नेपाल सरकार

सहरी क्रवकास मन्त्रालय

सहरी क्रवकास तथा भवन ननमायण क्रवभाग

सहरी क्रवकास तियको कायययोजना
आ.व. २०७४/७५
क्र.

आयोजना काययक्रमको

सं .

नाम

१.

सघन शहरी क्रवकास

मुख्य मुख्य क्रक्रयाकलाप

कायायन्वयन गने जजम्मेवार

गनुय पने कायय

समयावनि

ननकाय
सहरी क्रवकास तथा भवन ननमायण

क) ठे कका सम्झौता भएका आयोजनाहरु

काययक्रम (व.उ.जश.नं

रहेका शहरहरुको भौनतक सं रचना, सडक

- तराईका १८ वटा जजल्ला सदरमुकाम

क्रवभाग, आयोजना समन्वय

१. ठे क्का सम्झौता

2074 असार मसान्त नभत्र

३४७१८६)

क्रवस्तार, ढल व्यवस्थापन, बसपाकय, मनोरञ्जन

कायायलय तथा आयोजना

2. कायायन्वयन शुरु हुने

2074 श्रावण १५ नभत्र

पाकय, सौययबत्ती, खानेपानी लगायतका पुवायिार

कायायन्वयन इकाई

३. कायायन्वयन ननरन्तरता

म्याद नभत्र सबै

४. कायय सम्पन्न

2076 असोज मसान्त नभत्र (15 मक्रहने )

ननमायण एवं सौन्दययक
य रण काययहरु गने ।
- एक शहर एक पक्रहचान

2075 असार मसान्त नभत्र (1 वर्षे)

- स्माटय नसटी

ख) बोलपत्र प्रकाजशत भएका ठे क्का सम्झौता हुन बााँकी

- आवनिक योजना तयार गनय कायय

१. ठे क्का सम्झौता सम्पन्न हुने

2074 कानतयक मसान्त सम्म

2. कायायन्वयन शुरु हुने

2074 मंनसर १५ नभत्र

३. कायायन्वयन ननरन्तरता

म्याद नभत्र

४. कायय सम्पन्न

207६ िागुन १५ नभत्र
207५ मंनसर १५ नभत्र

ग) इक्रिमेट (DPR) तयार भई सूचना प्रकाशनको क्रममा रह्को
बोलपत्र प्रकाजशत हुने :

2074 मंनसर १ सम्म (५)
2074 माघ १ सम्म (६)
2074 चैत्र मसान्त (५)

१. ठे क्का सम्झौता

2075 वैशाख मसान्तसम्म

2. कायायन्वयन शुरु हुने

2075 जेष्ठ १५ सम्म

३. कायायन्वयन ननरन्तरता

म्याद नभत्र

४. कायय सम्पन्न

2077 वैशाख
207६ िागुन मसान्त

कैक्रियत

क्र.

आयोजना काययक्रमको

सं .

नाम

२.

ु क योजना
एकीकृत काययमल
(व.उ.जश.नं ३४७१८२)

मुख्य मुख्य क्रक्रयाकलाप

कायायन्वयन गने जजम्मेवार

गनुय पने कायय

समयावनि

कैक्रियत

ननकाय
- 90 वटा नगरपानलकाको एक्रककृत
सहरी क्रवकास योजना तयार गने।
- 7 वटा प्रदे शमा थप नगरपानलकाहरुमा
एक्रककृत काययमूलक योजना तयार गने

90 वटा नगरपानलकाको एक्रककृत सहरी क्रवकास योजना

सहरी क्रवकास तथा भवन ननमायण

क)

क्रवभाग, आयोजना समन्वय

तयार गने कायय ।

कायायलय तथा आयोजना

1. आशयपत्र प्रकाशन

सम्पन्न भएको

कायायन्वयन इकाई

2. आशयपत्रको मूल्यांकन

अदालतबाट िैसला भएको एक मक्रहना नभत्र

3. RFP प्रकाशन

१५ ददन (थप)

4. RFP

थप ४५ ददन पनि

मूल्यांकन सम्पन्न

(हालको अवस्था अदालतबाट
ननर्षेिाज्ञाबाट रोकावट भएको)

5. सम्झौता

थप २५ ददन पनि

6. अध्ययन कायय

१ वर्षय

7. कायय सम्पन्न

१ वर्षय पनि

ख)

7 वटा प्रदे शमा थप नगरपानलकाहरुमा एक्रककृत

हालको अवस्था : नगरपानलका

काययमूलक योजना तयार गने कायय

िनौट, काययक्षेत्रगत शतय (TOR)
इक्रिमेट तयार हुाँदै

1. आशयपत्र प्रकाशन

मंनसर ३ गते सम्म

2. आशयपत्रको मूल्यांकन

पौर्ष १ गते सम्म

3. RFP प्रकाशन

पौ ०५ गते सम्म

4. RFP

माघ २० गते

मूल्यांकन सम्पन्न

5. सम्झौता

िागुन १५ गते सम्म

6. अध्ययन कायय

२०७५ िागुन मसान्त

7. कायय सम्पन्न

२०७५ िागुन मसान्त

ग)

अन्य परामशयका काययहरु

ग.१. हाल सञ्चालनमा रहेका
1. आशयपत्र प्रकाशन

सम्पन्न

2. आशयपत्रको मूल्यांकन

सम्पन्न

3. RFP प्रकाशन

सम्पन्न

4. RFP

सम्पन्न

मूल्यांकन सम्पन्न

5. सम्झौता

सम्पन्न

6. अध्ययन कायय

२०75 वैशाख ३०

7. कायय सम्पन्न

२०75 वैशाख ३०

क्र.

आयोजना काययक्रमको

सं .

नाम

मुख्य मुख्य क्रक्रयाकलाप

कायायन्वयन गने जजम्मेवार

गनुय पने कायय

समयावनि

ननकाय
ग.२. अव सम्पन्न गनुप
य ने
1. आशयपत्र प्रकाशन

2074/8/30

2. आशयपत्रको मूल्यांकन

2074/9/30

3. RFP प्रकाशन

2074/10/5

4. RFP

2074/11/25

मूल्यांकन सम्पन्न

5. सम्झौता

2074/12/25

6. अध्ययन कायय

2075/12/05

7. कायय सम्पन्न

2075/12/05

कैक्रियत

