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१ भौनतक परू्ावधार तथा यातायात मन्रालयको पठरचय 

१.१ पृष्ठभनूम 
  देशको आर्षथक तथा सामानजक क्षेरको नर्कासमा टेर्ा पुर् याउन नर्नर्ध भौगोनलक क्षेर तथा आर्षथक 

क्षेरहरुलाई आर्षथक नर्कासका पूर्ावधार सडक, रेल तथा जल यातायातसँग आर्र्द् गदै रानिय यातायात 

प्रर्ालीको समुनचत नर्कासगरी देशका ग्रामीर् क्षेरहरुलाई बजारसँग आर्र्द्गरी आर्षथक कृयाकलापहरुको 

अनभरृ्नर्द् गन े र देश नभर संचालन हुने पयवटन, कृनि, नर्दु्यत आदद नर्नभन्न आर्षथक क्षरेसँग सम्बनन्धत 

नर्नर्ध कृयाकलाप र आयोजनाहरुमा टेर्ा पुर् याउन ुभौनतक परू्ावधार तथा यातायात मन्रालयको मुख्य कायव 

हो । 

१.२ दरूदनृष्ट 

  रानिय एकीकरर्, आर्षथक सामानजक नर्कास, गठरबी ननर्ारर् र ददगो शानन्तको लानग पूर्ावधारको 

नर्कासमा योगदान पुग्ने गरी स्तरीय, भरपदो, सुलभ र सुरनक्षत यातायात सञ्जाल नर्स्तार  गने । 

१.३ लक्ष्य 

  सडक, रेल, जलमागव जस्ता परू्ावधारको नर्कास गरी रानिय रर्नैनतक यातायात सञ्जाल माफव त 

देशका नर्नभन्न भौगोनलक तथा आर्षथक क्षेरहरुलाई एक अकावसँग आबर्द् गरी मुलुकको आर्षथक एरं् 

सामानजक नर्कास अनभरृ्नर्द् गनुवका साथ ै देशका ग्रामीर् क्षरेहरुलाई स्थानीय बजारहरुसँग आबर्द् गरी 

पयवटन, कृनि, नर्दु्यत, उद्योग लगायत नर्नभन्न आर्षथक क्षेरसँग सम्बनन्धत कृयाकलाप एरं् आयोजनाहरुलाई 

टेर्ा पुर् याउने । 

१.४ उद्देश्य 

 देशका नर्नभन्न भौगोनलक तथा आर्षथक क्षेरहरुलाई पठरपरूक हुने गरी नर्नभन्न मागवहरुलाई एक 

अकोसँग आर्र्द् गरी आर्षथक तथा सामानजक क्षेरको नर्कासमा टेर्ा पुर् याउन सडक, पलु, मूल 

बाटाहरु, र जलमागवहरुको समनष्टगत नर्कास, नर्स्तार, प्रर्र्द्वन गरी रानिय यातायात प्रर्ालीको 

नर्कास गने । 

 देशका ग्रामीर् क्षेरका गाउँहरुलाई बजारसँग आर्र्द् गनुवका साथै पयवटन, कृनि, उद्योग, नर्दु्यत आदद 

नर्नभन्न आर्षथक क्षेरसँग सम्बनन्धत रानिय महत्र्का र अन्य आर्षथक क्षेरको नर्नर्ध कृयाकलाप एरं् 

आयोजनाहरुमा टेर्ा पुर् याई सन्तुलन कायम गने । 

१.५ मखु्य मखु्य कायवहरु 

 स्थल, जल, रेल नर्कास सम्बन्धी नीनत, योजना तथा कायवक्रम तजुवमा, कायावन्र्यन, अनगुमन र 

मूल्याङ्कन  गन ेगराउन े।  

 सडक (घोरेटो, गोरेटो, चक्लेटो बाटो बाहके) तथा पलु (झोलङु्गे पलु बाहके) ननमावर्, ममवत संभार 

एरं् संरक्षर् सम्बन्धी काम गने ।  

 नर्नभन्न स्थलमागव, जलमागवहरुको ननमावर् सम्बन्धी कायव गन े।  

 भौनतक पूर्ावधार क्षेरहरुका अन्तरानिय र्ा क्षेरीय संघ संस्थाहरुसँग सम्पकव  र सहयोग सम्बन्धी कायव 

गन े।  

 स्थलमागव, जलमागवको ननमावर्सँग सम्बनन्धत अन्तरावनिय सघं संस्थाहरुको सम्पकव  सम्बन्धी कायव गने ।  

 नेपाल इनन्जननयठरङ सेर्ाको हाईरे् उपसमूह, सम्बन्धी ननयुनि, सरुर्ा, बढुर्ा, शुरु ननयुनिको 

न्यूनतम शैनक्षक योग्यता र बढुर्ामा गर्ना हुन ेसम्बनन्धत नर्ियको शैनक्षक योग्यता ननधावरर् तथा 

नर्भागीय कारर्ाही आदद सम्बन्धी कायव गने ।  
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१.६ कायवक्षरेः 

  नेपाल सरकार (कायवनर्भाजन) ननयमार्ली, २०७४ बमोनजम यस मन्रालयलाई देहायका कायवहरु 

गनगेरी कायवक्षेर ननधावरर् गठरएको छः 

 रार्िय यािायाि र्र्कास र व्यर्स्थापन सम्बन्त्धी नीति, कानून, मापदण्ड, कायाान्त्र्यन र तनयमन; 
 रार्िय यािायाि पधबाधार सलालन र अन्त्िरप्रादेशिक यािायाि र्र्कासको अन्त्िर सम्बन्त्ध; 
 र्ािार्रण, अपािंगिा र लैंतगकमैरी िथा र्र्पद जोशिम सिंरे्दनिील यािायाि प्रतबतधको प्रबधान 
 रार्िय रेलमागा, िहरी मेट्रो रेल लगायि रेल प्रणाली, रेल सधरक्षा प्रणालीसम्बन्त्धी नीति, कानून र मापदण्ड; 
 रार्िय िथा अन्त्िरदेिीय रेल सेर्ा सलालन; 
 रेलसेर्ा भाडादर िथा महसधल तनधाारणको मापदण्ड र तनयमन; 
 रार्िय लोकमागा सम्बन्त्धी नीति, कानून, मापदण्ड, कायाान्त्र्यन र तनयमन ; 
 रार्िय लोकमागा अन्त्िगािका आयोजन पर्हचान, अध्यन, तनमााण, ममाि सिंभार, महसधल र व्यर्स्थापन ; 
 रार्िय लोकमागामा फ्रन्त्टल एक्सेस तनयन्त्रण, िािा सडकको पहधच तबन्त्दध र सडक सीमा क्षेरको 
व्यार्स्थापन र तनयमन ; 

 रार्िय लोकमागा सम्बन्त्धी िथयािंक सिंकलन, अतभलेिीकरण र सूचना प्रर्ाह ; 
 सडक प्रतबतधको तबकाससम्बन्त्धी अध्यन र अनधसन्त्धान; 
 सडक िथा अन्त्य बैकशपपक यािायाि प्रतबतध, लगानी र अन्त्िदेिीय यार धबाहक यािायाि सेर्ा सलालन ; 
 रार्िय लोकमागामा सलालन हधने साबाजतनक यािायािको रूट अनधमति, भाडा तनधाारण र तनयमन ; 
 सर्ारी साधनहरुको रार्िय मापदण्ड तनधाारण, तनयन्त्रण िथा तबस्थापन ; 
 सडक सधरक्षा सम्बन्त्धी नीति, कानून, मापदण्ड, समन्त्र्य र तनयमन ; 
 जलमागा लगायि बैकशपपक यािायाि सम्बन्त्धी नीति कानून र मापदण्ड ; 
 रार्िय महत्र्का रै्कशपपक यािायािका आयोजन पर्हचान, अध्यन र तबकाि ; 
 आधारभिू यािायाि नीति र मापदण्ड ; 
 मन्त्रालय सम्र्न्त्धी रार्िय अन्त्िररािीय सिंघसिंस्थासिंग सशन्त्ध, समझौिा, अतभसशन्त्ध, सम्पका  र समन्त्र्य ; 
 मन्त्रालय सम्र्न्त्धी सबाजतनक सिंस्थान, प्रातधकरण, सतमति, प्रतिष्ठान, कम्पनी आददको सलालन र तनयमन 
 नेपाल इशन्त्जतनयररङ्ग सेर्ा, तसतभल इन्त्जीतनयररिंग समधहको हाइरे् र रेलरे् उपसमूहको सलालन 
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१.७ भौनतक परू्ावधार तथा यातायात मन्रालय अन्तगवत नर्भागहरु र सखं्या 
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२. मन्रालयको सागंिननक सरंचना र कायवनर्र्रर् 
 

भौनतक पूर्ावधार तथा यातायात मन्रालयमा माननीय मन्रीज्यू र सनचर्ज्यूको सनचर्ालयहरु, ४ र्टा महाशाखा 

तथा ११ र्टा शाखाहरु छन । मन्रालयको संगिन ननम्नानुसार प्रस्ततु गठरएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

माननीय मन्त्री 

सशचर् 

पूर्ााधार तनमााण िथा यािायाि महािािा 
सहसशचर्, रा.प.प्रथम (प्रा.), हाईरे्)-१ 

प्रिासन महािािा 
सहसशचर्, रा.प.प्रथम (प्र.) – १ 

योजना अनधगमन िथा मूपयािंकन महािािा 
सहसशचर्, रा.प.प्रथम (प्रा.), हाईरे्)-१ 

र्र्कास सहायिा समन्त्र्य िथा गधणस्िर 
प्रर्र्द्ान महािािा 

सहसशचर्, रा.प.प्रथम (प्रा.), हाईरे्)-१ 

आन्त्िररक व्यर्स्थापन िािा 
 उपसशचर्, रा.प.दि., (प्र.)  - १ 
 िािा अतधकृि, रा.प.ि.ृ (प्र.) - २ 
 क. इशन्त्जतनयर, रा.प.ि.ृ (र्र्र्र्ध) - १ 
 ना.सध., रा.प.अनिं.प्र. (प्र.) - १५ 
 क. अपरेटर, रा.प.अनिं.प्र. (र्र्र्र्ध) - 

५ 
 िररदार, रा.प.अनिं.दि. (प्र.) - १ 
 ह.स.चा. (शे्रणी र्र्र्हन) – १० 

  

 कायाालय सहयोगी (शे्रणी र्र्र्हन) -१८ 

सडक िथा जल यािायाि िािा 
 तस.तड.ई., रा.प.दििीय (हाईरे्) -१ 
 इशन्त्जतनयर, रा.प.ििृीय (हाईरे्) -१ 
 कम््यूटर अतधकृि, रा.प.ि.ृ(र्र्र्र्ध) - 

१ 

यािायाि व्यर्स्था िािा 
 तस.तड.ई., रा.प.दि. (मेकातनकल) - १ 
 िािा अतधकृि, रा.प.ि.ृ (प्र.) - १ 
 मेकातनकल इशन्त्जतनयर, रा.प.ि.ृ 

(मेकातनकल) - १ 

रेपरे्, रोपरे् िथा केबल कार िािा 
 तस.तड.ई., रा.प.दि. (हाईरे्/रेपरे्) - १ 
 इशन्त्जतनयर, रा.प.ि.ृ (हाईरे्/रेपरे्) - 

१ 
 िािा अतधकृि, रा.प.ि.ृ (प्र.) - १ 

योजना िािा 
 तस.तड.ई., रा.प.दििीय (हाईरे्) - १ 
 इशन्त्जतनयर, रा.प.ििृीय (हाईरे्) - १ 
 िािा अतधकृि, रा.प.ि.ृ (प्र.) - १ 

अनधगमन िथा मूपयािंकन  िािा 
 उपसशचर्,  रा.प.दि. (प्र.) - १ 
 इशन्त्जतनयर, रा.प.ि.ृ (हाईरे्) - १ 
 िािा अतधकृि, रा.प.ि.ृ (प्र.) - १ 

र्ािार्रण िथा सामाशजक िािा 
 तस.तड.ई.,  रा.प.दि. (हाईरे्) - १ 
 समाजिास्त्री, रा.प.ि.ृ (र्र्र्र्ध) - १ 
 र्ािार्रण तनररक्षक, रा.प.ि.ृ (र्र्र्र्ध) 

- १ 

र्र्कास सहायिा समन्त्र्य िथा 
गधणस्िर िािा 

 तस.तड.ई.,  रा.प.दि. (हाईरे्)- १ 
 इशन्त्जतनयर, रा.प.ि.ृ (हाईरे्) - १ 
 िािा अतधकृि, रा.प.ि.ृ (प्र.) - 

१ 
 कम््यूटर अतधकृि, रा.प्र.ि.ृ  

(र्र्र्र्ध) – १ 

तनमााण व्यर्साय प्रर्र्द्ान िािा 
 उपसशचर्, रा.प.दि. (प्र.) - १ 
 िािा अतधकृि, रा.प.ि.ृ (प्र.) 

