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नेपाल सरकार 

  

मा. िवमलेन्दर् िनिध 
मन्तर्ी 

भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन्तर्ालय 

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

िनजी सिचवालय 
िसहदरबार, काठमाड , नेपाल । 

  मन्त  

  

भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन्तर्ालय ारा आ.व. २०७०/७१ मा सम्पािदत 
कायर्हरुको वािषक पर्गित पर्ितवदेन पर्काशन गनर् लागेकोमा म अत्यन्त हिषत छु । 

दशेमा सडक रेल जस्ता भौितक पूवार्धार िवकासका साथै यातायातको सु वस्थापनल े
नेपाली जनताको आिथक र सामािजक िवकासमा महत्त्वपणूर् योगदान पुग्न े हुदँा यस क्षतेर्मा भए 
गरेका कामको पर्गित एवं कायार्न्वयनमा दिेखएका समस्याहरुको जानकारी एउटै पुिस्तका माफर् त ्
यस मन्तर्ालय र अन्तगर्त िनकायका सम्ब  पक्षल ेपाउन सके्न छन् । वािषक रुपमा पर्कािशत हुदँ ै
आएको पर्स्ततु पर्गित पर्ितवेदन यस मन्तर्ालय र अन्तगर्त िनकायहरुमा कायर्रत रा सेवक तथा यस 
मन्तर्ालयको कायर्क्षेतर्सगँ सम्बिन्धत सरोकारवाला तथा आम नागिरकहरुलाई समते उपयोगी 
हुनेछ भ  ेआशा राख्दछु । 

अन्त्यमा यस पर्ितवदेन तयारी एव ंपर्काशन गन कायर्मा पर्त्यक्ष अपर्त्यक्ष रुपमा सहयोग 
पुर् याउनुहुन ेसम्पूणर् कमर्चारीलाई हािदक धन्यवाद िदद ैआगामी िदनमा पिन आ-आफ्नो क्षेतर्मा 
कमर्ठ र कतर् शील भइ कायर् पर्गित उत्कृ  बनाउनमा सिकर्य हुनुहुनेछ भ  ेकुरामा म पूणर् िव ास 
गदर्छु ।  

िवमलेन्दर् िनिध 
मन्तर्ी 

भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन्तर्ालय 
 



 
  
 
 

 
 

 

शुभकामना 

 

 

 भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन्तर्ालयको वािषक पर्गित पर्ितवदेन २०७०/७१ पर्कािशत हुन 
लागेकोमा मलाई धेरै खुसी लागेको छ । 

 यस मन्तर्ालयले सडक, रेल तथा यातायात सम्बन्धी पूवार्धार िवकास एव ं वस्थापनका क्षेतर्मा 
हािसल गरेको उपलिब्ध वारे सवेागर्ाहीलाई सुसुिचत गराउन ु अत्यावश्यक कायर् हो । सूचनाको 
पारदिशता र जनताको सूचना पाउन े हक समतेको पर्त्याभूित हुनेगरी यस मन्तर्ालय र अन्तगर्तका 
िनकायहरु वीच एक अकार्ल े गरेको कामहरुको जानकारी उपलब्ध गराउन े तथा पारदिशताको 
माध्यमबाट सुशासन र सूचनाको हकको पर्त्याभिूत गन समेत पर्स्ततु पर्ितवदेनको उ ेश्य हो । यस 
पर्ितवदेनका माध्यमबाट सेवागर्ाही तथा सूचानागर्ाहीलाई मन्तर्ालय अन्तगर्तका कुन-कुन िनकायबाट के-
कस्तो सेवा उपलब्ध हुन्छ भ े कुराको समेत जानकारी हुनछे भ  ेमलैे िव ास िलएको छु । 

 अन्त्यमा, मन्तर्ालय अन्तगर्त स ालन गिरएका आयोजनाहरुको सफल कायार्न्वयनमा संलग्न 
िनकाय एव ंकमर्चारीहरु तथा यो पर्गित पर्ितवेदन तयार गन र पर्कािशत गन कायर्मा संलग्न अन्य सम्पूणर् 
कमर्चारीहरुलाई बधाई तथा धन्यवाद िदन चाहन्छु । 

 

 

 

तलुिस पर्साद िसटौला 
सिचव 

भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन्तर्ालय   
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सहयोगी 
अशेष पर्धान (कम्प्यूटर अपरेटर) 
िदपक िसग्देल (कम्प्यूटर अपरेटर) 

  सुशासन ऐन २०६४ तथा सूचनाको हक 
सम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार सावर्जिनक िनकायको 
कामकारबाहीलाई अिधक उ रदायी, िजम्मेवार र 
पारदश  बनाउन े कर्ममा सावर्जिनक िनकायबाट भए 
गरेका कामकारबाहीलाई सरल स्प  र संगिठत रुपमा 
जनसमक्ष ल्याउन े पर्चलन अनुरुप भौितक पूवार्धार 
तथा यातायात मन्तर्ालय र मातहतका िनकायहरुबाट 
आ.व. २०७०/०७१ मा सम्पािदत कायर्हरुको वािषक 
पर्गित पर्ितवदेन पर्काशन गरी सरोकारवालाहरु समक्ष 
पर्स्ततु गरेका छ  । 

 यस पर्ितवदेनमा भौितक पवूार्धार तथा 
यातायात मन्तर्ालय तथा यस अन्तगर्तका 
िनकायहरुबाट सतह यातायात सम्बन्धी महत्वपूणर् 
पूवार्धार िनमार्ण, सम्भार तथा यातायात 

वस्थापनका क्षेतर्मा भए गरेका कायर्हरुको आ.व. 
२०७०/०७१ को पर्गित समावशे गिरएको छ । यस 
पर्ितवेदन ारा मन्तर्ालय र मातहत िनकायको संिक्ष  
पिरचय, पर्मुख कायर्हरु तथा सम्पािदत कायर्हरुका 

वारे सब ैसरोकारवालाहरुलाई जानकारी हािसल हुने 
छ भ  ेमन्तर्ालयको अपेक्षा रहकेो छ । 

 पर्ितवदेन पर्काशनको यस िनरन्तरतामा समय 
सापेक्ष पिरवतर्न र पिरमाजर्न गद लजैान े यस 
मन्तर्ालयको सोचलाई सरोकारवाला सबैको अमूल्य 
राय, सुझाव र सल्लाहले अझ सहयोग पुर् याउनछे भ  े

हामर्ो िव ास छ । अन्तमा यस पर्ितवदेनको 
पर्काशनलाई पर्त्यक्ष र अपर्त्यक्ष सहयोग पर्दान गनुर्हुने 
सबै महानभुावहरुमा हािदक धन्यवाद ज्ञापन गदर्छ  । 

 
संयोजक  

दवेेन्दर् काक  
सह-सिचव 

(सूचना अिधकारी) 

 

 
 

पूवर् कुमार राई  
       िस.िड.ई 

 
 
 
 

 

            सुन्दर भ राई  
उप-सिचव  

 

 
 

  
 

राजेश उपर्ेती 
शाखा अिधकृत 

 
 
 
 

      शोभा भण्डारी  
    समाजशा ी 

 
 
 

 
           

   

 

 

 

 

    किबश तण्डुकार  
  ईिन्जिनयर  

यो पर्ितवेदन http://mopit.gov.np/ /year‐book.html बाट 
Download गनर् सकु्नहुने छ। 

 
राय, सुझाव र सल्लाहको लािग सम्पकर्  ठेगाना 

भौितक पवूार्धार तथा यातायात मन्तर्ालय 
योजना, अनुगमन तथा मलू्याकंन महाशाखा 

महने्दर् वीर डंगोल 

     नायब सुब्बा 
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१ भौितक पवूार्धार तथा यातायात मन्तर्ालयको पिरचय 

 

१.१ पृ भिूम 
   दशेको आिथक तथा सामािजक क्षेतर्को िवकासमा टेवा पुर् याउन िविवध भौगोिलक क्षेतर् तथा आिथक 

क्षेतर्हरुलाई आिथक िवकासका पूवार्धार स्थल, जल, रेल तथा रज्जुमागर्हरुसँग आव  गद राि य यातायात पर्णालीको 
समुिचत िवकासगरी देशका गर्ािमण क्षेतर्का गाउँहरुलाई बजारसँग आव गरी आिथक कृयाकलापहरुको अिभबृि  गन 
र दशे िभतर् संचालन हुने पयर्टन, कृिष, िव ुत आिद िविभ  आिथक क्षेतर्सँग सम्बिन्धत िविवध कृयाकलाप र 
आयोजनाहरुमा टेवा पुर् याउनु भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन्तर्ालयको मूख्य कायर् हो । 

१.२ दरुदिृ  
   राि य एिककरण, आिथक सामािजक िवकास, गिरिब िनवारण र िदगो शािन्तको लािग पूवार्धारको िवकासमा 

योगदान पुगे्न गरी स्तरीय, भरपद , सुलभ र सुरिक्षत यातायात स ाल िवस्तार  गन । 

१.३ ल य 
   सडक, रेल, जलमागर् तथा रज्जुमागर् जस्ता पूवार्धारको िवकास गिर राि य रणनैितक यातायात स ाल माफर् त 

दशेका िविभ  भौगोिलक तथा आिथक क्षेतर्हरुलाई एक अकार्सँग आब  गरी मुलुकको आिथक एवं सामािजक िवकास 
अिभवृि  गनुर्का साथै दशेका गर्ामीण क्षेतर्हरुलाई स्थानीय बजारहरुसँग आब  गरी पयर्टन, कृिष, िव ुत, उ ोग 
लगायत िविभ  आिथक क्षेतर्सँग सम्बिन्धत कृयाकलाप एवं आयोजनाहरुलाई टेवा पुर् याउने। 

१.४ उ ेश्य 
• दशेका िविभ  भौगोिलक तथा आिथक क्षेतर्हरुलाई पिरपूरक हुने गरी िविभ  मागर्हरुलाई एक अक सँग 

आव  गरी आिथक तथा सामािजक क्षेतर्को िवकासमा टेवा पुर् याउन सडक, पुल, मूल बाटाहरु, रज्जुमागर् र 
जलमागर्हरुको सम ीगत िवकास, िवस्तार, पर्व र्न गरी राि य यातायात पर्णालीको िवकास गन । 

• दशेका गर्ामीण क्षेतर्का गाउँहरुलाई बजारसँग आव  गनुर्का साथै पयर्टन, कृिष, उ ोग,िव ुत आिद िविभ  
आिथक क्षेतर्सँग सम्बिन्धत राि य महत्वका र अन्य आिथक क्षेतर्को िविवध कृयाकलाप एवं आयोजनाहरुमा 
टेवा पुर् याई सन्तुलन कायम गन । 

१.५ मखु्य मखु्य कायर्हरु 
•  स्थल, जल, रेल्वे तथा रज्जुमागर्को िनमार्ण र िवकास सम्बन्धी नीित, योजना तथा कायर्कर्म तजुर्मा, 

कायार्न्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन  गन गराउने ।  
• सडक (घोडेटो बाटो बाहके) तथा पुल (झोलुङ्गे पुल बाहके) िनमार्ण, ममर्त संभार एवं संरक्षण सम्बन्धी काम 

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

गन ।  
• नेपाल इिन्जिनयिरङ सेवाको हाईवे उपसमूह, सम्बन्धी िनयुिक्त, सरुवा, बढुवा शुरु िनयुिक्तको न्यूनतम शैिक्षक 

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

१.६ कायर्क्षेतर् 
   नेपाल सरकार (कायर्िवभाजन) िनयमावली, २०६९ बमोिजम यस मन्तर्ालयलाई दहेायका कायर्हरु 

गनगरी कायर्क्षेतर् िनधार्रण गिरएको छः 
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२.१ पर्शासन

१) मन्तर्ा
सम्बन्

२) मन्तर्ा
सम्बन्

३) मन्तर्ा
४) मन्तर्ा
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कमर्चार

आिथक

कानू
काय

२ म

तक पूवार्धार तथ
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न्धी अध्ययन िव
ालय तथा अन्त
न्धमा पेश गन ।
ालयको पर्चिलत
ालय र अन्तगर्त
व समक्ष पेश गन
ालयको लािग ब
लगाउने । 

भ  मन्तर्ालय, िव
गरी िनणर्यानुसा
ालयलाई आवश्य
शाखा बीच सम
गराउने । 

नस्थ कायर्को पर्ग

महाशाखा

िरक वस्थापन 
शाखा

री पर्शासन शाख

क पर्शासन शाखा

ननू तथा फैसला 
यार्न्वायन शाखा

मन्तर्ालयक

था यातायात म
(मन्तर्ालयको संग

ाशाखा तथा शा

तगर्त सबै िनकाय
िवश् लेषण गरी नी
तगर्त कायार्लयह

 

त ऐन िनयम नी
त िनकायहरुका 
न र िनणर्यानसुा
बजेट माग गन, 

िवभाग तथा काय
ार जानकारी िद

श्यक बजेट भौित
मन्वय कायम 

गती िववरण त

खा

ा

िनमार्ण त
मह

सतह

या

को सांगठि

मन्तर्ालयमा मान
गठन िन ानुसा

ाखाहरुको मुख्य

यहरुमा काम सु
ीितगतरुपमा रा

हरुमा आवश्यक

ीित अध्ययन गर
ा कमर्चारीहरु क

सार कायर्हरु सम्प
केिन्दर्य तथा क

यर्लयहरुबाट म
िदने वस्था िम
ितक सामागर्ी र ज

गन र शाखा

तयार गराई आव

मान

तथा यातायात 
हाशाखा

ह यातायात शाख

ातायात वस्था 
शाखा

 
ठिनक सरंच

ननीय मन्तर्ीज्यू 
ार पर्स्तुत गिरए

य मुख्य कायर्हरु 

सुचारु रुपले संच
राय पेश गरी स्वी
क जनशिक्तको 

री संशोधन/पिर
कमर्चारी पर्शास
पादन गन गराउ
कायर् संचालन स्

मािगएको पराम
मलाउने । 

जनशिक्तको िनय
ा महाशाखाबाट

वश्यक िनदशन ि

ननीय मन्तर्ी

सिचव

खा

ा

योजन
मूल्य

अ

चना र का

ू र सिचवज्यूको
एको छ) ।  

िन ानुसार छन

चालन गनर् सगं
वीकृत भई आए 

वस्थाको कर्म

िरमाजर्न गनुर् पन
सन सम्वन्धी पे
उने । 

स्तरको लेखा सं

शर्मा राय िदने 

यिमत आपूितको
ट भइरहकेो क

िदने र सिचव स

ना अनुगमन तथ
यांकन महाशाखा

योजना शाख

अनुगमन तथा मलू्
शाखा

वातावरण तथ
सामािजक शा

ायर्िववरण

ो सिचवालयहरु

न् । 

गठनात्मक स्वरुप
बमोिजमको 

ममा दरवन्दी सृ

न भएमा राय स
पश भएका फाइ

सचालन र लेखा 

वा आवश्यकता

को वस्था िमल
कामहरुको सम

समक्ष राय सिह

था 
ा

खा

ल्यांकन 

था 
ाखा

गुण
स

ण 

रु, ४ वटा महा

प तथा कायर् पर्
वस्था गन । 

सृजना, िरक्त पद

साथ पेश गन । 

इलहरुमा राय स

परीक्षणको 

ा अनुसार राय स

लाउने । 

मन्वय र सुपरी

हत पेश गन । 

णस्तर तथा वैदे
सहयोग महाशा

गुणस्तर, सा
िनजी साझेद

वैदिेशक सहयो

िनमार्ण 
पर्व र्न श

ाशाखा 

 

पर्िकर्या 

द पूत  

सिहत 

वस्था 

सिहत 

ीवेक्षण 

दिशक 
ाखा

ावर्जिनक 
दारी तथा 
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१०) स्वदशेी तथा िबदशेी तािलम सम्बन्धी मनोनयनमा छातर्बृित िवतरण आदी पेश भएका िवषयहरुमा पर्चिलत ऐन 

िनयम, पिरपतर् र कायम भएको नीित बमोिजम गन गराउने । 

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

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

१३) स्टोर िनरीक्षण गराउने र पर्ा  पर्ितवेदन अनुरुप आवश्यक कारवाही गराउने । 

१४) आफ्नो महाशाखा अन्तगर्तका िवषयमा मिन्तर्पिरषद् मा पेश हुने पर्स्तावको मस्यौदा तयार गरी पेश गन । 

१५) भौितक सामागर्ी, भवन, सवारी साधन आदीको संरक्षण, ममर्त संभार आदी िवषयमा रेखदखे िनयन्तर्ण र समन्वय 
गन । 

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

 
२.१.१ आन्तिरक वस्थापन शाखाः 

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

२) मन्तर्ालयको लािग आवश्यक पिरवहन एवं संचार संयन्तर्को वस्थापन गन । 

३) मन्तर्ालयको लािग आवश्क सवारी  साधन, मेिशनरी औजार तथा िजन्सी सामानहरुको खिरद, भण्डारण, आपुत , 
ममर्त, सम्भार, िजन्सी िनरीक्षण तथा िललाम िबिकर्को वस्था गन । 

४) मन्तर्ालयको सुरक्षा तथा सरसफाइको पर्वन्ध गन । 

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

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

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

८) उजुरी सम्बन्धी कायर्हरू गन । 

९) सम्पती िववरण सम्बन्धी कायर् गन । 

१०) मन्तर्ालयको सबै कमर्चारीहरु र यस मन्तर्ालय अन्तगर्तका रा.प. अिधकृतहरुको कायर् संपादन मूल्यांकन सम्बन्धी 
कायर् गन । 

२.१.२ कमर्चारी पर्शासन शाखा: 
१) मन्तर्ालय वा अनतगर्त कायार्लयहरुको  आवश्यक जनशिक्तको संख्या िनधार्रण गरी नपुग भएमा पद पर्कृया पूरा 

गरी िनणर्य बमोिजम सम्बिन्धत िनकायहरुमा सहमितको लािग लेिख पठाउने । 
२) नेपाल सरकारको िनणर्य बमोिजम स्वीकृत दरबन्दीहरु िनजामती िकतावखानामा दतार् गराउने । 
३) मन्तर्ालय र अन्तगर्तका कायार्लयहरुमा िरक्त रहकेो पद पूितको लािग सम्बिन्धत िनकायमा माग गन र पद पूितको 

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

४) मन्तर्ालय अन्तगर्त कमर्चारीहरुको िनयुिक्त, सरुवा, बढुवा, तािलम, पुरस्कार, रािजनामा वा अन्य कमर्चारी पर्शासन 
सम्बन्धी पेश भएका िबषयहरुको आिधकािरक राय सिहत पेश गरी िनणर्य बमोिजमको कायर् गन/गराउने । 

