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०७९/८० कोनीसि िथा कायिक्रम र बजेट

• प्राकृबिक बिपद्को समर्मा उद्धार िथा राहि कार्यमा

समेि उपर्ोग हुने गरी उपत्यका िैनच र, िानेश्वर, मीन

भिन र पुिचोकमा गरी चार स्थानमा उद्धार केन्द्रसबहिको

पाकय बनमायण गररने छ।

• काठमाड ौं उपत्यकाको स्याटेिाईट शहरहरुको दीर्यकाबिन

बिकासका िाबग एकीकृि गुरुर्ोजना िर्ार गररनेछ ।

उपत्यकाका पुराना र अव्यिस्स्थि िस्तीहरुिाई हाउस

पुबिङको नीबि बिई नर्ााँ र व्यिस्स्थि शहरको रुपमा

बिकास गनय अध्यर्न िथा पूिय िर्ारीका कार्य गररनेछ ।

पुराना सााँसृ्कबिक शहर र सम्पदाहरुको सौंरक्षण गनय शहर

पुनजीिन कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
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कागेश्वरी मनोहरर सखरापुर नपाका केही िाडयहरु)  बिकास गने नर्ा नगरको भ बिक

बिकास र्ोजना िजुयमा गरी नेपाि सरकारको स्वीकृबिको िाबग नेपाि सरकार मौं.प. 

मा पेस गररएको छ।

• उत्तर (टोखा नगरपािीका) , दबक्षण पबिम ( िबििपुर महानगरपाबिका िुौंगमिी

खोकना के्षत्र )र पुिय दबक्षणमा (सुर्यबिनार्क नगरपाबिका) प्रस्ताि गरीएका बिन िटा

१०,००० रोपनी के्षत्रफिका आर्ोजनाहरुको बिसृ्ति आर्ोजना प्रबििेदन िर्ार गरी

भ बिक बिकास र्ोजना िजुयमा गने क्रममा रहेको।

• काठमाड उपत्यकाको िृहत्तर गुरुर्ोजना िर्ार गने कार्य अगाबड िढाईएको ।

• िोिीखोिा कोरीडोर सुिार आर्ोजनाको करीि सम्पन्न (९८%) भई सकेको ।
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उपत्यका बिकास प्राबिकरणिाट सौंचािनमा रहेका

आर्ोजना
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िोसवखोला कोरीडोर सुिार

आयोजनानेपाल सरकारले २०६७/0६८ िेन्टख आ िोसवखोला सुिार आयोजना संचालन गिै

आएको छ ।

क) आयोजनाको मुख्य उदे्दश्य :

• काठमाड ं मिानगरपासलका र बुढासनलकण्ठ नगरपासलकाको मध्य शिरी भागको

उिर िसक्षण निी सनयन्त्रण गरी सलंक रोड ियार गने ।

• निीको िुवै सकनारामा सडक सनमािण पश्चाि शिरको सभत्री भागको यािायाि

व्यवस्थापनमा सुिार गने।

• निीको िुबै सकनारामा 9/9 मी च डा सडक सनमािण गने ।

ख) िाल सम्मको प्रगिी :

• खैरो पुल िेन्टख राम मन्दीरसम्म निी सनयन्त्रण, फुटपाथ सनमािण र २३ सक.मी

सडक कालोपते्र सम्पन्न भएको ।

• िालसम्म जम्मा रु. ३,१७,२७,३५,१७०.००

ग) यस आ.बको यस आ.बको

बजेटः रु १९,४०,००,०००.००

आसथिक प्रगसिः रु १७,६९३,६,०००.००(८८.६%)

भैसिक प्रगसिः ५.६ सक.मी सडक कालो पते्र सम्पन्न भएको



एक िाख रोपनी के्षत्रफिमा ईसान नर्ााँ सहर

बिकास गने
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• कागेश्वरी मनोिरा नपा वडा नं. ४,५,६,७,८ र ९

• शंखरापुर न.पा वडा न.५,६,७,८ र ९ का के्षत्र

• भक्तपुर न.पा. वडा न. ,६ र १०

• मध्यपुर सथमी न.पा. वडा न. २,६,७,८ र ९

• चााँगुनारायण न.पा. वडा न. १,२,३,४,५ र वडा ६,७,८ का केिी भाग
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• प्रस्ताब गररएको बासिरी चक्रपथको लम्वाई ७२ सक.मी ।

