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::: राजमागग सुरक्षा कायगयोजना २०७७ ::: 

क. पृष्भूमम:- 

          मलूुकको आर्थिक र्बकासका लार्ग सडक यातायातको महत्वपणूि भरू्मका रहन्छ । राष्ट्रको समरृ्ि एवं जनताको दरै्नक जीवन 

यापनसंग जोर्डएको सडक यातायात र्बना अवरोध र्नविध रुपमा संचालनमा ल्याउन ुसरकारको अर्नवायि दार्यत्व र्भत्र पदिछ ।यिपी 

मानवजन्य र्ियाकलाप तथा प्राकृर्तक प्रकोपवाट क्षेत्रमा श्ररृ्जत र्बर्भन्न प्रकारका अवरोधले आमनागररकलाई सरुर्क्षत तवरवाट आवागमन 

गनि जोर्खम पैदा गनुिका साथै मलूुकको आर्थिक तथा सामार्जक र्बकासमा समेत ठुलो हानी हुन जान्छ । यस र्जल्लामा रहकेा मखु्य राजमागि 

तथा सडक खण्डहरु र्सद्दाथि राजमागि ( बटुवल- राम्दी खण्ड ):- ६३ र्क.मी, बतुिङ ररडी सडक खण्ड:- ३५  र्क.मी , आयिभन््याङ रामपरु 

सडक खण्ड:- ४८ र्क.र्म, कार्लगण्डकी करीडोर:- १३२ र्क.मी, बासटारी झडेवा सडकखण्ड:- २४ र्क.मी र हाथोक छहरा सडक खण्ड:- २२ 

र्क.र्म. तथा अन्य कर्चच सडक खण्डहरु पर्न रहकेा छन ्।  र्जल्लाको भौगोर्लक बनावटको आधारमा सडक र्नमािण भएको कारण सवारी 

दघुिटनाको संख्या वरृ्ि हुने गरेको छ । 

र्जल्लालाई आवश्यक पने खाद्यान्न, औषधी, र्नमािण सामाग्री, अत्यावस्यक बस्तु तथा सेवाको आपरू्तिको लागी जीवन मागि ( Life 

Line ) को रुपमा रहकेो राजमागिलाई र्बना अवरोध संचालनमा ल्याउने अवस्था सरु्नर्ित गने नेपाल सरकारले र्बर्भन्न काननूी तथा नीर्तगत 

व्यवस्था गरेको छ । गहृ प्रशासन सधुार कायि योजना २०७४ तथा प्रत्येक वषि श्रीमान सर्चव्य ूर प्रमखु र्जल्ला अर्धकारी वीच हुने 

कायिसम्पदा सम्झौतामा सेमत यस र्बषयलाई प्रभार्मकतामा राखेको पाईन्छ ।  

आर्थिक  बषि २०७६/०७७ को कायिसम्पदा सम्झौताको शार्न्त सरुक्षा र अपराध र्नयन्त्रण खण्डको वुुँदा नं. ३ मा र्नविध रुपमा 

राजमागि तथा सडक यातायात सञ्चालन गने र्बषय उल्लेख गरेको छ । यसथि राजमागि ( सडकमा ) हने अवरोध हटाई आम नागररकलाई र्छटो 

छररतो रुपमा सेवा प्रवाह गने उद्दशे्यले पाल्पा र्जल्लाको राजमागि सरुक्षा कायियोजना २०७७ तयार गररएको छ । 

ख. राजमागगमा हुने मिद्यमान समस्याहरु:- 

१- प्राकृर्तक प्रकोप ( भकुम्प, बाढी, पर्हरो, आदी ) बाट हुने अवरोध । 

२- र्बर्भन्न समहूहरुवाट आफ्ना मागहरुरु परुा गनि दवाव स्वरुप गररने सडक अवरोधहरु, बन्द, हड्ताल, चक्काजाम, टोडफोड । 

