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शहर� �वकास म��ालय 

 
 

१. प�ृभ�ूमः 

 

शहर तथा शहर उ�मखु व�तीह�को योजनाव� शहर� पूवा�धार �वकास, आवास �यव�था, सरकार� भवन 

�नमा�णस�ब�धी नी�त, योजना तथा काय��मह�को तजु�मा, काया��वयन, अनगुमन र म�ुया�न गन� तथा 

त�स�ब�धी �वकासका ��याकलापह�मा �त�ता �याउन एक छु�ै नेत�ृवदायी �नकायको आव�यकता 

महशसु भई २०६९ जे� ५ गते यस म��ालयको गठन भएको हो। रणनै�तक सडक बाहेकका शहर� 

सडकको �नमा�ण तथा स�भारको िज�मा प�न यस म��ालयले पाएको छ। शहर� �वकास म��ालयका तीन 

महाशाखाह�ले म��ालय अ�तग�तका नी�तगत काय� गनु�का साथै म��ालय अ�तग�तका �नकायह�बाट 

भइरहेका �नमा�ण काय� तथा सेवा �वाह काय�को अनगुमन तथा मू�या�न गद�छ ।  

२. द�घ�काल�न सोच : 

 पूवा�धार तथा सेवा स�ुवधाय�ु, �यवि�थत, सफा र स�ुदर सहर तथा ब�तीह� �नमा�ण गन�, 

 सरुि�त, �कफायती, वातावरणमै�ी भवन र वा�तकुला �नमा�ण गन� ।  

 

३. उ��ेय: 

 �यवि�थत, सफा, स�ुवधाय�ु, पूवा�धार सेवा स�हतको स�ुदर सहर तथा ब�तीह�को �वकास गन�,  

 सबै आय वग�का ला�ग सरुि�त र �कफायती आवास �यव�था गन�, 

 सरुि�त, स�ुवधाय�ु र आकष�क भवनह� �नमा�ण, �तरो�ती तथा सधुार गन� ।  

 

४. रणनी�तः 

 शहर�करणलाई �यव�थापन गन� �वीकृत भ-ूउपयोग नी�तमा आधा�रत एक�कृत पूवा�धार �वकास 

काय��म स�ालन गन�, 

 आवास �वकासमा साव�ज�नक-नीिज साझेदार�को मा�यम �ारा नीिज �े�लाई �ो�साहन गद� आव�यक 

�ोत प�हचान तथा प�रचालनमा सहजीकरण गन�, 

 भौगो�लक �पमा �वकट, सेवा स�ुवधा प�ु याउन क�ठन, अपायक तथा �वपदको उ�च जोिखमय�ु 

�थानमा रहेका घरप�रवारह�लाई एक�कृत व�ती �वकास गर� �थाना�तरण गन� तथा निजकको 

एक�कृत व�तीमा �थाना�तरण हनु �ो�साहन गन� । 

 वातावरणीय ���ले �व�छ, �व�ीय ���ले स�भा�य र �ा�व�धक ���ले उपय�ु भवन �नमा�ण 

��व�धको �योगलाई �ो�साहन गन�, 

 काठमाड� उप�यकाको शहर�करणलाई �यवि�थत गन� ज�गा �वकास, नयाँ व�ती �वकास, शहर� पनु: 

�थापन काय��म, ख�ुला�े� �यव�थापन र सफा शहरको अवधारणालाई काया��वयन गद� लैजाने ।  
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५.  काय���ेः 

नेपाल सरकार (काय� �वभाजन) �नयमावल�, २०७4 बमोिजम यस म��ालयले स�पादन गनु�पन� काय�ह� 

देहाय अनसुार रहेका छन:् 

 शहर� �वकासस�ब�धी नी�त, काननु, मापद�ड, 

 ब�ती �वकास, शहर� �वकास र आवास �वकासस�ब�धी नी�त, काननु, मापद�ड र �नयमन, 

 रा��य भवन सं�हतास�ब�धी नी�त, काननु, मापद�ड, 

 संघीय सिचवालयको भवन �नमा�ण, मम�त तथा �यव�थापन, 

 रा��य शहर� पूवा�धार �वकास, संघीय सरकार� आवास, भवन �नमा�ण तथा मम�त स�भार, 

 �विश� शहर� संरचना, 

 रा��य�तरका संय�ु र बहतु�ले आवासस�ब�धी नी�त, काननु, मापद�ड र �नयमन, 

 लोपो�मखु, सीमा�तकृत, ग�रब, जे� नाग�रक लि�त आवास �यव�थापन नी�त, काननु र मापद�ड, 

 नगर �वकास कोष, 

 म��ालयस�ब�धी रा��य तथा अ�तरा��य सं�थासँग स�धी स�झौता स�पक�  र सम�वय, 

 म��ालयस�ब�धी साव�ज�नक सं�थान, �ा�धकरण ��त�ान, क�पनी आ�दको स�ालन र �नयमन, 

 नेपाल इि�ज�नय�र� सेवा, �स�भल इि�ज�नय�र� समूहको �वि�ड� ए�ड आ�क� टे�ट उपसमूहको 

स�ालन । 

६. आ�थ�क वष� २०७६/७७ को बजेट व��यमा उ�लेिखत नी�त र काय��मका बुदँाह�को 207६ फागनु 

मसा�तस�मको �ग�त �ववरण: 

