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       शभुकामना            

भौतिक पूर्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालयद्वारा आतथाक र्षा २०७२/७३ मा सम्पाददि कायाक्रमहरुको 
र्ार्षाक प्रगति प्रतिरे्दनको रुपमा यो पसु्तिका प्रकाशन हनु लागेको अर्तथामा खशुी व्यक्त गना चाहन्त्छु ।  

रार्िय सडक िथा रेल यािायाि जतिा सिह यािायाि सेर्ाहरुलाई सवु्यर्स्तथि बनाउन यससगँ 
सम्बस्न्त्धि भौतिक पूर्ााधारको र्र्कास एर्िं र्र्तिार आर्श्यक हनु्त्छ । नेपाल जतिो भपूरररे्र्िि मलुकुको 
सर्ाार्िण र्र्कासको सम्भार्ना यसैमा अडेको हुदँा यो क्षेर सबै िह र िप्काका व्यस्क्तत्र्को लातग मखु्य 
सरोकारको र्र्षय हो । यससँग सम्बस्न्त्धि कायासम्पादनका क्रममा अनभुर् गररएका उिार-चढार् मूलिः 
सर्ार चासोको सन्त्दभा हनु ेगदाछ । यसै सन्त्दभामा र्ार्षाक रुपमा प्रगति प्रतिरे्दन पसु्तिका प्रकाशन हुँदै आएको 
क्रमलाई यसर्षा पतन तनरन्त्िरिा ददन े प्रयास आफैं मा प्रशिंसायोग्य हनुकुो साथै आगामी ददनमा यथोस्चि 
र्र्षयर्तिलुाई समेटेर थप पररष्कृि बनाउँदै सरोकारर्ालाका स्जज्ञासापूतिामा अरु फलदायी हनुसकोस ् भने्न 
अपेक्षा राख्दछु । सरोकार /fVg] व्यस्क्त, सिंतथा, र्र्द्याथी, अनसुन्त्धानकिाा लगायि आम नागररकमा आर्श्यक 
सूचना प्रदान गने कामले नै प्रकाशनको साथाकिा रहने हदुा त्यसिफा  सम्बस्न्त्धि रािसेर्कहरुको उस्चि 
ध्यानाकर्षाि हनुेछ भने्न मैले पूणा आशा तलएको छु । 

अन्त्त्यमा, यसको प्रकाशनको क्रममा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा खट्न ुहनुे सम्पूणा कमाचारीलाई धन्त्यर्ाद 
ददिंदै आगामी ददनमा समेि आफ्नो स्जम्मेर्ारीलाई चतुि-दरुुति ढिले र्हन गना रािसेर्कहरुमा थप ऊजाा 
सञ्चार होस,् उत्प्ररेणा तमलोस,् यतिा प्रकाशनहरु पररमास्जाि हुँदैजाउन,् सार्ाभौम जनिाको ससूुस्चि हनुे नैसतगाक 
अतधकारको प्रत्याभतूि ददलाउन सकोस ्भने्न हाददाक शभुकामना छ । 
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    शभुकामना 

  देशका र्र्तभन्न भौगोतलक िथा आतथाक के्षरहरुलाई एक अकाासँग आबद्ध गरी देशको आतथाक 
िथा सामास्जक के्षरको र्र्कासमा टेर्ा परु् याउने सडक, पलु, रेल, रज्जमुागा जतिा पूर्ााधारको र्र्कास र 
र्र्तिार गरी रार्िय यािायाि प्रणालीको र्र्कासमा समेि अग्रसर रहँदै आफ्ना र्क्रयाकलाप सर्ासाधारण 
समक्ष प्रर्ाह गने उद्देश्य अनरुुप भौतिक पूर्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालयको र्ार्षाक प्रगति प्रतिरे्दन 
आ.ब.२०७२/७३ प्रकास्शि हनु लागेकोमा मलाई धेरै खसुी लागेको छ । 

 हरेक बषा झैं यस मन्त्रालयले सडक, रेल िथा यािायािको सवु्यर्तथापन र यसको पूर्ााधार 
र्र्कासको के्षरमा हातसल गरेको उपलस्धधहरु र्ारे आम नागररक एबिं सेर्ाग्राही समेिलाई ससूुस्चि 
गराउने उद्दशे्यले र्ार्षाक प्रगति प्रतिरे्दन ०७२/७३ यहाँहरु साम ुआउन लाग्दा खशुी लागेको छ । 
जनिाको सूचना पाउन ेहक समेिको प्रत्याभतूि हनुेगरी यस मन्त्रालय र अन्त्िगािका तनकायहरु र्ीच एक 
अकााले गरेको कायाको जानकारी उपलधध गराई पारदस्शािाको माध्यमबाट सशुासन कायम राख्नमा 
योगदान प-ुयाउने प्रतििु प्रतिरे्दनको उद्दशे्य हुँदा यस प्रतिरे्दनले देशतभर र बार्हरका नागररकहरु 
समक्ष आफ्ना र्क्रयाकलापहरुको अध्यार्तधक जानकारी प्रर्ाह गनेछ  र यस मन्त्रालयको रे्र् पेजमा 
समेि यो प्रतिरे्दन हेना सर्कने व्यर्तथाले सूचना प्रर्ाहमा थप मद्दि पगु्छ भने्न आशा राखेको छु ।  

 अन्त्त्यमा, मन्त्रालय अन्त्िगाि सञ्चालन गररएका आयोजनाहरुको सफल कायाान्त्र्यनमा सिंलग्न 
सबै तबभाग एबिं तनकायहरुसिंग सम्बद्ध कमाचारीहरु िथा प्रतििु प्रतिरे्दन ियार गने र प्रकास्शि गने 
कायामा सिंलग्न अन्त्य सम्पूणा सहकमी कमाचारीहरुलाई समेि धन्त्यर्ाद दददै आगामी समयमा पतन 
उत्प्ररेरि र जागरुक भई सेर्ा परु् याउन आग्रह गना चहान्त्छु ।  
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सम्पादकीय 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 सहयोगी 

ददपक तसग्देल (कम््यूटर अपरेटर) 

 

सम्पादकीय 

सुशासन ऐन, २०६४ िथा सूचनाको हक सम्बन्त्धी 

ऐन, २०६४ अनुसार सार्ाजतनक तनकायको 

कामकारबाहीलाई अतधक उत्तरदायी, तजम्मेर्ार र 

पारदशी बनाउने क्रममा सार्ाजतनक तनकायबाट भए 

गरेका कामकारबाहीलाई सरल स्पष्ट र सिंगठठि रुपमा 

जनसमक्ष ल्याउने प्रयास अनुरुप भौतिक पूर्ााधार िथा 

यािायाि मन्त्रालय र मािहिका तनकायहरुबाट आ.र्. 

२०७२/०७३ को दौरान सम्पाददि कायाहरुको र्ार्षाक 

प्रगति प्रतिर्ेदन प्रकाशन गरी सरोकारर्ालाहरु समक्ष 

प्रस्िुि गरेका छौं । 

 यस प्रतिर्ेदनमा यस मन्त्रालय र यस 

अन्त्िगािका सडक तर्भाग, रेल तर्भाग, यािायाि 

व्यर्स्था तर्भाग समेिबाट सिह यािायाि सम्बन्त्धी 

महत्र्पूर्ा पूर्ााधार तनमाार्काया, ममाि सम्भार िथा 

यािायाि व्यर्स्थापनका के्षरमा आ.र्. २०७२/०७३ 

मा  भए गरेका कायाहरुको प्रगति समार्ेश गठरएको 

छ। यसका अलार्ा मन्त्रालय र मािहि तनकायको 

सिंतक्षप्त पठरचय, मन्त्रालयबाट सुशासन कायम राख्न 

चातलएका कदमहरुको बारेमा समेि उल्लेख 

गठरएकाले सेर्ाग्राही िथा सरोकारर्ालाहरुलाई 

जानकारी हातसल हुनेछ भन्ने मन्त्रालय पठरर्ारको 

अपेक्षा रहकेो छ । 

 प्रतिर्ेदन प्रकाशनको यस तनरन्त्िरिामा समय 

सापेक्ष पठरर्िान र पठरमाजान गद ै लैजाने यस 

मन्त्रालयको सोचलाई सरोकारर्ाला सबैको अमूल्य 

राय, सुझार् र सल्लाहले अझ सहयोग पुर् याउनेछ भन्ने 

हाम्रो तर्श्वास छ । अन्त्िमा यस प्रतिर्ेदनको 

प्रकाशनलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सहयोग प्रदान गनुाहुने 

सबै कमाचारी साथीहरु िथा अग्रज महानुभार्हरुमा 

हार्दाक धन्त्यर्ाद ज्ञापन गना चाहन्त्छौ । 
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तनज्जल श्रषे्ठ 

       ईतन्त्जतनयर 

 

यो प्रतिर्ेदन http://mopit.gov.np/ /year-book.html बाट 

Download गना सकु्नहुने छ। 
 

राय, सुझार् र सल्लाहको लातग सम्पका  ठेगाना 

भौतिक परू्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालय 
योजना, अनगुमन िथा मलू्यािंकन महाशाखा 
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List of Abbreviation (सिंतक्षप्त  सूची)  

ADB  Asian Development Bank 

BOT  Build Operate and Transfer 

DPR  Detail Project Report 

EIA  Environment Impact assessment 

GEF  Global Environment Facility 

GEP  Gender Focal Person 

GIS  Geographical Information System 

IEE  Initial Environment Examination 

JICA  Japan International Corporation Agency 

KSUTP Kathmandu Sustainable Urban Transport Project 

LRN  Local Road Network (स्थानीय सडक सिंजाल) 

PIP  Priority Investment Plan 

PWD  Public Work Directives 

ROW  Right of Way 

RTO  Road Transport organization 

SRN  Strategic Road Network (रर्नैतिक सडक सिंजाल) 

ToR  Terms of Reference 

तड.स.का.  तडतभजन सडक कायाालय 
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१ भौतिक परू्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालयको पठरचय 

 

१.१ पृष्ठभतूम 
  देशको आर्थाक िथा सामातजक क्षेरको तर्कासमा टेर्ा पुर् याउन तर्तर्ध भौगोतलक क्षेर िथा आर्थाक 

क्षेरहरुलाई आर्थाक तर्कासका पूर्ााधार स्थल, जल, रेल िथा रज्जमुागाहरुसौँग आर्र्द् गद ैरातिय यािायाि 

प्रर्ालीको समुतचि तर्कासगरी दशेका ग्रातमर् क्षेरका गाउौँ हरुलाई बजारसौँग आर्र्द्गरी आर्थाक 

कृयाकलापहरुको अतभबृतर्द् गन ेर देश तभर सिंचालन हुन ेपयाटन, कृतष, तर्दु्यि आदद तर्तभन्न आर्थाक क्षेरसौँग 

सम्बतन्त्धि तर्तर्ध कृयाकलाप र आयोजनाहरुमा टेर्ा पुर् याउनु भौतिक पूर्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालयको 

मूख्य काया हो । 

१.२ दरुदतृष्ट 

  रातिय एदककरर्, आर्थाक सामातजक तर्कास, गठरतब तनर्ारर् र ददगो शातन्त्िको लातग पूर्ााधारको 

तर्कासमा योगदान पुग्ने गरी स्िरीय, भरपदो, सुलभ र सुरतक्षि यािायाि सञ्जाल तर्स्िार  गने । 

१.३ लक्ष्य 

  सडक, रेल, जलमागा िथा रज्जुमागा जस्िा पूर्ााधारको तर्कास गठर रातिय रर्नैतिक यािायाि 

सञ्जाल माफा ि देशका तर्तभन्न भौगोतलक िथा आर्थाक क्षेरहरुलाई एक अकाासौँग आबर्द् गरी मुलुकको 

आर्थाक एर्िं सामातजक तर्कास अतभरृ्तर्द् गनुाका साथ ै दशेका ग्रामीर् क्षेरहरुलाई स्थानीय बजारहरुसौँग 

आबर्द् गरी पयाटन, कृतष, तर्दु्यि, उद्योग लगायि तर्तभन्न आर्थाक क्षेरसौँग सम्बतन्त्धि कृयाकलाप एर्िं 

आयोजनाहरुलाई टेर्ा पुर् याउन।े 

१.४ उद्देश्य 

 देशका तर्तभन्न भौगोतलक िथा आर्थाक क्षेरहरुलाई पठरपरूक हुने गरी तर्तभन्न मागाहरुलाई एक 

अकोसौँग आर्र्द् गरी आर्थाक िथा सामातजक क्षेरको तर्कासमा टेर्ा पुर् याउन सडक, पलु, मलू 

बाटाहरु, रज्जमुागा र जलमागाहरुको समष्टीगि तर्कास, तर्स्िार, प्रर्र्द्ान गरी रातिय यािायाि 

प्रर्ालीको तर्कास गन े। 

 देशका ग्रामीर् क्षेरका गाउौँ हरुलाई बजारसौँग आर्र्द् गनुाका साथै पयाटन, कृतष, उद्योग,तर्दु्यि आदद 

तर्तभन्न आर्थाक क्षेरसौँग सम्बतन्त्धि रातिय महत्र्का र अन्त्य आर्थाक क्षेरको तर्तर्ध कृयाकलाप एर्िं 

आयोजनाहरुमा टेर्ा पुर् याई सन्त्िुलन कायम गने । 

१.५ मखु्य मखु्य कायाहरु 

 स्थल, जल, रेल्रे् िथा रज्जुमागाको तनमाार् र तर्कास सम्बन्त्धी नीति, योजना िथा कायाक्रम िजुामा, 

कायाान्त्र्यन, अनुगमन र मलू्याङ्कन  गन ेगराउने ।  

 सडक (घोडेटो बाटो बाहके) िथा पुल (झोलुङ्ग े पुल बाहके) तनमाार्, ममाि सिंभार एर्िं सिंरक्षर् 

सम्बन्त्धी काम गन े।  

 तर्तभन्न स्थलमागा, जलमागा र रज्जुमागाहरुको तनमाार् सम्बन्त्धी काया गने ।  

 भौतिक योजना क्षेरहरुका अन्त्िरातिय र्ा क्षेरीय सिंघ सिंस्थाहरुसौँग सम्पका  र सहयोग सम्बन्त्धी काया 

गन े।  

 स्थलमागा, जलमागा िथा रञ्जमुागाको तनमाार्सौँग सम्बतन्त्धि अन्त्िरातिय सिंघ सिंस्थाहरुको सम्पका  

सम्बन्त्धी काया गन े।  
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२. मन्त्रालयको सािंगठतनक सिंरचना र कायातर्र्रर् 
 

भौतिक पूर्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालयमा माननीय मन्त्रीज्यू र सतचर्ज्यूको सतचर्ालयहरु, ४ र्टा महाशाखा 

िथा ११ र्टा शाखाहरु छन् (मन्त्रालयको सिंगठन तनम्नानुसार प्रस्िुि गठरएको छ) । 

 

 

 

यस मन्त्रालय अन्त्िगािका महाशाखा िथा शाखाहरुको मुख्य मुख्य कायाहरु ननम्नानुसार छन ्। 

 

२.१ प्रशासन महाशाखा 

१) मन्त्रालय िथा अन्त्िगाि सबै तनकायहरुमा काम सुचारु रुपल ेसिंचालन गना सिंगठनात्मक स्र्रुप िथा काया 

प्रदक्रया सम्बन्त्धी अध्ययन तर्श् लेषर् गरी नीतिगिरुपमा राय पेश गरी स्र्ीकृि भई आए बमोतजमको 

व्यर्स्था गने । 

२) मन्त्रालय िथा अन्त्िगाि कायाालयहरुमा आर्श्यक जनशतक्तको व्यर्स्थाको क्रममा दरर्न्त्दी सृजना, ठरक्त 

पद पूर्िा सम्बन्त्धमा काया गरी पशे गने । 

३) मन्त्रालयको प्रचतलि ऐन तनयम नीति अध्ययन गरी सिंशोधन/पठरमाजान गनुा पन ेभएमा राय साथ पेश 

गने। 

४) मन्त्रालय र अन्त्िगाि तनकायहरुका कमाचारीहरु कमाचारी प्रशासन सम्र्न्त्धी पेश भएका फाइलहरुमा राय 

सतहि सतचर् समक्ष पेश गन ेर तनर्ायानुसार कायाहरु सम्पादन गन ेगराउने । 

५) मन्त्रालयको लातग बजेट माग गन,े केतन्त्रय िथा काया सिंचालन स्िरको लेखा सिंचालन र लखेा परीक्षर्को 

व्यर्स्था गना लगाउने । 

६) तर्तभन्न मन्त्रालय, तर्भाग िथा कायालयहरुबाट मातगएको परामशामा राय ददन ेर्ा आर्श्यकिा अनुसार 

राय सतहि पेश गरी तनर्ायानुसार जानकारी ददन ेव्यर्स्था तमलाउने । 



 

4 | र्ा र्षा क  प्र ग ति  प्र ति बे द न  २ ० ७ २ / ७ ३  

७) मन्त्रालयलाई आर्श्यक बजेट भौतिक सामाग्री र जनशतक्तको तनयतमि आपूर्िाको व्यर्स्था तमलाउने । 

८) महाशाखा बीच समन्त्र्य कायम गन ेर शाखा महाशाखाबाट भइरहकेो कामहरुको समन्त्र्य र सुपरीरे्क्षर् 

गन/ेगराउने । 

९) अतधनस्थ कायाको प्रगिी तर्र्रर् ियार गराई आर्श्यक तनदेशन ददन ेर सतचर् समक्ष राय सतहि पेश गने। 

१०) स्र्देशी िथा तबदेशी िातलम सम्बन्त्धी मनोनयनमा छारबृति तर्िरर् आदी पेश भएका तर्षयहरुमा 

प्रचतलि ऐन तनयम, पठरपर र कायम भएको नीति बमोतजम गन ेगराउने । 

११) बेरुजु फर्छ्यौट गतितबतध सम्बन्त्धमा रेखदेख गरी आर्श्यक तनदेशन ददने । 

१२) िोदकए बमोतजमको रकमान्त्िर खचाको स्र्ीकृिी, ठेक्का पट्टा सदर बदर, तललाम-तबक्री र तमनाह सम्बन्त्धी 

कायाहरु गने । 

१३) स्टोर तनरीक्षर् गराउने र प्राप्त प्रतिरे्दन अनुरुप आर्श्यक कारर्ाही अगाडी बढाउन े। 

१४) आफ्नो महाशाखा अन्त्िगािका तर्षयमा मतन्त्रपठरषद् मा पशे हुने प्रस्िार्को मस्यौदा ियार गरी पेश गने । 

१५) भौतिक सामाग्री, भर्न, सर्ारी साधन आददको सिंरक्षर्, ममाि सिंभार गठर यसको रेखदेख तनयन्त्रर् र 

समन्त्र्य समेि गने । 

१६) अतधनस्थ कमाचारीको काममा मागादशाक भूतमका तनर्ााह गरी कमाचारीहरुको सुपरीरे्क्षर् र आर्श्यकिा 

अनुसार तनदशेन र तनयन्त्रर् समेि गने । 

 

२.१.१ आन्त्िठरक व्यर्स्थापन शाखा 

१) कमाचारीहरुको आन्त्िठरक खटन पटन र आन्त्िठरक व्यर्स्थापन सम्बन्त्धी कायाहरु गने । 

२) मन्त्रालयको लातग आर्श्यक पठरर्हन एर्िं सिंचार सिंयन्त्रको व्यर्स्थापन गने । 

३) मन्त्रालयको लातग आर्श्यक सर्ारी  साधन, मेतशनरी औजार िथा तजन्त्सी सामानहरुको खठरद, 

भण्डारर्, आपूर्िा, ममाि, सम्भार, तजन्त्सी तनरीक्षर् िथा तललाम तबक्रीको व्यर्स्था गने । 

४) मन्त्रालयको सुरक्षा िथा सरसफाईको प्रर्न्त्ध गन े। 

५) मन्त्रालय र अन्त्िगाि तनकायबाट सिंचातलि आयोजनाहरुको लागी स्थायी र तर्कास िफा को दरर्न्त्दी सृजना 

िथा करारमा कमाचारी भनाा सम्बन्त्धी काया गन े। 

६) कमाचारी बैठक आयोजना गन ेर सोको तनर्ाय कायाान्त्र्यन गन/ेगराउने । 

७) कमाचारीहरुको पुरष्कार र दण्ड सम्बन्त्धी काया गने/गराउन े। 

८) उजुरी सम्बन्त्धी कायाहरू गन े। 

९) सम्पिी तर्र्रर् सम्बन्त्धी काया गने । 

१०) मन्त्रालयको सबै कमाचारीहरु र यस मन्त्रालय अन्त्िगािका राजपरािंदकि अतधकृिहरुको काया सिंपादन 

मूल्यािंकन सम्बन्त्धी काया गन े। 

११) मन्त्रालयको रे्ब पेज अध्यार्तधक गरी system maintain गने गराउने । 

२.१.२ कमाचारी प्रशासन शाखा 

१) मन्त्रालय र्ा अन्त्िगाि कायाालयहरुको  आर्श्यक जनशतक्तको सिंख्या तनधाारर् गरी नपगु भएमा पद प्रकृया 

पूरा गरी तनर्ाय बमोतजम सम्बतन्त्धि तनकायहरुमा सहमतिको लातग लेखी पठाउने । 

२) नेपाल सरकारको तनर्ाय बमोतजम स्र्ीकृि दरबन्त्दीहरु तनजामिी दकिार्खानामा दिाा गराउने । 

३) मन्त्रालय र अन्त्िगािका कायाालयहरुमा ठरक्त रहकेो पद पूर्िाको लातग सम्बतन्त्धि तनकायमा माग गन ेर पद 

पूर्िाको लातग तनयमानुसार छनौट भई आएका कमाचारीहरुलाई तनयुतक्त, बढुर्ा िथा पदस्थापन गना 

कारर्ाही चलाई स्र्ीकृति भए बमोतजम गने । 

४) मन्त्रालय अन्त्िगाि कमाचारीहरुको तनयुतक्त, सरुर्ा, बढुर्ा, िातलम, पुरस्कार, रातजनामा र्ा अन्त्य 

कमाचारी प्रशासन सम्बन्त्धी पशे भएका तबषयहरुको आतधकाठरक राय सतहि पशे गरी तनर्ाय बमोतजमको 

काया गन/ेगराउने । 

५) आर्श्यकिा अनुसार तर्भागीय कारर्ाही सम्बन्त्धी कारर्ाही शुरु गन ेर तनर्ायानुसार कारर्ाही गन ेर्ा 

सम्र्तन्त्धि तनकायमा लेखी पठाउने । 
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६) मन्त्रालय र्ा अन्त्िगािका पदातधकारीहरुलाई तनतमत्त, कायम मुकाम, काज सम्बन्त्धी कारर्ाही गरी 

तनर्ायानुसार सम्र्तन्त्धि तनकायमा लेखी पठाउने । 

७) मन्त्रालयको राजपरातङ्कि िथा राजपर अनतङ्कि सम्परू्ा कमाचारीहरुको तर्र्रर् िथा दरर्न्त्दी 

अतभलेख अद्यार्तधक राख्न े। 

८) मन्त्रालयका कमाचारी सरुर्ा भइ अन्त्यर गएमा व्यतक्तगि फाईल सम्र्तन्त्धि कायाालयमा पठाउने । 

९) मन्त्रालय र्ा अन्त्िगाि कायाालयका कमाचारीहरुको हातजरी, गयल, तर्दा रेकडाको अतभलेख अद्यार्तधक 

राख् न लगाउने । 

१०) अतधनस्थ कायाको काया प्रगति प्रतिरे्दन ियार गरी पेश गने । 

११) तबदेशी छाररृ्तत्त र अध्ययन भ्रमर्का लातग उम्मेदर्ार छनौट गना तनर्ायाथा पेश गन े। 

१२) तबदेशमा अध्ययन र्ा िातलममा जाने, फकान ेव्यतक्तहरुको तर्र्रर्हरु दरुुस्ि राख् ने, राख् न लगाउने । 