• सडक ६(छ) लेनको सनमािण गने गरी साईकल टर याक् सिन वेल्ट र फुटपाथ

ससिि उक्त सडकको च डाई ५० मीटर च डाई।

• सडकको िुवै िफि २५०÷२५० समटर के्षत्रमा जग्गा एकीकरण गरी वस्ती सवकास

गने योजना ।

• िाल सम्म ५४.४८ सक.मी को सडसपआर ियार भई सकेको

• उक्त चक्रपथको जम्मा लागि अनुमान रु ४२,२७७१,५३३५८.६४ रिेको ।

• चक्रपथ सनमािण गनिको लासग जम्मा ७०७६ रोपनी जग्गा आवश्यक पने ।

• स्थानीय उपभोक्तावाट करीव ३५.९४% जग्गाको योगिान गनुि पने ।

• सिुङगल खण्डको (६.६ सक.मी )को जग्गा आििणको लागी नेपाल सरकार

समक्ष पेस गरीएको ।

• चोभार सिंुगल ६.६ सक.मी० खण्डको लासग ३,८७,५४,०५,७२४।५४ रकम

आवश्यक पने

11/10/2022

बासिरी चक्रपथ सवकास आयोजना



Ecosystem Based Adaptation for Climate resilient 

Development in the Kathmandu Valley, Nepal (Urban EbA)
• जम्मा बजेट ६२ समसलयन अमेरीकी डलर, LDCF (Least Development 

Countries Fund) बाट प्राप्त

• समन्वयकारी सनकाय: UN Environment
• कायिन्वयनकारी सनकाय: काठमाड उपत्यकाको सवकास प्रासिकरण

• Modality : अनुिान

• यस कायिक्रमले काठमाड उपत्यकाको सवकास योजनािरुमा जलवायु

अनुकूलनलाई समासिि गनि सरकारी सनकायिरुको क्षमिा असभबृसि गने

• जलवायु अनुकूलनको लासग उपत्यकाबाससको चेिना सवकास गने

• उपत्यकामा जलवायु पररवििनका कारण पनि सके्न नकारात्मक असरिरु

जसै्त :बासढ,पसिरो र खडेरी आसिको जोन्टखम कम गने

• आयोजना अवसि ४ वषि

• मुख्य सक्रयाकलाप: ३० वटा अनुसन्धान गने , 

• १० वटा सु्कलमा जनचेिना कायिक्रम, , 

• ५ वटा नगरपासलकामा साविजसनक जसमनमा र ६० वटा सरकारी

कायािलयमा र २८० सनजी आवासमा जसमनमुसनको पानी पुनभिरण गने, 

• ४००० रुख रोपे्न।

• पोखरीिरु सनमािण गरी जसमनमुसनको पानी पुनभिरण गने



बासिरी चक्रपथ सवकास आयोजना



बासिरी चक्रपथको सडक सेक्सन



िाबहरी चक्रपथको के्षत्रगि बिभाजन

b]lv ;Dd nDafO{

-s_ sf7df08f}+ If]q

!= g}sfk pk–If]q ;t'Gun g}sfk k'/fgf] 

e~emfË

1.80 ls=ld=

@

=

:o'rf6f/ pk–If]q g}sfk k'/fgf] 

e~emfË

l;tf kfOnf 4.05 ls=ld=

#= Affnfh' rqmky pk–If]q l;tfkfOnf Affnfh' afOkf; 3.75 ls=ld=

$= ;fª\nf pk–If]q Affnfh' afOkf; 6f]vf 3.40 ls=ld=

%

=

6f]vf pk–If]q 6f]vf r'lgv]n 4.00 ls=ld=

^= r'lgv]n pk–If]q r'lgv]n gofFkf6L 7.65 ls=ld=

&

=

b'jfsf]6 pk–If]q gofFkf6L b'jfsf]6 3.95 ls=ld=

*= rf]ef/ ;t'+un pk–If]q rf]ef/ ;t'+un 6.61 

ls=ld=



17

b]lv ;Dd nDafO{

-v_ nlntk'/ If]q

!= n'e' xl/l;l2 pk–If]q n'e' xl/l;l2 4.91 ls=ld=

@

=

a'Ëdlt pk–If]q xl/l;l2 a'Ëdlt 6.09 ls=ld=

#= rf]ef/ pk–If]q a'Ëdlt rf]ef/ 4.80 ls=ld=

-u_ eQmk'/ If]q

!= rfFu'gf/fo0f pk–If]q b'jfsf]6 vl/kf6L 6.40 ls=ld=

@

=

huftL pk–If]q vl/kf6L huftL 4.50 ls=ld=

#= c/lgsf] /fhdfu{ 
pk–If]q

huftL >[hgfgu/ 4.10 ls=ld=

$= blwsf]6 pk–If]q >[hgfgu/ n'e' 6.05 

ls=ld 

िाबहरी चक्रपथको के्षत्रगि बिभाजन



आगामी आवको प्रस्तासवि मुख्यमुख्य कायिक्रम

• काठमाड उपत्यकाको एकीकृि गुरुयोजना ियारी

• नयााँ नगर आयोजना कायािन्वयन

• फूटपाथ सनमािण कायिक्रम

• सबपि ब्यवस्थापन िथा जलवायु अनुकुलन

अनुरुपका बहुआयासमक पाकि िरु सनमािण

• साविजसनक जग्गा संरक्षण

• सडक सबस्तार िथा सुिार


