी कायर् स ालन शरुु गिरयो।  

सावर्जिनक खचर् पनुरावलोकन आयोगको ितवदेनमा के ीय रका कायर्कर्महरु स ि त 
म ालय/िवभाग अ गर्तका कायार्लयहरु माफर् त गराउन े सझुाव रह े अनसुार २०५८।०८।०६ मा यस 
िवभागको सागठिनक सरचना पिरवतर्न गरी िवभाग अ गर्त िसिनयर िडिभजनल इि जिनयर ं ं (रा.प.ि तीय ा.) 
कायार्लय मखु रहन ेगरी ४२ खानपेानी तथा सरसफाइ िडिभजन तथा इि जिनयर (रा.प.ततृीय ा.) कायार्लय 
मखु रहन ेगरी २८ सव-िडिभजन कायार्लयहरु र ितनको िनयिमत िनिरक्षण तथा अनगुमन कायर्को लागी 
नपेाल रा को पाचँ ैिवकास क्षे का क्षे ीय सदरमकुाम रहकेा िज ाहरुमा सपुिर टिे डङ इि जिनयर (रा.प. थम 
ा.) कायार्लय मखु रहन ेगरी ५ क्षे ीय अनगुमन तथा सपुरीवके्षण कायार्लयहरुको ापन गिरएको छ। 
खानपेानी तथा ढल िनकास िवभाग अ गर्तका कायार्लयहरुको िविवरण अनसुचूी-१ मा िदईएको छ। 

खानपेानी तथा सरसफाइ स ी कायर्लाई अगर्गित िदन तथा भए गरेका कामहरुलाई भावकारी 
रुपमा िनिरक्षण तथा अनगुमन गनर् यस िवभागमा १२ वटा शाखाहरु रहकेा छन ्भन े ए.िड.िव. को ऋण 
सहयोगमा सचािलत आयोजनाका लािग ं २ वटा के ीय आयोजना व ापन कायार्लयहरु रहकेा छन।् 

खानपेानी तथा ढल िनकास िवभाग र अ गर्तका िनकायहरुबाट के ीय रका कायर्कर्मका रुपमा 
नपेाल सरकारको के ीय रको वजटेबाट वजटे िविनयोजन भई स ालन गिरन ेखानपेानी आपिूतर्, ढल 
िनकास, जनसाधन िवकास, वातावरणीय अ यन, खानपेानी गणु र अनगुमन तथा सधुार र सरसफाइका 
कायर्कर्महरु कायार् वयन हनु ेगदर्छन। नपेाल सरकारको लगानीमा कायार् वयन गिरन े के ीय तथा िज ा 
रका सव ै खानपेानी तथा सरसफाइ आयोजना/कायर्कर्महरु उपभो ा सिमितको सिकर्य सहभािगतामा 

कायार् वयन गरी स प  भए प  चात  स ालन तथा ममर्त सभारको िज वेारी सरकारको नीित अनरुुप ं
उपभो ा सिमितलाई ह ा रण गिरद ैआएको छं । ानीय आव यकता र राि य मह का के ीय रका 
आयोजनाहरु/कायर्हरु खानपेानी तथा ढल िनकास िवभाग मातहतका िनकायहरुबाट देहायका आधारमा स ालन 
गिरन े व ा भएको छ।  

१) जनस ाको िहसावल ेपहाडी तथा तराईमा एक हजार भ दा वढी उपभो ा र िहमाली क्षे मा पाचँ ं
सय भ दा वढी उपभो ाहरुलाई सवेा सिुवधा परु् याउन स  ेआयोजनाहरु  

२) खानपेानीको गणु र सधुारको िनिम  पानी शोधन णाली व ा गिरन ेआयोजनाहरु 
३) िव तुीय उपकरणहरुको योग गरी पानी सकलन वा िवतरण गन र अ  य  ैसापिेक्षक रुपमा ं

जिटल िविधय ु  आयोजनाहरु 
४) साना शहर र नगरो मखु क्षे मा लागत असिुलको अवधारणा राखी स ालन गिरन ेआयोजनाहरु 
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५) आधिुनक ढल णाली र ढल शोधन स ी आयोजनाहरु र सतह ढल िनकास स ी 
आयोजनहरु 

६) खानपेानीको गणु र परीक्षण, िनय ण, अनगुमन र िनगरानी कायर्सगँ स ि त आयोजनाहरु 
७) तराई क्षे का भिूमगत पानीमा पाइन ेआसर्िनक लगायत अ  दषुणको परीक्षण, अनसु ान एव ं

शोधन सरचना स ी व ा भएका आयोजनाहरुं  
८) जीणर् भएका ठूला खानपेानी आयोजनाहरुमा शोधन सिुवधा समते समावशे गरी ममर्त सधुार तथा 

पनूिनर्मार्ण गन ुर्पन आयोजनाहरु 
९) वातावरणीय भाव मू ा न र दवैी कोप व ापन स ी कायर् समावशे भएका आयोजनाहरु 
१०) नपेाल सरकारल ेके ीय रबाट स ालन गिरन ेभनी तोिकएका आयोजनाहरु। 

घ) मले ची खानपेानी िवकास सिमित  

हाल काठमाड  उप कामा अ ािशत रुपमा वढकेो जनस ाल ेगदार् ं खानपेानीको माग दिैनक व दो 
छ। तर मौजदुा अव ा भन ेखानपेानीको आपिूतर् िहउदमा ँ ९ करोड र वषार्मा १३ करोड िलटर ितिदन 
छ। अत: काठमाड  उप काको खानपेानीको वतर्मान काकाकुल र हाहाकार अव ालाई दीधर्कालीन रुपमा 
समाधान गनर् िवगत तीन दशक पिहलदेेिख अ रर्राि य दात ृसधं/स ा ारा िव तृ अ यन र अनसु ान ं
गरी वकैि क उ ृ  ोत मले ची न ैहो भ  ेठहर गर् यो। 

मले ची खोलाको पानी २६.५ िक.मी. सरुु को मा मवाट काठमाड  उप कामा िभ याउन े उ े यल े
िव.स.ं २०५२ सालमा मले ची खानपेानी िलिमटडेको ापना गरी कायर् स ालन गिरएको िथयो। एिशयाली 
िवकास वक, जापानी तथा नविजयन सरकार ज ा मखु दाताहरुल ेमले ची खानपेानी आयोजनामा लगानी 
गन इ ा देखाएपिछ त ािलन सरकारल ेखानपेानी सम या िनराकरणका लािग िवशषे मह  िदई आ.ब. 
२०५५/०५६ (सन १९९८, अग ) मा आवास तथा भौितक योजना म ालय अ गर्त मले ची खानपेानी िवकास 
सिमितको गठन गरी कायर् स ालन गद आइरहकेो छ। मले ची खानपेानी आयोजनाल े थम चरणमा 
िस पुा चोक िज ाको हले  ुगा.िव.स. अ गर्त मले ची खोलाको दिैनक १७ करोड िलटर, दो ो र ते ो 
चरणमा कर्मश: लाक र याङ्गर्ीबाट थप १७/१७ करोड िलटरका दरल ेदिैनक कूल ५१ करोड िलटर पानी 
काठमाड मा ाई िवतरण गन उ े य राखकेो छ। यस आयोजनाबाट उप कामा रहकेा धािमर्क, साँ ृ ितक 
तथा वातावरणीय पक्षमा सधुार ाउन ेछ। आिथर्क, सामािजक र ािविधक दिृ कोणबाट समते उपय ुर्  
भएको यस आयोजनामा पयार् त पानी दीधर्कालीन रुपमा समते धा  सिकन ेगरी ोत रहकेो छ।  

यस मले ची खानपेानी आयोजना अ गर्त ५ वटा Components (मले ची डाईभसर्न ि म, पानी 
शोधन के , Bulk Distribution System, Distribution Network Improvement तथा ढल िनमार्ण कायर्) 
रहकेोमा पनुसरचना ं प  चात  यस आयोजना अ गर्त मले ची डाईभजर्न ि म, पानी शोधन के , तथा 
Safeguard कायर्कर्म रहकेो र काठमाड  उप का खानपेानी िलिमटडे अ गर्त Bulk Distribution System, 
Distribution Network Improvement रहकेो छ। जसमा मले ची उप का सव- ोजे  कोलािग २४९ 
िमिलयन य.ुएस.डलर र काठमाड  उप का सव- ोजे  २ कोलािग ६८ िमिलयन य.ुएस.डलर गरी ज ा ३१७ 
िमिलयन य.ुएस.डलरको सशोिधत लागत अनमुान रहकेो छं ।  

ङ) अिधकार स प  बागमती स ता एिककृत िवकास सिमित  

िह दहुरुको पिव  तीथर् ल एव ंस ताको तीकको रुपमा रहकेो वाग्मती नदी पिछ ो डेढ दईु 
दशकयता मानवीय अितकर्मणको कारणल े दषुणको चपटेामा पिरन।् मलुकुको अमू  िनिधको अि  न ै
सकटमा परेपिछ सचते नागिरक समाजको चक  दवावका साथ ैसरकारी क्षे बाट उ  ाथिमकताका साथ ं
नदी दषूणम ु  गन कायर्को थालनी न ैवतर्मान अिधकार स प  बागमती स ता एिककृत िवकास सिमितको 
अि को आधारशीला हो। राजधानीको व दो जनस ां , अिनयि त शहरीकरण, अ वि त ढल िनकास 
र औ ोिगक एव गाहर् य फोहोरमलैा िन ाशनको स प ूं ण र् िवकृित होनर् वा  वनाइएको बागमती नदीको 
श ु ीकरणकोलािग िव.स.ं २०५१ चै  २८ गत ेत ालीन सरकारल ेपशपुित क्षे  वातावरण सधुार कायार् वयन 
तथा अनगुमन सिमित गठन गरेको िथयो। यस सिमितको अिधकार एव कायर्क्षे  सीिमत रहकेाल ेसिमितको ं
कायर्क्षे मा ापकता ाउन त ालीन ी ५ को सरकारल े िव.स.ं २०५२ मसीर ं ६ गत ेअिधकार स प  
बागमती क्षे  ढल िनमार्ण सधुार आयोजना कायार् वयन तथा अनगुमन सिमित गठन गरेको िथयो। सिमित 
गठनको उ े य ढल िनमार्ण स ी मा  कायर् गन नभई उप काको ाकृितक स पदा, मानव स ता, 
स ृ ित र वातावरण सरक्षणका साथ ैस र्न गन समते रहकेोल ेहालको नामल ेसाघरुो दायरामा कायर्ं ं  गन 
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िनकायको रुपमा पिरिचत गराएको हुदँा यस सिमितल ेस पादन गन कायर् अनसुारको नाम नपेाल सरकारको 
िमित २०६५।०२।२६ को िनणार्यनसुार "अिधकार स प  बागमती स ता एिककृत िवकास सिमित" 
नामाकरण गरेको छ।  

सिमितको ापनकालदेिख २०६३ सालस  नपेाल सरकारको ते ो ाथिमकताको कर्ममा रहकेो यो 
आयोजना आ.ब. २०६४/०६५ को वजटे माफर् त नपेाल सरकारल े राि य ाथिमकता ा त (P1) आयोजनको 
कर्ममा समावशे गरी सकेको छ। वाग्मती नदीको उ  गम थलो िशवपरुी जलाधारदेिख चोभारस को ाकृितक 
स पदा, मानव स ता, स ृ ित र वातावरण ं  र सफा रािख यसका सहायक नदीनालाहरुलाई असर 
गन कुन ैपिन काम कारवाही रोकी बागमती नदीलाई , सफा रा  ेकायर्मा सहयोग परु् याउन े ि , 
सध स ालाई ो ािहत गन गराउन ेअिधकार समते यस ैसिमितलाई दान गिरनकुा साथ ैउप का िभ  ं ं
भएर ब  ेअ  नदीनालाहरुलाई सफा सगु्घर राखी वाग्मती लगायतका खोला नालाहरुमा कुन ै कारको दिुषत 
(ठोस वा तरल) पदाथर् िमसाउन नपाउन ेर कुन ैतरल पदाथर् िमसाउन ैपरेमा पिन शोधन गरेर मा  िमसाउन 
पाउन े व ा गनर्को िनिम  नदी िकनारामा ढल िनमार्ण गन, फोहोर पानी शोधन के हरुको िनमार्ण, 
स ालन तथा सभारं , नदी कटान िनय ण गन, तटव  िनमार्ण गन, नदी िकनारामा आव यकता अनसुार 
सडक िनमार्ण र वकृ्षरोपण गन, काठमाड  उप काका अ  नदीहरुको वहावक्षे  र हिरतक्षे  अितकर्मण 
भरैहकेोल े सलाई िनय ण गन आिद सिमितको उ े य तथा कायर्कर्म रहकेा छन।् यस सिमितल ेपिहलो 
चरणको कायर् अ गर्त गोकणर्देिख राजराजे री घाट ख डको नदी श ु  वनाई पिव  तीथर् ल पशपुितनाथ 
अवि त वाग्मती नदी दषूणम ु  गराउन ेकायर् भइरहकेो छ। दो ो चरण अ गर्त गोकणर्देिख स ु दरीजल 
र ते ो चरणको ितलगगादेिख चोभारख डको नदी िकनारामा ढलं , फोहोर पानी शोधन के , तटव , सडक 
तथा हिरत क्षे  िनमार्ण गन कायर्कर्म रहकेो छ। काठमाड  उप काका अ  नदीहरु रु मती, इच्क्षमुित, 
मिणमती र िव णमुती लगायत उप कामा वहन ेसव ैनदीनालाहरुल ेपिन वाग्मती नदी श ु ीकरणका िनि त 
िनमार्ण हनु ेसरचनाहरुलाई असर पान भएकोल े उप कािभ  रहकेा सव ै नदीनालां , खोलाहरुको श ु ीकरण, 
हिरतक्षे  तथा सडक िनमार्ण र नदीको वहाव क्षे  कायम गनर् वहृ र योजना तयार गरी कायार् वयन गन 
उ े य राखकेो छ। 

च) काठमाड  उप का खानपेानी व ापन वोडर् 
काठमाड  उप का िभ का नगरपािलका क्षे को खानपेानी तथा सरसफाइ सवेालाई िनयिमत, वि त 

र भावकारी रुपमा स ालन गराउनका लािग यस वोडर्को गठन भएको हो। गठन स ी व ा 
नपेाल राजप मा िमित २०६२।०१।०५ मा कािशत छ। नपेाल सरकारको िमित २०६४।०६।१३ को 
िनणर्यानसुार काठमाड  उप का िभ को नपेाल खानपेानी स ानल े सचालन र व ापन गरी रहकेो ं ं
खानपेानी तथा सरसफाइ सवेा णाली र सो सवेा णालीसगँ स  स पित र दािय  यस वोडर्मा 
ह ा रण भइ िमित २०६४।११।०१ देिख लाग ूहनु ेगरी काठमाड  उप का खानपेानी िलिमटडे (KUKL) 
लाई सवेा स ालन गनर् अनमुित प  िदइएको छ। यस वोडर्ल ेगन कामहरु िन  अनसुार छन ्- 

१) काठमाड  उप का िभ को खानपेानी स ान ं स पितको िज ा िलन े
२) KUKL वा अ  सवेा दायल े दान गन सवेाको अनगुमन गन  
३) भिूमगत पानी उ नन तथा िवतरण स ी नीित िनमार्ण गरी लाग ूगन 
४) स ा  आयोजनहरु िनमार्ण गनर्कोलािग आिथर्क ोत जटुाउन ेर  
५) म ालय र स ि त अ  िनकायहरुसगँ सम वय कायम गन। 

छ) खानपेानी महशलु िनधार्रण आयोग 

खानपेानी तथा सरसफाइ सवेाको महशलू िनधार्रण गरी मनािसव मू मा उपभो ालाई गणु रीय र 
भरपद  खानपेानी तथा सरसफाइ सवेा उपल ध गराई उपभो ाको िहत सरक्षण गन उ े यका साथ खानपेानी ं
महशलू िनधार्न आयोग ऐन, २०६३ अनसुार यस खानपेानी महशलू िनधार्रण आयोगको ापन भएको हो।  

आयोगल े ापना कालदेिख न ैखानपेानी तथा सरसफाइ सवेालाई उपभो ा िहत अनकुुल वनाउन 
सवेा दायकल े उपभो ासगँ िलन पाउन ेसवेाको महशलू िनधार्रण गन, सवेा दायकल े िनधार्रणको िनि त 
आयोग समक्ष िनवदेन पशे गदार् अपनाउन ुपन नीित तथा कायर्िविध ीकृत गन, उपल ध सवेाको अनगुमन 
गरी सवेाको गणु र कायम गन गराउन,े महशलू िनधार्रण स ि  मापद ड िनधार्रण गरी कायार् वयन गराउन,े 
खानपेानी तथा सरसफाइ सवेा स मा नपेाल सरकारलाई आव यक स ाह र सझुाव िदन ेज ा अिधकार 
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र कतर् को िसमािभ  रिह कायर् गिररहकेो छ। आयोगल े नपेाल रा िभ  ाकृितक पानी स लन गरी 
शोधन गन, िवकर्ी गन, वा ापारीक योजनकोलािग उपभोग गन वा सरसफाइ स ि  काम गन कुन ै
पिन ि , सधं, स ां , क पनी, फमर् आदी ज ा िनकायहरुलाई आ नो क्षे ािधकार िभ  राखरे कायर् गद 
आएको छ।  

खानपेानी महशलू िनधार्रण आयोगको सा ठिनक सरचना अनसुार आयोगको शासन आ क्षको ं
मातहतमा रिह दिैनक शासिनक कायर् सचालन हनु ेगदर्छं । आयोग ऐनमा व ा गिरए अनसुार अ क्ष 
पणू र्कालीन रहन ेर दईु जना सद यहरु वठैक वा आव यकता भएमा आउन े व ा गिरएको छ।  

आयोगल ेसिचवालय स ालनकोलािग काठमाड  महानगरपािलका वडा न.ं ३४, आलोकनगरमागर्-४१, 
मीनभवनमा अवि त भवन भाडामा िलई आ नो कायर् स ालन गद आएको छ।  

ज) काठमाड  उप का खानपेानी िलिमटडे (के.य.ुके.एल.) 
त ालीन नपेाल खानपेानी स ानल े उप कामा स ालन गद आएको सवेा ं णालीलाई पि क 

ाईभटे पाटर्नरिसप अवधारणा अ गर्त गिठत काठमाड  उप का खानपेानी िलिमटडेको ापना 
२०६४।११।०१ गत े देिख अि मा आएको हो। के.य.ुके.एल. ल ेकाठमाड  उप कािभ का काठमाड  
महानगरपािलका, लिलतपरु उपमहानगरपािलका, भ परु नगरपािलका, म परु िठमी नगरपािलका र िकितर्परु 
नगरपािलकाहरुलाई िन  शाखाकायार्लयहरु माफर् त खानपेानी तथा ढल सवेा दान गरीरहकेो छ। 

१) मू  कायार्लय, ि परेु र 
२) ि परेु र शाखाकायार्लय, ि परेु र 
३) क्षे पाटी शाखाकायार्लय, क्षे पाटी 
४) महाराजग  शाखाकायार्लय, महाराजग  
५) महाकालचौर ं शाखाकायार्लय, महाकालचौरं  
६) कमलादी शाखाकायार्लय, कमलादी 
७) वाने र शाखाकायार्लय, िमनभवन 
८) िठमी शाखाकायार्लय, िठमी 
९) भ परु शाखाकायार्लय, भ परु 
१०) लिलतपरु शाखाकायार्लय, लिलतपरु 
११) इलके् ोमकेािनकल शाखाकायार्लय, िकितर्परु 
१२) िकितर्परु शाखाकायार्लय, िकितर्परु 
१३) ढल स ालन िवभाग, जावलाखले 
१४) गणु र िनय ण शाखाकायार्लय, िकितर्परु 
१५) टकर शाखाकायार्लय, महाकालचौरं  

झ) नपेाल खानपेानी स ान ं  

सािवकमा पानी गो ाराबाट ार  भएको र िव.स.ं २०३० वशैाखमा त ािलन पानी गो ारा िवगठन 
गरी िवकास सिमित ऐन, २०१३ अ गर्त खानपेानी तथा ढल िनकास सिमितको गठन भएको र िव.स.ं २०४१ 
साल ावण देिख उ  सिमित खानपेानी तथा ढल िनकास स ानमा पिरणत भयों । िव.स.ं २०४६ साल 
फा नू १५ गत े देिख यसको नाम "नपेाल खानपेानी स ानं " रहकेो छ। हाल यो स ान ं " नपेाल 
खानपेानी स ान ऐनं , २०४६" अ गर्त सचां िलत छ। 

नपेाल सरकारल ेतोिकिदएको िन  नगर क्षे हरुमा िनयिमत रुपल े  खानपेानीको सवेा तथा ढल 
िनकासको समिुचत व ापन गन ुर् स ाको ं म ू  उ े य रहकेो छ। 

िस.न.ं नगरपािलका उपमहानगरपािलका िज ा 
1 भ परु नगरपािलका झापा 
2 िवराटनगर उपमहानगरपािलका मोरङ 
3 धरान नगरपािलका सनुसरी 
4 राजिवराज नगरपािलका स तरी 
5 लाहान नगरपािलका िसरहा 
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िस.न.ं नगरपािलका उपमहानगरपािलका िज ा 
6 मलगवा नगरपािलकां  सलार्ही 
7 गौर नगरपािलका रौतहट 
8 जले र नगरपािलका महो री 
9 कलयैा नगरपािलका वारा 
10 वीरगज उपमहानगरपािलकां  पसार् 
11 जनकपरु नगरपािलका धनषुा 
12 हटे डा नगरपािलका मकवानपरु 
13 भरतपरु नगरपािलका िचतवन 
14 वनपेा नगरपािलका का  े
15 पनौित नगरपािलका का  े
16 वटुवल नगरपािलका रुप देही 
17 भरैहवा नगरपािलका रुप देही 
18 तौिलहवा नगरपािलका किपलव  ु
19 पोखरा उपमहानगरपािलका का ी 
20 नपेालगज नगरपािलकां  वाकेँ 
21 धनगढी नगरपािलका कैलाली 
22 महे नगर नगरपािलका क नपरु 

ञ) गर्ामीण खानपेानी तथा सरसफाइ कोष िवकास सिमित 

गर्ामीण खानपेानी तथा सरसफाइ कोष िवकास सिमितको ापना िव.स.ं २०५२ चै  १ गत े िवकास 
सिमित ऐन, २०१३ अ गर्त नपेाल सरकारको गठन आदेश बमोिजम भएको हो। 'जनताको खानपेानी तथा 
सरसफाइ कायर्कर्म' (जखापास) को लगत परीक्षणको आधारमा पर परागत खानपेानी आपिूतर् तथा िवतरण 
णालीमा मौिलक पिरवतर्न ाई गर्ामीण जनतालाई  खानपेानी तथा सरसफाइ सिुवधा उपल ध गराउन, 
मागमा आधािरत तथा सहभािगतामलुक िवकास अवधारणालाई समािहत गन गरी सिमितको ापना भएको 
हो। दो ो गर्ामीण खानपेानी तथा सरसफाइ आयोजना (सन ् २००४-२००९) यस अिध सफालतापकूर्  
कायार् वयन भइ स प  भएको पिहलो गर्ामीण खानपेानी तथा सरसफाइ आयोजना (सन ् १९९६-२००३) को 
िनर रता हो। दो ो आयोजनाल ेपिहलो आयोजनामा अनपनाएको सामा  िस ा  र अवधारणालाई िनर रता 
िदद ै िवगतमा िसकेको पाठहरु एव अनभुवको आधारमा पाइएका ुिट एव किमं ं ं -कमजोरी हटाइ दो ो 
आयोजना स ालनमा आएको हो। सिमित ारा स ािलत आयोजनालाई िव  वक/अ रार्ि य िवकास 
िनयोगको मखु रुपमा सहयोग ा त छ भन ेवलेायती सरकारको अ रार्ि य िवकास िवभाग (िडएफआइडी) 
ल ेपिन चौथौ र पाचँौ समहूको आयोजनामा सहयोग परु् याएको छ। साथ ैनपेाल सरकारल ेपिन आयोजना 
स ालनमा सहयोग परु् याउद ैआएको छ। भौितक योजना तथा िनमार्ण म ालय न ैयस सिमितको स ि त 
म ालय हो। लागत भावी, मागमा आधािरत र िदगोरुपमा गर्ामीण खानपेानी तथा सरसफाइ कायर्कर्महरुलाई 
अझ सदुढृ पारी सामदुाियक ािम  र िज वेारी भावनाको िवकास गरी गर्ामीण क्षे को गिरवी नूीकरण 
गद लजैान ेसिमितको समि गत लक्ष्य रहकेो छ। गर्ामीण क्षे का समदुायको जीवन र उका  आयोजनाको 
िन ानसुार उ े यहरु छन:् 

 क्षे गत सागठिनक कायर्क्षमता अिभविृ  गरी ं "सिमितको अवधारणालाई" नपेाल सरकारको कायर्प ितमा 
समािहत गद लजैान।े  

 गर्ामीण समदुायलाई समावशेी ानीय खानपेानी तथा सरसफाइ उपभो ा समहूको गठन गनर् म त 
परु् याउन,े जन समहूल ेयोजना तज ुर्मा गनर्, कायार् वयन गनर् र स ालन गनर् सक्षम वनाउन ेतथा 
गर्ामीण पिरवारलाई िदगो ा , सरसफाइ तथा उ ादनशील लाभ दान गराउन।े 
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3.1.3 आवास तथा शहरी िवकास क्षे  तफर्  

क) शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभाग   

सरकारी कायार्लयहरुको भवनको न ा एव ं लगत इि मटे तयार गन ुर्का साथ ै ती भवनहरुको 
सपुरीवके्षण गन उ े यल ेभवन िवभागको ापना भएकोमा पिछ २०२८ सालमा आवास, भवन तथा भौितक 
पिरयोजना िवभागको नामाकरण गिरयो। एकीकृत रुपमा कायर् गन उ े यल ेिव.स.ं २०५७।०३।२६ मा शहरी 
िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभागको ापन गिरयो जनु हालस  यस ैनामबाट कायर्रत रहकेो छ। शहरी 
िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभाग अ गर्तका कायार्लयहरुको िववरणहरु अनसुचूी-१ मा िदइएको छ। यसका 
कायर्क्षे  िन ानसुार रहकेा छन।्  

१) शहरी िवकास नीित, योजना तथा कायार् वयन 
२) आवास नीित, योजना तथा कायार् वयन 
३) सरकारी भवन िनमार्ण, ममर्त तथा स ार र 
४) नगर िवकास योजना र पवूार्धार िवकास 

यसका उ े यहरु िन  अनसुार छन ्

१) शहरी िवकास: िव मान सा ृ ितकं , पयर्टकीय तथा ऐितहािसक क्षे हरुको सरक्षण तथा स र्न हनु ें
गरी आधिुनक भौितक सिुवधाहरुको व ा गरी िदगो रुपल े शहरहरुको िवकास तथा 
गाउँ/नगरवीचको अ रस  सदुढृ गन। 

२) आवास तथा गर्ामीण िवकास: वि त वसोवासको व र्न गद सरुिक्षत तथा िकफायती खालका 
आवासहरु उपल ध गराउन।े  

३) भवन: सरुिक्षत, िकफायती र वातावरण अनकूुल सकभर देशी वा कुला झ न ेखालका भवनहरु 
िनमार्ण तथा िवकास गराउन।े 

ख) काठमाड  उप का नगर िवकास सिमित  

काठमाड  उप का िभ  हनु स  े िव ारलाई स ु वि त गन र योजनाव  रुपमा िवकास गद 
लजैान ेनपेाल सरकारको नीित अनरुुप िव.स.ं २०३३ साल आषाढमा, अ कालीन तथा दीधर्कालीन उ े य िलई 
काठमाड  उप का नगर िवकास सिमितको गठन भएको हो। यसका दीधर्कालीन उ े यहरु िन  अनसुारका 
छन-् 

१) उप का िनवासीहरुको जीवन र (Standard of Living) उ  र  पाद लजैान ुर 
२) उप काको ऐितहािसक, धािमर्क एव परुाताि क व  ुतथा लहरु ं (Man made as well as natural) 

को सरक्षण तथा स र्ं न गन ुर्। 

यसका लािग अ कालीन उ े यहरु िन  अनसुारका छन-् 

१) शहरको जथाभावी िव ार कर्मलाई िनय ण गरी एक ठोस िदशाितर िनदिशत गन ुर् 
२) कृिषज  जिमन र वन क्षे को सरक्षण गन ुर्ं  
३) परुाताि क, ाकृितक तथा पयर्टन स ी ानहरुको सरक्षण र सधुार गन ुर्ं  
४) काठमाड , पाटन र भ परुको परुानो वा ो शहरी क्षे  (Old city core) मा जनचापलाई व न निदन ु
५) आवासीय क्षे  िवकास गरी योजनाव  रुपमा बसोबास गराउन ु
६) शहर िव ार कायर् सहुाउँदो ठाउँमा केि त गन ुर्, र  
७) भ ू-उपयोग योजना वनाई िविभ  क्षे हरु िनधार्रण गन ुर्। 
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ग) िसहदरवार सिचवालय पनुं : िनमार्ण सिमित 

िव.स.ं २०३० साल अिध रा का मखु िनकायहरु िसहदरबार िभ  ं (िसहदरबार मलु भवनं मा) रहकेा 
िथए। िव.स.ं २०३० आषाढ २५ गत े िसहदरबार भवन आगलािगबाट क्षितगर्  भएपिछ रा का के ीय ं
िनकायहरु काठमाड  र लिलतपरुका िविभ  ानमा छरीनपुन र भाडामा व पुन अव ा आएको िथयो। 
के ीय िनकायहरु अ वि त र छिरएर रहकेो कारणल ेरा को काममा भावलै ेअसिुवधा उ  हनु गएको 
अव ा िथयो। यसरी सरकारका िविभ  िनकायहरु समतेमा पनर् गएको भावलाई समाधान गनर्, आगलािगको 
कोपबाट भएको क्षितलाई परुा गनर् र सको असर भावलाई कर्मश: समाधान गद जान, रा का मखु 
अग व ािपकां , कायर्पािलका र ायपािलकाका के ीय िनकायहरुलाई यि त गनर्, िसहदरबार क्षे को ं
िव तृ गरुुयोजना तयार गनर् र सो बमोिजम यस हातािभ  रहन ेिनकायहरुलाई वि त गन उ े य अनरुुप 
क्षितगर्  िसहदरबार भवनलाई पनुं : िनमार्ण गन, िसहदरबार क्षे को गरुुयोजना तयार गरी ीकृत गरुयोजना ं
अनसुार कायर्पािलका अ गर्त धानम ी तथा मि पिरषदको कायार्लय, म ालय, सिचवालय तथा अरु 
कायार्लयहरु, व ािपकाकोलािग ससद भवनं , ायपािलकाकोलािग सव  अदालत र यस हाताको सरुक्षाको 
िनिम  आव यक नूतम सरुक्षा यिुनकको साथ ैसरकारी स ार यिुनटहरु (नपेाल टिेलिभजन, रेिडयो नपेाल) 
समतेलाई वि त गनर् पवूर्मा अनामनगर, पि ममा रामशाहपथ, उ रमा कालीका ान र दिक्षणमा अरिनको 
राजमागर् िभ लाई वहृद गरुुयोजना क्षे िभ  पारी िव.स.ं २०३८ सालमा गरुुयोजना ीकृत भ ैउ  गरुु योजना 
समयानकुुल ससोधन गद कायार् वयन भइरहकेो छं । 

गरुुयोजना कायार् वयनको चरणमा िसहदरबार पिहलों  चोक भवन िनमार्ण स प  गरी धानम ी तथा 
मि पिरषदको कायार्लय, राि य योजना आयोग लगायत अ  कायार्लयकोलािग ान व ा गिरएको छ। 
गरुुयोजना बमोिजम िविभ  १३ म ालय भवनहरु, नपेाल टलेीिभजन, रेिडयो नपेाल, सरुक्षण म ु णकोलािग 
उपय ु  ानमा आव यकता अनरुुपको भवन िनमार्ण गनर् भवनको आिकर् टे रल िडजाइन कायर् भरैहकेो छ। 
राि य योजना आयोग र िविभ  अ  म ालय सिचवालयकोलािग उपय ु  भवन िनमार्ण गनर् िडजाइन कायर् 
स प  भइसकेको छ। गरुुयोजना हातािभ  करीव ६० ितशत ानमा आव यकता अनसुारको पवूार्धार 
व ाको काम भइसकेको छ। कायर्कर्म अनसुार ायपािलका (सव  अदालत) कोलािग आव यकता 

अनरुुपको उपय ु  सरचना िनमार्णको साइट व ा गनर् गरुुयोजना ससोधनको काम भरैहकेो छं ं । 
िसहदरबार पिरसरं कोलािग आव यक नूतम सरुक्षा यिुनटको िनि त सरचना ं व ापनको काम भइरहकेो 
छ।  

िविभ  समयमा देशको राजनिैतक पिरवतर्नको भाव िसहदरबार ं क्ष े को गरुुयोजना कायार् वयनमा पिन 
पनर् गएको छ। यसको कारण िविभ  समयमा गरुुयोजनामा सशोधन गन ुर्पन आव यकता भएको छं । यस ै
कर्ममा िसहदरबार पिरसरको पखार्ल सारी चारैतफर्  बां टो खोलीएको कारणल े िसहदरबार पिहलकेो रुपमा ं
पिरवतर्न भ ैउ र िपपा गो ारा क्षे  करीव ५७ रोपनी, दिक्षण ववरमहल क्षे  करीव ३७ रोपनी र िसहदरबार ं
म ू  भागमा करीव ८०८ रोपनी क्षे फल िवभाजन हनु गयो। यस िवभागजनबाट गरुुयोजनाको वहृद 
रुपमा भाव पनर् गएको र िवभािजत क्षे हरु ववरमहल, िपपा गो ारा क्षे मा िसहदरबार व ै खाना लगायत ं

िविभ  िनकायहरुबाट आफूखसुी सरचनाहरुको िनमार्ण हनु गएको अव ा छं । यसल ेयस क्षे को रुपमा 
नकारा क भाव पनर् गएको छ। 

ीकृत गरुुयोजनालाई कायार् वयन चरणमा जादँा क्षतीग  िसहदरबाट भवनलाई जोगाइएको पि मं  
भागसगँ जोडी सोिह िडजाइन र रुपमा भवनको पनु: िनमार्ण गन ुर्, िसहदरबार क्षे को िसं िमत क्षे फलमा 
रा को आव यकता अनसुारका अगहरुलाई ानको व ा गरी गरुुयोजना तयार गन ुर्ं , ीकृत गरुुयोजना 
हातािभ  रहकेो ाना रण गन ुर्पन िविभ  िनकायहरुलाई उपय ु  समयमा ाना रण गन ुर्, िसहदरबार वािहर ं
रहकेा िविभ  िनकायहरु सरुक्षा, सगुमता आिदको कारणल े िसहदरबार िभ  विं त हनु नचाहन े व ृ ी र 
त ालीन (िसहदरबार भवन आगलािगकों ) समयमा जनसाधारण र िविभ  सध स ां ं हरुबाट सकिलन च दा ं
रकम र नपेाल सरकारबाट सालवसािल हनु े िविनयोजन अ गर्त रिह गरुुयोजनाको उ े य परुा गन ुर्पन 
अव ाहरु गरुयोजना कायार् वयनका चनुौतीका रुपमा रहकेा छन।्यी चनुौतीहरु अिहल ेपिन यथावत छन।् 
हाल िसहदरबां र पिरसर िभ  ससद सिचवालयं , सव  अदालत, धानम ी तथा मि पिरष को कायार्लय र 
िविभ  १८ म ालय सिहत ३९ िनकायहरुलाई वि त गरी रािखएको छ। गरुुयोजना बमोिजम केही 
िनकायहरुलाई ाना रण गन ुर्पन र िसहदरबार वािहर रहकेा र वि त भवन नभएका म ालयहरुलाई ं
त ाल वि त गन ुर्पन आव यकता रहकेो छ।यसको िनिम  यस क्षे मा कायार् वयन तहमा रहकेो 
िसहदरबार सिचवालय पनुं : िनमार्ण सिमितलाई साधन ोतल ेसवल वनाउन ुर िनणर्य र सको कायार् वयन 
तहम चु ता वनाउन ुअिहलकेो आव यकता रहकेो छ। 
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घ) नगर िवकास कोष 

देशमा नगरहरुको िनमार्ण, िवकास र िव ार एव नगरहरुमा आं धारभतु समािजक सवेा र आयमलूक 
आयोजना स ालन गनर् गराउन तथा ा सवेा तथा आयोजना स ालन गन नगर िवकाससगँ स ि त 
िनकायलाई आव यक आिथर्क र ािविधक सहयोग परु् याई वि त ढगल े नगरको िवकास गनर्ं , 
गराउनकोलािग िव.स.ं २०५३ सालमा नगर िवकास कोष ऐन, २०५३ बमोिजम नगर िवकास कोष ाय  
स ाको रुपमा ापना भएको छं । यस कोष अ गर्तका आयोजना/कायर्कर्महरुको सिक्ष त पिरचय ं
िन ानसुार छन। 

१) नगर िवकास कायर्कर्म - दो ो चरण (Town Development Programme - II Phase) 

जमर्न िवकास वक (के.एफ.ड .ु) को पिहको चरणको सफल कायार् वयन प ात ्सन ्२००१ 
देिख २००८ स कोलािग पनु: नगर िवकास कायर्कर्म दो ो चरण अ गर्त देशका नगरपािलकाहरुमा 
सामािजक पवूार्धार तथा आयमलूक आयोजनाहरुमा लगानी गनर्कोलािग कोषलाई किरव रु. ६५ करोड 
अनदुान सहयोग ा त भएको िथयो। यस कायर्कर्म अ गर्त कोषल े देशका ५८ वटा 
नगरपािलकाहरुमा िविभ  सामािजक पवूार्धार तथा आयमलूक आयोजनाहरुमा ऋण, सरल ऋण तथा 
अनदुान दान गिररहकेो छ।  

२) िज ा ा  आयोजना (District Health Project) 

कोषल े हालस  सामािजक पवूार्धार िवकासको क्षे मा हािसल गरेको अनभुवको आधारमा 
नपेाल सरकार, ा  सवेा िवभाग ारा स ािलत यस आयोजना अ गर्त कोषल े ा  सवेा 
भवनहरुको पनु: िनमार्ण तथा िव ारका लािग सन ्२००३ देिख अनदुान सहयोग दान गन ावधन 
रहकेो छ। यस आयोजना अ गर्त भरेी अ ल अ ताल, धािद  र विदर्या िज ा अ ताल, 
राजापरु, सोरहवा र गजरुी ाथिमक ा  उपचार के हरुको िव ार तथा पनुर्िनमार्णकोलािग कोषल े
अनदुान सहयोग दान गरेको छ। 

३) साना शहरी खानपेानी तथा सरसफाइ आयोजना (Small Town Water Supply and Sanitation Sector 
Project) 

एिशयाली िवकास वकबाट ा त ऋण सहयोगबाट सचािलत यस साना शहरी खानपेानी तथा ं
सरसफाइ आयोजना अ गर्त कोषल ेदेशका ४० देिख ५० साना शहरहरुमा खानपेानी णाली िनमार्ण 
गनर् कूल लगातको ३०% रकम ऋण रुप खानपेानी उपभो ा तथा सरसफाइ स ालाई उपल ध ं
गराईरहकेो छ। यस कायर्कर्म सन ्२००१ देिख शरुु भएको हो । 

४) शहरी वातावरणीय सधुार आयोजना (Urban Environment Improvement Project) 

एिशयाली िवकास वकको ऋण सहयोगमा कोषल े उप का निजकका नगरहरुमा शहरी 
पवूार्धारको उिचत व ा गरी काठमाड  उप कामा परेको जनस ाको चापलाई िूनकरण गनर् ं
सचािलं त शहरी तथा वातावरणीय सधुार आयोजना अ गर्त धिुलखले, हटे डा, भरतपरु, वनपेा, पनौती, 
र  ननगर, िवदरु कमलामाई र धािद वशेी शहरमा आयमलूक आयोजनाहरुमा ऋण सहयोग गिररहकेो 
छ। यो कायर्कर्म सन ्२००३ देिख शरुु भई सन ्२००९ मा स प  गन लक्ष्य िलईएको िथयो। 
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ङ) नपेाल आवस िव  क पनी िलिमटडे 

नपेाल अिधरा मा व दो आवासको माग पिरपिूतर् गनर् मौजदुा आवास व ामा सधुार ाउन,ु नया ँ
आवास पिरयोजना स ालन गनर्, आवास ऋण सिुवधाहरु उपल ध गराउन तथा त ी अ  सवेाहरु 
दान गनर्, हायर पचज कजार्, शिैक्षक कजार्, ािविधक कजार् दान गनर्, िधतो कारोवार तथा मच ट बिकक 
कारोवार गनर्का साथ ै नपेाल रा  वक ऐन, २०५८ चिलत व ै  तथा िव ीय स ा स ी काननूको ं
अिधनमा रही ऋण कजार् वाह गनर् क पनीको ापना भएको हो। यस िव ीय स ाल ेआ नो उ े य ं
हािसल गनर् वक तथा िव ीय स ा स ी ऐनं , २०६३ को दफा ४७ को उपदफा (३) बमोिजम 'ग' वगर्को 
इजाजतप  ा त स ाको रुपमा क पनी ऐनं , २०६३ तथा अ  चिलत काननूको अिधनमा रही िविभ  
कायर्हरु गिररहकेो छ।  

च) गर्ामीण आवास क पनी िलिमटडे 

यस क पनीको ापना हनुपुवूर् िव.स.ं २०२० साल फा णु ११ गत े कृिषमा आधािरत पनुवार्स 
कायर्कर्म स ालनाथर् त ािलन सरकारबाट गिठत नपेाल पनुवार्स क पनी ा.िल. को यस क पनीको 
ापनामा मह पणू र् भिुमका रहकेो छ। दवैी कोप पीिडत भइ वसाई सनर् वा  भएका र भमूीमा आि त 

रहतेा पिन भमूीिहन भइ असहाय हनु पगुकेा पिरवारहरुको गासँवासको व ा गनर् तथा पनुवार्स क्षे मा 
िनदिशत कृिष णाली ारा कृिष उ ादन विृ  गराउन ेउ े यल ेयो क पनीको ापन भएको िथयो। िव.स.ं 
२०४६ साल फा णु ८ गत ेस मा तराईको ७ िज ाको १० ानमा २६,३४७ हे र जग्गामा १९,०७६ 
पिरवारलाई आधारभतु आव यकताको व ा सिहत पनुवार्स गराईएको िथयो। जग्गाको िसिमतताल े कृिषमा 
आधािरत पनुवार्स कायर्कर्म जारी रा  स व नभएको हुदँा योजनव  आवास कायर्कर्म स ालन गनर् िन  
उदे यहरु परूा गन लक्ष्य राखी २०४६ साल फा णु ९ मा गर्ामीण आवास क पनी िल. मा रुपा रण 
गिरयो।  

गर्ामीण आवास क पनी िल. को उ े यहरु िन ानसुार छन।् 

१) दवैी कोप पीिडत असहाय र आ म िविहन पिरवारका लािग रा का िविभ  भागहरुमा स ि त 
िनकायहरुबाट साधन िलई आवासको व ा गन 

२) योजनाव  व ी िवकास गन 
३) गिरवीको रेखामनुी रहकेा आ नो घडरेी नभएका पिरवारहरुलाई िवि य साधन जटुाई आवासको 

व ा गन, र 
४) कुन ैयोजना सचालन गदार् ं (खानी, जलिव तु, सडक िनमार्ण, कारखाना ापना आदी) िव ािपत 

हनु जान ेपिरवारहरुलाइ आयोजना स ालन गन, िनकायबाट आव यक रकम िलई पनु: ापनको 
व ा िमलाउन।े 

3.1.4 िविवध क्षे  तफर्  

क) अ राि य स लेन के  िवकास सिमित 

अ राि य स लेन के  िवकास सिमित हाल किरव १५३ रोपनी १३ आना १ दाम जिमनको 
क्षे फलमा रहकेो छ। िव.स.ं २०४४ आि न १ गत ेत ालीन ी ५ को सरकार तथा िम  रा  चीन 
सरकार बीच अ राि य स लेन के  िनमार्ण गन सहायता स ी स झौता भएपिछ िव.स.ं २०४६ साल 
मिसर ं ५ गत ेत ालीन िचिनया ँ धानम ी Li Peng बाट भवनको िशला ास र िव.स.ं २०४६ पौष २ गत े
त ालीन ी ५ को सरकार र िचिनया ँसरकार वीच िनमार्ण स ी स झौता भए अनरुुप िव.स.ं २०४७ 
आि न ६ गत ेिनमार्ण कायर् ार  भइ िव.स.ं २०५० ावण ५ गत ेिनमार्ण स प  र िव.स.ं २०५० ावण २० 
गत ेत ालीन ी ५ को सरकारलाई ह ा रण भएको हो। िव.स.ं २०५० मसीर ं ३ गत ेत ालीन राजा 
. ी ५ वीरे  वीर िवकर्म शहदेवबाट सम ु  घाटन भई िव.स.ं २०५१ आि न १० गत ेिवकास सिमित ऐन, 

२०१३ अनसुार िवकास सिमितको रुपमा पिरणत भएको र िव.स.ं २०५३ माघ २३ गत ेत ािलन ी ५ वीरे  
ग ी आरोहणको रजत महो वको अवसरमा यस के को नाम वीरे  अ रार्ि य स लेन के  भएको हो। 
हाल यसको नाम अ रार्ि य स लेन के  िवकास सिमित रहकेो छ। के को म ू  भवन िभ  साना-
ठूला गरी ८ वटा हलहरु रहकेा र ितनको  सीट क्षमता ५० जना देिख १००४ जनास  रहकेो छ।  
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ख) नशेनल क न क पनी नपेाल (एन.सी.सी.एन.) 

सावर्जिनक िनमार्ण कायर् स ालन गन दक्ष िनमार्ण वसायीहरुको श ु  ाय: रहकेो त ालीन अव ामा 
िव.स.ं २०१८ साल भा  ५ गत े ाइभटे क पनीको रुपमा "िद नशेन क न क पनी नपेाल ा.िल." को 
ापन भएको िथयो। त ािलन ी ५ को सरकारको ५१% र इजरायलको ात क पनी सोलले वानहे 

(Solel Boneha Co.) को ४९% गरी कूल रु. ३० लाखको सय ु  शयेर लगानीमा यस क पनीको ापना ं
भएको हो। हाल क पनीको अिधकृत प ूजँी रु. १० करोड तथा जारी एव चु ा प ुजँी रुं . ६ करोड कायम 
भएको छ। िव.स.ं २०२५ सालमा सरकारको क पनीको पणू र् ािम  ा त गरी "नशेनल क न क पनी 
नपेाल िल. (N.C.C.N.)" नामाकरण गरी क पनी ऐन अ गर्त यो क पनी सचािलत हुदँैं  आईरहकेो छ।  

ग) नपेाल इि जिनयिरङ क े ी सवेा के  (निेपकन) 

िमित २०४३।०९।१० मा त ालीन ी ५ को सरकारको मि पिरष को िनणर्यानसुार क पनी ऐन, २०२१ 
अ गर्त रही सरकारको ािम मा नपेाल इि जिनयिरङ क े ी सवेा के  िल. (निेपकन) को िव.स.ं 
२०४४।०२।१३ मा ापना भई कायर् स ालन गनर् थािलएको हो। निेपकनमा हाल रहकेा शयेरहो रहरु 
यस कार छन।्  

१) जल ोत म ालय :  २३.८१% 
२) भौितक योजना तथा िनमार्ण म ालय :  ३५.७२% 
३) नपेाल िव तु ािधकरण :  ३५.७२% 
४) इि जिनयिरङ अ यन स ानं  :  ४.७६% 
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4 भौितक योजना तथा िनमार्ण म ालय र मातहतका िनकायहरुको 
ीकृत दरव दी िविवरण 

4.1 भौितक योजना तथा िनमार्ण म ालय  

िस.न.ं पदको नाम णेी सवेा समहु उपसमहू ीकृत दरब दी 
1 सिचव िविश        1 
2 सहसिचव रा.प. थम शासन सा. .   1 
3 सहसिचव रा.प. थम न.ेइ. िसिभल हाइव े 2 
4 सहसिचव रा.प. थम न.ेइ. िसिभल यािनटरी 2 

5 सहसिचव रा.प. थम न.ेइ. िसिभल िव.ए ड आ. 1 

6 उपसिचव रा.प.ि तीय शासन सा. .   6 
7 उपसिचव लखेा रा.प.ि तीय शासन लखेा   1 
8 उपसिचव रा.प.ि तीय ाय काननू   1 
9 ा पोटर् इकोनोिम  रा.प.ि तीय िविवध     1 
10 िस.िड.इ.  रा.प.ि तीय न.ेइ. िसिभल हाइव े 3 
11 िस.िड.इ. रा.प.ि तीय न.ेइ. िसिभल यािनटरी 3 

12 िस.िड.इ. रा.प.ि तीय न.ेइ. िसिभल िव.ए ड आ. 2 

13 बिर  समाजशा ी रा.प.ि तीय िविवध     1 
14 शाखा अिधकृत रा.प.ततृीय शासन सा. .   9 
15 लखेा अिधकृत रा.प.ततृीय शासन लखेा   2 
16 अथर् शा ी रा.प.ततृीय िविवध     1 
17 क टूर ोगर्ामर रा.प.ततृीय िविवध     1 
18 इि जिनयर रा.प.ततृीय न.ेइ. िसिभल हाइव े 3 
19 इि जिनयर रा.प.ततृीय न.ेइ. िसिभल यािनटरी 2 

20 इि जिनयर रा.प.ततृीय न.ेइ. िसिभल िव.ए ड आ. 2 

21 जलमागर् अिधकृत रा.प.ततृीय न.ेइ. िसिभल हाइव े 1 
22 नायव स ु ा रा.प.अन.ं थम शासन सा. .   24 
23 लखेापाल रा.प.अन.ं थम शासन लखेा   3 
24 सव इि जिनयर रा.प.अन.ं थम न.ेइ. िसिभल यािनटरी 2 
25 क टूर अ टेर रा.प.अन.ं थम िविवध     3 
26 जटेवाजर् िनरीक्षक रा.प.अन.ं थम िविवध     1 
27 खिरदार रा.प.अन.ंि तीय शासन सा. .   5 
28 सह लखेापाल रा.प.अन.ंि तीय शासन लखेा   2 
29 टिेलफोन अ टेर रा.प.अन.ंि तीय िविवध     1 
30 फोटोकिप अ टेर रा.प.अन.ंि तीय िविवध     1 
31 टाइिप   वगे अनसुार शासन सा. .   9 
32 िलथोअ टेर रा.प.अन.ंि तीय िविवध     1 
33 हलकुा सवारी चालक णेी िविहन       10 
34 कायार्लय सहयोगी णेी िविहन       33 

ज ा 141 
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4.2 सडक िवभाग  
िस.न.ं णेी दरव दी स ां  
1 रा.प. थम 19 
2 रा.प.ि तीय 93 
3 रा.प.ततृीय 298 
4 रा.प.अन.ं थम 681 
5 रा.प.अन.ंि तीय 507 
6 रा.प.अन.ंततृीय 187 
7 रा.प.अन.ंचतथुर् 139 
8 णेी िविहन 686 

 ज ा 2610 

4.3 खानपेानी तथा ढल िनकास िवभाग  
िस.न.ं णेी दरव दी स ां  
1 रा.प. थम 10 
2 रा.प.ि तीय 71 
3 रा.प.ततृीय 132 
4 रा.प.अन.ं थम 523 
5 रा.प.अन.ंि तीय 577 
6 णेी िविहन 347 

ज ा 1660 

4.4 सहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभाग  
िस.न.ं णेी दरव दी स ां  
1 रा.प. थम 9 
2 रा.प.ि तीय 47 
3 रा.प.ततृीय 115 
4 रा.प.अन.ं थम 276 
5 रा.प.अन.ंि तीय 72 
6 रा.प.अन.ंततृीय 3 
7 रा.प.अन.ंचतथुर् 3 
8 णेी िविहन 164 

 ज ा 689 

4.5 रेल िवभाग  
िस.न.ं णेी दरव दी स ां  
1 रा.प. थम 1 
2 रा.प.ि तीय 3 
3 रा.प.ततृीय 13 
4 रा.प.अन.ं थम 12 

 ज ा 29 
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5 भौितक योजना तथा िनमार्ण म ालय र अ गर्तका 
िनकायहरुको आ.ब. २०६६/०६७ को वािषर्क गित 

5.1 आ.ब. २०६६/०६७ को िव तृ गित िववरण 

5.1.1 सडक क्षे  तफर्  

5.1.1.1 सडक िवभाग  

क) सडक िवभाग अ गर्त नपेाल सरकारबाट सचालन भएका म ु  योजनाहरुं  

(१) धरान-चतरा - गाईघाट - कटारी - िस लुीवजार - हटेौडा योजना 
राि य सडक सजालिभ  चरेु ं - भावर क्षे  समते समावशे गन गरी िनमार्ण गिरन ेचतरा-गाईघाट-
कटारी-िस लुीवजार-हटेौडा सडकको कुल ल ाई किरव ३२५ िक.मी. भएको अनमुान छ। ३२५ 
िक.मी. सडक म  े६३ िक.मी. कालोप ,े १६७ िक.मी. गर्ाभले र १०१ िक.मी. र्याक खोिलसकेको 
छ।  

(२) ११ िकलो - छेपटेार - भाल ु ारा - वारपाक योजना 
आब ुखरेैनी ं - गोरखा सडकको ११ िकलोबाट शरुु भई वारपाकस  प ु  े यस सडकको ४८.६ 
िक.मी. रहकेो छ। यस सडकमा ४८.६ िक.मी. र्याक खोिलसकेको छ।  

(३) शिहद मागर् (घोराही-नवुागाउं-ितला-घितर्गाउं-थवा -मिुसकोट) योजना 
दा  िज ाको घोराहीबाट शरुु भई रो ा िज ाको थवा  हुदँ ैरुकुम िज ाको मिुसकोट प ु  ेयस 
सडकको कुल ल बाई २०० िक.मी. रहकेो छ। २०० िक.मी. सडक म  े५० िक.मी. गर्ाभले र 
१०३ िक.मी. र्याक खोिलसकेको छ।  

(४) म  पहाडी (प ु पलाल) लोकमागर् योजना 
ािवत म  ेपहाडी लोकमागर् पवूर्मा पाचँथर िज ाको ा थाप,ु िचया भ ा  (नपेाल भारत 

िसमा) बाट शरुु भई सदुरु पि ममा बतैडी िज ाको झुलाघाटमा टुि छ। यस राजमागर्ल े५ वट ै
िवकास क्षे का २१ वटा िज ालाई जो दछ। यस राजमागर्को हालको अनमुािनत ल ाई करीब 
१७६५ िक.मी. रहकेो र सोम  े२३७ िक.मी. र्याक खो न तथा कालाप मेा रो ित गनर् वाकँी 
छ र र्याक खोिलसकेको ५३३ िक.मी. सडक ख डमा कालोप मेा रो ित गनर् वाकँी रहकेो छ। 
िनमार्ण हनु वाकँी सडकको रेखा न कायर् भसैकेको छ।   

ख) सडक िवभाग अ गर्त बदेैिशक सहयोगबाट सचालन भएका योजनाहरु ं  

(१) काठमाड  - भ परु सडक िब ार आयोजना 
काठमाड को कोटे रदेिख भ परुको सयूर् िवनायकस  ९.१ िक.मी. सडक िव ार गन कायर्मा १.७ 
िक.मी. कालोप ,े ७ िक.िम. सवगर्डेको कायर् स प । मनहरा र हनमु  े पलुको सव र 
िनमार्ण कायर् स प  भई सपुर र िनमार्ण कायर् चाल ु रहकेो छ। यस सडकको िनमार्ण 
जापानी ािविधक सहयोगमा भरैहकेो छ।   

(२) िव े र साद कोइराला राजमागर् (बनपेा-िस लुी-बिदर्वास) आयोजना 
जापानी सहयोगमा बनपेा - िस लुी - विदर्वास सडक कुल ल बाई १६० िक.मी. लाई चार ख डमा 
िवभाजन गरी चरणव  रुपमा िनमार्ण कायर् भइरहकेो छ। थम ख ड बिदर्वास देिख िस लुी 
बजार स  ३७ िक.मी., चौथो ख ड धिुलखले देिख नपेालथोक स  ५० िक.मी. र दो ो ख ड 
िस लुी बजार देिख खकु ट स  ३९ िक.मी. सडक िनमार्ण कायर् स प  भएको छ।  ैते ो 
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ख ड खकु ट देिख नपेालथोक स को ३२ िक.मी. नपेाल सरकारको बजटेमा याक खो न ेकायर् 
स प  भएको छ। जापान सरकारको सहयोगमा िनमार्ण हनु ेते ो ख डको  सडकको िब तृ सभ 
तथा िडजाईन कायर् स प  भई िनमार्ण कायर् अगाडी बढाउन े कृयामा छ।   

(३) या ुबसी - रसवुागढी सडक योजना 
रसवुा िज ाको या ुवसेीदेिख रसवुागढीस  प ु  ेयस सडकको कुल ल बाई १५.७ िक.मी. सडक 
गर्ाभले रमा  र सो सडकमा पन ९ वटा म ु  पलुहरुको िनमार्ण कायर् चीन सरकारको ािविधक 
सहयोगमा भरैहकेो छ। १५.७ िक.मी. सडक म  े १०.७ िक.मी. याक खो न ेकायर् स प  
भएको छ।  

(४) सडक क्षे  िवकास योजना (RSDP) 

िव  वकको ऋण सहयोगबाट खो प े- झोटा - चनैपरु (६०.३२ िक.मी.) मा ३९.४ िक.मी कालोप ,े  
सखुत - कािलकोट (१२६.४४ िक.मी.) मा १०५ िक.मी. कालोप ,े सतवाझ ं - गोकुले र (४९.४३ 
िक.मी.) मा ३८.३ िक.मी. कालोप ,े, सतवाझ ं - ि परुास ु दरी - झुलाघाट (२२.५ िक.मी.) मा ३८.३ 
िक.मी. र त ोडु े र - िसयाकोट - दलैखे सडक (३१.८६ िक.मी.) मा १४.७४ िक.मी. कालोप  े
रमा रो ित गन तथा रणनीितक सडक स ाल (SRN) िभ को ४५० िक.मी. सडकको 

आविधक ममर्त गन कायर् भरैहकेो छ।  

(५) रोड कनिे िभटी ोजे   

एिसयाली िवकास बकको अनदुान सहयोगमा सचािलत भएको यस आयोजना अ गर्त ग छी ं - 
ि शलुी - या ुवशेी सडक (८९ िक.मी.) मा १० िक.मी. कालोप ,े ३० िक.मी. सडक गर्ाभले,, 
िफिदम - ता लजे ु  सडक (९३.५७ िक.मी.) मा ५ िक.मी. कालोप ,े १० िक.मी. सडक गर्ाभले र  
तामाकोशी - म ली - खकु ट सडक (५५ िक.मी.) मा २० िक.मी. सडक गर्ाभले भसैकेको म ु  
सडक (Core Road) को िनमार्ण/ रो ित र (Non-Core Road) अ गर्त ढ े वार - जनकपरु सडक 
(२५ िक.मी.), भ परु - चागँ ु नारायण सडक (६ िक.मी.) मा ४.९३ िक.मी. कालोप  ेभसैकेको, 
भरैहवा - तौिलहवा (४८ िक.मी.) मा १० िक.मी. सडक गर्ाभले रमा रो ित भएको साथ ै
सनुकोशी पलु (खकु ट) को १०% िनमार्ण कायर् भई अ  कायर् भईरहकेो छ।  

(६) सब िरजनल ा पोटर् ािसिलटशेन ोजे  

एिशयाली िवकाश वकको ऋण सहयोगबाट िवरग ज स ु ा व दरगाह ं - िजतपरु - परवानीपरु सडक 
१०.३ िक.मी.  िनमार्ण र २.१ िक.मी. रो ित तथा सदुिृढकरण कायर् भरैहकेो छ।  ैभरैहवा 
- परासी - भमुही २९ िक.मी. सडक कालोप मेा रो ित कायर् भई सकेको छ र काकरिभ ामा 
आई.िस.डी. (Inland Clearance Depot) को िनमार्ण कायर् स प  भई सकेको र DLP अ गर्त ममर्त 
सधुार चाल ुरहकेो छ।  

(७) तराई सडकहरुको रो ित   

हलुाकी सडकहरु तथा पवूर् पि म राजमागर्बाट भारतीय िसमानास  जोिडन े तराई राजमागर्हरु, 
तराईका अ  सहायक मागर्हरु किरव १५०० िक.मी. सडक भारतीय सरकारको सहयोगमा िविभ  
तीन चरणमा पाचँ वषर्िभ मा िनमार्ण गन योजना अनरुुप यो आयोजना आ.ब. २०६३/६४ बाट 
शरुुवात भएको छ। थम चरणका १९ वटा सडकहरुको िनमार्ण कायर् शरुु, ३७ वटा पलुहरुको 
िनमार्ण कायर् शरुु, दो ो चरणका १५ वटा सडकहरुको IEE कायर् चाल ूरहकेो छ ।   

ग) आ.ब. २०६६ /०६७ को वािषर्क कायर्कर्मका मू  मू  िववरणहरु  

यस आ.ब. मा सोलखु ु ब,ु बाजरुा २ वटा िज ा सदरमकुाम सडक यातायातल ेजो न ेलक्ष्य रहकेो छ 
भन े मना  िज ा सदरमकुाममा आगामी आ.व. ०६७।६८ मा सडक यातायात परु् याउन ेलक्ष्य रािखएको 
छ।   

यस आ.ब. मा नया ँ सडक िनमार्णतफर्  कुल ४३५ िक.मी. माट े रको सडक िनमार्ण गिरएको, 
पनुः ार् पना, सदुढृीकरण तथा रो ित गरी किरव १३०० िक.मी. सडक रो ती भएको, ४७६ िक.मी. 
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सडकको आविधक ममर्त स ार गन लक्ष्य रहकेो छ। पलु िनमार्णतफर्  आ.ब. २०६६/६७ मा ५२ वटा पलुको 
िनमार्ण कायर् परूा गिरन ेलक्ष्य रहकेो छ।  

आ.ब. ०६६/६७ को बािषर्क कायर्कर्म आयोजना स ा र वजटें  
बजटे (रु. हजारमा) िस.न.ं ाथिमकताकर्म आयोजना स ां  

ज ा नपेाल सरकार वदेैिशक 
१ १ 27 12634596.00 8086141.44 4548454.56 
२ २ 34 5130513.00 3283528.32 1846984.68 

ज ा 61 17765109 11369669.76 6395439.24 

घ) नपेाल सरकारको वजटेबाट सचालन हनु ेम ुं  म ु  आयोजना/कायर्कर्महरु 

(१) क्षे ीय रका सडकहरु  (४८-४-२९७) 
 भडेेटार-बधुवारे-रिव-राकेँ 

धनकुटा िज ाको भडेटेारवाट शरुु भई पाचँथर िज ाको राकेँस  प ु  ेयस सडकको अनमुािनत 
ल ाई ११६ िक.मी. छ र यसको परुै याक खिुलसकेको छ।  

