
 

 
 

नेपाल सरकार 
भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन् ालय 

िसहदरबार, काठमाड   

 

 

 

भौितक पवूार्धार तथा यातायात मन् ालय 
वािषक गित ितवेदन 

 

 
आ.व. २०६९ / ०७० 

  



 

 

 

 

 

 

 
भौितक पवूार्धार तथा यातायात मन् ालय 

वािषक गित ितवदेन 
आ.व. २०६९/०७० 
www.mopit.gov.np 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 
नेपाल सरकार 

  

मा. छिवराज पन्त 
मन् ी 

भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन् ालय 

फोन नं.    ४२११६७० (कायार्लय) 
फ्याक्स नं. ९७७-१-४२११७२० 

  

िनजी सिचवालय 
िसहदरबार, काठमाड , नेपाल । 

 

मन्त  

  

भौितक पवूार्धार तथा यातायात मन् ालय ारा आ.व. ०६९/७० मा सम्पािदत कायर्हरुको 
वािषक गित ितवदेन काशन गनर् लागकेोमा म अत्यन्त हिषत भएको छु । 

दशेको भौितक िवकासको मेरुदण्डको रुपमा रहकेो यस मन् ालय अन्तगर्त संचािलत 
यातायात सम्बन्धी पूवार्धार िवकास िनमार्ण एवं वस्थापन  के्ष मा भए गरेका गित एव ं
कायार्न्वयनका ममा दखेापरेका समस्याहरु सम्बन्धी जानकारी एउटै पुिस्तका माफर् त सम्बिन्धत 
सरकारी िनकाय एव ंसम्व  पक्षल ेपाउन स े  छन ्। स्ततु काशनल ेयस मन् ालयबाट सम्पादन 
गिरएका ि याकलापलाई अिधकतम रुपमा समेट्नछे र यो पुिस्तका यातायात सम्बन्धी पूवार्धार 
िवकास िनमार्ण तथा वस्थापनमा संल  सबै िनकायका साथै यस िवषयमा चासो रा े आम 
नागिरक सबलैाई उपयोगी हुनेछ भ े िव ास िलएको छु । 

अन्तमा यस ितवेदन तयारी एव ं काशन गन कायर्मा त्यक्ष र परोक्षरुपमा संल  सम्पूणर् 
रा सेवक िम हरुलाई हा दक धन्यवाद िदन चाहान्छु ।  

छिवराज पन्त 
मन् ी 

भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन् ालय 
 



 
  
 
 

 
 

 

शुभकामना 

 

 

 भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन् ालयको वािषक गित ितवदेन २०६९/७० कािशत हुन 
लागेकोमा मलाई धेरै खुसी लागेको छ । 

 यस मन् ालयले सडक, रेल तथा यातायात सम्बन्धी पूवार्धार िवकास एव ं वस्थापनका क्षे मा 
हािसल गरेको उपलिब्ध वारे सेवा ाहीलाई ससुिुचत गिरन ु अत्यावश्यक कायर् हो । पारदिशता र 
जनताको सचूना पाउन े हक समतेको त्याभूित हुनेगरी स्ततु गित ितवदेनमा यस मन् ालय र 
अन्तगर्तका िनकायहरु वीच एक अकार्ल े गरेको कामहरुको जानकारी उपलब्ध गराउन े तथा 
पारदिशताको माध्यमबाट सुशासन र सूचनाको हकको त्याभिूत गन समते यस ितवेदनको उ ेश्य हो 
। यस ितवदेनका माध्यमबाट सेवा ाहीलाई मन् ालय अन्तगर्तका कुन-कुन िनकायबाट के-कस्तो सेवा 
उपलब्ध हुन्छ भ  ेकुराको जानकारी समते हुनछे भ े मलै ेिव ास िलएको छु । 

 अन्त्यमा, मन् ालय अन्तगर्त स ालन गिरएका आयोजनाहरुको सफल कायार्न्वयनमा संल  
कमर्चारीहरु एव ं यो गित ितवदेन तयार गन र कािशत गन कायर्मा सलं  अन्य सम्पूणर् 
कमर्चारीहरुलाई बधाई तथा धन्यवाद िदन चाहन्छु । 

 

 

 

तलुिस साद िसटौला 
सिचव 
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सहयोगी 
अशेष धान 
(कम्प्यूटर अपरेटर) 

 

िदपक िसग्देल 
(कम्प्यूटर अपरेटर) 

  भौितक पवूार्धार तथा यातायात मन् ालय र 
मातहतका िनकायहरुबाट आ.व. २०६९/०७० मा 
सम्पािदत कायर्हरुको वािषक गित ितवेदन काशन 
गरी सरोकारवालाहरु समक्ष स्ततु गरेका छ  । 

 यस ितवदेनमा भौितक पवूार्धार तथा 
यातायात मन् ालय तथा यस अन्तगर्तका 
िनकायहरुबाट सतह यातायात सम्बन्धी महत्वपूणर् 
पूवार्धार िनमार्ण, सम्भार तथा यातायात 

वस्थापनका क्षे मा भए गरेका कायर्हरुको आ.व. 
२०६९/०७० को गित समावशे गिरएको छ । यस 

ितवेदन ारा मन् ालय र मातहत िनकायको संिक्ष  
पिरचय, मुख कायर्हरु तथा सम्पािदत कायर्हरुका 

वारे सब ैसरोकारवालाहरुलाई जानकारी हािसल हुने 
छ भ े मन् ालयको अपेक्षा रहकेो छ । 

 ितवेदन काशनको यस िनरन्तरतामा समय 
सापेक्ष पिरवतर्न र पिरमाजर्न गद लजैान े यस 
मन् ालयको सोचलाई सरोकारवाला सबैको अमूल्य 
राय, सुझाव र सल्लाहले अझ सहयोग पुर् याउनछे भ  े

हा ो अिभलासा छ । अन्तमा यस ितवदेनलाई 
त्यक्ष र अ त्यक्ष सहयोग दान गनुर्हुन े सब ै

महानुभावहरुमा हा दक धन्यवाद ज्ञापन गदर्छ  । 

 
संयोजक  

माधव कुमार काक  
सह-सिचव 

 

 

 

जीवन कुमार के.सी. 
िस.िड.ई 
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१.१ पृ भिुम  

 दशेको आिथक तथा सामािजक क्षे को िवकासमा टेवा पुर् याउन िविवध भौगोिलक क्षे  तथा आिथक क्षे हरुलाई 
आिथक िवकासका पूवार्धार स्थल, जल, रेल तथा र ुमागर्हरुसँग आव  गद राि य यातायात णालीको 
समुिचत िवकासगरी देशका ािमण क्षे का गाउँहरुलाई बजारसँग आव गरी आिथक कृयाकलापहरुको 
अिभबृि  गन र दशे िभ  संचालन हुने पयर्टन, कृिष, िव ुत आिद िविभ  आिथक क्षे सँग सम्बिन्धत िविवध 
कृयाकलाप र आयोजनाहरुमा टेवा पुर् याउनु भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन् ालयको मूख्य कायर् हो । 

१.२ दरुदिृ  

राि य एिककरण, आिथक सामािजक िवकास, गिरिब िनवारण र िदगो शािन्तको लािग पूवार्धारको िवकासमा 
योगदान पु े गिर स्तरीय, भरपद , सुलभ र सुरिक्षत यातायात स ाल िवस्तार  गन । 

१.३ ल य 

सडक, रेल, जलमागर् तथा र ुमागर् जस्ता पूवार्धारको िवकास गिर राि य रणनैितक यातायात स ाल माफर् त 
दशेका िविभ  भौगोिलक तथा आिथक क्षे हरुलाई एक अकार्सँग आब  गरी मुलुकको आिथक एवं सामािजक 
िवकास अिभवृि  गनुर्का साथै दशेका ामीण क्षे हरुलाई स्थानीय बजारहरुसँग आब  गरी पयर्टन, कृिष, 
िव ुत, उ ोग लगायत िविभ  आिथक क्षे सँग सम्बिन्धत कृयाकलाप एवं आयोजनाहरुलाई टेवा पुर् याउने । 

१.४ उ ेश्य 

• दशेका िविभ  भौगोिलक तथा आिथक क्षे हरुलाई पिरपूरक हुने गरी िविभ  मागर्हरुलाई एक अक सँग आव  
गरी आिथक तथा सामािजक क्षे को िवकासमा टेवा पुर् याउन सडक, पुल, मूल बाटाहरु, र ुमागर् र जलमागर्हरुको 
सम ीगत िवकास, िवस्तार, व र्न गरी राि य यातायात णालीको िवकास गन । 

• दशेका ामीण क्षे का गाउँहरुलाई बजारसँग आव  गनुर्का साथै पयर्टन, कृिष, उ ोग,िव ुत आिद िविभ  
आिथक क्षे सँग सम्बिन्धत राि य महत्वका र अन्य आिथक क्षे को िविवध कृयाकलाप एवं आयोजनाहरुमा टेवा 
पुर् याई सन्तुलन कायम गन । 

१.५ मखु्य मखु्य कायर्हरु 

•  स्थल, जल, रेल्वे तथा र ुमागर्को िनमार्ण र िवकास सम्बन्धी नीित, योजना तथा कायर् म तजुर्मा, कायार्न्वयन, 
अनुगमन र मूल्याङ्कन  गन गराउने ।  

• सडक (घोडटेो बाटो बाहके) तथा पुल (झोलुङ्गे पुल बाहके) िनमार्ण, ममर्त संभार एवं संरक्षण सम्बन्धी काम गन 
।  

• िविभ  स्थलमागर्, जलमागर् र र ुमागर्हरुको िनमार्ण सम्बन्धी कायर् गन ।  
• भौितक योजना क्षे हरुका अन्तराि य वा क्षे ीय संघ संस्थाहरुसँग सम्पकर्  र सहयोग सम्बन्धी कायर् गन ।  
• स्थलमागर्, जलमागर् तथा रञ्जुमागर्को िनमार्णसँग सम्बिन्धत अन्तराि य संघ संस्थाहरुको सम्पकर्  सम्बन्धी कायर् 

गन ।  
• नेपाल इिन्जिनयिरङ सेवाको हाईवे उपसमूह, सम्बन्धी िनयुि , सरुवा, बढुवा शुरु िनयुि को न्यूनतम शैिक्षक 

योग्यता र बढुवामा गणना हुने सम्बिन्धत िवषयको शैिक्षक योग्यता िनधार्रण तथा िवभागीय कारवाही आिद 
सम्बिन्ध कायर् गन ।  

  



 
१.६ कायर्क्षे  

  नेपाल सरकार (कायर्िवभाजन) िनयमावली, २०६९ बमोिजम यस मन् ालयलाई दहेायका कायर्हरु 

गनगरी कायर्क्षे  िनधार्रण गिरएको छः 

• भौितक पूवार्धारको िवकाससम्वन्धी नीित, योजना तथा कायर् मको तजुर्मा, कायार्न्यवन, अनुगमन र मूल्याङ्कन: 
• यातायात (हवाई यातायातबाहके) तथा पिरवहन वस्थापन र स ालनसम्वन्धी नीित, योजना तजुर्मा, कायर् म 

कायार्न्वयन, अनुगमन, िनयमन र मूल्याङ्कन; 
• स्थलमागर्, जलमागर्, रेलमागर्, सव-वे, फ्लाइओभर र र ुमागर्को िनमार्ण तथा िवकाससम्वन्धी नीित र योजनाको 

िनयमन, स्वीकृित तथा कायार्न्वयन; 
• रणनीितक सडक (गोरेटो/घोडेटो बाटो र स्थानीय सडकबाहके) तथा पुल (झोलुङ्गे पुलबाहके) को िनमार्ण, ममर्त, 

सम्भार तथा संरक्षण; 
• स्थलमागर् तथा र ूमागर्को िनमार्णसँग सम्विन्धत अन्तरार्ि य संस्थासँगको सम्पकर् ; 
• यातायात (हवाई यातायातबाहके) तथा पिरवहन वस्थापन र स ालनसँग सम्विन्धत, कम्पनी तथा सङ्गठन; 
• यातायात (हवाई यातायातबाहके) सेवा िनयमन, वस्थापन र स ालनसँग सम्विन्धत अन्तरार्ि य संस्था तथा 

िनकायसँग सम्पकर्  सम्वन्धी कायर्; 
• यातायातसम्वन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा िव ेषण; 
• सडक बोडर्लगायत सडक, रेल तथा यातायात वस्थासम्वन्धी अन्य िनकाय; 
• नेपाल इिन्जिनयिरङ पिरषद ् 
• रेलमागर्, मे ो िनमार्ण स ालन र सम्भार; 
• नेपाल इिन्जिनयिरङ सेवा, िसिभल समूहको हाईवे र रेल उपसमूहको सेवा स ालन । 
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२ मन् ालयको सागँठिनक सरंचना र महाशाखाहरु 

  भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन् ालयमा माननीय मन् ीज्यू र सिचवज्यूको सिचवालयहरु, ४ वटा महाशाखा 
तथा ११ वटा शाखाहरु छन् (मन् ालयको संगठन तािलका पृ  ३ मा स्तुत गिरएको छ) । यस मन् ालय अन्तगर्तका 
महाशाखा तथा शाखाहरुको मुख्य मुख्य कायर्हरु िन ानुसार छन् । 
 
२.१ शासन महाशाखा 

१) मन् ालय तथा अन्तगर्त सबै िनकायहरुमा काम सुचारु रुपले संचालन गनर् संगठनात्मक स्वरुप तथा कायर् ि या 
सम्बन्धी अध्ययन िवश् लेषण गरी नीितगतरुपमा राय पेश गरी स्वीकृत भई आए बमोिजमको वस्था गन । 

२) मन् ालय तथा अन्तगर्त कायार्लयहरुमा आवश्यक जनशि को वस्थाको ममा दरवन्दी सृजना, िर  पद पूत  
सम्बन्धमा पेश गन । 

३) मन् ालयको चिलत ऐन िनयम नीित अध्ययन गरी संशोधन/पिरमाजर्न गनुर् पन भएमा राय साथ पेश गन । 

४) मन् ालय र अन्तगर्त िनकायहरुका कमर्चारीहरु कमर्चारी शासन सम्वन्धी पेश भएका फाइलहरुमा राय सिहत 
सिचव समक्ष पेश गन र िनणर्यानुसार कायर्हरु सम्पादन गन गराउने । 

५) मन् ालयको लािग बजेट माग गन, केिन् य तथा कायर् संचालन स्तरको लेखा संचालन र लेखा परीक्षणको वस्था 
गनर् लगाउने । 

६) िविभ  मन् ालय, िवभाग तथा कायर्लयहरुबाट मािगएको परामशर्मा राय िदने वा आवश्यकता अनुसार राय 
सिहत पेश गरी िनणर्यानुसार जानकारी िदने वस्था िमलाउने । 

७) मन् ालयलाई आवश्यक बजेट भौितक सामा ी र जनशि को िनयिमत आपूितको वस्था िमलाउने । 

८) महाशाखा बीच समन्वय कायम गन र शाखा महाशाखाबाट भइरहकेो कामहरुको समन्वय र सुपरीवेक्षण 
गन/गराउने । 

९) अिधनस्थ कायर्को गती िववरण तयार गराई आवश्यक िनदशन िदने र सिचव समक्ष राय सिहत पेश गन । 

१०) स्वदशेी तथा िबदशेी तािलम सम्बन्धी मनोनयनमा छा बृित िवतरण आदी पेश भएका िवषयहरुमा चिलत ऐन 
िनयम, पिरप  र कायम भएको नीित बमोिजम गन गराउने । 

११) बेरुजु फ ट गितिबिध सम्बन्धमा रेखदखे गरी आवश्यक िनदशन िदने । 

१२) तोिकए बमोिजमको रकमान्तर खचर्को स्वीकृती, ठे ा प ा सदर बदर तथा िललाममा िबि  र िमनाह सम्बन्धी 
कायर्हरु गन । 

१३) स्टोर िनरीक्षण गराउने र ा  ितवेदन अनुरुप आवश्यक कारवाही गराउने । 

१४) आफ्नो महाशाखा अन्तगर्तका िवषयमा मिन् पिरषद् मा पेश हुने स्तावको मस्यौदा तयार गरी पेश गन । 

१५) भौितक सामा ी, भवन, सवारी साधन आदीको संरक्षण, ममर्त संभार आदी िवषयमा रेखदखे िनयन् ण र 
समन्वय गन । 

१६) अिधनस्थ कमर्चारीको काममा मागर् दशर्क भुिमका िनवार्ह गरी कमर्चारीहरुको सुपरीवेक्षण र आवश्यकता 
अनुसार िनदशन र िनयन् ण समेत गन । 

 
२.१.१ आन्तिरक वस्थापन शाखाः 

१) कमर्चारीहरुको आन्तिरक खटन पटन र आन्तिरक वस्थापन सम्बन्धी कायर्हरु गन । 

२) मन् ालयको लािग आवश्यक पिरवहन एवं संचार संयन् को वस्थापन गन । 

३) मन् ालयको लािग आवश्क सवारी  साधन, मेिशनरी औजार तथा िजन्सी सामानहरुको खिरद, भण्डारण, आपुत , 
ममर्त, सम्भार, िजन्सी िनरीक्षण तथा िललाम िबि को वस्था गन । 

४) मन् ालयको सुरक्षा तथा सरसफाइको वन्ध गन । 

५) मन् ालय र अन्तगर्त िनकायबाट संचािलत आयोजनाहरुको अस्थायी/अस्थायी: स्थायी र िवकास तफर् को दरवन्दी 
सृजना समबन्धी कायर् गन । 

६) कमर्चारी बैठक आयोजना गन र सोको िनणर्य कायार्न्वयन गन/गराउने । 

७) कमर्चारीहरुको पुरष्कार र दण्ड समबन्धी कायर् गन/गराउने । 

८) उजुरी सम्बन्धी कायर्हरू गन । 

९) सम्पती िववरण सम्बन्धी कायर् गन । 

१०) मन् ालयको सबै कमर्चारीहरु र यस मन् ालय अन्तगर्तका रा.प. अिधकृतहरुको कायर् संपादन मूल्यांकन सम्बन्धी 
कायर् गन । 



 
२.१.२ कमर्चारी शासन शाखा: 

१) मन् ालय वा अनतगर्त कायार्लयहरुको  आवश्यक जनशि को संख्या िनधार्रण गरी नपुग भएमा पद कृया पूरा 
गरी िनणर्य बमोिजम सम्बिन्धत िनकायहरुमा सहमितको लािग लेिख पठाउने । 

२) नेपाल सरकारको िनणर्य बमोिजम स्वीकृत दरबन्दीहरु िनजामती िकतावखानामा दतार् गराउने । 
३) मन् ालय र अन्तगर्तका कायार्लयहरुमा िर  रहकेो पद पूितको लािग सम्बिन्धत िनकायमा माग गन र पद 

पूितको लािग िनयमानुसार छनौट भई आएका कमर्चारीहरुलाई िनयुि , बढुवा तथा पदस्थापन गनर् कारवाही 
चलाई स्वीकृित बमोिजम कारवाही गन । 

४) मन् ालय अन्तगर्त कमर्चारीहरुको िनयुि , सरुवा, बढुवा, तािलम, पुरस्कार, रािजनामा वा अन्य कमर्चारी 
शासन सम्बन्धी पेश भएका िबषयहरुको आिधकािरक राय सिहत पेश गरी िनणर्य बमोिजमको कायर् गन/गराउने 

। 
५) आवश्यकता अनुसार िवभागीय कारवाही सम्बन्धी कारवाही शुरु गन र िनणर्यानुसार कारवाही गन वा सम्विन्धत 

िनकायमा लेखी पठाउने । 
६) मन् ालय वा अन्तगर्तका पदािधकारीहरुलाई िनिम , कायम मुकाम, काज सम्बन्धी कारवाही गरी िनणर्यानुसार 

सम्विन्धत िनकायमा लेखी पठाउने । 
७) मन् ालयको राजप ािङ्कत तथा राजप  अनिङ्कत सम्पूणर् कमर्चारीहरुको िववरण तथा दरवन्दी अिभलेख 

अ ाविधक रा े । 
८) मन् ालयका कमर्चारी सरुवा भइ अन्य  कायार्लयमा गएमा ि गत फाईल सम्विन्धत कायर्लयमा पठाउने 

वस्था गन । 
९) मन् ालय वा अन्तगर्त कायार्लयका कमर्चारीहरुको हािजरी, गयल, िवदा रेकडर्को अिभलेख अ ाविधक राख् न 

लगाउने । 
१०) अिधनस्थ कायर्को कायर् गित ितवेदन तयार गरी पेश गन । 
११) िबदशेी छा वृि  र अध्ययन मणका लािग उम्मेदवार छनौट गनर् िनणर्याथर् पेश गन । 
१२) िबदशेमा अध्ययन वा तािलममा जाने, फकर् ने ि हरुको िववरणहरु दरुुस्त राख् ने, राख् न लगाउने । 

२.१.३ आिथक शासन शाखा: 
१) मन् ालय र अन्तगर्त िनकायको वािषक बजेट तयार गरी पेश गन । 
२) अिख्तयारी बाँडफाँड सम्बन्धमा पेश गन । 
३) स्वीकृत िबिनयोजन बमोिजम बजेट खचर्का लािग पेश गन । 
४) धरौटी राज  सम्बन्धी िववरण अ ाविधक राख् ने । 
५) केिन् य लेखा तयार गन । 
६) लेखा परीक्षण गराउने । 
७) मातहत िनकायको आिथक शासन सम्बन्धी कायर्को अनुगमन गन । 
८) बेरुजुको अिभलेख राख् ने र बेरुजु फ ट सम्बन्धी कायर् गन । 
९) शाखासंग सम्बिन्धत कायर्को गित िववरण तयार गन । 

२.१.४ कानुन तथा फैसला कायार्न्यवन शाखा: 
१) ऐन, िनयम, गठन आदशे, िबिनयमको मस्यौदा गन, मस्यौदा पिरमाजर्न गन र आवश्यक कायर्को लािग अिघ 

बढाउने । 
२) िविभ  िवषयमा मन् ालय र अन्तगर्त िबभाग, कायार्लयलाई आवश्यक कानुनी राय परामशर् िदने । 
३) मन् ालयको तफर् बाट िलिखत जवाफको मस्यौदा एवं ितउ र तयार गन । 
४) कानुनी ितरक्षाको कारवाही गन । 
५) मन् ालयको तफर् बाट गिरने बातार्, संझौता आदीमा सहभागी हुने, बातार्का बँुदा तयार गन, संझौताको मस्यौदा 

मिरमाजर्न गन । 
६) मन् ालयको तफर् बाट नेपाल राजप मा काशन गिरने सूचनाहरुको मस्यौदा तयार गरी पिरमाजर्न सिहत 

सम्पादनका लािग सम्बिन्धत मन् ालयमा पठाउने । 
७) सम्पािदत सूचनाहरु काशनका लािग मु ण िवभागमा पठाउने ।  
८) अदालबाट भएका फैसला कायार्न्वयन सम्बन्धी कायर् गन । 

  



 
२.२ योजना अनगुमन तथा मलू्यांकन महाशाखा: 

१) िवकास आयोजना, तजुर्मा, कायर्न्वयन, अनुगमन तथा मुल्यांकन सम्बन्धी कायर् गन । 
२) िवकास सम्बन्धी नीित तजुर्मा गन । 
३) िवकास आयोजनाहरुको गित सिमक्षा गन । 
४) आयोजनाहरुको िनरीक्षण गन । 
५) क्षमता अिभबृि  सम्बन्धी कायर् म संचालन गन ।  
६) बैदिेशक सहयोगबाट संचािलत आयोजना सम्बन्धमा गुणस्तर तथा बैदिेशक सहयोग महाशाखासंग समन्वय गन । 
७) गित ितवेदन तयार गरी सम्बिन्धत िनकायमा पठाउने । 
८) वातावरण संरक्षण, लैिङ्गक, सामािजक समावेशीकरण र सघं संस्था सम्बन्धी कायर्को समन्वय गन । 
९) मन् ालयको व ा र सूचना अिधकारी सम्वन्धी काम गन । 
१०) िवप  वस्थापन सम्बन्धी कायर् गन ।  