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

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

७) मन्तर्ालयको राजपतर्ािङ्कत तथा राजपतर् अनिङ्कत सम्पूणर् कमर्चारीहरुको िववरण तथा दरवन्दी अिभलेख 
अ ाविधक राख्ने । 

८) मन्तर्ालयका कमर्चारी सरुवा भइ अन्यतर् कायार्लयमा गएमा िक्तगत फाईल सम्विन्धत कायर्लयमा पठाउने 
वस्था गन । 

९) मन्तर्ालय वा अन्तगर्त कायार्लयका कमर्चारीहरुको हािजरी, गयल, िवदा रेकडर्को अिभलेख अ ाविधक राख् न 
लगाउने । 



 
१०) अिधनस्थ कायर्को कायर् पर्गित पर्ितवेदन तयार गरी पेश गन । 
११) िबदशेी छातर्वृि  र अध्ययन भर्मणका लािग उम्मेदवार छनौट गनर् िनणर्याथर् पेश गन । 
१२) िबदशेमा अध्ययन वा तािलममा जाने, फकर् ने िक्तहरुको िववरणहरु दरुुस्त राख् ने, राख् न लगाउने । 

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

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

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

मिरमाजर्न गन । 
६) मन्तर्ालयको तफर् बाट नेपाल राजपतर्मा पर्काशन गिरने सूचनाहरुको मस्यौदा तयार गरी पिरमाजर्न सिहत 

सम्पादनका लािग सम्बिन्धत मन्तर्ालयमा पठाउने । 
७) सम्पािदत सूचनाहरु पर्काशनका लािग मुदर्ण िवभागमा पठाउने ।  
८) अदालबाट भएका फैसला कायार्न्वयन सम्बन्धी कायर् गन । 

२.२ योजना अनगुमन तथा मलू्याकंन महाशाखा: 
१) िवकास आयोजना, तजुर्मा, कायर्न्वयन, अनुगमन तथा मुल्यांकन सम्बन्धी कायर् गन । 
२) िवकास सम्बन्धी नीित तजुर्मा गन । 
३) िवकास आयोजनाहरुको पर्गित सिमक्षा गन । 
४) आयोजनाहरुको िनरीक्षण गन । 
५) क्षमता अिभबृि  सम्बन्धी कायर्कर्म संचालन गन ।  
६) बैदेिशक सहयोगबाट संचािलत आयोजना सम्बन्धमा गुणस्तर तथा बैदिेशक सहयोग महाशाखासंग समन्वय गन । 
७) पर्गित पर्ितवेदन तयार गरी सम्बिन्धत िनकायमा पठाउने । 
८) वातावरण संरक्षण, लैिङ्गक, सामािजक समावेशीकरण र सघं संस्था सम्बन्धी कायर्को समन्वय गन । 
९) मन्तर्ालयको पर्वक्ता र सूचना अिधकारी सम्वन्धी काम गन । 
१०) िवप  वस्थापन सम्बन्धी कायर् गन ।  

२.१.१ अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा: 
१) आयोजना कायर्न्वयनको िनरीक्षण गन । 
२) आयोजनाहरुको अनुगमन गन । 
३) िवकास आयोजनाहरुको पर्गित सिमक्षा गनर् सहयोग गन । 
४) मन्तर्ालयको पर्गित पर्ितवेदन तयार गरी सम्बिन्धत िनकायमा पठाउने । 
५) मन्तर्ालयको पर्गित िववरण पर्काशन गन । 
६) सहायक सूचना अिधकारी तथा सहायक पर्वक्ता सम्वन्धी कायर् गन । 



 
२.१.२ योजना शाखा: 

१) िवकास सम्बन्धी नीित िनधार्रणमा सयहोग गन । 
२) िवकास आयोजना तजुर्मा गनर् सघाउने । 
३) योजना स्वीकृताथर् पेश गन । 
४) क्षमता अिभबृि  सम्बन्धी कायर्कर्म संचालन गनर् सहयोग गन ।  
५) योजनाको दरुुस्त अिभलेख राख्ने ।  

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

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

संग समन्वय गरी आयोजनाको िनमार्णमा आवश्यक समन्वयन गन/गराउने । 
२) मन्तर्ालय अन्तगर्त चालु रहकेा िविभ  आयोजनाहरुको पर्ािबिधक पक्ष र लगानीको पर्भावकािरता सम्बन्धमा तथा 

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

३) नेपाल ईिन्जिनयिरङ कन्सल्टेिन्स सिभसेज, नेशनल कन्स्टर्क्शन कम्पनी तथा नेपाल मल्टीमोडल टर्ान्जीट र टेर्ड 
िवकास सिमित सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गन गराउने । 

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

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

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

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

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

तथा कायर्न्वयनका िविभ  पक्षमा सम्बिन्धत िनकाय तथा महाशाखाहरुबाट राय परामशर् पर्ा  गन, िबदशेी 
पर्ितिनिधहरु संग सम्पकर्  तथा समन्वय गन र सिचवज्यूमा राय पेश गन र िनदशानुसार MOU सम्वन्धी कायर् गन 
तथा अन्य महाशाखा तथा बैदेिशक संस्थाहरु  संग समन्वय र लेखापिढ गन । 



 
२) िविभ  चालु आयोजनाहरु तथा पुरा भइसकेका आयोजनाहरु समेतको तेसर्ो पक्षीय परीक्षण (Third Party Audit)  

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

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

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

५) मन्तर्ालय अन्तगर्तका सावर्जिनक पूवार्धार संरचनाहरुको िनमार्ण संचालन तथा हस्तान्तरण पर्िकर्यामा िनिज 
क्षेतर्लाई संलग्न गराउने सम्बन्धी सिचवालयहरुको स्थापना तथा सुदढृीकरण गन, योजना पिहचान तथा अध्ययन 
गन/गराउने र नेपाल सरकारको स्वीकृत नीित बमोिजमका काम कारवाही गनर् मन्तर्ालयको Focal Point को रुपमा 
काम गन। सावर्जिनक िनमार्ण कायर्को गुणस्तर तथा पुवार्धार संरचना सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गन/गराउने 
तथा मापदण्ड िनधार्रण सम्बन्धी कायर् गन/गराउने । 

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

७) उपरोक्त बाहके बैदेिशक सहयोग तथा ऋण संग सम्बिन्धत सबै पक्षमा यस मन्तर्ालयको नीित िनदशन अनुसार अथर् 
मन्तर्ालय संग सम्बिन्धत कायर्मा सम्पकर्  महाशाखाको हिैसयतले कायर् गन/गराउने ।  

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

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

  



 
३ मन्तर्ालय अन्तगर्तका िनकायहरुको सिंक्ष  पिरचय 

 

३.१ सडक िवभाग 

  िव.सं. २००७ सालभन्दा अगाडी बाटोकाज गो ाराबाट सडकको एउटै मातर् लेन भएका ढुङ्गा छापेका 
िभमफेदी अमलेखग  सडक, वुटवल भैरहवा सडक, राजधानी र तराईका केही शहरहरुमा इ ा र ढुंगाले छापेका 
सडक िनमार्ण तथा ममर्त कायर् गिरन्थ्यो । िव.सं. २०१४ सालमा सावर्जिनक िनमार्ण (Public Works Directives, 
PWD) स्थापन भयो । भारत सरकारको सहयोगमा काठमाड -भसे (िभमफेदी-अमलेखग  सडकमा पन) सडक िनमार्ण 
गरी मोटरबाटो भारतसँग जोिडयो । हटे डा-नारायणगढ सडक खण्ड िव.सं. २०१५ सालमा िनमार्ण गरी पूवर्-पि म 
राजमागर्को मध्य भागमा यातायात संचालन भयो । 

 उ र-दिक्षण ापािरक मुल बाटोलाई यातायात संचालन गन उ ेश्यले िव.सं. २०१४ सालमा Road 
Transport Organization (RTO) स्थापन गिरयो । RTO योजना PWD अन्तगर्त नभई छुटै योजनाको रुपमा स्थापना 
भयो । उक्त योजना सफल नभएपिछ िव.सं. २०१८ सालमा यो योजना बन्द गिरयो । 

 िव.सं. २०१८ सालमा सडक िवभाग स्थापना भएपिछ पूवर्-पि म राजमागर् िनमार्ण गन कायर् तजुर्मा भई 
िनमार्ण कायर् शुरु भयो । िव.सं. २०२४ सालमा पिहलो दीधर्कालीन सडक योजना तजुर्मा र िव.सं. २०२७ सालबाट 
राजमागर् तथा सहायक राजमागर्को अवधारणा अनुरुप सडक िनमार्ण कायर् अिघ बढाइयो । साथै सहायक 
राजमागर्हरुको िनमार्ण कायर् ितवर् रुपमा िव.सं. २०३८ सालबाट अिघ बढाइयो । 

 िव.सं. २०५१ सालमा मुलुकभर सामिरक महत्वका सडकहरु (Strategic Road Network, SRN) लाई १५ 
वटा राजमागर् र ५१ वटा सहायक राजमागर्हरुमा िवभाजन गरी सडक िवभागबाट िनमार्ण/ममर्त संभार कायर् अगाडी 
बढाईयो । सोही समय दिेख िविभ  दातृसंस्थाहरु – एिशयाली िवकास बक, िव  बक र JICA  को सहयोगमा 
सामिरक महत्वका सडकहरुलाई िनमार्ण/ममर्त संभार गन कायर् अिघ बढाईयो ।  

 िव.सं. २०५३ साल दिेख सामिरक महत्वका सडक (SRN) मा परेका सडकहरुलाई िनमार्ण/ममर्त संभारको 
पर्भावकारी रुपमा िनरन्तरता िदन पर्ाथिमक लगानी योजना (Priority Investment Plan, PIP) तथा २० वष सडक 
योजनाको तजुर्मा गरी कायर् आरम्भ गिरयो । िव.सं. २०५८ साल दिेख सामिरक महत्वका सडकहरुलाई अझ 
पर्भावकारी एवं विस्थत गनर् भौगोिलक सूचना पर्णालीमा आव  गिरयो । 

 भरपद  एवं वातावरण मैतर्ी राि य सडक सं ालको िनमार्ण तथा स्तरो ती ारा यातायात सुिवधाको िवकास 
गरी क्षेतर्ीय तथा सामािजक असन्तुलनमा कमी ल्याउन एवं उच्च तथा िदगो आिथक वृि ारा गिरबी 
घटाउन/न्यूिनकरण गनर् सहयोग पुर् याउने तथा सडक सम्पितको संरक्षण गरी िदगो, भरपद  र सुरिक्षत सडक 
यातायात सेवा स ालन गन उ ेश्य िलई सडक िवभागले िनरन्तर रुपमा कायर् गद आएको छ । सडक िवभाग 
अन्तगर्तका कायार्लयहरुको िववरण अनुसूची-१ मा िदइएको छ । हाल सडक िवभाग अन्तगर्त २१ वटा राजमागर् तथा 
२०९ वटा सहायक राजमागर्हरु िनमार्ण /ममर्त संभार भइरहकेा छन् । 

   
३.२  रेल िवभाग 

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

 



 
३.३  यातायात वस्था िवभाग 

 यातायात वस्थापनको कायर् गनर्का लािग िव.सं. २०४१ मा यातायात वस्था िवभागको स्थापना भएको 
हो । सवारी तथा यातायात वस्था ऐन, २०४९, सवारी तथा यातायात वस्था िनयमावली, २०५४ को नीितगत 

वस्था वमोिजम मािनसको आवागमन र वस्तुहरुको ओसारपोसारको लािग सुरिक्षत, भरपद  र सुलभ यातायात 
सेवा उपलब्ध गराउनु िवभाग र मातहत कायार्लयहरुको मुख्य उ ेश्य रहकेो छ । यातायात वस्था िवभाग 
अन्तगर्तका कायार्लयहरुको िववरण अनुसूची-२ मा िदइएको छ ।  

 
३.४   सडक वोडर् 

  सडक वोडर् ऐन, २०५८ अन्तगर्त सडक वोडर् नेपालको गठन २०५९/०९/१५ मा भएको हो । सडकको ममर्त 
संभार गराउने, सडकको ममर्त संभार गदार् लाग्ने खचर्मा न्यूिनकरण गन तथा सडकको ममर्त संभार कायर्लाई पारदश  
एवं पर्भावकारी बनाउने उ ेश्यले यस वोडर्को स्थापना भएको हो । सडक वोडर् नेपालको कायर्क्षेतर् िभतर् सबै राि य 
राजमागर् तथा सहायक राजमागर्हरु, कालोपतर्े भएका सबै सहरी तथा गर्ामीण सडकहरु, न्यूनतम सवारी चाप र स्तर 
भएका सबै खण्डािस्मथ गर्ामीण सडकहरु र न्यूनतम सवारी चाप र स्तर भएका सबै कच्ची गर्ामीण सडकहरु पदर्छन् । 
सडक वोडर् नेपालले पर्ाथिमकता िदएका ३ पर्कारका सडक ममर्तहरुमा अ)  िनयिमत, पटके आविधक ममर्त आ) 

आकिस्मक ममर्त र इ)  पुनः स्थापना, पुनिनमार्ण, स्तर वृि  पदर्छन् । सडक ममर्तको लािग छु ाइएको रकम 
सामिरक महत्वको सडक संजालको लािग सडक िवभाग र स्थानीय सडक सजालको हकमा स्थानीय पूवार्धार तथा 
कृिष सडक िवभाग (डोिलडार) को संयोजकत्वमा नगरपािलका र िजल्ला िवकास सिमितबाट कायर्कर्म तयार पारी 
सम्प  हुने गदर्छ ।नेपाल सरकारबाट यस वोडर्लाई पर्ा  हुने रकम कर्मशः वृि  हुदै गएको छ । 

 

नोट : नेशनल कन्स्टर्क्सन कम्पनी नेपाल (N.C.C.N.)  िल. िमित २०७१/४/२२ को मिन्तर्पिरषद्को िनणर्य अनुसार 
खारेज भएको।  



 
४ भौितक पवूार्धार तथा यातायात मन्तर्ालय र मातहत िनकायहरुको 

स्वीकृत दरवन्दी िववरण 
४.१ भौितक पवूार्धार तथा यातायात मन्तर्ालय 

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

१ सिचव िविश  १
२ सहसिचव रा.प.पर्थम पर्शासन सा .पर्.   १
३ सहसिचव रा.प.पर्थम इिन्जिनयिरङ िसिभल हाइवे ३
४ उपसिचव रा .प. ि तीय पर्शासन सा .पर्.   ५

५ उपसिचव लेखा रा .प. ि तीय  पर्शासन लेखा   १

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

७ िसिनयर िडिभजन 
इिन्जिनयर 

रा .प. ि तीय  इिन्जिनयिरङ िसिभल हाइवे ४

८ िसिनयर िडिभजन 
इिन्जिनयर )मेकािनकल(  

रा .प. ि तीय  इिन्जिनयिरङ मेकािनकल जनरल 
मेकािनकल 

१

९ शाखा अिधकृत रा .प. ततृीय पर्शासन सा .पर्. ११ 
१० लेखा अिधकृत रा .प. ततृीय पर्शासन लेखा २
११ कम्प्यूटर इिन्जिनयर रा .प. ततृीय िविवध १
१२ कम्प्यूटर अिधकृत रा .प. ततृीय  िविवध   २ 
१३ इिन्जिनयर रा .प. ततृीय इिन्जिनयिरङ िसिभल हाइवे ४
१४ मेकािनकल इिन्जिनयर  रा .प. ततृीय  इिन्जिनयिरङ मेकािनकल जनरल १
१५ जेटवाजर् अिफसर रा .प. ततृीय िविवध १
१६ समाजशा ी रा .प. ततृीय  िविवध १
१७ नायब सुब्बा रा.प.अन.ंपर् पर्शासन सा .पर्. १०
१८ लेखापाल रा.प.अन.ंपर्  पर्शासन लेखा ४
१९ कम्प्यूटर अपर्ेटर रा.प.अन.ंपर्  िविवध ३
२० कम्प्यूटर टेिक्निसयन रा.प.अन.ंपर्  िविवध     १
२१ जेटवाजर् िनरीक्षक रा.प.अन.ंपर्  िविवध ०
२२ िसिनयर फोटोकपी अपर्ेटर रा.प.अन.ंपर्  िविवध  १ 
२३ िसिनयर स्वीचबोडर् अपर्ेटर रा.प.अन.ंपर्  िविवध  १ 
२४ खिरदार रा.प. अनं.ि पर्शासन सा .पर्. ४
२५ सह लेखापाल रा.प. अनं.ि पर्शासन लेखा ०
२६ फोटोकिप अपर्ेटर रा.प. अनं.ि िविवध ०
२७ िलथो सहायक रा.प. अनं.ि िविवध १
२८ टाइिप  नासु रा.प.अन.ंपर् पर्शासन सा .पर्.   २

२९ टाइिप  खिरदार रा.प. अनं.ि पर्शासन   २

३० हलकुा सवारी चालक शेर्णी िविहन पर्शासन     ८

३१ कायार्लय सहयोगी शेर्णी िविहन पर्शासन     २९

जम्मा १०६

४.२ सडक िवभाग  अन्तगर्त स्वीकृत दरबन्दी जम्मा २६११ जना रहकेो छ । 
४.३ रेल िवभाग अन्तगर्त स्वीकृत दरबन्दी जम्मा २९ जना रहकेो छ । 
४.४ यातायात वस्था िवभाग अन्तगर्त स्वीकृत दरबन्दी जम्मा ७८३ जना रहकेो छ । 
 जम्मा : ३५२९  



 
५ मन्तर्ालय र अन्तगर्तका िनकायहरुको आ.व. २०७०/०७१ को वािषक 

पर्गित 
 

५.१   सडक िवभाग 

५.१.१ आ.ब. ०७०/७१ को मखु्य मखु्य उपलिब्धहरु 

१. सडक िवभागको कुल बािषक भौितक पर्गित ८२.९८% % भएको छ । 
२. सडक िवभागको कुल बािषक िवि य पर्गित ८४.८६ % भएको छ । 
३. यस आ.ब.मा ११८१ िक.मी. सडक माटे, ६८४ िक.मी. खण्डािस्मत तथा ५३८ िक.मी. कालोपतर्े    सडक 

िनमार्ण स्तरो ती भएको छ । 
४. यस आ.ब.मा सडक िवभाग अन्तगर्त किरब ८२०० िक.मी. सडकको िनयिमत तथा पटके ममर्त संभार चालु 

