
बजेट कायार् वयन कायर्योजना २०७४‐०७५ को चैत्रमिहनास मको प्रगित(सहरी िवकास म त्रालय) 

िस.
न 

बजेट 
बक्त य
को 
बुदँा नं 

बजेट बक्त यको संिक्ष  
यहोरा 

िक्रयाकलाप सहयोगी िनकाय समय
िसमा 

अपेिक्षत नितजा कायार् वयन प्रगितको अव था (चैत्र
मिहनास म) 

कैिफय
त 

१. ३१ थानीयतहकोअिधकारसचूीिभत्रपनेर् 
तरहालिवषयगतम त्रालयर बाटका
यार् वयनभइररेकाआयोजनातथाका
ियक्रमम येगाउँपािलर्का िभत्रको . 
५०लाखस म,नगरपािलकािभत्रको
. १करोड  
स मरउपमहानगरपािलकातथामहान
गरपािलकािभत्रको . 
२करोडस मबजेटभएकाआयोजनाह
 स व धीत 
िवषयगतम त्रालयर लेसाउनमसा त
िभत्र त थानीयतहमारकमसिहत 
ह ता तरण गनुर्पनेर् 
रआव यकप्रािविधक सहयोग 
उप वध गराउनपुनेर् यव था गरेको 
छु  

१. ब.उ.िश.न.३४७१८३ सबै 
कायर्क्रम ह ता तरण गिरने । 

२. ब.उ.िश.न.३४७१९२ ,२० 
लाख स मको कायर्क्रमको 
ह ता तरण गिरने । 

३. थानीय तहको लािग यस 
म त्रालय र अ य 
िनकायबाट ३४ ईि जिनयर 
र ३० जना सव-ईि जिनयर 
प्रािविधक सहयोग गिरने । 

 

सहरी िवकास तथा 
भवन िनमार्ण 
िवभाग 

आ. व. 
२०७४/
०७५ 

ब. उ. िश. नं. ३४७१८३ 
र ३४७१९२ को 
कायर्क्रमह  थािनय 
तहमा ह ता तरण भएको 
हुने। 
६४ जना प्रािविधकह  
पठाइएको हुने। 

-ब. उ. िश. नं. ३४७१८३ का सबै 
कायर्क्रमह  र ३४७१९२ अ तगर्तको 
क्रमागत बाहकेका नयाँ कायर्क्रमह  अथर् 
म त्रालयमाफर् त  थािनय तहमा 
ह ता तरण भएको । 
 
-६४ जना प्रािविधकह  थानीय तहमा 
पठाउने िनणर्य भएको । 
 

 

२. ११३ नेपालसरकारलेपािरत गरेकोसहरी 
िवकास रणनीित अनु प सहरी 
िवकासका कायर्क्रमह  
अगािडबढाइनेछ।आगामीआिथर्कब
षर्मासहरी िवकास पवूार्धार 
कायर्क्रमलाईअझबढीप्राथिमकता 
िदद ैस चालनहुने यव थािमलाएको 
छु ।।यसकालागी . 
३०अबर्४८करोडिविनयोजनगरेकोछु 
। 
 

१.  सघन सहरी िवकास 
कायर्क्रम संचालन गनेर्। 
 

 

सहरी िवकास तथा 
भवन िनमार्ण िवभाग/ 
अिधकार स प न 
बागमती स यता 
एकीकृत िवकास 
सिमित/ 
काठमाड  उप यका 
िवकास प्रािधकरण/ 
संयक्त रा ट्र संघ पाकर्  
िवकास सिमित/ 
राि ट्रय आवास क पनी 

आ. व. 
२०७६/
०७७ 

३७ वटा न.पा ह को 
आविधक 
योजना/भौितक िवकास 
कायर्क्रम तथा सहरी 
कोिरडोर ख डको 
पवूार्धार िवकास हुने। 

सघन सहरी तफर्  कूल ६४ वटा 
याकेजलागत अनमुान 
६४०९०६१२४०४.१४ ( या. क. समेत) 
को िक्रयाकलाप कायार् वयनभएको कूल 
कायार् वयन भएका िक्रयाकलाप म ये ६ 
वटा याकेजलागत अनमुान 
२२३३५७२७०१.३३ ( या. क. समेत) 
को िक्रयाकलापको चेकजाँच भइरहकेो र 
५९ वटा याकेजलागत अनमुान 
३३८५८०३९७०३.०८ ( या. क. समेत) 
को िक्रयाकलापको ल.इर्. वीकृत भएको 

 



िलिमटेड
 
 

। ५९ वटा याकेज२४१६०७५४०७८.५३
( या. क. बाहके) को िक्रयाकलापको 
बोलपत्र वीकृत भएको र स झौता भएको 
। हालस म खचर् ३५६२०२७०००.०० । 

