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स ीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालयले जारी गरेको ूसे नोट 
 

जनताको सबैभन्दा निजक रही सेवा ूवाह गन ःथानीय तहको केन्िसम्म पक्की सडक स ाल िवःतार गरी बा॑ै मिहना सहज एवम ्
सवर्सलुभ यातायात स ालन गन ूमखु उ ेँयका साथ चालू पन्ी  योजनामा पान्तरणकारी आयोजनाको   पमा र चाल ुआ.ब. को नीित 
कायर्बम तथा बजेटमा समावेश भएको ूादेिशक एवम ्ःथानीय सडक िनमार्ण तथा सधुार कायर्बम (PLRCIP) सम्माननीय ूधानमन्ऽी 
के.पी. शमार् ओलीज्यूबाट आज िमित २०७७ चैऽ १ गते िव तुीय माध्यमबाट शभुारम्भ गनुर् भयो।  
  
सम्माननीय ूधानमन्ऽीज्यूले कायर्बम सभुारम्भ गद आजको िदन समृ  नेपाल िनमार्णको लािग महत्वपूणर् क्षण भएको बताउन ुहुँदै राि य 
र अन्तराि य अनभुवबाट समेत पाठ िसकेर सरुिक्षत तथा भरपद  सडक बनाउन िनदशन िदनभुयो। सम्माननीय ूधानमन्ऽीज्यूबाट 
वतर्मान सरकारले िवकासको गितलाई ितोता ूदान गरेको बताउँदै गणुःतरीय, फरािकला, पक्की तथा सरुिक्षत सडक िवकास गद जाने 
उल्लेख गनुर् बताउन ुभयो। यस कायर्बमबाट हािसल हनेु भौितक िवकासले सामािजक िवकासलाई मािथ उठाउने तथा जनताको चेतना 
उकाःन सघाउने हदुा तीनै तहका सरकारको सहभािगतामा यस कायर्बमलाई सफल बनाउन आव्हान समेत गनुर् भयो ।  
 

सो कायर्बममा स ीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽी माननीय गणेश िसंह ठगु ाज्यूले ःवागत गद कायर्बमको लआय र उ ेँय 
मािथ ूकाश पानुर् भएको िथयो। उहाँले ूारिम्भक अनमुान अनसुार किरब २८३ ःथानीय तहको केन्िलाई ूदेश राजधानी वा राि य 
सडक स ालसँग जोड्नपुन देिखएको हुँदा यस कायर्बमबाट ती सबै सडकह  पक्की सडकमा पान्तिरत हनेु बताउन ुभयो ।साथै उहाँले 
यस कायर्बम माफर् त किरव ४००० िक.मी सडक पक्की गिरने तथा ११०० वटा सडक पलु िनमार्ण गिरने हुँदा नेपाल सरकारले अिघ 
सारेको समृ  नेपाल सखुी नेपालीको दीघर्कालीन स चलाइ साकार पानर् यस कायर्बमले महत्वपूणर् योगदान गन िवचार व्यक्त गनुर् भएको 
िथयो। 
 

यस कायर्बमको कायार्न्वयनमा स , ूदेश र ःथानीय तहको लागत सहभािगतामा रहने हुँदा पक्की सडक स ाल नपगेुका ःथानीय तहमध्ये 
आजै सात वटै ूदेशमा आयोिजत कायर्बममा एक सयभन्दा बढी आयोजनाका लािग ःथानीय तहका ूितिनिध, सम्बिन्धत ूदेश सरकारका 
ूितिनिध तथा नेपाल सरकारका ूितिनिधबीच  समझदारीपऽमा हःताक्षर गन कायर् समेत एकैसाथ सम्प  भएको छ भने बाँकीको समेत 
बमश हःताक्षर हनेु कायर्बम रहेको छ। पाँच वषर्मा सम्प  गन उ ेँय रहेको यस कायर्बम कायार्न्वयनका लािग किरब २ खबर् 
बजेट आवँयक पन ूारिम्भक अनमुान गिरएको छ ।  

 

कायर्बममा नेपाल सरकारका माननीय उपूधानमन्ऽीज्यू, माननीय मन्ऽीज्यूह , नेपाल सरकारका मखु्यसिचव तथा सिचवज्यूह  लगायतका 
िविश  व्यिक्तह को उपिःथित रहेको िथयो । साथै िव तुीय माध्यमबाट ूदेश सरकारका माननीय मखु्य मन्ऽीज्यूह , ूदेश सरकारका 
मन्ऽीज्यूह  तथा ःथानीय तहका ूमखुज्यूह  लगायतको उपिःथित रहेको िथयो ।  

 

िमित २०७७ चैऽ १, काठमाण्ड  ।  