रहकेो छ । 
५. यस आ.ब.मा आविधक ममर्त तफर्  ४२९ िक.मी. सडकको आविधक ममर्त कायर् सम्प  भएको छ । 
६. पुल िनमार्ण तफर्  ६५ वटा पुलहरु सम्प  गन ल य भएकोमा जम्मा ६० वटा पुलहरु सम्प  भएको छ । हुलाकी 

राजमागर् अन्तगर्त १२ वटा पूल सम्प  भएको छ । 
७. ितर्बिषय अन्तिरम योजनाको सडक क्षेतर् पि को ल यहरु मध्ये, नयाँ सडक िनमार्णमा १००% ल य हािसल 

भैसकेको छ भने स्तरो ती, पुनः िनमार्ण र पुनः स्थापनामा किरब ६७% ल य हािसल भएको छ । 

८. पुल पुलेसा संरक्षण तफर्  राि य महत्वका िविभ  पूलहरुको आविधक ममर्त तथा पुनः स्थापना कायर् सम्प  
भएको छ । 

९. बनेपा–िसन्धुली–बिदबास सडकको तेशर्ो खण्ड ८.९ िक.मी. नयाँ कालोपतर् भएको र हाल यातायात स ालनमा 
रहकेो छ । 

१०. यस आ.ब.मा पुष्पलाल (मध्य–पहाडी) लोकमागर्को पूव  खण्डको पुरै टर्याक खोिलयो भने १५ िक.मी. गर्ाभेल 

सडकमा स्तरो ती, ७ िक.मी. सडक कालोपतर्े गिरएको छ । पि म खण्डको २१५ िक मी टर्याक िनमार्ण एवं २५ 
िक मी गर्ाभेल सडकमा स्तरो ती सम्प  छ  । १८ िक.िम. सडक कालोपतर् ेगनर् ठेक्का प ा भैसकेको छ । यस 
आ.ब.मा पि म खण्डको ५ िक मी टर्याक िनमार्ण सम्प  र २० िक मी गर्ाभेल सडकमा स्तरो ती गिरएको छ । 

११. उ र दिक्षण लोकमागर् अन्तगर्का सडकहरुमा बािषक ल यको ८१% भौितक पर्गित हािसल भएको छ । ७८ 
िक.मी. नयाँ सडक िनमार्ण तथा १२ िक. िम. गर्ाभेल सडकमा स्तरो ती गिरएको छ । 

१२. काठमाण्डौ उपत्यका सडक िनमार्ण तथा सुधार कायर्कर्म अन्तगर्त कुल ३१.५ िक.मी. र काठमाण्डौ उपत्यका 
सडक िवस्तार आयोजना अन्तगर्त ५०.८९ िक.मी. सडक कालोपतर्े गिरएको छ । 

१३. पयर्टन क्षेतर्मा टेवा पुग्ने गरी ७१ िक.मी. (कूल १४३ वटा सडक) नयाँ सडक िनमार्ण गिरएको छ भने ३६ िक.मी. 
गर्ाभेल कायर् र १४ िक. मी. कालोपतर्े सडकमा स्तरो ती गिरएको छ । 

१४. क्षेतर्ीय महत्वका सडक तफर्  कुल २२० िक.मी. ( कूल २६४ वटा सडक) नयाँ सडक िनमार्ण भएको तथा ७६ 
िक.मी. माटे सडकलाई स्तरो ती गिरएको छ, जस मध्ये ४२ िक.िम सडक कालोपतर्े र ३४ िक.िम. गर्ावेल 
सडकमा स्तरो ती गिरएको छ । 

१५. दशैे भिरका िविभ  शहरी क्षेतर्िभतर्का सडकको िनमार्ण तथा सुधार गन उ ेश्यले यस िवभागले ४४ िक.मी. नयाँ 
सडक िनमार्ण गरेको छ भने ९६ िक.मी. स्तरो ती गिरएको छ, जस मध्ये ३६ िक.िम सडक कालोपतर्े र ६० 
िक.िम. गर्ावेल सडकमा स्तरो ती गिरएको छ । 



 
५.१.२  आ.व.०७०।७१ को वािषक खचर्को पर्गित िस्थित 

 आ. व. ०७०/७१ मा सडक िवभाग अन्तगर्तका िवकास आयोजना तफर्  संशोिधत िविनयोिजत कूल रकम रु. ३३ 
अबर् ९४ करोड ४१ लाख ७० हजार मध्ये कुल वािषक खचर् रु. २८ अबर् ८० करोड ७८ लाख ९२ हजार भएको छ जुन 
िविनयोिजत  रकमको ८४.८६ % हो भने भौितक पर्गित तफर्  ८२.९८% हुन आउंछ । 

 

५.१.३ सडक सन्जाल पर्गित िववरण 
 

सडक सन्जाल 
वािषक ल य वािषक पर्गित 

टर्याक खोल्न े
िक.मी. 

गर्ावेल 
िक.मी. 

कालोपतर् े
िक.मी. 

टर्याक खोल्न े
िक.मी. 

गर्ावेल िक.मी. कालोपतर् े
िक.मी. 

Strategic Road 
Network 

५२८ ३५६ ४९६ ४२० २७० ४०२

पर्गित पर्.श. ८०% ७६% ८१% 

Local Road 
Network 

११४० ४७० २०२ ७६० ४१५ १३५

पर्गित पर्.श. ६७% ८९% ६७% 

Total 
 

१६८८ ८२६ ६९८ ११८० ६८५ ५३८ 

पर्गित पर्.श. ६७% ८९% ६७% 

 

५.१.४ राि य गौरवका आयोजनाहरु मध्य ेसडक िवभागले हने 

िस.नं. आयोजना २०७०/७१को पर्गित
१ हुलाकी राजमागर् आयोजना क)२० वटा पुल सम्प गन ल य रहकेोमा १२ वटा पुल सम्प भएको ।

ख) लम्मकी टीकापुर सडक खण्डमा ११ िक.मी. कालोपतर्े तथा धनगढी 
सती सडकमा खण्डमा ३ िक.मी कालोपतर्े गरी कुल १४ िक.मी कालोपतर्े 
सम्प  भएको । 

२ उ र दिक्षण लोक्मगर् 
आयोजना 

क) कणार्ली किरडोर खुलालु लैफु िसिमकोट खण्ड कािलकोट बाजुरा
हुम्लाः- २० िक.मी टर्याक िनमार्ण सम्प   । 
िहल्सा िसिमकोट सडकः २५ िक.मी टर्याक िनमार्ण सम्प   । 
ख) कोशी किरडोरः १३ िक.मी टर्याक िनमार्ण तथा १० िक.मी. गर्ाभेल 
सम्प  । 
ग) कालीगण्डकी किरडोर : १७ िक.मी टर्याक िनमार्ण तथा  २ िक.मी. 
गर्ाभेल सम्प  । 

३ मध्य पहाडी लोकमागर् 
आयोजना 

क) ७ िक.मी. टर्याक िनमार्ण, कायर् सम्प  । 
ख) ३५ िक.मी. सडकमा गर्ाभेल कायर् सम्प  । 
ग)  ७ िक.मी.कालोपतर्े कायर् सम्प  । 

  



 

ef}lts ljQLo

1 337101÷3—4 ;u/dfyf nf]sdfu{ -
ufO{3f6 lbQ]n v08_

1 70.00 67.83

! ls=ld=  sfnf]kq] ,dd{t 
;+ef/, klx/f] x6fPsf] .

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;_ 1 100.00 100.00

;8s lgdf{0f tyf dd{t ;+ef/ 
Pj+ *=( ls=ld= sfnf]kq] sfo{ 
;DkGg . 

k6s k6s :yfgLo ;d'bfoaf6 
of]hgfsf] sfo{If]q ;+u c;DalGwt 
dfux? cfO{  lgdf{0f sfo{ cj?4 
ePsf] .

lhNnf k|zf;g sfof{no, :yfgLo 
lgsfo;+u ;dGjo u/L of]hgfsf] 
sfo{ ;~rfng ul/Psf] .

3 337105÷3—4 dxfsfnL nf]sdfu{{ -
bfr'{nf l6+s/ v08_

1 62.00 59.29

xfn ;Dd @=% ls=ld= df6] ,6]jf 
kvf{n lgdf{0f tyf d'cfJhf 
ljt/0f sfo{ ePsf] .

dxfsfnL gbLdf af9Lsf sf/0f 
;8s Illtu|:t . 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] sdL .

d'cfJhf /sdsf]nflu k|ofz ePsf] .

4 337106÷3÷4 sfGtL nf]sky ;8s

2 92.00 90.73

xfn ;Dd $ ls=ld= u|fj]n ,6]jf 
kvf{n lgdf{0f, Pj+ ;8s dd{t 
;+ef/ ;DkGg .

klx/f],aGb,l8h]n cefj  ljefuLo 8f]h/ k|of]u u/L klx/f] 
x6fOPsf] .

5.1.5 cfof]hgf÷sfo{qmdx¿sf] cf=j= @)&).&! sf] jfli{fs k|ult l:ylt,sfof{Gjogdf b]lvPsf ;d:ofx¿ / ;dfwfgfy{ ePsf k|of;x¿

qm=;+ ah]6 
pkzLif{s g+=

cfof]hgf÷
sfo{qmdsf] gfd

k|fyld
stf 
qmd

o; aif{sf]] k|ult Ü 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

5 337107÷4 s]lGb|o:t/sf 
ljleGg 
qmdfut÷cfly{s 
tyf b'O{ lhNnf 
hf]8|g] ;8sx/m

2 90.00 88.70

xfn ;Dd $@( ls=ld= df6], 
!*% ls=ld= u|fj]n / $# ls=ld 
sfnf]kq] sfo{ ;DkGg . 

PnfO{gd]G6df ljjfb, hUuf 
clws/0f cflbdf ;d:of, 

d'cfJhfsf] nflu /sd Joj:yf 
x'g'kg]{ .

6 337108÷4 gf/bd'lg y'n'Ë dfu{ 
lxn] ef]hk'/ ;8s 2 96.00 94.80

!)=( ls=ld= u|fj]n sfo{ ;DkGg 
.

k|fljlws hgzlQmsf] cefj, jh]6 
cefj

ljefudf dfu ePsf]] .

7 337110÷4 u0f]zdfg l;+x dfu{ -
yfgsf]6–lrTnfª\_ 1 45.00 41.14

)=% ls=ld= u|fj]n sfo{ ;DkGg .

8 337111÷4 afUn'Ë – a]gL – 
hf]d;f]d ;8s 1 73.00 71.33

)=% ls=ld= u|fj]n sfo{ ;DkGg .

9 337117÷4 u+u6] nAw' 
;d'Gb|6f/ 
uNkm'e~HofÍ ;8s 1 95.00 94.46

)=^ ls=ld ;8s sfnf]kq] sfo{ 
;DkGg  . 

cf]6fl;n ug]{ sfo{ eO{/x]sf] .

10 337120÷3—4 ;fnem08L–;lGwvs{–
9f]/kf6g ;8s 1 100.00 99.97

xfn ;Dd @^=! ls=ld= df6], 
#=$ ls=ld= u|fj]n sfo{ ;DkGg . 

11 337122÷4 Jof; dfu{ / 
a'4l;+x dfu{

1 98.61 82.00

!^ ls=ld df6], )=@% u|fj]n 
tyf % ls=ld ;8s sfnf]kq] 
sfo{ ;DkGg  .  6]jf kvf{n, 
:Nofj Sne{6 lgDff{0f ;DkGg / 
klx/f] x6fpg] sfo{ .

:yflgo pkef}Qmfaf6 cgfj:os 
dfu ul/ ;8s lgdf{0fdf cj/f]w x'b} 
cfPsf]

 ;/f]sf/jfnf ;+u 5nkmn ul/ 
;d:of ;dwfg ul/Psf]   

sfof{Gjogdf b]lvPsf ;d:ofx¿ ;d:of ;dfwfgfy{ ePsf k|of;x¿qm=;+ ah]6 
pkzLif{s g+=

cfof]hgf÷
sfo{qmdsf] gfd

k|fyld
stf 
qmd

o; aif{sf] k|ult Ü o; cjlw;Dd xfl;n ePsf] 
d'Vo–d'Vo pknlAwx¿

 



 

ef}lts ljQLo

12 337123÷4 If]qLo:t/sf 
;8sx?

1 96.42 83.75

– %)) ls=dL ;8ssf] ;+efJotf 
cWoog Pj+ !&^ ls= dL= lj:t[t 

;j]{If0f ul/Psf].

– $@ ls=dL= ;8s sfnf]kq] 
– !#$ ls=dL= ;8s u|fe]n 
– @@! ls=dL= ;8s df6] 

PnfO{gd]G6df ljjfb, hUuf 
clws/0f cflbdf ;d:of, 

13 337124÷4 bds lr;fkfgL

2 95.00 100.00

 !=% ls=ld df6] ;8s lgdf{0f 
Pj !=% ls=dL= ;8s u|fe]n  
6]jf kvf{n, :Nofj Sne{6 
lgDff{0f ;DkGg / klx/f] x6fpg] 
sfo{ .

;8ssf] 6|ofs v'n]sf] -#^ ls dL _ 
tyf lgdf0f{ Joj;foLn] lnPsf] 
lgdf{0f{ sfo{ ;dod} ;DkGg ug{ 
rf;f] gb]vfPsf] .  aGb, x8tfn, 
:yflgo ljjfb / t}No kbfy{sf] 
cefa .

lgdf{0f Joj;foLnfO{ ;dod} sfo{ 
;DkGg ug{ kqfrf/ / kxn, :yflgo 
ljjfb ;dfwfg ug{ x/;Dej k|of; 
u/]sf] .

14 337125÷3—4 w/fg–rt/f–ufO3f6
–s6f/L–l;Gw'nLjhf/
–x]6f}8f

1 75.00 73.51

 (=@ ls=ld df6], % ls dL  
u|fj]n sfo{ Pj+ 6]jf kvf{n, 
:Nofj Sne{6 lgDff{0f ;DkGg .

k'n lgdf{0fsf] qmddf Pk|f]r ;8ssf] 
d'cfJhf dfu

d'cfJhf /sdsf]nflu k|ofz ePsf] .

15 337126÷4 tNnf] 
9'+u]Zj/–;ftvDjf–b'N
n'–lkknsf]6–b}n]v 1 85.26 82.00

$=%  ls=ld= df6] ;8s lgdf{0f  
)=@ ls dL  u|fj]n sfo{;DkGg .

16 337127÷4 b]j:yn–s}g8fF8f–rf}
/hxf/L–8f]Nkf 1 79.00 72.67

!=#  ls=ld= df6] ;8s lgdf{0f  
!) ls dL  u|fj]n sfo{;DkGg .

17 337128÷4  u'dL–kfltxfNgf 
rf}/, ;'v{]t 2 91.67 81.00

!% ls=ld= df6] ;8s lgdf{0f  
)=$ ls dL  u|fj]n sfo{;DkGg .

sfof{Gjogdf b]lvPsf ;d:ofx¿ ;d:of ;dfwfgfy{ ePsf k|of;x¿qm=;+ ah]6 
pkzLif{s g+=

cfof]hgf÷
sfo{qmdsf] gfd

k|fyld
stf 
qmd

o; aif{sf] k|ult Ü o; cjlw;Dd xfl;n ePsf] 
d'Vo–d'Vo pknlAwx¿

 



 

ef}lts ljQLo

18 337129÷3—4 :ofk|'j]zL – 
/;'jfu9L ;8s 1 96.00 93.80

!=! ls=ld sfnf]kq] sfo{ ;DkGg

19 337130÷4 6gsk'/ ln+s ;8s

2 100.00 100.00

 @ ls=ld= u|fj]n sfo{ ;DkGg . s]xL 3/hUufx?sf] d'cfAhf lat/0f 
ug{ af+sL /x]sf]n] lgdf{0f sfo{df 
;do–;dodf ca/f]w x'g] u/]sf] .

d'cfAhfsf] nflu ah]6 dfu ul/Psf]

20 337133÷3÷4 ;8s ;'wf/ 
cfof]hgf -
cf/=cfO{=lk=_

2 75.00 63.00

o; cf=j=df xfn :fDd hDdf 
@)=$ ls=ld= sfnf]kq] ;8sdf 
:t/f]Gglt .

21 337134÷4 ldbL{–SofSdL–ledfb
2 85.85 78.96

 @=^ ls=ld df6], $ ls dL  
u|fj]n  sfo{ ;DkGg  . 

22 337135÷4 k'tnLv]t–sfsL{g]6f–
s'Zdf 2 95.00 76.58

6]jf kvf{n, :Nofj Sne{6 
lgDff{0f ;DkGg / klx/f] x6fpg] 
sfo{ .

23 337136÷3÷4 !! 
lsnf]–5]k]6f/–efn':j
f/f–jf/kfs

1 92.00 89.64

)=%  ls=ld= u|fj]n / !=% 
ls=ld sfnf]kq] sfo{ ;DkGg . 

24 337137÷3—4 zxLb dfu{ - ltnf– 
3tL{ufpF –yjfª 
–d';Lsf]6_

1 100.00 99.97

 !&=& ls=ld= df6], !@=%  
ls=ld= u|fj]n sfo{ ;DkGg . 

25 337138÷3—4 k'iknfn nf]sdfu{

1 100.00 99.90

o; cf=j=df  xfn  ;Dd ^=( 
ls=ld= 6«ofs lgdf{0f, #% ls=ld= 
;8sdf u|fj]n tyf & ls=ld 
sfnf]kq] sfo{ ;DkGg . 

t}No kbfy{sf] cefj, k'n gx'bf 
;fdfg 9'jfgLdf jfwf

k'nx/msf] l8hfO{g, 7]Ssf Joj:yfkg 
;DkGg u/L lgdf{0f sfo{ rfn' /x]sf] .

qm=;+ ah]6 
pkzLif{s g+=

cfof]hgf÷
sfo{qmdsf] gfd

k|fyld
stf 
qmd

o; aif{sf] k|ult Ü 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

26 337139÷4 gfUdf– udu9L
1 89.00 81.00

^ ls=ld= df6], @  ls=ld= u|fj]n 
sfo{ ;DkGg . 

27 337140÷4 hfh/sf]6 b'g} -
8f]Nkf_ 1 100.00 100.00

g]kfnL ;]gfaf6 lgdf{0f sfo{ 
eO/x]sf]

28 337142÷3,4 ;8s If]q ljsf; 
cfof]hgf

1 88.82 69.21

!$@=@ ls=ld= sfnf]kq] ;8s
lgdf{0f ;DkGg Pj+ yk ;8s
sfnf]kq]sf] nflu 7]Ssf
Joj:yfkg .

