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६ चैि, काठमाड ुं । उपत्यका हुरे्न सवारी जामले वर्षमा एक खर्ष १६ अर्षको क्षति हुरे्न देक्तखएको छ । सो 

अध्ययर्नअर्न सार काठमाड ुं उपत्यकामा सवारी जामका कारण मोटरसाइकलमा यात्रा गरे्न व्यक्ति प्रतिघण्टा 

२१ तमरे्नट जाममा परे्न गरेका छर््न । 

काठमाड ुं उपत्यका तित्रको सवारी जामले देिको अर्षिन्त्रलाई पारेको असरर्ारे अर्षिास्त्री डा. िेरजुंग 

र्हाद र चन्द रे्निृत्वको समूहले गरेको सोधपत्रले यस्तो िथ्य पत्ता लागेको हो । 

अध्ययर्नअर्न सार जाम र अव्यवक्तथर्ि यािायाि प्रणालीका कारण पैदल यात्र  रै्न और्ि ७ तमरे्नट रोतकर्न  परे्न 

अवथर्ा आएको उले्लख छ । यसै्त गन्तव्यमा तहुंडेको कार २७ तमरे्नट प्रतिघन्टा र सावषजतर्नक यािायािमा 

यात्रा गरे्न यात्र हरु ३४ तमरे्नट प्रतिघन्टा तढलो हुरे्न गरेको पतर्न अध्ययर्नमा उले्लख छ । सवारी जामका कारण 

इन्धर्न खचष र्ढेको सोधपत्रमा ितर्नएको छ । 



एक तलटर इन्धर्नले द ई पाुंगे्र सवारी साधर्न २६ तकलोतमटर, चारपाुंगे्र कार, जीप ८ तकलोतमटर मातै्र चल्रे्न 

गरेको डा चन्दको तर्नश्कर्ष छ । जामले कार्षर्न उत्सजषर्न २८ प्रतििि र्ढी हुरे्न गरेको, सवारी साधर्नको ह्रास 

कट्टी ४ प्रतिििले र्ढी हुरे्न गरेको र जामका कारण मार्नतसक रोगीको सुंख्या पतर्न  ५ प्रतिििले र्ढेको 

अध्ययर्नमा जर्नाइएको छ । जामकै कारण काठमाड ुं उपत्यकामा टर ातिक प्रवाह (र्गे्न गति) ब्यस्त समयमा 

१४ तकलोतमटर प्रतिघण्टा, सामान्य समयमा ३२ तकलोतमटर प्रतिघण्टा र रातिको समयमा ५५ तकलोतमटर 

प्रतिघण्टा रहेको पतर्न सोधमा उले्लख छ । 

जामको वातर्षक भार एक खर्ष १६ अर्ष 

सोधपत्रकाअर्न सार एक र्र्षमा काठमाड ौँ उपत्यका तित्रको जामले देिको अर्षिन्त्रलाई अर्न मातर्नि १ खर्ष 

१६ अर्ष ४० करोड िन्दा र्ढी आतर्षक िार परेको देखाएको छ । जामको कारण आतर्षक व्यक्तिको समय 

तढला िएको र्ातर्षक रकम ९ अर्ष १ करोड, जामले गदाष र्ढेको इन्धर्न खचष सामान्य िन्दा २ अर्ष ८२ करोड 

७८ लाख रुपैयाौँ र्ढी रहेको सोधमा उले्लख छ । 

यसै्त जामका कारण िार पदाष सवारी साधर्न मूल्य ह्रासमा पतर्न सामान्य मूल्य िन्दा ४ प्रतििि र्ढीले ह्रास 

आएको अध्ययर्नमा ितर्नएको छ । जसको आतर्षक िार ३३ अर्ष १८ करोड रहेको रहेको अर्न मार्न गररएको 

छ । यसै्त सामान्य िन्दा कार्षर्न उत्सजषर्न २८ प्रतिििले र्ढीको र त्यसको आतर्षक िार र्ातर्षक ७० अर्ष ५० 

करोड िन्दा र्ढी रहेको पाइएको छ । 

यसै्त जामले गदाष र्ढेको तर्रामीको आतर्षक व्यय िार र्ातर्षक २ अर्ष रहेको िर्ा टर ातिक व्यवथर्ापर्नमा 

गर्न षपरे्न िन्दा र्ढी खचष गर्न ष परेको र्ाध्यात्मक अवथर्ाको आतर्षक व्ययिार र्ातर्षक १ अर्ष ९० करोड जति 

रहेको पाइएको अध्ययर्नले देखाएको छ । 

सडक, खारे्नपार्नी, तर्ज ली, ढल, ममषि जसै्त तवतिन्न ममषिहरुमा लागे्न रकम िन्दा ३ अर्ष ५९ करोड र्ढी 

रकम र्ातर्षक लागे्न गरेको, सारै् सवारी जामले द घषटर्ना र्ढेको र उि र्ढेको द घषटर्ना खचष १ अर्ष २२ करोड 

हुरे्न गरेको अध्ययर्नले देखाएको छ । 



गतणिीय अर्षिास्त्रको कल्पर्ना गरी गतणिीय मूल्य िारको आधारमा जामको आतर्षक गणर्ना गररएको चन्दले 

र्िाए । उपत्यकाका मातर्नसको और्ि वातर्षक आम्दार्नी िीर्न लाख ७० हजार रहेको र एक तदर्नमा ८ घण्टा 

काम गदाष प्रतितदर्न आम्दार्नी १२ सय ३३ रुपैयाौँ हुर्न आउरे्न र प्रतिघण्टाको आम्दार्नी १५४ रुपैयाौँ हुर्न जारे्न 

देक्तखएको डा. चन्दले र्िाए । 

६ मतहर्ना लगाएर गररएको अध्ययर्नमा १८ देक्तख २० जर्नाको समूहले काम गरेको र १२ सय िन्दा र्ढी 

मातर्नसमा सिे गररएको चन्दले र्िाए । चन्द एटालन्टीक इन्टररे्नश्नल तवश्वतवद्यलयका पोष्ट डक्टोरेट िोधकिाष 

हुर््न । 

 

 


