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नेपाल सरकार

सहरी िवकास मालय
सहरी िवकास तथा भवन िनमाण िवभाग

ᮓ
सं

१

मालय एवं िवभाग तरीय अनुगमन टोलीहले दएका िनदशन तथा सुझावह
२०७३।
०७३।७४

अनुगमन कता / टोली
महािनदशक िशवहरी शमा
का.मू. आयोजना िनदशक
च वत! क"ठ र
िस.िड.ई.मचाकाजी महजन

कायम

िडिभजन /

१. बुटवलमा )*तािवत

+पदेही

२.=म कायालय बुटवल

+पदेही

)दशनी*थल िनमाण

अनुगमन िमित

िजला

२०७३।११।१२

देिख
२०७३।११।१६
स3म

अनुगमनको ममा
देिखएका मुय समयाह

)*तािवत
)दशनी*थल िनमाण

भु पु अथमी माननीय िव5णु )साद पौडेल7यूको

िनमाण*थलमा lift well

१. हालस3मको )गित सतोषजनक भएको । बाँकA

बुटवलमा

तथा

stair well खुला

छोिडएको

.

३ सभाहल

बुटवल

४.किपलव*तु अ*पताल

+पदेही

काय )गित सु*त रहेको

किपलव*तु

िनमाण काय सु*त गितमा
भएको

.
पुनिनमाण
६.सघन सहरी अतगतका
४ कारागार

नवलपरासी

िपलरह+मा honey
comb देिखएको ।

नवलपरासी

िनमाणको

)*तािवत कायह+

७.पाMही *वा*Pय केQ
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अनुगमन कता / टोलीले दएका िनदशन तथा सुझावह

ममा ुRटह+

उपि*थितमा िवभागबाट अवधारणा )*तुत गरी आएका
सुझवाह+ समावेश गरी काय अगाडी बढाउने
िनमाण काय तोBकएको समयमा स3पC गन ।
२. िनमाण*थलमा lift well तथा stair well खुला
छोिडएकोले स3भािवत दुघटनाबाट जोगाउन आवEयक
छेकवार सिहतको सुरFाको Gव*था गन ।
३. िनमाण*थलमा िनरीFण गन तथा काम गन स3पूण
GिHह+लाई NBC 115 अनुसारको सुरFा )बध
िमलाई काय गन ।
४. िनमाण*थलमा भवनको नJसा सिहतको साइनबोड
राLे Gव*था गन ।
िनमाण कायमा तदा+कता Mयाउन िनमाण Gवसायीबाट
ठोस काय योजना बनाई काय अगािड बढाउने
िनमाण कायलाई तीNता Bदने ।
एJसपासन 7वाइट लगायतका कायह+मा सुधार गन ।
१. िपलरह+मा honey comb देिखएकोले grouting
गरी तीNताका साथ काय अगाडी बढाउने ।
२. सघन सहरी काय म तफ पाँचौ फे जको लािग
)*तािवत कायह+ काय ममा समावेश गरी िवभागमा
पठाउने ।
१. िनमाणाधीन भवनमा देिखएका ुRटह+ सुधार गन

कै फयत

ᮓ
सं

अनुगमन कता / टोली

कायम

िडिभजन /

अनुगमन िमित

िजला

अनुगमन कता / टोलीले दएका िनदशन तथा सुझावह
अनुगमनको ममा
देिखएका मुय समयाह
देिखएको ।
गराउने। तीNताका साथ गुण*तरयुH काय अगाडी
काम

११.पाMपा दरबारको
पुनिनमाण
१२. िडिभजन कायालय
+पदेहीको िनरीFण

रोBकएको ।

पाMपा दरबारको
पुनिनमाण
िडिभजन कायालय
+पदेहीको िनरीFण

पाMपा

+पदेही

बढाउने ।
२. ढलानको Sममा अTयािधक माामा honey comb
देिखएकोले grouting गरी सुधार गरेर मा UलाVर
लगायतको काम अगाडी बढाउने ।
३. बालुवाको गुण*तर चेक गरी िनधाRरत गुण*तरको
बालुवा धोएर मा )योग गन ।
४. िनधाRरत अविधमा काय स3पC गन संशोिधत
कायतािलका िनमाण Gवसायीबाट माग गरी सो
तािलका बमोिजम काय अगाडी बढाउन िनमाण सामXी
र जनशिH Gव*थापन िनमाण Gवसायीबाट Yनुपन ।
.