29 337143÷3,4 sf7df08f}– eQmk'/ 
;8s lj:tf/

1 76.00 62.19

!=! ls=dL= ;8s  sfnf]kq] tyf 
$ j6f cfsf;] k'nsf] lgdf{0f 
;DkGg .

k"0f{ jh]6 ljlgof]hg x'gdf l9nfO{ . 
l8hfO{g kl/jt{g, e]/LPzg :jLs[tL, 
lg/Gt/ O{gwg cefj, x8tfn jGb 
cflb

30 337144÷4 lkmSsn–>LcGt'8fF8f 
 ;8s 2 86.00 78.12

!=^  ls=ld= u|fj]n / !=& ls=ld 
sfnf]kq] sfo{ ;DkGg . 

31 337145÷3,4 pQ/ blIf0f 
nf]sdfu{ -s0ff{nL, 
sfnLu08sL / 
sf]zL_

1 81.00 76.52

&* ls=ld= df6], !@ ls=ld= 
u|fj]n  sfo{ ;DkGg . 

32 337146÷4 a]gL3f6–cf?3f6–nf
s]{ e~Hofª\ 1 100.00 99.92

xfn ;Dd % ls=ld= u|fj]n sfo{ 
;DkGg . 

s8f r6\6fg k/]sf]n] lgdf{0f sfo{df 
jfwf

33 337147÷4 sf7df8f}+ pkTosf 
;8s lgdf{0f tyf 
;'wf/ 2 98.01 99.79

 #* ls=ld sfnf]kq] ;8s 
lgdf{0f ;DkGg tyf ljleGg 
;8s dd{t ;+ef/

sfof{Gjogdf b]lvPsf ;d:ofx¿ ;d:of ;dfwfgfy{ ePsf k|of;x¿qm=;+ ah]6 
pkzLif{s g+=

cfof]hgf÷
sfo{qmdsf] gfd

k|fyld
stf 
qmd

o; aif{sf] k|ult Ü o; cjlw;Dd xfl;n ePsf] 
d'Vo–d'Vo pknlAwx¿

 



 

ef}lts ljQLo

34 337148÷4 cGo zx/L ;8sx?

2 78.10 76.89

$$ ls=ld df6], ^) u|fj]n tyf 
#^ ls=ld ;8s sfnf]kq] sfo{ 
;DkGg  .  6]jf kvf{n, :Nofj 
Sne{6 lgDff{0f ;DkGg / klx/f] 
x6fpg] sfo{ .

35 337149÷4 sf7df8f}+ pkTosf 
;8s lj:tf/ 
cfof]hgf

2 87.00 85.61

%)=*( ls=ld= ;8s sfnf]kq] 
sfo{ ;DkGg tyf df]ljnfO{h]zg 
k]ZsL ljt/0f .

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]

36 337152÷3,4 /f]8 sg]lS6le6L 
k|f]h]S6 1 85.00 54.01

dd{Tf ;+ef/ tyf df]ljnfO{h]zg 
ljt/0f

37 337154÷4 a]zL ;x/ rfd]
1 81.00 78.86

$=@ ls=ld df6], !=@ u|fj]n 
sfo{ ;DkGg  

38 337157÷4 k'n lgdf{0f sfo{qmd

1 86.00 67.94

lgdf{0ffwLg k'nx? dWo $! j6f 
k'nx?sf] lgdf{0f ;DkGg .

k'nx/msf] 7]Ssf cjlw cg';f/ 
ljlgof]hg /sd sd x'g' .

39 337158÷4 k'n k'n];f ;+/If0f 
tyf dd{t sfo{ 2 85.00 91.29

;8s ljefu cGt{utsf ljleGg 
k'nx/msf] dd{t Pj+ ;+/If0f sfo{ 
;DkGg .

nIo cg'/mk sfo{ x'g g;s]sf] .

40 337159÷4 ;8s tyf 
k'nx/msf] ;+efJotf 
cWoog

2 85.00 99.97

ljleGg ;8s Pj+ k'nx/msf] 
;j]{I0f sfo{ ;DkGg .

qm=;+ ah]6 
pkzLif{s g+=

cfof]hgf÷
sfo{qmdsf] gfd

k|fyld
stf 
qmd

o; aif{sf] k|ult Ü 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

41 337163÷4 ;8s oftfoft 
;'/Iff, cltqmd0f 
lgoGq0f tyf l;df 
;'/Iff

2 84.00 57.13

l8lehg ;8s sfof{nodfkm{t 
/]vb]v

42 337165÷4 ;8s af]8{ 78.00 80.00
43 ;fdl/s ;8ssf] 

cfjlws dd{t 1 78.00

44 ljleGg ;fdl/s 
;8sx?sf] 
lgoldt, k6s], / 
cGo dd{t ;+ef/

1 78.00

ljleGg ;8sx?sf] lgoldt 
dd{t ;+ef/ rfn' .

kfl/>lds a[l4 e'"QmfgL ug'{ k/]sf]

45 ;fdl/s ;8s 
cfsl:ds Pj+ 
ljz]if dd{t ;+ef/

1 78.00

l8lehg ;8s sfof{nodfkm{t 
/0fg}lts ;8ssf] dd{ ;+ef/ 
sfo{ 

46 ;fdl/s ;8ssf] 
k'g :yfkgf / k'g 
lgdf{0f_

1 78.00

l8lehg ;8s sfof{nodfkm{t 
/0fg}lts ;8ssf] dd{ ;+ef/ 
sfo{ 

47 337196÷3,4 af9LhGo Iflt 
k'glg{df{0f cfof]hgf 1 78.00 78.04

48 337198÷4 ];]]tL nf]sdfu{{ -
l6sfk'/–nf]8]–r}gk'/–
tfSnfsf]6_ 1 81.00 79.05

&=# ls=ld df6], !=* u|fj]n tyf 
$ ls=ld ;8s sfnf]kq] sfo{ 
;DkGg  .  6]jf kvf{n, :Nofj 
Sne{6 lgDff{0f ;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] .

sfof{Gjogdf b]lvPsf ;d:ofx¿ ;d:of ;dfwfgfy{ ePsf k|of;x¿qm=;+ ah]6 
pkzLif{s g+=

cfof]hgf÷
sfo{qmdsf] gfd

k|fyld
stf 
qmd

o; aif{sf] k|ult Ü o; cjlw;Dd xfl;n ePsf] 
d'Vo–d'Vo pknlAwx¿

 



 

ef}lts ljQLo

49 337199÷4 r]kfË dfu{ -
e08f/f–nf]y/–dn]v'_

1 90.00 68.91

!=% ls=ld df6], $ u|fj]n ;8s 
tof/ ePsf] .

Alignment ;DaGwL ;d:of 
b]lvPsf] .

:yfgLo :t/df ;j{bnLo a}7s 
dfkm{t ;xdltsf] k|of; tyf 
j}sNkLs Alignment sf] nfuL 
klg ;e]{ eO{/x]sf] .

50 337224÷3—4 x'nfsL /fhdfu{ -
k'nx? ;d]t_

1 82.45 63.23

;a–a];,a]; sfo{ hf/L , 
lgdf{0fwLg %^ j6f k'n dWo] !@ 
j6f k'n ;DkGg  .

k'n lgdf{0fsf] nflu ah]6 Go"g /xg] 
u/]sf] .

51 337302÷4 ko{6g dfu{

1 76.00 74.13

 – !#% ls=dL ;8ssf] 
;+efJotf cWoog Pj+ #% ls= 
dL= lj:t[t ;j]{If0f sfo{ ;DkGg .
–  !$ ls=dL= ;8s sfnf]kq] 
– #^ ls=dL= ;8s u|fe]n 
– &! ls=dL= ;8s df6] ;8s    
         ;DkGg

PnfO{gd]G6df ljjfb, hUuf 
clws/0f cflbdf ;d:of

d'cfJhfsf] laafb ePsf] 7fpdf sfd 
gul/Psf] .

52 337304÷3,4 pkIf]qLo oftfoft 
clej[l4 cfof]hgf

1 87.88 63.64

– %) ls=dL= ;8s sfnf]kq] 
,^# ls=dL= ;8s u|fe]n 
– !% ls=dL= ;8s df6] ;8s 
lgdf{0f ;DkGg .

qm=;+ ah]6 
pkzLif{s g+=

cfof]hgf÷
sfo{qmdsf] gfd

k|fyld
stf 
qmd

o; aif{sf] k|ult Ü 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

53 337305÷4 blIf0fsfnL—5}dn]—l
;:g]/L—s'n]vfgL 
;8s cfof]hgf

3 20.00 18.29

 ! ls=ld= sfnf]kq] sfo{  
;DkGg .

54 337312÷4

Jofkf/Ls dfu{ 
lj:tf/ cfof]hgf

1 87.00 85.82

# ls=ld df6], & u|fj]n tyf !=( 
ls=ld ;8s sfnf]kq] sfo{ 
;DkGg  .  6]jf kvf{n, :Nofj 
Sne{6 lgDff{0f ;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]

55 337314÷4
oftfoft cfof]hgf 
tof/L ;xof]u

1 40.00 33.47

56 337320÷4
/)fg}lts ;*s 
k'n lgdf{)f sfo{qmd

1 89.58 89.58

  7]Ssf Joj:yfkg tyf 
df]ljnfOh]zg , lgdf{0f sfo{ 
rfn' . 

57 337323÷4
tD#f;–l;dn^f/L 
Ko"&fg ;*s

2 95.00 100.00

 @ ls=ld df6], ! u|fj]n ;DkGg  
 .  6]jf kvf{n, :Nofj Sne{6 
lgDff{0f ;DkGg .

58 337325÷4 l;tfkfO{nf wfs]{ 
;*s

1 34.11 34.11
DPR कायर् भइ राखेको

59 337326÷4 /)fg}lts ;*s 
;'wf/ cfof]hgf

1 46.00 35.44

60 337327÷4 rqmky lj:tf/ 
cfof]hgf 

1 56.00 52.00
४ पुलको जग बिनरहेको, सब 
बेस र बेसको काम भई रहेको

sfof{Gjogdf b]lvPsf ;d:ofx¿ ;d:of ;dfwfgfy{ ePsf k|of;x¿qm=;+ ah]6 
pkzLif{s g+=

cfof]hgf÷
sfo{qmdsf] gfd

k|fyld
stf 
qmd

o; aif{sf] k|ult Ü o; cjlw;Dd xfl;n ePsf] 
d'Vo–d'Vo pknlAwx¿

 



 

ef}lts ljQLo

61 337329÷4

cGo pQ/ blIf)f 
;*s 

1 62.31 40.43

## ls=ld df6], ( u|fj]n tyf 
)=% ls=ld ;8s sfnf]kq] sfo{ 
;DkGg  .  6]jf kvf{n, :Nofj 
Sne{6 lgDff{0f ;DkGg .

PnfO{gd]G6df ljjfb, hUuf 
clws/0f cflbdf ;d:of

d'cfJhfsf] nflu /sd Joj:yf x'g'kg]{

62 337330÷4

g]kfn ef/t 
If]qLo Jofkf/ tyf 
oftfoft  
cfof]hgf d'lUnª 
gf/fo)fu( v)* 
;*s

1 7.31 7.31

ठेक्का प्रिक्रया अगाड़ी बढ़ी 
रहेको

63 337332÷4

337332 -kf^g 
k+r]Zj/ ;*s _

1 68.99 45.33

)=& ls=ld df6], tyf !=% ls=ld 
;8s sfnf]kq] sfo{ ;DkGg  .  
6]jf kvf{n, :Nofj Sne{6 
lgDff{0f ;DkGg .

PnfO{gd]G6df ljjfb, hUuf 
clws/0f cflbdf ;d:of

d'cfJhfsf] nflu /sd Joj:yf x'g'kg]{

64 337333÷4

337333 -t'N;Lk'/ 
k'/gwf/f ;*s _

1 90.30 85.21

^ ls=ld df6], !) u|fj]n sfo{ 
;DkGg  .  6]jf kvf{n, :Nofj 
Sne{6 lgDff{0f ;DkGg .

Alignment ;DaGwL ;d:of 
b]lvPsf] .

:yfgLo :t/df ;j{bnLo a}7s 
dfkm{t ;xdltsf] k|of; tyf 
j}sNkLs Alignment sf] nfuL 
klg ;e]{ eO{/x]sf] .

65 337334÷4
337334 -v'l^of 
lbkfon ;*s _

1 45.00 39.99

% ls=ld df6] ;8s 6]jf kvf{n, 
:Nofj Sne{6 lgDff{0f ;DkGg .

66 307108÷4 307108 -
cf}wf]lus ;*s_

1 65.00 59.76
## ls=ld df6], !# u|fj]n tyf  
sfo{ ;DkGg  .  

qm=;+ ah]6 
pkzLif{s g+=

cfof]hgf÷
sfo{qmdsf] gfd

k|fyld
stf 
qmd

o; aif{sf] k|ult Ü 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

67 347186÷4 3471864 -
df*LkmfF^ rqmky 
;*s_

1 100.00 81.77

% ls=ld df6], # u|fj]n sfo{ 
;DkGg  .  

68 337335÷4

337335 -;Defljt 
/)fg}lts ;*sx? 
_

1 100.00 76.54

($ ls=ld df6], #^ u|fj]n tyf 
&! ls=ld ;8s sfnf]kq] sfo{ 
;DkGg  .  6]jf kvf{n, :Nofj 
Sne{6 lgDff{0f ;DkGg .

PnfO{gd]G6df ljjfb, hUuf 
clws/0f cflbdf ;d:of

d'cfJhfsf] nflu /sd Joj:yf x'g'kg]{

pkzLif{s g+= sfo{qmdsf] gfd stf 
qmd

d'Vo–d'Vo pknlAwx¿



 
५.१.६ बजेट उपशीषर्कगत पर्गित

िस .  
नं.

ब.उ. िश .नं.  /  आयोजनाको नाम
भौितक 
पर्गित %

वािषक 
िविनयोजन 
(हजारमा )

वािषक खचर् 
(हजारमा )

िवि य 
पर्गित %

1 337101 ;u/dfyf nf]sdfu{ -ufO{#f^–lbQ]n v)*_ 70.00   92,914      63,026.00       67.83   

2 337102 lj.lk./fhdfu{ -ag]kf–l;Gw'nL–alb{jf;__ 100.00 1,188,599   1,873,991.00   100.00 

3 337105 -dxfsfnL nf]sdfu{ -bfr'{nf–l +̂s/ v)*_ 62.00   123,502     73,224.00      59.29   

4 337106 -sflGt nf]sky_ 92.00   104,292     94,619.45      90.73   

5
337107 -cfly{s tyf b'O{ lhNnf hf]*\g] 

;*sx?_
90.00   1,190,355   1,055,887.21   88.70  

6
337108 -gf/bd'gL–y'n'Ë dfu{ -

lxn]–n]u'jf#f^–ef]hk'/_
96.00   33,283       31,551.00       94.80  

7 337110 u)f]zdfg l;+x dfu{ -yfgsf]^ lrtnfË_ 84.43   16,600       6,830.00        41.14   

8 337111 -afUn'Ë–a]gL–hf]d;f]d _ 73.00   55,000      39,233.20       71.33    

9 337117 -u+u ]̂–nAw'–;d'Gb|^f/–uNkm'e~HofË ;*s_ 95.00   37,000      34,951.00      94.46  

10 337120 -;fnem)*L–;lGwvs{–(f]/kf^g ;*s_ 100.00 213,484    213,420.00     99.97   

11 337122 -Aof; dfu{  a'$ l;+x dfu{ 98.61    44,000     31,497.00      71.58   

12 337123 -If]lqo:t/sf ;*sx?_ 96.42   1,042,400  873,028.36     83.75   

13 337124 -bds–lr;fkfgL_ 95.00   12,500      12,500.00      100.00 

14 337125 -w/fg rt/f ufO#f^ x]^f}*f_ 75.00   107,584    79,083.00      73.51   

15
337126 -tNnf] *Ë']Zj/ ;ftvDafg 

b'Nn'lkknaf]^, b}n]v_
85.26    18,000      5,157.61         28.65   

16 337127 -b]j:yn–sg}*fF*f–rf}/hxf/L_ 86.00   20,000      14,533.00       72.67   

17 337128 -u'dL–kfltxfNgf rf}/, ;'v{]t_ 91.67    26,000      20,443.00      78.63   

18 337129 -:ofk'|a]zL–/;'jfu(L_ 96.00   159,975     150,059.00     93.80   

19 337130 -^gsk'/ ln+s ;*s_ 100.00 15,000      15,000.00      100.00 

20 337133 -;*s ;'wf/ cfof]hgf -cf/.cfO{.lk.__ 85.00   1,098,273   396,166.00      36.07   

21 337134 -ldbL{–SofSdL–ledfb_ 85.85   14,100      11,133.00       78.96   

22 337135 -k'tnLv]t–sfsL{g]^f–s'Zdf_ 95.00   21,600       16,542.00      76.58   

23 337136 -11 lsnf]–%]k]^f/–efn':jf/f–jf/kfs_ 92.00   67,780      60,758.00      89.64   

24
337137 -zlxbdfu{ #f]/fxL–g'jfufpF–ltnf– 

#lt{ufpF–yjfË –d'l;sf]^_
100.00 130,000     129,959.00     99.97   

25 337138 -k'iknfn -dWo–kxf*L_ nf]sdfu{_ 100.00 2,306,945   2,304,660.50   99.90   

26 337139 -gfUdf–udu(L_ 89.00   30,000      23,977.00       79.92   

27 337140 -hfh/sf]^–b'g}, *f]Nkf_ 100.00 90,000      90,000.00      100.00 

28 337142 -;*s If]q ljsf; cfof]hgf_ 88.82   2,423,375   1,677,206.00   69.21   

29 337143 -sf&df*f}+–eQmk'/ ;*s lj:tf/_ 76.00   84,357      52,464.00      62.19   



 

िस .  
नं .