२.१.१ अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा: 
१) आयोजना कायर्न्वयनको िनरीक्षण गन । 
२) आयोजनाहरुको अनुगमन गन । 
३) िवकास आयोजनाहरुको गित सिमक्षा गनर् सहयोग गन । 
४) मन् ालयको गित ितवेदन तयार गरी सम्बिन्धत िनकायमा पठाउने । 
५) मन् ालयको गित िववरण काशन गन । 
६) सहायक सूचना अिधकारी तथा सहायक व ा सम्वन्धी कायर् गन । 

२.१.२ योजना शाखा: 
१) िवकास सम्बन्धी नीित िनधार्रणमा सयहोग गन । 
२) िवकास आयोजना तजुर्मा गनर् सघाउने । 
३) योजना स्वीकृताथर् पेश गन । 
४) क्षमता अिभबृि  सम्बन्धी कायर् म संचालन गनर् सहयोग गन ।  
५) योजनाको दरुुस्त अिभलेख रा े ।  

२.१.३ वातावरण तथा सामािजक शाखा: 
१) वातावरण संरक्षण सम्बन्धी नीित योजना तजुर्मा गन । 
२) सामािजक लैिङ्गक समावेशीकरण सम्बन्धी कायर्मा सहयोग गन । 
३) वातावरण सम्बन्धी संघ संस्थाहरुसंग सम्पकर्  र समन्वय गन । 
४) वातावरणीय भाव मूल्यांकन सम्बन्धी कायर् गन । 
५) ारंिभक वातावरणीय परीक्षण सम्बन्धी कायर् गन । 
६) िवपद वस्थापन सम्बन्धी कायर् गन । 

२.३ िनमार्ण तथा यातायत महाशाखा: 
१) स्थल, जल, रेलवे, र ुमागर् तथा यातायात वस्था सम्बन्धी आयोजनाहरु सम्बिन्धत िनकाय तथा महाशाखाहरु 

संग समन्वय गरी आयोजनाको िनमार्णमा आवश्यक समन्वयन गन/गराउने । 
२) मन् ालय अन्तगर्त चालु रहकेा िविभ  आयोजनाहरुको ािबिधक पक्ष र लगानीको भावकािरता सम्बन्धमा 

तथा आयोजनाको समि गत गुणस्तर बारे Feedback   िलई आवश्यक सुधारका लािग ठोस कदमहरु चाल्न राय 
परामशर् पेश गन /गराउने । 

३) नेपाल ईिन्जिनयिरङ कन्सल्टेिन्स सिभसेज, नेशनल कन्स् क्शन कम्पनी तथा नेपाल मल्टीमोडल ान्जीट र ेड 
िवकास सिमित सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गन गराउने । 

४) आवश्यकता अनुसार ऐन िनयम तथा नीित तजुर्मा तथा हरेफेर गनर्को लािग राय िति या पेश गन । 
५) नेपाल इिन्जिनयिरङ काउिन्सल तथा नेपाल इिन्जिनयसर् एशोिशयसन सम्बन्धी सम्पकर्  समन्वय गन । 

 
  



 
२.३.१ यातायात वस्था शाखा: 

१) यातायात सेवा तथा पिरवहन वस्थापन तथा संचालन सम्बन्धमा नीित तथा योजना सम्बन्धी कायर्हरु गन । 
२) यातायत वस्था सम्बन्धी िनकाय र संस्थाहरुसंगको सम्पकर्  र समन्वय गन । 
३) यातायात सेवा वस्थापन सम्बन्धमा अनुगमन र िनरीक्षण गन । 
४) स्थलमागर्मा चल्ने सवारी साधनको अिभलेख वस्थापन गन । 
५) वातावरण मै ी सवारी साधन सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गन । 
६) सवारी दषुण र ािविधक पक्षमा सुधार सम्बन्धी कायर् गन ।  
७) िछमेकी रा हरुसंग यातायात सेवा सम्बन्धमा समन्वयन गन। 

२.३.२ सतह यातायात शाखा: 
१) स्थलमागर्, जलमागर्, रेल तथा र ुमागर् िनमार्ण सम्बन्धी नीित िनधार्रण, अनुगमन, अध्ययन, अनुसन्धानमा 

समन्वय गन।  
२) नेपाल ईिन्जिनयिरङ पिरषद ्सम्बन्धी कायर् गन । 
३) मल्टीमोडल ान्जीट सम्बिन्धत िवषयमा मािथल्लो िनकायसंग सहयोग िलइ कायर् सम्पादन गन ।  

२.४ गुणस्तर तथा बैदिेशक सहयोग महाशाखा: 
१) बैदिेशक ऋण, अनुदान सहयोग बाट संचालन हुने आयोजनाहरुको योजना तजुर्मा, सम्भा ता अध्ययन,  तािलम 

तथा कायर्न्वयनका िविभ  पक्षमा सम्बिन्धत िनकाय तथा महाशाखाहरुबाट राय परामशर् ा  गन, िबदशेी 
ितिनिधहरु संग सम्पकर्  तथा समन्वय गन र सिचवज्यूमा राय पेश गन र िनदशानुसार MOU सम्वन्धी कायर् गन 

तथा अन्य महाशाखा तथा बैदेिशक संस्थाहरु  संग समन्वय र लेखापिढ गन । 
२) िविभ  चालु आयोजनाहरु तथा पुरा भइसकेका आयोजनाहरु समेतको ते ो पक्षीय परीक्षण (Third Party 

Audit)  िनयिमत रुपमा गन गराउने र ािबिधक पक्ष र लगानीको भावकािरता पक्ष लगायत समि गत 
गुणस्तर बारे Feedback एवं सुधारका कारवािहहरुमा ठोस कदमहरु चाल्न राय परामशर् पेश गन तथा 
िनदशानुसार कारवाही गन ।  

३) सावर्जिनक िनमार्ण िनदिशका (Public Works Directive)  तयार गन र िनयिमत रुपमा काशन तथा िवतरण 
गन/गराउने । 

४) िनमार्ण वसाय िबकास पिरषद ् र कायार्न्वयन सिमित सम्वन्धी काम गन र िनमार्ण ब्यवसायी िवकास ऐन 
बमोिजमका कामहरु गन/गराउने । 

५) मन् ालय अन्तगर्तका सावर्जिनक पूवार्धार संरचनाहरुको िनमार्ण संचालन तथा हस्तान्तरण ि यामा िनिज 
क्षे लाई संल  गराउने सम्बन्धी सिचवालयहरुको स्थापना तथा सुदढृीकरण गन, योजना पिहचान तथा अध्ययन 
गन/गराउने र नेपाल सरकारको स्वीकृत नीित बमोिजमका काम कारवाही गनर् मन् ालयको Focal Point को 
रुपमा काम गन। सावर्जिनक िनमार्ण कायर्को गुणस्तर तथा पुवार्धार संरचना सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान 
गन/गराउने तथा मापदण्ड िनधार्रण सम्बन्धी कायर् गन/गराउने । 

६) सावर्जिनक िनजी साझेदारी तथा िनजी लगानी सम्बन्धी कायर्हरु गन/गराउने । 

७) उपरो  बाहके बैदेिशक सहयोग तथा ऋण संग सम्बिन्धत सबै पक्षमा यस मन् ालयको नीित िनदशन अनुसार 
अथर् मन् ालय संग सम्बिन्धत कायर्मा सम्पकर्  महाशाखाको हिैसयतले कायर् गन/गराउने ।  

२.४.१ गुणस्तर, सावर्जिनक िनजी साझेदारी तथा बैदिेशक सहयोग शाखा: 
१) मन् ालय अन्तगर्त बैदेिशक सहयोगमा संचालन हुने आयोजना सम्वन्धी नीित िनधार्रण सम्बन्धी कायर् गन । 
२) बैदिेशक सहयोगमा संचालन हुने आयोजनाहरुको पिहचान सम्बन्धी कायर् गन । 
३) सावर्जिनक नीजी लगानी सम्बन्धी नीित योजना सम्बन्धी कायर् गन । 
४) िनमार्ण कायर्को गुणस्तर तथा मापदण्ड िनधार्रण र अनुसन्धान गन/ गराउने ।  

  



 
२.४.२ िनमार्ण वसाय व र्न शाखा: 

१) िनमार्ण वसाय इजाजत प  दतार् सम्बन्धमा सम्बिन्धत िनकायमा पेश गन । 
२) इजाजत प  निवकरण सम्बन्धी कायर् गन । 
३) इजाजत प को अ ाविधक लगत राख् ने । 
४) िनमार्ण सायी कोष सम्बन्धी कायर् गन । 
५) िनमार्ण वसाय व र्न तथा वस्थापन सिमित सम्वन्धी कायर् गन । 
६) िनमार्ण वसाय सम्बन्धी संघ संस्था संग सम्पकर्  एवं समन्वय गन ।  

  



 
३ मन् ालय अन्तगर्तका िनकायहरुको सिंक्ष  पिरचय 

 
३.१) सडक िवभाग 

    िव.सं. २००७ सालभन्दा अगाडी बाटोकाज गो ाराबाट सडकको एउटै मा  लेन भएका 
ढुङ्गा छापेका िभमफेदी अमलेखग  सडक, वुटवल भैरहवा सडक, राजधानी र तराईका केही शहरहरुमा इ ा र 
ढंुगाले छापेका सडक िनमार्ण तथा ममर्त कायर् गिरन्थ्यो । िव.सं. २०१४ सालमा सावर्जिनक िनमार्ण (Public 
Works Directives, PWD) स्थापन भयो । भारत सरकारको सहयोगमा काठमाड -भसे (िभमफेदी-अमलेखग  
सडकमा पन) सडक िनमार्ण गरी मोटरबाटो भारतसँग जोिडयो । हटे डा-नारायणगढ सडक खण्ड िव.सं. २०१५ 
सालमा िनमार्ण गरी पूवर्-पि म राजमागर्को मध्य भागमा यातायात संचालन भयो । 
 उ र-दिक्षण ापािरक मुल बाटोलाई यातायात संचालन गन उ ेश्यले िव.सं. २०१४ सालमा Road 
Transport Organization  (RTO)  स्थापन गिरयो । RTO योजना PWD अन्तगर्त नभई छुटै योजनाको रुपमा 
स्थापना भयो । उ  योजना सफल नभएपिछ िव.सं. २०१८ सालमा यो योजना बन्द गिरयो । 
 िव.सं. २०१८ सालमा सडक िवभाग स्थापना भएपिछ पूवर्-पि म राजमागर् िनमार्ण गन कायर् तजुर्मा 
भई िनमार्ण कायर् शुरु भयो । िव.सं. २०२४ सालमा पिहलो दीधर्कालीन सडक योजना तजुर्मा र िव.सं. २०२७ 
सालबाट राजमागर् तथा सहायक राजमागर्को अवधारणा अनुरुप सडक िनमार्ण कायर् अिघ बढाइयो । साथै 
सहायक राजमागर्हरुको िनमार्ण कायर् ित  रुपमा िव.सं. २०३८ सालबाट अिघ बढाइयो । 
 िव.सं. २०५१ सालमा मुलुकभर सामिरक महत्वका सडकहरु (Strategic Road Network, SRN) लाई 
१५ वटा राजमागर् र ५१ वटा सहायक राजमागर्हरुमा िवभाजन गरी सडक िवभागबाट िनमार्ण/ममर्त संभार कायर् 
अगाडी बढाईयो । सोही समय दिेख िविभ  दातृसंस्थाहरु – एिशयाली िवकास बक, िव  बक र JICA को 
सहयोगमा सामिरक महत्वका सडकहरुलाई िनमार्ण/ममर्त संभार गन कायर् अिघ बढाईयो ।  
 िव.सं. २०५३ साल दिेख सामिरक महत्वका सडक (SRN)  मा परेका सडकहरुलाई िनमार्ण/ममर्त 
संभारको भावकारी रुपमा िनरन्तरता िदन ाथिमक लगानी योजना (Priority  Investment Plan, PIP) तथा 
२० वष सडक योजनाको तजुर्मा गरी कायर् आरम्भ गिरयो । िव.सं. २०५८ साल दिेख सामिरक महत्वका 
सडकहरुलाई अझ भावकारी एवं विस्थत गनर् भौगोिलक सूचना णालीमा आव  गिरयो । 
 भरपद  एवं वातावरण मै ी राि य सडक सं ालको िनमार्ण तथा स्तरो ती ारा यातायात सुिवधाको 
िवकास गरी क्षे ीय तथा सामािजक असन्तुलनमा कमी ल्याउन एवं उ  तथा िदगो आिथक वृि ारा गिरबी 
घटाउन/न्यूिनकरण गनर् सहयोग पुर् याउने तथा सडक सम्पितको संरक्षण गरी िदगो, भरपद  र सुरिक्षत सडक 
यातायात सेवा स ालन गन उ ेश्य िलई सडक िवभागले िनरन्तर रुपमा कायर् गद आएको छ । सडक िवभाग 
अन्तगर्तका कायार्लयहरुको िववरण अनुसूची-१ मा िदइएको छ । हाल सडक िवभाग अन्तगर्त २१ वटा राजमागर् 
तथा २०८ वटा सहायक राजमागर्हरु िनमार्ण /ममर्त संभार भइरहकेा छन् । 
   

३.२)  रेल िवभाग 

 नेपाल सरकारको २०६८।०३।०१ को मिन् पिरषद्को िनणयर्बाट,  तत्कािलन भौितक योजना तथा 
िनमार्ण मन् ालय अन्तरगत नेपाल राज्यमा रेल तथा मे ो यातायातको पिहचान, िवकास, िनमार्ण, िवस्तार, एवं 
स ालनको लािग रेल िवभाग को स्थापना भएको हो । हाल रेल िवभागबाट  रेल्वे तथा  मे ो िवकास आयोजना, 
भारतीय सहयोगको रेल पिरयोजना, मेची महाकाली िव ुितय रेलमागर्, काठमा डौ मे ो आयोजनाहरु अध्ययन 
एवम् स ालनमा छन् । 

 

३.३)  यातायात वस्था िवभाग 

यातायात वस्थापनको कायर् गनर्का लािग िव.सं. २०४१ मा यातायात वस्था िवभागको स्थापना 
भएको हो । सवारी तथा यातायात वस्था ऐन, २०४९, सवारी तथा यातायात वस्था िनयमावली, २०५४ 
को नीितगत वस्था वमोिजम मािनसको आवागमन र वस्तुहरुको ओसारपोसारको लािग सुरिक्षत, भरपद  र 



 
सुलभ यातायात सेवा उपलब्ध गराउनु िवभाग र मातहत कायार्लयहरुको मुख्य उ ेश्य रहकेो छ । यातायात 

वस्था िवभाग अन्तगर्तका कायार्लयहरुको िववरण अनुसूची-२ मा िदइएको छ ।  
 

३.४)   सडक वोडर् 

  सडक वोडर् ऐन, २०५८ अन्तगर्त सडक वोडर् नेपालको गठन २०५९/०९/१५ मा भएको हो । सडकको 
ममर्त संभार गराउने, सडकको ममर्त संभार गदार् ला े खचर्मा न्यूिनकरण गन तथा सडकको ममर्त संभार 
कायर्लाई पारदश  एवं भावकारी बनाउने उ ेश्यले यस वोडर्को स्थापना भएको हो । सडक वोडर् नेपालको 
कायर्क्षे  िभ  सबै राि य राजमागर् तथा सहायक राजमागर्हरु, कालोप े भएका सबै सहरी तथा ामीण 
सडकहरु, न्यूनतम सवारी चाप र स्तर भएका सबै खण्डािस्मथ ामीण सडकहरु र न्यूनतम सवारी चाप र स्तर 
भएका सबै क ी ामीण सडकहरु पदर्छन् । सडक वोडर् नेपालले ाथिमकता िदएका ३ कारका सडक 
ममर्तहरुमा अ) िनयिमत, पटके आविधक ममर्त आ) आकिस्मक ममर्त र इ) पुनः स्थापना, पुनिनमार्ण, स्तर वृि  
पदर्छन् । सडक ममर्तको लािग छु ाइएको रकम सामिरक महत्वको सडक संजालको लािग सडक िवभाग र 
स्थानीय सडक सजालको हकमा स्थानीय पूवार्धार तथा कृिष सडक िवभाग (डोिलडार) को संयोजकत्वमा 
नगरपािलका र िजल्ला िवकास सिमितबाट कायर् म तयार पारी सम्प  हुने गदर्छ ।नेपाल सरकारबाट यस 
वोडर्लाई ा  हुने रकम मशः वृि  हुद ैगएको छ । 

३.५)  नेशनल कन्स् क्शन कम्पनी नेपाल (एन.सी.सी.एन.) 

सावर्जिनक िनमार्ण कायर् स ालन गन दक्ष िनमार्ण वसायीहरु शुन्य ायः रहकेो तत्कालीन अवस्थामा िव.सं. 
२०१८ साल भा  ५ गते ाइभेट कम्पनीको रुपमा "द नेशनल कन्स् क्शन कम्पनी नेपाल ा.िल." को स्थापना 
भएको िथयो । यसमा नेपाल सरकारको ५१% र इजरायलको ख्यात कम्पनी सोलेल वानेहा (Solel Boneha 
Co.) को ४९% गरी कूल रु. ३० लाखको संयु  शेयर लगानीमा यस कम्पनीको स्थापना भएको हो । हाल 
कम्पनीको अिधकृत पुँजी रु.१० करोड तथा जारी एवं चु ा पुँजी रु. ६ करोड कायम भएको छ । िव.सं.२०२५ 
सालमा सरकारले यस कम्पनीको पूणर् स्वामीत्व ा  गरी "नेशनल कन्स् क्शन कम्पनी नेपाल िल (N.C.C.N)" 
नामाकरण गरी कम्पनी ऐन अन्तगर्त संचािलत हुदँ ैआईरहकेो छ । 
हाल सावर्जिनक खिरद ऐनमा मातहतका कम्पनीलाई िसधै काम िदन स े  ावधान नरहकेो र एन.सी.सी.एन. 

ितस्पध  ब  नसकेको पिर ेक्षमा नेपाल सरकारले यस कम्पनीलाई िवगठन गन सोच बनाएकोले कमर्चारीको 
दाियत्व फरफारक गरी कम्पनी बन्द गन तफर्  कारवाही अिघ बढेको छ । 
 

३.६)  नेपाल इिन्जिनयिरङ्ग कन्सल्टेन्सी सेवा केन्  (नेिपकन) 

िमित २०४३/०९/१० को तत्कालीन नेपाल सरकार, मिन् पिरषद्को िनणर्यानुसार कम्पनी ऐन अन्तगर्त रही 
सरकारको स्वािमत्वमा नेपाल इिन्जिनयिरङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्  िल. (नेिपकन) को िव.सं. २०४४/०२/१३ मा 
स्थापना भई कायर् संचालन हुदँै आएको छ । नेिपकनमा हाल रहकेा शेयरहोल्डरहरु यस कार छन् । 
 
१) जल ोत मन् ालय   :  २३.८१% 
२) भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन् ालय :  ३५.७२% 
३) नेपाल िव ुत िधकरण   :  ३५.७२% 
४) इिन्जिनयिरङ अध्ययन संस्थान  :    ४.७६% 
 
यस केन् लाई बन्द गन नेपाल सरकारको िनणर्य अनुरुप कमर्चारीको दाियत्व फरफारक भइसकेको र केन्  शून्य 
दाियत्वको अवस्थामा िनस्कृय छ । 

  



 
 

४ भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन् ालय र मातहत िनकायहरुको 
स्वीकृत दरवन्दी िववरण 

४.१ भौितक पवूार्धार तथा यातायात मन् ालय 

िस.नं पद ेणी सेवा समुह उपसमूह खुद कायम हुने 
दरवन्दी

१ सिचव िविश  १
२ सहसिचव रा .प.प थम शासन सा ..   १
३ सहसिचव रा .प.प थम इिन्जिनयिरङ िसिभल हाइव े ३
४ उपसिचव रा .प. ि तीय शासन सा ..   ५

५ उपसिचव लेखा रा .प. ि तीय  शासन लेखा   १

६ उपसिचव (काननू) रा .प. ि तीय  न्याय काननू   १

७ िसिनयर िडिभजन 
इिन्जिनयर 

रा .प. ि तीय  इिन्जिनयिरङ िसिभल हाइव े ४

८ िसिनयर िडिभजन 
इिन्जिनयर )मेकािनकल(  

रा .प. ि तीय  इिन्जिनयिरङ मेकािनकल जनरल 
मेकािनकल 

१

९ शाखा अिधकृत रा .प. तृतीय शासन सा .. ११
१० लेखा अिधकृत रा .प. तृतीय शासन लेखा २
११ कप्यूटर इिन्जिनयर रा .प. तृतीय िविवध १
१२ कम्प्यूटर अिधकृत रा .प. तृतीय  िविवध २
१३ इिन्जिनयर रा .प. ततृीय इिन्जिनयिरङ िसिभल हाइव े ४
१४ मेकािनकल इिन्जिनयर  रा .प. ततृीय इिन्जिनयिरङ मेकािनकल जनरल १
१५ जेटवाजर् अिफसर रा .प. तृतीय िविवध १
१६ समाजशा ी रा .प. तृतीय  िविवध १
१७ नायक सुब्बा रा.प.अन.ं शासन सा .. १०
१८ लेखापाल रा.प.अन.ं   शासन लेखा ४
१९ कम्प्यूटर अ ेटर रा.प.अन.ं   िविवध ३
२० कम्प्यूटर टि िसयन रा.प.अन.ं   िविवध     १
२१ जेटवाजर् िनरीक्षक रा.प.अन.ं िविवध ०
२२ िसिनयर फोटोकपी अ ेटर रा.प.अन.ं   िविवध १
२३ िसिनयर स्वीचबोडर् रा.प.अन.ं   िविवध १
२४ खिरदार रा.प. अनं.ि शासन सा .. ४
२५ सह लेखापाल रा.प. अनं.ि शासन लेखा ०
२६ फोटोकिप अ ेटर रा.प. अनं.ि िविवध ०
२७ िलथो सहायक रा.प. अनं.ि िविवध १
२८ टाइिप  नास ु रा.प.अन.ं शासन सा ..   २
२९ टाइिप  खिरदार रा.प. अनं.ि शासन   २

३० हलकुा सवारी चालक ेणी िविहन शासन     ८

३१ कायार्लय सहयोगी ेणी िविहन शासन     २९

जम्मा १०६

४.२ सडक िवभाग  अन्तगर्त स्वीकृत दरबन्दी जम्मा २६३० जना रहकेो छ । 
४.३ रेल िवभाग अन्तगर्त स्वीकृत दरबन्दी जम्मा २९ जना रहकेो छ । 
४.४ यातायात वस्था िवभाग अन्तगर्त स्वीकृत दरबन्दी जम्मा ४६८  जना रहकेो छ । 
** पिछल्लो अधयाविधक िमित २०७०/६/१५ 



 
५ मन् ालय र अन्तगर्तका िनकायहरुको आ.व. २०६९/०७० को वािषक 

गित 
 

५.१   सडक िवभाग 

क) सडक िवभाग अन्तगर्त सचंालन हुन ेमखु्य मखु्य आयोजना/कायर् महरुः 
 

िस.नं. बजेट उपिशषर्क 
(नयाँ) 

आयोजना / कायर् म मुख ि याकलाप आयोजनाको भौितक गित (२०७० 
अषाढ मसान्त सम्मको) 

१ ३३७१०२-३/४ िव े र साद 
कोईराला मागर् (बनेपा–
िसन्धुली ब दबास) 

– ९ िक.िम. सडक िनमार्ण, 
एवं २ िकिम सडक कालोप े ।
   

चालु आ.व.मा हालसम्म ९ िक. िम. 
सडक िनमार्ण एवं २  िक.िम. सडक  
कालोप े कायर् सम्प  तथा १२३ 
िक.मी. सडकको ममर्त संभार । 

२ ३३७२२४-३/४ हुलाकी राजमागर् 
(पुलहरु समेत 

– भारतीय सहयोगमा  ६४ 
िक.मी. सडक कालोप े गन 
कायर् तथा ६२ वटा पुलहरुको 
िनमार्ण कायर् चालु रहने । 
दो ो चरणका ५२ वटा 
पुलहरुको िडजाईन ईङ्ग 
तयार गिरने । 

हुलाकी सडकको पि म तथा मध्य 
पि मका सडकमा सब–बेस,बेस कायर् 
जारी र िनमार्णधीन ६२ वटा पुल मध्ये 
१९ वटा पुल सम्प  । 

३ ३३७१२३-४ क्षेि यस्तरका सडकहरु – ४९८ िक.मी सडकको 
संभा ता अध्ययन एवं १६२ 
िक. मी. िवस्तृत सवक्षण 
गिरने । 
–  ५४.६८ िक.मी. सडक 
कालोप े  
– १४७ िक.मी. सडक ाभेल  
– २०४ िक.मी. सडक माटे 

– ४९८ िक.मी सडकको संभा ता 
अध्ययन एवं १६२ िक. मी. िवस्तृत 
सवक्षण गिरएको। 
–  २१.८ िक.मी. सडक कालोप े  
– १३८ िक.मी. सडक ाभेल गिरएको 
– १५५ िक.मी. माटे सडक िनमार्ण 
गिरएको । 

   ४ 
  
  
  
  
  
  
  
  

३३७१३३-४ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

सडक सुधार आयोजना     
रा ी लोकमागर्
(तुल्सीपुर⁺ सल्यान 
खण्ड) ६१.७४ िक.मी.   