२.१.३ आर्थाक प्रशासन शाखा 

१) मन्त्रालय र अन्त्िगाि तनकायको र्ार्षाक बजेट ियार गरी पेश गने । 

२) अतख्ियारी बाौँडफाौँड सम्बन्त्धमा पेश गने । 

३) स्र्ीकृि तबतनयोजन बमोतजम बजेट खचाका लातग पेश गन े। 

४) धरौटी राजश्व सम्बन्त्धी तर्र्रर् अद्यार्तधक राख् ने । 

५) केतन्त्रय लेखा ियार गन े। 

६) लेखा परीक्षर् गराउने । 

७) मािहि तनकायको आर्थाक प्रशासन सम्बन्त्धी कायाको अनगुमन गने । 

८) बेरुजुको अतभलेख राख् न ेर बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्त्धी काया गन े। 

९) शाखासिंग सम्बतन्त्धि कायाको प्रगति तर्र्रर् ियार गने । 

२.१.४ कानुन िथा फैसला कायाान्त्यर्न शाखा 

१) ऐन, तनयम, गठन आदशे, तबतनयमको मस्यौदा गन,े मस्यौदा पठरमाजान गने र आर्श्यक कायाको लातग 

अतघ बढाउने । 

२) तर्तभन्न तर्षयमा मन्त्रालय र अन्त्िगाि तबभाग, कायाालयलाई आर्श्यक कानुनी राय परामशा ददने । 

३) मन्त्रालयको िफा बाट तलतखि जर्ाफको मस्यौदा एर्िं प्रतिउत्तर ियार गने । 

४) कानुनी प्रतिरक्षाको कारर्ाही गने । 

५) मन्त्रालयको िफा बाट गठरने बािाा, सिंझौिा आददमा सहभागी हुने, बािााका बुौँदा ियार गन,े सिंझौिाको 

मस्यौदा मठरमाजान गन े। 

६) मन्त्रालयको िफा बाट नेपाल राजपरमा प्रकाशन गठरने सूचनाहरुको मस्यौदा ियार गरी पठरमाजान सतहि 

सम्पादनका लातग सम्बतन्त्धि मन्त्रालयमा पठाउने । 

७) सम्पाददि सूचनाहरु प्रकाशनका लातग मुरर् तर्भागमा पठाउने ।  

८) अदालबाट भएका फैसला कायाान्त्र्यन सम्बन्त्धी काया गन े। 

२.२ योजना अनगुमन िथा मलू्यािंकन महाशाखा 

१) तर्कास आयोजना, िजुामा, कायाान्त्र्यन, अनगुमन िथा मुल्यािंकन सम्बन्त्धी काया गने । 

२) तर्कास सम्बन्त्धी नीति िजुामा गन े। 

३) तर्कास आयोजनाहरुको प्रगति सतमक्षा गने । 

४) आयोजनाहरुको तनरीक्षर् गन े। 

५) क्षमिा अतभबृतर्द् सम्बन्त्धी कायाक्रम सिंचालन गने ।  

६) बैदेतशक सहयोगबाट सिंचातलि आयोजना सम्बन्त्धमा गुर्स्िर िथा बैदेतशक सहयोग महाशाखासिंग 

समन्त्र्य गन े। 

७) प्रगति प्रतिरे्दन ियार गरी सम्बतन्त्धि तनकायमा पठाउन े। 

८) र्ािार्रर् सिंरक्षर्, लैतङ्गक, सामातजक समारे्शीकरर् र सिंघ सिंस्था सम्बन्त्धी कायाको समन्त्र्य गने । 

९) मन्त्रालयको प्रर्क्ता र सूचना अतधकारी सम्र्न्त्धी काम गने । 
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१०) तर्पद ्व्यर्स्थापन सम्बन्त्धी काया गने ।  

२.२.१ योजना शाखा 

१) तर्कास सम्बन्त्धी नीति तनधाारर् कायामा सहयोग गने । 

२) तर्कास आयोजना िजुामा गना सघाउने । 

३) योजना स्र्ीकृिाथा पशे गन े। 

४) क्षमिा अतभबृतर्द् सम्बन्त्धी कायाक्रम सिंचालन गना सहयोग गने ।  

५) योजनाको दरुुस्ि अतभलेख राख्न े।  

 

२.२.२ अनुगमन िथा मूल्यािंकन शाखा 

१) आयोजना कायान्त्र्यनको तनरीक्षर् गन े। 

२) आयोजनाहरुको अनुगमन गन े। 

३) तर्कास आयोजनाहरुको प्रगति सतमक्षा गना सहयोग गने । 

४) मन्त्रालयको प्रगति प्रतिरे्दन ियार गरी सम्बतन्त्धि तनकायमा पठाउने । 

५) मन्त्रालयको प्रगति तर्र्रर् प्रकाशन गने । 

६) सहायक सूचना अतधकारी िथा सहायक प्रर्क्ता सम्र्न्त्धी काया गन े। 

७) सुशासन िथा तर्पद ्व्यर्स्थापन सम्बतन्त्ध काया गन े। 

२.२.३ र्ािार्रर् िथा सामातजक शाखा 

१) र्ािार्रर् सिंरक्षर् सम्बन्त्धी नीति योजना िजुामा गने । 

२) सामातजक लैतङ्गक समारे्शीकरर् सम्बन्त्धी कायामा सहयोग गने । 

३) र्ािार्रर् सम्बन्त्धी सिंघ सिंस्थाहरुसिंग सम्पका  र समन्त्र्य गने । 

४) र्ािार्रर्ीय प्रभार् मूल्यािंकन सम्बन्त्धी काया गने । 

५) प्रारिंतभक र्ािार्रर्ीय परीक्षर् सम्बन्त्धी काया गने । 

६) तर्पद ्व्यर्स्थापन सम्बन्त्धी कायामा सहयोग गने । 

२.३ तनमाार् िथा यािायाि महाशाखा 

१) स्थल, जल, रेलरे्, रज्जुमागा (रोपरे्) िथा यािायाि व्यर्स्था सम्बन्त्धी आयोजनाहरु सम्बतन्त्धि तनकाय 

िथा महाशाखाहरु सिंग समन्त्र्य गरी आयोजनाको तनमाार्मा आर्श्यक समन्त्र्यन गने/गराउने । 

२) मन्त्रालय अन्त्िगाि चाल ु रहकेा तर्तभन्न आयोजनाहरुको प्रातबतधक पक्ष र लगानीको प्रभार्काठरिा 

सम्बन्त्धमा िथा आयोजनाको समतष्टगि गुर्स्िर बारे पृष्टपोषर् तलई आर्श्यक सुधारका लातग ठोस 

कदमहरु चाल्न राय परामशा पशे गने /गराउने । 

३) नेपाल ईतन्त्जतनयठरङ परामशा सेर्ा, नेशनल कन्त्स्ट्रक्शन कम्पनी िथा नपेाल मल्टीमोडल ट्रान्त्जीट र टे्रड 

तर्कास सतमति सम्बन्त्धमा आर्श्यक समन्त्र्य गन ेगराउने । 

४) आर्श्यकिा अनुसार यस सम्बन्त्धी ऐन तनयम िथा नीति िजुामा िथा हरेफेर गनाको लातग राय प्रतिदक्रया 

पेश गन े। 

५) नेपाल इतन्त्जतनयठरङ काउतन्त्सल िथा नेपाल इतन्त्जतनयर्स एशोतशयसन सम्बन्त्धी सम्पका  र समन्त्र्य गने । 

२.३.१ यािायाि व्यर्स्था शाखा 

१) यािायाि सेर्ा िथा पठरर्हन व्यर्स्थापन िथा सिंचालन सम्बन्त्धमा नीति िथा योजना सम्बन्त्धी कायाहरु 

गन े। 

२) यािायाि व्यर्स्था सम्बन्त्धी तनकाय र सिंस्थाहरुसिंगको सम्पका  र समन्त्र्य गन े। 

३) यािायाि सेर्ा व्यर्स्थापन सम्बन्त्धमा अनगुमन र तनरीक्षर् गने । 

४) स्थलमागामा चल्न ेसर्ारी साधनको अतभलेख व्यर्स्थापन गने । 
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५) र्ािार्रर् मैरी सर्ारी साधन सम्बन्त्धमा अध्ययन अनुसन्त्धान सम्बतन्त्ध काया गने। 

६) सर्ारी प्रदषुर् र प्रातर्तधक पक्षमा सुधार सम्बन्त्धी काया गने ।  

७) तछमेकी रािहरुसिंग यािायाि सेर्ा सम्बन्धमा समन्त्र्यन गने। 

२.३.२ सिह यािायाि शाखा 

१) स्थलमागा, जलमागा, रेल, रज्जमुागा तनमाार् सम्बन्त्धी नीति तनधाारर्, अनुगमन, अध्ययन, अनुसन्त्धानमा 

समन्त्र्य गने।  

२) नेपाल ईतन्त्जतनयठरङ पठरषद ्सम्बन्त्धी काया गने । 

३) मल्टीमोडल ट्रान्त्जीट सम्बतन्त्धि तर्षयमा मातथल्लो तनकायसिंग सहयोग तलइ काया सम्पादन गने ।  

२.४ गुर्स्िर िथा बदैतेशक सहयोग महाशाखा 

१) बैदेतशक ऋर्, अनुदान सहयोग बाट सिंचालन हुन ेआयोजनाहरुको योजना िजुामा, सम्भाव्यिा अध्ययन,  

िातलम िथा कायान्त्र्यनका तर्तभन्न पक्षमा सम्बतन्त्धि तनकाय िथा महाशाखाहरुबाट राय परामशा प्राप्त 

गन,े तबदेशी प्रतितनतधहरु सिंग सम्पका  िथा समन्त्र्य गन े र सतचर्ज्यूमा राय पेश गन े र तनदेशानुसार 

MOU सम्र्न्त्धी काया गने िथा अन्त्य महाशाखा िथा बैदेतशक सिंस्थाहरु  सिंग समन्त्र्य र पराचारगन े। 

२) तर्तभन्न चालु आयोजनाहरु िथा पुरा भइसकेका आयोजनाहरु समेिको िेस्रो पक्षीय परीक्षर् (Third 

Party Audit)  तनयतमि रुपमा गने गराउन ेर प्रातबतधक पक्ष र लगानीको प्रभार्काठरिा पक्ष लगायि 

समतष्टगि गुर्स्िर बारे पषृ्टपोषर् एर्िं सुधारका पक्षमा ठोस कदमहरु चाल्न राय परामशा पशे गने िथा 

तनदेशानुसार कारर्ाही अगाडी बढाउने ।  

३) सार्ाजतनक तनमाार् तनदेतशका (Public Works Directive)  ियार गन ेर तनयतमि रुपमा प्रकाशन िथा 

तर्िरर् गन/ेगराउने । 

४) तनमाार् व्यर्साय तबकास पठरषद ्र कायाान्त्र्यन सतमति सम्र्न्त्धी काम गने र तनमाार् ब्यर्सायी तर्कास 

ऐन बमोतजमका कामहरु गने/गराउने । 

५) मन्त्रालय अन्त्िगािका सार्ाजतनक पूर्ााधार सिंरचनाहरुको तनमाार् सिंचालन िथा हस्िान्त्िरर् (BOT) 

प्रदक्रयामा तनतज क्षेरलाई सिंलग्न गराउने सम्बन्त्धी सतचर्ालयहरुको स्थापना िथा सुदढृीकरर् गन,े योजना 

पतहचान िथा अध्ययन गने/गराउने र नेपाल सरकारको स्र्ीकृि नीति बमोतजमका काम कारर्ाही गना 

मन्त्रालयको Focal Point को रुपमा काम गने। सार्ाजतनक तनमाार् कायाको गुर्स्िर िथा पुर्ााधार सिंरचना 

सम्बन्त्धमा आर्श्यक अनुसन्त्धान गने/गराउन ेिथा मापदण्ड तनधाारर् सम्बन्त्धी काया गने/गराउने । 

६) सार्ाजतनक तनजी साझेदारी िथा तनजी लगानी सम्बन्त्धी कायाहरु गन/ेगराउने । 

७) बैदेतशक सहयोग िथा ऋर् सिंग सम्बतन्त्धि सबै पक्षमा यस मन्त्रालयको नीति तनदेशन अनुसार अथा 

मन्त्रालयसिंग सम्पका  महाशाखाको हतैसयिले काया गन/ेगराउने ।  

२.४.१ गुर्स्िर, सार्ाजतनक तनजी साझेदारी िथा बैदतेशक सहयोग शाखा 

१) मन्त्रालय अन्त्िगाि बैदेतशक सहयोगमा सिंचालन हुने आयोजना सम्र्न्त्धी नीति तनधाारर् सम्बन्त्धी काया गने। 

२) बैदेतशक सहयोगमा सिंचालन हुने आयोजनाहरुको पतहचान सम्बन्त्धी काया गने । 

३) सार्ाजतनक नीजी लगानी सम्बन्त्धी नीति योजना सम्बन्त्धी काया गने । 

४) तनमाार् कायाको गरु्स्िर िथा मापदण्ड तनधाारर् र अनुसन्त्धान गने/ गराउने ।  

२.४.२ तनमाार् व्यर्साय प्रर्र्द्ान शाखा 

१) तनमाार् व्यर्साय इजाजि पर दिाा सम्बन्त्धमा सम्बतन्त्धि तनकायमा पेश गने । 

२) इजाजि पर नतर्करर् सम्बन्त्धी काया गने । 

३) इजाजि परको अद्यार्तधक लगि राख् ने । 

४) तनमाार् व्यर्सायी कोष सम्बन्त्धी काया गने । 

५) तनमाार् व्यर्साय प्रर्र्द्ान िथा व्यर्स्थापन सतमति सम्र्न्त्धी काया गने । 

६) तनमाार् व्यर्साय सम्बन्त्धी सिंघ सिंस्था सिंग सम्पका  एर्िं समन्त्र्य गन े।  
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३. मन्त्रालय अन्त्िगािका तनकायहरुको सिंतक्षप्त पठरचय 

३.१ सडक तर्भाग 

 तर्.सिं. २००७ सालभन्त्दा अगातड बाटोकाज गोश्वाराबाट सडकको एउटै मार लेन भएका ढुङ्गा 

छापेका तभमफेदी अमलेखगञ्ज सडक, रु्टर्ल भैरहर्ा सडक, राजधानी र िराईका केही शहरहरुमा इट्टा र 

ढुिंगाले छापेका सडक तनमाार् िथा ममाि काया गठरन्त्थ्यो । तर्.सिं. २०१४ सालमा सार्ाजतनक तनमाार् तर्भाग 

(PWD) स्थापना भयो । भारि सरकारको सहयोगमा काठमाडौं-भैंसे (तभमफेदी-अमलेखगञ्ज सडकमा पन)े 

सडक तनमाार् गरी मोटरबाटो भारिसौँग जोतडयो । हटेौंडा-नारायर्गढ सडक खण्ड तर्.सिं. २०१५ सालमा 

तनमाार् गरी पूर्ा-पतिम राजमागाको मध्य भागमा यािायाि सिंचालन भयो । 

 उत्तर-दतक्षर् व्यापाठरक मुल बाटोलाई यािायाि सिंचालन गने उदे्दश्यल ेतर्.सिं. २०१४ सालमा Road 

Transport Organization (RTO) स्थापना गठरयो । RTO योजना PWD अन्त्िगाि नभई छुटै योजनाको 

रुपमा स्थापना भयो । उक्त योजना तर्.सिं. २०१८ सालमा बन्त्द गठरयो । 

 तर्.सिं. २०१८ सालमा PWD र्द्ारा पूर्ा-पतिम राजमागा तनमाार् गन ेकाया िजुामा भई तनमाार् काया 

शुरु भयो । तर्.सिं. २०२४ सालमा पतहलो दीधाकालीन सडक योजना िजुामा अतघ बढाइयो साथै तब. सिं. 

२०२७ सालमा PWD बाट भर्न तबभाग छुठट्टएर सडक तर्भाग नामािंकरर् गरी नयाौँ तर्भाग स्थापना भयो।  

सोतह  सालबाट राजमागा िथा सहायक राजमागाको अर्धारर्ा अनरुुप सडक तनमाार् काया अतघ बढाइयो । 

यसै सिंगै साथ ैसहायक राजमागाहरुको तनमाार् काया तिव्र रुपमा तर्.सिं. २०३८ सालबाट अतघ बढाइयो । 

 तर्.सिं. २०५१ सालमा मलुुकभर सामठरक महत्र्का सडकहरु (Strategic Road Network, SRN) 

लाई १५ र्टा राजमागा र ५१ र्टा सहायक राजमागाहरुमा तर्भाजन गरी सडक तर्भागबाट तनमाार्/ममाि 

सिंभार काया अगातड बढाइयो । सोही समयदेतख तर्तभन्न दािृसिंस्थाहरु – एतशयाली तर्कास बैंक, तर्श्व बैंक र 

JICA को सहयोगमा सामठरक महत्र्का सडकहरुलाई तनमाार्/ममाि सिंभार गन ेकाया अतघ बढाइयो ।  

 तर्.सिं. २०५३ साल देतख सामठरक महत्र्का सडक (SRN) मा परेका सडकहरुलाई तनमाार्/ममाि 

सिंभारको प्रभार्कारी रुपमा तनरन्त्िरिा ददन प्राथतमक लगानी योजना (PIP) िथा २० र्ष ेसडक योजनाको 

िजुामा गरी काया आरम्भ गठरयो । तर्.सिं. २०५८ साल देतख सामठरक महत्र्का सडकहरुलाई अझ 

प्रभार्कारी एर्िं व्यर्तस्थि गना भौगोतलक सूचना प्रर्ाली(GIS) मा आर्र्द् गठरयो । 

 भरपदो एर्िं र्ािार्रर् मैरी रातिय सडक सिंञ्जालको तनमाार् िथा स्िरोन्निीर्द्ारा यािायाि 

सुतर्धाको तर्कास गरी क्षेरीय िथा सामातजक असन्त्िुलनमा कमी ल्याउन एर्िं उच्च िथा ददगो आर्थाक 

रृ्तर्द्र्द्ारा गठरबी घटाउन/न्त्यनूीकरर् गना सहयोग पुर् याउन े िथा सडक सम्पतिको सिंरक्षर् गरी ददगो, 

भरपदो र सुरतक्षि सडक यािायाि सेर्ा सञ्चालन गने उदे्दश्य तलई सडक तर्भागल ेतनरन्त्िर रुपमा काया गद ै

आएको छ । सडक तर्भाग अन्त्िगािका कायाालयहरुको तर्र्रर् अनुसूची-१ मा ददइएको छ । हाल सडक 

तर्भाग अन्त्िगाि २१ र्टा राजमागा िथा २०९ र्टा सहायक राजमागाहरु तनमाार् /ममाि सिंभार भइरहकेा 

छन ्।  

   

३.२ रेल तर्भाग 

 नेपाल सरकारको २०६८।०३।०१ को मतन्त्रपठरषद्को तनर्याबाट, ित्कातलन भौतिक योजना िथा 

तनमाार् मन्त्रालय अन्त्िरगि नेपाल राज्यमा रेल िथा मेट्रो यािायािको पतहचान, तर्कास, तनमाार्, तर्स्िार, 

एर्िं सञ्चालनको लातग रेल तर्भागको स्थापना भएको हो । हाल रेल तर्भागबाट  रेल्रे् िथा  मेट्रो तर्कास 

आयोजना, भारिीय सहयोगको रेल पठरयोजना, मेची महाकाली तर्दु्यिीय रेलमागा, काठमाण्र्डौ मेट्रो 
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आयोजनाहरुको अध्ययन एर्म ् सञ्चालन काया भैरहकेा छन ् । तर्भागको कायाालय काठमाडौ ौँको 

तर्शालनगरमा रहकेो छ भने यस मािहिका कायाालयहरु खुलकेो अर्स्था छैन । 

३.३ यािायाि व्यर्स्था तर्भाग 

 नेपालमा राजमागाहरुको तनमाार् भइ नसकेको ित्कातलन अर्स्थामा अमलेखगन्त्ज, भैसे, भीमफेदी, 

चन्त्रातगरी हुौँद ै मातनसले बोकेर ल्याई तब.सिं. १९९६ सालदेतख काठमाडौ ौँ उपत्यकामा मोटर सिंचालनको 

सुरुर्ाि भएको पाइन्त्छ  । यािायािको तबकासको क्रममा खास गरी तरभुर्न राजपथको तनमाार् पतछ भएका 

सडकको तर्स्िार सिंग ैभाडाका सर्ारीको सिंचालन ब्यर्सातयक रुपमा भएको पाइन्त्छ ।  

  भौगोतलक िथा आर्थाक कारर्ले पतन नेपालमा अन्त्य यािायाि भन्त्दा सडक यािायािको महत्र्पूर्ा 

भूतमका रहदै  आएको छ । यािायाि सेर्ा आधारभूि आर्श्यकिा बन्त्दै गएको सन्त्दभामा यािायाि व्यर्स्था 

व्यर्तस्थि गना तब.सिं. २०१७/१८ सालदेतख भाौँडाका सर्ारीबाट इजाजि दस्िुर तलन सुरु गठरयो साथ ै

सर्ारी ऐन २०२० जारी भइ ित्कातलन अिंचलातधश कायाालयबाट रुट इजाजि ददन ेर सर्ारी दस्िुर तलन े

काया सुरु भएको पाइन्त्छ । 

 सर्ारी िथा यािायािको काया व्यर्तस्थि रुपल ेसिंचालन गने तसलतसलामा रातिय यािायाि व्यर्स्था 

ऐन, २०२६ बमोतजम २०४१ साल रै्शाखमा तनमाार् िथा यािायाि मन्त्रालय अन्त्िगाि यािायाि व्यर्स्था 

तबभागको गठन भएको हो । ऐनको व्यर्स्था अनुसारन ै यािायाि व्यर्स्थापनको काया गन े तजम्मेर्ार 

तनकायको रुपमा रहकेो छ । 

 सुरुमा तर्भागको गठनसिंगै धौलातगरी र कर्ााली अिंचल बाहके १२ अिंचलमा यािायाि व्यर्स्था 

कायाालयहरु स्थापना भए । िी कायाालयहरुले ित्कातलन तस्थतिमा भाौँडाका सर्ारी साधनहरुलाई इजाजि 

ददने काया गथे । तमति २०४६/१/२८ को मतन्त्रपठरषदको तनर्ायबाट प्रहरी कायाालयबाट हुने गरेका सर्ारी 

साधन दिाा, सर्ारी दिाा प्रमार्पर नतबकरर्, सर्ारी जािंचपास सम्बतन्त्ध कामहरु यािायाि व्यर्स्था 

कायाालयहरुलाई सुतम्पएको देतखन्त्छ । 

 प्रचतलि ऐन तनयममा समसामतयक सुधार गठर लागु गन े तसलतसलामा सर्ारी िथा यािायाि 

व्यर्स्था ऐन २०४९ िथा तनयमार्ली २०५४ जारी गठरयो । तनमाार् िथा यािायाि मन्त्रालय अन्त्िगाि रही 

आएको यािायाि व्यर्स्था तर्भाग िथा यस अन्त्िगािका कायाालयहरु तब.सिं. २०५७ सालमा श्रम िथा 

यािायाि व्यर्स्था मन्त्रालयको स्थापनापतछ यस अन्त्िगाि साठरयो । 

 तब. सिं. २०६० माग १ गिेदेतख सातबकमा प्रहरीले सिंचालन गदै आएको सर्ारी चालक अनमुति पर 

सम्बन्त्धी कामहरु यािायाि व्यर्स्था कायाालयहरुको तजम्मेर्ारीमा साठरयो । तब. सिं २०६९ जेष्ट ५ को 

तनर्ाय अनुसार यस तबभाग भौतिक पूर्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालय अन्त्िगाि रहकेो छ ।    

३.४  सडक र्ोडा 

 सडक र्ोडा ऐन, २०५८ अन्त्िगाि सडक र्ोडा नेपालको गठन २०५९/०९/१५ मा भएको हो । सडकको 

ममाि सिंभार गराउने, सडकको ममाि सिंभार गदाा लाग्न ेखचामा न्त्यूतनकरर् गन ेिथा सडकको ममाि सिंभार 

कायालाई पारदशी एर्िं प्रभार्कारी बनाउने उदे्दश्यले यस र्ोडाको स्थापना भएको हो । सडक र्ोडा नेपालको 