१ तदा+कताका

साथ कायSम स3पादन गन ।

िडिभजन कायालय प(देहीलाई दइएका िनदशनह
१. िनमाण काय अTयत सु*त गितमा भैरहेको
देिखएकोले यस अिघ भएको िनदशन अनुसार revised
work schedule contractor बाट यथाशी[ पेश
गराई सो अनुसारको समयमा काय स3पC गन ।
२. साइटमा आवEयकता अनुसारको दF जनशिH पया\
माामा पRरचालन गरी गुण*तरीय ढंगले काय अगाडी
बढाउने ।

३. सभाहलमा ठू लो पRरमाणमा structural steel को

काय रहेको र सो को लािग हालस3म कु नै तयारी
नभएकोले यथाशी[ contractor को तफ बाट पेश गराई
finalization को काय गन ।
४. हालस3म ८० )ितशत समय िबितसJदा पिन भौितक
)गित पिन कम देिखएको िव^ीय )गित ३० )ितशत
मा भएकोले revised work schedule तयार गदा
सो लाई समेत म_यनजर राखी पेश गन ।
५. िविभC तहबाट अनुगमन Yँदा समेत काममा तीNता
Bदन तथा समयमा काय स3पC गन िलिखत िनदशन aददा
पिन सो को पालना नगरी बेवा*ता भएको पाइएको Yँदा
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कै फयत

ᮓ
सं

अनुगमन कता / टोली

कायम

िडिभजन /

अनुगमन िमित

िजला

अनुगमनको ममा
देिखएका मुय समयाह

अनुगमन कता / टोलीले दएका िनदशन तथा सुझावह
थप समय माग भएमा यी सबै िवषयह+लाई
म_यनजर राखेर मा िसफाRरश गन ।
य*तोमा

६. िडिभजन कायालयले साइट मै कायालय *थापना गरी

२

१. म.िन. िशवहरी शमा
२. उ.म.िन. पदमकु मार

मैनाली
३. का.मू.आयोजना िनदशक
च वत! कं ठ

४. िस.िड.ई. Bकशोर =ेe
५. ).ले.िन. गोपीचQ

- सघन सहरी काय म
- जनता आवास काय म
- STIUEIP वीरगंज
को PIU

. . पसा
र िड.का.
िड का

स\री
अतगतका
िजMलाह+

िमित

२०७३।१२।०६
देिख िमित
२०७३।१२।०९
स3म
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तोBकएको जनशिH पRरचालन गरी गुण*तर िनरयण
तथा काय)गितकव अनुगमन गन ।
७. साइटमा फोटो वा नJसा सिहतको साइनबोड राL
लगाउने ।
८. साइटमा कायरत कामदार तथा िनरीFण अनुगमनमा
आउने सबैलाई अिनवाय+पमा सुरFा Yने गरी भवन
संिहता ११५ बमोिजमको Gव*था गन ।
९. साइटमा पRरचािलत जनशिH उपकरण तथा िनमाण
सामाXीह+को लगबुक दैिनक+पमा तयार गरी )ितवेदन
पेश गन ।
१०. कायालय पRरसर र आतRरक Gव*थापन
Gवि*थत गन ।
११. सcािलत काय मह+को अनुगमन र सcालनको
लािग किटजेसीबाट मोटरसाइकल खRरद )B य
अगािड बढाउने । साथै खRरदको किटजेसी योजना
बनाई कु ल रकम म_येबाट िवभागको सहमित िलई गाडी
BकCे र किटजेसी खचको योजनागत अिभलेख राLे
Gव*था गन ।
१२. सcािलत योजनाह+को )गित बढाउन कायालयका
*थायी कमचारी र करार सेवामा िलइएका )ािविधकह+
समेतले साइटमा िनरतर अनुगमन गन । जनता आवास
काय मको काय अगाडी बढाउने । साथै बोलप आdहान
गन बाँकA काय छ भने अिबल3ब अगाडी बढाउने ।
STIUEIP को PIU वीरगंजलाई दइएको िनदशन
१. िनमाण Gवसायीले ७ Bदन िभ *टाफ र लिज*टक
सिहत साइट अBफस *थापना गन
२. िनमाण Gवसायीले १० Bदन िभ साईटमा
Mयाfोटरी *थापना गरी िनयिमत+पमा गनुपन गुण*तर
परीFणको काय गन ।
३. िजओमे3fेनलाई B Rटकल एिJटिभRट मानी वषा सु+