 ६१.७४ िक.िम. कालोप े
गिरने । 

६१.७४ िक.मी. सडक कालोप े
सम्प  । 

रा ी लोकमागर् 
(अिमिलया⁺ तुल्सीपुर 
खण्ड) २९.०५ िक.मी. 

ुटी सच्याउने अविध (DLP) 
मा रहकेो । 

DLP मा रहकेो ।  

सुखत⁺रानीम ा⁺ 
दलैेखको (सुखत⁺ 
िसयाकोट खण्ड) 
४३.८५ िक.मी. 

०.७७ िक.िम. खण्डािस्मथ
०.५  िक.िम. कालोप े गिरने । 

ममर्त संभार कायर् गिरएको । 



 
  
  
  
  
  

  
  

सांफेबगर⁺मातर्डी
(सांफेबगर⁺ वाजर्गाड 
खण्ड) 

 ममर्त संभार कायर् गिरने ।   ममर्त संभार कायर् र पुरानो भु ानी
सम्प  । 

सांफेबगर⁺मातर्डी  ममर्त संभार कायर् गिरने ।   ममर्त संभार कायर् र पुरानो भु ानी 
सम्प  । 

सांफेबगर⁺मंगलसेन  ममर्त संभार कायर् गिरने ।   ममर्त संभार कायर् र पुरानो भु ानी 
गिरएको । 

ओखलढुङगा िहलेपानी⁺
िद े ल ( िहलेपानी⁺
हलेसी खण्ड) 

०.२ िक.िम. कालोप े गिरने ।  ०.२ िक.िम. कालोप े गिरएको । 

चन् िनगाहपुर – गौर २ िक.िम. कालोप े गिरने ।  २ िक.िम. कालोप े गरी सम्पूणर् सडक 
िनमार्ण पुरा भएको । 

राजिवराज⁺सखडा, 
राजिवराज⁺रुपनी, 
राजिवराज⁺भारदह 

     

िरडीगुल्मी–बल्कोट–
सुिलचौर–मुिसचौर–
सुखत सडक 
टोखा⁺गुज भज्याङ्ग⁺ 
छहरे   

६ िक.िम. कालोप े गिरने ।  ६ िक.मी. सडक कालोप े गिरएको । 

साखुं⁺मेलम्ची  ६ िक.मी. सडक कालोप े   ६ िक.मी. सडक कालोप े गिरएको । 

मालढुङ्गा⁺वेणी  ३.५ िक.िम. कालोप े गिरने ।  ३.५िक.मी.सडक कालोप े गिरएको । 

५ ३३७१३८-३/४  पुष्पलाल (मध्य⁺पहाडी) 
लोकमागर् 

३० िक.मी. याक खोल्ने, २८
िक.मी. ाभेल गन तथा ०.५ 
िक.मी. कालोप  ेकायर् गिरने । 

३५ िक.िम. याक िनमार्ण, २८
िक.िम. सडकमा ावेल तथा ०.५ 
िक.िम कालोप  ेकायर् सम्प  । 

६ 
  
  
  
  
  

३३७१४२⁺३/४ 
  
  
  
  
 

सडक क्षे  िवकास आयोजना 
सुखत⁺जुम्ला सडक
योजना 

८ िक.िम. सडक कालोप े
कायर्,िनयिमत ममर्त संभार, 
वायो ईिन्जिनयरीङ कायर्, 
पिहरो हटाउने ।                     

१)िनयिमत ममर्त संभार, वायो
ईिन्जिनयरीङ कायर्, पिहरो हटाउने । 
२) स्तरो ित तफर् का ८ वटा ठे ाको 
ठे ा सम्झौता सम्प  भई सकेको।        
३) ३० िक.िम सडकको सभ तथा 
िडजाइनको कायर् सम्प  । 

बैतडी⁺दाचुर्ला सडक
योजना 

५१.५३ िक.िम कालोप े कायर्
गिरने । 

५१.५३ िक.िम कालोप े कायर् सम्प
। 

खोड्पे⁺वझाङ्ग सडक
योजना 

 ४६.२८ िक.िम. सडक
कालोप े कायर्, तथा 
अन्य स् क्चर कायर् गिरने । 

४४.७८ िक.मी. सडककालोप े कायर्
सम्प  । 

िछन्चु⁺जाजरकोट सडक 
योजना 

३० िक.मी. कालोप े ,  १२ 
िक.मी. ाभेल  कायर् गिरने । 

५० िक.मी. कालोप े गिरएको । 

िशतलपाटी⁺मुिसकोट
सडक योजना 

२० िक.िम कालोप े कायर्
गिरने । 

 १९ िक.िम. सडकमा ावेल तथा ५
िक.िम कालोप  ेकायर् सम्प  । 



 
७ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

३३७१४५ –३/४ 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

उ र⁺दिक्षण लोकमागर् (कणार्ली, कािलगण्डकी, कोशी लगायत) 
  
कणार्ली कोिरडोरः 
(खुलालु⁺लैफु⁺िसिमकोट 
खण्ड), कािलकोट, 
बाजुरा, हुम्ला 

– खुलालु िसिमकोट सडकमा ३ 
िक.िम. 
याक खोिलने । 

⁺ िहल्सा िसिमकोट सडकमा 
२० िक.िम. 
याक खोिलने । िलिम लाप्चा 

कैलाश मानसरोवर, न्याक्चे 
ला ा र मिरम ित े धो 
सडकको िनमार्ण शुरु गिरने । 

६ िक.मी. याक सम्प  

कालीगण्डकी कोिरडोर
  

५ िक.िम. याक खोिलने । 
 

५ िक.मी. याक सम्प

कोशी कोिरडोरः 
 वसन्तपुर दिेख 
िकमाथाङ्का 

१० िक.िम. याक खोिलने एवं
१० िक. िम. ावेल गिरने । 

६ िक.मी. याक सम्प एवं ९.९६
िक. मी. ावेल सम्प  । 

तामाकोशी⁺लामाबगर⁺
चीन िसमाना 

१ िक.िम. याक खोिलने ।  ०.९ िक. मी. याक खोिलएको । 

ताप्लेजुङ्ग⁺ 
ओलाङ्गचुङ्गगोला 
सडक 

९.३ िक.मी. याक खोल्न,े 
१.२ िक.मी. ाभेल  कायर् 
गिरने । 

१.९ िक.मी. याक खोल्ने,  १.२
िक.मी. ाभेल  कायर् गिरने । 

कणार्ली लोकमागर् मुगु⁺
न्याक्चा⁺ला ा (ितब्बत 
सीमा) 

६ िक.िम. याक खोिलने ।  ५.५ िक.िम. याक खोिलएको । 

कणार्ली लोकमागर्
मिरम⁺ितन्जे धो सडक 

८ िक.िम. याक खोिलने ।  २.५ िक.िम. याक खोिलएको । 

िहल्सा िसिमकोट सडक  १० िक.िम. याक खोिलने ।  ३ िक.िम. याक खोिलएको । 

िलिम लाप्चा सडक  ५ िक.िम. याक खोिलने ।  १.७ िक.िम. याक खोिलएको । 

८  ३३७१४९ – 
३/४ 

काठमाड  उपत्यका 
सडक िवस्तार आयोजना 

२४.२८ िक.मी. कालोप  े
सुि ढीकरण गिरने । 

१९ िक.मी. कालोप े सम्प  तथा 
मािवलाईजेशन िवतरण । 

९  ३३७३०२ – ४ पयर्टन सडकहरु  जम्मा ७२ वटा सडकको गित 
िन ानुसार छ । – १३५ िक.मी 
सडकको संभा ता अध्ययन 
एवं २७ िक. मी. िवस्तृत 
सवक्षण कायर् सम्प  । 
⁺  ११ िक.मी. सडक कालोप े  
⁺ १८ िक.मी. सडक ाभेल  
⁺ ४४ िक.मी. सडक माटे सडक  
सम्प । 

जम्मा ७२वटा सडकको गित 
िन ानुसार छ ।१३५ िक.मी सडकको 
संभा ता अध्ययन एवं २७ िक. मी. 
िवस्तृत सवक्षण कायर् सम्प  । 
⁺  ११ िक.मी. सडक कालोप े  
⁺ १८ िक.मी. सडक ाभेल  
⁺ ४४ िक.मी. सडक माटे सडक           
सम्प । 

१० 
  
  
  
  
  

३३७३०४ – 
३/४ 

उपके्षि य यातायात 
अिभवृि  आयोजना 

ठे ा वस्था भै िनमार्ण कायर् 
शुरु हुने । 

  

  
  
  
  
  

(क) चैनपुर⁺खांदवारी
सडक (िक. िम. ४४), 

४ िक.मी. कालोप े गिरने ।  ८ िक.मी. कालोप े सम्प । 

(ख) हकर् पुर⁺
ओखलढुङ्गा सडक 
(४२िक. िम.), 

२० िक.मी. सडक ाभेल  
गिरने । 

६ िक.मी. सडक ाभेल सम्प । 



 
   (ग)ओखलढुङ्गा⁺सल्लेरी

सडक ( ४७िक. िम.), 
ममर्त संभार , टेवा पखार्ल
,अन्य कायर् गिरने । 

ममर्त संभार , टेवा पखार्ल ,अन्य कायर्
सम्प  । 

(घ) बेलवारी⁺चौरहवा 
सडकको वांकी खण्ड 
(४७ िक. िम.) 

३३ िक.िम कालोप े कायर् 
गिरने । 

४२ िक.िम. सडक कालोप े कायर् 
सम्प  । 

(ङ) भैरहवा वाईपास
(३.४ िक. िम.) 

१.३ िक.मी. कालोप े , ३
िक.मी. ाभेल  कायर् गिरने । 

१.३ िक.मी. कालोप े , ३ िक.मी. 
ाभेल  कायर् सम्प  । 

च) नेपालगंज कोहलपुर
(२२.२ िक. िम.) 

ठे ा वस्था भै िनमार्ण कायर्
शुरु हुने । 

ठे ा वस्था भै िनमार्ण कायर् शुरु
भएको । 

११ ३३७१५२ – ३/४ 
  
  
  
  
  
  

रोड कनेिक्टिभटी सेक्टर १ ोजेक्ट 

तामाकोशी मन्थली 
खुक ट सडक 

– स् क्चर/नाली िनमार्ण र 
जग्गा अिध हण कायर् गिरने । 

िनमार्ण कायर् चालु, सब स क्चर 
िनमार्ण सम्प  । 

सुनकोशी पुल  पुलको िनमार्ण कायर् चालु  हाल सम्म ६७ ितशत कायर् भएको । 
गल्छी ि शुली 
स्या ु वेशी सडक 

०.५ िक.िम. सडक कालोप े 
गिरने, स् क्चरø  नािल 
िनमार्ण र जग्गा अिध हण 
कायर् गिरने । 

हाल सम्म ४१ ितशत कायर् भएको । 

भैरहवा तौिलहवा सडक  ममर्त संभार कायर् गिरने ।  िनयिमत ममर्त सम्भार कायर् चालु
रहकेो । 

िफिदम ताप्लेजुङ्ग 
सडक 

५ िक.िम. सडक कालोप े, 
स् क्चर र नाली िनमार्ण 
गिरने । 

िनमार्ण कायर् सम्प  भएको । 

ढल्केवर जनकपुर सडक  ममर्त संभार कायर् गिरने ।  िनयिमत ममर्त सम्भार कायर् चालु
रहकेो 

१२ ३३७१५७ – ४ स्थािनय सडक पुल 
िनमार्ण कायर् म 

२७३ वटा  पुलहरुको िनमार्ण 
कायर् चालु रहकेो । 

जम्मा ३५ वटा पुल िनमार्ण कायर् 
सम्प  । 

१३ ३३७३२० – ४ रणनैितक सडक पुल
िनमार्ण कायर् म 

 १०२ वटा  पुलहरुको िनमार्ण
कायर् चालु रहकेो । 

जम्मा २० वटा पुल िनमार्ण कायर्
सम्प  । 

१४ ३३७१६५ – ३÷४ सडक बोडर्  ५५१ िक.िम. सामिरक
महत्वका सडकहरुको 
आबिधक ममर्त गिरने । 
७७५७ िक.िम. िनयिमत, 
पटके र आकिस्मक ममर्त 
गिरने । 

४२९ िक. मी सडकको आविधक ममर्त
सम्प  । िनयिमत ममर्त सम्भार कायर् 
चालु रहकेो 
७४५४ िक.िम. सडकको िनयिमत, 
पटके र आकिस्मक ममर्त गिरएको । 

 
  



 
ख) नेपाली सनेा माफर् त सचंालन भएका मखु्य मखु्य आयोजना/कायर् महरुः  
 
१) दवेस्थल-कानैडांडा-चौरजहारी-डोल्पा (३३७१२७/४) - ४१ िक.मी. 
यस सडक खण्डमा सावर्जिनक यातायात सूचारु रहकेो र सडक िवभागलाई २०७०/३/१४ मा हस्तान्तरण 
भईसकेको ।  
 
२) नाग्मा-गमगढी (३३७१३९/४) - ९१ िक.मी. 
यस आ.व.मा नाग्मा देिख गमगढीसम्म याक खोिलएको र सडक िवभागलाई २०७०/२/२८ मा हस्तान्तरण 
गिरएको ।  
 
३) जाजरकोट-दनुै (डोल्पा) ३३७१४०/४ - ११६ िक.मी. 
यस आ.व.मा जाजरकोट िजल्लाको मनमाई र तल्ल,ु डोल्पा िजल्लाको खदाङ्ग र ि पूराकोट साथै रुकुम 
िजल्लाको िर ा दिेख िचसापािन लगायतका खण्डमा १० िक.मी. याक खोल्ने कायर् सम्प  । यस सडक खण्डको 
कुल लम्बाईमा ६७ िक.िम. याक ख े काम भएको ।  
 
४) वेसीशहर-चामे (३३७१५४/४) - ६८ िक.मी. 
यस सडक खण्डमा सावर्जिनक यातायात सूचारु रहकेो र सडक िवभागलाई २०७०/१/२३ मा हस्तान्तरण 
भईसकेको ।  

 
५) काठमाड  तराई मधेश फा  याक सडक (३३७१४१-४) ‐ ७६ िक.मी.  
२०६९/११/२७ गते याक िनमार्ण सम्प  भई २०६९/१२/२६ र २७ गते राि य योजना आयोग, भौितक 
पूवार्धार तथा यातायात मन् ालय, रक्षा मन् ालय र सडक िवभागका पदािधकारीबाट िनिरक्षण गिरएको । ७६% 
िक.मी. मध्ये ६८ िक.मी. जग्गा अिध हण गिरएको । 
 
६) कािलगण्डकी कोिरडोर (रु बेनी-अबनी खण्ड) - १२ िक.मी. 
यस आ.व.मा उ  सडक खण्डको ४.५ िक.मी. याक खोिलएको । 

 



 
घ) िवभाग/िनकायसंग सम्बिन्धत आ.व.२०६९/७० को वजटे ब ब्यमा उल्लेिखत नीित तथा कायर् मको बुदँागत गित िववरणः 

बजेट 
व ब्यको 
बदुा ंन.ं 

नीित तथा कायर् म २०६९-२०७० आिथक वषर्को वािषक गित िववरण 

८२ 

पवूर्—पि म पहाडी ृंखलाको जीवनरेखाको रुपमा िनमार्णाधीन मध्यपहाडी लोकमागर् 
(पुष्पलाल मागर्) को बाँकी याक खोल्न, खोिलएका याकहरु स्तरो ित गनर् र घुिम—
खुक ट र बाग्लुङ्ग—बुितबाङ्ग खण्डमा कालोप े शुरु गनर्का लािग रु. १ अबर् ७५ करोड 
बजेट िविनयोजन गरेको छ । काठमाड को यातायातको चाप घटाउन र लोकमागर्लाई छोटो 
दरुीको बनाउन िसन्धपुाल्चोक-नुवाकोट-धािदङ्ग-गोरखा-लम्जुङ-कास्की हुदँ ैजाने बैकिल्पक 
मागर्को सम्भाब्यता अध्ययन गिरनेछ । 

• राि य गौरव आयोजना अन्तगर्त रहकेा पुष्पलाल लोकमागर्को यस आ.व.मा २५ िक.िम. याक 
खोिलएको र २८ िक.मी ाभल एवं ०.५ िक.मी. कालोप  ेगिरएको ।  

८३ 

झापादिेख कन्चनपुरसम्मको तराई—मधेशमा समृि को वाहकको रुपमा रहकेो हुलाकी 
राजमागर् र त्यसमा पन पलुको िनमार्ण कायर् िछटो भन्दा िछटो सम्प  गनर् रु. ४ अबर् ९८ 
करोड बजेट छु ाएको छ । उ र—दिक्षण लोकमागर्हरुको िनमार्ण कायर्लाई ती ता िदनकुा 
साथै यी लोकमागर्हरुलाई हुलाकी राजमागर्सँग जोडने ब्यवस्था िमलाइनेछ । चैनपुर—
ताक्लाकोट, िस दवास— चुम्चेत—छेकम्पार, ओलाङ्गचुङ्ग गोला, िजरी—सल्लेरी 
सडकलाई ाथिमकतामा राखी िनमार्ण कायर् अिघ बढाइनछे । 

• राि य गौरव आयोजनामा रहेका हुलाकी राजमागर् अन्तगर्त जग्गाको लगत िलन ेकायर् सम्प  
भई हाल मुआब्जा िवतरण कायर् चालु रहकेो छ भन ेसडक स्तरो ित अन्तगर्त सब-बसे, बेस कायर् 
जारी रहकेो छ ।  

• आयोजनाको कूल जग्गा अिध हण मध्ये ५५ ितसत जग्गा अिध हणको कायर् सम्प  भएको ।  
• िनमार्णधीन ६२ वटा पलु मध्य े १९ वटा पलु सम्प  हुने ममा । 
• चैनपुर—ताक्लाकोट सडकको याक खोल्ने कायर् ३ िक.िम. सडक यस आिथक वषर्मा स प  

भएको  ।  
• ताप्लेजुङ्ग– ओलाङ्गचुङ्ग गोलामा ९.३५ िक.िम.सडकको याक खोल्न ेकायर् र १.३ िक.मी 

सडक ाभले गन कायर् सम्प  भयो ।  
• िजरी—सल्लेरी सडकको ३.१  िक.िम.सडकको याक खोल्न ेकायर् र २.८२ िक.मी सडक ाभेल 

गन कायर् सम्प  भयो ।  
• कािलगण्डकी कोिरडोर अन्तगर्त ५ िक.िम याक खोल्ने तथा ाभले भएको छ । 

८३ 

राजधानीलाई काठमाड -तराई मधेशसँग छोटो दरुीमै जोड्ने काठमाड  तराई मधशे/ तु 
मागर्को सम्पुणर् याक खोल्न ेकायर् सम्प  गन । 

• आयोजनाको लािग जग्गा ाि  गन सम्वन्धमा मआुब्जा िवतरण कायर् ७५%सम्प  भएको र 
याक खोल्ने कायर्मा ८० % गित हािसल भएको ।  

• त्यसै गिर BOT कृयावाट Concessionaire छनौटमा RFP Stage मा पुगेको ।  

८५ 

कोशी कोरीडोर (घुम -चतरा) खण्डको याक खोल्ने कणार्ली कोिरडोरको सडक िनमार्ण 
कायर् सम्प  गन पुलहरुको िनमार्ण कायर्लाई ाथिमकतामा रा  े । धरान-चतरा-कटारी-
हटेौडा र नारदमुनी थुलुङ्ग मागर् (लेगुवाघाट-भोजपुर) िनमार्ण गन । 

• कोशी कोरीडोर (घुम -चतरा) खण्डको ६ िक.िम. याक खोिलयको र ९.९६ 
िक.िम.खण्डािस्मत स्तरमा  स्तरनोिन्त गिरएको  । 

• कणार्ली कोिरडोर (खुलाल-ुिसिमकोट, िहल्सा-िसिमकोट, िलिम-ल्याप्चा-िसिमकोट, डोल्पा-
मिरम) अन्तगर्त खुलाल-ुिसिमकोटको ६ िक.िम याक खोल्न ेकायर् भएको छ । 

• धरान-चतरा-कटारी-हटेौडा अन्तगर्त १० िक.िम. खण्डािस्मत स्तरमा सडक कालोप  े स्तरमा 



 
स्तरो ित गिरएको तथा  

• नारदमुनी थलुुङ्ग मागर्      (लेगुवाघाट—भोजपुर)को ७ िक.िम खण्डािस्मत स्तरमा सडक 
कालोप  ेस्तरमा स्तरो ित गिरएको । 

८६ 

दाङ्गको घोराही—थवाङ्ग शिहदमागर्को बाकँी याक खोल्न े कायर् सम्प  गिरनेछ । 
घोराहीदिेख घितगाउँ खण्डमा कालोप  ेगन कायर् शुरु गिरनेछ ।   घोराही नगरपािलकालाई 
आधुिनक सहरको रुपमा िवकास गन ममा च पथ िनमार्ण गनर् बजटेको ब्यवस्था गरेको छ 
। जनकपुर नगरपािलकाको पवूार्धार िनमार्णमा जोड िदइनछे । 

• शिहद मागर् अन्तगर्तका पुल िनमार्ण कायर् चाल ु रहकेा तथा ८ िक.मी. नयाँ याक खोिलयको 
,खण्डािस्मत  ०.५ िक.मी र ३.५ िक.मी.कालोप  ेस्तरमा स्तरो ित भएको । 

• घोराही नगरपािलका च पथ तथा जनकपुर नगरपािलकाको पूवार्धार िनमार्ण कायर् म समावेस 
नभएको । 

८७ 

मोटर बाटोले सदरमुकाम नछोएका िजल्लाहरुमा २ वषर्िभ मा सडक पुयार्उन िलिम-
लाप्चा-िसिमकोट, मुगुको गमगढी-न्याक्चे लाग्मा, डोल्पा-मिरम र जाजरकोट-दनुै 
मोटरबाटोको याक खोल्न े कायर्लाई ती ता िदइनेछ। बशीशहर-चामे सडकमा 
बशीशहरबाट यसैवषर् स्तरो ितको कायर् शुरु गिरनेछ । 

• नेपाली सेनाबाट सडक िनमार्ण कायर् जारी रहकेोमा  यस आ.व.मा नाग्मा–गमगढी ५ िक.िम. 
जाजरकोट—दनुै मोटरबाटोको १२ िक.िम. र बेशीशहर—चामे सडकको ३ िक.िम. याक खोल्न े
सम्प   गिरयो । 

८८ 

बसन्तपुर-ते थुम, िहलेपानी-िद े ल, राक्से-मंगलबारे-नेपालटार, चन् िनगाहपुर-गौर, 
टोखा-गुज भन्ज्याङ्ग, दिक्षण ढोका-साँखु-काउल,े माल्ढुङ्गा-प्यूठान, अमेिलया-तुलसीपरु-
सल्यान, सुखत-िसयाकोट, साँफेवगर-मङ्गलसेन र साफँेबगर-मातर्डी, तम्घास-िसमलटारी-
प्यूठान-दाङ्ग, सडकहरुको स्तरो ित आगामी आिथक वषर् सम्प  गिरनेछ । िबराटनगर-
िकमाथांका लोकमागर् (कोशी लोकमागर् को िनमार्ण कायर् अिघ बढाइनेछ । मुस्ताङ्ग-डोल्पा, 
िरडी-बल्कोट-िवजुवार-माडीचौर-सल्यान-सुखत सडकको िनमार्ण कायर् अगािड बढाइनेछ । 