बुदँा नं. बजेट व��यको संि�� �यहोरा �ग�त 

198 सघन शहर�करण भइरहेका �वराटनगर-

इटहर�, काठमा�डौ उप�यका, बीरग�-

जीतपरु �समरा, पोखरा उप�यका, वटुवल-

�स�ाथ�नगर, नेपालग�-कोहलपरु तथा 

धनगढ�-अ��रया �े�मा मेगा�सट� �वकास 

गन� स�भा�यता अ�ययन ग�रनेछ । केह� 

शहरह�लाई �माट� �सट�को �पमा 

�वकास गन� स�भा�यता अ�ययन ग�र 

पबुा�धार �नमा�ण श�ु ग�रनेछ ।ऐ�तहा�सक 

तथा सां�कृ�तक मह�वका शहरह�को 

पनु��थान गन� काय��म स�ालन 

ग�रनेछ। 

 �वराटनगर - दहुवी – इनरवा- इटहर� – धरान 

– दमक र वटुवल – भैरहवा – लिु�वनी – 

क�प�व�त ु कोरोडोरह�को संभा�यता अ�ययन 

स�प� गर� DPR तयार�का ला�ग परामश� सेवा 

�लन TOR तयार गर� सहमतीका ला�ग ADB 

पठाइएको । 

 बीरग� जीतपरु �समरा पथलैया हेटौडा 

को�रडोर स�भा�यता अ�ययनको Draft Final 

Report �ा� ।  

 भरतपरु Smart City  ग�ुयोजना अ�ययनको 

Draft Final Report �ा� र १२ वटा 

नगरपा�लका धनकुटा, �नजगढ, �मच�या, चं�परु, 

का� े उप�यका, पालुंगटार, वा�लंग, लिु�बनी, 

तलुसीपरु, द�ुल,ु अमरगढ�, �टकापरु Smart City  

ग�ुयोजना अ�ययनको Final Report को 

��ततुीकरण भएको । 
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बुदँा नं. बजेट व��यको संि�� �यहोरा �ग�त 

१९९ शहरह�को पबुा�धार �नमा�णमा �थानीय 

तहसंग साझेदार� ग�रनेछ ।आगामी वष� 

मलुकु भरका १८५ नगरपा�लकाह�मा 

�यवि�थत शहर �वकास गन� एक�कृत 

शहर� पबुा�धार �वकास ग�ुयोजना तयार 

ग�रनेछ ।हाल स�ा�लत सघन शहर� 

�वकास काय��म स�बि�धत 

नगरपा�लकाको लागत सहभा�गतामा 

अगा�ड बढाइनेछ । 

 

 १८५ वटा न.पा को (1 देिख 12 �याकेज 

) एक�कृत शहर� �वकास योजना तयार गन� 

काय�को अि�तम ��तवेदनको Final 

Presentation स�प� भई अि�तम ��तवेदन 

�ा� हनु े�ममा । 

 50 नगरपा�लकाह�मा एक�कृत शहर� 

�वकास योजना तयार गन� काय�को EOI 

evaluation को �ममा रहेको ।(बजेटको 

स�ुनि�तता �ा� नभएकोले बहपु�ष�य ख�रद 

ग�ु योजना �वीकृत गन� नस�कएकोले र� 

गन� �कृयामा रहेको) 

 शघन शहर� �वकास काय��म अ�तरगत 

तराइ-मधेशका �व�भ� २१ वटा 

नगरपा�लकाह�मा सडक �नमा�ण काय� 

अ�तरगत  सबबेस कोस� ७० �क.�म., बेस 

कोस� १०५ �क.�म. र कालोप�े सडक �नमा�ण 

काय� ६० �क.�म. स�प� भएको छ । �य�तै 

नाला �नमा�ण १४० �क.�म.  स�प� भएको 

छ भने ६ वटा बसपाक� ,  ५ वटा 

हाटबजारको �नमा�ण काय� र २ वटा ताल 

पोखर� संर�णको काय� भइरहेको छ । 

 काठमाड� उप�यकाका १८ वटै 

नगरपा�लकाह�को फोहोर मैला �यव�थापन 

गन� नवुाकोट िज�लाको व�चरेडाडामा फोहोर 

मैला �यव�थापनको प�हलो चरणको �नमा�ण 

काय� स�प� भइरहेको छ भने दो�ो चरणको 

�नमा�णका ला�ग ख�रद �कृया अिघ 

बढाइएको छ ।  

२०० 

�कुम पूव� र नवलपरासी पूव� िज�ला 

सदरमकुामको भौ�तक �वकास ग�ुयोजना 

तजु�मा गर� नमूना सदरमकुामको �पमा 

�वकास गन� । हलुाक� र म�यपहाडी 

लोकमाग�को आसपासमा स�भा�यताको 

आधारमा २७ �थानमा नयाँ शहरह�को 

 नयाँ शहर आयोजना तफ�  खकु�ट, चौरजहार�, 

ड�ुे -भ�सार , पाटन, �फ�दम, बस�तपरु, ब�ुत�बा�, 

वैरेनीग�छ�, राकम कणा�ल� र साँफेबगरमा  

३० �क .मी . . ण काय� ससडक �नमा� �प� 

भएको छ । �फ�दम बस पाक�  �नमा�ण 

काय�को ११%,  चौरजहार� बसपाक� को १६% 
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बुदँा नं. बजेट व��यको संि�� �यहोरा �ग�त 

पूबा�धार �वकास गन� । उप�यका�भ�को 

�ाकृ�तक �ोत, नद� को�रडोर, सडक, 

यातायात, फोहरमैला, ढल, सा�ँकृ�तक 

स�पदा र धरोहरह�को एक�कृत �वकास 

र �यव�थापन गन� बहृ�र ग�ुयोजना 

तयार ग�रनेछ । 

�नमा�ण काय� स�प� भएको छ भने मौलापरु 

बसपाक� को �नमा�ण काय� स�प� भएको छ । 

�यठुानको �भं�ी नया ँ सहरमा �ड�पआर 

अनसुार मालङुफाँटमा िच��ेन पाक�  �नमा�ण 

गन� काय�-१४ % �नमा�ण काय� स�प� भएको 

छ 

 हलुाक� लोकमाग� तथा तराई मधेशका १५ 

नयाँ शहरह�को IUDP को final report 

�ा�। 

 Trans himalayan trail का ५ �थानको 

(ल�ुला, �या�ुवेसी, जोमसोम, �स�मकोट र 

मात�डी) morphological & retainment plan 

को Draft final report �ा�  । 

 काठमाड� उप�यकालाइ योजनाब� तथा 

�यवि�थत �वकास गन� बहृ�र ग�ुयोजना 

(भौ�तक �वकास) तयार गन� योजना रहेको । 

४ वटा नयाँ नगर �नमा�णको DPR तयार 

भएको । 

 