कै फयत

अनुगमन कता / टोली

ᮓ
सं

कायम

िडिभजन /

अनुगमन िमित

िजला
भ"डारी
६

. ई. महेश बहादुर hसह

अनुगमनको ममा
देिखएका मुय समयाह

अनुगमन कता / टोलीले दएका िनदशन तथा सुझावह
Yनु भदा अगावै सो स3पC गन गरी संशोिधत
कायतािलका १४ Bदनिभ िनमाण Gवसायीले पेश गन
लगाई काय )गित गन ।
४. िसएसिस ले हाल साईटमा देखाएका ई*युह+लाई
कफम गरी Uलेसमेट अडर ३ Bदन िभ Bदने ।
५. नगरपािलकाको iोतबाट िनमाण Gवसायीलाई
बाँकA रहेको भुHािन Bदन नगरपािलकाले सहजीकरण
गन ।
६. आयोजना Gव*थापन कायालयले संशोिधत
कायतािलका बमोिजमको )गितको जानकारी )Tयेक
मिहना िपिसओ मा पठाउने र िपिसओले िनमाण
Gवसायी ZIEC को समेत Rरफरे स िलई सहरी िवकास
तथा भवन िनमाण िवभागमा मािसक +पमा Rरपोjटङ्
गन ।

िडिभजन कायालय पसालाई दइएका िनदशनह
१. िवभागबाट करार सेवा माफ त पठाइएका ईिजिनयर
र सबईिजिनयरह+ म_येबाट )Tयेक िजMलामा १ जना
ईिजिनयर र १ जना सबईिजिनयरलाइ स3बिधत
नगरपािलकाको सघन सहरी िवकास कायको सवFण
तथा लागत अनुमानका लािग िडिभजन कायालयबाट
खटाउने । साथै जनता आवासको सवFण तथा *कोRरङ्
गरी बाँकA )ािविधकह+लाई खटाई )ाथिमकता सिहत
काय अगािड बढाउने ।
२. तीन वटै िजMला सदरमुकामह+को सघन सहरी
काय मका लािग सघन सहरी काय मको काय
तीNताका साथ बढाउन स3बिधत िजMलामा खRटएका
*थायी ईिजिनयर, नगरपािलकाबाट तोBकएका
ईिजिनयर वा स3पक GिH र बुँदा नं १ बमोिजम
खटाइएका दुई जना )ािविधकको संयुH टोली बनाई
*थलगत सवFण गरी काय अगािड बढाउने तथा
परामशदाता माफ त भइरहेका कायह+ स3बिधत
परामशदातालाई अिवल3ब िडिपआर पेश गन िनदशन
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कै फयत

ᮓ
सं

अनुगमन कता / टोली

कायम

िडिभजन /

अनुगमन िमित

िजला

अनुगमनको ममा
देिखएका मुय समयाह

अनुगमन कता / टोलीले दएका िनदशन तथा सुझावह
Bदने ।
३. जनता आवास कायलाई तीNता Bदनको लािग
सवFणको िववरण क3Uयूटरमा राL सFम क3Uयूटर
अपरे टर िनयुिH गरी काय अगािड बढाउने । साथै
किटजेसीबाट खच Yने गरी २/२ वटा गरी ज3मा ६
वटा क3Uयूटर खRरद गरी ईmी काय अगािड बढाउने ।
िनजगढ सभाहल स-बि(ध िनदशनह
१. िनजगढमा िनमाण Yने सभाहल िनमाणको लािग
दिFणमा पूव पिnम राजमाग, पूवमा योजनाको बाटो,
पिnममा सचेoर माग तथा उ^रमा नेोदय *कु लको
योजनाको बाटो भएको चार BकMला िभको जpगामा
Uलािनङ् गरी सभाहल िनमाण तथा *माट िसटीको
काय म संचालनको लािग जpगा एकAकरण आयोजना
संचालनको )कृ या अगाडी बढाउने । यसका लािग सहरी
िवकास तथा भवन िनमाण िवभागले )ािविधक सहयोग
यथाशी[ उपलrध गराउनेछ । जpगाधिनह+को तफ बाट
उपभोHा सहयोग सिमित गठन गरी सहमित जुटाउने ।
यसको संयोजन िनजगढ नगर िवकास सिमित र निजगढ
नगरपािलकाले गन ।
गौर नगरपािलकाको सघन सहरी काय2म स-ब(धी

