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सहरी िवकास मन्तर्ालय :  भवन तथा आवास  

नितजा सूचकहरु आधार वषर्को 
स्थित 
(०६९/७०) 

तहर्ौ 
योजनाको 
ल य  

आ.व. २०७१/७२ 
को स्थित 

आ.व. २०७१/७२ सम्मको पर्गित पर्गितको ाख्या 

     ल य  पर्गित  
पर्भाव : सुरिक्षत, िकफायती सावर्जिनक तथा 
िनजी भवनहरुको िनमार्णका साथै सबै आयवगर्को 
लािग विस्थत बसोबास भएको हुने । 

       

असर १ : लिक्षत वगर्/समुदाय सुरिक्षत तथा 
िकफायती आवासमा बसोबास गरेका हुने । 

       

पर्ितफल १.१ : न्यून लागतका आवासीय 
इकाइहरुको िनमार्ण भएको हुने । 

न्यून लागतका िनिमत आवािसय इकाइहरुको 
संख्या 

४५३४  
सम्प  

३००० ४१९+१३० जनता 
आवास र शहरी 
न्यून आय वगर् 

३३८८ १५७७ अित िवप  लिक्षत वगर्का लािग १४७७ 
जनता आवास र १३० अपाटर्मेन्ट इकाई 
िनमार्ण कायर् सम्प  गरीएको । 

असर २ : सावर्जिनक महत्वका िविश  
पर्योजनका लािग सुरिक्षत एवं पर्भावकारी 
स्थलको वस्था  भएको हुने । 

       

पर्ितफल २.१ : भवन संिहता अनुरुप भूकम्प 
पर्ितरोधी सरकारी भवनहरुको िनमार्ण भएको 
हुने  । 

भवन संिहता अनुशर्रुप िनिमत थप सरकारी 
भवनको संख्या  

 
 
 
– 

८  ६ वटा सम्प  
२३ वटा 
िनमार्णाधीन 

२९ ६ वटा सम्प  
२३ वटा 
िनमार्णाधीन 

सरकारी कायार्लय भवनहरु िनमार्णको 
िविभ  चरणमा 

पर्ितफल २.२ :  गणतन्तर् स्मारक एवं स्तम्भ 
िनमार्ण भएको हुने । 

गणतन्तर् स्मारक र स्तम्भ िनमार्ण कायर् पर्ारम्भ िनरन्तरता िनरन्तरता (स्मारक  
सम्प  हुने) 

स्मारक  सम्प  
गन 

िनमार्णाधीन  

पर्ितफल २.३ : नेपाल भारत िसमाका मुख्य 
नाकाहरुमा एकीकृत जाँच चौकीको िनमार्ण 
भएको हुने । 

एकीकृत जाँच चौकीको संख्या कायर् पर्ारम्भ िनरन्तरता िनरन्तरता (पसार्को 
सम्प  हुने) 

पसार्को सम्प  
गन 

पसार्को  
िनमार्णाधीन 

िवराटनगर, िवरगंज, भैरहवा र नेपालगंजमा 
जग्गा अधगर्हण सम्प  

असर ३ : सरकारी कमर्चारीका लािग आवासको 
समूिचत व्स्था भएको हुने । 

       

पर्ितफल ३.१ : सरकारी आवास भवनको िनमार्ण 
वा खिरद भएको हुने । 

अित िविश  पदािधकारीका लािग आवास भवन 
(संख्या) 

–  नखुलेको   िवश  पदािधकारीका लािग आवास भवन 
िनमार्णको लािग िनदिशका तयार गरी 
मन्तर्ालयमा स्वीकृितका लािग पेश भएको 

 कमर्चारी आवास इकाइको संख्या – िनरन्तर १६ वटा िनरन्तर १६ वटा 
सम्प  ३२ 
वटा 
िनमार्णाधीन 

 



 

सहरी िवकास मन्तर्ालय :  सहरी िवकास 

 

 

नितजा सूचकहरु आधार वषर्को स्थित 
(०६९/७०) 

तहर्ौ योजनाको 
ल य (०७२/७३) 

आ.व. 
२०७१/७२ को 
स्थित 

आ.व. २०७१/७२ सम्मको पर्गित पर्गितको ाख्या 

पर्भाव : पयार्  पुवार्धार सिहत सुरिक्षत र 
समृ  शहरको िवकास भएको हुने । 

       

असर १ : पूवार्धार सिहत शहर िवस्तार 
भएको हुने । 

  िनरन्तरता िनरन्तरता    

पर्ितफल १.१ : छािनएका शहरी क्षेतर् र 
शहरोन्मुख गर्िमण क्षतर्मा भौितक िवकास 
भएको हुने  

छािनएका न.पा. मा एकीकृत भौितक पूवार्धार 
िवकास 

न.पा.मा िनमार्ण पर्ारम्भ 
१० वटामा िडजाइन 
चालू 

िनरन्तरता िनरन्तरता    

 छािनएका १० वटा शहरी कोिरडोरमा पूवर्धार 
िवकास  

 िनरन्तरता िनरन्तरता िनरन्तरता िनरन्तरता  

 छािनएका साना शहर, साना न.पा. र न.पा 
नभउका िजल्ला स.मु. मा पूवार्धार िवकास  

आविधक र भौितक 
िवकास योजना तयार 
भएको 

िनरन्तरता िनरन्तरता िनरन्तरता िनरन्तरता  

 छािनएका न.पा. मा आिथक रुपले स्वसंचालन 
हुने शहरी पूवार्धार िनमार्ण 

      