२०१ 

नाग�रकह�को मौ�लक हकको �पमा 

रहेको उपय�ु आवासको हक स�ुनि�त 

गन� जनता आवास, सरुि�त आवास, व�ती 

�थाना�तरण लगायतका काय��म अगा�ड 

बढाइनेछ । जनता आवास काय��म 

अ�तग�त ३० हजार घर �नमा�ण ग�रने । 

 आ.व. २०७५/७६ स�ममा जनता आवास 

काय��म अ�तग�त �वप�, लोपो�मखु तथा 

सीमा�तकृत वग�को ला�ग १७ हजार ३९ 

आवास एकाई �नमा�ण भएको छ भने क�रव 

३९ हजार आवास �नमा�णका ला�ग चाल ु

आ.व. २०७६/७७ मा �देश सरकारह�लाई 

शसत� अनदुान उपल�ध गराइएको छ । 

२०२ अ�त �वप�, लोपो�मखु र सीमा�तीकृत 

वग�का प�रवारका ला�ग सरुि�त, 

�कफायती र वातावरणमै�ी आवास �नमा�ण 

गन� सरुि�त नाग�रक आवास काय��म 

अ�तग�त काठ र ज�तापातामा अनदुान 

�दई आगामी वष� कर�ब २०००० 

भवनको खर र फुसको छाना फे�रने । 

 सरुि�त नाग�रक आवास काय��म अ�तरगत 

९४४२ लाभ�ाह� छनौट भएका छन ् । 

छनौट भएकाम�ये फा�गणु मसा�त स�म 

६९१० लाभ�ाह�संग अनदुान स�झौता 

भएकोमा ८०५ आवास इकाईको �नमा�ण 

काय� स�प� भइ �. १२ करोड ९० लाख 
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 ६० हजार  खच� भएको छ । 

२०३ 

आगामी २ वष� �भ� जोिखमय�ु व�तीमा 

रहेका सबै प�रवारलाई जोिखम र�हत 

�थानमा सरुि�त आवासको �यव�था 

�मलाउन �देश र �थानीय तहको लागत 

सहभा�गतामा निजकको सरुि�त �थानको 

व�तीमा एक�कृत व�तीमा सान�।बाढ�, 

प�हरोमा प�र घरबार गमुाएका र 

जनधनको ��त भएका सखु�त, ब�द�या, दा� 

लगायत तराई-मधेश तथा पहाडी 

िज�लाह�मा घर पनु�न�मा�ण काय� अगा�ड 

बढाउने । 

 बाढ� प�हरोका कारण �ब�था�पत प�रवारलाई 

�थाना�तरण गन� डडेलधरुामा ज�गा �ा�ी 

काय� भई सकेको र पूवा�धार �नमा�ण (सडक, 

ढल)को के�ह काय� भई र�ेको, सला�ह�मा 

�डजाईन तथा लागत अनमुान तयार गन� काय� 

भई रहेको, मगुमुा �व�था�पत प�रवारह�को 

घर �नमा�णको ला�ग लाभ�ी सव��णको काय� 

भई रहेको । 

२०४ सहकार� र आवासको �े�मा काम गन� 

रा��य तथा अ�तरा���य गैर सरकार� 

�नकाय, कम�चार� स�य कोष, नाग�रक 

लगानी कोष र साव�ज�नक �नजी 

साझेदार�मा �यून मू�य लागतका आवास 

काय��म स�ालन ग�रनेछ । 

बजेट �व�नयोजन नभएकोले सरोकारवाला 

प�हचानको �ममा 

२०५ 

काठमा�डौ उप�यका �भ� संघीय संसद, 

राजक�य अ�त�थ गहृ, म��ी �नवास, �देश 

�मखु र म�ुय म��ीको स�पक�  काया�लय 

एवं आवास �नमा�ण ग�रनेछ । काठमा�डौ 

उप�यकामा यसै वष� ३००० �यि� 

�मताको स�मेलन के�� �नमा�ण ग�रनेछ 

।आगामी ३ वष� �भ� साव�ज�नक �नजी 

साझेदार�मा ५००० �यि� �मताको 

बहउु�े�यीय स�मेलन के�� �नमा�ण 

ग�रनेछ । सबै �देशमा २००० �यि� 

�मताका स�मेलन के�� �नमा�ण गन� 

�ममा धनगढ�, सखु�त र �वराटनगरमा 

�नमा�णाधीन सभाहलका ला�ग बजेट 

�यव�था गरेको छु । जनपरु, हेटौडा र 

पोखरामा सभाहल �नमा�णका ला�ग �व�ततृ 

 संघीय संसदको काय� श�ु भएको, parking 

block, Securtiy block central Lobby, 

Committee block   footing को काय�  

भइ�रहेको । क�रब ५% काय� स�प� । 

 राजक�य अ�त�थगहृको �डजाइन भइरहेको  

 म��ी �नवासको जगको concrete footing 

काय� भइ�रहेको । क�रब १५ % काय�  

स�प� । 

 �देश �मखु र म�ुयम��ी स�पक�  काया�लय 

र आवासको जगको concrete footing काय� 

भइ�रहेको । क�रब १५ % काय�  स�प�  

 गोदावर�मा ३००० �यि� �मता सभाहलको 

ते�ो त�लाको काय� भइरहेको क�रव ५५% 

भौ�तक �ग�त । 

 �थमीमा ५००० �मता सभाहलको 

Architectural Design स�प� भएको 
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बुदँा नं. बजेट व��यको संि�� �यहोरा �ग�त 