ब.उ. िश .नं.  /  आयोजनाको नाम
भौितक 
पर्गित %

वािषक 
िविनयोजन 
(हजारमा )

वािषक खचर् 
(हजारमा )

िवि य 
पर्गित %

30 337144 -lkmSsn–>LcGt'*fF*f ;*s_ 86.00   30,000      16,063.00       53.54   

31
337145 -pQ/–blIf)f nf]sdfu{ -s)ff{nL, 

sflnu)*sL, sf]zL nufot_
81.00   513,300     392,784.00    76.52   

32 337146 -a]gL#f^–cf?#f^–nfs{]e~HofË_ 100.00 46,000      45,962.00      99.92   

33
337147 -sf&df*f}+ pkTosf ;*s lgdf{)f tyf 

;'wf/_
98.01   440,000   439,060.00    99.79   

34 337148 -cGo zx/L ;*sx?_ 78.10   690,517     530,924.00    76.89   

35
337149 -sf&df*f}+ pkTosf ;*s lj:tf/ 

cfof]hgf_
87.00   2,689,313   2,302,346.00  85.61   

36 337152 -/f]* sg]lS^le^L ;]]S^/ k|f]h]S^_ 85.00   138,904    75,021.00      54.01   

37 337154 -a]zLzx/–rfd]_ 81.00   18,957      14,950.00      78.86   

38 337157 -:yflgo ;*s k'n lgdf{)f sfo{qmd_ 86.00   3,732,994   2,536,053.00   67.94   

39 337158 -k'n k'n];f ;+/If)f tyf dd{t ;+ef/_ 85.00   460,000    419,945.00    91.29   

40
337159 -;*s tyf k'nx?sf] lj:t[t 

;+efJotf cWoog_
85.00   100,000    99,968.00      99.97   

41
337163 -;*s oftfoft ;'/Iff, cltqmd)f 

lgoGq)f tyf ;Ldf ;'/Iff_
84.00  20,000      11,426.00      57.13   

42 337165 -;*s af]*{ _ 78.00   4,000,000 2,880,000.00 80.00  

43 337196 -af(LhGo k'gM lgdf{)f cfof]hgf_ 78.00   273,800    88,538.00      78.04  

44
337198 -;]tL nf]sdfu{ -

l^sfk'/–nf]A*]–r}gk'/–tfSnfsf]^__
81.00   82,525      65,239.00       79.05   

45 337199 -r]kfË dfu{ -&f]/L–e)*f/f–nf]y/–dn]v'__ 90.00   60,000      41,345.00      68.91   

46 337224 -x'nfsL /fhdfu{ -k'nx? ;d]t__ 82.45   2,133,611    1,349,183.00   63.23    

47 337302 -ko{^g ;*sx?_ 76.00   405,649    300,721.00     74.13   

48 337303 -sf&df*f}+ lbuf] zx/L oftfoft_ 43.67   192,270     83,970.00      43.67   

49 337304 -pkIf]lqo oftfoft clej[l$ cfof]hgf_ 87.88   1,945,820  1,238,413.00   63.64   

50
337305 -blIf)fsfnL–%}dn]–l;:g]/L–s'n]vfgL 

;*s cfof]hgf_
20.00   21,000      3,841.00        18.29   

51 337312 -Jofkf/Ls dfu{ lj:tf/ cfof]hgf_ 87.00   698,893     599,797.00     85.82   

52 337314 -oftfoft cfof]hgf tof/L ;xof]u_ 79.00   200,284    67,040.00      33.47   

53 337320 -/)fg}lts ;*s k'n lgdf{)f sfo{qmd_ 89.58   1,507,000  1,349,982.00  89.58   

54 337323 -tD#f;–l;dn^f/L Ko"&fg ;*s_ 95.00   31,500      31,498.70      100.00 

55 337325 -l;tfkfO{nf wfs]{ ;*s_ 34.11   52,170      17,796.00       34.11   

56 337326 -/)fg}lts ;*s ;'wf/ cfof]hgf_ 86.00   733,661      259,985.00    35.44  

57 337327 -rqmky lj:tf/ cfof]hgf _ 56.00   516,000     7,632.00        1.48    

58 337329 -cGo pQ/ blIf)f ;*s _ 62.31    255,200    103,189.00     40.43  



 

िस .  
नं .

ब.उ. िश .नं .  /  आयोजनाको नाम
भौितक 
पर्गित %

वािषक 
िविनयोजन 
(हजारमा )

वािषक खचर् 
(हजारमा )

िवि य 
पर्गित %

59

337330 -g]kfn ef/t If]qLo Jofkf/ tyf 

oftfoft  cfof]hgf d'lUnª gf/fo)fu( v)* 

;*s _

7.31     304,254    22,227.00      7.31     

60 337332 -kf^g k+r]Zj/ ;*s _ 68.99   30,000      13,600.00      45.33   

61 337333 -t'N;Lk'/ k'/gwf/f ;*s _ 90.30   60,000      51,128.00      85.21   

62 337334 -v'l^of lbkfon ;*s _ 45.00  20,000      9,997.00        39.99   

63 337335 -;Defljt /)fg}lts ;*sx? _ 100.00 847,107    648,396.00     76.54   

 

५.१.७  पलु िनमार्ण कायर्को पर्गित 

१. व.उ.िश.नं. ३३७१५७ (स्थानीय सडक पुल िनमार्ण कायर्कर्म) अन्तगर्त सम्प  पुलहरू (LRN) 

l;=g+= l8lehg÷of]hgf÷cfof]hgf k'nsf] gfd ;8ssf] gfd 

1 O{nfd /t'jf vf]nf k'n, bds lr;fkfgL ;8s
2 df]/Ë a|Xdfk'/f  vf]nf k'n, lj/f6gu/ s]zlnof b]fgu+h ;8s 
3 

pbok'/ 
yf]6\g] k'n, s6f/L cf]vn9'Ëf ;8s 

4 b]p/L vf]nf k'n ;u/dfyf /fhdfu{ 
5 

l8=;=sf= kf]v/f 

;]tL gbL k'n, k'/grf}/ ldngrf]s 
6 dfbL gbL k'n, kf]v/f kf]NofË6f/ ;8s -sf:sL, ndh'Ë hf]8\g]_
7 ;]tL k'n kf]v/f nfdfrf}/ XofGhf ;8s 
8 ;/fbL k'n gf}8fF8f sfsL{g]6f sZdf ;8s 
9 cfwL vf]nf k'n afofF6f/L emf]n'Ë] ahf/ -:ofËhf / kj{t_ 
10 b/p vf]nf k'n l/dfnkm]bL ;8s 
11 l8=;=sf= Onfd b]pdfO{ vf]nf k'n dxdfO{ lhtk'/ km'lnuL+ bf]efg 
12 

l8=;=sf= sf7df08f} 
afudtL k'n uf]s0f{ 8f5L ;8s l:yt 

13 aNv'vf]nf k'n /ljejg ;'gf/ufpFl:yt 
14 l8=;=sf= eQmk'/ tfynL gbL k'n eQmk'/ 
15 

l8=;=sf= g'jfsf]6 
lnv' vf]nf k'n ;'o{dlt rf}38f 

16 lnv' vf]nf k'n kf6n] / l;s|] ljr
17 l8=;=sf= e/tk'/ cfFv' vf]nf k'n  
18 

l8=;=sf= x]6f}8f 

ls/lsrfxf k'n af/f 
19 l;l;{of k'n 5ftflkk/Lof, af/f 
20 l;l;{of k'n O{lyofxL k;f{ 
21 vx/] vf]nf k'n /f}tx6
22 hd'gL vf]nf k'n af/f 
23 

l8=;=sf= hgsk'/ 

k'n axfb'/k'/ uf=lj=;= ;nf{xL 
24 dg'idf/f k'n dlxgfyk'/, ;nf{xL 
25 9+u/f k'n sljnf;L ;8s ;nf{xL 
26 9+u/f k'n, vf]l/of dbgk'/ ;8s ;nf{xL 
27 hnfb gbL k'n !$ ,!^ wg'iff 



 
28 uf]uf k'n ;nf{xL 
29 k'n t'N;LofxL lgsf; j8f g+= * wg'iff 
30 

l8=;=sf= a'6jn 

dxfj gbL k'n a[Gbfjg v8\uf] ;8s
31 bfgj gbL k'n a]njf; a]y/L ;8s 
32 t]nf/ gbL k'n n'DaLgL gGbgu/3f6 ;8s 
33 ;'vf}/f gbL k'n d=/f=df= en'xL db/xfgL ;8s 
34 sHj] bfgfk'/ ;fne'08L ?b|k'/ ;8s 
35 ltgfp gbL k'n vd'jf l6s'nLu9 ;8s 
36 vh'/f k'n lhld/]ef/ s's'/df/f 
37 lrKn] vf]nf k'n a]l0fk'/
38 l8=;=sf= lzjk'/ af0fu+uf k'n, /fd3f6 uf]?l;+u] tf}lnxjf ;8s 
39 ;fne'm08L ;lGwvs{ ;8s 3f3|f vf]nf k'n ;fne'm08L ;lGwvs{ ;8s 
40 l8=;=sf= dx]Gb|gu/ s0ff{nL gbL k'n km]/L nDsL /fhsf8fF s'Og]3f6 ;'v{]t ;8s 
41 l8=;=sf= Ko"7fg df8L vf]nf k'n -b'O{vf]nL rKsf_ 

 

२. व.उ.िश.नं. ३३७३२० (सामिरक सडक पुल िनमार्ण कायर्कर्म) अन्तगर्त सम्प  पुलहरू (SRN) 

l;=g+= l8lehg÷of]hgf÷cfof]hgf k'nsf] gfd ;8ssf] gfd 

1 ;fnem08L ;lGwvs{ 
9f]/kf6g ;8s of]hgf  

l/l8 vf]nf k'n  ;fnem'08L ;lGwvs{ 9f]/kf6g ;8s of]hgf  

2 l8=;=sf= kf]v/f  n:tL vf]nf k'n,  dfn9'Ëf a]gL 
3 l8=;=sf= rl/sf]6 9f]nL vf]nf k'n 
4 l8=;=sf= sf7df08f}  afudtL k'n l;gfd+un l:yt c08/kf; ;lxt 
5 l8=;=sf= e/tk'/  l/o' vf]nf k'n    
6  so/ vf]nf k'n    
7 l8=;=sf= hgsk'/  c+s'z] k'n /fduf]kfnk'/ k'j{ dxf]Q/L 
8 l8=;=sf= bfË zf/bf gbL k'n t'n;Lk'/ ;'v{]t ;8s  
9  l;:g] vf]nf k'n 3f]/fxL Ko'7fg ;8s  
10  uf}tL vf]nf k'n t'N;lk'/ ;Nofg ;8s 
11 l8=;=sf= ;'v{]t  Oqfd vf]nf k'n    
12  efj/ vf]nf k'n    
13 zlxdfu{ ;8s of]hgf  Ro'/fuf8 k'n /f]Nkf
14 l8=;=sf= g]kfnu+h  ls/0fgfnf k'n  g]kfnu+h u'n]l/of ;8s  
15 vf]8\k] aemfË ;8s of]hgf  afx'nLuf8 k'n vf]8\k] aemfË ;8s 
16 l8=;=sf= wgs'6f  n]u'jf vf]nf k'n  n]u'jf cSs/ t'DnLË6f/ ;8s  
17  s]jf vf]nf k'n n]u'jf cSs/ t'DnLË6f/ ;8s  

18 ;fkm]au/d d+un;]g dft{8L 
;8s of]hgf  

afh'{uf8 k'n ;fkm]au/ d+un;]g dft{8L ;8s 

19 l8=;=sf= dx]Gb|gu/ uf]bfj/L k'n dxfsfnL /fhdfu{ 

 

  



 
३. व.उ.िश.नं. ३३७२२४ (हुलाकी राजमागर्) अन्तगर्त पुलहरू 

l;=g+= k'nsf] gfd ;8s v08 
1 gfnf k'n,  sfg]kf]v/L–/+u]nL ;xfPs dfu{ , df]/+u 
2 lemd k'n km'nhf]/–lqe'jggu/ ;8s, ;nf{xL
3 xbL{ vf]nf k'n hn]Zj/–;+u|fdk'/ ;8s, ;nf{xL, dxf]Q/L
4 gf}/+luof k'n -k;f{_ lj/u+h–7f]/L ;8s, k;f{ 
5 as/L vf]nf k'n lj/u+h–7f]/L ;8s, k;f{ 
6 u'OofF k'n lj/u+h–7f]/L ;8s, k;f{ 
7 sf]7L gbL k'n v'gufO{ tf}lnxjf ;8s, slkna:t'
8 hd'gL jf; k'n ndlx–sf]O{nfaf; ;8s, bfª
9 sf]O{nfjf; ndlx–sf]O{nfaf; ;8s, bfª 
10 uf}/L gbL k'n wgu9L ;tL ;8s, s}nfnL 
11 ky/}of gbL k'n wgu9L ;tL ;8s, s}nfnL 
12 3'/fxf gbL k'n wgu9L nfnaf]emL ;8s, s}nfnL

 

५.१.८  सडक बिगकरण अनसुारको पर्गित  

l;=g+= ljj/0f 

cfly{s aif{ 

@)^*.^( 
(िक.मी.) 

@)^(.&) 
(िक.मी.) 

@)&).&! df   
yk (िक.मी.) 

@)&).&! df  
hDdf 

(िक.मी.) 

1 sfnf]kq] 10192 10659 538 11197 

2 v08f:dLt 5787 5940 684 6086 

3 sRrL ;8s 8410 8666 1181 9163 

 

५.१.९  नपेाली सनेा माफर् त संचालन भएका मखु्य मखु्य आयोजना / कायर्कर्महरु 

१. जाजरकोट - दनुै - डोल्पा (११६ िक.मी.) (३३७१४०४)  
- यस आ.व.मा १० िक.मी. टर्याक खोल्ने कायर् सम्प  (जाजरकोट खण्डमा ५ िक.मी. र रुकुम खण्डमा ५ 
िक.मी.)। 
- जाजरकोट, रुकूम तथा डोल्पा तफर्  गरी हाल सम्म ९० िक.िम टर्याक सम्प  । 

- वािषक िविनयोिजत बजेट : ११०००० (रु. हजारमा) / वािषक खचर् : ११०००० (रु. हजारमा) 
 

२. कािलगण्डकी किरडोर (रुदर्बेनी हिमचौर अवनी खण्ड) (१२ िक.मी.) (३३७१४५४) 
- यस आ.व.मा ७.५ िक.मी. टर्याक खोल्ने कायर् सम्प  । 
- १२ िक.िम मध्ये सम्पूणर् १२ िक.िम टर्याक खोल्ने कायर् सम्प । 
- वािषक िविनयोिजत बजेट : १३८००० (रु. हजारमा) / वािषक खचर् : १३८००० (रु. हजारमा)



 

 

५.१.१० कायर्कर्म कायार्न्वयनमा दिेखएका समस्याहरू 

१. थप बजेट आवश्यक भएका आयोजनाहरुमा समयमा बजेट उपलब्ध नहुदा अपेिक्षत पर्गित हुन नसकेको। सम्प  
कायर्को भुक्तानीको लािग आषाढ मसान्तमा मातर् िबिनयोजन । 

२. रेखाङ्कन, जग्गा अिधगर्हण र मुआब्जा । 

३. माग अनुसार िवष्फोटक पदाथर् आपुित हुन नसकेकोले पर्गितमा बाधा । 
४. जनशिक्तको कमी रहकेो । 
५. वन तथा संरक्षण क्षेतर् िभतर् काम गदार् वन सम्वन्धी िनकायसँग यथोिचत समन्वय हुन नसकेको र सहयोग पर्ा  

हुन नसकेको ।  
६. ममर्त संभार अन्र्तगत िबशेष ममर्त, आबिधक तथा पुनःस्थापना कायर्मा पयार्  बजेट बस्था हुन नसकेको ।  

७. पर्ाथिमकता लगानी योजनाले पिहचान गरे वाहकेका योजनाहरु कायार्न्वयन गनुर् परेको ।  
८. योजनाको आकार बमोिजम आबश्यक बजेट बस्था हुन नसकेको । 

 

५.२ रेल िवभाग 

 सामािजक, आिथक िवकास, सामािजक समायोजन र सेवा िवस्तार एवं पहुचँका साथै दशेको समगर् आिथक 
समु ितका लािग अिभ  अंगका रुपमा रेल्वे क्षेतर्को पिहचान भएको छ । िवगतमा कमै पर्ाथिमकतामा रहने गरेको र 
नगन्य सुिवधा भएको भएता पिन रेल्वे सेवाको महत्व आंकलन भै पूवर् (मेची)–पि म (महाकाली), काठमाण्ड –पोखरा–
तराई, भारत सीमाबाट महत्वपूणर् औ ोिगक ापािरक शहरी क्षेतर्हरुमा रेल सेवा संचालन गन लगायत चीन (ितब्बत) 
वाट काठमाण्डौ रेल्वे सेवा िनमार्ण िवस्तारका साथै खस्कँदो अवस्थामा रहकेो जनकपुर–जयनगर रेल सेवाको सुदढृीकरण 
गन कायर्लाई अगािड बढाउन पहल गिरएको छ ।  

 
५.२.१ आ.व. २०७०/७१ को नीित तथा कायर्कर्म 

 पूवर् पि म रेलमागर् आयोजना अन्तगर्त १०८ िक.मी. लामो बिदवास िसमारा खण्डको रेल्वेलाईन िनमार्ण कायर् 
आगामी आिथक बषर् सुरु गिरने छ । िसमारा बुटवल खण्डको िवस्तृत पिरयोजना पर्ितवेदन तयार गिरने छ ।   
 
५.२.२ आिथक बषर् २०७०/०७१ को  मखु्य मखु्य उपलब्धीहरुः   

१. रेल िवभागको  कायार्लय भवन िनमार्णकायर् अन्तगर्त Basement cover Slab र Ground floor cover 
slab को structural कायर् सम्प  । 

२. िसमरा तम्सिरया रेलमागर् (१२७ िक.मी.) को डर्ाफ्ट फाईनल िरपोटर् पर्ा  भएको ।  
३. तिम्सरया बुटवल ६५ िक.मी र बुटवल लुिम्वनी िलक रेलमागर् ४४ िक.मी फाइनल िड.िप.आर. तयार भएको ।  
४. िसमरा बिदवास खण्डको चेनेज ७७+६६० दिेख चेनेज १०७+५०० सम्म Trackbed works को िनमार्ण 

कायर्को खिरद कायर् सम्प  भएको ।  
५. चेनेज ७७+६६० िदख चेनेज ८३+३०० सम्म खण्डका िविभ  स्थानमा िनमार्णकायर् जारी । 
६. भारतीय सहयोगको रेलमागर् अन्तगर्त बथनाह कटरी रेलमागर् (१८.५ िक.मी.) र जयनगर बिदवास रेलमागर् 

(६९ िक.मी.)  को जग्गा अिधगर्हण कायर् िनरन्तरता िदइएको । 
  



 

 

५.२.३  ल य अनसुारको पर्गित हािसल गनर् परेका समस्या र चनुौतीहरुः  
१. रेल िवभागमा रेल सम्वन्धी दक्ष जनशिक्तको अभाव रहेको । 
२. मुआब्जा िवतरण र जग्गा पर्ाि कायर्मा िजल्ला िस्थत नािप तथा  मालपोत कायार्लयको पर्मुख भूिमका भएता 