• बसन्तपुर-तेहथुम सडकमा ३ िक.मी. कालोप  े
• िहलेपानी-िद ेल सडकमा ०.२ िक.मी. कालोप  े
• चन् िनगाहपुर-गौर सडकमा २ िक.मी. कालोप  े
• टोखा-गुज भन्ज्याङ्ग सडकमा ६ िक.मी. कालोप  े
• साँखु मेलम्ची सडकमा ६ िक.िम.कालोप  े
• अमिलया-तुलसीपरु-सल्यान सडक सम्प  भई DLP मा रहकेो ।   
• सुखत-िसयाकोट सडकमा ४३.८५ िक.मी. कालोप े सम्प  ।  
• साँफेवगर-मङ्गलसने सडक, बाजुर्गाड मातर्िड सडक खण्ड र  साँफेवगर-मातर्डी सडकमा टेवा 

पखार्ल आिद कायर्हरु भएको ।  
• तम्घास-िसमलटारी-प्यूठान-दाङ्ग सडकमा पूिजगत बजेट नभएको 
• िबराटनगर-िकमाथाँका लोकमागर् (कोशी लोकमागर्) सडकमा ०.४ िक.िम. नया याक तथा  

सडकको वातावरणीय भाव मूल्याङ्कन अध्ययन  कायर् जारी रहकेो ।  
• मुस्ताङ्ग-डोल्पा सडकको याक खोल्ने कायर्  Dolidar माफर् त भइरहकेो । 
• िरडी-बल्कोट-िवजुवार-माडीचौर-सल्यान-सुखत सडकको मोड सुधार तथा अन्य सडक 

स्तरो ितको कायर्हरु जारी रहकेो ।   

८९ मुख ब्यापािरक मागर्हरुको रुपमा रहकेा रानी—इटहरी—धरान, वीरगन्ज—पथलैया र 
• मालढुङ्गा बेनी सडकको ३.५ िक.िम.खण्ड कालोप ेमा स्तरो ित भएको ।  
• िबरग -पथलैया सडकमा ठे ा वस्थापन सम्प  भई िनमार्ण कायर् शुरु भएको ।   



 
बेलिहया—बुटवल सडकलाइ ६ लनेमा िवस्तार गन लामोसाँघु—िजरी सडक चौडा गन 
कायर् ारम्भ गन । 

• वेलिहया-बुटवल सडकमा ठे ा वस्थापन भई मोिबलाईजेशनको कायर् र  िनमार्ण कायर् 
अन्तगर्त सब बसे,टेवा पखार्ल िनमार्णको कायर् जारी रहकेो । 

• रानी-इटहरी सडकमा ठे ा वस्थापन भई मोिबलाईजेशनको कायर् र  अन्य िनमार्ण कायर् जारी 
रहकेो 

•  सूयर् िवनायक-धुलीखेल सडक सडकमा ठे ा वस्थापन भई मोिबलाईजेशनको कायर् र  अन्य 
िनमार्ण कायर् जारी रहकेो । 

• लामोसाँघु-िजरी सडक िवस्तार एव सडक ममर्तको कायर् भएको र िवस्तृत सवक्षण अध्ययनको 
कायर्को लािग सम्झौता भएको ।  

९० िचतवनको मंगलपुर—शु नगर चण्ड मागर्को स्तरो ित गिरनछे । • िचतवनको मंगलपुर—शु नगर चण्ड मागर्को ०.६५ िक.िम. स्तरो ित गन कायर् गिरयो । 

९१ 

नागढुङ्गा–नौबीसे र िभमफेदी–हटेौडा सुरुङ मागर् िनमार्ण गन कायर् यथाशी  आरम्भ गन । 
सीतापाइला–धाक सडक खण्डको िनमार्ण कायर् अिघ बढाउने । स्या ु बेसी—रसुवागढी सडक 
िनमार्ण कायर् आगामी आिथक वषर्िभ  सम्प  गन । 

• नागढुङ्गा–नौबीसे सुरुङ मागर्को संभा ता अध्ययन कायर् सम्प  ।  
• िभमफेदी–हटेौडा सुरुङ मागर् संभा ता अध्ययन कायर् जारी रहकेो ।  
• स्या ु बेसी—रसुवागढी सडकको ०.१५ िक.िम. खण्डािस्मतमा स्तरो ित भएको  । 

९२ 

दगुर्म ामीण क्षे मा सडक िवस्तार गनर् शुरु गिरएका आयोजनाहरु समयमै सम्प  गन । 
सेती लोकमागर् र महाकाली लोकमागर्को िनमाणका गन कायर्मा ित ता िदन े। क्षे ीय सडक 
िनमार्णको कायर् गन । 

• सेती लोकमागर्मा ठे ा वस्थापन गिर िनमार्ण कायर् चालु रहकेो र २.८० िक.िम.  याक 
खोिलएको । 

• महाकाली लोकमागर्को २.३० िक.िम.  याक खोिलएको । 
• क्षे ीयस्तरका सडकहरु अन्तगर्त ५४.८६ िक.िम. याक, ६५.१२ िक.िम. ावेल, १.७८ िक.िम. 

कालोप  ेस्तरमा स्तरो ित भएको र यस आ.व. कुल १०० िक.िम क्षेि यस्तर सडकहरुको 
सभक्षण/ सम्भा ता अध्ययन भएको ।  

• िविभ  परामशर्दाताहरु सगँ सम्झौता गिर DPR Report बनाउन ेकायर् चाल ुरहकेो ।  

९३ 
राजधानी लगायतका मुख शहरहरुको वेश मागर्हरुको लने िवस्तार र शहरका िभ ी 
सडकहरुको स्तरो ित गरी आवागमनमा दिेखएको किठनाइलाइ सहज बनाउने । 
काठमाड मा फ्लाइ ओभरको िनमार्ण कायर् त गितका साथ अगािड बढाउन े। 

• काठमाड मा फ्लाइ ओभरको िनमार्ण कायर्को िबस्ततृ िडजाइन कायर् भैरहकेो ।  
• शहर िभ ी सडकहरु अन्तगर्त १९.०९ िक.िम. सडक कालोप े गिरएको। 

९४ सरकारले केन् ीय, क्षे ीय, िजल्लास्तरका सडक तथा पलु िनमार्ण एवं ममर्तको गणुस्तर र 
मापदण्ड तो े  । 

• कायर् ममा समावेश नभएको ।

९६ 
पयर्टन ब्यवसायको िवस्तारलाई लिक्षत गरी चाल ूआिथक वषर्दिेख सुरुवात गिरएका पयर्टन 
सडकको िनमार्ण कायर् समयमै सम्प  हुन ेब्यवस्था िमलाउने । 

• पयर्टन सडकको िनमार्ण अन्तगर्त यस आ.व. कुल १३५ िक.िम सडकहरुको सम्भा ता अध्ययन 
भएको र २७.िक.िम सडकको िवस्तृत सभक्षण कायर् सम्प  ।  

• ४४.१ िक.िम. याक, ११.७ िक.िम. गवल र १८.४ िक.िम. सडक कालोप  ेस्तरमा स्तरो ित 
गिरएको । 



 
• िविभ  परामशर्दाताहरु सगँ सम्झौता गिर DPR Report बनाउन ेकायर् चाल ुरहकेो । 

९७ 

लोकमागर् एवं िजल्ला सदरमुकाम जोडन ेसडक पलुहरु िनमार्ण गन । रणनीितक महत्वका 
पुराना पलुहरुमध्ये धनगढीको गोदावरी पलु, सुखतको भेरी पलु, तादी, धाक तथा 
मुिग्लङ्गका पुलहरुको ममर्त कायर् सम्प  गन । क नपुरको चाँदनी दोधारा पलु िनमार्ण 
कायर् सम्प  गन । 

• धनगढीको गोदावरी पुलको िनमार्ण कायर् सम्प  भएको ।
• सुखतको भेरी पलुको ममर्त कायर् सम्प  भै सकेको । 
• क नपुरको चाँदनी दोधारा पुल िनमार्ण कायर्. कायर् ममा समावेश नभएको। 
• मुिग्लङ्गका पलु को ममर्त सम्भार कायर् सम्प  भै सकेको  
• तादी, धाक पलु ममर्त कायर् सम्प  भै सकेको । 

९८  

काठमाडौ लगायत सहरी क्षे का सडकहरु र लोकमागर्हरुको िनयिमत, पटके, आकिस्मक 
ममर्त र पनुिनमार्ण तथा पुन थापना सम्बन्धी कायर्हरु योजनाब रुपले सम्प  गरी 
यातायात सेवालाई सुरिक्षत र सुिवधाजनक बनाउने । 

• यस आ.व.मा सडक िवभाग अन्तगर्त किरब ७४७४ िक.िम.सडकको िनयिमत तथा पटके ममर्त 
सम्भार चालु रहकेो छ ।  

• सडक िवभाग अन्तगर्त ६५० िक.िम.सडक स्तरो ित पनुः िनमार्ण र पुनर्स्थापना भएको ।  
• आ.व.०६८/६९ दिेख स ािलत आविधक ममर्त तफर्  ४२९ िक.िम.सडकको आविधक ममर्त कायर् 

सम्प  भएको छ ।  
• ि विषय अिन्तरम योजनाको सडक क्षे प ीको ल यहरु मध्ये,नयाँ सडक िनमार्ण १००% ल य 

हािसल भैसकेको छ भने सतरो ित,पनुः िनमार्ण र पुनः स्थापना किरब ८१% ल य हािसल 
भैसकेको छ ।  



 

 

छ)  आयोजना कायार्न्वयनमा दिेखएका मखू्य समस्याहरु र समाधानका यासहरुः 

आ.व. ०६९ / ७०     

िस.न ं बजेट    
उपिशषर्क 

(नया)ँ 

आयोजना /कायर् म कायार्न्यनमा देिखएका समस्या कायार्न्यनमा देिखएका  
समाधानका यासहरु 

कैिफयत
 

१ ३३७१०२ –

३/४ 

िव े र साद कोईराला
मागर् (बनेपा–िसन्धुली 

ब दबास) 

पटक पटक स्थािनय समुदायबाट
योजनाको कायर्क्षे संग 
असम्बिन्धत मागहरु आई  
िनमार्ण कायर् अवरु  भएको । 

िजल्ला शासन कायार्लय, 

स्थानीय िनकायसंग वातार् 
गिरएको । 

  

२ ३३७२२४–

३/४ 

हुलाकी राजमागर् (पुलहरु
समेत) 

क) हुलाकी राजमागर्, कैलाली 

अन्तगतर्का कायर्मा ऐलानी तथा 
सुकुम्बासी जग्गाको मुआब्जा 
माग भईरहकेोल ेिनमार्ण कायर्मा 
समय–समयमा अबरोध हुने । 

रुख कटानका लागी वन 
कायार्लय तथा वन मन् ालयबाट 
स्वीकृित ा  हुन बाकंी । नापी, 

मालपोत, भवन, िजल्ला वन, 

िजल्ला शासन, िवधुत जस्ता 

िविभ  कायार्लयहरुसंग समन्वय 
गरी कायर् गनुर्पन भएकाल े

शाशिनक खचर् धेरै हुन ेतर सो 
का  लािग ज्याद ैन्युन बजेट मा  
उपलब्ध हुने गरेको । हुलाकी 
सडकको िडजाईन सम्बन्धमा 
केही क्षे मा जनगनुासो 
आईरहकेो जस्त ै कल्भटर् थप 
सम्बन्धमा, शाखा सडकहरुको 

ए ोच सडकमा माटो िफिलङ्ग 
तथा ाभेिलङ्ग कायर् सम्बन्धमा 
।समयमा बजेट उपलब्ध नहुन ु
ख) िविभ  ठेकेदारहरूले 
काममा हलेचे याई गरेका।  
ग)पुल िनमार्णका लािग बजेट 
न्युन हुन ेगरेको ।       
ग) भारतीय िसमा सुरक्षा बलल े
ठुटे खोलामा पलु िनमार्ण काम 
रोकेकोल े गित हुन नसकेको । 

क) काममा हेलचे याई गन 
िनमार्ण वसायीलायर् 
कारबाही शुरू गिरएको ।        
 

ख) राि य समस्या भएको 
हुदँा सामुिहक पहल हुनपुन ।   
 

ग) ठुटे खोला पलुको लािग 
कुटिनितक माध्यमबाट 
समस्या समाधान हुन 
अनुरोध भएको । पुलको 
Location shift गरी 

िनमार्ण कायर् अगाडी बढाउन े
िनणर्य भए वमोिजम सोही 
अनुसार िनमार्ण कायर् अगाडी 
बढाईएको । 

  



 

 

३ ३३७१२३
—४ 

क्षेि यस्तरका सडकहरु सडकको केन्  रेखामा िववाद, 

जग्गा अिधकरण आिदमा 
समस्या । पणूर् वजेट समयमा 
नआएकोल ेठे ा वस्थापन 
प ात िनमार्ण कायर् सम्प  गनर् 
किठनाई । 

मुआव्जाको लािग रकम 
वस्था हुनुपन । 

  

४ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

३३७१३३ – 

४ 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

सडक सुधार आयोजना      

रा ी लोकमागर् (तुल्सीपुर–

सल्यान खण्ड ६१.७४ 

क.मी. 

िविभ  बन्द, हडताल तथा 

समय समयमा बजारमा तैल्य 
पदाथर् अभाव हुन ेगरेको । 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

    

रा ती लोकमाग 

(अ म लया⁺ तु सीपरु 

ख ड) २९.०५ क.मी. 

    

सुखत–रानीम ा– दलैेखको 

(सुखत– िसयाकोट खण्ड) 

४३.८५ िक.मी. 

    

सांफेबगर–मातर्डी 

(सांफेबगर– वाजर् गाड 

खण्ड) 

    

सांफेबगर–मातर्डी     

सांफेबगर–मंगलसेन     

ओखलढुङगा िहलपेानी–

िद े ल ( िहलपेानी–हलेसी 

खण्ड) 

    

चन् िनगाहपुर–गौर     

राजिवराज–सखडा, 

राजिवराज–रुपनी, 

राजिवराज–भारदह 

    

िरडीगुल्मी_–बल्कोट–

सुिलचौर–मुिसचौर–सुखत 

सडक 

    

टोखा–गुज भज्याङ्ग– छहरे     

सांखु–मेलम्ची     



 

 

मालढुङ्गा–वेणी     

५ ३३७१३८ – 

३/४ 

पुष्पलाल (मध्य–पहाडी) 

लोकमागर् 

कोशी किरडोर अन्तगर्त EIA 

भइरहकेो सो नभई वन 
कायार्लयबाट वन क्षे मा सडक 
िनमार्ण गनर् रोक । 

शािन्त सुरक्षाको वस्था 
तथा  तैल्य पदार्थ यार्  
रुपमा उपलब्ध गराउन े

यास नपेाल सरकारबाट हुन ु
पन  । रुख काट्ने कायर् 
राि य गौरब ा  
आयोजनाको हकमा िनयममा 
सरलीकरण हुन ुपन । 

  

६ 
  

  

३३७१४२–

३/४ 

  

  

सडक क्षे  िवकास आयोजना     

बैतडी–दाचुर्ला सडक 

योजना 

ईन्धन अभाव, बन्द हडताल 

आिद । 

    

खोड्प–ेवझाङ्ग सडक 

योजना 

ईन्धन अभाव, बन्द हडताल 

आिद । 

    

७ 
  

  

  

३३७१४५ –

३/४ 

  

  

  

  

उ र–दिक्षण लोकमागर् 

(कणार्ली, कािलगण्डकी, 

कोशी लगायत) 

      

कणार्लीः (खलुाल–ुलैफु–

िसिमकोट खण्ड), कािलकोट, 

बाजुरा, हुम्ला 

१) सुरक्षाको कारणले िवष्फोटक
पदाथर् िनमार्ण स्थलमा समयमा 
पुयार्उन नसकेेको । 
 २) िबकटताल ेगदार् मेिसन, हिेभ 

इ ीपमेन्ट लगायत अन्य माल 
सामान ढुवानीमा किठनाइ । 

१) िवष्फोटक पदार्थको लािग 
सम्बिन्धत िनकायसँग 
समन्वय गरेको  
२) िनमार्ण बसाियहरुबाट 
हिेलकप्टरबाट मेिसन, हेिभ 

इ ीपमेन्ट लगायत अन्य 
माल सामान ढुवानी गिर 
काम सम्प  गन यास 
गिरएको। 

  

कोशीः वसन्तपुर दिेख 
िकमाथाङ्का 

बन्द इन्धन अभाव सम्बिन्धत िनमार्ण 
वसायीलाई कायर् तािलका 

बमोिजम गित हािसल गनर् 
प ाचार गिरएको । 

  

तामाकोशी–लामाबगर–चीन 

िसमाना 

      



 

 

ताप्लेजुङ्ग–

ओलाङ्गचुङ्गगोला सडक   
 

१) िडजल आपुितमा कमी
भएकोले ढुङ्गा, माटोको कायर् 

गितमा समस्या । 
 २) स् कचर िनमार्णको दक्ष र 
अनुभवी जनशि को अभाव । 

१) चाईनामा नपेालबाट 
िमक हटाईएको । 

 २) िडजले आपुित सहज गनर् 
ठेकेदारबाट पहल भएको । 

  

८ ३३७१४९ – 

३/४ 

काठमाड  उपत्यका सडक 
िवस्तार आयोजना 

बजेटको अभाव, बन्द हड्ताल, 

सडक िसमाङ्कन िबवाद 

िसमाङ्कन यिकन गराउन 
नापी लगायत अन्य िनकाय 
सँग समन्वय भैरहकेो,   

काठमाड उपत्यका
सडक िवस्तार 
आयोजना, िडिभजन 

सडक कायार्लय, 

काठमाण्ड , 

लिलतपुर माफर् त 
स ालन भइरहकेो  

९ ३३७३०२ – 

४ 

पयर्टन सडकहरु एलाईनमेन्टमा िववाद, जग्गा 

अिधकरण आिदमा समस्या । 
पणूर् वजेट समयमा नआएकोल े
ठे ा वस्थापन प ात िनमार्ण 
कायर् सम्प  गनर् किठनाई । 

मुआव्जाको लािग रकम 
वस्था हुनुपन 

  

१० 
  

३३७३०४ – 

३/४ 
  

उपक्षिे य यातायात अिभविृ आयोजना 

(क) चैनपुर–खांदवारी सडक 

(िक. िम. ४४), 

बन्द हडताल च ाजाम तथा
शस , भुिमगत समूहहरुको डर 

ास । िडटेल सभ िरपोटर् र 
ज्वाइन्ट सभ िरपोटर् मा फरक 
परेको । 

    

११ ३३७१५२ – 

३÷४ 
  
  
  
  
  
  

रोड कनेिक्टिभटी सेक्टर १ ोजेक्ट  

तामाकोशी मन्थली खुक ट
सडक 

    ५४.७ िक.मी. 
कालोप  े स्तरो ती 
सम्प  भई DLP 

मा रहेको । 

सुनकोशी पलु दवुै Well Sinking गदार् ठूला 

Boulder आई Sinking 

कायर्मा अप् ारो भएको । हल 
िडजाईन modification भैसकी 

कायर् सहज भईरहकेो । 

 



 

 

गल्छी ि शुली स्या ु वेशी 
सडक 

    हाल सम्म ८४
िक.मी. कालोप े 
स्तरो ती सम्प  । 

भैरहवा तौिलहवा सडक     योजना Defect 

notification 

periodमा रहकेो । 

िफिदम ताप्लेजुङ्ग सडक     ८४ िक.मी. 
कालोप  े स्तरो ती 
सम्प  । 

ढल्केवर जनकपुर सडक     योजना Defect 

notification 

periodमा रहकेो । 

१२ ३३७१५७ – 

४ 

स्थािनय सडक पलु िनमार्ण
कायर् म 

पलुहरूको ठे ा अविध अनुसार
िविनयोजन रकम कम हुन ु। 

    

१३ ३३७३२० – 

४ 

रणनैितक सडक पलु िनमार्ण
कायर् म 

पलुहरूको ठे ा अविध अनुसार
िविनयोजन रकम कम हुन ु। 

    



 

 

ज)  आ.ब. २०६९/०७० को बािषक गित 
                                                  

१. बजेट उपशीषॅकगत गित 

l;.
g+. 

a.p.lz.g+ cfof]hgfsf] gfd ef}lts 
k|ult Ü 

jflif{s 
ljlgof]hg* 
xhf/df 

xfn;Ddsf] 
vr{-jflif{s_, 
xhf/df 

lalQo 
k|ult Ü

1 
337101 ;u/dfyf nf]sdfu{ -ufO{#f^–lbQ]n 
v)*_ 

56.65 64275 38191 59.42 

2 337102 lj.lk./fhdfu{ -ag]kf–l;Gw'nL–alb{jf;__ 99.00 1149870 1149870 100.00

3 337103 -/fKtL nf]sdfu{ -lztnkf^L–d'l;sf]^__ 52.00 7500 3505 46.73 

4 
337104 -s)ff{nL nf]sdfu{ -sflnsf]^–h'Dnf 
v)*_ 

85.00 2823 2780 98.48

5 337105 -dxfsfnL nf]sdfu{ -bfr'{nf–l^+s/ v)*_ 65.24 154900 116826 75.42 

6 337106 -sflGt nf]sky_ 84.66 57732 29244 50.65 

7 
337107 -s]lGb|o:t/sf ljleGg qmdfut÷cfly{s 
tyf b'O{ lhNnf hf]*\g] ;*sx?_ 

64.04 2200457 1480238 67.27 

8 
337108 -gf/bd'gL–y'n'Ë dfu{ -lxn]–n]u'jf#f^–
ef]hk'/__ 

98.91 21138 19647 92.95 

9 337110 u)f]zdfg l;+x dfu{ -yfgsf]^ lrtnfË_ 89.97 9800 8732 89.10 

10 337111 -afUn'Ë–a]gL–hf]d;f]d _ 100.00 4140 4000 96.62 

11 337112 -l%Gr'–hfh/sf]^ _ 92.82 2322 2140 92.16 

12 337114 -hok[YjL axfb'/ dfu{ -vf]*\k]–aemfË__ 72.72 880 536 60.91 

13 337117 -u+u^]–nAw'–;d'Gb|^f/–uNkm'e~HofË ;*s_ 95.53 31641 30226 95.53 

14 337120 -;fnem)*L–;lGwvs{–(f]/kf^g ;*s_ 98.56 148250 143749 96.96 

15 337122 -Aof; dfu{ -a'$ l;+x dfu{ ;d]t__ 100.00 35025 24429 69.75 

16 337123 -If]lqo:t/sf ;*sx?_ 70.00 1025508.00 785991.46 76.64 

17 337124 -bds–lr;fkfgL_ 93.49 8750 6307 72.08 

18 337125 -w/fg rt/f ufO#f^ x]^f}*f_ 
96.20 85509 76495 89.46 

19 
337126 -tNnf] *Ë']Zj/ ;ftvDafg b'Nn'lkknaf]^, 
b}n]v_ 

95.00 13950 12786 91.66 

20 337127 -b]j:yn–sg}*fF*f–rf}/hxf/L_ 100.00 18600 18600 100.00

21 337128 -u'dL–kfltxfNgf rf}/, ;'v{]t_ 55.00 26044 13682 52.53 

22 337129 -:ofk'|a]zL–/;'jfu(L_ 80.37 192769 150140 77.89 

23 337130 -^gsk'/ ln+s ;*s_ 100.00 14400 14150 98.26 

24 337131 -d'l;sf]^–a'lt{afË_     



 

 