लक्ष्य: ममर्त सधुार एव मोड सधुारं , गर्डे सधुार।  

 भरुी गाउँ-तलेपानी-सखुत 

बिदर्या िज ाको भरुी गाउँवाट शरुु भई तलेपानी हुदँ ैसखुतस  प ु  ेयस सडकको अनमुािनत 
ल ाई ६८ िक.मी. रहकेो छ। ६८ िक.मी. सडकम  ेभरुीगाउँ-तलेपानी ख डमा २१ िक.मी. माट े
रको सडक िनमार्ण भसैकेको छ।  

लक्ष्य: याक खो  ैअगािड व न ेर ममर्त सभार चाल ूरा ।े ं  

 पसार् वारा रौतहट ग डक नहर सडक 

ग डक नहरको िकनारा हुदँ ैगौर स  जान ेयस सडकको याक नहर िनमार्ण सग ैखिुल सकेको ं
छ।  

लक्ष्य: सडक रो ित र ममर्त स ार।  

 चनुवाङ-महत-हकुाम मकैोट-शहरतारा- ाटो 
दा  रो ा रुकुम हुदँ ैिचन िसमास  जान ेउ र दिक्षण यस सडकको किरब २५ िक.मी. ल बाई 
याक खिुल सकेको छ।  

लक्ष्य: थप ६ िक.मी. याक खो न ेर याक खलुकेो भागमा ममर्त स ार गरी यातायात सचालन ं
गन।  

 इनरुवा-दहुवी-हा ीमडुा-ततेरीया-मोितपरु  

सनुसरी िज ाको सदरमकुाम इनरुवावाट शरुु भई पवूार् लको मखु औ ोिगक क्षे  दहुवी हुदँ ै
मोर  िज ाको पवू  गर्ामीण क्षे  हाि मडुा र ततेरीय हुदँ ैमोितपरु स  प ु  ेयस सडकको याक 
परूै खिुलसकेको छ।  

लक्ष्य: ममर्त सभार एव माट ेसडकको ं ं रो ती कायर्।  

 छेपटेार-सातदोवाटो-लइुटले-पालङुटार-लमजङु हलुाकी मागर् 
गोखार्को छेपटेारबाट सरुु भई लमजङुको धमलेी कुवा जोडन ेयो बाटोको कुल ल बाई करीब ३५ 
िक.मी. रहकेो छ। परूै याक खिुलसकेको यो बाटोल ेप ृ ी लोकमागर्को वकैि क मागर्को रुपमा 
काम गन देिख छ।  

लक्ष्य: कचर िनमार्ण तथा गर्ाभले गन कायर्।  
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 पवूर्-पि म लोकमागर् रामपरु लिु नी उ ान सडक 

गोखार्को छेपटेारबाट सरुु भई लमजङुको धमलेी कुवा जो न ेयो बाटोको कुल ल बाई करीव ३५ 
िक.मी. रहकेो छ । परूै याक खिुलसकेको यो बाटोल ेप ृ ी लोकमागर्को वकैि क मागर्को रुपमा 
काम गन देिख छ ।  

 पवूर्पि म लोकमागर् रामपरु लिु नी उ ान सडक 

१० िक.मी. गर्ाभले र ८.५ िक.मी. याक खलुकेो ।  

 र -ेनपेालटार-मगलबारें  

१२.५ िक.मी. सडकको याक खलुकेो । 

 गौरादह- ू लचौन िड ीबाधँ-पािथभरा चोक-दामन-िचलरा 
१६ िक.मी. सडक िनमार्ण भएको र १ िक.मी. सडक कालोप  ेगन कायर् भई रहकेो ।  

 घमु  - ओखलढुगा ं - स रेी 
८८ िक.मी. सडक िव ार र रो ित भएको ।  

 साघँटुार - ओखलढुगां  

४७ िक.मी. सडक िनमार्ण भएको ।  

 भ परु - नाला - धिुलखले 

९.३ िक.मी. सडक कालोप  ेर ४.७ िक.मी. सडक याक खलुकेो ।  

 मनमोहन मागर् (साखँ ु - फ के र - चौतारा) 
आ.व. ०६६/६७ बाट कायर् शरुु भई ३९ िक.मी. याक खलुकेो ।  

(२) दकम - िचसापानी (४८-४-३०२) 
आ.व. ०५९/६० मा सरुु भई कायर् चाल ुरहकेो यस योजनामा ३७.५ िक.मी. याक खलुीसकेको र 
६.५ िक.मी. भाग कालोप  भई सकेको ।  

(३) त ो ढु े र - सातख बा - द ु  ु- िपपलकोट - दलैखे 

आ.व. ०५२/५३ मा सरुुवात यस योजनाको ३९ िक.मी. याक खोली सकेेको ।  

(४) देव ल - कनडैाडँा - चौरजहारी 
आ.व. ०५४/५५ मा शरुुवात यस योजनाको ४२ िक.मी. याक खलुीसकेको र आ.व. ०६८/६९ मा 
स प  गिरस  ेयोजना रहकेो ।  

(५) ग ु ी - पाटीहा ना चौर, सखुत 

आ.व. ०५०/५१ मा सरुवात यस योजनाको १६ िक.मी. याक खलुकेो ।  

(६) या ुवशेी - रसवुागढी 
आ.व. ०५०/५१ मा सरुुवात यस योजनाको १५.७ िक.मी. याक खलुीसकेको र यस आ.व. मा ७ 
िक.मी. गर्ाभले गन योजना रहकेो ।  

(७) टनकपरु िलक सडं क  

आ.व. ०५९/६० मा सचािलत यस योजनाको मआु जा िवतरण कायर् स प  भई सकेको । ं  

(८) ११ िकलो - छेपटेार - भाल ु ारा - वारपाक (४८-४-४०१)  

आब ुखरेैनी ं - गोरखा सडकको ११ िकलोबाट शरुु भई वारपाकस  प ु  ेयस सडक ५३ िक.मी. 
रहकेो अनमुान छ। ११ िकलोबाट वालवुा ३३ िक.मी. स  माटे रमा सडक िनमार्ण भई 
यातायात चाल ुरहकेो छ।  
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हालस  २१.६ िक.मी. सडकको याक खोिल सकेको र २७ िक.मी. मा गर्ाभले कायर् स प  भई 
सकेको साथ ैआगामी आ.व.मा ३.२ िक.मी. मा कालोप ,े ५ िक.मी. मा गर्ाभले गन तथा सडकको 
मोड सधुार, गर्डे सधुार गन कायर् लक्ष्य रहकेो ।  

(९) शिहद मागर् (घोराही-नवुागाउं-ितला-घितर्गाउं-थवा -मिुसकोट) (४८-४-४०२) 
दा  िज ाको घोराहीबाट शरुु भई रो ा िज ाको थवा  हुदँ ैरुकुम िज ाको मिुसकोट प ु  ेयस 
सडकको कुल ल बाई २०० िक.मी. रहकेो अनमुान छ। १०३ िक.मी. याक खलुकेोमा ५६ िक.िम 
गर्भेले भएको छ। आगामी आ.व. मा १० िक.मी. याक, १५ िक.मी. गर्ाभले, र िनमार्ण, 
सडकको गर्डे तथा मोड सधुार गन।  

(१०) प ु पलाल लोक मागर् (म  पहाडी लोकमागर्) (४८-४-४०३) 
ािवत म  ेपहाडी लोकमागर् पवूर्मा पाचँथर िज ाको ा थाप,ु िचया भ ा  (नपेाल भारत 

िसमा) बाट शरुु भई सदुरु पि ममा बतैडी िज ाको झुलाघाटमा टुि छ। यस लोकमागर्ल े५ 
वट ैिवकास क्षे का २१ वटा िज ालाई जो दछ। यस लोकमागर्को हालको ल ाई करीब १७७४ 
िक.मी. रहकेो र सो म  े१०८३ िक.मी. सडक िनमार्ण स प  भई यातायात चाल ुरहकेो छ। 
५४ िक.मी. सडकको याक खोलीसकेको र २८ िक.मी. मा आगामी आ.व. मा याक खो न ेलक्ष्य 
रहकेो ।  

(११) उ र दिक्षण लोकमागर् (कणार्लीः ज ु ला-िसमीकोट-िह ा, कालीग डकीः कु मा, फलवेास, सतेी वनेी 
िमम , कोशीवस परु-खादँवारी-िकमाथाकां ) (४८-३/४-४११) 
हाल चाल ुएकमा  उ र दिक्षण िसमा स को सडकमा थप ७ वटा नाका कर्मशः िनमार्ण गद 
लिगन ेकायर्कर्म अनरुुप िन  दईु सडकहरुमा समते कायर्कर्म अिघ बढाइन ेछ।  

 कणार्लीः खलुाल ु- िसिमकोट - िह ा सडकमा ४२ िक.मी. याक खिुल सकेको छ। 
 कालीग डकीः कु मा-फलवेास-सतेी वनेी-िमिमर् सडकको कु मा-िमिमर्को ६५ िक.मी. ल ाई म  े
कु मा देिख फलवेासस  याक खलुकेो छ।साथ ैयस लोकमागर्मा कूल २२० िक.मी. याक 
खलुीसकेको, ५ िक.मी. गर्ाभले तथा १९ िक.मी. कालोप  ेस प  भई सकेको ।   

 कोशीः बस परु-खादँवारी-िकमाथाङका सडकको खादँवारीस  याक खिुल सकेको छ। यस 
लोकमागर्मा ३७.५ िक.मी. को िव तृ सभक्षण ५५.५ िक.मी. मा याक, ३७.७ िक.मी.मा गर्ाभले 
तथा ५३ िक.मी. मा कालोप  ेगन कायर् स प  भई सकेको । 

(१२) पलु िनमार्ण कायर्कर्म (४८-४-६५०) 
यस कायर्कर्म अ गर्त िविभ  सडकहरुमा किरव १३६५ वटा पलुहरु िनमार्ण भसैकेका छन।् २२ 
वटा पलुहरुको िनमार्णाधीन अव ामा रहकेो, ७ वटापलुको िडजाइन ए ड िव बाट िनमार्ण कायर् 
गनर् ठे ा व ा भएको र १ वटा िडजाइन कायर् स प   भई िनमार्ण कायर् सरुु हनु ेअव ामा 
रहकेो ।  

ङ) सडक िवभाग र नपेाली सनेा माफर् त सचां लन भएका म ु  म ु  आयोजना/कायर्कर्महरु 

 कणार्ली लोकमागर् (सखुत - ज ु ला ख ड) (४८-३/४-२०४)  
कािलकोट - ज ु ला ख डको १०६ िक.मी. याक खोलीसकेको र ५५ िक.मी. मा सडकको कालोप  े
गन कायर् स प  भई सकेको । 

 वाग्लङु - वनेी - जोमसोम (४८-४-२७०)  
९० िक.मी. सडकको याक खोलीसकेको, ६ िक.मी. मा गर्ाभले र १ िक.मी. सडकको कालोप  ेगन 
कायर् स प  भई सकेको । 

 िछ च ु- जाजरकोट सडक (४८-४-२७२)  
यस सडकमा परैु याक (१०६ िक.मी.) खोलीसकेको जसम  ३६ िक.मी. मा गर्ाभले, २६ िक.मी. मा 
कालोप  ेगन कायर् स प  भई सकेको । 

च) नपेाली सनेा माफर् त सचालन भएका ं म ु  म ु  आयोजना/कायर्कर्महरु 

 देव ल - कनकैाडँा - चौरजहारी - डो ा (४८-४-३६४) 
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यस सडकको ४२ िक.मी. याक खलुी सकेको ।  
 मसुीकोट – विुतर्वा  (४८-४-३८६) 
मसुीकोट रुकुमकोट ख डमा २६ िक.मी. याक खलुी सकेको ।  

 नाग्मा - गमगढी (४८-४-४०४) 
कूल ल बाई ८८ िक.मी. म  ेहालस  ५४ िक.मी. याक खलुी सकेको ।  

 जाजरकोट - दनु ै(डो ा) (४८-४-४०५) 
कूल ल बाई १४४ िक.मी. म  ेहालस  ३६ िक.मी. याक खलुी सकेको ।  

 वसेीशहर - चाम े(४८-४-५७९) 
कूल ल बाई ६४ िक.मी. म  ेस पणूर् याक खलुी सकेको ।  

छ) वदेैिशक सहायतामा सचालनमा भएका आयोजनाहरुः ं  

(१) जापान सरकारको अनदुान सहयोग  
 िव े र साद कोइराला लोकमागर् (बनपेा-िस लुी-बिदर्वास) (४८-३/४-२०२)  
१०० िक.मी. सडक कालोप ,े ३७ िक.मी. सडकको याक खोली सिकएको र २३ िक.मी. 
सडकको गर्ाभले गन कायर् स प  भई सकेको ।  

 काठमाड  - भ परु सडक िब ार (४८-३/४-४०८)  
१.७ िक.मी. सडक कालोप ,े ७ िक.मी. सवगर्डे तयार गन तथा मनहरा र हनमु  ेपलुको 
सव र तथा सपुर र िनमार्ण कायर् स प  तथा ए ोच सडकको कायर् भई सकेको ।  

(२) भारत सरकारको ऋण सहयोग  
 रा ती लोकमागर् (अिमिलया त ु ीपरु-स ान-मसुीकोट कालोप )े (४८-३/४-२०३)  

रा ती राजमागर्को अिमिलया - त ु ीपरु (३० िक.मी.), त ु ीपरु - स ान (५४ िक.मी.) र स ान - 
मिुसकोट (८६ िक.मी.) ख डहरु परु ैसडकमा याक खोली यातायात खिुलसकेको छ। त ु ीपरु - 
स ान ख डमा २२ िक.मी. सडक ओटासील रमा सधुार भएको । 

 सखुत - रानीम ा - दलैखे ( रो ती) (४८-३/४-२७३)◌ः  

सखुत िज ाको सदरमकुाम वीरे नगरबाट शरुु भई दलैखे िज ाको सदरमकुाम जो न े यस 
सडकको कुल ल बाई ६७ िक.मी. छ। सखुत - िसयाकोट ख डको ४४ िक.मी. सडक रो ती 
म  े२४ िक.मी. सडकमा बसेकोषर् (गर्ाभले) गन कायर् भई सकेको।  

 साफेँवगर - मातर्डी सडक (४८-३/४-२७७)  

अछाम िज ाको साफेँवगर देिख वाजरुा िज ाको सदरमकुाम मगलसनेस  प ु  ेयस सडकको ं
कुल ल बाई ५७ िक.मी. छ। यस ख डको २७ िक.मी. सडक रो ती म  े३ िक.मी. सडकमा 
कालोप  ेगन कायर् भएको । साफेँबगर - बा ुर्गाड - मातर्डी ख डको २७ िक.मी. मा याक 
खो न ेकायर् गिरएको ।  

 साफेँवगर - मगलसने ं (कालोप )े (४८-४-२७८)  

१४ िक.मी. सडक कालोप  ेगन कायर् भई सकेको ।  

 िहलपेानी - िद े ल (४८-३/४-३९३)  

िहलपेानी देिख खोटा  िज ाको सदरमकुाम िद े लस  (लामीडाडँास को िल  रोड समते) यस 
सडकको कुल ल बाई ९० िक.मी. छ। यस ख डको ४० िक.मी. सडक म  ेपरु ै४० िक.मी. 
सडकको याक खो न ेकायर् स प  भएको ।  

 सडक रो ती (४८-३/४-३९४)  
 मालढु ा-बिेन सडक ख डको १३ िक.मी. सडक म  े१३ िक.मी. सडकको याक 
खोिलएको । 

 साखँ-ुमले ची सडक ख डको ३२ िक.मी. सडक रो ती म  े३२ िक.मी. सडकको 
याक खो न ेतथा ९ िक.मी. सडकको कालोप  ेगन कायर् भएको । 

 चकचके - िलवा  सडक ख डको ६३.४ िक.मी. सडक रो ती म  े५८ िक.मी. सडक 
ख ड कालोप  ेगन कायर् स प  भएको । 
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 टोखा - गजभ ा  - छहरे सडक ख डको २६ िक.मी. सडक म  ेस पणूर् भागमा 
याक खो न ेकायर् स प  भएको । 

 च िनगाहपरु - गौर सडक ख डको ४४ िक.मी. सडक पनु ार् पना तथा िनमार्ण िव ार 
म  े२४ िक.मी. सडक ख डमा कालोप  ेगन कायार् स प  भएको । 

 भालवुा  - ठूान सडक ख डको ६७.५ िक.मी. सडक रो ती म  े५२ िक.मी. सडक 
ख ड कालोप  ेगन कायर् स प  भएको । 

 
(३) भारत सरकारको अनदुान सहयोग 

 तराई-मधशे हलुाकी सडक (४८-३/४-२९४) 
थम चरण परेका १९ सडकको िनमार्ण सरुु, ३७ वटा पलुहरुको िनमार्ण सरुु, दो ो चरणका १५ 
वटा सडकहरुको IEE कायर् चाल ूरहकेो ।  

(४) चीन सरकारको अनदुान सहयोग  
 या बुसी - रसवुागढी (४८-३/४-३७५)  

रसवुा िज ाको या ुवसेीदेिख रसवुागढीस  प ु  ेयस सडकको कुल ल बाई १५.७ िक.मी. छ। 
यस सडकको स पनूर् भागमा याक खो न ेकायर् स प  भएको र आगामी आ.व. मा याक तथा 
मोडा सधुार कायर्, पलु िनमार्ण कायर्, जग्गा अिघगर्हण तथा ७ िक.मी. सडक ख डमा गर्ाभले गन 
कायर् गिरन े।  

(५) िव  बकको ऋण सहयोग  
 सडक क्षे  िवकास योजना (RSDP) (४८-३/४-४०७):  
सडक क्षे  िवकास आञोजना अ गर्त २७९.४० िक.मी. को सडक रो ती म  े,१२५ िक.मी. 
कालोप  े,८० िक.मी. गर्ाभले ,७४.४ िक.मी. याक खो न ेतथा २० िक.मी. सडकको आविधक 
ममर्त गन कायर् स प  भई सकेको ।  

 सतभाझ - ि परुास ु दरी - झुलाघाट सडक: यस सडक ख डको २२.५ िक.मी. सडक 
रो ती म  े२२.५ िक.मी. सडकमा कालोप  ेतथा ३.३५ सडक ख डको याक खो न ेकायर् 

स प  भई सकेको छ ।  
 सतबाझँ - गोकुले र सडक: यस सडक ख डको ५२.३ िक.मी. सडक रो ती म  े १४ 
िक.मी. याक तथा ३८.३ िक.मी. कालोप  ेगन कायर् स प  भएको छ ।  

 खो प े- झोटा - चनैपरु सडक: यस सडक ख डको ६०.३२ िक.मी. डक रो ती म  े
३९.९ िक.मी. सडक ख डमा कालोप  ेतथा २०.४२ िक.मी. सडकको याक खो न ेकायर् स प  
भएको छ ।  

 सखुत - कालीकोट सडक: यस सडक ख डको १२६.४४ िक.मी. डक रो ती म  े१०५  
िक.मी. सडक ख डमा कालोप  ेतथा १८ िक.मी. सडकको याक खो न ेकायर् स प  भएको 
छ ।  

 त ो ढु े र - िसयाकोट - दलैखे सडक: यस सडक ख डको २८.३७ िक.मी. डक 
रो ती म  े१४.७४ िक.मी. सडक ख डमा कालोप  ेतथा १२.७६ िक.मी. सडक आविधक 

ममर्त गन लक्ष्य आगामी आ.व. कोलािग रािखएको छ ।  
 

(६) एिशयाली िवकास बकको अनदुान सहयोग  
 रोड कनिे िभटी ोजे  (४८-३/४-५५९) 

 ग छी -  ि शलुी -  या वुशेी सडक: यस सडकको ८९ िक.मी. भाग रो ती म  े३० 
िक.मी. सडक गर्ाभले र १० िक.मी. भागमा कालोप  ेगन कायर् भएको छ ।  

 तामाकोशी -  म ली -  खकु ट सडक: यस सडकको ५५ िक.मी .मा रो ती म  े२० 
िक.मी. गर्ाभले गन कायर् भएको छ ।  

 िफिदम -  ता लजे ु  सडक: यस सडकको ९३.५७ िक.मी .मा रो ती म  े१० िक.मी. 
गर्ाभले र ५ िक.मी. सडकको कालोप  ेगन कायर् भएको छ ।  

 ढ े वार -  जनकपरु सडक: यस सडकको २५.०४ िक.मी .सडक सदुढृीकरण म  े७.०४ 
िक.मी. भागमा गर्ाभले तथा १८ िक.मी. ख डमा कालोप  ेगन कायर् स प  भएको छ ।  
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 भ परु चागँ ु नारायण सडक: यस सडकको ४.९३ िक.मी .भागमा सडक कालोप मेा 
रो ती गन ुर्पन म  े५.७३ िक.मी. सडकमा सडक सदुढृीकरण गन कायर् भएको छ ।  

 भरैहवा-तौलीहवा सडक: यस सडकको कूल ४७.२४ िक.मी .सडक ख डमा रो ती 
गन ुर्पन म  े१० िक.मी. भागमा गर्ाभले गन कायर् भएको छ ।  

 सनुकोशी पलु: यस पलुको १००% कायर् स प  भएको छ ।  
 सबिरजनल ा पोटसन फेसीलीटशेन ोजे : यस ोजे  अ गर्त िबरग  आइ.िस.िड. 
िजतपरु, परवानीपरु, १०.३ िक.मी. सडक िनमार्ण र २.१ िक.मी. रो ती तथा सदुढृीकरण 
भएको । भरैहवा - परासी - भमूही सडक २९ िक.मी. सडक रो ती भएको र 
काकँडिभ ा आ.िस.िड. िनमार्ण भएको ।  

 रोड कने ीिभटी ोजे , ा पोटर् ोजे  ीपरेटोरी ािसिलटी: यस कायर्को स ा ता 
अ यन कायर् चाल ूरहकेो छ ।  
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ज) आ.ब. ०६६/०६७ मा सचािलत भएका ं सडक िवभाग वा िनकाय अ र्गतका आयोजना कायार् वयनमा देिखएका मू  सम या र सवाट िसिजर्त असरहरु  

िस. 
न.ं 

आयोजना/कायर्कर्म सम याहरु सम याबाट 
िसिजर्त 
असरहरु 

समाधानकोलािग 
हाल स  
अवल न 
गिरएका यासहरु

समाधानकोलािग
अव गन ुर् पन 
यास 

समाधानको 
यास गन 
िज वेारी 
िनकाय 

समाधानमा 
ला  े
समयाविध  

१ रा ती लोकमागर् (त ु ीपरु-स ान कालोप )े, 
सखुत- रानीम ा- दलैखे ( रो ित), साफँेवगर- 
मातर्डी, साफँेवगर-मगलसने सडकं  (कालोप )े, 
ओखलढु ा- िहलपेानी- िद े ल, सडक रो ित 
(भालवुा - ठुान र च िनगाहपरु-गौर सडक), 
चकचके-िलवा  (कालोप )े 

ब द तथा हडताल अपिेक्षत 
गित 
नभएको। 

- - - -  

२ कणार्ली लोकमागर् (सखुत-ज ु ला ख ड) कालीकोट हु ला सडक योजना २०६५ को पषुमा 
मा  ापना भएकोल ेिनमार्ण कायर् शरु गनर्न ै
िढला भएको। िव फोटक पदाथर् समयमा 
उपल ध हनु नसकेको। 

अपिेक्षत 
गित 
नभएको। 

- - - -  

३ महाकाली लोकमागर् (दाच ुर्ला-िटकर ख डं ) मआु जा तथा िव फोटक पदाथर् समयमा 
उपलि धमा सम या । 
दाचूर्ला िटकर सडक ख डको वशेमागर्स  जान ें
सडक नभएकोल ेउपकरण लजैान नसिकएकोल े
िनमार्ण कायर् िढलो भएको। 

अपिेक्षत 
गित 
नभएको। 

- - - -  

४ काठमाड  उप का सडक िब ार आयोजना  लोड सडेी को कारण मिेसन तथा ला ट िनयिमत 
सचंालनमा अवरोध भएको। 

अपिेक्षत 
गित 
नभएको। 

- - - -  

५ िविभ  सडक ममर्त तथा िनमार्ण सधुार 
(आकि क) 

ममर्त सभार कायर्मा शरु वजटे व ा अपगुं , 
रकमा र कृया बाट वजटे ब ा गदार् ममर्त 
सभार कायर् गन समयाविध कम भएको।ं  
 

थप कायर्को 
लक्ष्य 
अनसुार 
गित कम 
भएको । 

    

 सडक सजाल िवकास आयोजना ं - चौथो सडक 
सधुार 

कोशी तटव द भि एपिछ आएको वाढील ेलौकही 
भ टावारी सडक ख ड अवरु  भई यातायात 
आवतजावत ६ मिहना स  व द भएकोल े
योजनाहरुको कायार् वयनमा क्ष असर पगुकेो। 
व द तथा हडतालको कारण िनमार्ण कायर्मा वाधा 
परेको। 

अपिेक्षत 
गित 
नभएको। 

- - - -  
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झ) उ खेिनय उपल ी भएका सडकहरु  

 प ु पलाल लोकमागर् (म  पहाडी लोकमागर्) अ गर्त दलैखे-जाजरकोट ख डमा २४ िक.मी., घमु  
(उदयपरु) ― खकु ट ख डमा ३० िक.मी. र िचयाभ ाङ-सकर्ाि  ख डमा २६ िक.मी. गरी ज ा 
८० िक.मी. याक िनमार्ण कायर् स प  भएको।  

 सतवाझँ―गोकुले र सडक ख डको ५२.३ िक.मी. सडक रो ती म  े १४ िक.मी. याक तथा 
३८.३ िक.मी. कालोप  ेगर्न ेकायर् स प  भएको छ । सखुत―कािलकोट सडक ख डको १२६.४४ 
िक.मी. सडक रो ती म  े१०४ िक.मी. सडक ख डको कालोपो  ेतथा १८ िक.मी. ख डमा याक 
खो न ेकायर् स प  भएको छ । खो प―ेबझा -चनैपरु सडक ख डको ६०.३२ िक.मी. सडक 
रो ती म  े ३९.९ िक.मी. सडक ख डमा कालोप  ेतथा २०.४२ िक.मी. सडकको याक खो न े

कायर् स प  भएको छ ।त ो ढु े र―िसयाकोट―दलैखे सडक ख डको २८.३७ िक.मी. सडक 
रो ती म  े १७.७४ िक.मी. सडक कालोप  े र १२.७६ िक.मी. याक खो न े कायर् स प  

भएको।  

 चकचके-िलवा  सडक रो ित म  े५८.४ िक.मी. सडक कालोप  गिरएको ।  

 पथलयैा―बीरग  स ु ा व दरगाहस को औ ोिगक कोिरडोरको रो ित एव सदुढृीकरण कायर् ं
अ गर्त १२ िक.मी. सडक कालोप  े रमा रो ती गिरएको तथा १ वटा पलु िनमार्ण स प  
भएको ।  

 भरैहवा-सनुौली-परासी सडक ख ड रो ित एव सदुढृीकरण कायर् अ गर्त ं २९ िक.मी. सडक 
कालोप  े रमा रो ती गिरएको ।  

 धरान―चतरा―गाईघाट―िस लुी-हटे डा सडकमा ८ िक.मी. याक, १५ िक.मी. गर्ाभले कायर् स प  
भएको।  

 या वुसेी―रसवुागढीको करीव ४.७ िकलोिमटर याक खु न ेर पलु िनमार्ण गन कायर् सरुु भएको।  

 काठमाड को कोटे र देिख भ परुको सयूर्िवनायकस  ९.१ िक.मी. सडक िव ार गन कायर्मा १.७ 
िक.मी. कालोप ,े ७ िक.मी. सवगर्डे कायर् स प  तथा मनहरा र हनमु  ेपलुको सव र िनमार्ण 
कायर् स प  भई सपु र िनमार्ण कायर् चाल ूरहकेो ।  

 २७ वटा पलुको िनमार्ण कायर् स प  भएको छ।  
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ञ) िवभाग/िनकायसग स बि त ं आ.ब.२०६६/६७ वजटे ब को करणको गित िववरण 

बजटे 
व को 
बदुा नं .ं 

नीित तथा कायर्कर्म २०६६ आषाढ मसा  स को गित िववरण 

१४३ अझैपिन सडक सिुवधा नपगुकेा ६ 
सदरमकुामहरुम  ेसोलखु ु ,ु मना , मगु ुर 
बाजरुा सदरमकुाममा आगामी बषर्िभ  सडक 
पर् याईनछे । बाकँी रहकेा हु ला र डो ा 
सदरमकुाममा जितस ो चाडँो सडक 
सिुवधा पर् याउन ेगरी िनमार्ण कायर्लाई 
ित ता िदईनछे । 

सोलखु ु  ुिज ा सदरमकुाम जो न ेसडक िनमार्ण एव रो ित कायर्ं : 
 ४७ िक.मी. मोड सधुार तथा गर्डे सधुार कायर् गरी सदरमकुाम स रेी स  यस ैआ.व.मा याक खलुकेो ।  
 मना  िज ा सदरमकुाम जो न ेसडकमा १० िक.मी. सडकको याक खो न ेकायर् नपेाली सनेा माफर् त 

भएको।  
 मगु ुिज ा सदरमकुाम जो न ेनाग्मा - गमगढी सडकमा १० िक.मी. याक नपेाली सनेा माफर् त खोिलएको।  
 साफँेबगर - मातर्डी सडकमा ४.५ िक.मी. सडक कालोप  ेभएको र १४ िक.मी. याक खोली सदरमकुाम 

मातर्डीस  यस ैआ.व.मा सडक स ालमा जोडीएको ।  
 कणार्ली करीडोरको खलुाल ुिसिमकोट ख डमा १.२ िक.मी. याक खोिलएको ।  
 जाजरकोट दनु ैसडकमा ७ िक.मी. याक नपेाली सनेा माफर् त खोिलएको ।  

१०९ हलुाकी राजमागर् अ गर्त पवूर्को झापादेिख 
पि मको क नपरुस  तराई - मधशेका 
२० िज ाहरुमा उ र - दिक्षण सडक र 
राजमागर्मा पन पलुहरुको िनमार्ण एव मलू ं
राजमागर् िनमार्णलाई उ  ाथिमकता िदद ैं
बजटे िविनयोजन रु. १ अबर् ६१ करोड 
पर् याएकोछ ु। 

 जग्गा अिधगर्हण कायर् अ गर्त १६ वटा सडकहरुकोलािग सचूना कािशत कायर् भएको ।  
 तराई - मधशेका २० िज ाहरुमा उ र - दिक्षण सडक र राजमागर्मा पन पलुहरुको िनमार्ण कायर् म  े१४ 

वटा सडकहरुको IEE ीकृत भई ा  िरपोटर् ा त भएको । दो ो चरणमा परेको १५ वटा सडकहरुको 
IEE र EIA कायर् भई रहकेो । ३५ वटा पलुहरुको िनमार्ण कायर् सरुभएको ।  

१४६ म पहाडी क्षे का १ हजार ७ सय ३० 
िक.मी. को प ु पलाल लोकमागर्को िनमार्ण 
गनर् बाकँी सडक आ.व. ०६७।६८ िभ  
स प  गनगरी िनमार्ण कायर्लाई ित ता 
िदईनछे । आगामी आ.व. प ु पलाल 
लोकमागर्का रु. ७१ करोड १७ लाख 
िविनयोजना गरेकोछ ु। 

 प ु पलाल लोकमागर् (म पहाडी लोकमागर्) मा सडक िवभागबाट १२० िक.मी. र उपभो ा सिमितबाट ४६.५ 
िक.मी. गरी १६६.५ िक.मी. याक खोिलएको तथा २० िक.मी. गर्ाभले गिरएको ।  
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बजटे 
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१४७ उ रदिक्षण लोकमागर् (कणार्ली, ग डकी र 
कोशी कोिरडोर) को िनमार्णका लािग रु. ४१ 
करोड ७५ लाख वजटे िविनयोजन 
गरेकोछ।ु 

 कािलग डकी लोकमागर् अ गर्त जोमसोम - कोरला ख डमा १३.५ याक खोिलएको। 
 कोशी लोकमागर् अ गर्त िहल-ेवस परु-खादँावारी-िकमाथा ा सडक ख डको िनमार्ण अ गर्त वस परु-चनैपरु 

ख डमा १४ िक.मी. कालोप  ेतथा ६.७ िक.मी. गर्ाभले कायर् भएको र खादँबारी - िकमाथा का ख डमा ४ 
िक.मी. याक खोिलएको । 

 मचेी लोकमागर् अ गर्त ता लजेङु ओला चु गोला सडकमा ६.७ िक.मी. याक खोिलएको। 
 तामाकोशी किरडोर अ गर्त लामावगर फलाट े(चीन बोडर्र) सडक ३२ िक.मी. सडकको िव तृ सभक्षण परुा 

भई िनमार्ण कायर्को ठे ा व ा भएको ।  
१४८ सतेी लोकमागर् (िटकापरु - लोड े- चनैपरु 

- ता ाकोट) को िनमार्ण कायर् ार  
गनर् रु. २ करोड छु ाएकोछ ु। 

 िटकापरु - लोड े- चनैपरु - ता ाकोट सडकमा ६ िक.मी. याक खोिलएको। 

१४९ सदुरू-पि ममा िनमार्णाधीन दाचुर्ला-िट र 
सडक िनमार्णलाई ती ता िदन रु. १८ 
करोड छु ाएकोछ।ु 

 दाच ुर्ला-िट र सडकमा ४ िक.मी. याक खोिलएको । िडटले सभ १० िक.मी. स प  । ४० िक.मी. िडटले 
सभ चाल ुरहकेो । 

१५१ िफिदम-ता लजे ु , वस परु-ते थमु, 
िहलपेानी-िद े ल, तामाकोशी-म ली-
खकु ट, ढ वेर-जनकपरु, च िनगाहपरु-
गौर, ग छी- या वुसेी, भालवुा - ठूान, 
अमिेलया-तलुसीपरु-स ान, चकचके-
िलवा , सखुत-कािलकोट, साफँेवगर-
मगलसनें , खो प-ेवझा  र वतैडी-
सतवाझँ-गोकुले र 

 सखुत-कािलकोट सडक रो ित कायर् म  े९३ िक.मी. कालोप  ेकायर् भएको। 
 खो प-ेवझा  सडकमा ३९ िक.मी. सडक कालप े रमा रो ित कायर् भएको। 
 वतैडी-दाच ुर्ला सडक ख डमा ३५ िक.मी. कालोप  ेकायर् भएको। 
 जनकपरु-ढ े वर सडकमा २२ िक.मी. सडक गर्ाभले कायर् र १८ िक.मी. कालोप  ेकायर् भएको । 
 िफिदम-ता लजे ु  सडक रो ित म  े४ िक.मी. कालोप  ेकायर् भएको र नाली िनमार्ण कायर् चाल ुरहकेो। 
 तामाकोशी-म ली-खकु ट सडक रो ित म  े१२ िक.मी. गर्ाभले कायर् भएको र नाली िनमार्ण कायर् चाल ु

रहकेो । 
 ग छी- या ुवसेी सडक रो ित म  े२५ िक.मी. गर्ाभले कायर् भएको । 
 च िनगाहपरु-गौर सडक रो ित म  े१९ िक.मी. कालोप  ेकायर् भएको र नाली िनमार्ण कायर् चाल ुरहकेो। 
 भालवुा - ठूान सडक रो ित म  े५१ िक.मी. कालोप  ेकायर् भएको । 
 चकचके-िलवा  सडक रो ित म  े५८.४ िक.मी. कालोप  ेकायर् भएको । 
 वस परु-ते थमु सडक रो ित म  े२५ िक.मी. सडकको सभक्षण भएको १२ िक.मी. सडकमा ढुगामालोको ं

काम भएको र नाली िनमार्ण कायर् चाल ूरहकेो । 
 साफँेवगर-मगलसने सडक रो ित म  ें ११.५ िक.मी. कालोप  ेकायर् भएको । 
 अमिेलया-तलुसीपरु-स ान सडक रो ित म  ेत ु ीपरु-स ान ख डमा २० िक.मी. कालोप  ेभएको तथा 

अमिेलया-त ु ीपरु ख ड रो ितकोलािग ठे ा व ा भएको। 
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१५२ चपेा  मागर् (भ डारा-लोथर-मलखे)ु र 
दमक-िचसापानी मागर्को िनमार्णका लािग 
आव यक रकम िविनयोजना गरेकोछ।ु 

 चपेा  मागर् (भ डारा-लोथर-मलखे) सडक िनमार्ण म  े१० िक.मी. सडक याक खोिलएको। 
 दमक-िचसापानी सडक िनमार्ण म  े२ िक.मी. याक खोिलएको। 

१५३ काठमाड -हटेौडा जो न ेका ी लोकपथको 
िनमार्ण िछटो स प  गरी आवागमन सचुारु 
गनर् बागमती नदीमा पलु िनमार्णको कायर् 
ार  गिरनछे। 

 काि  लोकपथको गर्डे तथा मोड सधुार र पलु िनमार्ण कायर् अ गर्त १० िक.मी. गर्ाभले गिरएको र १५ िक.मी. 
मोड तथा गर्डे सधुार गिरएको । 

१५४ काठमाड  उप का लगायत सव ैसहरी 
सडक िव ार र ममर्त स ारलाई िवशषे 
जोड िदइनछे। काठमाड  उप कामा 

ाइओभर, बािहरीचकर्पथ, िवराटनगर 
चकर्पथ र जनकपरु पिरकर्मा सडक 
िनमार्णमा ती ता िदइनछे। 

 सो ीमोड-कलकीं -नागढुगा सडक चौडा गन कायर् अ गर्त ं ५ िक.मी. सडक कालोप  ेभएको । १.६ िक.मी. 
सडक चौडा पान कायर् भएको तथा ०.५ िक.मी. सडकमा सववशे तथा वशेकोसर्को कायर् भएको । 

 काठमाड  उप कामा ३ वटा ाइओभरको स ा ता अ यन कायर् चीन सरकारबाट भइरहकेो। 

१५५ अ रदेशीय ापार व र्न गनर् पथलयैा-
स ु ा व दरगाह र सनुौली-परासी सडक 
िनमार्ण ती ताका साथ स ालन गिरनछे। 

 पथलयै-वीरग  खु ा व दरगाह स को औ ोिगक कोिरडोरको रो ित एव सदुिृढकरण कायर्ं  अ गर्त १२ 
िक.मी. सडक कालोप  े रमा रो ित गिरएको तथा १ वटा पलु िनमार्ण स प  भएको । 

 भरैहवा-सनुौली-परासी सडक रो ित एव सदुिृढकरण कायर् अ गर्त ं २९ िक.मी. सडक कालोप  े रमा 
रो ित गिरएको । 

१५६ सडकको ममर्त स ार िनयिमत रुपमा हनु 
सकेमा सडकको आय ुपिन व न ेर 
आवागमन पिन सहज हनु ेहुदँा आगामी 
वषर् सडक ममर्तकोलािग उ े  रुपमा 
बजटे विृ  गरी रु. २ अबर् 
पर् याएकोकछ।ु 

 सडक ममर्त सभार एव आविधक ममर्त अ गर्त िनयिमतं ं , पटके र आकि क ममर्त कायर् तफर्  ७३०० िक.मी. 
सडकमा ममर्त स ार कायर् चाल ुरहकेो तथा सामिरक सडकको आविधक ममर्त अ गर्त ४७६ िक.मी. कायर् 
गिरएको । 

१५७ कोशी नदीको चतरामा तीन वषर्िभ  पलु 
िनमार्ण कायर् स प  गनगरी आगामी वषर् 
कायर् ार  गिरनछे। 

 कोशी नदीको चतरामा पलु िनमार्ण कायर्को बोलप  मू ा न कायर् भइरहकेो र जग्गा अिधकरण कायर् स प  
भएको। 
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१५८ सडक स ालको ापक िव ार भए 
तापिन पलुको अभावमा सव ैमौसममा 
आवागमन शचुारु हनु सकेकोछैन। य ो 
अव ामा सधुार ाउन आगामी वषर् 
अिभयानका रुपमा मखु सडकहरुमा पन 
२५ वटा पलुको िनमार्ण स प  गिरनछे । 
तमोर, अरुण, दधुकोशी, ि शलुी, 
कालीग डकी लगायतका पलुहरु िनमार्ण 
गिरनछे। 

 यस आवमा ५२ वटा पलुहरुको िनमार्ण कायर् स प  भएको र अ  २२६ पलुको िनमार्ण कायर् जारी छ । 
तमोर, कािलग डकी, दधुकोशी, ि शलुीको िडजाइन ए ड िव को िडजाइन ीकृितको कर्ममा रहकेो । अरुण 
DFID बाट ठे ा भईरहकेो। 
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ट) आ.ब. ०६६/६७ को वािषर्क गित  

(१) वजटे उपिशषर्कगत गित  

िस. 
न.ं व.उ.िश.न.ं आयोजनाको नाम  

आ.ब. 
२०६६/०६७ 
को बजटे 

आ.ब. 
२०६६/०६७ 
को खचर् 

भौितक 
गित 
ितशत 

िबि य 
गती 
ितशत  

1 2 3 4 5 6 7 
1 48-3/4-

201 
सगरमाथा लोकमागर् (गाइघाट 
िद े ल ख ड) 49192 42516 95.2 86.43 

2 48-3/4-
202 

िब े र साद कोइराला 
लोकमागर् (बनपेा–िस लुी –
बिदर्वास) 444262 288295 92.1 64.89 

3 48-4-203 रा ती लोकमागर् (स ान–
मिुसकोट ख ड) 56700 56700 100 100 

4 48-3/4-
204 

कणार्ली लोकमागर् कालीकोट – 
ज ु ला ख ड) 43338 41014 95 94.64 

5 48-4-205 महाकाली लोकमागर् (दाच ुर्ला 
िटकर ं ख ड) 130000 30084 26.73 23.14 

6 48-
3/4206 काि  लोकपथ 52270 48577 85.8 92.93 

7 48-4-
208 

सतेी लोकमागर् (िटकापरु–लोड–े
चनैपरु–ता ाकोट) 20000 20000 100 100 

8 48-4-
249 

के ीय रका कर्मानगुत 
सडकहरु 895000 851455 97 95 

9 48-3/4-
255 

नारदमनुी थलु ु  मागर् (िहल े– 
लगेवुाघाट – भोजपरु) 53213 48939 82.89 91.97 

10 48-4-264 गणशेमान िसह मागर् ं (थानकोट 
– िच ा ) 5000 4924 98.24 98.48 

11 48-4-270 
बाग्ल ु  – बनेी – जोमसोम 10000 8146 80.09 81.46 

12 48-4-270 
बाग्ल ु  – बनेी – जोमसोम 36000 36000 100 100 

13 48-4-275 जयप ृ बी बहादरु िसह मागर् ं
(खो प े– वझा ) 10000 6428 88.5 64.28 

14 48-3/4-
272 िछ च ु– जाजरकोट, सखुत  16000 15921 100 99.51 

15 48-3/4-
272 िछ च ु– जाजरकोट,सखुते  20000 20000 100 100 

16 48-4-282 गगट–ेल –ुसम ु टार–
ग ु भ ा  सडक 43000 42934 85 99.85 

17 48-4-
284 चकर्पथ–टोखा–झोर–गजुभ ा  5000 4791 96.04 95.82 

18 48-4-285 सालझ डी सि खकर्  ढोरपाटन 
सडक 80000 42190 70 64.91 

19 48-4-286 चपेा  मागर् मलखे ुभ डारा 
सडक ख ड 20000 14602 67.93 73.01 

20 48-3/ 
4-294 

हलुाकी राजमागर् (पलुहरु समते) 
(रु. १६१३५३१ ) 950100 740649 77.95 77.95 



 

 41

िस. 
न.ं व.उ.िश.न.ं आयोजनाको नाम  

आ.ब. 
२०६६/०६७ 
को बजटे 

आ.ब. 
२०६६/०६७ 
को खचर् 

भौितक 
गित 
ितशत 

िबि य 
गती 
ितशत  

1 2 3 4 5 6 7 
21 48-4-296 ास मागर् 40000 39953 87.32 99.88 
22 48-4-297 क्षे ीय रका सडकहरु 326600 289700 86.74 83.03 
23 48-4-302 दमक – िचसापानी (रु. ३०००० 

म )े 30000 25302 85 84 
24 48-3/ 

4-315 
धरान–चतरा–गाईघाट–कटारी–
िस लुी बजार–हटे डा 73500 64731 96.6 88.07 

25 48-4-358 
त ो ढु े र–सातख ा–द ु –ु
िपपलकोट, दलैखे 10000 8790 97 87.9 

26 48-4-364 देव ल–कैनडाडा– चौरजहारी–
डो ा 20000 20000 97.3 100 

27 48-4-368 गिु  पातीहा ाचौर सडक 10000 8375 81.5 83.75 
28 48-3/ 

4-375 या वुशेी – रसवुागढी 384265 380386 94.36 98.99 
29 48-4-376 टनकपरु िल  सडक 47650 2750 100 100 
30 48-4-386 मिुसकोट बिुतर्वा  42000 42000 98.8 100 
31 48-4-394 सडक सधुार आयोजना 

(आर.आई.पी.)  1603317 1463476 89 88.12 
32 48-4-399 िमद  – ा ी – िभमाद 10000 9110 96.78 91.1 
33 48-4-

400 पतुलीखते–कािकर् नटेा–कु ा 15000 13220 96.79 88.13 
34 48-3/ 

4-401 
११ िकलो छेपटेार भाल ु ाँरा 
वारपोक 51151 49100 100 95.99 

35 48-3/ 
4-402 

शिहदमागर् (ितला–घितर्गाउँ–
थवाङ–रुकुमकोट) 92630 89792 99.9 96.94 

36 48-3/4-
403 

प ु पलाल लोकमागर् (म पहाडी 
लोकमागर्) 1020662 930671 95.67 91.18 

37 48-4-
404 नाग्मा गमगढी  170000 105853 54.75 62.27 

38 48-4-
405 जाजरकोट – दनु ै 80000 59000 60.83 73.75 

39 48-3/ 
4-407 सडक  िबकास आयोजना 1587858 2608108 92.47 85.55 

40 48-3/ 
4-408 

काठमाड  भ परु सडक 
िव ार 693614 692378 100 99.82 

41 48-4-
409 िफ ल – ीअ डुाडँा सडक 25000 22300 91.8 89.2 

42 48-3/ 
4-411 

उ र दिक्षण मागर् (कणार्लीः 
ज ु ला–िसिमकोट–िह ा, 
कालीग डकी, कोशीः वस परु–
खादँवारी–िकमाथा ा) 484297 305394 88.55 82.79 

43 48-3/ 
4-415 

बनेीघाट–आरुघाट–लाकभ ा  
सडक िनमार्ण  35200 29985 100 85.15 
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िस. 
न.ं व.उ.िश.न.ं आयोजनाको नाम  

आ.ब. 
२०६६/०६७ 
को बजटे 

आ.ब. 
२०६६/०६७ 
को खचर् 

भौितक 
गित 
ितशत 

िबि य 
गती 
ितशत  

1 2 3 4 5 6 7 
44 48-4-

500 
काठमाड  उप का सडक 
िनमार्ण तथा सधुार 263033 260908 98.18 99.24 

45 48-4-502 अ  शहरी सडक 105000 97569 93.55 92.1 
46 48-3/ 

4-503 
काठमाड ◌ं उप का सडक 
िब ार आयोजना 220000 203857 98.66 92.66 

47 48-4-555 िविभ  सडक ममर्त तथा 
िनमार्ण सधुार (आकि क) 725000 664310 92 92 

48 48-3/ 
4-558 

सब िरजनल ा पोटर् 
ािसिलटशेन ोजे  711143 676542 92.25 94.87 

49 48-3/ 
4-559 रोड कनिे िभटी ोजे  1565570 1570508 97 100 

50 48-4-575 अरिनको लोकमागर् सधुार 
आयोजना 15000 14400 99.12 96 

51 48-4-579 वशेी शहर – चाम े 120000 120000 100 100 
52 48-4-650 पलु िनमार्ण कायर्कर्म 2337236 2161757 96 92 
53 48-4-660 पलु पलुसेा सरक्षण तथा ममर्त ं

स ार 42457 37033 96 90.43 
54 48-4-661 सडक तथा पलुहरुको िब तृ 

स ा ता अ यन 174135 148633 99.4 85.36 
55 48-4-664 मआु ा 30000 29851 97 99.5 
56 48-4-670 मिेशन ममर्त तथा सभारं  40000 35685 97 97 
57 48-4-671 याि क उपकरण खिरद 12000 11947 100 99.56 
58 48-4-673 सडक यातायात सरुक्षा, 

अितकर्मण िनय ण तथा सीमा 
सरुक्षा 10000 9338 80 93.38 

59 48-4-681 योजना, कायर्कर्म, अनगुमन, 
मू ा न, भ–ूबातावरण अ यन 
तथा अ  कायर्कर्महरु 31500 23538 85.47 73.95 

60 48-3/ 
4-682 

वािढज  क्षती पनु िनमार्ण 
आयोजना िविभ  (ए.िडिव.) 451016 18793 7.23 12.48 

61 48-3/4-
695 सडक वोडर् 1120000 1003059 95 89.56 

  ज ा 17764909 16157130 92.43 90.85 
 

(२) नपेाली सनेा तफर्  (रु. हजारमा) 

िस. 
न.ं व.उ.िश.न.ं योजनाको नाम 

आ.ब. 
२०६५/०६६ 
को बजेट  

आ.ब. 
२०६६/०६७ 
को खचर्  

ूगित (%)  

1 48-4-270 बाग्लुङ्ग – बेनी – जोमसोम 36000 35856 99.6 

2 48-3/4-272 िछन्च ु– जाजरकोट,सुखेत  20000 20000 100 

3 48-4-364 देवःथल–कैनडाडा– चौरजहारी–डोल्पा 20000 19460 97.3 

4 48-4-386 मुिसकोट बुितर्वाङ्क 12000 11856 98.8 
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िस. 
न.ं व.उ.िश.न.ं योजनाको नाम 

आ.ब. 
२०६५/०६६ 
को बजेट  

आ.ब. 
२०६६/०६७ 
को खचर्  

ूगित (%)  

5 48-4-404 नाग्मा–गमगढी  170000 100980 59.40* 

6 48-4-405 जाजरकोट – दनुै 80000 48664 60.83* 

7 48-4-579 वेशी शहर – चामे 120000 120000 100 

जम्माः 458000 356816   
 
(३) सडक बग करण अनसुार बािषर्क खचर् िबबरण  
कर्.स.ं सडक बग करण इकाई बािषर्क लक्ष्य बािषर्क गित वािषर्क गित (%) 
1 नया ंसडक िनमार्ण िक.मी. 475 425 96.5 
2 ख डाि त रमा रो ित िक.मी. 300 235 78.3 
3 कालोप  े रमा रो ित िक.मी. 970 575 59.2 
4 ममर्त सभारं  (िनयिमत तथा पटके) िक.मी. 7300 सालवसाली  
5 आविधक ममर्त िक.मी. 523 476 91.01 
6 पलु िनमार्ण गोटा 25 52 100 
७ िज ा सदरमकुाम जो न े सं  4 2 50 
 
(४) आ.ब. २०६६/०६७ मा स प  धलु ेसडक, गर्ाभले सडक र कालो प  ेसडकहरुको िववरण  

भौितक गित (िक.मी.) िस. 
न.ं 
  

व.उ.िश.न.ं 
  

आयोजनाको नाम 
  धलु ेसडक गर्ाभले 

सडक 
कालोप  े
सडक 

1 48-4-201 सगरमाथा लोकमागर् (गाईघाट िद े ल)  3.00 7.00 2.09 
2 48-3/4-202 िब े र साद कोइराला लोकमागर् (बनपेा- 

िस लुी- बिदर्बास) 1.50  8 

3 48-3/4-203 रा ती लोकमागर् (अिमिलया-त ु ीपरु-स ान - 
मसुीकोट कालोप )े  15  

4 48-3/4-204 कणार्ली लोकमागर् (सखुत-ज ु ला ख ड)   1.20   
5 48-4-205 महाकाली लोकमागर् (दाच ुर्ला- िटकर ख डं )   3.0   
6 48-4-206 काि  लोकपथ  15 12 3.40 
7 48-4-249 के ीय रका िबिभ  कर्मानगुत सडक 50.00 50.00 00 
8 48-3/4-255 नारदमनुी - थलु ु  मागर् (िहल े- लगेवुाघाट   10.00 3.00 
9 48-4-262 गजुभ ा -छहरे-तादी   2.00 0 1.00 
10 48-4-264 गणशेमान िसह मागर् ं (थानकोट - िच ा )   0  
11 48-4-270 बाग्ल ु  - बनेी - जोमसोम    0 0 
12 48-4-272 िछ च ु- जाजरकोट  3.00 2.00 4.00 
13 48-3/4-273 सखुत - रानीम ा - दलैखे ( रो ित)    
14 48-3/4-275 जयप ृ बी बहादरु िसह मागर् ं (खो प े- वझा ) 0   
15 48-3/4-277 साफेँवगर - मातर्डी 13.00   
16 48-4-278 साफेँवगर - मगलसने ं (सडक - कालोप )े  5.00  
17 48-4-282 गगट ें - ल ध ु- सम ु टार - ग ु भ ा  सडक 3.00 0 5.00 
18 48-4-283 गर्ािमण पहुचँ सडक कायर्कर्म (वस परु - 

ते थमु)    

19 48-4-284 चकर्पथ - टोखा झोर - गजुर्भ या  2.00 0.00 1.00 
20 48-4-285 सालझु डी-सि खकर् -ढोरपाटन सडक  25.00 5.00 1.20 
21 48-3/4-294 तराई  - मधशे हलुाकी सडक 0 3.00 0.00 
22 48-4-296 ास मागर् 0 2.00 7.00 
23 48-4-297 क्षे ीय रका सडकहरु 41.45 22.21 40.00 
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भौितक गित (िक.मी.) िस. 
न.ं 
  

व.उ.िश.न.ं 
  

आयोजनाको नाम 
  धलु ेसडक गर्ाभले 

सडक 
कालोप  े
सडक 

24 48-4-302 दमक - िचसापानी 0.00 0 0 
25 48-4-315 धरान - चतरा - गाईघाट - कटारी - िस लुीवजार 

- हटेौडा 8.00 20.00 0 

26 48-4-358 त ोडु े र - सातख ा - द ु  ु - िपपलकोट, 
दलैखे 4.00 0.00 0.00 

27 48-4-364 देव ल - कनडैाडँा - चौरजहारी - डो ा    
28 48-4-368 गमुी - पाटीहा नाचौर (सखुत) 0.50   
29 48-3/4-375 या बुसेी - रसवुागढी 0.00 7.00 5.00 
30 48-4-376 टनकपरु िल  सडक 0 0 0 
31 48-4-386 मसुीकोट - विुतर्वा  3.00 0.00 0.00 
32 48-3/4-393 ओखलढु ा - िहलपेानी - िद े ल    
33 48-3/4-394 सडक रो ित (भालवुा  - ठुान र 

च िनगाहपरु - गौर सडक) 0.00 6.00 121 

34 48-4-399 िमिदर् - ा ी - िभमाद 7.00 1.00 0.00 
35 48-4-400 पतुलीखते - काक नटेा - कु मा 4.00 0.00 0.00 
36 48-4-401 ११ िकलो - छेपटेार - भाल ु ारा - वारपाक 8.00 6.00 0.00 
37 48-4-402 शिहद मागर् (घोराही - नवुागाउ ं - ितला - घितर्गाउ ं

- थवा  मिुसकोट) 10.00 0.00  

38 48-3/4-403 प ु पलाल लोकमागर् (म पहाडी लोकमागर्) 120.000 20.00 0.00 
39 48-4-404 नाग्मा गमगढी 22.2 4.00 0.00 
40 48-4-405 जाजरकोट - दनु ै(डो ा) 22.00 0.00 0.00 
41 48-3/4-406 काठमाड  - तराई फा  याक आयोजना     
42 48-3/4-407 सडक क्षे  िबकास आयोजना 0.00  179.00 
43 48-3/4-408 काठमाडौ - भ परु सडक िब ार 0.00 0.00 3.50 
44 48-4-409 िफ ल - ीअ डुाडँा सडक 0.00 8.00  
45 48-3/4-411 उ र दिक्षण मागर् (कणार्लीः ज ु ला-िसिमकोट-

िह ा, कालीग डकी, कोशीः वस परु-खादँवारी-
िकमाथा ा) 

33.80 4.00 19.02 

46 48-3/4-415 बनेीघाट-आरुघाट-लाकभ ा  9.00 0.00 0.00 
47 48-4-500 काठमाड  उप का सडक िनमार्ण तथा सधुार 0 0 30.00 
48 48-4-502 अ  शहरी सडक 0.35 19.79 11.79 
49 48-4-503 काठमाड  उप का सडक िब ार आयोजना 0.00 0.00 9.00 
50 48-4-555 िविभ  सडक ममर्त तथा िनमार्ण सधुार 

(आकि क)    

51 48-3/4-558 सब िरजनल ा पोटर् ािसिलटशेन ोजे  0.00 0.00 39.00 
52 48-3/4-559 रोड कनिे िभटी ोजे  0.00 6.00 36.00 
53 48-4-575 अरिनको राजमागर् सधुार आयोजना    
54 48-4-579 वशेी शहर - चाम े 10.00   
55 48-3/4-582 चकचके - िलवा  (कालोप )े   0 
56 48-3/4-584 सडक सजाल िवं कास आयोजना - चौथो सडक 

सधुार   46.00 

ज ा 425 235 575 
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(५) आ.ब. २०६६/०६७ मा स प  सडक, ममर्त र पलुको िववरण  
िस.न.ं िववरण ईकाइ बािषर्क लक्ष्य बािषर्क गित  

1 नया ँसडक िनमार्ण  िक.मी. 475 425 
2 ख डाि त रमा रो ती िक.मी. 300 235 
3 कालोप  रमा रो ती िक.मी. 970 575 

4 सडक ममर्त (िनयिमत तथा पटके) िक.मी. 7300 सालवसाली 
5 आविधक ममर्त िक.मी. 523 476 
6 पलु िनमार्ण गोटा 25 52 
7 िज ा सदरमकुाम जो न स ां  4 2 

 
(६) पलु िनमार्ण कायर्को गित  
 आ. व. ०६६/६७ मा ५२ वटा पलुहरुको िनमार्ण कायर् स प  गन लक्ष्य रहकेोमा हालस  सानाितना 
कायर् वाकी वाहके ं १७ वटा पलुहरुको िनमार्ण कायर् स प  भएका छन।्  

ब.उ.िश.न.ं ४८–४–६५० अ गर्त आ.व. २०६६।६७ मा स प  भएका पलुहरुको िववरण  

िस.न.ं आयोजना/पलुको नाम िज ा कैिफयत  
1 झलिमल ेनदी पलु  (मचेी राजमागर्) झापा    
2 िटमाई नदी पलु झापा    
3 रामच े खोला पलु झापा    
4 िझलिझल ेनदी पलु, सतासीधाम (िशबगज सडकको भान ुं

मा. िव. लालझोडावाट बिहदार चोक जान ेबाटो) 
झापा    

5 थलही नदी पलु, सतरे कोडा गा.िब.स. र औरावनी ५ 
सडक 

सनुसरी    

6 िपलवुा खोला पलु,बस परु चनैपरु खादँबारी  सडक सखवुासभां     
7 ितलपङु खोला पलु रामछेाप    
8 इ ावती पलु, िसपाघाट िस पुा चोक    
9 का वा पलु महो री    
10 िलख ुखोला पलु बढुीसरेा नवुाकोट    
11 िव णमुती पलु, क्षे  न.ं ५ काठमाड     
12 नौरगीया पलुं  पसार्    
13 आधीखोला पलुँ , हले ु या जा    
14 आधीखोला पलुँ , सकुौदी  या जा    
15 सतेीखोला पलु, नौडाडँा काक नटेा सडक या जा    
16 अज ुर्नचौपारी िभकुवा खोलामा कजव े या जा    
17 ढोढनी, बागलगु बनेी सडकं  बाग्लङु    
18 म यार् दी नदी पलु ताकुर् घाट  लमज ु     
19 कले ी, कुमाल गाउ कजवेँ / डव े तनहु ँ    
20 बले नदी पलु किपलव  ु    
21 मरुली खोला पलु नवलपरासी    
22 भवानीपरु पि म खोला पलु  नवलपरासी, 

रुप देही 
   

23 वनहरवाखोला पलु  रुप देही    
24 मिटयरवा खोला पलु म.रा.मा. लिु बनी सडक रुप देही    
25 घोराही–ि वणेी खोला पलु, शिहद मागर् रो ा    
26 अिमलानाला पलु, नपेालगज बलेभार िसतापरु सडकं  बाकेँ    
27 कैलाश खोला पलु अछाम    
28 िजजाडी गाड पलु (साफंे―मातर्डी सडक ) अछाम    
29 आतला पलु (साफंे― मातर्डी सडक ) अछाम    
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िस.न.ं आयोजना/पलुको नाम िज ा कैिफयत  
30 इकडीगाढ पलु बाजरुा, अछाम    
31 कलगागाड पलु खो पें  बझा . सडक बझा     
32 कचालीगाड, खो प ेबझा . सडक बझा     
33 ािर खोला पलु  डोटी    
34 कुलिरया निद पलु कैलाली    
35 हिडया खोला पलु न लबारी बधुबारे झापा सारभतुरुपमा स प  

भएका पलुहरु  
36 चादँखुोला पलु झापा सारभतुरुपमा स प  

भएका पलुहरु  
37 अदवुा खोला पलु अनारमनी ७ झापा सारभतुरुपमा स प  

भएका पलुहरु  
38 शिहद च  मागर् जो न ेिवचमा भसूडुी खोलामा पलु झापा सारभतुरुपमा स प  

भएका पलुहरु  
39 ध ार पलु, म.रा.मा.  बारा सारभतुरुपमा स प  

भएका पलुहरु  
40 भलआुही नदी पलु, रुपनी राजिबराज कुनौली सडक स तरी  सारभतुरुपमा स प  

भएका पलुहरु  
41 खलौर पनैीमा पलु (सोनवषर् १ र पटवेार् सगुौली ९ 

वीचमा) 
पसार् सारभतुरुपमा स प  

भएका पलुहरु  
42 लाडदी खोला पलुं  गोरखा सारभतुरुपमा स प  

भएका पलुहरु  
43 सपुाखोला भवुनपाटा, गोरुिसग सि खकर्  सडक अघार्खाचँी सारभतुरुपमा स प  