स�भा�यता अ�ययन गन� र वटुवलमा 

�नमा�णाधीन अ�तरा���य स�मेलन के�� र 

अ�तरा���य �दश�नी के��को �नमा�ण गन�। 

Structural Design काय� भैरहेको र EIA 

भैरहेको 

 वटुवलमा अ�तरा���य स�मेलन के��को दो�ो 

फेजको समेतको काय� श�ु भएको, १०% 

काय� स�प�) Block B & C को ���चर 

काय� स�प� भई �फ�न�संग हुँदै , Block A 

को  Structure काय� स�प�, छाना छाउने 

काम तथा �फ�न�संग हुँदै। 

 दमक �य ुटावर १५% काय� स�प� । 

२०६ 

सबै �देशका राजधानीमा �यवि�थत 

पूबा�धर �वकास गन� �ादेिशक 

संरचनाह�को ग�ुयोजना तजु�मा गर� 

स�बि�धत �देशको लागत सहभा�गतामा 

आगामी ३ वष� �भ� �नमा�ण काय� स�प� 

ग�रनेछ ।सरकार, नगर �वकास कोष र 

�नजी �े� समेतको लागत सहभा�गताको 

आधारमा �व�भ� �थानीय तहह�मा 

सभाहल �नमा�ण गन� । 

 �थायी राजधानी ए�कन भइसकेको वागमती, 

ग�डक�, कणा�ल� र सूदूरपि�म �देश 

राजधा�नह�को ग�ुयोजना तयार गन� दईु 

�याकेज बनाई काय��म संशोधन तथा �ोत 

स�ुनि�तताको ला�ग अथ� म��ालय पठाइएको 

। 

 �व�भ� िज�लामा २६ वटा सभाहल 

�नमा�णाधीन रहेका । 



२०७ 

काठमा�डौ उप�यकालाई धलुोम�ु 

बनाउन पैदल माग�लाई �यवि�थत ग�रन,े 

�नमा�ण साम�ीको ढुवानी गदा� सरुि�त 

�व�ध अपनाइने र �व�तु सवार� साधनलाई 

�ो�साहन ग�रनेछ ।काठमा�डौ उप�यका 

�भ� सडक �नमा�ण गदा� अ�नवाय� �पमा 

फुटपाथ �नमा�ण गन� �यव�था �मलाइनेछ 

। 

 बागमती नद� सफाई अ�भयानलाई �नर�तरता 

�दँदै काठमा�डौ उप�यकाको स�यताको �पमा 

रहेको बागमती, �व�णमुती, ��मती, इ�छुमती, 

मनोहरा, हनमु�ते र न�खखुोला लगायतका 

नद�ह� ढल र �दषुणम�ु बनाउन ६३.९१ 

�क.मी. ढल �नमा�ण, १५.८५ �क.मी. सडक 

�नमा�ण ग�र �व�छ वातावरण �ब��न र 

सौ�दय�करणको काय� भइरहेको छ। 

२०८ 

सरकार� ज�गाह�को संर�ण गर� ख�ुला 

�े� �वकास तथा पाक�  �नमा�ण ग�रनेछ 

।ठूला शहरह�मा �बजलु�, टे�लफोन तथा 

टे�ल�भजन केबलुको तार भ�ुमगत 

�यव�थापन ग�रनेछ । �नजी ��ेसंगको 

सहकाय�मा उप�यका लगायतका अ�य 

शहर� �े�मा वातावरण संर�ण, ह�रयाल� 

�ब��न तथा शहर� सौ�दय� कायम गन� 

 काठमा�डौ उप�यका �वकास �ा�धकरणबाट 

१६ वटा पाक�  �नमा�ण र साव�ज�नक ज�गा 

संर�णको काय� 40% काय� स�प� भएको ।  

 वागमती नद�मा स�ुखायाममा समेत �यूनतम ्

वहाव कायम रा� े उ�े�यले �नमा�ण श�ु 

ग�रएको धाप �ाम �नमा�णको काय� ३५% 

स�प� भएको छ। 
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बुदँा नं. बजेट व��यको संि�� �यहोरा �ग�त 

�व�छ शहर अ�भयान स�ालन ग�रनेछ । 

२०९ 

नगर �वकाष कोषलाई नेपाल शहर� 

पूबा�धार �वकास �नगममा प�रणत गर� 

नगर �तर�य पूबा�धार आयोजनाह� 

�नगमको �व�ीय लगानी र �थानीय तहको 

साझेदार�मा स�ालन ग�रनेछ ।भकू�प 

लगायत �ाकृ�तक �कोप ��तरोधी भवन 

�नमा�ण गन� भवन सं�हता र भवन �नमा�ण 

मापद�डको �भावकार� काया��वयन र 

�नयमन ग�रनेछ । 

 शहर� पूवा�धार �वकास �नगम ऐन म�यौदा 

तजु�मा उपस�म�तबाट ऐनको म�यौदा तयार भै 

शहर� �वकास म��ालयबाट अथ� म��ालयमा 

सहम�तका ला�ग पठाइएकोमा अथ� 

म��ालयबाट थप राय माग भए अनसुार थप 

राय अथ� म��ालयमा पठाइएको  

 रा��य भवन सं�हताको NBC१०५ प�रमाज�न 

स�प� गर� �वीकृ�तका ला�ग मि��प�रषदमा 

पेश गन� �ममा रहेको 

 

 
 