25 337133 -;*s ;'wf/ cfof]hgf -cf/.cfO{.lk.__ 100.00 631469 430563 68.18 

26 337134 -ldbL{–SofSdL–ledfb_ 81.50 11862 11862 100.00

27 337135 -k'tnLv]t–sfsL{g]^f–s'Zdf_ 94.53 20280 18737 92.39 

28 337136 -11 lsnf]–%]k]^f/–efn':jf/f–jf/kfs_ 
100.00 49750 44012.7 88.47 

29 
337137 -zlxbdfu{ #f]/fxL–g'jfufpF–ltnf– 
#lt{ufpF–yjfË –d'l;sf]^_ 

70.10 54894 47656 86.81 

30 337138 -k'iknfn -dWo–kxf*L_ nf]sdfu{_ 100.00 2074700 2024156 97.56 

31 337139 -gfUdf–udu(L_ 100.00 50000 50000 100.00

32 337140 -hfh/sf]^–b'g}, *f]Nkf_ 100.00 121600 121600 100.00

33 337141 -sf&df*f}+ t/fO{ dw]z kmfi^ ^«ofs_ 
100.00 145000 145000 100.00

34 
337142 -;*s If]q ljsf; cfof]hgf         
-cf/.P;.l*.lk.__ 

81.48 3455494 2055550.4
8 

59.49 

35 337143 -sf&df*f}+–eQmk'/ ;*s lj:tf/_ 98.66 171559 124426 72.53 

36 337144 -lkmSsn–>LcGt'*fF*f ;*s_ 
52.85 24624 14389 58.43 

37 
337145 -pQ/–blIf)f nf]sdfu{ -s)ff{nL, 
sflnu)*sL, sf]zL nufot_ 

56.18 604058 347862.7 57.59 

38 337146 -a]gL#f^–cf?#f^–nfs{]e~HofË_ 94.44 28200 21581.905 76.53 

39 
337147 -sf&df*f}+ pkTosf ;*s lgdf{)f tyf 
;'wf/_ 

89.61 387368.00 363236.00 93.77 

40 337148 -cGo zx/L ;*sx?_ 79.77 555412 394013.29 70.94 

41 
337149 -sf&df*f}+ pkTosf ;*s lj:tf/ 
cfof]hgf_ 

78.62 1731926.00 1602818.00 92.55 

42 337152 -/f]* sg]lS^le^L ;]]S^/ k|f]h]S^_ 76.68 440223 234168 53.19 

43 337154 -a]zLzx/–rfd]_ 85.00 55800 55800 100.00

44 337157 -:yflgo ;*s k'n lgdf{)f sfo{qmd_ 50.69 2752240 2259659.17 82.10 

45 337158 -k'n k'n];f ;+/If)f tyf dd{t ;+ef/_ 72.09 305540 167482.78 54.82 

46 
337159 -;*s tyf k'nx?sf] lj:t[t ;+efJotf 
cWoog_ 

64.42 127150 102604.5 80.70 

47 337160 -d'cfAhf_ 100.00 25946 388 1.50 

48 337161 -d]lzg dd{t tyf ;+ef/_ 99.99 40115 34843.45 86.86 

49 337162 -oflGqs pks/)f vl/b_ 96.25 63461 58208.43 91.72 



 

 

 
 

50 
337163 -;*s oftfoft ;'/Iff, cltqmd)f 
lgoGq)f tyf ;Ldf ;'/Iff_ 

80.00 13067 12555 96.08 

51 
337164 -of]hgf, sfo{qmd, cg'udg, d"NofÍg, 
e"–jftfj/)f cWoog tyf cGo sfo{qmdx?_ 

83.91 34963 29786.85 85.20 

52 337165 -;*s af]*{ _ 
57.41 2521906 1493303 59.21 

53 337165 -;fdl/s ;*ssf] cfjlws dd{t_ क 40.50 1008720 252200 25.00 

54 
337165 -ljleGg ;fdl/s ;*sx?sf] lgoldt, 
k^s], / cGo dd{t ;+ef/_ v 

67.00 830775.96 740675.12 89.15 

55 
337165 -;fdl/s ;*s cfsl:ds Pj+ ljz]if 
dd{t ;+ef/_ u 

45.27 589411.00 472528.80 80.17 

56 
337165 -;fdl/s ;*ssf] k'g :yfkgf / k'g 
lgdf{)f_ # 

76.86 93000.00 27900.00 30.00 

57 337196 -af(LhGo k'gM lgdf{)f cfof]hgf_ 42.70 324945 125415 38.60 

58 
337198 -;]tL nf]sdfu{ -l^sfk'/–nf]A*]–r}gk'/–
tfSnfsf]^__ 

95.53 35685 15292 42.85 

59 337199 -r]kfË dfu{ -&f]/L–e)*f/f–nf]y/–dn]v'__ 62.00 58620 24003 40.95 

60 337224 -x'nfsL /fhdfu{ -k'nx? ;d]t__ 80.07 1551337 1335504 86.09 

61 337302 -ko{^g ;*sx?_ 73.67 276582 201642.18 72.91 

62 337303 -sf&df*f}+ lbuf] zx/L oftfoft_     

63 337304 -pkIf]lqo oftfoft clej[l$ cfof]hgf_ 69.57 1170437 1011214 86.40 

64 
337305 -blIf)fsfnL–%}dn]–l;:g]/L–s'n]vfgL 
;*s cfof]hgf_ 

62.62 7600 4836 63.63 

65 337306 -hndfu{_     

66 337310 -cg'udg tyf d"NofÍg sfo{qmd_     

67 337312 -Jofkf/Ls dfu{ lj:tf/ cfof]hgf_ 72.18 317879 307565 96.76 

68 337314 -oftfoft cfof]hgf tof/L ;xof]u_ 80.09 149839 59917 39.99 

69 337320 -/)fg}lts ;*s k'n lgdf{)f sfo{qmd_ 56.59 1816406.00 1474616.00 81.18 

70 337323 -tD#f;–l;dn^f/L Ko"&fg ;*s_     

71 337326 -;f;]s /f]* sg]S^Lle^L k|f]h]S^_  135000 0  

72 337327 -rqmky lj:tf/ cfof]hgf _   105000 82226 78.31 

73 
602106 cy{ jh]^ -sf&df)*f} pkTosf ;*s 
la:tf/ cfof]hgf_ 

22.56 844138 792205 93.85 

 
hDdf 76.60 28568359 21832963.8 76.42 



 

 

नेपाली सेना तफर्  

l;.g+. a.p.lz.g+. cfof]hgfsf] gfd 
jflif{s 
ljlgof]hg* 
xhf/df 

xfn;Ddsf] 
vr{-
jflif{s_, 
xhf/df 

lalQo 
k|ult Ü 

ef}lts 
k|ult 
Ü 

1 337127 -b]j:yn–sg}*fF*f–rf}/hxf/L_  18600 18600 100 100 

2 337139 -gfUdf–udu(L_ 50000 50000 100 100 

3 337140 -hfh/sf]^–b'g}, *f]Nkf_ 121600 121600 100 100 

4 337131 -d'l;sf]^–a'lt{afË_ 

5 337154 -a]zLzx/–rfd]_ 55800 55800 100 100 

6 337141 -sf&df*f}+ t/fO{ dw]z kmfi^ ^«ofs_ 145000 145000 100 100 

7 
3371454 -sflnu)*sL sf]l/*f]/ ?b|j]gL cj{]gL 
v)*_ 

60000 60000 100 100 

 
hDdf 451000 451000 100 100 

 

 
सडक बिगकरण अनुसारको गित 

िस.न. िववरण  आिथक वषर्
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२. पुल िनमार्ण कायर्को गित  
 

आ. व. ०६९/७० मा ७५ वटा पुलहरुको िनमार्ण कायर् सम्प  गन ल य रहकेोमा हालसम्म ७४ वटा पुलहरुको िनमार्ण 
कायर् सम्प  भएका छन्।  
 

व. उ. िश. नं ३३७१५७ (स्थािनय सडक पुल िनमार्ण कायर् म) अन्तगर्त सम्प  पुलहरुः 

िस.नं.  योजनाको नाम तथा िजल्ला  िजल्ला  क्षे गत िनमार्ण 

१  मोधा खोला पुल  मोरङ  पूवार् ल 

२ 
घोघा (केशिलया) नदीमा पुल  कुशहा िसतापुर बौरहा ३ र ६ हुद ै
मोरङ्गको टंकी िसनवारी जोडने बाटोमा  मोरङ 

पूवार् ल 

३ 
सुनसरी खोला पुल  कटारी कुटी  महने् नगर ७ बाट िसिङ्गया जाने 
बाटो    सुनसरी  पूवार् ल 

४  गेउिरया खोलापुल  महने्  राजमागर्  झापा  पूवार् ल 

५  िसिघया नदी पुल  गोकुवाघाट  िमलनचौक लखनतरी हाथीमुडा सडक    मोरङ  पूवार् ल 

६  तरहरा हितटया खोला पुल    मोरङ  पूवार् ल 

७  माहुली खोला पुल  ि कौल    स री  पूवार् ल 

८  सुरसर खोला पुल  बगदवुा छप्पी सडक    स री  पूवार् ल 

९  गंगाजली नदी पुल     स री  पूवार् ल 

१०  किवलास  िलखु खोला     नुवाकोट  मध्यमा ल 
११  खगेरी खोला पुल    िचतवन  मध्यमा ल 

१२  गोदावरी खोला पुल  िवष्णुडोल  लिलतपुर  मध्यमा ल 
१३  ताथली पुल  भ पुर नाला बनेपा  भ पुर  मध्यमा ल 

१४  बाग्मती पुल  मनहरा दोभान शंखमुल    काठमाण्डौ  
लिलतपुर 

मध्यमा ल 

१५  धोवी खोला पुल  बु नगर    काठमाण्डौ  मध्यमा ल 

१६  रातो नदी पुल जले र न। पा। ६  १३    महो री  मध्यमा ल 
१७  रुपनीखोला पुल  महो री  मध्यमा ल 

१८  गोगा खोला पुल    महो री  मध्यमा ल 
१९  जंघानदी पुल  ब दवास िझगास्थान  सरपल्लो सडक    महो री  मध्यमा ल 

२०  जलाद नदी पुल  जनकपुर न.पा. २ दिेख किपले र सडक    धनुषा  मध्यमा ल 
२१  भकुवा खोला (सोनिनया वीचमा)    रौतहट  मध्यमा ल 

२२  िजरा भवानी    पसार्  मध्यमा ल 
२३  चन् ावती नदी नौकाटोल  पसार्  मध्यमा ल 

२४  िसिङ्गयाही खोला बडरेहवा पुल  पसार्  मध्यमा ल 
२५  सिसया निद पुल  िबरगंज उ.म.न.पा १  छपकैया कटाइ  पसार्  मध्यमा ल 

२६ 
सिसया निद पुल  िबरगंज उ.म.न.पा बजरंगवली मिन्दर आदर्शनगर 
कलेज पछाडी   

पसार्  मध्यमा ल 

२७  काकरसोत खोला  हकर् पुर मालपुर भटकुरी    नवलपरासी  पि मा ल 

२८  वघेलामा पुल  िबसुलापुर िबसनपुरा    रुपन्दहेी  पि मा ल 
२९  िमिदम खोला पुल  लमजुङ  पि मा ल 
३०  सेती नदी पुल दलेुगौडा    तनहु ँ पि मा ल 

३१  आँिधखोला  गल्याङ्ग    स्याङ्गजा  पि मा ल 



 

 

३२  फु े खोला पुल  कास्की  पि मा ल 
३३  मोदी खोला पुल  िबरेठाँटी    कास्की  पि मा ल 

३४  झु ा खोला पुल    सुखत  मध्य पि मा ल 

३५  तल्लो िस े खोला    दाङ्ग  मध्य पि मा ल 
 

व.उ.िश.नं. ३३७३२० (सामिरक सडक पुल िनमार्ण कायर् म) अन्तगर्त सम्प  पुलहरुः 

िस.नं योजनाको नाम तथा िजल्ला िजल्ला क्षे गत िनमार्ण
१ ानन्द खोला पुल  ए ोच सडक िनमार्ण चतरा बराहक्षे सडक सुनसरी पूवार् ल
२ हिडया खोला पुल (मेची राजमागर्) झापा पूवार् ल 
३ ढुकुरे खोला कल्भटर्  झापा झापा पूवार् ल 
४ बम्हपुरा खोला पुल  िवराटनगर केशिलया देवागंज सडक मोरङ पूवार् ल
५ मरुवा खोला  पुल िमरचैया कटारी उदयपुर पूवार् ल
६ ि युगा पुल िसपाया  िसबाइ सुन्दरपुर फ ेपुर बेल्टार सडक उदयपुर पूवार् ल 
७ वरुवा खोला पुल  गाइघाट िद ेल सडक उदयपुर पूवार् ल 
८ घ े खोला पुल रसुवा मध्यमा ल 
९ कोल्फु खोला पुल  ओखरपौवा कुमारी नुवाकोट मध्यमा ल

१० तादी खोला पुल  गंगटे िढकुरे सडक नुवाकोट मध्यमा ल
११ बागमती पुल  िसनामंगल काठमाण्डौ मध्यमा ल 
१२ म्याग्दे खोला पुल  खैरेनी िभमाद तन्हु ँ पि मा ल 
१३ मादी नदी पुल (िपप्ले राम बजार) बेगनासताल भोलटार सडक लम्जुङ पि मा ल
१४ घा ा खोला अघार्खाँची पि मा ल
१५ दर दी पुल छेपेटार गोरखा पि मा ल

१६ बुढीगण्डकी नदी पुल  आरुघाट 
गोरखा  

धािदङ्ग 
पि मा ल 

१७ दम्भा खोला पुल कास्की पि मा ल 
१८ लुङदी खोला  मालढंुगा बेनी पवर्त पि मा ल 
१९ इ ाम खोला पुल  र  राजमागर् सुखत मध्य पि मा ल 
२० गोदावरी खोला पुल  महाकाली राजमागर् कैलाली सूदरू पि मा ल

 
व.उ.िश.न. ३३७२२४ हुलाकी आयोजना अन्तगर्त सम्प  पुलहरुः

िस.न. पुलको नाम  िजल्ला  क्षे गत िनमार्ण 
१ अचलगढ पुल  सलार्ही मध्यमा ल 
२ बच्छराजा पुल  िसन्धुली मध्यमा ल
३ जलाद पुल  धनुषा मध्यमा ल
४ बलुवा पुल  धनुषा मध्यमा ल 
५ पुरानो जमुनी पुल  धनुषा मध्यमा ल 
६ रातो पुल  धनुषा मध्यमा ल
७ िपपरा पुल  धनुषा मध्यमा ल



 

 

८ पक ली पुल  धनुषा मध्यमा ल
९ बगही पुल  सलार्ही मध्यमा ल

१० िमिच -इिमिच पुल पसार् मध्यमा ल 

११ औिरया पुल  पसार् मध्यमा ल 
१२ िशकारीवास पुल  पसार् मध्यमा ल 
१३ ढोगही पुल  पसार् मध्यमा ल
१४ िवरे खोला पुल  पसार् मध्यमा ल
१५ घुम्ती पुल  पसार् मध्यमा ल 
१६ खोल्सी पुल  पसार् मध्यमा ल 
१७ सरस्वती पुल  पसार् मध्यमा ल 
१८ खुिटया नदी पुल  धनगडी सुदरूपि मा ल 
१९ काढाँ नदी पुल   धनगडी सुदरूपि मा ल

 

 



 

 

 

३. ljsf; cfof]hgfsf] vr{ tyf k|ult zf/f+; cf= a= )^(÷&) 
? xhf/df

l;=g+= j=p=lz=g+= cfof]hgfsf] gfd  

k|ltj]bg 
cjlw 
;Ddsf] 

lalgof]hg

k|ltj]bg cjlw ;Ddsf] vr{ 
 

rf}dfl;s 
efl/t 
k|ult 
k|ltzt 

jflif{s 
efl/t 
k|ult 
k|ltzt 

ljlgof]hgsf] t'ngfdf 
k|ult k|ltzt  

>f]t 

g]kfn ;/sf/ j}b]lzs hDdf 
rf}dfl;s jflif{s   

1 2 3   19 20 21 22 23 24 25 

1 337101÷3,4 
;u/dfyf nf]sdfu{ -ufO{#f^–
lbQ]n v)*_ 64,275 38,191  38,191 72.12 56.65 79.33 59.42 

2 337102÷3,4 
lj.lk./fhdfu{ -ag]kf–l;Gw'nL–
alb{jf;_ 1,149,870 248,000 

 
901,870 hfkfg 

;/sf/ 
1,149,870 100.00 99.00 100.00 100.00 

3 337103÷4 
/fKtL nf]sdfu{ -lztnkf^L–
d'l;sf]^_ 7,500 3,505 – 

 
3,505 65.32 52.00 65.32 46.73 

4 337104÷3,4 
s)ff{nL nf]sdfu{ -sflnsf]^–h'Dnf 
v)*_ 2,823 2,780   

  
2,780 95.56 85.00 95.56 98.48 

5 337105÷3,4 
dxfsfnL nf]sdfu{ -bfr'{nf–l +̂s/ 
v)*_ 154,900 116,826 – 

  
116,826 97.30 65.24 97.30 75.42 

6 337106÷3,4 sflGt nf]sky 
57,732 29,244 – 29,244 80.06 84.66 80.06 50.65 

7 337107÷4 
s]lGb|o:t/sf ljleGg 
qmdfut÷cfly{s tyf b'O{ lhNnf 
hf]*\g] ;*sx? 2,200,457 1,313,213 

 
167,025 

 
1,480,238 95.00 64.04 98.70 67.27 



 

 

8 337108÷3,4 
gf/bd'gL–y'n'Ë dfu{ -lxn]–
n]u'jf#f^–ef]hk'/_ 21,138 19,647 – 

 
19,647 95.00 98.91 95.00 92.95 

9 337110÷4 
u)f]zdfg l;+x dfu{ -yfgsf]^ 
lrtnfË_ 9,800 8,732 – 

 
8,732 84.00 89.97 84.00 89.10 

10 337111÷4 afUn'Ë–a]gL–hf]d;f]d  
4,140 4,000 – 

 
4,000 95.00 100.00 95.00 96.62 

11 337112÷4 l%Gr'–hfh/sf]^  
2,322 2,140 – 

 
2,140 100.00 92.82 100.00 92.16 

12 337114÷4 
hok[YjL axfb'/ dfu{ -vf]*\k]–
aemfË__ 880 536 – 

 
536 100.00 72.72 100.00 60.91 

13 337117÷4 
u+u ]̂–nAw'–;d'Gb|^f/–uNkm'e~HofË 
;*s 31,641 30,226 – 

 
30,226 80.71 95.53 80.71 95.53 

14 337120÷3,4 
;fnem)*L–;lGwvs{–(f]/kf^g 
;*s 148,250 85,571 

 
58,178 

 
143,749 100.00 98.56 100.00 96.96 

15 337122÷4 Aof; dfu{ -a'$ l;+x dfu{ ;d]t_
35,025 24,429 – 

 
24,429 65.00 100.00 65.00 69.75 

16 337123÷4 If]lqo:t/sf ;*sx? 
1,025,508 785,991 – 

 
785,991 92.50 70.00 92.50 76.64 

17 337124÷4 bds–lr;fkfgL 
8,750 6,307 – 

 
6,307 100.00 93.49 100.00 72.08 

18 337125÷3,4 w/fg rt/f ufO#f^ x]^f}*f 
85,509 76,495 – 

  
76,495 96.20 96.20 96.20 89.46 

19 337126÷4 
tNnf] *Ë']Zj/ ;ftvDafg 
b'Nn'lkknaf]^, b}n]v 13,950 12,786 – 

 
12,786 100.00 95.00 100.00 91.66 



 

 

20 337127÷4 b]j:yn–sg}*fF*f–rf}/hxf/L 
18,600 18,600 – 

 
18,600 100.00 100.00 100.00 100.00 

21 337128÷4 u'dL–kfltxfNgf rf}/, ;'v{]t 
26,044 13,682 – 

 
13,682 61.00 55.00 61.00 52.53 

22 337129÷3,4 :ofk'|a]zL–/;'jfu(L 
192,769 10,140 

 
140,000 rLg 

;/sf/ 
150,140 100.00 80.37 100.00 77.89 

23 337130÷4 ^gsk'/ ln+s ;*s 
14,400 14,150 – 

  
14,150 93.80 100.00 93.80 98.26 

24 337131÷4 d'l;sf]^–a'lt{afË     
 

–      

25 337133÷3,4 
;*s ;'wf/ cfof]hgf -
cf/.cfO{.lk._ 631,469 405,378 

 
25,185 ef/t 

;/sf/ 
430,563 98.85 100.00 98.85 68.18 

26 337134÷4 ldbL{–SofSdL–ledfb 
11,862 11,862 – 

 
11,862 98.50 81.50 98.50 100.00 

27 337135÷4 k'tnLv]t–sfsL{g]^f–s'Zdf 
20,280 18,737 – 

 
18,737 93.00 94.53 93.00 92.39 

28 337136÷3,4 
11 lsnf]–%]k]^f/–efn':jf/f–
jf/kfs 49,750 44,013 – 

 
44,013 100.00 100.00 100.00 88.47 

29 337137÷3,4 
zlxbdfu{ #f]/fxL–g'jfufpF–ltnf– 
#lt{ufpF–yjfË –d'l;sf]^ 54,894 47,656 – 

 
47,656 82.90 70.10 82.90 86.81 

30 337138÷3,4 k'iknfn -dWo–kxf*L_ nf]sdfu{ 
2,074,700 2,024,156 – 

 
2,024,156 97.56 100.00 98.70 97.56 

31 337139÷4 gfUdf–udu(L 
50,000 50,000 – 

 
50,000 100.00 100.00 100.00 100.00 



 

 

32 337140÷4 hfh/sf]^–b'g}, *f]Nkf 
121,600 121,600   121,600 100.00 100.00 100.00 100.00 

33 337141÷3,4 
sf&df*f}+ t/fO{ dw]z kmfi^ 
«̂ofs 145,000 145,000   

 
145,000 100.00 100.00 60.43 100.00 

34 337142÷3,4 
;*s If]q ljsf; cfof]hgf-
cf/.P;.l*.lk._ 3,455,494 374,321 

  
1,681,229  

 jN*{ j}s 
2,055,550 88.25 81.48 88.25 59.49 

35 337143÷3,4 sf&df*f}+–eQmk'/ ;*s lj:tf/ 
171,559 124,426 – 

 
124,426 100.00 98.66 100.00 72.53 

36 337144÷4 lkmSsn–>LcGt'*fF*f ;*s 
24,624 14,389 – 

 
14,389 98.09 52.85 98.09 58.43 

37 337145÷3,4 
pQ/–blIf)f nf]sdfu{ -s)ff{nL, 
sflnu)*sL, sf]zL nufot_ 604,058 347,863 – 

 
347,863 79.50 56.18 79.50 57.59 

38 337146÷3,4 a]gL#f^–cf?#f^–nfs{]e~HofË 
28,200 21,582 –  

 
21,582 100.00 94.44 100.00 76.53 

39 337147÷4 
sf&df*f}+ pkTosf ;*s lgdf{)f 
tyf ;'wf/ 387,368 363,236 – 

 
363,236 80.00 89.61 80.00 93.77 

40 337148÷4 cGo zx/L ;*sx? 
555,412 394,013 – 

 
394,013 95.00 79.77 95.00 70.94 

41 337149÷3,4 
sf&df*f}+ pkTosf ;*s lj:tf/ 
cfof]hgf 1,731,926 1,602,818 – 

 
 

  
1,602,818 88.50 78.62 88.50 92.55 

42 337152÷3,4 /f]* sg]lS^le^L ;]]S^/ k|f]h]S^ 
440,223 130,073 

 
104,095 

 P .l*.jL  
234,168 75.87 76.68 75.87 53.19 

43 337154÷4 a]zLzx/–rfd] 
55,800 55,800   

 
55,800 100.00 85.00 100.00 100.00 



 

 

44 337157÷4 k'n lgdf{)f sfo{qmd 
2,752,240 2,259,659 – 

 
2,259,659 72.36 50.69 72.36 82.10 

45 337158÷4 
k'n k'n];f ;+/If)f tyf dd{t 
;+ef/ 305,540 74,297 

 
93,186 

 
167,483 98.60 72.09 98.60 54.82 

46 337159÷4 
;*s tyf k'nx?sf] lj:t[t 
;+efJotf cWoog 127,150 102,605 – 

 
102,605 97.50 64.42 97.50 80.70 

47 337160÷4 d'cfAhf 
25,946 388 – 

 
388 100.00 100.00 100.00 1.50 

48 337161÷4 d]lzg dd{t tyf ;+ef/ 
40,115 34,843 – 

 
34,843 100.00 99.99 100.00 86.86 

49 337162÷4 oflGqs pks/)f vl/b 
63,461 58,208 – 

 
58,208 97.00 96.25 97.00 91.72 

50 337163÷4 
;*s oftfoft ;'/Iff, cltqmd)f 
lgoGq)f tyf ;Ldf ;'/Iff 

13,067 12,555 – 

 
 
 
 

  
12,555 85.00 80.00 85.00 96.08 

51 337164÷3,4 
of]hgf, sfo{qmd, cg'udg, 
d"NofÍg, e"–jftfj/)f cWoog 
tyf cGo sfo{qmdx?_ 34,963 29,787 – 