- १ 

कमाचारी प्रिासन िािा 
 उपसशचर्, रा.प.दि. (प्र.) - १ 
 िािा अतधकृि, रा.प.ि.ृ (प्र.) - १ 

आतथाक प्रिासन िािा 
 उपसशचर्, रा.प.दि. (लेिा) - १ 
 लेिा अतधकृि, रा.प.ि.ृ (लेिा) - २ 
 लेिापाल, रा.प.अनिं.प्र. (लेिा) - २ 

कानून िथा फैसला कायाान्त्र्यन िािा 
 उपसशचर्,  रा.प.दि. (कानून) -१ 
 कानून अतधकृि, रा.प.ि.ृ,(कानून) - 

१ 

सशचर्ालय 
उपसशचर्, रा.प.दििीय (प्र.)  – १ 
िािा अतधकृि, रा.प.ििृीय, (प्र.) – १ 

सशचर्ालय 
िािा अतधकृि, रा.प.ििृीय, (प्र.) – १ 

कूल दरवन्दी संख्या: ९४ 
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२.यस मन्रालय अन्तगवतका महाशाखा तथा शाखाहरुको मखु्य - मखु्य कायवहरु ननम्ननसुार छन ्। 

२.१ प्रशासन महाशाखा 

१) मन्रालय तथा अन्तगवत सबै ननकायहरुमा काम सुचारु रुपल ेसञ्चालन गनव संगिनात्मक स्र्रुप तथा कायव 

प्रदक्रया सम्बन्धी अध्ययन नर्श् लेिर् गरी नीनतगतरुपमा राय पेश गरी स्र्ीकृत भई आए बमोनजमको 

व्यर्स्था गने । 

२) मन्रालय तथा अन्तगवत कायावलयहरुमा आर्श्यक जनशनिको व्यर्स्थाको क्रममा दरर्न्दी नसजवना, 

ठरिपद पूर्षत सम्बन्धमा कायव गरी पेश गने । 

३) मन्रालयको प्रचनलत ऐन, ननयम, नीनत, अध्ययन गरी संशोधन/पठरमाजवन गनुवपने भएमा राय साथ पेश 

गने। 

४) मन्रालय र अन्तगवत ननकायहरुका कमवचारीहरु, कमवचारी प्रशासन सम्र्न्धी पशे भएका फाइलहरुमा राय 

सनहत सनचर् समक्ष पेश गन ेर ननर्वयानुसार कायवहरु सम्पादन गन/े गराउन े। 

५) मन्रालयको लानग बजेट माग गन,े केन्रीय तथा कायव सञ्चालन स्तरको लेखा सञ्चालन र लखेा परीक्षर्को 

व्यर्स्था गनव लगाउने । 

६) नर्नभन्न मन्रालय, नर्भाग तथा कायावलयहरुबाट माग भएको परामशवमा राय ददन े र्ा आर्श्यकता 

अनुसार राय सनहत पशे गरी ननर्वयानुसार जानकारी ददने व्यर्स्था नमलाउने । 

७) मन्रालयलाई आर्श्यक बजेट, भौनतक सामग्री र जनशनिको ननयनमत आपूर्षतको व्यर्स्था नमलाउने । 

८) महाशाखा बीच समन्र्य कायम गने र शाखा / महाशाखाबाट भइरहकेो कामहरुको समन्र्य र सुपरीरे्क्षर् 

गन/ेगराउने । 

९) अनधनस्थ कायवको प्रगनत नर्र्रर् तयार गराई आर्श्यक ननदेशन ददन ेर सनचर् समक्ष राय सनहत पेश गने। 

१०)  स्र्देशी तथा नबदेशी तानलम सम्बन्धी मनोनयनमा, छारबृनत नर्तरर् आदद पेश भएका नर्ियहरुमा 

प्रचनलत ऐन, ननयम, पठरपर र कायम भएको नीनत बमोनजम गन े/ गराउन े। 

११)  बेरुजु फर्छ्यौट गनतनर्नध सम्बन्धमा रेखदेख गरी आर्श्यक ननदेशन ददने । 

१२)  तोदकए बमोनजमको रकमान्तर, खचवको स्र्ीकृनत, िेक्कापट्टा सदर बदर, नललाम-नबक्री र नमनाह सम्बन्धी 

कायवहरु गने । 

१३)  स्टोर ननरीक्षर् गराउन ेर प्राप्त प्रनतरे्दन अनुरुप आर्श्यक कारर्ाही अगानड बढाउन े। 

१४)  आफ्नो महाशाखा अन्तगवतका नर्ियमा मनन्रपठरिद् मा पशे हुने प्रस्तार्को मस्यौदा तयार गरी पेश गने । 

१५)  भौनतक सामग्री, भर्न, सर्ारी साधन आददको संरक्षर्, ममवत, संभार गरी यसको रेखदेख, ननयन्रर् र 

समन्र्य समेत गने । 

१६)  अनधनस्थ कमवचारीको काममा मागवदशवक भूनमका ननर्ावह गरी कमवचारीहरुको सुपरीरे्क्षर् र आर्श्यकता   

अनुसार ननदशेन र ननयन्रर् समेत गने । 

 

२.१.१ आन्तठरक व्यर्स्थापन शाखा 

१) कमवचारीहरुको आन्तठरक खटन पटन र आन्तठरक व्यर्स्थापन सम्बन्धी कायवहरु गने । 

२) मन्रालयको लानग आर्श्यक पठरर्हन एरं् सञ्चार संयन्रको व्यर्स्थापन गन े। 

३) मन्रालयको लानग आर्श्यक सर्ारी  साधन, मेनशनरी औजार तथा नजन्सी सामानहरुको खठरद, 

भण्डारर्, आपूर्षत, ममवत, सम्भार, नजन्सी ननरीक्षर् तथा नललाम नबक्रीको व्यर्स्था गने । 

४) मन्रालयको सुरक्षा तथा सरसफाईको प्रबन्ध गन े। 

५) मन्रालय र अन्तगवत ननकायबाट सञ्चानलत आयोजनाहरुको लानग स्थायी र नर्कास तफव को दरर्न्दी 

नसजवना तथा करारमा कमवचारी भनाव सम्बन्धी कायव गन े। 

६) कमवचारी बैिक आयोजना गन ेर सोको ननर्वय कायावन्र्यन गन/ेगराउने । 

७) कमवचारीहरुको पुरस्कार र दण्ड सम्बन्धी कायव गने/गराउन े। 

८) उजुरी सम्बन्धी कायवहरू गन े। 

९) सम्पत्ती नर्र्रर् सम्बन्धी कायव गन े। 

१०)  मन्रालयको सबै कमवचारीहरु र यस मन्रालय अन्तगवतका राजपराङदकत अनधकृतहरुको कायव सम्पादन 

मूल्याङकन सम्बन्धी कायव गन े। 
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११)  मन्रालयको रे्ब पेज अद्यार्नधक गरी system maintain गने / गराउन े। 

२.१.२ कमवचारी प्रशासन शाखा 

१) मन्रालय र्ा अन्तगवत कायावलयहरुको  आर्श्यक जनशनिको संख्या ननधावरर् गरी नपुग भएमा प्रकृया 

पूरा गरी ननर्वय बमोनजम सम्बनन्धत ननकायहरुमा सहमनतको लानग लेखी पिाउने । 

२) नेपाल सरकारको ननर्वय बमोनजम स्र्ीकृत दरबन्दीहरु ननजामती दकतार्खानामा दताव गराउने । 

३) मन्रालय र अन्तगवतका कायावलयहरुमा ठरि रहकेो पद पूर्षतको लानग सम्बनन्धत ननकायमा माग गन ेर पद 

पूर्षतको लानग ननयमानुसार छनौट भई आएका कमवचारीहरुलाई ननयुनि, बढुर्ा तथा पदस्थापन गनव 

कारर्ाही चलाई स्र्ीकृनत भए बमोनजम गने । 

४) मन्रालय अन्तगवत कमवचारीहरुको ननयुनि, सरुर्ा, बढुर्ा, तानलम, पुरस्कार, रानजनामा र्ा अन्य 

कमवचारी प्रशासन सम्बन्धी पशे भएका नबियहरुको आनधकाठरक राय सनहत पशे गरी ननर्वय बमोनजमको 

कायव गन/ेगराउने । 

५) आर्श्यकता अनुसार नर्भागीय कारबाही सम्बन्धी कारबाही शुरु गन ेर ननर्वयानुसार कारबाही गन ेर्ा 

सम्र्नन्धत ननकायमा लेखी पिाउने । 

६) मन्रालय र्ा अन्तगवतका पदानधकारीहरुलाई नननमत्त, कायम मुकायम, काज सम्बन्धी कारबाही गरी 

ननर्वयानुसार सम्र्नन्धत ननकायमा लेखी पिाउने । 

७) मन्रालयको राजपरानङ्कत तथा राजपर अननङ्कत सम्परू्व कमवचारीहरुको नर्र्रर् तथा दरबन्दी 

अनभलेख अद्यार्नधक राख्न े। 

८) मन्रालयका कमवचारी सरुर्ा भइ अन्यर गएमा व्यनिगत फाईल सम्र्नन्धत कायावलयमा पिाउने । 

९) मन्रालय र्ा अन्तगवत कायावलयका कमवचारीहरुको हानजरी, गयल, नबदा रेकडवको अनभलेख अद्यार्नधक 

राख् न लगाउने । 

१०) अनधनस्थ कायवको कायव प्रगनत प्रनतरे्दन तयार गरी पेश गन े। 

११) नर्देशी छाररृ्नत्त र अध्ययन भ्रमर्का लानग उम्मेदर्ार छनौट गनव ननर्वयाथव पेश गन े। 

१२) नर्देशमा अध्ययन र्ा तानलममा जाने, फकवन ेव्यनिहरुको नर्र्रर्हरु दरुुस्त राख् ने, राख् न लगाउने । 

२.१.३ आर्षथक प्रशासन शाखा 

१) मन्रालय र अन्तगवत ननकायको र्ार्षिक बजेट तयार गरी पेश गने । 

२) अनख्तयारी बाँडफाँड सम्बन्धमा पेश गने । 

३) स्र्ीकृत नर्ननयोजन बमोनजम बजेट खचवका लानग पेश गन े। 

४) धरौटी राजस्र् सम्बन्धी नर्र्रर् अद्यार्नधक राख् ने । 

५) केन्रीय लेखा तयार गन े। 

६) लेखा परीक्षर् गराउने । 

७) मातहत ननकायको आर्षथक प्रशासन सम्बन्धी कायवको अनगुमन गन े। 

८) बेरुजुको अनभलेख राख् न ेर बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी कायव गन े। 

९) शाखासँग सम्बनन्धत कायवको प्रगनत नर्र्रर् तयार गने । 

२.१.४ काननु तथा फैसला कायावन्यर्न शाखा 

१) ऐन, ननयम, गिन आदशे, नर्ननयमको मस्यौदा गन,े मस्यौदा पठरमाजवन गने र आर्श्यक कायवको लानग 

अनघ बढाउने । 

२) नर्नभन्न नर्ियमा मन्रालय र अन्तगवत नर्भाग, कायावलयलाई आर्श्यक कानुनी राय परामशव ददने । 

३) मन्रालयको तफव बाट नलनखत जर्ाफको मस्यौदा एरं् प्रनतउत्तर तयार गने । 

४) कानुनी प्रनतरक्षाको कारर्ाही गने । 

५) मन्रालयको तफव बाट गठरने र्ाताव, सम्झौता आददमा सहभागी हुने, र्ातावका बँुदा तयार गने, सम्झौताको 

मस्यौदा मठरमाजवन गन े। 

६) मन्रालयको तफव बाट नेपाल राजपरमा प्रकाशन गठरने सूचनाहरुको मस्यौदा तयार गरी पठरमाजवन सनहत 

सम्पादनका लानग सम्बनन्धत मन्रालयमा पिाउने । 

७) सम्पाददत सूचनाहरु प्रकाशनका लानग मुरर् नर्भागमा पिाउन े।  

८) अदालतबाट भएका फैसला कायावन्र्यन सम्बन्धी कायव गने । 
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२.२ योजना अनगुमन तथा मलू्याङकन महाशाखा 

१) नर्कास आयोजना तजुवमा, कायावन्र्यन, अनगुमन तथा मूल्याङकन सम्बन्धी कायव गने । 

२) नर्कास सम्बन्धी नीनत तजुवमा गन े। 

३) नर्कास आयोजनाहरुको प्रगनत समीक्षा गने । 

४) आयोजनाहरुको ननरीक्षर् गन े। 

५) क्षमता अनभरृ्नर्द् सम्बन्धी कायवक्रम सञ्चालन गने ।  

६) रै्देनशक सहयोगबाट सञ्चानलत आयोजना सम्बन्धमा गुर्स्तर तथा रै्देनशक सहयोग महाशाखासँग 

समन्र्य गन े। 

७) प्रगनत प्रनतरे्दन तयार गरी सम्बनन्धत ननकायमा पिाउन े। 

८) र्ातार्रर् संरक्षर्, लैनङ्गक, सामानजक समारे्शीकरर् र संघ संस्था सम्बन्धी कायवको समन्र्य गने । 

९) मन्रालयको प्रर्िा र सूचना अनधकारी सम्र्न्धी काम गने । 

१०) नर्पद ्व्यर्स्थापन सम्बन्धी कायव गने ।  

११)  आयोजना तजुवमाको नसलनसलामा अन्य ननकायहरुसँग समन्र्य गने। 

२.२.१ योजना शाखा 

१) नर्कास सम्बन्धी नीनत ननधावरर् कायवमा सहयोग गने । 

२) नर्कास आयोजना तजुवमा गनव सघाउने । 

३) योजना स्र्ीकृताथव पशे गन े। 

४) क्षमता अनभरृ्नर्द् सम्बन्धी कायवक्रम सञ्चालन गनव सहयोग गने ।  

५) योजनाको दरुुस्त अनभलेख राख्न े।  

६) नर्कास नीनत तथा योजना तजुवमाका नसलनसलामा अन्तगवतका अन्य ननकायहरुसँग समन्र्य गने। 

२.२.२ अनगुमन तथा मलू्याङकन शाखा 

१) आयोजना कायवन्र्यनको ननरीक्षर् गन े। 

२) आयोजनाहरुको अनुगमन गन े। 

३) नर्कास आयोजनाहरुको प्रगनत समीक्षा गनव सहयोग गन े। 

४) मन्रालयको प्रगनत प्रनतरे्दन तयार गरी सम्बनन्धत ननकायमा पिाउने । 

५) मन्रालयको प्रगनत नर्र्रर् प्रकाशन गने । 

६) सहायक सूचना अनधकारी तथा सहायक प्रर्िा सम्र्न्धी कायव गने । 

७) सुशासन तथा नर्पद ्व्यर्स्थापन सम्बन्धी कायव गन े। 

२.२.३ र्ातार्रर् तथा सामानजक शाखा 

१) र्ातार्रर् संरक्षर् सम्बन्धी नीनत योजना तजुवमा गने । 

२) सामानजक लैनङ्गक समारे्शीकरर् सम्बन्धी कायवमा सहयोग गने । 

३) र्ातार्रर् सम्बन्धी संघ संस्थाहरुसंग सम्पकव  र समन्र्य गने । 

४) र्ातार्रर्ीय प्रभार् मूल्याङकन सम्बन्धी कायव गने । 

५) प्रारनम्भक र्ातार्रर्ीय परीक्षर् सम्बन्धी कायव गने । 

६) नर्पद ्व्यर्स्थापन सम्बन्धी कायवमा सहयोग गने । 

७) र्ातार्रर् संरक्षर्/लैनङगक समारे्शीकरर् तथा नर्पद ् व्यर्स्थापन नर्ियमा अन्तगवत तथा अन्य 

ननकायहरुसँग समन्र्य गने। 
 

२.३ परू्ावधार ननमावर् तथा यातायात महाशाखा 

१) स्थलमागव, जलमागव, रेलरे् तथा यातायात व्यर्स्था सम्बन्धी आयोजनाहरु सम्बनन्धत ननकाय तथा 

महाशाखाहरुसँग समन्र्य गरी आयोजनाको ननमावर्मा आर्श्यक समन्र्य गने/गराउन े। 

२) मन्रालय अन्तगवत चाल ु रहकेा नर्नभन्न आयोजनाहरुको प्रानर्नधक पक्ष र लगानीको प्रभार्काठरता 

