
सपरताऩ फयक आफ्नो एनएसटीफी ऩयीऺा उनतयण र्रय राइसेन्सको रार्ी आिेदन ऩर ददन 
ऩनन मोग्म बएका छन।् 

4.2. स्थानीय श्रर् 
सडकका सफै सॊयचनाहरू रथानीम श्रलभकåf/fनै ननभायण बईयहेको छ। सडक ननभायण सभूह 
(RBG) य विर्ेष सडक ननभायण सभूह (SRBG), सडक भार्यका आसऩासभा फसोफास र्ने 
सभ दामफाट नै र्ठन र्रयएको छ। र्ाॉउफाट टाढाको द यीभा यहेको काभराई अनि फढाउन 
अथिा अधय-दऺ काभहरू जरत ैरुि काट्ने, डिलरङ र्रय भेलसनफाट चट्टान पोने जरता 
काभका रागर् मी SRBG हरु आिचमकता अन साय ऩरयचारन र्रयएका छन।् 
MHLR कोरयडयभा सडक ननभायण सभ हका सदरमहरू छनोट र्दाय १६ देखि ६५ िषय उभेय 
सभ हका र्ायीरयक रूऩभा सऺभ सफैराई प्राथलभकता ददईएको छ। साधायण अऩाङ्र्ता 
(उदाहयणका रागर्: कान कभ स न्ने, क नै अॊर् याम्रो सॉर् नचर्लने) ब्मस्ट्क्तहरुराई सडक 
ननभायण तथा ऩरयमोजनाका अन्म कामयक्रभहरुभा सॊरग्न र्याउनको रागर् विर्ेष व्मिरथा 
लभराइएको छ। 
मो ऩरयमोजनाफाट २ हजाय श्रलभकहरु (४०% भदहरा) ऩरयचारन र्रय ५ राि योजर्ायी 
ददनहरु लसजयना ह नेछ। मसफाट अन भाननत ५७ राि ऩाउण्ड ज्मारा ब क्तानी ह नेछ ज न 
ऩरयमोजनाको क र रार्तको ३७% ह न आउछ। 

 5. स्थानीय सिकािलाई सहयोग  
नमाॉ प्रादेलर्क सयॊचनाभा लभर्लने र्रय मस ऩरयमोजनारे प्रादेलर्क सडक भभयत र्नय प्राविगधक 
सहमोर् र्न यको साथै रथानीम ऩूिायधाय विबार् (DoLI) अन्तर्यत RAP3 åf/f रथावऩत सडक 
व्मिरथाऩन य भभयत सॊमन्रराई ऩनन ननयन्तयता ददनेछ।  
बविष्ट्मभा सडक सञ्जार व्मिरथाऩन य भभयत कामय र्नयका ननस्ट्म्त, RAP3 MHLR 
अन्तर्यत विकास र्रयएका अन बिहरुको दरतािेज य तालरभ साभग्रीहरु रथानीम 
सयकायहरूराई हरतान्तयण र्रयन ेछ।   
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1. पिरचय 
RAP3 MHLR ग्रामीण पहँुच कायर्क्रमको त�ेो चरण अ�तगर्त लाग ूभएको मुग ु हु�ला  िलकं रोड 
पिरयोजनाको छोटकरी नाम हो। यो  बेलायत सरकारको अ�तराि�ट्रय िवकास म�त्रालयबाट 
अनुदान प्रा�त पिरयोजना हो। यस पिरयोजनाको कायार्�वयन आईएमसी वो�डर्वाइड िलिमटेड 
(IMC Worldwide Ltd), एउटा बेलायतमा अबि�थत �यब�थापन परामशर् सं�थाåf/f गिरएको 
छ। 
यो जानकारीपत्रले  यस पिरयोजना स�बि�ध सिंक्ष�त जानकारी िद�छ। थप जानकारीको लािग  
हाम्रो वेबसाइट www.rapnepal.com मा गएर हेनर् सक्न ुहुनेछ। साथै हाम्रो स�पकर्  िववरणह� 
पिन उक्� वेबसाइटमा उपल�ध छन।् 
यो पिरयोजना नोभे�बर २०१८ देिख संचािलत भई अक्टोवर २०२० मा स�प�न गन� ल�य 
िलएको छ। कुल पिरयोजना बजेट १ करोड ५५ लाख पाउ�ड रहेको छ।  