भएका पलुहरु  
44 कचिनया पलुं , हलुाकी सडक, बहादरुगजं किपलब  ु सारभतुरुपमा स प  

भएका पलुहरु  
45 जमु ृखोला पलु ठुान सारभतुरुपमा स प  

भएका पलुहरु  
46 कटुवा खोला पलु, घोराही ठुान सडक दा  सारभतुरुपमा स प  

भएका पलुहरु  
47 ग ु ाहा, म.रा.मा. कोहलपरु कणार्ली ख ड (रु. १२००० 

म )े 
बिदर्या सारभतुरुपमा स प  

भएका पलुहरु  
48 औरही, म.रा.मा.  केहलपरु कणार्ली ख ड (रु. १३५०० 

म )े 
बिदर्या सारभतुरुपमा स प  

भएका पलुहरु  
49 ागतुगेाड पलु, खोडप ेब कागं बझा  सारभतुरुपमा स प  

भएका पलुहरु  
50 जलुी गाड, खो प ेबझा . सडक बझा  सारभतुरुपमा स प  

भएका पलुहरु  
51 भत ला गाड पलु महाकाली राजमागर् दाच ुर्ला सारभतुरुपमा स प  

भएका पलुहरु  
52 काकरीगाड पलु, महाकाली राजमागर्  दाच ुर्ला सारभतुरुपमा स प  

भएका पलुहरु   
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ठ) आ.ब. ०६६/६७ को आयोजनाको वािषर्क गित  

िस. 
न.ं  व.उ.िश.न.ं  योजनाको नाम  

आयोजना 
सरु िमित  

स प  हनु े
िमित  

योजनाको 
कूल लागत 

(रु. 
हजारमा)  

ि -
विषर्य 
वजटे  

यस आ.व. 
को वजटे  

हालस  
को खचर् 

यस 
आ.व.को 
खचर्  

ोत  

यस 
आ.व.को 
िवि य 
गित  
% 

यस 
आ.व.को 
भौितक 
गित % 

थिमकता 
कर्म  

1 48-3/4-201 सगरमाथा लोकमागर् (गाइघाट-िद े ल 
ख ड) 

2051/52   2410000   49192   42516   86.43 100   

2 48-3/4-202 िब े र साद कोइराला लोकमागर् 
(बनपेा-िस लुी -बिदर्वास) 

2052/53 2071/72 11000000   444262   288333 जापान 
सरकार 

64.89 100   

3 48-4-203 रा ती लोकमागर् (स ान-मिुसकोट 
ख ड) 

2065/66 2066/67 590000   56700   56700 भारत 
सरकार 

100 100   

4 48-3/4-204 कणार्ली लोकमागर् कालीकोट - ज ु ला 
ख ड) 

2048/4
9 

2066/67 4420000   43338   41014   94.64 100   

5 48-4-205 महाकाली लोकमागर् (दाच ुर्ला िटकर ं
ख ड) 

2041/42   1100000   130000   30084   23.14 20   

6 48-3/4206 काि  लोकपथ 2055/56 2074/7
5 

1270000   52270   48577   92.93 100   

7 48-4-208 सतेी लोकमागर् (िटकापरु-लोड-ेचनैपरु-
ता ाकोट) 

2066/67       20000   20000   100 100   

8 48-4-249 के ीय रका कर्मानगुत सडकहरु         895000   755712   95 96   
9 48-3/4-255 नारदमनुी थलु ु  मागर् (िहल े- 

लगेवुाघाट - भोजपरु) 
2055/56 2066/67 870000   53213   48939   91.97 100   

10 48-4-264 गणशेमान िसह मागर् ं (थानकोट - 
िच ा ) 

2061/62   150000   5000   4924   98.48 100   

11 48-4-270 बाग्ल ु  - बनेी - जोमसोम 2050/51   560000   10000   8146   81.46 100   

12 48-4-270 बाग्ल ु  - बनेी - जोमसोम 2050/51   560000   36000   36000   100 100   
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िस. 
न.ं  व.उ.िश.न.ं  योजनाको नाम  

आयोजना 
सरु िमित  

स प  हनु े
िमित  

योजनाको 
कूल लागत 

(रु. 
हजारमा)  

ि -
विषर्य 
वजटे  

यस आ.व. 
को वजटे  

हालस  
को खचर् 

यस 
आ.व.को 
खचर्  

ोत  

यस 
आ.व.को 
िवि य 
गित  
% 

यस 
आ.व.को 
भौितक 
गित % 

थिमकता 
कर्म  

13 48-4-275 जयप ृ बी बहादरु िसह मागर् ं (खो प े
- वझा ) 

2038/39   870000   10000   6428   64.28 73   

14 48-3/4-272 िछ च ु- जाजरकोट,सखुत          16000   15921   99.51 102   

15 48-3/4-272 िछ च ु- जाजरकोट,सखुत          20000   20000   100 100   
16 48-4-282 गगट-ेल -ुसम ु टार-ग ु भ ा  

सडक 
2048/49   310000   43000   42934   99.85 100   

17 48-4-284 चकर्पथ-टोखा-झोर-गजुभ ा          5000   4791   95.82 100   
18 48-4-285 सालझ डी सि खकर्  ढोरपाटन 

सडक 
        80000   42190   64.91 65   

19 48-4-286 चपेा  मागर् मलखे ुभ डारा सडक 
ख ड 

        20000   14602   73.01 81.38   

20 48-3/4-294 हलुाकी राजमागर् (पलुहरु समते) 
(रु. १६१३५३१ ) 

2063/64 2070/71 8000000   950100   740649 भारत 
सरकार 

77.95 100   

21 48-4-296 ास मागर् 2052/53 2070/71 310000   40000   39953   99.88 100   

22 48-4-297 क्षे ीय रका सडकहरु         326600   289700   83.03 100   
23 48-4-302 दमक - िचसापानी (रु. ३०००० 

म )े 
059/60 070/71 269030   30000   25302   84 100   

24 48-3/4-315 धरान-चतरा-गाईघाट-कटारी-िस लुी 
बजार-हटे डा 

064/65       73500   64731   88.07 100   

25 48-4-358 त ो ढु े◌े र-सातख ा-द ु -ु
िपपलकोट, दलैखे 

050/51 067/68 136090   10000   8790   87.9 100   

26 48-4-364 देव ल-कैनडाडा- चौरजहारी-डो ा 054/55   195466   20000   20000   100 100   
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िस. 
न.ं  व.उ.िश.न.ं  योजनाको नाम  

आयोजना 
सरु िमित  

स प  हनु े
िमित  

योजनाको 
कूल लागत 

(रु. 
हजारमा)  

ि -
विषर्य 
वजटे  

यस आ.व. 
को वजटे  

हालस  
को खचर् 

यस 
आ.व.को 
खचर्  

ोत  

यस 
आ.व.को 
िवि य 
गित  
% 

यस 
आ.व.को 
भौितक 
गित % 

थिमकता 
कर्म  

27 48-4-368 गिुम पातीहा ाचौर सडक 050/51 067/68 155740   10000   8375   83.75 84   
28 48-3/4-375 या ुवशेी - रसवुागढी 061/62 066/67 1563825   384265   380386 चीन 

सरकार 
98.99 100   

29 48-4-376 टनकपरु िल  सडक 059/60 068/69 444404   47650   2750   100 100   
30 48-4-386 मिुसकोट बिुतर्वा  057/58       42000   42000   100 100   

31 48-4-394 सडक सधुार आयोजना (आर.आई.पी.)          1603317   1463476   88.12 88.52   

32 48-4-399 िमद  - ा ी - िभमाद 063/64 074/75 215662   10000   9110   91.1 82.08   

33 48-4-400 पतुलीखते-कािकर् नटेा-कु ा 063/64 074/75 189080   15000   13220   88.13 93.32   

34 48-3/4-401 ११ िकलो छेपटेार भाल ु ाँरा 
वारपोक 

064/65 075/76 466774   51151   49100   95.99 100   

35 48-3/4-402 शिहदमागर् (ितला-घितर्गाउँ-थवाङ-
रुकुमकोट) 

064/65 069/70 1157550   92630   89792   96.94 37   

36 48-3/4-403 प ु पलाल लोकमागर् (म पहाडी 
लोकमागर्) 

064/65       1020662   930671   91.18 100   

37 48-4-404 नाग्मा गमगढी  064/65       170000   105853   62.27 86.42   
38 48-4-405 जाजरकोट - दनु ै 064/65       80000   59000   73.75 80.49   
39 48-3/4-407 सडक  िबकास आयोजना 064/65 068/69 4065710   1587858   2608108   85.55 65.5   
40 48-3/4-

408 
काठमाड  भ परु सडक िव ार 064/65 067/68 1960000   693614   692378   99.82 100   

41 48-4-409 िफ ल - ीअ डुाडँा सडक 065/66       25000   22300   89.2 100   
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िस. 
न.ं  व.उ.िश.न.ं  योजनाको नाम  

आयोजना 
सरु िमित  

स प  हनु े
िमित  

योजनाको 
कूल लागत 

(रु. 
हजारमा)  

ि -
विषर्य 
वजटे  

यस आ.व. 
को वजटे  

हालस  
को खचर् 

यस 
आ.व.को 
खचर्  

ोत  

यस 
आ.व.को 
िवि य 
गित  
% 

यस 
आ.व.को 
भौितक 
गित % 

थिमकता 
कर्म  

42 48-3/4-411 उ र दिक्षण मागर् (कणार्लीः ज ु ला-
िसिमकोट-िह ा, कालीग डकी, कोशीः 
वस परु-खादँवारी-िकमाथा ा) 

065/66       484297   305394   82.79 89.5   

43 48-3/4-415 बनेीघाट-आरुघाट-लाकभ ा  सडक 
िनमार्ण  

065/66       35200   29985   85.15 100   

44 48-4-500 काठमाड  उप का सडक िनमार्ण 
तथा सधुार 

        263033   260908   99.24 99.24   

45 48-4-502 अ  शहरी सडक         105000   97569   92.1 100   
46 48-3/4-503 काठमाड ◌ं उप का सडक िब ार 

आयोजना 
        220000   203857   92.66 100   

47 48-4-555 िविभ  सडक ममर्त तथा िनमार्ण 
सधुार (आकि क) 

        725000   664310   92 94   

48 48-3/4-558 सब िरजनल ा पोटर् 
ािसिलटशेन ोजे  

062/63 066/67 2227932   711143   676542   94.87 93.5   

49 48-3/4-559 रोड कनिे िभटी ोजे          1565570   1570508   100 98   
50 48-4-575 अरिनको लोकमागर् सधुार आयोजना     117694   15000   14400   96 100   
51 48-4-579 वशेी शहर - चाम े 051/52 065/66 1051737   120000   120000   100 100   
52 48-4-650 पलु िनमार्ण कायर्कर्म         2337236   2161757   92 100   
53 48-4-660 पलु पलुसेा सरक्षण तथा ममर्त ं

स ार 
        42457   37033   90.43 96.87   

54 48-4-661 सडक तथा पलुहरुको िब तृ 
स ा ता अ यन 

        174135   148633   85.36 99.4   

55 48-4-664 मआु ा         30000   29851   99.5 100   
56 48-4-670 मिेशन ममर्त तथा सभारं          40000   35685   97 99   
57 48-4-671 याि क उपकरण खिरद         12000   11947   99.56 100   
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िस. 
न.ं  व.उ.िश.न.ं  योजनाको नाम  

आयोजना 
सरु िमित  

स प  हनु े
िमित  

योजनाको 
कूल लागत 

(रु. 
हजारमा)  

ि -
विषर्य 
वजटे  

यस आ.व. 
को वजटे  

हालस  
को खचर् 

यस 
आ.व.को 
खचर्  

ोत  

यस 
आ.व.को 
िवि य 
गित  
% 

यस 
आ.व.को 
भौितक 
गित % 

थिमकता 
कर्म  

58 48-4-673 सडक यातायात सरुक्षा, अितकर्मण 
िनय ण तथा सीमा सरुक्षा 

        10000   9338   93.38 100   

59 48-4-681 योजना, कायर्कर्म, अनगुमन, मू ा न, 
भ-ूबातावरण अ यन तथा अ  
कायर्कर्महरु 

        31500   23538   73.95 80   

60 48-3/4-682 वािढज  क्षती पनु िनमार्ण आयोजना 
िविभ  (ए.िडिव.) 

        451016   18793   12.48 14.98   

61 48-3/4-695 सडक वोडर्         1120000   1003059   89.56 100   

ज ा 17764909   16157130   90.85 92.13   
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ड) आ.ब. ०६६/६७ को आयोजनाको नीितगत उपल ी, मखु सम या र चनुौतीहरु  

१) उपल ी  
 नया सडक िनमार्णं , सडक रो ित तथा सडक ममर्त सभार कायर् तफर्  अपिेक्षत उपल ी हािसल ं
भएको।  

 २७ वटा पलुको िनमार्ण कायर् स प  भएको छ।  
 बनपेा - िस लुी - विदर्वास सडकको दो ो ख ड िस लुी बजार देिख खकु ट स को वाकँी (३९ 
िक.मी. म )े सडक िनमार्ण कायर् र ते ो ख ड खकु ट देिख नपेालथोक स को (३२ िक.मी. म )े 
वाकँी याक खो न ेकायर् स प  भई यातायात चाल ुभएको छ।  

 १५.७ िक.मी. या वुसेी―रसवुागढी सडकको रसवुागढी तफर् बाट ७.५ िक.मी .र या वुसेी तफर् बाट 
४.२ िक.मी .गरी ज ा ११.७ िक.मी . याक खलुकेो छ।  

 प ु पलाल लोकमागर् (म  पहाडी लोकमागर्) को िविभ  ख ड गरी ज ा ८० िक.मी . याक खो न े
कायर् स प  भएको छ।  

 चरेु क्षे को धरान―चतरा―गाईघाट―िस लुी-हटे डा सडकमा १.५ िक.मी .सडक कालोप ,े २२ िक.मी .
सडक गर्ाभले र ३१ िक.मी . र्याक िनमार्ण कायर् स प  भएको छ।  

 काठमाड  ― भ परु सडक चौडा गन कायर्मा ३ िक.मी .सवगर्डे तयार गन कायर् स प  र िनमार्ण 
कायर् चाल ुरहकेो। २ िक.मी .सववशे र २ िक.मी .वशेको कायर् स प । मनहरा र हनमु  ेपलुको 
सव र िनमार्ण कायर् स प  भई सपुर र िनमार्ण कायर् चाल ुरहकेो छ।  

 सडक स ाल िवकास आयोजना - चौथो सडक सधुार कायर्कर्म अ गर्त सडक िनमार्ण, रो ित, 
ममर्त स ार तथा Performance based maintenance का आधारमा िनयिमत तथा पटके ममर्त र पलु 
िनमार्ण हदु ैआएको र चाल ुं आ.ब. मा यस आयोजना को कायर् अपिेक्षत उपल ीका साथ स प  
भएको छ।  

२) मखु सम याहरु  
 चाल ुआ.ब. मा सरकारको नीित तथा कायर्कर्म ३ मिहना िढलो तु भए अनसुार कायर्कर्म ीकृत 
भई िनकासा दो ो चौमािसकमा मा  ा त भएकोल ेिनमार्ण कायर् गन समयाविध कम हनु गएको।  

 सडक ममर्त सभार कायर्ं कोलािग शरुु वजटे व ा कम भएको र पिछ बचत रकम रकमा र 
कृया बाट थप वजटे ब ा भएकोल ेममर्त सभार कायर् गन समयाविध कम हनु गएको। ं  

 पटक पटकको व द तथा त ै  पदाथर्को अभावल ेिनमार्ण कायर्मा वाधा पगुकेो।   
 रेखा नमा िववाद र मआु जा स मा परेका सम याल िनमार्ण कायर्मा वाधा पगुकेो।   
 Alignment का रुख कटान िब तु, टिेलफोन र खानपेानीको सवेा ाना रण गनर् अ  िनकायबाट 
सहयोग ा त गनर् किठनाई भएको।  

 केही सडक योजनाहरुको कायार् वयन गदार् उपभो ाहरुसग सम वय गनर् वढी समय लागकेो। ं  
 सडकमा काम गन ालादारी िमकहरुको िबिभ  मागहरु।  
 िफ  सपुरिभजन गन कमर्चारीको कमी।  
 िज ा िरय सडकहरु ह ा रणमा िढलाई भएको र अिध म समय िज ा िरय सडकहरुमा 
केि त गन ुर् परेकोल ेसामिरक मह का सडकहरुको कायर्मा कम समय िदन ुपन भएको।  

 बचत रकमबाट िनमार्ण कायर् गन गरी योजनाहरु थप भएको। थप योजनाहरुको कायर्कर्म ि कृती, 
रकमा र हनु समय वढी लागकेोल ेथप लक्ष्य अनसुार िनमार्ण कायर् गनर् समयाविध कम भएको।  

 पलुको कायर्कर्ममा पयार् त वजटे िविनयोजन हनु नसकेकोल े पलु िनमार्णको काममा वजटे अभावको 
कारण सम या हनु ेदेिखएको।  

३) चनुौतीहरु  
 सडकल ेजोडन वाकँी िवकट िज ा सदरमकुामहरु जो न ेकायर्  
 सावर्जिनक सडक स प ीको बचावट (Asset Management)  
 सगठन सदुढृीकरण र क्षमता िवकास र सडक ममर्त सभार ं ं  
 ोत साधनको समिुचत सदपुयोग  
 कायर् स पादन र खचर् गन क्षमताको विृ   
 सडक बोडर् नपेालको सदुढृीकरण  

ढ) ि -विषर्य योजनाको लक्ष्य र सको गित िववरण  

१) सडक यातायात क्षे को ३ वष य योजनाको वजटेको अनमुान र सको गित  
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िस.न.ं कायर्कर्म तीन विषर्य 
अनमुािनत 
रकम 

आ.ब. 
०६४/६५ 
को खचर् 

आ.ब. 
०६५/६६ 
को खचर् 

आ.ब. 
०६६/६७ 
को वजटे 

क िज ा सदरमकुाम जो न ेसडक        

१ सदरमकुाम जो न ेनया ँसडक िनमार्ण 175 63.27 44.64 42.62 
२ सदरमकुाम जो न ेसडकहरुको रो ित 300 5.35 39.36 168.46 

ख उ र - दिक्षण ापािरक तथा पारवहन सडक 230 69.42 95.45 167.93 

ग काठमाड  उप का सहरी सडक 195 48.53 62.22 108.39 

घ म  पहाडी सडक 28 5.88 35.14 74.37 
ङ अ  रो ित      

1 तराई सडक सधुार आयोजना (भारत सरकार) 
अ र्गतका योजनाहरु 

480 1.98 5.39 161.35 

2 सडक स ाल िबकास आयोजना - चौथो सडक 
सधुार अ र्गतका योजनाहरु 

195 125.88 59.50 योजना 
स प  

3 सडक रो ित (भारत सरकार)  265 0.04 14.48 रकम क २ 
मा समावशे 

4 सडक क्षे  िबकास योजना अ र्गतका योजनाहरु 290 16.25 90.65 122.38 
5 रोड कनिे िभटी ोजे  अ र्गतका योजनाहरु  300 13.29 68.06 241.15 
6 अरिनको राजमागर् ममर्त सधुार  7.4 3.47 1.49 1.5 
7 अ  योजनाहरु  35 16.44 12.81 17.50 

च नया ँसडक िनमार्ण तथा सडक िब ार  400 192.46 293.92 382.50 
छ सडक ममर्त स ार  350 70.52 75.15 232.90 

ज अ यन तथा अनसु ान       
1 काठमाडौ तराई फा  याक आयोजना  6 2  अ यन 

कायर् स प  
2 सडक तथा पलुहरुको िव तृ स ा ता अ यन 6 2.56 2.32 2.5 
3 योजना, कायर्कर्म, अनगुमन, मू ा न, भ-ूबाताबरण 

अ यन तथा अ  कायर्कर्महरु  
10 2.47 2.38 3.15 

4 स ागत सदुढृीकरण ं  4    
5 वािहरी चकर्पथ िब तृ ईि जिनयिरग ं  4    
6 वकैि क यातायात (रेलव,े जलमागर्, र  ुमागर्) को 

स ा ता अ यन  
3    

झ िविवध  25 8.49 6.45 9 
  कुल ज ा  3308.4 648.29 909.40 1744.21 

२) पिरमाणा क लक्ष्य र गित  
िस.न.ं िववरण तीन विषर्य 

अ िरम 
योजनाको 
लक्ष्य 

ईकाई आ.ब. 
०६४/६५ 
को गित

आ.ब. 
०६५/६६ 
को गित 

आ.ब. 
०६६/६७ 
को गित 

हाल 
स को 
गित 

हाल 
स को 
गित 
ितशत 

1 नया ँसडक 
िनमार्ण 

780 िक.मी. 319 615 
425 1355 100 

2 सडक ममर्त 
स ार  

7300 िक.मी. सालवसाली सालवसाली सालवसाली सालवसाली  100 

3 रो ती, पनुः 
िनमार्ण र 
पनुः ापना  

2500 िक.मी.
293 559 1300 2152 86 

4 आविधक ममर्त 1450 िक.मी. 614 56 476 1146 79 
5 पलु िनमार्ण 104 स ां  13 27 52 92 88.4 
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िस.न.ं िववरण तीन विषर्य 
अ िरम 
योजनाको 
लक्ष्य 

ईकाई आ.ब. 
०६४/६५ 
को गित 

आ.ब. 
०६५/६६ 
को गित 

आ.ब. 
०६६/६७ 
को गित

हाल 
स को 
गित 

हाल 
स को 
गित 
ितशत 

6 िज ा 
सदरमकुाम 
जो न े 

12 स ां  
6 - 2 8 66.6 

िज ा सदरमकुाम जो न ेसडकमा डो ा र मगु ुिज ा सदरमकुाम जो न ेकायर् योजना अविधिभ  हनु 
नसिकन।े  

ण) आ .व. २०६६।६७ को बजटे व मा उ िेखत सडक िवभाग अ र्गतका म ु  म ु  नीित तथा 
कायर्कर्म  

कायार् वयन गन िनकाय बजटे 
व को 
ब ुदँा न.ं 

नीित कायर्कर्म 
म ु  िनकाय सहयोगी 

िनकाय 

स प  
गन ुर्पन 
अविध 

३० िछमकेी मलुकु लगायत बाकँी िव सगँको पर र आिथर्क 
स ब मा जोडिदईनछे। िछमकेी दईु ठूला उदीयमान 
अथर्त  भारत र चीनको ती   आिथर्क िवकासबाट 
लाभ िलन उ र―दिक्षण जो न ेसडकको िव ारमा उ  
ाथिमकता िदइनछे। तलुना क लाभका ब  ुर 
सवेाको पिहचान गरी सको व र्न गिरनछे। 
पिरवितर्त स दभर्मा िनयार्तमखुी र आयात ित ापन गन 
उ ोगहरुको स िुलत िवकासमा जोड िदइनछे। 

भौितक योजना 
तथा िनमार्ण 
म ालय, सडक 
िबभाग 

 वषर्भरी 
िनर र  

१४२ िवकासको आधारिशलाको रुपमा रहकेो सडक सजालको ं
ापक िव ार गनर् आगामी आिथर्क वषर्लाई “सडक 

िनमार्ण अिभयान वषर्” को रुपमा सडक िव ारमा जोड 
िदइनछे। सडक िनमार्ण गदार् जलिव तु उ ादन, कृिष 
र वनज  उ ोग, औ ोिगक उ ादनकोलािग सहज पहुचँ 
परु् याउन ेपवूार्धारको रुपमा िनमार्ण कायर् अगािड 
बढाइनछे। सडक िनमार्ण, रो ित र ममर्त सभार ं
समतेका लािग आगामी वषर् रु. १८ अबर् ४९ करोड 
बजटे िविनयोजन गरेकोछ।ु यो रकम चाल ूवषर्को 
सशोिधत अनमुान भ दा ं ६८.५२ ितशतल ेबढी छ। 

भौितक योजना 
तथा िनमार्ण 
म ालय, सडक 
िबभाग 

 वषर्भरी 
िनर र  

१४३ अझैपिन सडक सिुवधा नपगुकेा ६ सदरमकुामहरुम  े
सोलखु ु ब,ु मना , मगु ुर बाजरुा सदरमकुाममा आगामी 
आिथर्क वषर्िभ  सडक परु् याइनछे। बाकँी रहकेा हु ला 
र डो ा सदरमकुाममा जितस ो चाडँो सडक सिुवधा 
परु् याउन ेगरी िनमार्ण कायर्लाई ती ता िदइनछे। 

भौितक योजना 
तथा िनमार्ण 
म ालय, सडक 
िबभाग, नपेाली 
सनेा 

 वषर्भरी 
िनर र  

१४५ हलुाकी राजमागर् अ गर्त पवूर्को झापादेिख पि मको 
क नपरुस  तराई―मधशेका २० िज ाहरुमा 
उ र―दिक्षण सडक र राजमागर्मा पन पलुहरुको िनमार्ण 
एव मलू राजमागर् िनमार्णलाई उ  ाथिमकता िदद ैं ं
बजटे िविनयोजन रु. १ अबर् ६१ करोड परु् याएकोछ।ु 

भौितक योजना 
तथा िनमार्ण 
म ालय, सडक 
िबभाग 

 वषर्भरी 
िनर र  

१४६ म पहाडी क्षे मा १ हजार ७ सय ३० िकलोिमटरको 
प ु पलाल लोकमागर्को िनमार्ण गनर् बाकँी सडक आिथर्क 
वषर् २०६७।६८ िभ  स प  गनगरी िनमार्ण कायर्लाई 
ती ता िदइनछे। आगामी आिथर्क वषर् प ु पलाल 
लोकमागर्का लािग रु. ७१ करोड १७ लाख िविनयोजन 
गरेकोछ।ु 

भौितक योजना 
तथा िनमार्ण 
म ालय, सडक 
िबभाग 

 वषर्भरी 
िनर र  
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कायार् वयन गन िनकाय बजटे 
व को 
ब ुदँा न.ं 

नीित कायर्कर्म 
म ु  िनकाय सहयोगी 

िनकाय 

स प  
गन ुर्पन 
अविध 

१४७ उ रदिक्षण लोकमागर् (कणार्ली, ग डकी र कोशी कोिरडोर) 
को िनमार्णका लािग रु. ४१ करोड ७५ लाख बजटे 
िविनयोजन गरेकोछ।ु 

भौितक योजना 
तथा िनमार्ण 
म ालय, सडक 
िबभाग 

 वषर्भरी 
िनर र  

१४८ सतेी लोकमागर् (िटकापरु―लोड―ेचनैपरु―ता ाकोट) को 
िनमार्ण कायर् ार  गनर् रु. २ करोड छु ाएकोछ।ु 

भौितक योजना 
तथा िनमार्ण 
म ालय, सडक 
िबभाग 

 वषर्भरी 
िनर र  

१४९ सदुरू―पि ममा िनमार्णाधीन दाच ुर्ला―िट र सडक 
िनमार्णलाई ती ता िदन रु. १८ करोड छु ाएको छ।ु 

भौितक योजना 
तथा िनमार्ण 
म ालय, सडक 
िबभाग 

 वषर्भरी 
िनर र  

१५० धरान―चतरा―गाइघाट―कटारी―िस लुी―हटे डा, 
या बुसी―रसवुागढी, गोरखा ११ िकलो―छेपटेार―वारपाक 
सडकहरुको िनमार्णका लािग आव यक रकम 
छु ाएकोछ।ु 

भौितक योजना 
तथा िनमार्ण 
म ालय, सडक 
िबभाग 

 वषर्भरी 
िनर र  

१५१ िफिदम―ता लजे ु , वस परु―ते थमु, िहलपेानी―िद े ल, 
तामाकोशी―म ली―खकु ट, ढ े वर―जनकपरु, 
च िनगाहपरु―गौर, ग छी― या वुसेी, भालवुा - ठूान, 
अमिेलया―तलुसीपरु―स ान, चकचके―िलवा , 
सखुत―कािलकोट, साफेँवगर―मगलसनें , खो प―ेबझा  र 
बतैडी―सतबाझँ―गोकुले र सडकको रो ित आगामी 
आिथर्क वषर्िभ  स प  गिरनछे। 

भौितक योजना 
तथा िनमार्ण 
म ालय, सडक 
िबभाग 

 वषर्भरी 
िनर र  

१५२ चपेा  मागर् (भ डारा―लोथर―मलखे)ु र दमक―िचसापानी 
मागर्को िनमार्णका लािग आव यक रकम िविनयोजन 
गरेकोछ।ु 

भौितक योजना 
तथा िनमार्ण 
म ालय, सडक 
िबभाग 

 वषर्भरी 
िनर र  

१५३ काठमाड―हटेौडा जोडन ेका ी लोकपथको िनमार्ण िछटो 
स प  गरी आवागमन सचुारु गनर् बागमती नदीमा पलु 
िनमार्णको कायर् ार  गिरनछे। 

भौितक योजना 
तथा िनमार्ण 
म ालय, सडक 
िबभाग 

 वषर्भरी 
िनर र  

१५४ काठमाड  उप का लगायत सब ैशहरी क्षे को सडक 
िव ार र ममर्त स ारलाई िवशषे जोड िदइनछे। 
काठमाड  उप कामा ाइओभर, बािहरीचकर्पथ, िबराटनगर 
चकर्पथ र जनकपरु पिरकर्मा सडक िनमार्णमा ती ता 
िदइनछे। 

भौितक योजना 
तथा िनमार्ण 
म ालय, सडक 
िबभाग 

 वषर्भरी 
िनर र  

१५५ अ रदेशीय ापार व र्न गनर् पथलयैा―स ु ा व दरगाह 
र सनुौली―परासी सडक िनमार्णलाई ती ताका साथ 
स ालन गिरनछे। 

भौितक योजना 
तथा िनमार्ण 
म ालय, सडक 
िबभाग 

 वषर्भरी  

१५६ सडकको ममर्त स ार िनयिमत रुपमा हनु सकेमा 
सडकको आय ुपिन ब न ेर आवागमन पिन सहज हनु े
हुदँा आगामी वषर् सडक ममर्तकोलािग उ े  रुपमा 
बजटे विृ  गरी रु. २ अबर् परु् याएकोछ।ु 

भौितक योजना 
तथा िनमार्ण 
म ालय, सडक 
िबभाग 

 वषर्भरी  
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कायार् वयन गन िनकाय बजटे 
व को 
ब ुदँा न.ं 

नीित कायर्कर्म 
म ु  िनकाय सहयोगी 

िनकाय 

स प  
गन ुर्पन 
अविध 

१५७ कोशी नदीको चतरामा तीन वषर्िभ  पलु िनमार्ण कायर् 
स प  गन गरी आगामी वषर् कायर् ार  गिरनछे। 

भौितक योजना 
तथा िनमार्ण 
म ालय, सडक 
िबभाग 

 वषर्भरी 
िनर र  

१५८ सडक स ालको ापक िव ार भए तापिन पलुको 
अभावमा सब ैमौसममा आवागमन शचुारु हनु 
सकेकोछैन। य ो अव ामा सधुार ाउन आगामी वषर् 
अिभयानका रुपमा मखु सडकहरुमा पन २५ वटा पलुको 
िनमार्ण स प  गिरनछे। तमोर, अरुण, दधुकोशी, ि शलुी, 
कालीग डकी लगायतका पलुहरुको िनमार्ण सरुु गिरनछे।

भौितक योजना 
तथा िनमार्ण 
म ालय, सडक 
िबभाग 

 वषर्भरी 
िनर र  

  

5.1.1.2 सडक बोडर् नपेाल  
आ.व. २०६६/६७  को सब ैकायर्कर्महरूको :    
  
(क) बािषर्क बजटे :   

कर्.स.ं व.उ.िश.न.ं िनकाय कायर्कर्मको िशषर्क बािषर्क बजटे 
१.  ४८–४–६९५  सडक िवभाग िरकरे ट २६,४३,१२,२२० 
२.   रुिटन २७,१२,३६,५६० 
३.   पिेरयोिडक १,०७,००,००,००० 
४.   िेशिफक ५३,००,००,००० 
५.   अ  ३८,३४,९०,२७१ 
६. ४८–४–६९५ िज.िव.स./नगरपािलका सडकममर्त सभारं  २५,१९,१०,००० 
७.  ४८–३–६९५ शासिनकतफर्  शासिनकतफर्  १,४५,००,००० 

 
(ख) भौितक एव िवि य गित ं :   

१) भौितक गित  
 

कर्.स.ं िनकाय कायर्कर्म भौितक गित (िक.िम.) कैिफयत 
१ सडक िवभाग  िरकरे ट  ४०५०.८२  
२.   रुिटन  ५२३.४९  
३.   पिेरयोिडक  ४६९०.५८  

४.  िज.िव.स./नगरपािलका  सडकममर्त सभार ं  १६००.००  
  

२) िवि य गित  
 

िस.न.ं िनकायहरु  ीकृत बजटे  कायर्कर्म ा त  ०६७ आषाढमसा  स खचर् 
ीकृत कायर्कर्मअनसुार गती 

१  सडकिबभाग 1,222,023,360.00  1,222,023,360.00 713,862,484.00 
२ िज.िब.स.  101,088,000.00  78,095,461.00 22,040,900.00 
३ न.पा.  118,350,000.00  101,756,197.05 31,407,216.00 

ज ा 1,44,14,61,360.00  1,40,18,75,018.05 76,73,10,600.00 
 

३) आ.ब. २०६६/६७को बजटे व को बदुागँत  

वजटे व को ब ुदँा न.ं १५६ :   
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सडकको ममर्त सभार िनयिमत रुपमाहनु सकेमा सडकको आय ुपिनब न े र आवागमनपिन ं
सहजहनु े हुदँा ँआगामी बषर् सडकममर्तकोलािगउ े  रुपमावजटे बिृ  गरी रू. २ अबर् परु् याएको 
छ।  

उ  बजटेको सीमािभ  रही सडकबोडर्ल ेिन ानसुारको िविनयोजन ा त गरेको छ।  
क) पजुीगत बजटे रू. १ अबर् ३० करोड (व.उ.िश.न.ं ४८–४–६९५)  
ख) चाल ुबजटे रू. १ करोड ४५ लाख (व.उ.िश.न.ं ४८–३–६९५)  

यसम  े सामिरक मह का सडकहरूको आविधकममर्तकोलािग रू. ७० करोड र सामिरक 
तथाअ  ानीय सडकहरूको ममर्त सभारं कोलािगबाकँी ६० करोड।  

४) आ.व. २०६६/६७को कायर्कर्मकायार् वयनमा देखा परेका सम याहरू र सम या समाधानका लािग 
गिरएको यासहरू।   

क. 
स.ं 

आयोजना/ 
कायर्कर्म 

सम याहरू  सम याबाट 
िसिजर्त असरहरू 

समाधानका लािग 
हाल स  
अवल न गिरएका 
यासहरू 

समाधानको
लािगअबगन ुर् 
पन यास 

समाधानको 
यास गन 
िज वेार 
िनकाय  

समाधानमा 
ला  े
समयाविध 

१.  सडकममर्त 
सभार ं  

आव यकता 
अनरुुप बजटे 
अपयार् त 
रहन ेगरेको 

समयमा 
सडकममर्त हनुन 
स ा सडक 
योगकतार्हरूल े
किठनाई झे न ु
परेको।साथ ै
समयमा ममर्त 
सभार नहुदँां  
बढीखचर् ला  े
गरेको।  

आव यकता 
अनसुारको बजटे 
मागगदार् पिन 
उपल  हनुन 
सकेको। वि त
ममर्त सभार ं
स बि  जानकारी 
गराइएको।  

आव यकता 
अनसुार 
बजटे 
उपल हनु ु
पन। 
वि त 

रुपमाममर्त 
सभार गन ुर् ं
पन। 

सडक बोडर् 
नपेाल, भौितक 
योजना तथा 
िनमार्ण 
म ालय, अथर् 
म ालय, 
ानीय 

िवकास 
म ालय 
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5.1.2 खानपेानी तथा सरसफाइ क्षे    

5.1.2.1 खानपेानी तथा ढल िनकास िवभाग  

क) सिक्ष त पिरचय ं  

ब दो जनस ाको चापसग ै खानपेां नी आयोजनाहरु सचालन गरी खानपेानीको ब दो माग प ुं रा गनर्, 
जनशि को उिचत व ापन गनर् एव आ िरक तथा वा  ोतको अिधकतम पिरचालन गनर् सक्षम ं
सगठनको आव यकतालाई महससु गरी ं २०२९ सालमा खानपेानी तथा ढल िनकास िवभागको ापना भएको 
िथयो। २०३४ सालमा यस िवभागल े त ािलन चारै िवकास क्षे मा िडिभजन कायार्लयहरु माफर् त 
क्षिे य रबाट र सन ्१९८० को दशकलाई अ रार्ि य खानपेानी दशकको रुपमा घोषणा गन िव  ा  
सगठनको ाव ित नपेालल े ितव ता जनाएपिछ खानपेानी क्षे मा सरकारी लगानी बिृ  हदु ैजाँं दा िवभाग 
अ रगत क्षे ीय रका ४ वटा कायार्लयहरु र ती अ गर्तका िडिभजन कायार्लयहरुबाट कायर् सचालन ं
गिरएको िथयो। यस प  चात  खानपेानी र ढल िनकास स बि  क्षे सग स बि त स पणू र् कायर्हरु ं
खानपेानी तथा ढल िनकास िवभागबाट सचालन गन गरी ं ५ क्षे ीय िनदशनालय र ७५ िज ा खानपेानी 
कायार्लयहरु सिहतको सरचना सवत ्ं ं २०४५ सालमा ीकृत गरी कायर् सचालन शरुु गिरयो।  ं  

सावर्जिनक खचर् पनुरावलोकन आयोगको ितवदेनमा के ीय रका कायर्कर्महरु स बि त 
म ालय/िवभाग अ रगतका कायार्लयहरु माफर् त गराउन ेसझुाव रह ेअनसुार २०५८/८/६ मा यस िवभागको 
सागठिनक सरचना पिरवतर्न गरी िबभाग अ रगत िसिनयर िडिभजनल इि जिनयर ं ं (रा.प.ि . ा.) कायार्लय 
मखू रहन ेगरी ४२ खानपेानी तथा सरसफाइ  िडिभजन तथा इि जिनयर (रा.प.त.ृ ा.) कायार्लय मखू रहन े
गरी २८ सव-िडिभजन कायार्लयहरु र ितनको िनयिमत िनिरक्षण तथा अनगुमन कायर्को लागी नपेाल रा को 
पाचँ ै िवकास क्षे को क्षे ीय सदरमकुाम रहकेा िज ाहरुमा स.ुई. (रा.प. . ा.) कायार्लय मखू रहन ेगरी ५ 
क्षे ीय अनगुमन तथा सपुरीवके्षण कायार्लयहरुको ापना गिरएको छ।   

खानपेानी तथा सरसफाइ स ी कायर्लाई अगर्गित िदन तथा भए गरेका कामहरुलाई भावकारी 
रुपमा िनिरक्षण तथा अनगुमन गनर् यस िवभागमा १२ वटा शाखाहरु रहकेा छन ्भन े ए.िड.िव. को ऋण 
सहयोगमा सचािलत आयोजनाका लािग ं २ वटा के ीय खानपेानी आयोजना  व ापन कायार्लयहरु रहकेा 
छन।्  

खानपेानी तथा ढल िनकास िवभाग र अ गर्तका िनकायहरुवाट के ीय रका कायर्कर्मका रुपमा 
नपेाल सरकारको के ीय रको बजटेवाट बजटे िविनयोजन भई सचालन गिरन े खानपेानी आपिूतर्ं , ढल 
िनकास, जनसाधन िवकास, वातावरणीय अ यन, खानपेानी गणु र अनगुमन तथा सधुार र सरसफाइका 
कायर्कर्महरु कायार् वयन हनु ेगदर्छन।् नपेाल सरकारको लगानीमा कायार् वयन गिरन े के ीय तथा िज ा 
रका सव ै खानपेानी तथा सरसफाइ आयोजना/कायर्कर्महरु उपभो ा सिमितको सिकर्य अगर्गािम  तथा 

सहभािगतामा कायार् वयन गरी स प  भए प  चात  सचालन तथा ममर्तं  सभारको िज वेारी सरकारको नीित ं
अनरुुप उपभो ा सिमितलाई ह ा रण गिरद ैआएको छ। ानीय आव यकता र राि य मह का के ीय ं
रका आयोजनारु/कायर्हरु खानपेानी तथा ढल िनकास िवभाग मातहतका िनकायहरुवाट देहाएका आधारमा 

सचालन गिरन े व ा भएको छ।  ं  

१) जनस ां को िहसावल ेपहाडी तथा तराइमा एक हजार भ दा बढी उपभो ा र िहमाली क्षे मा पाचँ 
सय भ दा बढी उपभो ाहरुलाई सवेा सिुवधा परु् याउन स  ेआयोजनाहरु  

२) खानपेानीको गणु र सधुारको िनिम  पानी शोधन णाली व ा गिरन ेआयोजनाहरु  
३) िव िुतय उपकरणहरुको योग गरी पानी सकलन वा िवतरण गन र अ  य  ैसापिेक्षक रुपमा ं

जिटल िविधय ु  आयोजनाहरु  
४) साना शहर र नगरो मखु क्षे मा लागत असिुलको अवधारणा राखी सचालन गिरन ेआयोजनाहरु ं  
५) आधिुनक ढल णाली र ढल शोधन स ी आयोजनाहरु र सतह ढल िनकास स ी 

आयोजनाहरु  
६) खानपेानीको गणु र परीक्षण, िनय ण, अनगुमन र िनगरानी कायर्सग स ि त आयोजनाहरु ं  
७) तराइ क्षे का भिूमगत पानीमा पाइन े आसिनक लगायत अ  दषूणको परीक्षण, अनसु ान एव ं

शोधन सरचना स ी व ा भएका आयोजनाहरु ं  
८) जीणर् भएका ठूला खानपेानी आयोजनाहरुमा शोधन सिुवधा समते समावशे गरी बहृत खानपेानी 

पनु ापना आयोजनाहरु  
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९) बाढी बाट क्षितगर्  योजना ममर्त गरी सवेा पनुर् ानपना गिरएका आयोजनाहरु, र  
१०) नपेाल सरकारल ेके ीय रवाट सचालन गिरन ेभनी तोिकएका आयोजनाहरु।ं  

ख) आ.व. ०६६/६७ मा सचािलत आयोजनां /कायर्कर्मको सिक्ष त िववरण तथा गितः ं  

िवभागवाट गत आ.व.०६६/६७ मा कायार् वयन भएका के  तथा िज ा रका आयोजनाहरु 
िन ानसुार रहकेा छन।्     

1. िज ा रका आयोजनाहरु   

1.1. खानपेानी आयोजनाहरु (४८–३/४–८०४) 
खानपेानीको सिुवधा उपल ध नभएका, दगूर्म तथा िपछिडएका गर्ामीण समदुायहरुलाई सवेा 

उपल ध गराउन लिक्षत िज ा रीय आयोजनाको रुपमा सचालनमा रहकेो यस आयोजना अ गर्त ं
नपेालका ७५ वट ै िज ाहरुमा सालवसाली रुपमा सरकारवाट उपल ध हनु े ोतमा िनभर्र रही 
कर्मागत रुपमा खानपेानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरुको कायार् वयन हुदँ ै आइरहकेो छ। यस 
आयोजनाहरुमा उपभो ा समदुायको क्षमता वािहरका िनमार्ण कायर् वाहके स पणूर् कायर् उपभो ा सिमित 
माफर् त गराइद ैआएको छ। सामा तया आयोजना लागतको ं २०% िह ा उपभो ाहरुबाट जन म 
तथा अगमृ नगद कोष उठित बाट पिरपिूतर् गन नीित रह ेवमोिजम कायार् वयन हनु ेगरेकोछ।    

गत आ.व. २०६६/६७ मा यस आयोजना अ गर्त कर्मागत रुपमा कायार् वयन हुदँ ैआइरहकेा 
५४२ वटा तथा नया ँथप भएका २७९ वटा गरी ८२१ वटा खानपेानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरु 
सचालन भएका िथए। िय आयोजना िनमार्णको साथसाथ ैं ५ क्षे ीय अनगुमन तथा सपुिरवके्षण 
कायार्लय र ७० िडिभजन तथा सब–िडिभजन कायार्लयहरुको चाल ुखचर् समतेका लािग यस आ.व.मा 
कूल रु १ अरव ५२ करोड ५६ लाख २३ हजार बजटे िविनयोजन गिरएकोमा रु १ अरव ४७ करोड 
१५ लाख ४४ हजार खचर् भएको  िथयो। िनमार्णािधन आयोजनाहरु म  े८५ वटा आयोजना चाल ु
आ.व.मा स प  गरी आधारभतू सवेा रको खानपेानी सिुवधा उपल ध गराउन ेलक्ष्य रहकेोमा ५८ 
आयाजना सप  भई ं १,९४,४१२ जनस ा लाभाि वत भएका छन।्      ं  

1.2.  गर्ामीण खानपेानी आयोजना (४८–३/४–८०२) 
खानपेानी तथा ढल िनकास िवभागको छाता िभ  रही हे ीटास नपेालवाट सन ्२००१ देिख 

कायार् वयन गिरद आएको WARMP कायर्कर्म अ गर्तको खानपेानी तथा सरसफाइ कायर्कर्म यस 
आयोजना अ गर्त रािखएको छ। चाल ुआ.व.मा म पि मका ३ र सदुरु पि मका ४ िज ाहरुमा 
२६ आयोजनाहरु सप  भई ं ११००० जनस ा लाभाि वत भएका छन।्    ं  

2. के िरय आयोजना/कायर्कर्महरु    

2.1. वातावरणीय सरसफाइ आयोजना (४८–३/४–७०५)    

आधारभतू सरसफाइ स ी ज्ञान, चतेना र तथा सिुवधाको िवकास तथा िव ारकोलािग 
अ यन, चार सार र शिैक्षक सामागर्ीको िवकास तथा िवतरणवाट अिधरा मा सरसफाइ सिुवधा 
िव ार गन उदे यवाट यो आयोजना सालवसाली रुपमा सचालन हुदँ ैआएकों छ। यो आयोजना बाट 
सरसफाई गरुुयोजना तयारीको अि म चरणमा रहकेो छ। चाल ुआ.व.मा यस आयोजना अ गर्त रु. 
७ करोड ६२ लाख १५ हजार िविनयोिजत भएकोमा सरसफाई सवि  एकल ं कायर्कर्म तथा अ  
सरोकारवालाहरु समतेको पहलमा २८१२५ शौचालय िनमार्ण हनु गएको छ। खलुािदसा म ू  क्षे  
घोषणा अिभयान आिद सचालन ं गरी यस आ.ब.मा ४७ तथा हाल स  ७४ गा.िव.स.हरु खलुा िदसा 
मू  क्षे  घोिषत भएका छन।्     

2.2.  राि य सचूना व ापन तथा अनगुमन आयोजना (४८–३/४–७०६)   

 खानपेानी तथा सरसफाइ क्षे को सवेा उपल धता स ी त ाङक सकंलन अ ाविधकरण 
तथा िव लषेणकोलािग सालवसाली रुपमा यो आयोजनावाट कायर् हुदँ ै आइरहकेो छ। आ.व. 
२०६२।६३ वाट अिधरा ापी रुपमा त ाङक सकलन गन कायर् शरुुवात गिरएकोमा आं .व. 
२०६४।६५ मा वाकँी रहकेा गा.िव.स. तथा नगरपािलकाहरुको त ाङक तथा सचूनाको शोधन, 
व ापन तथा िवतरण कायर् स प  गरी अ िरम ितवदेन समते तयारी भई सकेको छ। यस 

आ.व. मा हाल स  अ ाविधक खानपेानी तथा सरसफाई क्षे गत त ाकको पिहलो पटक 
२०६७।२।७ मा सरोकारवालाहरु िवच खानपेानी तथा ढल िनकास िवभागल ेसावर्जिनकरण गरेको 
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छ। राि य सचूना व ापन आयोजनाबाट िन  कायर्हरु भइरहकेो छ।    

• खानपेानी तथा सरसफाइ स ी िविभ  त ा  सकलन गनर् ं Standard Formats  तयार गरी 
ीकृत गराउन।े   

• खानपेानी तथा सरसफाइ स ि  त ाक सकलन तथा अ ाविधक गन कायर्मा आव यक ं ं
ािविधक सहयोग परु् याउन।े    

• ीकृत भएका format वमोिजम त ा  सकलन अ ाविधक गन व ा िमलाउन।े  ं  
• सकिलत त ा हरुलाई ं Data Bank मा रा ,े िव लषेण गरी स ित िनकायमा सचूना वाह 

गन।   
• खानपेानी तथा ढल िनकास िवभाग तथा अ गर्तका िनकायहरुमा सचूना िविध स ि  सवेा 

वाह गन।   

 उपरो  कायर्हरुका लािग आयोजनाल ेिवगत आ.व.२०६३।६४ देिखन ैDatabase ापना गरी 
सचालन गद आएकोमा उ  डाटावसे सग िज ाहरुल ेअ ाविधक गरेका त ाकलाई जोडन एक ं ं ं
Linking Software िनमार्ण गरी िज ाहरुमा उपल ध गराएको छ।     

2.3. गित अनगुमन तथा आयोजना िडजाइन मू ा न शाखा: 
खानपेानी तथा ढल िनकास िबभाग अ गर्त सचािलत िविभ  आयोजना वा कायर्कर्महरुका ं

िन  कायर्हरु गन िज वेारी यस शाखामा रहकेो छ :    

• आयोजना वा कायर्कर्म कायार् वयन/सचालनको अनगुमन तथा ितवदेन गनं ,   
• गित अनगुमन तथा ितवदेन गन,   
• आयोजनाहरुका िडजाइन ितवदेन मू ा न गन।   

उपरो  कायर्हरु स पादन गन िज वेारी रहतेापिन सो कायर् सपादन गनर् सिकन ें गरी ोत 
र साधनको व ा भन े यस शाखाकोलािग उपल ध हनु सिकरहकेो छैन। यस शाखाकोलािग 
आव यक वजटेरी ोतका रुपमा छु  ैबजटे िशषर्क नरहकेो, ब.िश.न.ं ४८–३/४–७०६  म बाट कायर्कर्म 
खचर् िशषर्कमा केिह रकम छटुयाउन े गरे अनरुुप सालवसाली रुपमा यो शाखाल े आ नो कायर् 
स पादन गद आइरहकेो छ। यस शाखाबाट आ.ब. २०६६।६७ मा िन  कायर्हरु स प  भएका 
छन ्:     

• िचतवन, दा , धािद , नवुाकोट तथा रसवुा िज ाका गरी १० वटा खानपेानी तथा सरसफाइ 
आयोजनाहरुको लगत अनगुमन गिरएको। अनगुमन बाट िन  त हरु मािथ िवभाग बाट 
ान परु् याउन आव यक देिखएकोः   

  गणु र सधुार आयोजनाहरुमा िनमार्ण सगसग ै शोधनशाला सचालन गन ािविधक ं ं ं
कमर्चारीको तािलमको व ा गरी िनजलाई िनमार्ण चरण देिखन ैकाममा सल  गराउन ुपन ं
देिख छ,  

 गणु र सधुार आयोजनाहरुको सघन अनगुमन तथा सपुिरवके्षण आव यक पनमा सो अितन ै
कमजोर देिखएकोल ेसवि त िडिभजनहरुमा उपय ू  इि जिनयिर  जनशि  एवम आव यक ं
सवारी साधन उपल ध गराउन ुपन देिख छ,  

 बषर्भर अिधकाश िदनहरुमा ठूलो लगानी र महेनतका साथ शोधन शाला सचालन ं ं
गिरएतापिन केिह सामा  सम या आइपदार् पिन उपभो ा सिमितहरुल ेपानी शोधन नगरी 
सोझै िवतरणमा पठाएका द ृ ा  बाट लगानी थर् हनु गएको ितत हु छ।     

• िबभाग अ गर्तका िनकायहरुको बािषर्क कायर्कर्म तथा गित ितवदेन तयार गनर् सहजीकरण 
गन स वयेर “PLAN & PROGRESS @ DWSS” नामक स वयेर िनमार्ण गिरएको, यसको योग 
बाट बािषर्क कायर्कर्म तयारी, सशोधन देिख ं आविधक गित ितवदेनहरु राि य योजना आयोगको 
िनधार्िरत ढाचामां  तयार गनर् सघाउ प ु ाका साथ ै वार ार सामना गन ुर्पिररहकेा ितवदेनको 
एकरुपताका सम या तः समा त हनु ेअपके्षा गिरएको छ।     

• यस शाखालाई माओवादी िशिवरहरुमा िविभ  िडिभजन तथा सविडिभजन कायार्लयहरु माफर् त 
सचालन हनु ेखानपेानी सिुवधा िनमार्ण सवि  शा ी ं ं कोष अ गर्तका कायर्कर्मको फोकल पशर्न 
तोिकएको हदुा सो कायर्कर्म समतेको सम वय गं न गिरएको,   

• दइु क्षे हरुमा गित सिमक्षा गो ी आयोजना गन लक्ष्य रहकेोमा सो कायर्कर्म बजटेमा ते ो 
ाथिमकता कर्ममा भएकोल ेबजटे रो ा आिद ज ा कारण एक क्षे  िवराटनगरमा मा  सिमक्षा 
सचालन गनर् सभव हनु सकेको छ।   ं  
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• समयमा गित िववरण पठाउन ेतफर्  सवि त िनकायहरु ाद ैउदािसन देिख छन।् आविधक ं
गित िववरण ा त गनर् वार ार ताकेता गन ुर् पिररहकेो ि ित छ। बािषर्क ितवदेन िवभागमा 
उपल ध गराउन ेिज वेारी मातहत िनकायहरुको भएतापिन कितपय िनकायहरुबाट यस ित पिन 
वा ा भएको देिखदनै।  

• गत आ.ब. देिख बािषर्क कायर्कर्म बनाउदा ठूलो स ामा िनिज शौचालय िनमार्ण गन ं ं लक्ष्य 
रािखन ेगरेको तर बािषर्क गित ितवदेन हदेार् ाद ै नू स ामा शौचालय वनकेो देिख छ। ं
िनिज शौचालयकोलािग आिशक अनदुानको व ा भएकोमा सप  नगिरयको ो कायर्कर्ममा ं ं
सो अनदुान खचर् गिरयो या गिरएन भ  े स मा चिलत गित ितवदेनको फारमको 
ढाचाबाट ज्ञात नहनु ेअव ा छ।   ं  

2.4. बहृत ममर्त तथा सवेा पनु ार् पना  आयोजनाहरु (४८–३/४–७०७)  

यस आयोजनावाट ह ा रण गनर् वाकँी र दवैी कोप, बाढीबाट क्षितगर्  वा अ  
कारणवाट क्षितगर्  भ ैसवेा अवरु  भएका आयोजनाहरु उपभो ा सिमितकै अगर्गािम  तथा सिकर्य 
सहभािगतामा ममर्त सधुार गरी सवेा पनु ार् पना गरी स ि त उपभो ा सिमितलाई न ैह ा रण र 
पनू ार् पन गन कायर्हरु सालवसाली रुपमा गिरद ैआएकोछ।    ं  

2.5. डीप टयबुवले तथा िमटिरङ आयोजना (४८–३/४–७०८)  

यस आयोजनावाट डीप टयबुवले, प प तथा इलके् ो–मकेािनकल उपकरण योग गरी खानपेानी 
सवेा उपल ध गराइएका आयोजनाहरुमा सवेा अवरु  हनु निदन नया ँडीप टयबुवले िनमार्ण गन तथा 
परुाना तथा िवगर्ीएका प प तथा इलके् ो–मकेािनकल उपकरण ित थापन गरी सवेा सचुारु गन कायर् 
गिरद ै आएको छ। िविभ  आयोजनामा िव तु अवरु  हदुा चलाउनको लागी जनेरेेटरं ं , 
ानलेबोडर्,पानीिमटर र अ  स ि त उपकरणहरु खरीद गरी िदइन ेकायर् पिन यस शाखाबाट हदु ैं

आएको छ।     

2.6. जनसाधन िवकास आयोजना (४८–३/४–७०९)   

खानपेानी तथा सरसफाइ सिुवधाको िवकास तथा िव ारमा सहयोगी भिूमका िनवार्ह गन 
ािविधक तथा अ  कमर्चारीहरुको सीप एव दक्षताको िवकास र आयोजना व ापन तथा िनयिमत ं
ममर्त सभारमा सल  ं ं उपभो ा तथा िविभ  तहका कामदारहरुको ज्ञान र सीप अिभबिृ  गन िविवध 
तािलम कायर्कर्महरु स चालन गिरद ैआएको छ।   ं  

2.7. खानपेानी गणु र सधुार आयोजना (४८–३/४–७१०)  

खानपेानी गणु र सधुार तथा अनगुमन आयोजनाबाट स पादन हनु ेकायर्हरुको िववरण िन  
वमोिजम रहकेो छ।   

१) पानी शोधन णालीको सवक्षण तथा िडजाईन तयार गन    
२) खानपेानीको गणु र सधुार स ि  कायर्कर्म सचालन गन    ं  
३) खानपेानी गणु र िनरीक्षण, पिरक्षणकायर् गन    
४) आसिनक दषूण िनराकरण कायर्कर्म सचालन गन   ं  
५) खानपेानी राि य गणु र मापद ड (National Water Quality Standard) तथा िनदिशका तयार गनर् 

सहयोग गन।     

2.8. वषार्तको पानी सकलन ं (४८–३,४–७१७)   

खानपेानी तथा सरसफाईको आधारभतू सवेा नपगुकेो खासगरी गर्ामीण रका िवप , 
िसमा कृत एव सिुवधा बाट बिचत समहुलाई लाभाि वत गराउन तथा शहरी क्षें ं को हकमा 
खानपेानीको आपतु मा रहकेो अभावलाई नू गनर्, भिूमगत जल पनुःभरण (Recharge) गनर् आिदको 
लागी सहयोगी िवक को रुपमा वषार्तको पानी सकलनं , भ डारण र योग गरी वातावरण सरक्षणका ं
साथ ैजनताको ा  सधुार ाउन ेर सामािजक र आिथर्क िवकासमा थप वल परु् याउन ेलक्ष्यमा 
यस आ.व. मा ८ वटा आयोजना स प  भई ज ा २२४४ जनस ा लाभाि वत भएकाछन।् ं
िवभागल ेयो उपिशषर्क अ गर्त वषार्तको पानी सकलन ं गरी क्षरुपमा खानपेानीको आपिूतर्मा  गन 
वा भिूमगत जल पनुःभरण (Recharge) को क्षे मा समते काम गन भ  ेस मा नीितगत अ ौलता 
हटाउन जरुरी देिख छ।    

2.9. ढल िनमार्ण आयोजना (४८–३/४–७२०)   



 

 62 

ढल िनमार्ण आयोजनाबाट स पादन हनु ेकायर्हरुको िववरण िन  वमोिजम रहकेो छ।   

१) ढल िनमार्ण स ि  के ीय नीित तथा कायर्कर्मको म यौदा तयारी   
२) दीघर्कािलन कायर्योजना तयारी   
३) अ यन, अनसु ान तथा सचूना व ापन   
४) वािषर्क कायर्कर्म तयारी, ढल गरुु योजना तयारी   
५) ढल आयोजना सभक्षण तथा अनमुािनत लागत तयारी   
६) नमनूा ढल आयोजना िनमार्ण   
७) सपुिरवके्षण, अनगुमन र िनिरक्षण   
८) फोहर पानी शोधन स ि  नया योजना सचालन।  ं ं  

यस आ.ब.मा काठमा डौको गोलढगुा तथा परुानो गहुे री ढल िनमार्ण आयोजनां , लिलतपरुको 
चापागाउ ढल अनसु ान ज ा कायर्कर्म रहकेामा उ े  गित हािसल हनु नसकेको देिख छ। 
िवगत देिखको उपलि ध हदेार् यस तफर्  िवभागल े िनि त कायर्िदशा अपनाउन नसकेको तथा अ ोल 
गर्  अव ामा रहकेो महशसु हु छ।     

3. के ीय रका वदेैिशक सहयोग अ गर्तका आयोजनाहरु   

3.1. साना शहरी खानपेानी तथा सरसफाइ आयोजना (४८–३/४–७१६, ४८–३/४–७२६, ४८–३/४–७२७)   

3.1.1. साना शहरी खानपेानी तथा सरसफाइ आयोजना (४८–३/४–७१६)   

आयोजना क्षे का ५ लाख १० हजार जनतालाई उ रीय खानपेानी सवेा उपल ध गराउन ेर 
सरसफाइ सिुवधा अिभब ृ दी गन उदे य रहकेो यस आयोजना एिशयाली िवकास वकको ऋण 
सहयोगमा आ.व. २०५७।५८ वाट शरुु भएको र शरुुमा आ.व. २०६३।६४ मा स प  गन लक्ष 
रािखएको भएतापिन मू तया सव  पक्षहरु ं (Stakeholders) सवसैग सहमतीमा प ु  लां मो समय 
ला  े गरेका कारणवाट कायार् वयनमा िढलाइ भएकाल ेआ.व. २०६५/६६ मा स प  भइ खानपेानी 
सचालन भइरहकेा छन।् यस आयोजनाबाट हालस  ं ५,१०,१३३ जनस ा लाभाि वत भएका छन।् ं
िनजी धारा ४८९३२ जडान भएका छन।् साथ ै१७९४० वटा िनजी चप  र १७ िक मी ढल िनमार्ण 
भएको छ। यस आ.व.मा उपभो ा सविलकरण कायर्कर्मका लािग केिह वजटे िविनयोजन भ ैकायर्कर्म 
सचालन भएको िथयो।   ं  

3.1.2. दो ो साना शहरी खानपेानी तथा सरसफाइ आयोजना (४८–३/४–७२६, ४८–३/४–७२७)  

दो ो चरणको साना शहरी खानपेानी तथा सरसफाइ आयोजना सचालन गनर् एिशयाली ं
िवकास वक सग ऋण ं सहयोगमा सझौता स प  भसैकेको छ। यस आं .व.मा Project Office 
Establishment and Refurbishment, परामशर्दा ी िनयिू  आिद कायर्कर्म रहकेोमा सो सप  भएको छ।   ं  

3.2. सामदुाियक खानपेानी तथा सरसफाइ आयोजना (४८–३/४–७२२)   

सदुरू तथा म  े पि मा चलका १९ र पि मा चलका २  िज ाका १२०० समदुायका ८ 
लाख ५० हजार जनतालाई आधारभतू खानपेानी तथा नुतम सरसफाइको सिुवधा उपल ध गराउन े
लक्ष राखी एिशयाली िवकास वकको ऋण सहयोगमा आ.व. २०६१।६२ वाट शरुु भएको यो आयोजना 
आ.व. २०६६।६७ मा स प  गन लक्ष रािखएको िथयो तर यस आ.व.मा केिह िज ाहरुमा अझै 
काम सप  हनु वािक रहकेोल ेआगािम आं ं .व.मा पिन कायर्कर्म िनर र रहन ेदेिख छ।      

4. यस आ.ब. २०६६/६७ को वािषर्क कायर्कर्मका मू  मू  िववरणहरु (Items) 
िवभाग अ गर्त सचालन हनु े िविभ  आयोजनां /कायर्कर्महरुका मू  मू  कृयाकलापहरु 

िन ानसुार छन ्।    

• उपभो ाहरुको क्षमता अिभविृ  गनर् िविभ  तािलम तथा जनचतेनामलूक अिभयान सचालनं ,    
• िनमार्ण सामागर्ी (पाइप, िफिटगस, औजार लगायतका) उपल ी,    
• भौितक सरचना िनमार्ण ं (इ टके, पाइपलाइन जडान, पानीपोखरी, ओभरहडे टक, धारा, पानी 

शोधनशालाहरु आिद)।   

5. आयोजना कायार् वयनमा देिखएका मू  सम या र सबाट िसिजर्त असरहरु  
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कर्.स.ं आयोजना/कायर्कर्म सम याहरु सम याबाट िसिजर्त 
असरहरु 