 
 

 
29,787 95.00 83.91 95.00 85.20 

52 337165÷3,4 ;*s af]*{  
2,521,906    

 
1,493,303 73.29 57.41 73.29 59.21 

53 337165÷3,4 ;fdl/s ;*ssf] cfjlws dd{t  
1,008,720 224,248 

 
27,952 

 
252,200 55.12 40.50 55.12 25.00 

54 337165÷3,4 
ljleGg ;fdl/s ;*sx?sf] 
lgoldt, k^s], / cGo dd{t 
;+ef/ 830,776 740,675 – 

 
740,675 75.69 67.00 75.69 89.15 



 

 

55 337165÷3,4 
;fdl/s ;*s cfsl:ds Pj+ 
ljz]if dd{t ;+ef/ 589,411 472,529 – 

 
472,529 85.00 45.27 85.00 80.17 

56 337165÷3,4 
;fdl/s ;*ssf] k'g :yfkgf / 
k'g lgdf{)f 93,000 27,900 – 

 
27,900 77.36 76.86 77.36 30.00 

57 337196÷3,4 af(LhGo k'gM lgdf{)f cfof]hgf 
324,945 49,616 

 
75,799 

 P=l*=jL=  
125,415 72.40 42.70 72.40 38.60 

58 337198÷4 
;]tL nf]sdfu{ -l^sfk'/–nf]A*]–
r}gk'/–tfSnfsf]^_ 35,685 15,292 – 15,292 89.00 95.53 89.00 42.85 

59 337199÷4 
r]kfË dfu{ -&f]/L–e)*f/f–nf]y/–
dn]v'_ 58,620 24,003 – 

 
24,003 61.80 62.00 61.80 40.95 

60 337224÷3,4 x'nfsL /fhdfu{ -k'nx? ;d]t_ 
1,551,337 1,307,870 

 
27,634 

ef/t 
;/sf/ 1,335,504 84.50 80.07 84.50 86.09 

61 337302÷4 ko{^g ;*sx? 
276,582 201,642 – 

 
201,642 95.50 73.67 98.70 72.91 

62 337303÷3,4 sf&df*f}+ lbuf] zx/L oftfoft     
 

–      

63 337304÷3,4 
pkIf]lqo oftfoft clej[l$ 
cfof]hgf 1,170,437 469,421 

 
541,793 

 
1,011,214 85.00 69.57 85.00 86.40 

64 337305÷4 
blIf)fsfnL–%}dn]–l;:g]/L–s'n]vfgL 
;*s cfof]hgf 7,600 4,836 – 

 
4,836 75.65 62.62 75.65 63.63 

65 337306÷3,4 hndfu{     
  

–      

66 337310 cg'udg tyf d"NofÍg sfo{qmd     
 

–      



 

 

67 337312 Jofkf/Ls dfu{ lj:tf/ cfof]hgf 
317,879 307,565   

 P =l*=jL  
307,565 96.65 72.18 96.65 96.76 

68 
337314 

oftfoft cfof]hgf tof/L 
;xof]u 149,839 6,626 

 
53,291 

 
59,917 88.56 80.09 88.56 39.99 

69 
337320 

/)fg}lts ;*s k'n lgdf{)f 
sfo{qmd 1,816,406 951,038 

 
523,578 

 
1,474,616 75.65 56.59 75.65 81.18 

70 337323 tD#f;–l;dn^f/L Ko"&fg ;*s     –      

71 337326 ;f;]s /f]* sg]S^Lle^L k|f]h]S^ 
135,000    

 
–      

72 337327 rqmky lj:tf/ cfof]hgf  
105,000 82,226   

 
82,226   94.65 78.31 

73 
602106 

 cy{ jh]^ -sf&df)*f} pkTosf 
;*s la:tf/ cfof]hgf_ 844,138 792,205   

 

792,205 96.54 22.56 94.65 93.85 

  hDdf   
28,568,359 

 
17,412,149 4,420,815 21,832,964 

89.06 76.60 88.75 76.42 



 

 

झ) आ.ब. ०६९/७० को आयोजनाको नीितगत उपलिब्धहरुः 
 

१. सडक िवभागको कुल बािषक भौितक गित ७६.६० % भएको छ । 
२. सडक िवभागको कुल बािषक िवि य गित ७६.४२ % भएको छ ।  
        सडक बोडर् (व. उ. िश. नं. ३३७१६५ ४) बाहके कुल गित ७८.०९ % रहकेो छ ।  
३. यस आ.ब.मा ८७६.८७ िक.मी. सडक माटे, ६२०.९१ िक.मी. खण्डािस्मत तथा ४६७ िक.मी. कालोप े सडक िनमार्ण 

 स्तरो ती भएको छ । 
४. यस आ.ब.मा सडक िवभाग अन्तगर्त किरब ७४७४ िक.मी. सडकको िनयिमत तथा पटके ममर्त संभार चालु रहकेो छ । 
५. आ.ब. ०६८/६९ दिेख स ािलत आविधक ममर्त तफर्  ४२९ िक.मी. सडकको आविधक ममर्त कायर् सम्प  भएको छ । 
६. पुल िनमार्ण तफर्  ७५ वटा पुलहरु सम्प  गन ल य भएकोमा जम्मा ७४ वटा पुलहरु सम्प  भएको छ । हुलाकी 

राजमागर् अन्तगर्त  १९ वटा पूल सम्प  भएको छ । 
७. मनाङ तथा मुगु २ वटा िजल्ला सदरमुकाम सडक स ालले जोड्ने ल य भएकोमा मनाङ्ग र मुगु िजल्लाको 

सदरमुकाम सडक  स ाल सँग जोिडएको छ ।  
८. ि बिषय अन्तिरम योजनाको सडक क्षे  प ीको ल यहरु मध्ये, नयाँ सडक िनमार्णमा १००% ल य हािसल भैसकेको 

छ भने स्तरो ती, पुनः िनमार्ण र पुनः स्थापनामा किरब ८१% ल य हािसल भैसकेको छ । 

९. ि बिषय ल य अनुरुप ३६०० िक.मी. आविधक ममर्त गन ल य रहकेोमा १७१३ िक.मी. ल य हािसल भएको  छ । 
त्यस्तै २०० वटा पुल िनमार्ण गन ल य रहकेोमा २२० वटा पूल िनमार्ण सम्प  भ ैयातायात सूचारु रहकेो छ । तर ४ 
वटा िजल्ला सदरमुकाम (मनाङ्ग, डोल्पा, हुम्ला र मुगु) सडक स ालले जोड्ने ल य राखेकोमा मनाङ्ग,मुगु 

सदरमुकाम सम्म याक खोिल सडक  स ालले जोिडएको छ । 
१०. आ.ब. ६९/७० सम्म ५७ िजल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकहरमा कालोप े सडकमा स्तरो ती भै सकेका छन् । बझाङ्ग 

र दाचुर्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक कालोप े सडकमा स्तरो ती भएकोमा महाकाली नदीमा आएको बाढीका कारण 
दाचुर्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक क्षित स्त भएको छ । 

११. पुल पुलेसा संरक्षण तफर्  राि य महत्वका िविभ  पूलहरुको आविधक ममर्त तथा पुनः स्थापना कायर् सम्प  भएको छ । 
१२. बनेपा–िसन्धुली–ब दबास सडकको ते ो खण्ड (३६.८ िक.मी.) को पिहलो चरणको १७.८ िक.मी.मा यातायात 

स ालनमा रहकेो छ । 
१३. यस आ.ब.मा पुष्पलाल (मध्य–पहाडी) लोकमागर्को पूव  खण्डको पुरै याक खोिलयो भने ६० िक.मी. ाभेल सडकमा 

स्तरो ती गिरएको छ । पि म खण्डको २१५ िक मी याक िनमार्ण एवं २५ िक मी ाभेल सडकमा स्तरो ती 
गिरएको छ । १८ िक.िम.  कालो प े गनर् ठे ा प ा भैसकेको छ । पि म खण्डको ५ िक मी याक िनमार्ण आगामी 
आ. व. मा सम्प  गिरने ल य रहकेो छ । 

१४. उ र दिक्षण लोकमागर् अन्तगर्का सडकहरुमा बािषक ल यको ५६.१७% भौितक गित हािसल भएको छ । ५६ 
िक.मी. नयाँ सडक िनमार्ण तथा २५ िक. िम. ाभेल सडकमा स्तरो ती गिरएको छ । 

१५. काठमाण्डौ उपत्यका सडक िनमार्ण तथा सुधार कायर् म अन्तगर्त कुल १८ िक.मी. र काठमाण्डौ उपत्यका सडक 
िवस्तार  आयोजना अन्तगर्त १६ िक.मी. सडक कालोप े गिरएको छ । 

१६. पयर्टन क्षे मा टेवा पुयार्उने गरी ४४ िक.मी. (कूल ७२ वटा सडक) नयाँ सडक िनमार्ण गिरएको छ भने १८ िक.मी. 
ाभेल कायर् र ११ िक. मी. कालोप े सडकमा स्तरो ती गिरएको छ । 



 

 

१७. क्षे ीय महत्वका सडक तफर्  कुल १५५ िक.मी (कूल १५१वटा सडक) नयाँ सडक िनमार्ण भएको तथा १६०.४ िक.मी. 
माटे सडकलाई स्तरो ती गिरएको छ, जस मध्ये २१.८ िक.िम सडक कालोप े र १३८.६ िक.िम ावेल सडकमा 

स्तरो ती गिरएको छ । 
१८. दशैे भिरका िविभ  शहरी क्षे िभ का सडकको िनमार्ण तथा सुधार गन उ ेश्यले यस िवभागले २९.४ िक.मी. नयाँ 

सडक िनमार्ण गरेको छ भने १०४.१६ िक.मी. स्तरो ती गिरएको छ, जस मध्ये २९.६६ िक.िम सडक कालोप े र 

७४.५ िक.िम. ावेल सडकमा स्तरो ती गिरएको छ । 
 

   कायर् म कायार्न्वयनमा दिेखएका समस्याहरू 
• समयमा बजेट उपलब्ध नहुनु । पूणर् वजेट आउन िढलाईका कारण िनमार्ण कायर् सम्प  गनर् किठनाई  
• रेखाङ्कन, जग्गा अिध हण र मुआब्जा । 

• माग अनुसार िवष्फोटक पदाथर् आपुित हुन नसकेकोले गितमा बाधा । 
• जनशि को कमी रहकेो । 
• सवारी साधनको कमी रहकेो । 
• वन तथा संरक्षण क्षे  िभ  काम गदार् महत्वाकांक्षी माग राखीने र सरोकारवाला िनकायसंग यथोिचत 

समन्वय हुन नसकेको ।  
• ममर्त संभार अ तगत िबशेष ममर्त, आबिधक तथा पुनःस्थापना कायर्मा पयार्  बजेट बस्था हुन नसकेको ।  

• ाथिमकता लगानी योजनाले पिहचान गरे वाहकेका योजनाहरु कायार्न्वयन गनुर् परेको ।  
• योजनाको आकार बमोिजम आबश्यक बजेट बस्था हुन नसकेको । 
• तैल्य पदाथर्को माग अनुसार आपूित )तैल्य पदार्थको अभाव, बन्द तथा हडतालको कारण  (हुन नसकेको ।  

 

५.२ रेल िवभाग 

 सामािजक, आिथक िवकास, सामािजक समायोजन र सेवा िवस्तार एवं पहुचँका साथै दशेको सम  आिथक समु ितका 

लािग अिभ  अंगकारुपमा रेल्वे क्षे को पिहचान भएको छ । िवगतमा कमै ाथिमकतामा रहने गरेको र नगन्य सुिवधा भएको 
भएता पिन रेल्वे सेवाको महत्व आंकलन भै पूवर् (मेची)–पि म (महाकाली), काठमाण्ड –पोखरा–तराई, भारत सीमाबाट 

महत्वपूणर् औ ोिगक ापािरक शहरी क्षे हरुमा रेल सेवा संचालन गन लगायत चीन (ितब्बत) वाट काठमाण्डौ रेल्वे सेवा 
िनमार्ण िवस्तारका साथै खस्कँदो अवस्थामा रहकेो जनकपुर–जयनगर रेल सेवाको सुदढृीकरण गन कायर्लाई अगािड बढाउन 

पहल गिरएको छ ।  

 

१.  आ.व. २०६९/७० को नीित तथा कायर् म 

 पूवर् पि म तराई रेलमागर् िनमार्णको कायर्लाई अिघ बढाइनेछ । जयनगर–जनकपुर रेल्वे सेवालाई व दवास सम्म 

िवस्तार गिरनेछ । यसैगरी रानी िसिकयाही–िवराटनगर रेल्वे सेवाको िनमाणर् कायर्शुरु गिरनेछ । नेपाल-भारत सीमा क्षे मा 

पिहचान भएका अन्य रेलमागर्हरुको िवस्तृत अध्ययन कायर् शुरु गिरनेछ । काठमाण्ड  उपत्यकामा मे ो  मोनो रेल सेवा 
स ालनका लािग सम्भाब्यता अध्ययन कायर् शुरु गिरनेछ । 



 

 

 २. आिथक बषर् २०६९/०७० को  मखु्य मखु्य उपलब्धीहरुः   

 क. रेल िवभागको कायार्लय भवन िनमार्णकायर् शुरुवात भएको । 
 ख. काठमाडौ उपत्यकामा मे ोको सम्भा ता अध्ययन कायर् सम्प  । 
 ग. मेिच महाकाली िवधुितय रेलमागर्को व दवास िसमरा िसमरा िवरगंज खण्डको िवस्तृत सभक्षण कायर् सम्प  । 
 घ. मेची महाकाली िवधुितय रेलमागर्को िसमरा तम्सिरया बुटवल भैरहवा िलकको िवस्तृत सभक्षण कायर् शुरुवात भएको । 
 ङ. भारितय सहयोगमा िनमार्णिधन िवराटनगर जोगवानी र जयनगर िवजुलपुरा व दवास रेलमागर्को   
  लािग १३५ हके्टर जग्गा ा ी भएको । 

 

 ३.  ल य अनसुारको गित हािसल गनर् परेका समस्या र चुनौतीहरुः  

 क.  रेल िवभागमा रेल सम्वन्धी दक्ष जनशि को अभाव रहकेो । 
 ख. मुआब्जा िवतरण र जग्गा ाि कायर्मा िजल्ला िस्थत नािप तथा  मालपोत कायार्लयको मुख   
  भूिमका भएता पिन तत् तत् कायार्लयमा पयार्  जनशि को अभाव रहकेोले रेलको कायर्लाई  समेत असर पुगेको । 
 ग. िसमारा तामसािरया खण्डको रेखांकन िचतवन राि य िनकु  हुदँ ैगएको हुदँा सोको िस्वकृत  ा  गनर् समय लागी 
  रहकेो । 
 घ.  अिध हण गनुर् पन टु ाजग्गाहरु अिधक भएको र अिध हणमा परेको क्षे फल कम भएकोले जग्गाधनीहरुबाट मुआब्जा 
  बुझ्न उत्साहसाथ सहभािगता कम रहकेोले तु गितको गित हुननसकेको । 
  

 ४.  समस्या समाधानका लािग भएका यास  र सझुावहरुः  
 

 क.  रेल क्षे सँग सम्बिन्धत मानव संसाधन िवकासको लािग तािलम एवं अध्ययनको लािग वस्थाको लागी यासहरु 
  गिरएको । 
 ख.  मुआब्जा िवतरणसँग सम्बिन्धत कायर्लयहरुमा जनशि को उिचत वस्था वा अितिर     
  कायर्बोझको अवस्थाका उिचत उ ेरणाको वस्था वा ोत्साहन भ ाको वस्था हुनुपन । 
 ग. आवश्यक  ािविधक जनशि को वस्था हुनुपन मानव संशाधन िवकासका लिग जोड िदनुपन । 
 घ.  वन तथा भू–सरक्षण मन् ालय, वन िवभाग र िचतवन राि य िनकु सँग समन्वय कायर् भई रहकेो  । वन तथा सरिक्षत 

  क्षे वाट राि य गौरवका भौितक पूवार्धार िनमार्ण गदार्  FastTrack कायर् िविध बनाई कायार्न्वयन गिरनुपन ।  

 ङ  मन् ालयसँग समस्या समधानाथर् समन्वय गिरएको । 
  

  



 

 

५.३ यातायात वस्था िवभाग 

 यातायात क्षे ले मुलुकको आिथक तथा सामािजक रुपान्तरणका महत्वपूणर् भूिमका खेल्दछ ।  अन्य क्षे लाई 
गितिशल र जीवन्त तुल्याउन यातायात क्षे ले र  स ारको रुपमा कायर् गरेको हुन्छ । हाल नेपालमा िनजी र 
सावर्जिनक सवारी साधनको संख्या १३ लाख ४८ हजार ९९५ पुगेको छ र यो संख्यामा िदन ित िदन ित  रुपमा 
वृि  भइरहकेो छ भने यातायात क्षे वाट सरकारलाई ा  हुने राजस्व पिन उल्लेखनीय रुपमा विढरहकेो छ । साथै 
सवारी दघुर्टना मृत्युको सवै भन्दा ठूलो कुनै एक कारण भएको छ ।  
 

 यातायात पूवार्धारमा भएको िवस्तार, मािनसहरुमा दखेा परेको गितिशलता, सवारी साधनको संख्यात्मक 
वृि , ितनीहरुको गुणात्मक िविवधता, दघुर्टनाको िववरण र यातायात वस्थापन योगमा आएका आधुिनक 

िविधलाई दिृ गत गदार् नेपालको यातायात क्षे लाई िवकास र विस्थत गनुर् पन चुनौित ट्ड्कारो छ । एकाितर 
सम  यातायात क्षे  िवषेश गरी सावर्जिनक यातायातमा सरकारको संल ता नभएको अवस्था छ भने सावर्जिनक 
यातायातलाई सुरिक्षत, भरपद , सरल, सहज र पहुचँ योग्य बनाउदै लैजानु पिन त्यितकै आवश्यक छ । अक ितर 
यातायात क्षे को वस्थापन र िनयमन गन िनकायहरुलाई सक्षम र सवल वनाउनु पन सावर्जिनक िजम्मेवारी पिन 
कम महत्वपूणर् छैन । 
 
िवभागले आ.व. ०६९/७० मा सम्पादन गरेका महत्वपूणर् कायर्हरुः 
• सवारी चालक अनुमितप को योगात्मक पिरक्षा विस्थत गन िनदिशका, २०६९ को कायार्न्वयनवाट सवारी 

चालक अनुमितप ो पिरक्षा णाली विस्थत र मयार्िदत हुनुका साथै  सेवा  वाहमा पारदिशता तथा िनष्पक्षता 
कायम हुन गई  कायार्लयको छिवमा सुधार आएको ।  

• सबै यातायात वस्था कायार्लयहरुमा क्षितपूित सिहतको नागिरक वडाप  लागू गिर सावर्जिनक सेवा वाहलाई 
िछटो छिरतो तुल्याइएको ।  

• सबै यातायात वस्था कायार्लयहरुमा Driving  License  Registration  System लागु गरी सवारी 
कायर्हरुलाई विस्थत र आधुिनिककरण गिरएको ।  

• ािफक सकेत िचन्ह िनमार्ण, सूचनामुलक िस्टकर िनमार्ण तथा सावर्जिनक सवारी साधनहरुको अनुगमनवाट सडक 
दघुर्टना न्यूिनकरणमा सघाउ पुगेको ।  

• सवारी चालक अनुमितप लाई अझै बढी सुरिक्षत तथा विस्थत गनर् स्माटर्  काडर्मा लैजाने ि या अिन्तम 
चरणमा पुगेको ।  

• सवारी साधनको नम्बरप्लेटलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा लैजाने सम्वन्धमा गृहकायर् भएको ।  
• ई⁺िबिलङ्ग िसस्टमको भावकारी कायार्न्वयनवाट राजस्व असुलीमा वृि  भएको । 
• सवारी दघुर्टना न्यूिनकरण तथा सवारी िनयमको पिरपालनाको लािग ािफक सकेत िचन्ह िनमार्ण गरी िफक 

हरीलाई हस्तान्तरण गिरएको ।  
• सवारी दघुर्टना न्यूिनकरण तथा सवारी सुरक्षामा सघाउ पु¥याउने सूचनामूलक िस्टकर िनमार्ण गरी िवतरण 

गिरएको ।  
• कायार्लय मुख तथा ािविधक मुखहरुको रणिनितक तथा कायर्शाला गोि  काठमाडौमा सम्प  भएको ।  

अनुभूत गिरएका मुख समस्या  
• टेकुमा स्थापना गिरएको भेिहकल िफटनेश टे  सेन्टर पुरानो िवधुत बक्यौता रकम भु ानी गनर् नसिकएको कारण 

स ालन हुन नसकेको ।  
• या  बजेट अभावको कारण सवारी चालक अनुमितप लाई विस्थत गन िनदिशका २०६९ अनुरुप नयाँ 

मापदण्डमा आधािरत याल सेन्टर िनमार्ण गनर् नसिकएको ।  
• बजेट अभावको कारण कायार्लयहरुको आफ्नै भवन िनमार्ण लगायतका पूवार्धारहरुको वस्था गनर् नसिकएको, 

सवारी साधन दतार् र सवारी चालक अनुमितप को फाराम भन कायर् इलिष्लभ  क्थकतझ वाट गनर्  नसिकएको 
कारण सेवा वाहमा ितकुल असर परेको । 
 

  



 

 

अनुभूत गिरएका मुख समस्या  
• टेकुमा स्थापना गिरएको भेिहकल िफटनेश टे  सेन्टर पुरानो िवधुत बक्यौता रकम भु ानी गनर् नसिकएको कारण 

स ालन हुन नसकेको ।  
• या  बजेट अभावको कारण सवारी चालक अनुमितप लाई विस्थत गन िनदिशका २०६९ अनुरुप नयाँ 

मापदण्डमा आधािरत याल सेन्टर िनमार्ण गनर् नसिकएको ।  
• बजेट अभावको कारण कायार्लयहरुको आफ्नै भवन िनमार्ण लगायतका पूवार्धारहरुको वस्था गनर् नसिकएको, 

सवारी साधन दतार् र सवारी चालक अनुमितप को फाराम भन कायर् इलिष्लभ  क्थकतझ वाट गनर्  नसिकएको 
कारण सेवा वाहमा ितकुल असर परेको । 

ljefun] cf=j= )^(÷&) df ;Dkfbg u/]sf dxTjk"0f{ sfo{x?M 
• ;jf/L rfns cg'dltkqsf] k|of]ufTds kl/Iff Jojl:yt ug{] lgb{]lzsf, @)^( sf] sfof{Gjogjf6 
;jf/L rfns  cg'dltkqf] kl/Iff k|0ffnL Jojl:yt / dof{lbt x'g'sf ;fy}  ;]jf  k|jfxdf kf/blz{tf tyf 
lgikIftf sfod x'g uO{  sfof{nosf] 5ljdf ;'wf/ cfPsf] .  

• ;a} oftfoft Joj:yf sfof{nox?df Ifltk"lt{ ;lxtsf] gful/s j8fkq nfu" ul/ ;fj{hlgs ;]jf 
 k|jfxnfO{ l56f] 5l/tf] t'NofOPsf] .  

• ;a} oftfoft Joj:yf sfof{nox?df Driving Liscense Registration System nfu' u/L 

 ;jf/L sfo{x?nfO{ Jojl:yt / cfw'lglss/0f ul/Psf] .  

• 6«flkms ;s]t lrGx lgdf{0f, ;"rgfd'ns l:6s/ lgdf{0f tyf ;fj{hlgs ;jf/L ;fwgx?sf] 
 cg'udgjf6 ;8s b'3{6gf Go"lgs/0fdf ;3fp k'u]sf] .  

• ;jf/L rfns cg'dltkqnfO{ cem} a9L ;'/lIft tyf Jojl:yt ug{ :df6{  sf8{df n}hfg] k|lqmof 
 clGtd  r/0fdf k'u]sf] .  

• ;jf/L ;fwgsf] gDa/Kn]6nfO{ ODaf]:8 gDa/ Kn]6df n}hfg] ;DjGwdf u[xsfo{ ePsf] .  

• O{–lalnË l;:6dsf] k|efjsf/L sfof{Gjogjf6 /fh:j c;'nLdf j[l4 ePsf] . 

