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मा. तर्जय कु मार गछदार
उप-प्रधानमन्त्री एबिं

तनजी सतिर्ालय

भौतिक पूर्ााधार िथा यािायाि मन्त्री

ससिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल ।

शुभकामना
भौतिक पूर्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालयद्वारा आर्थाक र्षा २०७१/७२ मा सम्पाददि कायाक्रमहरुको र्ार्षाक
प्रगतिको सिंगालोका रुपमा यो पुततिका प्रकाशन हुन लागेको खबरले मलाई खुसी लागेकोछ ।
सडक िथा रे ल यािायाि जतिा सिह यािायाि सेर्ाहरुलाई सुव्यर्ततथि बनाउन त्यससँग सम्बतन्त्धि
भौतिक पूर्ााधारको तर्कास एर्िं तर्तिार आर्श्यक हुन्त्छ । नेपाल जतिो भूपररर्ेतिि मुलुकको सर्ाातगगण
तर्कासको सम्भार्ना यसैमा अडेकोछ । यसमानेमा यो क्षेर सबै िह र िप्काका व्यतित्र्को लातग मुख्य
सरोकारको तर्षय हो । यससँग सम्बतन्त्धि कायासम्पादनका क्रममा अनुभर् गररएका उिार-िढार् मूलिः सर्ार
िासोको सन्त्दभा हुने गदाछ । त्यसैको तनर्ारणाथा र्ार्षाकरुपमा प्रगति प्रतिर्ेदन पुततिका प्रकाशन हुँदै आएको
क्रमलाई यसर्षा पतन तनरन्त्िरिा ददने प्रयास आफैं मा प्रशिंसायोग्य छ । यस सन्त्दभामा आगामी ददनमा यथोतिि
तर्षयर्तिुलाई समेटेर थप पररष्कृ ि बनाउँ दै सरोकारर्ालाका तजज्ञासापूर्िामा अरु कामयार्ी हुनसकोस् भन्ने
अपेक्षा राख्दछु । र्ातिर्मा यससँग सरोकार राख्ने व्यति, सिंतथा, तर्द्याथी, अनुसन्त्धािा लगायि आम
नागररकजनमा प्रदान गने सन्त्िुतिले नै यतिा प्रकाशनहरुको साथाकिा आँदकरहेको हुन्त्छ । यसिफा सम्बतन्त्धि
राष्ट्रसेर्कहरुको समीिीन ध्यानके तन्त्िि हुनेछ भन्ने मैले पूणा आशा तलएकोछु ।
अन्त्त्यमा, यही रुप र समयमा भएपतन प्रकाशनको क्रममा प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष खट्नुहुने सम्पूणा कमािारीलाई
धन्त्यर्ाद ददिंदै आगामी ददनमा आफ्नो काया तजम्मेर्ारीलाई िुति-दुरुति ढगगले र्हन गना सकल दजााका
राष्ट्रसेर्कहरुमा थप ऊजाा सञ्चारण होस्, उत्प्रेरणा तमलोस्, यतिा प्रकाशनहरु पररमार्जाि हुँदज
ै ाउन्, सार्ाभौम
जनिाको सुसतू िि हुने नैसर्गाक अतधकारको प्रत्याभूति ददलाउन सकोस् – यही मेरो हार्दाक शुभकामना छ ।

विजयकुमार गछदार
उपप्रधानमन्त्री- एिं
भौतिक पूिााधार िथा यािायाि मन्त्री
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शुभकामना
भौतिक पूर्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालयको र्ार्षाक प्रगति प्रतिर्ेदन आ.ब.२०७१/७२
प्रकातशि हुन लागेकोमा मलाई धेरै खुसी लागेको छ ।
यस मन्त्रालयले सडक, रेल िथा यािायािको सुव्यर्तथापन र यसको पूर्ााधार तर्कासको क्षेरमा
हातसल गरेको उपलतधधहरु र्ारे आम नागररक एबिं सेर्ाग्राही समेिलाई सुसूतिि गराउनु अत्यार्श्यक
काया ठानेको छु । जनिाको सूिना पाउने हक समेिको प्रत्याभूति हुनेगरी यस मन्त्रालय र अन्त्िगा िका
तनकायहरु र्ीि एक अकााले गरे को कायाको जानकारी उपलधध गराई पारदर्शािाको माध्यमबाट
सुशासन कायम राख्नमा योगदान पु-याउने समेि प्रतिुि प्रतिर्ेदनको उद्देश्य हो । यस प्रतिर्ेदनले देश
तभर र बातहरका सेर्ाग्राही िथा सूिानाग्राही नागररकलाई आफ्ना दक्रयाकलापहरुको अध्यार्तधक
जानकारी मन्त्रालयको र्ेबपेज समेिबाट उपलधध गराईने हुँदा यसको महत्र्लाई हामी सबैले आिंकलन
गना सक्दछौ ।
अन्त्त्यमा, मन्त्रालय अन्त्िगाि सञ्चालन गररएका आयोजनाहरुको सफल कायाान्त्र्यनमा सिंलग्न
तनकाय एर्िं कमािारीहरु िथा प्रतिुि प्रतिर्ेदन ियार गने र प्रकातशि गने कायामा सिंलग्न अन्त्य सम्पूणा
कमािारीहरुलाई धन्त्यर्ाद दददै आगामी समयमा पतन उत्प्रेररि र जागरुक हुन शुभकामना धयि गना
िाहन्त्छु ।

अजुान कु मार काकी
सतिर्

सम्पादकीय

सम्पादकीय
सिंयोजक
देर्ेन्त्ि काकी
सह-सतिर्/प्रबिा

सुशासन ऐन, २०६४ िथा सूिनाको हक सम्बन्त्धी
ऐन,

२०६४

अनुसार

सार्ाजतनक

तनकायको

कामकारबाहीलाई अतधक उत्तरदायी, तजम्मेर्ार र
पारदशी बनाउने क्रममा सार्ाजतनक तनकायबाट भए
गरेका कामकारबाहीलाई सरल तपि र सिंगरठि रुपमा

सुन्त्दर भट्टराई
उप-सतिर्

जनसमक्ष ल्याउने प्रयास अनुरुप भौतिक पूर्ााधार िथा
यािायाि मन्त्रालय र मािहिका तनकायहरुबाट आ.र्.

(सूिना अतधकारी)/

२०७१/०७२ को दौरान सम्पाददि कायाहरुको र्ार्षाक

सहप्रबिा

प्रगति प्रतिर्ेदन प्रकाशन गरी सरोकारर्ालाहरु समक्ष
प्रतिुि गरेका छौं ।

सुतनल बाबु पन्त्ि
तस.तड.ई

यस प्रतिर्ेदनमा यस मन्त्रालय र यस
अन्त्िगािका सडक तर्भाग, रे ल तर्भाग, यािायाि
व्यर्तथा तर्भाग समेिबाट सिह यािायाि सम्बन्त्धी
महत्र्पूणा पूर्ााधार तनमााणकाया, ममाि सम्भार िथा
यािायाि व्यर्तथापनका क्षेरमा आ.र्. २०७१/०७२

राजेश उप्रेिी
शाखा अतधकृ ि

मा भए गरे का कायाहरुको प्रगति समार्ेश गररएको छ
। यसमा यसका अलार्ा मन्त्रालय र मािहि तनकायको
सिंतक्षप्त पररिय, मन्त्रालयबाट सुशासन कायम राख्न
िातलएका कदमहरुको बारेमा समेि सेर्ाग्राही िथा
सरोकारर्ालाहरुलाई जानकारी हातसल हुनेछ भन्ने
मन्त्रालय पररर्ारको अपेक्षा रहेको छ ।

शोभा भण्डारी
समाजशास्त्री

प्रतिर्ेदन प्रकाशनको यस तनरन्त्िरिामा समय
सापेक्ष पररर्िान र पररमाजान गदै लैजाने यस
मन्त्रालयको सोिलाई सरोकारर्ाला सबैको अमूल्य

तनज्जल श्रेि
ईतन्त्जतनयर

राय, सुझार् र सल्लाहले अझ सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने
हाम्रो तर्श्वास छ । मुिाराक्षसका कारणले छपाई
कायामा के ही रुटी हुन गएमा आगामी ददनमा सुधार
गनेछौ । अन्त्िमा यस प्रतिर्ेदनको प्रकाशनलाई प्रत्यक्ष
र अप्रत्यक्ष सहयोग प्रदान गनुाहुने सबै कमािारी

सहयोगी
ददपक तसग्देल (कम्प्यूटर अपरे टर)

साथीहरु िथा अग्रज महानुभार्हरुमा हार्दाक धन्त्यर्ाद
ज्ञापन गना िाहन्त्छौ ।
यो प्रतिर्ेदन http://mopit.gov.np/ /year-book.html बाट
Download गना सक्नुहुने छ।
राय, सुझार् र सल्लाहको लातग सम्पका ठे गाना
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PWD

Public Work Directives

RTO

Road Transport organization

SRN

Strategic Road Network (रणनैतिक सडक सिंजाल)

LRN

Local Road Network (तथानीय सडक सिंजाल)

JICA

Japan International Corporation Agency
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Detail Project Report

EIA

Environment Impact assessment

IEE

Initial Environment Examination

GIS

Geographical Information System

BOT

Build Operate and Transfer

ROW

Right of Way

PIP

Priority Investment Plan

GEF

Global Environment Facility
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तडतभजन सडक कायाालय
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भौतिक पूर्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालयको पररिय

१.१ पृिभूतम
देशको आर्थाक िथा सामातजक क्षेरको तर्कासमा टेर्ा पुर्याउन तर्तर्ध भौगोतलक क्षेर िथा आर्थाक
क्षेरहरुलाई आर्थाक तर्कासका पूर्ााधार तथल, जल, रे ल िथा रज्जुमागाहरुसँग आर्र्द् गदै रातष्ट्रय यािायाि प्रणालीको
समुतिि तर्कासगरी देशका ग्रातमण क्षेरका गाउँ हरुलाई बजारसँग आर्र्द्गरी आर्थाक कृ याकलापहरुको अतभबृतर्द् गने
र देश तभर सिंिालन हुने पयाटन, कृ तष, तर्द्युि आदद तर्तभन्न आर्थाक क्षेरसँग सम्बतन्त्धि तर्तर्ध कृ याकलाप र
आयोजनाहरुमा टेर्ा पुर्याउनु भौतिक पूर्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालयको मूख्य काया हो ।

१.२ दुरदृति
रातष्ट्रय एदककरण, आर्थाक सामातजक तर्कास, गररतब तनर्ारण र ददगो शातन्त्िको लातग पूर्ााधारको तर्कासमा
योगदान पुग्ने गरी तिरीय, भरपदो, सुलभ र सुरतक्षि यािायाि सञ्जाल तर्तिार गने ।

१.३ लक्ष्य
सडक, रे ल, जलमागा िथा रज्जुमागा जतिा पूर्ााधारको तर्कास गरर रातष्ट्रय रणनैतिक यािायाि सञ्जाल माफा ि
देशका तर्तभन्न भौगोतलक िथा आर्थाक क्षेरहरुलाई एक अकाासँग आबर्द् गरी मुलुकको आर्थाक एर्िं सामातजक तर्कास
अतभर्ृतर्द् गनुाका साथै देशका ग्रामीण क्षेरहरुलाई तथानीय बजारहरुसँग आबर्द् गरी पयाटन, कृ तष, तर्द्युि, उद्योग
लगायि तर्तभन्न आर्थाक क्षेरसँग सम्बतन्त्धि कृ याकलाप एर्िं आयोजनाहरुलाई टेर्ा पुर्याउने।

१.४ उद्देश्य




देशका तर्तभन्न भौगोतलक िथा आर्थाक क्षेरहरुलाई पररपूरक हुने गरी तर्तभन्न मागाहरुलाई एक अकोसँग
आर्र्द् गरी आर्थाक िथा सामातजक क्षेरको तर्कासमा टेर्ा पुर्याउन सडक, पुल, मूल बाटाहरु, रज्जुमागा र
जलमागाहरुको समिीगि तर्कास, तर्तिार, प्रर्र्द्ान गरी रातष्ट्रय यािायाि प्रणालीको तर्कास गने ।
देशका ग्रामीण क्षेरका गाउँ हरुलाई बजारसँग आर्र्द् गनुाका साथै पयाटन, कृ तष, उद्योग,तर्द्युि आदद तर्तभन्न
आर्थाक क्षेरसँग सम्बतन्त्धि रातष्ट्रय महत्र्का र अन्त्य आर्थाक क्षेरको तर्तर्ध कृ याकलाप एर्िं आयोजनाहरुमा
टेर्ा पुर्याई सन्त्िल
ु न कायम गने ।