३. ११४ छिरयर रहकेा 
व तीर मारा यलेउपल धगराउनपुने
सेवासिुवधा 
उपल धगराउनकिठनरखिचर्लोभए
कोतथाभकू पलेक्षितपयुार्एकार 
भौगोिलक िहसावले 
कमजोरकमजोर थानमारहकेाब तीह
लाईसमेत थाना तणगनेर्गरीएकीकृ

तब तीिवकासकायर्क्रमलाईिनर तर
तािदएकोछु । 
 

१. ५८ िज ला सदरमकुामह  
तथा नव गिठत 
नगरपालीकाह मा एिककृत 
ब ती िवकास गनेर् । 

२. ७ थानमा धनाव ती 
िवकास गनेर् । 

३. १५ थानमा नयाँ 
न.पा.ह मा तथा 
न.पा.नभएका िज ला 
सदरमकुामह  पवूार्धार 
िवकास गनेर् । 

सहरी िवकास तथा 
भवन िनमार्ण 
िवभाग 

आ. व. 
२०७६/
०७७ 

तराईका १८ वटा न.पा. 
ह मा एकीकृत पवूार्धार 
िवकास भएको हुने। 

-७ वटा घनाव ती िवकास गनेर् 
कायर्क्रममा परामशर्दातासँग सं झौता भई 
परामशर्दाताबाट Inception Report 
प्रा  भएको । हाल परामशर्दाताह  Field 
मा पिरचािलत भएको । 
 

 

४. ११५ काठमा डौ उप यका िभत्रका 
सबैनगरपालीकाह मासम वया मक
पले याटेलाईट िसटी 

िवकासगिरनेछ। 
 
सातैप्रदशेमाएकएकवटामेगािसटीिव
कासगनेकायर्लाईअगािड वढाइनेछ 
।िहमालीक्षेत्रमा यवि थत सहर 
िवकास गनर् यस स वि ध अ ययन 
गिरनेछ । 

१. काठमा डौ उप यका िभत्र 
सं भा य सात थान म ये 
१ लाख रोपनीको १ 
थानमा र ३ िज लामा 
एक-एक वटा पनेर् गरी 
ज मा ३ वटा नयाँ नगर 
िव तार क्षेत्रह  चयन गरी 
िवकास गनेर्। 

२. सातै प्रदशेमा एक एक वटा 
मेगा िसिट िवकास गनर् 
अ ययन हुने । 

३. १४ वटा िहमाली सहरको 
िनमार्ण गनर् अ ययन र 
योजना तजुर्मा गनेर् । 

सहरी िवकास तथा 
भवन िनमार्ण 
िवभाग/ काठमाड  
उप यका िवकास 
प्रािधकरण 

आ. व. 
२०७६/
०७७ 

काठमा डौ उप यकामा 
३ वटा याटेलाईट टाउन 
िनमार्ण हुने। 

-िवराटनगर,पोखरा र िसद्धाथर्नगर 
मेगािसिटको अ ययन गनेर् परामशर्दाता 
field Report प्रा  भ ैछलफल भएको । 
हाल परामशर्दाताबाट छनोट भएका 
प्रोजेक्टह को DPR तयार पानेर् काम 
भरैहकेो । 
 
एक सहर एक पिहचान अ तगर्त अ ययन 
भएका १८ वटा सहर म ये ७ वटाको 
draft report प्रा  भएको । 
 
लिलतपरु र भक्तपरुको  स झैता भइर् 
इ से सन िरप ट प्रा  भएको।  १ लाख 
रोपनीको मू याकंन सिक स झैता गरीएको 
। 

 

५. ११६ प्रया  सहरी िवकास पवूार्धार एवं 
आवास सिुवधा सिहत माटर् 
हिरयाली सहरह को िवकास गनेर् 

१. १३ वटा माटर् शहरह को 
िवकास गनेर् कायर्क्रमको 
अ ययन गनेर् । 

सहरी िवकास तथा 
भवन िनमार्ण 
िवभाग 

आ. व. म यपहाडी लोकमागर्, 
तराईको हुलाकी 
राजमागर्रतराई –

म य पहािड लोकमागर् अवि थत १० नयाँ 
सहरह को पवूार्धार िनमार्णको कायर् चाल ु
रहकेो   

 



कायर्क्रमलाई िनर तरता िदएको छु । 
म यपहाडी लोकमागर् र तराई 
मधेशको हुलाकी राजमागर्मा पनेर् 
मह वपणूर् थानह मा १०/१० वटा 
गिर २० नयाँ सहर थापना गनेर् 
कायर्क्रमलाई प्राि मकताका साथ 
अिध बढाइनेछ । तराई –मधेशका 
२० िज ला सदरमकुामको 
िवकासका लािग स चािलत सहरी 
पवूार्धार िवकास कायर्क्रमलाई 
तीब्रता िदइने छ । 
 