िनदशनह
१. च पथको भसारदेिख महादेवपsी Yँदै बानेoर

मिदर Rटकु िलया Yँदै सयगढा स3मको अंश , िचगु\
देिख सयगढास3म , बरहवा पुलदेिख दालिमलस3म ,
रामजानकA मिदरदेिख िसtसया चोकस3म , पुरनेवा
देिख राजमाग स3मको अितRरH बरहवा पुलदेिख
लuमीपुर बेलबीछवा Yँदै fvपुरी जाने बाटो र नtसङ्
Jया3पस Yँदै मुडबMवा र राजदेवी जाने बाटो थप गरी
स3पC गन । यसका लािग गौर नगरपािलका र सहरी
िवकास तथा भवन िडिभजन कायालयका करार
ईिजिनयर सबईिजिनयर तथा परामशदाताको संयुH
टोलीले काम शु+ गरी एक ह\ा िभ स3पC गन ।
सडकको Fेािधकार गौर नगरपािलकाले िनधारण गरी
सो Fे कायावयनमा सहजीकरण गन ।
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कै फयत

अनुगमन कता / टोली

ᮓ
सं

कायम

िडिभजन /

अनुगमन िमित

िजला

अनुगमनको ममा
देिखएका मुय समयाह

अनुगमन कता / टोलीले दएका िनदशन तथा सुझावह
२. बरहवा ताल र िशवालय पोखरीको िडजाइन फाइनल

गरी स3पC गन ।
३. बसपाक को थप भौितक पूवाधार सुिवधा र तरकारी
बजारको भौितक पूवाधार सुधारको काय शु+ गन ।
िडिभजन कायालय स3रीलाई दइएका िनदशनह
१. कायालयको काय म र पRरसर सफा सुpघर र
आकtषत बनाउन पहल गन ।
२. िसरहा र स\री दुवै ठाउँ मा जनता आवास र सघन
सहरी काय म कायावयन इकाई माफ त समेत काम
गराउने । करारका ईिजिनयर सबईिजिनयर तथा
अिस*टेट सबईिजिनयरलाई समेत िज3मेवारी Bदई
उTकृ V कायस3पादनमा सजग रहने ।
३. जनता आवास काय ममा िवशेष _यान Bदने
४. सघन सहरी काय मको िडजाइन इिVमेट एक ह\ा
िभ पेश गन । नगरपािलकासँग समवय गरी मुwय
सहरी सडक र दुई वटा सावजिनक पोखरी सुधारको
योजना सु+ गन ।
५. खानेपानी िडिभनज कायालय भवन िनमाणमा रहेका
)ािविधक ुटी तु+त सxयाउने ।
६. बसपाक िडजाइनको परामशदाताबाट छु ट भएका
िवषयह+को िडटेल िलने ।

३

१. िन. आयोजना िनदशक
(नयाँ शहर) च वत! क"ठ
२. उपसिचव जनकराज रे pमी
र

३. उपसिचव पु*करराज
नेपाल

- दैलेख दरबार
- )हरी आवास दैलेख
- िजMला अदालत कािलकोट
- िज.िव.स.कािलकोट
- उy तथा िजMला
अदालत जु3ला

- उy सरकारी वBकलको
कायालय जु3ला

- नयाँ सहर आयोजना राकम

कणाली

- =म कायालय नेपालगंज
- नौब*थान कारागार

िड.का. सुखत

।
िड.का.जु3ला
र िड.का.