कायाक्षेर तभर सबै रातिय राजमागा िथा सहायक राजमागाहरु, कालोपरे भएका सबै सहरी िथा ग्रामीर् 

सडकहरु, न्त्यूनिम सर्ारी चाप र स्िर भएका सबै खण्डातस्मि ग्रामीर् सडकहरु र न्त्यूनिम सर्ारी चाप र 

स्िर भएका सबै कच्ची ग्रामीर् सडकहरु पदाछन ्। सडक र्ोडा नेपालले प्राथतमकिा ददएका ३ प्रकारका सडक 

ममािहरुमा अ) तनयतमि, पटके आर्तधक ममाि आ) आकतस्मक ममाि र इ) पुनः स्थापना, पनुतनमाार्, स्िर 

रृ्तर्द् पदाछन ् । सडक ममािको लातग छुट्याइएको रकम सामठरक महत्र्को सडक सिंजालको लातग सडक 

तर्भाग र स्थानीय सडक सजालको हकमा स्थानीय पूर्ााधार िथा कृतष सडक तर्भाग (डोतलडार) को 

सिंयोजकत्र्मा नगरपातलका र तजल्ला तर्कास सतमतिबाट कायाक्रम ियार पारी सम्पन्न हुन ेगदाछ । नेपाल 

सरकारबाट यस र्ोडालाई प्राप्त हुने रकम क्रमशः र्ृतर्द् हुद ैगएको छ । 
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४. भौतिक परू्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालय र मािहि 

तनकायहरुको स्र्ीकृि दरर्न्त्दी तर्र्रर् 

४.१ भौतिक परू्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालय 
तस.निं पद 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

श्रेर्ी सेर्ा समुह उपसमूह खुद कायम हुने दरर्न्त्दी 

१ सतचर् तर्तशष्ट       १ 

२ सहसतचर् रा.प.प्रथम प्रशासन सा .प्र.    १ 

३ सहसतचर् रा.प.प्रथम इतन्त्जतनयठरङ तसतभल हाइरे् ३ 

४ उपसतचर् रा .प. तर्द्िीय प्रशासन सा .प्र.    ५ 

५ उपसतचर् लेखा रा .प. तर्द्िीय प्रशासन लेखा   १ 

६ उपसतचर् (कानून) रा .प. तर्द्िीय न्त्याय कानून   १ 

७ तसतनयर तडतभजन 

इतन्त्जतनयर 

रा .प. तर्द्िीय इतन्त्जतनयठरङ तसतभल हाइरे् ४ 

८ तसतनयर तडतभजन 

इतन्त्जतनयर 

)मेकातनकल(  

रा .प. तर्द्िीय इतन्त्जतनयठरङ मेकातनकल जनरल 

मेकातनकल 

१ 

९ शाखा अतधकृि रा .प. िृिीय प्रशासन सा .प्र.    ११ 

१० लेखा अतधकृि रा .प. िृिीय प्रशासन लेखा   २ 

११ कम््यूटर इतन्त्जतनयर रा .प. िृिीय  तर्तर्ध     १ 

१२ कम््यूटर अतधकृि 

 

रा .प. िृिीय  तर्तर्ध   २ 

१३ इतन्त्जतनयर रा .प. िृिीय इतन्त्जतनयठरङ तसतभल हाइरे् ४ 

१४ मेकातनकल 

इतन्त्जतनयर  

रा .प. िृिीय इतन्त्जतनयठरङ मेकातनकल जनरल 

मेकातनकल 

१ 

१५ जेटर्ाजा अदफसर रा .प. िृिीय  तर्तर्ध   १ 

१६ समाजशास्त्री रा .प. िृिीय तर्तर्ध     १ 

१७ नायब सुब्बा रा.प.अनिं.प्र प्रशासन सा .प्र.    १० 

१८ लेखापाल रा.प.अनिं.प्र प्रशासन लेखा   ४ 

१९ कम््यूटर अप्रेटर रा.प.अनिं.प्र तर्तर्ध     ३ 

२० कम््यूटर टेदक्नतसयन रा.प.अनिं.प्र तर्तर्ध     १ 

२१ जेटर्ाजा तनरीक्षक रा.प.अनिं.प्र तर्तर्ध     ० 

२२ तसतनयर फोटोकपी 

अप्रेटर 

रा.प.अनिं.प्र तर्तर्ध   १ 

२३ तसतनयर स्र्ीचबोडा 

अप्रेटर 

रा.प.अनिं.प्र तर्तर्ध   १ 

२४ खठरदार रा.प. अनिं.तर्द् प्रशासन सा .प्र.    ४ 

२५ सह लेखापाल रा.प. अनिं.तर्द् प्रशासन लेखा   ० 

२६ फोटोकतप अप्रेटर रा.प. अनिं.तर्द् तर्तर्ध     ० 

२७ तलथो सहायक रा.प. अनिं.तर्द् तर्तर्ध     १ 

२८ टाइतपष्ट नास ु रा.प.अनिं.प्र प्रशासन  सा .प्र.    २ 

२९ टाइतपष्ट खठरदार रा.प. अनिं.तर्द् प्रशासन   २ 

३० हलुका सर्ारी चालक श्रेर्ी तर्तहन प्रशासन      ८ 

३१ कायाालय सहयोगी श्रेर्ी तर्तहन प्रशासन      २९ 

जम्मा 

  

  

  

  

१०६ 

४.२ सडक तर्भाग  अन्त्िगाि स्र्ीकृि दरबन्त्दी जम्मा २६११ जना रहकेो छ । 

४.३ रेल तर्भाग अन्त्िगाि स्र्ीकृि दरबन्त्दी जम्मा २९ जना रहकेो छ । 

४.४ यािायाि व्यर्स्था तर्भाग अन्त्िगाि स्र्ीकृि दरबन्त्दी जम्मा ८५८ जना रहकेो छ । 

 जम्मा : ३६०४ 
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५. मन्त्रालय र अन्त्िगािका तनकायहरुको आ.र्. २०७१/०७२ 

को र्ार्षाक प्रगति तस्थति 

यस मन्त्रालय र अन्त्िगािका तनकायबाट भएका समतस्टगि प्रगतिहरु यस प्रकार रहकेा छन:  

समतष्ट प्रगति सिंख्या 

८०% भन्त्दा मातथ २३ 

५०% देतख ७९.९९% सम्म २५ 

५०% भन्त्दा कम २० 

 

यस मन्त्रालयल ेसडक िथा ट्रादफक सुरक्षा िफा को प्रगतिको मखु्य मुख्य दक्रयाकलापहरु यस प्रक्रार रहकेा छन । 

• रातिय यािायाि नीति (National Transportation policy ) पठरमाजान गनाको लातग Draft Report 

ियार भएको ।  

• Motor Vehicle and Transport Management Act and Regulation (MVTMA र MVTMR) 

सिंसोधन गनाको लातग Draft report ियार भएको । 

• Nepal Road Crash Database System (NRCDS) software  ियार भै पठरक्षर्को क्रममा 

रहकेो । 

• सडक सुरक्षा (Road safety) सम्बतन्त्ध स्नातक िथा स्नातकोत्तरको पाठ्यक्रम बनाउन े काया अतन्त्िम 

चरर्मा पगुेको । 

मन्त्रालयका अन्त्य दक्रयाकलापहरु यस प्रक्रार रहकेा छन । 

• केबल कारको कायातर्तध ियार गन ेकाया भैरहकेो । Draft Report ियार भएको । 

देशको रिु गतिमा आर्थाक तर्कास गरी सन २०२२ सम्ममा नेपाललाई अल्पतर्कतसि रािबाट  तर्काशतशल 

रािमा पठरर्ि गना नयॉ सडक, रेलमागा तनमाार्, तनमाार् सम्पन्न भएका सडकहरुको स्िरोन्नति, सुददृढकरर्, सडक 

सेर्ा स्िर िथा सुरक्षा अर्स्थामा सुधार एर्िं सिंघीय व्यर्स्थाको स्र्रुप सुहािंउदो सडक सञ्जालको तर्कास गरी 

देशको आर्थाक सामातजक तर्कासमा प्रभार्कारी र ददगो रुपमा टेर्ा प-ुयाउनु यािायाि क्षेरको आजको 

आर्श्यकिा भएको सन्त्दभामा समृर्द् नेपालका लातग सडक, रेल िथा यािायाि तर्कासको पाौँच र्षे रर्नीतिक 

योजना, २०७३—२०७८ ियार भई नेपाल सरकार र्ाट स्र्ीकृि भैसकेको छ ।  
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मन्त्रालय अन्त्िगािका तनकायबाट यस आर्थाक र्षामा भएको प्रगति तर्र्रर्हरु िल उल्लेतखि गठरएको छ । 

५.१  सडक तर्भाग  

५.१.१ आ.ब. ०७२/७३ को मखु्य मखु्य उपलतब्धहरु 

१) सडक तर्भागको यस आ. ब. मा र्ार्षाक भौतिक प्रगति ६८.९९ प्रतिशि भएको छ र्ार्षाक तर्तत्तय प्रगति 

६९.७८ प्रतिशि प्रगति भएको छ । 

२) यस आ.ब.मा ६३९ दक.मी. माटे सडक तनमाार्, ३४५ दक.मी. सडक खण्डातस्मि र २६४ दक.मी. सडक 

कालोपरे स्िरमा स्िरोन्निी भएको छ । 

३) sl/a (@)) ls=dL= ;8ssf] lgoldt tyf k6s] dd{t ;+ef/ ePsf] 5 .  

४) सर्ारी साधनको चाप अनुरूप काठमाण्डौं उपत्यकातभरका तर्स्िार गना सदकने सिंभाव्य सडकहरू मध्य े२६ 

दक.तम. सडक तर्स्िार गठरएको छ । 

५) मध्य पहाडका २५ तजल्लाहरुका २१५ र्स्िीहरु जोड्द ैतनमाार् हुन ेर मध्य–पहाडमा बसोबास गन ेकरीब 

७० लाख जनिाको जीर्नस्िरमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्न ेमध्य पहाडी (पुष्पलाल) लोकमागाको कालोपरे गना 

बािंकी रहकेो १०७९ दक.तम. सडकलाई दईु लनेको कालोपरे स्िरमा स्िरोन्नति गनाका लातग यसै आ.र्.र्ाट 

तनमाार् प्रदक्रया आरम्भ गन े गरी यस अर्तधमा ४२८ दक.तम. सडक स्िरोन्निी कायाको लातग ठेक्का 

व्यर्स्थापन प्रदक्रया अथा मन्त्रालयको सहमतिमा अगातड र्ढाईएको छ साथ ै यस आ.र्.मा २२ दक.तम. 

सडक कालोपरे, ५५ दक.तम. सडक ग्रारे्ल िथा १२ र्टा पलुहरूको तनमाार् काया सम्पन्न भएको छ । 

६) भुकम्पले क्षतिग्रस्ि भएका सडकहरू मध्ये अरतनको राजमागाको बाहृतर्से-कोदारी र बेरार्िी-धुन्त्चे-

स्याफु्ररे्शी-रसुर्ागढी सडकहरूको पतहरो पन्त्र्छ्याई यािायाि सुचारू गठरएको छ र दोलखा–ससिंगटी, 

पािंचखाल-मेलम्ची र धाददङ्ग-आरूघाट-गोरखा गरी १३५ दक.तम. सडकलाई भूकम्प पतछको पुनर्नामाार्को 

नमूना सडकको रूपमा स्िरोन्नति िथा पुनर्नामाार् कायाको लातग तडजाईन भई दोलखा–ससिंगटी सडकको 

ठेक्कापट्टा समेि भैसकेको छ । लामोसाौँघु—कोदारी सडक पुनास्थापनाका लातग चीन सरकारलाई अनुरोध 

गठरएको छ साथ ैनेपाल सरकार र्ाट ममाि सुधार काया चाल ुरहकेो छ । 

७) तर्कास तनमाार्लाई उच्च प्राथतमकिा दददैं बैकतल्पक मागा तनमाार् गन े उद्घशे्य अनुरुप पूर्ा—पतिम 

राजमागाको तर्कल्पमा हटेौंडा पुर्ाको बैकतल्पक राजमागाको रुपमा धरान– चिरा– गाईघाट– कटारी– 

तसन्त्धुली बजार– हटेौंडा सडक (३१८ दक.तम.) लाई दईु लेनमा स्िरोन्निी गना अथा मन्त्बालयर्ाट सहमति 

प्राप्त भएको छ र ठेक्का व्यर्स्थापनको काया सम्पन्नको क्रममा रहकेो छ । 

८) हुलाकी राजमागाको प्रथम चरर्का १९ र्टा सडकहरूको कुल ६०७ दक.तम. स्िरोन्निी गनाको लातग भारि 

सरकार सिंग सन २०१० जनर्रीमा सम्झौिा भएिा पतन कैलालीका २ र्टा सडकहरू र्ाहके अन्त्य 

स्थानहरूमा तनमाार् काया अगाडी र्ढ्न नसकेको अर्स्थामा नेपाल सरकार र भारि सरकारर्ीच २० 

फेबु्रअरी २०१६ मा भएको सम्झौिा अनुसार बािंकी १७ र्टा सडकहरूको ५१८ दक.तम. स्िरोन्निी कायाको 

लातग नपेाल सरकारलाई भारिीय रू ५ अबा अनुदान ददने सहमति भएको छ र ९ र्टा सडकहरूको २८२ 

दक.तम. स्िरोन्निी कायाको लातग ठेक्कापट्टा व्यर्स्थापन शरुू भैसकेको छ साथ ैअन्त्य सडकको पतन ठेक्कापट्टा 

व्यर्स्थापन पूर्ाका प्रदक्रयाहरू सुचारू रहकेो छ  ।  यस आ.र्.मा ३३ दक.तम. सडक (कैलाली तजल्ला) 

कालोपरे िथा ८ र्टा पुलहरूको तनमाार् सम्पन्न भएको छ । 
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९) ईन्त्धन लगायिका उपभोग्य सामाग्रीहरूको सहज आपुर्िाका लातग नपेालको अन्त्िरातिय व्यापार 

तर्तर्तधकरर् गद ैसिंचालनमा रहकेा र सिंभाव्य नाकाहरू जोड्न ेसडकहरू मध्य ेतनम्नानुसारको काया अगाडी 

र्ढाईएको छ । 

योजनाः गल्छी—तरशलुी —बेरार्िी— मैलुिंग—स्याफु्ररे्शी—रसुर्ागढी (८२ दक.तम.) 

 गल्छी—तरशुली —बेरार्िी— मैलुिंग (४८ दक.तम.) सडकलाई दईु र्षा तभर दईु लेनमा तनमाार् सम्पन्न 

गन ेलक्ष्यका साथ ठेक्का ब्यबस्थापन भैरहकेोछ  । 

 मैलुिंग—स्याफु्ररे्शी  खण्ड १८ दक.तम. सडक लाई नेपाली सेनाले १ बषा ६ मतहना तभर ट्रयाक तनमाार् 

सम्पन्न गने गरी तजम्म्रे्र्ारी ददईएको छ  । 

 स्याफु्ररे्शी—रसुर्ागढी १६ दक.तम. सडक खण्ड दईु लनेमा कालोपरे गनाको लातग चीन सरकारलाई 

अनुरोध भएको छ  । 

योजनाः बाग्लुङ्ग—बेनी—जोमसोम—कोरला सडक 

 बेनी—जोमसोम (७५ दक.तम.) लगायि जोमसोम— कोरला (१०० दक.तम.)  दईुलेनमा ग्रारे्ल स्िरमा 

स्िरोन्निी गनाको लातग ठेक्कापट्टा व्यर्स्थापन सम्पन्न भएको छ । 

 कोशी कठरडोर (रानी–तर्राटनगर–ईटहरी–धनकुटा–लेगुर्ाघाट—खािंदर्ारी–दकमाथािंका (३१० दक.तम.) 

को बािंकी ८४ दक.तम. सडक ट्रयाक तनमाार्को लातग ठेक्कापट्टा व्यर्स्थापन भएको छ साथै धनकुटा—

खॉदर्ारी—दकमाथािंका सडकलाई दईुलेनमा स्िरोन्निी गना तर्स्िृि सरे्क्षर्को काया भैरहकेो छ । यस 

आ.र्.मा कोशी कठरडोरको ७ दक.तम. ट्रयाक तनमाार् काया सम्पन्न भएको छ । 

१०) सर्ारी साधनको चाप अनरुूप प्रमुख राजमागाहरूको तर्स्िार गने उद्घशे्य अनरुूप पुर्ा—पतिम राजमागाको 

काकरतभट्टा—पथलैया खण्डलाई चार लनेमा, तसद्घाथा राजमागाको बुटर्ल—पोखरा िथा रत्न राजमागाको 

कोहलपुर—सुखेि खण्ड लाई दईु लनेमा तर्स्िारकायाको अध्ययन काया भैरहकेो छ । 

११) रर्नैतिक र स्थानीय पलु तनमाार् िफा  ६५० र्टा पलुहरmको तनमाार् काया सुचारू रहकेोमा चालु आ.र्.को 

हाल सम्म स्थानीय सडक पुल िफा  ३८ र्टा, रर्नैतिक सडक पुल िफा  ५ र्टा, हुलाकी राजमागा िफा  ८ र 

मध्यपहाडी लोकमागा िफा  १२ र्टा गरी जम्मा ६३ र्टा पलुहरू तनमाार् सम्पन्न भई सम्बतन्त्धि क्षेरका 

जनिालाई यािायािको सुतर्धा प्राप्त भएको छ साथ ै राजधानी िथा अन्त्य भू–भागमा समेि तर्शेष 

प्रकारका आकषाक पलुहरूको तनमाार् गद ै जाने सडक तर्भागको उद्घशे्य अनुरूप माईिीघर—तिनकुन े

खण्डको बागमिी र धोतर्खोलामा तर्शेष प्रकारका आकषाक पलुहरूको तडजाईन भैरहकेो छ । 

१२) भारिीय नाकाहरूलाई पूर्ा—पतिम राजमागासिंग जोडी उपभोग्य र्स्िुहरूको पठरर्हनमा सहजिा ल्याउन 

व्यापाठरक मागा तर्स्िार कायाक्रम अन्र्िगि ६ लेनमा सडक तर्स्िार गन ेकायाक्रम अन्र्िगिः 

 रे्लतहया—बुटर्ल सडकको सम्पुर्ा खण्ड २४ दक.तम. सडकलाई ६ लनेमा तर्स्िारको लातग ठेक्कापट्टा 

व्यर्स्थापन सम्पन्न भई यस आ.र्.मा २.१ दक.तम. सडक तर्स्िार सम्पन्न भई हालसम्म ८.१ दक.तम 

सडक तर्स्िार सम्पन्न भएको छ । 

 रानी—तर्राटनगर—ईटहरी २७ दक.तम. सडक तर्स्िारको लातग अथा मन्त्रालयर्ाट सहमति प्राप्त भई रिु 

गतिमा तनमाार् भैरहकेो छ । 

 तर्रगिंज—पथलैया सडक (२८ दक.तम.) सडक तर्स्िार कायाको ठेक्का व्यर्स्थापन काया सम्पन्न भएको छ । 

 जटही—जनकपुर—ढल्केर्र १३.८ दक.तम. सडकको तर्स्िार काया सुचारू रहकेो छ । 

१३) काठमाण्डौ उपत्यकालाई िराई सिंग जोड्न े रै्कतल्पक सडकमध्य े महत्र्पुर्ा रहकेो कान्त्िी लोकमागा (९२ 

दक.तम.) को सम्पुर्ा खण्डलाई दईु लनेमा कालोपरे स्िरमा स्िरोन्निीको ठेक्का व्यर्स्थापन सम्पन्न भैसकेको 

छ साथ ैचाल ुआ.र्.मा कालोपरे कायाको लातग २५ दक.तम. सडकमा ग्रारे्ल रे्स काया सम्पन्न भएको छ  । 
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१४) ADB अन्र्िगि सिंचातलि उपक्षेतरय यािायाि अतभरृ्तर्द् आयोजना माफा ि यस अर्तधमा ओखलढुङ्गा–

सल्लरेी, नेपालगिंज–कोहलपरु र चैनपरु–खािंदर्ारी सडक कालोपरे सम्पन्न भएको छ । 

१५) ADB अन्र्िगि सिंचातलि सासेक रोड कनेक्टीतभटी प्रोजेक्ट माफा ि यस आ.र्.मा नदाहा कोशीपुल चिरा 

रुपनगर सडक, लगेुर्ाघाट भोजपुर सडक र रामेछाप मन्त्थली सडक कालोपरे स्िरमा स्िरोन्निी कायाको 

लातग २४ दक.तम. सडकमा ग्रारे्ल रे्स काया सम्पन्न भएको छ  । 

५.१.२  आ.र्.०७२।७३ को र्ार्षाक खचाको प्रगति तस्थति 

 आ. र्. ०७२/७३ मा सडक तर्भाग अन्त्िगािका तर्कास आयोजना िफा  तर्तनयोतजि (सिंसोधन सतहि) कूल 

रकम रु. ४९ अबा ३२ करोड ४१ लाख ८७ हजार मध्य ेिसे्रो चौमातसक तर्तनयोजन रु. ३१ अबा ८८ करोड 

१९ लाख ४६ हजार भएकोमा कुल र्ार्षाक खचा रु. ३४ अबा ४१ करोड ८१ लाख २ हजार भएको छ जुन 

तर्तनयोतजि बार्षाक रकमको ६९.७८ % हो । अन्त्य प्रगति तनम्नानुसार रहकेो छ । 

तर्तत्तय प्रगति स्रोि सतहि 

  cf=a= @)&@÷&# ljlgof]hg 

)&# cfiff9 d;fGt 

;Ddsf] vr{ vr{ k|ltzt 

j}b]lzs cg'bfg 5555552 11.27 2151537 38.73 

j}b]lzs C0f 10459803 21.21 3474174 33.21 

g]kfn ;/sf/ 33295831 67.52 28792391 86.47 

hDdf 49311186 100 34418102 69.80 

५.१.३ सडक सन्त्जाल प्रगति तर्र्रर् 

;8s ;~hfn 

cf=j= )&@÷&#, t];|f] rf}dfl;s 

;Ddsf] nIo 

cf=j= )&@÷&#, t];|f] rf}dfl;s 

;Ddsf] k|ult 

^«ofs vf]Ng] 

ls.dL.  
u|fe]n 

ls.dL. 

sfnf]kq] 

ls.dL. 

^«ofs vf]Ng] 

ls.dL.  

u|fe]n 

ls.dL. 

sfnf]kq] 

ls.dL.  

Strategic Road 

Network 

298 221 186 256 178 100 

k|ult k|.z. 
85.91 80.54 53.76 

Local Road 

Network 

602 185 179 383 167 164 

k|ult k|.z. 
63.62 90.27 91.62 

Total 

900 406 365 639 345 264 

k|ult k|.z. 
71.00 84.98 72.33 

* नेपाली सेनाले  खोलेको ट्रयाक समेि समाबेश गठरएको । 
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५.१.४ आयोजना÷कायाक्रमहरू मध्ये P१ कायाक्रमको आ.र्. २०७२।७३ को र्ार्षाक प्रगति स्तथति, कायाान्त्र्यनमा देस्खएका समतयाहरू र समाधानाथा भएका 
प्रयासहरू 

qm=;+ ah]6 pkzLif{s 

g+= 

cfof]hgf÷sfo{qmdsf] gfd k|fyldstf 

qmd 

 k|ult l:ylt -Ü_ rfn' cf=j=sf] o; 

cjlw;Dd xfl;n ePsf] 

d'Vo–d'Vo pknlAwx¿ 

sfof{Gjogdf 

b]lvPsf 

;d:ofx¿ 

;d:of ;dfwfgfy{ 

ePsf k|of;x¿ 
ef}lts  ljQLo 

1 337101÷3—4 ;u/dfyf nf]sdfu{ -ufO{3f6 lbQ]n 

v08_ 

1 58.71 51.78 # ls=ld= ;8s sfnf]kq] 

sfo{ ;DkGg . 

PnfO{gd]G6 

ljjfb tyf 

:jLs[t 

b/aGbL 

cg';f/ kbk'lt{ 

gx'g'' . 