२. १० वटा हिरत सहरह को 
अ ययन गनेर् । 

३. म य पहाडी र तराई मधेश 
हुलाकी राजमागर्मा १० 
वटा सहरह को थापना 
गनेर् । 

४. तराई-मधेशका १० 
िज लाका सदरमकुामको 
िवकासका लागी सहरी 
पवूार्धार िवकास कायर्क्रम 
गनेर् ।  

मधेशका २० िज ला 
सदरमकुामको 
िवकासका लािगपवूार्धार 
िनमार्ण हुने। 

– नयाँ सहर आयोजना भरेीगंगा र 
िभग्रीको IDPबाट उ लेख 
भएकोआयोजनाह को लागत अनमुान 
वीकृत भ ैखिरद प्रिक्रयामा रहकेो ।   

– डुम्र–भ सार नयाँ सहरको एिककृत 
सरकारी भवनको िनमार्ण कायर् चाल ु
रहकेो । 
– अनगुमन तथा मू यांकनको लािग 
PMIS Software तयार भई पिरक्षण । 
तराई मधेश र हुलाकी राज मागर्का 
अवि थत १५ बटा ब तीलाई नयाँ 
शहरको पमा िवकाश 
गनर्परामशर्दाताह सँग २०७५ बैशाख ४ 
गते स झौता भएको । 
– मौलापरुमा ८ वटा र कटहरीया नयाँ 
सहरमा ४ वटा भौितक पवूार्धार िनमार्णको 
कायर् शु  भएको । 
– कटहिरयामा बसपाकर्  िनमार्णको लािग 
जग्गा खिरदकोकायर् अगािड बढेको ।   
-पालङुटार र िनजगढको माटर् िसिटको 
मा टर लान तयार गनेर् 

परामशर्दाताह बाटinception report 
पेश भएको ।  
लिु बनी माटर् िसिटको परामशर्दातासंग 
स झैताभ ैलिु बिन न.पा.का 
पदािधकारीसंग िमित २०७४।११।०६ गते 
प्रारि भक छलफल भएको । 
– Preparation of Proposal for 
Developing ten smart cities  
कोप्रािविधकप्र ताव वीकृतभआैिथर्कप्र
ताव२०७५।०१।१२माखो नकोलािगस
बि धतपरामशर्दाताह लाइसचूनागिरए
को। 



६. ११७ आवाससिुवधामासबैजनताकोपहुचँपु
यार्उन ग्रामीण तरमाअ पसंख्यक, 
िपछिडएका, दिलत, लोपो मखु, 
वद्ध, अशक्तरसहरी 
गरीबतथासीमा तकृतवगर्कालाईस
चालनमारहकेोजनताआवासकायर्
क्रमलाईिनर तरतािदएकोछु 
।यसअ तगर्तआ नोभिूमनभएकाजन
तालाईसमेतआवासकायर्क्रममा 
सहभागीब न सक्ने यव था गिरनेछ 
।जनताआवासकायर्क्रमका लािग . 
२अवर्४४करोडिविनयोजन गरेको छु 
। 

१. २२ हजार क्रमागत सिहत 
२५ हजार नयाँ जनता 
आवास श  हुने । 

२. भिूम नभएका जनतालाई , 
आवास यव था कायर्क्रम 
माफर् त आवासको यव था 
गनेर् । 

सहरी िवकास तथा 
भवन िनमार्ण 
िवभाग 

आ. व. 
२०७४/
०७५ 

२२ जार क्रमागत 
र  २५ हजार 
थप गरी ज मा 
४७ हजार 
आवास 
िनमार्ण हुने। 

•  िमित २०७४।४।२२ गते 
केि द्रय सम वय सिमितको बैठक 
स प न भएको ।  
•  गत िवगत आ.व. को 
क्रमागत २१३44 आवास इकाई 
म ये 3997 आवास इकाई िनमार्ण 
स प न, 2628 आवास इकाईको 
छाना तथा याल ढोकाको कायर् 
स प न, 3658 आवास इकाईको 
गारोको कायर् स प न, 2998 
आवास इकाईको िड.िप.िस 
लेभलसमम कायर् स प न, 1969 
आवास इकाइको जग ख ने कायर् 
स प न,  1956 आवास इकाई 
आवास िनमार्णको लािग स झौता 
भए िविभ न कारणले िनमार्ण कायर् 
नभएको, २००० आवास इकाई 
लाभग्राही छनौट भएको, 731 
आवास इकाईको सव कायर् स प न 
भएको, 1887 आवास इकाईको सव 
कायर् भइरहेको छ ।  
•  नयाँ २५७७५ आवास इकाई 
काय्रर्कम सचंालन ७४ वटा िज ला 
म ये हुने 5६ िज लाह को िज ला 
जनता आवास सम वय सिमितको 
बैठकबाट कायर्क्रम लागु हुने 
गा.पा/न.पा. छनौट भएको,  25 
आवास इकाईको छाना तथा याल 
ढोकाको कायर् स प न, 129 आवास 
इकाईको गारोको कायर् स प न, 
493 आवास इकाईको िड.िप.िस 
लेभलसमम कायर् स प न, 1257 