नेपालगंज

सहरी िवकास

- दैलेख दरबारको छानामा

दाउराको िचरपट राखी सो
मािथ माटो र माटोमािथ
िमित
ढु {गाको िसलेट
२०७३।०९।१३ रािखएकोमा उH िसलेट
गतेको *वीकृ त सरेर ठाउँ ठाउँ मा पानी
zमण आदेश
चुिहने गरे को । दाउराको
िचरपटको बीचबाट
माटोको डMलाह+
).िज.अ.को िबछौनामा
समेत झन गरे को । चप!को
*लोप निमलेको कारण
मालय

(सिचव*तर) को
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१. दैलेख दरबारको छाना र दैलेख दरबार एव )हरी
आवासको चप! तTकाल ममत गनुपन ।
२. कािलकोटको िज.िव.स.को िनमाणाधीन भवनमा
झाRरएको िगटी गुण*तरीय नदेिखएकोले Tयसलाई तु+त
पRरवतन गराउनुपन । िगsीको गुण*तर परीFण
गराउनुपन । यस िवषयमा )ािविधकलाई थप िज3मेवार
बनाउनुपन ।
३. जु3लाको उy सरकारी वBकल कायालयको
िनमाणाधीन भवनको उचाइ पुनरावलोकन गनको लािग
िवभागका स3बिधत )ािवधकह+सँग छलफल गन ।
४. नेपालगंजको आईिसिपको लािग खRरद भएको जpगा
संरFणको लािग चारै ितरबाट तारवार लगाइ

कै फयत

ᮓ
सं

अनुगमन कता / टोली

कायम

िडिभजन /

अनुगमन िमित

िजला

नेपालगंज

अनुगमनको ममा
देिखएका मुय समयाह

पानी ज|े गरे के । हालसालै
मा िनमाण गRरएको
)हरी आवास भवनको
पूवतफ को पेटी तथा
चप!को भाग भािसएको ।
२.कािलकोटमा िजMला
अदालतको िनमाणाधीन
भवनको ठे }ाको 3याद
सBकएको तर 3याद थप
अझै नभएको । कािलकोटकै
िज.िव.स.को िनमाणाधीन
भवनमा झाRरएको िगटी
अवलोकन गदा गुण*तरीय
नदेिखएको ।
३. जु3लामा िजMला
अदालतको िनमाणाधीन
भवनको )गित
सतोषजनक नरहेको
४. जु3लाको उy सरकारी
वBकल कायालयको
भवनको उचाई १० Bफट
मा जाडो ठाउँ को लािग
उपयुH नरहेको भCे
गुनासो आएको ।
५. नयाँ सहर आयोजना
राकम कणालीको काय
सु*त रहेको ।
६. नेपालगंजको
नौब*थानको कारागारको
जpगामा अनािधकृ त
GिHह+ले िववाद
िनकालेको ।
७. नेपालगंजको =म
कायालयको िनमाण काय

- आईिसिप नेपालगंज
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अनुगमन कता / टोलीले दएका िनदशन तथा सुझावह
आवतजावतमा रोक लगाउनुपन
५. =म कायालय नेपालगंजको भवन िनमाण समयमै
स3पC गन )ािथमकतामा राखी काम गराउने ।
६. नोब*थानको कारागारको जpगा िववाद समाधान गन
*थानीय )शासनसँग समवय गन

७. नयाँ सहर आयोजना राकम कणालीको कायलाई

तीNता Bदने ।
८. कायबोझको तुलनामा दरबदी यून भएकोले दरबदी
पुनरावलोकन गनुपन । िवभाग र मातहतका
िडिभजनह+को ओ ए"ड एम सवFण गन ।
९. िडिभजन कायालयह+को कायFे हेरफे र Yनुपन ।
ज*तै जु3ला िडिभजनबाट डोMपा र Y3ला िझके र सो को
अिwतयारी बाँकेलाई Bदनु उपयुH Yने देिखएको । यस
स3बधमा छलफल Yनुपन ।
१०. मालय र िवभागबाट समवय गरी समय समयमा
अनुगमन तथा िनरीFण गराउनुपन
११. िडिभजनह+ले बार3बार BफMड सुपRरवेFण गनुपन
भएकोले सवारीसाधनको कमी Yन नBदने Gव*था
गनुपन ।
१२. हचुवाको भरमा 3याद थप गन पRरपाटीको अत
गरी समयमै िनमाण स3पC गन गराउन अनुगमन तथा
िनRरFणलाई अझ बढी तीNता Bदने ।
१३. िडिभजन कायालय सुखत अतगत सुखत दैलेख र
जाजरकोट रािखएकोले भौगोिलक+पले िवकट कायFे
भएकोले यस अतगत ईकाइ कायालय राLुपन ।