सम्बन्धमा तथा आयोजनाको समनष्टगत गरु्स्तरबारे पषृ्टपोिर् नलई आर्श्यक सुधारका लानग िोस 

कदमहरु चाल्न राय परामशव पशे गने /गराउने । 
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३) नेपाल ईनन्जननयठरङ परामशव सेर्ा, नेशनल कन्स्रक्शन कम्पनी तथा नपेाल मल्टीमोडल रान्जीट र रेड 

नर्कास सनमनत सम्बन्धमा आर्श्यक समन्र्य गन ेगराउने । 

४) आर्श्यकता अनुसार यस सम्बन्धी ऐन, ननयम तथा नीनत तजुवमा तथा हरेफेर गनवको लानग राय प्रनतदक्रया 

पेश गन े। 

५) नेपाल इनन्जननयठरङ काउनन्सल तथा नेपाल इनन्जननयसव एशोनशयसन सम्बन्धी सम्पकव  र समन्र्य गन े। 

२.३.१ यातायात व्यर्स्था शाखा 

१) यातायात सेर्ा तथा पठरर्हन व्यर्स्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा नीनत तथा योजना सम्बन्धी कायवहरु 

गन े। 

२) यातायात व्यर्स्था सम्बन्धी ननकाय र संस्थाहरुसँगको सम्पकव  र समन्र्य गन े। 

३) यातायात सेर्ा व्यर्स्थापन सम्बन्धमा अनगुमन र ननरीक्षर् गने । 

४) स्थलमागवमा चल्न ेसर्ारी साधनको अनभलेख व्यर्स्थापन गने । 

५) र्ातार्रर् मैरी सर्ारी साधन सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी कायव गने। 

६) सर्ारी प्रदिूर् र प्रानर्नधक पक्षमा सुधार सम्बन्धी कायव गन े।  

७) नछमेकी रािहरुसँग यातायात सेर्ा सम्बन्धमा समन्र्य गने। 

२.३.२ सडक तथा जल यातायात शाखा 

१) स्थलमागव, जलमागव र रेल ननमावर् सम्बन्धी नीनत ननधावरर्, अनगुमन, अध्ययन, अनुसन्धानमा समन्र्य 

गने।  

२) नेपाल ईनन्जननयठरङ पठरिद ्सम्बन्धी कायव गन े। 

३) मल्टीमोडल रान्जीट सम्बनन्धत नर्ियमा मानथल्लो ननकायसँग सहयोग नलइ कायव सम्पादन गन े।  

२.३.३ रेल्र्,े रोपर् ेतथा केबल कार शाखा 

४) रेलमागव ननमावर् सम्बन्धी नीनत ननधावरर्, अनगुमन, अध्ययन, अनुसन्धान समन्र्य गन े। 

५) रेलमागव सम्बन्धी ननकाय र संस्थाहरुसँगको सम्पकव  र समन्र्य गन े। 

६) आर्श्यकता अनुसार रेलमागव ननमावर् तथा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, ननयम तजुवमा तथा हरेफेर सम्बन्धी 

कायव गन े। 

७) रेलमागव सम्बन्धी आयोजनाहरुको पनहचान सम्बन्धी कायव गने । 

८) रेल सञ्चालनको अनगुमन तथा ननयमन गने । 

२.४  नर्कास सहायता समन्र्य तथा गरु्स्तर महाशाखा 

१) रै्देनशक ऋर्, अनुदान सहयोगबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरुको योजना तजुवमा, संभाव्यता अध्ययन,  

तानलम तथा कायवन्र्यनका नर्नभन्न पक्षमा सम्बनन्धत ननकाय तथा महाशाखाहरुबाट राय परामशव प्राप्त 

गन,े नर्देशी प्रनतनननधहरुसँग सम्पकव  तथा समन्र्य गन े र सनचर्ज्यूमा राय पेश गने र ननदेशानुसार 

MOU सम्र्न्धी कायव गने तथा अन्य महाशाखा तथा रै्देनशक संस्थाहरुसँग समन्र्य र पराचारगन े। 

२) नर्नभन्न चालु आयोजनाहरु तथा पूरा भइसकेका आयोजनाहरु समेतको तेस्रो पक्षीय परीक्षर् (Third 

Party Audit)  ननयनमत रुपमा गन े/ गराउने र प्रानर्नधक पक्ष र लगानीको प्रभार्काठरता पक्ष लगायत 

समनष्टगत गुर्स्तर बारे पषृ्टपोिर् एरं् सुधारका पक्षमा िोस कदमहरु चाल्न राय परामशव पशे गने तथा 

ननदेशानुसार कारर्ाही अगानड बढाउने ।  

३) सार्वजननक ननमावर् ननदेनशका (Public Works Directive)  तयार गन ेर ननयनमत रुपमा प्रकाशन तथा 

नर्तरर् गन/ेगराउने । 

४) ननमावर् व्यर्साय नर्कास पठरिद ्र कायावन्र्यन सनमनत सम्र्न्धी काम गन ेर ननमावर् व्यर्सायी नर्कास 

ऐन बमोनजमका कामहरु गने/गराउने । 

५) मन्रालय अन्तगवतका सार्वजननक पूर्ावधार संरचनाहरुको ननमावर् सञ्चालन तथा हस्तान्तरर् (BOT) 

प्रदक्रयामा ननजी क्षेरलाई संलग्न गराउने सम्बन्धी सनचर्ालयहरुको स्थापना तथा सुदढृीकरर् गन,े योजना 

पनहचान तथा अध्ययन गने/गराउने र नेपाल सरकारको स्र्ीकृत नीनत बमोनजमका काम कारर्ाही गनव 

मन्रालयको Focal Point को रुपमा काम गने । सार्वजननक ननमावर् कायवको गुर्स्तर तथा पुर्ावधार 

संरचना सम्बन्धमा आर्श्यक अनुसन्धान गन/ेगराउने तथा मापदण्ड ननधावरर् सम्बन्धी कायव गने/गराउने । 

६) सार्वजननक ननजी साझेदारी तथा ननजी लगानी सम्बन्धी कायवहरु गन/ेगराउने । 
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७) रै्देनशक सहयोग तथा ऋर्सँग सम्बनन्धत सबै पक्षमा यस मन्रालयको नीनत ननदेशन अनुसार अथव 

मन्रालयसँग सम्पकव  महाशाखाको हनैसयतले कायव गन/ेगराउने ।  

२.४.१ गुर्स्तर, सार्वजननक ननजी साझदेारी तथा र्दैनेशक सहयोग शाखा 

१) मन्रालय अन्तगवत रै्देनशक सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजना सम्र्न्धी नीनत ननधावरर् सम्बन्धी कायव 

गने। 

२) रै्देनशक सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरुको पनहचान सम्बन्धी कायव गने । 

३) सार्वजननक ननजी लगानी सम्बन्धी नीनत योजना सम्बन्धी कायव गने । 

४) ननमावर् कायवको गरु्स्तर तथा मापदण्ड ननधावरर् र अनुसन्धान गने/ गराउने ।  

२.४.२ ननमावर् व्यर्साय प्रर्र्द्वन शाखा 

१) ननमावर् व्यर्साय इजाजतपर दताव सम्बन्धमा सम्बनन्धत ननकायमा पेश गन े। 

२) इजाजतपर नर्ीकरर् सम्बन्धी कायव गन े। 

३) इजाजतपरको अद्यार्नधक लगत राख् ने । 

४) ननमावर् व्यर्सायी कोि सम्बन्धी कायव गने । 

५) ननमावर् व्यर्साय प्रर्र्द्वन तथा व्यर्स्थापन सनमनत सम्र्न्धी कायव गने । 

६) ननमावर् व्यर्साय सम्बन्धी संघ संस्थासँग सम्पकव  एरं् समन्र्य गन े।  
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३. मन्रालय अन्तगवतका ननकायहरुको सनंक्षप्त पठरचय 

३.१ सडक नर्भाग 

 नर्.सं. २००७ सालभन्दा अगानड बाटोकाज गोश्वाराबाट सडकको एउटै मार लेन भएका ढुङ्गा 

छापेका नभमफेदी अमलेखगंज सडक, बुटर्ल भैरहर्ा सडक, राजधानी र तराईका केही शहरहरुमा ईट्टा र 

ढुङ्गाले छापेका सडक ननमावर् तथा ममवत कायव गठरन््यो | नर्.सं. २०१४ सालमा सार्वजननक ननमावर् 

नर्भाग (Public Work Deplovement)  स्थापना भयो | भारत सरकारको सहयोगमा कािमाडौ-ँभैसे 

(नभमफेदी-अमलेखगञ्ज सडकमा पन)े सडक ननमावर् गरी मोटरबाटो भारतसँग जोनडयो | हटेौडा-नारायर्गढ 

सडक नर्.सं. २०१५  सालमा ननमावर् गरी पूर्व-पनिम राजमागवको मध्य भागमा यातायात सञ्चालन भयो | 

 उत्तर-दनक्षर् व्यापाठरक मलू बाटोलाई यातायात सञ्चालन गन े उदे्दश्यल े नर्.सं. २०१४ सालमा 

Road Transport Organization (RTO)  स्थापना गठरयो | RTO योजना PWD अन्तगवत नभई छुटै्ट 

योजनाको रुपमा स्थापना भयो | उि योजना नर्.सं. २०१८ सालमा बन्द गठरयो | 

 नर्.सं. २०१८ सालमा PWD र्द्ारा पूर्व-पनिम राजमागव ननमावर् गन ेकायव तजुवमा भई ननमावर् कायव 

शुरु भयो | नर्.सं. २०२४ सालमा पनहलो दीधवकालीन  सडक योजना तजुवमा अनघ बढाईयो साथै नर्.सं. 

२०२७ सालमा PWD बाट भर्न नर्भाग छुठट्टएर सडक नर्भाग नामांकरर् गरी नयाँ नर्भाग स्थापना भयो 

| सोही सालबाट राजमागव तथा सहायक राजमागवको अर्धारर्ा अनुरुप सडक ननमावर् कायव अनघ बढाईयो | 

यसैसँगै सहायक राजमागवहरुको ननमावर् कायव तीव्र रुपमा नर्.सं. २०३८ सालबाट अनघ बढाईयो | 

 नर्.सं. २०५१ सालमा मलुुकभर रर्नैनतक सडक सञ्जाल (Strategic Road Network-SRN) 

लाई १५ र्टा राजमागव र ५१ र्टा सहायक राजमागवहरुमा नर्भाजन गरी सडक नर्भागबाट ननमावर्/ममवत 

सम्भार कायव अगानड बढाईयो | सोही समयदेनख नर्नभन्न दातसंृस्थाहरु- एनशयाली नर्कास बैंक, नर्श्व बैंक र 

JICA को सहयोगमा सामठरक महत्र्का सडकहरुलाई ननमावर्/ममवत सम्भार गने कायव अनघ बढाईयो | 

 नर्.सं. २०५३ साल देनख  रर्नैनतक सडक सञ्जाल (SRN) मा परेका सडकहरुलाई ननमावर्/ममवत 

सम्भारको प्रभार्कारी रुपमा ननरन्तरता ददन प्राथनमक लगानी योजना (PIP) तथा २० बिे सडक योजना 

तजुवमा गरी कायव आरम्भ गठरयो | नर्.सं. २०५८ साल देनख  रर्नैनतक सडकहरुलाई अझ प्रभार्कारी एरं् 

व्यर्नस्थत गनव भौगोनलक सूचना प्रर्ाली (GIS) मा आर्र्द् गठरयो | पूर्ावधार नर्कासका लानग सडक 

यातायातको महत्र् अत्यन्त न ै बढी भएको कुरा सडक नर्कासका लानग जनता र जनप्रनतनीनधहरुबाट 

भइरहकेो मागबाट पनन स्पष्ट बुझ्न सदकन्छ । 

 नर्ौं पञ्चर्िीय योजनामा यातायात क्षेर, सडक उपक्षेरको मूल लक्ष्यको रुपमा "कूल यातायात खचव 

न्यनूतम राख्न"े भन्न ेननधावरर् गठरएको नथयो । उि लक्ष्य प्राप्त गनवका लानग सडक नर्भागल े"देश नभर तथा 

र्ाह्य क्षेर सँगको सम्पकव  रृ्नर्द् गरी सडक पहुचँ नपुगेका क्षेरमा पहुचँ पुयावउनुका साथै सडक यातायातलाई 

भरपदो, सुरनक्षत र कम खर्षचलो बनाउन आर्श्यक योजना तजुवमा, ननमावर् तथा संभार कायवहरुको 

प्रभार्कारी व्यर्स्थापन गने" उदे्दश्य ननधावरर् गरेको नथयो । सडक नर्भागको रर्नीनत पर (The DoR 

Strategy 1995) मा नेपाल सरकारको सडक उपक्षेरको नीनतलाई व्यार्हाठरक रुपमा लाग ूगने ननकायको 

रुपमा सडक नर्भागका कायवहरु ननम्नानुसार पठरभानित गठरएको छ । 

 देशको यातायात सेर्ाको आर्श्यकता पूरा गने गरी सामाठरक महत्र्का सडक सञ्जाल 

(Strategic Road Network, SRN) को ननमावर् गन,े 

 नननित स्तरको सेर्ा प्रदान हुन ेगरी सडक सञ्जालको संभार गने,  र  

 पैदल यारु लगायत सम्पूर् सडक प्रयोगकतावलाई सडक प्रयोगमा यथोनचत सुरक्षा प्रदान गने । 
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३.२ रेल नर्भाग 

 नेपाल सरकारको २०६८।०३।०१ को मनन्रपठरिद्को ननर्यवबाट, तत्कालीन भौनतक योजना तथा 

ननमावर् मन्रालय अन्तरगत नेपाल राज्यमा रेल तथा मेरो यातायातको पनहचान, नर्कास, ननमावर्, नर्स्तार, 

एरं् सञ्चालनको लानग रेल नर्भागको स्थापना भएको हो । हाल रेल नर्भागबाट  रेल्रे् तथा  मेरो नर्कास 

आयोजना, भारतीय सहयोगको रेल पठरयोजना, मेची महाकाली नर्दु्यतीय रेलमागव, कािमाण्र्डौ मेरो 

आयोजनाहरुको अध्ययन एर्म ् सञ्चालन कायव भैरहकेा छन ् । नर्भागको कायावलय कािमाडौकँो 

नर्शालनगरमा रहकेो छ भने यस मातहतका कायावलयहरु खुलकेो अर्स्था छैन । 

३.३ यातायात व्यर्स्था नर्भाग 

 नेपालमा राजमागवहरुको ननमावर् भइ नसकेको तत्कालीन अर्स्थामा अमलेखगन्ज, भैसे, भीमफेदी, 