समाधानका 
लािग हालस  
अवल न 
गिरएका 
यासहरु 

समाधानको  
लािग अव 
गन ुर् पन 
यास 

समाधानको 
यास गन 
िज वेार 
िनकाय 

१ खानपेानी 
आयोजनाहरु 

तीन बष य अ िरम योजनाल े
६०% जनतालाई सरसफाइ 
सिुवधा उपल ध गराउन ेलक्ष्य 
राखकेोमा सो सिुवधा ४०.३% 
मा  पयुार्उन सिकएको छ। 
लक्ष हािसल गनर् अिहलकेो ोत 
िविनयोजन पयार् त नभएकोल े
आव यक मा ामा ोत सिुनि त 
गिरनपुन देिख छ। 

आव यक वजटे 
सिुनि चत नहुदँा 
िनधार्िरत लक्ष्य परुा 
गनर् सभव ं
नभएको। 

थप रकम 
आव यकता 
स बि  
जानकारी 
गराइएको।  

थप रकम 
िबिनयोजन 
हनु ुपन। 

भौितक 
योजना तथा 
िनमार्ण 
म ालय र 
अथर् म ालय 

२ खानपेानी गणु र 
सधुार तथा 
अनगुमन आयोजना 

राि य खानपेानी गणु र 
मापद ड २०६३ मा उ िेखत 
ावधान अनसुारको उपल धी 
हािसल गनर् गणु र सधुार 
कायर्कर्ममा ित ता ाउनपुन र 
यसकोलािग आव यक ोत 
सिुनि त गिरनपुन। 

वजटे सिुनि चत 
नहुदँा िनधार्िरत 
उपल धी हािसल 
गनर्  बाधा प ु  े
गरेको। 

थप रकम 
आव यकता 
स बि  
जानकारी 
गराइएको। 

थप रकम 
िबिनयोजन 
हनु ुपन।  

भौितक 
योजना तथा 
िनमार्ण 
म ालय र 
अथर् म ालय 

३ बहृत ममर्त तथा 
सवेा पनु ार् पना 
आयोजनाहरु 

िवगतमा स प  आयोजनाहरुवाट 
अपिेक्षत सवेा सिुनि त गनर् 
िनयिमत, आविधक तथा 
दीघर्कालीन ममर्त सभार तथा ं
सधुारका कायर्कर्म योजनाव रुपमा 
कायार् वयन गिरनपुन। 

स प  
आयोजनाहरुवाट 
अपिेक्षत सवेा िदन 
सिकन।े 

थप रकम 
आव यकता 
स बि  
जानकारी 
गिरएको। 

योजनाबद 
रुपमा रकम 
िबिनयोजन 
हनु ुपन। 

भौितक 
योजना तथा 
िनमार्ण 
म ालय र 
अथर् म ालय 

४ ढल िनमार्ण 
आयोजना 

शहरी तथा नगरो मखु क्षे मा 
सरसफाइ व र्नकोलािग शोधन 
सिहतको ढल णाली िवकास 
गन कायर्कर्म ाथिमकताका साथ 
सचालन गिरनपुन।ं  

वातावरिणय दषुण 
ब न े

थप रकम 
आव यकता 
स बि  
जानकारी 
गिरएको। 

थप रकम 
िबिनयोजन 
हनु ुपन।  

भौितक 
योजना तथा 
िनमार्ण 
म ालय र 
अथर् म ालय 

6. उ खेिनय उपलि धहरु :     

6.1. यस आ.व.मा थप लाभाि वत जनस ा   ं  

आयोजना/िनकाय  स प  आयोजना 
स ा ं  

थप लाभािव   
जनस ा ं  

कैिफयत    

खानपेानी आयोजनाहरु  
(ब.उ.िश.४८―३,४―८०४)  

५८ १,९४,४१२ आधारभतू रको 
खानपेानी सिुवधा   

सामदुाियक खानपेानी आयोजना  
(ब.उ.िश.४८―३,४―७२२)  

२२९ १,९०,४१२ आधारभतू रको 
खानपेानी सिुवधा   

बषार्तको पानी सकलन आयोजना  ं
(ब.उ.िश.४८―३,४―७१७)  

8 2,244 आधारभतू रको 
खानपेानी सिुवधा   

गर्ािमण खानपेानी आयोजनाहरु (Helvetas) 
(ब.उ.िश.४८―३,४―८०२)  

26 11,590 आधारभतू रको 
खानपेानी सिुवधा   

ज ा 322 3,99,140     

खानपेानी गणु र सधुार आयोजना  
(ब.उ.िश.४८―३,४―७१०)  

4 32,894 शोिधत खानपेानी 
सिुवधा   

शौचालय िनमार्ण स प   28125  नीिज तथा स ागत  ं
खलुा िदसा म ु  क्षे  घोषणा  47   

6.2. सरोकारवालाहरुको सहिजकरणमा हालस  खलुा िदसा म ु  घोषणा भईसकेका गा.िब.स.हरु          
 
िस. 
न ं 

िज ा  गा.िब.स.  घोिषत िमित  ज ा 
घरधरुी 

िस.न ं िज ा  गा.िब.स.  घोिषत िमित  ज ा 
घरधरुी 

1  बाग्ल ु   अजवा  2062.05.14 350 40 िचतवन  पावर्तीपरु  2066.08.08  1358 
2  नवलपरासी  गतीनगर  2064.01.28 2468 41 िचतवन  गीतानगर  2066.08.12  3084 
3  का ी  घाचोक  2064.02.30 580 42 कािलकोट लाल ु 2066.08.13  1051 
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िस. 
न ं 

िज ा  गा.िब.स.  घोिषत िमित  ज ा 
घरधरुी 

िस.नं िज ा  गा.िब.स.  घोिषत िमित  ज ा 
घरधरुी 

4  िचतवन  फूलवारी  2064.05.14 760 43 अछाम  बाटुला सने  2066.08.20  698 
5  तनहु ँ ब दीपरु  2064.09.27 2327 44 गोरखा  आरुचनौट े 2066.08.30  882 
6  अछाम  ऋिषदह  2065.01.16  864 45 िचतवन  गद   2066.09.09  2195 
7  अछाम  घुघँरकोट  2065.01.21  713 46 िचतवन  क ाणपरु  2066.09.12  1584 
8  का ी  देउराली  2065.02.23  580 47 िचतवन  बगौडा  2066.09.13  2266 
9  अछाम  न देगडा  2065.02.25 657 48 िचतवन  िद नगर  2066.09.14  1785 
10  का ी  काहु ँ 2065.09.05 517 49 तनहु ँ भानमुित  2066.09.19  1095 
11  का ी  प ु दीभ ु दी  2065.09.16 1820 50 िचतवन  िप ल े 2066.09.27  2960 
12  सनुसरी  पाचँक ा  2065.09.26 3334 51 सखुत  दहचौर  2066.10.22  690 
13  अछाम  हाि कोट  2065.10.08 433 52 लमज ु   बाग्लङुपानी  2066.12.13  695 
14  िचतवन  अयो ापरुी  2065.10.23  2442 53 िचतवन  जगतपरु  2067.01.04  2288 
15  तनहु ँ कोटा  2065.10.29 711 54 तनहु ँ था के  2067.02.06  798 
16  गोरखा  िफनाम  2065.11.07  711 55 का ी  भलाम  2067.02.10  596 
17  दा   ढीकपरु  2065.11.13  2183 56 का ी  िरवान  2067.02.10  400 
18  अछाम  िब दाबािसनी  2065.12.08 407 57 ठूान  रजवुारा  2067.02.18  631 
19  अछाम  देिब ान  2065.12.10  436 58 ाग्दी  भिक ली  2067.02.21  720 
20  अछाम  ख तड  2065.12.15  351 59 का ी  कािलका  2067.02.22  1150 
21  िचतवन  कठार  2065.12.16  1902 60 लमज ु   परेवाडाडँा  2067.02.22  697 
22  अछाम  कु ोट  2065.12.18  730 61 डडे धरुा  म मा डौ  2067.02.22  772 
23  अछाम  सोडाषा  2065.12.19  737 62 डडे धरुा  समजैी  2067.02.23  527 
24  का ी  चापाकोट  2065.12.25  645 63 का ी  िढकुरपोखरी  2067.02.26  1802 
25  अछाम  बाबला  2065.12.29  607 64 पवर्त   रानीपानी  2067.02.26  518 
26  अछाम  ठँ◌ाटी  2065.12.30  480 65 िचतवन  पदमपरु  2067.02.28  2653 
27  िचतवन  मघेौली  2066.01.07 2861 66 का ी  नामाज ुर्न  2067.02.28  315 
28  का ी  लाहाचोक  2066.02.22  738 67 का ी  सराङकोट  2067.02.28  1738 
29  लमज ु   भोटओेडार  2066.02.22  1377 68 ाग्दी  द ाम  2067.02.4  272 
30  का ी  भदौरेतामागी  2066.02.24 806 69 किपलव  ु गगुौली  2067.03.07  1241 
31  का ी  स ान  2066.02.26  720 70 का  े परुानो गाउँ  2067.03.09  510 
32  िचतवन  किबलास  2066.02.27  1058 71 िचतवन  ग ु जनगर  2067.03.11  2955 
33  िचतवन  िशवनगर  2066.02.28 1693 72 लमज ु   गाउँशहर  2067.03.12   
34  लमज ु   धिमिलकुवा  2066.02.28 1090 73 िचतवन  शारदानगर  2067.03.13  2466 
35  सनुसरी  भलवुा  2066.04.22 975 74 पवर्त  िलिमथाना  2067.03.14  384 
36  कािलकोट   कुमाल गाउँ   2066.04.22 568 75 दलैखे  लाकुँरी  2067.03.19  698 
37  बाजरुा  तोली  2066.05.27 760 76 िचतवन  दारेचोक  2067.03.31  1665 
38  दाच ुर्ला  धारी  2066.06.03  724 77 का ी  िकर् ीना चेौर  2067.03.31  1200 
39  का  े ठूलो पसल  2066.08.05 590 78 ाग्दी  दाना  2067.03.31  458 

ोतः राि य सरसफाइ कायर्स ालन सिमित 

7. िवभागसग स बि त ं आ.व. ०६६/६७ को बजटे ब को करणको गित र सम या     
कर्. 
स.ं 

बजटे 
ब को 
करण  

बजटे ब को 
बदूाहरु ं  

िनितगत 
उपल ी  

सम या  सम या 
समाधानका 
उपाय /सझुाव 

सम याबाट 
िसिजर्त 
असरहरु  

समाधानका 
लािग 
ला  े
समयाविध  

१  २३५ क  खानपेानी 
िडिभजन/सब–िडिभजन 
कायार्लय अ गर्त 
सचािलत ं ५४२ वटा 
कर्मागत आयोजनाहरु 
म  े८५ वटा 
स प  हनुकुा साथ ै
बाकी ं ४५७ वटा 

५८ वटा 
आयोजनाहरु 
स प  भइ 
१,९४,४१२ 
जना 
लाभाि वत  

अ ािशत 
मू  विृ , 
व द 
हडताल 
आिद  

मू  
समायोजन 
क टी जे ीको 
सोच रहतेापिन 
वहारमा 

आउन 
नसकेको  

सप  गन ं
लक्ष्य 
रािखएका 
आयोजनाहरु 
सप  हनु ं
नसकेका  
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आयोजनाहरुको 
िनमार्ण कायर्मा 
ती ता ाईनछे।  

२  २३५ ख  २१ िज ामा स प  
हनु बाकी ं ५७८ 
सामदुाियक खानपेानी 
तथा सरसफाई 
आयोजनाम  े४४५ 
आयोजनाहरु स प  
गरी ३७७ हजार 
जनतालाई आधारभतू 
खानपेानी सवेा 
उपल  गराइन े
छ।  

२२९ वटा 
उप 
आयोजनाहरु 
स प  भई 
१,९०,८९४ 
जनस ा  ं
लाभाि वत  

सरोकारवाला 
िनकायहरु 
धरेै 
भएकाल े
सम वयमा 
काम गदार् 
िढलाइ हनु े
गरेको  

  आयोजनाहरु 
सप  हनु ं
िवल   

   

३  २३६  खानपेानीको गणु र 
सधुार गनर् इलाम, 
झापा, ओखलढुगंा, 
िस पुा चोक, लमजगंु, 
नवलपरासी, 
लगायतका िज ाका  
१५ वटा पानी 
शोधन 
णालीहरुम  े६ 
वटा आयोजनाहरुको 
िनमार्ण स प  गिरन े
छ।  

थालखकर् , 
बशेीशहर, 
आवँखुरेैनी 
रगलेी  ं
गणु र 
सधुार 
आयोजनाहरु 
४ वटा 
स प भई  
३२८९४ जना 
जना 
लाभाि वत। 

अपयार् त 
बजटे 
उपल धता, 
ब द 
हडताल  

  उपलि ध 
दर िधमा 
गितमा  

   

४  २३७  खानपेानीको ोत 
उपल  हनु नस  े
िज ा र क्षे हरुमा 
वषार्तको पानी 
सकलन गन ं २० 
वटा  आयोजनाहरु 
सचालन गिरन ेछ। ं

८ वटा 
आयोजनाहरु 
स प   भ ै
२२४४ जना 
लाभाि वत। 

उपभो ा 
आकषर्णमा 
किम  

  या त 
सवेाबाट 
विचत ं
रिहरहन ेया 
त महगा 
िवक  
तफर्  
यासरत 
रहन े 

   

५  २३८  स पणूर् नपेाली 
जनतालाई आधारभतू 
सरसफाई सिुवधा 
उपल  गराइस  े
राि य लक्ष्य परूा 
गनर् सरकार दढृ 
सकि त छ। यो ं
लक्ष्य ाि तका लािग 
रा ल ेएक घर एक 
चप  नीित अ गर्त 
समदूायलाई खु ा 
मलमू  म ु  क्षे  
बनाउनँ  ािनय 
सरकार तथा 
समदूायलाई 
अिभ िेरत गनछ।   

स ागत ं
शौचालय 
िनमार्ण ६२१ 
वटा,  
घरायसी 
शौचालय 
िनमार्ण    
२७५०४ 
वटा, खु ा 
मलमू  म ु  
क्षे  घोषणा  
४७ गा िव 
स   
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8. िवभाग/िनकाय अ गर्त आ.व. ०६६/६७  मा बदेैिशक सहयोगमा सचािलत म ूं  कायर्कर्महरु/ 
आयोजनाहरु :     

कर्.स.ं दात ृस ाको ं
नाम  

आयोजनाको 
नाम  

 आयोजनाका 
म ु  
सरचनाहरुको ं
िववरण  

आयोजना 
शरुु 
िमित  

आयोजना 
स प  
िमित  

आयोजना को 
लागत  

आयोजनाको 
ान   

१  नपेाल 
सरकार/एिडवी  

सामदुाियक 
खानपेानी 
तथा 
सरसफाइ 
आयोजना  

खानपेानी 
तथा 
सरसफाइ 
णाली  

आ.व. 
०६१/६२ 

आ.व. 
०६७/६८ 

३५७०० हजार 
अमिेरकी डलर 

किपलव ,ु  
ठुान, डडेलधरुा, 

बतैडी 
बझा ,डोटी,रुकुम, 
रो ा,जाजरकोट, 
अछाम, 
बाजरुा,हु ला, 
दलैखे, दाच ुर्ला, 
डो ा, स ान 
दा , ग ु ी, मगु ु, 
कालीकोट, ज ु ला  

२  नपेाल 
सरकार/एिडवी  

थम साना 
शहरी 
खानपेानी 
तथा 
सरसफाइ 
आयोजना   

खानपेानी 
तथा 
सरसफाइ 
णाली  

आ.व. 
०५७/५८ 

आ.व. 
०६५/६६ 

५३८६९ हजार 
अमिेरकी डलर 

२९ वटा नगर 
आयोजनाहरु   

२  नपेाल 
सरकार/एिडवी  

दो ोसाना 
शहरी 
खानपेानी 
तथा 
सरसफाइ 
आयोजना   

खानपेानी 
तथा 
सरसफाइ 
णाली  

आ.व. 
०६४/६५ 

आ.व. 
०७३/७४ 

७१७०० हजार 
अमिेरकी डलर 

२० वटा नगर 
आयोजनाहरु   

३  नपेाल 
सरकार/हे टेास 

गर्ािमण 
खानपेानी  
आयोजना  

खानपेानी 
तथा 
सरसफाइ 
णाली  

आ.व. 
०५७/५८ 

आ.व. 
०६६/६७ 

१७०८८४हजार 
अमिेरकी डलर 

डोटी,जाजरकोट, 
अछाम, दलैखे , 
कैलाली   

9. िवभाग अ गर्तका आयोजना तथा कायर्कर्मको िववरण :                   
आ.व. २०६६।०६७ को 
गित ितशत 

कर्.स.ं व.उ.िश.न.ं थिमकता 
कर्म 

कायर्कर्म/आयोजनाको 
नाम  

वािषर्क 
बजटे 

भौितक िवि य  

कैिफयत 

1 48-4-804 P1 खानपेानी आयोजनाहरु 1525623 1471544 95.3 96.46 
2 48-4-802 P1 गर्ािमण खानपेानी 

आयोजना 
26060 20721 99.00 79.51 

3 48-4-727 P1 दो ो साना शहिर 
खानपेानी आयोजना 

135500 61055 2.36 45.06 

4 48-4-726 P1 दो ो साना शहिर 
खानपेानी आयोजना, 
SEIU तफर्  

38000 2383.8 25.05 6.27 

5 48-4-722 P1 सामदुाियक खानपेानी 
तथा सरसफाई 
आयोजना 

1127729 907377 86.50 80.46 

6 48-4-720  ढल िवकास आयोजना 3460 3304 59.20 95.49 
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आ.व. २०६६।०६७ को 
गित ितशत 

कर्.स.ं व.उ.िश.न.ं थिमकता 
कर्म 

कायर्कर्म/आयोजनाको 
नाम  

वािषर्क 
बजटे 

भौितक िवि य  

कैिफयत 

7 48-4-717 P1 वषार्तपेानी सकलन ं
आयोजना 

21580 18963 97.67 87.87 

8 48-4-716 P1 साना शहिर खानपेानी 
आयोजना 

21310 5394 9.91 25.31 

9 48-4-710 P1 खानपेानी गणु र 
सधुार आयोजना 

120130 80790 88.90 67.25 

10 48-4-709  जनसाधन िवकास 
आयोजना 

400 400 100.00 100.00 

11 48-4-708  िडप टयवूले आयोजना 
(ममर्त सधुार) 

6744 6288 100.00 93.24 

12 48-4-707  वहृत खानपेानी ममर्त 
सधुार 

35000 34438 99.00 98.39 

13 48-4-706 P3 राि य सचुना 
व ापन तथा 

अनगुमन आयोजना 

1000 785 95.00 78.50 

14 48-4-705 P1 वातावरिणय सरसफाई 
आयोजना 

60600 54425 89.80 89.81 

15 48-4-682 P1 वािढज  क्षिेत 
पनुिनमार्ण आयोजना 

20890 18642 89.00 89.24 

16 95-4-972  खानपेानी गणु र 
सधुार िवशषे राहत 
कायर्कर्म 

60000 37956 87.00 63.26 

कुल ज ा 3204026 2724465.8   

9.1. आ.व. ०६६/६७ को आयोजनागत बािषर्क गित िववरण :     

व.उ.िश.न ं आयोजनाको नाम  एकाई आयोजनाका मू  म ू  
सरचनाहरु ं  

आ.ब.२०६६/६७ 
मा को भौितक  
गित      

आ.ब. २०६६/६७
स को भौितक  
गित   

(४८–३/४–
७१६)  

साना शहरी खानपेानी 
तथा सरसफाई 
आयोजना  

   इ टके िनमार्ण, पानीपोखरी िनमार्ण, 
धारा िनमार्ण, पाइपलाइन जडान, 
ओभरहडे टक िनमार्ण  

9.91     

(४८–३/४–
७२२)  

सामदुाियक खानपेानी 
तथा सरसफाइ 
आयोजना  

   इ टके िनमार्ण, पानीपोखरी िनमार्ण, 
धारा िनमार्ण, पाइपलाइन जडान, 
ओभरहडे टक िनमार्ण  

86.50   

(४८–३/४–
७०५)  

वातावरणीय सरसफाई 
आयोजना  

   सरसफाइ स ी आधारभतू  
ज्ञान, चतेना र सधुार तथा 
सिुवधाको िवकास   

89.80 सालवसाली   

(४८–३/४–
७०६)  

राि य सचूना 
व ापन तथा 

अनगुमन आयोजना   

   त ाङक सकलन तथा शोधन ं  95.00 सालवसाली   

(४८–३/४–
७१०)  

खानपेानी गणु र 
सधुार आयोजना   

   पानी शोधनशाला िनमार्ण   88.90 सालवसाली   

(४८–३/४–
७०८)  

डीप टयवूवले तथा 
िमटिर  आयोजना  

   डीप टयबुवले, प प तथा 
इलके् ो–मकेािनकल उपकरण 
ममर्त तथा जडान   

100.00 सालवसाली   

(४८–३/४–
७०९)  

जनसाधन िवकास 
आयोजना  

   सीप एव दक्षताको िवकास  ं  100.00 सालवसाली   
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व.उ.िश.न ं आयोजनाको नाम  एकाई आयोजनाका मू  मू  
सरचनाहरु ं  

आ.ब.२०६६/६७ 
मा को भौितक  
गित      

आ.ब. २०६६/६७
स को भौितक  
गित   

(४८–३/४–
७२०)  

ढल िनमार्ण आयोजना      ढल आयोजना िनमार्ण  59.20 सालवसाली   

(४८–३/४–
७०७)  

बहृत ममर्त सधुार 
आयोजना   

   ममर्त र पनू ार् पन   99.00 सालवसाली   

(४८–३/४–
७१७)  

बषार्तको पानी सकलन ं
आयोजना  

   पानीपोखरी ,धारा   97.67 सालवसाली   

(४८–३/४–
८०४)  

खानपेानी आयोजनाहरु     इ टके िनमार्ण, पानीपोखरी िनमार्ण, 
धारा िनमार्ण, पाइपलाइन जडान, 
ओभरहडे टक िनमार्ण  

95.30 सालवसाली  
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10. आ.व. ०६६/६७ मा सचािलत खानपेानी आयोजनाहरुको िज ागत गित िववरण   ं  
ते ो चौमािसक बािषर्क 

कर्. 
स.ं िज ा बजटे 

भािरत 
लक्ष्य 
(%) 

भािरत 
गती 
(%) 

गती 
(%) खचर् 

िव ीय 
गित (%) बजटे 

भािरत 
लक्ष्य 
(%) 

भािरत 
गती 
(%) 

गती 
(%) खचर् 

िव ीय 
गित (%) 

पवूार् ल 129644       129593   325640 23.89 22.31 98.64 308873 95.20 
1 ता लजेङु  3673 9.81 9.59 88.50 3623 98.60 11700 19.32 18.93 98.50 11698 99.98 
2 पाचँथर  4105 7.81 7.75 88.60 4093   15100 16.45 16.43 98.80 15051 99.68 
3 इलाम  4468 10.63 10.62 69.90 3343 74.80 17500 8.75 8.70 99.60 17500 100.00 
4 झापा  0     0.00 659   38714 11.14 10.66 97.90 38065 98.30 
5 मोरङ  15429 5.72 5.70 78.60 15429 100.00 40792 14.78 14.75 99.90 40685 99.74 
6 सनुसरी  10073 5.98 5.37 58.40 7740 76.80 25800 12.98 12.86 99.60 25740 99.77 
7 धनकुटा  9163 34.39 0.00 0.00 9163 100.00 17300 53.18 43.36 97.00 17291 99.95 
8 ते थमु  2885 5.92 0.35 22.20 2344 81.20 15484 20.24 16.23 86.60 15480 99.97 
9 सखँवुासभा  5485 36.26 36.26 100.00 6085 110.90 12000 61.16 61.31 101.90 12000 100.00 
10 भोजपरु  9697 24.64 24.65 100.00 9667 99.70 18500 41.03 41.03 100.00 18499 100.00 
11 सोलखु ु  ु 10344 34.63 34.63 100.00 10344 100.00 12700 86.62 86.62 100.00 12700 100.00 
12 ओखलढु ा  11199 18.81 35.95 123.60 11130 99.40 17800 18.30 18.20 98.50 17619 99.00 
13 खोटाङ  7921 7.81 0.00 0.00 13525 170.70 19500 15.29 14.67 129.31 14820 76.00 
14 उदयपरु  13810 20.62 0.00 0.00 13810 100.00 18650 23.62 23.29 97.42 18104 97.10 
15 स तरी  12072 10.73 0.00 0.00 9659 80.00 23500 19.00 13.12 79.14 15739 67.00 
16 िसराहा  9320 11.30 9.01 96.00 8979 96.30 20600 21.30 16.90 94.10 17882 86.81 

म मा ल 178002       196753   495410 22.29 21.44 97.90 481473 97.40 
1 धनषुा  7346 10.09 15.29 154.60 7236 98.50 18100 23.19 19.51 91.80 16549 91.43 
2 महो री  9555 14.54 13.88 80.20 9555   17900 16.33 15.62 88.60 17111 95.59 
3 सलार्ही  8546 9.97 9.82 97.10 12722 148.90 20387 24.75 24.64 98.40 20276 99.46 
4 िस लुी  10644 20.66 20.66 87.50 10442 98.10 21250 33.68 33.29 93.80 20958 98.63 
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ते ो चौमािसक बािषर्क 

कर्. 
स.ं िज ा बजटे 

भािरत 
लक्ष्य 
(%) 

भािरत 
गती 
(%) 

गती 
(%) खचर् 

िव ीय 
गित (%) बजटे 

भािरत 
लक्ष्य 
(%) 

भािरत 
गती 
(%) 

गती 
(%) खचर् 

िव ीय 
गित (%) 

5 रामछेाप  10912 26.37 26.37 90.50 20038 183.60 29986 30.75 30.17 99.30 29659 98.90 
6 दोलखा  11351 8.75 8.45 94.80 11433 100.70 25680 16.22 15.54 97.60 25680 100.00 
7 िस पुा चोक  10400 21.55 21.49 93.00 10236 98.40 30120 41.90 41.86 99.20 29458 97.80 
8 का पेला चोक  5839 8.69 8.05 84.70 5729 98.10 30100 14.06 13.55 94.30 30093 99.98 
9 लिलतपरु  13234 14.70 14.70 90.90 13234 100.00 24300 22.60 22.59 97.90 24120 99.26 
10 भ परु  4791 9.45 9.34 99.00 4781 99.80 25736 28.38 27.71 97.00 25726 99.96 
11 काठमाड  28020 48.45 37.31 283.30 23953 85.50 56549 36.07 32.06 120.80 53846 95.22 
12 नवुाकोट 12925 19.88 19.77 98.80 24038 186.00 32550 35.76 35.31 99.40 32015 98.00 
13 रसवुा  4955 23.01 23.01 100.00 4884 98.60 10740 39.49 39.49 100.00 10669 99.34 
14 धािदङ  13773 8.97 8.67 92.90 12820   27050 14.66 13.78 93.80 24655 91.10 
15 मकवानपरु  9113 9.24 9.35 85.30 9111 100.00 31375 18.56 19.05 101.70 31373 99.99 
16 रौतहट 10576 2.93 2.90 82.60 10519 99.50 24600 8.14 7.60 92.20 22899 93.10 
17 वारा  0     82.90 0 0.00 22087 10.43 9.34 93.30 21287 96.38 
18 पसार्  0     0.00 0 0.00 24400 32.18 29.61 79.30 22599 92.62 
19 िचतवन  6022 7.52 7.20 95.10 6022 100.00 22500 16.06 15.58 224.80 22500 100.00 

पि मा ल 110685       121319   360366 26.76 26.08 97.10 354253 203.90 
1 तनहु ँ 6999 10.72 10.37 90.00 6999 100.00 22100 24.73 24.38 97.40 21537 97.45 
2 याङजा  15260 24.51 24.16 90.30 18878.5 123.70 28860 36.32 35.52 106.10 28772.1 99.70 
3 का ी  6372 9.59 9.59 76.90 6433 101.00 26810 17.47 17.47 84.60 26734 99.72 
4 लमजङु  8191 9.21 9.10 71.00 8458 103.30 20715 24.24 23.89 97.00 20597 99.43 
5 गोरखा  13571 21.88 20.23 76.90 13571 100.00 34300 41.91 38.70 94.90 34172 99.63 
6 मनाङ  1243 73.20 73.20 100.00 1243 100.00 5350 98.17 98.17 100.00 5350 100.00 
7 म ु ाङ  1071 15.92 14.99 76.60 909 84.90 7258 22.86 21.11 98.00 6614 91.10 
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ते ो चौमािसक बािषर्क 

कर्. 
स.ं िज ा बजटे 

भािरत 
लक्ष्य 
(%) 

भािरत 
गती 
(%) 

गती 
(%) खचर् 

िव ीय 
गित (%) बजटे 

भािरत 
लक्ष्य 
(%) 

भािरत 
गती 
(%) 

गती 
(%) खचर् 

िव ीय 
गित (%) 

8 ाग्दी  4909 14.64 14.12 90.10 4324.86 88.10 11800 14.17 13.41 93.20 10978.3 93.04 
9 पवर्त  5666 10.44 10.10 83.50 5539 97.80 16150 22.11 21.67 98.00 16020 99.20 
10 वागलङु  5122 11.87 11.85 79.60 5016 97.90 31115 15.44 15.44 100.00 31003 99.64 
11 ग ु ी  8726 24.47 23.95 86.70 16855 193.20 27250 47.75 47.44 109.40 26686 97.93 
12 अघार्खाचँी  6039 12.27 12.27 64.70 6039 100.00 31150 29.36 28.09 82.40 28944 92.92 
13 पा ा  5889 6.98 6.98 84.20 5889 100.00 31900 20.81 20.45 99.30 31790 99.66 
14 नवलपरासी  5911 12.09 12.09 86.70 5824 98.50 20950 14.90 14.83 99.10 20530 98.00 
15 रुप देही  10777 6.27 6.02 92.00 10437 1505.00 27958 12.05 11.77 96.70 27928 1795.38 
16 किपलव  ु 4939 11.91 11.41 97.30 4904 99.30 16700 25.03 25.00 98.10 16597 99.38 
म पि मा ल 56397       23485   212948 20.08 18.66 91.94 199119 91.26 
1 दाङ  8117 17.30 17.30 65.00 0 0.00 26360 31.50 30.14 95.30 25230 95.71 
2 ठूान  4768 25.20 23.97 95.40 0 0.00 13650 29.01 28.72 98.50 13215 96.80 
3 रो ा  4364 6.16 6.16 91.70 4364 100.00 14850 13.11 13.11 100.00 14850 100.00 
4 रुकुम  4048 15.22 15.22 100.00 4048 100.00 13800 22.96 22.96 100.00 13800 100.00 
5 स ान  3748 6.42 15.31 202.20 0 0.00 14900 17.80 17.65 99.30 13940 93.56 
6 वाकें  0     79.4 0.00 0.00 19449 27.14 23.20 91.90 18568 95.47 
7 विदर्या  4056 4.61 4.61 99.80 0 0.00 15000 12.38 12.37 100.00 15537 103.60 
8 सखुत  4350 9.81 9.09 64.80 0 0.00 25750 15.54 14.58 93.60 25569.8 99.30 
9 जाजरकोट 5017 18.20 0.00 0.00 432 8.60 10324 20.41 20.41 100.00 8649 83.78 
10 दलैखे  4917 15.40 15.26 89.10 4671 95.00 12265 16.47 16.42 99.40 12247 99.85 
11 कािलकोट 4125 10.31 9.06 90.70 4002 97.00 10600 14.90 13.59 89.90 8655 81.65 
12 ज ु ला  2891 18.88 11.84 44.90 1575 54.50 7700 24.10 18.09 65.00 5940 77.14 
13 डो ा  3104 10.36 7.76 82.10 2287 73.70 8850 18.48 15.38 88.90 6882 77.76 
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ते ो चौमािसक बािषर्क 

कर्. 
स.ं िज ा बजटे 

भािरत 
लक्ष्य 
(%) 

भािरत 
गती 
(%) 

गती 
(%) खचर् 

िव ीय 
गित (%) बजटे 

भािरत 
लक्ष्य 
(%) 

भािरत 
गती 
(%) 

गती 
(%) खचर् 

िव ीय 
गित (%) 

14 मगु ु 0     0.00 0   8550 12.48 9.27 88.90 6815 79.71 
15 हु ला  2892 8.55 6.58 30.90 2106 72.80 10900 12.12 8.18 68.40 9221 84.60 
सदुरुपि मा ल 47625       44110   131259 25.23 24.35 97.59 129643 198.62 
1 वाजरुा  0     0.00 0   8300 39.36 39.36 100.00 8234 99.20 
2 वझाङ  8118 24.15 22.52 86.70 6978   12997 32.09 32.08 98.70 12911 99.34 
3 अछाम  4629 13.90 15.72 86.70 4629 100.00 11850 22.89 22.88 99.50 11797 99.55 
4 डोटी 8442 18.49 18.40 99.50 8395 99.40 17200 31.20 30.94 99.50 17081.69 99.31 
5 कैलाली  9986 6.11 5.43 87.40 9967 998.00 20850 15.45 13.86 97.40 20850 100.00 
6 क नपरु  5947 7.68 6.32 80.20 4858 81.70 15600 16.19 14.85 92.70 15032 96.36 
7 डडेलधरुा  0     0.00 0 0.00 11762 33.13 28.37 90.90 11037 93.84 
8 वतैडी  2748 6.04 5.97 89.70 2748 100.00 12300 16.98 16.91 99.70 12300 100.00 
9 दाच ुर्ला  7755 17.87 14.88 94.30 6535 84.30 20400 28.76 28.76 100.00 20400 100.00 
कूल जम्मा  522353     515260 1525623   1473361           
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11. स प  खानपेानी आयोजनाहरुबाट लाभाि वत थप जनस ा ं (४८–४–८०४)   
क्षे   कूल योजना स ा ं  स प   लाभाि वत जनस ा  ं  
पवूार् ल  158 11 48239 
म मा ल  261 15 56552 
पि मा ल  199 21 50715 
म  पि मा ल  126 6 24599 
सदुरू पि मा ल  77 5 14307 
ज ा  821 58 194412 

12. खानपेानी गणु र  सधुार आयोजना(४८–३/४–७१०)     
कर्.स.ं गणु र सधुार आयोजनाहरु  लाभाि वत जनस ां  
१ थालखकर्  खानपेानी आयोजना  १४५०० 
२ वशेीशहर खानपेानी आयोजना १२७४० 
३ आवखुरेैनी खानपेानी आयोजना ५६५४ 
४ रगलेी ं खानपेानी आयोजना १००१२ 

ज ा ४२९०६ 
 

13. सामदुाियक खानपेानी तथा सरसफाई आयोजना (४८–३/४–७२२)    

13.1. नमनूा चरण   

िज ा   स प  उप आयोजना स ा  ं  लाभाि वत जनस ा  ं  
किपलव  ु ६ १४६१० 
ठूान  १३ ८५२७ 

डडेलधरूा  ७ ४०६९ 
वतैडी  ५ ६८२३ 
ज ा   ३१ ३४०२९ 

13.2. थम चरण   

िज ा   स प  आयोजना स ा  ं  लाभाि वत जनस ा  ं  
बझा   १९  १५१७३   
रुकुम  १४  २१७८१   
रो ा  १८  २११६५   
डोटी  २  २०२६   
ज ा  ५६  ६१४११   

13.3. दो ो चरण   

िज ा   स प  आयोजना स ा  ं  लाभाि वत जनस ा  ं  
अछाम  १८ १७५०४ 
बाजरुा  १३ ७८९७ 
हु ला    
जाजरकोट  ६ ४५६१ 
ज ा  ३७ २९९६१ 

13.4. ते ो चरण   

त स प  आयोजना स ा  ं  लाभाि वत जनस ा  ं  
दलैखे  १५ १०७१२ 
दाच ुर्ला   ४ २४०१ 
डो ा   ४ १५६१ 
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त स प  आयोजना स ा  ं  लाभाि वत जनस ा  ं  
स ान   २७ १८६६२ 
ज ा  ५० ३३३३६ 
     

13.5. चौथो चरण   

िज ा   स प  आयोजना स ा  ं  लाभाि वत जनस ा  ं  
दा    १५ १२४५५ 
ग ु ी   १८ १०७९० 
कािलकोट  ९ ४२५५ 
मगु ु   

ज ु ला  १० ४६५५ 
ज ा  ५२ ३२१५६ 

14. गर्ािमण खानपेानी तथा सरसफाई आयोजना          (४८–३/४–८०२)    
आयोजना चरण  स प  आयोजना स ा ं ि म स ा ं  लाभाि वत जनस ां    
अछाम  4  10  2952  
डोटी  3  6  826  
डडेलधरुा  4  9  1430  
कालीकोट  4  8  1539  
दलैखे  6  13  3120  
जाजरकोट  4  6  1723  
ज ा  26  52  11590  

15. खानपेानी तथा सरसफाई आयोजना स प  िववरण ( २०६६/०६७ मा मा  ) :               
स प / ा रण ि ती कर्.स आयोजनाको नाम 
योजना 
स ां  

लाभाि वत 
जनस ां  

१ २ ३ ४ 

िवकास क्षे ः पवूार् चल 11 48239 
 पाचँथर याबरु ा खा.पा.आ. (स प  हनु)े 1 750 
 सनुसरी वगवुा खा.पा.आ. (स प  हनु)े 1 4950 
 ते थमु ाङलङु खा.पा.आ. गणु र सधुार (स प  हनु)े 1 7800 
 ते थमु छथरपोखरी खा.पा.आ. स.ुिव. (स प  हनु)े 1 3623 
 सखँवुासभा घोकेर्खोला खा.पा.आ. (स प  हनु)े 1 1381 
 भोजपरु तीन भगाल ेखां .पा.आ. (स प  हनु)े 1 11954 
 भोजपरु लखेकर्  खा.पा.आ. (स प  हनु)े 1 435 
 सोलखु ु  ु प चन खा.पा.आ. स.ुिव. (स प  हनु)े 1 1702 
 ओखलढु ा मानभे ाङ खा.पा.आ. (स प  हनु)े 1 1619 
 उदयपरु ि वणेी खा.पा.आ. (स प  हनु)े 1 2025 
 िसराहा वि परु खा.पा.आ. स.ुिव. 1 12000 
िवकास क्षे ः म मा चल 15 56552 
 धनषुा लक्ष्मी िनवास खा.पा.आ. (स प  हनु)े 1 5317 
 सलार्ही कािल जोर खा.पा.आ. (स प  हनु)े 1 1430 
 िस लुी आ ोट ेखा.पा.आ. 1 5262 
 िस लुी ल पनटार खा.पा.आ. 1 6810 
 िस लुी लगरुनरकट ेखां .पा.आ. 1 2732 
 िस लुी रानीचरुी खा.पा.आ. 1 801 
 रामछेाप म ली खा.पा.आ. स.ुिव. (स प  हनु)े 1 1775 
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स प / ा रण ि ती कर्.स आयोजनाको नाम 
योजना 
स ां  

लाभाि वत 
जनस ां  

१ २ ३ ४ 
 दोलखा िभमे र खा.पा.आ. गणु र सधुार (स प  हनु)े 1 11436 
 िस पुा चोक िलशख ुखां .पा.आ. (स प  हनु)े 1 1332 
 िस पुा चोक पा  ेगाइखकर्  खा.पा.आ. (स प  हनु)े 1 1061 
 नवुाकोट िवदरु खा.पा.आ. स ुिव (िवदरु न पा ८ वो )े 

(स प  हनु)े 
1 3380 

 नवुाकोट विेतनी १,२,३ खा.पा.आ. (स प  हनु)े 1 1689 
 नवुाकोट राउतवसेी खा.पा.आ. (स प  हनु)े 1 2441 
 रसवुा ध ु च ेखा.पा.आ िब ार (स प  हनु)े 1 2960 
 धािदङ स ानकोट खा.पा.आ. (स प  हनु)े 1 8126 
िवकास क्षे ः पि मा चल 21 50715 
 याङजा व ु क जग ादेवी ८ खा पा (स प  हनु)े 1 396 
 याङजा सातपुसल िहरापाटा खा.पा.आ. सधुार िव ार 

(स प  हनु)े 
1 2104 

 लमजङु रानीकुवा खा.पा.आ. (स प  हनु)े 1 1385 
 मनाङ चाम ेमाडा खा.पा.आ. स.ुिव. (स प  हनु)े 1 600 
 मनाङ तालडाडँा खा.पा.आ. स.ुिव. (स प  हनु)े 1 301 
 मनाङ हु डे खा.पा.आ. स.ुिव. (स प  हनु)े 1 590 
 मनाङ डावल खा.पा.आ. स.ुिव. (स प  हनु)े 1 617 
 मनाङ टसी ग ु बा खा.पा.आ. स.ुिव. (स प  हनु)े 1 192 
 मनाङ नार खा.पा.आ. स.ुिव. (स प  हनु)े 1 398 
 ग ु ी हिदर्नटेा खा.पा.आ. (स प  हनु)े 1 546 
 ग ु ी दलार्मचौर खा.पा.आ. (स प  हनु)े 1 783 
 ग ु ी धकु टव  ुखा.पा.आ. स.ुिव. (स प  हनु)े 1 2742 
 ग ु ी कोटकटरेी खा.पा.आ. स.ुिव. 1 600 
 ग ु ी मलायािगरी खा.पा.आ. (स प  हनु)े 1 130 
 ग ु ी वाझँकटरेी खा.पा.आ. (स प  हनु)े 1 232 
 अघार्खाचँी छ ग  िचिदका खा.पा.आ. स.ुिव. (स प  हनु)े 1 7468 
 अघार्खाचँी िस दारा खा.पा.आ.  (स प  हनु)े 1 1995 
 पा ा िसलवुा खा.पा.आ. (स प  हनु)े 1 710 
 पा ा गाडँाकोट खा.पा.आ. स.ुिव. (स प  हनु)े 1 1354 
 नवलपरासी बिुलङटार दो ो खा.पा.आ. (स प  हनु)े 1 4325 
 किपलव  ु वहादरुगज खां .पा.आ. स.ुिव. (स प  हनु)े 1 23247 
िवकास क्षे ः म  ेपि मा चल 6 24599 
 दाङ चौघरेा खा.पा.आ 1 5691 
 दाङ खा े खा.पा.आ. स.ुिव. 1 609 
 रो ा गरैीगाउ खाँ .पा.आ. 1 3107 
 स ान खल ा खा.पा.आ. स.ुिव. 1 4802 
 विदर्या कुस ु ा वजार खा.पा.आ. 1 7640 
 ज ु ला कालीकाखते ुखा.पा.आ 1 2750 
िवकास क्षे ः सदुरू पि मा चल 5 14307 
 वझाङ दातँोला खा.पा.आ. (स प  हनु)े 1 2527 
 डोटी दगुार्मा डौ खा.पा.आ. (स प  हनु)े 1 3263 
 डोटी िदपायल खा.पा.आ. स.ुिव. (स प  हनु)े 1 5500 
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स प / ा रण ि ती कर्.स आयोजनाको नाम 
योजना 
स ां  

लाभाि वत 
जनस ां  

१ २ ३ ४ 
 डोटी मडुभरा–१ खा.पा.आ. स.ुिव. (स प  हनु)े 1 545 
 दाच ुर्ला िरठाचौपाटा दो ो खा.पा.आ. 1 2472 

कूल ज ा 58 194412 

16. खानपेानी तथा सरसफाइ क्षे को तीन वष य बजटे साधनको अनमुान र गित    
सचूकहरु  आ.व. 

०६४/६५ को 
अव ा  

तीन वष य 
योजनाको 
लक्ष्य  

पिहलो आ.व. 
०६४/६५ को 
गित  

आ.व. 
०६५/६६ 
को गित  

आ.व. 
०६६/६७ 
को गित  

आधारभतू खानपेानी सवेा    
कुल लाभाि वत जनस ा ं (हजारमा)  २०४३४ २४३२७ ८१६ ५२४ ४११ 
कुल लाभाि वत जनस ाको ितशत ं  ७६।६ ८५ ७७।३६ ७८।६६ ८०।३ 
उ  तथा म म रको खानपेानी सवेा  
कुल लाभाि वत जनस ा ं (हजारमा)  २१३४।१ ४२९३ २९१ २५८ ३३ 
कुल लाभाि वत जनस ाको ितशत ं  ८ १५ ०।९४ ०।८३ ०।१० 
सरसफाई  
कुल लाभाि वत जनस ा ं (हजारमा)  १२२३२ १७१७१ ४०० ८००  
कुल लाभाि वत जनस ाको ितशत ं  ४५।८ ६० १।१५ २।३० ४०1 

17. खानपेानी तथा सरसफाइ क्षे को तीन वष य योजनाको पिरमाणा क लक्ष्य र हालस को गित    
रु करोडमा  

कर्. 
स. 

कायर्कर्म  ि विषर्य 
अनमुािनत 
लागत  

आ.व. 
०६४/६५ 
को खचर्  

आ.व. 
०६५/६६ 
को खचर्  

आ.व. 
०६६/६७ 
को खचर् 

1  आधारभतू खानपेानी सवेा उपल  गराउन ेकायर्कर्म ९३१ २०६.०८ २३७.०६ २७७.७७ 
2  खानपेानी सवेा रअिभबिृ  गन कायर्कर्म  ६१२ ४.८९ २३.२४ ७.५२ 
3  खानपेानी गणु र सधुार गन कायर्कर्म  ४० ६.९० ७.१७ ९.७१ 
4  बहृत ममर्त तथा सवेा पनु ार् पना कायर्कर्म  १३.८ ४.८५ १३.५८ ५.६१ 
5  सरसफाई सिुवधा र सवेा र अिभबिृ र ् कायर्कर्म  ५४ ०.९६ १.७३ ९.९३ 
6   क्षमता अिभबिृ  तथा स ागत सधुार कायर्कर्म ं  १०० ०.९४ ३.८३ ४.८६ 

 कुल ज ा १७५०.८० २८२.६२ २८६.६१ ३१५.४ 
 

                                                            
 
1 NMIP revised data 2010 
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18. आ.व. ०६६/६७ को बजटे ब मा उ िेखत यस म ालय अ गर्तका म ु  म ु  िनित तथा 
कायर्कर्म    

खानपेानी तथा सरसफाईसग स बि त  ं  
कायार् वयन गन िनकाय  बजटे 

ब को 
बदुा न ं 

नीित कायर्कर्म  
म ु  िनकाय  सहयोग  िनकाय  

स प  
गन ुर्पन 
अविध  

२३५  क) िज ा खानपेानी िडिभजन कायार्लय 
अ गर्त कर्मागत रुपमा 
कायार् वयनमा रहकेा ५४२ 
आयोजनाहरुम  े८५ वटा स प  
गरी २७० हजार जनतालाई 
खानपेानी सिुवधा उपल  गराउनकुा 
साथ ैबाकी ं ४५७ आयोजनाहरुको 
िनमार्ण कायर्मा ती ता ाईनछे। 

खानपेानी तथा 
सरसफाइ 
िडिभजन/सव 
िडिभजन 
कायार्लय  

क्षे ीय अनगुमन तथा 
सपुिरवके्षण 
कायार्लय,स बि त 
उपभो ा सिमती   

   

२३५  ख) २१ िज ामा स प  हनु बाकी ं
५७८ सामदुाियक खानपेानी तथा 
सरसफाई आयोजनाम  े४४५ 
आयोजनाहरु ३७७ हजार जनतालाई 
आधारभतू खानपेानी सवेा उपल  
गराइन ेछ।  

खानपेानी तथा 
सरसफाइ 
िडिभजन/सव 
िडिभजन 
कायार्लय  

सामदुाियक खानपेानी तथा 
सरसफाई आयोजना 
(आयोजना व ापन 
इकाई कायार्लय),स बि त 
उपभो ा सिमती  

   

२३६   खानपेानीको गणु र सधुार गनर् इलाम, 
झापा, ओखलढु ा, िस पुा चोक, लमज ु , 
नवलपरासी, लगायतका िज ाका १५ 
वटा पानी शोधन णालीहरुम  े६ 
वटाको िनमार्ण स प  गिरन ेछ।  

खानपेानी तथा 
सरसफाइ 
िडिभजन/सव 
िडिभजन 
कायार्लय  

आनपेानी गणु र सधुार 
आयोजना, स बि त 
उपभो ा सिमती   

   

२३७   खानपेानीको ोत उपल  हनु नस  े
िज ा र क्षे हरुमा वषार्तको पानी 
सकलन गन ं २० वटा  आयोजनाहरु 
सचालन गिरन ेछ। ं  

खानपेानी तथा 
सरसफाइ 
िडिभजन/सव 
िडिभजन 
कायार्लय  

वषार्तको पानीसकंलन 
आयोजना , स बि त 
उपभो ा सिमती   

   

२३८  स पणूर् नपेाली जनतालाई आधारभतू 
सरसफाई सिुवधा उपल  गराइस  े
राि य लक्ष्य परूा गनर् सरकार दढृ 
सकि त छ। यो लक्ष्य ाि तका ं
लािग रा ल ेएक घर एक चप  नीित 
अ गर्त समदूायलाई खु ा मलमू  
म ु  क्षे  बनाउन ािनय सरकार तथा ं
समदूायलाई अिभ िेरत गनछ।  

खानपेानी तथा 
सरसफाइ 
िडिभजन/सव 
िडिभजन 
कायार्लय  

वातावरिणय सरसफाइ 
आयोजना, ािनय िनकाय, 
स बि त उपभो ा सिमती  

   

5.1.2.2 मले ची खानपेानी आयोजना िवकास सिमित  

1. आ.ब. २०६६/६७ को गित िववरण  

1.1.  आ.ब. २०६६/६७ को सब ैकायर्कर्महरूको वािषर्क बजटे, भौितक एव िवि य गित ं :   

 आ.ब. २०६६/६७ मा यस मले ची खानपेानी आयोजनाको सरुु  िनमार्ण कायर् ४% 
रािखएकोमा सरुु  िनमार्णको लाि◌ग आव यक पवूार्धारको कायर् स प  भएको र यसबाट २% गित 
हािसल भएको। स ु दरीजल अिडटबाट सरुु  िनमार्ण कायर् शरुु◌्र भई १०० मीटर सरुु  ख  ेकायर् 
स प  भएको। 
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ठेकेदारबाट समयम ैमशेीनरी औजार उपल  नहनु,ु िव फोटक पदाथर् उपल ीमा िढलाई हनु,ु 
पवूर् Fix GPS िब दहुरू लामो अ रालमा भािसन गई Leveling को कायर् पनुः गन ुर् परेको आिद 
कारणबाट र महुान क्षे का बािस दाबाट िबिभ  माग रािख पटक पटक िबिभ  कायर्मा अवरोध 
सजृना भएकोल ेसरुु  िनमार्ण कायर्मा िढलाई हनु गएकोल ेलक्ष्य अनसुार गित नभएको।  

  

यसगैरी लामीडाडँा मले ची पलुबजार सडक र सधुार (UAR/02) १३.२ िक.मी. बराबरको 
कायर् स प  भई लक्ष्य अनसुार गित हनु गएको।  

साथ ै आयोजना भािवत क्षे  अ गर्त मले ची उप काका १४ गा.िव.स. तथा म डन 
उप काका ५ गा.िव.स.हरूमा कायर्कर्म अनसुार सामािजक उ ानका स पणूर् कायर्कर्महरू स प  
भएको। सगैरी वातावरण व ापन, ा प साइट (भवन िनमार्ण) तथा जग्गाको क्षितपिूतर् तथा 
मआु ा िवतरणमा लक्ष्य अनसुार गित हािसल भएको।  

  

समि गत रुपमा मले ची खानपेानी आयोजनाको आ.ब. २०६६/६७ को भौितक तथा िबि य गित यस 
कार रहकेो छ।  

 वािषर्क भौितक लक्ष्य   .  ६.७७३   
 वािषर्क भािरत गित   .  ५.६२   
 वािषर्क भािरत गित ितशत .  ८२.९८  

  
 आ.ब. २०६६/६७ को िबि य लक्ष्य (रु. हजारमा)   .  १३२८६५०  
 आ.ब. २०६६/६७ को िबि य गित (रु. हजारमा)   .  ७३८२८६  
 आ.ब. २०६६/६७ को िबि य गित ितशत (रु. हजारमा)  .  ५५.६०220  

  
 आ.ब. २०६६/६७ स को आयोजनाको कूल भौितक गित ितशत  . ३८.७०६   
 आ.ब. २०६६/६७ स को आयोजनाको कूल खचर् (रु. हजारमा)  . ६७७१७७०  
 आ.ब. २०६६/६७ स को आयोजनाको कूल िबि य गित ितशत  . ३८.६३   

2. बजटे ब का ब ुदँाहरूः  

2.1.  आ.ब. २०६६/६७ को बजटे बदुा ँन.ं २३४ (नीित तथा कायर्कर्म)  

काठमा डौ उप काको खानपेानी आपिूतर् सलुभ बनाउन सचािलत मले ची खानपेानी आयोजना ं
अ गर्तको २६.५ िक.मी. सरुु  िनमार्ण गन कायर् म  े४.० िक.मी. (१५%) सरुु  िनमार्ण गिरनछे।  

3. आ.ब. २०६६/६७ का कायर्कर्म कायार् वयनमा देखा परेका सम याहरू र सम या समाधानका लािग 
गिरएको यासहरू :   

  
 महुान क्षे का ो ो समदुायबाट ILO 169 अिभस ी अनसुार उ  क्षे को स बोधन हनुपुन 

माग राखी महुान क्षे को कायर्मा अवरोध भइरहकेो।   
 सो स ब मा सामािजक उ ान कायर्कर्मबाट धरैे मागहरु स बोधन भएको र नपेाल 
सरकारको ILO 169 स ब ी गाईडलाईन तयार भए पिछ यथास  स बोधन गिरन ेलक्ष्य 
रहकेो। यस ैस दर्भमा इ टके क्षे को सम या समाधान गनर् ९ सद यीय सिमित गठन 
भईसकेको र सो सिमितबाट िफ  अ यन तथा ािनय सरोकार बाला सग अ रिकर्या ं
भरैहकेो। 

 ानीय ो ो समदुाय तथा ो ो सरोकार सिमितको बोडर्मा ितिनधी को माग भइ कायर् 
स ालनमा अवरोध भईरहकेो। ं  
 सो स दभर्मा िमित २०६७/१/१४ को मि पिरषदको बठैकबाट ो ो सिमितबाट 
एकजना ितिनिध  गन गरी म.े खा.पा. िव. स. को गठन आदेस सशोधन भएको र  ं
ो ो–िस –ु मले ची उप का सामािजक उ ान कायर्कर्म सचालन सिमितका अ क्षल ें
ितिनिध  गरेको।  

 योजनामा िनर र रुपमा सम याहरु आइरहन।े  
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 सम याहरुको समाधान तथा िनरुपणकोलािग नपेाल सरकारबाट केि य र र 
ानीय रमा िविभ  पाट  ितिनधी समते रािख सिमित गठनकोलािग ि कृत भएको। 

िविभ  पाट  ितिनधीहरुलाई आ–आ ना ितिनधीहरुको नामावली पठाउन प ाचार भइसकेको 
र सो स ब मा पाट  ितिनधीहरुसग बातार् भइरहकेो।  ं  

  
 सरुुग िनमार्ण ठेकेदारबाट समयम ैं Equipment, Materials तथा Equipment, Materials tyf 

Explosive को व ापन गनर् नस ाको कारण लक्ष्य अनसुार टनले िनमार्ण कायर् िढला 
भएको।  हाल भारत सरकारबाट Explosive आयातको ठेकेदार र स बि त Factory िबच 
स झौता भएको। हाल नपेाली सनेाबाट १.५ टन र सनुकोसी हाइ ोपावर क पनीबाट ३ 
टन िव फोटक पदाथर् ा त गिर स ु दरीजलबाट सरुु  ख  ेकायर् सचालन भएको।  ं  

 परुानो िज. िप. एस िब दहुरु, प ा नलागकेोल ेिज. िप. एस सबक्षण तथा लभेिलगको कायर् ं
पनुः गन ुर् परेको।  हाल सो कायर् स प  भइ स पणु र् िज वेारी ठेकेदारलाई िदईएको।  

 यिह २०६७/३/२ गत े(June 2, 2010) मा मले ची उप काको िस  ुएिडट िब दमुा ानीय 
बासी र ठेकेदारको कमर्चारीहरू िबच झडप हुदँा ९ जना ठेकेदारका कमर्चारी र ३ जना 
ािनय बासीहरू घाइत ेभएकोमा उपचार प ात ािनय १ जना बाहके सब ैिफतार् भएको 

र सो झडपको कारण मले ची उप कामा सरुु  िनमार्ण कायर् िगत रहकेो। हाल उ  
ानमा ािनयबासी, म.ेखा.िव.स. र ठेकेदारको ितिनिध सि िलत १५ सद यीय टोिल 

गठन भ ैकायर् अगािड बढाउन ेतफर्  पहल भरैहकेे◌ा। 

5.1.2.3 अिधकार स प  बागमती स ता एकीकत िवकास सिमित   

1.  आिथर्क बषर् २०६६।६७ को बािषर्क वजटे, भौितक एव ंिवि य गित   
  

 वािषर्क वजटे (रु हजारमा) : २७९५१५  
 भौितक बािषर्क लक्ष्य  :  १००%  (१.८०६ भार)  
 भौितक बािषर्क गित  :  ८५.२७% (१.५४० भार)  
 िवि य बािषर्क लक्ष्य  :  १००% 
 िबि य आिथर्क गित  :  ८८.३४% 

2. आ.व ०६६/०६७ को वजटे व    

वदुा न ं:  १६३  

काठमाड  शहरको स ु दरता कायम रा , सावर्जिनक जग्गाको सरक्षणं  गनर् र सरुक्षा ि ित 
खलविलन निदन उप का िभ का नदी िकनारहरुमा बनाइएका अवधै घर टहराहरु हटाइनछे। हा ँ
रहकेा वा िवक सकुु ासीहरुको पिहचान गरी उनीहरुको उिचत बसोवासको व ा िमलाइनछे। 
काठमाड  उप काको स ताको आधार र िचनारीको रुपमा रहकेा वागमती, िव णमुती, धोबीखोला, 
हनमु  ेर मनोहरा नदीहरुको सरसफाई र दषुण िनय ण, नदी िकनारामा सडक तथा पाकर्  िनमार्ण, 
वकृ्षरोपण, पलु सरक्षणं  र बाधँ िनमार्ण स ब ी कायर् बागमती स ता िवकास सिमित, उप काका सब ै
िज ा िवकास सिमित र नगरपािलकाहरुको सयोजक मां  ापक जनसहभािगता जटुाई अिभयानको 
रुपमा स ालन गिरनछे।   

3. आ.व. २०६६/६७ को कायर्कर्म कायार् वयनमा देखा परेका सम याहरु  र सम या समाधानका लािग 
गरेका यासहरु :    

सम याहरुः  

 िव तृ इि जिनयिर  ितवदेनको अभाव   
 क्षितपिूतर्/मआु जा उपल ध गराउन किठनाई   
 सरोकारवालाहरुसगँ सम वयमा किठनाई   
 वतर्मान सामािजक तथा राजनिैतक अव ा   
 नदी िकनारामा सकुु ासी ब ीहरु   

समाधानका लािग गिरएका यासहरुः  
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 िडजाइन-सपुरिभजन परामशर्दाताको यस ैआ.व. देिख िनय ु ी भएकोल ेिव तृ इि जिनयिर  
ितवदेन तयार पान कायर्मा सहयोग हनुछे।   

 क्षितपिूतर्/मआु जा उपल ध गराउन रा का सरोकारवाला िनकायहरुको (अथर् म ालय, भिूम 
सधुार म ालय, भौितक योजना तथा िनमार्ण म ालय तथा सिमित आफको) सम वय गिरद ै
आएको छ।   

 क्षितपिूतर्/मआु ा समयमा न ैउपल ध गराउनकोलािग लालपजुार् समयमा ा त होस भनी 
मालपोत तथा नापी कायार्लयलाई अनरुोध गिरएको छ।  

5.1.2.4 गर्ािमण खानपेानी तथा सरसफाइ कोष िवकास सिमित  

गर्ामीण खानपेानी तथा सरसफाई कोष िवकास सिमितको आ.व. ०६६/६७ को भौितक लक्ष्य (बािषर्क 
उपलि )  

चरण लक्ष्य  (आयोजना स ां ) गित % गित कैिफयत  
िवकास चरण (आठ  समहु) 400 413 103  

कायार् वयन चरण (कर्मशः छैठ  र सात  
समहु) 

165 
425 

165 
323 

100 
77 

 

स प  गनूर्पन  590 488 82.71  

ज ा 990 901  

भािरत लक्ष्यको तलूनामा यस आ.व.को बािषर्क भौितक गित (भािरत %) ८२.७१% यस आ.व. मा 
४८८ आयोजनाहरु स प  भई ३,३१,८४० जनस ा लाभाि वत भएका ं छन।्   

यस सिमितको आ.व. ०६६/६७ को बािषर्क बजटे िविनयोजन तथा खचर् (िव ीय गित)  

आ.व. िबिनयोिजत रकम रु. (हजारमा) खचर् रु. (हजारमा) 
  

 िव बक नपेाल 
सरकार 

ज ा िव बक नपेाल 
सरकार 

ज ा 

2066/67 982750 138268 1121018 376198 36396 412594 
% 87.67 12.33 100    

यस आ.व.को बािषर्क िव ीय गित ३७% रहकेो छ।  
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5.1.3 आवास तथा शहरी िवकास क्षे  तफर्  

5.1.3.1 शहरी िवकास तथा भवम िनमार्ण िवभाग 

क) आ.ब. ०६६/६७ को कायर्कर्मको बािषर्क गितको सिक्ष त िववरण ं  

िविनयोिजत 
बजटे  

बािषर्क गित ितशत  कर्.स ब.उ.िश.न.ं ाथिमकता कायर्कर्म 

रु. हजारमा भौितक िवि य  

1 ४८-3/4-750 P2 शहरी क्षे  िवकास तथा बजार 
के  अ यन कायर्कर्म  137786 58.01% 51.41% 