कै फयत

ᮓ
सं

अनुगमन कता / टोली

िडिभजन /

कायम

अनुगमन िमित

िजला

अनुगमनको ममा
देिखएका मुय समयाह
सु*त रहेको ।

अनुगमन कता / टोलीले दएका िनदशन तथा सुझावह

८. नेपालगंजको

आईिसिपको लािग खRरद
भएको जpगाको संरFण
Yन नसके को ।

४

सहसिचव ई. श3भु के .सी.
सहरी िवकास मालय

.का.धनुषा अ(तगतका

िड

- जनता आवास काय म
- सघन सहरी काय म
- IUDP जनकपुर

िड.का.पसा अ(तगतका
- जनता आवास काय
- STIUEIP वीरगंज
िड.का.िस(धुली

. .

िड का

धनुषा ।
िड.का.पसा र
िड.का.

िसधुली

िमित

२०७३।०९।२८
देिख िमित
२०७३।१०।०४
स3म

म

अ(तगतका
तका

- पुनिनमाण स3बनधी
- नयाँ सहर खुक~ट

9

१. िमित २०७३ पुस २९

गतेस3म धनुषा सलाही र
महो^री िजMलाको
समवय सिमितको बैठक
नबसेको कारण जनता
आवास काय म
कायावयन गन गािवसह+
छनौट Yन नसके को ।
२. धनुषा िजMला सपही
गािवसमा रहेको
िव.िप.सामुदाियक भवनको
पRरसरको ममत संभार
बगचा Mया"ड*के िप{को
लािग बजेट यून रहेको ।
३. रौतहट िजMलाको
लाभXाही गािवस छनौट
भैसके को देिखएपिन
लाभXाही सवFण सु+
नभएकोले

१. िडिभजन )मुख र तोBकएका ईिजिनयरह+लाई

जनता आवास काय म कायावयन कायिविध बारे
जानकारी नभएकोले अनुिशFण Bदनुपन । िजMला
समवय सिमितको बैठक हालस3म नबसेकोले संयोजक
सभासद7यूलाई अनुरोध गरी बैठक राखी गािवस छनौट
आBद )कृ या शु+ गन ।
२. धनुषा िजMला सपही गािवसमा रहेको
िव.िप.सामुदाियक भवनको पRरसरको ममत संभार
बगचा Mया"ड*के िप{को लािग थप बजेट Gव*था गनु
पन ।

३. रौतहट िजMलाको लाभXाही गािवस छनौट भैसके को

देिखएपिन लाभXाही सवFण सु+ नभएकोले तु+त उH
सवFण सु+ गन । पसा र बारा िजMलाको पिन अिबल3ब
लाभXाही गािवस छनौट गन ।
४. गौर ि*थत िजMला )शासन कायालयको िनमाणाधीन
भवनको िनमाण अिवल3ब स3पC गन र िनमाण
Gवसायीको रिन{ग िवल भुHानी एवं मूMय समायोजन
स3बधमा िडिभजन )मुले हेरी िनकासा Bदने ।
५. िसधुलीको DLPIU को )मुख तथा ईिजिनयरह+ले
स3बिधत गािवसह+मा गई दोiो Bक*ताको लािग
)ािविधक अनुगमन िनरीFण गन ।
६. खुक~ट नयाँ सहरको )*तािवत जpगा एकAकरण
आयोजनामा नगर िवकास एन २०४५ को )ावधानह+
पुयाई अिवल3ब िवभाग माफ त फाइल पेश गन ।
७. IUDP जनकपुरका आयोजनाका )ािविधकह+ले