७. आ�थ�क वष� २०७६/७७ को 207६ फागनु मसा�त स�ममा स�पादन भएका मह�वपूण� काय�ह�ः 

 क. शहरी िवकास 

 �यवि�थत शहर�करण माफ� त �दगो आ�थ�क सामािजक सम�ृ� भ�े �दघ�काल�न सोच र सव�सलुभ, 

सम�ृ, �दगो र स�ुदर शहरको �वकास गन� ल�य स�हत शहर� �वकास तफ�  शघन शहर� �वकास 

काय��म, नयाँ शहर आयोजना, �माट� शहर, एक शहर एक प�हचान, वागमती सधुार आयोजना, 

धोवीखोला सधुार आयोजना, �े�ीय शहर� �वकास आयोजना ज�ता काय��मह� संचालन भइरहेका 

छन ्। मझौला शहर एक�कृत शहर� वातावरण सधुार आयोजना अ�तरगत �वराटनगर र �वरगंजमा 

१२१ �क.�म. सतह नाल�,  ५१ �क.�म. ढल र ५२ �क.�म. सडक सधुार/�नमा�ण काय� स�प� 

भएको छ । सोह� आयोजना माफ� त का� ेउप�यकाका ३ वटा नगरपा�लकामा संचा�लत क�रव � 

१ अव� लागतको एक�कृत खानेपानी आयोजना यसै आ.व. �भ� स�प� हनुे छ भने आगामी २० 

वष� अवधीलाई धा� स�ने गर� वीरगंजमा एक�कृत फोहरमैला �यव�थापन के�� �नमा�ण स�प� 

ग�रएको छ । 

 एक�कृत शहर� �वकास आयोजना अ�तरगत �सदाथ�नगर, नेपालगंज र जनकपरुमा १३५ �क.�म. 

सतह नाल� र ३० �क.�म. सडक सधुार/�नमा�ण काय� स�प� भएको छ । सोह� आयोजना माफ� त 

धरान उपमहानगरपा�लकामा ४५० �क.�म. पाइपलाइन �व�तार स�हत खानेपानी आयोजना स�प� 

भएको छ भने आगामी २० वष� अवधीलाई धा� स�न े गर� नेपालगंज उपमहानगरपा�लकामा 

एक�कृत फोहरमैला �यव�थापन के�� �नमा�ण स�प� भई संचालनमा आइसकेको छ ।�े�ीय 

शहर� �वकास आयोजना अ�तरगत नगरपा�लकाह�ः�वराटगनगर, �वरगंज, �सदाथ�नगर र नेपालगंज 

न.पा. मा १४४ �क.�म. सतह नाल�,  १८ �क.�म. ढल र ११० �क.�म. सडक सधुार/�नमा�ण काय� 

स�प� भएको छ। 
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 धोवीखोला सधुार आयोजनाको २४ �क.�म. म�ये १५ �क.�म. सडक �नमा�ण काय� स�प� भएको छ 

भने काठमा�डौ उप�यकाका �भ� ३० �क.�म. बाटो �व�तार काय� स�प� ग�रएको 

छ।काठमा�डौको वढुा�नलक�ठ ि�थत जग�ाथ मि�दर प�रषर स�हत �व�भ� १० �थानमा पाक�  

�नमा�ण स�हत साव�ज�नक संर�णको काय� यसै आ.व. �भ� स�प� हनुेछ । काठमाड� उप�यकाको 

चार �थानमा नया ँशहर �नमा�णका ला�ग DPR तयार भएको छ । 

 शघन शहर� �वकास काय��म अ�तरगत तराइ-मधेशका �व�भ� २१ वटा नगरपा�लकाह�मा सडक 

�नमा�ण काय� अ�तरगत  सबबेस कोस� ७० �क.�म., बेस कोस� १०५ �क.�म. र कालोप�े सडक 

�नमा�ण काय� ६० �क.�म. स�प� भएको छ । �य�तै नाला �नमा�ण १४० �क.�म.  स�प� भएको 

छ भने ६ वटा बसपाक� ,  ५ वटा हाटबजारको �नमा�ण काय� र २ वटा ताल पोखर� संर�णको 

काय� भइरहेको छ ।  

 बागमती नद� सफाई अ�भयानलाई �नर�तरता �दँदै काठमा�डौ उप�यकाको स�यताको �पमा रहेको 

बागमती, �व�णमुती, ��मती, इ�छुमती, मनोहरा, हनमु�ते र न�खखुोला लगायतका नद�ह� ढल 

र �दषुणम�ु बनाउन ६३.९१ �क.मी. ढल �नमा�ण, १५.८५ �क.मी. सडक �नमा�ण ग�र �व�छ 

वातावरण �ब��न र सौ�दय�करणको काय� भइरहेको छ।वागमती नद�मा स�ुखायाममा समेत 

�यूनतम ् वहाव कायम रा� े उ�े�यले �नमा�ण श�ु ग�रएको धाप �ाम �नमा�णको काय� ३५% 

स�प� भएको छ। 

 काठमाड� उप�यकाका १८ वटै नगरपा�लकाह�को फोहोर मैला �यव�थापन गन� नवुाकोट 

िज�लाको व�चरेडाडामा फोहोर मैला �यव�थापनको प�हलो चरणको �नमा�ण काय� स�प� भइरहेको 

छ भने दो�ो चरणको �नमा�णका ला�ग ख�रद �कृया अिघ बढाइएको छ । 

 Trans Himalaya Trail का ५ नयाँ शहरह�को (ल�ुला, �या�ुवेसी, जोमसोम, �स�मकोट र मात�डी)  

संभा�यता अ�ययन गन� काय�को  Morphological & Retainment Plan को Field Report �ा�  

भएको छ । 

 नयाँ शहर आयोजना तफ�  खकु�ट, चौरजहार�, ड�ुे -भ�सार , पाटन, �फ�दम, बस�तपरु, ब�ुत�बा�, 

वैरेनीग�छ�, राकम कणा�ल� र साँफेबगरमा  ३० �क .मी . . सडक �नमा�ण काय� स�प� भएको छ । 

�फ�दम बस पाक�  �नमा�ण काय�को ११%,  चौरजहार� बसपाक� को १६% �नमा�ण काय� स�प� भएको 

छ भने मौलापरु बसपाक� को �नमा�ण काय� स�प� भएको छ । �यठुानको �भं�ी नया ँ सहरमा 

�ड�पआर अनसुार मालङुफाँटमा िच��ेन पाक�  �नमा�ण गन� काय�-१४ % �नमा�ण काय� स�प� भएको 

छ । 

 

 

 

 