:jLs[t b/jGbL 

cg";f/ kbk"lt{sf] 

nflu cg"/f]w ul/Psf] 

. :yflgo;Fu k6s 

k6s 5nkmn u/L 

PnfOgd]G6 ljjfb 

;dfwfg ul/Psf] . 

2 337102÷3—4 lj=lk=nf]sdfu{ -ag]kf l;Gw'nL 

alb{af;_ 

1 25.00 19.85 !^) ls=ld= ;8sdf 

e'sDkjf6 Ifltu|:t 

ePsf v08x/msf] dd{t 

;+ef/ sfo{ ePsf] . 

    

3 337105÷3—4 dxfsfnL nf]sdfu{{ -bfr'{nf l6+s/ 

v08_ 

1 63.17 66.36 rfn' cf=j=df xfn;Dd 

(=% ls=ld= df6] ;8s 

lgdf{0f ;DkGg ,6]jf 

kvf{n lgdf{0f  sfo{ 

ePsf] . 

 PnfO{gd]G6 

tyf hUuf 

d'cfJhf 

ljjfb, 

d'cfJhf /sd 

ck'u ePsf] . 

sl7g 

ef}uf]lns 

l:ylt le/, 

s8f r§fg, 

d'cfAhf, 

k|fljlws 

hgzlQmsf] 

d'cfJhf /sdsf] nflu 

dfu ePsf] . 
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qm=;+ ah]6 pkzLif{s 

g+= 

cfof]hgf÷sfo{qmdsf] gfd k|fyldstf 

qmd 

 k|ult l:ylt -Ü_ rfn' cf=j=sf] o; 

cjlw;Dd xfl;n ePsf] 

d'Vo–d'Vo pknlAwx¿ 

sfof{Gjogdf 

b]lvPsf 

;d:ofx¿ 

;d:of ;dfwfgfy{ 

ePsf k|of;x¿ 
ef}lts  ljQLo 

sdL . 

4 337106÷3÷4 sfGtL nf]sky ;8s 1 94.60 100.00 ;8s :t/f]GgtL sfo{sf] 

nflu,  6]jf kvf{n Pj+ 

cGo lgdf{0f sfo{ ;'rf/m  

    

5 337110÷4 u0f]zdfg l;+x dfu{ -yfgsf]6–

lrTnfª\_ 

1 65.00 58.59 @ ls=ld= ;8s u|fj]n 

sfo{ ;DkGg . 

PnfO{gd]G6 

ljjfb tyf 

:jLs[t 

b/aGbL 

cg';f/ kbk'lt{ 

gx'g'' . 

  

6 337111÷4 afUn'Ë – a]gL – hf]d;f]d ;8s 1 83.46 93.71 # ls=ld= ;8s u|fj]n 

Pjd ! ls=ld= sfnf]kq] 

sfo{ ;DkGg . 

    

7 337117÷4 u+u6] nAw' ;d'Gb|6f/ uNkm'e~HofÍ 

;8s 

1 84.96 8.73 lgdf{0f sfo{ ;'rf/m /x]sf] 

. 

    

8 337120÷3—4 ;fnem08L–;lGwvs{–9f]/kf6g 

;8s 

1 0.00 93.32 lgdf{0f sfo{ ;'rf/m /x]sf] 

. 

    

9 337122÷4 Jof; dfu{ / a'4l;+x dfu{ 1 88.41 95.34 !) ls=ld df6] ;8s 

Pjd ! ls=ld= u|fe]n 

lgdf{0f  sfo{ ;DkGg  .  

6]jf kvf{n,  lgDff{0f 

;DkGg / klx/f] x6fpg] 

sfo{ . 

    

10 337123÷4 If]qLo Pj+ ko{6sLo :t/sf 

;8sx? 

1 79.14 82.51 *%=@( ls=ld= df6] 

;8s lgdf{0f, #)=#% 

ls=ld ;8s u|fj]n / 

@#=*# ls=ld= ;8s 

PnfO{gd]G6df 

ljjfb, hUuf 

clws/0f 

cflbdf 

d'cfJhfsf] laafb 

ePsf] 7fpdf sfd 

gul/Psf] . 
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qm=;+ ah]6 pkzLif{s 

g+= 

cfof]hgf÷sfo{qmdsf] gfd k|fyldstf 

qmd 

 k|ult l:ylt -Ü_ rfn' cf=j=sf] o; 

cjlw;Dd xfl;n ePsf] 

d'Vo–d'Vo pknlAwx¿ 

sfof{Gjogdf 

b]lvPsf 

;d:ofx¿ 

;d:of ;dfwfgfy{ 

ePsf k|of;x¿ 
ef}lts  ljQLo 

sfnf]kq] sfo{ ;DkGg . ;d:of . 

11 337125÷3—4 w/fg–rt/f–ufO3f6–s6f/L–

l;Gw'nLjhf/–x]6f}8f 

1 95.50 99.27 !% ls=ld= df6] ;8s 

lgdf{0f, !=^ ls=ld= ;8s 

u|fe]n sfo{ ;DkGg . 

    

12 337126÷4 tNnf] 9'+u]Zj/–;ftvDjf–b'Nn'–

lkknsf]6–b}n]v 

1 95.45 97.46 ( ls=ld= df6] ;8s 

lgdf{0f, !) ls=ld= ;8s 

u|fe]n sfo{ ;DkGg . 

    

13 337127÷4 b]j:yn–s}g8fF8f–rf}/hxf/L–8f]Nkf 1 37.25 35.21 #=** ls=ld= df6] ;8s 

lgdf{0f, ! ls=ld ;8s 

u|fj]n / )=$ ls=ld= 

;8s sfnf]kq] sfo{ 

;DkGg . 

    

14 337129÷3—4 d}n'Ë :ofk|m'j]zL–/;'jfu9L ;8s 1 0.00 0.00 g]kfnL ;]gf jf6 d}n'Ë 

:ofk|m' v08df )=& ls=ld 

;8s lgdf{0f tyf ;8s 

ljefu jf6 uN5L lqz'nL 

j]qfjtL d}n'Ë ;Ddsf] 

;8s b'O{ n]gdf lj:tf/ 

sfo{sf] nflu ;j]{, 

l8hfO{gsf] sfo{ ;DkGg 

    

15 337134÷4 ldbL{–SofSdL–ledfb ;8s 1 99.39 99.01 !=% ls=ld= df6] ;8s 

lgdf{0f / )=(* ls=ld= 

;8s sfnf]kq] sfo{ 

;DkGg . 

    

16 337136÷3—4 !! lsnf]–5]k]6f/–efn':jf/f–

jf/kfs 

1 2.00 26.00 @ ls=ld ;8s u|fj]n / 

$ ls=ld= ;8s sfnf]kq] 
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qm=;+ ah]6 pkzLif{s 

g+= 

cfof]hgf÷sfo{qmdsf] gfd k|fyldstf 

qmd 

 k|ult l:ylt -Ü_ rfn' cf=j=sf] o; 

cjlw;Dd xfl;n ePsf] 

d'Vo–d'Vo pknlAwx¿ 

sfof{Gjogdf 

b]lvPsf 

;d:ofx¿ 

;d:of ;dfwfgfy{ 

ePsf k|of;x¿ 
ef}lts  ljQLo 

sfo{ ;DkGg . 

17 337137÷3—4 zxLb dfu{ - ltnf– 3tL{ufpF –

yjfª –d';Lsf]6_ 

1 97.62 99.66 lgdf{0f sfo{ ;'rf/m /x]sf] 

. 

    

18 337138÷3—4 k'iknfn nf]sdfu{ -dWo kxf8L 

nf]sdfu{_ 

1 100.00 99.84 rfn' cf=j=df xfn ;Dd 

%% ls=ld= ;8s  u|fj]n, 

@@ ls=ld= ;8s 

sfnf]kq] tyf !@ j6f 

k'n lgdf{0f sfo{ ;DkGGf 

lgdf{0f 

;fdfu|Lsf] 

cefj,  

  

19 337139÷4 gfUdf– udu9L 1 81.46 83.79 rfn' cf=j=df xfn ;Dd 

!) ls=ld= 6|ofs Pj+ & 

ls=ld= ;8s  u|fj]n 

lgdf{0f sfo{ ;DkGGf 

    

20 337140 4 hfh/sf]6–b'g} -8f]Nkf_ ;8s 1 0.00 0.00 g]kfnL ;]gfjf6 sfo{ 

e}/x]sf] 5  

    

21 337142÷3,4 ;8s If]q ljsf; cfof]hgf 1 61.50 60.85 rfn' cf=j=df xfn ;Dd 

)=@ ls=ld= 6|ofs Pj 

!)=( ls=ld= ;8s 

sfnf]kq]  lgdf{0f sfo{ 

;DkGGf 

    

22 337143÷3,4 sf7df08f}– eQmk'/ ;8s lj:tf/ 1 75.50 76.87 ;lj{; n]g lgdf{0f Pj+ 

cfsf;]k'n lgdf{0f ;'rf/m 

    

23 337145÷3,4 pQ/ blIf0f nf]sdfu{ -s0ff{nL, 

sfnLu08sL / sf]zL_ 

1 91.70 92.00 lxN;f l;dLsf]6 ^, 

sfnLu08sL sl/8f]/sf] 

@, s0ff{nL sl/8f]/sf] # 

Eff}uf]lns 

ljs6tf, 

sfdbf/ cefj 

  



 

19 | र्ा र्षा क  प्र ग ति  प्र ति बे द न  २ ० ७ २ / ७ ३  

qm=;+ ah]6 pkzLif{s 

g+= 

cfof]hgf÷sfo{qmdsf] gfd k|fyldstf 

qmd 

 k|ult l:ylt -Ü_ rfn' cf=j=sf] o; 

cjlw;Dd xfl;n ePsf] 

d'Vo–d'Vo pknlAwx¿ 

sfof{Gjogdf 

b]lvPsf 

;d:ofx¿ 

;d:of ;dfwfgfy{ 

ePsf k|of;x¿ 
ef}lts  ljQLo 

ls=ld= / dl/d ltGh] wf] 

sf] &=%, v'nfn'–n}km'–

l;ldsf]6 v08 #, sf]zL 

sf]/L8f]/ !^ u/L hDDff 

#$=% ls=ld= df6] ;8s 

lgdf{0f  Pjd 

sfnLu08sL sl/8f]/df @ 

ls=ld= u|fe]n sfo{ 

;DkGg .  

. 

24 337146÷4 a]gL3f6–cf?3f6–nfs]{ e~Hofª\ 1 44.27 77.03 ! ls=ld= ;8s sfnf]kq] 

;DkGg 

    

25 337154÷4 a]zL ;x/ rfd] 1 82.72 82.79 )=% ls=ld= ;8s 

sfnf]kq] ;DkGg 

    

26 337157÷4 :yfgLo ;8s k'n lgdf{0f 1 83.25 86.95 :yfgLo ;8sdf 

lgdf{0fwLg $%) j6f 

k'nx/m dWo] ut cf=j= 

df #* j6f k'nx/msf] 

lgdf{0f ;DkGg .  

k'nx/msf] 

7]Ssf cjlw 

cg';f/ 

ljlgof]hg 

/sd sd x'g' 

. 

  

27 337165÷4 ;8s af]8{ 1 28.00 100.00 (@)) ls=ld=;8ssf] 

lgoldt Pj+ k6s] dd{t 

;+ef/, $$# ls=ld= 

;8ssf] cfjlws dd{t 

;+ef/ . 

    

28 337196÷3,4 af9LhGo Iflt k'glg{df{0f cfof]hgf 1 24.50 23.02 rt/f k'n lgdf{0f ;DkGg 

e};s]sf] 
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qm=;+ ah]6 pkzLif{s 

g+= 

cfof]hgf÷sfo{qmdsf] gfd k|fyldstf 

qmd 

 k|ult l:ylt -Ü_ rfn' cf=j=sf] o; 

cjlw;Dd xfl;n ePsf] 

d'Vo–d'Vo pknlAwx¿ 

sfof{Gjogdf 

b]lvPsf 

;d:ofx¿ 

;d:of ;dfwfgfy{ 

ePsf k|of;x¿ 
ef}lts  ljQLo 

29 337198÷4 ];]]tL nf]sdfu{{ -l6sfk'/–nf]8]–

r}gk'/–tfSnfsf]6_ 

1 50.15 51.37 !@ ls=ld 6«ofs lgdf{0f 

Pjd ! ls=ld= sfnf]kq] 

sfo{ ;DkGg . 

gof+ 6«ofs 

s6Lªdf 

/mvx/m kg]{ 

ePsf]n] lhNnf 

jg sfof{no, 

s}nfnLn] pQm  

/mvx/m sf6\g] 

cg'dtL 

glbPsf] . 

;f] sf] cg"dltsf] 

nflu ljefudf 

kqfrf/ ePsf] . 

30 337199÷4 r]kfË dfu{ -e08f/f–nf]y/–dn]v'_ 1 86.70 85.74 rfn' cf=j=df xfn ;Dd 

@=&% ls=ld= ;8s 

u|fj]n sfo{ ;DkGGf 

    

31 337224÷3—4 x'nfsL /fhdfu{ -k'nx? ;d]t_ 1 69.23 34.20 k|yd r/0fsf t/fO{ 

;8sx?df ##=% ls= dL= 

;8s sfnf]kq]df 

:t/f]Gglt ePsf] . * j6f 

k'nx? lgdf{0f ;DkGg 

ePsf]] . bf]>f] r/0fsf] 

;8sx?sf] lj:t[t 

;j{]If0f tyf l8hfOg  

z'? ul/Psf]  

k'n lgdf{0fsf] 

nflu ah]6 

Go"g /xg] 

u/]sf] . 

  

32 337304÷3,4 pkIf]qLo oftfoft clej[l4 

cfof]hgf 

1 74.43 62.24 xs{k'/–cf]vn9'Ëf 

;8ssf] !=@$ ls=ld= 

sfnf]kq] , cf]vn9'Ëf–

;Nn]/L ;8ssf] !=&% 

ls=ld= sfnf]kq], 

g]kfnu+h sf]xnk'/ 

    



 

21 | र्ा र्षा क  प्र ग ति  प्र ति बे द न  २ ० ७ २ / ७ ३  

qm=;+ ah]6 pkzLif{s 

g+= 

cfof]hgf÷sfo{qmdsf] gfd k|fyldstf 

qmd 

 k|ult l:ylt -Ü_ rfn' cf=j=sf] o; 

cjlw;Dd xfl;n ePsf] 

d'Vo–d'Vo pknlAwx¿ 

sfof{Gjogdf 

b]lvPsf 

;d:ofx¿ 

;d:of ;dfwfgfy{ 

ePsf k|of;x¿ 
ef}lts  ljQLo 

;8ssf] @=@ ls=ld= 

sfnf]kq] ;DkGg . 

33 337305÷4 blIf)fsfnL–%}dn]–l;:g]/L–s'n]vfgL 

;*s cfof]hgf 

1 89.20 90.96 %=% ls=ld 6«ofs lgdf{0f 

sfo{ ;DkGg . 

    

34 337312÷4 Jofkf/Ls dfu{ lj:tf/ cfof]hgf 1 92.04 93.88 j]nxLof a'6jn ;8s 

v08sf] %=^ ls=ld= 

u|fe]n Pjd !=! ls=ld 

;8s sfnf]kq] sfo{ 

;DkGg .  /fgL 

la/f6gu/ O6x/L w/fg 

;8s, lj/u+h kyn}of 

;8s / h6xL hgsk'/ 

;8sdf 7]Ssf 

Joj:yfkg ePsf] 

ah]6sf] 

cefj, aGb 

x8\tfn, 

l8hn cefj, 

;8s l;dfÍg 

lajfb 

l;dfÍg olsg 

u/fpg gfkL nufot 

cGo lgsfo ;Fu 

;dGjo e}/x]sf] 

35 337314÷4  oftfoft cfof]hgf tof/L ;xof]u 1 45.00 43.51 sl/a @*% ls=dL= 

;8ssf] lj:t[t ;j}{If0f 

tyf l8hfO{g sfo{ 

;DkGg 

    

36 337320÷4 /)fg}lts ;*s k'n lgdf{)f 

sfo{qmd 

1 57.27 81.96 ;fdl/s / :yfgLo ;d]t 

u/L lgdf{0flwg sl/a 

@^) j6f k'n dWo]  % 

j6f k'n lgdf{0f ;DkGg 

ePsf] . ;fd/Ls ;8sdf 

@ j6f k'n l8hfO{g P08 

ljN8df lgdf{0ffwLg 

ePsf] .  
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qm=;+ ah]6 pkzLif{s 

g+= 

cfof]hgf÷sfo{qmdsf] gfd k|fyldstf 

qmd 

 k|ult l:ylt -Ü_ rfn' cf=j=sf] o; 

cjlw;Dd xfl;n ePsf] 

d'Vo–d'Vo pknlAwx¿ 

sfof{Gjogdf 

b]lvPsf 

;d:ofx¿ 

;d:of ;dfwfgfy{ 

ePsf k|of;x¿ 
ef}lts  ljQLo 

37 337323÷4 tD#f;–l;dn^f/L Ko"&fg ;*s 1 100.00 100.00 (=$ ls=ld 6«ofs lgdf{0f 

tyf (=# ls=dL= u|fj]n 

sfo{ ;DkGg . 

    

38 337325÷4 l;tfkfO{nf wfs]{ ;*s 1 25.00 3.09 ;+efJotf cWoogsf] 

cfwf/df lj:t[t ;e]{If0f 

ug]{ sfo{ ;DkGg ePsf] 

    

39 337326÷4 ;f;]s /f]8 sg]S6Lle6L k|f]h]S6 1 55.10 55.82 gbfxf sf]zLk'n rt/f 

?kgu/ ;8sdf % 

ls=ld=, n]u'jf3f6 

ef]hk'/ ;8sdf !% 

ls=ld, /fd]5fk dGynL 

;8sdf $ ls=ld= df 

sfnf]kq]sf] nflu ;jj]; 

u|fe]n sfo{ ;DkGg . 

    

40 337327÷4 rqmky lj:tf/ cfof]hgf  1 74.50 95.68 j]; / ;jj];sf] sfd 

eO/x]sf] . $ k'nsf] 

husf]] sfd ;DkGg . @ 

j6f k'nsf] ;'k/ :6«Sr/ 

;DkGg .  

    

41 337329÷4 cGo pQ/ blIf)f ;*s  1 63.64 74.27 &*=$% ls=ld df6], 

#%=*% ls=ld ;8s 

u|fj]n lgdf{0f sfo{ 

;DkGg, (=^% ls=ld= 

;8s sfnfkq] sfo{ 

;DkGGf . 6]jf kvf{n, 

lgDff{0f ;DkGg . 

PnfO{gd]G6df 

ljjfb, hUuf 

clws/0f 

cflbdf 

;d:of 

d'cfJhfsf] nflu /sd 

Joj:yf x'g'kg]{ 
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qm=;+ ah]6 pkzLif{s 

g+= 

cfof]hgf÷sfo{qmdsf] gfd k|fyldstf 

qmd 

 k|ult l:ylt -Ü_ rfn' cf=j=sf] o; 

cjlw;Dd xfl;n ePsf] 

d'Vo–d'Vo pknlAwx¿ 

sfof{Gjogdf 

b]lvPsf 

;d:ofx¿ 

;d:of ;dfwfgfy{ 

ePsf k|of;x¿ 
ef}lts  ljQLo 

42 337330÷4 g]kfn ef/t If]qLo Jofkf/ tyf 

oftfoft  cfof]hgf d'lUnª 

gf/fo)fu( v)* ;*s  

1 51.50 39.54 rf}8fO{ ug]{ tyf cGo 

;+/rgf sfo{ ;'rf/m, xfn 

;Dd @# k|ltzt sfo{ 

;DkGg 

    

43 337332÷4 kf^g k+r]Zj/ ;*s  1 63.75 64.38 !% ls=ld df6] ;8s 

lgdf{0f ;DkGg . 

PnfO{gd]G6df 

ljjfb, hUuf 

clws/0f 

cflbdf 

;d:of 

d'cfJhfsf] nflu /sd 

Joj:yf x'g'kg]{ 

44 337333÷4 t'N;Lk'/ k'/gwf/f ;*s  1 65.00 63.19 )=(^ ls=ld ;8s u|fj]n 

lgdf{0f sfo{ ;DkGg . 

PnfO{gd]G6 

;DaGwL 

;d:of 

b]lvPsf] . 

:yfgLo :t/df 

;j{bnLo a}7s dfkm{t 

;xdltsf] k|of; tyf 

j}sNkLs PnfO{gd]G6 

sf] nfuL klg ;e]{ 

eO{/x]sf] . 

45 337334÷4 v'l^of lbkfon ;*s  1 70.00 61.18 )=& ls=ld df6] ;8s 

lgdf{0f sfo{ ;DkGg .   

    

46 337335÷4 ;Defljt /)fg}lts ;*sx?  1 87.53 86.97 rfn' cf=j=df xfn ;Dd 

%*=%@ ls=ld= ;8ssf] 

6|ofs, @#=@# ls=ld= 

;8s  u|fj]n tyf %=!@ 

ls=ld= sfnf]kq] sfo{ 

;DkGGf 

PnfO{gd]G6df 

ljjfb, hUuf 

clws/0f 

cflbdf 

;d:of 

d'cfJhfsf] nflu /sd 

Joj:yf x'g'kg]{ 
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qm=;+ ah]6 pkzLif{s 

g+= 

cfof]hgf÷sfo{qmdsf] gfd k|fyldstf 

qmd 

 k|ult l:ylt -Ü_ rfn' cf=j=sf] o; 

cjlw;Dd xfl;n ePsf] 

d'Vo–d'Vo pknlAwx¿ 

sfof{Gjogdf 

b]lvPsf 

;d:ofx¿ 

;d:of ;dfwfgfy{ 

ePsf k|of;x¿ 
ef}lts  ljQLo 

47 337354÷4 ldlynf If]q ;*s ;'wf/ 1 63.52 62.95 rfn' cf=j=df xfn ;Dd 

&=%^ ls=ld= ;8ssf] 

6|ofs, !)=)( ls=ld= 

;8s  u|fj]n tyf @=@! 

ls=ld= sfnf]kq] sfo{ 

;DkGGf 

    

48 337355÷4 ;Defljt k|fb]lzs ;*sx? 1 52.50 51.63 rfn' cf=j=df xfn ;Dd 

@)=@^ ls=ld= ;8ssf] 

6|ofs, ^=*@ ls=ld= 

;8s  u|fj]n tyf $=^@ 

ls=ld= sfnf]kq] sfo{ 

;DkGGf 

    

49 337356÷4 /)fg}lts ;*s k'g{:yfkgf tyf 

;'wf/ 

1 74.65 79.02 $# j6f /0fgLlts 

;8sx/msf] k'g:yf{kgf 

tyf ;'wf/ sfo{ ug]{ 

    

50 337357÷4 /fhdfu{ :t/f]GGtL 1 0.00 0.00 k/fdz{bftf 5gf}6 

k|lqmof ;'rf/m 

    

51 337358÷4 sf&df)*f}+ —gf}la;] ;'/mËdfu{ 1 0.00 0.00 ;a]{ l8hfO{gsf] nfuL 

k/fdz{bftf 5gf}6 

k|lqmof ;'? ePsf] 

    

52 337359÷4 lgjf{rg If]q ;*s lgdf{)f  1 92.27 92.60 @)%=@% ls=ld df6], 

$(=^^ ls=ld ;8s 

u|fj]n tyf @*=!% 

ls=ld= ;8s sfnf]kq] 

sfo{ ;DkGg,  

    

53 337360÷4 s'db af]w dfu{ -g]kfnu~h 

rqmky_ 

1 75.50 79.86 )=* ls=ld= ;8s 

sfnf]kq] sfo{ ;DkGg,  
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५.१.५ आयोजना÷कायाक्रमहरू मध्ये P२ कायाक्रमको आ.र्. २०७२।७३ को बार्षाक प्रगति स्तथति,कायाान्त्र्यनमा देस्खएका समतयाहरू र समाधानाथा भएका 
प्रयासहरू 

qm=;+ ah]6 

pkzLif{s g+= 

cfof]hgf÷sfo{qmdsf] gfd k|fyldstf 

qmd 

 k|ult l:ylt -Ü_ rfn' cf=j=sf] o; 

cjlw;Dd xfl;n ePsf] 

d'Vo–d'Vo pknlAwx¿ 

sfof{Gjogdf 

b]lvPsf 

;d:ofx¿ 

;d:of ;dfwfgfy{ 

ePsf k|of;x¿ 
ef}lts 

jfli{fs 

k|ult 

ljQLo 

1 337124÷4 bds lr;fkfgL 2 72.50 61.83 !=% ls=ld= df6] ;8s 

lgdf{0f, !=^) ls=ld 

;8s u|fj]n  sfo{ 

;DkGg . 