 



आवास इकाइको जग ख ने कायर् 
सु  भएको, 3210 आवास इकाइ 
िनमार्ण गनर्को लािग लाभग्राही 
छनौट भएको, 1650 आवास 
इकाइको सव कायर् स प न भएको, 
8725 आवास इकाइको सव कायर् 
भइरहेको, 2925 आवास इकाइ 
िनमार्णको गाउँपािलका/नगरपािलका 
छनौट भएको अ य आवास 
इकाईको िज.स.स सिमितको बैठक 
ब न बाकँी  
•  फा गुन मसा तस म 
कुलबजेट २ अबर् १ करोड ३९ को 
62.19 प्रितशत खचर् भएको । 

७. ११८ सरकारीकायार्लयभवनरजग्गाकोलग
तसंकलनगरीनागिरकलाई 
उपल धगराउनेसावर्िजनकसेवालाईप्र
भावकारीरिछटोछिरतोबनाउनछिरएर
रहकेासरकारीकायार्लयह काजग्गा
लाईसट्टापट्टागनर् सिकने यव था 
िमलाई 
एकीकृतसरकारीकायार्लयभवनिनमार्
णगनेर्नीितअबल बनगिरनेछ।प्रदशेर
थानीयतहमाएकीकृत पमासावर्ज
िनकसेवाप्रवाह गनेर् एकल िब द ुसेवा 
(वान टप शप) अवधारणा 
अनु पका पवूार्धार िवकास गिरनेछ । 

१. काठमा डौ बबरमहलमा 
बहुत ले प्रशासिनक 
लाजाको िनमार्ण गनेर् । 

२. एिककृत सरकारी 
कायार्लयह को भवन 
िनमार्ण स व धी अ ययन 
गनेर् । 

३. एकल िव द ुसेवा (वान टप 
शभ) अवधारणा अनु पका 
पवूार्धार िवकास गनेर् 
अ ययन गनेर् । 

सहरी िवकास तथा 
भवन िनमार्ण 
िवभाग 

एिककृत सरकारी 
कायार्लयह  िनमार्णका 
लािग अ ययन परुा हुने। 

-काठमा डौ बबरमहलमा बहुत ले 
प्रशासिनक लाजाको िडजाइन तयार गनर् 
परामशर्दाताले ड्रा ट िरपोटर्को 
प्र ततुीकरण गरेको । 

-नयाँ सहर आयोजना अ तगर्त 
एकीकृतसरकारीकायार्लयभवनिनमार्णको 
कायर् अगाडी बढाइएको ।डुम्र–भ सार नयाँ 
सहरको एिककृत सरकारी भवन िनमार्णको 
कायर् चाल ुरहकेो । 
 

 

८. २०३ आयोजना/कायर्क्रमकोिव ततृ 
िक्रयाकलाप, स प नगनुर्पनेर् अविध 
रलागत, उपलि ध 
सचूकरिज मेवारकमर्चारीसिहतको
आयोजनाकायार् वयन 
कायर्योजनाभदौ१५गते 

१. प्र येक 
आयोजना/कायर्क्रमको 
िव ततृ क्रयाकलाप, 
स प न गनेर् पनेर् अविध र 
लागत, सचूक सिहतको 
कायर्योजना बनाउने । 

सहरी िवकास तथा 
भवन िनमार्ण िवभाग/ 
अिधकार स प न 
बागमती स यता 
एकीकृत िवकास 
सिमित/ 

आ. व. 
२०७४/
०७५ 

वािषर्क खिरद योजना 
वीकृत भएको हुने। 

-वािषर्क खिरद योजना वीकृत भएको । 
महाशाखागत तथा आयोजनागत पमा 
कायार् वयन कायर्योजना तयार पारी 
वेवसाइटमा रािखएको । 

 



िभत्रतयारगरीआयोजना थलमारस
वि धतम त्रालयकोवेबसाइटमाफर् त 
सावर्जिनकगिरनेछ।आयोजना/कायर्
क्रमकोचौमािसकिवभाजन सिहतको 
बािषर्क खिरद योजना तयार गरी 
साउन मसा तिभत्र वीकृत 
गिरसक्नपुनेर् छ । 

२. प्र येक िनकायह लाई 
कायर्योजना अनसुारको 
प्रगितको अनगुमन गनेर् । 

३. बािषर्क खिरद योजना तयार 
गरी साउन मसा त स म 
वीकृत गनेर् । 

 

काठमाड  उप यका 
िवकास प्रािधकरण/ 
संयक्त रा ट्र संघ पाकर्  
िवकास सिमित/ 
िसंहदरवार सिचवालय 
पनुः िनमार्ण सिमित/ 
अ तरार्ि ट्रय स मेलन 
के द्र िवकास सिमित/ 
राि ट्रय आवास क पनी 
िलिमटेड/ 