कै फयत

ᮓ
सं

अनुगमन कता / टोली

कायम

िडिभजन /

अनुगमन िमित

िजला

अनुगमनको ममा
देिखएका मुय समयाह

अनुगमन कता / टोलीले दएका िनदशन तथा सुझावह
अिवल3ब जनकपुर नगरपािलका माफ त )*तािवत

Mया"ड BफMड साइटको बारे मा सावजिनक सूचना जारी
गन र आयोजना समवय कायालयले पिन यस स3बधी
अनुगमन तथा िनरीFण गरी )ािविधक कायह+ स3बधी
िनदशन Bदनुपन ।
८. STIUEIP वीरगंजमा थप नयाँ Uयाके जमा जpगा
िवकास काय म गन Mया"ड पुिलङ् )ोजेJट सिहतको
सहरी पूवाधार योजना छनौट गन ।
९. िड.का.धनुषाले बे+जुको )ा\ी तफ िवशेष _यान Bदने ।
१०. िड.का. िसधुलीले बे+जुको लगत िड.का.धनुषाबाट
अिवल3ब िलई बे+जु तथा धरौटी आBदको िववरणह+
दु+*त राLे । RरH रहेका दरबदीह+को पदपुत!को लािग
लोक सेवा आयोगमा अिवल3ब माग फाराम पठाउने ।
भूक3प पुनिनमाण तफ िसतलपाटी गािवसमा दोiो
Bक*ता )वाह भइसके कोले अय गािवसह+मा पिन
अनुगमनलाई अगाडी बढाउने ।
११. DLPIU माफत Mason Training गन काय म
नभएको देिखएकोले CLPIU बाट यस स3बधी काय म
राखी तािलम )दान गनुपन ।
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कै फयत

ᮓ
सं

५

अनुगमन कता / टोली
उ.म.िन. सRरता मा*के र
ईिजिनयर शिशराज अमाTय

कायम

5देश नं ४ को अनुगमन

१. िजMला जन*वा*थ

कायालय 3याpदी
२. गलेoर बसपाक 3याpदी
३. माफा हेMथपोV मु*ताङ्
४. जोमसोम बसपाक मु*ताङ्
५. मालपोत कायालय मु*ताङ्
६. िजMला जन*वा*Pय
कायालय मु*ताङ्
७. धवलािगरी अcल
अ*पताल rलक िब र rलक सी
बाpलुङ्

िडिभजन /

अनुगमन िमित

िजला

. .

िड का

बाpलु{ग र

. .

िड का

का*कA

िमित

२०७३।१२।०६
देिख िमित
२०७३।१२।११
स3म

८. कृिष तािलम केQ तथा

मिहला आवास गृह का*कA

९. िससुवा अ*पताल का*कA
१०. सघन सहरी कायSम

का*कA
११. नगरपािलकाको
आविधक योजना कायावयन
का*कA

१२. =म कायालय का*कA
१३. सहरी िवकास तथा भवन
िनमाण िवभागको िडिभजन
कायालय का*कA
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अनुगमनको ममा
देिखएका मुय समयाह

१. िजMला जन*वा*Pय

कायालय 3याpदीको
भवनको कौशीमा वषातको
पानी ज|े देिखएको ।
२.जोमसोम बसपाक
मु*ताङको साइटमा चौडाइ
बढाउँ दा पिहरोको जोिखम
धेरै Yने देिखएको ।
३. धवलािगरी अcल
अ*पताल rलक िब
बाpलु{गको िनमाण काय
सु+ नभएको र rलक िसको
भवन अलप अव*थामा
रहेको ।

अनुगमन कता / टोलीले दएका िनदशन तथा सुझावह
१. िजMला जन*वा*Pय कायालय 3याpदीको भवनको