३- चोरी, डकैटी, लुटपाट चन्दा असलुी, यात्रहुरुको अपहरण तथा धम्की । 

४- यात्रवुाहक बसमा आगजनी, टोडफोड, बम र्बस्फोट्न ,  हानेर भाग्ने ( Hit& Run ) 

५- सवारी दघुिटना 

६- राजमागि अवरोध हुने गरी सडक नर्जक र्नमािण सामाग्री भण्डारण गने वा र्बगे्र भत्केको सामाग्रीको समयमा ब्यवस्था नगदाि हुने अवरोद । 

७- र्बकाश र्नमािण कायिवाट हुने अवरोध/समयमा र्नमािण कायि सम्पन्न नभएबाट हुने अवरोध । 

 ८- अव्यवर्स्थत पार्कि ङ र रार्फक र्नयमको उल्लंघनवाट सरृ्जत अवरोधजन्य पररर्स्थर्त । 

९- पश ुचौपाया, बालबाचचाहरु सडकमा चार्ड हुनसक्ने दघुिटनाको दौरान हुने अवरोध । 

ग. उदे्दश्य:- 

१- राजमागिमा सवारी साधनहरुको आवागमनलाई सचुारु गने ।  

२- शार्न्त सरुक्षा कायम राखी दरै्नक जीवन सहज बनाउने । 

३- अर्त आवश्यक बस्तुहरुको आपरू्ति र्नयर्मत गने । 

४- अर्त र्बर्शष्ट ब्यर्ि, महत्वपणूि संरचना तथा सहकारी कायािलयहरुको सरुक्षा ब्यवस्था भरपदो र र्बश्वसनीय बनाउने । 

५- राजमागि अवरोध भएका आसपासका क्षेत्रहरुमा ध्वंसात्मक गर्तर्वर्ध र्नयन्त्रण गरी जनधनको क्षती हुनवाट जोगाउने । 

६- राजमागि अवरोधमा संलग्न व्यर्ि तथा समहूलाई र्नयन्त्रणमा र्लई काननू बमोर्जम कारवाही गरी शार्न्त र सवु्यवस्था कायम गने । 

७- अन्तरर्नकाय समवन्य तथा सहकायि 



 

घ. रणनीमिहरु:-  

१) राजमागग गस्िी िथा अनुगमन । 

 राजमागि सरुक्षापोष्ट तथा र्पकेर्टङ्को व्यवस्था/र्नयर्मत तथा आकर्स्मक चेक प्वाईन्टहरु । 

 खवर संकलन/ सम्पकि  एवं समन्वय तथा प्रचार प्रसार । 

२) आकमस्मक उद्दार टोलीको ब्यवस्था (Immediate Response Team -IRT/ Quick Response Team -QRT) को 