चन्रानगरी हुदँ ै माननसले बोकेर ल्याई नर्.सं. १९९६ सालदेनख कािमाडौ ँ उपत्यकामा मोटर संचालनको 

सुरुर्ात भएको पाइन्छ  । यातायातको नर्कासको क्रममा खास गरी नरभुर्न राजपथको ननमावर् पनछ भएका 

सडकको नर्स्तारसँगै भाडाका सर्ारीको सञ्चालन व्यार्सानयक रुपमा भएको पाइन्छ ।  

  भौगोनलक तथा आर्षथक कारर्ले पनन नेपालमा अन्य यातायात भन्दा सडक यातायातको महत्र्पूर्व 

भूनमका रहदै  आएको छ । यातायात सेर्ा आधारभूत आर्श्यकता बन्दै गएको सन्दभवमा यातायात व्यर्स्था 

व्यर्नस्थत गनव नब.सं. २०१७/१८ सालदेनख भाडाका सर्ारीबाट इजाजत दस्तरु नलन सुरु गठरयो । साथ ै

सर्ारी ऐन २०२० जारी भइ तत्कालीन अञ्चलाधीश कायावलयबाट रुट इजाजत ददन ेर सर्ारी दस्तरु नलन े

कायव सुरु भएको पाइन्छ । 

 सर्ारी तथा यातायातको कायव व्यर्नस्थत रुपले सञ्चालन गने नसलनसलामा रानिय यातायात व्यर्स्था 

ऐन, २०२६ बमोनजम २०४१ साल रै्शाखमा ननमावर् तथा यातायात मन्रालय अन्तगवत यातायात व्यर्स्था 

नर्भागको गिन भएको हो । ऐनको व्यर्स्था अनुसार यातायात व्यर्स्थापनको कायव गन े नजम्मेर्ार 

ननकायको रुपमा यो नर्भाग रहकेो छ । 

 सुरुमा नर्भागको गिनसँग ै धौलानगरी र कर्ावली अञ्चल बाहके १२ अँचलमा यातायात व्यर्स्था 

कायावलयहरु स्थापना भए । ती कायावलयहरुले तत्कालीन नस्थनतमा भाडाका सर्ारी साधनहरुलाई इजाजत 

ददने कायव गथे । नमनत २०४६/१/२८ को मनन्रपठरिदको ननर्वयबाट प्रहरी कायावलयबाट हुने गरेका सर्ारी 

साधन दताव, सर्ारी दताव प्रमार्पर नर्ीकरर्, सर्ारी जाँचपास सम्बन्धी कामहरु यातायात व्यर्स्था 

कायावलयहरुलाई सुनम्पएको देनखन्छ । 

 प्रचनलत ऐन ननयममा समसामनयक सुधार गरी लागु गन े नसलनसलामा सर्ारी तथा यातायात 

व्यर्स्था ऐन २०४९ तथा ननयमार्ली २०५४ जारी भएको छ । ननमावर् तथा यातायात मन्रालय अन्तगवत 

रही आएको यातायात व्यर्स्था नर्भाग तथा यस अन्तगवतका कायावलयहरु नब.सं. २०५७ सालमा श्रम तथा 

यातायात व्यर्स्था मन्रालयको स्थापनापनछ यस अन्तगवत साठरयो । 

 नब. सं. २०६० मागव १ गतेदेनख सानर्कमा प्रहरीले सँचालन गदै आएको सर्ारी चालक अनमुनत पर 

सम्बन्धी कामहरु यातायात व्यर्स्था कायावलयहरुको नजम्मेर्ारीमा साठरयो । नब. सं २०६९ जेष्ट ५ को 

ननर्वय अनुसार यस नर्भाग भौनतक पूर्ावधार तथा यातायात मन्रालय अन्तगवत रहकेो छ ।    
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३.४  सडक बोडव 

 सडक र्ोडव ऐन, २०५८ अन्तगवत सडक बोडव नेपालको गिन २०५९/०९/१५ मा भएको हो । सडकको 

ममवत संभार गराउन,े सडकको ममवत संभार गदाव लाग्न ेखचवमा न्यूनीकरर् गन ेतथा सडकको ममवत संभार 

कायवलाई पारदशी एरं् प्रभार्कारी बनाउने उदे्दश्यले यस बोडवको स्थापना भएको हो । सडक बोडव नेपालको 

कायवक्षेर नभर सबै रानिय राजमागव तथा सहायक राजमागवहरु, कालोपरे भएका सबै सहरी तथा ग्रामीर् 

सडकहरु, न्यूनतम सर्ारी चाप र स्तर भएका सबै खण्डानस्मत ग्रामीर् सडकहरु र न्यूनतम सर्ारी चाप र 

स्तर भएका सबै कच्ची ग्रामीर् सडकहरु पदवछन ् । सडक र्ोडव नेपालल े प्राथनमकता ददएका ३ प्रकारका 

सडकहरुको ममवत गदवछ । ननयनमत, पटके, आर्नधक ममवत,  आकनस्मक ममवत र पनुः स्थापना, पुनननमावर्, 

स्तर रृ्नर्द् पदवछन ्। सडक ममवतको लानग छुट्याइएको रकम सामठरक महत्र्को सडक सञ्जालको लानग सडक 

नर्भाग र स्थानीय सडक संजालको हकमा स्थानीय पूर्ावधार तथा कृनि सडक नर्भाग (Department of 

Local Infrastruture Development and Agraculture Road-DOLIDAR) को संयोजकत्र्मा 

नगरपानलकाबाट कायवक्रम सञ्चालन गठर सम्पन्न हुने गदवछ । नेपाल सरकारबाट यस बोडवलाई प्राप्त हुन ेरकम 

क्रमशः बनृर्द् हुदै गएको छ । 

३.५  नपेाल पानीजहाज कायावलय  

मुलुकनभर जलस्रोत उपयोगको अपार संभार्ना रहकेो सन्दभवमा जलयातायातको पनहचानले यातायात 

क्षेरको समग्र नर्कासमा एउटा नयाँ आयाम थपेको छ। यसल ेजल यातायातलाई अन्य यातायात सेर्ासँग 

पठरपुरक हुने गरी नर्कास गनुवपने देनखन्छ। नेपालमा आन्तठरक तथा अन्तरदेशीय यातायात सञ् चालनमा 

जल यातायात दठरलो नर्कल्पको रुपमा नर्कास हुनसके्न देनखन्छ। तेस्रो मलुुकहरुसँग गन ेरै्दनेशक व्यापारका 

लानग जल यातायात सञ् चालनको माध्यमबाट समुन्रसम्मको पहुचँमा सहजता आउने, नेपालमा दताव भएका 

व्यापाठरक पानी जहाज समुन्रमा संचालन गदाव नेपालमा आयात हुन ेर नेपालबाट ननयावत हुने सामानहरुको 

ढुर्ानी अझ सुरनक्षत, सहज, भरपदो र व्यर्नस्थत हुन सके्न र ढुर्ानी मूल्य घट्न जाने थप सम्भार्नाहरु 

देखापरेका छन्। सुरनक्षत, सहज, भरपदो र व्यर्नस्थत जल यातायातको संचालनल े दशेको प्रनतस्पधावत्मक 

क्षमतामा बृनर्द् हुन,े व्यर्साय खचवमा कमी आउन,े रोजगारीमा बृनर्द् हुन,े आन्तठरक पयवटनमा सघाउ पुग्नुका 

साथै कूल गाहवस्थ उत्पादनमा सकारात्मक योगदान पगु्न सके्न देनखन्छ । 

सुरनक्षत, सहज, भरपदो र व्यर्नस्थत जल यातायात संचालनको लानग नीनतगत व्यर्स्था तथा 

अन्तररानिय महासन्धी, अनभसन्धी, सम्झौता तथा मापदण्ड अनुरुप जल यातायात संचालन हुने गरी 

आर्श्यक कानून ननमावर् गनुव, पूर्ावधार ननमावर्को लानग लगानी जुटाउनु, उपयुि संस्थागत संरचनाको 

नर्कास गनुव, आर्श् यक प्रनर्नध र जनशनिको उत्पादन तथा व्यर्स्थापन गनुव मुख्य चुनौतीका रुपमा रहकेा 

छन्। 

समुन्रमा नेपाली पानी जहाज संचालन गनव अन्तररानिय महासन्धीले अनधकार प्रदत्त गरेको अर्स्था 

नर्द्यमान रहन,ु नछमेकी मलुुकहरुल े आ-आफ्नो आन्तठरक जलमागव प्रर्र्द्वन गनव प्राथनमकताका साथ काम 

अगानड बढाउन,ु क्षेरीय स्तरमा जल यातायात संजाल कायम गनव इच्छुक रहनु, कोशी, गण्डकी, कर्ावली 

लगायतका नदीहरुमा जल यातायात नर्कासको सम्भार्ना रहनु, नेपालको समुन्रसम्म पहुचँको लानग 

रै्कनल्पक यातायात नर्कासको संभार्नाकाको रुपमा रहनु, िूला नदी प्रर्ालीमा बहु-उदे्दश्यीय अग्ला बाँधको 

ननमावर् रानिय प्राथनमकतामा रहन,ु पानी जहाज व्यर्साय संचालन गनव नेपाली लगानी लगानीकतावहरु 

इच्छुक देनखन,ु पयवटकीय जलयाराको उच्च सम्भार्ना रहनु प्रमखु अर्सरहरु हुन्। 

उनल्लनखत पठरप्रेक्षमा मनन्रपठरिद्को २०७५/०९/०९ को ननर्वयानुसार यस नेपाल पानी जहाज 

कायावलयको स्थापना भएको र सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूबाट यस कायावलयको नमनत २०७५/११/२ मा 

उद ्घाटन भएको नथयो । 
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४.६ नपेाल परू्ावधार ननमावर् कम्पनी नलनमटेड 

कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार नेपाल पूर्ावधार ननमावर् कम्पनी नलनमटेड २०७६ साल असार २५ गत े

स्थापना भएको हो। यस कम्पनीको रनजिडव कायावलय कािमाण्डौ महानगरपानलका र्डा नं. १० मा रहकेो 

छ। सरकार, अधवसरकारी र नीनज क्षेरबाट ननमावर् हुने पूर्ावधारका आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, 

र्ातार्ारर्ीय अध्ययन, ्लाननङ्ग, नडजाइन, ननमावर् तथा संचालन सम्बन्धी व्यर्साय संचालनको आर्श्यक 

पन ेप्रानर्नधक तथा व्यर्स्थापकीय दक्षता र क्षमतायुि व्यर्सानयक रानिय ननमावर् कम्पनीको रुपमा नर्कास 

गनव यस कम्पनीको मुख्य उदे्दश्य रहकेो छ। यस प्रकार सरकारी, अधवसरकारी र नीनज क्षेरबाट ननमावर् हुन े

पूर्ावधार संरचनाहरुको सम्भाव्यता र र्ातार्रर्ीय अध्ययन, ्लाननङ्ग, नडजाइन, ननमावर् तथा संचालन 

सम्बन्धी व्यर्साय संचालनको लानग प्रानर्नधक तथा व्यर्स्थापकीय दक्षता र क्षमता सनहतको व्यर्सानयक 

रानिय ननमावर् कम्पनीको नर्कास गनव एरं् ननमावर् व्यर्सायीको एकानधकार हटाउन े उदे्दश्यल े स्थापना 

भएको छ। 

४.७ नपेाल रेल्ल ेकम्पनी नलनमटेड 

- नेपाल बाट काि लैजान े उदे्दश्यले East India Company बाट भारतको जयनगर देनख जनकपुर हुदँ ै

महोत्तरी नजल्लाको नबजलपरुा सम्म सन् १९३७ अथावत नब.सं १९९४ मा न्यारोगेज रेल्रे् सेर्ा को ननमावर् 

- काि ढुर्ानी कायव समाप्त भएपनछ नबस्तारै उि रेल्रे् सेर्ाले यारु र सरसामान ढुर्ानीको कायव सुरु गरेको 

र उि रेल्रे् सेर्ा (नेपाल जनकपुर जयनगर रेल्रे्) को नामबाट नेपाल सरकार Railway Department 

बाट संचानलत नथयो  

- २०२१ सालमा नेपाल यातायात संस्थानको गिन भएपनछ उि रेल्रे् सेर्ालाई जनकपरु रेल्रे्को नामबाट 

संस्थानको मातहतमा ल्याई संचालन हुदँ ैआएको नथयो  

- २०५८ सालमा नेपाल यातायात संस्थान नर्गिन भएपनछ २०६१ सालमा सालमा नपेाल रेल्रे् कम्पनी 

दताव भई रेल्रे् सेर्ालाई कम्पनीको मातहतमा ल्याईएको नथयो  

- नेपाल रेल्रे् कम्पनी नलनमटेड कम्पनीमा दताव हुदँा तत्कानलन श्रम तथा यातायात मन्रालय, अथव मन्रालय, 

उद्योग र्ानर्ज्य तथा आपूर्षत मन्रालय, यातायात व्यर्स्था नर्भाग, महालेखा ननयन्रक कायावलय, उद्योग 

नर्भाग र श्रम नर्भाग संस्थापक शेयर धनन रहकेा नथए  

- २०६८ सालमा रेल नर्भागको गिन र श्रम तथा यातायात मन्रालय बाट यातायात सम्बनन्ध कायवक्षेर 

भौनतक मन्रालयमा आएपनछ श्रम तथा यातायात मन्रालयको नाममा रहकेो शेयर भौनतक पूर्ावधार तथा 

यातायात मन्रालयमा र यातायात व्यर्स्था नर्भागको नाममा रहकेो शेयर रेल नर्भाग मा पठरर्त 

गठरएकोल े हाल कम्पनीको संस्थापक शेयर धनन भौनतक पूर्ावधार तथा यातायात मन्रालय, अथव 

मन्रालय, उद्योग र्ानर्ज्य तथा आपूर्षत मन्रालय, महालेखा ननयन्रक कायावलय, उद्योग नर्भाग, रेल 

नर्भाग र श्रम तथा व्यर्साय जन्य सुरक्षा नर्भाग रहकेा छन ् , संचालक सनमनतमा साधारर् सभा 

नभएसम्म संस्थापक शेयरधनीबाट प्रनतनननधत्र् हुन ेर संचालक सनमनतल ेसंचालक हरु मध्यबेाट अध्यक्ष 

मनोनयन गन ेव्यर्स्था भएको छ  

- मनन्रपठरिद्को नमनत २०६८/०७/०८ को ननर्वय बाट नेपाल रेल्रे् कम्पनी र यसको जायज्येथा समेत लाई 

रेल नर्भागको मातहतमा ल्याउने ननर्वय भएको नथयो  

- २०५०/२०५१ सम्म Steam Engine बाट रेल्रे् सेर्ा संचालन हुदँ ैआएकोमा भारत सरकार बाट चार 