९. २०४ सबैम त्रालय/िनकायबाटकायर्क्रम/
आयोजनाकायार् वयनका 
लािगआव यकपनेर्कायर्िविधतथािन
देर्िशकाह तजर्मातथासंशोधनकोका
यर्साउनमसा तिभत्रिनयमावलीह त
जुर्मातथासंशोधनकोकायर्भदौ१५गते
िभत्रस प नगिरनेछ।नयाँ 
कायर्क्रम/आयोजनाकायार् वयनका 
लािगसाउनमसा तिभत्र 
आयोजनाकायार्लयह थापनागिरस
िकनेछ 
।कायर्क्रम/आयोजनाह स पनगनेर् 
अविधभरका लािग प  जनशक्ती 
योजना सिहत आव यक अ थायी 
दरब दीह  साउन मसा तिभत्र 
वीकृत गिरसक्नपुनेर्छ । 

१. कायर्क्रम /आयोजना 
कायार् वयनका लािग 
आव यक कायर्िविध तथा 
िनदेर्िशकाह  तजुर्मा र 
संशोधन साउन मसा त िभत्र 
तजुर्मा र संशोधन गनुर् पनेर् । 

२. कायर्क्रम /आयोजना 
कायार् वयनका लािग 
आव यक िनयमावली 
जजुर्मा र संशोधन भद ै१५ 
गने िभत्र गनुर् पनेर् । 

३. कायर्क्रम /आयोजनाह  
स प न गनर् आव यक 
अ थाई दरव दीह  
चािहयमा साउन मसा त 
स म वीकृत गनेर् । 

 

सहरी िवकास तथा 
भवन िनमार्ण िवभाग/ 
अिधकार स प न 
बागमती स यता 
एकीकृत िवकास 
सिमित/ 
काठमाड  उप यका 
िवकास प्रािधकरण/ 
संयक्त रा ट्र संघ पाकर्  
िवकास सिमित/ 
िसंहदरवार सिचवालय 
पनुः िनमार्ण सिमित/ 
अ तरार्ि ट्रय स मेलन 
के द्र िवकास सिमित/ 
राि ट्रय आवास क पनी 
िलिमटेड/ 
धोिवखोला किरडोर 
सधुार आयोजना/ 
गिरबी लिक्षत सहरी 
पनु थान कायर्क्रम 

आ. व. 
२०७४/
०७५ 
भदौ १५ 
गते 

संशोधनको कायर् भदौ 
१५ गतेस प न हुने। 
अ थायी दरब दी साउन 
मसा त िभत्र वीकृत हुने 
। 

-प्रधानम त्री आवास योजना 
कायार् वयन कायर्िविध म त्रालयबाट 
म यौदा तयार भ ै वीकृितको चरणमा 
रहकेो । 

-िवभाग अ तगर्तका 
कायर्क्रम/आयोजनामा ज मा १३५५ 
जनाको (आयोजना प्रमखु, लेखापाल र 
नास ुसमेत गरी) दरब दी वीकृत भएको । 

 

१०. २०५ वीकृतसंगठनसंरचनारदरब दीअनु
पआयोजना प्रमखु लागएत अ य 
किमचारीर लाई प कायर् िववरण, 

१. आयोजना प्रमखु लागायत 
अ य कमर्चारीलाई प  
कायर् िववरण, मख्य कायर् 

सहरी िवकास तथा 
भवन िनमार्ण िवभाग/ 
अिधकार स प न 

आ. व. 
२०७४/
०७५ 

वीकृत दरव दीमा 
योग्यता अनसुार 
कमर्चारी खटाइएको हुने। 

-िवभागको कायर्िविध, 
वीकृतसंगठनसंरचनारदरब दीअनु प 
कमर्चारी खटाइएको। 

 



मख्यकायर्स पादनसचूकह रआव
यकअिधकारएवंिज मेवारीरउ रदा
िय वसिहतआयोजनामाखटाइनेछ।य
सरीकमर्चारीखटाउँदाकमर्चारीकोयो
ग्यता, क्षमता, 
अनभुवरआयोजनाकायर् वयनमािवग
तमा 
हािसलगरेकोसफलताकोअिभलेख
लाईआधारबनाइनेछ। 

स पादन सचूकह  तयार 
गनेर् । 

२. आयोजना प्रमखु 
लगायतका अ य 
कमर्चारीलाई आव यक 
अिधकार एवं िज मेवारी र 
उ रदािय व िदईने । 

बागमती स यता 
एकीकृत िवकास 
सिमित/ 
काठमाड  उप यका 
िवकास प्रािधकरण/ 
 

ावण 
मसा त 

११. २०६ आयोजनामाखिटनेकमर्चारीलाईआ
योजनाकोप्रािविधकपक्ष, कायार् वयन 
िविध,अपेिक्षतप्रितफलरउपलि ध, 
अ तरिनकायसम वयलगायतकापक्ष
ह माशु मैअिभमखुीकण 
तालीमप्रदान गिरनेछ। 
 