पिन तत् तत् कायार्लयमा पयार्  जनशिक्तको अभाव रहकेोले रेलको कायर्लाई समेत असर पुगेको । 
३. कितपय जग्गा िविभ  कारणले रोक्का रहकेोले जग्गा पर्ा ीमा किठनाई उत्प  भएको । 
४. राि य िनकु  क्षेतर् भएर रेल मागर् जाने स्थानमा DPR तयारी तथा िनमार्ण कायर्मा समस्या रहकेो ।  

  
५.२.४  समस्या समाधानका लािग भएका पर्यास  र सुझावहरुः  

१. रेल क्षेतर्सँग सम्बिन्धत मानव संसाधन िवकासको लािग तािलम एवं अध्ययनको लािग वस्थाको लागी 
पर्यासहरु गिरएको । 

२. मुआब्जा िवतरणसँग सम्बिन्धत कायर्लयहरुमा जनशिक्तको उिचत वस्था वा अितिरक्त कायर्बोझको 
अवस्थाका उिचत उ पर्ेरणाको वस्था वा पर्ोत्साहन भ ाको वस्था हुनुपन । 

३. आवश्यक  पर्ािविधक जनशिक्तको वस्था हुनुपन । 
४. वन तथा सुरिक्षत क्षेतर्वाट राि य गौरवका भौितक पूवार्धार िनमार्ण गदार्  FastTrack कायर् िविध बनाई 

कायार्न्वयन गिरनुपन । 
 

५.३ यातायात वस्था िवभाग 

 यातायात क्षेतर्ले मुलुकको आिथक तथा सामािजक रुपान्तरणका महत्वपूणर् भूिमका खेल्दछ ।  अन्य क्षेतर्लाई 
गितिशल र जीवन्त तुल्याउन यातायात क्षेतर्ले रक्त स ारको रुपमा कायर् गरेको हुन्छ । हाल नेपालमा िनजी र सावर्जिनक 
सवारी साधनको संख्या १७ लाख ५५ हजार ८२१ पुगेको छ र यो संख्यामा िदन पर्ित िदन ितवर् रुपमा वृि  भइरहकेो छ 
भने यातायात क्षेतर्वाट सरकारलाई पर्ा  हुने राजस्व पिन उल्लेखनीय रुपमा विढरहकेो छ । साथै सवारी दघुर्टना मृत्युको सवै 
भन्दा ठूलो कुनै एक कारण भएको छ । 

  यातायात पूवार्धारमा भएको िवस्तार, मािनसहरुमा दखेा परेको गितिशलता, सवारी साधनको संख्यात्मक वृि , 
ितनीहरुको गुणात्मक िविवधता, दघुर्टनाको िववरण र यातायात वस्थापन पर्योगमा आएका आधुिनक पर्िविधलाई दिृ गत 
गदार् नेपालको यातायात क्षेतर्लाई िवकास र विस्थत गनुर् पन चुनौित ट्ड्कारो छ । एकाितर समगर् यातायात क्षेतर् िवषेश 
गरी सावर्जिनक यातायातमा सरकारको संलग्नता नभएको अवस्था छ भने सावर्जिनक यातायातलाई सुरिक्षत, भरपद , 
सरल, सहज र पहुचँ योग्य बनाउदै लैजानु पिन त्यितकै आवश्यक छ । अक ितर यातायात क्षेतर्को वस्थापन र िनयमन गन 
िनकायहरुलाई सक्षम र सवल वनाउनु पन सावर्जिनक िजम्मेवारी पिन कम महत्वपूणर् छैन । 

५.३.१ िवभागल ेआ.व. ०७०/७१ मा सम्पादन गरेका महत्वपणूर् कायर्हरुः 

१. यातायात वस्था िवभाग कोटे रबाट मीनभवन िस्थत आफ्नै भवनमा सरेको ।  
२. यातायात वस्था कायार्लय, मेची, लुिम्बनी र महाकालीको भवन िनमार्णको पर्ारिम्भक कायर् अगािड बढेको ।  
३. ५वटा यातायात वस्था कायार्लय, १ वटा  कोशी, नारायणी, लुिम्बनी र गण्डकीमा सवारी चालक अनुमितपतर्सँग 

सम्बिन्धत ४ वटा नयाँ कायार्लय स्थापना गन, कणार्ली अ लको जुम्लामा यातायात वस्था कायार्लय स्थापना 
गन, काठमाण्डौको टेकुमा सवारी जाँच कायार्लय स्थापना गन साथै दशेका िविभ  १६ स्थानमा यातायात वस्था 
सेवा कायार्लय स्थापना गन गरी यातायात वस्था िवभाग तथा मातहत कायार्लयहरुको वस्थापन सभक्षण 
(O&M  Survey)  तयार गरी स्वीकृितका लािग भौितक पूवार्धार मन्तर्ालय माफर् त सामान्य पर्शासन मन्तर्ालयमा 
पठाइएको ।  



 

 

४. सवारी चालक अनुमितपतर् िवतरणको लािग संचालन गिरने पर्योगात्मक परीक्षा विस्थत गन िनदिशका, २०६९ 
बमोिजम यातायात वस्था कायार्लय मेची, सगरमाथा, गण्डकी, रा ी, भेरी, सेती र महाकालीमा दईु पांगर्े तथा ४ 
पांगर्े सवारीको टर्ायलस्थल िनमार्ण गिरएको साथै यातायात वस्था कायार्लय, कोशी, जनकपुर, र नारायणीमा २ 
पांगर्े सवारीको टर्ायलस्थल िनमार्ण सम्प  गिरएको ।  

५. यातायात वस्था िवभागको मुख्य भवनको अगािड पखार्ल िनमार्ण गिरएको ।  
६. यातायात वस्था कायार्लय, गण्डकी, कोशी र स.चा.अ.प बागमतीको काउण्टर िनर्मार्ण तथा लेआउट सुधार 

गिरएको ।  
७. गण्डकी उपत्यका तथा लुिम्बनी गुरुयोजना लागु भएको क्षेतर्मा स ालन हुने सवारी साधनहरुको धुवाँ जाँच गनर् 

पर्दषूण पिरक्षण उपकरण मेिशन खिरद गिरएको ।  
८. यातायात वस्था कायार्लयहरुका लािग मेिशनरी औजार तथा फिनचर खिरद गिरएको ।  
९. सडक दघुर्टना न्यूिनकरण तथा जनचेतना अिभवृि  गनर् सवारी चालक र सहचालकका लािग जनचेतनामूलक 

डकुमेन्टर्ी िनमार्ण, सूचनामूलक एक्ब् िनमार्ण तथा पर्सारण साथै सूचनामूलक िस्टकरहरु छपाई  गरी िवतरण 
गिरएको ।  

१०. कायार्लय पर्मुख तथा पर्ािविधक कमर्चारीहरुका लािग यातायात वस्थापनसँग सम्बिन्धत रणनैितक कायर्शाला 
गो ी सम्प  गिरएको ।  

११. सवारी चालक अनुमितपतर्को पर्योगात्मक परीक्षा विस्थत गन िनदिशका, २०६९ को नयाँ पा कर्म बमोिजम 
सवारी चालक अनुमितपतर्को पर् पतर् िनमार्ण तथा छपाई गिरएको ।  

१२. चालकले पालना गनुर्पन शतर्हरु ५ पटक भन्दा बढी उल्लंघन गरेको पर्मािणत भएमा अिधकार पर्ा  अिधकारीले 
त्यस्तो चालकको अनुमितपतर् ६ मिहनासम्मको लािग िनलम्बन गनर् सके्न सवारी तथा यातायात वस्था ऐन, 
२०४९ मा भएको वस्था कायार्न्वयनमा ल्याइएको ।  

१३. सावर्जिनक सवारी साधनको लािग पर्दान गन सवारी चालक अनुमितपतर्सँग सम्बिन्धत िनयमावली तयार गरी 
भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन्तर्ालयमा स्वीकृितका लािग पठाइएको ।  

१४. सावर्जिनक सवारी साधनहरुमा यातर्ुहरुको सुिवधाको लािग दश, ितहार तथा छठमा दशेका िविभ  
स्थानहरुमानागिरक ज्भिउ म्भकप को स्थापना गरीसेवा उपलब्ध गराइएको ।  

१५. टर्ािफक सचेतना तथा वस्थापनलाई सघाउ पु¥याउन टर्ािफक संकेत िचन्हिनमार्ण गिरएको ।  
१६. टर्ायलस्थलमा टर्ािफक लाईट तथा िस.िस.िट.भी. क्यामेरा जडान गिरएको ।  
१७. सवारी चालक अनुमितपतर् र सवारी दतार् पर्माणपतर्लाई Smart Card मा रुपान्तरण गनर् Madras Security 

Printers पर्ा.िल.ले पेश गरेको Software Requirement Specification/ Training Plan स्वीकृत भई शर्ावण 
मिहना सम्ममा मेिशनरी उपकरण आयात गनर् पर्ितत पतर् खोिल सिक कायर् अगािड बढाइएको ।  

१८. काठमाण्डौ उपत्यका िभतर्का २६० भन्दा बढी रुटहरुलाई पुन संरचना गरी ३ भागमा िवभाजन गरी फरािकला र 
बढी यातर्ु चाप भएका २४ वटा रुटहरुमा ठूला बसहरु स ालन गन गराउने गरी हाललाई यी रुटहरुमा साना तथा 
मझौला सवार्जिनक सवारी साधनहरुलाई नयाँ रुट इजाजत २०७१ वैशाखा १ गते देिख पर्दान नगन वस्था 
िमलाइएको ।  

१९. आिथक वषर् २०७०/७१ मा ४४० वटा लामो दरुीमा स ालन हुने सवारी साधनहरुलाई रातर्ी रुट इजाजत पर्दान 
गिरएको ।  

२०. आिथक वषर् २०७०/७१ मा १९८ वटा िविभ  मोडलेका सवारी साधन दतार्का लािग या. .का. लेिख पठाइएको ।  
२१. तोिकए भन्दा बढी भारवहन गन मालवाहक सवारी साधन स ालनमा रोक लगाउनका लािग  अिधक भारवहन 

िनयन्तर्ण िनदिशका, २०७१ तयार गरी स्वीकृितका लािग मन्तर्ालयमा पठाउनुका साथै अिधक भार वहन गन माल 
वाहक सवारी साधन स ालन िनयन्तर्ण गनर्का लािग धािदङको धाकमा िनयिमत रुपमा अनुगमन गन वस्था 
िमलाई बढी भारवहन गन सवारी साधनहरुलाई कारवाही गिरएको ।  

२२. आ.व. २०७०/७१ मा कूल बेरुजु रु.३ करोड ३३ लाख ७८ हजार बेरुजुमध्ये रु.६६ लाख १० हजार बेरुजु फछ्र्यौट 
भई २०५ पर्गित भएको । 



 

 

५.३.२ कायर्क्षतेर् सम्ब  पर्मखु समस्याहरु तथा चनुौतीहरु  

१. टेकुमा स्थापना गिरएको भेिहकल िफटनेश टे  सेन्टर पुरानो िव ुत वक्यौता रकम भुक्तानी गनर् नसिकएको कारण 
स ालन हुन नसकेको ।  

२. बजेट अभावको कारण कायार्लयहरुको आफ्नै भवन िनमार्ण लगायतका पूवार्धारहरुको वस्था गनर् नसिकएको, 
सवारी साधन दतार् र सवारी चालक अनुमितपतर्को फाराम भन कायर् Online System  बाट गनर् नसिकएको कारण 
सेवा पर्वाहमा पर्ितकुल असर परेको ।  

५.३.३ समस्याहरु तथा चनुौतीहरु समाधानका लािग चािलएका/चाल्नपुन कदमहरु  

१. कायार्लयहरुको आवश्यकता अनुसारको आफ्नै जग्गा तथा भवनका लािग पर्यार्  बजेट वस्था हुनुपन । 
२. टर्ायल सेन्टर र  भेहीकल िफटनेश सेन्टर स्थापना तथा स ालनका लािग आवश्यक बजेटको वस्था हुनुपन ।   
३. पर्ािविधक रुपमा सूचना पर्िविधको पर्योग गनर् िस.िस. क्यामेरा जडान, िलजलाईन जडान गनर् पर्या  बजेटको 

वस्था हुनुपन ।  
४. यातायात वस्था कायार्लयका कायर्हरुलाई पूणर् रुपमा अटोमेशनमा लैजान कमर्चारीहरुलाई पर्या  तािलमको 

वस्थाका साथै कमर्चारीहरुको सरुवा विस्थत हुनुपन ।  

५.३.४ सावर्जिनक सिकर्यताको भावी कायर्िदशा  

१. सवारी साधनको नम्बरप्लेटलाई Embossed Number Plate मा पिरवतर्न गन ।  
२. सवारी चालक अनुमितपतर् र सवारी दतार् पर्माणपतर्लाई Smart Card मा पिरवतर्न गन ।  
३. सवारी जाँचपासका लािग Vehicle Fitness Test Center स्थापना गन ।  
४. सवारी साधनको आयु िनधार्रण र पुराना सवारी साधनको िवस्थापन गन ।  
५. सावर्जिनक यातायातका लािग ठूला सवारी साधनहरुलाई पर्ोत्साहन गद िव मान रुट इजाजत पर्णालीलाई 

विस्थत गन ।  
६. यातायात वस्था िवभाग र अन्तगर्तका कायार्लयहरुको संस्थागत क्षमता अिभवृि  गन  । 
७. सडक सुरक्षा कायर्लाई पर्भावकारी बनाउन सवारी अनुगमनका साथै सचेतनामूलक कायर्कर्महरु सघन रुपमा 

स ालन गन । 



 

 

५.३.५ आ.व. २०७०/७१ को वािषर्क संकिलत राज को िववरण  
cf=j= @)&)÷&! sf] ;fpg b]lv c;f/ d;fGt;Dd oftfoft Joj:yf sfof{nox?af6 ;+sng ePsf] /fhZj ljj/0f 

 

l;=g+= sfof{no  
s/ /fhZj 

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

;=rf=c= b:t'/ -!!^@!_

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

-!!$%$_ 

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

hDdf u}/s/  
/fhZj 

hDdf /fhZj  

-s/ + u}/s/ /fhZj_ 

1 d]rL  158366481 32004488 5582722 4984307           42,571,517          200,937,998  
2 sf]zL           317,694,439         44,044,531        132,418,679         6,582,579          183,045,789         500,740,228  
3 ;u/dfyf            80,792,495         14,858,487           1,443,369          2,190,212           18,492,068           99,284,563  
4 hgsk'/           120,786,917          27,982,517           8,306,203          1,616,689           37,905,409           158,692,326  
5 gf/fo0fL           455,390,667          71,609,774        757,882,603         61,507,861          891,000,238        1,346,390,905  
6 ;fgf÷7'nf afudtL         1,447,547,833          65,651,505      1,275,842,531        47,148,532        1,388,642,568        2,836,190,401  
7 df]6/;fO{sn, afudtL           720,218,866           51,053,333        287,253,651          1,826,591           340,133,575        1,060,352,441  
8 ;=rf=c=k= afudtL                      -           215,389,815                   -             975,000           216,364,815           216,364,815  
9 n'lDagL           426,999,421          76,628,944        160,206,406        50,419,017          287,254,367          714,253,788  
10 u08sL          345,539,248          68,293,380          29,315,377         13,219,264           110,828,021          456,367,269  
11 wf}nflu/L             23,104,511            3,575,575            449,830           1,663,363             5,688,768            28,793,279  
12 /fKtL            86,120,038          16,825,869          4,444,667          3,547,308           24,817,844          110,937,882  
13 e]/L           175,581,069           26,103,720           5,466,315       20,748,444            52,318,479         227,899,548  
14 ;]tL            90,960,813           13,181,824          4,550,697         11,092,552            28,825,073          119,785,886  
15 dxfsfnL             37,628,379            5,677,957           1,147,604          3,408,912            10,234,473           47,862,852  
16 ;Nnf3f/L, ;]jf s]Gb|            117,729,817            2,230,830                   -           5,499,583              7,730,413          125,460,230  

17 ;fgf] e¥ofª, ;]jf 
s]Gb|  346686178 5662905 0 3328307             8,991,212           355,677,390  
s'n hDdf     4,951,147,172     740,775,454   2,674,310,654    239,758,521    3,654,844,629    8,605,991,801  

jflif{s nIo         5,500,310,000            
jflif{s k|utL         4,951,147,172        740,775,454      2,674,310,654       239,758,521       3,654,844,629        8,605,991,801  

     k|ult k|ltzt 90.02%           
 



 

 

५.३.६ cf=j= @)&)÷&! ;Dd btf{ ePsf ;jf/Lsf] ljj/0f  
oftfoft Joj:yf sfof{no 

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/ 
cGo 

cf=j=sf] 
 hDdf 

cf=j ;Ddsf]  
s'n hDdf 

046/47 3978 2064 6532 21350 0 0 2359 34576 5417 102 76378 76378 
047/48 458 437 834 2353 0 0 856 5697 965 1549 13149 89527 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

060/61 732 237 1477 7079 478 884 16 26547 2191 58 39699 441753 
061/62 753 285 1592 4781 0 584 48 31273 1374 21 40711 482464 
062/63 1528 663 2263 5114 36 66 60 44610 635   54975 537439 
063/64 1564 806 3278 5156 736 138 12 72568 2942 1535 88735 626174 

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

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

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

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

068/069 2085 1170 1333 8711 2981 155 10 145135 8413 91 170084 1348995 

069/070  3263 1328 3332 9595 5422 158 57 175381 9795 152 208483 1557478 

2070/71 2776 1412 2789 11372 5668 178 17 163945 10070 116 198343 1755821 



 

 

५.४  काठमाडौ तराई मधशे फा  टर्याक सडक आयोजना 

क) आयोजनाको यस आ.व.को ल य : 
१. काठमाडौ, लिलतपुर र मकवानपुर िजल्लाहरुमा आयोजनाको लािग जग्गा पर्ा ी गन कायर् जारी राख्ने ।  
२. दर्तुमागर्को अिन्तम िवन्दलुाई  काठमाडौको मूख्या सडकसँग link Road जोडने को सवक्षण तथा जग्गा अिधगर्हण गन । 

ख) आयोजनाको यस आ.व.को पर्गित : 
१. आयोजनाको लािग जग्गा पर्ा ी गन कायर् (मकवानपूर िजल्लामा ७ गािवस, काठमाड मा १ गािवस र  लिलतपूरमा १ 

गािवस) 
२. मकवानपूर िजल्लामा करीव नंबरी जग्गा ९५ र ऐलानीको हकमा ५० पर्ितशत, काठमाड मा करीव ९० पर्ितशत 

मुआव्जा िवतरण भैसकेको र लिलतपूरको घुसेल गािवसको मूआव्जा ९८ पर्ितशत िवतरण भइसकेको र लिलतपुरको 
खोकना र बुंगमतीको ६.३ िक.मी.को सूचना पर्काशन हुन बांकी । मकवानपुर िजल्लाका ऐलानी जग्गाको नक्शा 
वनाउनको लािग िफल्ड सभक्षणको काम सम्प  भएको ।  