ओटा Diesel Engine र १८ कोच सहयोग स्र्रूप प्राप्त भएपनछ रेल्रे् सेर्ा नडजेल इनन्जन बाट संचानलत 

नथयो  

- भारत सरकारको सहयोगमा जयनगर जनकपुर बर्ददबास ब्रोडगेज रेल्रे् ननमावर् तथा नर्स्तारको सुरु 

भएपनछ २०७० माघ मनहना दनेख न्यारोगेज रेल्रे् सेर्ा पूर्व रुप मा बन्द भएको छ  
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- संचालन हुदँाको समयमा २१८ जना कमवचारीको दरबन्दी रहकेोमा सेर्ा बन्द भएपनछ अथव मन्रालयको 

ननदेशन अनुसार अनधकांश कमवचारीलाई अर्काश ददएकोले हाल कम्पनीमा महाप्रबन्धक सनहत १३ जना 

कमवचारी मार रहकेा छन 

- रेल्रे् कम्पनीमा दताव भई संचालन भएता पनन कम्पनीको कमवचारी, सेर्ासतव , सुनर्धा सम्बन्धी 

नर्ननयमार्ली बन्ने चरर्मा रहकेो छ  

- जयनगर कुथाव खण्डको ३५ दकलोनमटर ननमावर् को काम कठरब सम्पन्न भइसकेको र सेर्ा संचालनमा 

ल्याउने उदे्दस्यले नेपाल सरकारले २ सेट रेन खठरद गठर, अब संचालनमा आउने तयारीको लानग कमवचारी 

व्यर्स्थापन , स्र्ानमत्र् हस्तान्तरर् लगायतका काम प्रकृयाहरु भैरहकेो छ  

४. भौनतक परू्ावधार तथा यातायात मन्रालय र मातहत ननकायहरुको स्र्ीकृत 

दरर्न्दी नर्र्रर् 

४.१ भौनतक परू्ावधार तथा यातायात मन्रालय 
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श्रेर्ी सेर्ा समुह उपसमूह खुद कायम हुने दरर्न्दी 

१ सनचर् नर्नशष्ट       १ 

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

३ सहसनचर् रा.प.प्रथम इनन्जननयठरङ नसनभल हाइरे् ३ 

४ उपसनचर् रा .प. नर्द्तीय प्रशासन सा .प्र.    ५ 

५ उपसनचर् लेखा रा .प. नर्द्तीय प्रशासन लेखा   १ 

६ उपसनचर् (कानून) रा .प. नर्द्तीय न्याय कानून   १ 

७ नसननयर नडनभजन 

इनन्जननयर 

रा .प. नर्द्तीय इनन्जननयठरङ नसनभल हाइरे् ५ 

८ नसननयर नडनभजन 

इनन्जननयर 

)मेकाननकल(  

रा .प. नर्द्तीय इनन्जननयठरङ मेकाननकल जनरल 

मेकाननकल 

१ 

९ शाखा अनधकृत रा .प. तृतीय प्रशासन सा .प्र.    ११ 

१० लेखा अनधकृत रा .प. तृतीय प्रशासन लेखा   २ 

११ कम््यूटर इनन्जननयर रा .प. तृतीय  नर्नर्ध     १ 

१२ कम््यूटर अनधकृत 

 

रा .प. तृतीय  नर्नर्ध   २ 

१३ इनन्जननयर रा .प. तृतीय इनन्जननयठरङ नसनभल हाइरे् ५ 

१४ मेकाननकल 

इनन्जननयर  

रा .प. तृतीय इनन्जननयठरङ मेकाननकल जनरल 

मेकाननकल 

१ 

१५ समाजशास्त्री रा .प. तृतीय नर्नर्ध     १ 

१६ र्ातार्रर् ननरीक्षक रा .प. तृतीय नर्नर्ध   १ 

१६ नायब सुब्बा रा.प.अनं.प्र प्रशासन सा .प्र.    १५ 

१७ लेखापाल रा.प.अनं.प्र प्रशासन लेखा   २ 

१८ कम््यूटर अप्रेटर रा.प.अनं.प्र नर्नर्ध     ५ 

१९ खठरदार रा.प. अनं.नर्द् प्रशासन सा .प्र.    १ 

२० हलुका सर्ारी चालक श्रेर्ी नर्नहन प्रशासन      १० 

३१ कायावलय सहयोगी श्रेर्ी नर्नहन प्रशासन      १८ 

जम्मा 

  

  

  

  

९४ 

 

४.२ सडक नर्भाग  अन्तगवत स्र्ीकृत दरबन्दी जम्मा २०५५ जना रहकेो छ । 

४.३ रेल नर्भाग अन्तगवत स्र्ीकृत दरबन्दी जम्मा ३५ जना रहकेो छ । 

४.४ यातायात व्यर्स्था नर्भाग अन्तगवत स्र्ीकृत दरबन्दी जम्मा ७८ जना रहकेो छ । 

४.५ नपेाल पानीजहाज कायावलय १६ 

 जम्मा :   २२७८
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५. मन्रालय अन्तगवतका ननकायबाट आर्षथक र्िव २०७६/७७ मा  भएको प्रगनत नर्र्रर् 

५.१  सडक नर्भाग  

५.१.१ आर्षथक बिव २०७६/७७ को मखु्य मखु्य उपलनब्धहरु 

आ. र्. २०७६/७७ मा सडक नर्भाग अन्तगवतका नर्कास आयोजना तफव   नर्ननयोनजत कूल रकम रु. १ खबव २७ 

अबव १३ करोड १६ लाख ७६ हजार (सडक बोडव बाहके) मध्य ेतशे्रो चौमानसक नर्ननयोजन रु. ४७ अबव ४६ करोड 

९६ लाख  भएकोमा कुल तेश्री चौमानसक खचव रु ३१ अबव ९४ करोड ३२ लाख, सो अनसुार नर्ननयोनजत बार्षिक 

रकमको ५४.६६ % नर्नत्तय प्रगनत भएको छ। तेश्रो चौमानसक को लक्ष्य को  तलुनामा ५७.१७% रहकेो छ  र अन्य 

प्रगनत ननम्नानुसार रहकेो छ । 

भौनतक प्रगनत 

तेश्रो चौमानसक मार – ६२.९५ प्रनतशत 

र्ार्षिक भाठरत प्रगनत– ६५.१४  प्रनतशत 

नर्नत्तय प्रगनत 

तेश्रो चौमानसक मार – ६७.२९ प्रनतशत 

र्ार्षिक प्रगनत– ६४.६६  प्रनतशत 

मखु्य मखु्य उपलनब्धहरु 

 सडक नबभाग अन्तगवत ७२९ दक.मी. थप सडक कालोपरे स्तरमा स्तरोन्नती भएको साथै ३५२ दक.नम. 

कालोपरे सडक पनुः ननमावर् तथा पुनस्थावपना गरी कुल १०८१ दक.नम. कालोपरे कायव सम्पन्न । 

 ३६५ दक.मी. नयाँ रयाक ननमावर्, ७५७ दक.मी. सडक खण्डानस्मत स्तरमा स्तरोन्ननत सम्पन्न ।   

 तेश्रो चौमानसक (लकडाउन अबनध) मा ५५२ दक. नम. कालोपरे, ४११ दक. नम. ग्राभेल, १३६ दक. नम. नयाँ 

रयाक ननमावर् र ८१ र्टा पलु ननमावर् कायव सम्पन्न । 

 आ र् २०७६/७७ मा कुल ३०० र्टा पुल ननमावर् गन ेलक्ष्य रहकेोमा स्थानीय सडक पलु अन्तगवत १३१ र्टा र 

रर्नैनतक महत्र्का सडकहरु अन्तगवत १११ पलुहरु  गरी जम्मा २१० र्टा पुलको ननमावर् कायव सम्पन्न भएको 

छ। 

 कठरब ७२०० दक.मी. सडकको ननयनमत तथा पटके ममवत संभारको ननरन्तरता र ५२४ दक. नम. आर्नधक 

ममवत गने लक्ष्य रहकेोमा ननयनमत र पटके ७२०० दक.नम. र ३६० दक.मी. सडकको आर्नधक ममवत कायव 

सम्पन्न भएको छ।  

 कािमाडौ ँ उपत्यका चक्रपथको ग्र्ाको, सातदोबाटो, एकान्तकुना चोकहरुमा फ्ल्याई ओभर नडजाइन गनव 

परामशवदाता छनौट भएको र आ. र्. २०७७/७८ मा उि कायव नडजाइन सम्पन्न भई खठरद कायव सुरु गठरन े। 

 सुरंुग मागव ननमावर्का लागी आर्श्यक नम्सव, स्पेनसदफकेसन तयार गरी स्र्ीकृती लानग पशे भएको ।आ. र्. 

२०७७/७८ को प्रथम चौमानसक नभर नसर्द्बाबा सुरंुगमागव ननमावर्को लागी िेक्का प्रदक्रया शुरु गनव तयारी 

भइरहकेो । 

 अनर्रल र्िावका कारर् रानिय राजमागवहरु हुनसके्न बाढी, पनहरोको कारर् सर्ारी आर्ागमनमा हुन े

अबरोधलाई मध्यनजर गरी सामान्य अर्स्थामा ३० नमनेट नभर अबरोध नसजवना भएको स्थानमा पगुी ४ 

घण्टा नभर यातायात संचालन सुचारु गन ेउदे्दश्यका साथ १९८ स्थानहरुमा Heavy Equipment हरु तैनाथ 

गरी रानखएको । 
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५.१.२ आ.र्. ०७६/७७ मा सडक नर्भाग अनतगवत लक्ष्य र प्रगनत 

नस.न. नर्र्रर् बार्षिक लक्ष्य तेस्रो 

चौमानसक 

लक्ष्य 

तेस्रो 

चौमानसक 

प्रगनत  

बार्षिक 

प्रगनत  

बार्षिक प्रगनत 

प्रनतशत 

१ कालोपरे  स्तरको सडक, 

दक.नम. (नयाँ) 

१२०० ६४८ ३४५ ७२९ ६०.७५ 

२ ग्रारे्ल स्तरको सडक, दक.नम. १२०० ६०८ ४११ ७५७ ६३.०८ 

३ माटे सडक, दक.नम. ५०० ३२७ 1३६ ३६५ ७३.०० 

४ कालोपरे  स्तरको सडक पुनः 

ननमावर् तथा पुनस्थावपना, 

दक.नम. 

७७० ४४८ २०७ ३५२ ४५.७१ 

५ आर्नधक ममवत, दक.नम. ५२४ ३२४ २०३ ३६० ६८.७० 

६ पुल ननमावर्, संख्या ३०० १३० १७१ २१० ७०.०० 

 

५.१.३ १५ औ आर्नधक योजना (०७६/७७—०८०/८१) को लक्ष्य अनरुुप हालसम्मको प्रगनत 

क्र .सिं.  र्र्र्रण आधार र्षा 
२०७५/७६ 

आ.र्. ७६/७७ कध ल 
लक्ष्य 

कध ल प्रगति हाल सम्मको 
प्रगति प्रतििि 

लक्ष्य प्रगति 

१ नयााँ सडक तनमााण ११०० ३५० ३६५ ३५० ३६५ १००% 

२ स्िरोन्निी, पधनः तनमााण र 
पधनःस्थापना 

१८२ २०० ३५२ २०० ३५२ १००% 

३ आर्तधक ममाि ३२० ३०० ३६० ३०० ३६० १००% 

४ पधल तनमााण २४८ ३०० २१८ ३०० २१० ७२.६६% 

५  शजपला सदमधरकाम जोड्न े २ १ ० १ ० ०% 
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५.१.४ नबगत पाचँ र्िवको प्रगनतको अर्स्था  

तनमााणको प्रकार ईकाइ 

आ.र्. ७२/73 आ.र्. 73/७४ आ.र्. ७४/७५ आ.र्. ७५/७६ 

आ.र्. 
७६/७७ 

लक्ष्य प्रगति लक्ष्य प्रगति लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य प्रगति लक्ष्य प्रगति 

माटे र्क.तम ९०० ६३९ १०५४ ८०९ ६५२ ६५२ ६५२ ४४० ५०० ३६५ 

ग्रारे्ल र्क.तम ४०६ ३४५ ११५५ ९९२ १४१६ १४१६ १४१६ १३६३ १२०० ७५७ 

कालोपरे र्क.तम ३६५ २६४ ७२७ ६३० १२२६ १२२६ १२२६ ९८८ १२०० ७२९ 

पधल र्टा १२५ ६३ १०० ७२ ३०० ३०० ३०० २४३ ३०० २१८ 

 

५.१.५ अन्य प्रगनत 

 रानिय योजना आयोगबाट तयार भएको १५ औं पञ्चबिीय योजनाको आधारपरमा सडक नबभागबाट 

संचालन हुन ेकायवहरु उल्लेख गन ेकायव सम्पन्न भएको छ | यस्ल ेआगामी ददनको कायवयोजनाको लानग 

स्पष्ट ददशाननदेश गरेको छ | 

 सडक नबभाग मातहत रहकेा ३३ र्टा नडनभजन सडक कायावलयहरु मध्य े १४ र्टा नडनभजन प्रदशेमा 

हस्तान्तरर् भएको छ | हाल सडक नबभागको नयाँ संगिननक संरचना स्र्ीकृनतको लानग भौनतक पूर्ावधार 

तथा यातायात मन्रालय माफव त सामान्य प्रसासन मन्रालयमा पेश भएको छ | 

 संघीय सरकारबाट ननमावर् तथा स्तरोन्ननत हुने ८० र्टा राजमागव १४९१३ दक नम सडक नेपाल 

सरकारबाट नमनत २०७६/२/०६ गते स्र्ीकृत भएको छ |  

५.१.६ मखु्य उपलनब्धहरु 
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५.२ रेल नर्भाग  

 आ. र्. २०७५/७६ मा रेल नर्भाग अन्तगवतका नर्कास आयोजना तफव   नर्ननयोनजत कूल रकम रु. ७ अबव 

२५ करोड ५२ लाख २६ हजार  मध्य ेतेश्रो चौमानसक नर्ननयोजन रु. ३ अबव ९३ करोड १३ लाख ५९ हजार 

भएकोमा कुल तेश्री चौमानसक खचव ३ अबव ४४ करोड ७३ लाख ३९ हजार, सो अनुसार नर्ननयोनजत बार्षिक 

रकमको ७७.६४ प्रनतशत नर्नत्तय प्रगनत भएको छ। तेश्रो चौमानसक को लक्ष्य को  तुलनामा ८७ .६९ प्रनतशत 

रहकेो छ।अन्य प्रगनत ननम्नानुसार रहकेो छ। 

 

भौनतक प्रगनत 

तेश्रो चौमानसक मार – कठरब ९०  प्रनतशत 

र्ार्षिक भाठरत प्रगनत–  कठरब ८२ प्रनतशत 

 

नर्नत्तय प्रगनत 

तेश्रो चौमानसक मार –  ८७.६९ प्रनतशत 

र्ार्षिक प्रगनत– ७७.६४ प्रनतशत  

५.२.१ आर्षथक बिव २०७६/७७ को  मखु्य मखु्य उपलनब्धहरुः   

 रेल नर्भागको तेश्रो चौमानसक भौनतक प्रगनत कठरब ९०.०० प्रनतशत छ  भने र्ार्षिकको तुलनामा 

भौनतक प्रगनत कठरब ८०.०० प्रनतशत भएको छ । 

 रेल नर्भागको तशे्रो चौमानसक नर्नत्तय प्रगनत ८७.६९ प्रनतशत छ  भने र्ार्षिकको तुलनामा भौनतक 

प्रगनत ७७.६४ प्रनतशत भएको छ । 

 यस आ.र्. को तेश्रो चौमानसक सम्म ५.५ दक.नम.  रेल्रे् रयाक ननमावर् भएको छ । 

 यस आ.र्. को तेश्रो चौमानसक सम्ममा ५ र्टा रेल्रे् पलूका जग ननमावर् कायव सम्पन्न भएको छ ।  

 रेलमागव ननमावर्को लागी नर्नभन्न नजल्लाहरुमा ४३ नर्गाहा जग्गा अनधग्रहर् कायव सम्पन्न भएको छ 
 इनरूर्ा काँकडनभत्ता रेलमागव ननमावर्को लागी  झापा, मोरंग, सुनसरी  नजल्ला नभर पन े  १०६ दक.मी. 