• ;jf/L b'3{6gf Go"lgs/0f tyf ;jf/L lgodsf] kl/kfngfsf] nflu 6«flkms ;s]t lrGx lgdf{0f u/L 
 6«lkms  k|x/LnfO{ x:tfGt/0f ul/Psf] .  

• ;jf/L b'3{6gf Go"lgs/0f tyf ;jf/L ;'/Iffdf ;3fp k'¥ofpg] ;"rgfd"ns l:6s/ lgdf{0f u/L ljt/0f 
 ul/Psf] .  

• sfof{no k|d'v tyf k|fljlws k|d'vx?sf] /0flglts tyf sfo{zfnf uf]li7 sf7df8f}df ;DkGg ePsf] .  

cg'e"t ul/Psf k|d'v ;d:of  

• 6]s'df :yfkgf ul/Psf] e]lxsn lkm6g]z 6]i6 ;]G6/ k'/fgf] ljw't aSof}tf /sd e'QmfgL ug{ 
g;lsPsf] sf/0f ;~rfng x'g g;s]sf] .  

• k|ofKt ah]6 cefjsf] sf/0f ;jf/L rfns cg'dltkqnfO{ Jojl:yt ug{] lgb{]lzsf @)^( cg'?k gofF 
dfkb08df cfwfl/t 6«ofn ;]G6/ lgdf{0f ug{ g;lsPsf] .  

• ah]6 cefjsf] sf/0f sfof{nox?sf] cfˆg} ejg lgdf{0f nufotsf k"jf{wf/x?sf] Joj:yf ug{ 

g;lsPsf], ;jf/L ;fwg btf{ / ;jf/L rfns cg'dltkqsf] kmf/fd eg{] sfo{ Online  System 

jf6 ug{  g;lsPsf] sf/0f ;]jf k|jfxdf k|lts'n c;/ k/]sf] .  
 

 

  



 

 

cf=j= @)^(÷&) sf] jflif{s ;+slnt /fhZjsf] ljj/0f 
@)^( >fj0f b]lv @)&) cfiff9 d;fGt;Dd oftfoft Joj:yf sfof{nox?af6 ;+sng ePsf] /fhZj ljj/0f 

l;=g+= 
oftfoft Joj:yf  
sfof{nox?sf] gfd 

s/ /fhZj 
;jf/L s/ -!!$%!_ 

;jf/L Ohfht / 
;=rf=c= b:t'/    

-!!^@!_ 

zx/L ;8s lgdf{0f 
tyf ;Def/ b:t'/    

-!!$%@_ 

oftfoft If]qsf] cfo 
-!$@@%_ 

hDdf u}/s/  
/fhZj 

hDdf /fhZj  

-s/ + u}/s/ /fhZj_ 

1 d]rL 135,502,743  40,308,718  4,232,017  4,684,587  49,225,322                184,728,065  

2 sf]zL 301,055,587  61,596,996  171,479,373  9,423,012  242,499,381                543,554,968  

3 ;u/dfyf 58,267,591  13,790,709  4,562,405  1,686,426  20,039,540                  78,307,131  

4 hgsk'/ 92,097,214  22,827,635  2,261,178  9,564,267  34,653,080                126,750,294  

5 gf/fo0fL 540,872,579  78,233,888  713,836,231  37,876,198  829,946,317             1,370,818,896  

6 afudtL -df]=;f=_ 1,341,651,026  50,137,600  922,647,497  41,242,652  1,014,027,749             2,355,678,775  

7 afudtL -;fgf 7'nf_ – 141,339,500  – 1,292,207  142,631,707                142,631,707  

8 afudtL -;=rf=_ 635,745,143  98,158,123  253,336,445  1,812,639  353,307,207                989,052,350  

9 n'DaLgL 365,683,085  81,455,696  188,843,141  28,938,117  299,236,954                664,920,039  

10 u08sL 304,450,489  67,468,630  20,213,342  11,096,727  98,778,699                403,229,188  

11 /fKtL 17,509,735  12,051,445  5,084,282  1,208,045  18,343,772                  35,853,507  

12 wf}nfuL/L 48,594,862  14,605,237  1,652,795  1,608,777  17,866,809                  66,461,671  

13 e]/L 95,690,579  27,685,967  5,698,349  7,884,708  41,269,024                136,959,603  

14 ;]tL  72,091,170  19,154,185  1,665,611  5,351,154  26,170,950                  98,262,120  

15 dxfsfnL 27,414,190  9,190,455  1,058,250  2,567,077  12,815,782                  40,229,972  

16 ;Nnf3f/L ;]=s]= 90,183,568  118,918,387  – 10,355,046  129,273,433                219,457,001  

17 ;fgf] e¥ofª ;]=s]= 244,868,571  7,462,610  – 4,627,100  12,089,710                256,958,281  

  hDdf  4,371,678,132  864,385,781  2,296,570,916  181,218,739  3,342,175,436             7,713,853,568  

  
jflif{s nIo  

  
4,446,910,000  

     

  
jlif{s k|ult  

  
4,371,678,132  

 
864,385,781  

 
2,296,570,916  

 
181,218,739  

  

          k|ult k|ltzt 98=31Ü     

 



 

 

cf=j= @)^(÷&) kmfu'g ;Dd btf{ ePsf ;jf/Lsf] ljj/0f -sfof{nout_ 
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आ.व. मचेी कोशी सगरमाथा जनकपरु नारायणी बागमती गण्डकी धौलािगरी लिुम्बनी रा ी भेरी सतेी महाकाली जम्मा कुल जम्मा 

046/47 2456 3936 1198 1626 21368 34606 4271 - 3231 703 1366 904 713 76378 76378 

047/48 959 1088 127 103 4070 5527 143 - 618 98 149 238 29 13149 89527 

048/49 802 1496 191 117 5130 8055 201 - 772 42 268 349 44 17467 106994 

049/50 1072 1075 205 106 2578 7411 304 - 712 301 181 275 35 14255 121249 

050/51 1071 1183 403 109 2363 11601 403 - 604 290 198 301 83 18609 139858 

051/52 1005 1193 517 81 2968 11043 513 - 1312 112 227 372 71 19414 159272 

052/53 830 1091 310 89 3103 12863 160 - 1271 109 203 322 57 20408 179680 

053/54 1048 1188 552 102 3404 14256 193 - 1967 161 441 401 52 23765 203445 

054/55 965 987 266 111 3831 10667 261 - 2104 204 568 412 49 20425 223870 

055/56 1057 1585 427 107 3890 12423 403 - 2868 189 644 473 73 24139 248009 

056/57 2014 1480 162 189 4703 14626 368 - 2803 301 903 663 68 28280 276289 

057/58 233 980 138 798 6609 24003 2422 - 4071 289 831 544 77 40995 317284 

058/59 897 2294 605 1358 7654 26689 2442 - 3135 346 971 689 80 47160 364444 

059/60 107 1803 56 250 9254 23143 1073             -   1264 2 216 376 66 37610 402054 

060/61 114 1341 134 134 7934 25244 2346             -   1972 2 227 183 68 39699 441753 

061/62 114 1371 65 283 8579 23759 2606             -   3372 1 280 239 42 40711 482464 

062/63 1198 3596 1139 1923 10268 26781 4217             -   3751 390 1363 103 246 54975 537439 

063/64 2079 7903 817 2207 23091 38259 4635             -   6301 503 1532 917 491 88735 626174 

064/65 1981 3271 187 257 27747 42885 3590             -   3633 137 571 432 49 84740 710914 

065/66 4475 1377 2828 934 30423 50090 5659 410 5760 51 469 32 62 102570 813484 

066/67 6306 20330 4885 5373 35673 82204 9930 933 25402 1584 5139 2949 1079 201787 1015271 

067/68 5533 19302 2349 1432 39175 64010 10071 631 12524 1999 5172 1043 399 163640 1178911 

2068/69  6243 24122 4887 7401 37499 53134 9421 848 15740 5204 4168 1216 201 170084 1348995 

2069/70 6460 31172 4157 1121 44416 10767 54051 12471 31861 887 2745 6097 567 1711 208483 



 

 

ग) काठमाडौ दीगो शहरी यातायात आयोजानाः 

आयोजनाको उ शे्य 

१. काठमाडौ ऐितहािसक तथा पुराताित्वक शहरी क्षे  िभ  पेडेस् ेनाइजेशन, साइड वाक तथा पा कङ्ग लट िनमार्ण गन कायर् । 
२. काठमाडौको िसिट कोर क्षे को चोक सुधार, पुल िनमार्ण कायर् तथा बस लेवाइज, बस स्टप िनमार्ण गन कायर्  ।  
आ.व.६९/७० को मुख्य उपलिब्ध 

आयोजनाको लािग राि य परामशर्दाताहरु Design and Supervision Consultants बाट िडजाइन कायर् सम्प  भै Bidding Documents 
तयार गिर ADB को सहमितको लािग पठाइएको ।  

आयोजना कायार्न्वयनमा दिेखएका मखु्य मखु्य समस्याहरु  
१. गत आ.व.को अन्तमा परामशर्दाता िनयु  भएकोले गत वषर् खचर् कम भएको र सो अनुसारको बजेटले यस वषर् नपुगेको। यस वषर्को 
िनकासा रो ा भएको । 
२. मलेिनकाको िनदिशकामा चौमािसक सोधभनार् गनुर्पन वस्था भएको तर ADB ले ६ मिहना पछािड माग गनुर् पन वस्था गरेको । 
३. िडजाइन कायर्मा सोचेको भन्दा बिढ समय लागेको । 
 

घ) बाढीजन्य  क्षित  पनुः िनमार्ण आयोजना  

आयोजनाको उ ेश्य 
 

१ सुनसरी, कैलाली तथा क नपुर िजल्लाका बाढी िपिडत जनताको िजवनस्तरमा सुधार ल्याउने  
२  सुनसरी,कैलाली तथा क नपुर िजल्लामा बािढवाट क्षित पुगेका संरचनाको पुनः िनमार्ण 

वािषक मखु्य मखु्य ल य गित 

मखु कायर्हरु वािषक गित  

िसचाई के्ष   
सुनसरी िजल्लामा २ वटा िसचाई 

णालीहरुको पुनः िनमार्ण कायर्, सुनसरी 
िजल्लामा सुनसरी मोरङ्ग िसचाई अन्तगर्त 
हिरपुर शाखा नहर ममर्त तथा पुनः िनमार्ण 

पि म कुशाहा ाणलीको ल य अनुरुप १.७५ िक.मी.नहरको िनमार्ण कायर् सम्प भएको  

हिरपुर िसचाई णालीको ल य अनुरुप २.२  िक.मी. नहर पुनः िनमार्ण कायर् सम्प  भएको ।  
ल य अनुसारको १८८ िक.मी.नहरको पुनः िनमार्ण सम्प  भएको  
ल य अनुसार ४ वटै सरचनाहरुका िनमार्ण कायर् सम्प  । 

खानेपानी के्ष   
सुनसरी िजल्लामा लौकही ओभरहटे 
खानेपानी आयोजना सम्प  । 
 

ठेकेदारले िढला कायर् गरेकोल ओभरहे िसस्टम सम्प हुन नसकेको गित ९२.४% मा
भएको । 

सडक के्ष   
कोशी चतरा पुलको िनमार्ण । 

दवैु तफर् को Abutment को Bearing Level ि◌सम्म िनमार्ण कायर् भएको पिहलो िपयर P1 

High Flood Level भन्दा मािथ उठी सकेको । िपयर P3 को जगको काम शुरु भए पिन यस 
आ.व.मा िछ ै मनसुन शुरु भएकोले काम रोिकएको अवस्था छ । 
Abutments तथा Piers को िनमार्ण कायर् सम्प  नभएकोले सुपर स् क्चरको काम शुरु हुन 
नसकेको । 
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के्ष   स्वीकृत वजटे खचर् भएको रकम वािषक गित 

भौितक  िवि य 

िसचाई  ३५५६९ ३३४७१ ८५.६ ९४.१ 

खानेपानी तथा सरसफाई  ११८३७ ९७४८ ९२.४ ८२.४ 

सडक  ३२८१६० १२५४१५ ४३.७ ३८.२  
जल उत्प  कोप िनयन् ण    १२०५० ९३२५ १०० ७७.४ 

ािविधक पिरक्षण (राि य सतर्कता केन्   ७५० ३०० ३८ ४०  
आयोजना समन्वय कायार्लय  ९८१५ ९१४७ ९८.९  ९३.२  
आयोजनाको कुल  ३९८१८१ १८७१०६ ५१.१  ४७.० 
 

  



 

 

६ भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन् ालय अन्तगर्तका राि य गौरवका 
आयोजनाहरुको सिंक्ष  गित िववरण 

१. हुलाकी राजमागर् आयोजना 

आयोजनाको नाम  हुलाकी राजमागर् (पुलहरु समेत) 
िविनयोिजत वजेट  १५५११३७००० 
असार मसान्तसम्मको 
खचर् 

१३३५५०४००० 

आ.व. ०६९/७० को 
भौितक ल य 

क)६२ वटा पुल िनमार्ण जारी रहकेो । १९ वटा पुल सम्प गन र बाँकी पुलको िनमार्ण चालु रहने ।  
ख) थप १० वटा पुलको ठे ा वस्थापन गिर िनमार्ण कायर् शुरु गन ।  
ग) दो ो चरणका ५२ वटा पुलहरुको िडजाईन ईङ तयार गन । 
घ) थम चरणको बाँकी रहकेो ११ वटा पुलहरु सभ िडजाइन गन । 

आ.व. ०६९/७० को 
भौितक गित 

क)६२ वटा पुल िनमार्ण चालु रहकेो ।  
ख) ४ वटा पुलको ठे ा वस्थापन भएको र बाँकी ६ पुलका लािग ठे ा सूचना गिरएको ।  
ग) दो ो चरणका ५२ वटा पुलहरुको िडजाइन चेक हुदँ ै।  
घ) भारतीय पक्षले १२ वटा सडकमा काम गिररहकेो ।  
ङ) रातो, परकौली,  िपपरा, बलुवा, ढोगही,  िसकारीवास र बगही पुल िनमार्ण सम्प  ।च)१९ वटा पुल 
िनमार्ण सम्पन् न भएको । 

गित ितशत  ८६.१० (िवि य गित) 
ल य अनुसार गित 
हुन नस ु को कारण 

क) समयमा बजेट उपलब्ध नहुनु ।  
ख) िविभ  ठेकेदारहरुले काम हलेचे ाइ गरेका ।  
ग) पुल िनमार्णको लािग बजेट न्यून रहने गरेको ।  
घ) भारतीय सीमा सुरक्षा बलले ठुटेखोला पुल िनमार्ण कायर् रोकेकोले गित हुन नसकेको ।  
ङ)अन्य सरकारी िनकायबाट हुनुपन काममा िढलाई जस्तै रुख काट्ने अनुमित, िव ुत लाइन सान आिद । 

समस्या समाधानका 
लागी गिरएको 
सुझाव 

क) काममा हलेचे ाराइ गि ने िनमार्ण वसायीलाइ कारवाही शुरु गिरएको ।  
ख)राि य समस्या भएको हुदँा सामुिहक पहल हुनुपन ।  
ग) ठुटे खोला पुलका लािग कुटिनितक माध्यमवाट समस्या समाधान हुन अनुरोध भएको । पुलको 
Location Shift गरी िनमार्ण कायर् अगाडी बढाउने िनणर्य भए बमोिजम सोही अनुसार िनमार्ण कायर् 
अगाडी बढाइएको । 

 

  



 

 

२. उ र दिक्षण लोकमागर् आयोजना 
 २.१ उ र - दिक्षण लोकमागर् कोशी कोिरडोर  

आयोजनाको नाम  उ र -दिक्षण लोकमागर् कोशी कोिरडोर
िविनयोिजत वजेट  १२७६००००० 
असार मसान्तसम्मको खचर्  ११०००२००० 
आ.व. ०६९/७० को 
भौितक ल य 

गेिवयन टेवा पखार्ल िनमार्ण ४०० र.मी., क ी नाली िनमार्ण ४ िक.मी., प ी नाली िनमार्ण ६ िक.मी., 
सबवेस सोलीङ्ग ३.५ िक.मी., किटङ्ग ५ िक.मी. िफिलङ्ग १ िक.मी 

आ.व. ०६९/७० को 
भौितक गित 

गेिवयन टेवा पखार्ल िनमार्ण ८३७ र.मी., क ी नाली िनमार्ण ४ िक.मी., प ी नाली िनमार्ण २ िक.मी, 
सबवेस सोलीङ्ग १० िक.मी., किटङ्ग ६ िक.मी. िफिलङ्ग २.५ र.मी. कजवे सख्या १। 

गित ितशत  ७१.३४  
ल य अनुसार गित हुन 
नस ु को कारण 

Alignment सम्बिन्ध िववाद, स्थानीयबाट िसधा िनमार्ण कायर्मा हस्तक्षेप, ज्यामीसँग िववाद, स्थानीय
िछस्तीका (बाग्लुङ)जनताहरुबाट सडकको Alignment को Detailed  Survey को काममा बाधा तथा 
अवरोध हुनु,  ािविधक जनशि को कमी । 

समस्या समाधानका लागी 
गिरएको सुझाव 

सम्बिन्धत िनमार्ण वसायीहरुलाई कायर्तािलका बमोिजम िनमार्ण कायर्को गित बढाउन िविभ  
उपायहरु अवलम्बन गनर् सुझावहरु िदइएको,  िववाद समाधानको लािग स्थलगत छलफल गरी िववाद 
समाधान गरी कायर् अगािड बढाइएको । 

 

 

 २.२ उ र - दिक्षण लोकमागर् कािलगण्डकी कोिरडोर  

आयोजनाको नाम  उ र -दिक्षण लोकमागर् कािलगण्डकी कोिरडोर
िविनयोिजत वजेट  ५८०००००० 
असार मसान्तसम्मको खचर्  २५२७४००० 
आ.व. ०६९/७० को 
भौितक ल य 

४ िक.मी. सडक याक खोल्ने, ३८ िक.मी. सडक खण्डमा पिहरो सफा गरी यातायात संचालन गन ।

आ.व. ०६९/७० को 
भौितक गित 

४ िक .मी.सडक याक खोली सिकएको ,  ग्यािवन १५०० घ .मी .ाभेिलङ्ग , ३ िक .मी. Hume pipe 
culvert २ वटा । 

गित ितशत  ८२.३५  
ल य अनुसार गित हुन 
नस ु को कारण 

Alignment सम्बिन्ध िववाद, स्थानीयबाट िसधा िनमार्ण कायर्मा हस्तक्षेप, ज्यामीसँग िववाद, स्थानीय 
िछस्तीका )बाग्लुङ(जनताहरुबाट सडकको Alignment को Detailed  Survey को काममा बाधा तथा 
अवरोध हुनु,  ािविधक जनशि को कमी । 

समस्या समाधानका लागी 
गिरएको सुझाव 

सम्बिन्धत िनमार्ण वसायीहरुलाई कायर्तािलका बमोिजम िनमार्ण कायर्को गित बढाउन िविभ  
उपायहरु अवलम्बन गनर् सुझावहरु िदइएको,  िववाद समाधानको लािग स्थलगत छलफल गरी िववाद 
समाधान गरी कायर् अगािड बढाइएको । 

 

  



 

 

 २.३ उ र - दिक्षण लोकमागर् कणार्ली कोिरडोर  

आयोजनाको नाम  उ र -दिक्षण लोकमागर् कणार्ली कोिरडोर
िविनयोिजत वजेट  १२७०००००० 
असार मसान्तसम्मको खचर्  ८३४२९००० 
आ.व. ०६९/७० को 
भौितक ल य 

१० िक.मी. सडक याक खोल्ने काम ।

आ.व. ०६९/७० को 
भौितक गित 

६.५ िक.मी. सडक याक खोल्ने काम सिकएको । 

गित ितशत  ६०  
ल य अनुसार गित हुन 
नस ु को कारण 

Alignment सम्बिन्ध िववाद, स्थानीयबाट िसधा िनमार्ण कायर्मा हस्तक्षेप, ज्यामीसँग िववाद, स्थानीय 
िछस्तीका )बाग्लुङ(जनताहरुबाट सडकको Alignment को Detailed  Survey को काममा बाधा तथा 
अवरोध हुनु,  ािविधक जनशि को कमी । 

समस्या समाधानका लागी 
गिरएको सुझाव 

सम्बिन्धत िनमार्ण वसायीहरुलाई कायर्तािलका बमोिजम िनमार्ण कायर्को गित बढाउन िविभ  
उपायहरु अवलम्बन गनर् सुझावहरु िदइएको,  िववाद समाधानको लािग स्थलगत छलफल गरी िववाद 
समाधान गरी कायर् अगािड बढाइएको । 

 

३. काठमाडौ -तराइ-मधेश फा  याक आयोजना 

आयोजनाको नाम  काठमाड  तराई फा  याक आयोजना
िविनयोिजत वजेट  ८१४६९६८९० 
असार मसान्तसम्मको खचर्  ६४५०००००० 
आ.व. ०६९/७० को 
भौितक ल य 

क) मुआब्जा िवतरण कायर् सम्प गन  
ख) याक खोल्ने कायर् सम्प  गन ।  
ग) BOT  कृयावाट Concessionaire छनौट गन । 

आ.व. ०६९/७० को 
भौितक गित 

क) मुआब्जा िवतरण कायर् ७५ ितशत सम्प भएको ।  
ख) याक खा े कायर् ८० ितशत सम्प  भएको ।  
ग) BOT  कृयावाट Concessionaire छनौटमा RFP Stage मा पुगेको । 

गित ितशत  ७८ 
ल य अनुसार गित हुन 
नस ु को कारण 

क) लिलतपुर के्ष  (०+६.५)Km जग्गा िववाद भई Alignment Fix हुन नसकेको ।  
ख) एलानी जग्गाको राहत क्षितपुित िदने कायर्मा केही नोक्सान गन कायर् भइरहकेो हुदँा । 

समस्या समाधानका लागी 
गिरएको सुझाव 

क) Alignment Fix भैसकेको ।  
ख) पुनः सभ गरी छुट भएको List Update भइरहकेो । 

 

  



 

 

४. मध्य पहाडी लोकमागर् आयोजना  
 ४.१ मध्य पहाडी लोकमागर् आयोजना (पूव  खण्ड) 

आयोजनाको नाम  मध्य पहाडी लोकमागर् आयोजना (पूव  खण्ड)
िविनयोिजत वजेट  १२९०४५६५०० 
असार मसान्तसम्मको खचर्  १२८९४७६०६० 
आ.व. ०६९/७० को 
भौितक ल य 

ाक किटङ्गः ७४ िक.मी, टेवा पखार्लः ८४२० र.मी., नाली िनमार्णः २५ िक.मी. कल्भटर्ः ९०, पुल 
िनमार्ण तफर् ः फाउन्डेशन संख्या ३१, सब-स क्चर संख्या ३३ सुपर स क्चर ३१५ र.मी., ाभिलङः २० 
िक.मी., सब-वेशः २० िक.मी., रेखाङ्कन तथा संभा ता अध्ययनः ५०० िक.मी. , िनमार्णाधीन सभक्षण 
तथा िजयो टे ीकल अध्ययन ९० िक.मी., िड.िप.आर. तयार गन ५८ िक.मी. पुल सभक्षण िडजाइन 
संख्या १० र २२१ िक.मी. सडक खण्ड ममर्त गरी यातायात संचालन गन रहकेो छ ।  

आ.व. ०६९/७० को 
भौितक गित 

ाक किटङ्गः ७४ िक.मी, टेवा पखार्लः ८४२० र.मी., नाली िनमार्णः २५ िक.मी. कल्भटर्ः ९०, पुल 
िनमार्ण तफर् ः फाउन्डेशन संख्या ३१, सब-स क्चर संख्या ३३ सुपर स क्चर ३१५ र.मी., ाभिलङः २० 
िक.मी., सब-वेशः २० िक.मी., रेखाङ्कन तथा संभा ता अध्ययनः ५०० िक.मी. , िनमार्णाधीन सभक्षण 
तथा िजयो टे ीकल अध्ययन ९० िक.मी., िड.िप.आर. तयार गन ५८ िक.मी. पुल सभक्षण िडजाइन 
संख्या १० र २२१ िक.मी. सडक खण्ड ममर्त गरी यातायात संचालन भएको छ ।  