३. दर्तुमागर्को अिन्तम िबन्दलुाई काठमाड को मूख्य सडकसंग जोड्ने link Road को सवक्षण तथा जग्गा अिधगर्हण गन 

कायर् हुन बांकी । 

ग) आयोजनामा समस्याहरु : 
१. सडक रेखांकनमा परेका सम्पूणर् गा.िव.स. हरु मध्ये खोकना गा.िव.स. बाट मातर् सहमित पर्ा  नभएको कारण 

वातावरण मन्तर्ालयबाट भ् ब् स्वीकृत नभएको अवस्था रहकेो छ ।  
२. जग्गा अिधगर्हण संग सम्विन्ध िविभ  िनकायहरु संग समन्वय गिर कायर् गनुर् परेको कारणवाट हुन गएको िढलाई । 

३. पर्ािविधक जनशिक्तको अभाव ।  
 

५.५  काठमाडौ दीगो शहरी यातायात आयोजाना 

 काठमाण्डौको  अ विस्थत सहरीकरण र बढ्दो जनघनत्व र सवारी साधनको बढ्दो संख्याको कारण यहाँको शहरी 
यातायात पर्णालीको िदन पर्ितिदन खस्कंदो अवस्थालाई पर्भावकारी वस्थापन गरी िदगो र भरपद  बनाउनु अती आवश्यक 
रहकेो छ । एिशयाली िवकास बक र िज.इ.फ.को ऋण तथा अनुदान सहयोगमा काठमाण्डौ उपत्यकाको शहरी यातायातको 

वस्थापनलाइ सुधार गन उ ेश्यले आ.व. २०६७ ⁄ २०६८ दिेख संचालन शुरु भइ आ.व. २०७३ ⁄ २०७४ मा सम्प  हुने यस 
आयोजनाको िन ानुसार चार कम्पोनेन्ट रहकेा छन : 

१. सावर्जिनक यातायात तफर्   : काठमाण्डौ उपत्यकाको शहरी भागमा आवत–जावत गदार् सावर्जिनक यातायात नै पर्योग 
गनर् सवैलाई पर्ोत्साहन गन गरी िव मान सावर्जिनक यातायात संजालको उिचत स् रो ती गरी २ Pilot Routes 
छनौट गरी िव ुतीय वा अन्य  Low emission   यातायातको वस्था गन । साथै टर्ली वस (Mass Transit) सेवा पुनः 
संचालन र िवस्तार गनर् अध्ययन गिरने । यातायात वस्था िवभाग को संस्थागत संरचनामा सुधार  तथा क्षमता 
अिभवृि मासहयोग गन । 

२. टर्ािफक वस्थापन तफर्  : काठमाण्डौको िवच शहरी भाग (City Core) को यातायात वस्थापन सुधार गनर् िवष्णुमती 
िलकं सडकको टेकु, भीमसेनस्थान, डल्लु, शोभाभगवती, र सोहर्खुटेपाटी गरी जम्मा ५ र साथै लैनचौर–लािजम्पाट दिेख 
थापाथली सम्मको िविभ  १७ सडक जंकशनहरुलाई आवश्यक्ता अनुसारको स् रो ती गिरने । 



 

 

३. पैदल मागर् तफर्  : िव  सम्पदा सूचीमा पन काठमाण्डौको ऐितहािसक दरवार क्षेतर् वरपर साथै अन्य िभितर् शहरी 
भागमा पैदल िहड्न पर्ोत्साहन गनर् पैदल मागर्हरुको िवस्तार तथा िनमार्ण ,सुधार कायर् गिरने । 

४. वायु पर्दषुण िनयन्तर्ण तफर्  : काठमाण्डौ उपत्यकाको वायु पर्दषुणलाई काबुमा ल्याई वायुको गुणस्तर (Air Quality) मा 
सुधार ल्याउन यातायात साधनको िनयिमत यािन्तर्क र वायू पर्दषुणका जांच गनर् को लािग वातावरण मन्तर्ालय, 
यातायात वस्था िवभाग र टर्ािफक पर्हिर िडिभजनलाइ  अनुगमन गनर् आवश्यक उपकरणहरु उपलव्ध गराइने । 
 

आयोजनाको शरुुदिेख हालसम्मको पर्गित
िस्थित ( % )  वािषक पर्गित स्थीित ( % ) 

भौितक  िवि य  भौितक  िवि य 
३०  १३.४७  ७७  २३ 

 

 

५.६  बाढीजन्य  क्षित  पनुः िनमार्ण आयोजना  
 यस आयोजना अन्तगर्त सडक क्षेतर्मा कोशी पुल (चतरा) िनमार्ण जारी रहकेो । 
 

िस.नं. व.उ.िश.न.ं आयोजनाको नाम िविनयोिजत वजटे वािषक खचर् भािरत 
पर्गित % 

िवि य 
पर्गित % 

१ ३३७१९६ आयोजना िनदशनालय ३५५०५ १२१५१ ९०.५६ ३४.२२ 

२ ३३७१९६ कोशी पुल (चतरा) २८,८९,३४ ९३२३० ३७.२६ ३२.२७ 
 
 

 

  



 

 

६ भौितक पवूार्धार तथा यातायात मन्तर्ालय अन्तगर्तका राि य 
गौरवका आयोजनाहरुको सिंक्ष  पर्गित िववरण 

 

६.१  हुलाकी राजमागर् आयोजना 

िविनयोिजत वजेट  रु.२१३३६११ (रकम रु हजारमा ) 
असार मसान्तसम्मको 
खचर् 

रु. १३४९१८३ (रकम रु हजारमा ) 

आ.व. ०७०/७१ को 
भौितक ल य 

क) भारतीय सहयोगमा ६४ िक.मी. सडक कालपतर्े गन कायर् तथा ४३ वटा पुलहरुको िनमार्ण कायर् चाल ु
रहने ।  
 

आ.व. ०७०/७१ को 
भौितक पर्गित 

क)२० वटा पुल सम्प  गन ल य रहकेोमा १२ वटा पुल सम्प  भएकोले उक्त पुलहरु नाम यस पर्कारका 
छन । नाला पुल मोरङ्ग, िझम पुल सलार्ही,हद  खोला पुल महो री ,नौरिगया पुल पसार्, बकरी खोला पुल 
पसार्, गुइयाँ पुल पसार्, कोठी नदी पुल किपलवस्तु, जमुनी वास पुल दाङ्ग, कोइलावास दाङ्ग, गौरी नदी 
पुल कैलाली, पथरैया नदी पुल कैलाली, घुराह नदी पुल ,  
 
ख) लम्मकी टीकापुर सडक खण्डमा ११ िक.मी. कालोपतर्े तथा धनगढी सती सडकमा खण्डमा ३ िक.मी 
कालोपतर्े गरी कुल १४ िक.मी कालोपतर्े सम्प  भएको ।  
 

पर्गित पर्ितशत  ८२.५०  
ल य अनुसार पर्गित 
हुन नसकु्नको कारण 

क) कमर्चारी अभाव। 
ख) िविभ  समयमा िनमार्ण  सामागर्ी अभावले गदार्  पर्गितमा बाधा परेको । 
ग) पुल िनमार्णको लािग समयमै बजेट िविनयोजन नहुने गरेको । 
घ) हुलाकी राजमागर् कैलली अन्तगर्त कायर्मा एलानी तथा सुकुम्वासी जग्गाको मुआब्जा माग भईरहकेोले 

िनमार्ण कायर्मा समय समयमा अवरोध हुने । रुख कटानका लािग वन कायार्लय तथा वन मन्तर्ालयवाट 
स्वीकृती पर्ा  हुन बाँकी । नापी मालपोत भवन िजल्ला वन िजल्ला पर्शासन िवधुत जस्ता िविभ  
कायार्लयहरुसँग समन्वय गरी कायर् गनुर्पन भएकाले पर्शाशिनक खचर् धेरै हुने तर सोका लािग ज्यादै 
न्यून बजेट मातर् उपलब्ध हुने गरेको । हुलाकी सडकको िडजाइन कल्भटर् थप शाखा सडकहरुको एपर्ोच 
सडकमा माटो िफिलङ तथा गर्ाभेिलङ्ग कायर् आिद जनगुनासो आइरहकेो ।  

समस्या समाधानका 
लागी गिरएको 
सुझाव 

क) राि य समस्या  
ख) थप बजेटका लािग माग गरेको ।  

 

६.२  उ र दिक्षण लोकमागर् आयोजना 

िविनयोिजत वजेट  रु.५१३३०० (रकम रु हजारमा ) 
असार मसान्तसम्मको 
खचर् 

रु.३९२७८४  (रकम रु हजारमा )

आ.व. ०७०/७१ को 
भौितक ल य 

कणार्ली किरडोर खुलालु लैफु िसिमकोट खण्ड कािलकोट बाजुरा हुम्लाः- २० िक.मी टर्याक िनमार्ण । 
िहल्सा िसिमकोट सडकः २५ िक.मी टर्याक िनमार्ण । 



 

 

कोशी किरडोरः २० िक.मी टर्याक िनमार्ण तथा १० िक.मी. गर्ाभेल गिरने । 
कालीगण्डकी किरडोर सडक १२ िक.मी टर्याक िनमार्ण तथा  २ िक.मी. गर्ाभेल गिरने । 

आ.व. ०७०/७१ को 
भौितक पर्गित 

कणार्ली किरडोर खुलालु लैफु िसिमकोट खण्ड कािलकोट बाजुरा हुम्लाः- २० िक.मी टर्याक िनमार्ण सम्प   
। 
िहल्सा िसिमकोट सडकः २५ िक.मी टर्याक िनमार्ण सम्प   । 
कोशी किरडोरः १३ िक.मी टर्याक िनमार्ण तथा १० िक.मी. गर्ाभेल सम्प  । 
कालीगण्डकी किरडोर सडक १७ िक.मी टर्याक िनमार्ण तथा  २ िक.मी. गर्ाभेल सम्प  । 

पर्गित पर्ितशत  ८२.७४ 
ल य अनुसार पर्गित 
हुन नसकु्नको कारण 

भौगिलक बनाउटका कारण िहमपात भएकाले पर्गितमा बाधा परेको । 
िविभ  समयमा भएका बन्द हडताल ईन्धन अभाव आिदले गदार् पर्गितमा बाधा परेको ।  

समस्या समाधानका 
लागी गिरएको 
सुझाव 

योजना कायार्लय स्थािनयस्तरमै खडा गरी कायर् गिरएको ।  

 

 

६.३  काठमाडौ मधशे -तराइ -फा  टर्याक आयोजना 

िविनयोिजत वजेट  रु. २४,९८,९२  (रकम रु. हजार) 
असार मसान्तसम्मको 
खचर् 

रु. १४४९३ (रकम रु. हजार)

आ.व. ०७०/७१ को 
भौितक ल य 

१. काठमाडौ, लिलतपुर र मकवानपुर िजल्लाहरुमा आयोजनाको लािग जग्गा पर्ा ी गन कायर् जारी राख्ने ।  
v= दर्तुमागर्को अिन्तम िवन्दलुाई  काठमाडौको मूख्या सडकसँग link Road जोडने को सवक्षण तथा जग्गा 
अिधगर्हण गन । 

आ.व. ०७०/७१ को 
भौितक पर्गित 

क) आयोजनाको लािग जग्गा पर्ा ी गन कायर् (मकवानपरू िजल्लामा ७ गािवस, काठमाड मा १ गािवस र
लिलतपूरमा १ गािवस) 
ख) मकवानपूर िजल्लामा करीव नंबरी जग्गा ९५ र ऐलानीको हकमा ५० पर्ितशत, काठमाड मा करीव ९० 
पर्ितशत मुआव्जा िवतरण भैसकेको र लिलतपूरको घुसेल गािवसको मूआव्जा ९८ पर्ितशत िवतरण 
भइसकेको र लिलतपुरको खोकना र बुंगमतीको ६.३ िक.मी.को सूचना पर्काशन हुन बांकी । मकवानपुर 
िजल्लाका ऐलानी जग्गाको नक्शा वनाउनको लािग िफल्ड सभक्षणको काम सम्प  भएको ।  
ग) दर्तुमागर्को अिन्तम िबन्दलुाई काठमाड को मूख्य सडकसंग जोड्ने link Road को सवक्षण तथा जग्गा 
अिधगर्हण गन कायर् हुन बांकी । 

पर्गित पर्ितशत  ६२.७३%  
ल य अनुसार पर्गित 
हुन नसकु्नको कारण 

क)सडक रेखांकनमा परेका सम्पूणर् गा.िव.स. हरु मध्ये खोकना गा.िव.स. बाट मातर् सहमित पर्ा नभएको
कारण वातावरण मन्तर्ालयबाट भ् ब् स्वीकृत नभएको अवस्था रहकेो छ ।  
ख) जग्गा अिधगर्हण संग सम्विन्ध िविभ  िनकायहरु संग समन्वय गिर कायर् गनुर् परेको कारणवाट हुन 
गएको िढलाई । 
ग) पर्ािविधक जनशिक्तको अभाव 

समस्या समाधानका 
लागी गिरएको 
सुझाव 

क) राि य योजना आयोग तथा अथर् मन्तर्ालयमा छलफल कायर्कर्मको आयोजना गिर आयोजना संग
सम्विन्धत िविभ  िनकायहरु संग समन्वय गन पहल गिरएको । 

 

  



 

 

६.४  मध्य पहाडी लोकमागर् आयोजना   
िविनयोिजत वजेट  रु. २३०६९४५.३० (रकम रु हजारमा) 
असार मसान्तसम्मको 
खचर् 

रु.२३०४६६०.५० (रकम रु हजारमा)

आ.व. ०७०/७१ को 
भौितक ल य 

क. ७ िक.मी.टर्याक खोल्ने,  
ख. ३५ िक.मी.गर्ाभेल गन  
ग. १२ िक.मी.कालोपतर्े कायर् गिरने ।  

आ.व. ०७०/७१ को 
भौितक पर्गित 

क. ७ िक.मी. टर्याक िनमार्ण, कायर् सम्प  । 
ख. ३५ िक.मी. सडकमा गर्ाभेल कायर् सम्प  । 
ग.  ७ िक.मी.कालोपतर्े कायर् सम्प  । 

पर्गित पर्ितशत  १००% 
कायार्न्वयनमा 
दिेखएको समस्या 

क. िविभ  समयमा भएको िनमार्ण सामागर्ी अभाव आिदले गदार् पर्गितमा बाधा परेको ।  
ख. रेखाकनमा परेका रुख काटने पर्िकर्या िढलो भएकोले िनमार्ण कायर्मा िढलाई भएको ।  

समस्या समाधानका 
लागी गिरएको 
सुझाव 

क. िनमार्ण सामागर्ी पर्या  रुपमा उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारवाट हुनुपन । 
ख. रुख काटने कायर् राि य गौरव पर्ा  आयोजनाको हकमा िनयममा सरलीकरण हुनुपन ।  

  

६.५ रेल्व ेतथा मटेर्ो िवकास आयोजना  
िविनयोिजत वजेट  रु.९६१२६० (रकम रु हजारमा) 

असार मसान्तसम्मको 
खचर् 

रु.९४४७८३ (रकम रु हजारमा)

आ.व. ०७०/७१ को 
भौितक ल य 

क.िसमरा तम्सािरया खण्ड एवं तम्सािरया वुटवल खण्ड र बुटवल भैरहवा िलक रेलमागर्को final report 
पर्ा  गन । 
ख  .बुटवल ग ाचौकी रेलमागर्को िड.िप.आर कायर् सुरुवात गन ।  
ग  .जयनगर जनकपुर बिदबास र कटरी िवराटनगर रेलमागर्को लािग जग्गा अिधगर्हणकायर् समा  गन । 
िसमरा बिदबास रेलमागर्को लागी जग्गा पर्ा ी गन ।  

घ  .िसमरा बिदबास रेलमागर् िनमार्ण पर्ारम्भ गन । 
आ.व. ०७०/७१ को 
भौितक पर्गित 

क.िसमरा तम्सिरया रेलमागर् (१२७ िक.मी.) को डर्ाफ्ट फाईनल िरपोटर् पर्ा  भएको ।  
ख.तम्सरया बुटवल ६५ िक.मी र बुटवल लुिम्वनी िलक रेलमागर् ४४ िक.मी फाइनल िड.िप.आर. तयार 
भएको ।  
ग. िसमरा बिदवास खण्डको चेनेज ७७+६६० दिेख चेनेज १०७+५०० सम्म Trackbed works को िनमार्ण 
कायर्को खिरद कायर् सम्प  भएको ।  
घ.चेनेज ७७+६६० िदख चेनेज ८३+३०० सम्म खण्डका िविभ  स्थानमा िनमार्णकायर् जारी । 
ङ. भारतीय सहयोगको रेलमागर् अन्तगर्त बथनाह कटरी रेलमागर् (१८.५ िक.मी.)  र जयनगर बिदवास 
रेलमागर् (६९ िक.मी.)  को जग्गा अिधगर्हण कायर् िनरन्तरता िदइएको ।  

पर्गित पर्ितशत  ९८ % (िवि य पर्गित) 
ल य अनुसार पर्गित 
हुन नसकु्नको कारण 

क.  मुआब्जा िवतरण र जग्गा पर्ाि कायर्मा िजल्ला िस्थत नािप तथा मालपोत कायर्लयको पर्मुख भूिमका 
भएता पिन तत् तत् कायार्लयमा पयार्   जनशिक्तको अभाव रहकेोले रेलको कायर्लाई समेत असर पुगेको । 
ख. राि य िनकु  क्षेतर् भएर रेलमागर् जाने स्थानमा िड.िप.आर तयारी तथा िनमार्णकायर्मा समस्या रहकेो ।  

समस्या समाधानका 
लागी गिरएको 
सुझाव 

क. मुआब्जा िवतरणसँग सम्विन्धत कायार्लयहरुमा जनशिक्तको उिचत वस्था वा अितिरक्त कायर्वोझको 
अवस्था उिचत उ पर्ेरणाको वस्था हुनुपन । 
ख. राि य गौरवका भौितक पूवार्धार िनमार्ण गदार् वन तथा सरिक्षत क्षेतर्वाट पर्ा  गनुर् पन िस्वकृितलाई 
Fast track कायर्िविध बनाइ कायर्न्वयन गनर् पहल गिरनुपन ।  



 

 