व्यवस्था 

३) राजमागग रेखङ्कन िथा सरंक्षण। 

 सडक रेखाङ्कन वा नक्सांकन गराई अर्तिर्मत संरचनाहरु हटाउने । 

 पार्कि ङ ब्यवस्था गने । 

 सडकमा पश ुचौपाया तथा बालवचचा छाड्न र्नषेध/र्नरुप्सार्हत गने । 

 जलुुस तथा भीडलाई तत्काल ब्यवस्थापन वा हटाई सडक खलुा राख्ने । 

४) स्पस्ट िथा पररभामिि मनकायगि मजम्मेवारीको ब्यवस्था  

५) अनुगमन मूलयांकन एव मनिन्िर सधुार । 

 प्रचर्लत काननूी ब्यवस्था:-  

 आवश्यक बस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ 

 आवश्यक सेवा संचालन ऐन २०१४ 

 स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८  

 साविजर्नक सडक ऐन, २०३१  

 राजमागि ( सडक ) मा हुने अवरोध हटाउन गनुि पने सरुक्षा कारवाहीको कायिर्वर्ध २०७५ 

ङ. यस मजलला अन्िगगि पने मुख्य िथा सहायक राजमागग िथा सडक खण्डहरु:-  

 र्सद्दाथि राजमागि ( बटुवल- राम्दी खण्ड ):- ६३ र्क.मी 

 बतुिङ ररडी सडक खण्ड:- ३५  र्क.मी  

 आयिभन््याङ रामपरु सडक खण्ड:- ४८ र्क.मी 

 कार्लगण्डकी करीडोर:- १३२ र्क.मी 

 बासटारी झडेवा सडकखण्ड:- २४ र्क.मी 

 हाथोक छहरा सडक खण्ड:- २२ र्क.र्म. 

च. राजमागगमा रहेका सुरक्षा यूमनटहरु:- 

मसद्धाथग राजमागग:-  

 प्र.चौ. दोभान, पाल्पा 

 प्र.चौ. प्रभास, पाल्पा 

 प्र.चौ. बतुिङ, पाल्पा 

 प्र.चौ. आयिभञ््याङ, पाल्पा 



 प्र.चौ. राम्दी, पाल्पा  

 

ििुगङ ररडी सडक खण्ड:-  

 प्र.चौ. बतुिङ, पाल्पा 

 अ.प्र.र्बट बसपाकि , पाल्पा 

 प्र.चौ. हाथोक,पाल्पा 

 प्र.चौ. अगिली, पाल्पा 

आयगभन््याङ रामपुर सडक खण्ड:-  

 प्र.चौ. आयिभञ््याङ, पाल्पा 

 प्र.चौ. ताहुुँ, पाल्पा 

 प्र.चौ. जग्वादी, पाल्पा 

 ई.प्र.का. रामपरु, पाल्पा  

कामलगण्डकी करीडोर:- 

 ई.प्र.का. रामपरु, पाल्पा 

 अ.प्र.पोष्ट रार्नमहल, पाल्पा 

 प्र.चौ. राम्दी, पाल्पा 

 प्र.चौ. अगिली, पाल्पा 

 प्र.चौ. केलादी, पाल्पा 

 प्र.चौ. हुुँगी, पाल्पा  

िासटारी झडेवा सडक खण्ड:-  

 प्र.चौ. प्रभास, पाल्पा 

 प्र.चौ. माथा, पाल्पा  

हाथोक छहरा सडक खण्ड:- 

 प्र.चौ. हाथोक, पाल्पा 

 ई.प्र.का.मझुङु, पाल्पा 

 

छ. सडक सुरक्षा योजनाको लामग गनुगपने कायगहरु :- 

 सचुना संकलन गरर पररर्स्थर्तको आुँकलन गने, स्थानीय प्रशासन तथा यातायात व्यवसायी लगायत अन्य सरोकारवालाहरुसंग समन्वय 

गने । 

 अराजक गर्तर्वर्धमा संलग्न हुनेहरुलाई र्नयन्त्रणमा र्लई काननुी कारवाही गने । 

 र्जल्ला र्स्थत सरुक्षा र्नकायहरु QRT/IRT योजना अनरुुप तयारी अवस्थामा रहने ।  

 कुनै सरुक्षा कारवाही वा घटना भए घटनाको काननुी कागजात तयार गने । 

 प्राकृर्तक र्वपर्ि बाहके अन्य मानवीय कारणले सडक, राजमागि अवरुि हुन गएमा अवरोधको कारण बेहोनुिपने काननुी दार्यत्वहरुका 

बारेमा सम्बर्न्धत पक्षलाइ सचूना र्दने, जानकारी गराउने । 

 सम्बर्न्धत पक्षले अवरोध कायम नै राखेमा वा व्यर्िगत वा साविजर्नक सम्पर्ि तोडफोड, आगजनी वा अन्य अवार्न्छत र्ियाकलापमा 