१. आयोजनाको प्रािविधक 
पक्ष,कायार् वयन िविध, 
उपेिक्षत प्रितफल र 
उपल धीह को 
अिभमिुखकरण तालीम 
िदइने । 

 

सहरी िवकास तथा 
भवन िनमार्ण िवभाग/ 
अिधकार स प न 
बागमती स यता 
एकीकृत िवकास 
सिमित/ 
काठमाड  उप यका 
िवकास प्रािधकरण/ 
संयक्त रा ट्र संघ पाकर्  
िवकास सिमित/ 

आ. व. 
२०७४/
०७५ 

आव यकता अनसुार 
तािलम िदइने। 

-िवभागबाट आव यकता अनसुार 
िविभ न िवषयमा तािलम संचालन हुने 
गरेको  
-
आयोजनामाखिटएकोकमर्चारीलाईसावर्ज
िनक खिरद अनगुमन कायार्लय माफर् त 
खिरद स ब धी तािलम प्रदान गनेर् 
यव था िमलाइएको । 

 

१२. २०७ आयोजनाकायार् वयनमासहजता या
उनबातावरिणयप्रभावमू याङ्कनरप्रा
रि भक बातावरणीय 
परीक्षणकाकायर्ह प्रचिलत काननूमा 
तोिकएको यनूतम समयसीमािभत्र 
स प न गिरनेछ । 
 

१. बातावरणीय प्रभाव 
मू याङ्कन र प्रारि भक 
बातावरणीय परीषणका 
कायर्ह  तोिकएको समय 
िभत्र गनेर् । 

 

सहरी िवकास तथा 
भवन िनमार्ण िवभाग/ 
अिधकार स प न 
बागमती स यता 
एकीकृत िवकास 
सिमित/ 
काठमाड  उप यका 
िवकास प्रािधकरण/ 

आ. व. 
२०७४/
०७५ 

आयोजना संचालनमा 
बातावरणीयऐन, 
िनयमावली अनसुार 
EIA/SIA, IEE भएको 
हुने। 

-सघन सहरी कायर्क्रम अ तगर्तका १० 
वटा िक्रयाकलापह को IEE गनर्को लािग 
परामशर्दाता चयन गिरएको र थप एक 
जना वातावरण िवज्ञको सेवा िलइएको । 

 

१३. २०८ आयोजनाकोतयारीकाचरणह परूाग
रीसाउनमसा तिभत्रबोलपत्रआ हानर
असोजमसा तिभत्रबोलपत्रमू याङ्क
नगरीठेक्कास झौतागिरसक्न ु पनेर्छ 
।तोिकएकोसमयिभत्र कायर् शु  
नगनेर्रआयोजनाकायार् वयनकायर्योज

१. साउन मसा त िभत्र बोलपत्र 
आवहान गनेर् । 

२. असोज मसा त िभत्र 
बोलपत्र मू याङ्कन गनेर् । 

३. समय िसमा िभत्र कायर् श  
नगनेर् र कायार् वयन 

सहरी िवकास तथा 
भवन िनमार्ण िवभाग/ 
अिधकार स प न 
बागमती स यता 
एकीकृत िवकास 
सिमित/ 

आ. व. 
२०७४/
०७५अ
सोज 
मसा त 

बोलपत्र आवहान, 
मू याङ्कनतथा ठेक्का 
स झौता भएको हुने। 

-बोलपत्र आवहान, मू याङ्कनतथा 
ठेक्का स झौताको काम चरणबद्ध पमा 
चिलरहकेो । 

- वा य भवन ईकाइ अ तगर्त तोिकएको 
समय िभत्र आयोजना कायार् वयन 
कायर्योजना अनु प कायर् नगनेर् १७ वटा 

 



नाअनु पकायर्नगनेर् िनमार्ण 
यवसायीसँगकोठेक्कास झौतार ग
िरनेछ। 
 

कायर्योजना अनु प नगनेर् 
िनमार्ण यवसायी संगको 
ठेक्का स झौता रद्ध गनेर् । 

 

काठमाड  उप यका 
िवकास प्रािधकरण/ 
संयक्त रा ट्र संघ पाकर्  
िवकास सिमित/ 
िसंहदरवार सिचवालय 
पनुः िनमार्ण सिमित/ 
अ तरार्ि ट्रय स मेलन 
के द्र िवकास सिमित/ 

आयोजनाका िनमार्ण यवसायीसँग 
ठेक्कास झौतार  गनर्को लािग स बि धत 
िडिभजन कायार्लयलाई िनदेर्शन िदइएको 
र िडिभजन कायार्लयह ले सो स ब धी 
प्रिक्रया अगाडी बढाएको । 
म त्रालयबाट ५ सद यीय ग्ण 
आयोजनाको छानिवन तथा सम या 
समाधान सिमित गठन  भ ैप्रितवेदन पेश 
भएको 
- कमर्चारी अभावमा समयमा गनर् 
नसिकएको 