कौशीमा वषातको पानीको लािग थप िनकासकव
Gव*था गन ।
२. गलेoर बसपाक 3याpदीको लािग िडिभजन कायालय
सडकसँग समवय गरी सो बसपाक को जpगा यBकन गरी
िनमाण काय अिघ बढाउने ।
३. माफा हेMथपोVको Bफिनिसङ् लगायतका िनमाण काय
स3पC गरी ह*तातरण गन ।
४.जोमसोम बसपाक मु*ताङको साइटलाई चौडाई धेरै
नगरी ल3बाई बढाउने र टेवा पखालको Gव*था गन ।
५. धवलािगरी अcल अ*पताल rलक िब बाpलु{गको
िनमाण काय सु+ नभएस3म अिXम जमानतलाई रो}ा
राखेरै काम सु+ गन ताके ता गन र rलक िसको 3याद थप
गराई भवन िनमाणको काम स3पC गराउने ।
६. कृ िष तािलम के Q र मिहला आवास गृह पोखरा
का*कAको भवनह+लाइ तु+त )योगमा Mयाउने Gव*था
गन ।
७. िड.का.का*कAको नयाँ भवन स3पC भैसके कोले सो
भवनमा कायालय तु+त सान तफ पहल गन ।
८. जनता आवास काय ममा उपलrध )ािवधकह+को
उyतम )योग गन।
९. िड.का. का*कA अतगत िनमाण स3पC भएका
भवनह+ लामोसमयस3म पिन ह*तातरण नभएको
पाइएकोले तु+त ह*तातरण )कृ या अगाडी बढाउने ।
िवभागले ग7रदनु पन सुझावह
१.
िड.का. बाpलु{गमा ३ जना )ािविधकह+
अय काजमा रहेकोले सो दरबदी पुत! गRरBदने
Gव*था गन ।
२.
बाpलु{ग र का*कA दुवै िड.का.को कायFेमा
तीन तीन वटा िजMला रहेकोले थप सवारी साधनको
Gव*था गनुपन ।
३.
िवभागले भवन ह*तातरण गन र Tय*ता
भवनह+को ममत तथा संभारको खाका तयार पान
स3बधमा नीितगत िनणय िलनुपन

कै फयत

ᮓ
सं

अनुगमन कता / टोली

६

उ.म.िन. अ3बाद^ जोशी र
ईिजिनयर शिशराज अमाTय

कायम

िडिभजन /

अनुगमन िमित

िजला

िडिभजन कायालय इलामको
अनुगमन
१. नयाँ सहर पाँचथर तफ को
बसपाक र बाटो िनमाण ।
२. िस.ई.ओ.िस. भवन
ताUलेजुङ्
३. बसपाक इलाम
४. िजMला जन*वा*Pय
कायालय इलाम
५. स.िव.भ.िन. िडभजन
कायालय इलामको भवन
६. वन कायालय इलाम
७. िजMला )शासन कायालय
इलाम

झापा,
,
पाँचथर र
ताUलेजु{ग
िजMला
इलाम

अनुगमनको ममा
देिखएका मुय समयाह

१. िस ई ओ िस भवन

िमित

२०७३।०९।
देिख िमित
२०७३।०९।
स3म

ताUलेजु{गको चप!को
लोर लेभल अ+ भुईको
लेभल भदा तल Yनुपनमा
नभएको ।
२. बसपाक इलामको
एJसाभेटर चलाउँ दा
Rरटेिनङ् वालमा Fित
पुगेको
३. िजMला )शासन
कायालय भवन इलामको
3याद िभ स3पC Yन
नसे ।
४. )ाथिमक *वा*Pय के Q
पशुपितनगर इलामको
3याद िभ स3पC नभएको
। िबजुलीको तार हटाउन
कRरब ३० मिहना लागेको
।

८. )ाथिमक *वा*Pय केQ
इलाम

९. भसार कायालय

पशुपितनगर इलाम
१०. िजMला जन*वा*Pय
12

अनुगमन कता / टोलीले दएका िनदशन तथा सुझावह
४.
आकटेJचर िहसाबले फरक र नमूना भवनको
+पमा रहेका भवनह+ पिहचान गरी सो स3बधमा
िवभाग*तरको गोeीमा छलफल Yनुपन ।

१. चप!को लोर लेभल लगायत अय Bफिनिसङ् कायमा
िवशेष _यान Bदने।
२. Rरटेिनङ् वाल तु+त यथि*थतमा Mयाउने ।
३. िनियमत अनुगमन गरी िनमाण कायमा तीNता
Mयाउन पहल गन ।
४. )ाथिमक *वा*Pय के Qको िनमाणमा िडिभजनले
*थलगत िनरीFण बढाउने ।

कै फयत

ᮓ
सं

अनुगमन कता / टोली

कायम

िडिभजन /

अनुगमन िमित

िजला
कायालय

भवन भQपुर झापा
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अनुगमनको ममा
देिखएका मुय समयाह

अनुगमन कता / टोलीले दएका िनदशन तथा सुझावह

कै फयत
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