2. पिरयोजना ���  
MHLR सडकले हु�ला िज�लाको दिक्षणी भागलाई मुग ुिज�लाको गमगढी माफर् त रणनीितक 
सडक संजाल (रा�ट्रीय राजमागर्) मा जो�दछ। यो सडक संजाल पि�चम नेपालको कणार्ली प्रदेश 

(प्रदेश ६) मा पदर्छ। 

 

यस पिरयोजनाले सुख�तमा अबि�थत प्रादेिशक िनकाय र का�माड�मा अबि�थत संिघय 
िनकायह�सँग सम�वय गिर पिरयोजनाको उ�धे�य अनुसार काम गन� छ। 

3.  पिरयोजनाको        
RAP3 MHLR को मुख्य p4]Zo मुग ुिज�लाको सदरमुकाम गमगढी देिख हु�ला िज�लाको 
चंखेली गाउँपािलका ि�थत देउिल गाउँ जो�ने सडक िनमार्ण गनुर् हो, जहा ँRAP3 åf/f िनमार्ण 
भएको १४.५  िकलोिमटर सिलस�ला-दामार् सडक जोिडने छ। उ� �थान स�म हु�ला 
िज�लाको सदरमुकाम िसिमकोट देिख र बाजुरा देिख सिलस�लास�म जो�ने रणिनितक 
सडक पिन अिहले िनमार्ण हँुदै छन।् �यसकारण RAP3 MHLR ले कणार्ली प्रदेशका हु�ला, 
मुगु, जु�ला, र सुख�त बीचका  प्रािचन �यापािरक मागर् जोडी एक मह�वपुणर् सडक संजाल 
बनाउने छ। 
यस पिरयोजनाका थप p4]Zoह�: 
 �िमक तथा उपकरणको िमि�त प्रणालीमा गणु�तरीय सडक िनमार्ण गनुर्, 
 �थानीय र प्रदेश �तरमा सडक ममर्तलाई उदाहरणीय अ�यासको �पमा बढवा िदन,ु   
 MHLR सडकको आसपासमा ब�ने �थािनय समुदायह�लाई रोजगारको अवसर प्रदान 

गनुर्। 

4. सडक िनमार्ण  
नेपाल ग्रामीण सडक मापद�ड दो�ो संशोधन २०७१ अनसुार िडजाइन भएको यो सडक 
आव�यक  संरचना सिहत सखु्खा याममा च�ने कि�च सडक हो।  
पिहलेनै िनमार्ण भएको सु�को ४ िकलोिमटर सडकमा पिरयोजनाले �तरो�नित (मोड सधुार, 
फरािकलो बनाउने, ग्र्यभेिलगं, तथा �टोन सोिलङ्ग) ज�ता कामह� गरेको छ।                  
बाँकी ६३ िकलोिमटरमा नयाँ सडक िनमार्ण कायर् भईरहेको छ। कम जनघन�व र बजेट 
किमको कारण, ट्रयाक खोलने् कायर्मा ए�काभेटर प्रयोग गिरएको छ भने सडक संरचना 
िनमार्णको कायर्मा �िमकह�को पिरचालन गिरएको छ। 

4.1. ��का�ेटर 
मेिसनमा आधािरत सडक िनमार्ण परीक्षण अ�तगर्त ए�काभेटरह� भाडामा िलई चालक तथा 
सहयोगीह�लाई टेिक्नकल एजुकेशन र भोकेशनल टे्रिनगं (CTEVT) कोसर्को रा�ट्रीय िसप 
परीक्षण बोडर् (एनएसटीबी) åf/f तािलम िदईएको िथयो। MHLR कोिरडर लगाएत कणार्ली 
िज�लाका आसपासमा रहेका २६ जना इ�छुक नयाँ चालकह� तथा सहयोगीह�ले  
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िनमार्णको कायर्मा �िमकह�को पिरचालन गिरएको छ। 