पर्ितफल १.१ : नयाँ शहरहरुको िनमार्ण 
भएको हुने । 

पर्स्तािवत १० वटा नयाँ शहरहरुको िनमार्ण 
कायर्को पर्गित 

 पूवार्धार िनमार्ण 
िनरन्तरता 

पूवार्धार िनमार्ण 
िनरन्तरता 

िनरन्तरता िनरन्तरता नयाँ शहर आयोजना 
अन्तरगत किरव ९६ रोपनी 
जग्गा खरीदभएको । 



nIfo k|ult

k|efjM bLuf] tyf ;'/lIft vfg]kfgL / ;/;kmfO ;]jf 
pknAw eO{ hg:jf:Yodf ;'wf/ x'g] .

c;/ !M cfwf/e"t vfg]kfgL ;'ljwf pknAw ePsf] x'g] . cfwf/e"t vfg]kfgL ;]jf kx'Fr hg;+Vof -Ü_ 86 95 93 85.28 85.28 कूल जनसङ्ख्याको ूितशतमा
k|ltkmn !=!= gofF vfg]kfgL cfof]hgfx?sf] sfof{Gjog

 gofF vfg]kfgL cfof]hgfsf] ;+Vof 2000 2000 2343 2480 आ.व. ०७०।७१ र ०७१।७२ को जम्मा

k|ltkmn !=@= k'/fgf kl/of]hgfsf] bLuf]kgf / Ifdtf 
clej[l4

k'gMlgld{t vfg]kfgL cfof]hgf÷ k|0ffnL ;+Vof 762 800 500 534 1034 आ.व. ०७०।७१ र ०७१।७२ को जम्मा

c;/ @M vfg]kfgLsf] ;]jf:t/ / u'0f:t/df clej[l4 ePsf] 
x'g] .

pRr ÷ dWod:t/sf] ;]jf kx'Fr hg;+Vofsf] -Ü_ 11 15 13 15.77 15.77 कूल जनसङ्ख्याको ूितशतमा

;fgf zx/L vfg]kfgL cfof]hgfs]]f k|ult

-Jofr @ / # sf cfof]hgf_
Go"gtd ;/;kmfO ;'ljwf kx'Fr hg;+Vofsf] -Ü_ 62 92 82 81.9 81.9

कूल घरधुरीको ूितशतमा (सब ै
सरोकारवालाहुरूको पहलमा भएको)

v'nf lb;fd'Qm If]q 3f]if0ff ePsf yk uf=lj=;= 
;+Vof

375 977 700 357

१८९०(समायोजन
 भए 
अनसुारको 
हालसम्मको 
गािवस तथा 
नपा सङ्ख्या)

सबै सरोकारवालाहरूको संयक्त पहलमा चालू 
आ.व. मा २९८ गािवस,५९ गोटा न.पा., १२ 
िजल्लाहरू खुल्ला िदसा मुक्त क्षऽ घोषणा 
भएको ।( हाल सम्म कूल १८१४ गािवस, ७६ 
नपा,२७ िजल्लाहरू खु.िद,मु घोिषत )

9n lgsf; cfof]hgfsf] ;+Vof -Ü_ 0

9nlgsf; cfof]hgf ;~rflnt yk uf=lj=;= ;+Vof ८०० ३ 3

yk zf}rfno lgdf{0f ;+Vof -xhf/_ ५५० ६३७ १०६३ सब ैसरोकारवालाहुरूको पहलमा आ.व. 
०७०।७१ र ०७१।७२ को कूल सङ्ख्या

;/;kmfO{ sfo{qmd ;~rflnt g=kf= ;+Vof ४१ ५९ ७६ हाल सम्मको कूल खु.िद.मु.घोिषतनपा सङ्ख्या
c;/ $M cfwf/e"t ;/;kmfO ;'ljwf
/ ;]jf:t/ ;'lglZrt ePsf] x'g] . 0  

k|ltkmn $=!= ;+:yfut Ifdtf clej[l4 sfo{qmddf j[l4 / 
lg/Gt/tf

Tfflndsf ;xefuL ;+Vof 
330 300 300 26800 26800

c;/ #M cfwf/e"t ;/;kmfO ;'ljwf
/ ;]jf:t/ ;'lglZrt ePsf] x'g] .

cf=j= 
)&!÷&@ 

;Ddsf] k|ult

सम्पन्न आयोजना सङ्ख्या

सहरी िवकास मन्तर्ालयः खानेपानी तथा सरसफाई 

11

k|ltkmn #=! M  cfwf/e"t ;/;kmfO ;'ljwf
/ ;]jf:t/ ;'lglZrt ePsf] x'g] .

k|ltkmn @=!= gofF vfg]kfgL cfof]hgfx?sf] sfof{Gjog
33

t]x|f} of]hgfsf] 
nIfo )&@÷&#

cf=j= )&!÷&@ sf] l:ylt

26 11

glthf ;"rsx?
cfwf/ aif{sf] 

l:ylt 
)^(÷&)

k|ultsf] AofVof