    

2 337128÷4 u'dL–kfltxfNgf rf}/, ;'v{]t 2 89.11 90.47 * ls=ld= df6] ;8s 

lgdf{0f, @) ls=ld ;8s 

u|fj]n  sfo{ ;DkGg . 

   

3 337130÷4 6gsk'/ ln+s ;8s 2 40.00 33.01 @ ls=ld ;8s u|fj]n  

sfo{ ;DkGg . 

    

4 337133÷3÷4 ;8s ;'wf/ cfof]hgf -RIP_ 2 48.20 21.05 Pncf];L @ sf )=# 

ls=dL= sfnf]kq]] sfo{, 

^=!& ls=ld u|fj]n tyf 

^=^ ls=ld gof 6\ofs  

;DkGg . Pncf];L # 

;8s tyf k'nsf] la:t[t 

;a]{If0f l8hfO{g tyf 
DPR tof/ eO{/x]sf] 

   

5 337135÷4 k'tnLv]t–sfsL{g]6f–s'Zdf 2 46.00 46.66 %=@ ls=ld= df6] ;8s 

lgdf{0f, @=% ls=ld ;8s 

u|fj]n  sfo{ ;DkGg . 

   



 

26 | र्ा र्षा क  प्र ग ति  प्र ति बे द न  २ ० ७ २ / ७ ३  

qm=;+ ah]6 

pkzLif{s g+= 

cfof]hgf÷sfo{qmdsf] gfd k|fyldstf 

qmd 

 k|ult l:ylt -Ü_ rfn' cf=j=sf] o; 

cjlw;Dd xfl;n ePsf] 

d'Vo–d'Vo pknlAwx¿ 

sfof{Gjogdf 

b]lvPsf 

;d:ofx¿ 

;d:of ;dfwfgfy{ 

ePsf k|of;x¿ 
ef}lts 

jfli{fs 

k|ult 

ljQLo 

6 337144÷4 lkmSsn–>LcGt'8fF8f ;8s 2 28.90 2.18 sfo{s|d :jLs[t eO 

7]Ssf k|s[of cufl8 

j9fOPsf] . 6]jf kvf{n, 

:Nofj Sne{6 lgDff{0f 

;DkGg / klx/f] x6fpg] 

sfo{ . 

    

7 337147÷4 sf7df8f}+ pkTosf ;8s 

lgdf{0f tyf ;'wf/ 

2 85.00 42.01  @% ls=ld= df6] ;8s 

lgdf{0f sfo{ ;DkGg .  

    

8 337148÷4 cGo zx/L ;8sx? 2 81.26 85.25 #&=)@ ls=ld sfnf]kq], 

#*=)& ls=ld u|fj]n, 

@)=%! ls=ld= df6] ;8s 

lgdf{0f ;DkGg . 

    

9 337149÷4 sf7df8f}+ pkTosf ;8s 

lj:tf/ cfof]hgf 

2 88.85 90.09 @^=!& ls=ld ljleGg 

;8s lj:tf/ km/flsnf] 

Pjd sfnf]kq] ug]{ sfo{ 

;DkGg]  

ah]6sf] 

cefj, aGb 

x8\tfn, 

l8hn cefj, 

;8s l;dfÍg 

lajfb 

l;dfÍg olsg 

u/fpg gfkL nufot 

cGo lgsfo ;Fu 

;dGjo e}/x]sf] 

10 337159÷4 ;8s tyf k'nx/msf] ;+efJotf 

cWoog 

2 94.92 98.31 @))) ls=ld= ljleGg 

;8s Pj+ ljleGg !))) 

k'nx/msf] ;j]{I0f sfo{ 

;DkGg . 

   

11 337163÷4 ;8s oftfoft ;'/Iff, 

cltqmd0f lgoGq0f tyf l;df 

;'/Iff 

2 63.00 54.01 l8lehg ;8s sfof{no 

dfkm{t /]vb]v . 
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५.१.६  यस आ.ब. मा तनमाार् सम्पन्न पलुहरुको तर्र्रर् 

l;=

g+= 
l8lehg ;8s sfof{no k'nsf] gfd / :yfg s}lkmot 

  :yfgLo ;8s k'n lgdf{0f (LRN)     

1 tfKn]h'Ë–cf]nfËr'Ëuf]nf ;8s 

of]hgf 

O{jf vf]nf k'n, a/8fF8f ;jnf / s~rgh+uf 

a]; SofDk, tfKn]h'Ë 

  

2 l8lehg ;8s sfof{no, O{nfd dfO{ vf]nf k'n, gfD;flnË, Onfd   

3 l8lehg ;8s sfof{no, O{nfd km]d] vf]nf k'n, kfFry/   

4 ;'g;/L df]/Ë k'n lgdf{0f of]hgf shnf vf]nf k'n, df]/Ë  

5 l8lehg ;8s sfof{no, lj/f6gu/ h'8L vf]nf k'n, ;~rf/j:tL, df]/Ë  

6 l8lehg ;8s sfof{no, lj/f6gu/ 6]+u|f vf]nf k'n, b'xaL, ;'g;/L  

7 l8lehg ;8s sfof{no, emfkf lgGbf vf]nf k'n, emfkf    

8 l8lehg ;8s sfof{no, emfkf afn'jf/L k'/fgf] ahf/ k'n    

9 l8lehg ;8s sfof{no, emfkf l6dfO{ vf]nf :nfa sNe6{    

10 l8lehg ;8s sfof{no, emfkf af/kmfn] ;8s k'n, emfkf    

11 l8lehg ;8s sfof{no, emfkf xl8of vf]nf k'n, wfO{hg @, emfkf  

12 
l8lehg ;8s sfof{no, nxfg 

ufug gbL k'n, d=/f=d= k;fx x'nfsL ;8s, 

l;/fxf  

  

13 
l8lehg ;8s sfof{no, nxfg 

sf]N6] vf]nf k'n, nxfg b]lv v'§L vf]nf b]lv 

sfe|]]kfgL ;8s, l;/fxf  

  

14 l8lehg ;8s sfof{no, nxfg afx'gf vf]nf sHj], ;Kt/L    

15 
l8lehg ;8s sfof{no, nxfg 

t/vfgf vf]nf k'n, df]xdbk'/ $, t/vfgf, 

;Kt/L  

  

16 l8lehg ;8s sfof{no, hgsk'/ sNe6{, k|ef s6/f}t aLr, dxf]Q/L  

17 
l8lehg ;8s sfof{no, xs{k'/ 

df]n'Ëf k'n, /fdk'/–xs{k'/ ;8s, cf]vn9'Ëf  

^) dL= Steel Truss Bridge 

  

18 l8lehg ;8s sfof{no, v'sf]{6 vx/] vf]nf k'n  

19 l8lehg ;8s sfof{no, x]6f}+8f /]jxL gbL k'n, a]ngf bf]wf/df ;8s  

20 l8lehg ;8s sfof{no, x]6f}+8f b'wf}/f vf]nf k'n, l;d/f sf]NjL ;8s  

21 k'n of]hgf ;]S6/ @ u'/f; vf]nf k'n, ldr}{of s6f/L ;8s, pbok'/  

22 l8lehg ;8s sfof{no, lrtjg a'9L/fKtL k'n, -af]6]3f6_ /Tggu/ 6fF8L lrtjg   

23 l8lehg ;8s sfof{no, 

sf7df8f}+–! 

afudtL k'n, ;'Gb/Lhn, sf7df08f}+  

24 l8lehg ;8s sfof{no, 

sf7df8f}+–@ 

cf;f] tkf]jg vf]N;Ldf l:6n 6«;   

25 l8lehg ;8s sfof{no, g'jfsf]6 tfbL vf]nf k'n, afx'g]j];L cfk|    

26 l8lehg ;8s sfof{no, afUn'Ë DofUbL vf]nf k'n, b/jfË, DofUbL  
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l;=

g+= 
l8lehg ;8s sfof{no k'nsf] gfd / :yfg s}lkmot 

27 !! lsnf] 5]k]6f/ ;8s of]hgf b/f}bL k'n, dgsfdgf uf]/vf  

28 l8lehg ;8s sfof{no, lzjk'/ 5fk] vf]nf k'n, ljh'nL c;'/sf]6, c3f{vfFrL  

29 l8lehg ;8s sfof{no, lzjk'/ nId0f3f6 k'n, sf]O{nL agufO{, slkna:t'  

30 l8lehg ;8s sfof{no, j'6jn t]nf/ gbL k'n, gGbgu/af6 ?kGb]xL    

31 l8lehg ;8s sfof{no, j'6jn u+u6] vf]nf k'n, b'DsLjf; uflj;, gjnk/f;L  

32 zlxbdfu{ cfof]hgf ;]jf/ vf]nf k'n, bfË  

33 zlxbdfu{ cfof]hgf b'O{vf]nL k'n, bfË  

34 l8lehg ;8s sfof{no, hfh/sf]6 z]/f vf]nf k'n, l5Gr'–hfh/sf]6 ;8s  

35 l8lehg ;8s sfof{no, dx]Gb|gu/ 3'/fxf gbL k'n, s}nfnL    

36 l8lehg ;8s sfof{no, dx]Gb|gu/ e'h]nf gfnf k'n, ledbQ g=kf=, s}nfnL  

37 l8lehg ;8s sfof{no, dx]Gb|gu/ 3'/fxf gbL k'n, x;'nLof uf=lj=;=sf] ufpF, 

s}nfnL 

 

38 l8lehg ;8s sfof{no, dx]Gb|gu/ s'n/df gbL k'n, l6sfk'/ hf]zLk'/ ;8s, 

s}nfnL 

 

  /0fgLlts ;8s k'n lgdf{0f 

(SRN) 

    

1 w/fg–rt/f–ufO{3f6 ;8s of]hgf a?jf vf]nf k'n, w/fg–rt/f–ufO{3f6, pbok'/   

2 l8lehg ;8s sfof{no, bdf}nL lkl:t vf]nf, nDh'Ë   

3 l8lehg ;8s sfof{no, ;'v]{t e]/L gbL k'n -/fsd_  

4 l8lehg ;8s sfof{no, kf6g, 

j}t8L 

hdf8Luf8 vf]nf k'n, dxfsfnL /fhdfu{    

5 l8lehg ;8s sfof{no, kf6g, 

j}t8L 

afuuf]6 vf]nf k'n, kf6g–k+r]Zj/    

6 x'nfsL of]hgf sfof{no, lj/u+h en'jfxL vf]nf k'n, lj/u+h 7f]/L ;8s   

7 x'nfsL of]hgf sfof{no, lj/u+h zfGtL 6f]n k'n, k;f{  

8 x'nfsL of]hgf sfof{no, hgsk'/ ;f]tL k'n, gof‘/f]8 a/zyjf dw'jgL ;8s, 

wg'iff 

  

9 x'nfsL of]hgf sfof{no, hgsk'/ gx/ k'n, gof‘/f]8 a/zyjf dw'jgL ;8s, 

wg'iff 

  

10 x'nfsL of]hgf sfof{no, O6x/L b]jlgof k'n, emfkf, d]rL /t'jf ;8s  

11 x'nfsL of]hgf sfof{no, e}/xjf t]nf/ vf]nf k'n, e}/xjf, e}/xjf n'lDagL ;8s  

12 x'nfsL of]hgf sfof{no, g]kfnu+h uf}/L k'n, s}nfnL, ;tL ehgL wgu9L ;8s  

13 x'nfsL of]hgf sfof{no, g]kfnu+h sf+9f k'n, s}nfnL, ;tL ehgL wgu9L ;8s  

14 dWo kxf8L nf]sdfu{, k"jL{ v08 lalQhf]/ vf]nf k'n, l;Gw'nL  

15 dWo kxf8L nf]sdfu{, k"jL{ v08 kmf];|] vf]nf k'n, l;Gw'nL  

16 dWo kxf8L nf]sdfu{, k"jL{ v08 Gfl/d vf]nf k'n, l;Gw'nL  
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l;=

g+= 
l8lehg ;8s sfof{no k'nsf] gfd / :yfg s}lkmot 

17 dWo kxf8L nf]sdfu{, k"jL{ v08 ofGtf vf]nf k'n, ef]hk'/  

18 dWo kxf8L nf]sdfu{, klZrd c5]t] k'n, vx/] vf]nf, afUn'Ë  

19 dWo kxf8L nf]sdfu{, klZrd uf}+bL vf]nf k'n, g/]7f+6L uflj;, afUn'Ë  

20 dWo kxf8L nf]sdfu{, klZrd d'Un' vf]nf k'n, /ms'd  

21 dWo kxf8L nf]sdfu{, klZrd uL7fsf]6 vf]nf k'n, /ms'd  

22 dWo kxf8L nf]sdfu{, klZrd sfn]vf]nf k'n, /ms'd  

23 dWo kxf8L nf]sdfu{, klZrd l5jfËvf]nf k'n, /ms'd  

24 dWo kxf8L nf]sdfu{, klZrd nf]x/] vf]nf k'n, b}n]v   

25 dWo kxf8L nf]sdfu{, klZrd s0ff{nL gbL k'n, b}n]v / c5fd   

 

५.१.७  सडक बर्गाकरर् अनसुारको प्रगति  

तस .निं.  र्र्र्रण  

आतथाक र्षा सम्म* 

०७0/71 ०७१/७२        
०७२/७३ 
मा थप   

०७२/७३ सम्म  

जम्मा  
अिंश  

(प्रतिशि) 

१  कालोपरे  १११९७ ११७९८ ६३९ १२१७३ ४३ 
२  खण्डास्तमि   ६०८६ ६२८७ ३४५ ६४६० २२ 
३  कच्ची सडक  ९१६३ ९४११ २६४ ९६७५ ३४ 
   जम्मा  २६४४६ २७४९६   २८३०८ १०० 

gf]6M–;8s ljefujf6 lgdf{0f tyf :t/f]GgtL x'g] /0fgLlts tyf :yfgLo ;8sx/m ;d]t 

५.१.८  नपेाली सनेा माफा ि सिंचालन भएका मखु्य मखु्य आयोजना / कायाक्रमहरु 

१. जाजरकोट दनु ैडोल्पा सडक अन्त्िगाि:  

 कुल लम्र्ाई ११७.७ दक.तम मध्य ेहाल सम्म १०४ दक.तम सडक तनमाार् काया सम्पन्न भएको 

र १३.३३ दक.तम सडक तनमाार्ाधीन रहकेो ।  यस आ.र्. मा ५ दक. तम. ट्रयाक तनमाार् 

सम्पन्न भएको  ।      

- र्ार्षाक तर्तनयोतजि बजेट : १८४९८५ (रु. हजारमा) / र्ार्षाक खचा : १८४९८५ (रु. हजारमा) 

२. कालीगण्डकी कोठरडोर सडक अन्त्िगाि: 

 यस आ.ब.मा १४ दक. तम. समेि गरी हालसम्म ५४ दक.तम सम्पन्न भएको 

- र्ार्षाक तर्तनयोतजि बजेट : १८००० (रु. हजारमा) / र्ार्षाक खचा : १८००० (रु. हजारमा) 
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३. तरशलुी-स्याफु्रबेशी-रसुर्ागढी सडक अन्त्िगाि: 

 यस आ. ब. मा २ दक. तम. गरी जम्मा३ दक.तम. ट्रयाक तनमाार् काया सम्पन्न भएको 

- र्ार्षाक तर्तनयोतजि बजेट : ९९९९९ (रु. हजारमा) / र्ार्षाक खचा : ९९९९९ (रु. हजारमा) 

४. कर्ााली कोठरडोर 

 यस आ. ब. मा ८ दक.तम. समेि गरी १५ दक. तम. ट्रयाक तनमाार् काया सम्पन्न गठरएको 

- र्ार्षाक तर्तनयोतजि बजेट : १९००० (रु. हजारमा) / र्ार्षाक खचा : १९००० (रु. हजारमा) 

५.१.९ सडक तर्भाग अन्त्िगािका कायाक्रम कायाान्त्र्यनमा दतेखएका समस्याहरू 

१. थप बजेट आर्श्यक भएका आयोजनाहरुमा समयमा बजेट उपलब्ध नहुदा अपेतक्षि प्रगति हुन नसकेको। 

सम्पन्न कायाको भुक्तानीको लातग आषाढ मसान्त्िमा मार तबतनयोजन । 

२. रेखाङ्कन, जग्गा अतधग्रहर् र मुआब्जा । 

३. माग अनुसार तर्ष्फोटक पदाथा आपुर्िा हुन नसकेकोले प्रगतिमा बाधा । 

४. जनशतक्तको कमी रहकेो । 

५. र्न िथा सिंरक्षर् के्षर तभर काम गदाा र्न सम्र्न्त्धी तनकायसौँग यथोतचि समन्त्र्य हुन नसकेको र 

सहयोग प्राप्त हुन नसकेको ।  

६. ममाि सिंभार अन्र्िगि तबशेष ममाि, आबतधक िथा पनुःस्थापना कायामा पयााप्त बजेट व्यबस्था हुन 

नसकेको ।  

७. प्राथतमकिा लगानी योजनाले पतहचान गरे र्ाहकेका योजनाहरु कायाान्त्र्यन गनुा परेको ।  

८. योजनाको आकार बमोतजम आबश्यक बजेट व्यबस्था हुन नसकेको । 

५.१.१० समस्या समाधानको लातग गठरएका प्रयासहरु 

१. आर्श्यक बजेट माग गठरएको । 

२. स्थानीय, नापी लगायि अन्त्य तनकायसौँग पटक पटक छलफल गरी रेखािंकन तर्र्ाद सामाधान प्रयास 

भइरहकेो । 

३. स्र्ीकृि दरबन्त्दी अनुसार पदपूर्िाको लातग अनुरोध गठरएको,केतह पदपूर्िा भइरहकेो ।  

४. नयाौँ ट्रयाक कठटङ अन्त्िगाि रुख काट्ने कायाको लातग बन तर्भाग र कायाालयसौँग समन्त्र्य भइरहकेो । 

५. प्राथतमकिाका आयोजनाहरुको कायाान्त्र्यनको लातग तबशेष पहल गठरएको ।
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५.२ रेल तर्भाग 

 आर्थाक तर्कास, सामातजक समायोजन र सेर्ाको पहुौँच तर्स्िारका साथै देशको समग्र समनु्नतिका 

लातग अतभन्न अिंगका रूपमा रेल्रे् सेर्ा लगायि जल यािायाि र रज्ज ुमागा जस्िा अन्त्य यािायािको आर्श्यकिा 

रहकेो छ । तर्गिमा कम प्राथतमकिामा रहकेो भएिा पतन रेल सेर्ा र अन्त्य यािायाि सेर्ाको महत्त्र्लाई 

ध्यानमा राखी रेल्रे् सेर्ा िफा  पूर्ा–पतिम (मेची–महाकाली), काठमाडौ ौँ–पोखरा–िराई, काठमाडौं मेट्रो, भारि 

सीमाबाट नेपालका महत्त्र्पूर्ा औद्योतगक व्यापाठरक क्षेरहरू जोड्ने, चीन (तिब्बि के्षर) बाट काठमाडौ ौँ जोड्न े

रेल्रे् सेर्ा तनमाार् तर्स्िार गनुाका साथै खस्कौँ दो अर्स्थामा रहकेो जनकपुर–जयनगर रेल सेर्ाको सुदढृीकरर् 

गन ेकायालाई आर्थाक सिंभाव्यिा हरेी अगातड बढाउनुपन ेआर्श्यकिा रहकेो छ ।  

 

५.२.१ आर्थाक बषा २०७२/७३ को  मखु्य मखु्य उपलब्धीहरुः   

 

पर्ा पतिम रेलमागा (९४५ दकतम) को तर्स्ििृ अध्ययन प्रतिर्देन ियार गन ेकाया अन्त्िगाि: 

 पूर्ा पतिम रेलमागा मध्य ेबर्दाबास– तसमरा– िमसरीया –बटर्ल खण्ड(३००दकतम) िथा तसमरा 

बीरगिंज(२८दकतम), बुटर्ल भैरहर्ा सलिंक (४४ दकतम) गरी जम्मा ३७२ दकतम को तर्स्िृि अध्ययन 

प्रतिरे्दन ियार भएको 

 बर्दाबास-काकडतभट्टा(२४७ दकतम)खण्डको तर्स्ििृ अध्ययन प्रतिरे्दन ियारीको लातग दईुर्टा 

परामशादािा मोतबलाईज भैसकेको 

 बुटर्ल गडडाचौकी खण्डको(४२१दकतम) तर्स्ििृ अध्ययन प्रतिरे्दन ियारीको लातग परामशादािाहरुको 

सतक्षप्त सूतच ियार भएको 

बर्दार्ास –तसमरा खण्ड (१०८दक.तम.) को तनमाार् काया सरुु गन े

 बर्दार्ास –तसमरा (१०८दक.तम.) को ३० दकतम क्षेरमा १० र्टा ठेक्का माफा ि ट्रयाक बेड,पुल पलुेसा 

आददको तनमाार् भैरहकेो 

५.२.२ रेल तर्भाग को कुल भौतिक एबिं तर्त्तीय प्रगति तस्थति 

कुल भौतिक प्रगति तस्थति कुल तर्त्तीय प्रगति तस्थति 

र्ार्षाक भाठरि प्रगति  २९.१६ प्र.श. कुल र्ार्षाक तर्तनयोजन :रु १ अबा ५६ करोड 

कुल र्ार्षाक खचा : रु  ६६ करोड 

तर्तत्तय प्रगति ४२.२१ प्र.श. 