4.1. ��का�ेटर 
मेिसनमा आधािरत सडक िनमार्ण परीक्षण अ�तगर्त ए�काभेटरह� भाडामा िलई चालक तथा 
सहयोगीह�लाई टेिक्नकल एजुकेशन र भोकेशनल टे्रिनगं (CTEVT) कोसर्को रा�ट्रीय िसप 
परीक्षण बोडर् (एनएसटीबी) åf/f तािलम िदईएको िथयो। MHLR कोिरडर लगाएत कणार्ली 
िज�लाका आसपासमा रहेका २६ जना इ�छुक नयाँ चालकह� तथा सहयोगीह�ले  

RAP3 MHLR 

1. पिरचय 
RAP3 MHLR ग्रामीण पहँुच कायर्क्रमको त�ेो चरण अ�तगर्त लाग ूभएको मुग ु हु�ला  िलकं रोड 
पिरयोजनाको छोटकरी नाम हो। यो  बेलायत सरकारको अ�तराि�ट्रय िवकास म�त्रालयबाट 
अनुदान प्रा�त पिरयोजना हो। यस पिरयोजनाको कायार्�वयन आईएमसी वो�डर्वाइड िलिमटेड 
(IMC Worldwide Ltd), एउटा बेलायतमा अबि�थत �यब�थापन परामशर् सं�थाåf/f गिरएको 
छ। 
यो जानकारीपत्रले  यस पिरयोजना स�बि�ध सिंक्ष�त जानकारी िद�छ। थप जानकारीको लािग  
हाम्रो वेबसाइट www.rapnepal.com मा गएर हेनर् सक्न ुहुनेछ। साथै हाम्रो स�पकर्  िववरणह� 
पिन उक्� वेबसाइटमा उपल�ध छन।् 
यो पिरयोजना नोभे�बर २०१८ देिख संचािलत भई अक्टोवर २०२० मा स�प�न गन� ल�य 
िलएको छ। कुल पिरयोजना बजेट १ करोड ५५ लाख पाउ�ड रहेको छ।  

2. पिरयोजना ���  
MHLR सडकले हु�ला िज�लाको दिक्षणी भागलाई मुग ुिज�लाको गमगढी माफर् त रणनीितक 
सडक संजाल (रा�ट्रीय राजमागर्) मा जो�दछ। यो सडक संजाल पि�चम नेपालको कणार्ली प्रदेश 

(प्रदेश ६) मा पदर्छ। 

 

यस पिरयोजनाले सुख�तमा अबि�थत प्रादेिशक िनकाय र का�माड�मा अबि�थत संिघय 
िनकायह�सँग सम�वय गिर पिरयोजनाको उ�धे�य अनुसार काम गन� छ। 

3.  पिरयोजनाको        
RAP3 MHLR को मुख्य p4]Zo मुग ुिज�लाको सदरमुकाम गमगढी देिख हु�ला िज�लाको 
चंखेली गाउँपािलका ि�थत देउिल गाउँ जो�ने सडक िनमार्ण गनुर् हो, जहा ँRAP3 åf/f िनमार्ण 
भएको १४.५  िकलोिमटर सिलस�ला-दामार् सडक जोिडने छ। उ� �थान स�म हु�ला 
िज�लाको सदरमुकाम िसिमकोट देिख र बाजुरा देिख सिलस�लास�म जो�ने रणिनितक 
सडक पिन अिहले िनमार्ण हँुदै छन।् �यसकारण RAP3 MHLR ले कणार्ली प्रदेशका हु�ला, 
मुगु, जु�ला, र सुख�त बीचका  प्रािचन �यापािरक मागर् जोडी एक मह�वपुणर् सडक संजाल 
बनाउने छ। 
यस पिरयोजनाका थप p4]Zoह�: 
 �िमक तथा उपकरणको िमि�त प्रणालीमा गणु�तरीय सडक िनमार्ण गनुर्, 
 �थानीय र प्रदेश �तरमा सडक ममर्तलाई उदाहरणीय अ�यासको �पमा बढवा िदन,ु   
 MHLR सडकको आसपासमा ब�ने �थािनय समुदायह�लाई रोजगारको अवसर प्रदान 