2 ४८-3/4-751 P1 
साना शहर िवकासबाट गर्ामीण 
िवकास  54330 88.84% 79.05% 

3 ४८-3/4-753 P2 एिककृत कायर्मलुक योजना 18500 62.73% 23.45% 

4 ४८-3/4-758 P2 

िवशषे भौितक तथा पवूार्धार 
क्ष.ेिव. आयोजना ४८084 98.26% 96.70% 

5 ४८-3/4-763 P1 स३न शहरी िवकास कायर्कर्म 365074 86.45% 65.64% 

6 ४८-3/4-765 P1 

शहरी तथा वातावरणीय सधूार 
आयोजना 807475 98.05% 75.32% 

7 ४८-3/4-766 P2 वािहरी चकर्पथ िवकास आयोजना 67152 66.20% 18.90% 

8 ४८-3/4-768 P2 

भवन िनमार्ण सिहतां , सरकारी 
भवन िनमार्ण 141086 79.56% 72.27% 

9 ४८-3/4-769 P2 िवरा६नगर चकर्पथ आयोजना 24517 63.34% 41.08% 

10 ४८-3/4-770 P1 

नमनूा एकीकृत व ी िवकास 
कायर्कर्म (तराई-मधशे-पहाड-
िहमाल) 493000 81.43% 78.68% 

11 ४८-4-775 P1 गणत  ारक 100870 12.00% 0.94% 

12 ४८-4-172 P1 सरकारी भवन ममर्त स ार 170743 98.26% 90.65% 

13 ४८-4-176 P1 

भवन िनमार्ण स ार िडिभजन 
कायार्लय 106320 89.00% 88.00% 

ज ा बजटे औसत गित 2534937 82.49% 72.66% 

ख)  आिथर्क वषर् २०६६/६७ ा  मन्ऽालयअन्तगर्तको ा  भवन तथा अ  िनमार्ण तफर्   

िविनयोिजत 
बजटे  

लक्ष्य बािषर्क गित 
ितशत  

कर्.स.ं ब.उ.िश.न.ं ाथिमकता कायर्कर्म 

रु हजारमा % भौितक िवि य  
१ ४८–४–६२० १ अ ताल िनमार्ण सधुार तथा 

व ापन सचुना णाली 
म.प.क्ष.े ा.िनदशनालय 
सखुतको भवन िनमार्ण 

५०००,०० १०० ८५.८४ ८४.७८ 

२ ४८–४–७५६ २ आयवुद िवभाग, िविवध 
कायर्कर्म  

७५,५३०,०० १०० ८४.७५ ८३.२८ 

   आयवुद ा  के  भवन 
िनमार्ण  

    

   आयवुद औषधालय भवन 
िनमार्ण 
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िविनयोिजत 
बजटे  

लक्ष्य बािषर्क गित 
ितशत  

कर्.स.ं ब.उ.िश.न.ं ाथिमकता कायर्कर्म 

रु हजारमा % भौितक िवि य  
३ ४८–४–८५५ १ एकीकृत िज ा ा  

कायर्कर्म, 
वी.ई.ओ.सी.भवनिनमार्ण, 
सी.इ.ओ.सी. भवन िनमार्ण, 
ा  चौकी भवन िनमार्ण, 

उ. ा.चौकीमा ा  चौकी 
भवन िनमार्ण अ ताल िनमाणर् 
(िज ा/अ ल/क्षे ीय) तला 
थप, अ ताल पनु िनमार्ण 
(ममर्त) ा.चौकी भवनमा 
सतुी कोठा थप  

२१३६००००० १०० ८३.१२ ८१.८५ 

   ा. ा.के  भवनमा शतुी 
कोठा थप, ाथिमक ा  
के  भवन िनमार्ण, जन ा  
कायार्लय भवन िनमार्ण, 
ाफ/नसर्/डा. ाटर्र भवन 

िनमार्ण, सी.ए.सी.(मजेर/माइनर) 
भवन िनमार्ण, कायार्लय/तािलम 
के / ोर भवन िनमार्ण, 
िरटिेनङ बाल (भवन) िनमार्ण 

    

४ ४८–३/४–७५८  िवषशे भौितक तथा पवूार्धार 
क्षे िवकास 

२,२१६,५३० औषत ८४.५७ ८१.९१  

ग) आिथर्क वषर् ०६६/०६७ शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभागबाट स प  गिरएका कायर्कर्महरु  

कर्.स कायर्कर्म स प  गिरएका म ु  म ु  काम  
– िविभ  िज ाहरुमा सामदुाियक भवनहरु िनमार्ण भएको।  
– गिरब तथा नू आए भएका पिरवारको आवास 
कायर्कर्मकोलािग गर्ािमण आवास क पनी माफर् त रकम उपल  
गराई कायर्कर्म सचालनं  भएको।  

१ शहरी क्षे  िवकास तथा बजार 
के  अ यन कायर्कर्म  
४८–३/४–७५० 

– नगर उ मखु गा.िव.स.हरुको भौितक िवकास योजना तज ुर्मा 
गन कायर् भएको।  
–१८० वटा िविभ  गा.िव.स. तथा साना शहरहरुमा हाट बजार 
व ापन तथा पवूार्धार िवकास कायर्हरु भएको  

२ साना शहर बजार िवकासबाट 
गर्ामीण िवकास  
४८–३/४–७६३  –६ वटा सानाशहरहरुको भौितक िवकास योजना तज ुर्मा 

भएको।  
– आ.व. २०५५/६६ मा सरुु गिरएका ७ नगर पािलकाका 
आविधक योजना तज ुर्मा भएको।  
– ५ ठूला कोिरडोरको अ यन स प  भएको।  

३ एकीकृत कायर्मलूक योजना  
४८–३/४–७५३ 

–१५ न.पा. को आविधक योजना तज ुर्मा भएको।  
– ४१२ ानमा रहकेा मठ मि दर पिरसरको िनमार्ण तथा ममर्त 
सधुार भएको।  

४ िवशषे भौितक तथा पवूार्धार 
िवकास क्षे  िवकास आयोजना  
४८–३/४–७५८ – ६ धािमर्क तथा पराताि क मह  क्षे को वसे ाप तयार 

गरी गणु योजना तज ुर्मा गन र परामशर् भएको।  
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कर्.स कायर्कर्म स प  गिरएका म ु  म ु  काम  
– ५ वटा ठूलाशहरी कोरीडोर पवूार्धार िवकास कायर्कर्म अ गर्त 
िविभ  पवूार्धार िनमार्ण कायर्हरु  
– िविभ  नगरपािलकाहरुका आविधक योजना कायार् वयन 
अ गर्त पवूार्धार िवकास कायर्हरु भएको।  

५ 
  

शहरी िवकास योजना  
४८–३/४–७६३ 

– अ रीया क्षे  र इटहरा नपामा एयखभचतथ : बउउ लन गन 
कायर्  
– ८वटा नगरपािलकाहरुमा िविभ  सहायक पिरयोजनाहरु 
स ालन गनर् किरब ५९ करोड ऋण तथा अनदुान दान 
गरेको।  
– भ परु र हटेौडा नगरपािलकाहरुमा तरकारी बजार, नदी 
िनय ण कायर् बसपार्क िनमार्ण कायर् स प  भएको। ढल 
तथा ढल शोधन के  किरब ९८ ितशत िनमार्ण कायर् परुा 
भएको।  
– भरतपरु र कमला माई नगरपािलकाहरुमा जग्गा एकीकरण 
आयोजना स प  भएको र धिुलखले र बनपेा नगरपािलकाहरुमा 
किरब ३० ितशत काम स प  भएको।  
– भरतपरु र हटेौडा नगरपािलकाहरुमा खानपेानी आयोजनाको 
िनमार्ण कायर् कर्मश ९२ ितशत र ७५ ितशत परूा भएको।  
– बनपेा पनौती र िवदरु नगरपािलकाहरुमा बसपाकर्  िनमार्ण 
कायर्को कर्मश ९० ितशत ५५ ितशत र ६५ ितशत काम 
परुा भएको। साथ ैबनपेा कमलामाई र र  नगर ढल तथा 
ढल शोधन के  िनमार्ण कायर्को किरब कर्मश नगरपािलकाहरुमा
५० ितशत, ३५ ितशत र ७५ ितशत काम परुा भएको।  

६ 
  

शहरी तथा वातावरणीय सधुार 
आयोजना  
४८–३/४–७६५  

– धिुलखले, र नगर, बनपेा र िव णमुित िलकरोडकों  गरी ज ा 
१३ िकलोिमटर सडक सधुार गन काम परुा भएको।  
– लिलतपरु िज ा अ गर्त हिरिसि देिख चोभार स  १० 
िकलोिमटर िफ  िरपोटर् तयार भएको।  
– वातावरणीय/सामािजक भाव म ु ाकनकों  फाइनल िरपोटर् तयार
भएको। काठमाडौ. उप कामा पन सामािजक आिथर्क तथा 
भौितक पवूार्धार भाव अ यनको 73लअभउत ल च्भउयचत 
तयार भएको।  

७ बािहरी चकर्पथ जग्गा िवकास 
आयोजना  
४८–३/४–७६६ 

– बािहरी चकर्पथ क्षे को द ृ को फाइनल िरपोटर् तयार 
भएको।  
– एक ानमा जनजाितकोलािग र ३ ानमा दिलको छा बास, 
१२ ानमा सामदुाियक भवनहरु, १ ानमा ब ृ ा म र 
सरकारी भवनहरुको िनमार्ण भएको।  
– महे नारायण िमिथला सा ृ ितकं  के को भवन िनमार्ण कायर् 
चाल ुरा  ेसाथ ैपवूर् धानम ी कृ ण साद भ राईको आ म 
िनमार्ण कायर् भएको।  
– भवन सिहतामां  आधािरत सरुिक्षत तथा िकफायती भवन 
िनमार्ण स ब ी तािलम ४००० जना कािलगढलाई िव तुीकरण 
र यानटेरी स ब ी तािलम िवभागका ९० सबइ जीिनयरलाई 
सरुिक्षत भवन स ब ी तािलम ६० जना िनमार्ण वसायीलाई 
३० जना ानीय िनकायका ािधकलाई तािलम स प ।  
– रेन वाटर हावि ङ तािलम स ालन भएको।  

८ भवन िनमार्ण सिहतां  सरकारी 
भवन िनमार्ण 
४८–३/४–७६८ 

– गणत का को क े चअुल िडजाईन कायर् ित धार् ारा 
स प  िडटले, िडजाईन कायर् स प  हनु ेअव ामा रहकेो।  
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कर्.स कायर्कर्म स प  गिरएका म ु  म ु  काम  
– सडक रेखाङ्न गरी क ी सडक िनमार्ण कायर् भएको  ९ िवराटनगर चकर्पथ आयोजना  

४८–३/४–७६९ – पिहलो चरणमा प  िक.िम.को िड.िप.आर. तयार भएको दो ो 
चरणको १५ िक.िम. अक  िड.िप.आरकोलािग परामशर् ारा छनोट 
कायर् भएको।  

१० सरकारी भवन ममर्त स ार 
कायर्कर्म  
४८– ४–१७२ 

– २५ िडिभजन कायर्बाट ३२३ वटा सरकारी भवन ममर्त स ार 
कायर् समप ।  

११. भवन िनमार्ण सभारं  िडिभजन  
४८– ४–१७६  

– भ.ूप.ू .म. कृ ण साद भ राई आ ममा गे  हाउस, लाई रेी 
हाउस, गाडर्हाउस िनमार्ण अ  कायार्लयहरुको ममर्त सधुार कायर् 
भएको।  

घ) आ.व. ०६६।६७ को बरेुज ुफ टमा भएको गित िववरण  

बरेुज ु फछ ट फछ ट गनर् बाकँी कर्.स कायार्लयको नाम 
रु. हजारमा रु. हजारमा 

ितशत 
रु. हजारमा 

१ शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभाग ३६०४५ १६०९१ ५५.४३ १२९५४
२ भवन िनमार्ण सभारं  िडिभजन कायार्लय १८३७९ ६४९८ ३५.३५ ११८८१
३ भवन िविध अनसु ान तथा तािलम के  

हटेौडा 
११४५ ११४५ १००.०० ०

४ िडिभजन कायार्लय इलाम ३८६४४ २०९९४ ५४.३२ १७६५०
५ िडिभजन कायार्लय धनकुटा २८३०९ १२४१० ६७.७४ ५८९६
६ िडिभजन कायार्लय ओखलढु ा ३२८६७ २०९११ ६३.६२ ११९५६
७ िडिभजन कायार्लय मोरङ २३५५९ १०५९१ ४४.९५ १२९६८
८ िडिभजन कायार्लय स तरी ३६१२४ १०२९८ २८.५० २५८२६
९. िडिभजन कायार्लय का पला ोक ४२४४० २२२९३ ५२.५३ २०१४६
१० िडिभजन कायार्लय िचतवन ५५४६ ३९८८ ७१.९० १५५८
११ िडिभजन कायार्लय पसार् ९२१९९ ८४५५ ९.१७ ८३७४४
१२ िडिभजन कायार्लय नवुाकोट २४८९ २२८८ ९१.९२ २०ज्ञ
१३ िडिभजन कायार्लय काठमाड  ८६३ १३९ १६.१० ७२४
१४ िडिभजन कायार्लय धनषुा ३१९०८ १०४२६ ३२.६७ २१४८२
१५ िडिभजन कायार्लय का ी २५३०० १९६१९ ७७.५४ ५६८१
१६ िडिभजन कायार्लय पा ा २३३७३ ७४७० ३१.९९ १५९०३
१७ िडिभजन कायार्लय बागल ु  २२८०७ ९०४९ ३९◌ं६७ १३७५८
१८ िडिभजन कायार्लय गोरखा १९६६१ १११४३ ५६.६९ ८५१०
१९ िडिभजन कायार्लय रुप देही १९४८१ ६५५७ ३३◌ं६५ १२९२४
२० िडिभजन कायार्लय बाकेँ २१५४१ ९८०५ ४५.५१ ११७३६
२१ िडिभजन कायार्लय दाङ १६६७४ ७४२४ ४४.५२ ९२५०
२२ िडिभजन कायार्लय रो ा ७११९ ३०४४ ४२.७५ ४०७५
२३ िडिभजन कायार्लय ज ु ला १८६९२ १६७०७ ८९.३८ १९८५
२४ िडिभजन कायार्लय सखुत ५२७२७ २४४६३ ४६.३९ २८२६४
२५ िडिभजन कायार्लय डोटी २९९२९ १३६७५ ४५.६९ १६२५४
२६ िडिभजन कायार्लय बतैडी ३८८९ २४०० ६१.७१ १४८९
२७ िडिभजन कायार्लय कैलाली २०७५० १८३०१ ८८.१९ २४४९
२८ िवशषे भौितक तथा पवूार्धार क्षे  िवकास 

आयोजना 
३३७ २१३ ६३.२० १२४

२९ शहरी तथा वातावरणीय सधुार आयोजना ७९८३ २८५९ ३५.८१ ५१२४
३० बािहरी चकर्पथ िवकास आयोजना ७६० ५९५ ७८.२८ १६५



 

 85

बरेुज ु फछ ट फछ ट गनर् बाकँी कर्.स कायार्लयको नाम 
रु. हजारमा रु. हजारमा 

ितशत 
रु. हजारमा 

३१ महे  नारायण नीिध िमिथला सा ृ ितकं  
के  आयोजना 

४५५२ ० ० ४५५२

३२ काठमाड  उप का न.िव.कायार् वयन सिमित 
काठमाड  

४९९ १४५ २९.०५८ ३५४

३३ काठमाडौ उप का न.िव.कायार् वयन सिमित 
लिलतपरु 

११ ११ १०० ०

३४ िवघिटत भकू प पीिडत क्षे  िव ालय पनुः 
िनमार्ण आयोजना 

१६२१६ ८३६१ ५१.५६ ७८५५

ज ा ६८५७८७ ३०८३६९ ४४.९६ ३७७४१८

ङ) ि वष य योजना (आ.व. २०६७।६८ देिख २०६९।७०) ािवत िव तृ द ावजे  

1. प ृ भिूम  

नपेालमा शहरीकरणको िकर्या ती  छ। नपेालमा हाल िकर्याशील ५८ वटा नगरपािलकाको अलावा 
१३२ वटा साना शहरहरुम  ेअिधकाशं चाडँ ैन ैनगरपािलका ब  े िकर्यामा रहकेोल ेशहरी क्षे मा िदनानिुदन 
जनचाप बिढरहकेो छ। देशमा भएको दशक लामो , सवेा सिुवधा र अवसरहरुको खोजीमा गर्ामीण 
क्षे बाट शहरी क्षे तफर्  बढकेो बसाइ सराई तथा शहरी क्षे मा उपल  िशक्षा, रोजगारीको अवसर आिद न ै
शहरीकरणको हालको ती ताका आधारभतू कारणहरु हनु।् यसको पिरणाम रुप शहरमा उपल ध सीिमत 
सामािजक र भौितक पवूार्धार सवेाहरुमा अितिर  चाप पनर् गएको छ। हाल किरव १९ ितशत जनस ां  
शहरमा बसोबास गदर्छन।् शहरीकरणको िकर्याल ेआिथर्क िकर्याकलापको िव ार र अवसरहरुको उपयोगमा 
सघाउ परु् याए तापिन उपय ु  शहरी योजना अनरुुप शहर तथा ब ी िव ार नहनुाल ेआधारभतू शहरी सवेा 
उपल  गराउन र वातावरणीय स लुन कायम रा  असिजलो भएको अव ा छ। यसकोलािग लागत 
असलुीमा ान िदन तथा शहरी व ापनमा सलं  िनकायहरुबीच अझ बढी सम वय गन ुर्पन आव यकता 
रहकेो छ।  

2. अ ाविधक ि ितको समीक्षा  

भवन, आवास तथा शहरी िवकासको क्षे मा गत ि वष य अ िरम योजना अविधमा उ े  
कायर्कर्महरुको शरुुवात गिरएको िथयो। मलूतः स िुलत क्षे ीय िवकासको अवधारणा अनरुुप मखु िवकास 
कोिरडरहरु विरपिरका क्षे ीय, म म र नगर रीय ानीय िनकायहरुको िवकास, नगरपािलका हनु नसकेका 
िज ा सदर मकुामको पवूार्धारमा लगानी तथा घनाव ी िवकास गन सोच अनरुुपका कायर्कर्महरु यस 
अविधमा स ालनमा ाइएका िथए। भवन, आवास तथा शहरी िवकासको क्षे मा ि वष य अ िरम योजना 
अविधकोलािग तय गिरएको लक्ष्य तथा सो अविधमा हािसल भएका उपलि धको िववरण िन  तािलकामा 

तु गिरएको छ।  

लक्ष्य र उपलि ध 
कर्.स.ं सचूकहरु ि वष य अ िरम योजनाको लक्ष्य उपलि ध  

शहरी क्षे  िवकास कायर्कर्म 
१ काठमाड  उप का वािहरी 

चकर्पथ िवकास कायर्कर्म 
४० िक.िम. को िड.िप.आर तयार हनु े ४७ िक.िम.  

१२ नगरपािलकामा  शहर कायर्कर्म  १३ वटा  २ शहरी पवूार्धार िवकास कायर्कर्म 
३० नगरपािलकाको िडिजटल न ा तयार हनु े २० वटा  
हिरिसि  उपनगरको DPR तयार हनु े ाव तयार  ३ काठमाड  उप का िवकास 

कायर्कर्म उप कािभ  नगरो मखु गा.िव.स. क्षे को Detail 
Digital Land Use Map तयार हनु े

आधार न ा 
तयार  

४ शहरी तथा वातावरणीय सधुार 
आयोजना 

८ वटा शहरहरुको पवूार्धार िवकास तथा 
वातावरणीय सधुार हनु े

९ वटा  

१२ नगरपािलकामा आविधक योजना तज ुर्मा हनु े १२ वटा  ५ भौितक िवकास योजना तज ुर्मा 
३० नगरको भौितक िवकास योजना तज ुर्मा हनु े ३० वटा  
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२५ िज ाको १र१ गा िव.स.मा नमनुा पवूार्धार 
िनमार्ण कायर्कर्म सचालनं  हनु।े 

२० वटा  ६ साना शहर तथा बजार के  
िवकास कायर्कर्म 

२८ नगरो मखु गा.िव.स.को ढल तथा सडक 
सजालं  योजना तज ुर्मा हनु े 

२१ वटा  

आवास क्षे  िवकास कायर्कर्म 
१००० गिरव पिरवारल ेिव  क पनी माफर् त 
सहिुलयत ऋण ा त गन 

 िव  
क पनीबाट 
िलनपुन  

१ नू आय पिरवार लिक्षत आवास 
तथा सकुु बासी ब ीको भौितक 
सधुार कायर्कर्म 

२५ सकुु ासी व ीको भौितक वातावरण सधुार  १४ वटा  
५०० गर्ामीण घरको भौितक सधुार हनु े   

२०० वटा कम लागतका आवास िनमार्ण हनु े २३४० वटा  
२ गर्ामीण आवास िवकास कायर्कर्म 

५०० िपछिडएका पिरवारल ेआवास ा त गन २८५ पिरवार  
३ एकीकृत घनावि  कायर्कर्म ६ िज ामा एकीकृत घनाव ी स ा ता 

अ यन स प  भई छािनएको व ी नमनूा 
घनाव ीको रुपमा िवकिसत हनु े

६ िज ा  

६०० िव ािपत पिरवारको पनु ापना हनु।े  ३००० बाढी 
पीिडत पिरवार  

४ जग्गा तथा आवास िवकास 
कायर्कर्म 

जग्गा एकीकरणको मा मबाट १२ हजार घडेरी 
उपल  गराइन।े 

९९०० घडेरी  

भवन क्षे  िवकास कायर्कर्म 
१ सरकारी तथा सामदुाियक भवन 

ममर्त तथा सधुार कायर्कर्म 
किरव १००० भवनको ममर्त तथा १५ वटा 
दरवार र ारकको ममर्त सभारं  कायर् हनु।े 

१०७५ भवन  

२ भवन वलीकरण कायर्कर्म १२ भवन वलीकरण हनु े १० वटा  

3. सम या, चनुौितहरु र अवसरहरु  

नगरपािलकाहरुल ेआविधक योजना तज ुर्मा गरी सो योजना बमोिजम मा  िवकास िनमार्णका कायर्कर्महरु 
कायार् वयनमा गन ुर्पनमा िवना योजना र िवना ाथिमकताका कायर्कर्महरु स ालन गिररहन,ु काठमाड  
उप काको िवकासलाई वि त र समा सम वय गनर् अिधकारस प  उ रको िनकायको अभाव रहन,ु 
शहरी पवूार्धार िवकासमा नगर िवकास कोषको लगानी पयार् त नहनु,ु िनजी क्षे लाई जग्गा िवकास तथा आवास 
िनमार्णमा आकृ  गनर् काननूी सरचनाकों  अभाव यथावत रहन,ु राजनिैतक आधारमा गठन हनु ेनगर िवकास 
सिमितहरु नीितगत कायर्मा सीिमत नरही योजना कायार् वयनतफर्  पिन उ मखु हदुां  नगर िवकास सिमित र 
नगरपािलकाबीच ित को ि ित रहन,ु बसाइसराईकोँ  कारण ब दो जनस ाकों  अनपुातमा शहरी क्षे मा 
पवूार्धार िवकास एव ं िव ार गनर्मा स  िनकायहरुबीच (खानपेानी, िवजलुी, सडक, ढल, स ार आिद) 
सम वय गरी एकीकृत योजना तज ुर्मा तथा कायार् वयन हनु नस  ुआिद मखु सम याहरु िव मान छन।् 
सगैरी अिनयि त आवास तथा ब ी िवकासबाट पन नकारा क वातावरणीय तथा सामािजक भावको 

िनराकरण गनर् िनजी रमा िनमार्ण हनु े भवनहरुलाई सरुिक्षत बनाउन े कायर् अपके्षाकृतरुपमा अगािड ब न 
नस  ुपिन यस क्षे को सम या हो।  

भवन, आवास तथा शहरी िवकासको क्षे  नपेाल सरकारको ाथिमकतामा पान ुर्, आव यक जनशि  र 
पवूार्धारको पयार् त व ा गन ुर्, भौितक योजना तथा िनमार्ण म ालय र ानीय िवकास म ालयबीच शहरी 
िवकासको स दभर्मा सम वय गरी नगरपािलकाहरु र शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभागबीच स ागतं  
अ सर्  सवल पान ुर्, आिथर्क रुपल े िपछिडएका वगर्लाई आवासमा पहुचँ परु् याउन ुतथा सावर्जिनक र िनजी 
भवन िनमार्णमा भवन सिहताकों  पालना अिनवायर् गराउन ुयस क्षे को चनुौित हो।  

सरुिक्षत भवन िनमार्ण, सबकैो पहचुिभ कों  आवास व ा तथा शहरी पवूार्धार िवकासमा अ रार्ि य 
तथा राि य सघस ाहरुकों ं  ब दो चासो, आवास िनमार्णमा िनजी क्षे को उ खेनीय योगदानका साथ ैशहरी 
िवकास तथा आवास व ापनकोलािग नीित तज ुर्मा हनु,ु वि त शहरीकरण तथा सरुिक्षत आवासको िनर र 
व दो माग र िविभ  िवकास साझेदारहरुल े ाथिमकता िदन ुयस क्षे मा उपल ध अवसरहरु हनु।्  
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4. दीघर्कालीन सोच  

स ागतं  रुपमा सक्षम ानीय िनकायको सल तामां  योजनाब  तथा वि त शहरी वातावरण 
कायम गरी स िुलत राि य शहरी रुपको िवकास गन, िनजी क्षे  समतेको सकर्ीयतामा सबकैा लािग 
औकात अनसुारको सरुिक्षत आवासको व ा गन तथा सावर्जिनक तथा िनजी भवनलाई सरुिक्षत एवम ्
िकफायती बनाउन।े  

5. उ े य  

भवन  –  सकभर देशी वा कुला झ न ेखालका सरुिक्षत, िकफायती तथा वातावरण अनकूुलको सावर्जिनक 
तथा िनजी भवनहरु िनमार्ण तथा िवकास गन।  

आवास – सव ैआयवगर्कोलािग उपय ु , सरुिक्षत र िकफायती आवासको व ा गरी वि त बसोबासको 
व र्न गन।  

शहरी िवकास – सरुिक्षत,  र आिथर्क रुपमा गितशील शहरहरुको िवकास गन एव ंशहरीकरण 
तथा आधारभतू शहरी सवेाबीच सामा यता ािपत गरी स िुलत राि य शहरी रुपको िवकास गन।  

6. रणनीित  
१  नमनूा भवनहरुको वलीकरण तथा तािलमबाट भवन सिहताकों  पालना गनर् सक्षम जनशि को 

उ ादन गन तथा यस स ब ी जनचतेना बढाउन।े  
२.  सरुिक्षत, िकफायती तथा वातावरण अनकूुलका आवासहरुको िवकास गरी समाजका कमजोर वगर्लाई 

आवास सिुवधा उपल  गराउन।े  
३. क्षे ीय (ठूला) शहरहरु तथा मझौला शहरहरुका आधारभतू सामािजक, आिथर्क पवूार्धारहरुमा सरकारी 

लगानीलाई िनदिशत गद िनजीक्षे को लगानी आकृ  गन।  
४. यस क्षे मा सावर्जिनक िनजी साझेदारीलाई व र्न गन।  

7. कायर्नीित  
१.१  भवनहरु गणु रीय, िकफायती एव ंसरुिक्षत बनाउन राि य भवन सिहताकों  पालना अिनवायर् गन ुर्का 

साथ ैसीपय ु  कािलगढ तथा ािविधकहरु उ ादन गिरनछे।  
१.२  नमनूाको रुपमा केही मह पणू र् भवनहरुको वलीकरण गरी भवन सिहताकों  पालना ित जनचतेना 

विृ  गिरनछे।  
१.३  अग्ला भवन िनमार्णको कायर्लाई समसामियक तथा भावकारी बनाउन िनयमन गिरनछे।  
२.१  सामदुाियक ब ी तथा िनजी आवासहरु  एव ंसरुिक्षत हनु ेगरी िवकास गनर्कोलािग 

मापद डहरु िनधार्रण गिरनछेन ् 
२.२  जग्गा िवकासको मा मबाट गर्ामीण ब ी िवकासलाई वि त गिरनछे।  
२.३  समाजका कमजोर वगर्लाई आवास सिुवधा परु् याउन वातावरणम ै ी तथा िकफायती आवास सवेा (Low 

Cost Housing Service)िव ार गिरनछे।  
२.४  सावर्जिनक िनजी साझेदारीमा आवास तथा ब ीहरुको िवकास गिरनछे।  
३.१  मखु लोकमागर्, म पहाडी मागर् तथा आिथर्क िवकासको दिृ कोणल ेमह पणू र् अ  मागर्हरुको 

िनकटमा वि त शहर तथा व ीहरुको िवकास तथा क तीमा प◌ँाच वटा म म तथा पाचँ वटा 
साना शहरहरुको एकीकृत पवूार्धार िवकास गिरनछे।  

३.२  िदगो तथा वि त शहरी िवकास योजना तथा ब ी िवकास कायर्कर्म लाग ुगिरनछे।  
३.३  शहरी िवकाससगं स ब  पा हरु (Urban Actors) का बीचमा कायर्गत सम वय अिभविृ  गिरनछे।  
३.४  यस क्षे मा आव यक अनसु ान समते गनर् स  ेगरी ानीय िनकाय एव ंके ीय सरकारी 

अ हरुको स ागतं  क्षमताको िवकासका साथ ैिनयमन णाली सदुढृ गिरनछे।  
३.५  हरेक िवकास क्षे का एकएक गरी क तीमा पाचँ वटा ठूला क्षे ीय शहरहरुमा एकीकृत पवूार्धार 

िवकास गिरनछे।  
३.६  ानीय िवकास म ालय, ानीय िनकाय, नागिरक समाज तथा दात ृिनकायहरुसगं सम वय एव ं

सहकायर् गरी सब ैनगरपािलकाहरुको नगर ोफाइल, आधार न ा तथा आविधक योजना तज ुर्मा कायर् 
स प ◌्ा गिरनछे।  

३.७  सावर्जिनक िनजी साझेदारीको िव मान व ालाई आव यकता अनसुार पिर ृ त गन ुर्का साथ ै
स ागतं  सरचनां  ािपत गरी क तीमा तीनवटा नगरपािलकाहरुमा ठूला बसपाकर् , मनोर न पाकर् , 
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सचूना तथा स ार पाकर् , पणू र् िव ीय कारोवार क्षे  (Exclusive Financial Zone) ज ा आिथर्क 
सरचनाकों  िवकास गिरनछे।  

३.८  शहरी क्षे मा आव यक ठूला पवूार्धार िवकास तथा आवास ब ी िवकासका लािग लगानी योजना 
तयार गिरनछे।  

३.९  शहरी पवूार्धार िवकास र शहरी सशुासनको कायर्लाई एकीकृत र सम वया क रुपमा स पादन 
गनर्कोलािग छु  ैउपय ु  स ागतं  सय कों  िनमार्ण गिरनछे।  

8. पिरमाणा क लक्ष्य  

आगामी तीन वषर्कोलािग ािवत बजटे तथा अपिेक्षत उपलि ध िन  तािलकामा तु 
गिरएकोछ। 

ािवत पिरमाणा क लक्ष्य 

कर्.स.ं कायर्कर्म पिरमाणा क लक्ष्य  
भवन कायर्कर्म 

१ िसहदरवारं  पनुिनर्मार्ण कायर्कर्म के ीय सिचवालयिभ  सब ैम ालय तथा ससदं  भवन िनमार्ण  
३० वटा नया ँसरकारी कायार्लय,  
नमनूाको रुपमा कमर्चारी आवास गहृ,  
१ वटा अ रार्ि य तथा १२ वटा ानीय रको सामदुाियक भवन, 

२ सरकारी भवन िनमार्ण 
कायर्कर्म 

आव यकता अनसुार एकल मिहला, वालक, व ृ  तथा अश हरुकोलािग 
आयआजर्न लािग भौितक पवूार्धार सिहतको आ म िनमार्ण  
१५०० वटा िविभ  सरकारी भवन, र  ३ सरकारी भवन ममर्त कायर्कर्म 
१५ वटा दरवार पिरसरहरुको ममर्त स ार  
सरुिक्षत भवन िनमार्ण िविधबारे अनसु ान,  
१२ वटा भवन भकू प ितरोधी बनाउन वलीकरण,  
२५०० जनालाई िविभ  िकिसमको तािलम दान,  

४ भवन सिहतां  कायर्कर्म 

चार सार  
५ िविश  ि हरुको िनवास 

िनमार्ण, ममर्त तथा सधुार  
िविश  ि हरुको िनवास आव यकतानसुार िनमार्ण, ममर्त तथा सधुार

६ स ागतं  सदढृीकरण भवन िनमार्ण कायर्लाई िनयमन गनर् आव यक नीित, सिहतां , िनदिशका, 
मापद ड लगायतका आव यक सरचनाकों  तयारी  

आवास कायर्कर्म 
२० वटा अ वि त व ीहरुमा आवास रो ित,  
जनता आवास कायर्कर्म अ गर्त ९००० नू लागतको आवास िवकास
िव मान केही व ीहरुको भौितक सधुार,  

१ आवास िवकास कार्यर्कर्म  

काठमाड को १ सकुु बासी व ीको ाना रण  
शहरी तथा गर्ामीण आवासकोलािग ६०० हे रमा जग्गा िवकास 
कायर्कर्म स ालन  

२ जग्गा िवकास कायर्कर्म 

जग्गा िवकास चकर्कोषको क्षमता विृ   
३ कोपपीिडत आवास 

व ापन 
िविभ  कोपका कारण िव ािपत हनु े६०० पिरवारलाई ता ािलक 
राहत तथा अ ायी आवास सिुवधा  

४ स ागतं  सदुढृीकरण आवास स ब ी नीितगत तथा काननूी सरचनां , मापद ड आिदको 
तयारी तथा सावर्जिनक िनजी साझेदारीमा अिभविृ   
शहरी िवकास कायर्कर्म 

१ एकीकृत शहरी िवकास 
कायर्कर्म 

शहरी नीित अनरुुप मह पणू र् कोिरडरमा रहकेा ५ वटा ठूला क्षे ीय 
र ५ वटा म म रका शहरहरुको पवूार्धार िवकास  
बािहरी चकर्पथको िड.िप.आर. परूा  
५ वटा नगरपािलका र  

२ काठमाड  उप का िवकास 
कायर्कर्म  

५ वटा गा.िव.स.मा िविभ  एकीकृत पवूार्धार िवकास  
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७ वटा छािनएका नगरपािलकाहरुमा एकीकृत पवूार्धार िवकास 
कायर्कर्म कायार् वयन  

३ एकीकृत शहरी तथा 
वातावरणीय सधुार आयोजना  

९ नगरपािलकामा हाल स ािलत योजना परूा  
सब ै५८ वटा नगरपािलकाहरुको आविधक योजना परूा  
२५ वटा साना शहर वा बजार के को भौितक िवकास योजना 
तज ुर्मा  

४ भौितक िवकास योजना 

६ वटा नगरपािलकाहरुको शहरी ािप  (urban mapping) 
५ वटा साना शहर, बजार के , नगरपािलका भइनसकेका िज ा 
सदरमकुाम, १५ नमनूा गाउं आिदको एकीकृत भौितक पवूार्धार िवकास 

५ साना शहर तथा बजार के  
िवकास कायर्कर्म 

६ वटा घनाव ी िवकास हनु े 
१० वटा नगरपािलकाहरुमा  शहर स ब ी कायर्  
१० वटा नगरपािलकाहरुमा (Eco city) हिरयाली िवकास र पोखरीको 
पानी महुान ज ा ाकृितक ोतको सरक्षणं   

६ शहरी वातावरण सधुार 
कायर्कर्म 

सब ैनगरपािलकाहरुमा वषार् ो पानी स लन (Rain water harvesting) 
नगर िवकास कोष, िवशषे भौितक तथा पवूार्धार क्षे  आिदमा 
स ागतं  लगानी  
क्षे गत िनकायहरुको क्षमता िवकास  
६ नगरपािलकाको पवूार्धार िवकास  

७ शहरी शासकीय क्षमता तथा 
िवकास कायर्कर्म 

शहरी सशुासनकोलािग छु  ैसय कों  िनमार्ण  

9. म ु  म ु  कायर्कर्महरु  

ािवत कायर्कर्महरु िसफािरस गन मखु आधारको रुपमा नपेाल सरकारबाट ीकृत गिरएको 
राि य शहरी नीित, २०६४ तथा राि य आवास नीित, २०५३ को सरोकारवालाहरुसगं ापक छलफल गरी 
अि म म यौदाको रुपमा तु भइसकेको पिरमािजर्त स रणलाईं  िलइएको छ। यी नीितहरुल े शहरी 
िवकास तथा आवास क्षे को िवकासमा दीघर्कालीन भाव पान हदुां  उि िखत नीितहरुमा रहकेा रणनीित र 
कायर्नीितल ेिसफािरस गरेका कायर्कर्महरुलाई ाथिमकताका साथ कायार् वयन गद ल  ुमलुकुको वहृ र िहतमा 
हनु ेत  िनिवर्वाद छ। यसगैरी भवन क्षे को स ब मा कुन ैपवूर् ीकृत राि य नीित नरहतेा पिन भवन 
ऐन, २०५५ र त ब ी अ  काननूी सय बाटं  िनदिशत कायर्कर्महरु न ै ाथिमकताको रुपमा तु गिरएका 
छन।् सरुिक्षत तथा िकफायती सावर्जिनक तथा िनजी भवन िनमार्ण तथा स ारलाई यसमा मागर्िनदशक 
िस ा को रुपमा अिगकारं  गिरएको छ।  

ािवत म ु  कायर्कर्महरु 

कर्.स.ं कायर्कर्म म ु  म ु  कायर्कर्म  
भवन कायर्कर्म 

१ िसहदरवारं  पनुिनर्मार्ण कायर्कर्म म ालयहरु तथा ससदं  भवन िनमार्ण  
नया ँसरकारी कायार्लय िनमार्ण  २ सरकारी भवन िनमार्ण कायर्कर्म 
सामदुाियक भवन  
सरकारी भवन ममर्त  ३ सरकारी भवन ममर्त कायर्कर्म 
परुाना दरवार ममर्त  
भवन वलीकरण  ४ भवन सिहतां  कायर्कर्म 
भवन सिहतां  स ब ी तािलम  

५ िविश  ि हरुको िनवास 
िनमार्ण, ममर्त तथा सधुार  

िविश  ि हरुको िनवास िनमार्ण, ममर्त तथा सधुार  

६ स ागतं  सदढृीकरण नीित, सिहतां , मापद ड आिद तज ुर्मा  
आवास कायर्कर्म 

अ वि त व ीमा आवास रो ित  
जनता आवास कायर्कर्म अ गर्त नू लागतको आवास िवकास  

१ आवास िवकास कार्यर्कर्म  

सकुु बासी व ीको ाना रण  
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आवासकोलािग जग्गा िवकास  २ जग्गा िवकास कायर्कर्म 
जग्गा िवकास चकर्कोषको क्षमता विृ  

३ कोपपीिडत आवास व ापन िव ािपत पिरवारलाई राहत तथा अ ायी आवास  
४ स ागतं  सदुढृीकरण नीितगत तथा काननूी सरचनां , मापद ड आिदको तयारी  

शहरी िवकास कायर्कर्म 
१ एकीकृत शहरी िवकास 

कायर्कर्म 
ठूला क्षे ीय र म म शहरको पवूार्धार िवकास  

बािहरी चकर्पथको िड.िप.आर. परूा  २ काठमाड  उप का िवकास 
कायर्कर्म  नगरपािलका र गा.िव.स.हरुमा एकीकृत पवूार्धार िवकास  

३ एकीकृत शहरी तथा 
वातावरणीय सधुार आयोजना  

आयोजना शहरहरुको एकीकृत पवूार्धार िवकास  

सब ैनगरपािलकाहरुको आविधक योजना  ४ भौितक िवकास योजना 
साना शहर वा बजार के को भौितक िवकास योजना तज ुर्मा  

  नगरपािलकाको शहरी ािप   
साना शहर, बजार के द, िज ा सदरमकुाम तथा नमनूा गाउकों  
एकीकृत पवूार्धार िवकास  

५ साना शहर तथा बजार के  
िवकास कायर्कर्म 

घनाव ी िवकास तथा अ यन 
नगरपािलकामा  शहर स ब ी कायर्हरु  
 (Eco city) हिरयाली िवकास र पोखरीको पानी महुान ज ा ाकृितक
ोतको सरक्षणं   

६ शहरी वातावरण सधुार कायर्कर्म 

सब ैनगरपािलकाहरुमा वषार् ो पानी स लन (Rain water 
harvesting) 
नगर िवकास कोष, िवशषे भौितक तथा पवूार्धार क्षे  आिदमा लगानी 
क्षे गत िनकायहरुको क्षमता िवकास  

ठ शहरी शासकीय क्षमता तथा 
िवकास कायर्कर्म 

शहरी सशुासनकोलािग छु  ैसय कों  ापना  
  

10. अनमुािनत बजटे  

लागत अनमुान  

सतािवत ि वष य योजना अ गर्त ािवत कायर्कर्महरु कायार् वयन गनर्कोलािग तािलका ४ मा 
तु गिरए बमोिजम कुल चाल ुखचर् रु. ९०,५९,००,००० तथा कुल पजूीगतं  खचर् रु. १५,५७,१५,००,००० समते 

गरी कुल लागत रु. १६,४७,७४,००,००० ला  ेअनमुान गिरएको छ।  

कायर्कर्म बजटे  

शहरी िवकास, आवास तथा भवन क्षे सगं स बि त िविभ  ािवत कायर्कर्महरु कायार् वयनकोलािग 
िन  तािलकामा देखाइए बमोिजम तीन वषर्मा पिहलो वषर्कोलािग रु. ३ अरब ७८ करोड, दो ो वषर्कोलािग 
रु. ५ अरब १६ करोड तथा अि म वषर्कोलािग रु. ७ अरब ५४ करोड आव यक पन अनमुान गिरएको छ।  

अनमुािनत बजटे सरचनां  

अनमुािनत लागत, रु. हजारमा  कर्.स.ं योजना/कायर्कर्म 
वषर् १ वषर् २ वषर् ३ कुल  

भवन कायर्कर्म 
१ िसहदरवारं  पनुिनर्मार्ण कायर्कर्म 25000 25000 30000 80000 
२ सरकारी भवन िनमार्ण कायर्कर्म 192500 305000 377500 875000 
३ सरकारी भवन ममर्त कायर्कर्म 140000 140000 140000 420000 
४ भवन सिहतां  कायर्कर्म 13000 13000 13500 39500 
५ िविश  ि हरुको िनवास 30000 60000 60000 150000 
६ स ागतं  सदढृीकरण 1000 1000 1000 3000 
  ज ा 401500 544000 6%00 1567500 
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आवास कायर्कर्म 
१ आवास िवकास कार्यर्कर्म  558000 668000 774000 2000000 
२ जग्गा िवकास कायर्कर्म 20000 20000 20000 60000 
३ कोपपीिडत आवास व ापन 6000 6000 6000 18000 
४ स ागतं  सदुढृीकरण 1000 1000 1000 3000 
  ज ा 585000 695000 801000 2081000 

शहरी िवकास कायर्कर्म 
१ एकीकृत शहरी िवकास कायर्कर्म 195000 570000 525000 1290000 
२ काठमाड  उप का िवकास कायर्कर्म  56000 59000 60000 175000 
३ शहरी तथा वातावरणीय आयोजना  1700000 2000000 4500000 8200000 
४ भौितक िवकास योजना 12500 12500 13000 38000 
५ साना शहर तथा बजार के  िवकास 

कायर्कर्म 158000 172000 196000 526000 
६ शहरी वातावरण सधुार कायर्कर्म 11000 16000 17000 44000 
७ शहरी शासकीय क्षमता तथा िवकास 

कायर्कर्म 384900 793600 471500 1650000 
  ज ा 2517400 3623100 5782500 11923000 
  तीनवट ैक्षे को पजूीगतकों  ज ा 3503900 ४८62100 7205500 15571500 
  चाल ुखचर् 273700 301000 331200 905900 
  कुल ज ा 3777600 5163100 7536700 16477400 

11. अपिेक्षत उपलि धहरु  
 ३० वटा नया ँसरकारी भवन तथा १३ वटा सामदुाियक भवन, एकल मिहला, वालक, व ृ  तथा 

अश हरुकोलािग आ म िनमार्ण भएको हनुछे।  
 १५०० वटा िविभ  सरकारी भवन तथा १५ वटा दरवार पिरसरहरुको ममर्त भएको हनुछे।  
 भकू प ितरोधी बनाउन १२ वटा भवन वलीकरण तथा २५०० जनालाई भवन सिहतां  स ब ी 

तािलम दान गिरएको हनुछे।  
 जनता आवास कायर्कर्म अ गर्त ९००० नू लागतका आवास एकाइहरु िनमार्ण भएका हनुछेन।्  
 २० वटा अ वि त व ीमा आवास रो ित तथा ६०० हे र जग्गा िवकास भएको हनुछे।  
 हरेक िवकास क्षे मा एकएक गरी पाचँ वटा क्षे ीय शहरहरु िनमार्ण भएको हनुछे।  
 उ र–दिक्षण तथा म  ेपहाडी लोकमागर्का िमलन क्षे  िनकटमा पाचँवटा म म तथा पाचँ वटा साना 

शहर गरी कुल दशवटा शहरहरुको एकीकृत पवूार्धार िवकास भएको हनुछे।  
 सब ैनगरपािलकाहरुको नगर ोफाइल, ोत न ा तथा आविधक योजना तज ुर्मा कायर् स प  भएको 

हनुछे।  

12. मा ता र जोिखमहरु  
 नगरपािलकाहरु आविधक योजना तज ुर्मा गरी सो योजना बमोिजम मा  िवकास िनमार्णका कायर्कर्महरु 

कायार् वयनमा उ मखु हनुछेन।्  
 काठमाड  उप काको िवकासलाई वि त र समा सम वय गनर् अिधकारस प  उ रको 

िनकायको ापना हनुछे।  
 ब दो जनस ाकों  अनपुातमा शहरी क्षे मा पवूार्धार िवकास एव ंिव ार गनर्मा स  िनकायहरुबीच 
(खानपेानी, िवजलुी, सडक, ढल, स ार आिद) सम वय कायम भई एकीकृत योजना तज ुर्मा तथा 
कायार् वयन हनुछे।  

 अिनयि त आवास तथा ब ी िवकासबाट पन नकारा क वातावरणीय तथा सामािजक भावको 
िनराकरण गनर् िनजी रमा िनमार्ण हनु ेभवनहरुलाई सरुिक्षत बनाउन ेसरचनां  तयार हनुछे।  

 भवन, आवास तथा शहरी िवकासको क्षे  नपेाल सरकारको ाथिमकतामा परी यस क्षे मा भएको 
लगानील ेिनर रता पाउन ेछ।  

 उि िखत आधारभतू मा ताको ितकूल पिरि ित उ  भएमा ािवत लक्ष्य तथा उपलि ध 
हािसल हनुमा जोिखमको अव ा आउन ेछ।  
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13. कायार् वयन सयं   

तीन वषर्को अविधकोलािग ािवत स पणूर् कायर्कर्मको स ालन तथा कायार् वयन गदार् िवगत 
वषर्हरुमा कायर्कर्महरु कायार् वयन गदार् अनभुव गिरएका सम याहरुको पनुराविृ  हनु निदन आव यक कायर्हरु 
गिरनछेन।् आयोजनाहरुको कायार् वयन पक्षमा सधुार गनर्कोलािग मौजदुा जनशि लाई सक्षम बनाउन आव यक 
तािलम, सिेमनार र गो ीहरु आयोजना गन ुर्को साथ ैआव यक िनदिशका तथा ानयुलहरु तयार एव ंपिरमाजर्न 
गिरद ैलिगनछे। यस क्षे सगं स ि त व ापन सचूना णालीलाई सव ैतहमा सदुढृ पाद व ापन र 
स ागतं  सधुार गिरनछे। सामा तया थम चौमािसक अविधिभ  ैटे र गिरस  े व ा गिरन◌ेे छ। 
आयोजनाहरुको िनयिमत अनगुमन णाली िवकिसत गिरनछे।  

14.  अनगुमन र मू ा न  

ािवत कायर्कर्महरुको भावकारी कायार् वयनकोलािग िनयिमत अनगुमनल ेमह पणू र् भिूमका खे न े
भएकोल े िव मान अनगुमन प ित एव ं णालीलाई चु  पािरनछे। योजना अविधकोलािग ािवत सब ै
कायर्कर्महरुको मू ा न सचूकहरुलाई आधार मानी िबिभ  तहबाट िनयिमत अनगुमन गन णाली िवकिसत 
गिरनछे।  

आयोजनाहरुको हरेक चरणमा भावकारी कायार् वयन भए नभएको म ु ा नका लािग केही 
आयोजनाहरुको ािबिधक पिरक्षणलाई िनर रता िदइनछे। आयोजनाहरुको िनयिमत रुपल े त  तथा 
सावर्जिनक परीक्षणको व ा िमलाई आयोजना स प  भएपिछ भाव मू ाकनं  गराई यसबाट ा त 
अनभुवको आधारमा भावी आयोजनाहरु तज ुर्मा गिरनछे। 

च)  शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभागअ गर्त स ािलत आयोजनाहरु  

1. शहरी तथा वातावरणीय सधुार आयोजना  

1.1. प ृ भमूी  

नपेालको शहरीकरणको र ाद ै नू भएता पिन ुतर्गितमा िव ार भइरहकेो छ। वसाइ 
सराई तथा अ वि त शहरीकरणको कारण देशल ेिविभ  आिथर्क, सामािजक तथा मानवीय सम याहरु 
भो  पिररहकेो छ। यस पिरवशेमा नपेाल सरकारल े एिशयाली िवकास व ै को ऋण सहयोगमा 
काठमा डौ उप का िनकटका शहरहरुको वातावरण तथा पवूार्धारको िवकासको मा मबाट ितनीहरुको 
शहरी िवकास गनर् शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभाग अ गर्त  " शहरी तथा वातावरणीय सधुार 
आयोजना" स ि त नगरपािलकाहरु माफर् त आ.व .२०६०/०६१ देिख शरुु भई ७ वषर् िभ  स प  गन 
गरी स ालन गिररहकेो छ। यो आयोजना भौितक योजना तथा िनमार्ण म ालय र एिशयाली 
िवकास ब ै बीच मसीरं  २०५६ मा ह ाक्षर गिरएको समझदारी प  अनसुार एिशयाली िवकास ब ै को 
ािविधक सहयोगमा तयार गिरएको शहरी तथा वातावरणीय सधुार आयोजना तयारी ितवदेनमा 
आधािरत छ।  

1.2. आयोजनाको उ े य  

• नगरपािलकाहरुको स ागतं  क्षमता िवकास तथा ानीय ोत पिरचालन गन ।  
• नगरको वातावरणीय तथा भौितक पवूार्धारहरुको िवकास गन ।  
• िवके ीकरणलाई बढावा िदन।े  
• गरीबी िनवारणमा टवेा परु ्याउन।े  
• काठमा डौ उप का र उप का बािहरका शहरहरु वीचको असमानता हटाउन।े  

1.3. ािवत कायर्कर्म  

• नगरपािलकाहरुको स ागतं  िवकास र राज  पिरचालन।  
• म ु  शहरी तथा वातावरणीय पवूार्धारहरुको िवकास।  
• सहायक शहरी पवूार्धारहरुको िवकास।  
• सामदुाियक िवकास।  
• आयोजना कायार् वयन सहयोग।  

1.4. आयोजनाको कायर्क्षे  कायर्क्षे   
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यो आयोजना काठमा डौ उप काका िनकट तथा धरेै स पकर्  भएका नगरपािलकाहरु 
धिुलखले, भरतपरु, हटे डा, वनपेा, पनौती, र नगर, िवदरु, कमलामाई र काठमा डौ महानगरपािलकामा 
सचालनं  भरैहकेो छ।  

1.5. आयोजनाको शरुु देिख आ.ब ०६६/६७ स का उपलि हरु  

यो आयोजना २०६० असार ६ गत ेअथर्म ालय र ए .िड .बी .बीच ऋण स झौतामा 
ह ाक्षर भई उ  ऋण २०६० आि न १५ गत ेदेिख भावकारी भई औपचािरक रुपमा सरुु भएको 
हो। त ात ्के मा र स ि त नगरमा भएका उपि हरु िन ानसुार रहकेा छन।्  

1.5.1. आयोजना सम वय कायार्लय (PCO)  

• आयोजना कायार् वयनको समगर् व ापन, सम वयन, सपुरीवके्षण, अन◌ुृगमन, िडजाइन पनुरावलोकन, 
ऋण स झौता अनसुार बजटे तथा सोध भनार् र लखेा पिरक्षण गन काम िनयिमत रुपमा 
भइरहकेो।  

• का  े उप काका तीन नगरपािलकाहरुमा रोशीखोला तथा अ  ोतहरुलाई खानपेानीकोलािग 
उपयोग गन गरी एिककृत खानपेानी आयोजना सचालनं  STIUEIP मा गन गरी हाल स  
िन ानसुारका अ यन तथा िकर्यागत कायर्हरु भएका छन।्  
–  िव तृ स ा ता अ यन ितवदेन तयार गरेको।  
–  खानपेानीका ोतहरु २०६६।२।११ मा िज ा जल ोत सिमितमा दतार् भएको।  
– िव तृ इि िनयिर  िडजाइनको काम भई रहकेो। आयोजना सम वय कायार्लयमा िडजाइन 

परामशर्दाताहरुसगँ िमिट  बसी िव तृ िडजाइनको गित स मा छलफल भइरहकेो। 
अि म ितवदेनको म यौदा पशे गन जानकारी परामशर्दाताबाट ा त भएको ए.िड.िव .को 
आव यकता अनसुारको ार ीक वातावरणीय परीक्षण ितवदेन तयार गन काम परुा भई 
ए.िड.िव .मा पशे भएको।  

– वातावरणीय सरक्षणं  ऐन तथा िनयमावली अनसुार EIA का लािग SCOPING र ToR तयार 
गरी ीकृितका लािग वातावरण म ालयमा पशे भएको।  

– सामािजक भाव म ु ाकनं  तथा पनूवार्स योजनाको अि म ितवदेन तयार गरी ए.िड.िव .मा 
पशे भएको।  

–  स ागतं  सरचनां  स ी ितवदेन तयार गरी सो को म यौदा ए.िड.िव .मा पशे भएको।  
• हटेौडा र भरतपरु नगरपािलकाहरुमा खानपेानी योजनाहरुका िनमार्ण पिछ सचालनं , व ापन गनर् 

खानपेानी व ापन बोडर्को गठन भएको। खानपेानी स ानकां  स पि  र दािय  बोडर्मा 
ह ा रण गनर् स पि  र दािय  मू ाकनं  गरी सोको ितवदेन भौितक योजन तथा िनमार्ण 
म ालयल ेअथर् म ालयको सहमित िलई म ी पिरष ा ीकृतीकोलािग पशे गन सताव तयार 
गरेको छ। खानपेानी व ापन बोडर् िनयमावली २०६६ नपेाल सरकार) उप– धानम ी र (
को िमित २०६७।३।१६ को िनणर्यबाट ीकृत भएको, हाल दवु ैनगरपािलकामा धारा जडान 
तथा नया ँ/परुानो णाली समायोजनको कायर् भइरहकेो। भावकारी रुपमा खानपेानी सचालनं  र 
व ापनकोलािग Business Plan तयार गरेको। सोही बमोिजम खानपेानी बोडर्लाई अ िरम 

अविधमा खानपेानी सचालनमां  सहयोग गन Transitional Management Team गठन गनर् सो को 
म यौदा ाव र TOR तयार गरी आव यक व ाकोलािग ADB मा पशे गरेको।  

• आयोजना कायार् वयनबाट ा त हनु े ितफल (Quantitative and Qualitative) अनगुमन र मू ाकनं  
गनर् आधार सचूाकं (Bench Mark Date) सकलनं  र िव लषेणको काम स प  भई ितवदेन तयार 
भएको।  

• नगरपािलकाको स ागतं  क्षमता र राज  पिरचालन अिभविृ  गनर् िविभ  नगरपािलकामा 
हालस  ज ा १२६९ जनालाई स ागतं  िवकास तथा मानव सशाधनं  िवकास र राज  
पिरचालन, िवि य व ापन, िनमार्ण व ापन तथा सपुिरवके्षण, एकीकृत स पि  कर, जग्गा 
एकीकरण स ि  तािलमहरु दान गिरएको।  

1.5.2.  नगरपािलका 
1.5.2.1) पिरयोजना कायार् वयन ईकाई (PIU) भरतपरु नगरपािलका, भरतपरु, िचतवन  

• शहरी न ा तयार गन काम स प  भएको।  
• नदी िनय ण स बि  कायर्को िनमार्ण कायर् स प  भएको।  



 

 94 

• बस पाकर्  िनमार्ण कायर्को कायर् स प  भएको।  
• लाय चोक थोक तरकारी वजार िनमार्ण कायर् स प  भएको।  
• बालकुमारी तरकारी बजार िनमार्ण कायर्को कायर् स प  भएको।  
• ढल िनमार्ण कायर्को किरव ६८% काम स प  भएको।  
• ढल शोधन के को किरव ९८% िनमार्ण कायर् परुा भएको।  
• भरतपरु खानपेानी आयोजना नगरपािलका क्षे मा १००० घ.िम क्षमताको Underground पानी ा ी, 

कटहर चोकमा ९०० घ.मी .क्षमताको Underground ा ीको र कटहर चोकमा ४५० घ.मी .
क्षमताको Overhead पानी ा ी िनमार्ण गन काम परूा भएको। किरव २०० िक .िम .Pipe line 
laying को काम परुा भएको। हालस  िनमार्ण कायर्को समगर्मा ९२% काम स प  भएको।  

• कृ णपरु जग्गा एकीकरण आयोजना.......को िनमार्ण कायर् स प  भएको। जग्गा व ापन उप– 
सिमितको २०६५।१०।२८ को िनणर्य अनसुार Re-plotting न ा ीकृत भई जग्गामा Re-
plotting गन काम स प  भएको । नया ँजग्गा धनी माण पजुार् तयार गरी जग्गा िफतार् गन 
कायर् िमित २०६६।०९।१६ देिख ार  भएको र जग्गा धनी लालपजुार् िवतरण गन काम 
भईरहकेो।  

• साना शहरी सिुवधा कायर्कर्म अ गर्त िवरे  ा पस चोक र लाय  चोक सधुार तथा 
नारायणगढ म ु  सडकको िडभाइडर िनमार्ण तथा चोक सधुार कायर् किरब ७५% काम परुा 
भएको।  

• सावर्जिनक शौचालय िनमार्ण कायर्को ५०% काम परुा भएको।  
• सरसफाई तथा फोहर पानी व ापनकोलािग Equipment र Vehicle खिरद गन कायर्को ९८% 

equipment supply गन काम भएको।  
• सामदुाियक िवकास कायर्कर्म स ालन गनर् गरै सरकारी स ासगँं  स झौता भई काम स प  

भएको। Poor and Disadvantage Group कोलािग थप सामदुाियक िवकास कायर्कर्म सचालनं  गनर् 
NGO सगं स झौता भई कायर् ार  भई ३०% कायर् भएको।  

• थप स ागतं  सधुार कायर्कर्म को िमित २०६७।२।३ मा आिथर्क ाव खोली पिहलो हनु े
परामशर्दाता सगँ वातार् गरी स झौता भई कायर् ार  भई २०% कायर् भएको। समगर् रुपमा 
गित ९५% रहकेा छ।  

1.5.2.2)  पिरयोजना कायार् वयन ईकाई (PIU) धिुलखले नगरपािलका, धिुलखले, का  े 

• शहरी न ा तयार गन काम स प  भएको।  
• सडक सधुार कायर् स प  भएको।  
• साना शहरी पवूार्धार िवकास अ गर्त सावर्जिनक शौचालय िनमार्ण कायर् स प  भइसकेको।  
• ढल िनमार्ण कायर् स प  भएको।  
• ढल शोधन के  (RBTP) िनमार्ण कायर्को समगर्मा ८८% िनमार्ण कायर् परूा भएको।  
• सरसफाई तथा फोहोरपानी व ापनकोलािग Equipment and Vechicle खिरद गन कायर्को ठे ा 

स झौता भई किरव ४०% सामागर्ी िवतरण भएको।  
• धिुलखले जग्गा एकीकरण आयोजनाकोलािग सत ितशत जग्गा धनीहरुको सहमित ा त 

नभएकोल ेए. िड. िव. बाट ा त हनु ेऋण रकम योग हनु नसकेको। शहरी िवकाश तथा 
भवन िनमार्ण िवभागमा रहकेो जग्गा िवकास चकर्कोषबाट ऋण िलई काम अगािड बढाउन े
सहमित भई ऋण समते ीकृत भएको। हाल सडक रेखा न गरी क लान अनसुार सडक 
खो न ेदा ो चरणको काम भइरहकेो।  

• साना शहरी पवूार्धार अ गर्त Urban Service Center को पनुः बोलप  मू ा न भई Bid 
Evaluation Report (BER सहमितका लािग ADB मा पठाइएको।  

• सामदुाियक िवकास कायर्कर्म सचालनं  गनर् गरैसरकारी स ासगं ं  सझौतां  भई काम स प  
भएको।  

• थप सामदुाियक िवकास कायर्कर्मको २०६६।१०।१९ मा ए. िड. िव. बाट सहमित ा त भई 
४०% कायर् स प  भएको। समगर् रुपमा गित ८९% रहकेा छ।  

1.5.2.3)  पिरयोजना कायार् वयन ईकाई (PIU) हटे डा नगरपािलका, हटे◌ाडा, मकवानपरु  

• वसपाकर्  िनमाणर् कायर् स प  भई २०६४।६।२० देिख सचालनमां  आएको।  
• शहरी न ा तयार गन काम स प ◌्ा भएको।  
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• नदी िनय ण कायर् स प  भएको।  
• साना शहरी पवूार्धार िनमार्ण अ गर्त सावर्जिनक शौचालय (Public Toilet) िनमार्ण कायर् स प  

भएको।  
• साना शहरी पवूार्धार अ गर्त Recreation Park िनमार्ण कायर् स प  भएको।  
• ढल िनमार्ण कायर् किरव ९९% स प  भएको।  
• ढल शोधन के  (RBTP) काम स प  भएको।  
• सरसफाइ तथा फोहोर पानी व ापन कोलािग Equipment & Vachile खिरद गन कायर् स प  

भएको।  
• खानपेानी आयोजनाको पाईप िव ाउन ेकाम ९०% स प  भई समगर्मा किरव ८५% काम स प  

भएको।  
• तरकारी बजार िनमार्ण कायर् स प  भएको।  
• मास ुबजार िनमार्ण कायर् स प  भएको  
• सामदुाियक िवकास कायर्कर्म स ालन गनर् गरै सरकारी स ासगं ं  स झौता भई काम स प  

भएको। Poor and Disadvantage Group कोलािग थप सामदुाियक िवकास कायर्कर्म स प  
भएको।  

• थप स ागतं  सधुार कायर्कर्मको ६०% काम स प  भएको। समगर् रुपमा गित ९५% रहकेा 
छ।  

1.5.2.4) पिरयोजना कायार् वयन ईकाई (PIU) र नगर नगरपािलका, र नगर, िचतवन  

• शहरी न ा तयार गन काम स प  भएको ।  
• सडक सधुार कायर् स प  भएको।  
• साना शहरी सिुवधा अ गर्त बस –व ेिनमार्ण कायर् स प  भएको।  
• ढल िनमार्ण कायर्को ३२% िनमार्ण कायर् स प  भएको।  
• ढल शोधन के  (RBTP) िनमार्ण कायर् ४४% स प  भएको।  
• जग्गा एकीकरण आयोजना स ालन गनर् योजना ीकृतकोलािग आयोजना सम वय कायर्लयमा 

पशे गरेको।  
• तरकारी वजार िनमार्ण कायर् स प  भएको  
• सामदुाियक िवकास कायर्कर्म स ालन गनर् गरैसरकारी स ासगं ं  स झौता भई कायर् स प  