संलग्न हुन थालेमा संलग्नहरुलाई र्नयन्त्रणमा र्लन तत्काल सरुक्षाकमी पररचालन गने । 



 कारवाही शरुु गनुिपवूि सविसाधारणले सनु्ने गरर माइर्कंङ गरर बाटोबाट हट्न सचुना र्दई मर्हला, बालबार्लका, विृहरुलाई हट्ने मौका 

र्दने । 

 बल प्रयोग गदाि काननु तथा मानव अर्धकारका आधारभतू मान्यता र बल प्रयोगको र्सिान्त अवलम्बन गने । 

 स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ प्रयोग गरी र्स्थर्त र्नयन्त्रणमा र्लने तथा सरुक्षा कायम गने ।  

 मानव र्सर्जित कारणले राजमागि(सडक) अवरोध भएको अवस्थामा १० र्मनेटर्भत्र QRT Team पररचालन गरर राजमागि(सडक) 

सचुारु गने । 

 अत्यावश्यक सेवाहरु (जस्तै: दमकल, एम्बलेुन्स, सडक, र्वधतु, टेर्लफोन) प्रदान गने कायािलयहरुसंग समन्वय गरर आवश्यकता अनसुार 

कारवाही स्थलमा आउन जानकारी गराउने । 

 अवार्न्छत र्ियाकलाप गनेहरुलाई र्नयन्त्रणमा र्लई काननुी कारवाही गने । 

 यात्र,ु सवारी साधन, साविजर्नक सम्पर्िको सरुक्षा गने, यात्र ुर सवारी साधनको सरुर्क्षत यात्रा गराउने । 

 बल प्रयोग गदाि घाइते भएकाहरुलाई अस्पताल पयुािउने व्यवस्था र्मलाउने । 

 क्षर्तको र्ववरण संकलन गरर काननुबमोर्जम र्लखत समेत तयार पाने । 

 स्थानीय नागररक, समदुाय र सरोकारवाला र्नकायहरुसंग र्नरन्तर समन्वय र आवश्यक सहकायि गने । 

 स्थानीय प्रशासनसंग समन्वय गरी Heavy Equipment (डोजर, िेन, स्काइभेटर), वारुणयन्त्र, एम्बलेुन्स आर्दको व्यवस्था र्मलाई 

र्वपदका कारण राजमागिमा आउने अवरोधलाई यथाशीघ्र हटाई आवागमनलाई र्नयर्मत एवं सचुारु गने । 



ज. कायगयोजना:- 

र्स.नं. र्ियाकलाप/घटना र्जम्मेवारी र्नकाय सहयोगी र्नकाय समयावधी  उपलब्धी  कै 

१ 
प्राकृर्तक प्रकोप ( भकुम्प, बाढी, पर्हरो 

आदी ) बाट सडक अवरोध हुन गएमा  

र्जल्ला प्रशासन कायािलय 

र सडक र्डर्भजन 

स्थानीय तह/र्जल्ला र्स्थत 

सरुक्षा र्नकायहरु 
तत्काल 

प्रकोपवाट अवरोध भएको सडक सञ्चालनमा 

आएको ल्याउने  
 

२ 
बन्द हडताल, चक्काजामवाट सडक 

अवरोध हुन नर्दने  

र्जल्ला प्रशासन कायािलय  

र र्जल्ला र्स्थत सरुक्षा 

र्नकाय 

आम नागररक र्नरन्तर र्बना अवरोध सडक सञ्चालन भएको हुन े

 

३ 
सवारी साधनमा चोरी, डकैटी, लुटपाट, 

चन्दा असलुी यात्र ुअपहरण हुन नर्दन े

र्जल्ला प्रशासन कायािलय 

र र्जल्ला र्स्थत सरुक्षा 

र्नकाय 

सरोकारवाला यातायात 

कम्पनीहरु 
र्नरन्तर सडक सरुक्षा ब्यवस्था चसु्त दरुुस्त भएको हुन े

 