गनुर्। 

4. सडक िनमार्ण  
नेपाल ग्रामीण सडक मापद�ड दो�ो संशोधन २०७१ अनसुार िडजाइन भएको यो सडक 
आव�यक  संरचना सिहत सखु्खा याममा च�ने कि�च सडक हो।  
पिहलेनै िनमार्ण भएको सु�को ४ िकलोिमटर सडकमा पिरयोजनाले �तरो�नित (मोड सधुार, 
फरािकलो बनाउने, ग्र्यभेिलगं, तथा �टोन सोिलङ्ग) ज�ता कामह� गरेको छ।                  
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सहयोगीह�लाई टेिक्नकल एजुकेशन र भोकेशनल टे्रिनगं (CTEVT) कोसर्को रा�ट्रीय िसप 
परीक्षण बोडर् (एनएसटीबी) åf/f तािलम िदईएको िथयो। MHLR कोिरडर लगाएत कणार्ली 
िज�लाका आसपासमा रहेका २६ जना इ�छुक नयाँ चालकह� तथा सहयोगीह�ले  
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सफलतापुबर्क आ�नो एनएसटीबी परीक्षा उितर्ण गिर लाइसे�सको लागी आवेदन पत्र िदन 
पिन योग्य भएका छन।् 

4.2. ��ान�य �� 
सडकका सबै संरचनाह� �थानीय �िमकåf/fन ैिनमार्ण भईरहेको छ। सडक िनमार्ण समहू 
(RBG) र िवशेष सडक िनमार्ण समूह (SRBG), सडक मागर्का आसपासमा बसोबास गन� 
समुदायबाट न ैगठन गिरएको छ। गाँउबाट टाढाको दरुीमा रहेको कामलाई अिघ बढाउन 
अथवा अधर्-दक्ष कामह� ज�त ै�ख का�न,े िड्रिलङ गिर मेिसनबाट च�टान फोन� ज�ता 
कामका लािग यी SRBG ह� आव�यकता अनुसार पिरचालन गिरएका छन।् 
MHLR कोिरडरमा सडक िनमार्ण समुहका सद�यह� छनोट गदार् १६ देिख ६५ वषर् उमेर 
समुहका शारीिरक �पमा सक्षम सबैलाई प्राथिमकता िदईएको छ। साधारण अपाङ्गता 
(उदाहरणका लािग: कान कम सु�ने, कुनै अंग राम्रो सँग नच�न)े �य�क्तह�लाई सडक 
िनमार्ण तथा पिरयोजनाका अ�य कायर्क्रमह�मा संलग्न गराउनको लािग िवशेष �यव�था 
िमलाइएको छ। 
यो पिरयोजनाबाट २ हजार �िमकह� (४०% मिहला) पिरचालन गिर ५ लाख रोजगारी 
िदनह� िसजर्ना हुनेछ। यसबाट अनुमािनत ५७ लाख पाउ�ड �याला भुक्तानी हुनेछ जुन 
पिरयोजनाको कुल लागतको ३७% हुन आउछ। 

5. ��ान�य सरकारलाई सहयोग  
नयाँ प्रादेिशक सरंचनामा िम�ने गिर यस पिरयोजनाले प्रादेिशक सडक ममर्त गनर् प्रािविधक 
सहयोग गनुर्को साथ ै�थानीय पूवार्धार िवभाग (DoLI) अ�तगर्त RAP3 åf/f �थािपत सडक 
�यव�थापन र ममर्त सयं�त्रलाई पिन िनर�तरता िदनेछ।  
भिव�यमा सडक स�जाल �यव�थापन र ममर्त कायर् गनर्का िन��त, RAP3 MHLR 
अ�तगर्त िवकास गिरएका अनुभवह�को द�तावेज र तािलम सामग्रीह� �थानीय 
सरकारह�लाई ह�ता�तरण गिरन ेछ।   
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