१.५ मुख्य मुख्य कायाहरु


तथल, जल, रे ल्र्े िथा रज्जुमागाको तनमााण र तर्कास सम्बन्त्धी नीति, योजना िथा कायाक्रम िजुामा,
कायाान्त्र्यन, अनुगमन र मूल्यागकन गने गराउने ।



सडक (घोडेटो बाटो बाहेक) िथा पुल (झोलुगगे पुल बाहेक) तनमााण, ममाि सिंभार एर्िं सिंरक्षण सम्बन्त्धी काम
गने ।



तर्तभन्न तथलमागा, जलमागा र रज्जुमागाहरुको तनमााण सम्बन्त्धी काया गने ।



भौतिक योजना क्षेरहरुका अन्त्िरातष्ट्रय र्ा क्षेरीय सिंघ सिंतथाहरुसँग सम्पका र सहयोग सम्बन्त्धी काया गने ।



तथलमागा, जलमागा िथा रञ्जुमागाको तनमााणसँग सम्बतन्त्धि अन्त्िरातष्ट्रय सिंघ सिंतथाहरुको सम्पका सम्बन्त्धी काया
गने ।



नेपाल इतन्त्जतनयररङ सेर्ाको हाईर्े उपसमूह, सम्बन्त्धी तनयुति, सरुर्ा, बढु र्ा शुरु तनयुतिको न्त्यूनिम शैतक्षक
योग्यिा र बढु र्ामा गणना हुने सम्बतन्त्धि तर्षयको शैतक्षक योग्यिा तनधाारण िथा तर्भागीय कारर्ाही आदद
सम्बतन्त्ध काया गने ।

१.६ कायाक्षर
े
नेपाल सरकार (कायातर्भाजन) तनयमार्ली, २०७२ बमोतजम यस मन्त्रालयलाई देहायका कायाहरु
गनेगरी कायाक्षेर तनधाारण गररएको छः
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भौतिक पूर्ााधारको तर्काससम्र्न्त्धी नीति, योजना िथा कायाक्रमको िजुामा, कायाान्त्यर्न, अनुगमन र
मूल्यागकन:
यािायाि (हर्ाई यािायािबाहेक) िथा पररर्हन व्यर्तथापन र सञ्चालनसम्र्न्त्धी नीति, योजना िजुामा,
कायाक्रम कायाान्त्र्यन, अनुगमन, तनयमन र मूल्यागकन;
तथलमागा, जलमागा, रे लमागा, सर्-र्े, फ्लाइओभर र रज्जुमागाको तनमााण िथा तर्काससम्र्न्त्धी नीति र
योजनाको तनयमन, तर्ीकृ ति िथा कायाान्त्र्यन;
रणनीतिक सडक (गोरे टो/घोडेटो बाटो र तथानीय सडकबाहेक) िथा पुल (झोलुगगे पुलबाहेक) को तनमााण,
ममाि, सम्भार िथा सिंरक्षण;
तथलमागा िथा रज्जूमागाको तनमााणसँग सम्र्तन्त्धि अन्त्िराातष्ट्रय सिंतथासँगको सम्पका ;
यािायाि (हर्ाई यािायािबाहेक) िथा पररर्हन व्यर्तथापन र सञ्चालनसँग सम्र्तन्त्धि, कम्पनी िथा
सगगठन;
यािायाि (हर्ाई यािायािबाहेक) सेर्ा तनयमन, व्यर्तथापन र सञ्चालनसँग सम्र्तन्त्धि अन्त्िराातष्ट्रय सिंतथा
िथा तनकायसँग सम्पका सम्र्न्त्धी काया;
यािायािसम्र्न्त्धी अध्ययन, अनुसन्त्धान, िथ्यागक सगकलन िथा तर्श्लेषण;
सडक बोडालगायि सडक, रे ल िथा यािायाि व्यर्तथासम्र्न्त्धी अन्त्य तनकाय;
नेपाल इतन्त्जतनयररङ िथा इतन्त्जतनयररिं ग परामशा सेर्ा (कन्त्सल्टेन्त्सी) र सो सम्बन्त्धी सिंतथा
रे लमागा, मेट्रो तनमााण सञ्चालन र सम्भार;
नेपाल इतन्त्जतनयररङ सेर्ा, तसतभल इतन्त्जतनयररिं ग समूहको हाईर्े र रे ल उपसमूहको सञ्चालन ।

१.७ भौतिक पूर्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालय अन्त्िगाि तर्भागहरु र सिंख्या
भौतिक पूर्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालय

सडक तर्भाग

यािायाि व्यर्तथा तर्भाग

क्षेतरय तनदेशनालयहरु -६

यािायाि व्यर्तथा कायाालयहरु२०

तडतभजन सडक
कायाालयहरु-३३
हेभी इक्वीप्मेन्त्ट तडतभजन

सर्ारी पररक्षण कायाालय-१

कायाालयहरु -७
यातन्त्रक कायाालयहरु-१०

यािायाि व्यर्तथा सेर्ा
कायाालयहरु -१६

के न्त्िीय सडक प्रयोगशाला-१

यातन्त्रक िातलम के न्त्ि-१
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रे ल तर्भाग

२

मन्त्रालयको सािंगठतनक सिंरिना र कायातर्र्रण

भौतिक पूर्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालयमा माननीय मन्त्रीज्यू र सतिर्ज्यूको सतिर्ालयहरु, ४ र्टा महाशाखा
िथा ११ र्टा शाखाहरु छन् (मन्त्रालयको सिंगठन तनम्नानुसार प्रतिुि गररएको छ) ।

माननीय मन्त्री
सतिर्

प्रशासन महाशाखा
अन्त्िररक व्यर्तथापन
शाखा
कमािारी प्रशासन शाखा

तनमााण िथा यािायाि

योजना अनुगमन िथा

गुणतिर िथा र्ैदेतशक

महाशाखा

मूल्यािंकन महाशाखा

सहयोग महाशाखा

सिह यािायाि शाखा

योजना शाखा

यािायाि व्यर्तथा

अनुगमन िथा मूल्यािंकन

शाखा

शाखा

आर्थाक प्रशासन शाखा

र्ािार्रण िथा

गुणतिर, सार्ाजतनक
तनजी साझेदारी िथा
र्ैदते शक सहयोग शाखा
तनमााण व्यर्साय
प्रर्र्द्ान शाखा

सामातजक शाखा

कानून िथा फै सला
कायाान्त्र्ायन शाखा

यस मन्त्रालय अन्त्िगािका महाशाखा िथा शाखाहरुको मुख्य मुख्य कायाहरु तनम्नानुसार छन् ।

२.१ प्रशासन महाशाखा
१) मन्त्रालय िथा अन्त्िगाि सबै तनकायहरुमा काम सुिारु रुपले सिंिालन गना सिंगठनात्मक तर्रुप िथा काया प्रदक्रया
सम्बन्त्धी अध्ययन तर्श्लेषण गरी नीतिगिरुपमा राय पेश गरी तर्ीकृ ि भई आए बमोतजमको व्यर्तथा गने ।
२) मन्त्रालय िथा अन्त्िगाि कायाालयहरुमा आर्श्यक जनशतिको व्यर्तथाको क्रममा दरर्न्त्दी सृजना, ररि पद पूर्िा
सम्बन्त्धमा काया गरी पेश गने ।
३) मन्त्रालयको प्रितलि ऐन तनयम नीति अध्ययन गरी सिंशोधन/पररमाजान गनुा पने भएमा राय साथ पेश गने ।
४) मन्त्रालय र अन्त्िगाि तनकायहरुका कमािारीहरु कमािारी प्रशासन सम्र्न्त्धी पेश भएका फाइलहरुमा राय सतहि
सतिर् समक्ष पेश गने र तनणायानुसार कायाहरु सम्पादन गने गराउने ।
५) मन्त्रालयको लातग बजेट माग गने, के तन्त्िय िथा काया सिंिालन तिरको लेखा सिंिालन र लेखा परीक्षणको व्यर्तथा
गना लगाउने ।
६) तर्तभन्न मन्त्रालय, तर्भाग िथा कायालयहरुबाट मातगएको परामशामा राय ददने र्ा आर्श्यकिा अनुसार राय सतहि
पेश गरी तनणायानुसार जानकारी ददने व्यर्तथा तमलाउने ।
७) मन्त्रालयलाई आर्श्यक बजेट भौतिक सामाग्री र जनशतिको तनयतमि आपूर्िाको व्यर्तथा तमलाउने ।
८) महाशाखा बीि समन्त्र्य कायम गने र शाखा महाशाखाबाट भइरहेको कामहरुको समन्त्र्य र सुपरीर्ेक्षण
गने/गराउने ।
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९) अतधनतथ कायाको प्रगिी तर्र्रण ियार गराई आर्श्यक तनदेशन ददने र सतिर् समक्ष राय सतहि पेश गने ।
१०) तर्देशी िथा तबदेशी िातलम सम्बन्त्धी मनोनयनमा छारबृति तर्िरण आदी पेश भएका तर्षयहरुमा प्रितलि ऐन
तनयम, पररपर र कायम भएको नीति बमोतजम गने गराउने ।
११) बेरुजु फर्छ्यौट गतितबतध सम्बन्त्धमा रे खदेख गरी आर्श्यक तनदेशन ददने ।
१२) िोदकए बमोतजमको रकमान्त्िर खिाको तर्ीकृ िी, ठे क्का पट्टा सदर बदर, तललाम-तबक्री र तमनाह सम्बन्त्धी कायाहरु
गने ।
१३) तटोर तनरीक्षण गराउने र प्राप्त प्रतिर्ेदन अनुरुप आर्श्यक कारर्ाही अगाडी बढाउने ।
१४) आफ्नो महाशाखा अन्त्िगािका तर्षयमा मतन्त्रपररषद्मा पेश हुने प्रतिार्को मतयौदा ियार गरी पेश गने ।
१५) भौतिक सामाग्री, भर्न, सर्ारी साधन आददको सिंरक्षण, ममाि सिंभार गरर यसको रे खदेख तनयन्त्रण र समन्त्र्य
समेि गने ।
१६) अतधनतथ कमािारीको काममा मागादशाक भूतमका तनर्ााह गरी कमािारीहरुको सुपरीर्ेक्षण र आर्श्यकिा अनुसार
तनदेशन र तनयन्त्रण समेि गने ।

२.१.१ आन्त्िररक व्यर्तथापन शाखा
१) कमािारीहरुको आन्त्िररक खटन पटन र आन्त्िररक व्यर्तथापन सम्बन्त्धी कायाहरु गने ।
२) मन्त्रालयको लातग आर्श्यक पररर्हन एर्िं सिंिार सिंयन्त्रको व्यर्तथापन गने ।
३) मन्त्रालयको लातग आर्श्यक सर्ारी साधन, मेतशनरी औजार िथा तजन्त्सी सामानहरुको खररद, भण्डारण, आपूर्िा,
ममाि, सम्भार, तजन्त्सी तनरीक्षण िथा तललाम तबक्रीको व्यर्तथा गने ।
४) मन्त्रालयको सुरक्षा िथा सरसफाईको प्रर्न्त्ध गने ।
५) मन्त्रालय र अन्त्िगाि तनकायबाट सिंिातलि आयोजनाहरुको लागी तथायी र तर्कास िफा को दरर्न्त्दी सृजना िथा
करारमा कमािारी भनाा सम्बन्त्धी काया गने ।
६) कमािारी बैठक आयोजना गने र सोको तनणाय कायाान्त्र्यन गने/गराउने ।
७) कमािारीहरुको पुरष्कार र दण्ड समबन्त्धी काया गने/गराउने ।
८) उजुरी सम्बन्त्धी कायाहरू गने ।
९) सम्पिी तर्र्रण सम्बन्त्धी काया गने ।
१०) मन्त्रालयको सबै कमािारीहरु र यस मन्त्रालय अन्त्िगािका राजपरािंदकि अतधकृ िहरुको काया सिंपादन मूल्यािंकन
सम्बन्त्धी काया गने ।
११) मन्त्रालयको र्ेब पेज अध्यार्तधक गरी system maintain गने गराउने ।