रेलमागवको क्षेरमा जग्गा अनधग्रहर् कायवको लागी जग्गा प्राप्तीको सूचना प्रकाशन गन ेकायव सम्पन्न भएको 

छ। 

५. २.२ आ.र् २०७६/७७ को बार्षिक लक्ष्य/प्रगनत नस्थनत (नर्त्तीय) 

 चौमानसकको तलुनामा र्ार्षिकको तलुनामा 

भौनतक प्रगनत % ९२% ८०.६४% 

लक्ष्य अध्ययन परामशव सेर्ा ५.२५ दक.नम. 

ननमावर् रयाकबेड १.३१ लाख घ.नम., 

जग्गा खठरद १५ दक.नम , रेल सेर्ा 

संचालन २ र्टा , रेल्र्े पुल ०.५ 

अध्ययन परामशव सेर्ा ३४ दक.नम. ननमावर् 

रयाकबेड २.१२ लाख घ.नम., जग्गा खठरद १५ 

दक.नम , रेल सेर्ा सचंालन २ र्टा , रेल्र्े पुल ६ 
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 चौमानसकको तलुनामा र्ार्षिकको तलुनामा 

प्रगनत अध्ययन परामशव सेर्ा ० दक.नम. ननमावर् 

रयाकबेड १.४ लाख घ.नम., जग्गा खठरद 

१५ दक.नम , रेल सेर्ा संचालन ० र्टा , 

रेल्र्े पुल ०.५ 

अध्ययन परामशव सेर्ा ० दक.नम. रयाकबेड ननमावर् 

५ लाख घ.नम., जग्गा खठरद १५ दक.नम , रेल सेर्ा 

संचालन ० र्टा , रेल्र्े पुल ७ 

नर्त्तीय प्रगनत, % ८७.६७% ७३.०३% 

नर्ननयोनजत र्जेट रु ३ अर्व ९२ करोड ७६ लाख रु.७ अबव २५ करोड ५२ लाख 

खचव रु ३ अर्व ४४ करोड ३६ लाख रु. ५ अबव ६२ करोड १४ लाख  

५.३ यातायात व्यर्स्था नर्भाग 

  यातायात पूर्ावधारमा भएको नर्स्तार, माननसहरुमा देखा परेको गनतनशलता, सर्ारी साधनको 

संख्यात्मक रृ्नर्द्, नतनीहरुको गुर्ात्मक नर्नर्धता, दघुवटनाको नर्र्रर् र यातायात व्यर्स्थापन प्रयोगमा आएका 

आधुननक प्रनर्नधलाई दनृष्टगत गदाव नपेालको यातायात क्षेरलाई नर्कास र व्यर्नस्थत गनुव पन ेचुनौती ट््कारो छ । 

एकानतर समग्र यातायात के्षर नर्शेि गरी सार्वजननक यातायातमा सरकारको संलग्नता नभएको अर्स्था छ भन े

सार्वजननक यातायातलाई सुरनक्षत, भरपदो, सरल, सहज र पहुचँ योग्य बनाउद ैलैजान ुपनन त्यनतकै आर्श्यक छ । 

अकोनतर यातायात क्षेरको व्यर्स्थापन र ननयमन गने ननकायहरुलाई सक्षम र सर्ल र्नाउनु पने सार्वजननक 

नजम्मेर्ारी पनन कम महत्र्पूर्व छैन । 

५.३.१  आ.र्. ०७५/७६ को मखु्य-मखु्य उपलब्धीहरुः 

 सार्वजननक सर्ारी साधनहरुमा GPS Vehicle Tracking System कायावन्र्यनको लानग World 

Bank बाट सहमनत प्राप्त भएकोले सो कायवको लानग टेण्डर आर्ह्रान गरीएकोमा रीत परू्वक पेश हुन 

आएका फमवहरुको आर्षथक र प्रानर्नधक प्रस्तार्हरुको मलु्याङ्कन सम्पन्न भई World Bank लाई 

मुल्याङ्कन प्रनतरे्दन पिाईएको । 

 सबै प्रदेश राजधानीमा सर्ारी साधनको फीटनेश परीक्षर् केन्र स्थापना गने सम्बन्धमा सर्ारी परीक्षर् 

कायावलय, बुटर्ल र हटेौडामा स्थापना भई कायव सञ्चालनमा आएको र अन्य पाँच प्रदशेमा संगिन 

व्यर्स्थापन सभेक्षर् गरी दरबन्दी नस्र्कृतका लानग भौनतक परू्ावधार तथा यातायात मन्रालयमा पिाएको 

। 

 सर्ारी दघुवटना न्यूननकरर् तथा यारुको सेर्ा सुनर्धाका लानग पनहलो चोटी कनपलर्स्त ुनजल्ला, ब्ुद भूनम 

नगरपानलका र्डा नम्बर २ गोरुनसङगेमा यारु ठरफे्रशमेन्ट सेन्टर स्थापना गनव जग्गा पनहचान भई DPR 

तयार भई र्हुर्र्षिय आयोजना स्र्ीकृनतका लानग मन्रालयमा पेश भएको र दैलेख नजल्ला, आिनबस 

नगरपानलका, र्डा नम्बर-३, धौलाकोटमा जग्गा पनहचान DPR तयार भई टेण्डर आर्ह्रान गरीएकोमा 

Covid-19 को कारर्ले E-Bidding मा कुन ैपनन ननमावर् कम्पनीलबाट टेण्डर पेश हुन नसकेकोले पुन: 

टेण्डर आर्ह्रान भएको । 

 कािमाण्डौ उपत्यका नभनरने सर्ारी साधनलाई धोएर मार कािमाण्डौ प्ररे्श गराउन सर्ारी धुन े

स्थानको ननमावर् गन े सम्बन्धमा यस कायवलाई ननजी क्षेरको पूर्व लगानीमा स्थापना र सञ्चालन गनव 

नीनतगत व्यर्स्थाका लानग मन्रालयमा ननर्वयको लानग पिाईएको । 
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 संघीय सर्ारी तथा यातायात व्यर्स्था ऐनको मस्यौदा तयार भई मन्रालयमा पेश भएको  

 सरकारी स्तरबाट सर्ारी साधनको भार ननयन्रर् र सडक सूरक्षाका लानग नचतर्नको आपटारीमा 

तौलपलू ननमावर् शुरु भई अनन्तम चरर्मा पगुेको र महोत्तरीको बर्ददर्ासमा तौल पुल ननमावर् कायव भई 

रहकेो । 

 यस नर्भागबाट आ.र्. २०७६।७७ मा ७,४८,६९७ (सात लाख अडचालीस हजार छ सय सन्तानब्बे) 

स्माटव काडव नप्रन्ट गरी हाल सम्म जम्मा १८,२०,०४१ (अिार लाख बीस हजार एकचालीस) स्माटव काडव 

नप्रन्ट गरी नर्तरर्को लानग सम्बनन्धत कायावलयमा पिाईएको । 

 सर्ारी साधनमा ईम्बोस्ड नम्बर ्लेट जडान गन ेकायव प्रारम्भ भई कठरब पाँच हजार ईम्बोस्ड नम्बर ्लेट 

जडान गरीए पिात सो सम्बन्धमा सम्मानीत सर्ोच्च अदालतमा मुद्दा परी रोक्का रहकेोमा हाल सम्मानीत 

सर्ोच्च अदालतबाट उि मुद्दाको रीट खारेज भई सकेकोले ईम्बोस्ड नम्बर ्लेट जडान गरी नर्तरर् गन े

कायव २०७७ श्रार्र् १ गतेबाट  प्रारम्भ भएको ।   

 आर्षथक र्िव २०७६।७७ को (Lockdown अर्नध र्ाहके) समायार्नधमा ३,८०९ र्टा सर्ारी 

साधनहरुलाई स्थलगत कारबाही गरी रु. ६०,९२,१२५ /-  जठरर्ाना गठरएको। 

 नमनत २०७७।०४।०५ गते प्रहरी प्रधान कायावलय, नक्साललाई सर्ारी साधनहरुको गनत मापक यन्र 

(LIDAR GUN) थान ८ हस्तान्तरर् गरीएको । 

५.३.२ यातायात व्यर्स्था नर्भागको कुल भौनतक एर् ंनर्त्तीय प्रगनत नस्थनत 

कायवक्रमको नाम र्ार्षिक नर्ननयोजन र्ार्षिक खचव नर्नत्तय 

प्रगनत 

भौनतक 

प्रगनत 

कैदफयत 

यातायात व्यर्स्था 

नर्भाग 

३ करोड ८७ लाख ३ करोड २१ लाख २९ 

हजार 

८३%    

यातायात व्यर्स्था 

सुददृढकरर् आयोजना 

१ अबव २४ करोड २८ 

लाख 

११ करोड १ लाख ७६ 

हजार १ सय पच्चीस 

९%  कोनभड १९ को 

कारर्बाट 

लक्ष्य 

अनुसारको 

प्रगनत हानसल 

हुन नसकेको 

नेपाल भारत क्षेरीय 

व्यापार तथा पारर्हन 

आयोजना 

९ करोड २५ लाख ९७ लाख १९ हजार ७ 

सय ८३ 

१०.५%  
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५.४ नपेाल पानीजहाज कायावलय 

आ. र्. २०७६/७७ मा नेपाल पानीजहाज कायावलयको कुल नर्ननयोनजत कूल रकम रु. ७ करोड ६३ लाख २६ 

रहकेो र कुल रु. १ करोड ७८ लाख खचव भएको छ सो अनुसार नर्ननयोनजत बार्षिक रकमको २३% नर्त्तीय प्रगनत 

भएको देनखन्छ |  

५.४.१ मखु्य मखु्य उपलनब्धहरु 

 नेपाल पानी जहाज (संचालन तथा व्यर्स्थापन) सम्बन्धी ऐन-२०७६ मस्यौदा तयार भई स्र्ीकृनतको 

क्रममा रहकेो |  

 कर्ावली, नारायर्ी, कालीगण्डकी र कोशी नददहरुमा जलमागवको नर्स्ततृ संभाव्यता अध्ययनका नननम्त 

आर्स्यक कायव अनघ बढाईएको 

 

५.४.२ बार्षिक प्रगनत 

आर्षथक प्रगनत (०७७ असार मसान्त सम्म) 

 नर्ननयोनजत रकम (रु)  जम्मा खचव रकम (रु) प्रनतशतमा 

चालू खचव २०९ लाख १०४ लाख ५०% 

पूँजीगत खचव  ७६३ लाख १७८ लाख २३% 

कूल ९७२ लाख २८२ लाख २९% 

६. आर्षथक र्िव २०७६/७७ मा रानिय  गौरर्का आयोजनाहरुको प्रगनत नर्र्रर् 

६.१  रेल्र् ेतथा मरेो नर्कास आयोजना(ब.उ.शी.न.ं ३३७०२१०१) 

 आयोजनाको लक्ष्य:  पुर्व-पनिम रेलमागव र सोको ललक , कािमान्डौ – पोखरा रेलमागव कािमाडौ ँ– 

र्ीरगंज रेलमागव लगायात अन्य रेलमागव एरं्  मखु्य-मुख्य सहरहरुमा मेरोरेलको अध्ययन तथा   

ननमावर् गने | 

 आयोजनाको अर्नध:  आयोजना आ.र्. २०६६/६७ मा सुरु भएको र ननमावर् अर्नध हाल यदकन 

नभएको | 

 आयोजनाको लागत: कुल लागत हाल यदकन नभएको (बर्ददर्ास – ननजगढ खण्डको लागत ७० अबव 

६१ करोड रहकेो) 

हाल सम्मको समनस्टगत प्रगनत:  

भौनतक प्रगनत: २४.५ % 

बर्ददर्ास – ननजगढ खण्ड ७० दक.नम मध्य े३३.५० दक.नम रयाक ननमावर् सम्पन्न , मेची महाकाली रेलमागव (९४५ 

दक.नम / ललक सनहत १०२६ दक.नम. ) को नर्स्ततृ अध्यन प्रनतबेदन तयार भएको  

नर्त्तीय प्रगनत, प्रनतशत: १९४५ करोड (२७.५४ %) 

 चौमानसकको तलुनामा र्ार्षिकको तलुनामा 
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भौनतक प्रगनत, % ९२% ८०.६४% 

लक्ष्य अध्ययन परामशव सेर्ा ५.२५ दक.नम. ननमावर् रयाकबेड 

१.३१ लाख घ.नम., जग्गा खठरद १५ दक.नम , रेल सेर्ा 

संचालन २ र्टा , रेल्रे् पलु ०.५ 

अध्ययन परामशव सेर्ा ३४ दक.नम. 

ननमावर् रयाकबेड २.१२ लाख घ.नम., 

जग्गा खठरद १५ दक.नम , रेल सेर्ा 

संचालन २ र्टा , रेल्रे् पलु ६ 

प्रगनत अध्ययन परामशव सेर्ा ० दक.नम. ननमावर् रयाकबेड १.४ 

लाख घ.नम., जग्गा खठरद १५ दक.नम , रेल सेर्ा 

संचालन ० र्टा , रेल्रे् पलु ०.५ 

अध्ययन परामशव सेर्ा ० दक.नम. 