भएको। थप सामदुाियक िवकास कायर्कर्म ५४% काम स प  भएको  
• थप स ागतं  सधुार कायर्कर्मको ६०% काम स प  भएको। समगर् रुपमा गित ७४% रहकेा 

छ।  

1.5.2.5) पिरयोजना कायार् वयन ईकाई (PIU) बनपेा नगरपािलका, बनपेा, का  े 

• साना शहरी सिुवधा अ गर्त लायकुचौर क्षे  सधुार कायर् स प  भएको।  
• सडक सधुार कायर् अ गर्त नगरपािलका क्षे िभ  पन अरिनको राजमागर्को दायँा–बायँा किरव २.८ 

िक. मी ल ाइको फुटपाथ िनमार्ण गन कायर् स प  भएको।  
• शहरी न ा तयार गन कायर् स प  भएको।  
• ढल िनमार्ण कायर् किरब ७०% काम स प  भएको।  
• ढल शोधन के  िनमार्ण कायर्को किरव ८७% काम स प  भएको।  
• सरसफाइ तथा फोहोर पानी व ापन कोलािग Equipment & Vachile खिरद गन कायर्को 

बोलप  मू ा  भई BER ADB मा समथर्नकोलािग पशे भएको।  
• बनपेा नगरपािलका वडा न ं६ त ु ी फाटँमा जग्गा एकीकरण आयोजनाको वाटो खो न,े RCC piple 

रा ,े Block छु ाउन े र माटो काटन े र भन कायर् भरैहकेो। हालस  ७५% काम स प  
भएको।  

• बसपाकर्  सधुार कायर्को किरब ९०% कायर् स प  भएको।  
• सामदुाियक िवकास कायर्कर्म कायार् वयनकोलािग गहैसरकारी स ासगँं  स झौता भई हालस  

किरब ९८% काम परूा भएको।  
• थप सामदुाियक िवकास कायर्कर्म सचालनं  गनर् ए.िड.िव. बाट २०६७।२।७ मा सहमित ा त 

भई NGO िनय ु ी भई २०% कायर् स प  भएको।  
• थप स ागतं  सधुार कायर् ५०% स प  भएको। समगर् रुपमा गित ८४% रहकेा छ।  
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1.5.2.6) पिरयोजना कायार् वयन ईकाई (PIU) पन ती नगरपािलका, पन ती, का  े 

• शहरी न ा तयार गन काम स प  भएको।  
• साना शहरी सिुवधा अ गर्त पनौती घाट िनमार्ण सधुार गन कायर् स प  भएको।  
• सामदुाियक िवकास कायर्कर्म स ालनकोलािग गरैसरकारी स ासगँं  स झौता भई िव ालयहरु र 

गिरव समदुायमा शौचालय िनमार्ण तथा सरसफाइका कायर्हरु स ालन भइ कायर् स प  
भएको।  

• ढल िनमार्ण कायर् स प  भएको।  
• ढल शोधन के द (RBTP) िनमार्ण कायर् किरव ९८% स प  भएको।  
• वसपाकर्  िनमार्ण सधुार कायर् किरव ७५% परुा भएको।  
• थप सामदुाियक िवकास कायर्कर्म ७०% स प  भएको।  
• थप स ागतं  सधुार कायर् ३०% स प  भएको। समगर् रुपमा गित ९३% रहकेा छ।  

1.5.2.7)  पिरयोजना कायार् वयन ईकाई (PIU) िवदरु नगरपािलका, नवुाकोट  

• सामदुाियक िवकास कायर्कर्म स ालनकोलािग गरै सरकारी स ासगँं  स झौता भई कायर् स प  
भएको।  

• थप सामदुाियक िवकास कायर्कर्म ६०% स प  भएको।।  
• सावर्जिनक शौचालय िनमार्ण कायर् स प  भएको।  
• बसपाकर्  िनमार्ण कायर् किरब ८२% स प  भएको।  
• सावर्जिनक पाकर्  िनमार्ण कायर् स प  भएको। समगर् रुपमा गित ७४% रहकेा छ।  

1.5.2.8) पिरयोजना कायार् वयन ईकाई (PIU) कमलामाई नगरपािलका, िस लुी  

• शहरी न ा तयार गन काम स प  भएको।  
• नदी िनय ण कायर् स प  भएको।  
• सावर्जिनक पाकर्  िनमार्ण कायर् स प  भएको।  
• सामदुाियक िवकास कायर्कर्म स प  भएको।  
• थप सामदुाियक िवकास कायर्कर्म ८५% स प  भएको।  
• धरुा वजारमा ढल तथा ढल शोधन के  िनमार्ण कायर् करीब ९०% स प  भएको।  
• जग्गा एकीकरण आयोजनाको काम स प  भएको तथा अ ाई जग्गा धनी माण पजूार् िवतरण 

गन कायर् भईरहको  
• तरकारी,मास ुतथा हाट वजार सधुार कायर् करीब ९५% स प  भएको।  
• थप स ागतं  सधुार कायर् ७०% स प  भएको। समगर् रुपमा गित ९८% रहकेा छ।  

1.5.2.9) पिरयोजना कायार् वयन ईकाई (PIU) काठमा डौ महानगरपािलका, काठमा डौ िव णमुती 
िल रोड (BLR): 

• िब णमुती िल  रोड कालोप  गरी रो ती गन कायर् स प  भएको।  

1.6.  कायर्स पादनका िसलिसलमा अनभुतू गिरएका म ु  म ु  सम या/म ु ाहरु  

• भरतपरु र हटेौडा नगरपािलकामा गठन भएको खानपेानी व ापन बोडर् कायार् वयनमा किठनाईः  
• आयोजनाका चाल ुिनमार्ण कायर्हरुमा िढलाईः  
• सहायक ऋण स झौताहरु सशोधनं  गन ुर् पनमा नभएको।  
• का  ेउप काका तीन नगरपािलकामा (बनपेा, धिुलखले र पनौती) एिककृत खानपेानी आयोजना 

सचालनं  स मा मलु िववादल ेिनमार्ण कायर् ार  हनु नसकेको।  

1.7. सम या समाधान गनर् गिरएका उ खेनीय यासहरु  

• भरतपरु र हटेौडा नगरपािलकामा गठन भएको खानपेानी व ापन वोडर् ारा खानपेानी णाली 
सचालनं  गनर् म ीं  पिरषदको ीकृित िलन ेकायर् भइरहकेो।  

• आयोजनाका चाल ु िनमार्ण कायर्हरुमा िढलाई भएको स मा: सव ैनगरपािलकाहरुसगं सम वय 
गरी समयमा काम स प  गनर् PCO ल े यास गरी रहकेो। साथ ै म ालय, िवभाग र 
आयोजनाको तफर् वाट िनयिमत अनगुमन भइरहकेो। नगरपािलकाहरुका नते ृ तहलाई समय 
समयमा अिभमिुखकरण, छलफल र परामशर् उपल  गराउन ेगिरएको।  
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• सहायक ऋण स झौताहरु सशोधनं  गन ुर् पन स माः अथर् म ालय र नगरपािलकाहरु बीच 
गिरएको सहायक ऋण स झौता सशोिधतं  मलू ऋण स झौता अनरुुप सशोधनं  हनु ुपन। सो 
कोलािग नगरपािलकाहरुलाई अनरुोध गरी पठाएको।  

• का  े उप काका ितन नगरपािलकमा (बनपेा, धिुलखले र पनौती) एकीकृत खानपेानी आयोजना 
सचालनं  स मा DPR तयार भई रहकेो। मलू िववादको सम या समाधान भउको। 
STIUEIP अ गर्त कायार् वयन हनु लागकेो। ९ वट ैनगरपािलकामा सचािलतं  कायर्को भौितक 
गित ९१% र िवि य गित ६३% भएको छ। समयको िहसावल े९३% ि  भएको छ।  

1.8. ठे ा प ाको ि ित (२०६७ साल आषाढ मसा स )  

हालस  आयोजनाको समगर् भौितक गित ८८.०२ ितशत रहकेो/िविभ  परामशर् दाता र 
िनमार्ण कायर्बापत करीव रु २ अरब १६ करोड ठे ा स झौता भई ज ा रु १ अरब ८९ करोड 
रकम खचर् भएको।  

आ.व. ०६६/६७ मा शहरी तथा वातावरणीय सधुार आयोजनाबाट स ािलत कायर्कर्महरुको गित िववरण  

बािषर्क गित ितशत कर्. 
स.ं 

ब.शी.न.ं कायर्कर्म िविनयोिजत बजटे 
(रु. हजारमा) भािरत पिरमाण  

१ ४८–३–७६५/ 
४८–४–७६५ 

TDF नगरपािलकाहरुलाई 
ऋण लगानी गन।  

३६३०००।– १०.१६ २४.११  

२ ४८–३–७६५/ 
४८–४–७६५ 

नगरपािलकाहरुलाई 
अनदुान दान गन  

४१७००० १५.०९७ ३१.२८  

३ ४८–३–७६५/ 
४८–४–७६५ 

मशेीनरी औजार तथा 
फिनर्चर खिरद  

२०० ०.००९ ४ थान म.ेआ ं१२ 
थानफिनर्चार खिरद  

४ ४८–३–७६५/ 
४८–४–७६५ 

परामशर्दाता िनय ु  गरी 
परामशर्दाताको सवेा िलन े

१७४०० ०.६०० ३०.२७ ि  मिहना 

५ ४८–३–७६५/ 
४८–४–७६५ 

तािलम तथा गो ी  ३८०० ०.१५४ ६० जनालाई  

६ ४८–३–७६५/ 
४८–४–७६५ 

उपभोग र कायार्लय 
स ालन खचर्  

६०७५ १०० १००  

ज ा िविनयोिजत बजटे ८०७४७५ ज ा खचर् : ६१२६४५  
समगर् बािषर्क भारित गितः ७५.३२ ितशत  

2. बािहरी चकर्पथ िवकास आयोजना  

2.1. आयोजनाको पिरचय  

काठमाड  उप कािभ  करीब ३० वषर् अिघ िनमार्ण गिरएको चकर्पथको विरपिर ब दो सवारी 
आवागमन तथा पदैल या ुको चापल े साघिुरद ै गएको छ र साथसाथ ै चकर्पथको दाया ँ बाया ँ
अिनयि त तथा अ वि त ब ी िवकासको चापल ेथप अ  सम याहरु बढाएको कुरा सवर् िविदत ै
छ। चकर्पथ र हाबँाट बािहर तफर्  जान े म ु  बाटोहरु आिटर्िरयल सडकहरुको इ टरसे न 
ब दो सवारीको चापल े झन झन ् असरुिक्षत हुदँ ै गइरहकेो छ। ुत गितमा बिृ  भइरहकेो 
जनस ाकों  चाप अव चकर्पथ बािहर तफर् बाट ब द ैगइरहकेो पाइ छ र चकर्पथबाट बािहर तफर्  
जान ेबाटोहरुको दायाबँाया ँिब ार हुदँ ैगइरहकेो घना आवादी तथा अ वि त ब ी िवकास यसका 
ल  उदाहरणहरु हनु।् चकर्पथबाट बािहर तफर्  जान ेआिटर्िरयल सडकहरुलाई जो न ेम ु  बाटो 

नभएको कारणल ेएउटा आिटर्िरयल सडकबाट अक  आिटर्िरयल सडकमा आउन ेसवारीलाई चकर्पथन ै
योग गन ुर् पन बा ता छ र व ी िवकास योग्य ठूलो भ–ूभाग अ वि त ब ी िब ार हनु े
खतरामा परेको देिख छ।  

यस स दभर्मा सन ् २००० मा निेपकोन (NEPICON) भ  े स ालें  बािहरी चकर्पथको 
अवधारणा शरुु गरी अ यनको कायर् गरेको िथयो। पिछ नपेाल सरकारल े न ै बािहरी चकर्पथको 
आव यकता र सा दिभर्कता महशसु गरी आ.व. २०६१/०६२ को बजटे भाषणमा मा. अथर्म ीबाट 
" वि त जग्गा एकीकरणका आधारमा काठमाड मा बािहरी चकर्पथको िनमार्ण कायर् आ.व. २०६१/०६२ 
देिख न ै ार  गिरन ेछ" भनी घोषणा भए पिछ सरकारी रबाट न ैयस स ब ी कायर् ार  
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भएको छ। यस स दभर्मा िमित २०६२।१०।१३ को म ीपिरष को बठैकबाट बािहरी चकर्पथको 
एलाइनमे ट र नोडल वाइ ट स ब ी िनणर्य िन ानसुार भएको िथयो : – काठमाड  ख डमा पन 
बाग्मती  

(चोभार), गा चा, सत ु ल, नकैाप, परुानो भ ा , िसतापाइला, हलचोक, बालाज ुऔ ोिगक क्षे , 
नपेालटार, ग गब,ु टोखागाउँ, चपली, कपन, जगडोल, सनडोल तथा थली डाछँी, भ परु ख डमा पन 
गामफेदी, पकाउनपेाटी, बासँवारी, याङडोल,मसानडोल, भातिेढकोरो, नया ँ िठमी तथा दिधकोट र लिलतपरु 
ख डमा पन लभु,ु, ठबै, धापाखले, ठेचो, बङुमती हुदँ ैबाग्मती (चोभार) स । यस ैस दभर्मा िमित 
२०६४।३।१८ को मि पिरष को बठैकबाट सािवक मि पिरष ाट ीकृत बािहरी चकर्पथको 
एलाईनमे टलाई सशोधनं  गरी नागाजनु दरवार मिु रबाट सरुुङ िनमार्ण गनर् तथा नया ँ िठमी देिख 
गोठाटार जोरपाटी हुदँ ैजगडोल प ु  ेसडक ख डलाई चकर्पथकै रको िल रोडको रुपमा कायम गनर् 
ि कृती िदन ेिनणर्य भएको अव ा रहकेो छ।  

2.1.1. बािहरी चकर्पथल ेखे न ेम ु  भिुमकाहरुः  

• उप काको दिक्षण र पिूवर् भ–ूभागमा आवागमनको सिुवधा बढाउन।ु  
• वि त ब ी िवकास।  
• िस लुी बनपेा राजमागर्को िनमार्णपिछ उप का िभ  वशे गन वकैि क मागर्।  
• उप काको गर्ािमण र शहरी क्षे को िसमाकन।ं   
• उप काको गर्ामीण क्षे मा िब ार गिरन ेसवेा सिुवधाकोलािग पहुचँ मागर्।  
• काठमाड लाई तराईसगँ जो न ेफा  याकबाट उप का िभ  वशे गन एकमा  मागर्।  

2.1.2. आयोजनाको दीघर्कालीन सोच  

काठमाड  उप कालाई देशको राजधानी क्षे को रुपमा िवकास गनर् योजनाव  तथा वि त 
शहरी िवकासको नमनूाको रुपमा बािहरी चकर्पथ िवकास गन।  

2.1.3. आयोजनाको ितव ता  

ापक जनसहभािगता पिरचालन गरेर सडक सजालहरुलाईं  एक आपसमा जोिड स–ु वि त 
सडक र उ  िविधय ु  बािहरी चकर्पथ िनमार्ण तोिकएको समय िभ  गन  

2.1.4. उ े य  

हाल काठमाड  उप कामा िदनानिुदन बिढरहकेो अ वि त शहरीकरण एव ं सको 
मा मबाट हाल भरैहकेा बाटोघाटोहरु सवारी साधनको तलुनामा अ िधक साघँरुो भएको कारणल े
उ  भएको ािफक लगायत अ  सम या हलगनर्कोलािग बािहरी चकर्पथ िनमार्ण कायर्को अवधारणा 
आएको हो। उप काको हालको चकर्पथ भ दा धरेै बािहरी भागस  पिन अ वि त 
घनाव ीहरुको िवकास भएको र सो शहरीकरण वि त नहुदँा भौितक पवूार्धार िनमार्ण गनर् एव ं
ाकृितक िवपि को सामना गनर् आइपन अ ारोलाई दिृ गत गरी बािहरी चकर्पथ एव ं जग्गा 
एकीकरणको मा मबाट स ु वि त शहरको िनमार्ण गनर् बािहरी चकर्पथ एव ंसोको साथ साथ ैजग्गा 
एकीकरण आयोजना नपेाल सरकारको नीित अनसुारन ैसचालनं  गनर् लािगएको हो। हाल काठमाड  
उप काका तीनवट ै िज ाहरुमा बािषर्क किरव १२००० को हाराहारीमा नया ँघरहरुको िनमार्ण कायर् 
भरैहकेो छ। उ  १२००० म  ेपिन धरेै जसो घरहरु हालको चकर्पथको बािहरी क्षे हरुमा रहकेा 
गा.िव.स. एव ंक्षे हरुमा िनमार्ण भएको पाइ छ। तसथर् जग्गा एकीकरण कृयाको मा म ारा बािहरी 
चकर्पथको अिधकार क्षे को (Right of Way) लािग आव यक पन जग्गाको व ा गरी चकर्पथ दवु ै
तफर् को किरब २५० मीटर क्षे मा योजनाव  तथा वि त शहरी िवकासको नमनूाको रुपमा बािहरी 
चकर्पथ िवकास गन ुर् न ैयसको मखु उ े य हो।  

2.1.5. बािहरी चकर्पथको रुप  

बािहरी चकर्पथ काठमाड  उप का िभ का तीनवैटा िज ाका ४० गा.िव.स., ३ न.पा. तथा १ 
महानगरपािलकालाई छोएर झ ड ै७२ िक.िम. ल बाईको ािवत गिरएको हुदँा उप का िभ को ठूलो 
भ–ूभागलाई यसल ेसमटेकेो छ। बािहरी चकर्पथल ेउप का िभ को ती  गितमा ब ी िवकास हनु े
क्षे  तथा शहरीकरणको चापमा परेको अिधकाशं क्षे लाई समटेकेो छ।  
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बािहरी चकर्पथ िवकास गदार् दईुवटा मखु कायर्हरु पदर्छन।्  

• ५० मीटर राइट अफ व ेभएको मखु मागर् जनु काठमाड  उप काको मखु मागर्हरुम  ेएक 
हनुछे।  

• यस मागर्बाट भािवत सडक िकनाराबाट २५० मीटर दाया ँर बायाकँो जिमनमा वि त ब ी 
िवकास गन।  

यस कार मािथ उ िेखत दवु ै कायर् गनर्का लािग ठूलो मा ामा जिमनको आव यकता 
पछर्। सडक िनमार्ण गनर्का लािग मा  जग्गा अिधकरण गदार् ७२०० रोपनी जग्गा अिधकरण गन ुर् 
पन हु छ। यो कायर्का लािग नूतमभ झ ड ैरु. ५ अवर् रकम मआु ाकोलािग मा  ितन ुर् पन 
हु छ। यसरी अिधकरण गदार् बाटोमा पन जग्गाधनीहरु िव ािपत हनु सक्छन ् र बाटोसगँ 
जोिडएका अ  िक ाहरु (जसको बाटो िनमार्णमा कुन ैयोगदान हुदँनै)लाई मा  फाइदा प ु  ेहु छ 
तर जग्गा एकीकरणको कृया ारा जग्गा िवकास गरेमा यो अव ा रहदँनै।  

चकर्पथमा परेका जग्गाको क्षितपिूतर् गन उ े यका लािग र चकर्पथबाट भािवत दाया ँबायाकँो 
क्षे मा वि त ब ी िवकास गनर्का लािग सडकको दाया ँवायाकँो िकनाराबाट २५० मीटर दवु ैितर 
जग्गा एकीकरण गरी िवकास गदार् चकर्पथमा परेका जग्गाहरुलाई क्षितपिूतर् िदनपिन प ु  े र 
चकर्पथबाट भािवत दाया ँबायाकँो क्षे मा वि त व ी िवकास गनर् समते िम न स  ेभएको 
हुदँा यो तिरकाबाट चकर्पथको जग्गा िवकास गन ाव गिरएको हो। यो तिरकाबाट कुनपैिन 
जग्गाधिनल े िब ािपत हनु ु पदन, जग्गाको स ा आवास योग्य िवकिसत घडेरी न ै िदइन ेभएको र 
उप काको ब दो शहरीकरणको चापलाई समते नू गन गरी वि त ब ी हनु ेभएको हुदँा यो 
तिरका सबभ दा उपय ु  देिख छ।  

तर बािहरी चकर्पथ भएर जान ेस पणूर् क्षे हरुमा जग्गा एिककरणको कृयाबाट कायर् गनर् 
स व नहनुपिन सक्छ। दाया ँ बाया ँआव यक जग्गाहरुको कमी भौगोिलक जिटलता तथा अ  
िविवध कारणहरुल े गदार् हामील े सोच े ज ो गरी जग्गा िवकास गनर् नस  े अव ा भएका 
ानहरुमा जग्गा अिधकरणको कृया ारा जग्गा ा त गरी सडक िनमार्णको कायर् अगािड बढाउन ु

पन हु छ। वतर्मान अव ामा बािहरी चकर्पथको किरब ७०५ भ–ूभागमा मा  जग्गा एकीकरण 
स ावना देिख छ।  

बािहरी चकर्पथको ५० मीटर राइट अफ व ेमा गिरन े िनमार्ण स ब मा चीन सरकारबाट 
सहयोगको अपके्षा रािखए तापिन त ब मा हाल स  कुन ैठोस पहलकदमी भएको देिखदनै। सो 
को िनमार्ण स ब मा कुन ैबदेैिशक सहयोग ा त नभएको अव ामा नपेाल सरकारल ेआ न ै ोत 
अथवा िनजी क्षे लाई समते सलं  गराई िनमार्ण गराउन ु पन हु छ। यसका लािग BOOT को 
कृया ारा िनमार्ण गनर् सिकन ेसभावनाकों  बारेमा िब तृ अ यन गन ुर् पन हु छ।  

2.1.6. कायार् वयन कृया  

बािहरी चकर्पथ िवकास आयोजना काठमाड  उप काका ितनवट ै िज ालाई समे न ेबहृ र 
आयोजना भएको हुदँा यसको कायार् वयनका लािग काठमाडौ उप का क्षे ीय रकै सरचनाकों  
आव यकता हु छ। बािहरी चकर्पथबाट भािवत गा.िव.स.हरुको िववरण अनसुिुच १ मा देखाइएको 
छ। यो बाटो रा को मखु शहरी के  राजधानी कै विरपिर क्षे लाई समे न े मखु पवूार्धार 
भएको हुदँा यसल ेराि य मह कै योजनाको रुपमा ाथिमकता पाउन ुजरुरी देिख छ।  

यस आयोजनाको मखु कायर् सडक िनमार्णकोलािग जग्गा ा त गरी सडक िनमार्ण गन र 
सडकको दाया ँबायाकँो भािवत क्षे मा वि त शहरी िवकास गन भएको हुदँा यी कायर्हरु गनर्का 
लािग िन ानसुार गन ुर्पन देिख छ।  

नगर िवकास ऐन २०४५ ते ो सशोधनं  (२०५४) मा भएका ावधान योग गरी काठमाड  
उप का नगर िवकास सिमित ाराम तीनवटा िज ामा एक एक वटा जग्गा व ापन उपसिमितहरु 
गठन गन र नगर िवकास ऐनका आव यक दफाहरु योग गनर् उ  व ापन उपसिमितहरुलाई 
अिधकार ायोजन गन। यस उपसिमितको िनणर्यानसुार नगर िवकास ऐन २०४५ अनरुुप जग्गा 
एकीकरणको कायर्कर्म सचालनं  गरी चकर्पथलाई आव यक पन जग्गा ा त गन र साथ ैचकर्पथको 
दाया ँ बाया ँ आव यक पवूार्धार ज  ै बाटो, ढल, खानपेानी, िबजलुी, टिेलफोन आिदको िवकास गरी 
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वि त ब ी िवकासको सरचनां  िनमार्ण गन। यस स ब मा नपेाल सरकारल े आव यक 
ािविधक कमर्चारी, िव तृ अ यन िडजाइनका कायर्हरु तथा आयोजना कायार्लय ापनाकोलािग 
आव यक बजटेको व ा गन ुर्पन छ। बाकँी कायर्हरुम जनसहभािगताबाट न ैगनर् सिकन ेछ।  

तर दाया ँ बाया ँ ब ी िवकास गन उपय ु  जिमन नभएको ान तथा अ  ािविधक 
कारणल ेजग्गा एकीकरण गनर्सभवं  नभएको ानमा नपेाल सरकारल ेउिचत मआु ा िदई आव यक 
जग्गा अिधकरण न ैगन ुर् पन हु छ। यस कायर्का लािग आव यक बजटेको व ा नपेाल सरकारल े
गन ुर् पन हु छ। वतर्मान अव ामा ािवत बािहरी चकर्पथल ेओग न े जिमनको किरब ७०५ 
भभूागमा जग्गा एकीकरणको कृया ारा कायर् गराउन सिकन ेसभावनां  देिख छ।  

2.1.7. बािहरी चकर्पथबाट हनु ेफाइदाहरु  

क) उप काको यातायात व ापनमा ठूलो सधुार आउन ेछ। यसको िनमार्ण प ात बिदर्वास 
िस लुी भएर उप का िभि न े सवारी साधानहअरुलाई उप काको उ री भाग र दिक्षणी 
भागमा आवागमनकोलािग ठूलो सिुवधा हरन ेछ।  

ख) यसको िनमार्णल ेअ वि त शहरी करणको पकृृयालाई वि त गन छ।  

ग) आयोजना क्षे को कुनपैिन जग्गा धनील े िव ािपत हनु ुपदन। परुाना व ीहरुको घडरेीको 
मू  बिृ  भई आिथर्क सधुार ाउन ेछ। साथ ैअथ पाजर्नका िविभ  गितिविधमा बिृ  भई 
गिरबी िनवारणमा ठूलो भिूमका खे न ेसिुनि त छ।  

2.1.8. आयोजनाको चनुौितहरु  

मािथ उ खे गिरए ज  ै श  सभावनाहरुं  बोकेको बािहरी चकर्पथको िवकासका लािग 
चनुौितहरु कम भएका होइनन।् ती चनुौितहरुलाई समयानकुुल उपय ु  ढगलें  व ापन गिरएमा 
बािहरी चकर्पथल े उप काबासीलाई मा  होइन नपेालकोलािग न ै उपल ीमलूक योजनाको रुपमा 
पिहचान पाउन ेिथयो।  

पिहलो चनुौित जग्गा व ापन स ब ी न ैदेिख छ। उप का िभ  अ ािधक महगँो हुदँ ै
गएको जग्गाको म ु ल े गदार् जग्गाधनीहरु योगदान िदनका लािग सिजल ै तयार हुदँनैन।् 
अिधकाशलाईं  बाटोमा पन जग्गा िफतार् पाईन े हो िक होइन भ  े न ै िव ास हनु सकेको छैन। 
अिधकाशं कृषकहरुलाई जग्गा घ न ेभ  ेिपर छ भन ेजग्गान ैग ु ला िक भ  ेपिन कम िच ा  

छैन। यस स ब मा जग्गा एकीकरणको कृया ारा कुनपैिन जग्गाधनीको जग्गा ग ु दनै 
बरु वि त हु छ र आिथर्क रुपल ेफाईदा हु छ भ  ेकुरो सब ैजग्गाधनी/मोहीहरुल ेब ु  ुजरुरी 
छ। सका लािग जग्गा एकीकरणका लािग ब  ेउपभो ा सिमितहरुमा सबकैो सिकर्य सहभािगता 
जरुरी हु छ/मोहीहरुल े ब ु  ु जरुरी छ। सका लािग जग्गा एकीकरणका लािग ब  े उपभो ा 
सिमितहरुमा सबकैो सिकर्य सहभािगता जरुरी हु छ।    

दो ो चनुौती वा िवक जग्गाधनी लाभाि वत नहनु ेखतरा देिख छ। जग्गाको कारोबार गन 
वसायीहरुल े अनके चािहदां  नचािहदां  अनगर्ल चार गरी जग्गाधनीहरुलाई जग्गा िवकर्ी गनर् 
ो ािहत गन र अ  ि हरुलाई महगँो दाममा जग्गा िवकर्ी गरी नाफा कमाउन े बर्ि लाई 
िनरु ािहत पान ुर् जरुरी देिख छ। य ा गितिविधल े वा िवक जग्गाधनील े बािहरी चकर्पथको 
िवकासबाट हनु स  ेलाभ ा त गनर्बाट बि त हनु स  ेअव ा आउन सक्छ। यस कायर्लाई 
िनरु ािहत पानर् आयोजनाल े िविभ  प पि का, रेिडयो िवज्ञापन तथा अ रिकर्याको मा मबाट 
आयोजनाको मलूभतू उ े यको बारेमा चार सार ापक रुपमा गद आइरहकेो भएतापिन जन रबाट 
पिन य ा कायर् ित सचतेना जगाउन ुजरुरी देिख छ।  

ते ो चनुौती बहृद लगानी स ब ी देिख छ। बािहरी चकर्पथकोलािग आव यक पन झ ड ै
रु. १६ अवर्को लगानी कसरी व ापन गन। यस कायर्कोलािग चरणव  तिरकाल ेिनमार्णको कायर् 
अगािड बढाउन ुपन देिख छ। बािहरी चकर्पथको दिक्षण भागमा ािफक आवागमनलाई व ापन 
गन दिृ कोणल े श  सवारी साधनल ेउपयोग गन स ावना देिखएको हुदँा िनजी क्षे लाई सलं  
गराई िवकास गनर् सिक छ। यस कार कायर् शरुु भएपिछ िविभ  दातसृ ाबाटं  लगानी आउन े
स ावना श  छन ् िकनभन े राजधानी क्षे को पवूार्धारको लगानी मह पणू र् हु छ र रा लाई 
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दरूगामी असर गछर् भ  े कुरा सबलै ेबझेुकै छन।् जग्गा व ापनको सिुन तता भएमा बािहरी 
चकर्पथको िवकासमा दातसृ ालें  लगानी गन स ावना अ िधक देिख छ।  

आिथर्क वषर् २०६६/०६७ मा बािहरी चकर्पथ िवकास आयोजनाबाट स ािलत कायर्कर्महरुको 
गित िववरण  

बािषर्क गित ितशत कर्.स.ं ब.शी.न.ं कायर्कर्म िविनयोिजत बजटे  
(रु. हजारमा) भौितक िवि य  

१ ४८–४–७६६ बािहरी चकर्पथ िवकास आयोजना ६७१५२ ६६.२ १८.९०  

3. महे नारायण िनिध िमिथला सा ृ ितकं  के  आयोजना  

3.1. पिरचय  

परापवूर्कालदेिख न ै िमिथला भिूमको राजधानी जनकपरुधाम रहकेो िथयो, जसलाई मि दरै 
मि दर र तलाऊ न ै तलाऊको शहर पिन भिन छ। िमिथला स ृ ितं  ससारकैं  परुानो स ृ ितं  
मािन छ। जसको िवकासबाट नपेालको पयर्टकीय क्षे मा समते ठूलो भाव पन सोचाई रहकेो छ।  

ऐितहािसक तथा धािमर्क मह  रा  े यस जनकपरु शहरमा सा ृ ितकं  तथा धािमर्क 
मह का कुन ै पिन अवसरहरुमा मािनसहरुको जमघट हनु े कुन ै पिन िकिसमको सभागहृ नहुदँा 
जनकपरुबासीमा ट कारो अभाव खि कएको िथयो। जनकपरुबासीको उ  अभाव पिूतर् गनर् तथा 
स पणूर् धािमर्क, सा ृ ितकं  तथा िमिथला िच कला आिदको िवकासमा सघाऊ परु् याउन र िमिथला 
सा ृ ितकं  के को रुपमा िवकास गनर् जनकपरु नगरपािलकाको माग बमोिजम नपेाल सरकारको 
आय ोतबाट यस महे नारायणिनिध िमिथला सा ृ ितकं  के को पिरक ना भएको हो।  

3.2. आयोजनाको उ े य  

• िमिथला स ृ ितकों  व र्न र िवकास गन।  
• जनकपरु नगरपािलकािभ  सभा–समारोह गनर् कुन ै पिन उपय ु  ठाउकोँ  व ा नभएकोमा 

सभागहृको व ा गन।  

3.3. आयोजना िववरण  

• महे नारायण िनिध िमिथला सा ृ ितकं  के  ापनाकोलािग िनमार्ण गनर् पन पवूार्धारहरु 
िन कार छन।्  

• ६०० ि  क्षमताको वसेमे ट सिहतको अिडटोिरयम भवन–१ तला।  
• २५० ि  क्षमताको क फरे  हल–१ तला।  
• लाइ रेी/ िूजयम/ दशर्नी भवन–२ तला  
• के को पवूर्पि  रहकेो बीसहरा पोखरीको सधुार तथा ा ड े िपङको कायर्।  

3.4. आयोजनाको लागत  

आ.व. २०६६/०६७ को लागत इ मटेअनसुार यस आयोजनाको ज ा लागत रु. ८ करोड 
रहकेो छ।  

3.5. सम याहरु  

आयोजना अ गर्त िविभ  सरचनां  भएपिन एकम ु  बोलप  आ ान नभई बजटेको पिरधीमा 
िवगतमा छु ा–छु  ै बोलप  आ ान भएको, हाल ६०० ि  क्षमताको अडोिटिरयमकोलािग बोलप  
आ ान भई िनमार्ण भई रहकेो स ालन कृया टु ो नलागी सकेको साथ ै िनिमर्त सरचनाहरुं  
सचालनमां  नहदु ैममर्त स ार गन ुर्पन आव यकता देिखएको।  

तािलका–८आिथर्क बषर् २०६६/०६७ मा महे नारायण िनिध िमिथला सा ृ ितकं  के  
आयोजनाबाट स ािलत कायर्कर्महरुको गित िववरणः  

बािषर्क गित ितशत  कर्.स.ं 
  

ब.उ.िश.न.ं कायर्कर्म िविनयोिजत बजटे  
रु. हजारमा भौितक िव ीय 

१ ४८–४–७६८ भवन िनमार्ण सिहतां /सरकारी 
भवन िनमार्ण 

५००० १००.०० १००.०० 
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4. िवशषे भौितक तथा पवूार्धार क्षे  िवकास आयोजना  

4.1. पिरचय  

नपेाल सरकार मि पिरष को २०४३/५/५को िनणर्यानसुार दिक्षणकाली क्षे को सधुार तथा 
िवकास गनर् दिक्षणकाली क्षे  िवकास आयोजनाको नामबाट कायर् ार  भएको यो आयोजनालाई 
नपेाल सरकार मि पिरषदको २०४४/३/१९ को िनणर्यबाट दिक्षणकाली, बढूािनलक ठ, शषेनारायण, टौदह, 
चागँनुारायण, श टा, महाङँकाल, इ ायणी, भ काली, शोभाभगवती, मिैतदेवी, नरदेवी र न ाल भगवती 
समते १३ ान कायम गरी काठमाड  उप का धािमर्क तथा सा ृ ितकं  क्षे  िवकास पिरयोजना नाम 
िदइयो। सरुुमा मि पिरषद ् सिचवालयअ गर्त रही स ालन भएको यस आयोजनालाई नपेाल 
सरकार मि पिरष को २०४९।४।२६ को िनणर्यनसुार आवास तथा भौितक योजना म ालय 
अ गर्त राखी भौितक योजना म ीको अ क्षतामा आवास तथा भौितक योजना, िशक्षा तथा स ृ ितं  र 
पयर्टन सिचवहरु, गठुी स ानकां  अ क्ष, भवन, परुात  र भ–ूतथा जलाधार सरक्षणं  िवभागहरुका महा–
िनदशकहरु सद य र आयोजना मखु सद यसिचव रहकेो ९ सद यीय सम वय सिमित माफर् त 
सािवकको १३ कायर् लमा सयूर्िवनायक थप गरी १४ ल कायम गरी कायार् वयन गद आएको 
छ। काठमाडौ उप कािभ का लहरुमा मा  सीिमत यस पिरयोजनाको कायर्क्षे लाई २०५३/४/४० 
मा बसकेो सिमितको १५ औ ंबठैकल ेनपेालभरी कायर् स ालन गन िनणर्य गरी िवशषे भौितक तथा 
पवूार्धार क्षे  िवकास आयोजनाको नामबाट कायर्कर्म स ालन गद आएको छ।  

यस आयोजनाबाट राि य जनजीवनमा मह  रा  ेदेशका सा ृ ितकं , धािमर्क तथा पयर्टकीय 
दिृ ल ेमह पणू र् िविभ  क्षे हरुको भौितक सरचनाहरुलाईं  पिछस  आ न ैसाधन र ोतबाट सरक्षणं  
एव ंस बधर्न गनर् सिकन ेगरी िदगो िवकासको अवधारणाअनरुुप एकीकृत रुपमा सवेासिुवधाको िवकास 
गन र स क्षे मा उपल  आिथर्क, ापािरक, वातावरणीय तथा पयर्टकीय अवसरहरुलाई अिधकतम 
योगं  गरी स क्षे को उिचत व ापन एव ंआव यक सवेा र सिुवधा िव ार गन उ े यल े
आयोजना स ालन हुदँ ैआएको छ।  

4.2. आयोजनाको उ े य  

• नपेाल देशभरीका सा ृ ितकं , धािमर्क तथा पयर्टकीय दिृ ल े मह  रा  े क्षे मा िन िलिखत 
उ े य परीपिूतर् गन यस आयोजनाको उ े य रहकेो छ–  

• राि य जीवनमा मह  रा  ेसा ृ ितकं , धािमर्क तथा पयर्टकीय क्षे हरुमा भौितक सिुवधाहरुको 
िनमार्ण एव ंममर्त स ार गन।  

• उपय ु  िवशषे क्षे को वातावरणीय िवनाशलाई काम गरी पयार्वरणलाई स िुलत बनाईरा  मौजदुा 
वन जगलकों  सरक्षणं , नया ँक्षे मा बकृ्षारोपण गरी हिरयाली कायम गन तथा ती क्षे बाट िन न े
फोहरलाई वि त गन।  

• उ  क्षे मा सवेा सिुवधा परु् याउन ानीय रमा आयआजर्न गन खालका भौितक पवूार्धारको 
िनमार्ण गरी िदगो िवकासको अवधारणअनरुुप कायर्कर्म स ालन गन।  

4.3. आयोजनाको लक्ष्य  

देशभरीका राि य जनजीवनमा मह  रा  े सा ृ ितकं , धािमर्क तथा पयर्टकीय क्षे को 
पिहचान गरी िदगो िवकासको अवधारणाअनरुुप गरुुयोजना बनाई आयआजर्न हनु े गरी भौितक 
पवूार्धारको सरक्षणं , सवधर्नं  तथा िवकास गन र ानीय रमा ब  सिमित गठन गरी आिजर्त 
आयबाट ममर्त सधुार तथा पवूार्धारहरको िवकास गरी रोजगारीको अव ा सजृना गराई गिरबी 
िूनकरणकायर्मा टवेा परु् याउन ेर आ िरक पयर्टकमा समते बिृ  गन आयोजनाको लक्ष्य रहकेो छ।  

4.4. आयोजनाको कायर्क्षे   

नपेाल सरकार मि पिरष को २०४४/३/१९ को िनणर्यानसुार उप काि त १३ मह पणू र् 
धािमर्क लहरुको गरुूयोजना माफर् त भौितक पवूार्धार िवकास एव ं सरक्षणं  गन भनी आयोजना 
ापना भएकोमा नपेाल सरकार मि पिरष को २०४९।४।२६ को िनणर्यानसुार सयूर्िवनायक थप 

गरी १४ ानहरुको भौितक पवूार्धार िवकास गन िनणर्य भएको िथयो। नपेाल सरकार 
मि पिरष को २०५३/४/२० को िनणर्यल े नपेाल भिरका सा ृ ितकं , धािमर्क तथा पयर्टकीय दिृ ल े
मह पणू र् ालहरुमा समते भौितक पवूार्धार िवकास गनर् सिकन ेगरी कायर्क्षे  िव ार गिरएबाट सोही 
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अनसुार नपेालका उ  क्षे हरुमा बाटो, पानी, खानपेानी, सडे,चौतारा आिद िनमार्ण एव ंभ–ूक्षय रोकथाम 
ज ा कायर् स ालन गद आएको छ।  

4.5. आयोजनाको िव ीय ि ितः  

आयोजना िनि त रकम र अविधिभ  स प  गन अवधारणाबाट स ालन नभई सालबसाली 
कायर्कर्मको रुपमा गरुुयोजना तयार भएका क्षे मा साथ ैदेशका अ  धािमर्क, सा ृ ितं  तथा पयर्टकीय 
क्षे को कारणल ेमह पणू र् िवशषे क्षे हरुमा समते कायर्कर्म स ालन गद आएको छ।  

आयोजनाको िवि य ि त  

आिथर्क वषर् ब.उ.िश.न.ं िनकासा खचर्  
२०६१/६२ ४८–३/४–७५८ ९५,८९,८११।४५ ९५,८९,८११।४५  
२०६२/६३ ४८–३/४–७५८ १,०७,८०,४१६।३८ १,०७,८०,४१६।३८  
२०६३/६४ ४८–३/४–७५८ ९८,०४,०००।०० ९८,०४,०००।००  
२०६४/६५ ४८–३/४–७५८ १,५१,०४,४१५।४७ १,५१,०४,४१५।४७  
२०६५/६६ ४८–३/४–७५८ १,५९,८०४४०।९९ १,५७४२०४१।०१  
२०६६/६७ ४८–३/४–७५८ ४,८०,८४०००।०० ४,६४,९७२२८।००  

 आ.व २०६६/६७ मा िवशषे भौितक तथा पवूार्धार क्षे  िवकास आयोजनाबाट स ािलत 
कायर्कर्महरुको गित िववरणः  

बािषर्क गित ितशत कर्.स.ं ब.उ.िश.न.ं कायर्कर्म िविनयोिजत बजटे 
(रु हजारमा) भौितक िव ीय  

१ ४८–३/४–७५८ िवशषे क्षे को भौितक तथा 
पवूार्धार िनमार्ण सधुार  

४८०८४ ९४.२६ ९६.७०  

5.  िवराटनगर चकर्पथ आयोजना  

5.1. पिरचयः  

िवराटनगर उपमहानगरपािलकामा भइरहकेो ब दो जनस ाकों  बिृ (औसत बािषर्क बिृ  दर 
२.५१) िवराटनगर उपमहानगरपािलकाको आविधक योजना तज ुर्मा अि म ितवदेन २०६४को कारणल े
िवराटनगर उप–महानगरपािलका र आसपासका गा.िव.स.हरुमा ती  रुपमा व ीहरु बिढरहकेा छन।् 
सोही कर्ममाः पदैल या ी र सवारी साधनको चाप समते िनकै बढेको छ।  

२०५३ सालमा सडक िवभागबाट िवराटनगर चकर्पथको एलाइनमे ट अ य (Alignment 
Study) कोलािग मिनस कि टने टल एसोिसयट ( ा.)िल काठमाड  नामको परामशर्दात ृस ालें  एक 
िरपोटर् तयार गरेको िथयो। उ  िरपोटर्मा ३ वटा बकैि क Alignment ा ाव गिरएको र किरब 
४१ िक.मी. ल बाईको ते ो िवक  सामािजक दिृ कोणल े िनमार्ण गनर् उपय ु  भनी िसफािरस 
गिरएको िथयो। सोही िरपोटर्को आधारमा त ाल ैकिरब ३० ितशत सडक रेखा न गरी Formation 
width (माटो भन काम) तयार गन कायर् स प समते भएको र हाल सो क ी सडक चाल ू
अव ामा रहकेो छ। खोिलएको सडक ाय सब ै ऐलानी, पितर् जग्गा र धलु ेसडक न ैभएकोल े
सडक रेखचा न गनर् गा ो नभएको तर बाकँी सडक कायम गनर् जग्गाको मआु ा स ब ी 
सम याल ेगदार् हालस  बाकँी सडक रेखा न गन कायर् भएको छैन। यसरी धरेै वषर् अिघदेिख 
चचार्मा रहकेो औ ोिगक शहर िवराटनगरको चकर्पथको योजनाकोलािग धरेै जग्गा अिधगर्हण गरी 
मआु ा िदनपुन र िनमार्णकोलािग ठूलो धनराशी ला  ेभएकोल ेखास ैकाम भएको देिखदनै। यस 
चकर्पथको मह , स क्षे का जनताको आकाङ्क्षा एव ं २०५३ सालमा भएका लगानी समतेलाई 
दिृ गत गरी जग्गा एकीकरण गरी जनताल ेबाटोकोलािग आव यक जग्गा उपल  गराउन ेर सरकारल े
बाटो िनमार्ण गन गरी नपेाल सरकारको आ.व. २०६४।०६५ को बजटे व मा “िवराटनगर चकर्पथ 
िनमार्ण ार  गन ुर्का साथ ै वि त शहरी िवकास कायर्कर्म सचां लन गिरनछे” भनी चकर्पथ िनमार्ण 
गन ितव ता  भएको छ।  
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5.2. आयोजनाको दीघर्कालीन सोचः  

िवराटनगर काठमाड  पिछको दो ो ठूलो शहर हो। पवूर् क्षे को एक मखु ापािरक, 
औ ोिगक, शिैक्षक र शासिनक सवेा के को रुपमा िवराटनगर िचिन छ। पवूार् लको मा  नभएर 
नपेालको भ ार नाकाहरुम  े वीरग पिछको िवराटनगर दो ोमा आउन े हनुाल ेयो क्षे  ापािरक 
के को रुपमा न ै िवकिसत भइरहकेो छ। िवराटनगर ि त पवूार् ल क्षे कै मखु िवमान ल 
सचालनमां  छ। िवराटनगर न.पा.सगँ जोिडएर भारतको जोगवनी भएर रेल यातायातको सवेा पिन 
स ालनमा छ। आिथर्क विृ दर ब नमा िनकट भिव मा िनमार्णकोलािग ाव गिरएको स ु ा 
ब दरगाह र िम  रा  भारत र चीन बीच हनु े ापािरक गितिविधल े पिन सघाउ परु् याउन े
देिख छ। २०६४ सालमा तज ुर्मा भएको िवराटनगर उपमहानगरपािलकाको आविधक योजनाल े पिन 
िवराटनगरमा एक वाइपास र िर रोडको अभाव भएको औ ाएको छ।  

चकर्पथ खो न ुपनार्का म ु  कारणहरुः  

• वि त व ी िवकास गनर्।  
• जोगवनी भ ार नाकाबाट देशका िविभ  भागमा जान े ठूला ठूला सवारी साधन िवराटनगर 

उपमहानगरपािलका  बािहरबाट ैजान ेसिुवधा बढाउन।े  
• गर्ािमण र शहरी क्षे को सीमा न गन।  
• िवराटनगर बािहर रहकेा गर्ामीण क्षे मा िव ार गिरन ेसवेा सिुवधाकोलािग पहुचँ मागर् िवकास 

गन।  

5.3. आयोजनाको उ े यः  

जग्गा एकीकरण कृयाको मा मबाट चकर्पथ अिधकार क्षे  (Right of Way) कोलािग 
आव यक पन जग्गाको व ा गरी किरव ४१ िक.िम. ल बाईको चकर्पथको दवु ै तफर् गरी १८२ 
मीटर क्षे मा योजनाव  तथा वि त शहरी िवकासको नमनूाको रुपमा चकर्पथ िवकास गन।  

5.4. आयोजनाका मखु कायर्हरुः  

१) २० मीटर सडक अिधकार क्षे  (Right of Way) भएको चकर्पथ।  
२) मखु मागर्को दवु ैतफर्  ११/११ मीटर सडकअिधकार क्षे  (Right of Way) भएको समाना र 

सहायक मागर्हरु।  
३) यस मागर्बाट िसध ैसवेा प ु  ेसडक िकनाराका ७० मीटर दाया ँर बायाकँो जिमनमा वि त 

ब ी िवकास गन।  

5.5. आयोजनाको तथा जग्गा धनीहरुको ितव ता :  

ापक जनसहभािगता पिरचालन गरेर वातावरण म ै ी, िकफायती र उ  िविधय ु  
चकर्पथको िनमार्ण तोिकएको समयिभ  स प  गन। बाटोकोलािग आव यक जग्गा तथा पिछ सहमित 
भए अनसुार पाकर् , ढल शोधन लकोलािग आव यक सब ैजग्गा उपल  गराउन।े  

5.6. सवाल :  

चकर्पथको स पणूर् एलाइनमे ट िनधार्रण भइनसकेको हनुाल ेजग्गा एकीकरण िकर्या र िव तृ 
आयोजना ितवदेन बनाउन े जनसहभािगतामा िनणर्य गन ुर्पन। कोशी राजमागर्, हलुाकी सडकसगँ 
िमिसन ेचोकहरुमा एलाइनमे ट िनधार्रणमा केही किठनाई पनर् स छ।  

5.7. आयोजनाको कायर्क्षे  :  

सडक िवभागबाट तयार गिरएको २०५३ सालको (Alignment Study) ल े ािवत चकर्पथको 
Alignment सलं  न ामा देखाइएनसुार दिरया गाउँ, कोलाहर ब ी, वखोना गाउँ, हा ीब  टोल, 
नवनटोल, कटहरी बजार, कटहरी गाउँ, रवखान ेगाउँ, मधरुा गाउँ, झोराहाट बजार, लखलरी र हा ीमडुा 
आिदलाई जो न ेभए तापिन आगामी आ.व. मा गिरन ेअ यन र िव तृ योजना ितवदेन (DPR) ल े
Alignment तय गनछ।  

5.8. कायर्िविधः  



 

 105

हाल देशमा शहरी िव ारका लािग अपनाइएको जग्गा एकीकरण कृया अनसुार उ  
चकर्पथकोलािग जग्गा ा त गिरनछे। नगर िवकास ऐन २०५४ अनसुार िवकिसत घडेरी 
जग्गावालालाई न ैिफतार् गन शतर्मा अ ायी रुपमा जग्गा ा त गरी आयोजनाल ेतोकेको क्षे मा जग्गा 
एकीकरण योजना (Land Pooling Plan) तयार गरी िव मान घडरेीको िवकास गिरनछे। जग्गाधनीबाट 
चकर्पथ र सो सगँकैो समाना र सहायकमागर्, खलुा क्षे  र ढल शोधन आिदकोलािग आव यक पन 
जग्गाकोलािग योगदानको अपके्षा गिरएको छ। ािवत च पथको िकनाराबाट दाया ँ बाया ँ ८१ 
मीटरको क्षे मा जग्गा एकीकरण गरी जग्गा िवकास गिरनछे। थम चरणमा २० मी. चौडा म ु  
मागर् िनमार्णकोलािग नपेाल सरकारल े दात ृ रा  वा स ाहरुसगँं  अनरुोध गरी बजटे व ा 
गनछ। सहायक सडककोलािग आव यक रकम नपेाल सरकारबाट माग गरी िनमार्ण गिरनछे।  

5.9. लागत तथा िव ीय व ाः  

ािवत सडक र दाया ँबायाकँो ८१ मीटर क्षे को योजनाब  शहरी िवकास गन कायर्को 
लागत ित िकलोिमटर ४.२ हे र जग्गा िनमार्णको लाग १० करोड ला  ेअनमुान गिरएको छ। 
यसरी करीब ४० िक.मी. को चकर्पथकोलािग आव यक किरब १६८ हे र जग्गा २० मी. चौडा म ु  
मागर्मा किरब ३५ ितशत र ११ मी. चौडा समा  सहायक मागर्मा किरब २५ ितशत जग्गा 
धनीहरुबाट योगदान धनीबाट उपल  हनुछे भन े िनमार्णकोलािग पिहलो चरणमा दईु अरब र दो ो 
चरणमा दईु अरब ला  ेछ। हाल उ  आयोजनाको कायर् सचालनं  र सिमित िनमार्ण कायर्कोलािग 
नपेाल सरकारल े के वषर् बजटेको व ा गनछ। आयोजनाको पिहलो बषर् आ.व. २०६४/६५ मा 
रु ३ करोड बजटेको व ा गिरएको छ र आगामी आ.ब. २०६५/६६ मा रु ३ करोड बजटे 
व ा र आ.व. २०६६/६७ मा रु २ करोड ४५ लाख व ा गिरएको छ।  

5.10. अपिेक्षत लाभ  

आयोजनाको सफल कायार् वयन प ातः  

१. चकर्पथको िनमार्ण भ ै सवारी व ापनमा सहयोग प ु छे। िवशषे गरी िछमकेी मलुकु 
भारतसगँ हनु े ापािरक गितिविधलाई सहयोग प ु छे र िवराटनगरको उ री र पवू  क्षे को 
सगुमतामा बिृ  हनुछे।  

२. चकर्पथको िनमार्णबाट अ वि त ब ी िव ारलाई िनय ण तथा नू गनर् सिकनछे। 
यसल े कुल ७२८ हे र जग्गा िवकास हनुछे। यसबाट किरब ४०,००० घडेरी तथा 
ापािरक क्षे लाई शहरी सवेा, सिुवधा उपल  हनुछे।  

३. सडक िनमार्ण कायर् ानीय जग्गा धनीलाई िव ािपत नगिरकन ैस प  हनुछे। सडक 
िनमाण प ात ्हनु ेशहरी सिुवधाहरुको अिभबिृ  जग्गाको मू  बिृ  र आिथर्क कृयाकलाप 
बिृ बाट ानीय जनताको जीवन रमा सधुार भई गिरबी िनवारण कायर्मा सघाउ प ु छे।  

5.11. कायर् अविधः  

आयोजनाका कायर्हरु िनयिमत रुपमा सचालनं  हनु सकेमा किरब ५ वषर्मा जग्गा एकीकरण 
कायर् स प  हनु ेलक्ष रािखएको छ।  

6. ािवत शहरी शासकीय क्षमता तथा िवकास कायर्कर्म  
Urban Governmance and Development Programme 

6.1. प ृ भिूमः  

नपेालमा शहरीकरणसगँ ै ठूला शहरहरु, पवूर्–पि म राजमागर् र उ र–दिक्षण कोरीडोरमा बसाई 
सराईको कर्म ब दो छ। राि य योजना आयोगका अनसुार आगामी दश वषर्मा काठमाड को 
जनस ां  दो र हनुकुो साथ ैकूल जनस ाकों  एक ितहाई मािनसहरु शहरमा बसोबास गनछन।् 
शहरी गितिविध ुतगितल ेबढकेो छ भन ेकुल गाहर्  उ ादनमा शहरी क्षे को योगदान ६५ ितशत 
र ित ि  औसत र ित ि  औसत उ ादन ४.६ गणुल ेबढकेो देिख छ। शहरी के हरुमा 
भौितक र सामािजक सरचनां , बसोबास, सवेा र सिुवधामा उ  लगानीका आव यकता थिपएका छन।् 
शहरीकरणल ेजाित, जनजाती, दिलत, मािहला र परुुष बीचको सामािजक स ब  पिरवतर्न गनर्मा पिन 
मह पणू र् भिूमका खलेकेो छ।  
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यस प ृ भिूमका शहरीकरण आिथर्क िवकास, लोकताि क र समावशेी ानीय ससुाशन 
प ितको स ागतं  िवकास तथा सवेा र सिुवधाको समान िवतरणबारे चासो र छलफल हनु थालकेो 
छ। ानीय शहरी शासन वि त भएमा सामािजक भौितक सवेा सिुवधा दान गनर् तथा शाि  
र ि रता िनमार्ण गनर् सिक छ भन ेउदाहरण िव का शरहरुल ेदेखाइसकेका छन ्तर नपेालमा नगर, 
उप–महानगर र महानगरहर य ा काम परूा गनर् िविभ  चनुौित झेिलरहकेा छन।्  

यसरी शहरीकरणबाट सम या र चनुौित थिपद ैजान ेहो भन ेयसको क्ष असर ा  
वातावरण, राजनिैतक र सामािजक ायी मा पनर् सक्छ। कमजोर पवूार्धार, शासकीय क्षमता एव ं
उ रदािय  भएका स ाहरुलें  शहरी व ापकीय चनुौित सामना गनर् स नैन।् यसथर्, नपेाल 
सरकार भौितक योजना तथा िनमार्ण म ालय र िव बकको बीचमा शहरी व ापन र पवूार्धार 
िवकासका क्षे मा सहकायर् गन सहमित भए अनरुुप ािवत कायर्कर्मल ेशहरी के हरुको शासकीय 
क्षमतामा अिभविृ  र पवूार्धार िवकासमा सहयोग गन उ े य िलएको छ।  

6.2. उ े य  

• नपेालल ेशहरी िवकासको क्षे मा गरेका य हरुलाई शहरी शासकीय क्षमता तथा पवूार्धार सवेा, 
सिुवधाहरुको सधुारबाट िदगो िवकास अबल बन गन।  

• आधारभतू पवूार्धार सरचनाकों  योजना र कायार् वयन गनर् नगरहरुको क्षमता अिभविृ  गरी लिक्षत 
समहूका नगरवासीहरुका लािग आिथर्क अवसरहरु िव ार गन ुर्का साथ ैसधुािरएको सवेा तथा 
सिुवधाहरु उपल  गराउन।े  

यी उ े यहरु गिरबी िनवारण रणनीित, राि य शहरी नीित र अ िरम योजनामा उ खे गरेको 
दीघर्कालीन पिरक ना स िुलत शहरी िवकास र सदुढृ ानीय सशुासनसगँ स बि त छन।्  

6.3. कायर्क्षे   

मचेीनगर नगरपािलका, इटहरी नगरपािलका, धनकुटा नगरपािलका, तानसने नगरपािलक, लखेनाथ 
नगरपािलका र बाग्ल ु  नगरपािलका।  

6.4. नगरपािलका छनोटका आधारहरु  

• – राि य शहरी नीित २०६४  
• मखु शहरी एव ं आिथर्क के हरु–िवराटनगर, वीरग  र बटुवलमा भईरहकेा वहृद शहरी 

लगानीसगँ आव  हनु स  े मखु राजमागर् कोरीडोर र शहरी के हरु।  
• नगरपािलकाको जनस ां , िवकासको स ावना, शहरी गर्ामीण अ स ब , िवि य क्षमता, आविधक 

योजना कायार् वयनमा ितव ता ज ा मू ाकनकां  आधारहरु तय गरी थम चरणमा ६ वटा 
नगरपािलकाहरु छनौट भएका छन।्  

6.5. कायर्कर्म कायार् वयनका लािग स ां गत सरचनां   

• नीितगत िनदशन र सम वयका लािग भौितक योजना तथा िनमार्ण म ालयका भौितक योजना 
सिचव कूो अ क्षता तथा ानीय िवकास म ालय नगरपािलका व ा सिचव कूो सह–
अ क्षतामा अथर् म ालय, राि य योजना आयोग, शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभाग र 
नगर िवकास कोषका ितिनिधहरु समावशे भएको िनदशक सिमित गठन गिरएको छ।  

• भौितक योजना तथा िनमार्ण म ालयल ेशहरी िवकास भवन िनमार्ण िवभाग माफर् त कायर्कारी, 
ानीय िवकास म ालयल ेसह–कायर्कारी र नगर िवकास कोषल ेिवि य व ापनका भिूमका 

िनवार्ह गन र स बि त नगरपािलकाहरुल े पिरयोजना कायार् वयन गन स ागत सरचनां  
ावीत गिरएको छ।  

• कायर्कर्मको मू  सहयोगी िव वक रहकेो छ भन ेजमर्न िवकास सहयोग (GTZ) ल ेस ागतं  
िवकासमा सहयोग गनछ।  

• तयारी चरणलाई सहज रुपमा स प  गनर् शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभाग, ानीय 
िवकास म ालय तथा नगर िवकास कोषका ितिनिध समावशे भएको कायर्कर्म तयारी टोली 
समते गठन गिरएको छ।  

6.6. कायर्कर्म लागत अनमुान (तयारी चरण)  

• कायर्कर्म तयारी सहयोगः  
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कायर्कर्म तयारी सहयोग अ गर्त स ागतं  सरचनां , क्षमता अिभबिृ  स ब ी कृयाकलाप, 
अ यन तथा िव लषेण स ािवत आयोजनाहरु छनौट र समझदारी प मा ह ाक्षर गन आदी कामहरु 
पदर्छन।्  

शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभाग माफर् त गिरएको कायर्का लािग करीब २ लाख 
अमिेरकी डलर उपल  गिरन ेछ।  

6.7. पवूर् स ा ता अ यनः  

• कायर्कर्म तयारी चरण परामशर्दाताबाट स प  गिरन ेपवूर् स ा ता अ यनमा लािग समायाविध 
अ बुर २०१० समम र बजटे २ लाख अमिेरकी डलर छु ाईएको छ। उ  अ यन स ब ी 
काम ानीय िवकास म ालय र नगर िवकास कोषको सम वयमा शहरी िवकास तथा भवन 
िनमार्ण िवभागको मागर्दशर्न अनसुार परामशर्दाताबाट काम अि म चरणमा पगुकेो छ।  

• यस अ यनमा अ रकारी स ब  र सरचनां  नगरपािलकाको िव ीय व ापन, शहरी िवकास 
व ापन, क्षे ी तथा भ–ूउपयोग र शहरी गर्ामीण अ स ब , नगरपािलकाको भौितक, सामािजक 

तथा आिथर्क पवूार्धारहरुको अव ा र सवेा वाहको िव लषेण आदी क्षे हरु समावशे गिरएका 
छन।्  

6.8. कायर्कर्म तयारीका अ  कायर्हरु  

पवूर् तयारीका िशलिसलामा पवूर् स ा ता अ यनको अलावा िन  कायर्हरु समप  गिरन े
छन।्  

• कायर्कर्म सम वय कायार्लय ापना।  
• नगरपािलकाको ाथिमक लगानी योजना सिहत पिहलो बषर् स ालन हनु ेआयोजनाको सभा तां  

अ यन।  
• वातावरण तथा सामािजक भावहरुको िव लषेण तथा मू ा न र जग्गा अिधगर्हण पनुवासँ योजना 

स ब मा  व ापनको ढाचँा तयारी।  
• पवूार्धार योजना, िव ीय व ापन एव ंकायर्कर्म र बजटे तज ुर्माकालािग के ीय तथा ानीय 

िनकायहरुको  स ागतं  क्षमता अिभबिृ , तािलम तथा शिैक्षक र चतेनामलूक कायर्कर्म 
स ालन।  

• पवूर् सभा तां  अ यनलाई थप सहयोग परु् याउन वसेलाईन सवक्षण।  

6.9. कायर्कर्म लागत अनमुान (कायार् वयन चरण)  

िव  बकै र नपेाल सरकारको समते लागत सहभािगता रहन ेगरी ज ा ३ करोड ५० लाख 
अमिेरकी डलर बराबरको सहयोगबाट कायर्कर्म सचालनं  गिरन े छ। आिथर्क सहयोगबाट 
देहायबमोिजम िवभाजन गिरएको छ।  

एकम ु  अनदुानः  

यो अनदुान ानीय िवकास म ालय माफर् त स बि त नगरपािलकाहरुको नूतम सवेा 
सिुवधा रबिृ , ममर्त स ार र त ाल गन ुर् पन शहरी व ापनका कामहरुमा पिरचािलत 
हनुछे। यसकोलािग ५० लाख अमिेरकी डलर छु ाईएको छ।  

6.10. कायर्कर्म (पिरयोजना) व ापनः  

यस अ गर्त ानीय र के ीय रमा पिरयोजना सम वय र व ापन स ब ी 
गितिविधहरुमा खचर् हनु ेगरी २० लाख अमिेरकी डलर छु ाईएको छ।  

6.11. सामािजक आिथर्क पवूार्धार सधुार तथा िवकासः  

यस अ गर्त सामािजक आिथर्क पवूार्धार िव ार, काननूी रुपमा नगरपािलकाल े गन ुर् पन 
सडक, ढल, फोहर व ापन, ा , िशक्षा,पवूार्धार, पाकर् , प ु कालय, सडक ब ी आिद काममा 
पिरचािलत हनु ेगरी ३ करोड अमिेरकी डलर छु ाईएको छ।  

स ागतं  िवकासः यस अ गर्त सहभािगतामलूक योजना, बजटे, आिथर्क व ापन, सवेा वाह 
र पिरयोजना व ाकोलािग ३० लाख अमिेरकी डलर छु ाईएको छ।  
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6.12. अपिेक्षत ितफलको आधारमा सहायताः  

यस अ गर्त अपिेक्षत ितफलको आधारमा गिरन े कृयाकलाप र नीिगत ढाचँा तयारी र 
दीघर्कालीन लगानीको सिुनि ततासगँ स ब ीत कृयाकलापका साथ ैफोहरमलैा व ापन कायर्मा 
समते पिरचािलन हनु ेगरी ५० लाख अमिेरकी डलर छु ाईएको।  

6.13. कायर्कर्म तयारी स ब ी स प  कायर्हरुः  

• िनदशक समित र कायर्कर्म तयारी टोली गठन  
• कायर्कर्म सम वय कायर्लय ापना  
• नगरपािलका छनौट  
• पवूर् सभा तां  अ यन  
• नगरपािलकामा लगत मण र अ र्िकर्या  
• राि य कायर्शाला गो ी  
• नगरपािलकाको िव ीय क्षमता िव लषेण  
• स ागतं  क्षमता िव लषेण  

6.14. शहरी शासकीय क्षमता तथा िवकास  

कायर्कर्म तयारी र कायार् वयन स ब ी मह पणू र् समय सीमा  

कायर्कर्म तयारी पवूर् स ा ता अ यन स प माचर्–अ ोबर २०१०  
आयोजना लखेाजोखा  नोभे बर २०१०  
सहमित/स झौता  नाभे बर–िडसे बर २०१०
कायर्कर्म कायार् वयन आर  जनवरी २०११  

7. मझौला सहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सधुार आयोजना  
Secondary Towns Integrated Urban Environmental Improvement Project (STIUEIP) 

7.1. भिूमकाः  

जनताको जीवन रमा गणुा क रुपल ेसधुार गन र समावशेी आिथर्क सम ु ित हािसल गन 
लक्ष्य राखी िवराटनगर उप–महानगरपािलका, िवरगजं उप–महानगरपािलका, वटुवल नगरपािलका र का  े
उप काका धिुलखले, बनपेा तथा पनौती नगरपािलकाहरुमा का  ेउप का एकीकृत खानपानी आयोजना 
सन ्२०१० देखी यो आयोजना लाग ुभई सन ्२०१५ स मा स प  गिरनछे।  

Panauti
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7.2. उ े यः  

यो आयोजनाका म ु  उ े यहरु िन  बमोिजमका छन◌्ः  

१ भौितक पवूार्धार िवकास कायर् गनः  
१.१ ढल णालीलाई वि त गन ुर्का साथ ैसडक सधुारका कायर् गन (िवराटनगर र िवरगजं)  
१.२ फोहरमलैा व ापन गन (िवरगजं र वटुवल)  
१.३ खानपेानी णाली िनमार्ण, सधुार र िब ार गन (वटुवल र का  ेउप का)  
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१.४ अटो भीलजेलाई सधुार गन (वटुवल)  
२ सामदुाियक िवकास कायर्कर्म सचालनं  गनः  

२.१ नगरवासीलाई ा , सरसफाई, तीन आर (Reduce, reuse, recycle) स ि  िवषयमा 
जनचतेना अिभविृ  गन।  

२.२ समदुायलाई पिरचालन गरी सामदुाियक/सावर्जिनक ल तथा िव ालयमा शौचालय िनमार्ण 
गन।  

२.३ समाजका मिहला, नू आय वगर्, दिलत, गिरवीको रेखामिुन रहकेा मािनसलाई सीपमलूक 
तािलम िदई रोजगारको अवसर दान गन।  

३ िदगो, भरपद , िनपणु र भावकारी ढगवाटं  नगरवासीलाई सवेा सिुवधा दान गनर् नगरपािलकाको 
स ागतं  क्षमतामा अिभबिृ  गरी एक िज वेार िनकायको रुपमा ापना गनः  
३.१ एकीकृत कर णाली लाग ुगरी वािषर्क आयमा ापक विृ  गन।  
३.२ शहरी सवेा, सिुवधा सचालनं , ममर्त स ार तथा िव ार स ी िवषयमा नगरपािलकाका 

कमर्चारीहरुलाई तािलम िदई अझ वढी सक्षम बनाउन।े  
३.३ भ–ूसचूना णालीमा आधािरत शहरी न ा तयार गरी स ागतं  गन।  

7.3. नगरपािलका छनौटका आधारः  

ीमान ्सिचव कूो अ क्षता तथा शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभागका महािनदशक, 
उप–महािनदशक (शहरी िवकास), नपेाल नगरपािलका सघकां  अ क्ष, नपेाल खानपेानी स ानं , अथर् 
म ालय, राि य योजना आयोग, ानीय िवकास म ालय र नगर िवकास कोषका ितिनिधहरु 
सद य रहको सचालकं  सिमितको िमित १७ अग  २००९ को वठैकबाट तपिसलका १३ 
नगरपािलकाहरु म  ेआिथर्क िवकासको स ावना, शहरी सवेा–सिुवधाको माग र शहरी व ापन 
क्षमताका आधारमा तीन नगरपािलकाहरु (िवराटनगर, िवरगजं, बटुवल) छनौट गिरएको हो।  

उमदेवार नगरपािलकाहरुः  

१. िवराटनगर २.िवरगजं ३. धरान ४. बटुवल ५. धनगढी ६. नपेालग  ७. िस ाथर्नगर ८. 
पोखरा ९. इटहरी १०. िवरे नगर ११. वाग्ल ु  १२. धनकुटा १३. अमरगढी  

यसका साथ ैका  े उप का खानपेानी उपआयोजनाको कायर् शहरी तथा वातावरणीय सधुार 
आयोजना (UEIP) अ गर्त व तृ िडजाइन ितवदेन तयार भएको छ र यस आयोजना अ गर्त 
कायार् वयन गिरन ेछ।  

7.4. आयोजनाको लागतः  

आयोजनाको कूल अनमुािनत लागत रकम US$ १०६.३३ िमिलयन कायम गिरएको छ। 
यसका लािग एिशयाली िवकास वकैवाट किरव US$ ६० िमिलयन तथा OFID वाट US$ १७ िमिलयन 
ऋण सहयोग ा त हनु ेछ। सो स मा नपेाल सरकार र उ  वक िवच २०–२१ म,े सन ्२०१० 
मा ऋण वातार् स प  भएको िथयो। उ  बकल े ६ जलुाई, सन ् २०१० मा ऋण िदन े ीकृित 
दान गिरसकेको छ। नपेाल सरकारल ेअनदुान रुप US$ १९.७ िमिलयन र नगरपािलकाल ेUS$ 
९.६ िमिलयन सम ु मा योगदान गन ुर्पन व ा गरेको छ। लगाना◌ीको क्षे  तथा लागत िव तृ 
रुपमा तलको तािलकामा उ खे गिरएको छ।  

कुल आयोजना लागत (नगरपािलका/काम अनसुार), दश लाखमा  

ज ा  उपयोजनाहरु िवराटनगर वीरग  बटुवल का  े आसका 
अ.ड. न.ेरु.  