७ सशुासन कायम गनर् गिरएका पर्यासहरु 
 

यस मन्तर्ालय र अन्तगर्तका िनकायहरुवाट सुशासन कायम गनर् भएका पर्यासहरु िन  बमोिजम रहकेा छन् । 
• यस मन्तर्ालय मातहतका िनकायमा सम्पादन हुने कामको िछटो छिरतो तिरकाले सम्पादन गरी आम सेवागर्ाहीलाई सहज ढंगले 

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

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

• यस मन्तर्ालय मातहतका िनकायबाट सम्पादन हुने कामपर्ित आम सेवागर्ाहीको वीचमा रहकेो दिृ कोण बुझ्न तथा यसबाट 
पृ पोषण िलई भावी सेवा पर्वाह तथा िवकास िनमार्णका काममा सेवागर्ाहीको िव ास पर्ा  गनर् बेलाबेलामा सावर्जिनक सुनुवाई 
गनर् लगाईएको छ । त्यस्ता सुनुवाईका कायर्कर्ममा मन्तर्ालयको पर्ितिनधी अिनवायर् रुपमा रहनु पन वस्था गिरएको छ । 
यसबाट जनताको भावना बमोिजम भावी योजना बनाई कायर्कर्म गनर् सघाउ पुगेको छ । 

• मन्तर्ालय र मातहतका िनकायबाट हुने िनणर्यलाई िछटो छिरतो बनाईएको र पर्त्येक िनणर्य तहमा रहने पदािधकारीले तोिकएको 
समायिभतर्ै आफुले पेश गनुर्पन पदािधकारी समक्ष पेश गनुर्पन गरी कडाई गिरएको छ । यसका लािग िनणर्य हुने पर्त्येक फाईलमा 
िनणर्यको तह र समय देिखने गरी उल्लेख गन अिनवायर्तालाई कडाई गिरएको छ । यसबाट मन्तर्ालय र मातहतका िनकायबाट 
यथा समयमा नै िनणर्य भई सेवागर्ाहीलाई सुिवधा पुगेको र काममा चुस्तता आएको छ । 

• मन्तर्ालयमा पर्शासन महाशाखाको पर्मुखको संयोजकत्वमा भर् ाचार िवरु  एकाई गठन गिरएको छ । यस एकाइले भर् ाचार 
िवरु को रणनीित तथा कायर्योजना कायार्न्वयन तथा अनुगमन गरीआएको छ । यसवाट मन्तर्ालय र अन्तगर्त िनकायको कायर् 
पर्णालीमा जनअपेक्षा अनुरुपको सुधार हुदँै जनतामा पर्वािहत हुने वस्तु तथा सेवा ठीक समय र लागतमा पर्वाह गनर् तथा सबै तह 
र रुपको भर् ाचार एवं बेिथित िनयन्तर्ण गनर् बल पुगेको छ ।  

• यस मन्तर्ालय र मातहत भएका कामको सावर्जिनक गराउने उ ेश्यका लािग मन्तर्ालयले पर्वक्ताको वस्था गरेको छ । 
• यस मन्तर्ालय र अन्तगर्तका िनकायबाट भए गरेका कामको जानकारी सहज रुपमा गराउने उ ेश्यका लािग मन्तर्ालयले सूचना 

अिधकारीको वस्था गरेको छ । यसबाट संचार जगत तथा सरोकारवालाहरुलाई सूचना पर्ा  गनर् सहज भएको छ । 
• यस मन्तर्ालय र मातहत संचािलत िवकास आयोजनाको कायार्न्वयनमा पर्भावकािरता ल्याउन मन्तर्ालयका सिचवको 

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

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

• काठमाड  तराई फा  टर्याक सडक आयोजना अन्तगर्त राजधानीबाट तराई जोड्ने दर्तुगतीको मागर् िनमार्णको गन कर्ममा उत्प  
भएका मुआब्जा िवतरण सम्वन्धी समस्या समाधान गनर्का लािग उच्चस्तिरय समस्या समाधान सिमित माफर् त कायर् अगाडी 
बढाइएको छ ।  

• मन्तर्ालय र अन्तगर्त िनकायहरुका गितिविध /िकर्याकलापहरु सा ािहक रेिडयो कायर्कर्म माफर् त समेत समेत पर्शारण गन गिरएको 
छ । यस कायर्कर्मले जनताका पर्ितिकर्याहरुलाई समेत सम्वोधन गन तथा सर्ोता वा िजज्ञासाहरु सम्विन्धत िनकायका 
पदािधकारीहरु माफर् त सम्वोधन हुने वस्था िमलाईएको छ।  

• योजनाहरुको िनयिमत अनुगमन तथा मूल्यांकन पर्णालीमा सुधारगनर् मन्तर्ालयमा अनुगमन तथा मूल्यांकन सुदिृढकरण आयोजना 
स्थापना गिरएको छ। जसले िवस्तृत िववरण सिहतको वािषक पर्ितवेदन पर्कािशत गरी सरोकारवाला िनकाय र जनतालाई 
िवतरण गन गरेको छ। उक्त पर्ितवेदनहरु मन्तर्ालयको Website :www.mopit.gov.np मा समेत राख्ने वस्था िमलाइएको 
गिरएको छ । 



 

 

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

• योजनाहरु कायार्न्वयनको कर्ममा सामािजक तथा वातावरणीय पर्भावलाई ध्यान िदने गिरएको । 
• यस मन्तर्ालयबाट संचािलत आयोजना/पिरयोजनाको कायर् पर्कृित पर्त्यक्ष र अपर्त्यक्ष रुपमा गिरवी िनवारणलाई टेवा पुर् याउने 

िकिसमले स ालन गिरएको छ । 
• मन्तर्ालयले राि य योजना आयोग अन्तगर्त JICA/ SMES2को सहयोगमा यस मन्तर्ालयको ३ वष अनुगमन तथा मूल्यांकन 

योजना बनाई लागू गरी समय समयमा संयुक्त स्थलगत अनुगमन तथा िनरीक्षण काम गरी सम्ब  कायार्लय, कमर्चारी, स्थानीय 
सरोकारवालासँग अन्तरिकर्या समेत गन गरेको छ । 

• मन्तर्ालयले हलेो सरकारको कायर्लाई िनरन्तरता िदद ैआएको छ । 
• ठेक्काहरुको बोलपतर् आवहान िव ुितय (e-Bidding) पर्णाली बाट गन वस्था िमलाईएको छ । 
• मन्तर्ालय मातहतका िनकायहरुमा िनधार्िरत समयमा बजेट अिख्तयारी पठाउने कायर् सम्प  गिरएको छ ।  
• मन्तर्ालयले वेरुजु फछय ट सम्वन्धमा तोिकएको लक्ष बमोिजम बेरुजु फछय ट गरी पर्गित हािसल गरेको छ । 
• सिचवस्तरबाट आफू मातहतका सह-सिचव कमर्चारीहरुलाई आवश्यकता अनुसार अिधकार पर्त्यायोजन गिरएको छ ।  
• यस मन्तर्ालय र अन्तगर्त बाट संचालन हुने काममा जनसहभािगता तथा केही साना पिरयोजनामा उनीहरुको स्वािमत्व समेत 

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

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

• मन्तर्ालय र मातहत िवभागहरुको वीचमा कम्प्यूटर संजाल (Computer Network) वस्था गरी सूचनाको आदान पर्दानलाई 
चुस्त बनाइएको छ । 

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

 
  



 

 

८      हािदक बधाई तथा शुभकामना
   

  यस मन्तर्ालयमा कायर्रत कमर्चारीहरुमध्ये शर्ी जग ाथ अिधकारीलाई आ.व. २०७० । ०७१ को यस मन्तर्ालयका उत्कृ  
कमर्चारीको रुपमा छािननु भएकोमा उहाँको उ रो र पर्गितको कामना सिहत भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन्तर्ालय पिरवार 
हािदक बधाई तथा शुभकामना क्त गदर्छौ ।  

 भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन्तर्ालयका िन िलिखत कमर्चारीहरु पर्शंसनीय कायर् गरी पुरस्कृत हुनु भएकोमा वहाँहरु पर्ित 
मन्तर्ालय पिरवार हािदक बधाई ज्ञापन गदर्छ । 

 
८.१ िवशषे सम्मानपतर् पर्ा  गन कमर्चारीहरु 

िस.नं. पद नाम, थर 
१ उप-सिचव शर्ी लेखनाथ ज्ञवाली
२ िस.िड.ई  शर्ी निवन कुमार पोखरेल 
३ शाखा अिधकृत  शर्ी िदपक कुमार पोखरेल 
४ शाखा अिधकृत  शर्ी राजेश पन्थी 
५ शाखा अिधकृत  शर्ी रमेश कुमार काफ्ले 
६ समाजशा ी शर्ी शोभा भण्डारी चािलसे
७ पर्ा.अ. शर्ी जग ाथ िघिमरे 
८ इिन्जिनयर  शर्ी पूजन िगरी 

 

८.२ सम्मान स्वरुप नगद परुस्कार र सम्मानपतर् पर्ा  गन कमर्चारीहरु 

िस.नं. पद नाम, थर 
१ ना.सु. शर्ी िमतर् पर्साद िघिमरे 
२ टा.ना.सु. शर्ी पर्ेम कुमार शर्े
३ मेकािनक  शर्ी शान्त कुमार महजर्न
४ खिरदार  शर्ी रमेश बन्जाडे
५ कायार्लय सहयोगी  शर्ी तारा बहादरु रायमाझी 
६ कायार्लय सहयोगी  शर्ी गोपाल बहादरु नगरकोटी 

   



 

 

अनसुचूी-१ 

१. सडक िवभाग अन्तगर्तका िनकायहरुः 
१.१ िनदशनालयहरु 

िनदशनालयहरु स्थान संख्या

पूवार् ल क्षेतर्ीय िनदशनालय दमक १

मध्यमा ल क्षेतर्ीय िनदशनालय काठमाड १

पि मा ल क्षेतर्ीय िनदशनालय पोखरा १

मध्य- पि मा ल क्षेतर्ीय िनदशनालय सुखत १

सुदरु-पि मा ल क्षेतर्ीय िनदशनालय िदपायल १

आयोजना िनदशनालय एिडिव िबशालनगर १
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१.२ िडिभजनहरु 

िडिभजन स्थान संख्या

पूवार् ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - १ इलाम १

पूवार् ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - २ दमक १

पूवार् ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - ३ तुिम्लङ्गटार १

पूवार् ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - ४ धनकुटा १

पूवार् ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - ५ िवराटनगर १

पूवार् ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - ६ हकर् पुर १

पूवार् ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - ७ लाहान १

मध्यमा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - १ चिरकोट १

मध्यमा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - २ खुक ट १

मध्यमा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - ३ जनकपुर १

मध्यमा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - ४ भक्तपरु १

मध्यमा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - ५ चन्दर्िनगाहपरु १

मध्यमा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. – ६, ७ काठमाडौ २

मध्यमा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - ८ लिलतपुर १

मध्यमा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - ९ नुवाकोट १



 

 

मध्यमा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - १० हटेौडा १ 

मध्यमा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - ११ भरतपुर १ 

पि मा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - १ दमौली १

पि मा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - २ पोखरा १

पि मा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - ३ बाग्लुङ्ग १

पि मा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - ४ पाल्पा १

पि मा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - ५ बुटवल १

पि मा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - ६ िशवपुर १

मध्य-पि मा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - १ प्यूठान १

मध्य-पि मा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - २ दाङ्ग १

मध्य-पि मा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - ३ जुम्ला १

मध्य-पि मा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - ४ चौरझारी १

मध्य-पि मा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - ५ सुखत १

मध्य-पि मा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - ६ नेपालगंज १

सुदरु-पि मा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - १ साँफेबगर १

सुदरु-पि मा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - २ डोटी १

सुदरु-पि मा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - ३ वैतडी १

सुदरु-पि मा ल िडिभजन सडक कायार्लय नं. - ४ महने्दर्नगर १
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१.३ हिेभ ईक्यपूमने्ट िडिभजन तथा यािन्तर्क कायार्लयहरु 

िडिभजन स्थान संख्या

पूवार् ल हिेभ ईक्यूप्मेण्ट िडिभजन, ईटहरी ईटहरी १

मध्यमा ल हिेभ ईक्यूप्मेण्ट िडिभजन, हटे डा हटेौडा १

मध्यमा ल हिेभ ईक्यूप्मेण्ट िडिभजन, काठमाड  काठमाड १

पि मा ल हिेभ ईक्यूप्मेण्ट िडिभजन, बुटवल बुटवल १

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

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

पूवार् ल यािन्तर्क कायार्लय, झापा, िबतार्मोड झापा १

पूवार् ल यािन्तर्क कायार्लय, झापा, लाहान लाहान १

मध्यमा ल यािन्तर्क कायार्लय, जनकपुर जनकपरु १



 

 

मध्यमा ल यािन्तर्क कायार्लय, भरतपुर भरतपरु १

मध्यमा ल यािन्तर्क कायार्लय, काठमाड  काठमाड १

पि मा ल यािन्तर्क कायार्लय, पोखरा पोखरा १

मध्य-पि मा ल यािन्तर्क कायार्लय, दाङ्ग दाङ्ग १

मध्य-पि मा ल यािन्तर्क कायार्लय, सुखत सुखत १

सुदरु-पि मा ल यािन्तर्क कायार्लय, डोटी डोटी १
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१.४ तािलम केन्दर् 

तािलम केन्दर्/पर्योगशाला स्थान संख्या

मेकािनकल तािलम केन्दर् लिलतपुर १

केिन्दर्य पर्योगशाला लिलतपुर १
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अनसुचूी-२

२. यातायात वस्था िवभाग अन्तगर्तका िनकायहरुः 

२.१ यातायात वस्था कायार्लय 

अ ल कयार्लयहरु संख्या

यातायात वस्था कायार्लय, मेची १

यातायात वस्था कायार्लय सवारी, कोशी १

यातायात वस्था कायार्लय सवारी चालक अनुमितपतर्, कोशी १

यातायात वस्था कायार्लय, सगरमाथा १

यातायात वस्था कायार्लय, जनकपुर १

यातायात वस्था कायार्लय सवारी, नारायणी १

यातायात वस्था कायार्लय सवारी चालक अनुमितपतर्, नारायणी १

यातायात वस्था कायार्लय, साना/ठूला सवारी, बाग्मती १

यातायात वस्था कायार्लय, मोटरसाइकल, बाग्मती १

यातायात वस्था कायार्लय, सवारी चालक अनुमितपतर्, बाग्मती १

यातायात वस्था कायार्लय सवारी, गण्डकी १

यातायात वस्था कायार्लय सवारी चालक अनुमितपतर्, गण्डकी १ 

यातायात वस्था कायार्लय, धौलािगरी १ 

यातायात वस्था कायार्लय सवारी, लुिम्बनी १ 

यातायात वस्था कायार्लय सवारी चालक अनुमितपतर्, लुिम्बनी १

यातायात वस्था कायार्लय, रा ी १

यातायात वस्था कायार्लय, सेती १

यातायात वस्था कायार्लय, भेरी १

यातायात वस्था कायार्लय, महाकाली १

यातायात वस्था कायार्लय, कणार्ली, जुम्ला १
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२.२ सवारी पिरक्षण कायार्लय - टेकु, काठमाडौ ँ

 

 



 

 

२.३ यातायात वस्था सवेा कायार्लय 

यातायात वस्था सेवा कायार्लय संख्या

यातायात वस्था सेवा कायार्लय, ईलाम १ 

यातायात वस्था सेवा कायार्लय, िवराटनगर १ 

यातायात वस्था सेवा कायार्लय, गाईघाट १ 

यातायात वस्था सेवा कायार्लय, बिदबास १ 

यातायात वस्था सेवा कायार्लय, भरतपुर  १ 

यातायात वस्था सेवा कायार्लय, गौर  १ 

यातायात वस्था सेवा कायार्लय, हटेौडा  १ 

यातायात वस्था सेवा कायार्लय, सानो भयार्ङ, काठमाडौ ँ १ 

यातायात वस्था सेवा कायार्लय, सल्लाघारी, भक्तपुर  १ 

यातायात वस्था सेवा कायार्लय, डुमर्े  १ 

यातायात वस्था सेवा कायार्लय, तानसेन  १ 

यातायात वस्था सेवा कायार्लय, भैरहवा १ 

यातायात वस्था सेवा कायार्लय, भालुवांग १ 

यातायात वस्था सेवा कायार्लय, वीरेन्दर्नगर  १ 

यातायात वस्था सेवा कायार्लय, िदपायल  १ 

यातायात वस्था सेवा कायार्लय, डडले्धुरा  १ 
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अनसुचूी-३
 

भौितक पवूार्धार तथा यातायात मन्तर्ालय अन्तगर्त कायर्रत कमर्चारीहरुको िववरण 

(पर्ितवदेन पर्काशन हुदँाका बखतमा कायर्रत) 

माननीय मन्तर्ीज्यकूो सिचवालय 

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

कायार्लय Ext. िनवास 

१. माननीय मन्तर्ी िवमलेन्दर् िनिध ४२११६७० २३६  ९८५१०१६५५४  
२. उप-सिचव िनमार्ण कुमार काक ४२११९४५ २३२  ९८४१२६५५३३ NirmankKarki@mopit.gov.np 

३. स्विकय सिचव िव ास िबकर्म ४२११९४५ २३४  ९८४१२८३५५०  
४. खिरदार जग ाथ अिधकारी ४२११६७० २३२  ९८४१९०२३३७  
५. कायार्लय सहयोगी हिर बहादरु मगर ४२११६७० २३२  ९८४१७६२३९६  
६. कायार्लय सहयोगी तेज बास्तोला ४२११६७० २३२  ९८४३५०६०३१  
७ कायार्लय सहयोगी  खिगसरा दउेवा ४२११६७० २३२   ९८४३५०६९२७  
८ ह.स.चा  शर्ीराम काक  ४२११६७० २३२   ९८४९१६७०४३  

 

 

  



 

 

शर्ीमान ्सिचवज्यकूो सिचवालय 

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

कायार्लय Ext. िनवास 

१. सिचव तुलिस पर्साद िसटौला ४२११८८० २४६ ४३५३३८५ ९८५१०९१९३८ tpsitaula@hotmail.com 

२. शाखा अिधकृत चन्दर् बहादरु थापा ४२११८८० २४४  ९८४१२४११८८ thapachandra1@yahoo.com  

३. ना.सु. पर्िदपमान शाक्य ४२११८८० २४५  ९८१८८९३३३१  
४. ह.स.चा. िदपक भण्डारी    ९८४११७००७१

५. कायार्लय सहयोगी नवराज शर्े ४२११८८० २४४  ९८०८८५८७३५

६. कायार्लय सहयोगी आनन्द कुँवर ४२११८८० २४४  ९८४९७९३७१८
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