रयाकबेड ननमावर् ५ लाख घ.नम., 

जग्गा खठरद १५ दक.नम , रेल सेर्ा 

संचालन ० र्टा , रेल्रे् पलु ७ 

नर्त्तीय प्रगनत, % ८७.६७% ७३.०३% 

नर्ननयोनजत र्जेट रु ३ अर्व ९२ करोड ७६ लाख रु.७ अबव २५ करोड ५२ लाख 

खचव रु ३ अर्व ४४ करोड २६ लाख रु. ५ अबव ६२ करोड १४ लाख  

 

६.२ पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमागव आयोजना (ब.उ.शी.न.ं३३७०१११४) 

• आयोजनाको  लक्ष्य   : कुल लम्बाई १८७९ दक.नम. सडक ननमावर् तथा स्तरोन्ननत र पुल १२९ को 

ननमावर् 

• आयोजनाको अर्नध : शुरु आ.ब २०६४/६५ दनेख सम्पन्न हुने आ ब २०७९/८० सम्म  

• आयोजनाको लागत   :  १ खर्व, ०१ अबव ५० करोड (संसोनधत) 

हाल सम्मको समनष्टगत प्रनतशत: 

• भौनतक प्रगनत: ४८.९४% 

• नर्त्तीय प्रगनत: ४५.४५% (४६ अबव १४ करोड)  

• कुल १८७९ मध्ये ४५२  दक.नम. आयोजनाबाट, ४६२ दक.नम अन्य ननकायबाट गठर ९१४ 

दक.नम. कालोपरे, कुल १२९ पुल मध्ये ८४ र्टा पुल  सम्पन्न, १६८ दक.नम. सडक र ९ र्टा 

पुलको िेक्का व्यर्स्थापन भएको। 

 चौमानसकको तलुनामा र्ार्षिक तलुनामा 

भौनतक प्रगनत, % ७२.४६% ७३.२३% 

लक्ष्य १०० दक. नम. कालोपरे,३५ दक 

नम ग्राभेल; १२ र्टा पुल ननमावर् 

३५० दक. नम. कालोपरे, ३९० दक. नम. ग्राभेल; १६ र्टा 

पुल ननमावर् 

प्रगनत ४२ दक. नम. कालोपरे, ४८ दक. 

नम. ग्राभेल, २ र्टा पुल ननमावर् 

सम्पन्न 

१११ दक. नम. कालोपरे, ९० दक. नम. ग्राभेल, १६ र्टा 

पुल ननमावर् सम्पन्न 

नर्त्तीय प्रगनत, % ७८.११% ७२.४६% 
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 चौमानसकको तलुनामा र्ार्षिक तलुनामा 

नर्ननयोनजत र्जेट 

(हजार) 
३,३७,४८,५७ ८,६०,७३,०० 

खचव (हजार) २,६३,६२,४१ ६,२३,६६,९९ 

 

६.३ हुलाकी राजमागव आयोजना (ब.उ.शी.न.ं ३३७०११२८)  

• आयोजनाको लक्ष्य: हुलाकी राजमागवको कुल लम्बाई १७९२.४२ दक.नम. सडक ननमावर् तथा 

स्तरोननन्त र सो सडकमा पन े पुल (२१९) समेत ननमावर् गने  

• आयोजनाको अर्नध: आ.र्. २०६६ /६७ दनेख २०७९/८० सम्म  

• आयोजनाको लागत   : प्रारनम्भक लागत अनुमान रु. ४७ अबव २४ करोड र संशोनधत लागत रु. 

६५ अबव २० करोड रहकेो छ  

हाल सम्मको समनष्टगत प्रनतशत: 

भौनतक प्रगनत: ५४%; नर्त्तीय प्रगनत : ३५.४० अबव (५४.२९ %) 

• कुल १७९२ दक.नम. मध्ये ५१२ दक.नम. कालोपरे, २८८ दक नम ग्राभेल सम्पन्न,  

• कुल २१९ पुल मध्ये  ९५ र्टा पुल सम्पन्न,  

• बाँदक ५४४ दक नम मध्ये ३८६ दक. नम. सडकको िेक्का सम्झौता भएको  

 चौमानसकको तलुनामा र्ार्षिक तलुनामा 

भौनतक प्रगनत, % ६५.४% ७०.४५% 

लक्ष्य १६८ दक नम कालोपर;े 

७० दक नम ग्राभेल; ८ र्टा 

पुल ननमावर्  

३५० दक नम कालोपर;े १२५ दक नम ग्राभेल; १९ र्टा पुल 

ननमावर्  

प्रगनत ९८ दक नम कालोपर;े ७० 

दक. नम ग्राभेल सडक 

सम्पन्न 

१९२ दक. नम. कालोपरे , १०३ दक. नम. ग्राभेल, ८ र्टा 

पुल ननमावर् सम्पन्न 

नर्त्तीय प्रगनत, % १००% ५८.२६% 

नर्ननयोनजत र्जेट 

(हजार) 
४,०२,६१,४९ १३,५०,८१,०० 

खचव (हजार) ५,५१,१७,१८ ७,८७,०४,०८ 

 

६.४.उत्तर दनक्षर् लोकमागव (ब.उ.शी.न.ं ३३७०१११८) 

६.४.१ कोशी कोठरडोर 

• आयोजनाको लक्ष्य   : आयोजनाको कायवक्षेर खाँदबारी दनेख दकमाथांका सम्म जम्मा १६२ दक.नम. 

रयाक खोनल स्तरोन्ननत गन े

• आयोजनाको अर्नध:  आ.र्.  २०६५/०६६ दनेख २०८०/८१ 
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• आयोजनाको लागत:  रु. १६.२० अबव 

हाल सम्मको समनष्टगत प्रनतशत: 

• भौनतक प्रगनत: २१% 

• कुल १६२ दक.नम मध्ये १४८ दक. नम. रयाक खुलेको र ६८ दक.नम. ग्राभेल भएको 

• बाँदक १४ दक.नम. को रयाक खोल्ने कायव नेपाली सेनाबाट सञ्चालन रहकेो। 

• नर्त्तीय प्रगनत: १८.७६% (३.०४ अबव) 

 चौमानसकको तुलनामा र्ार्षिक तुलनामा 

भौनतक प्रगनत, % ६३ ७१.१ 

लक्ष्य ४ दक.नम. सडक चौडा, ४ 

दक.नम. कालोपरे, २ र्टा 

पुल 

१४ दक.नम. सडक चौडा, १० 

दक.नम. कालोपरे, १० दक.नम. 

ग्राभल, ९ र्टा पुल 

प्रगनत ४ दक.नम. सडक चौडा,  १६ दक.नम. सडक चौडा, २.७ 

दक.नम. ग्राभेल 

नर्त्तीय प्रगनत, % १०० ७५.५९ 

नर्ननयोनजत र्जेट (हजार) २९,६३,७२ ८४,००,०० 

खचव (हजार) ३०,३६,४४ ६३,४९,६६ 

 

 

६.४.२(क)  कालीगण्डकी कोरीडोर (मालढंुगा-राम्दी-गडैाकोट खण्ड) 

• आयोजनाको लक्ष्य   : गडैाकोट-राम्दी-मालढुङ्गा (२४५ दक.मी.) सडक रयाक ननमावर् तथा स्तरोन्ननत गने 

• आयोजनाको अर्नध  :आ.र्. २०६६/०६७ – २०८०/८१ 

• आयोजनाको लागत   : रु. २०.२२ अबव 

 

हाल सम्मको समनष्टगत प्रगनत: 

भौनतक प्रगनत: १८ % 

कुल २४५ दक.नम मध्ये २४४ दक.नम. रयाक खुलेको, १३२ दक.नम. सडक सुधार नर्कास कायवक्रम (RIDP) बाट 

भइरहकेो 

नर्त्तीय प्रगनत: १७.२९% (रु. ३.४९ अबव) RIDP समेत 

 

 

 चौमानसकको तलुनामा र्ार्षिक तलुनामा 

भौनतक प्रगनत, % १०० ५१.८१ 

लक्ष्य ०.८ दक.नम. रयाक, ५ दक.नम.  ग्राभेल, २ 

र्टा पुल 

 १० दक.नम. ग्राभेल, १ दक.नम. रयाक ननमावर्, 

२५ र्टा पलु 



 

33 | र्ा र्षि क  प्र ग नत  प्र नत बे द न  २ ० ७ ६ / ७ ७  

प्रगनत ०.८ दक.नम. रयाक, १५ दक.नम.  ग्राभेल, 

१ र्टा पलु 

२७ दक.नम.  ग्राभेल, ८ र्टा पलु 

नर्त्तीय प्रगनत, % १०० ५१.६१ 

नर्ननयोनजत र्जेट (हजार) १४२२९६ ६३८१०० 

खचव (हजार) १५१०९७ ३२९८४६ 

 

६.४.२(ख) कालीगण्डकी कोरीडोर (बनेी-जोमसोम-कोरोला सडक) 

• आयोजनाको लक्ष्य : १८६ दक. नम. रयाक खोल्न ेर स्तरोन्ननत गन े

• आयोजनाको अर्नध: आ.र्. २०७३/०७४-२०७९/८० 

• आयोजनाको लागत   : रु. ६.७८ अबव  

हाल सम्मको समनष्टगत प्रगनत:  

• भौनतक प्रगनत: ५३ % (कुल १८६ दक.नम मध्य ेसम्पूर्व रयाक खुलेको, १०८ दक.नम. ग्राभेल भएको) 

• नर्त्तीय प्रगनत: ५३.०९% (३.६० अबव) 

 चौमानसकको तलुनामा र्ार्षिक तलुनामा 

भौनतक प्रगनत, % ५२ ७७ 

लक्ष्य ४१ दक.नम. कालोपरे, ३० दक.नम. ग्राभेल, ४ र्टा 

पुल 

५० दक.नम. कालोपरे, ११० दक.नम. 

ग्राभेल, ७ र्टा पलु 

प्रगनत  ३० दक.नम. ग्राभेल, २ र्टा पलु ६० दक.नम. ग्राभेल, २ र्टा पलु 

नर्त्तीय प्रगनत, % ५२.५७ ७७.६९ 

नर्ननयोनजत र्जेट 

(हजारमा) 
४२,१७,१३ ९०,००,०० 

खचव (हजारमा) २२,१७,१२ ६९,९२,१२ 

 

६.४.३ कर्ावली कोरीडोर 

 योजनाको लक्ष्य: (नेपाली सेना बाहकेको) १४५ दक.नम (नहल्सा-नसनमकोट सडक खण्ड- ९५ दक.मी. तथा  

नसनमकोट-सनलसल्ला सडक खण्ड- ५० दक.नम.) सडक रयाक ननमावर् तथा पलु ननमावर् ४ र्टा  

• आयोजनाको अर्नध: आ.र्. २०६९/०७० देनख आ.र्.  २०७९/०८० सम्म । 

• आयोजनाको लागत   : रु. ४१० करोड 

 

हाल सम्मको समनष्टगत प्रनतशत: 

• भौनतक प्रगनत: २२.५% (कुल १४५ दक.नम मध्य े१३० दक. नम. रयाक खलुकेो) 

• नर्त्तीय प्रगनत: २२.१० % (९०.६१ करोड)  

 

 चौमानसकको तुलनामा र्ार्षिकको तुलनामा 
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भौनतक प्रगनत, % ८.९३ ३२.५३ 

लक्ष्य ५ दक.नम. रयाक खोल्न,े   १५ दक.नम. रयाक खोल्न,े  

प्रगनत ३.५५ दक.नम. रयाक 

खोल्न,े   

७ दक.नम. रयाक खोल्न े

नर्त्तीय प्रगनत, % २४.६८ ७४.८९ 

नर्ननयोनजत र्जेट (हजारमा) १३२८०४ ३००००० 

खचव (हजारमा) ३२७७९ २२४६७१ 

 

कािमाण्डौ-तराई/मधशे रतु मागव सडक आयोजना (नपेाली सनेा) 

आयोजनाको लक्ष्य: ४ लने सनहतको ७६ दक.नम. लम्बाई भएको रतुमागव ननमावर्  (लनलतपरुको खोकनादेनख 

कािमाडौ-ँमकर्ानपुर हुदं ैबारा नजल्लाको ननजगढ) 

• आयोजनाको अबधी  :२०७४/७५- २०७९/८०  

• आयोजनाको लागत   : रु. १ खबव ७५ अबव (भ्याट सनहत) 

हाल सम्मको समनस्टगत प्रगनत: 

भौनतक प्रगनत: ८.५ % 

• आयोजनाको नर्स्तृत अध्यन प्रनतबेदन तयार भईसकेको , ९७ % रुख कटान भईसकेको, ९७% जग्गा 

अनधकारर् भईसकेको र ८७% माटोकटानको काम भई सकेको 

• हाल सम्मको समनस्टगत नर्त्तीय प्रगनत, प्रनतशत: रु.  १४ अबव ७० करोड ८६ लाख (८.४ %) 

आ.ब. ७५/७६ को प्रगनत 

भौनतक प्रगनत १०० % 

नर्त्तीय प्रगनत: ९६.४३ % 

• नर्ननयोनजत बजेट रु. ५ अबव ९४ करोड ६१ लाख 

• खचव रु. ५ अबव ७३ करोड ३७ लाख 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसुचूी-१ 

सडक नर्भाग अन्तगवतका ननकायहरुः 

 

१.१ सङघीय सडक सपुठरर्के्षर् तथा अनगुमन कायावलयहरु 

ननदेशनालयहरु टेनलफोन 
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सङघीय सडक सुपठररे्क्षर् तथा अनगुमन कायावलय, ईटहरी ०२३-५८०११०/ ०२३-५८०१२९ 

सङघीय सडक सुपठररे्क्षर् तथा अनगुमन कायावलय, बबरमहल ४२१२९५४ 

सङघीय सडक सुपठररे्क्षर् तथा अनगुमन कायावलय, पादी, पोखरा ०६१-४६५३२७ 

सङघीय सडक सुपठररे्क्षर् तथा अनगुमन कायावलय, बीरेन्रनगर, सुखेत ०८३-५२१३६६/ ०८३-५२०२४५ 

आयोजना ननदेशनालय (ए.नड. नब), नर्शालनगर ४४३७४९३/९२ 

गुर्स्तर, अनुसन्धान तथा नर्कास केन्र ५२६०६९६ 

 

१.२ नडनभजनहरु 

नडनभजन फोन नं. 