४ 
सवारी साधनमा आगजानी, टोडफोड, 

बम र्बष्ट्फोट हुन नर्दन े

र्जल्ला प्रशासन कायािलय 

र र्जल्ला र्स्थत सरुक्षा 

र्नकाय 

सम्बर्न्धत  यातायात 

कम्पर्नहरु 
र्नरन्तर 

सडकमा गड्ुने सवारी साधनको सरुक्षा चसु्त 

रहकेो हुन े

 

५ सवारी दघुिटना हुन गएमा 

र्जल्ला प्रशासन कायािलय 

र र्जल्ला र्स्थत सरुक्षा 

र्नकाय 

स्वास््य संस्था/स्थानीय 

र्नकाय/आम नागररक 
तत्काल 

दघुिटनावाट अवरोध भएको सडक सञ्चालनमा 

आएको हुन े

 

६ 
सडकमा र्नमािण सामाग्री तथा अन्य 

सामाग्री भण्डारण गनि नर्दन े

र्जल्ला प्रशासन कायािलय 

र र्जल्ला र्स्थत सरुक्षा 

र्नकाय 

स्थानीय र्नकाय/आम 

नागररक 
र्नरन्तर सडकमा कुनै प्रकारको सामाग्री भण्डारण नहुने  

 

७ 
र्बकास र्नमािण कायिवाट अवरोध हुन 

गएमा 

आयोजना सञ्चालन गने 

र्नकाय / सम्बर्न्धत ठेकेदार 

र्जल्ला प्रशासन 

कायािलय/ आम नागररक 
र्नरन्तर 

र्बकास र्नमािण कायिवाट सडक अवरोध भएको 

नहुन े

 

८ 
पश ुचौपाया, बालबार्लकाहरु सडकमा 

ढाड्न नहुन े
आम नागररक स्थानीय र्नकाय र्नरन्तर 

सडकमा पश ुचौपाया तथा बालबचचा भएको 

नहुन े

 

९ 
अव्यवर्स्थत पार्कि ङ व्यवस्थापन र 

रार्फक र्नयमको पालना गराउन े
र्जल्ला रार्फक कायािलय 

स्थार्नय र्नकाय/ आम 

नागररक 
र्नरन्तर 

रार्फक र्नयमको पालना भई रार्फक ब्यवस्था 

सहज भएको हुन े

 

 



 

 

अनुसूची- १ 

राजमागगमा हेन अवरोध हटाउन/ब्यवस्थापन गनग आवश्यक सम्भाव्य औजार उपकरणहरु:-  

िं सं उपकरणको नाम ईकाई आवश्यक संख्या उपकरणको र्नकाय सम्पकि  ब्यर्िको नाम थर मोवाई न.ं आवश्यक ( चालु ममित गनुि पने  कैर्फत 

१ दमकल 

१ १० 
तानसेन 

नगरपार्लका 

प्रमखु प्रशासकीय अर्धकृत 

श्री र्डल्लीराज वेल्वासे 
९८५७०७४१११ 

 प्रत्यक 

स्थानीय 

तह 

२ स्काभेटर ० १०      

३ लोडर ० १०      

४ रोलर ० १०      

५ मालवाहक रक ० ०      

६ बेल्चा ४९ १५ 

र्ज.प्र.का.पाल्पा प्र.स.र्न. महने्र प्रसाद चौधरी ९८५७०६०३०० चाल ु

 

७ गैंटी ४२ २०  

८ डोरी १२०० र्म. ५०० र्म.  