२.१.२ कमािारी प्रशासन शाखा
१) मन्त्रालय र्ा अन्त्िगाि कायाालयहरुको आर्श्यक जनशतिको सिंख्या तनधाारण गरी नपुग भएमा पद प्रकृ या पूरा गरी
तनणाय बमोतजम सम्बतन्त्धि तनकायहरुमा सहमतिको लातग लेखी पठाउने ।
२) नेपाल सरकारको तनणाय बमोतजम तर्ीकृ ि दरबन्त्दीहरु तनजामिी दकिार्खानामा दिाा गराउने ।
३) मन्त्रालय र अन्त्िगािका कायाालयहरुमा ररि रहेको पद पूर्िाको लातग सम्बतन्त्धि तनकायमा माग गने र पद पूर्िाको
लातग तनयमानुसार छनौट भई आएका कमािारीहरुलाई तनयुति, बढु र्ा िथा पदतथापन गना कारर्ाही िलाई
तर्ीकृ ति भए बमोतजम गने ।
४) मन्त्रालय अन्त्िगाि कमािारीहरुको तनयुति, सरुर्ा, बढु र्ा, िातलम, पुरतकार, रातजनामा र्ा अन्त्य कमािारी प्रशासन
सम्बन्त्धी पेश भएका तबषयहरुको आतधकाररक राय सतहि पेश गरी तनणाय बमोतजमको काया गने/गराउने ।
५) आर्श्यकिा अनुसार तर्भागीय कारर्ाही सम्बन्त्धी कारर्ाही शुरु गने र तनणायानुसार कारर्ाही गने र्ा सम्र्तन्त्धि
तनकायमा लेखी पठाउने ।
६) मन्त्रालय र्ा अन्त्िगािका पदातधकारीहरुलाई तनतमत्त, कायम मुकाम, काज सम्बन्त्धी कारर्ाही गरी तनणायानुसार
सम्र्तन्त्धि तनकायमा लेखी पठाउने ।
७) मन्त्रालयको राजपरातगकि िथा राजपर अनतगकि सम्पूणा कमािारीहरुको तर्र्रण िथा दरर्न्त्दी अतभलेख
अद्यार्तधक राख्ने ।
८) मन्त्रालयका कमािारी सरुर्ा भइ अन्त्यर गएमा व्यतिगि फाईल सम्र्तन्त्धि कायाालयमा पठाउने ।
९) मन्त्रालय र्ा अन्त्िगाि कायाालयका कमािारीहरुको हातजरी, गयल, तर्दा रे कडाको अतभलेख अद्यार्तधक राख्न
लगाउने ।
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१०) अतधनतथ कायाको काया प्रगति प्रतिर्ेदन ियार गरी पेश गने ।
११) तबदेशी छारर्ृतत्त र अध्ययन भ्रमणका लातग उम्मेदर्ार छनौट गना तनणायाथा पेश गने ।
१२) तबदेशमा अध्ययन र्ा िातलममा जाने, फका ने व्यतिहरुको तर्र्रणहरु दुरुति राख्ने, राख्न लगाउने ।

२.१.३ आर्थाक प्रशासन शाखा
१)
२)
३)
४)
५)
६)
७)
८)
९)

मन्त्रालय र अन्त्िगाि तनकायको र्ार्षाक बजेट ियार गरी पेश गने ।
अतख्ियारी बाँडफाँड सम्बन्त्धमा पेश गने ।
तर्ीकृ ि तबतनयोजन बमोतजम बजेट खिाका लातग पेश गने ।
धरौटी राजश्व सम्बन्त्धी तर्र्रण अद्यार्तधक राख्ने ।
के तन्त्िय लेखा ियार गने ।
लेखा परीक्षण गराउने ।
मािहि तनकायको आर्थाक प्रशासन सम्बन्त्धी कायाको अनुगमन गने ।
बेरुजुको अतभलेख राख्ने र बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्त्धी काया गने ।
शाखासिंग सम्बतन्त्धि कायाको प्रगति तर्र्रण ियार गने ।

२.१.४ कानुन िथा फै सला कायाान्त्यर्न शाखा
१) ऐन, तनयम, गठन आदेश, तबतनयमको मतयौदा गने, मतयौदा पररमाजान गने र आर्श्यक कायाको लातग अतघ
बढाउने ।
२) तर्तभन्न तर्षयमा मन्त्रालय र अन्त्िगाि तबभाग, कायाालयलाई आर्श्यक कानुनी राय परामशा ददने ।
३) मन्त्रालयको िफा बाट तलतखि जर्ाफको मतयौदा एर्िं प्रतिउत्तर ियार गने ।
४) कानुनी प्रतिरक्षाको कारर्ाही गने ।
५) मन्त्रालयको िफा बाट गररने बािाा, सिंझौिा आददमा सहभागी हुने, बािााका बुँदा ियार गने, सिंझौिाको मतयौदा
मररमाजान गने ।
६) मन्त्रालयको िफा बाट नेपाल राजपरमा प्रकाशन गररने सूिनाहरुको मतयौदा ियार गरी पररमाजान सतहि
सम्पादनका लातग सम्बतन्त्धि मन्त्रालयमा पठाउने ।
७) सम्पाददि सूिनाहरु प्रकाशनका लातग मुिण तर्भागमा पठाउने ।
८) अदालबाट भएका फै सला कायाान्त्र्यन सम्बन्त्धी काया गने ।

२.२ योजना अनुगमन िथा मूल्यािंकन महाशाखा
१) तर्कास आयोजना, िजुामा, कायान्त्र्यन, अनुगमन िथा मुल्यािंकन सम्बन्त्धी काया गने ।
२) तर्कास सम्बन्त्धी नीति िजुामा गने ।
३) तर्कास आयोजनाहरुको प्रगति सतमक्षा गने ।
४) आयोजनाहरुको तनरीक्षण गने ।
५) क्षमिा अतभबृतर्द् सम्बन्त्धी कायाक्रम सिंिालन गने ।
६) बैदेतशक सहयोगबाट सिंिातलि आयोजना सम्बन्त्धमा गुणतिर िथा बैदेतशक सहयोग महाशाखासिंग समन्त्र्य गने ।
७) प्रगति प्रतिर्ेदन ियार गरी सम्बतन्त्धि तनकायमा पठाउने ।
८) र्ािार्रण सिंरक्षण, लैतगगक, सामातजक समार्ेशीकरण र सिंघ सिंतथा सम्बन्त्धी कायाको समन्त्र्य गने ।
९) मन्त्रालयको प्रर्िा र सूिना अतधकारी सम्र्न्त्धी काम गने ।
१०) तर्पत्त व्यर्तथापन सम्बन्त्धी काया गने ।

२.२.१ योजना शाखा
१)
२)
३)
४)
५)

तर्कास सम्बन्त्धी नीति तनधाारण कायामा सहयोग गने ।
तर्कास आयोजना िजुामा गना सघाउने ।
योजना तर्ीकृ िाथा पेश गने ।
क्षमिा अतभबृतर्द् सम्बन्त्धी कायाक्रम सिंिालन गना सहयोग गने ।
योजनाको दुरुति अतभलेख राख्ने ।
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२.२.२ अनुगमन िथा मूल्यािंकन शाखा
१)
२)
३)
४)
५)
६)
७)

आयोजना कायान्त्र्यनको तनरीक्षण गने ।
आयोजनाहरुको अनुगमन गने ।
तर्कास आयोजनाहरुको प्रगति सतमक्षा गना सहयोग गने ।
मन्त्रालयको प्रगति प्रतिर्ेदन ियार गरी सम्बतन्त्धि तनकायमा पठाउने ।
मन्त्रालयको प्रगति तर्र्रण प्रकाशन गने ।
सहायक सूिना अतधकारी िथा सहायक प्रर्िा सम्र्न्त्धी काया गने ।
सुशासन िथा तर्पद व्यर्तथापन सम्बतन्त्ध काया गने ।

२.२.३ र्ािार्रण िथा सामातजक शाखा
१)
२)
३)
४)
५)

र्ािार्रण सिंरक्षण सम्बन्त्धी नीति योजना िजुामा गने ।
सामातजक लैतगगक समार्ेशीकरण सम्बन्त्धी कायामा सहयोग गने ।
र्ािार्रण सम्बन्त्धी सिंघ सिंतथाहरुसिंग सम्पका र समन्त्र्य गने ।
र्ािार्रणीय प्रभार् मूल्यािंकन सम्बन्त्धी काया गने ।
प्रारिं तभक र्ािार्रणीय परीक्षण सम्बन्त्धी काया गने ।

६) तर्पद व्यर्तथापन सम्बन्त्धी कायामा सहयोग गने ।

२.३ तनमााण िथा यािायाि महाशाखा
१) तथल, जल, रे लर्े, रज्जुमागा (रोपर्े) िथा यािायाि व्यर्तथा सम्बन्त्धी आयोजनाहरु सम्बतन्त्धि तनकाय िथा
महाशाखाहरु सिंग समन्त्र्य गरी आयोजनाको तनमााणमा आर्श्यक समन्त्र्यन गने/गराउने ।
२) मन्त्रालय अन्त्िगाि िालु रहेका तर्तभन्न आयोजनाहरुको प्रातबतधक पक्ष र लगानीको प्रभार्काररिा सम्बन्त्धमा िथा
आयोजनाको समतिगि गुणतिर बारे पृिपोषण तलई आर्श्यक सुधारका लातग ठोस कदमहरु िाल्न राय परामशा
पेश गने /गराउने ।
३) नेपाल ईतन्त्जतनयररङ परामशा सेर्ा, नेशनल कन्त्तट्रक्शन कम्पनी िथा नेपाल मल्टीमोडल ट्रान्त्जीट र ट्रेड तर्कास
सतमति सम्बन्त्धमा आर्श्यक समन्त्र्य गने गराउने ।
४) आर्श्यकिा अनुसार यस सम्बन्त्धी ऐन तनयम िथा नीति िजुामा िथा हेरफे र गनाको लातग राय प्रतिदक्रया पेश गने ।
५) नेपाल इतन्त्जतनयररङ काउतन्त्सल िथा नेपाल इतन्त्जतनयर् स एशोतशयसन सम्बन्त्धी सम्पका समन्त्र्य गने ।

२.३.१ यािायाि व्यर्तथा शाखा
१)
२)
३)
४)
५)
६)
७)

यािायाि सेर्ा िथा पररर्हन व्यर्तथापन िथा सिंिालन सम्बन्त्धमा नीति िथा योजना सम्बन्त्धी कायाहरु गने ।
यािायाि व्यर्तथा सम्बन्त्धी तनकाय र सिंतथाहरुसिंगको सम्पका र समन्त्र्य गने ।
यािायाि सेर्ा व्यर्तथापन सम्बन्त्धमा अनुगमन र तनरीक्षण गने ।
तथलमागामा िल्ने सर्ारी साधनको अतभलेख व्यर्तथापन गने ।
र्ािार्रण मैरी सर्ारी साधन सम्बन्त्धमा अध्ययन अनुसन्त्धान सम्बतन्त्ध काया गने।
सर्ारी प्रदुषण र प्रातर्तधक पक्षमा सुधार सम्बन्त्धी काया गने ।
तछमेकी राष्ट्रहरुसिंग यािायाि सेर्ा सम्बन्धमा समन्त्र्यन गने।

२.३.२ सिह यािायाि शाखा
१) तथलमागा, जलमागा, रे ल, रज्जुमागा तनमााण सम्बन्त्धी नीति तनधाारण, अनुगमन, अध्ययन, अनुसन्त्धानमा समन्त्र्य
गने।
२) नेपाल ईतन्त्जतनयररङ पररषद् सम्बन्त्धी काया गने ।
३) मल्टीमोडल ट्रान्त्जीट सम्बतन्त्धि तर्षयमा मातथल्लो तनकायसिंग सहयोग तलइ काया सम्पादन गने ।

२.४ गुणतिर िथा बैदते शक सहयोग महाशाखा
१) बैदेतशक ऋण, अनुदान सहयोग बाट सिंिालन हुने आयोजनाहरुको योजना िजुामा, सम्भाव्यिा अध्ययन, िातलम
िथा कायान्त्र्यनका तर्तभन्न पक्षमा सम्बतन्त्धि तनकाय िथा महाशाखाहरुबाट राय परामशा प्राप्त गने, तबदेशी
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२)

३)
४)
५)

६)
७)