ढल, ढल शोधन र सडकको िसिभल 
कायर् र उपकरण 24.84 30.47 0 0 0 55.29 4009 

फोहोरमलैा व ापनको िसिभल कायर् 
र उपकरण 0 2.5 3.14 0 0 5.64 409 

खानपेानीको िसिभल कायर् र उपकरण 0 0 2.32 9.95 0 12.25 888 
अ  पवूार्धारको िसिभल कायर् र 
उपकरण 0 0 2.92 0 0 2.92 212 
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सामदुाियक िवकास कायर्कर्मको िसिभल 
कायर् र उपकरण 1.4 0.94 0.58 0.12 0 3.03 % 

जग्गा खिरद 1.29 2.9 0.04 0.02 0 4.26 309 
परामशर् सवेा 2.1 2.57 1.61 0.58 2.17 9.01 653 
आयोजना व ापन 0.47 0.47 0.47 0.47 0.54 2.4 174 
कुल लागतम  ेआधार लागत मा  30.1 39.85 11.08 11.14 2.71 94.8 6873 
भौितक र िव ीय भपैिर खचर् 2.88 3.8 1.02 0.99 0.21 8.9 645 
एिशयाली िवकास बकको सवेा श ु  0.83 1.1 0.3 0.31 0.07 2.61 189 
कुल ज ा 33.81 44.75 12.4 12.44 2.99 106.3 7707 
  

 

s'n cfof ]hgf nfut  M USD $ 106.33 
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यसका अितिर  नगरपािलकाको स ागतं  क्षमता विृ  गनर्कोलािग एिशयाली िवकास वकल े
Cowater Consulting Firm लाई िसध ैिनयिु  गरेको र सो फमर्ल ेम े२, सन ्२०१० देिख कायर् सरुु 
गरी अठार मिहनाको अविधमा कायर् स प  गनछ।  

7.5. ऋण लगानी तथा भ ु ानी तािलकाः  

एिशयाली िवकास वकल े ८ वषर्को गर्से अविध (Grace Period) समते गरी ज ा ३२ 
वषर्कोलािग ऋण दान गनछ । ऋण वापत गर्से अविधमा १% का दरल े ाज वापतको रकम 
मलूधनमा जोिडद ैजान ेछ र वाकँी अविधमा १.५% ल े ाज िहसाव गरी हनु आउन ेरकम US$ 
८५२६४६ का दरल ेअधर्बािषर्क रुपमा भ ु ानी गरी १५ जनु, सन ् २०३७ स मा चु ा गन ुर् पन 

ाव गिरएको छ। साथ ैOFID ल े५ वषर् गर्से अविध समते गरी ज ा २० वषर्कोलािग सह–
लगानीकतार्को रुपमा ऋण दान गनछ। OFID लाई ऋण वापत १% ाज र १% सवेा श ु  गरी 
२% का दरल ेहनु आउन ेरकम र सो को सावँा रकम गर्से अविध प ात US$ ५६६८६० का दरल े
अधर्बािषर्क रुपमा भ ु ानी गरी १५ जलुाई, सन ्२०३० स मा चु ा गन ुर् पन ावधान छ।  

ा त ऋण रकम म  ेतोिकए वमोिजमको रकम २–३% का दरल े ाज िलई ८ वषर्को गर्से 
अविध समते गरी ज ा २० देिख २३ वषर्को अविधकोलािग नगरपािलकालाई नपेाल सरकारल ेनगर 
िवकास कोष माफर् त सहायक ऋण दान गनछ। उ , कोषल े५% का दरल े ाज िलई ५ वषर्को 
गर्से अविध समते २० वषर् अविधकोलािग नगरपािलकालाई ऋण दान गन छ। स ैगरी वाकँी 
रकम किरव US$ ६२.८५ िमिलयन नपेाल सरकारल ेअनदुानको रुपमा िसध ैनगरपािलकालाई दान 
गनछ।  

7.6. आयोजना सचालनं  तथा कायार् वयन गन िनकायः  

भौितक योजना तथा िनमार्ण म ालयलाई यो आयोजना सचालनं  गन िज वेारी िदइएको छ, 
जसल े शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभागलाई आयोजना सचालनं  गन अिधकार ायोजन 
गरेको छ। ा त अिधकार बमोिजम िवभागल ेआयोजना सम वय कायार्लय ापना गरी सो कोलािग 
आयोजना िनदशक िनय ु  गरेको छ। आयोजना कायार् वयन गनर्कोलािग का  े उप का लगायत 
बाकँी तीनवट ैनगरपािलकाहरुमा एक एक गरी ज ा चारवटा पिरयोजना कायार् वयन इकाई स ि त 
नगरपािलकाका मातहतमा रहन ेगरी ापना गिरएको छ।  
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एिशयाली िवकास वकल ेआयोजना सचालनकां  लागी नगरपािलका छनोट गनर् र हाका 
जनचाहना अनरुुप उपआयोजना तयार गनर् एक आयोजना तयारी ािविधक सहयोगी (PPTA) िनय ु  
गरेको िथयो। यसल े१. िवराटनगर २. िवरगजं ३. धरान ४. बटुवल ५. धनगढी ६. नपेालग  ७. 
िस ाथर्नगर ८. पोखरा ९. इटहरी १०. िवरे नगर ११. वाग्ल ु  १२. धनकुटा १३. अमरगढी गरी १३ 
नगरपािलकाको ारि क अ यन गरेको िथयो। ती म  ेआिथर्क िवकासको स ावना शहरी सवेा 
सिुवधाको माग र शहरी व ापनको आधारमा िवराटनगर, िवरगजं र वटुवल नगरपािलकालाई छनोट 
गरेको िथयो।  

यसका साथ ैका  े उप का खानपेानी उपआयोजनाको कायर् शहरी तथा वातावरणीय सधुार 
आयोजना (UEIP) अ गर्त िव तृ िडजाइन ितवदेन तयार भएको छ र यस आयोजना अ गर्त 
कायार् वयन गिरन ेछ।  

7.7. उपआयोजनाको सिक्ष तं  िववरण तथा ितनको औिच ः  

शहरलाई वहािरक एव ंजनरुची अनसुारको दीघर्कािलन योजना लाग ुगरी एक वि त 
शहर ापना गनर् सिक छ। सगैरी भरैहकेो शहर पनुरो ान (Rehabilitation) गनर् सिक छ। तर 
नपेालका अिधकाश ं शहरमा जनस ाकों  विृ सगँ ै कर्िमक रुपमा शहरीकरण हनु े भएकोल े िनिमर्त 
सावर्जिनक सरचनामां  अ ािधक मा ामा चाप पनर् जा छ र अ कर वातावरण सजृना भईरहकेो 
हु छ। तसथर् ती सरचनाकों  सधुार एव ंिव ार गन ुर् वा छनीय हु छ। रण रहोस पिछ ो चािह 
रा ो िवक  भन ेहोइन। शहरको वातावरण सधुारकोलािग यो आयोजना अ गर्त तपिसल बमोिजमका 
उप आयोजनाहरु सचालनं  गिरन ेछन ्:  

१) बष तथा फोहर मलैा ढल (Drainage & Sewerage) णालीमा सधुार  

िवराटनगर र िवरगजं उपनगरपािलकाहरु तराईका समथर भभुागमा अवि त हनु। वषार्दको 
पानी विग सिजल ैिनकास हदुनै। सगैरी समगर् योजना िवना आफूखसुी ढल िनमार्ण तथा िवकास 
गनार्ल े फोहर पानी िन ाशन गनर् किठनाइ छ। अकतफर्  फोहरपानीलाई शोधन न ै नगरी 
सावर्जिनक ल तथा नदीनालामा िवसजर्न गिरन ेहुदँा सहर दिुषत हदु ैगइरहकेो छ। यसका 
साथ ैिनयिमत रुपमा ममर्त नहनुाल ेर फौहरमलैा जथाभावी ािकनाल ेपानीन ैनव  ेअव ामा ढल 
णाली पगुकेो छ। फल रुप यह◌ँाको जनजीवनमा ितकुल असर परेको छ र क कर जीवन 
यापन भइरहकेो छ।  

िवराटनगरमा शहरको केि य भागमा वषढल र फोहर पानीको ढल छु ाछु  ैब  ेगरी ढल 
णालीको िवकास गिरन ेछ। यो णालीमा ममर्त सभारं  तथा सचालनं  खचर् कम हनुछे। तर 
िनिमर्त सरचनालाईं  म नजर गरी िवरगजं शहरको के  भागमा भन ेसय ुं  ढल णालीको न ैिनमार्ण 
गिरनछे। फोहरपानीको ढललाई फोहर िथिगर्उन े पोखरी (Waste Stabilization Pond) तथा िरडवडे 
शोधन ला ट (RBTP) को मा मवाट सिु करण गरी िवसजर्न गिरन ेछ।  

२) सडक तथा लने (Roads and Lanes) सधुार  

ढल िनमार्ण हदुाकां  वखत असर पगुकेा सडक तथा लनेलाई पनुः पवूार्अव ामा ाउन े
उ े यल ेकायर् गिरन ेछ।  

३) फोहरमलैा व ापनः  

िवरगजं र वटुवलमा वतर्मान अव ामा फोहरमलैा सावर्जिनक ल तथा नदीनालामा 
जथाभािव तवरल े ािकन ेगरेको छ। यसल ेगदार् पिन जनताको ा मा ितकुल असर पारेको 
छ। य ो अव ालाई िनम ुर्ल पानर् एकीकृत फोहर मलैा व ापन णालीको िवकास गिरनछे। 
यस ैअनरुुप के नगरपािलकामा छु ाछु  ै Sanitary Landfill Site को िनमार्ण गिरनछे। फोहरलाई 
मोहरको रुपमा ित ापन गन यास रुप घरघर (फोहर उ जर्न हनु े ान) मा न ैक पोि , 
Recycle र पनु योग गनर् सिकन े(३R) खालका फोहरहरु छु ाइ छ। यसरी फोहरको मा ा घटाइ 
िवसर्जन गिर छ। फोहरमलैा ढुवानी तथा िवसजर्नका लािग आव यक पन मिेसनिर औजार तथा 
ढुवानी साधन आयोजनाल ेखिरद गरी िदनछे। तर Compost Plant, Digester तथा Material Recovery 
Unit यस आयोजनाबाट िनमार्ण हनु ेछैन।  

४) खानपेानी णालीको िव ार  
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का  ेउप काका तीन ैनगरपािलका र वटुवल नगरपािलकामा खानपेानीको चरम अभाव छ। 
यो सम यालाई समाधान गन उ े यल ेकाभ◌्ेर उप कामा एिककृत खानपेानी णाली र बटुवलमा 
खानपेानी सरचनां  बनाई िव ार गिरनछे। बटुवलको अटो गाउँ (Auto village) तीनाह ुखोलाको 
पि म तफर्  पवूर्–पि म राजमागर् सगँ ैजोिडएको ानमा अवि त छ। यहा ँिविभ  िकिसमका गाडी 
ममर्त, रगरोगनं , विे ङ आिद कायर् गन कारखाना तथा Enterprises ापना गिरएका छन।् 
सावर्जिनक िनिज साझेदारीमा सडक, ढल तथा खानपेानी आिद सरचनां  सधुार गन र फोहरमलैा 
व ापन गन कायर् गिरन◌्ोछ।  

५. सामदुाियक िवकास कायर्कर्मः  

िवराटनगर, िवरगजं र वटुवलका लिक्षत समदुाय ज  ैमिहला गरीव लगायत समाजका अित 
सवदेनशीलं  वगर्का मािनसको चाहना अनरुुप सावर्जिनक ल तथा िवधालयमा सावर्जिनक धारा र 
शौचालय िनमार्ण गिरनछे। स ै गरी आयोजना क्षे का मािनसलाई ा  र सरसफाई सविं  
िवषयमा िशक्षा िदइन ेछ। रोजगारका लािग दक्षता अिभविु  गिरनछे। तीन आर (3R) सविं  
िशक्षा िदई फोहरमलैा व ापन गनर् सक्षम त ु ाइन ेछ। उ  कायर् सचालनकां  लािग ानीय 
NGO हरु िनय ु ी गिरनछे।  

8. एकीकृत शहरी िवकास आयोजनाको आयोजना तयारी  

8.1. पिरचयः  

शहरी तथा वातावरणीय सधुार आयोजनाको कायार् वयन र मझौला सहर एकीकृत सहरी 
वातावरणीय शधुार आयोजनाको कायार् वयन सरुुवात पिछ एिशयाली िवकास बकको सहयोगमा एकीकृत 
शहरी िवकास आयोजनाकोलािग आयोजना तयारी ािविधक सहयोग शरुुवात भएको यस अ गर्त 
धरान, जनकपरु, िस ाथर्नगर र नपेालग  नगरपािलकाहरुमा लगानी लक्ष्य रहकेो को छ। शहरी 
सिुवधाहरुको भावकारी कायार् वयन माफर् त समावशेी आिथर्क िवकास गरी शहरी शसुासन गरी 
जनताको जीवन र उका  ेकायर्मा यो आयोजना तयारी लािग परेको छ। जनवरी २०११ बाट 
शरुुवात भएको यो आयोजना तयारी न  मिहना च न ेछ। यस अ गर्त न ैभौितक योजना तथा 
िनमार्ण म ालयमा (Gender equality and social Indian) को अ शेनल Guidline समते रहकेो छ।  

आयोजना आफै पवूर् तयारीको कर्ममा रहकेोल े के क ा क्षे  र के कित लगानी हनु ेभ  े
बारे आयोजना पवूर् तयारी समा त भए प ात मा  जानकारी हनु ेछ। तर पवूर् तयारीको कर्ममा 
शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभाग र एिशयाली िवकास बकल े िविभ  चरणमा यो आयोजना 
स ब ी छलफल तयारी केि य रमा भौितक योजना तथा िनमार्ण म ालय, ानीय िवकास 
म ालय, नगर िवकास कोष लगायतका स ब ीत िनकायसगँ र ानी रमा स बि त 
नगरपािलकाहरुमा स प  भसैकेका छन।् तसथर् यो आयोजना तयारील े आज भ दा पिहलाका 
आयोजाना अनभुवहरुलाई समते िवचार गरी आयोजना लक्ष्य ा त गनर् सफल ह◌ुुन े िव ास गनर् 
सिक छ।  

9. शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभाग अ गर्तको जनता आवास कायर्कर्म  

9.1. प ृ भमूी  

नपेाल सरकारल ेआिथर्क वषर् २०६६।०६७ को बजटे व को, ब ुदँा न.ं १६१ मा ''जनता 
आवास कायर्कर्म” अ र्गत ''िसराहा, स तरी र किपलब कुा डोम, मसुहर, चमार,दसुाध, ख ,े अ  
दिलतहरू र िवप  मसुलमानलाई लिक्षत गरी के िज ामा एक–एक हजार गरी ३,००० पिरवारलाई 
नू लागतमा आधिुनक आवास िनमार्ण गरी बसोवासको व ा गन” भ ◌्ो उ िेखत भए अनरुूप 

शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभागको वािषर्क कायर्कर्ममा यस कायर्कर्मकोलािग रु ३० करोड 
िविनयोजन गिरएको छ।  

उ  कायर्कर्म कायार् वयन गन उ े यल े जनता आवास कायर्कर्म कायर्िविध, २०६६ िमित 
२०६६।११।०५ मा नपेाल सरकार, मि पिरष को िनणर्यबमोिजम ीकृत भएको छ।  
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9.2. उ े य  

अ  गिरबीको अव ामा रहकेा नागिरकहरुको आवासको भौितक अव ामा सधुार गरी 
◌्ा तथा सरुिक्षत आवासमा उनीहरूको पह◌ुँच बढाउन।े  

9.3. लिक्षत वगर्  

२०६६/०६७ को बजटे व मा उ खे भएका िसराहा, स तरी र किपलब  ु िज ामा 
बसोबास गद आएका डोम, मसुहर, चमार, दसुाध, ख ,े अ  दिलतहरू (अ  दिलतको हकमा राि य 
दिलत आयोगको दिलत जाितय अनसुचूी िववरण अनरुूप ग वर्, पिरयार, बादी, िव कमार्, साक , कलर, 
ककैिहया, कोरी खिटक, िचिडमार, त ा, धोवी, प रक ा, पासी, वातँर, मे र, सरभ , पिरवार समहूहरु िभ  
पन सब ैथरहरु) तथा िवप  मसुलमान समदुायका नपेाली नागिरक।  

9.4. कायर् क्षे   

िसराहा, स तरी र किपलब  ु िज ाका िविभ  गाउँ िवकास सिमितहरु म  ेपिहलो चरणमा 
भौितक योजना तथा िनमार्ण म ालयको २०६६/११/०५ को िनणर्य अनसुार िन  १७ वटा गाउँ 
िवकास सिमितहरु छनौट गिरएका छन।्  

िस.न िसराहा िज ा स तरी िज ा किपलब  ुिज ा  
१ गोिव दपरु गा.िव.स. घोघनपरु गा.िव.स. हिरहरपरु गा.िव.स.  
२ भगवितपरु गा.िव.स. बथनाह गा.िव.स. धरमपिनया गा.िव.स. 
३ सार र गा.िव.स. बरही वीरपरु गा.िव.स. सोमिडह गा.िव.स.  
४ दगुार्परु गा.िव.स. औरही गा.िव.स. चनई गा.िव.स.  
५ बतेौना गा.िव.स. क ाणपरु गा.िव.स. रामनगर गा.िव.स.  
६ अनर्मा गा.िव.स. म◌्ानराज गा.िव.स. –  

ज ा ६ गा.िव.स. ६ गा.िव.स. ५ गा.िव.स.  
  

9.5. कायर्कर्म सचालनकों  सगठना कं  सरचनां   

यो कायर्कर्म भौितक योजना तथा िनमार्ण म ालय, शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभाग 
अ गर्तका िज ा ि त िडिभजन कायार्लयहरु माफर् त जनता आवास कायर्कर्म कायार् वयन इकाई 
गठन गरी सचालनं  भईरहकेो छ। कायर्कर्मलाई वि त रुपमा सचालनं  गनर्कोलािग के  रमा 
भौितक योजना तथा िनमार्ण म ालयका माननीय म ी कूो सयोजक मां  मि पिरष ा ितिनिध  
गन ुर्हनु े दिलत समदूायका म ी, रा म ी र सहायक म ीहरु सद य रहकेो के ीय िनदशक 
सिमित रहकेो छ।  

यस ै गरी िज ा रमा भौितक योजना तथा िनमार्ण म ालयल े तोकेको जन ितिनिधको 
सयोजं क मा कायर्कर्मसगं स ि त िज ा रीय कायार्लयहरुका अिधकृत ितिनिधहरु तथा 
सयोजकलें  तोिकिदएका दिलत र िवप  मसुलमान समदुायको मिहला समतेबाट ितिनिध  रहन ेएक 
िज ा रीय सम वय सिमित रहको छ।  

नूतम १० लाभगर्ाही पिरवार भएको के व ीमा  

(डोमको हकमा यो लाग ुहनु े छैन) क तीमा दईुजना मिहला ितिनिध भएको तथा आवास 
एकाई धनीहरुको भलेाबाट छनौट भएको एक एकाई धनीको सयोजक मां  िनमार्ण सिमितहरु गठन 
गरी िनमार्ण कायर् गन व ा गिरएको छ।  

9.6. लिक्षत बगर्को छनौट कसरी गन  

छनौट भएका गा.िव.स.का लाभगर्ाहीहरुबाट तोिकएको समयावधी िभ  िनवदेन ा त 
गिरसकेपिछ िनवदेकहरुको घरआगनकोँ  लगत सवक्षण र त ाकं  सकलनं  गरी ीकृत लाभगर्ाही 
छनौट ाथिमकीकरणको आधारमा म ु ाकनं  गरी िज ा रीय सम वय सिमितबाट लिक्षत बगर्को 
छनौट गिर छ।  

9.7. जनता आवास कसरी िनमार्ण गन  
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स बि त लाभगर्ाहील े िनमार्ण कायर्मा सहभागीता जनाउन े गरी शहरी िवकास तथा भवन 
िनमार्ण िवभाग अ गर्त स बि त िज ाको िडिभजन कायार्लय, जनता आवास कायर्कर्म कायार् वयन 
इकाई कायार्लयको सहयोगमा गठन गरेको लाभगर्ाहीहरुको िनमार्ण सिमितबाट के ीय िनदशक 
सिमितल े ीकृत गरेको नमनूा आवास एकाईको िडजाईन अनसुार आवासको िनमार्ण गन। िडिभजन 
कायार्लय र िनमार्ण सिमितवीच स झौता गरी िनमार्ण कायर् अगािड बढाइन ेछ।  

जनता आवास िडजाईन अवधारणा  

• अिधकतम ािनय रमा उपल ध हनु ेिनमार्ण सामागर्ीको उपयोग गिरन।े  
• ािनय क्षे मा उपल ध हनु ेदक्ष, अधर्दक्ष तथा अदक्ष जनश ीबाट आवास िनमार्ण गन।  
• नमनूा आवास एकाई िनमार्ण गन कर्ममा लाभगर्ाहीहरुलाई काममा लगाई ानीय रोजगारी तथा 

सीप िवकासमा टवेा परु् याउन े 
• सामािजक स ाव अिभविृद गद आ नो घर आफै बनाउन ेपर परालाई िनर रता िदई िनमार्ण 

गिरन।े  
• लिक्षत वगर्हरुल ेबसोबास गद आएको ानमा नूतम ३२४ वगर् िफट, २१ िफट९ ई च ल बाई, 

१५ िफट चौडाई र उचाई अिधकतम ९ िफट देखी नूतम ७ िफट ६ इ च भएको, दईुपाख े, 
दईु कोठा तथा ५ िफट चौडाई भएको भा ा सिहतको बर डा रहकेो एक आवासको िनमार्ण 
गन।  

• िसमे ट वालवुाको जोडाईमा ािनय रमा उपल ध हनु ेईटाको योग बाट २ िफट गिहराई र 
१८ इ च चौडाई भएको जगको िनमार्ण गन।  

• िसमे ट वालवुाको जोडाईमा ािनय रमा उपल ध हनु ेईटाको योग गरी घरको पखार्ल िनमार्ण 
गन।  

• दईु कोठाको बीचको पािटर्सनवाल बासँको टाटीमा दबु ै तफर्  माटोको ला र लगाई िनमार्ण 
गन।  

• बासँको े ममा सादा ज ापाता एकातफर्  ठोकी ाल तथा ढोका िनमार्ण गिरन ेछ।  
• बासँको डाडँा भाटा -Rafter & purlin_ मा २६ गजे िमिडयम ज ापाताको छाना छाउन।े  

  

 



 

 115

  

आिथर्क बषर् २०६६/०६७ को गित िववरण  

िस.न ं भ ु ानीको अव ा किपलब  ु
आवास 

स ां  (गोटा) 

िसरहा आवास 
स ां  (गोटा) 

स तरी आवास 
स ां  (गोटा) 

कैिफयत 

१ िनमार्ण कायर् शरुु भएको। ४२६ ८४७ ९९९   
२ जग स  मा  कायर् स प  भएको २ ० ०   

३  ली  स  मा  कायर् स प  
भएको  

१९६  ९७ ०   

४ िसल लभेल स  मा  कायर् स प  
भएको। 

९४ १४२ ०   

५  िल टल लभेल स  मा  िनमार्ण 
स प  भएको। 

७५ २८७ ०   

६ गारो िनमार्ण कायर् मा  स प  
भएको  

४९ २०१ ०   

७  छाना लगाउन ेकायर् स प  भएको  १० ० ४९८   

८ झयाल ढोका छाना सिहत स पणुर् 
िनमार्ण स प  भएको। 

० १२० ५०१   

 ज ा ४२६ ८४७  ९९९   
ज ा खचर् भएको रकम २४,४४८,९१४ ७८,२१८,८८९ १५०,९८५,३२०   

कुल आवास स ां  (गोटा) २२७२   
कुल ज ा खचर् भएको रकम २५३,६५३,१२३   

 

10. पनु िनमार्ण एकाई  

शाि  तथा पनुिनमार्ण म ालयको पनुःिनमार्ण तथा पनु ापना कायर्कर्म अ गर्त दकालमा 
क्षितगर्  भएका सरकारी तथा सावर्जिनक भवनहरुको पनुिनमार्ण गन कायर् स ालन गनर् िवभागमा 
एक पनुिनमार्ण एकाई गठन गिरएको छ। हाल बदेैिशक सहयोग सम वय शाखाका कमर्चारी तथा 
थप करारमा कायर्रत कमर्चारीबाट एकाईको काम कारवाही भ ै रहकेो छ। आ.व. २०६३–६४ देिख 
आ.व. २०६५/६६ स  कुल २०६ योजना समप  गिरएका छन ्भन ेआ.व. २०६६/६७ मा थप ८४ 
आयोजना स प  भ ैस प  आयोजनाको स ां  २९० पगुकेो छ। आ.व. २०६७/६८ मा १३१ आयोजना 
कर्मागत रहकेा छन।् हाल स  १ अबर् ७५ करोड ७ लाख रुपयैा भवन िनमार्ण, ममर्त तथा 
िव ार कायर्मा खचर् भएको छ।  
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11. ा  भवन िनमार्ण इकाई  

11.1. पिरचयः  

• नपेाल सरकार (त ाली ी ५ को सरकार) िमित २०६१।९।२ को म ी पिरषदको 
िनणर्यानसुार, भौितक योजना तथा िनमार्ण म ालय तथा ा  तथा जनस ां  म ालयवीचको 
सहमितमा ा  स ी १० लाख भ दा बढी लागतको कायर्कर्महरु यस शहरी िवकास तथा 
भवन िनमार्ण िवभागबाट स प  गराउन ेलक्ष्य अनरुुप यस िवभाग अ गर्त ा  भवन िनमार्ण 
इकाई गठन गरी कायर् ार  भएको।  

• ा  भवन िनमार्ण स ी कायर्कर्म आ.व. २०६१।६२ देिख शरुु भ ैहालस  िनर र रुपमा 
चाल ुरहकेो।  

• यस कायर्कर्मकोलािग िवभाग र माताहत रहकेा िज ा ि त २४ िडिभजन कायार्लयहरुबाट 
ा  भवन िनमार्ण स ी ममर्त, पनुिनमार्ण र नया ँिनमार्ण कायर्हरु चाल ुरहकेो।  

• यस कायर्कर्मकोलािग ा  तथा जनस ां  म ालय अ गर्तका िविभ  दात ृ िनकायहरु ज  ै
िड.एफ.आई.िड., आई.िड.ए., सय ुं  दाताकोष (नगद तथा ऋण), गाभी आिद बाट ा त आिथर्क 
ोत सिहतको बजटे खचर् गनर् यस िवभागलाई अि यारी ा त भएको।  

11.2. उ े यः  

ा  तथा जनस ां  म ालयको िविभ  पवूार्धार िनमार्ण अ गर्तको भवन िनमार्ण, भवन 
ममर्त स ार बजटे िवगत आ.व. २०६१/०६२ देिख चाल ुआ.व. स मा यस िवभागलाई खचर् गनर् 
अि यारी ा त हनु े र िनमार्ण गिरन े ा  स ाहरुकों  सचूी ा  सवेा िवभाग, व ापन 
महाशाखाबाट ा त हनु े आधारमा यस िवभागबाट कायर्कर्म तयार पारी ा  तथा जनस ां  
म ालयबाट कायर्कर्म ीकृत गराई िवभाग तथा माताहत कायार्लयहरुमा अि यारी जारी गरी खचर् 
गन गिरए अनसुार तपिशल समहूहरुको िनमार्ण कायर् गिरएको छ।  

• आयवुद ा  के / ा  चौकी / औषाधालय भवन िनमार्ण  
• बिथर्ङ सने६्रमा अ.न.मी. ा६र भवन िनमार्ण  
• वी.ई.ओ.सी./ सी.ई.ओ.सी. भवन िनमार्ण  
• कायार्लय/तािलम के / ोर भवन िनमार्ण  
• सी.ए.सी. (मजेर/माइनर) भवन िनमार्ण  
• ा  चौकी भवन िनमार्ण  
• अ ताल िनमार्ण (िज ा/अचलं /क्षे ीय)/तला थप  
• अ ताल िनमार्ण (िज ा/अचलं /क्षे ीय)/तला थप ( क)  
• अ ताल पनु िनमार्ण (ममर्त)  
• ा.चौकी / ा. ा.के  भवनमा शतुी कोठा थप  
• िज ा अ तालमा १२०० व.िफ.को शतुी ितक्षालय िनमार्ण  
• पो  माटर्म घर भवन िनमार्ण  
• ाथिमक ा  के  भवन िनमार्ण / ममर्त  
• जन ा  कायार्लय भवन िनमार्ण/ पनु िनमार्ण/ ममर्त  
• ाफ/नसर्/डा. ाटर्र भवन िनमार्ण  
• िरटिेनङ वाल (भवन) िनमार्ण  
• वी.ई.ओ.सी./सी.ई.ओ.सी. तािलम के  भवन िनमार्ण  
• ा  चौकी भवन िनमार्ण (सव.ह.ेपो.लाई र विृ  गरी ा.चौकी भवन िनमार्ण)  

साथ ैिविभ  आ.व.हरुमा िन  अनसुार बजटे उपिशषर्कहरुमा खचर् गन अि यारी ा  हनु े
गरेका छ।  

70-4-620 =.  अ ताल िनमार्ण तथा व ापन सचूना णाली  
70-4-756 = िविवध कायर्कर्म आयवुद िवभाग  
70-4-303 = शकुर्राज अ ताल  
70-4-855 =.  एकीकृत िज ा ा  कायर्कर्म  
70-4-650 =  राि य ा  िशक्षा, सचूना तथा सचारं   
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70-4-690 = औषिध व ा िवभाग  
70-4-768 =  अनुगमन मू ा न तथा योजना सदुढृीकरण  

12. शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभाग अ गर्तका िडिभजन कायर्लयहरु  

देशभरका सरकारी भवन िनमार्ण तथा ममर्त स ारका साथ ै शहरी िवकास कायर्कर्म तज ुर्मा र 
कायार् वयन समते गन कायर्का लािग यस िवभागअ गर्त ४ वटा “क” वगर्का कायार्लय जसको िडिभजन 
मखुमा रा.प. . णेीका ािविधक रहन,े १५ वटा 'ख' वगर्का िडिभजन कायार्लयहरु जसको िडिभजन मखुमा 
रा.प.ि  णेीका ािविधक रहन ेर ५ वटा 'ग' वगर्का िडिभजन कायार्लय जसको िडिभजन मभखुमा रा.प.ि  
णेीका ािविधक रहन ेगरी ज ा २४ वटा िडिभजन कायार्लयहरु रहकेा छन।्  

यी िडिभजन कायार्लयहरुबाट सरकारी भवन िनमार्ण तथा ममर्त स ार तथा शहरी िवकास स ब ी 
कायर्हरु दईु कारका ोतहरुबाट ा त कायर्कर्मअनसुार गन गिर छ।  

पिहलो ोतः शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभागको बािषर्क कायर्कर्ममा परेका सरकारी भवन िनमार्ण तथा 
ममर्त स ारस ब ी कायर् तथा शहरी िवकास स ब ◌्ी कायर्हरु  

दो ोत ोतः स ब  कायार्लयका तालकुवाला म ालय अथवा िवभागको बािषर्क कायर्कर्ममा परेका स ब  
सरकारी कायार्लय भवन िनमाण तथा ममर्त स ब ी कायर्हरु तथा ानीय िनकाय वा उपभो  समहूहरुमाफर् त 
अनरुोध गिरएका ानीय िनकायकै ोत उपभोग गरी स ालन गिरन ेभवन िनमार्ण स ब ी कायर्हरु तथा 
शहरी िवकास स ब ी कायर्हरुः  

यसरी सरकारी भवन िनमार्ण तथा ममर्त स ार र शहरी िवकास स ब ी कायर्हरु िवभागल ेतोकेको 
मापद ड तथा सिहताअनरुुपं  कायार् वयन गन िज वेारी स ब  िडिभजन कायार्लयको हु छ तर उपभो ा 
समहूको सल तामां  भएका कायर्हरुको हकमा उपभो ा समहूल ेगरेका कायर्को िज वेारी उपभो ा समहूको न ै
हनुछे।  

12.1. िडिभजन कायार्लय धनकुटाः  

आ.व. २०६६/६७ मा िडिभजन कायार्लय धनकुटाबाट स ािलत कायर्कर्महरुको गित िववरणः  

बािषर्क गित 
ितशत  

कर्.स ब.उ.िश.न ं कायर्कर्म िविनयोिजत बजटे रु. 
हजारमा 

भौितक  िवि य  
१ ४८–४–७५१ साना शहरी िवकासबाट गर्ामीण 

िवकास  
६०० १०० ९६.३  

२ ४८–४–१७२ सरकारी भवन ममर्त स ार  ३२५० १०० ९४.९०  
३ ४८–४–७६३ सघन शहरी िवकास कायर्कर्म ४७९० १००.०० ५८.२०  
४ ४८–४–७६३ सघन शहरी िवकास कायर्कर्म १६ १००.०० १००  
५ ४८–३–७६८ भवन िनमार्ण सिहतां  १६३ १०० १००  
६ ६२–४–२१० पनुः िनमर्ण तथा पनुः ापना  ४६३८४ ८०.०० ७०.२  
७ ७०–४–८५५ एकीकृत िज ा ा  कायर्कर्म १२२१८४ ९२.२० ९०.२९  
८. ६२–३–२१० पनुः िनमार्ण तथा पनुः ापना २३२००० १००.०० १००  
९. ४८–३/४–

७७० 
नमनुा एकीकृत व ी िवकास 
कायर्कर्म 

१७००० १०० ४३.९६  

१०. ४८–४–७५८ िवशषे भौितक तथा पवूार्धार क्षे  
िवकास आयोजना 

६५० १०० ९६.००  

12.2. िडिभजन कायार्लय काठमाड    

आ.व. २०६६।०६७ मा िडिभजन कायार्लय काठमाड बाट स ािलत कायर्कर्महरुको गित िववरणः  

िविनयोिजत बजटे बािषर्क गित ितशत  कर्.स ब.उ.िश.न ं कायर्कर्म 
रु. हजारमा भौितक  िवि य  

१ ४८–४–७५० शहरी क्षे  िवकास तथा बजार के  ६९५० ९६ ९३.३०  
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अ यन 
२ ४८–४–७५१ साना शहर िवकासबाट गर्ामीण िवकास ६९०० १०० ९९.३३  
३ ४८–४–७६३ सघन शहरी िवकास कायर्कर्म २०४२८ ९४.६८ ९०.१०  

12.3. िडिभजन कायर्लय, का ी  

आ.व.  २०६६/०६७ मा िडिभजन कायार्लय का ीबाट स ािलत कायर्कर्महरुको गित िववरणः  

बािषर्क गित ितशत  कर्.स ब.उ.िश.न ं कायर्कर्म िविनयोिजत बजटे  
रु. हजारमा भौितक  िवि य  

१ ४८–४–७५० शहरी क्षे  िवकास तथा बजार के  
अ यन 

१९०० ८०.०० ७८.१४  

२ ४८–४–७६३ सघन शहरी िवकास कायर्कर्म ३२४८० ९९.०० ९२.०६  
३ ४८–४–७६८ सरकारी भवन िनमार्ण १००० १००.०० १००  
४ ७०–४–८५५ एकीकृत िज ा ा  कायर्कर्म ९६७६७ १००.०० ९७.०२  
५ ७०–४–७५६ आयवुिदक (िविवध कायर्कर्म) ११०८१ १००.०० ९७.१०  
६ ६२–४–२१० पनुः िनमार्ण तथा पनुः ापना २५५६१ १००.०० ९७.५१  
७ ४८–४–१७२ सरकारी भवन ममर्त तथा सधुार २८०० १००.०० ९७.२३  
८ ४८–४–७५१ साना शहर िवकासबाट गर्ामीण िवकास ४०० १००.०० ९८.२५  
९ ४८–३–७६८ भवन िनमार्ण सिहतां  तथा सरकारी 

भवन िनमार्ण 
२८१ १००.०० ८९.६८  

१० ४८–३–७६३ सघन शहरी िवकास कायर्कर्म १५ १००.०० १००.००  

12.4.  िडिभजन कायार्लय, सखुत  

आ.व. २०६६।०६७ मा िडिभजन कायार्लय सखुतबाट स ािलत कायर्कर्महरुको गित िववरणः   

बािषर्क गित 
ितशत  

कर्.स ब.उ.िश.न ं कायर्कर्म िविनयोिजत 
बजटे  
रु. हजारमा भौितक िवि य  

१ ४८–४–१७२ सरकारी भवन ममर्त स ार २८०० १००.०० १००.००  
२ ४८–३–७६८ सरकारी भवन िनमार्ण  १५३ १००.०० १००.००  
३ ४८–३–७५१ साना शहर बजार िवकासबाट गर्ािमण 

िवकास 
३०० ९७.७६ १००.००  

४ ४८–३/४–७६३ सघन शहरी िवकास कायर्कर्म ३२००० ४६.७८ ३६.७२  
५ ४८–३–७६३ सघन शहरी िवकास कायर्कर्म १६ १०० १००  
६ ७०–४–८५५ एकीकृत िज ा ा  कायर्कर्म १२९८३५ ७०.०० ६७.०४  
७ ७०–४–७५६ िविवध कायर्कर्म (आयवुद िवभाग) ६२६६ १००.०० १००.००  
८ ६२–४–२१० पनुःिनमार्ण तथा पनुः ापना कायर्कर्म ४३६९७ ७५.३० ६८.८८  
९ ४८–३/४–७७० नमनूा एकीकृत व ी िवकास  १०००० ३०.०० १८.००  

12.5.  िडिभजन कायार्लय, इलाम  

आ.व. २०६६।०६७ मा िडिभजन कायार्लय इलामबाट स ािलत कायर्कर्महरुको गित िववरणः  

बािषर्क गित ितशत कर्.स ब.उ.िश.न ं कायर्कर्म िविनयोिजत बजटे 
रु. हजारमा भौितक  िवि य  

१ ४८–४–१७२ सावर्जिनक ममर्त सधुार/सरकारी भवन 
ममर्त 

२७३८ १००.०० १००.००  

२ ४८–४–१५० शहरी क्षे  िवकास तथा बजार के  
अ यन 

४५५० १००.०० ८७.६०  

३ ४८–३–७५१ साना शहर बजार िवकासबाट गर्ामीण 
िवकास 

३७५० १००.०० ८९.७२  
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बािषर्क गित ितशत कर्.स ब.उ.िश.न ं कायर्कर्म िविनयोिजत बजटे 
रु. हजारमा भौितक  िवि य  

४ ४८–३/–७६३ सघन शहरी िवकास कायर्कर्म ८ १००.०० १००.००  
५ ४८–३–७६८ भवन िनमार्ण सिहतां /सरकारी भवन 

िनमार्ण 
८४५ १०० ६२.००  

६ ४८–४–७७० नमनूा एकीकृत ब ी िवकास १००० ३०.२६ १.८  
७ ७०–४–८५५ एकीकृत िज ा ा  कायर्कर्म ११३८९३ ९५.०० ९०.२३  
८ ६२–४–२१० पनुः िनमार्ण तथा पनुः ापना ४३६०० ७०.०० ७१.००  
९ ४८–४–७६३ सघन शहरी िवकास कायर्कर्म ६७०० ६७.७४ ३६.८२  
 

12.6. िडिभजन कायार्लय, मोरङ  

आ.व. २०६६।०६७ मा िडिभजन कायार्लय मोर बाट स ािलत कायर्कर्महरुको गित िववरणः  

िविनयोिजत बजटे बािषर्क गित ितशत कर्.स ब.उ.िश.न ं कायर्कर्म 
रु. हजारमा भौितक  िवि य  

१ ४८–४–७५० शहरी क्षे  िवकास तथा बजार के  
अ यन 

११२५० १००.०० ६६.१  

२ ४८–४–७६८ भवन िनमार्ण सिहतां /सरकारी भवन िनमार्ण ७७७१ ९८.२० ९२.१३  
३ ७०–४–८५५ एकीकृत िज ा ा  कायर्कर्म ७१६६४ ८०.२० ७८.५५  
४ ४८–४–७५१ साना शहर िवकासबाट गर्ामीण िवकास  ४६०० १००.०० ९८.५४  
५ ४८–४–१७२ सरकारी भवन ममर्त ५५७१ १००.०० ९६.००  
६ ४८–४–७६९ िवराटनगर चकर्पथ िवकास आयोजना १२७१२ ६२.०० ३५.००  
७ ४८–४–७५८ िवषशे भौितक तथा पवूार्धार क्षे िवकास ८३४२ १००.०० ९५.२७  
८ ४८–४–७५३ एकीकृत कायमलूक योजना २०५६ ८० ४२.००  
९ ६२–४–२१० पनुःिनमार्ण तथा पनुः ापना कायर्कर्म ७८६९ १००.०० ९५.१२  
१० ४८–४–७९३ सघन शहरी िवकास कायर्कर्म ७२५७६ ८९.०० ६०.५०  

12.7.  िडिभजन कायार्लय, स तरी  

आ.व. २०६६/०६७ मा िडिभजन कायार्लय स तरीबाट स ािलत कायर्कर्महरुको गित िववरणः  

िविनयोिजत 
बजटे 

बािषर्क गित ितशत कर्.स ब.उ.िश.न ं कायर्कर्म 

रु. हजारमा भौितक िवि य  
१ ६४–४–२१० पनुःिनमार्ण तथा पनुः ापना १४६५० ९०.०० ७५  
२ ७०–४–७५६ आयवुद ा  तफर्  १४०० १००.०० १००.००  
३ ७०–४–८५५ एकीकृत िज ा ा  कायर्कर्म १३९०३९ ८५.०५ ८२.०६  
४ ४८–४–७५० शहरी क्षे  िवकास तथा बजार के  

अ यन  
३५०० १००.०० १००.००  

५ ४८–४–७५१ साना शहर बजार िवकासबाट गर्ािमण 
िवकास 

३५०० १००.०० १००.००  

६ ४८–४–१७२ सरकारी भवन ममर्त सभारं  २६०० १००.० १००.००  
७ ४८–४–७६३ शहर िवकास आयोजना ७७० १००.०० १००.००  
८ ४८–४–७६८ भवन िनमार्ण सिहतां  तथा सरकारी भवन 

िनमार्ण 
७५०० ६२.०० ६२.००  

९ ४८–३–७६८ भवन िनमार्ण सिहतां  तथा सरकारी भवन 
िनमार्ण 

२९८.५ १००.०० १००.००  

१० ४८–४–७७० नमनुा एकीकृत िवकास कायर्कर्म २५२४० ९२.३३ ९२.३३  
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12.8. िडिभजन कायार्लय, धनषुा  

आ.व. २०६६।०६७ मा िडिभजन कायार्लय धनषुाबाट स ािलत कायर्कर्महरुको गित िववरणः  

िविनयोिजत 
बजटे 

बािषर्क गित ितशत कर्.स ब.उ.िश.न ं कायर्कर्म 

रु. हजारमा भौितक िवि य  
१ ४८–४–१७२ सरकारी भवन ममर्त सभारं  ३००० १००.०० १००.००  
२ ४८–४–७५० शहरी क्षे  िवकास तथा बजार के  

अ यन  
७७०० ९१.३३ ९१.१४  

३ ४८–४–७५१ साना शहर बजार िवकासबाट गर्ािमण 
िवकास 

३९०० ८०.३६ ७८.२२  

४ ४८–४–७६३ सघन शहरी िवकास कायर्कर्म १२९०० १००.०० १००.००  
५ ४८–४–७६८ भवन िनमार्ण सिहतां  तथा सरकारी भवन 

िनमार्ण 
३००० ८९.५७ ७०.००  

६ ४८–४–७७० नमनुा एकीकृत ब ी िवकास कायर्कर्म  १३००० १००.० १००.००  
७ ६२–४–२१० पनुःिनमार्ण तथा पनुः ापना कायर्कर्म २४४२४ ८८.३१ ६०.००  
८ ४८–४–७५८ िवशषे भौितक तथा पवूार्धार क्षे  िवकास ३१०० ९५.५६ ९२.००  
९. ७०–४–८५५ एकीकृत िज ा ा  कायर्कर्म १४०२१६ ९०.०० ८४.२४  
१०. ७०–४–७५६ िविवध कायर्कर्म (आयवुद िवभाग) १७५२ ७०.५ ६५.४०  

12.9.  िडिभजन कायार्लय, का  े 

आ.व. २०६६।०६७ मा िडिभजन कायार्लय का बेाट स ािलत कायर्कर्महरुको गित िववरणः  

िविनयोिजत 
बजटे 

बािषर्क गित ितशत कर्.स ब.उ.िश.न ं कायर्कर्म 

रु. हजारमा भौितक िवि य  
१ ४८–४–१७२ सरकारी भवन ममर्त सभारं  ३०५५ ९३.६८ ९५.२९  
२ ४८–४–७५० शहरी क्षे  िवकास तथा बजार के  

अ यन  
२७९१ ८९.५८ ८२.०८  

३ ४८–४–७६८ भवन िनमार्ण सिहतां , सरकारी भवन िनमार्ण १९५० १००.० ९९.०७  
४ ४८–४–७५१ साना शहर बजार िवकासबाट गर्ािमण 

िवकास 
३२६४ ८१.२५ ७८.५३  

५ ४८–४–७६३ सघन शहरी िवकास कायर्कर्म १८०३३ ५८.०५ ४९.२५  
६ ६२–४–२१० पनुःिनमार्ण तथा पनुः ापना कायर्कर्म  ८१९१२ ७४.४४ ८२.१३  
७ ७०–४–८५५ एकीकृत िज ा ा  कायार्कर्म १२३३०२ ८२.०० ७९.०७  
८ ७०–४–७५६ िविवध कायर्कर्म (आयवुद) ८५.७१ ७५.५० ७०.६७  
९ ४८–४–७७० नमनुा एकीकृत ब ी िवकास कायर्कर्म ७३०० १००.०० ९९.३९  
१० ६२–३–२१० पनुः िनमार्ण तथा पनुः ापना कायर्कर्म ३४६० १००.०० १००.००  
११ ४८–३–७६३ सघन शहरी िवकास कायर्कर्म १६ १००.०० १००.००  
१२ ४८–३–७६८ भवन िनमार्ण तथा सरकारी भवन िडिभजन 

कायार्लय 
२८१ १००.०० ८६.८३  

१३ ४८–४–७५८ िवशषे भौितक तथा पवूार्धार िवकास क्षे  ३३३७ ९७.१८ ९०.२९  
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12.10. िडिभजन कायार्लय, नवुाकोट  

आ.व. २०६६।०६७ मा िडिभजन कायार्लय नवुाकोटबाट स ािलत कायर्कर्महरुको गित िववरणः  

िविनयोिजत 
बजटे 

बािषर्क गित 
ितशत  

कर्.स ब.उ.िश.न ं कायर्कर्म 

रु. हजारमा भौितक  िवि य  
१ ४८–४–१७२ सरकारी भवन ममर्त सभारं  २५०० १००.०० १००.००  
२ ४८–४–७५१ साना शहर बजार िवकासबाट गर्ािमण 

िवकास 
१२०० १००.० १००.००  

३ ४८–४–७६३ सघन शहरी िवकास कायर्कर्म १०,००० १०० १००  
४ ४८–३–४–७७० नमनुा एकीकृत ब ी िवकास कायर्कर्म ६००० १००.०० १००.००  
५ ६२–४–२१० पनुःिनमार्ण तथा पनुः ापना कायर्कर्म  २०५०० ९० ८८.४५  
७ ७०–४–७५६ िविवध कायर्कर्म (आयवुद) २०२९ १०० ९८.१६  
८ ७०–४–८५५ एकीकृत िज ा ा  कायार्कर्म ४९५६३ १०० ९३.७०  
९ ४८–३/४–७६८ सघन शहरी िवकास कायर्कर्म १२४४ १००.०० ९९.१  
१० ४८–४–७५८ िवशषे भौितक तथा पवूार्धार िवकास क्षे  २२५ १००.०० १००.००  
११ ४८–४–७५० शहरी क्षे  िवकास तथा बजार के  

अ यन कायर्कर्म 
३५० १००.०० १००.००  

 

12.11. िडिभजन कायार्लय, पसार्  

आ.व. २०६६।०६७ मा िडिभजन कायार्लय पसासर्बाट स ािलत कायर्कर्महरुको गित िववरणः  

िविनयोिजत 
बजटे 

बािषर्क गित ितशत कर्.स ब.उ.िश.न ं कायर्कर्म 

रु. हजारमा भौितक  िवि य  
१ ४८–४–७५१ साना शहर बजार िवकासबाट गर्ािमण 

िवकास 
४९६५ ८८.०७ ४६.७८  

२ ४८–४–७५८ िवशषे भौितक तथा पवूार्धार िवकास क्षे  ६५७५ ९३.९३ ८७.१६  
३ ४८–४–१७२ सरकारी भवन ममर्त सभारं  १९५५ १००.० १००.००  
४ ४८–४–७६३ सघन शहरी िवकास कायर्कर्म ४७०० १०० ९०.१६  
५ ४८–४–७५० शहरी क्षे  िवकास तथा बजार के  

अ यन  
४२५० ७६.१४ १४.९१  

६ ७०–४–८५५ एकीकृत िज ा ा  कायार्कर्म १५९९०३ ८७.७६ ९७.२६  
७ ६२–४–२१० पनुःिनमार्ण तथा पनुः ापना कायर्कर्म  ३०३६० ७० ७०  
८ ४८–४–७७० नमनुा एकीकृत ब ी िवकास कायर्कर्म  १००० १००.०० ९५.००  
९ ४८–३–७६८ भवन िनमार्ण सिहतां  तथा सरकारी भवन 

िनमार्ण 
१६२ १००.०० १००.००  

12.12. िडिभजन कायार्लय, िचतवन  

आ.व. २०६६।०६७ मा िडिभजन कायार्लय िचतवनबाट स ािलत कायर्कर्महरुको गित िववरणः  

िविनयोिजत 
बजटे 

बािषर्क गित ितशत  कर्.स ब.उ.िश.न ं कायर्कर्म 

रु. हजारमा भौितक  िवि य 
१ ४८–४–७६३ सघन शहरी िवकास कायर्कर्म ३००० ८५.०० ५०.००  
२ ४८–४–१७२ सरकारी भवन ममर्त सधुार १८५० १००.० १००.०  
३ ४८–४–७५१ साना शहर बजार िवकासबाट 

गर्ािमण िवकास 
१७७० ९६.६६ ९०.६८ 
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िविनयोिजत 
बजटे 

बािषर्क गित ितशत  कर्.स ब.उ.िश.न ं कायर्कर्म 

रु. हजारमा भौितक  िवि य 
४ ४८–४–७५० शहरी क्षे  िवकास तथा बजार 

के  अ यन  
२१०० १००.० १००.०  

५ ४८–३–४–७७० नमनुा एकीकृत ब ी िवकास  ५००० १००.० १००.०  
६ ७०–४–८५५ एकीकृत िज ा ा  कायार्कर्म ५८४०९ ८७.७१ ८२.७१ 
७ ७०–४–७५६ िविवध कायर्कर्म (आयवुद िवभाग) ११५० २५.०० १००.०  
८ ६२–४–२१० पनुःिनमार्ण तथा पनुः ापना 

कायर्कर्म  
७००० ५०.०० ५०.००  

  

12.13. िडिभजन कायार्लय, गोरखा  

आ.व. २०६६।०६७ मा िडिभजन कायार्लय गोरखाबाट स ािलत कायर्कर्महरुको गित िववरणः  

िविनयोिजत 
बजटे 

बािषर्क गित ितशत कर्.स ब.उ.िश.न ं कायर्कर्म 

रु. हजारमा भौितक  िवि य  
१ ४८–४–१७२ सरकारी भवन ममर्त सभारं  २६५० १००.० ९६.००  
२ ६२–४–२१० पनुःिनमार्ण तथा पनुः ापना कायर्कर्म  ५२१९९ ७५.० ७०.०  
३ ४८–४–७५१ साना शहर बजार िवकासबाट गर्ािमण 

िवकास 
१७०० १००.०० ८५.००  

४ ७०–४–७५६ िविवध कायर्कर्म (आयवुद िवभाग) ७२३२ १००.०० ९२.१९  
५ ४८–४–७६८ भवन िनमार्ण सिहतां  सरकारी भवन 

िनमार्ण 
५००० ७०.०० ५८.०  

६ ४८–३–४–७७० नमनुा एकीकृत ब ी िवकास  ४००० १००.०० ९७.००  
७ ७०–४–८५५ एकीकृत िज ा ा  कायार्कर्म ९२४९४ ९५.०० ८५.४८  
८ ४८–४–७५० शहरी क्षे  िवकास तथा बजार के  

अ यन 
१२५० ८३.०० ८१.००  

९ ४८–४–७६३ सघन शहरी िवकास कायर्कर्म ५००० ७५.० ४५.०  
१० ४८–४–७५८ िवशषे भौितक तथा पवूार्धार िवकास क्षे  ४७५ ५४ ५३  

12.14. िडिभजन कायार्लय, बाग्ल ु   

आ.व. २०६६।०६७ मा िडिभजन कायार्लय बाग्ल ु बाट स ािलत कायर्कर्महरुको गित िववरणः  

िविनयोिजत 
बजटे 

बािषर्क गित ितशत  
कर्.स 

ब.उ.िश.न ं कायर्कर्म 

रु. हजारमा भौितक  िवि य  
१ ४८–४–७६८ भवन िनमार्ण सिहतां  सरकारी भवन 

िनमार्ण 
२००० १००.० १००.०  

२ ४८–४–१७२ सरकारी भवन ममर्त सभारं  २१५० १०० ९८.९१  
३ ४८–३–४–७७० नमनुा एकीकृत ब ी िवकास  १०००० ६१.९६ ६१.१५  
४ ४८–४–७५१ साना शहर बजार िवकासबाट गर्ािमण 

िवकास 
४०० १००.० ९५.८५  

५ ४८–४–७५० शहरी क्षे  िवकास तथा बजार के  
अ यन  

११५० १०० १००.००  

६ ४८–४–७५८ िवशषे भौितक तथा पवूार्धार िवकास क्षे  १७५ १००.०० १००.००  
७ ६२–४–२१० पनुःिनमार्ण तथा पनुः ापना कायर्कर्म  १००५५ ६३.०४ ९२.५९  
८ ७०–४–८५५ एकीकृत िज ा ा  कायार्कर्म ७११३८ ९६.१४ ९४.७४  
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िविनयोिजत 
बजटे 

बािषर्क गित ितशत  
कर्.स 

ब.उ.िश.न ं कायर्कर्म 

रु. हजारमा भौितक  िवि य  
९ ७०–४–७५६ िविवध कायर्कर्म (आयवुद िवभाग) ३८२० ५०.०० ४५.३६  

12.15. िडिभजन कायार्लय, पा ा  

आ.व. २०६६।०६७ मा िडिभजन कायार्लय पा ाबाट स ािलत कायर्कर्महरुको गित िववरणः  

िविनयोिजत बजटे बािषर्क गित ितशत कर्.स ब.उ.िश.न ं कायर्कर्म 
रु. हजारमा भौितक  िवि य  

१ ४८–४–१७२ सरकारी भवन ममर्त सभारं  १८५० १००.० ९८.००  
२ ४८–४–७५१ साना शहर बजार िवकासबाट गर्ािमण 

िवकास 
१६०० १०० १००.०  

३ ४८–४–७५० शहरी क्षे  िवकास तथा बजार के  
अ यन  

१०५० १००.० ९९.००  

४ ४८–४–७६८ भवन िनमार्ण सिहतां  सरकारी भवन 
िनमार्ण 

५००० १००.० ९८.५०  

५ ४८–४–७६३ सघन शहरी िवकास कायर्कर्म ४००० ९०.० ७५.००  
६ ६२–४–२१० पनुःिनमार्ण तथा पनुः ापना कायर्कर्म  २८५०० ८९.०० ७५.००  
७ ७०–४–८५५ एकीकृत िज ा ा  कायार्कर्म ५४२१७ १००.०० ९९.००  
८ ७०–४–७५६ िविवध कायर्कर्म (आयवुद िवभाग) २७४३ १००.० ९९.९७  