९ Wood Cutter १ १  

१० याि कर  ० १  

११ गल १० ५  

१२ बन्चरो १६ ५  

१३ कोदालो १५ ५  

१४ स्टेचर २० ६  

१५ फस्टेयड बक्स ११ ०  

१६ फरुवा ४ १०  



 

 

 

 

ऩाल्ऩा जिल्राभा यहेका एम्फरेुन्सहरुको विियण 

क्र.स.  स्थानीम तह एम्फरेुन्स न.ं 
चारकको थऩ विियण केही बए   

चारकको नाभ थय   पोन न ं कामाारमको न. एम्फरेुन्सको धनी (ननकाम) 

१ तानसेन ऱ1ुच333 सरुज के.सी. 9847029504 075-520154 ऩाल्ऩा अस्ऩताऱ  

२ बगनासकाऱी ऱ1ुच2381 यम बहादरु सारु 9846190967 075-520916 भ.ुऩ ुसैननक चचऱाङ्गदी 

३ ररव्दीकोट ऱ1ुझ28५ विष्ण ुकाकी 9847438029 - खस्यौऱी प्रा.स्िा.के. 

४ तानसेन ऱ1ुच3738 विष्ण ुवि.क. 9867828610 075-520080 नेऩाऱ रेडक्रस सोसाइटी 

५ तानसेन ऱ1ुच5376 हरर ढकाऱ 9847101851 075-411201 ऱचुबबनन मेनडकऱ कऱेज प्रभास 

६ तानसेन ऱ1ुच2546 नारायण चज.सी. 9847102765 075-520723 ऩररिार ननयोजन सॊध 

७ माथागढी ऱ1ुच3742 गोऩाऱ नसॉह 9841608050 - झडेिा भ.ुऩ ुसैननक 

८ तानसेन ऱ1ुच2661 गोऩाऱ आऱे 9847043210 075-411201 ऱचुबबनन मेनडकऱ कऱेज प्रभास 

९ तानसेन ऱ1ुच3236 सरेुश काकी 9847438956 075-411201 ऱचुबबनन मेनडकऱ कऱेज प्रभास 

१० रामपरु ऱ2ुझ1743 भानभुक्त सोती 9847231338 075-400154 रामऩरु अस्ऩताऱ 

११ तानसेन ऱ2ुच6552 प्रशरुाम भषुाऱ 9847000433 075-522200 न्य ुएकता क्ऱब भषुाऱडाॉडा 

१२ तानसेन ऱ1ुच3738 नबष्ण ुनब.क. 9867828610 075-520080  नेऩाऱ रेडक्रस सोसाइटी 

१३ रामपरु ऱ1ुच5900 अमतृ सोती 9857062247 9857060504 रामऩरु टेचक्नकऱ इचन्टच्यटु 



१४ रैनादेवी छहरा n' ! em @** df]xg l3ld/] (*$$&@)(%! 

 

छहरा स्िास््थ चौकी 

१५ रम्भा ऱ1ुझ 416 उत्तम सेढाइ 9864561920   हुॉगी स्िास््य चौकी 

१६ रैनादेवी छहरा ऱ1ुझ406 ऱाऱ बहादरु राना 9869751945 9847137202 जठुा स्िास््य चौकी 

१७ बगनासकाऱी ऱ1ुझ496 खडक बहादरु थाऩा 9846211731 - चाऩऩानी स्िास््य चौकी 

१८ तानसेन ऱ ु2 च6913 मोहनीऱाऱ कुॉ िर 9801940102 075-520१11 यनुाइटेड नमसन अस्ऩताऱ 

१९ ननस्दी ऱ ु1 झ 525 नेत्र बहादरु ऱङु्गेऱी 9844760682 - सहऱकोट स्िास््य चौकी 

२० रामपरु 

प्र.न.३ 
०१०२३च०५५५ महेन्र नतिारी ९८५७०६५००२ 

९८५७०६२१९२ कालऱगण्डकी फाउण्डशेन नेपाऱ 

२१ रामपरु ऱ ु१ झ २७४       दछाा स्वास््य चौकी 

२२ ररव्दीकोट  201 नबमऱ नेऩाऱ ९८६९६६८८९९ ९८५१०५५५४९ लसजी कंपनन 

२३ रम्भा ऱ१ुझ५५४ कमऱ दर्जा ९८४७३७३७१५   ताहु प्राथलमक स्वास््य केन्द्र 
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