प्रतितनतधहरु सिंग सम्पका िथा समन्त्र्य गने र सतिर्ज्यूमा राय पेश गने र तनदेशानुसार MOU सम्र्न्त्धी काया गने
िथा अन्त्य महाशाखा िथा बैदेतशक सिंतथाहरु सिंग समन्त्र्य र परािारगने ।
तर्तभन्न िालु आयोजनाहरु िथा पुरा भइसके का आयोजनाहरु समेिको िेस्रो पक्षीय परीक्षण (Third Party Audit)
तनयतमि रुपमा गने गराउने र प्रातबतधक पक्ष र लगानीको प्रभार्काररिा पक्ष लगायि समतिगि गुणतिर बारे
पृिपोषण एर्िं सुधारका पक्षमा ठोस कदमहरु िाल्न राय परामशा पेश गने िथा तनदेशानुसार कारर्ाही अगाडी
बढाउने ।
सार्ाजतनक तनमााण तनदेतशका (Public Works Directive) ियार गने र तनयतमि रुपमा प्रकाशन िथा तर्िरण
गने/गराउने ।
तनमााण व्यर्साय तबकास पररषद् र कायाान्त्र्यन सतमति सम्र्न्त्धी काम गने र तनमााण धयर्सायी तर्कास ऐन
बमोतजमका कामहरु गने/गराउने ।
मन्त्रालय अन्त्िगािका सार्ाजतनक पूर्ााधार सिंरिनाहरुको तनमााण सिंिालन िथा हतिान्त्िरण (BOT) प्रदक्रयामा
तनतज क्षेरलाई सिंलग्न गराउने सम्बन्त्धी सतिर्ालयहरुको तथापना िथा सुदढृ ीकरण गने, योजना पतहिान िथा
अध्ययन गने/गराउने र नेपाल सरकारको तर्ीकृ ि नीति बमोतजमका काम कारर्ाही गना मन्त्रालयको Focal Point
को रुपमा काम गने। सार्ाजतनक तनमााण कायाको गुणतिर िथा पुर्ााधार सिंरिना सम्बन्त्धमा आर्श्यक अनुसन्त्धान
गने/गराउने िथा मापदण्ड तनधाारण सम्बन्त्धी काया गने/गराउने ।
सार्ाजतनक तनजी साझेदारी िथा तनजी लगानी सम्बन्त्धी कायाहरु गने/गराउने ।
बैदेतशक सहयोग िथा ऋण सिंग सम्बतन्त्धि सबै पक्षमा यस मन्त्रालयको नीति तनदेशन अनुसार अथा मन्त्रालयसिंग
सम्पका महाशाखाको हैतसयिले काया गने/गराउने ।

२.४.१ गुणतिर, सार्ाजतनक तनजी साझेदारी िथा बैदते शक सहयोग शाखा
१)
२)
३)
४)

मन्त्रालय अन्त्िगाि बैदेतशक सहयोगमा सिंिालन हुने आयोजना सम्र्न्त्धी नीति तनधाारण सम्बन्त्धी काया गने ।
बैदेतशक सहयोगमा सिंिालन हुने आयोजनाहरुको पतहिान सम्बन्त्धी काया गने ।
सार्ाजतनक नीजी लगानी सम्बन्त्धी नीति योजना सम्बन्त्धी काया गने ।
तनमााण कायाको गुणतिर िथा मापदण्ड तनधाारण र अनुसन्त्धान गने/ गराउने ।

२.४.२ तनमााण व्यर्साय प्रर्द्वान शाखा
१)
२)
३)
४)
५)
६)

तनमााण व्यर्साय इजाजि पर दिाा सम्बन्त्धमा सम्बतन्त्धि तनकायमा पेश गने ।
इजाजि पर नतर्करण सम्बन्त्धी काया गने ।
इजाजि परको अद्यार्तधक लगि राख्ने ।
तनमााण व्यसायी कोष सम्बन्त्धी काया गने ।
तनमााण व्यर्साय प्रर्द्वान िथा व्यर्तथापन सतमति सम्र्न्त्धी काया गने ।
तनमााण व्यर्साय सम्बन्त्धी सिंघ सिंतथा सिंग सम्पका एर्िं समन्त्र्य गने ।
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३

मन्त्रालय अन्त्िगािका तनकायहरुको सिंतक्षप्त पररिय

३.१ सडक तर्भाग
तर्.सिं. २००७ सालभन्त्दा अगातड बाटोकाज गोश्वाराबाट सडकको एउटै मार लेन भएका ढु गगा छापेका
तभमफे दी अमलेखगञ्ज सडक, र्ुटर्ल भैरहर्ा सडक, राजधानी र िराईका के ही शहरहरुमा इट्टा र ढु िंगाले छापेका
सडक तनमााण िथा ममाि काया गररन्त्थ्यो । तर्.सिं. २०१४ सालमा सार्ाजतनक तनमााण तर्भाग (PWD) तथापना भयो ।
भारि सरकारको सहयोगमा काठमाडौं-भैंसे (तभमफे दी-अमलेखगञ्ज सडकमा पने) सडक तनमााण गरी मोटरबाटो
भारिसँग जोतडयो । हेटौंडा-नारायणगढ सडक खण्ड तर्.सिं. २०१५ सालमा तनमााण गरी पूर्ा-पतिम राजमागाको मध्य
भागमा यािायाि सिंिालन भयो ।
उत्तर-दतक्षण व्यापाररक मुल बाटोलाई यािायाि सिंिालन गने उद्देश्यले तर्.सिं. २०१४ सालमा Road
Transport Organization (RTO) तथापना गररयो । RTO योजना PWD अन्त्िगाि नभई छु टै योजनाको रुपमा तथापना
भयो । उि योजना तर्.सिं. २०१८ सालमा बन्त्द गररयो ।
तर्.सिं. २०१८ सालमा सडक तर्भाग तथापना भएपतछ पूर्-ा पतिम राजमागा तनमााण गने काया िजुामा भई
तनमााण काया शुरु भयो । तर्.सिं. २०२४ सालमा पतहलो दीधाकालीन सडक योजना िजुामा र तर्.सिं. २०२७ सालबाट
राजमागा िथा सहायक राजमागाको अर्धारणा अनुरुप सडक तनमााण काया अतघ बढाइयो । साथै सहायक
राजमागाहरुको तनमााण काया तिव्र रुपमा तर्.सिं. २०३८ सालबाट अतघ बढाइयो ।
तर्.सिं. २०५१ सालमा मुलुकभर सामररक महत्र्का सडकहरु (Strategic Road Network, SRN) लाई १५
र्टा राजमागा र ५१ र्टा सहायक राजमागाहरुमा तर्भाजन गरी सडक तर्भागबाट तनमााण/ममाि सिंभार काया अगातड
बढाइयो । सोही समयदेतख तर्तभन्न दािृसिंतथाहरु – एतशयाली तर्कास बैंक, तर्श्व बैंक र JICA को सहयोगमा सामररक
महत्र्का सडकहरुलाई तनमााण/ममाि सिंभार गने काया अतघ बढाइयो ।
तर्.सिं. २०५३ साल देतख सामररक महत्र्का सडक (SRN) मा परे का सडकहरुलाई तनमााण/ममाि सिंभारको
प्रभार्कारी रुपमा तनरन्त्िरिा ददन प्राथतमक लगानी योजना (PIP) िथा २० र्षे सडक योजनाको िजुामा गरी काया
आरम्भ गररयो । तर्.सिं. २०५८ साल देतख सामररक महत्र्का सडकहरुलाई अझ प्रभार्कारी एर्िं व्यर्ततथि गना
भौगोतलक सूिना प्रणाली(GIS) मा आर्र्द् गररयो ।
भरपदो एर्िं र्ािार्रण मैरी रातष्ट्रय सडक सिंञ्जालको तनमााण िथा तिरोन्निीद्वारा यािायाि सुतर्धाको तर्कास
गरी क्षेरीय िथा सामातजक असन्त्िुलनमा कमी ल्याउन एर्िं उच्च िथा ददगो आर्थाक र्ृतर्द्द्वारा गररबी
घटाउन/न्त्यूनीकरण गना सहयोग पुर्याउने िथा सडक सम्पतिको सिंरक्षण गरी ददगो, भरपदो र सुरतक्षि सडक
यािायाि सेर्ा सञ्चालन गने उद्देश्य तलई सडक तर्भागले तनरन्त्िर रुपमा काया गदै आएको छ । सडक तर्भाग
अन्त्िगािका कायाालयहरुको तर्र्रण अनुसूिी-१ मा ददइएको छ । हाल सडक तर्भाग अन्त्िगाि २१ र्टा राजमागा िथा
२०९ र्टा सहायक राजमागाहरु तनमााण /ममाि सिंभार भइरहेका छन् ।

३.२ रे ल तर्भाग
नेपाल सरकारको २०६८।०३।०१ को मतन्त्रपररषद्को तनणयाबाट, ित्कातलन भौतिक योजना िथा तनमााण
मन्त्रालय अन्त्िरगि नेपाल राज्यमा रे ल िथा मेट्रो यािायािको पतहिान, तर्कास, तनमााण, तर्तिार, एर्िं सञ्चालनको
लातग रे ल तर्भागको तथापना भएको हो । हाल रे ल तर्भागबाट रे ल्र्े िथा मेट्रो तर्कास आयोजना, भारिीय
सहयोगको रे ल पररयोजना, मेिी महाकाली तर्द्युिीय रे लमागा, काठमाण्र्डौ मेट्रो आयोजनाहरुको अध्ययन एर्म्
ँ ो बत्तीसपुिलीमा रहेको छ भने यस मािहिका
सञ्चालन काया भैरहेका छन् । तर्भागको कायाालय काठमाडौक
कायाालयहरु खुलेको अर्तथा छैन ।
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३.३ यािायाि व्यर्तथा तर्भाग
नेपालमा राजमागाहरुको तनमााण भइ नसके को ित्कातलन अर्तथामा अमलेखगन्त्ज, भैसे, भीमफे दी, िन्त्िातगरी
हुँदै मातनसले बोके र ल्याई तब.सिं. १९९६ सालदेतख काठमाडौ ँ उपत्यकामा मोटर सिंिालनको सुरुर्ाि भएको पाइन्त्छ
। यािायािको तबकासको क्रममा खास गरी तरभुर्न राजपथको तनमााण पतछ भएका सडकको तर्तिार सिंगै भाडाका
सर्ारीको सिंिालन धयर्सातयक रुपमा भएको पाइन्त्छ ।
भौगोतलक िथा आर्थाक कारणले पतन नेपालमा अन्त्य यािायाि भन्त्दा सडक यािायािको महत्र्पूणा भूतमका
रहदै आएको छ । यािायाि सेर्ा आधारभूि आर्श्यकिा बन्त्दै गएको सन्त्दभामा यािायाि व्यर्तथा व्यर्ततथि गना
तब.सिं. २०१७/१८ सालदेतख भाँडाका सर्ारीबाट इजाजि दतिुर तलन सुरु गररयो साथै सर्ारी ऐन २०२० जारी भइ
ित्कातलन अिंिलातधश कायाालयबाट रुट इजाजि ददने र सर्ारी दतिुर तलने काया सुरु भएको पाइन्त्छ ।
सर्ारी िथा यािायािको काया व्यर्ततथि रुपले सिंिालन गने तसलतसलामा रातष्ट्रय यािायाि व्यर्तथा ऐन,
२०२६ बमोतजम २०४१ साल र्ैशाखमा तनमााण िथा यािायाि मन्त्रालय अन्त्िगाि यािायाि व्यर्तथा तबभागको
गठन भएको हो । ऐनको व्यर्तथा अनुसारनै यािायाि व्यर्तथापनको काया गने तजम्मेर्ार तनकायको रुपमा रहेको छ ।
सुरुमा तर्भागको गठनसिंगै धौलातगरी र कणााली अिंिल बाहेक १२ अिंिलमा यािायाि व्यर्तथा कायाालयहरु
तथापना भए । िी कायाालयहरुले ित्कातलन ततथतिमा भाँडाका सर्ारी साधनहरुलाई इजाजि ददने काया गथे । तमति
२०४६/१/२८ को मतन्त्रपररषदको तनणायबाट प्रहरी कायाालयबाट हुने गरे का सर्ारी साधन दिाा, सर्ारी दिाा
प्रमाणपर नतबकरण, सर्ारी जािंिपास सम्बतन्त्ध कामहरु यािायाि व्यर्तथा कायाालयहरुलाई सुतम्पएको देतखन्त्छ ।
प्रितलि ऐन तनयममा समसामतयक सुधार गरर लागु गने तसलतसलामा सर्ारी िथा यािायाि व्यर्तथा ऐन
२०४९ िथा तनयमार्ली २०५४ जारी गररयो । तनमााण िथा यािायाि मन्त्रालय अन्त्िगाि रही आएको यािायाि
व्यर्तथा तर्भाग िथा यस अन्त्िगािका कायाालयहरु तब.सिं. २०५७ सालमा श्रम िथा यािायाि व्यर्तथा मन्त्रालयको
तथापनापतछ यस अन्त्िगाि साररयो ।
तब. सिं. २०६० माग १ गिेदेतख सातबकमा प्रहरीले सिंिालन गदै आएको सर्ारी िालक अनुमति पर सम्बन्त्धी
कामहरु यािायाि व्यर्तथा कायाालयहरुको तजम्मेर्ारीमा साररयो । तब. सिं २०६९ जेि ५ को तनणाय अनुसार यस
तबभाग भौतिक पूर्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालय अन्त्िगाि रहेको छ ।