नोट: कुल खचामा जग्गा मआुब्जा पेश्की समेि सिंलग्न 

५.२.३  लक्ष्य अनसुारको प्रगति हातसल गना आइपरेका समस्या र चनुौिीहरुः  

१. रेल तर्भागमा रेल सम्र्न्त्धी दक्ष जनशतक्तको अभार् रहकेो । 

२. मुआब्जा तर्िरर् र जग्गा प्रातप्त कायामा तजल्ला तस्थि नातप िथा  मालपोि कायाालयको प्रमखु भूतमका 

भएिा पतन िि् िि ्कायाालयमा पयााप्त जनशतक्तको अभार् रहकेोले रेलको कायालाई समेि असर 

पुगेको । 

३. कतिपय जग्गा तर्तभन्न कारर्ल ेरोक्का रहकेोले जग्गा प्राप्तीमा कठठनाई उत्पन्न भएको । 

४. रातिय तनकुञ्ज के्षर भएर रेल मागा जाने स्थानमा DPR ियारी िथा तनमाार् कायामा समस्या रहकेो ।  
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५.२.४  समस्या समाधानका लातग भएका प्रयास र सझुार्हरुः  

१. रेल क्षेरसौँग सम्बतन्त्धि मानर् सिंसाधन तर्कासको लातग िातलम एर्िं अध्ययनको लातग व्यर्स्थाको 

लागी प्रयासहरु गठरएको । 

२. मुआब्जा तर्िरर्सौँग सम्बतन्त्धि कायालयहरुमा जनशतक्तको उतचि व्यर्स्था र्ा अतिठरक्त कायाबोझको 

अर्स्थाका उतचि उत्तप्ररेर्ाको व्यर्स्था र्ा प्रोत्साहन भत्ताको व्यर्स्था हुनुपने । 

३. आर्श्यक  प्रातर्तधक जनशतक्तको व्यर्स्था हुनपुने । 

४. र्न िथा सुरतक्षि क्षेरर्ाट रातिय गौरर्का भौतिक पूर्ााधार तनमाार् गदाा  FastTrack काया तर्तध 

बनाई कायाान्त्र्यन गठरनुपन े। 

५.३ यािायाि व्यर्स्था तर्भाग 

 यािायाि क्षेरले मुलुकको आर्थाक िथा सामातजक रुपान्त्िरर्का महत्र्पूर्ा भूतमका खेल्दछ ।  अन्त्य 

क्षेरलाई गतितशल र जीर्न्त्ि िुल्याउन यािायाि क्षेरल ेरक्त सञ्चारको रुपमा काया गरेको हुन्त्छ । हाल नेपालमा 

तनजी र सार्ाजतनक सर्ारी साधनको सिंख्या २३ लाख ३९ हजार १६९ पगुेको छ र यो सिंख्यामा ददन प्रति ददन 

तिव्र रुपमा रृ्तर्द् भइरहकेो छ भने यािायाि क्षेरर्ाट सरकारलाई प्राप्त हुन े राजस्र् पतन उल्लेखनीय रुपमा 

र्दढरहकेो छ । साथ ैसर्ारी दघुाटना मृत्युको सरै् भन्त्दा ठूलो कारर् भएको छ । 

  यािायाि पूर्ााधारमा भएको तर्स्िार, मातनसहरुमा देखा परेको गतितशलिा, सर्ारी साधनको 

सिंख्यात्मक रृ्तर्द्, तिनीहरुको गुर्ात्मक तर्तर्धिा, दघुाटनाको तर्र्रर् र यािायाि व्यर्स्थापन प्रयोगमा आएका 

आधुतनक प्रतर्तधलाई दतृष्टगि गदाा नपेालको यािायाि क्षेरलाई तर्कास र व्यर्तस्थि गनुा पन ेचुनौति ट्ड्कारो छ । 

एकातिर समग्र यािायाि के्षर तर्षेश गरी सार्ाजतनक यािायािमा सरकारको सिंलग्निा नभएको अर्स्था छ भन े

सार्ाजतनक यािायािलाई सुरतक्षि, भरपदो, सरल, सहज र पहुौँच योग्य बनाउद ैलैजान ुपतन त्यतिकै आर्श्यक छ । 

अकोतिर यािायाि क्षेरको व्यर्स्थापन र तनयमन गने तनकायहरुलाई सक्षम र सर्ल र्नाउनु पने सार्ाजतनक 

तजम्मरे्ारी पतन कम महत्र्पूर्ा छैन । 

५.३.१ तर्भागल ेआ.र्. ०७२/७३ मा सम्पादन गरेका महत्र्पूर्ा कायाहरुः 

१. प्रमखु उपलस्धधहरू/तनकायगि उपलस्धधहरू : 
 यिायाि व्यर्तथा कायाालय, मेची, लसु्म्बनी र महाकालीको भर्न तनमााणको काया सम्पन्न 

भएको।  
 यािायाि व्यर्तथा र्र्भाग िथा कायाालयहरुका लातग ४ र्टा चार पािंग्र ेसर्ारी साधन र १६ 

र्टा मोटरसाइकल खररद गररएको।  
 यािायाि व्यर्तथा कायाालय बागमिी, सर्ारी चालक अनमुतिपर एकान्त्िकुनाका लातग 

चन्त्रातगरी नगरपातलकाको मािािीथामा सर्ारी चालक अनमुतिपरको ट्रायल सेन्त्टर तनमााण गना 
िथा उक्त कायाालयको साइाड अर्फस तनमााणका लातग सिंझौिा सम्पन्न भएको।  

 यािायाि व्यर्तथा कायाालय,बागमिी सर्ारी चालक अनमुतिपर, एकान्त्िकुनाको लेआउट सधुार 
िथा कायाालयमा तस.तस.क्यामेरा जडान गरी सेर्ा प्रर्ाहमा सहस्जकरण गररएको।  

 यािायाि व्यर्तथा कायाालय िथा सेर्ा कायाालयहरूका लातग मेस्शनरी औजार, कम्प्यूटर, 
फोटोकपी पेपर, र्प्रन्त्टर, फ्याक्स, जेनेरेटर, इन्त्भटार िथा ट्रायल सेन्त्टरका लातग सी.सी. क्यामेरा 
खरीद गररएको।  

 एफ एम रेतडयोबाट सडक सरुक्षासँग सम्बस्न्त्धि कायाक्रम सञ्चालन गररएको।  
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 सूचनामूलक पचाा, पोष्टर तनमााण िथा र्र्िरणका साथै परपतरकाबाट सूचना एर्िं जानकारीमूलक 
सामाग्री प्रकाशन गररएको।  

 सडक दूर्ाटना न्त्यूनीकरणका लातग सचेिनामूलक स्जिंगल, डकुमेन्त्ट्री तनमााण गरी रेतडयो िथा 
टेतलतभजनबाट प्रसारण गररएको।  

 सार्ाजतनक सर्ारी साधनहरुमा यारहुरुको सरु्र्धाको लातग दशैं, तिहार िथा छठमा देशका 
र्र्तभन्न तथानहरुमा नागररक Help Desk को तथापना गरी सेर्ा उपलधध गराइएको।  

 ट्रार्फक सचेिना िथा व्यर्तथापनलाई सर्ाउ पयुााउन ट्रार्फक सिंकेि स्चन्त्ह तनमााण गररएको।  
 ट्रायलतथलमा ट्रार्फक लाईट िथा तस.तस.र्ट.भी. क्यामेरा जडान गररएको।  
 सर्ारी चालक अनमुतिपर र सर्ारी दिाा प्रमाणपरलाई Smart Card मा रुपान्त्िरण गने काया 

अनसुार यािायाि व्यर्तथा कायाालय बागमिीबाट ७० हजार तमाटा काडा र्र्िरण भएको। िथा 
अन्त्य कायाालयहरूमा आर्श्यक भौतिक पूर्ााधारहरू जडान गररएको।   

 आ.र्. २०७२/७३ मा कूल ३,४३,७६५ सिंख्यामा सर्ारी साधन दिाा गररएको।  
 आ.र् २०७२/७३ मा कूल १३ अबा ८१ करोड ३९ लाख ३१ हजार राजश्व सिंकलन 

गररएको।  
 आ.र् २०७२/७३ सम्म २२ लाख ८० हजार सर्ारी चालक अनमुतिर र्र्िरण गररएको।  
 आतथाक र्षा २०७२/७३ मा ४९२ र्टा लामो दरुीमा सञ्चालन हनुे सर्ारी साधनहरुलाई रारी 

रुट इजाजि पर प्रदान गररएको।  
 आ.र्. २०७२/७३ सम्ममा कूल बेरुज ुरु.१५ करोड ६४ लाख ९७ हजार बेरुजमुध्ये रु.२ 

करोड ८९ लाख २४ हजार बेरुज ुफछ्र्यौट भई १८.४८ प्रतिशि प्रगति भएको।  
 
५.३.२ कायाक्षरे सम्बर्द् प्रमखु समस्याहरु िथा चनुौिीहरु  

 टेकुमा तथापना गररएको भेर्हकल र्फटनेश टेष्ट सेन्त्टर हालसम्म सञ्चालन हनु नसक्न।ु  
 सर्ारी चालक अनमुिीपरको प्रयोगात्मक परीक्षातथलको लातग आफ्नै जग्गा नहुँदा केही 

ठाउँमाट्रायल सेन्त्टर तनमााण गना कदठनाई उत्पन्न भएको।  
 अतधकािंश कायाालयहरुको आफ्नै भर्न तनमााण लगायिका पूर्ााधारहरूको व्यर्तथा गना 

नसर्कएको, सर्ारी साधन दिाा र सर्ारी चालक अनमुतिपरको फाराम भने काया Online बाट 
गना नसर्कएको कारण सेर्ा प्रर्ाहमा प्रतिकुल असर परेको।  

 यािायाि व्यर्तथा कायाालयहरूमा दरबन्त्दी अनसुार लेखा, प्रार्र्तधक िथा कम्प्यूटर अपरेटर 
जतिा पदहरूको पदपूिी नभएको।  

 कचाारीहरूका बारम्बार सरूर्ा हनुे गरेको।  
 कमाचारीहरूको क्षमिा अतभर्सृ्ध्द गना िातलमको व्यर्तथा हनु नसकेको।  
 १२ र्न्त्टे सेर्ा सञ्चालनमा ल्याउँदा पतन कमाचारीलाइा इन्त्सेन्त्टीभर्को व्यर्तथा नहनु।ु   
 कायाालयहरूमा सर्ारी साधन नहुँदा सर्ारी अनगुमन गना कदठनाइा परेको।  
 सबै यािायाि व्यर्तथा कायाालयबाट सर्ारी चालक अनमुतिपर र्र्िरणको कायाको परीक्षा 

सञ्चालन गना नसर्कएको।   
५.३.३ समस्याहरु िथा चनुौिीहरु समाधानका लातग चातलएका/चाल्नपुन ेकदमहरु  

 कायाालय भर्न तनमााणका लातग आफ्नै जग्गाको व्यर्तथा हनुपुने। 
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 सर्ारी चालक अनमुतिपरको प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालनका लातग ट्रायल सेन्त्टर तनमााणको 
लातग आफ्नै जग्गाको व्यर्तथा हनुपुने।   

 यािायाि व्यर्तथा कायाालयका कायाहरुलाई पूणा रुपमा अटोमेशनमा लैजान कमाचारीहरुलाई 
प्रयााप्त िातलमको व्यर्तथाका साथै कमाचारीहरुको सरुर्ा व्यर्स्तथि हनुपुने। 

 दरबन्त्दी अनसुार यािायाि व्यर्तथा कायाालयहरूको पदपूिी हनुपुने।  
 कमाचारीलाइा इन्त्सेन्त्टीभको व्यर्तथा व्यर्तथा गनुापने।  
 कमाचारीको क्षमिा अतभर्सृ्ध्द गना िातलमको व्यर्तथा हनुपुने।  
 यािायाि व्यर्तथा कायाालयहरूमा कायारि कमाचारी हरूको सरूर्ा व्यर्स्तथि हनुपुने।  
 यािायाि व्यर्तथा कायाालयहरूका लातग सर्ारी साधनको व्यर्तथा हनुपुने।  

 
५.३.४ सार्ाजतनक सदक्रयिाको भार्ी कायाददशा  

 सर्ारी साधनको नम्बरप्लेटलाई Embossed Number Plate मा पररर्िान गने।  
 सर्ारी जाचँपासका लातग Vehicle Fitness Test Center सञ्चालन गने।  
 सर्ारी चालक अनतुमिपर िथा सर्ारी दिाा प्रमाणपरलाइा तमाटा काडामा पररणि गने।  
 कायाालयमा राजश्व तिनाका लागी इा पेमेन्त्ट सेर्ा सञ्चालनमा ल्याउन।े  
 सर्ारी चालक अनमुतिपरको दरखाति ददनका लातग Online रस्जषे्टशन सञ्चालन   गने।  
 सर्ारी बढी भारर्हन तनयन्त्रणका लातग २ तथानमा िौल पलुको तथापना गने।  
 परुाना सर्ारी साधनको र्र्तथापन गने। 
 सार्ाजतनक यािायािका लातग ठूला सर्ारी साधनहरुलाई प्रोत्साहन गदै र्र्द्यमान रुट इजाजि 

प्रणालीलाई व्यर्स्तथि गने।  
 यािायाि व्यर्तथा र्र्भाग र अन्त्िगािका कायाालयहरुको सिंतथागि क्षमिा अतभर्ृर्द्ध गने।  
 सडक सरुक्षा कायालाई प्रभार्कारी बनाउन सर्ारी अनगुमनका साथै सचेिनामूलक कायाक्रमहरु 

सर्न रुपमा सञ्चालन गने।  
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५.३.५ आ.व. २०७२/७३ को वार्षिक सकंलित राजश्वको र्ववरण 
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१ 
यािायाि ब्यबस्था कायाालय, बागमिी 

(साना,ठुला) 
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२ 
यािायाि ब्यबस्था कायाालय, 

नारायर्ी (सर्ारी) 
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३ 
यािायाि ब्यबस्था कायाालय, बागमिी 

(मोटरसाईकल) 
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४ 
यािायाि ब्यबस्था कायाालय, लुतम्बनी 
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५ 
यािायाि ब्यबस्था कायाालय, 
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६ 
यािायाि ब्यबस्था सेर्ा कायाालय, 

सानोभर् याङ 
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१० 
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११ 
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तस.निं. कायाालय जम्मा राजश्व 
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सर्ारी साधन कर 
परू्ााधार सरे्ाको 

उपयोगमा लाग्न ेकर 

सडक तनमाार् िथा 

सिंभार दस्िरु 

सर्ारीचालक 

अनुमतिपर र सर्ारी 

इजाजिपरको  दस्िरु 
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२२ 
यािायाि ब्यबस्था कायाालय, 

धौलातगरी 
४२,०४९,१७२ ३३,५६२,७४५ ० ० ५,६७९,३३४ ० २,८०७,०९३ ० 

२३ 
यािायाि ब्यबस्था सेर्ा कायाालय, 

सुखेि 
४०,९०५,२७५ ३६,७६०,२०५ ० ० १,१४०,४१० ० २,९८६,६६० १८,००० 

२४ 
यािायाि ब्यबस्था कायाालय, 

नारायर्ी (स.चा.अ.प.) 
६४,५४२,१०० ० ० ० ६४,५४२,१०० ० ० ० 

२५ 
यािायाि ब्यबस्था कायाालय, 

जनकपुर 
१७७,२६६,७९८ १३०,६६८,९७५ ० ५,६५४,२७० ३९,११९,६०७ ० १,८२३,९४६ ० 

२६ 
यािायाि ब्यबस्था कायाालय, 

कोशी (स.चा.अ.प.) 
५०,५९७,२०० ० ० ० ५०,५९७,२०० ० ० ० 

२७ 
यािायाि ब्यबस्था सेर्ा कायाालय, 

डुम्रे 
३४,२९९,८०० ३२,५०५,८५६ ० ० ६३४,०७४ ० १,१५९,८७० ० 
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तस.निं. कायाालय जम्मा राजश्व 

११४५१ ११४५२ ११४५४ ११६२१ १४२२४ १४२२५ १४३१२ 

सर्ारी साधन कर 
परू्ााधार सरे्ाको 

उपयोगमा लाग्न ेकर 

सडक तनमाार् िथा 

सिंभार दस्िरु 

सर्ारीचालक 

अनुमतिपर र सर्ारी 

इजाजिपरको  दस्िरु 

परीक्षा शलु्क 
यािायाि क्षरेको 

आम्दानी 
जठरर्ाना  

२८ 
यािायाि ब्यबस्था सेर्ा कायाालय, 

बर्दार्ास 
४०,५५१,२९८ ३८,६७६,०४० ० ० ९४१,६३० ० ९३३,६२८ ० 

२९ 
यािायाि ब्यबस्था सेर्ा कायाालय,  

भालुर्ाङ 
१७,५१५,२५१ १५,७०२,०७५ ० ० ६२२,२७४ ० १,१९०,९०२ ० 

३० 
यािायाि ब्यबस्था सेर्ा कायाालय, 

ईलाम 
१३,६५६,२७५ १३,०४९,२७८ ० ० २४४,५८० ० ३६२,४१७ ० 

३१ 
यािायाि ब्यबस्था सेर्ा कायाालय, 

पाल्पा 
३४,२५१,६४० ३२,७३६,०८५ ० ० ६६७,३१० ० ८४८,२४५ ० 

३२ 
यािायाि ब्यबस्था कायाालय, 

कर्ााली 
३,०१०,९८८ १,४८०,९८० ० ० १,३४९,३९० ० १८०,६१८ ० 

३३ 
यािायाि ब्यबस्था सेर्ा कायाालय, 

डडेलधुरा 
४९,३२५ ० ० ० ० ० ४९,३२५ ० 

३४ 
यािायाि ब्यबस्था सेर्ा कायाालय, 

ददपायल 
७६० ० ० ० ० ० ७६० ० 

३५ 
यािायाि ब्यबस्था सेर्ा कायाालय, 

गौर 
० ० ० ० ० ० ० ० 

३६ 
यािायाि ब्यबस्था सेर्ा कायाालय, 

गाईघाट 
० ० ० ० ० ० ० ० 
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५.३.६ आ.र्. २०७१/७२ सम्म दिाा भएका सर्ारीको र्र्र्रण 

cf=j= a; 
ldlga;÷ ldlg 

6«s 

qm]g÷8f]h/ 

P:sfe]6/÷6«s 

sf/÷lhk 

Eofg 
lks ck dfOqmf] 6]Dkf] df]6/;fO{sn 

6«}S6/ 

kfj/6]n/ 
O{– l/S;f  cGo 

cf=j=sf] 

 hDdf 

cf=j ;Ddsf]  

s'n hDdf 

046/47 3978 2064 6532 21350 0 0 2359 34576 5417 0 102 76378 76378 

047/48 458 437 834 2353 0 0 856 5697 965 0 1549 13149 89527 

048/49 531 455 1524 2637 0 0 1207 9336 1342 0 435 17467 106994 

049/50 606 185 1491 2266 0 0 62 8513 751 0 381 14255 121249 

050/51 1168 121 1740 3049 0 0 213 10550 1396 0 372 18609 139858 

051/52 850 83 1629 3043 0 0 241 11401 1814 0 353 19414 159272 

052/53 486 82 1151 3974 0 0 117 12357 2183 0 58 20408 179680 

053/54 608 175 907 4521 0 0 185 15739 1278 0 352 23765 203445 

054/55 899 130 1291 4139 0 0 344 12306 1265 0 51 20425 223870 

055/56 872 19 978 2507 0 0 388 17090 2248 0 37 24139 248009 

056/57 494 122 829 3647 0 0 789 19755 2542 0 102 28280 276289 

057/58 1203 250 1271 5152 0 0 232 29291 3519 0 77 40995 317284 

058/59 868 475 1798 4379 0 0 248 36117 3189 0 86 47160 364444 

059/60 432 298 1212 2906 581 232 17 29404 2485 0 43 37610 402054 

060/61 732 237 1477 7079 478 884 16 26547 2191 0 58 39699 441753 

061/62 753 285 1592 4781 0 584 48 31273 1374 0 21 40711 482464 

062/63 1528 663 2263 5114 36 66 60 44610 635 0   54975 537439 

063/64 1564 806 3278 5156 736 138 12 72568 2942 0 1535 88735 626174 

064/65 1419 1179 3594 4741 1588 31 18 68667 3297 0 206 84740 710914 

065/66 1843 593 3643 6857 1287 128 20 83334 4663 0 202 102570 813484 

066/067 1888 780 4524 12268 1975 145 9 168707 11460 0 31 201787 1015271 

067/068 1610 1370 1969 8510 3087 115 2 138907 7937 0 133 163640 1178911 

068/069 2085 1170 1333 8711 2981 155 10 145135 8413 0 91 170084 1348995 
069/070  3263 1328 3332 9595 5422 158 57 175381 9795 0 152 208483 1557478 
2070/71 2776 1412 2789 11372 5668 178 17 163945 10070 0 116 198343 1755821 
2071/72 3737 2270 4236 13560 6057 932 1541 196383 10524 0 343 239583 1995404 
2072/73 4353 4625 8328 28361 5060 1137 2613 267439 9786 11894 169 343765 2339169 

hDdf 41004 21614 65545 192028 34956 4883 11681 1835028 113481 11894 7055 2339169   
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५.३.७ आ.र्. २०७१/७२ सम्म दिाा भएका सर्ारीको र्र्र्रण (कायालयगि) 

cf=j= d]rL sf]zL ;u/dfyf hgsk'/ gf/fo0fL afudtL u08sL wf}nflu/L n'lDagL /fKtL e]/L s0ff{nL  ;]tL dxfsfnL hDdf s'n hDdf 

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 64818 12471 887 31861 2745 6097       -    567 1711 208483 1557478 

2070/71 5907 28753 1294 1019 43719 67449 12083 808 27409 2389 5204       -    575 1734 198343 1755821 

2071/72  6556 33900 3539 4136 65161 72633 13511 932 28546 2778 5019       -    851 2021 239583 1995404 

2072/73 10061 46840 12233 8893 71332 94721 13757 932 61843 7711 5489 111 7889 1953 343765 2339169 
hDdf 71543 244657 43671 40259 525942 828179 117454 6381 254846 28641 47896 111 23315 11553 2339169   
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काठमाडौ ौँ िराई मधशे फास्ट ट्रयाक आयोजना 

पृष्ठभतूम : राजधानीलाई िराईसिंग रिुमागार्द्ारा जोडी आर्थाक, सामातजक रुपान्त्िरर्को लातग मागा 

प्रशस्ि गने र दोश्रो अन्त्िराातिय तर्मानस्थल, तनजगढको लातग समेि यो सडक (रिुमागा) अत्यार्श्यक 

भएको साथै दशेको प्रमुख ब्यापाठरक र्द्ार बीरगिंजसम्म सहज र रिु पहुच हुने । 

आयोजना शरुु भएको तमति : आ.र्. ०६५/६६ 

आयोजनाको कायाक्षरे : मध्यमाञ्चल तर्कास क्षेरको काठमाडौं, लतलिपुर, मकर्ानपुर र बारा तजल्ला । 

आयोजनाको उद्दशे्य : राजधानी काठमाडौंलाई िराईसिंग सहज पिंहुच पुराउने रिु गतिको मागा तनमाार् 

गने। 

कूल लागि (रु हजारमा) : आयोजनामा प्राप्त तर्स्िृि प्रतिर्ेदन बमोतजम रु. १,११,०३,९९,८१ (तनमाार् 

लागि मार तर्त्तीय लागि समार्ेस नभएको)  

खचा व्यहोन ेश्रोि : नेपाल सरकार 

गि आ.र्.(२०७२/७३) को बजटे (रु हजारमा) : १०,००,००,०० 

गि आ.र्.(२०७२/७३) को खचा (रु हजारमा) : ४७,६७,९० 

भौतिक प्रगति : 

 EIA Report बािाबरर् मन्त्रालयबाट तमति २०७२/९/१२ मा तस्र्कृि भएको । 

 कूल लम्बाई ७६ दक.मी.मा कठरब  ७० दक.मी. को जग्गा अतधग्रहर् काया सदकएको र 

बाौँकी ६ दक.मी. प्रदक्रयामा । 

 तनजगढ खण्डको महत्र्पुर्ा सिंरचना (पुल, fly-over)को भू-बनोट अध्ययनको लातग EOI 

प्रकातशि गठरएको  

आयोजनाल ेभोगकेा समस्याहरु : जग्गा अतधग्रहन/ मुआब्जा तर्िरर्मा समस्या, जनशतक्त अभार्, केतह 

समय सर्बोच्च अदालिमा मुद्दा परी कायाान्त्र्यनमा बाधा परेको । 

समस्या समाधानका लातग भएका प्रयासहरु : आर्श्यक जनशक्ती माौँग गरी पठाइएको। तर्ज्ञहरुको 

राय/सुझार् सिंकलन गरी कानुन/तनयम बमोतजम खठरद प्रकृया अगाडी बढाइएको । 

५.५  काठमाडौ ददगो शहरी यािायाि आयोजना 

 काठमाण्डौको  अव्यर्तस्थि सहरीकरर् र बढ्दो जनघनत्र् र सर्ारी साधनको बढ्दो सिंख्याको कारर् 

यहाौँको शहरी यािायाि प्रर्ालीको ददन प्रतिददन खस्किं दो अर्स्थालाई प्रभार्कारी व्यर्स्थापन गरी ददगो र 

भरपदो बनाउन ुअिी आर्श्यक रहकेो छ । एतशयाली तर्कास बैंक र G.E.F. को ऋर् िथा अनुदान सहयोगमा 

काठमाण्डौ उपत्यकाको शहरी यािायािको व्यर्स्थापनलाइ सुधार गने उदे्दश्यले आ.र्. २०६७ ⁄ २०६८ देतख 

सिंचालन शरुु भइ आ.र्. २०७३ ⁄ २०७४ मा सम्पन्न हुन ेयस आयोजनाको ननम्नानुसार चार कम्पोनेन्त्ट रहकेा छन : 

१. सार्ाजतनक यािायाि िफा  : काठमाण्डौ उपत्यकाको शहरी भागमा आर्ि–जार्ि गदाा सार्ाजतनक 