गित ितशत  १००% 
कायार्न्वयनमा दिेखएको 
समस्या 

भोजपुर िद े ल खण्डमा फेरी स ालन िढलाई भएको कारणवाट तैल्य पदाथर् ढुवानीमा किठनाई परेको 
हुदँा याक खोल्ने टेवा पखार्ल िनमार्ण कायर्मा िढलाइ हुन गएको । पाँचथर र ते थुम खण्डमा तमोर 
नदीमा डाइभसर्न नभएको कारणले िनमार्ण सामा ीहरु ढुवानीमा समस्या पनर् गइ कायर् िढलाइ हुन 
गएको र मुआब्जाको कारणले खुक ट घुिम खण्डमा काम िढलाइ हुन गएको । 

समस्या समाधानका लागी 
गिरएको सुझाव 

फेरी सन्चालनको लािग सम्विन्धत िनकाय सँग सम्वन्वय गरेको मुआब्जाको सम्वन्धमा सम्विन्धत िजल्ला 
शासन कायार्लय सँग समन्वय गरी समस्या समाधानको लािग यास गरेको । 

 

 ४.२ मध्य पहाडी लोकमागर् आयोजना (पि म खण्ड) 
आयोजनाको नाम  मध्य पहाडी लोकमागर् आयोजना (पि म खण्ड)
िविनयोिजत वजेट  ७३६८४३५०० 
असार मसान्तसम्मको खचर्  ६९३११८००० 
आ.व. ०६९/७० को 
भौितक ल य 

याक खोल्ने कायर् २० िक.मी., ाभेिलङ कायर्ः ८ िक.मी., पुल िनमार्ण तफर् ः फाउन्डेशन संख्या १४, सब-
स क्चर संख्या १२ िनमार्ण गन रहकेो छ । 

आ.व. ०६९/७० को 
भौितक गित 

याक खोल्ने कायर् २० िक.मी., ाभेिलङ कायर्ः ८ िक.मी., पुल िनमार्ण तफर् ः फाउन्डेशन संख्या १४, सब-
स क्चर संख्या १२ वटा िनमार्ण भएको छ । 

गित ितशत  १००% 
कायार्न्वयनमा दिेखएको 
समस्या 

क) स्थािनय जनताहरुको वाधा अवरोध ।  
ख) वन क्षे मा काम गनर् बाधा अवरोध ।  
ग) जेठको शुरुदिेख नै परेको अिवरल बषार्ले ल य अनुरुप याक खोल्न अवरोध पुयार्एको ।  
घ) स्थािनय ारा रेखाकनको िववाद ।  
ङ) भौगोिलक िवकटता । 

समस्या समाधानका लागी 
गिरएको सुझाव 

क) स्थािनय जनताहरुको वाधा अवरोध नहुने वस्था।  
ख) वन क्षे मा काम गनर् सहजता ।  
ग) शािन्त सुरक्षाको वस्था ।  
घ) सहजरुपमा जग्गाको उपलब्धता । 

 

५. रेल्वे तथा मे ो िवकास आयोजना  



 

 

आयोजनाको नाम  रेल्वे तथा मे ो िवकास आयोजना
िविनयोिजत वजेट  १०१७३००००० 
असार मसान्तसम्मको खचर्  ९०५९०२००० 
आ.व. ०६९/७० को 
भौितक ल य 

िसमरा, ब दबास रेलमागर् र िसमरा िवरगंज िलकको final report  ा  गन।  
िसमरा भैरहवा रेलमागर्को DPR तयार गन कायर् अिघ बढाउने।  
जयनगर जनकपुर ब दबास र कटरी िवराटनगर रेलमागर्को लािग जग्गा अिध हणकायर् समा  गन । 

आ.व. ०६९/७० को 
भौितक गित 

िसमरा ब दबास रेलमागर् र िसमरा िवरगंज िलकको final report  ा  भएको ।  
िसमरा भैरहवा खण्डको िवस्तृत आयोजना ितवेदन तयार गनर् अन्तराि य परामशर्दाता िनयु  
परामशर्दाताहरुबाट संभा ता अध्ययन ितवेदन पूनर्मूल्याङ्कन कायर् भएको । ताम्सिरया बुटवल 
खण्डको baseline survey सुरुवात भएको । िसमरा-तामसिरया खण्डको alignment review भैरहकेो । 
Final report of Feasibility study of Metro system in Kathmandu  ा   भएको ।  
मेची महाकाली िवधुतीय रलमागर् अन्तरगत वुटवल ग ाचौिक खण्डको िवस्तृत आयोजना ितवेदन 
तयार गनर् सूिचकृत अन्तराि य परामशर्दाताहरुलाई स्ताव आहवान प  तयार भइ रह्को ।  
कटरी िवराटनगर रेलमागर्को लािग ा  जग्गा भारतीय पक्षलाई हस्तान्तरण भएको िनमार्ण कायर् जारी, 
जयनगर जनकपुर ब दबास खण्डमा ७० हके्टर जग्गा अिध हण कायर् समा  भएको । 

गित ितशत  ८५ 
ल य अनुसार गित हुन 
नस ु को कारण 

क)आयोजनाका पयार् मा ामा रेल के्ष सँग सम्बिन्धत दक्ष जनशि  अभाव रहकेो,  
ख)मुआब्जा िवतरण र जग्गा ाि कायर्मा िजल्ला िस्थत नािप तथा मालपोत कायार्लयको मुख भूिमका 
भएता पिन तत् तत् कायार्लयमा पयार्  जनशि को अभाव रहकेोले रेलको कायर्लाई समेत असर पुगेको,  
ग)कितपय जग्गा िबिभ  कारणले रो ा रहकेोले जग्गा ाि मा किठनाई उत्प  भएको,  
घ)जयनगर ब दबास खण्डको कुथार् र भंगाहा गा.िव.स. र िवराटनगरको कटहरीमा मुआब्जा रकम 
सम्बन्धमा असन्तु  जग्गाधनीहरुबाट पुनरावलोकनको लािग उजुरी परेको,  
ङ)जयनगर ब दबास खण्डमा अिध हण गनर्पन टु ाजग्गाहरु अिधक भएको र अिध हणमा परेको 
के्ष फल मक भएकोले जग्गाधनीहरुबाट मुआब्जा बुझ्न उत्साहसाथ सहभािगता कम रहकेोले तु गितको 

गित हुननसकेको ।  
च) िसमरा तामसािरया खण्डकी रेखांकन िचतवन राि य िनकु बाट गएको हुदँा सो को िनक्यौल गनर् 
बाधा पिररहकेो । 

समस्या समाधानका लागी 
गिरएको सुझाव 

क)रेल के्ष सँग सम्बिन्धत मानव संसाधन िवकासको लािग तािलम एवं अध्ययनको लािग वस्था,  
ख)मुआब्जा िवतरणसँग सम्बिन्धत कायार्लयहरुमा जनशि को उिचत वस्था वा अितिर  कायर्बोझको 
अवस्था उिचत उ ेरणाको वस्था हुनुपन,  
ग)आवश्यक ािविधक जनशि को वस्था हुनुपन ।  
घ)िचतवन राि य िनकु सँग समन्वय आवश्यक । 

 

  



 

 

७ सुशासन कायम गनर् गिरएका यासहरु  
 

यस मन् ालय र अन्तगर्तका िनकायहरुवाट सुशासन कायम गनर् भएका यासहरु िन  बमोिजम रहकेा छन् । 
• यस मन् ालय मातहतका िनकायमा सम्पादन हुने कामको िछटो छिरतो तिरकाले सम्पादन गरी आम सेवा ाहीलाई सहज ढंगले 

सेवा वाह गनर् तत् तत् िनकायबाट हुने कामको िववरण सिहत सो कामको लािग आवश्यक पन कागजात एवं सेवा ाहीले पेश 
गनुर् पन िनवेदन समेतको ढाँचा सिहतका िनदिशका तयार गरी लागु गिरएको छ । यसबाट सेवा ाहीले िबना झन्झट सेवा पाई 
कायर् सम्पादन एवं फछ टमा सहजता आएको छ । 

• मातहतका सबै िनकायमा सेवा वाह हुने सबै िवषयमा स्प  िववरण सिहतको नागिरक बडाप  रा  लगाईएको र सोही 
नागिरक बडाप मा तोिकएकै समयमा सेवा उपलब्ध गराउन लगाईएको छ । सो बमोिजम काम भएको नभएको बेला बेलामा 
मािथल्लो िनकायबाट िनिरक्षण र अनुगमन गन गिरएको छ । 

• यस मन् ालय मातहतका िनकायबाट सम्पादन हुने काम ित आम सेवा ाहीको वीचमा रहकेो दिृ कोण बुझ्न तथा यसबाट 
पृ पोषण िलई भावी सेवा वाह तथा िवकास िनमार्णका काममा सेवा ाहीको िव ास ा  गनर् बेलाबेलामा सावर्जिनक सुनुवाई 
गनर् लगाईएको छ । त्यस्ता सुनुवाईका कायर् ममा मन् ालयको ितिनधी अिनवायर् रुपमा रहनु पन वस्था गिरएको छ । 
यसबाट जनताको भावना बमोिजम भावी योजना बनाई कायर् म गनर् सघाउ पुगेको छ । 

• मन् ालय र मातहतका िनकायबाट हुने िनणर्यलाई िछटो छिरतो बनाईएको र त्येक िनणर्य तहमा रहने पदािधकारीले तोिकएको 
समायिभ ै आफुले पेश गनुर्पन पदािधकारी समक्ष पेश गनुर्पन गरी कडाई गिरएको छ । यसका लािग िनणर्य हुने त्येक फाईलमा 
िनणर्यको तह र समय दिेखने गरी उल्लेख गन अिनवायर्तालाई कडाई गिरएको छ । यसबाट मन् ालय र मातहतका िनकायबाट 
यथा समयमा नै िनणर्य भई सेवा ाहीलाई सुिवधा पुगेको र काममा चुस्तता आएको छ । 

• मन् ालयमा शासन महाशाखाको मुखको संयोजकत्वमा ाचार िवरु  एकाई गठन गिरएको छ । यस एकाइले ाचार 
िवरु को रणनीित तथा कायर्योजना कायार्न्वयन तथा अनुगमन गरीआएको छ । यसवाट मन् ालय र अन्तगर्त िनकायको कायर् 

णालीमा जनअपेक्षा अनुरुपको सुधार हुदँ ैजनतामा वािहत हुने वस्तु तथा सेवा ठीक समय र लागतमा वाह गनर् तथा सबै तह 
र रुपको ाचार एवं बेिथित िनयन् ण गनर् बल पुगेको छ ।  

• यस मन् ालय र मातहत भएका कामको सावर्जिनक गराउने उ ेश्यका लािग मन् ालयले व ाको वस्था गरेको छ । 
• यस मन् ालय र अन्तगर्तका िनकायबाट भए गरेका कामको जानकारी सहज रुपमा गराउने उ ेश्यका लािग मन् ालयले सूचना 

अिधकारीको वस्था गरेको छ । यसबाट संचार जगत तथा सरोकारवालाहरुलाई सूचना ा  गनर् सहज भएको छ । 
• यस मन् ालय र मातहत संचािलत िवकास आयोजनाको कायार्न्वयनमा भावकािरता ल्याउन मन् ालयका सिचवको 

संयोजकत्वमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सिमितको गठन गिरएको छ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कायर्लाइर् भावकारी बनाउन 
आयोजनाको िफल्ड अनुगमनलाई बढो री गिरएको छ । 

• िवगतका केही वषर्हरुदिेख नै ज्याद ै महत्वका साथ उठाईने गिरएको Gender सम्बन्धी Issue हरुलाई िवकास िनमार्णका 
कायर्हरुमा समेत समािहत गद लिगने उ ेश्य अनुरुप यस मन् ालयमा Gender Focal Person समेतको वस्था भएको छ । 
GFP बाट समय समयमा हुने अन्तर मन् ालय बैठकहरुमा भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन् ालय सम्बन्धी Gender Related 
Planning र Monitoring Activities का बारेमा जानकारी गराईएको छ । 

• काठमाड  तराई फा  याक सडक आयोजना अन्तगर्त राजधानीबाट तराई जोड्ने तुगतीको मागर् िनमार्णको गन ममा उत्प  
भएका मुआब्जा िवतरण सम्वन्धी समस्या समाधान गनर्का लािग उ स्तिरय समस्या समाधान सिमित माफर् त कायर् अगाडी 
बढाइएको छ ।  

• मन् ालय र अन्तगर्त िनकायहरुका गितिविध /ि याकलापहरु सा ािहक रेिडयो कायर् म माफर् त समेत समेत शारण गन गिरएको 
छ । यस कायर् मले जनताका िति याहरुलाई समेत सम्वोधन गन तथा ोता वा िजज्ञासाहरु सम्विन्धत िनकायका 
पदािधकारीहरु माफर् त सम्वोधन हुने वस्था िमलाईएको छ।  

• योजनाहरुको िनयिमत अनुगमन तथा मूल्यांकन णालीमा सुधारगनर् मन् ालयमा अनुगमन तथा मूल्यांकन सुदिृढकरण आयोजना 
स्थापना गिरएको छ। जसले िवस्तृत िववरण सिहतको वािषक ितवेदन कािशत गरी सरोकारवाला िनकाय र जनतालाई 
िवतरण गन गरेको छ। उ  ितवेदनहरु मन् ालयको Website :www.mopit.gov.np मा समेत रा े वस्था िमलाइएको 
गिरएको छ । 



 

 

• मन् ालयका पदािधकारी तथा मातहतका िवभाग, आयोजना तथा सिमितका पदािधकारीहरुलाई आफ्नो काम कतर्  र 
उ रदाियत्व पूणर् रुपमा वहन गनर् सजग गराइएको छ । 

• योजनाहरु कायार्न्वयनको ममा सामािजक तथा वातावरणीय भावलाई ध्यान िदने गिरएको । 
• यस मन् ालयबाट संचािलत आयोजना/पिरयोजनाको कायर् कृित त्यक्ष र अ त्यक्ष रुपमा गिरवी िनवारणलाई टेवा पुर् याउने 

िकिसमले स ालन गिरएको छ । 
• ठे ाहरुको बोलप  आवहान िव ुितय (e-Bidding) णाली बाट गन वस्था िमलाईएको छ । 
• मन् ालय मातहतका िनकायहरुमा िनधार्िरत समयमा बजेट अिख्तयारी पठाउने कायर् सम्प  गिरएको छ ।  
• मन् ालयले वेरुजु फछय ट सम्वन्धमा तोिकएको लक्ष बमोिजम बेरुजु फछय ट गरी गित हािसल गरेको छ । 
• सिचवस्तरबाट आफू मातहतका सह-सिचव कमर्चारीहरुलाई आवश्यकता अनुसार अिधकार त्यायोजन गिरएको छ ।  
• यस मन् ालय र अन्तगर्त बाट संचालन हुने काममा जनसहभािगता तथा केही साना पिरयोजनामा उनीहरुको स्वािमत्व समेत 

रहने गरी आयोजना पिरयोजना संचालन गद आएको छ ।  
• िवकास आयोजनाका कामहरु गदार् वा सेवा वाहसँग सरोकार रा े समूहसँग आवश्यकता अनुसार छलफल गरी काम गन 

पिरपाटीको िवकास गिरएको छ । यसबाट िवकास आयोजनाको काममा जनसहभािगता जुटाउन सहयोग पु ुको साथै िवकास 
िनमार्णमा जनतामा अपनत्वको भावनाको िवकास भई आयोजनाको काम समयमा नै सम्प  गनर् सघाउ पुगेको छ । 

• मन् ालय र मातहत िवभागहरुको वीचमा कम्प्यूटर संजाल (Computer Network) वस्था गरी सूचनाको आदान दानलाई 
चुस्त बनाइएको छ । 

• नेपाल सरकारलाई दीघर्कािलन आिथक भार कम गरी सेवालाई समेत भावकारी र चुस्त बनाउने नीित बमोिजम नभई नहुने 
अित आवश्यकीय सेवाहरु करारमा िलने नेपाल सरकारको नीित बमोिजम नै यस मन् ालय र मातहतका िनकायमा िवकास 
आयोजनाको कायार्न्वयनका लािग अित आवश्यक केही सेवाहरु करारमा िलइएको छ । यसबाट आयोजनाको कायार्न्वयनमा 
सहयोग पुगेको छ । 

• यातायात वस्था िवभागमा अिभलेख केन् को स्थापना गिरएको छ । 
• टेकुमा Vehicle Fitness Test Center स्थापना भई हस्तान्तरणको काम सम्प  भएको छ । 
• काठमाडौ उपत्यकाकामा िवसौनीगत दरुीको िनधार्रण कायर् सम्प  भएको छ । 
• काठमाडौ उ यकामा बाटोहरुको सडक धारण क्षमताको अध्ययन सम्प  गिरएको छ ।  
• यातायात वस्था कायार्लय,कोशी,सगरमाथा,जनकपुर,मेची,धौलािगरी,रा ी,भेरी,सेती र महाकालीमा Vehicle Registration  

System अन्तगतर् e-billing सेवा ारम्भ गिरएको छ । 
• यातायात वस्था कायार्लय नारायणी र कोशीमा िस.िस.क्यमेरा जडान गिरएको छ । 
• सवारीचालक अनुमित प लाई गैर वसायीक र वसायीक गन सम्वन्धमा अध्ययन गरी ितवेदन ा  भएको छ । 

 
 
  



 

 

८      हा दक बधाई तथा शभुकामना 
   

  यस मन् ालयमा कायर्रत कमर्चारीहरुमध्ये ी र  बहादरु तामाङलाई आ.व. २०६९ । ०७० को यस मन् ालयका उत्कृ  
कमर्चारीको रुपमा छािननु भएकोमा उहाँको उ रो र गितको कामना सिहत भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन् ालय पिरवार 
हा दक बधाई तथा शुभकामना  गदर्छौ ।  

 भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन् ालयका िन िलिखत कमर्चारीहरु शंसनीय कायर् गरी पुरस्कृत हुनु भएकोमा वहाँहरु ित 
मन् ालय पिरवार हा दक बधाई ज्ञापन गदर्छ । 

 
७.१. िवशेष सम्मानप  ा  गन कमर्चारीहरु 

िस.नं. पद नाम, थर 
१ उप-सिचव (लेखा) ी डम्बर बहादरु काक

२ शाखा अिधकृत ी राम कृष्ण बािनया
३ इिन्जिनयर  ी अिमन्  खड्का
४ इिन्जिनयर  ी मिनष मान शाक्य 
५ कम्प्यूटर अिधकृत ी सुिनता सैजु
६ कम्प्यूटर अिधकृत ी ितमा कारि त

 

७.२. सम्मान स्वरुप नगद परुस्कार र सम्मानप  ा  गन कमर्चारीहरु 

िस.नं. पद नाम, थर 
१ ना.सु. ी ज्ञानेन्  महत
२ लेखापाल ी सुरेन्  के.सी.
३ कायार्लय सहयोगी ी महने्  बहादरु अयार्ल
४ कायार्लय सहयोगी ी िरता ख ी

   



 

 

अनसुचूी-१ 

१. सडक िवभाग अन्तगर्तका िनकायहरुः 
१.१ िनदशनालयहरु 

िनदशनालयहरु स्थान संख्या
पूवार् ल क्षे ीय िनदशनालय दमक १
मध्यमा ल क्षे ीय िनदशनालय काठमाड  १
पि मा ल क्षे ीय िनदशनालय पोखरा १
मध्य- पि मा ल क्षे ीय िनदशनालय सुखत १
सुदरु-पि मा ल क्षे ीय िनदशनालय िदपायल १
आयोजना िनदशनालय एिडिव िबशालनगर १

जम्मा ६
 

१.२ िडिभजनहरु 

िडिभजन स्थान संख्या
पूवार् ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - १ इलाम १
पूवार् ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - २ दमक १
पूवार् ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - ३ िवराटनगर १
पूवार् ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - ४ धनकुटा १
पूवार् ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - ५ लाहान १
मध्यमा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - १ चिरकोट १
मध्यमा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - २ काठमाड  १
मध्यमा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - ३ लिलतपुर १
मध्यमा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - ४ भ परु १
मध्यमा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - ५ वटार, नुवाकोट १
मध्यमा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - ६ भरतपुर १
मध्यमा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - ७ हटे डा १
मध्यमा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - ८ जनकपुर १
पि मा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - १ दमौली १
पि मा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - २ पोखरा १
पि मा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - ३ पाल्पा १
पि मा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - ४ बुटवल १
पि मा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - ५ िशवपुर १
मध्य-पि मा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - १ प्यूठान १
मध्य-पि मा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - २ दाङ्ग १
मध्य-पि मा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - ३ नेपालगजं १
मध्य-पि मा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - ४ सुखत १
सुदरु-पि मा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - २ महने् नगर १
सुदरु-पि मा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - ३ डोटी १
सुदरु-पि मा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - ४ वैतडी १

जम्मा २५



 

 

१.३ हिेभ ईक्यपूमने्ट िडिभजनहरु 

िडिभजन स्थान संख्या
पूवार् ल हिेभ ईक्यूप्मेण्ट िडिभजन, ईटहरी ईटहरी १

मध्यमा ल हिेभ ईक्यूप्मेण्ट िडिभजन, हटे डा हटेौडा १

मध्यमा ल हिेभ ईक्यूप्मेण्ट िडिभजन, काठमाड  काठमाड  १

पि मा ल हिेभ ईक्यूप्मेण्ट िडिभजन, बुटवल बुटवल १

मध्य-पि मा ल हिेभ ईक्यूप्मेण्ट िडिभजन, नेपालग  नेपालग  १

सुदरु-पि मा ल हिेभ ईक्यूप्मेण्ट िडिभजन, गोदावरी गोदावरी १

पूवार् ल यािन् क कायार्लय, झापा, िबतार्मोड झापा १

पूवार् ल यािन् क कायार्लय, झापा, लाहान लाहान १

मध्यमा ल यािन् क कायार्लय, जनकपुर जनकपुर १

मध्यमा ल यािन् क कायार्लय, भरतपुर भरतपुर १

मध्यमा ल यािन् क कायार्लय, काठमाड  काठमाड  १

पि मा ल यािन् क कायार्लय, पोखरा पोखरा १

मध्य-पि मा ल यािन् क कायार्लय, दाङ्ग दाङ्ग १

मध्य-पि मा ल यािन् क कायार्लय, सुखत सुखत १

सुदरु-पि मा ल यािन् क कायार्लय, डोटी डोटी १

जम्मा १५

 
१.४ तािलम केन्  

तािलम केन् / योगशाला स्थान संख्या
मेकािनकल तािलम केन् लिलतपुर १

केिन् य योगशाला लिलतपुर १
जम्मा २

 

  



 

 

अनसुचूी-२ 

२. यातायात वस्था िवभाग अन्तगर्तका िनकायहरुः 

२.१ अ ल कायार्लयहरु 

अ ल कयार्लयहरु संख्या
यातायात वस्था कायार्लय, मेची १

यातायात वस्था कायार्लय, कोशी १

यातायात वस्था कायार्लय, सगरमाथा १

यातायात वस्था कायार्लय, जनकपुर १

यातायात वस्था कायार्लय, नारायणी १

यातायात वस्था कायार्लय, साना/ठूला, बाग्मती १

यातायात वस्था कायार्लय, मोटरसाइकल, बाग्मती १

यातायात वस्था कायार्लय, स.चा.अ.प., बाग्मती १

यातायात वस्था कायार्लय, गण्डकी १

यातायात वस्था कायार्लय, लुिम्बनी १
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िस.नं. पद नाम, थर फोन नं. मोबाइल ई-मेल
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िस.नं. पद नाम, थर फोन नं. मोबाइल ई-मेल
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शासन महाशाखा 

िस.नं. पद नाम, थर फोन नं. मोबाइल ई-मेल

कायार्लय Ext. िनवास
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२८. कायार्लय सहयोगी बु  बलामी    ९८४१९९५४४१  
२९. कायार्लय सहयोगी महन्  साद अयार्ल    ९८०८२७९९१२  
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िस.नं. पद नाम, थर फोन नं. मोबाइल ई-मेल

कायार्लय Ext. िनवास
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गुणस्तर तथा वदैिेशक सहयोग महाशाखा 

िस.नं. पद नाम, थर फोन नं. मोबाइल ई-मेल

कायार्लय Ext. िनवास 
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िनमार्ण तथा यातायात महाशाखा 

िस.नं. पद नाम, थर फोन नं. मोबाइल ई-मेल

कायार्लय Ext. िनवास
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