१४. २०९ एउटैिनमार्ण यवसायीलेआ नोक्षमता
भ दाबढीकोकायर्कालािगधेरैवटाठे
क्कािलनेरकायर् स प ननगनेप्रविृतको 
अ यगिरनेछ।िनमार्ण 
यवसायीलेठेक्कास झौतागरेपिछर्स
झौताबमोिजमकासबैवाकेिहकायर्ह
कालािगसहायकठेक्कास झौता 

गनुर्पनेर्भएमा 
स वि धतआयोजनाप्रमखुकोिलिख
त वीकृती िलनपुनेर् छ 
।अितआव यककायर्कालािगबाहके
एकतहभ दाबढीतहमासहायकठेक्का
स झौतागनर्नपाइने यव थागिरनेछ।रा
ि ट्रय 
सतकर् ताके द्रबाटआयोजनाकोिनमार्
ण गणु तरको प्रािविधक पिरक्षण 
गिरनेछ । 
 

१. िनमार्ण यवसायीले क्षमता 
भ दा बढी ठेक्का िलने र 
कायर् स प न नगनेर् 
प्रकृितको अ य गनर् 
Negative Work Load 
को Marking गनेर् । 

२. साहायक ठेक्का स झौता 
गनुर्पनेर् अितआव यक 
भएमा स वि धत आयोजना 
प्रमखुको िलिखत वीकृत 
िलनपुनेर् 

३. एक तह भ दा बढी तहमा 
सहायक ठेक्का स झौता 
गनर् नपाईने । 

४. राि ट्रय सतकर् ता के द्रबाट 
आयोजनाको िनमार्ण 
गणु तरको प्रािविधक 
पिरक्षण गिरने । 

सहरी िवकास तथा 
भवन िनमार्ण िवभाग/ 
अिधकार स प न 
बागमती स यता 
एकीकृत िवकास 
सिमित/ 
काठमाड  उप यका 
िवकास प्रािधकरण/ 
संयक्त रा ट्र संघ पाकर्  
िवकास सिमित/ 
िसंहदरवार सिचवालय 
पनुः िनमार्ण सिमित/ 
अ तरार्ि ट्रय स मेलन 
के द्र िवकास सिमित/ 
राि ट्रय आवास क पनी 
िलिमटेड/ 
धोिवखोला किरडोर  

आ. व. 
२०७४/
०७५ 

मू यांकन गदार् Work 
Load मा 
NegativeMarking 
समावेश भएको हुने। 
 
एक तह भ दा बढी 
तहमा सहायक ठेक्का 
स झौता भएको कायर्मा 
सतकर् ताके द्रबाटआयोज
नाकोिनमार्ण गणु तरको 
प्रािविधक पिरक्षण 
गिरनेछ। 

-एक भ दा बढी काम िलंदा cash flow 
= networth - 40% of current 
contract commitment सत्रसंग 
आबद्ध गरी मू यांकन गनेर् यव था रहकेो 
खिरदको standard bidding 
document प्रयोग गनेर् गिरएको । 

-खिरदको standard bidding 
document अनसुार २५ प्रितशत स म 
subcontracting गनुर्पवूर् आयोजना 
प्रमखुको िलिखत वीकृित िलनपुनेर् 
प्रावधान कायार् वयन भरैहकेो । 
- मू यांकन गदार् Work Load मा 
NegativeMarking समावेश भएको । 

 

१५. २१० िवभागीयप्रमखुरआयोजनाप्रमखुह
सँगगिरएकोकायर्स पादनस झौताअ
नु पकािक्रयाकलापलाईिनि तभार
िदईव तगुतआधारमाकायर्स पादन

कायर्स पादनिक्रयाकलापर 
प्रगितको आधारमा गिरने छ 
र 
िनि तअङ्कभ दाबढीअ

सहरी िवकास तथा 
भवन िनमार्ण िवभाग/ 
अिधकार स प न 
बागमती स यता 

आ. व. 
२०७४/
०७५ 

िनि तअङ्कभ दाबढी
अङ्कप्रा गरेमािनजाम
तीसेवाऐनअनसुारपरु कृ
त गिरनेछ । 

सबै आयोजना प्रमखु तथा िडिभजन 
प्रमखुह सँग वािषर्क पमा कायर्स पादन 
स झौता गिरएको । सो स झौतामा 
व तगुत पमा तीनवटा यनूतम सफलता 

 



तरमापनगिरनेछ। 
िनि तअङ्कभ दाबढीअङ्कप्रा गरे
मािनजामतीसेवाऐनअनसुारपरु कृत 
गिरनेछ । 
 