यािायाि नै प्रयोग गना सरै्लाई प्रोत्साहन गन े गरी तर्द्यमान सार्ाजतनक यािायाि सिंजालको उतचि 

स्त्तरोन्निी गरी २ र्टा Pilot Routes छनौट गरी तर्दु्यिीय र्ा अन्त्य  Low emission   यािायािको 

व्यर्स्था गन े । साथ ै ट्रली र्स (Mass Transit) सेर्ा पुनः सिंचालन र तर्स्िार गना अध्ययन गठरन े । 

यािायाि व्यर्स्था तर्भाग को सिंस्थागि सिंरचनामा सुधार  िथा क्षमिा अतभरृ्तर्द्मा सहयोग गने । 
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२. ट्रादफक व्यर्स्थापनिफा  : काठमाण्डौको तर्च शहरी भाग (City Core) को यािायाि व्यर्स्थापन सुधार 

गना तर्ष्र्ुमिी तलकिं  सडकको टेकु, भीमसेनस्थान, डल्लु, शोभाभगर्िी, र सोहाखुटे्टपाटी गरी जम्मा ५ र 

साथै लैनचौर–लातजम्पाट देतख थापाथली सम्मको तर्तभन्न १७ सडक जिंक्शनहरुलाई आर्श्यक्ता 

अनुसारको स्त्तरोन्निी गठरन े। 

३. पैदल मागािफा  : तर्श्व सम्पदा सूचीमा पने काठमाण्डौको ऐतिहातसक दरर्ार के्षर र्रपर साथै अन्त्य तभरी 

शहरी भागमा पैदल तहड्न प्रोत्साहन गना पैदल मागाहरुको तर्स्िार िथा तनमाार् ,सुधार काया गठरन े। 

४. र्ाय ुप्रदषूर् तनयन्त्रर्िफा  : काठमाण्डौ उपत्यकाको र्ाय ुप्रदषूर्लाई काबुमा ल्याई र्ायुको गरु्स्िर (Air 

Quality) मा सुधार ल्याउन यािायाि साधनको तनयतमि यातन्त्रक र र्ाय ूप्रदषूर्का जािंच गनाको लातग 

र्ािार्रर् मन्त्रालय, यािायाि व्यर्स्था तर्भाग र ट्रादफक प्रहरी तडतभजनलाइ  अनगुमन गना आर्श्यक 

उपकरर्हरु उपलव्ध गराइन े। 

आयोजनाको हालसम्मको प्रगति तस्थति 

कम्पोनने्त्ट प्रगति अर्स्था 

र्ाय ुगुर्स्िर सम्र्तन्त्ध सम्पन्न भएको 

पैदल मागा सम्र्तन्त्ध सम्पन्न हुन ेअर्स्थामा रहकेो 

ट्रदफक व्यर्स्थापन सम्र्तन्त्ध Intelligent traffic System ठेक्का सिंझौिामा दढलाई भएको । अन्त्य सम्पन्न 

हुन ेतस्थतिमा रहकेो । 

सार्ाजतनक यािायाि सम्र्तन्त्ध  यािायाि व्यर्स्था तर्भागको सिंगठतनक पनुसंरचना काया भई रहकेो 

 काठमाडौं उपत्यका तभर सिंचालन हुन ेर्स लगायि सर्ारी साधनहरुको रुट 

र्र्गाकरर् िथा पुनसिंरचनाको काया भैरहकेो 

 काठमाडौं उपत्यकाको र्स सेर्ा पुनसिंरचना िथा सिंचालन सम्र्तन्त्ध 

तनदेतशका २०७३ बनाउने काया भैरहकेो 

 KSUTP बाट Mass Transport को अर्ाधराणा अनरुुप 200 रुटलाई र्टाई 

Primary (८), Secondary(16) र tertiary (32) गरी जम्म ६६ रुटमा 
कायम गने काया भैरहेको। 

दइु तनम्न परीक्षर् रुट सिंचालनको लातग र्ािाा जारी रहकेो: 

 एस ५  गिंगरु् चोक — गल्कोपाखा — एअरपोटा — तसनामिंगल 

 एस ३ दकर्िापुर — कालीमाटी — तिनधारा — तर्शालनगर 

— च्पल कारखाना 

 Mass Transit Options Prioritisation Study को लातग परामशादािा 

छनौटको प्रदक्रया भईरहकेो 

 

आयोजनाको शरुुदेतख हालसम्मको प्रगति 

तस्थति ( % ) 
र्ार्षाक प्रगति स्थीति ( % ) 

भौतिक तर्तत्तय भौतिक तर्तत्तय 

४२ ३५ 

PMCO: ५१ 

DOR: ६१ 

KMC: ७६ 

२६ 
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६. भौतिक परू्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालय अन्त्िगािका रातिय 

गौरर्का आयोजनाहरुको सिंतक्षप्त प्रगति तर्र्रर् (आ.ब. 

२०७२/७३) 

६.१ पषु्पलाल मध्यपहाडी राजमागा  

पृष्ठभतूम : मध्य पहाडका २५ तजल्लाहरुका २१५ र्स्िीहरु जोड्द ैतनमाार् हुने र मध्य–पहाडमा बसोबास 

गने करीब ७० लाख जनिाको जीर्नस्िरमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मध्य पहाडी (पुष्पलाल) राजमागाको 

१०७९ दक.तम. सडक सिंजालमा जोड्ने उर्द्शे्यले पूर्ामा पाौँचथर तचयो भन्त्ज्यािंग दतेख पतिममा बैिडी 

झुलाघाट सम्म पुग्ने यस राजमागा आ.र्. २०६४/६५ दतेख सुरु भएको हो । 

आयोजना शरुु भएको तमति : आ.र्. ०६४/६५ 

आयोजनाको कायाक्षरे : नेपालको पूर्ा दतेख पतिमसम्मको मध्य पहाडी भू-भाग। 

आयोजनाको उद्दशे्य: योजना क्षेरमा पने भू-भागको आर्थाक, सामातजक, सािंस्कृतिक, पयाटकीय, शैतक्षक 

आदद समग्र क्षेरको सन्त्िुतलि तर्कास गने। 

कूल लागि (रु हजारमा) : पूर्ा खण्ड : १८९८२१९८ 

   पतिम खण्ड : १४,३८,९५,८४ 

खचा व्यहोन ेश्रोि : नेपाल सरकार 

गि आ.र्.(२०७२/७३) को बजटे (रु हजारमा) : ३,१६,९६,०० 

गि आ.र्.(२०७२/७३) को खचा (रु हजारमा) : ३,१६,४७,०० 

भौतिक प्रगति : आ.ब. २०७२/७३ मा पुष्पलाल (मध्य–पहाडी) लोकमागाको २२ दक.तम. कालोपर,े ५५ 

दक.तम. ग्राभेल काया िथा १२ र्टा पुल तनमाार् सम्पन्न । यसै आ.र्.र्ाट तनमाार् प्रदक्रया आरम्भ गन ेगरी 

यस अर्तधमा ४२८ दक.तम. सडक स्िरोन्निी कायाको लातग ठेक्का व्यर्स्थापन प्रदक्रया अथा मन्त्रालयको 

सहमतिमा अगातड र्ढाईएको छ । 

आयोजनाल ेभोगकेा समस्याहरु :   

 र्न क्षेरमा काम गना बाधा 

 स्थानीयर्द्ारा रेखािंकनको तर्र्ाद 

 भौगोतलक तर्कटिा 

 तनमाार् सामग्रीको आपूर्िामा कठठनाई 

सझुाबहरु :  

 बन क्षेरमा काम गना सहज हुनु पने ।  

 सहज रुपमा जग्गाको उपलब्धिा हुनु पने । 

 तनमाार् सामग्रीको सहज आपूर्िा हुनुपने । 
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६.२ हुलाकी राजमागा आयोजना 

पृष्ठभतूम : नेपालको िराई क्षेरका तजल्लाहरुमा यािायाि प्रर्ाली सुदढृीकरर् गने उद्दशे्यबाट पूर्ामा 

झापा, केचना दतेख पतिममा किंचनपुर दोधारा चाौँदनी सम्म पुग्ने यस राजमागाको तनमाार्/स्िरोन्नति सरुु 

भएको हो । 

आयोजनाको कायाक्षरे : नेपालको पूर्ा देतख पतिमसम्मको िराई क्षेरको दतक्षर्ी भाग (२०र्ोटा तजल्ला) । 

आयोजनाको उद्दशे्य: योजना क्षेरमा पने भू-भागको आर्थाक, सामातजक, सिंस्कृतिक, पयाटकीय, शैतक्षक 

आदद समग्र क्षेरको सन्त्िुतलि तर्कास गने । 

कूल लागि (रु हजारमा) : कठरब २५ अबा 

खचा व्यहोन ेश्रोि : नेपाल सरकार/ भारि सरकार 

गि आ.र्.(२०७२/७३) को बजेट : रु. ३ अर्ा १९ करोड (पुल तनमाार् िफा  १ अर्ा १० करोड) 

गि आ.र्.(२०७२/७३) को खचा : १ अर्ा ९ करोड २७ लाख,  रु. ९३ करोड ७५ लाख (नेपाल सरकार) ,  

१५ करोड ५२ लाख (भारि सरकार)  

भौतिक प्रगति : आ.ब.२०७२/७३ मा हुलाकी राजमागामा ३३ दक.तम. कालोपरे भएको (सिी भजनी 

खण्ड, कैलाली)  ८ र्टा पुलहरु सम्पन्न । हुलाकी राजमागाको प्रथम चरर्का १९ र्टा सडकहरूको कुल 

६०७ दक.तम. स्िरोन्निी गनाको लातग भारि सरकार सिंग सन २०१० जनर्रीमा सम्झौिा भएिा पतन 

कैलालीका २ र्टा सडकहरू र्ाहके अन्त्य स्थानहरूमा तनमाार् काया अगाडी र्ढ्न नसकेको अर्स्थामा 

नेपाल सरकार र भारि सरकारर्ीच २० फेब्रुअरी २०१६ मा भएको सम्झौिा अनसुार बािंकी १७ र्टा 

सडकहरूको ५१८ दक.तम. स्िरोन्निी कायाको लातग नेपाल सरकारलाई भारिीय रू ५ अबा अनुदान ददन े

सहमति भएको छ र ९ र्टा सडकहरूको २८२ दक.तम. स्िरोन्निी कायाको लातग ठेक्कापट्टा व्यर्स्थापन शुरू 

भैसकेको छ साथै अन्त्य सडकको पतन ठेक्कापट्टा व्यर्स्थापन पूर्ाका प्रदक्रयाहरू सुचारू रहकेो छ  ।   

आयोजनाल ेभोगकेा समस्याहरु :   

 र्न क्षेरमा काम गना बाधा 

 स्थानीयर्द्ारा रेखािंकनको तर्र्ाद 

 तनमाार् सामग्रीको सहज आपूर्िामा कठठनाई 

सझुाबहरु :  

 बन क्षेरमा काम गना सहज हुनु पने ।  

 सहज रुपमा जग्गाको उपलब्धिा हुनु पने ।  

 तनमाार् सामग्रीको सहज आपूर्िा हुनुपने । 

 भारिीय सहयोग रकम सहयोग रकम सहज रुपमा प्राप्त हुनुपने। 

आयोजनाको सािंगठतनक सिंरचना 
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६.३ उत्तर दतक्षर् लोकमागा 

पृष्ठभतूम : उत्तर दतक्षर् जोड्ने प्रमुख ब्यापाठरक एबिं महत्र्पूर्ा सडकहरु तर्कास गने उदशे्यले िीन 

महत्र्पुर्ा सडकहरुको स्थापना भएको हो: 

 कोशी कठरडर : कुल लम्बाई १६२ दक.मी,  रानी-तबराटनगर (भारि तसमाना) , धरान, 

धनकुटा, खाौँदबारी दकमाथािंका (तचन तसमाना) नाका जोड्ने सडक । 

 कातलगण्डकी कठरडर : नर्लपरासी, पाल्पा, िनहुौँ, स्यािंग्जा, गुल्मी, बाग्लुिंग, पर्ाि, म्याग्दी र 

मुस्िाङ तजल्ला समेटी कुल ४३५ दक.मी. लम्बाई रहकेो । 

 कर्ााली कठरडर : खुलाल-ुलैफु-तसतमकोट (११६ दक.तम.) खण्ड नेपाली सनेा माफा ि काम 

भइरहकेो छ । तहल्सा तसतमकोट खण्ड(८८ दक.तम.) मा ट्रयाक खोल्ने काया सडक तर्भाग 

माफा ि भइरहकेो छ । 

आयोजना शरुु भएको तमति : आ.र्. ०६५/६६ 

आयोजनाको उद्दशे्य : आर्थाक-सामातजक तर्कास र प्रादतेशक सन्त्िुलनमा योगदान पुग्ने गरी स्िरीय, 

भरपदो, सुलभ र सुरतक्षि यािायाि सन्त्जाल तर्स्िार गरी तमर राि भारि र चीनसिंग व्यापार बढाउने । 

खचा व्यहोन ेश्रोि : नपेाल सरकार 

गि आ.र्.(२०७२/७३) को बजटे : रु.१ अबा १४ करोड ९९ लाख  

गि आ.र्.(२०७२/७३) को खचा : रु. १ अबा ५ करोड ७९ लाख 

भौतिक प्रगति : उत्तर दतक्षर् लोकमागा अन्त्िगािका सडकहरुमा आ.र्.२०७२/७३को प्रगति: 

 कोशी कठरडोर : ७ दक.तम. ट्रयाक तनमाार् सम्पन्न ।  कुल १३२ दक. तम. मध्ये कुल १०१.५ दक. 

तम. ट्रयाक तनमाार् सम्पन्न भएको । 

 कालीगण्डकी कठरडोर सडकः यस आ.ब.मा १६ दक.तम. ट्रयाक तनमाार् सम्पन्न भएसिंग ैकुल ४३५ 

दक.तम. मध्ये हाल सम्म सब ैट्रयाक तनमाार् सम्पन्न भएको । 

 कर्ााली कठरडोर (खुलालु-लैफु-तसतमकोट खण्ड) कातलकोट, बाजुरा, हुम्ला – ८ दक.तम. ट्रयाक 

तनमाार् सम्पन्न। यस खण्डको कुल १९६ दक.मी. मध्ये ५९.५ दक. तम. ट्रयाक तनमाार् सम्पन्न 

भएको । 

तहल्सा तसतमकोट सडक : ६ दक.तम. ट्रयाक तनमाार् सम्पन्न । यस खण्डको कुल ८८ दक. तम. 

मध्ये ६५ दक.तम. ट्रयाक तनमाार् सम्पन्न भैसकेको । 

आयोजनाल ेभोगकेा समस्याहरु :  

 र्न क्षेरमा काम गना बाधा 

 स्थानीयर्द्ारा रेखािंकनको तर्र्ाद 

 भौगोतलक तर्कटिा 

 तनमाार् सामग्रीको सहज आपूर्िामा कठठनाई 

सझुाबहरु :  

 बन क्षेरमा काम गना सहज हुनु पने । 

 सहज रुपमा जग्गाको उपलब्धिा हुनु पने । 

 तनमाार् सामग्रीको सहज आपूर्िा हुनुपने । 

६.४ काठमाडौ ौँ िराई-/मधशे फाष्ट ट्रयाक सडक आयोजना 

यस सम्बन्त्धी तर्र्रर्हरु अगातड उल्लेख भैसकेको । (पा.निं.४०) 
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६.५ रेल्र् ेिथा मटे्रो तर्कास आयोजना 

पृष्ठभतूम : सस्िो, भरपदो, सरुतक्षि, सक्षम रेल सेर्ाको माध्यमबाट मातनसहरुको यारा एर्िं मालसामानको 

ढुर्ानी गरी मातनसहरुको दतैनक जीर्नस्िरमा सुधार ल्याउन योगदान गनुा रेल सेर्ा तर्कास एर्िं 

तर्स्िारको ध्येय हो । Trans Asian Railway को सदस्य राि भएकोले रेल सेर्ाको तर्कास अपठरहाया 

भैसकेको छ । रेल सेर्ा तर्कास िथा तर्स्िारको लातग २०६८/३/१ मा भौतिक पूर्ााधार िथा यािायाि 

मन्त्रालय अन्त्िगाि रहन ेगरी रेल तर्भागको गठन भएको हो। 

आयोजना शरुु भएको तमति : आ.र्. ०६६/६७ 

आयोजनाको कायाक्षरे : अतधराज्यभरी । 

आयोजनाको उद्दशे्य : कृतष, औधोतगक, औषधीजन्त्य लगायिका उत्पादन एर्िं सुतबधामुलक सेर्ा प्रदान 

गने क्षेरहरुको पहुौँचमा सर्ा-सुलभिा गराइ दशेको सामातजक, आर्थाक पूर्ााधारको तर्कासमा सहयोग 

पुराउने। 

कूल लागि (रु हजारमा) : रु. ६९,५१,७०,५९ (DPR ियार पिाि कूल लागि सिंसोधन हुने) 

खचा व्यहोन ेश्रोि : नपेाल सरकार 

गि आ.र्.(२०७२/७३) को बजटे (रु हजारमा) : १,५५,८३,८० 

गि आ.र्.(२०७२/७३) को खचा (रु हजारमा) : ६५,७८,४८ 

भौतिक प्रगति : 

 मेची महाकाली तर्धुिीय रेलमागाको काकडतभटा बर्दार्ास खण्डको तर्स्िृि सर्के्षर् कायाको 

लातग  तस्र्कृि परामशादािाहरुसौँग करार सम्झौिा भएको    

 मेची महाकाली तर्धुिीय रेलमागाको र्ुटर्ल गड्ााचौकी खण्डको तर्स्िृि सर्ेक्षर् कायाको लातग  

परामशादािाहरु  Shortlist गना प्राप्त  EOI को मुल्यािंकन भइरहकेो 

 कातलन्त्जोर पुलको  foundation को 7 no. well को ८०% काया सम्पर 

 ५ र्टा /RUB/Animal Crossing तनमाार् सम्पन्न भइ १० र्टा कल्भट सम्पन्न हुन े क्रममा 

रहकेो 

 रािु खोला तनयन्त्रर् काया भरैहकेो 

 तर्राटनगर क्षेरको Railway Alignment मा तभभअिचष्अ Electric line undercrossing 

गने काया प्रारम्भ भएको         

आयोजनाल ेभोगकेा समस्याहरु :  

 र्न क्षेरमा आयोजना तनमाार् स्र्ीकृतिमा दढलाई 

 जग्गा अतधग्रहर् िथा मुआब्जा तनधाारर्का काया तर्र्ादयुक्त भैरहन े

 EIA को अत्यतधक समय लाग्ने प्रदक्रया 

 तनमाार् सामग्रीको उपलब्धिामा कठठनाई 

 दक्ष जनशतक्तको अभार् 

सझुाबहरु :  

 तनमाार् सामग्रीको सहज आपूर्िा हुनुपने । 

 EIA स्र्ीकृतिमा सहजिा हुनपुने । 

 बन क्षेरमा काम गना सहज हुनु पने | 
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 मन्त्रालय र अन्त्िगाि तनकायहरुका गतितर्तध /दक्रयाकलापहरु साप्तातहक रेतडयो कायाक्रम माफा ि समेि 

समेि प्रशारर् गने गठरएको छ । यस कायाक्रमले जनिाका प्रतिदक्रयाहरुलाई समेि सम्र्ोधन गने िथा 

स्रोिा र्ा तजज्ञासाहरु सम्र्तन्त्धि तनकायका पदातधकारीहरु माफा ि सम्र्ोधन हुने व्यर्स्था तमलाईएको छ।  

 मन्त्रालयका पदातधकारी िथा मािहिका तर्भाग, आयोजना िथा सतमतिका पदातधकारीहरुलाई आफ्नो 

काम किाव्य र उत्तरदातयत्र् पूर्ा रुपमा र्हन गना सजग गराइएको छ । 

 योजनाहरु कायाान्त्र्यनको क्रममा सामातजक िथा र्ािार्रर्ीय प्रभार्लाई ध्यान ददन ेगठरएको छ । 

 यस मन्त्रालयबाट सिंचातलि आयोजना/पठरयोजनाको काया प्रकृति प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा गठरर्ी 

तनर्ारर्लाई टेर्ा पुर् याउने दकतसमले सञ्चालन गठरएको छ । 

 मन्त्रालयले हलेो सरकारको कायालाई तनरन्त्िरिा ददौँद ैआएको छ । 

 ठेक्काहरुको बोलपर आर्हान तर्द्युतिय (e-Bidding) प्रर्ाली बाट गने व्यर्स्था तमलाईएको छ । 

 मन्त्रालय मािहिका तनकायहरुमा तनधााठरि समयमा बजेट अतख्ियारी पठाउने काया सम्पन्न गठरएको छ ।  

 मन्त्रालयले र्ेरुजु फछयौट सम्र्न्त्धमा िोदकएको लक्ष बमोतजम बेरुजु फछयौट गरी प्रगति हातसल गरेको 

छ भने अन्त्िगािका तनकायहरुको पतन प्रगति बढाउन ध्यानाकषार् गरीएको छ । 

 सतचर्स्िरबाट आफू मािहिका सह-सतचब कमाचारीहरुलाई आर्श्यकिा अनुसार अतधकार प्रत्यायोजन 

गठरएको छ ।  

 यस मन्त्रालय र अन्त्िगाि बाट सिंचालन हुन े काममा जनसहभातगिा िथा केही साना पठरयोजनामा 

उनीहरुको स्र्ातमत्र् समेि रहने गरी आयोजना पठरयोजना सिंचालन गद ैआएको छ ।  

 तर्कास आयोजनाका कामहरु गदाा र्ा सेर्ा प्रर्ाहसौँग सरोकार राख्ने समूहसौँग आर्श्यकिा अनुसार 

छलफल गरी काम गने पठरपाटीको तर्कास गठरएको छ । यसबाट तर्कास आयोजनाको काममा 

जनसहभातगिा जुटाउन सहयोग पुग्नुको साथै तर्कास तनमाार्मा जनिामा अपनत्र्को भार्नाको तर्कास 

भई आयोजनाको काम समयमा नै सम्पन्न गना सघाउ पुगेको छ । 

 मन्त्रालय र मािहि तर्भागहरुको र्ीचमा कम््यूटर सिंजाल (Computer Network) व्यर्स्था गरी 

सूचनाको आदान प्रदानलाई चुस्ि बनाइएको छ । 

 नेपाल सरकारलाई दीघाकातलन आर्थाक भार कम गरी सेर्ालाई समेि प्रभार्कारी र चुस्ि बनाउने नीति 

बमोतजम नभई नहुन ेअति आर्श्यकीय सेर्ाहरु करारमा तलन ेनेपाल सरकारको नीति बमोतजम नै यस 

मन्त्रालय र मािहिका तनकायमा तर्कास आयोजनाको कायाान्त्र्यनका लातग अति आर्श्यक केही सेर्ाहरु 

करारमा तलइएको छ । यसबाट आयोजनाको कायाान्त्र्यनमा सहयोग पुगेको छ । 

 रातिय सूचना आयोगल े समय समयमा ददएका आदशेहरुको कायाान्त्र्यनमा िदारुकिा दखेाइ अनुगमन 

समेि गने गठरएको छ । 

 e-governance को अर्धारर्ालाई लागु गने प्रयास स्र्रुप सडक तर्भागमा Grievance Redressal 

Mechanism, Contract Management System, Financial Management Information 

System आदद लाग ु गठरएको र यािायाि व्यर्स्था तर्भागमा Vehicle Registration System र 

Driving Licence Registration System लाग ुगठरएकोमा हाल िी दइु System हरु merge गरी 

Electronic Driving Licence & Vehicle Registeration System (EDLVRS) लागु गठरएको छ 

। (यस बारे तबस्िृिमा ति तनकायका Web Page बाट हनेा सदकने छ ।) 

 यस मन्त्रालयबाट यस आ. ब. मा पुल २ र्टा, केबलकार १ र सडक ९ गरी १२ र्टाको IEE स्र्ीकृि 

गठरएको छ । साथ ैतर्तभन्न ५५ र्टा आयोजनाहरुको TOR स्र्ीकृति गरी पठाइएको छ । 
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८      हार्दाक बधाई िथा शभुकामना 