म��ालयगत �ग�त �ववरण, 207७ 

शहर� �वकास म��ालय 235 

ख. आवास 

 सं�वधान �दत आवासको मौ�लकहक काया��वयनका ला�ग  �व. सं. २०८० स�ममा क�रब २० 

लाख आवास एकाई �नमा�ण गनु�पन� देिखएको छ । २० लाख म�ये क�रब ४ लाख आवास 

एकाई �वप�, लोपो�मखु तथा सीमा�तकृत वग�को ला�ग आव�यक देिख�छ ।उ� आवास पू�त�का 

ला�ग आ.व. २०७५/७६ स�ममा जनता आवास काय��म अ�तग�त �वप�, लोपो�मखु तथा 

सीमा�तकृत वग�को ला�ग १७ हजार ३९ आवास एकाई �नमा�ण भएको छ भने क�रव ३९ हजार 

आवास �नमा�णका ला�ग चाल ु आ.व. २०७६/७७ मा �देश सरकारह�लाई शसत� अनदुान 

उपल�ध गराइएको छ । सरुि�त नाग�रक आवास काय��म अ�तरगत ९४४२ लाभ�ाह� छनौट 

भएका छन ्। छनौट भएकाम�ये फा�गणु मसा�त स�म ६९१० लाभ�ाह�संग अनदुान स�झौता 

भएकोमा ८०५ आवास इकाईको �नमा�ण काय� स�प� भइ �. १२ करोड ९० लाख ६० हजार  

खच� भएको छ । 

ग. भवन िनमा�ण 

 �व.सं. २०७२ वैशाखको �वनाशकार� भकू�प र यसले प�ु याएको ��तलाई समेत म�यनजर गर� 

रा��य भवन सं�हतालाई देशैभर लाग ु ग�रएको छ भने भवन सं�हताका २३ वटा भाग म�ये ५ 

भागह� समय सापे� प�रमाज�न ग�रएको छ।   

 संघीय संसद भवनको �नमा�ण काय�को Parking block, Securtiy block  Central Lobby  

Committee block  Upper House footing  काय�  भइ�रहेको छ।राजक�य अ�तथी गहृ �नमा�ण 

काय�को �डजाईन काय� भइरहेको छ भने म��ी आवास �नमा�ण काय�को जगको concrete footing 

काय� भइ�रहेको छ। �देश �मखु तथा म�ुयम��ीका ला�ग आवास तथा स�पक�  काया�लय �नमा�ण 

काय�को जगमा  concrete footing  ड�डीको काय� भइ�रहेको छ ।�धानम��ी सरकार� आवास 

�नमा�ण काय�को परुानो भवन भ�काउने काय� अि�तम चरणमा रहेको छ भने Private block प�हलो 

त�लाको काय� भईरहेको छ । 

 काठमा�डौको गोदावर�मा ३००० �यि� �मताको स�मेलन के�� �नमा�ण काय�को दो�ो त�लाको 

ढलान काय� स�प� भएको छ। ५००० �यि� �मताको बहउु�े�यीय स�मेलन के�� �नमा�ण 

काय�को Architectural Design स�प� भएको Structural Design का साथै EIA भैरहेको छ । 

भरतपरु सभाहलको �डजाइन लागत अनमुान स�प� भएको छ ।दमकमा �यू टावरको १५% 

�नमा�ण काय� स�प� भएको छ भने को Protection Piling स�प� भई Basement को Earthwork 

को काय� स�प� भएको छ।बटुवल अ�तरा��य स�मेलन के��को �नमा�ण काय� भइरहेको छ । 

 

८. आ�थ�क वष� २०७५/७६ मा स�पादन भएका मह�वपूण� काय�ह�ः 

 "स�ुर�त नाग�रक आवास काय��व�ध २०७५" नेपाल सरकार मि��प�रषदबाट �म�त २०७५/९/९ मा 

�वीकृत भएको | 

 “जोिखमय�ु व�ती �थाना�तरण तथा एक�कृत व�ती �वकास स�ब�धी काय��व�ध २०७५"   नेपाल 

सरकार मि��प�रषदबाट �म�त २०७५/९/९ मा �वीकृत  भएको | 
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 १७ वटा िज�लामा २१ वटा एक�कृत व�ती तथा पूवा�धार �नमा�णको अ�ययन काय� स�प�  

 सघन सहर� �वकास काय��म अ�तग�त तराई मधेशका सदरमकुामका २१ नपाह�मा   कालोप�े 

सडक   ३५० �क.�म.,  नाला   २९१ �क.�म.,   बसपाक�  ८ वटा, हाटबजार  ५ वटा र मनोर�न 

पाक�  ४ वटा  �नमाण भएको । 

 १० �थानलाई (धनकुटा, �मच�या, च��परु, का� ेउप�यका, भरतपरु, वा�ल�, तलुसीपरु, द�ुल,ु अमरगढ�,  र 

�टकापरु)  �माट� �स�टका �पमा �वकास गन� र ३ वटा Urban Economic Corridor (धरान-इटहर�-

�वराटनगर, वीरग�-�समरा-पथलैया) शहर� आ�थ�क  र वटुवल- भैरहवा- लिु�वनी- क�प�व�त)ु को 

संभा�ता अ�ययन श�ु ग�रएको | 

 तराई मधेश र हलुाक� लोकमाग�मा अवि�थत १५ नया ँ शहरह�को �ा�ट फाइनल �रपोट�ह� �ा� 

भएको।  

 नयां सहरह�मा ए�ककृत ज�गा   �वकास काय��म संचालन गन� ५ वटा �या�डप�ुल� योजनाको �लक 

�लान �वीकृत भएको । 

 शहर� तथा वातावरणीय सधुार आयोजना अ�तग�त �वराटनगर र वीरगंजमा ७.७ �क.�म. सडक सधुार र 

नाला �नमा�ण,  ४.४५ �क.�म. ढल �नमा�ण र फोहरमैला �शोधन के�� �नमा�ण काय�को २४ % �नमा�ण 

काय� स�प� भएको । 

  एक�कृत शहर� �वकास आयोजना अ�तग�त धरानमा १० �क.�म. खानेपानी पाइप लाइन, जनकपरुमा 

सतह �ेन १०. ५३ �क.�म. र ढल १०.५२ �क.�म. स�प� भएको । 

 �े�ीय शहर� �वकास काय��मअ�तग�त नेपालगंजमा ११.९२ �क.�म. नाला �नमा�ण, १६.८४ �क.�म. 