३.४ सडक र्ोडा
सडक र्ोडा ऐन, २०५८ अन्त्िगाि सडक र्ोडा नेपालको गठन २०५९/०९/१५ मा भएको हो । सडकको ममाि
सिंभार गराउने, सडकको ममाि सिंभार गदाा लाग्ने खिामा न्त्यूतनकरण गने िथा सडकको ममाि सिंभार कायालाई पारदशी
एर्िं प्रभार्कारी बनाउने उद्देश्यले यस र्ोडाको तथापना भएको हो । सडक र्ोडा नेपालको कायाक्षेर तभर सबै रातष्ट्रय
राजमागा िथा सहायक राजमागाहरु, कालोपरे भएका सबै सहरी िथा ग्रामीण सडकहरु, न्त्यूनिम सर्ारी िाप र तिर
भएका सबै खण्डाततमथ ग्रामीण सडकहरु र न्त्यन
ू िम सर्ारी िाप र तिर भएका सबै कच्ची ग्रामीण सडकहरु पदाछन् ।
सडक र्ोडा नेपालले प्राथतमकिा ददएका ३ प्रकारका सडक ममािहरुमा अ) तनयतमि, पटके आर्तधक ममाि आ)
आकततमक ममाि र इ) पुनः तथापना, पुनतनमााण, तिर र्ृतर्द् पदाछन् । सडक ममािको लातग छु ट्याइएको रकम
सामररक महत्र्को सडक सिंजालको लातग सडक तर्भाग र तथानीय सडक सजालको हकमा तथानीय पूर्ााधार िथा
कृ तष सडक तर्भाग (डोतलडार) को सिंयोजकत्र्मा नगरपातलका र तजल्ला तर्कास सतमतिबाट कायाक्रम ियार पारी
सम्पन्न हुने गदाछ ।नेपाल सरकारबाट यस र्ोडालाई प्राप्त हुने रकम क्रमशः र्ृतर्द् हुदै गएको छ ।

नोट : नेशनल कन्त्तट्रक्सन कम्पनी नेपाल (N.C.C.N.) तल. तमति २०७१/४/२२ को मतन्त्रपररषद्को तनणाय अनुसार
खारे ज भइ मन्त्रालयमा गातभएको।
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४
४.१
तस.निं

भौतिक पूर्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालय र मािहि तनकायहरुको
तर्ीकृ ि दरर्न्त्दी तर्र्रण
भौतिक पूर्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालय
पद

श्रेणी

सेर्ा

समुह

उपसमूह

१
२

सतिर्
सहसतिर्

तर्तशि
रा.प.प्रथम

प्रशासन

सा.प्र.

३
४

सहसतिर्
उपसतिर्

रा.प.प्रथम
रा.प.तद्विीय

इतन्त्जतनयररङ
प्रशासन

तसतभल
सा.प्र.

५

उपसतिर् लेखा

रा.प.तद्विीय

प्रशासन

लेखा

१

६

उपसतिर् (कानून)

रा.प.तद्विीय

न्त्याय

कानून

१

७

तसतनयर तडतभजन

रा.प.तद्विीय

इतन्त्जतनयररङ

तसतभल

हाइर्े

४

८

इतन्त्जतनयर
तसतनयर तडतभजन

रा.प.तद्विीय

इतन्त्जतनयररङ

मेकातनकल

जनरल

१

९

इतन्त्जतनयर (मेकातनकल)
शाखा अतधकृ ि

रा.प.िृिीय

प्रशासन

सा.प्र.

११

१०

लेखा अतधकृ ि

रा.प.िृिीय

प्रशासन

लेखा

२

११

कम्प्यूटर इतन्त्जतनयर

रा.प.िृिीय

तर्तर्ध

१२

कम्प्यूटर अतधकृ ि

रा.प.िृिीय

१३
१४
१५
१६
१७

इतन्त्जतनयर
मेकातनकल इतन्त्जतनयर
जेटर्ाजा अदफसर
समाजशास्त्री
नायब सुधबा

रा.प.िृिीय
रा.प.िृिीय
रा.प.िृिीय
रा.प.िृिीय
रा.प.अनिं.प्र

१८

लेखापाल

१९

हाइर्े

खुद कायम हुने
दरर्न्त्दी
१
१
३
५

मेकातनकल

तर्तर्ध
इतन्त्जतनयररङ
इतन्त्जतनयररङ

१
२
तसतभल
मेकातनकल

हाइर्े
जनरल

तर्तर्ध
तर्तर्ध
प्रशासन

सा.प्र.

४
१
१
१
१०

रा.प.अनिं.प्र

प्रशासन

लेखा

४

कम्प्यूटर अप्रेटर

रा.प.अनिं.प्र

तर्तर्ध

३

२०

कम्प्यूटर टेदक्नतसयन

रा.प.अनिं.प्र

तर्तर्ध

१

२१
२२
२३
२४
२५

जेटर्ाजा तनरीक्षक
तसतनयर फोटोकपी अप्रेटर
तसतनयर तर्ीिबोडा अप्रेटर
खररदार
सह लेखापाल

रा.प.अनिं.प्र
रा.प.अनिं.प्र
रा.प.अनिं.प्र
रा.प. अनिं.तद्व
रा.प. अनिं.तद्व

तर्तर्ध
तर्तर्ध
तर्तर्ध
प्रशासन
प्रशासन

०
१
१
४
०

२६

फोटोकतप अप्रेटर

रा.प. अनिं.तद्व

तर्तर्ध

०

२७

तलथो सहायक

रा.प. अनिं.तद्व

तर्तर्ध

१

२८

टाइतपि नासु

रा.प.अनिं.प्र

प्रशासन

२९

टाइतपि खररदार

रा.प. अनिं.तद्व

प्रशासन

२

३०

हलुका सर्ारी िालक

श्रेणी तर्तहन

प्रशासन

८

३१

कायाालय सहयोगी

श्रेणी तर्तहन

प्रशासन

२९

मेकातनकल

सा.प्र.
लेखा

सा.प्र.

२

जम्मा
४.२
४.३
४.४

सडक तर्भाग अन्त्िगाि तर्ीकृ ि दरबन्त्दी जम्मा २६११ जना रहेको छ ।
रे ल तर्भाग अन्त्िगाि तर्ीकृ ि दरबन्त्दी जम्मा २९ जना रहेको छ ।
यािायाि व्यर्तथा तर्भाग अन्त्िगाि तर्ीकृ ि दरबन्त्दी जम्मा ७८३ जना रहेको छ ।

जम्मा : ३५२९
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१०६

५

मन्त्रालय र अन्त्िगािका तनकायहरुको आ.र्. २०७१/०७२ को र्ार्षाक
प्रगति ततथति

५.१ सडक तर्भाग
५.१.१ आ.ब. ०७१/७२ को मुख्य मुख्य उपलतधधहरु
१) सडक तर्भागको िेस्रो िौमातसक भौतिक प्रगति ७८.०% भएको छ भने र्ार्षाक भौतिक प्रगति ७७.०७ % भएको।
२) सडक तर्भागको िेस्रो िौमातसक तर्तत्तय प्रगति ९०.०५ % भएको छ भने र्ार्षाक तर्तत्तय प्रगति ८०.३४ प्रतिशि
भएको ।
३) यस आ.ब.मा ६४८ दक.मी. माटे सडक तनमााण, ४०१ दक.मी. सडक खण्डाततमि र ६०१ दक.मी. सडक कालोपरे
तिरमा तिरोन्निी भएको ।
४) यस आ.ब.मा सडक तर्भाग अन्त्िगाि कररब ८९०८ दक.मी. सडकको तनयतमि िथा ६७८० दक.मी. पटके ममाि
सिंभार भएको ।
५) यस आ.ब.मा आर्तधक ममाि िफा ३५० दक.मी. सडकको आर्तधक ममाि काया सम्पन्न भएको ।पुल तनमााण िफा
(७५ र २०) र्टा पुलहरु सम्पन्न गने लक्ष्य भएकोमा LRN का ४१, SRN का १९ र हुलाकी राजमागा अन्त्िगाि १२
गरी कु ल ७२ पुलहरु सम्पन्न भएको ।
६) रणनैतिक र तथातनय पुल तनमााण िफा ९० र्टा पुलहरु सम्पन्न गने लक्ष्य भएकोमा जम्मा ४९ र्टा पुलहरु सम्पन्न
भएको । सम्पन्न भएका मुख्य–मुख्य पुलहरु

कोरठयाघाट पुल (र्र्दाया), सुनकोशी पुल, ििरा पुल, र्ेतनघाट पुल

(धाददगग, गोरखा), लेगुर्ा खोला पुल– लेगुर्ा अक्कर िुतम्लगगटार सडक (धनकु टा), रोधी खोला मार्का िोक– िनहुिं
(पृथ्र्ी राजमागा) हुन् । त्यतिै मध्य पहाडी लोकमागा िफा १३ र्टा पुलहरुको तनमााण सम्पन्न भएको छ भने हुलाकी
राजमागा आयोजना िफा ११ र्टा पुलहरुको तनमााण सम्पन्न भएको । यस आ.र्. मा तनमााण सम्पन्न भएका पुलहरुको
सिंख्या ७३ रहेको ।
७) बनेपा–तसन्त्धुली–बर्दाबास सडकको िेश्रो खण्ड नेपालथोक खुकोटको ३२ दक.तम. कालोपरे सम्पन्न भएको छ र हाल
उि सडकको पुरै १६० दक.तम. कालोपरे सम्पन्न भई सडक तर्भागलाई हतिान्त्िरण भई यािायाि सञ्चालनमा
रहेको ।
८) यस आ.ब.मा पुष्पलाल (मध्य-पहाडी) लोकमागाको ६० दक.तम. कालोपरे (खुकोट–घुमी खण्ड, गोठलापानी-झुला
घाट खण्ड र र्ाग्लुगग खण्ड समेि), ३२ दक.तम. ग्राभेल काया (जोरसाल -म्यागगलुगग खण्ड) सम्पन्न भएको छ ।
१३ र्टा पुलहरुको तनमााण सम्पन्न भैसके को ।
९) उत्तर दतक्षण लोकमागा अन्त्िगाका सडकहरुमा िालु आ.र्. मा


कणााली कररडोर (क) (खुलालु-लैफु-तसतमकोट खण्ड)कातलकोट, बाजुरा, हुम्लाः- १०.५ दक.तम. ट्रयाक
तनमााण सम्पन्न । नेपाली सेनालाई हतिान्त्िरण भैसके को ।
ख) तहल्सा तसतमकोट सडक : ६ दक.तम. ट्रयाक तनमााण सम्पन्न ।



कोशी कररडोर : १४.५ दक.तम. ट्रयाक तनमााण सम्पन्न ।



कालीगण्डकी कररडोर सडक: १४ दक.तम. ट्रयाक तनमााण सम्पन्न ।

१०)काठमाण्डौ उपत्यका सडक तनमााण िथा सुधार कायाक्रम (र्.उ.तश.निं. ३३७१४७) अन्त्िगाि २८ दक.मी. सडक
कालोपरे सम्पन्न भएको छ र काठमाण्डौ उपत्यका सडक तर्तिार आयोजना (र्.उ.तश.निं. ३३७१४९) अन्त्िगाि यस
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आ.र्.मा कु ल २८ दक.तम. सडक तर्तिार गने लक्ष्य रहेकोमा ११ दक.तम. सडकको तर्तिार सम्पन्न भएको छ भने
साका को लातग ३३ दक.मी. सडक कालोपरे (overlay) गररएको ।
११)क्षेरीय िथा पयाटकीय महत्र्का सडकहरुमा (र्.उ.तश.निं. ३३७१२३) १८४ दक.तम. ट्रयाक तनमााण, ८५ दक.मी.
सडक ग्राभेल तिरमा र १९ दक. मी. सडक कालोपरे तिरमा तिरोन्निी गररएको ।
१२) देशै भररका तर्तभन्न शहरी क्षेरतभरका (र्.उ.तश.निं. ३३७१४८) सडकको तनमााण िथा सुधार गने उद्देश्यले
तर्तभन्न सडकहरुको १२९ दक.तम सडक कालोपरे सम्पन्न भएको ।
१३)एतडतर् अन्र्िगि सिंिातलि उपक्षेतरय यािायाि अतभर्ृतर्द् आयोजना (र्.उ.तश.निं. ३३७३०४) माफा ि यस आ.र्.मा
हका पुर–ओखलढु गगा सडक को २७.५ दक.तम. ओखलढु गगा–सल्लेरी सडकको ५१.७५, नेपालगिंज–कोहलपुर
सडकको ११.५ दक.तम. र िैनपुर–खािंदर्ारी सडकको ४ दक.तम. गरी जम्मा ९४.६५ दक.तम. सडक कालोपरे
सम्पन्न भएको ।
१४)सुखेि –जुम्ला सडकको (र्.उ.तश.निं. ३३७१४२) यस आ.र्.मा कु ल १४२ दक.तम. सडक कालोपरे गने लक्ष्य मध्ये
१३७.५ दक.तम. सडक कालोपरे सम्पन्न भएको ।
१५)यस आ.र्.मा सडक तर्भागको कू ल र्ेरजु ९ अर्ा मध्ये ४ अर्ा अथााि ४४ प्रतिशि र्ेरजु फर्छ्यौट भएको छ जस
मध्ये ७७.८ प्रतिशि मोतर्लाईजेशन पेश्की, २१.६ प्रतिशि तनयतमि र ०.६ प्रतिशि असुली रहेको छ । साथै यस
आ.र्.मा सडक तर्भाग अन्र्िगि रु ४ अर्ा ७० करोड र्ेरजु थप भएको ।

