
पप्रेस वविज्ञपप

रप्रेलममारर्ग  सहकमारर्गसम्बननन्धि भमारत–नप्रेपमाल ससरयक्त कमारर्गदलकको चचौथको बबैठक, सपममापमार जरनरर–कय थमार्ग रप्रेलममारर्ग

ससचमालनबमारप्रे छलफल

रप्रेलममारर्ग  सहकमारर्ग  सम्बननन्धि भमारत–नप्रेपमाल ससरयक्त कमारर्गदलकको चचौथको बबैठक आज भभडडिरको कनफरप्रेनसममाफर्ग त

सम्पन्न ररररको । भमारत सरकमार रप्रेल मनतमालर टट मावफक रमातमारमात वविभमारकमा कमारर्गकमारप वनदर्देशक डिमा मनकोज ससहलप्रे

भमारतपर टकोलपकको नप्रेततृत्वि ररप्रेकमा भथए भनप्रे नप्रेपमालप टकोलपकको नप्रेततृत्वि नप्रेपमाल सरकमार भचौडतक पपूविमार्गन्धिमार तथमा रमातमारमात

मनतमालरकमा सहसडचवि रकोपमाल पसमाद ससग्दप्रेललप्रे ररप्रेकमा भथए । उक्त बबैठकममा भमारतकको तफर्ग बमाट भमारतपर रप्रेल वविभमार ,

वविदप्रेश मनतमालर,  कमाठममाडिचौनसथत भमारतपर रमाजदपूतमाविमास,  ककोंकण रप्रेलविप्रे  तथमा  ICON  कमा विररष्ठ अडन्धिकमारपहरुकको

सहभमावरतमा भथरको भनप्रे नप्रेपमालकमा तफर्ग बमाट रप्रेल वविभमारकमा महमावनदर्देशक, नप्रेपमाल रप्रेलविप्रे कम्पनपकमा महमापबनन्धिक लरमारत

नप्रेपमाल सरकमार रतृह मनतमालर एविस पररमाषट  मनतमालरकमा अडन्धिकमारपहरुकको उपनसथडत भथरको । 

२. ससरयक्त कमारर्गदलकको उक्त बबैठकलप्रे जरनरर–वबजलमापयर–बरदबमास र जकोरबनप–वविरमाटनररकको बपचममा अडघ

बवढिरहप्रेकमा सपममापमार रप्रेलममारर्ग  परररकोजनमाहरुकको समपकमा र¥रको । रमातयबमाहक रप्रेलसप्रेविमा सञमालनकमा लमावर भमारतकको

जरनररदप्रेखखि नप्रेपमालकको कय थमार्गसम्मकको ३४ वकलकोवमटर लमामको रप्रेलममारर्गकको पमावविडन्धिक तरमारपबमारप्रे द यविबै पकलप्रे छलफल

र¥रको । त्रसतबै बबैठकममा नप्रेपमाल रप्रेलविप्रे  कम्पनपलप्रे  रमातयबमाहक रप्रेल सप्रेविमालमाई सयचमारु रनर्गकमा वनवमत्त आविश्रक पनर्दे

Standard Operating Procedures (SDP)  बमारप्रे पवन चचमार्ग ररररको । तत्कमालपन वब्रिवटश इननडिरमालप्रे नरमारको रप्रेजकको

रुपममा वनममार्गण ररप्रेकको उक्त रप्रेलममारर्ग  खिण्डिलमाई भमारु. ३८० करकोडिभनदमा बढिप लमारतममा भमारत सरकमारलप्रे ब्रिकोडि रप्रेजममा

सतरकोन्नडत ररप्रेकको हको । रस रप्रेलविप्रे खलङ्कममा सप्रेविमा सञमालन रनर्ग  नप्रेपमाल सरकमारलप्रे भमारतबमाट द यईविटमा DEMU रप्रेल सप्रेट

खिररद ररप्रेकको छ । हमाल भमारत सरकमारलप्रे भमारु. २०० करकोडिममा वनममार्गण ररररहप्रेकको कय थमार्गदप्रेखखि वबजलमापयरसम्मकको बमाबाँकक

खिण्डिकको वनममार्गण सम्पन्न रनर्ग द यविबै पकलप्रे आविश्रक आपसप सहरकोर तथमा समनविर बमारप्रे छलफल ररप्रेकमा भथए । 

३. भमारु. ३७४ करकोडि अनयदमान सहरकोर अनतरर्गत भमारतकको जकोरविनप र नप्रेपमालकको वविरमाटनररबपचममा सञमाखलत

अनर अनतरदप्रेशपर रप्रेलममारर्ग  परररकोजनमा सम्पन्न रनर्गकमा लमावर तपव्र रुपममा कमाम अडघ बढिमाउन द यविबै पकलप्रे सहमडत

जनमाएकमा छनन्  ।  रप्रेल सप्रेविमाममा कमारर्गरत नप्रेपमालप कमर्गचमारपहरुकको कमतमा वविकमास रनर्ग  तथमा नप्रेपमालकको आविश्रकतमा



अनयसमार कमर्गचमारपहरुलमाई नप्रेपमाल र भमारतममा पभशकण वदन ससरयक्त कमारर्गदलकमा अध्रकद्वरलप्रे रप्रेलविप्रे कप्रेतममा सहकमारर्ग

वविसतमार रनर्ग सहमडत जनमाउनयभरको । 

४. दयविबै पकलप्रे रप्रेलविप्रे कप्रेतममा सहकमारर्गलमाई सयदृढि पमानर्ग  हप्रेतय आपसप सहरकोरलमाई वनरनतरतमा वदन सहमत भएकमा

भथए । 

कमाठममाडिड
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