सडक सधुार, �वराटनगरमा ९.८१ �क.�म. ढल �नमा�ण, १२.८५ �क.�म. सडक �नमा�ण र  �स�ाथ�नगरमा 

१५ �क.�म. सडक �नमा�ण र १९.२ �क.�म. नाला �नमा�ण काय� स�प� भएको ।    

 संिघय संसद भवनको Tender आवाहन भएको |  

 भवन �नमा�ण सं�हता, सरकार� भवन काया�लय अ�तग�त १५ वटा सभाहलह� �नमा�णाधीन अव�थामा 

रहेको । 

 बटुवलमा �नमा�णाधीन अ�तरा���य �तरको स�मेलन के��को �थम चरणको  Structure को काय� 

स�प� भएको । 

 काठमा�डौ उप�यका �वकास  �ा�धकरणको भवन स�प�। �नद� िशत  ज�गा �वकास काय��म अ�तग�त 

५.३ �क �म बाटो खो�ने, पखा�ल सान� र लगाउने तथा �ाभेल गन� अ�तग�त स�प�। 

 �वपद �यव�थापन तथा वातावरण सर�णको ला�ग १४ वटा सहर� �े�मा सावज�नक ज�गामा पाक�  

�नमा�ण गन� काय� ग�रएको । 

 बा�मती सधुार आयोजना अ�तग�त ८ �क.�म. नद� तटब�ध तथा ढल �नमा�ण काय� स�प� भएको। 
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९. आ�थ�क वष� २०७५/७६ मा �व�नयोिजत बजेट एवं खच�को यथाथ� �ववरणः 

चाल ुखच�               (�. हजारमा) 

�स .नं.     ब .उ.िश.नं.  आयोजना /काय��मको नाम  �व�नयोजन खच� ��तशत 

1 347011 शहर� �वकास म��लाय  61609 57281 92.98% 

2 347019 शहर� �वकास तथा भवन �नमा�ण �वभाग 91800 81446 88.72% 

3 347021 �वशेष भवन �नमा�ण स�भार �ड�भजन  143000 131333 91.84% 

4 347180 आवास �यव�था काय��म 2  0 0% 

5 347182 ए�ककृत काय�मलुक योजना 500  0 0% 

6 347186 सघन शहर� �वकास आयोजना 62140 37498 60.34% 

7 347187 मझौला शहर एक�कृत शहर� वातावरणीय 

सधुार आयोजना 

1471172 1374329 93.42% 

8 347190 भवन �नमा�ण सं�हता, सरकार� भवन �नमा�ण 47400 29615 62.48% 

9 347197 गणत�� �त�भ तथा गणत�� �मारक 200 197 98.50% 

10 347309 नेपाल भारत �समा ए�ककृत जाचं चौक� �वकास 

आयोजना 

1700 1328 78.12% 

11 347316 शहर� साशक�य �मता तथा �वकास काय��म 12000 8537 71.14% 

12 347320 ए�ककृत शहर� �वकास आयोजना )IUDP) 1136039 890059 78.35% 

13 347358 नयां शहर आयोजना 80805 40989 50.73% 

4 347361 �े��य सहर� �वकास काय��म 3877505 3673037 94.73% 

15 347362 संिघय सहर� �वकास आयोजना काया��वयन 

काया�लयह� 

65000 74808 115.09% 

16 347363 सहर� पूवा�धार लगानी आयोजना 24600 4560 18.54% 

17 347357 बा�मती सधुार आयोजना 132800 97053 73.08% 

18 347308 धो�वखोला को�रडोर सधुार आयोजना 4200 3806 90.62% 

19 347022 काठमाड� उप�यका �वकास �ा�धकरण  72100 51060 70.82% 

20 347185 नगर �वकास काय��म )KfW) एवं च��य कोष 

आयोजना   

552300 288992 52.33% 

21 347360 ग�रबी लि�त शहर� पनुउ��थान काय��म 62000 11396 18.38% 

ज�मा 7898872 6857324 ८६% 

 पूजँीगत खच� तफ�  

(�. हजारमा) 

�स .नं.     ब .उ.िश.नं.  आयोजना /काय��मको नाम  �व�नयोजन खच� ��तशत 

1 347011 शहर� �वकास म��लाय  5150 1939 37.65% 
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2 347021 �वशेष भवन �नमा�ण स�भार �ड�भजन  581307 475169 81.74% 

3 347180 आवास �यव�था काय��म 153985 89502 58.12% 

4 347182 ए�ककृत काय�मलुक योजना 302600 288764 95.43% 

5 347186 सघन शहर� �वकास आयोजना 11845000 11028643 93.11% 

6 347187 मझौला शहर एक�कृत शहर� वातावरणीय 

सधुार आयोजना 

121500 7349 6.05% 

7 347190 भवन �नमा�ण सं�हता, सरकार� भवन �नमा�ण 2133693 1934871 90.68% 

8 347197 गणत�� �त�भ तथा गणत�� �मारक 30300 29700 98.02% 

9 347309 नेपाल भारत �समा ए�ककृत जाचं चौक� �वकास 

आयोजना 

24680 12570 50.93% 

10 347316 शहर� साशक�य �मता तथा �वकास काय��म 180000 18008 10.00% 

11 347320 ए�ककृत शहर� �वकास आयोजना )IUDP) 16900 14446 85.48% 

12 347358 नयां शहर आयोजना 1395836 1135801 81.37% 

13 347361 �े��य सहर� �वकास काय��म 488020 67380 13.81% 

14 347362 संिघय सहर� �वकास आयोजना काया��वयन 

काया�लयह� 

5000 4630 92.60% 

15 347363 सहर� पूवा�धार लगानी आयोजना 87500 46092 52.68% 

16 347357 बा�मती सधुार आयोजना 2993102 2245370 75.02% 

17 347308 धो�वखोला को�रडोर सधुार आयोजना 362500 286359 79.00% 

18 347022 काठमाड� उप�यका �वकास �ा�धकरण  1836229  1403678 

 