५.१.२ आ.र्.०७१।७२ को र्ार्षाक खिाको प्रगति ततथति
आ. र्. ०७१/७२ मा सडक तर्भाग अन्त्िगािका तर्कास आयोजना िफा सिंशोतधि तर्तनयोतजि कू ल रकम रु. ४०
अबा २३ करोड ७८ लाख ८४ हजार मध्ये कु ल र्ार्षाक खिा रु. ३२ अबा ३२ करोड ८७ लाख ५० हजार भएको छ जुन
तर्तनयोतजि रकमको ८०.३४ % हो भने भौतिक प्रगति िफा ७७.०७% रहेको ।

५.१.३ सडक सन्त्जाल प्रगति तर्र्रण
सडक सन्त्जाल
Strategic

Road

र्ार्षाक लक्ष्य
ट्रयाक खोल्ने
ग्रार्ेल
दक.मी.
दक.मी. *
३४८

Road

५०९

ट्रयाक खोल्ने

५०९

२७३

१९५

४३२

७८%

७०%

८५%

२०४

३७५

२०६

१६९

७४%

१०१%

८५%

६४८

४०१

६०१

७६%

८३%

८५%

२००

प्रगति प्र.श.

Network
Total

कालोपरे
दक.मी.

प्रगति प्र.श.

Network
Local

२७९

८५७

४८३

७०९

प्रगति प्र.श.

* नेपाली सेनाले खोलेको ट्रयाक समेि समाबेश गररएको ।
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र्ार्षाक प्रगति
ग्रार्ेल दक.मी.

दक.मी. *

कालोपरे
दक.मी.

5.1.४

cfof]hgf÷sfo{qmdx¿ dWo] P! sfo{qmdsf] cf=j= @)&!.&@ sf] jfli{fs k|ult l:ylt,sfof{Gjogdf b]lvPsf ;d:ofx¿ / ;dfwfgfy{ ePsf k|of;x¿
qm=;+
ah]6
cfof]h gf÷sfo{ k|u lt l:ylt - o; cf=a=sf] d'V o d'V o
sfof{G jogdf b]lvPsf
;d:of ;dfwfgfy{ ePsf
pkzLif{s g+= qmdsf] gfd
pknlAwx¿
;d:ofx¿
k|o f;x¿
ef}lts ljQLo

1

2

337101÷3—4

;u/dfyf
nf]sdfu{ ufO{3f6 दिक्तेल
v08_

63.00 100.00 & ls=ld u|fj]n sfo{ ;DkGg.

337102÷3—4

lj=lk=nf]sdfu{ ag]kf l;Gw'nL
alb{af;_

92.46 95.24

3

337105÷3—4

dxfsfnL
nf]sdfu{{ -bfr'{nf
l6+s/ v08_

4

337106÷3÷4

sfGtL nf]sky
;8s

5

337110÷4

6

337111÷4

69.39

31.13

u0f]zdfg l;+x
dfu{ 48.02
yfgsf]6–lrTnfª\_
afUn'Ë – a]gL –
62.27
hf]d;f]d ;8s
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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] .

!^) ls=ld= ;8s sfnf]kq]
sfo{ k'/} ;DkGg .

PnfO{gd]G6 tyf hUuf d'cfJhf
rfn' cf=j=df xfn ;Dd %
ljjfb, d'cfJhf /sd ck'u ePsf]
ls=ld= df6] ;8s lgdf{0f
100.00
.sl7g ef}uf]lns l:ylt le/, s8f
;DkGg ,6]jf kvf{n lgdf{0f tyf
r§fg, d'cfAhf, k|fljlws
d'cfJhf ljt/0f sfo{ ePsf] .
hgzlQmsf] sdL .
xfn ;Dd % ls=ld= df6] ,6]jf
23.24 kvf{n lgdf{0f, Pj+ ;8s dd{t
;+ef/ ;DkGg .
rfn' cf=j=df xfn ;Dd )=@
PnfO{gd]G6 ljjfb tyf :jLs[t
86.96 ls=ld= 6|ofs Pj+ )=^ ls=ld=
b/aGbL cg';f/ kbk'lt{ gx'g' .
;8s sfnfkq] sfo{ ;DkGGf
!=% ls=ld= ;8s sfnf]kq] sfo{
100.00
;DkGg

d'cfJhf /sdsf]nflu dfu ePsf] .

qm=;+

7

8

9

10

11

ah]6
cfof]h gf÷sfo{ k|u lt l:ylt - o; cf=a=sf] d'V o d'V o
pkzLif{s g+= qmdsf] gfd
pknlAwx¿
ef}lts ljQLo
u+u6] nAw'
;d'Gb|6f/
6]jf kvf{n, gfnL lgdf{0f sfo{
337117÷4
100.00 100.00
uNkm'e~HofÍ
;DkGg
;8s
!* ls=ld= df6];8s Pj+ !!
;fnem08L–;lGwv
337120÷3—4
88.94 90.91 ls=ld= ;8s u|fj]n sfo{
s{–9f]/kf6g ;8s
;DkGg .
# ls=ld ;8s sfnf]kq] sfo{
Jof; dfu{ /
;DkGg . 6]jf kvf{n, :Nofj
337122÷4
100.00 96.75
a'4l;+x dfu{
Sne{6 lgDff{0f ;DkGg / klx/f]
x6fpg] sfo{ .

337123÷4

If]qLo:t/sf
;8sx?

337125÷3—4

w/fg–rt/f–ufO
3f6–s6f/L–l;Gw'
nLjhf/–x]6f}8f

sfof{G jogdf b]lvPsf
;d:ofx¿

– !)) ls=dL ;8ssf]
;+efJotf cWoog Pj+ @) ls=
dL= lj:t[t ;j]{If0f ul/Psf].
PnfO{gd]G6df ljjfb, hUuf
69.25 100.00 – !(=!) ls=dL= ;8s sfnf]kq]
clws/0f cflbdf ;d:of .
– *$=&^ ls=dL= ;8s u|fe]n
– !*#=* ls=dL= ;8s df6]
;8s lgdf{0f ;DkGg

71.67
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@% ls=ld= ;8s lgdf{0f, #=%
ls=ld ;8s u|fj]n / !=*
90.91
ls=ld= ;8s sfnf]kq] sfo{
;DkGg .

;d:of ;dfwfgfy{ ePsf
k|o f;x¿

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

qm=;+

ah]6
cfof]h gf÷sfo{ k|u lt l:ylt pkzLif{s g+= qmdsf] gfd
ef}lts ljQLo

12

337126÷4

tNnf]
9'+u]Zj/–;ftvDjf
65.00
–b'Nn'–lkknsf]6–b}
n]v

13

337127÷4

b]j:yn–s}g8fF8f–
96.77 100.00
rf}/hxf/L–8f]Nkf

14

337129÷3—4

:ofk|'j]zL –
/;'jfu9L ;8s

337136÷3÷4

!!
lsnf]–5]k]6f/–efn' 100.00 84.75
:jf/f–jf/kfs

337137÷3—4

zxLb dfu{ ltnf– 3tL{ufpF
100.00 92.10
–yjfª –d';Lsf]6_

15

16

96.26

100.00 86.96
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o; cf=a=sf] d'V o d'V o
pknlAwx¿
& ls=ld= ;8s df6] Pj+
$ls=ld= ;8s u|fj]n :t/df
lgdf{0f ;DkGg Pj+ sfnf]kq]
lgdf{0fsf] nflu jx'jifL{o
7]Ssfk6\6f cuf8L j9fO{Psf] .
rfn' cf=j=df xfn ;Dd @=()
ls=ld= 6|ofs Pj+ &=#% ls=ld=
;8s u|fj]n lgdf{0f sfo{
;DkGGf
g]kfnL ;]gfnfO{ rfn' cf=j=jf6
lgdf{0f sfo{sf] nflu x:TffGt/0f
ePsf] .
rfn' cf=j=df xfn ;Dd &
ls=ld= ;8s u|fj]n Pj+ )=!
ls=ld= ;8s sfnf]kq] lgdf{0f
sfo{ ;DkGGf
rfn' cf=j=df xfn ;Dd !!
ls=ld= 6|ofs Pj+ !! ls=ld=
;8s u|fj]n lgdf{0f sfo{
;DkGGf

sfof{G jogdf b]lvPsf
;d:ofx¿

;d:of ;dfwfgfy{ ePsf
k|o f;x¿

qm=;+

ah]6
cfof]h gf÷sfo{ k|u lt l:ylt pkzLif{s g+= qmdsf] gfd
ef}lts ljQLo

17

337138÷3—4

18

337139÷4

19

337142÷3,4

20

337143÷3,4

21

337145÷3,4

22

337146÷4

o; cf=a=sf] d'V o d'V o pknlAwx¿

sfof{G jogdf b]lvPsf
;d:ofx¿

rfn' cf=j=df xfn ;Dd #@ ls=ld= ;8s
k'iknfn nf]sdfu{ 100.00 96.25 u|fj]n, ^) ls=ld= ;8s sfnf]kq] Pj+ !#
k'n gx'bf ;fdfg 9'jfgLdf jfwf
j6f k'nx/m lgdf{0f sfo{ ;DkGGf
rfn' cf=j=df xfn ;Dd !% ls=ld= 6|ofs
gfUdf– udu9L
86.76 93.02 Pj+ !)=*) ls=ld= ;8s u|fj]n lgdf{0f
sfo{ ;DkGGf
;8s If]q
;'v]{t h'Dnf ;8ssf] !#&=% ls=ld ;8s
83.14 96.90
ljsf; cfof]hgf
sfnf]kq] lgdf{0f sfo{ ;DkGg .
sf7df08f}–
;lj{; n]g lgdf{0f Pj+ cfsf;]k'n lgdf{0f
eQmk'/ ;8s
93.00 95.03
;'rf/m
lj:tf/
pQ/ blIf0f
sf]zL sl/8f]/sf] !$=%, sfnLu08sL
nf]sdfu{ sl/8f]/sf] !$=)), s0ff{nL sl/8f]/sf] !^=%
s0ff{nL,
81.68 100.00 ls=ld= / dl/d ltGh] wf] sf] &=## u/L
Eff}uf]lns ljs6tf, sfdbf/ cefj .
sfnLu08sL /
hDDff %@=## ls=ld= df6] ;8s lgdf{0f
sf]zL करिडोि_
sfo{ ;DkGg .
a]gL3f6–cf?3f6–
86.67
nfs]{ e~Hofª\
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84.03

rfn' cf=j=df xfn ;Dd )=^% ls=ld u|fj]n
/ )=$% ls=ld= sfnf]kq] sfo{ ;DkGGf

;d:of ;dfwfgfy{
ePsf k|o f;x¿
k'nx/msf] l8hfO{g,
7]Ssf Joj:yfkg
;DkGg u/L lgdf{0f sfo{

ah]6
cfof]h gf÷sfo{ k|u lt l:ylt o; cf=a=sf] d'V o d'V o
sfof{G jogdf b]lvPsf
pkzLif{s g+= qmdsf] gfd
pknlAwx¿
;d:ofx¿
ef}lts ljQLo
/f]8 sg]lS6le6L
23 337152÷3,4
100.00 0.00 dd{Tf ;+ef/
k|f]h]S6
! ls=ld df6] ;8s lgdf{0f Pj+
24 337154÷4
a]zL ;x/ rfd]
64.00 59.56 6]jf kvf{n , gfnL lgdf{0f sfo{
;DkGg .
rfn' cf=j=df xfn ;Dd #^ j6f
k'n lgdf{0f
k'nx/msf] 7]Ssf cjlw cg';f/
25 337157÷4
71.40 100.00 k'nx?sf] lgdf{0f sfo{ ;DkGg
sfo{qmd
ljlgof]hg /sd sd x'g' .
ePsf] .
26 337165÷4
;8s af]8{
75.25 100.00
;fdl/s ;8ssf]
#%) ls=ld= ;8ssf] cfjlws
cfjlws dd{t
dd{t sfo{ ;DkGg .