 यस मन्त्रालयमा कायारि कमाचारीहरुमध्य े आ.र्. २०७२/०७३ को लातग यस मन्त्रालयका 

तनम्नतलतखि कमाचारीहरुले प्रशिंसनीय काया गरी तनजामति सेर्ा पुरस्कारबाट तबशेष सम्मानका साथ 

पुरस्कृि हुनु भएकोमा मन्त्रालय पठरर्ार हार्दाक बधाई ज्ञापन गदाछ । 

८.१ सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालयर्द्ारा तनयतमि तनजामिी सरे्ा परुस्कार पाउनहुुन ेकमाचारीहरु 

तस.निं. पद नाम, थर पुरस्कार 

१ सहसतचब (प्रा.) श्री देरे्न्त्र काकी (हाल महाौँतनदेशक , सडक तर्भाग) उत्कृष्ट तनजामिी सेर्ा पुरस्कार 

२ उपसतचर् श्री तर्सु कुमार के.सी. तनजामिी सेर्ा पुरस्कार 

३ शाखा अतधकृि  श्री राजेश उप्रेिी  तनजामिी सेर्ा पुरस्कार 
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अनसुचूी-१ 

१. सडक तर्भाग अन्त्िगािका तनकायहरुः 

१.१ तनदशेनालयहरु 

तनदेशनालयहरु सिंख्या 

पूर्ााञ्चल क्षेरीय तनदेशनालय, दमक, झापा १ 

मध्यमाञ्चल क्षेरीय तनदेशनालय, बबरमहल १ 

पतिमाञ्चल क्षेरीय तनदेशनालय, पादी, पोखरा १ 

मध्य- पतिमाञ्चल क्षेरीय तनदशेनालय, बीरेन्त्रनगर, सुखेि १ 

सुदरु-पतिमाञ्चल क्षेरीय तनदेशनालय, ददपायल, डोटी १ 

आयोजना तनदेशनालय (ए.तड. तब), तर्शालनगर १ 

जम्मा ६ 

 

१.२ तडतभजनहरु 

तडतभजन सिंख्या 

तडतभजन सडक कायाालय, इलाम १ 

तडतभजन सडक कायाालय, दमक १ 

तडतभजन सडक कायाालय, तबराटनगर १ 

तडतभजन सडक कायाालय, धनकुटा १ 

तडतभजन सडक कायाालय, लहान  १ 

तडतभजन सडक कायाालय, िुतम्लङटार १ 

तडतभजन सडक कायाालय, जनकपुर १ 

तडतभजन सडक कायाालय, चन्त्रतनगाहपुर  १ 

तडतभजन सडक कायाालय, हटेौडा १ 

तडतभजन सडक कायाालय, भरिपुर १ 

तडतभजन सडक कायाालय, चठरकोट १ 

तडतभजन सडक कायाालय, खुकोट १ 

तडतभजन सडक कायाालय, हका परु १ 

तडतभजन सडक कायाालय, काठमाडौ ौँ-१ १ 

तडतभजन सडक कायाालय, काठमाडौ ौँ-२ १ 
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तडतभजन सिंख्या 

तडतभजन सडक कायाालय, लतलिपुर १ 

तडतभजन सडक कायाालय, भक्तपुर १ 

तडतभजन सडक कायाालय, नुर्ाकोट १ 

तडतभजन सडक कायाालय, दमौली १ 

तडतभजन सडक कायाालय, पोखरा  १ 

तडतभजन सडक कायाालय, बागलुङ १ 

तडतभजन सडक कायाालय, पाल्पा १ 

तडतभजन सडक कायाालय, बुटर्ल १ 

तडतभजन सडक कायाालय, तशर्पुर १ 

तडतभजन सडक कायाालय, ्युठान १ 

तडतभजन सडक कायाालय, दाङ १ 

तडतभजन सडक कायाालय, नेपालगिंज १ 

तडतभजन सडक कायाालय, सुखेि १ 

तडतभजन सडक कायाालय, खलिंगा १ 

तडतभजन सडक कायाालय, चौरजहारी १ 

तडतभजन सडक कायाालय, महने्त्रनगर १ 

तडतभजन सडक कायाालय, डोटी १ 

तडतभजन सडक कायाालय, साौँफेबगर  १ 

तडतभजन सडक कायाालय, बैिडी १ 

जम्मा ३४ 

 

१.३ हतेभ ईक्यूपमेन्त्ट तडतभजन कायाालयहरु 

तडतभजन सिंख्या 

हभेी ईक्यूपमेन्त्ट तडतभजन, इटहरी १ 

हभेी ईक्यूपमेन्त्ट तडतभजन, हटेौडा १ 

हभेी ईक्यूपमेन्त्ट तडतभजन, काठमाडौ ौँ १ 

हभेी ईक्यूपमेन्त्ट तडतभजन, पोखरा १ 

हभेी ईक्यूपमेन्त्ट तडतभजन, बुटर्ल १ 

हभेी ईक्यूपमेन्त्ट तडतभजन, नेपालगिंज १ 
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तडतभजन सिंख्या 

हभेी ईक्यूपमेन्त्ट तडतभजन, गोदार्री १ 

जम्मा ७ 

 

१.४  यातन्त्रक कायाालयहरु 

तडतभजन सिंख्या 

यातन्त्रक कायाालय, दफददम १ 

यातन्त्रक कायाालय, तबिाामोड  १ 

यातन्त्रक कायाालय, लहान १ 

यातन्त्रक कायाालय, जनकपरु १ 

यातन्त्रक कायाालय, भरिपुर १ 

यातन्त्रक कायाालय, लतलिपुर १ 

यातन्त्रक कायाालय, डुम्र े १ 

यातन्त्रक कायाालय, दाङ १ 

यातन्त्रक कायाालय, सुखेि १ 

यातन्त्रक कायाालय, बुडर, डोटी १ 

जम्मा १० 

 

१.५ िातलम केन्त्र 

िातलम केन्त्र/प्रयोगशाला सिंख्या 

यातन्त्रक िातलम केन्त्र, लतलिपरु १ 

केतन्त्रय सडक प्रयोगशाला, पाटनढोका, लतलिपरु १ 

जम्मा २ 
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अनसुचूी-२ 

२. यािायाि व्यर्स्था तर्भाग अन्त्िगािका तनकायहरुः 

२.१ यािायाि व्यर्स्था कायाालय 

अञ्चल कायाालयहरु सिंख्या 

यािायाि व्यर्स्था कायाालय, मेची १ 

यािायाि व्यर्स्था कायाालय सर्ारी, कोशी १ 

यािायाि व्यर्स्था कायाालय सर्ारी चालक अनुमतिपर, कोशी १ 

यािायाि व्यर्स्था कायाालय, सगरमाथा १ 

यािायाि व्यर्स्था कायाालय, जनकपुर १ 

यािायाि व्यर्स्था कायाालय सर्ारी, नारायर्ी १ 

यािायाि व्यर्स्था कायाालय सर्ारी चालक अनुमतिपर, नारायर्ी १ 

यािायाि व्यर्स्था कायाालय, साना/ठूला सर्ारी, बाग्मिी १ 

यािायाि व्यर्स्था कायाालय, मोटरसाइकल, बाग्मिी १ 

यािायाि व्यर्स्था कायाालय, सर्ारी चालक अनुमतिपर, बाग्मिी १ 

याियाि व्यर्स्था कायाालय, सर्ारी चालक अनुमतिपर, कलिंकी १ 

याियाि व्यर्स्था कायाालय, सर्ारी चालक अनुमतिपर,चाबतहल  काठमाडौ ौँ १ 

याियाि व्यर्स्था कायाालय, सर्ारी चालक अनुमतिपर,सुयातबनायक भक्तपुर १ 

यािायाि व्यर्स्था कायाालय सर्ारी, गण्डकी १ 

यािायाि व्यर्स्था कायाालय सर्ारी चालक अनुमतिपर, गण्डकी १ 

यािायाि व्यर्स्था कायाालय, धौलातगरी १ 

यािायाि व्यर्स्था कायाालय सर्ारी, लुतम्बनी १ 

यािायाि व्यर्स्था कायाालय सर्ारी चालक अनुमतिपर, लुतम्बनी १ 

यािायाि व्यर्स्था कायाालय, राप्ती १ 

यािायाि व्यर्स्था कायाालय, सेिी १ 

यािायाि व्यर्स्था कायाालय, भेरी १ 

यािायाि व्यर्स्था कायाालय, महाकाली १ 

यािायाि व्यर्स्था कायाालय, कर्ााली, जुम्ला १ 

जम्मा २० 

 

२.२ सर्ारी पठरक्षर् कायाालय - टेकु, काठमाडौ ौँ 
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२.३ यािायाि व्यर्स्था सरे्ा कायाालय 

यािायाि व्यर्स्था सेर्ा कायाालय सिंख्या 

यािायाि व्यर्स्था सेर्ा कायाालय, ईलाम १ 

यािायाि व्यर्स्था सेर्ा कायाालय, तर्राटनगर १ 

यािायाि व्यर्स्था सेर्ा कायाालय, गाईघाट १ 

यािायाि व्यर्स्था सेर्ा कायाालय, बर्दाबास १ 

यािायाि व्यर्स्था सेर्ा कायाालय, भरिपुर १ 

यािायाि व्यर्स्था सेर्ा कायाालय, गौर १ 

यािायाि व्यर्स्था सेर्ा कायाालय, हटेौडा १ 

यािायाि व्यर्स्था सेर्ा कायाालय, सानोभ-याङ, काठमाडौ ौँ १ 

यािायाि व्यर्स्था सेर्ा कायाालय, सल्लाघारी, भक्तपरु १ 

यािायाि व्यर्स्था सेर्ा कायाालय, डुम्र े १ 

यािायाि व्यर्स्था सेर्ा कायाालय, िानसेन १ 

यािायाि व्यर्स्था सेर्ा कायाालय, भैरहर्ा १ 

यािायाि व्यर्स्था सेर्ा कायाालय, भालुर्ािंग १ 

यािायाि व्यर्स्था सेर्ा कायाालय, र्ीरेन्त्रनगर १ 

यािायाि व्यर्स्था सेर्ा कायाालय, ददपायल १ 

यािायाि व्यर्स्था सेर्ा कायाालय, डडेल्धुरा १ 

जम्मा १६ 
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पद पदा!धकार%को नाम
टे,लफोन नं.

कै2फयतकाया5लय मोबाइल नं. आ9त:रक
भौ=तक पवूा5धार तथा यातायात म9AीCयकूो =नजी स!चवालय

भौ=तक पूवा5धार तथा यातायात म9Aी मा. रमेश लेखक ४२११६७०

,स .Iड.ई (=नजी स!चव)  ी टेकराज बोहरा ४२११९४५ ९७५१०३८६५३ २३२
NवकOय स!चव  ी इ1वर3 4साद जोशी ४२११६७० ९८५१२१२५२५

शाखा अ:धकृत  ी >टके?@राज भBट ४२११६७० ९८४८८१६५७९
CवकDय स:चव (सहायक)  ी जनक भBट ४२११५६५ ९८५११५४३११

टा.ख.  ी जग?नाथ अ:धकार3 ४२११६७० ९८४१९०२३३७
ना.सु. ४२११६७०
4ा.Nव.OशPक﴾काज)  ी कNवता अयाQल ९८५७०२०६७१

कायाQलय सहयोगी  ी पदम 4साद फुयाँल ४२११६७० ९८४१४२१६७०
कायाQलय सहयोगी  ी ख:गसरा देउवा ९८४३५०६९२७
कायाQलय सहयोगी  ी तजे वाCतोला ९८४३५०६०१३

स!चवCयकूो स!चवालय

स!चव �ी धन बहादरु तामा+
४२११८८० २४६

शाखा अ:धकृत  ी Xबनोद राज गौतम ४२११८८० ९८४९०३८५३८ २४४
क. अपरेटर  ी अZबुज कुमार झा ९८४४०२२५१०

कायाQलय सहयोगी  ी आन?द कुँवर ४२११८८० ९८४९७९३७१८
कायाQलय सहयोगी  ी क]पना भ^डार3 ४२११८८० ९८०३३३८८६२

ििसस ..��डड.. 11
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पद पदाधिकारीको नाम 
टेलिफोन नं. 

कैफफयत 
कायाििय मोबाइि नं. आन्तररक 

 कायाालय सहयोगी श्री श्रीनारायण माझी ४२११८८० ९८०८४७१४६२   
प्रशासन महाशाखा 

सहसधिव  श्री धु्रवराज जोशी ४२११६५८ ९८४१६००१५ २२७ महाशाखा  प्रमुख) 
उपसधिव श्री गणेश अयािि  ९८५१०७९४१०   

   ना.सु. श्री प्रदीप मान शाक्य ४२११६५८ ९८१८७९३३३१ २२५ (वप.ए.) 
   कायाालय सहयोगी श्री यशोदा पोखरेल  ४२११६५८ ९८४१५७१९७५ २२५  
    ह.स.चा. (करार) श्री राजेन्द्र शे्रष्ठ  ९८०८०९३६७९   

 उपसधिव श्री तुलसी नाथ गौतम ४२११६६८ ९८४१२६६१६५ २९१  
 
 
 
 
 

आन्तररक व्यवस्थापन शाखा 

  कम््युटर इन्न्द्जननयर श्री सुष्मा शे्रष्ठ ४२११८१९ ९८४१८२१२५७ २३८ 
   ना.सु. (स्टोर) श्री ज्ञानेन्द्र महत ४२११६८० ९८४१९६४९७८ २०७ 
   ना.स.ु श्री श्रीजा दाहाल  ९८४१३००३०५  
   ना.सु. श्री नकुल राना   ९८४९०५२९२४  
   क.अपरेटर (करार) श्री अशभलाषा न्द्यौपाने ४२११८१९ ९८४१९३०३८८  
  खररदार श्री काजी र्बुढाथोकी  ९८०३२६९७९५  

      ह.स.चा. श्री रत्न र्बहादरु तामाङ  ९८४१७८८४०२  
    कायाालय सहयोगी  श्री माइली खत्री    २८१ 
    कायाालय सहयोगी श्री ननरज मान डगंोल ४२११९३१ ९८४१६००६१४ २९४ 
    कायाालय सहयोगी श्री तारा  र्बुढाथोकी    
    कायाालय सहयोगी श्री वीर र्बहादरु  तामांग    
    कायाालय सहयोगी श्री महेन्द्र अयााल    
    कायाालय सहयोगी श्री सुमन शे्रष्ठ   २८१ 
    कायाालय सहयोगी श्री नवराज  फाजु  ९८६०४०३१७१  
    कायाालय सहयोगी श्री हरर प्रसाद नतमल्सीना  ९८४९१८१४२६  
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पद पदाधिकारीको नाम 
टेलिफोन नं. 

कैफफयत 
कायाििय मोबाइि नं. आन्तररक 

    कायाालय सहयोगी श्री परमेश्वर चौिरी    
  उपसधिव श्री बर्बसु कुमार के.सी ४२११६८० ९८४१२७७५२४ २०६  

 
 
 कमििारी प्रशासन शाखा  
 

   शाखा अधिकृत श्री चक्रर्बहादरु खड्का ४२११६८० ९८४१३५३२६० २०३ 
   कम््युटर अधिकृत श्री सुननता सैंजु  ४२११६८० ९८४१२६२०२७ २०४ 
    क. अपरेटर-करार श्री सरोज महजान  ९८४९३६२३८४  
    कायाालय सहयोगी श्री शंभुलाल माझी ४२११६८० ९८०६३३५८६३ २०४ 
  उपसधिव  श्री मुन कुमार के.सी ४२११६१९ ९८४१३८४५३५ २५७  

 
 
 
आधथिक प्रशासन शाखा 
 
 
 
 

   लेखा अधिकृत श्री दगुाा देवी खनतवडा  ९८५१२३८०४३ २९० 
   लेखा अधिकृत श्री सपना अधिकरी ४२११८१९ ९८४१९३२६८४  
    लेखापाल श्री मान र्बहादरु र्बुढा ४२११८१९ ९८४१४३६२९३  
    लेखापाल श्री ककशोर शसहं अधिकारी    २२० 
    लेखापाल (करार) श्री श्याम सुन्द्दर  सैज ु ४२११८१९ ९८४१३५४७७२  
    लेखापाल (करार) श्री भोला नाथ रेग्मी  ४२११८१९ ९८४१३१७४९२ २६६ 
    कायाालय सहयोगी श्री ववना खड्का  ९८४१८४२१९२  
       ह.स.चा. श्री राकेश खनाल   ९८४१२४९२३२ २८१ 
  उपसधचव  श्री कृष्ण कुमार काकी  ४२११६०३ ९८४१३६३९७२ २०९  

 
कानून तथा फैसिा कायािन्वयन 
शाखा  
 

   (करार) श्री रामकृष्ण र्बााँननया  ४२११६०३ ९७२१५०३०८१ २७४ 
    ना.सु.     
    खररदार     
    कायाालय सहयोगी सीतालक्ष्मी डगंोल  ९८४१९०६३३७  
       ह.स.चा. मैत ेतामाङ    

तनमािण तथा यातायात महाशाखा 
 

 सहसधिव श्री मािव कुमार काकी ४२११५८४ ९८०११३८८६२ २५८ महाशाखा (प्रमुख) 
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पद पदाधिकारीको नाम 
टेलिफोन नं. 

कैफफयत 
कायाििय मोबाइि नं. आन्तररक 

    खररदार श्री माला तामाङ ४२११५८४ ९८४९७८५९२४  २५८ (वप.ए.) 
    कायाालय सहयोगी श्री रीता खत्री     
  शस.डड.इ. श्री गोववन्द्द खरेल ४२११७९६ ९८४१६५२४१० २२१  

 
 
 
यातायात व्यवस्था शाखा 
 

   शाखा अधिकृत श्री रमेश शे्रष्ठ  ९८४१४९१३६७ २७७ 
   मेकाननकल इन्न्द्जननयर श्री ननशा ठाकुर  ९८४९६६८४५४  
    कम््युटर अपरेटर श्री गणेश वव.क.  ९८४६३२५९१७ २६६ 
    शस.मे. श्री शान्द्त कुमार महजान  ९८४१०१११७७  
    खररदार     
  शस.डड.इ श्री ननरज शमाा   ९८४११७३१७३   

 
 
 
सतह  यातायात शाखा 

   इन्न्द्जननयर श्री कृष्ण र्बहादरु खड्का  ९८४९१०५३३७  
   शाखा अधिकृत     
   जेटवाजा अकफसर     
    ना.सु.     
    टाइवपस्ट 

 

    

योजना अनगुमन तथा मलू्याङ्कन महाशाखा 
 सहसधिव  भीमाजुिन अधिकारी ४२११९३० ९८५११४३०५५ २८२ महाशाखा (प्रमुख) 
 उप-सधिब श्री बबष्णु प्रसाद शमाि   ९८५१०९७७७४   
 
    खररदार श्री गणेश ज्ञवाली ४२११९३०  २८३ (वप.ए.) 
    कायाालय सहयोगी श्री गोपाल थापा  ४२११९३० ९८४९१३१०९९ २८३  
    कायाालय सहयोगी श्री ववसु थापा     
  शस.डड.इ. श्री सुननल र्बार्बु पन्द्त  ४२११५७० ९८५८४४०२३५ २८४  
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पद पदाधिकारीको नाम 
टेलिफोन नं. 

कैफफयत 
कायाििय मोबाइि नं. आन्तररक 

  शस.डड.इ. श्री भूपेन्द्र वहादरु शे्रष्ठ     
 
योजना शाखा  

 

   शाखा अधिकृत श्री राजेश उपे्रती ४२११५७० ९८४१२००८८६ २१६ 
   ईन्न्द्जननयर श्री प्रकाश निशमरे    
    क.अपरेटर श्री टदपक शसग्देल     
    कायाालय सहयोगी श्री मेिराज रेग्मी  ९८४४११९९८८  

  उपसधचव श्री सुन्द्दर भट्टराई  ९८४१५२६२८३   
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा     ईन्न्द्जननयर श्री ननज्जल शे्रष्ठ  ९८५११६३११९ २३६ 

    शाखा अधिकृत     
    टाइवपस्ट     
  शस.डड.इ.      

वातावरण तथा सामाजजक शाखा    समाजशास्त्री श्री शोभा भण्डारी चाशलसे  ९८१३७८०७४४ २१५ 
    टाइवपस्ट     

गुणस्तर तथा वैदेलशक सहयोग महाशाखा 
  

सहसधिव 
 
श्री र्वष्णु ओम वादे 

 
४२११६९९ 

४४७१४७८/ 
९८४१८२६८२७ 

 
२५५ 

गुणस्तर तथा वैदेलशक सहयोग 
महाशाखा (प्रमुख) 

    
कम््युटर अधिकृत 

 
श्री प्रनतमा कारन्न्द्जत 

४२११६९९ ४२२५४३०/ 
९८४१२१७२३१ 

२२२ (वप.ए.को काम गरी रहनु भएको) 

    कायाालय सहयोगी श्री पहलमान र्बोहरा     
    कायाालय सहयोगी श्री टहरा नतशमन्ल्सना      
  शस.डड.इ. श्री प्रभात कुमार झा  ९८१३९९३२४९ २३६ गुणस्तर, साविजतनक तनजी साझदेारी  

तथा वैदेलशक सहयोग शाखा     - श्री जगन्द्नाथ निशमरे ४२११६९९ ९८०३८६४११६ २२४ 
    ईन्न्द्जननयर  सरला न्द्यौपाने  ९८४९५१२५५९ २३७ 
  उपसधचव श्री ननमााण कुमार काकी ४२१५७७२ ९८५११९१७२६   



 

59 | र्ा र्षा क  प्र ग ति  प्र ति बे द न  २ ० ७ २ / ७ ३  

पद पदाधिकारीको नाम 
टेलिफोन नं. 

कैफफयत 
कायाििय मोबाइि नं. आन्तररक 

   शाखा अधिकृत श्री चन्द्र र्बहादरु थापा ४२१५७७२ ९८४१२४११८८ २८९  
 

तनमािण व्यवसाय  प्रवििन शाखा 
 

    ना.सु.  श्री पे्रम कुमार शे्रष्ठ   ९८४१६२०२१३  
    ना.सु. श्री न्जवरमण उपे्रती  ९८४१७३४१५९  
    ना.सु. श्री कमल खड्का  ९८४९३९२६९०  
    ना.सु. श्री महेन्द्र वीर डगंोल  ९८४९८६७९६४  
    कायाालय सहयोगी श्री हरर र्बहादरु मगर      

 



 

60 | र्ा र्षा क  प्र ग ति  प्र ति बे द न  २ ० ७ २ / ७ ३  

अनसुचूी-४ 

मन्त्रालय अन्त्िगाि तनकायबाट गठरएका कायाहरुका झलकहरु    

 

 

 

नारायण-मसु्ग्लि सडक र्र्तिार अन्त्िगाि र्र्तभन्न खण्डमा भएका कामहरु 



 

61 | र्ा र्षा क  प्र ग ति  प्र ति बे द न  २ ० ७ २ / ७ ३  

 

धयापाररक मागा अन्त्िगाि बेलर्हया-बटुर्ल सडक खण्ड 

 

 

दैलेख र अछाम स्जल्ला जोड्ने कणााली नदीको पलु (लम्बाई: १२५ तम RCC, र ७५ तम. Steel 

Truss) 



 

62 | र्ा र्षा क  प्र ग ति  प्र ति बे द न  २ ० ७ २ / ७ ३  

  

तनमााणाधीन जयनगर स्तथि रेल्रे् तटेशन भर्न  

 

कणााली कोररडोर (खलुाल ुलैफु तसमकोट सडक खण्ड) 

 



 

63 | र्ा र्षा क  प्र ग ति  प्र ति बे द न  २ ० ७ २ / ७ ३  

 

काठमाडौ ौँ उपत्यकाका तर्तभन्न सडकहरुको फूटपाथ व्यर्तस्थि गन ेकायाको एक झलक 

 

मैलुिंग स्यफु्रबेशी रसुर्ागढी सडक खण्डको तनमाार्ाधीन अर्स्था 






	cover front.pdf
	Bhautik Report Final 2072-73 correction.pdf
	cover back.pdf