76.44% 

 

19 347360 ग�रबी लि�त शहर� पनुउ��थान काय��म 39900  10274 

 

 25.75% 

 

ज�मा 22603202 19100545 84.50% 

कूल ज�मा 30502074 25957869 85.10% 

१०. आ.व. 207६/7७ मा �व�नयोिजत बजेट तथा 207६ चै� मसा�तस�मको खच�को अव�थाः  

चाल ुखच�        (�. हजारमा) 

ब.उ.िश.नं. आयोजना/काय��मको नाम �व�नयोजन खच� ��तशत 

34700011 शहर� �वकास म��ालय 134100 ४६७९५ 34.90% 

34700101 बागमती सधुार आयोजना 137500 ६४८९१ 47.19% 

34701011 शहर� �वकास तथा भवन �नमा�ण �बभाग 91300 ५९२१३ 64.86% 

34701012 संघीय सिचवालय �नमा�ण तथा �यव�थापन 

काया�लय 

175400 ७८६६६ 44.85% 
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ब.उ.िश.नं. आयोजना/काय��मको नाम �व�नयोजन खच� ��तशत 

34701013 संिघय सहर� �वकास आयोजना काया��वयन 

काया�लयह� 

96400 ६२६३७ 64.98% 

34701101 आवास �यव�था काय��म 598700 ८१३७७ 13.59% 

34701102 एक�कृत काय�मूलक योजना (शहर� 

�वकास) 

500   0.00% 

34701103 सघन शहर� �वकास काय��म 72700 २९६०२ 40.72% 

34701104 शहर� तथा वातावरणीय सधुार आयोजना 562500 ४२८७१० 76.22% 

34701105 भवन िनमा�ण संिहता, सरकारी भवन िनमा�ण 83900 १५९१३ 18.97% 

34701106 गणत�� �मारक तथा गणत�� �त�भ 200   0.00% 

34701107 नेपाल - भारत सीमा एक�कृत जाचँ चौक� 

�वकास आयोजना 

3300 ७९७ 24.15% 

34701108 शहर� शासक�य �मता �वकास काय��म 58995 4967 8.42% 

34701109 एक�कृत शहर� �वकास आयोजना 545904 ४२५९२७ 78.02% 

34701110 नयाँ सहर आयोजना 124100 ३८५०४ 31.03% 

34701111 �े�ीय शहर� �वकास काय��म 4773896 २८०५७८४ 58.77% 

34701114 ए�ककृत ब�ती �वकास काय��म 0    

34701117 �वशेष भवन �नमा�ण आयोजना 10100 1365 13.51% 

34751101 नगर �वकास कोष 460000 २०००१६ 43.48% 

34771101 काठमा�डौ उप�यका �वकास �ा�धकरण 84000 ५४९०३ 65.36% 

34771102 धो�वखोला को�रडोर सधुार आयोजना 5200 २८७४ 55.27% 

 ज�मा 8018695 4402941 54.91% 

 

पुजँीगत खच�               (�. हजारमा)  

ब.उ.िश.नं. आयोजना/काय��मको नाम �व�नयोजन खच� ��तशत 

34700011 शहर� �वकास म��ालय 8900 ३९५६ 44.45% 

34700101 बागमती सधुार आयोजना 4757200 २३३५०६५ 49.08% 

34701011 शहर� �वकास तथा भवन �नमा�ण �बभाग 0    

34701012 संघीय सिचवालय �नमा�ण तथा �यव�थापन 

काया�लय 

346414 ८८५३८ 25.56% 

34701013 संिघय सहर� �वकास आयोजना काया��वयन 

काया�लयह� 

29000 ८०७६ 27.85% 

34701101 आवास �यव�था काय��म 136000 १८०९० 13.30% 

34701102 एक�कृत काय�मूलक योजना (शहर� 

�वकास) 

407900 १५९७२६ 39.16% 

34701103 सघन शहर� �वकास काय��म 9132600 ४९०७३६३ 53.73% 

34701104 शहर� तथा वातावरणीय सधुार आयोजना 0    

34701105 भवन िनमा�ण संिहता, सरकारी भवन िनमा�ण 1938800 १३५७९०९ 70.04% 
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ब.उ.िश.नं. आयोजना/काय��मको नाम �व�नयोजन खच� ��तशत 

34701106 गणत�� �मारक तथा गणत�� �त�भ 19800 ८२३ 4.16% 

34701107 नेपाल - भारत सीमा एक�कृत जाचँ चौक� 

�वकास आयोजना 

86900 १०३२५ 11.88% 

34701108 शहर� शासक�य �मता �वकास काय��म 112800   0.00% 

34701109 एक�कृत शहर� �वकास आयोजना 7500 7266 96.88% 

34701110 नयाँ सहर आयोजना 1855600 ७६३६१२ 41.15% 

34701111 �े�ीय शहर� �वकास काय��म 2863000 ९०३३० 3.16% 

34701114 ए�ककृत ब�ती �वकास काय��म 500000 22808 4.56% 

34701117 �वशेष भवन �नमा�ण आयोजना 5017900 १५८५६४७ 31.60% 

34751101 नगर �वकास कोष 0    

34771101 काठमा�डौ उप�यका �वकास �ा�धकरण 1302150 ६७६६३९ 51.96% 

34771102 धो�वखोला को�रडोर सधुार आयोजना 315300 १०८८१८ 34.51% 

 ज�मा 28,837,764 12144991 42.11% 

 
 

   