qm=;+

ljleGg ;fdl/s
;8sx?sf]
lgoldt, k6s], /
cGo dd{t ;+ef/
;fdl/s ;8s
cfsl:ds Pj+
ljz]if dd{t
;+ef/
;fdl/s ;8ssf]
k'g :yfkgf / k'g
lgdf{0f_
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ljleGg ;8sx?sf] lgoldt
dd{t ;+ef/ rfn' .

l8lehg ;8s sfof{nodfkm{t
/0fg}lts ;8ssf] ddt{ ;+ef/
sfo{ rfn' /x]sf]
sfo{ ;'rf/m /x]sf]

;d:of ;dfwfgfy{ ePsf
k|o f;x¿

n]Gy jf]s{/ /;'k/efOh/x?n] pkbfg
kfpg'kg]{ dfu /fvL pkbfg gkfpbf
cy{ dGqfnodf pkbfg ;DaGwL
%* jif{ gfl3;s]sfx?n] ;d]t sfo{
kqfrf/ ePsf]
ul//x]sf] x'Fbf sfo{ k|efjsfl/tfdf
c;/

ah]6
cfof]h gf÷sfo{ k|u lt l:ylt - o; cf=a=sf] d'V o d'V o
pkzLif{s g+= qmdsf] gfd
pknlAwx¿
ef}lts ljQLo
af9LhGo Iflt
rt/f k'n sf]zL sf] lgdf{0f
27 337196÷3,4
k'glg{df{0f
85.50 100.00
sfo{ ;DkGg e};s]sf] 5 .
cfof]hgf

qm=;+

28

29

30

31

32

sfof{G jogdf b]lvPsf
;d:ofx¿

gof+ 6«ofs s6Lªdf /mvx/m kg]{
ePsf]n] lhNnf jg sfof{no,
s}nfnLn] pQm /mvx/m sf6\g]
cg'dtL glbPsf] .

337198÷4

];]tL nf]sdfu{{ l6sfk'/–nf]8]–r}g
k'/–tfSnfsf]6_

337199÷4

r]kfË dfu{ e08f/f–nf]y/–dn] 33.54
v'_

337224÷3—4

#% ls=ld= sfnf]kq] sfo{
x'nfsL /fhdfu{ k'n lgdf{0fsf] nflu ah]6 Go"g
67.00 100.00 ;DkGg .;a–a];,a]; sfo{ hf/L
k'nx? ;d]t_
/xg] u/]sf] .
, !! j6f k'n lgdf{0f ;DkGg .

337304÷3,4

pkIf]qLo
oftfoft
98.51
clej[l4 cfof]hgf

337305÷4

blIf0fsfnL—5}dn]
sfnf]kq] sfo{sf] nflu 7]SSf
—l;:g]/L—s'n]vf
82.15 100.00 Joj:yfkg ePsf] Pj+ dd{t
gL ;8s
;+ef/ .
cfof]hgf

65.84
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69.77

$=% ls=ld df6] ;8s lgdf{0f
;DkGg .

rfn' cf=j=df xfn ;Dd @
77.22 ls=ld= ;8s sfnf]kq] sfo{
;DkGGf

65.79

– ($=&% ls=dL= ;8s
sfnf]kq] lgdf{0f sfo{ ;DkGg .

jh]6sf] cefj

;d:of ;dfwfgfy{ ePsf
k|o f;x¿

;f] sf] cg"dltsf] nflu ljefudf
kqfrf/ ePsf] .

qm=;+

ah]6
cfof]h gf÷sfo{ k|u lt l:ylt pkzLif{s g+= qmdsf] gfd
ef}lts ljQLo

33

337312÷4

34

337314÷4

35

337320÷4

36

337323÷4

37

337325÷4

38

337326÷4

39

337327÷4

o; cf=a=sf] d'V o d'V o
sfof{G jogdf b]lvPsf
;d:of ;dfwfgfy{ ePsf
pknlAwx¿
;d:ofx¿
k|o f;x¿
j]nxLof a'6jn ;8s v08sf]
Jofkf/Ls dfu{
&=!) ls=ld ;8s sfnf]kq] sfo{ ah]6sf] cefj, aGb x8\tfn, l8hn l;dfÍg olsg u/fpg gfkL nufot
66.80 84.75
lj:tf/ cfof]hgf
;DkGg . Hfgsk'/ h6xL sf] cefj, ;8s l;dfÍg lajfb
cGo lgsfo ;Fu ;dGjo e}/x]sf]
7]SSf Joj:yfkg sfo{ z'/m
oftfoft
cfof]hgf tof/L 100.00 55.56 7]Ssfk6\6f Joj:yfkg e}/x]sf] .
;xof]u
/)fg}lts ;*s
k'n lgdf{)f
sfo{qmd

52.96

sf]l7of3f6 k'n, jlb{of, j]lg3f6
k'n wflbË, uf]/vf nufot rfn'
73.53
cf=j=df xfn;Dd !# j6f
k'nx/msf] lgDff{0f sfo{ ;DkGg .

# ls=ld sfnf]kq] / !) ls=ld
tD#f;–l;dn^f/L
100.00 100.00 ;8s u|fj]n :t/df lgdf{0f
Ko"&fg ;*s
;DkGg .
l;tfkfO{nf wfs]{
lj:t[t cWoog sfo{ Pj+ 7]Ssf
0.00 0.00
;*s
Joj:yfkg e}/x]sf] .
/)fg}lts ;*s
@ j6f k'n lgdf{0f / # j6f
74.28 50.95
;'wf/ cfof]hgf
;8ssf] :t/f]GgtL sfo{ ;'rf/m
rqmky lj:tf/
cfof]hgf

61.00
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80.00

j]; / ;jj];sf] sfd eO/x]sf] .
$ k'nsf] husf]] sfd ;DkGg .

qm=;+

40

41

42

ah]6
cfof]h gf÷sfo{q k|u lt l:ylt pkzLif{s g+=
mdsf] gfd
ef}lts ljQLo

337329÷4

cGo pQ/
blIf)f ;*s

81.10

337330÷4

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

1.00

337332÷4

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

o; cf=a=sf] d'V o d'V o
sfof{G jogdf b]lvPsf
pknlAwx¿
;d:ofx¿
@! ls=ld df6], !! ls=ld ;8s
u|fj]n lgdf{0f sfo{ ;DkGg,
PnfO{gd]G6df ljjfb, hUuf
70.42 *=() ls=ld= ;8s sfnfkq]
clws/0f cflbdf ;d:of
sfo{ ;DkGGf . 6]jf kvf{n,
:Nofj Sne{6 lgDff{0f ;DkGg .

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

24.21 lgdf{0f sfo{ ;'rf/m /x]sf] .

100.00 100.00

43

337333÷4

t'N;Lk'/
k'/gwf/f ;*s

71.43

44

337334÷4

v'l^of lbkfon
;*s

100.00 94.14

45

337335÷4

;Defljt
71.38 100.00
/)fg}lts ;*sx?
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;d:of ;dfwfgfy{ ePsf
k|o f;x¿

80.29

)=% ls=ld df6] ;8s lgdf{0f
;DkGg, # ls=dL= ;8s
sfnf]kq] lgdf{0f sfo{ ;DkGg .
)=*% ls=ld df6], !@=*@
ls=ld ;8s u|fj]n lgdf{0f sfo{
;DkGg, )=$) ls=ld= ;8s
sfnfkq] sfo{ ;DkGGf
!! ls=ld df6] ;8s lgdf{0f
sfo{ ;DkGg
rfn' cf=j=df xfn ;Dd $!=&@
ls=ld= ;8ssf] 6|ofs, #$=#!
ls=ld= ;8s u|fj]n / (=%
ls=ld= ;8s sfnf]kq] lgdf{0f
sfo{ ;DkGGf

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

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

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] .

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

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

qm=;+

46

47

48

ah]6
cfof]h gf÷sfo{ k|u lt l:ylt pkzLif{s g+= qmdsf] gfd
ef}lts ljQLo
337354÷4

ldlynf If]q
;*s ;'wf/

337355÷4

;Defljt
k|fb]lzs
;*sx?

337356÷4

/)fg}lts ;*s
k'g:yfkgf tyf
;'wf/

o; cf=a=sf] d'V o d'V o
pknlAwx¿
ljleGg * j6f ;8sx/msf]
!$ls=ld=;8s u|fj]n Pj+ )=&%
65.50 84.75
ls=ld= ;8s sfnf]kq] sfo{
;DkGg .
!@=$& ls=ld= ;8ssf] 6|ofs,
/ ^=*) ls=ld= ;8s u|fj]n
49.73 82.99 lgdf{0f sfo{ ;DkGGf, !=%!
ls=ld= sfnf]kq] ;8s lgdf{0f
;DkGg
!$=#* ls=ld= ;8ssf] 6|ofs, /
&=^! ls=ld= ;8s u|fj]n
52.30 88.97 lgdf{0f sfo{ ;DkGGf,@=$$
ls=ld= sfnf]kq] ;8s lgdf{0f
;DkGg
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sfof{G jogdf b]lvPsf
;d:ofx¿

;d:of ;dfwfgfy{ ePsf
k|o f;x¿

5.1.5

cfof]hgf÷sfo{qmdx¿ dWo] P2 sfo{qmdsf] cf=j= @)&!.&@ sf] jfli{fs k|ult l:ylt,sfof{Gjogdf b]lvPsf ;d:ofx¿ / ;dfwfgfy{ ePsf k|of;x¿
qm=;+
ah]6
cfof]h gf÷sfo{qmdsf] gfd
k|u lt l:ylt - o; cf=a=sf] d'V o d'V o
sfof{G jogdf b]lvPsf
;d:of
pkzLif{s g+=
pknlAwx¿
;d:ofx¿
;dfwfgfy{
ef}lts ljQLo
b'O{ lhNn] ;8sx/msf] *#=*@
:yflgo
s]lGb|o:t/sf ljleGg
ls=ld= ;8ssf] 6|ofs lgdf{0f,
nueu #@)) j6f ;8sx/m /x]sf] lgsfonfई
1 337107÷4
qmdfut÷cfly{s tyf b'O{
73.71 100.00 #*=@* ls=ld= ;8s u|fj]n /
.
x:tfGt/0f
lhNnf hf]8|g] ;8sx/m
!!=% ls=ld= ;8s sfnf]kq]
e};s]sf] .
:t/df lgdf{0f ;DkGg .
^ ls=ld= df6], !=^) ls=ld=
2 337124÷4
bds lr;fkfgL
80.00 100.00 ;8s u|fj]n :t/df lgdf{0f
;DkGg .
!$ ls=ld= ;8ssf] 6|ofs
3 337128÷4
u'dL–kfltxfNgf rf}/, ;'v{]t
75.00 93.45
lgdf{0f ;DkGg .
s]xL 3/hUufx?sf] d'cfAhf
:t/f]GgtL sfo{ ;'rf/m /x]sf]
lat/0f ug{ af+sL /x]sf]n] lgdf{0f
4 337130÷4
6gsk'/ ln+s ;8s
100.00 86.96 ;fy} k'n lgdf{0f sfo{ klg
sfo{df ;do–;dodf ca/f]w x'g]
;'rf/m िहेको .
u/]sf] .
!# ls=ld= ;8s u|fj]n #*=%
;8s ;'wf/ cfof]hgf 5 337133÷3÷4
100.00 95.69 ls=ld= ;8s sfnf]kq] :t/df
cf/=cfO{=lk=_
lgdf{0f ;DkGg .
# ls=ld= ;8s u|fj]n, # ls=ld=
6 337134÷4
ldbL{–SofSdL–ledfb
100.00 100.00 ;8s sfnf]kq] :t/df lgdf{0f
;DkGg .
% ls=ld= 6|ofs lgdf{0f sfo{
7 337135÷4
k'tnLv]t–sfsL{g]6f–s'Zdf
87.00 8.00
;DkGg .
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5.1.5

cfof]hgf÷sfo{qmdx¿ dWo] P2 sfo{qmdsf] cf=j= @)&!.&@ sf] jfli{fs k|ult l:ylt,sfof{Gjogdf b]lvPsf ;d:ofx¿ / ;dfwfgfy{
qm=;+
ah]6
cfof]h gf÷sfo{q md k|u lt l:ylt - o; cf=a=sf] d'V o d'V o
sfof{G jogdf b]lvPsf
pkzLif{s g+=
sf] gfd
pknlAwx¿
;d:ofx¿
ef}lts ljQLo
! ls=ld= ;8s u|fj]n Pj+
lkmSsn–>LcGt'8fF8f
8 337144÷4
32.64 100.00 @=&) ls=ld= sfnf]kq] :t/df
;8s
lgdf{0f ;DkGg .
@*=)@ ls=ld sfnf]kq] !@=#$
sf7df8f}+ pkTosf
ls=ld u|fj]n ;8s lgdf{0f
9 337147÷4
;8s lgdf{0f tyf
84.90 100.00
;DkGg tyf ljleGg ;8s
;'wf/
dd{t ;+ef/ .
^%=%( ls=ld= 6|ofs lgdf{0f,
$*=*^ ls=ld u|fj]n tyf
10 337148÷4
cGo zx/L ;8sx? 91.70 100.00
!@(=%! ls=ld ;8s sfnf]kq]
sfo{ ;DkGg .
## ls=ld= ;8s sfnf]kq]
sf7df8f}+ pkTosf
(overlay) sfo{ ;DkGg
ah]6sf] cefj, aGb x8\tfn,
11 337149÷4
;8s lj:tf/
83.50 100.00 tyf cGo ;8s lj:tf/ ;'rf/m
l8hn cefj, ;8s l;dfÍg lajfb
cfof]hgf
tyf df]ljnfO{h]zg k]ZsL
ljt/0f .
12