ङ्कप्रा गरेमापु कृत 
गिरनेछ । 

एकीकृत िवकास 
सिमित/ 
काठमाड  उप यका 
िवकास प्रािधकरण/ 
संयक्त रा ट्र संघ पाकर्  
िवकास सिमित/ 
िसंहदरवार सिचवालय 
पनुः िनमार्ण सिमित/ 

 सचूकह  िव ीय प्रगित ८० प्रितशत,
भौितक प्रगित ८५ प्रितशत र बे ज ु५० 
प्रितशतको आधारमा कायर्स पादन तर 
मापन गनेर् प्रावधान रािखएको । 

१६. २११ तोिकएकोलागत, गणु तर र समय 
िसमािभत्र िनमार्ण कायर् स प न गनेर् 
िनमार्ण यवसाियलाई िवि य तथा 
िवि य प्रो साहन उपल ध गराईने छ 
।तोिकएकोगणु तर 
कायमनगनेर्रतोिकएकोसमयिभत्रकायर्
स प ननगनेिनमार्ण 
यवसायीलाईकाननुबमोिजमकारवा
ही गिरने छ । 
 

१. तोकीएको लागत गणु तर र 
समय िभत्र िनमार्ण स प न 
गनेर् िनमार्ण 
यवसायीह लाई प्रो साहन 
गिरने । 

सहरी िवकास तथा 
भवन िनमार्ण िवभाग/ 
अिधकार स प न 
बागमती स यता 
एकीकृत िवकास 
सिमित/ 
काठमाड  उप यका 
िवकास प्रािधकरण/ 
संयक्त रा ट्र संघ पाकर्  
िवकास सिमित/ 
िसंहदरवार सिचवालय 
पनुः िनमार्ण सिमित/ 
अ तरार्ि ट्रय स मेलन 
के द्र िवकास सिमित/ 
 

आ. व. 
२०७४/
०७५ 

तोिकएको अविधमा 
लागत, गणु तर र समय 
िसमािभत्र कायर् स प न 
गनेर् िनमार्ण 
यवसाियलाईिनयमानु
सार परु कृत र समय 
िसमािभत्र कायर् 
नगनेर्लाई कारबाही 
भएको हुने। 

-स बि धत सबै िडिभजन 
कायार्लयह लाई तोिकएको अविधमा 
लागत, गणु तर र समय िसमािभत्र कायर् 
स प न गनेर् िनमार्ण 
यवसाियलाईिनयमानसुार परु कृत र 
समय िसमािभत्र कायर् नगनेर्लाई कारबाही 
गनर् िनदेर्शनह  िदने गिरएको ।  समय 
िसमािभत्र कायर् स प न गनेर् केही िनमार्ण 
यवसाियलाई गत आ.व.मा िव ीय 
परु कार प्रदान गिरएको 

 

१७. २१२ कायर्स प नभएपिछकामकोभिेरिफके
सनगरीकायर्स प नभएकोिमितले१० 
िदनिभत्रकायर्स प निबलतयारगिरने
छ ।िबलपेशभएकोिमितले प ध्रिदन 
िभत्र िबल 
वीकृतगरीभक्तानीिदईनेछ। 

कायर्स प नभएपिछकामको
भिेरिफकेसनगरीकायर्स प न
भएकोिमितले१० 
िदनिभत्रकायर्स प निबलतया
रगिरनेछ 
।िबलपेशभएकोिमितले 
प ध्रिदन िभत्र िबल 
वीकृतगरीभक्तानीिदईनेछ। 

सहरी िवकास तथा 
भवन िनमार्ण िवभाग/ 
अिधकार स प न 
बागमती स. ए. िव. स. 
काठमाड  उप यका 
िव.प्रािधकरण 
 

आ. व. 
२०७४/
०७५ 

तोिकएको समयिसमा 
िभत्र स प न कायर्को 
िबल भक्तानी भएको 
हुने। 

-प्रचिलत िनयमानसुार कायर् स प न 
भएपिछ िबल भक्तानी गनेर् गिरएको । 

 

१८. २१३ शोधभनार्िनदेर्िशका बमोिजम 
थ्रेसहो डरकमनपगुेकोमा चौमािसक 

 सहरी िवकास तथा 
भवन िनमार्ण िवभाग/ 

 -वैदिेशक सहायताबाट स चािलत 
आयोजनाह मा शोधभनार्िनदेर्िशका 

 



 

अविध समा  भएको अक  
चौमािसक अविधिभत्र स वि धत 
आयोजना यव थापन 
कायार्लयबाट सोधभनार् माग गिरनेछ 
। प्र येक मिहना समा  भएको 
िमितले १५ िदन िभत्र सोझै भक्तानी 
र ब तगुत सहायताको प्रितवेदन 
स वि धत कोष तथा लेखा िनय त्रक 
कायार्लयमा प्र ततु गिरनेछ । 

अिधकार स प न 
बागमती स यता 
एकीकृत िवकास 
सिमित/ 
 

पालना गिरएको ।