12.16. िडिभजन कायार्लय, रुप देही  

आ.व. २०६६।०६७ मा िडिभजन कायार्लय रुप देहीबाट स ािलत कायर्कर्महरुको गित िववरणः  

िविनयोिजत बजटे बािषर्क गित ितशत कर्.स ब.उ.िश.न ं कायर्कर्म 
रु. हजारमा भौितक  िवि य  

१ ७०–४–८५५ एकीकृत िज ा ा  कायार्कर्म ६६२९६ ९०.०० ८२.१०  
२ ४८–३–४–७७० नमनुा एकीकृत ब ी िवकास कायर्कर्म ५०६०० १०० ९४.०७  
३ ७०–४–७५६ िविवध कायर्कर्म (आयवुद िवभाग) २०९४ १००.०० ९९.७२  
४ ६२–४–२१० पनुःिनमार्ण तथा पनुः ापना कायर्कर्म  ४८६२६ १००.० ६५.३७  
५ ४८–४–१७२ सरकारी भवन ममर्त सभारं  २४७० १००.०० ९९.२७१  
६ ४८–४–७६८ भवन िनमार्ण सिहतां  सरकारी भवन 

िनमार्ण 
३००० १००.०० ९९.९८  

७ ४८–३/४–७५१ साना शहर िवकासबाट गर्ािमण िवकास १०५० १००.०० ९०.८७  
८ ४८–४–७६३ सघन शहरी िवकास कायर्कर्म २००० १००.०० ४८.६२  

12.17. िडिभजन कायार्लय, दाङ  

आ.व. २०६६।०६७ मा िडिभजन कायार्लय दाङबाट स ािलत कायर्कर्महरुको गित िववरणः  

िविनयोिजत बजटे बािषर्क गित ितशत कर्.स ब.उ.िश.न ं कायर्कर्म 
रु. हजारमा भौितक  िवि य  

१ ४८–४–७६३ सघन शहरी िवकास कायर्कर्म ८१०० ९७.९७ ९४.६७  
२ ४८–४–७५१ साना शहर बजार िवकासबाट गर्ामीण 

िवकास 
३०० १०० ९३.३२  

३ ४८–४–७६८ सरकारी भवन िनमार्ण  १४०० १००.० १००  
४ ४८–४–७७० नमनूा एकीकृत व ी िवकास ३००० ९०.०० ८४.५९  
५ ४८–४–१७२ सरकारी भवन ममर्त सभारं  १९२५ १००.०० ९९.९६  
६ ४८–४–२१० पनुः िनमार्ण पनुः ापना ८५५० ८४.०० ७२.१३  
७ ७०–४–८५५ एकीकृत िज ा ा  कायार्कर्म ५३७०५ १००.०० ९८.८७  
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12.18. िडिभजन कायार्लय, बाकेँ  

आ.व. २०६६।०६७ मा िडिभजन कायार्लय बाकेँबाट स ािलत कायर्कर्महरुको गित िववरणः  

िविनयोिजत बजटे बािषर्क गित ितशत कर्.स ब.उ.िश.न ं कायर्कर्म 
रु. हजारमा भौितक  िवि य  

१ ४८–४–७६३ सघन शहरी िवकास कायर्कर्म ६५०० ९०.०० ६६.००  
२ ४८–४–१७२ शहरी भवन ममर्त स ार २१५० १००.०० ९६.८३  
३ ४८–४–७५० शहरी क्षे  िवकास तथा बजार के  

अ यन  
६००    

४ ४८–४–७६८ सरकारी भवन िनमार्ण २१०० १००.०० ९२.००  
५ ४८–४–७५१ साना शहर बजार िवकासबाट गर्ािमण 

िवकास 
७०० १००.० ९४.००  

६ ७०–४–८५५ एकीकृत िज ा ा  कायर्कर्म ६१८६९ ९५.०० ७७.२८  
७ ६२–४–२१० पनुःिनमार्ण तथा पनुः ापना २१८८२ ९९.०० ७२.८३  
८ ७०–४–८५५ एकीकृत िज ा ा  कायार्कर्म ६६२९६ ९०.०० ८२.१०  
९ ७०–४–७५६ िविवध कायर्कर्म (आयवुद िवभाग) २२९६ १००.०० ९६.७३  

12.19. िडिभजन कायार्लय, कैलाली  

आ.व. २०६६।०६७ मा िडिभजन कायार्लय कैलालीबाट स ािलत कायर्कर्महरुको गित िववरणः  

कर्.स ब.उ.िश.न ं कायर्कर्म िविनयोिजत 
बजटे 

बािषर्क गित 
ितशत  

 

   रु. हजारमा भौितक  िवि य 
१ ७०–४–८५५ एकीकृत िज ा ा  कायर्कर्म ५३५६६ १००.०० ९२.६३  
२ ४८–४–७६३ सघन शहरी िवकास कायर्कर्म ३५५४३ ९३.२० ८१.०० 
३ ६२–४–२१० पनुःिनमार्ण तथा पनुः ापना ४६००० ९०.०० ८६.०० 
४ ४८–४–१७२ सरकारी भवन ममर्त स ार २१०० १००.०० १००.०० 
५ ४८–४–७५१ साना शहर बजार िवकासबाट गर्ािमण

िवकास 
४५० १००.०० १००.०० 

६ ४८–४–७५८ िवशषे भौितक तथा पवूार्धार क्षे  
िवकास 

१०७५ १००.०० १००.०० 

७ ७०–४–७५६ िविवध कायर्कर्म (आयवुद िवभाग) २६८० १००.०० ९९.८५ 
12.20. िडिभजन कायार्लय, ओखलढु ा  

 आ.व. २०६६।०६७ मा िडिभजन कायार्लय ओखलढु ाबाट स ािलत कायर्कर्महरुको गित िववरणः  

िविनयोिजत 
बजटे 

बािषर्क गित ितशत कर्.स ब.उ.िश.न ं कायर्कर्म 

रु. हजारमा भौितक  िवि य  
१ ४८–४–१७२ सरकारी भवन ममर्त स ार २८०० १००.०० ८५.००  
२ ४८–४–७५१ साना शहर बजार िवकासबाट गर्ािमण 

िवकास 
३३५० ८५.०० ९५.००  

३ ४८–४–७५८ िवशषे भौितक तथा पवूार्धारको िवकास २५०० १००.०० १००.००  
४ ४८–४–७६८ भवन िनमार्ण सिहतां  तथा सरकारी भवन 

िनमार्ण 
५००० १००.०० ८२.१०  

५ ४८–४–७७० नमनुा एकीकृत िवकास कायर्कर्म ९००० ९०.०० ८९.०  
६ ७०–४–८५५ एकीकृत िज ा ा  कायर्कर्म ७९८९२ ७५.१५ ६७.९३  
७ ६२–४–२१० पनुःिनमार्ण तथा पनुः ापना ८९००९ ८५.०० ७५.००  
८ ४८–४–७५० शहरी क्षे  िवकास तथा बजार के  

अ यन  
९५०० ६० ६२.९२  
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िविनयोिजत 
बजटे 

बािषर्क गित ितशत कर्.स ब.उ.िश.न ं कायर्कर्म 

रु. हजारमा भौितक  िवि य  
९ ७०–४–७५६ िविवध कायर्कर्म (आयवुद िवभाग) १७४६ ९५.२० ८९.८३  

12.21. िडिभजन कायार्लय, रो ा  

आ.व. २०६६।०६७ मा िडिभजन कायार्लय रो ाबाट स ािलत कायर्कर्महरुको गित िववरणः  

िविनयोिजत बजटे बािषर्क गित ितशत  कर्.स ब.उ.िश.न ं कायर्कर्म 
रु. हजारमा भौितक  िवि य  

१ ४८–४–१७२ सरकारी भवन ममर्त स ार २७५० १००.०० ९८.३१  
२ ४८–४–७६८ भवन िनमार्ण सिहतां   ३००० ८०.०० ८६.७३  
३ ४८–४–७७० नमनुा एकीकृत िवकास कायर्कर्म १२०० १००.०० ९७.२२  
४ ७०–४–७५६ िविवध कायर्कर्म आयवुद ा  तफर्  ७०१२ ८६.६६ ६७.२२  
५ ७०–४–८५५ एकीकृत िज ा ा  कायर्कर्म ९५७७० ८५.२० ७५.२४  
६ ६२–४–२१० पनुःिनमार्ण तथा पनुः ापना १८५० ९२.५० ७३.२९  
७ ७०–४–७५६ िविवध कायर्कर्म (आयवुद िवभाग) ९४७० ६०.२० ५४.३०  

12.22. िडिभजन कायार्लय, ज ु ला  

आ.व. २०६६।०६७ मा िडिभजन कायार्लय ज ु लाबाट स ािलत कायर्कर्महरुको गित िववरणः  

िविनयोिजत बजटे बािषर्क गित 
ितशत  

कर्.स ब.उ.िश.न ं कायर्कर्म 

रु. हजारमा भौितक  िवि य  
१ ७०–४–८५५ एकीकृत िज ा ा  कायर्कर्म १०६२९९ ७७.३१ ५९.८०  
२ ४८–४–७५० शहरी क्षे  िवकास तथा बजार के  

अ यन  
११५० १००.०० ९९.८८ 

३ ४८–३/४–७७० नमनुा एकीकृत िवकास कायर्कर्म १६५०० ७०.० ३१.९०  
४ ४८–४–७५१ साना शहर बजार िवकासबाट गर्ािमण 

िवकास 
२००० ६०.० ६.०  

५ ६२–४–२१० पनुःिनमार्ण तथा पनुः ापना  ५८२९७ ८१.० ७०.२५  
६ ४८–४–७६३ सघन शहरी िवकास कायर्कर्म १० १००.०० १००.०० 
७ ४८–४–७६८ भवन िनमार्ण सिहतां  तथा सरकारी 

भवन िनमार्ण 
२५५ १००.०० १००.०० 

८ ४८–४–१७२ सरकारी भवन ममर्त स ार ३१५० ८७.० २८.०  
९ ४८–४–७५८ िवशषे भौितक तथा पवूार्धारको िवकास २५० १००.०० १००.०० 

12.23.  िडिभजन कायार्लय, डोटी  

आ.व २०६६।०६७ मा िडिभजन कायार्लय डोटीबाट स ािलत कायर्कर्महरुको गित िववरणः  

िविनयोिजत 
बजटे 

बािषर्क गित ितशत कर्.स ब.उ.िश.न ं कायर्कर्म 

रु. हजारमा भौितक  िवि य  
१ ४८–४–१७२ सरकारी भवन ममर्त स ार ३००० ९६.३३ ८७.४५  
२ ६२–४–२१० पनुःिनमार्ण तथा पनुः ापना  ५७२९५ ८२.०५ ४२.१०  
३ ४८–४–७७० नमनुा एकीकृत िवकास कायर्कर्म ११४५० ८३.५७ ४३.५१  
४ ४८–४–७६८ भवन िनमार्ण सिहतां  तथा सरकारी भवन 

िनमार्ण 
२४५० ८०.०० ८६.५२  

५ ४८–४–७५८ िवशषे भौितक तथा पवूार्धारको िवकास १२५० ९०.५८ ७८.७७  
६ ४८–४–७६३ सघन शहरी िवकास कायर्कर्म १२ १००.०० १००.००  
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िविनयोिजत 
बजटे 

बािषर्क गित ितशत कर्.स ब.उ.िश.न ं कायर्कर्म 

रु. हजारमा भौितक  िवि य  
७ ४८–३–७६८ भवन िनमार्ण सिहतां  २४३ १००.०० ९२.५९  
१ ७०–४–८५५ एकीकृत िज ा ा  कायर्कर्म ५३५६६ १००.०० ९२.६३  

12.24. िडिभजन कायार्लय, बतैडी  

आ.व. २०६६।०६७ मा िडिभजन कायार्लय बतैडीबाट स ािलत कायर्कर्महरुको गित िववरणः  

िविनयोिजत बजटे बािषर्क गित ितशत कर्.स ब.उ.िश.न ं कायर्कर्म 
रु. हजारमा भौितक िवि य  

१ ४८–४–१७२ सरकारी भवन ममर्त स ार ३५५० १००.०० १००.००  
२ ४८–४–७६३ सघन शहरी िवकास कायर्कर्म ५००० १००.०० ९९.००  
३ ४८–४–७५१ साना शहर बजार िवकासबाट गर्ािमण 

िवकास 
८०० १००.०० १००.००  

४ ४८–४–७५० शहरी क्षे  िवकास तथा बजार के  
अ यन  

६०० १००.०० १००.००  

५ ६२–४–२१० पनुःिनमार्ण तथा पनुः ापना  ७६८१ ९० ७०.००  
६ ४८–४–७७० नमनुा एकीकृत िवकास कायर्कर्म १०००० १०० ९९.४३  
७ ४८–४–७५८ िवशषे भौितक तथा पवूार्धारको िवकास ४२५ १०० १००  
८ ७०–४–७५६ िविवध कायर्कर्म आयवुद ा  तफर्  १३५० १००.०० ९८.५६  

13. भवन िनमार्ण स ार िडिभजन कायार्लय  

आ.व. २०६६।०६७ मा स ािलत कायर्कर्महरुको गित िववरणः  

िविनयोिजत 
बजटे 

बािषर्क गित 
ितशत  

कर्.स ब.उ.िश.न ं कायर्कर्म 

रु. हजारमा भौितक  िवि य  
१ ४८–४–१७२ सरकारी भवन ममर्त स ार ३४५० १००.०० १००.००  
२ ४८–३–४–१७६ सरकारी भवन िनमार्ण स ार १७१६४९ ८७.४९ ८८.०२  
३ ४८–३–७६७ 

४८–४–७६८ 
भ.ुप.ु .म.कृ ण .भ राई आ ममा गे हाउस, 
लाइ रेी, गाडर्हाउस िनमार्ण र अ  कायार्लयहरु 
ममर्त सधुार कायर् 

४९७९५ ७१.४८ ७१.४८  

  

14. भवन िविध अनसु ान तथा तािलम के , मकवानपरु  

आिथर्क वषर् २०६६।०६७ मा स ािलत कायर्कर्महरुको गित िववरणः  

िविनयोिजत बजटे बािषर्क गित ितशत  कर्.स ब.उ.िश.न ं कायर्कर्म 
रु. हजारमा भौितक  िवि य  

१ ६२–४–२१० पनुःिनमार्ण तथा पनुः ापना ७००० ८७.७२ ८५.००  
२ ७०–४–८५५ एकीकृत िज ा ा  कायर्कर्म ८४०० १००.०० ९७.२८  
३ ४८–४–१७२ सरकारी भवन ममर्त स ार २१५० १००. ८७.५०  
४ ४८–३–७६८ तािलम कायर्कर्म २६७५ १०० ५९.४२  
५ ४८–४–७५६ िविवध कायर्कर्म आयवुद तफर्  १४४६ १००.०० १००.००  
  

5.1.3.2 काठमाड  उप का नगर िवकास सिमितको वािषर्क गित 

काठमाडौ उप काको ब दो जनस ां  तथा शहरीकरणको पिर के्ष्यमा भइरहकेो नगरहरूको पनुः 
िनमार्ण, िव ार र िवकासको साथ ैनया ँनगरको िनमार्ण गरी नगरवासीहरूलाई आव यक सवेा र सिुवधाहरू 
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पयुार्उन तथा सवर्साधारण जनताको ा , सिुवधा एवम ्आिथर्क िहत कायम रा  े स ब मा आव यक 
व ा गनर् काठमाड  उप का नगर िवकास सिमित २०३३ साल देिख कायर्रत रहकेो छ।   

क) आ.व. २०६६।६७ मा स ालनमा रहकेा यस सिमित स  उ खेिनय कायर्, गितिविधहरूः   

यस सिमितको लािग ि कृत वािषर्क कायर्कर्म अनसुार आ.व ०६६।६७ व.िश.न ं   ४८-४-७५९ 
(प ूिँजगत) तफर् , काठमाडौ उप कामा ब द ै गईरहकेो अ वि त बसोवासलाई वि त गद लजैान े
स ब मा िविभ  अ यनहरू गरी ितवदेनहरू तयार गन र सो अ यन ितवदेनको आधारमा कायर्योजनाहरु 
कर्मशः लाग ूगद जान ेगरी अ यन गन िशलिशलामा यस वषर् पिन िविभ  सभा तां  अ यन स ब ी 
कायर्कर्महरू स ालनमा रहकेो छ।   

यसगैरी आ.व. ०६६।६७ को लािग ि कृत वािषर्क कायर्कर्म अनसुार यस सिमित अ गर्त रहकेो 
काठमाड  उप का नगर िवकास योजना कायार् वयन सिमित, काठमाडौ, लिलतपरु र भ परुबाट उप का िभ  
िविभ  भागमा छिरएर रहकेो सरकारी पितर् जग्गा सरक्षणं  गन कायर्, िनदिशत जग्गा िवकास कायर्कर्म 
स ािलत, चकर्पथको गर्ीनवे  सरक्षणं  कायर् र शहरी सडक िव ार कायर् अ गर्त जनै मि दर चोकदेिख 
न ाल भगबतीवहाल, रा  वक चोक हुदँ ै रा पित भवनस को बाटो (िथरवम मागर्) चौडा गन कायर् 
सालवसालीरूपमा स ालन हुदँ ैआएको छ।   

कर्.स ं नीित तथा कायर्कर्मको सा दिभर्क होरा गित िववरण भौितक 
गित  

१. काठमाडौ उप का नगर िवकास सिमित  
(काठमाडौ उप का एकीकृत िवकास कायर्कर्म) 

ीकृत वािषर्क कायर्कर्म अनसुार 
कायर्कर्महरू स ालन भएको 

९९.५% 

आ.व. ०६६।६७ मा सिमितको लािग व.िश.न ं ४८-४-७५९ (प ूिँजगतखचर् तफर् ) रु सात करोड 
िविनयोजन भएकोमा ज ा ६ करोड ६६ लाख खचर् भई ९५.८५% िव प  गित हािसल भएको छ।  

ख) मखु सम याहरु  

• यस सिमितको लािग के वषर् ाद ैकम नू मा  बजटे िविनयोजन हनु े गरेको पाइएको छ। 
लिक्षत उपल ी हािसल गनर् पयार् त बजटे माग बमोिजम िविनयोजन हनु ु पन र सो कायार् वयन गनर् 
मौजदुा दरब दीमा ािविधक जनशि  थप हनुपुन अव ा छ।   

• नपेाल सरकारबाट ि कृत कायर्कर्म स ालन गन कर्ममा ानीय बािस दाहरूबाट स ािनत अदालतमा 
म ु ाहरू दायर गरेको कारणबाट काममा अवरोध आउन ेगरेको छ। तसथर्, नपेाल सरकारबाट ि कृत भई 
नगर िवकास सिमितबाट स ािलत कायर्कर्महरूको िवरु मा म ु ा नला  ेकाननूी व ा हनु र लक्ष्य 
अनसुार गित हािसल गनर् आव यकता अनसुार ािविधक जनशि को दरव दी थप हनुपुन अव ा  
छ। 

5.1.3.3 नगर िवकास कोष  

1. िविभ  कायर्कर्म अ गर्त आ.व. ०६६।६७ मा भएको िवि य गित :    

(क) िवि य गित - लगानी  

िवि य गित (आ.व. ०६६।६७) कैिफयत िस.न.ं कायर्कर्म 
लक्ष्य ीकृत रकम लगानी रकम   

१. नपेाल सरकार ािच  फ ड  (नगर 
िवकास कायर्कर्मका लािग) 

2,00,00,000  79,56,000  

२. नगर िवकास कायर्कर्म-दो ो चरण 34,20,00,000 11,96,00,000 3,47,00,000  

३. साना शहरी खानपेानी तथा सरसफाई 
आयोजना- थम चरण 

 66,39,000  

४. शहरी वातावरणीय सधुार आयोजना 8,00,00,000 75,00,000 5,86,61,000  

५. िज ा ा  आयोजना 3,57,00,000  93,00,000  

 ज ा 47,77,00,000 12,71,00,000 11,72,56,000  
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(ख) ऋण असलुी   

िस.न.ं कायर्कर्म ऋण असलुी गित (आ.व. ०६६।६७) कैिफयत 
  लक्ष्य 

(सावँा/ ाज) 
असलुी 
(सावँा/ ाज) 

  

१. शहरी िवकास कायर्कर्म (िव  बक) 67,00,000 55,00,000   

२. नगर िवकास कायर्कर्म- थम चरण 83,00,000 55,00,000   

३. नगर िवकास कायर्कर्म-दो ो चरण 2,49,00,000 1,53,00,000   

४. साना शहरी खानपेानी तथा सरसफाई आयोजना-
थम चरण 

10,61,00,000 6,81,00,000   

५. शहरी वातावरणीय सधुार आयोजना 70,00,000 24,00,000   

 ज ा 15,30,00,000 9,68,00,000   

2. कोषका िविभ  कायर्कर्म अ गर्त आ.व. ०६६।६७ मा भएको भौितक गित    
िस.न.ं कायर्कर्म स पादन गरेका कामहरु 

(आ.व. ०६६/६७) 
उ  
कामको 
अवि ित 

गित लागत कैिफयत 

१. ीकृत आयोजना      
 Foothpath Construction and 

Storm Water Drainage along 
Amarpath  िनमार्ण अनदुान 
आयोजना  

वटुवल 
न.पा.   

Tendering 
Process 

३१ लाख  

 Reinstatement of Municipal 
building and Compound 
Improvement िनमार्ण 
अनदुान आयोजना 

र नगर 
न.पा.  

Tendering 
Process 

११ लाख  

 School Building (5 nos.) 
िनमार्ण अनदुान आयोजना 

मचेीनगर 
न.पा.   

Tendering 
Process 

३२ लाख  

 Gorakhakali Primary School 
िनमार्ण अनदुान आयोजना 

गोरखा 
न.पा.   

८०% काम 
स प  

१५ लाख  

 Storm water Drainage िनमार्ण 
ऋण आयोजना 

िवराटनगर 
न.पा.  

Tendering 
Process 

११ करोड  

 Detailed Engineering of Bus 
Park स ा ता अ यन 
अनदुान आयोजना 

तानसने 
न.पा.  

Inception 
Report 
ा त  

९ लाख  

 Municipal building Phase - I 
स ा ता अ यन अनदुान 
आयोजना 

भीमद  
न.पा.   

३०% काम 
स प  

७ लाख  

 Rennovation of Municipal 
Building स ा ता अ यन 
अनदुान आयोजना 

किपलव  ु
न.पा.  

२०% काम 
स प  

९ लाख  

 Community Library 
Building स ा ता 
अ यन अनदुान आयोजना 

लखेनाथ 
न.पा.   

५०% काम 
स प  

६ लाख  

२. स प  आयोजना     

१. 
  

नगर िवकास 
कायर्कर्म-दो ो 
चरण 
(के.एफ.ड .ू 
अनदुान)   
Town 
Development 
Programme-II 
Phase (KfW 
Grant) 

 Gogan Secondary School 
Building with Furniture-II 
िनमार्ण अनदुान आयोजना 

लखेनाथ 
न.पा.  

समप  ११ लाख  
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 Community Library 
Building िनमार्ण अनदुान 
आयोजना 

टीकापरु 
न.पा.  

समप  ३३ लाख  

 Detailed Engineering 
Design of Bus Terminal and 
Shopping Complex, 
Foothpath and Storm Water 
Drainage स ा ता 
अ यन अनदुान आयोजना 

वटुवल 
न.पा.  

समप  ९ लाख  

 Bus Terminal स ा ता 
अ यन अनदुान आयोजना 

दमक न.पा. समप  ७ लाख  

 Bus Terminal स ा ता 
अ यन अनदुान आयोजना 

गौर न.पा.  समप  ६ लाख  

 Master Plan and Detail 
Engineering Bus Terminal 
स ा ता अ यन अनदुान 
आयोजना 

मचेीनगर 
न.पा.  

समप  ९ लाख  

 Design and Detailed 
Engineering of Kajiman 
Haritiaka  School Building 
स ा ता अ यन अनदुान 
आयोजना 

पलुतलीबजार 
न.पा. 

समप  ५९ हजार  

 Master Planning and 
Detailed Engineering of 
Drainage system स ा ता 
अ यन अनदुान आयोजना 

रामगर्ाम 
न.पा.  

समप  ४ लाख  

 Master Planning and 1st 
phase Detailed Engineering 
for Shopping Complex  
स ा ता अ यन अनदुान 
आयोजना 

टीकापरु 
न.पा 

समप  ४ लाख  

 Municipal Building Phase-I 
स ा ता अ यन अनदुान 
आयोजना 

लखेनाथ 
न.पा.  

समप  १२ लाख  

  

 Community Library 
Building स ा ता अ यन 
अनदुान आयोजना 

टीकापरु 
न.पा. 

समप  ५ लाख  

यस कायर्कर्म अ गर्त ीकृत 
२९ वटा साना शहरी खानपेानी 
तथा सरसफाई आयोजना 
स प  हनु बाकँी रहकेा ९ 
आयोजनाहरुमा ऋण वाह 
गिरएको।    

    २. साना शहरी 
खानपेानी तथा 
सरसफाई 
आयोजना 
(ए.िड.िव.) ऋण  

१. स प  आयोजना-      
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   सनुवल साना शहरी 
खानपेानी तथा सरसफाई 
आयोजना।  

सनुवल 
साना शहरी 
खानपेानी 
तथा 
सरसफाई 
आयोजना 

समप  २ करोड 
८० लाख 

 

१. ीकृत आयोजना-      
 Public Place (Layaku Chaur 

Area) Improvement   
वनपेा न.पा.  १७ लाख  

२. स प  आयोजना-   १७ लाख  
 Public Place (Layaku Chaur 

Area) Improvement  
वनपेा न.पा.   १६ लाख  

 Hetauda Recreation Park  हटेौडा 
न.पा.   

 २८ लाख  

 Triveni Ghat Improvement  पनौती 
न.पा.  

 २९ लाख  

 Vegetable Markets (Lion's 
Chowk Sholesale िनमार्ण 
आयोजना 

भरतपरु 
न.पा.  

 ६६ लाख  

३ शहरी वातावरणीय 
सधुार आयोजना 
(ए.िड.िव.) ऋण  

 Balkumari Retail Vegetable 
Market िनमार्ण आयोजना  

भरतपरु 
न.पा. 

   

3. अ  उ खेिनय गित :    
 साना शहरी खानपेानी खानपेानी तथा सरसफाई आयोजना-दो ो चरण सचालनका िनिम  ं

कुल आयोजना लगात रकम ४ करोड ५१ लाख य.ुएस.डलर म  े१ करोड ७० लाख 
य.ुएस.डलर रकम कोषल ेलगानी गन स ब मा कोष र ए.िड.िव. बीच Project Agreement 
स प  भएको ।  

 नगर िवकास कायर्कर्म-ते ो चरण (Town Development Programme-III Phase) सचालनका ं
लािग जमर्न िवकास बक (के.एफ.ड .ू) बाट कोषलाई ७५ लाख यरूो दान गन 
स ब मा नपेाल सरकार, कोष र जमर्न िवकास बक बीच िवि य तथा Project Agreement  
स प  भएको।  

4. आयोजना कायार् वयनमा देिखएका म ु  म ु  सम याहरुः   
 कोषल े ािविधक तथा िवि य सहयोग दान गन क्षे , समहू, स ा तथा आयोजनाहरुमा न ैं

िविवध िकिसमका लगानीहरु अ  सरकारी िनकायहरु, म ालय एव िवभागहरुं , दात ृ
िनकायहरुबाट अनदुान रुप लगानी गरेकोल ेसोही क्षे मा कोषको ऋण/अनदुान लगानी हनु 
नस ।ु  

 शहरी सवेा र सिुवधामा लगानी नीित, कायार् वयन नीित, सचालन र स ार नीित तथा सवेा ं
श ु  नीितमा एकरुपता आउन नस ।ु  

 लामो अविध देिख िनि त उ रदािय जन ितिनधीहरुको अभावल े ानीय िनकायहरुल ेलगानी 
ाथिमकता िनधार्रण गनर् नस ।ु  

 "राि य शहरी पवूार्धार लगानी नीित" को अभावल ेनगरपािलकाहरुमा हनु ेलगानी (ऋण तथा 
अनदुान) मा एकरुपता आउन नसकेको।  

 शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभागमा जग्गा िवकास एव आवासका िन ती छुं 194  ै
चकर्कोष ापना हनु।ु  

 ानीय िवकास म ालय अ गर्त छु  ैजगडेा कोष ापना हनु ुएव ंLGCDP  कायर्कर्म 
अ गर्तको Grant  सगँ TDF  को ऋण लगानीलाई Match गराउन नस  ुतर नगर 
िवकास कोषल ेनगरपािलकाहरुमा ऋण आयोजनाहरु सचालन गन ुर् पदार् उ िेखत िविभ  ं
कोषहरुबाट नगरपािलकाहरुमा िसध ैजान ेअनदुानका आयोजनाहरुसगँ ित पधार् गन ुर् पन 
अव ा हुदँा कोषलाई ऋण लगानी गनर्मा सम या परेको।   
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5. सम या समाधान गनर् गिरएका यासहरुः  

शहरी क्षे मा हनु े लगानीलाई  मागर्दशर्न गनर् तथा आिथर्क एव जनस ा बिृ को ं ं
अनपुातमा शहरी पवूार्धारका क्षे मा लगानी अिभबिृ  गनर्का िनि त एक "राि य शहरी पवूार्धार 
लगानी नीित" तयार पारी लाग ुगनर् आव यक देिखएकोल ेकोषको सचालक सिमितको ं १०७ औ बोडर् ं
बठैकबाट "राि य शहरी पवूार्धार लगानी नीित" का लािग नपेाल सरकार समक्ष अनरुोध गन िनणर्य 
गिरएको। 

5.1.3.4 िसहदरवारं  सिचवालय पनुः िनमार्ण सिमित 

यस सिमित अ गर्त िसहदरबार सिचवालय क्षे को गरुुयोजना तयार गरी ीकृत गरुुयोजना अनरुुप ं
िविभ  १४ म ालय/सिचवालय भवनहरु, िसहदरबार पिहलाचोक भवनं , आव यक सचार इकाईं , सरुक्षण म ु ण 
भवन, Government Integrated Data Centre (GIDC) भवन िनमार्णको साथ ैआव यक पवूार्धार व ाको काम 
स प  भएको छ । अथर् म ालय एने  भवनको नाममा िनिमर्त भवनमा पररा  म ालयलाई व ा 
गरी उ  भवनको Interior को काम चाल ुरहकेो छ । ानीय िवकास, िशक्षा तथा खलेकुद र मिहला, 
बालवािलका तथा समाज क ाण म ालय, के ीय सिभर्स से टर भवन, धानम ी कायार्लयलाई िमिडया रुप 
तथा िशश ु याहार के  भवन िनमार्ण कायर् चाल ु रहकेा छन ्। ससद भवन िनमार्णको लािग साइट ं
छनौटको काम भईरहकेो छ । राि य योजना आयोगको लािग योजना भवनको आिटर्टे रल िडजाइनको 
काम स प  भई िडटले इि जिनयिर  िडजाइन तयार गन कृया अगाडी वढकेो छ । िनमार्ण हनु बाकँी 
म ालय भवनहरुको िडजाइनको काम भई रहकेो छ । िसहदरबार पिरसरबाट ाना रण हनुपुन ाभलरीं , 
ा ड ग ु  लगायतको िनकायको ाना रण र व ापन गन ुर्पन कायर् भई रहकेो छ ।  
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6 सशुासन कायम गनर् गरेका सधुारका कायर्कर्म र सबाट ा त 
पिरणामको िबवरण  

क) कायर्िवधी िनदिशका  

 यस म ालय मातहतका िनकायमा स पादन हनु ेकामको िछटो छिरतो तिरकाल ेस पादन गरी आम 
सवेागर्ाहीलाई सहज र सरल ढगल ेसवेा वाह गनर् तत ्तत ् िनकायबाट हनु ें कामको िबवरण सिहत सो 
कामकोलािग आब यक पन कागजात एव सवेागर्ाहील ेपशे गन ुर् पन िनवदेन समतेको ढाचँा सिहतका िनदिशका ं
तयार गरी लाग ूगिरएको छ। यसबाट सवेागर्ाहील े िबना झ झट सवेा पाई कायर् स पादन एव फछ टमा ं
सहजता आएको छ।   

ख) िनणर्य िकर्यामा सरलीकरण  

 म ालय र मातहतका िनकायबाट हनु े िनणर्यलाई िछटो छिरतो बनाईएको र के िनणर्य तहमा 
रहन ेपदािधकारील ेतोिकएको समयिभ  ैआफूल ेपशे गन ुर्पन पदािधकारी समक्ष पशे गन ुर्पन गरी कडाई गिरएको 
छ। यसका लािग िनणर्य हनु े के फाईलमा िनणर्यको तह र समय देिखन े गरी उ खे गन 
अिनवायर्तालाई कडाई गिरएको छ। यसबाट म ालय र मातहतका िनकायबाट यथा समयमा न ैिनणर्य भई 
सवेागर्ाहीलाई सिुबधा पगुकेो र काममा चु ता आएको छ।   

ग) सवेा करार  

 नपेाल सरकारलाई दीघर्कािलन आिथर्क भार कम गरी सवेालाई समते भावकारी र चु  बनाउन े
नीित बमोिजम नभई नहनु ेअित आव यकीय सवेाहरु करारमा िलन ेनपेाल सरकारको नीित बमोिजम न ैयस 
म ालय र मातहतका िनकायमा िवकास आयोजनाको कायार् वयनका लािग अित आव यक केही सवेाहरु 
करारमा िलइएको छ। यसबाट आयोजनाको कायार् वयनमा सहयोग पगुकेो छ।   

घ) सरोकारवाला तथा नागिरक समाजसगँ परामशर् एव छलफल ं  

 िवकास आयोजनाका कामहरु गदार् वा सवेा बाहसगँ सरोकार रा  ेसमहुसगँ आव यकता अनसुार 
छलफल गरी काम गन पिरपाटीको िवकास गिरएको छ। यसबाट िवकास आयोजनाको काममा जनसहभािगता 
जटुाउन सहयोग पगुकेो छ। यसबाट जनतामा िवकास िनमार्णका काममा अपन को भावनाको िवकास भई 
आयोजनाको काम समयमा न ैस प  गनर् सघाउ पगुकेो छ।   

ङ) िज वेारी र उ रदािय  िनवार्ह  

 म ालयका पदािधकारी तथा मातहतका िवभाग, आयोजना तथा सिमितका पदािधकारीहरुलाई आ नो 
काम कतर्  र उ रदािय  पणू र् रुपमा बहन गनर् सजग गराईएको छ।   

च) नागिरक बडाप   

 मातहतका सब ैिनकायमा सवेा वाह हनु ेसब ैिवषयमा  िववरण सिहतको नागिरक बडाप  रा  
लगाईएको र सोही नागिरक बडाप मा तोिकएकै समयमा सवेा उपल  गराउन लगाईएको छ। सो बमोिजम 
काम भएको नभएको बलेा बलेामा मािथ ो िनकायबाट िनिरक्षण र अनगुमन गन गिरएको छ। 

छ) सावर्जिनक सनुवुाईको व ा  
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 यस म ालय मातहतका िनकायबाट स पादन हनु ेकाम ित आम सवेागर्ाहीको वीचमा रहकेो दिृ कोण 
ब ु  तथा यसबाट प ृ पोषण िलई भावी सवेा वाह तथा िवकास िनमार्णका काममा सवेागर्ाहीको िव ास ा त 
गनर् बलेा बलेामा सावर्जिनक सनुवुाई गनर् लगाई ा सनुवुाईका कायर्कर्ममा म ालयको ितिनधी अिनवायर् 
रुपमा रहन ुपन व ा गिरएको छ। यसबाट जनताको भावना बमोिजम भावी योजना बनाई कायर्कर्म गनर् 
सघाउ पगुकेो छ।   

ज) जनसहभािगता र ािम  स बि  व ा   

 यस म ालयबाट सचालन हनु ेखानपेानीं , सरसफाइ तथा सडक िनमार्ण तथा ममर्त स ारका काममा 
जनसहभािगता तथा केही साना पिरयोजनामा उिनहरुकै ािम  समते रहन ेगरी आयोजना पिरयोजना सचालन ं
हदु ैआएका छन।् उपभो ा सिमितबाट कायार् वयन गिरन ेकामकोलािग सीमा ३५ लाखबाट बढाएर ६० लाख 
बनाइएको छ। यसबाट जनातमा साझेदारी र अपन को भावनाको िवकास भई िवकास िनमार्णमा सकारा क 
सहयोग पगुकेो छ।   

झ) व ाको व ा  

 यस म ालय र मातहत भएका कामको सावर्जिनक गराउन े उ े यका लािग म ालयल े व ाको 
व ा गरेको छ।   

ञ) सचूना ईकाईको व ा  

 यस म ालय र अ गर्तका िनकायबाट भए गरेका कामको जानकारी सहज रुपमा गराउन ेउ े यका 
लािग म ालयमा सचूना ईकाईको ापना गिरएको छ। यसबाट सचार जगत तथा सरोकारवालाहरुलाई ं
सचूना ा त गनर् सहज भएको छ।   

ट) क टूर सजालको व ां  

 म ालय र मातहत िनभागहरुको िवचमा क टुर सजाल ं Computer Network को व ा गरी 
सचूनाको आदन दानलाई चु  बनाईएको छ।   

ठ) अनगुमन तथा मू ाकन सिमितको गठन  

 म ालय मातहत सचािलत िवकास आयोजनाको कायार् वयमा भावकािरता ाउन म ालयका ं
सिचवको सयोजक मा अनगुमन तथा ं म ू ा न सिमितको गठन गिरएको छ। अनगुमन मू ा न भावकारी 
बनाउन आयोजनाको िफ  अनगुमनलाई बढो री गिरएको छ।   

ड) जे डर फोकल पसर्न (GFP) को व ा 

 हालका वषर्हरुमा ाद ैमह का साथ उठाईन ेगिरएको Gender स ी Issue हरुलाई िवकास िनमार्णका 
कायर्हरुमा समते समािहत गद लिगन ेउ े य अनरुुप यस म ालयमा Gender Focal Person समतेको व ा 
भएको छ । GFP बाट समय समयमा हनु े अ र म ालय िमिट हरुमा भौितक योजना तथा िनमार्ण 
म ालय स ी Gender Related Planning हरु र Monitoring Activities हरुका वारेमा जानकारी गराईएको 
छ । 
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7 आ.ब. २०६६।०६७ का सखुद क्षणहरु 

7.1 हािदर्क वधाई तथा शभुकामना 
यस म ालयका उपसिचव ी मिु  वहादरु के.सी. आ.ब. २०६६।०६७ को यस म ालयका उ ृ  
कमर्चारीको रुपमा छािनन ु भएकोमा उहाकँो उ रो र गितको कामना सिहत भौितक योजना तथा िनमार्ण 
म ालय पिरवार हािदर्क वधाई तथा शभुकामना  गदर्छ। 

भौितक योजना तथा िनमार्ण म ालयका िन िलिखत कमर्चारीहरु शसनीय कायर् गरी परु ृ त हनु ुभएकोमा ं
वहाहँरु ित म ालय पिरवार हािदर्क वधाई ज्ञापन गदर्छ। 

7.1.1 िवषशे स ानप  ा त गन कमर्चारीहरु 
िस.न.ं पद नाम, थर 

1 शाखा अिधकृत  कृ ण साद प  

2 शाखा अिधकृत  लक्ष्मीद  कलौनी 
3 शाखा अिधकृत  कमल वहादरु िव  

4 लखेा अिधकृत रमशे िघिमरे 
5 शाखा अिधकृत  राजशे उ तेी 
6 सव-इि जिनयर मोह द तजमलु 

 

7.1.2 स ान रुप नगर परु ार र स ान प  ा त गन कमर्चारीहरु 
िस.न.ं पद नाम, थर 

1 कायार्लय सहयोगी वासदेुव भजुले 
2 टाइिप  नायव स ु ा ब ी वढुाथोकी 
3 नायव स ु ा राम साद पौडले 
4 लखेापाल सरेु  के.सी. 
5 हलकुा सवारी चालक ड र वहादरु िव  
6 िलथो अपरेटर काजी वढुाथोकी 
7 कायार्लय सहयोगी उिमर्ला के.सी. 

 

7.1.3 वढुवा भएका कमर्चारीहरुको िववरण 
िस.न.ं पद नाम, थर 

1 सपुिर टिे डङ इि जिनयर  मनी साद राई 
2 इि जिनयर मोह द तजमलु 
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अनसुचूी - १ 

भौितक योजना तथा िनमार्ण म ालय अ गर्तका िनकायहरुको 
कायार्लयगत िववरण 
१ सडक िवभाग 

१.१ िनदशनालयहरु  
िनदशनालय ान स ां  

पवूार् चल क्षे ीय िनदशनालय  दमक १ 
म मा ल क्षे ीय िनदशनालय काठमाड  १ 
पि मा ल क्षे ीय िनदशनालय पोखरा १ 
म  - पि मा ल क्षे ीय िनदशनालय सखुत १ 
सदुरु - पि मा ल क्षे ीय िनदशनालय िदपायल १ 
आयोजना िनदशनालय एिडिव िबशालनगर १ 

ज ा 6 

१.२  िडिभजनहरु 
िडिभजन ान स ां  

पवूार् चल िडिभजन सडक कायार्लय न.ं - १ इलाम १ 
पवूार् चल िडिभजन सडक कायार्लय न.ं - २ दमक १ 
पवूार् चल िडिभजन सडक कायार्लय न.ं - ३ िवराटनगर १ 
पवूार् चल िडिभजन सडक कायार्लय न.ं - ४ धनकुटा १ 
पवूार् चल िडिभजन सडक कायार्लय न.ं - ५ लाहान १ 
म मा ल िडिभजन सडक कायार्लय न.ं - १ चिरकोट १ 
म मा ल िडिभजन सडक कायार्लय न.ं - २ काठमाड  १ 
म मा ल िडिभजन सडक कायार्लय न.ं - ३ लिलतपरु १ 
म मा ल िडिभजन सडक कायार्लय न.ं - ४ भ परु १ 
म मा ल िडिभजन सडक कायार्लय न.ं - ५ वटार, नवुाकोट १ 
म मा ल िडिभजन सडक कायार्लय न.ं - ६ भरतपरु १ 
म मा ल िडिभजन सडक कायार्लय न.ं - ७ हटेौडा १ 
म मा ल िडिभजन सडक कायार्लय न.ं - ८ जनकपरु १ 
पि मा ल िडिभजन सडक कायार्लय न.ं - १ दमौली १ 
पि मा ल िडिभजन सडक कायार्लय न.ं - २ पोखरा १ 
पि मा ल िडिभजन सडक कायार्लय न.ं - ३ तानसने, पा ा १ 
पि मा ल िडिभजन सडक कायार्लय न.ं - ४ बटुवल १ 
पि मा ल िडिभजन सडक कायार्लय न.ं - ५ िशवपरु १ 
म  -पि मा ल िडिभजन सडक कायार्लय न.ं - १  देिव ान, ठूान १ 
म  - पि मा ल िडिभजन सडक कायार्लय न.ं - २ दा  १ 
म  - पि मा ल िडिभजन सडक कायार्लय न.ं - ३ नपेालग ज १ 
म  - पि मा ल िडिभजन सडक कायार्लय न.ं - ४ सखुत १ 
सदुरु - पि मा ल िडिभजन सडक कायार्लय न.ं - १ महे नगर १ 
सदुरु - पि मा ल िडिभजन सडक कायार्लय न.ं - २ िदपायल, डोटी १ 
सदुरु - पि मा ल िडिभजन सडक कायार्लय न.ं - ३ वतैडी १ 

ज ा 25 
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१.३ हिेभ ई पूमे ट िडिभजनहरु      
िडिभजन ान स ां  

पवूार् चल हिेभ ई पूमे ट िडिभजन, ईटहरी ईटहरी १ 
म मा ल हिेभ ई पूमे ट िडिभजन, हटेौडा हटेौडा १ 
म मा ल हिेभ ई पूमे ट िडिभजन, काठमाडौ काठमाड  १ 
पि मा ल हिेभ ई पूमे ट िडिभजन, बटुवल बटुवल १ 
म -पि मा ल हिेभ ई पूमे ट िडिभजन, नपेालग  नपेालग  १ 
सदुरु-पि मा ल हिेभ ई पूमे ट िडिभजन, गोदावरी गोदावरी १ 
पवूार् चल याि क कायार्लय, झापा, िबतार्मोड झापा िबतार्मोड १ 
पवूार् चल याि क कायार्लय, लाहान लाहान १ 
म मा ल याि क कायार्लय, जनकपरु जनकपरु १ 
म मा ल याि क कायार्लय, भरतपरु भरतपरु १ 
म मा ल याि क कायार्लय, काठमाडौ काठमाड  १ 
पि मा ल याि क कायार्लय, पोखरा पोखरा १ 
म  - पि मा ल याि क कायार्लय, दा  दा  १ 
म  - पि मा ल याि क कायार्लय, सखुत  सखुत १ 
सदुरु - पि मा ल याि क कायार्लय, डोटी डोटी १ 

ज ा 15 

१.४ तािलम के  
तािलम के द/ योगशाला ान स ां  

मकेािनकल तािलम के  काठमाड  १ 
केि य योगशाला काठमाड  १ 

ज ा 2 

२ खानपेानी तथा ढल िनकास िवभाग 

२.१ क्षे ीय कायार्लयहरु     
कायार्लय स ां  
क्षे ीय अनगुमन तथा सपुरीवके्षण कायार्लय, धनकुटा १ 
क्षे ीय अनगुमन तथा सपुरीवके्षण कायार्लय, पानीपोखरी, काठमाडौ १ 
क्षे ीय अनगुमन तथा सपुरीवके्षण कायार्लय, पोखरा, का ी १ 
क्षे ीय अनगुमन तथा सपुरीवके्षण कायार्लय, िवरे नगर, सखुत १ 
क्षे ीय अनगुमन तथा सपुरीवके्षण कायार्लय, िदपायल, डोटी १ 
ज ा 5 

२.२ िडिभजन/सव-िडिभजन कायार्लयहरु     
िस.न.ं कायार्लय िज ा स ां  
१ खानपेानी तथा 

सरसफाई िडिभजन 
कायार्लय 

ईलाम, झापा, मोर , सनुसरी, ओखलढुगां ,  उदयपरु, स तरी, 
िसरहा, धनषुा, महो री, सलार्ही, िस लुी, रामछेाप, दोलखा, 
िस पुा चोक, का ,े भ परु, लिलतपरु, नवुाकोट, धािद , 
मकवानपरु,  रौतहट, बारा, पसार्, िचतवन, तनहु,ं या जा, 
ल ज ु , गोरखा, पवर्त, बाग्ल , ग ु ी, अघार्खाचीं , पा ा, 
नवलपरासी, कैलाली, डडेलधरुा, दाङ, ठुान,  बाकेँ, 
बतैडी, वाग्लङु 

42 
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िस.न.ं कायार्लय िज ा स ां  
२ खानपेानी तथा 

सरसफाई 
सविडिभजन 
कायार्लय 

ता लजे ु ,पाचथरं ,ते थमु,सखवुासभां , भोजपरु, सोलखु ु ,ु 
खोटा ,रसवुा,मना ,म ु ा , ाग्दी, 
रुप देही,किपलव ,ुरो ा,रुकुम,स ान, बिदर्या, 
जाजरकोट,दलैखे,ज ु ला,हु ला,डो ा,मगु,ु 
कािलकोट,बाजरुा,अछाम,कञचनपरु, दाच ुर्ला 

28 

ज ा 70 

३ शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभाग 
 

िस.न.ं कायार्लय स ां  
1 िडिभजन कायार्लय, धनकुटा  १ 
2 िडिभजन कायार्लय, िचतवन  १ 
3 िडिभजन कायार्लय, काठमा ड   १ 
4 िडिभजन कायार्लय, का ी  १ 
5 िडिभजन कायार्लय, सखुत   १ 
6 िडिभजन कायार्लय, इलाम  १ 
7 िडिभजन कायार्लय, मोर   १ 
8 िडिभजन कायार्लय, स तरी  १ 
9 िडिभजन कायार्लय, ओखलढु ा  १ 
10 िडिभजन कायार्लय, पसार्  १ 
11 िडिभजन कायार्लय, धनषुा  १ 
12 िडिभजन कायार्लय, का  े १ 
13 िडिभजन कायार्लय, नवुाकोट  १ 
14 िडिभजन कायार्लय, गोरखा  १ 
15 िडिभजन कायार्लय, रुप देही   १ 
16 िडिभजन कायार्लय, बागल ु   १ 
17 िडिभजन कायार्लय, पा ा  १ 
18 िडिभजन कायार्लय, दा   १ 
19 िडिभजन कायार्लय, रो ा  १ 
20 िडिभजन कायार्लय, बाकेँ  १ 
21 िडिभजन कायार्लय, ज ु ला  १ 
22 िडिभजन कायार्लय, कैलाली   १ 
23 िडिभजन कायार्लय, िदपायल  १ 
24 िडिभजन कायार्लय, बतैडी   १ 
25 भवन िनमार्ण सभार िडिभजनं  कायार्लय, अनामनगर  १ 
26 भवन िविध अनसु ान तािलम के , पटनढोका  १ 

ज ा 26 
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अनसुचूी - २ 

भौितक योजना तथा िनमार्ण म ालय अ गर्त कायर्रत कमर्चारीहरुको िववरण 
माननीय म ी कूो सिचवालय 

फोन न.ं िस. 
न.ं 

पद नाम, थर 
कायार्लय Ext िनवास 

मोबाइल Email 

1 माननीय म ी टोपबहादरु रायमाझी  4211670 237    
2 उपसिचव नरहिर शमार् भ डारी 4211945 232    
3 कीय सिचव पदम शाह 4211945 234    
4 कीय सिचव  4211945 232    
5 टाईिप  नायव स ु ा िसता ढगुलें  4211670 234    
6 क टूर अपरेटर िनशा धाना  4211670 238  9841902336  
7 कायार्लय सहयोगी सिगतं  अमा  4211670 234  9741006919  
8 कायार्लय सहयोगी हिर बहादरु मगर  4211670 232  9841762396  
9 हलकुा सवारी चालक र बहादरु तामा  4211670 232    
१०        

 

मा.रा म ी कूो सिचवालय   
फोन न.ं िस. 

न.ं 
पद नाम, थर 

कायार्लय Ext िनवास 
मोबाइल Email 

1 मा.रा  म ी देवी ख का  4211613 254    
2 कीय सिचव  कमल े   4211613 250    
3 कीय सिचव  िदनशे काक  4211613 250    
4 कायार्लय सहायोगी  तारा ब.रायमाझी  4211613 250    
५ नायब स ु ा राधाकृ ण फुयाल 4211613 250    
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ीमान ्सिचव कूो सिचवालय 
फोन न.ं िस. 

न.ं 
पद नाम, थर 

कायार्लय Ext िनवास 
मोबाइल Email 

1 सिचव पणू र् साद कडिरया 4211880 246 4374273  purnakadariya@moppw.gov.np 
purnakadariya@gmail.com 

2 उपसिचव मिु  के.सी. 4211880 244 5201562  mukti_2@hotmail.com 
3 िसिनयर मकेािन  िकरणकुमार व ते 4211880 244    
4 कायार्लय सहयोगी नवराज े  4211880 244    
5 कायार्लय सहयोगी मधेनाथ रेग्मी 4211880 244    
6 हलकुा सवारी चालक िदपक भ डारी      

महाशाखाहरु 

शासन महाशाखा 
फोन न.ं िस. 

न.ं 
पद नाम, थर 

कायार्लय Ext िनवास 
मोबाइल Email 

1 सहसिचव नारायण गोपाल मलगेो  4211658 227 4377159  nmalego@yahoo.com 

2 उपसिचव भागवत साद खनाल 4211680 206  9841336547 bhagawat@moppw.gov.np 
bhabini@yahoo.com 

3 उपसिचव िड ीराम शमार् 4211668 201    

4 उपसिचव (लखेा) ड रवहादरु काक  4211819 290    

5 उपसिचव (लखेा) केशववहादरु रोका  4211819 277 4283831  keshor@moppw.gov.np 

6 शाखा अिधकृत शाि  महत 4211668 202     

7 शाखा अिधकृत रोशनी देवी काक  4211680 203    

8 लखेा अिधकृत रमशे िघिमरे 4211819 218  9841586678   

9 लखेा अिधकृत िच बहादरु के.सी.      

10 शाखा अिधकृत हषर् बहादरु थापा 4211668 207  9841607940  

11 शाखा अिधकृत सभु ा िच कार 4211931 204 5531600 9841485909  

12 क टूर अिधकृत सिुनता सज ु 4211931 204  9841262027  

13 नायव स ु ा  िनर न ज्ञवाली  4211819 205 4335607 9841362229 gyawaliniranjan@yahoo.com 

14 नायव स ु ा योगराज अयार्ल    9841270294  
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फोन न.ं िस. 
न.ं 

पद नाम, थर 
कायार्लय Ext िनवास 

मोबाइल Email 

15 नायव स ु ा यादव साद प ी      

16 लखेापाल  िहर य साद पौडले      

17 लखेापाल  भोला रेग्मी 4211891 281  9841317492 bholaregmi@yahoo.com 

18 लखेापाल रमशे काक  4211931 220  9841272894  

19 लखेापाल सरुे  के.सी. 4211931 220  9841530376  

20 क टूर अपरेटर अज ुर्न ख का  4211732 204 2043356 980200980 arjunkh@hotmail.com 

21 क टूर अपरेटर मे साद आचायर् 4211732 204 2043356   
22 क टूर अपरेटर ितमा भ डारी 4211732     
23 खिरदार िगता देवी ढकाल      
24 हलकुा सवारी 

चालक 
र  बहादरु तमाङ 4211931 225    

25 हलकुा सवारी 
चालक 

वस नारायण जापती      

26 िलथो अपरेटर काजी बढुाथोकी 4211931 210  9841754949  
27 िलथो अपरेटर नकुल राना 4211931 210  9841383059  
28 सहायक ते ो रामे री पा ड े 4211931 210    
29 कायार्लय सहयोगी रामकृ ण िगरी 4211931     
30 कायार्लय सहयोगी िवस ुब. थापा 4211931     
31 कायार्लय सहयोगी.  अशोक कुमार थापा 4211931     
32 कायार्लय सहयोगी ब ु  बलामी 4228931     
33 कायार्लय सहयोगी  महे  साद अयार्ल 4228931     
34 कायार्लय सहयोगी  वीर ब. तामा  4228931     
3५ कायार्लय सहयोगी गोपाल ब. नगरकोटी 4228931     
36 कायार्लय सहयोगी यशोदा पोखरेल      
37 कायार्लय सहयोगी अिभलाषा ौपान े      
38 कायार्लय सहयोगी िनरजमान डगोलं  4211670 234  9841600614  
39 कायार्लय सहयोगी बीर बहादरु नगरकोटी      
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फोन न.ं िस. 
न.ं 

पद नाम, थर 
कायार्लय Ext िनवास 

मोबाइल Email 

40 कायार्लय सहयोगी श  ुमाझी    9808358639  
41 कायार्लय सहयोगी सािव ी ढुगानां       
42 कायार्लय सहयोगी दश बहादरु महजर्न      
43 कायार्लय सहयोगी अज ुर्न साद फुयाल       
44 कायार्लय सहयोगी आन द कुँवर      

 

योजना, अनगुमन तथा मू ा न महाशाखा 
फोन न.ं िस. 

न.ं 
पद नाम, थर 

कायार्लय Ext िनवास 
मोबाइल Email 

1 सहसिचव समुन साद शमार् 4211930 282    
2 िस.िड.ई. जीवन कुमार के.सी. 4211930 284 5524192  jeevan@moppw.gov.np 

birinchikc@gmail.com 
3 िस.िड.ई. राजीव िघिमरे 4211930 285  9841201801 rajeebghimire@moppw.gov.np 

alkabasti@wlink.com.np 
4 विर  समाजसा ी  पो राज ढु ना  4211930 284  9841397051 pr.dhungana@gmail.com  
5 िस.िड.ई. िव ानाथ भ राई 4211570 215  9841344794 bidya@moppw.gov.np 

bidya37@gmail.com 
6 शाखा अिधकृत लीला साद शमार् 4211570 288  9841263165 s.silapd@hotmail.com 
7 इि जिनयर पणू र् साद उपा ाय 4211930 286  974108030 rimalpurna@gmail.com 
8 शाखा अिधकृत राजशे उ तेी  4211570 215  9841200886 upretirajesh@hotmail.com 

upretirajesh@yahoo.com 
9 नायव स ु ा ज्ञाने  महत 4211930 283  9841635088 bhusal2009@yahoo.com 

10 क टूर अपरेटर िदपक िसग्देल 4211570 215  9849155084 sigdel_dpk@yahoo.com 
11 क टूर अपरेटर धमर्राज ख का 4211570 215  9841406130 khadka_drama2009@yahoo.com 
12 कायार्लय सहयोगी पदम साद फुयालं 4211670 215     
13 कायार्लय सहयोगी गोपाल राज थापा 4211930 283  9849131099 gopal.raj.thapa@gmail.com 
14 कायार्लय सहयोगी च दा राउत      
१५ कायार्लय सहयोगी किवता िगरी      
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१६ कायार्लय सहयोगी शा ा काक       
 

भौितक योजना महाशाखा 
फोन न.ं िस. 

न.ं 
पद नाम, थर 

कायार्लय Ext िनवास 
मोबाइल Email 

1 सहसिचव सरुेश काश आचायर्  4211969 263  9851107104 acharyasp@hotmail.com 
2 िस.िड.ई. सरोजकुमार गोइत 4211969     
3 उपसिचव रामच  व ते 4211969     
4 इि जिनयर अरुणकुमार झा 4211969 213    
5 इि जिनयर ितिमला बजर्ाचायर्      
6 शाखा अिधकृत   िव ण ुबहादरु े   4211969     
7 नायव स ु ा िव ण ुकुमार भ राई   4216331 9841414993  
8 टाइिप  नायव स ु ा व ी बढुाथोकी 4211969 212    
9 कायार्लय सहयोगी क ना भ डारी  4211613 265  9849178213  

10 कायार्लय सहयोगी माइली ख ी      
        
        

 

बदैेिशक सहयोग तथा गणु र महाशाखा 
फोन न.ं िस. 

न.ं 
पद नाम, थर 

कायार्लय Ext िनवास 
मोबाइल Email 

1 सहसिचव कमल राज पा ड े 4228199 254 4471478  kamalraj@moppw.gov.np 
erkrp@infoclub.com.np 

2 िस.िड.ई. तजेराज भ  4211699 230  9841210872 bhatttejraj@hotmail.com 
3 उपसिचव जयकुमार िघिमरे      
4 उपसिचव सयूर् साद कोईराला      
5 शाखा अधीकृत कमल बहादरु िव  4226051 265    rajendra@moppw.gov.np 

rkarki1@hotmail.com 
6 शाखा अधीकृत नारायण बहादरु िब  4211699   9841552583 narayanbist@yahoo.com 
7 ािविधक अिधकृत जग ाथ िघिमरे 4211699 224  9841457859  
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फोन न.ं िस. 
न.ं 

पद नाम, थर 
कायार्लय Ext िनवास 

मोबाइल Email 

8 क टूर अिधकृत ितमा कारि त 4228199 222 4225430   
9 नायव स ु ा  एकनारायण भ डारी   265  9849211710 eknaryanbhandari@yahoo.com  

10 नायव स ु ा भीम साद दाहाल 4211699 273    
11 नायव स ु ा  कमल खडका       
12 हलकुा सवारी चालक आ राम ितमलसनेा       
13 कायार्लय सहयोगी  रमा िसग्देल       
14 कायार्लय सहयोगी िरता ख ी    9841583077  
15 कायार्लय सहयोगी हिर ितमि ना      

 

खानपेानी तथा सरसफाइ महाशाखा 
फोन न.ं िस. 

न.ं 
पद नाम, थर 

कायार्लय Ext िनवास 
मोबाइल Email 

1 सहसिचव गजे कुमार ठाकुर 4211651 243    
2 िस.िड.ई. राजन राज पा ड े 4226051 252  9841285593 rajanpandey@moppw.gov.np 

pandeynepal@yahoo.com 
3 िड.ई. (सहायक 

सिचवसरह) 
िवन ुवजर्ाचायर् कुँवर      

4 इि जिनयर मोह द तजमलु 4211651    9841420030  brotajmul@gmail.com 
 brotajmul@yahoo.com 

5 शाखा अिधकृत तजेकुमार पोखरेल      
6 नायव स ु ा स तमाया े  4211651 242 4215924    
7 टाइिप  खिरदार उषा तामाङ 4211651 242     
8 कायार्लय सहयोगी रमा ौपान े 4211651 242    
9 कायार्लय सहयोगी तजे वा ोला 4211651 242    
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िनमार्ण महाशाखा 
फोन न.ं िस. 

न.ं 
पद नाम, थर 

कायार्लय Ext िनवास 
मोबाइल Email 

1 सहसिचव हिरओम साद ीवा व 4211584 258    
2 िस.िड.ई. सरोजमान े  4211584 256   skkhanal2001@yahoo.com  
3 इि जिनयर समी प  4211584 236    
4 टाइिप  खिरदार कृ ण साद लाखा 4211584 255    
5 फोटोकपी अपरेटर िदप शा  4211584 259    
6 कायार्लय सहयोगी उिमर्ला के.शी. 4211584 255    

 

ऐन, िनयम परामशर् शाखा 
फोन न.ं िस. 

न.ं 
पद नाम, थर 

कायार्लय Ext िनवास 
मोबाइल Email 

1 उपसिचव (काननू) राजे  नपेाल 4211603 241    
2 शाखा अिधकृत रामकृ ण बािँनया 4211603 274  9841750341  
3 खिरदार िविनता ज्ञवाली 4211603 274    
4 कायार्लय सहयोगी िशव साद लािमछान े 4211603 274     
5 कायार्लय सहयोगी पहलमान वोहरा 4211603 274    
६ हलकुा सवारी चालक मतै ेतामा  4211603    9841378364  

 
काठमाड  तराई फा  याक सडक आयोजना 

फोन न.ं िस. 
न.ं 

पद नाम, थर 
कायार्लय Ext िनवास 

मोबाइल Email 

1 आयोजना मखु सरोजमान े       
2 इि जिनयर म ु ान कुमार मा े       
3 लखेा अिधकृत िच वहादरु के.सी.    9851103955  
4 सव इि जिनयर लक्ष्मण बहादरु के.सी.       
5 सव इि जिनयर यज्ञराज जोशी      
६ क टूर अपरेटर अिनल कुमार चौधरी      
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फोन न.ं िस. 
न.ं 

पद नाम, थर 
कायार्लय Ext िनवास 

मोबाइल Email 

7 क टूर अपरेटर ईि दरा कुमारी साई       
८ कायार्लय सहयोगी कृ ण पराजलुी      
9 कायार्लय सहयोगी नवराज पा ड े      

10 कायार्लय सहयोगी शकर कुमार चौधरीं       
11 हलकुा सवारी चालक फिण  साद गौतम      
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