नडनभजन सडक, इलाम ०२७-५२००४९/०२७-५२०१२७ 

नडनभजन सडक, दमक ०२३-५८०२६५ 

नडनभजन सडक, नबराटनगर ०२१-५२२१७७/०२१-५२६३२२ 

नडनभजन सडक, धनकुटा ०२६-५६०२१८ 

नडनभजन सडक, लहान  ०३३-५६०१२९ 

नडनभजन सडक, तुनम्लङटार ०२९-५७०८७ 

नडनभजन सडक, जनकपरु ०३७६९०५३४ 

नडनभजन सडक, चन्रननगाहपुर  ०४१-५२०७५६ 

नडनभजन सडक, हटेौडा ०५७-५२०३११/०५७-५२०३१४ 

नडनभजन सडक, भरतपुर ०५६-५२१४१८ 

नडनभजन सडक, चठरकोट ०४९-४२११२० 

नडनभजन सडक, खुकोट ०४७-६९१९४६ 

नडनभजन सडक, हकव पुर ०३७-६९०५३४ 

नडनभजन सडक, कािमाडौ ँ ४४६५४५७ 

नडनभजन सडक, लनलतपुर ५५२२९८५ 

नडनभजन सडक, भिपरु ५६६१२०७४ 

नडनभजन सडक नुर्ाकोट ०१०५६०२५३ 

नडनभजन सडक, दमौली ०६५५६०१७० 

नडनभजन सडक, पोखरा  ०६१४६३४८७ 

नडनभजन सडक, बागलुङ ०६८५२०९५२ 

नडनभजन सडक, पाल्पा ०७५५४०७४६ 

नडनभजन सडक, बुटर्ल ०७१५४०७४६ 
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नडनभजन फोन नं. 

नडनभजन सडक, नशर्पुर ०७६५४५१५७ 

नडनभजन सडक, ्युिान ०९९४८६०१३३ 

नडनभजन सडक, दाङ ०८२५६०२०३ 

नडनभजन सडक, नेपालगंज ०८१५५०२१८ 

नडनभजन सडक, सुखेत ०८३५२१३९८ 

नडनभजन सडक, खलगंा ०८७५२०६२१ 

नडनभजन सडक, चौरजहारी ०८८४०१०८१ 

नडनभजन सडक, महने्रनगर ०९९५२१३२६ 

नडनभजन सडक , डोटी ०९४४४०१५१ 

नडनभजन सडक , साँफेबगर  ०९७६२५१४५ 

नडनभजन सडक , बैतडी ०७५४०००१२ 

 

१.३ हनेभ ईक्यूपमेन्ट नडनभजन कायावलयहरु 

नडनभजन टेनलफोन 

हभेी ईक्यूपमेन्ट नडनभजन, इटहरी ०२५५८१९३२ 

हभेी ईक्यूपमेन्ट नडनभजन, जनकपुर  

हभेी ईक्यूपमेन्ट नडनभजन, हटेौडा ०५७५२०००३१ 

हभेी ईक्यूपमेन्ट नडनभजन, कािमाडौ ँ ४४७३०९२ 

हभेी ईक्यूपमेन्ट नडनभजन, पोखरा ०६१४६२५३९ 

हभेी ईक्यूपमेन्ट नडनभजन, बुटर्ल ०७१५४०२५७ 

हभेी ईक्यूपमेन्ट नडनभजन, सुखेत  

हभेी ईक्यूपमेन्ट नडनभजन, गोदार्री  

 

 

 

 

१.४  यानन्रक कायावलयहरु 

नडनभजन टेनलफोन 

यानन्रक कायावलय, दफददम 024-520448 

यानन्रक कायावलय, नुर्ाकोट ०८२-५६०४७९ 
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नडनभजन टेनलफोन 

यानन्रक कायावलय, डुम्र े  

यानन्रक कायावलय, दाङ  

यानन्रक कायावलय, अनारखोली, बैतडी  

 

१.५ तानलम केन्र 

तानलम केन्र/प्रयोगशाला टेनलफोन 

यानन्रक तानलम केन्र, लनलतपरु  

 

अनसुचूी-२ 

यातायात व्यर्स्था नर्भाग अन्तगवतका ननकायहरुः 

२.१ यातायात व्यर्स्था कायावलय 

सर्ारी पठरक्षर् कायावलहरु टेनलफोन 

सर्ारी पठरक्षर् कायावलय, काडमाण्डौ  

सर्ारी पठरक्षर् कायावलय, हटेौडा  

सर्ारी पठरक्षर् कायावलय, बुटर्ल  
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अनसुूची-३ 

भौनतक पूर्ावधार तथा यातायात मन्रालय अन्तगवत कायवरत कमवचारीहरुको नर्र्रर् 

महािािा/िािा पद पदातधकारीको नाम 

सम्पका  नम्बर 
कायाालय मोबाइल निं. आन्त्िररक  

माननीय मन्त्रीज्यूको 
सशचर्ालय 

माननीय मन्त्री श्री बसन्त्ि कध मार 
नमे्बाङ्ग 

4211670     

उप सशचर्  र्र्ष्णध प्रसाद िमाा   9851097774   

स्र्कीय सशचर् 
(उपसशचर्) 

ददनेि प्रसाद ितिर्डा       

स्र्कीय सशचर् (िा.अ.) गणेि योङहाङ्       

स्र्कीय सशचर् (ना.सध.) कपपना र्ाइर्ा       

कम््यधटर अपरेटर रत्न बहादधर भोलन   9849141818   

कायाालय सहयोगी िेज बास्िोला   9843506013   

कायाालय सहयोगी हतसना शे्रष्ठ   9818719556   

कायाालय सहयोगी अतनल चौधरी   9818808402   

कायाालय सहयोगी िारा बास्िोला   9860547210   

ह.स.चा. शिर्राम थापा   9841531879   

ह.स.चा. रेिम नेपाली 
 

9849689484   

ह.स.चा. र्र्ष्णध महजान   9841159558   

सशचर्ज्यूको तनजी 
सशचर्ालय 

सशचर् श्री देरे्न्त्र काकी 4211880 9851089739 246 

िािा अतधकृि तबनोद राज गौिम 

4211880 

9849038538 

9860435637 
245 

कम््यधटर अपरेटर अम्बधज कध मार झा 9844022510 

244 कायाालय सहयोगी श्रीनारायण कध मार 
माझी 

9862374548 

9808471462 

कायाालय सहयोगी हरर बहादधर मगर 9841762396 

ह.स.चा. जय बहादधर तथङ्ग 
4211880 

9808641757   

ह.स.चा. आत्माराम तिमशपसना 9851055070   
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महािािा/िािा पद पदातधकारीको नाम 

सम्पका  नम्बर 
कायाालय मोबाइल निं. आन्त्िररक  

ह.स.चा. मीन बहादधर लामा 9860186891   

प्रिासन महािािा 

सह-सशचर् (प्र) देर्ीप्रसाद ज्ञर्ाली   9841736264 227 

टा.ना.सध. प्रमे कध मार शे्रष्ठ 4211658 9841620213 

225 
का.स. यिोदा पोिरेल   9841571975 

का.स. सधमन फाजध शे्रष्ठ   9808383092 

ह.स.चा. राजेन्त्र शे्रष्ठ   9808093679 

उप-सशचर् पिधपति बाबध प धरी 4211680 9851208064 206 

िािा अतधकृि चन्त्र बहादधर थापा 

4211680 

9841241188 203 

कम््यधटर अतधकृि सधतनिा सैँजध 9841262027 204 

कम््यधटर अपरेटर सरोज महजान 9849362384 

208 कायाालय सहयोगी िम्भ धलाल माझी 9808358639 

ह.स.चा. रमेि कध मार के.सी 9813104539 

उप-सशचर् यधबराज अतधकारी 4211668 9841284029 291 

िािा अतधकृि सम्झना लातमछान े 4211668 9841912550 

294 
िािा अतधकृि बन्त्दना कध मारी ढधङ्गाना     

नायब सधब्बा भ धर्न बराल भट्टराई   9841362550 

कम््यधटर अपरेटर सतबन प्रजापति 

4211668 

9843351525 

िररदार रतमिा माझी  9843202683 207 

का.स. तनरजमान डिंगोल 9841600614   

ह.स.चा. चन्त्र बहादधर थारु 9861062310   

का.स. हरर प्रसाद तिमशपसना 9849751871   

का.स. मोहनमाया पोडे 9841030637   

का.स. नर्राज फाजध शे्रष्ठ 9860403171   

सरसफाइ मधना थापा 9818547610   

उप-सशचर् यधर्राज राई 4211619 
98510837

56 
257 

लेिा अतधकृि िातलग्राम चौधरी   9852851101   
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महािािा/िािा पद पदातधकारीको नाम 

सम्पका  नम्बर 
कायाालय मोबाइल निं. आन्त्िररक  

लेिापाल मोहन प्रसाद पाठक 9842062565 220 

लेिापाल अशस्मिा पन्त्थी 9847267725 220 

लेिापाल सधजािा सापकोटा 9845847465 220 

लेिापाल भोलानाथ रेग्मी 9841317492 266 

कम््यधटर अपरेटर अतभलाषा न्त्यौपान े 9841930388 220 

का.स. तबना िड्का 9841617735 
281 

का.स. उतमाला के.सी 9841421025 

ह.स.चा. रोिन प्रसाद सधरे्दी 9861352716   

उप-सशचर् पधरुषोत्तम नपेाल 4211603 9841598999 209 

कानून अतधकृि तनमाला पशण्डि   9841014770 

274 

ना.सध मधरारी प्रसाद भट्टराई 

  

9844024603 

कम््यधटर अपरेटर रामकृष्ण बााँतनया 9721503081 

का.स. तसिा लक्ष्मी डिंगोल 9841906337 

ह.स.चा. मैिे िामाङ्ग 9841378364 

टा.ि. जगन्नाथ अतधकारी 

4211603 

9841902337 

9 

तलथो सहायक काजी बधढाथोकी 9860678501 

का.स. परमेश्वर चौधरी 9863695377 

का.स. कृष्णहरर िड्का 9841699797 

ह.स.चा. श्रीराम काकी   9849167043   

पूर्ााधार तनमााण िथा 
यािायाि महािािा 

सह-सशचर् 
प्रतमला देर्ी िाक्य 
बज्राचाया 

4211584 9841316901 258 

ना.सध मनहरी िरी   9861000823 

  कम््यधटर अपरेटर सपना थापा   
9808211633 

का.स. ररिा िरी   9849378780 
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महािािा/िािा पद पदातधकारीको नाम 

सम्पका  नम्बर 
कायाालय मोबाइल निं. आन्त्िररक  

का.स. माला लामा रशििकार   9849781258   

ह.स.चा. कृष्ण रितिकार   9841051580   

तस.तड.ई. ििंकर तसिंह धामी 4211796 9851189483 221 

िािा अतधकृि अशस्मिा पन्त्थी 

  

9843376336 

250 कम््यधटर अपरेटर िधदसान पौडेल 9841187470 

का.स. माइली िरी   

तस.तड.ई. शिर्लाल दाहाल 4211584 9841204461 259 

ईशन्त्जतनयर सतलन िाक्य   9860088356   

ह.स.चा. केिर र्र्श्वकमाा   9869744498 
  

तस.तड.ई. शिर्लाल दाहाल 4211584 9841204461   

योजना, अनधगमन िथा 
मूपयाङ्कन महािािा 

सह-सशचर् सरोज कध मार प्रधान 4211930 9841444615 282 

का.स. र्र्िध बहादधर थापा   9849227828 

283 का.स. ररिा काफ्ले   9840375160 

ह.स.चा. नेम महजान   9841376456 

उप-सशचर् नारायण प्रसाद मैनाली   9851150500 273 

इशन्त्जतनयर र्पयधष चटौि   9848744415   

तस.तड.ई. केदार प्रसाद नपेाल   9851109727 284 

िािा अतधकृि राजेन्त्र प्रसाद पौडेल 4211570     

कम््यधटर अपरेटर गोपाल/fh थापा   9849131099   

कम््यधटर अपरेटर मोहन भाट   9863698787   

कम््यधटर अपरेटर सूचना मपल   9848569092   

का.स. अन्त्सध सधरे्दी   9843611761   

का.स. मेघनाथ रेग्मी   9844119988   

ह.स.चा. मधकध न्त्द राज तरपाठी   9851139816   
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महािािा/िािा पद पदातधकारीको नाम 

सम्पका  नम्बर 
कायाालय मोबाइल निं. आन्त्िररक  

तस.तड.ई. भ धपेन्त्र बहादधर शे्रष्ठ   9851092410   

समाजिास्त्री िोभा भण्डरी चातलसे   9843662713 215 

ना.सध राजेन्त्र पन्त्ि   9848422205   

र्र्कास सहायिा 
समन्त्र्य िथा 

गधणस्िर महािािा 

सह-सशचर् गोपाल प्रसाद तसग्देल 4211699 9851185233 255 

कम््यधटर अतधकृि प्रतिमा कारशिि 4211699 9841217231 222 

कम््यधटर अपरेटर पहलमान बोहरा   9841180298   

कायाालय सहयोगी र्हरा देर्ी तिमशपसना   9813184128   

ह.स.चा. पधने थापा मगर   9823287935   

तस.तड.ई. अजय कध मार मधल 4211699 9841284479 236 

इशन्त्जतनयर प्रकाि पौडेल   9851145236 237 

ह.स.चा. धनबहादधर िामाङ्ग   9841182280   

उप-सशचर् पिधपति बाबध प धरी 

4215772 

9851097774   

िािा अतधकृि मोहन प्रसाद चापागाई 9851071494   

ना.सध श्रीजा दाहाल 9841300305   

लेिापाल  अशस्मिा पन्त्थी 9847267725   

का.स. िारा बहादधर रायमाझी 9860029104   

कम््यधटर अपरेटर रर्र्न्त्र कडेल 9849272840   

का.स. सूजे बहादधर िामाङ 9849272840   

कायाालय सहायक ददनेि प्रधान 9841438150   
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अनसुचूी ४ 

मन्रालय अन्तगवत ननकायबाट गठरएका कायवहरुका तनस्र्रहरु 

 

 
  

 

 

 
 

तनमााणाधीन DEMU रेल सेटहरु 

मदन भण्डारी राजमागाको मकर्ानपधर शजपलामा भएको Asphalt Pavement काया 
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सडक तडतभजन भक्तपधरबाट सडक बोडा नेपालको कायाक्रम अन्त्िगाि गररएको आर्तधक 
ममाि काया. 

माईिीघर-नयााँ बानेश्वोर िण्डमा सडक रङ्गरोगन पश्च्यािको सडक 
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नागढधिंगा-नौतबसे िण्डको पर्हरो पन्त्छयाई यािायाि सधचारु गने काया 

तनमााणाधीन नागढधिंगा टनेल 