13

337159÷4

;8s tyf k'nx/msf]
;+efJotf cWoog

95.50 100.00

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

337163÷4

;8s oftfoft
;'/Iff, cltqmd0f
lgoGq0f tyf l;df
;'/Iff

55.04 64.52

l8lehg ;8s sfof{no dfkm{t
/]vb]v .
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ePsf k|of;x¿
;d:of ;dfwfgfy{ ePsf
k|o f;x¿

l;dfÍg olsg u/fpg gfkL
nufot cGo lgsfo;Fu
;dGjo e}/x]sf]

५.१.६ यस आ.ब. मा तनमााण सम्पन्न पुलहरुको तर्र्रण

l;=g+=

cfof]hgf÷sfof{nosf] gfd

k'n÷;8ssf] gfd

s}lkmot

1

s]zlnof gbL k'n, /fdu+h a]nuf5L ( x'b} df]]/Ësf] If]k|tfs] x'b}
/+u]nL /f]8 hf]8\g] af6f]df

LRN

2

xf]nLdf dN6L ;]n lgdf{0f, a/b+uf uf=lj=;= % s'6'au~haf6
em'ls{of uf=lj=;= $ / % 8f]l/of hf]8\g] df]/Ë

LRN

3

:ofptL vf]nf k'n, w/fg k~rsGof ;8s

LRN

4

xl6of k'n, t/x/f ahf/ ljlxaf/] xl6of ;8s ljr

LRN

5

d:of{ªbL gbL, bdnf, k'sf]{6 uf=lj=;=

LRN

6

lk:tL vf]nf k'n, Jof; dfu{, ndh'Ë

SRN

7

ef]6]j8f/ * kGyfljtf{ l/7\7] vf]nf /fhdfu{sf] l8naf6 kfl6v]t

LRN

8

/f]bL vf]nf k'n, k[YjL /fhdfu{ cfFa'v}/]gL dflem ;8s

LRN

9

c+u'ef6f k'n d]rL /fhdfu{

SRN

10

k[YjLgu/ $ l:yt rGb| efg'dflysf] glhs

LRN

sfnLvf]nf k'n sfs/le§f

LRN

12

afu]vf]nf k'n

LRN

13

cb'jf vf]nf k'n RCC Culvert

LRN

14

l;+x vf]nf k'n afx'g8fuL uf=lj=;= ;fgf]efO

LRN

15

O{Gu'l/of gbL k'n, k/f{]xf–a'DaLgL ;8s

LRN

vh'/f k'n dfs/ &

LRN

17

t]nf/ k'n n'lDagL gGbgu/3f6

LRN

18

dxfj k'n aGbfjg v8\uf]

LRN

19

shnf vf]nf k'n, l;h'jf df]/Ë x'nfsL ;8s

SRN

shnf vf]nf k'n, l;h'jf ( / ^

LRN

s7df]nL /ft]xf]nL k'n df]/Ë

LRN

r]sf vf]nf k'n, alaofljtf{ df]/Ë

LRN

l8=;=sf= lj/f6gu/

l8=;=sf bdf}nL

11

l8=;=sf= bds

16

l8=;=sf= a'6jn

20
21
22

;'g;/L df]/Ë k'n lgdf{0f
cfof]hgf

24 | र्ा र्षा क प्र ग ति प्र ति बे द न २ ० ७ १ / ७ २

l;=g+=

cfof]hgf÷sfof{nosf] gfd

k'n÷;8ssf] gfd

s}lkmot

23

dfl/of3f/ hfNkfk'/ e'7fxf ;'g;/L

LRN

24

h'8L vf]nf k'n, dw]nLrfFba]nf ;'g;/L

LRN

25

h'8L vf]nf k'n, /+u]nL ynfxf ;8s df]/Ë

LRN

26

s]zlnof vf]nf k'n, cd8'jf ;'g;/L

LRN

27

;]tL gbL k'n, k'/grf}/ df5fk'R5|] ;8s, sf:sL

LRN

28

d]g vf]nf k'n, lj?jf :ofËhf

LRN

29

s]jf vf]nf k'n,

SRN

n]u'jf vf]nf k'n

SRN

lkn'jf vf]nf k'n

SRN

d'tgL vf]nf k'n,

SRN

7'nLuf8 k'n ;xhk'/ / lbkfon ;8s

SRN

sfk8L uf8 k'n, ;xhk'/ / lbkfon ;8s

SRN

;'gsf]zL k'n, s6f/L ;8s

SRN

l;lb{ vf]nf k'n !! lsnf] 5]k]6f/

SRN

:ofbL gbL k'n, 5]k]6f/ efn':jf/f jf/kfs

SRN

Oqfd vf]nf k'n, efj/

LRN

zfnLgbL nK;Lkm]bL km6\s]Zj/ ;8s

LRN

so/ vf]nf k'n, pQ/fv08

LRN

yf]kn k'n ;zfx a8f/]

LRN

cfFv' gbL afË]/x b]p/fnL af+u]/x ;Nofg6f/ ;8s

LRN

sf7] vf]nf k'n, b'n'a];L s'ZdL;]/f bd]s ;8s afUn'Ë

LRN

sfnLu08sL k'n dxfeL/ a]gL hf]d;f]d ;8s, DofUbL

LRN

lqz'nL gbL k'n, a]gL3f6

LRN

kmufd vf]nf k'n, ;'nLrf}/ ;]/fd u'/f;] ;8s

LRN

l8=;=sf= kf]v/f

30

l8=;=sf= wgs'6f

31
32

l8=;=sf= nfxfg

33

l8=;=sf= 8f]6L
34
35

l8=;=sf= xs{k'/

36
37

!! lsnf] 5]k]6f/ efn':jf/f
;8s of]hgf

38

l8=;=sf= ;'v{]t

39

l8=;=sf= sf7df08f} @

40
41

l8=;=sf= e/tk'/

42
43

l8=;=sf= afUn'Ë
44
45

k'n dxfzfvf

46

l8=;=sf= Ko"7fg
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l;=g+=

cfof]hgf÷sfof{nosf] gfd

LRN

afudtL k'n, l;gfd+un

LRN

afh'{uf8 k'n

SRN

as|fxf k'n,df]/Ë

SRN

em/gf vf]nf k'n, ;Kt/L

SRN

dx'nL vf]nf k'n, @ ;Kt/L

SRN

x'nfsL /fhdfu{ of]hgf
lj/u~h

x/0f k'n, k;f{

SRN

6'6xL k'n, af/f

SRN

x'nfsL /fhdfu{ of]hgf
hgsk'/

hd'gL k'n, wg'iff

SRN

dg'idf/f k'n, ;nf{xL

SRN

48

l8=;=sf=sf7df08f} !

49

l8=;=sf= ;fkm]au/

50

x'nfsL /fhdfu{ of]hgf O{6x/L

52
53
54
55
56
57

x'nfsL /fhdfu{ of]hgf,
g]kfnu+h

s0ff{nL k'n, ;tL3f6 s}nfnL alb{of
df]xgf k'n, s}nfnL

58
59

s}lkmot

dfbL k'n -b'/vf]nL_ rKsf, nf]sdg xl/k'v]{ ;'gf/ dfu{

47

51

k'n÷;8ssf] gfd

x'nfsL /fhdfu{ of]hgf wgu9L kj]/f ahf/ vf]N;L k'n, s}nfnL

SRN
SRN
SRN

60

em/lgof k'n, s}nfnL

SRN

61

tdf]/ k'n

SRN

62

lzjf vf]nf k'n

SRN

63

d]jf vf]nf k'n

SRN

64

d';]kf vf]nf k'n

SRN

l;nl;n] vf]nf k'n

SRN

66

lx+u'jf vf]nf k'n

SRN

67

;'Ë'/]±aGbLhf]/ vf]nf k'n

SRN

68

jfS;' vf]nf k'n

SRN

69

lgx'/] vf]nf k'n

SRN

65

dWo kxf8L-k'iknfn_ /fhdfu{
cfof]hgf -k"jL{_
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l;=g+=

cfof]hgf÷sfof{nosf] gfd

k'n÷;8ssf] gfd

s}lkmot

70

6\ofFp vf]nf k'n

SRN

71

rfNg] vf]nf k'n

SRN

72

xfOj/ vf]nf k'n

SRN

73

lht' vf]nf k'n

SRN

५.१.७ सडक बर्गाकरण अनुसारको प्रगति

cfly{s aif{
l;=g+=

ljj/0f

@)^(.&)

@)&).&!
(दक.मी.)

@)&!.&@ df
yk (दक.मी.)

@)&!.&@ ;Dd
hDdf

(दक.मी.)

1

sfnf]kq]

10659

11197

601

11795

2

v08f:dLt

5940

6086

401

6287

3

sRrL ;8s

8666

9163

648

9411

hDdf

25265

26446

1650

27895

५.१.८ नेपाली सेना माफा ि सिंिालन भएका मुख्य मुख्य आयोजना / कायाक्रमहरु
१. जाजरकोट दुनै डोल्पा सडक अन्त्िगाि:


१० दक.तम. ट्रयाक तनमााण एर्िं सूधार काया गरी हाल मन्त्कार्गरसम्म ७३ दक.तम. ट्रयाक तनमााण
सम्पन्न,



मिंकबगर तरबेणी सडकको रक कतिङ कायालाई अगाडी बढाइएको

- र्ार्षाक तर्तनयोतजि बजेट : १९५,००० (रु. हजारमा) / र्ार्षाक खिा : १९५,००० (रु. हजारमा)
२. कालीगण्डकी कोररडोर सडक अन्त्िगाि:


यस आ.ब.मा रुिर्ेनी अबेनी खण्ड िौडा गने काया र अबेनी(पालूङखोला १४ दक.तम., ८ तम.िौडाइको
ट्रयाक खोल्ने काया सम्पन्न गररएको ।



बाग्लुिंग तजल्लाको मालढु िंगा-टाकु रे खण्डको २ दक.तम. ट्रयाक र १२ दक.तम. partial ट्रयाक खुल्ने काया
सम्पन्न गररएको ।

- र्ार्षाक तर्तनयोतजि बजेट : २४८,४७३ (रु. हजारमा) / र्ार्षाक खिा : २४८,४७३ (रु. हजारमा)
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३. तरशुली-तयाफ्रुबेशी-रसुर्ागढी सडक अन्त्िगाि:


१ दक.तम. ट्रयाक तनमााण काया सम्पन्न गररएको



तनमााण कायाको सहजिाको लातग नतजकै नयाँ क्याम्प तनमााण गररएको

- र्ार्षाक तर्तनयोतजि बजेट : ५७,००० (रु. हजारमा) / र्ार्षाक खिा : ५७,००० (रु. हजारमा)
४. कणााली कोररडोर


यस आर्थाक र्षामा १ दक. तम. ट्रयाक तनमााण काया सम्पन्न गररएको

- र्ार्षाक तर्तनयोतजि बजेट : ३०,००० (रु. हजारमा) / र्ार्षाक खिा : ३०,००० (रु. हजारमा)

५.१.९ सडक तर्भाग अन्त्िगािका कायाक्रम कायाान्त्र्यनमा देतखएका समतयाहरू
१. थप बजेट आर्श्यक भएका आयोजनाहरुमा समयमा बजेट उपलधध नहुदा अपेतक्षि प्रगति हुन नसके को। सम्पन्न
कायाको भुिानीको लातग आषाढ मसान्त्िमा मार तबतनयोजन ।
२. रे खागकन, जग्गा अतधग्रहण र मुआधजा ।
३. माग अनुसार तर्ष्फोटक पदाथा आपुर्िा हुन नसके कोले प्रगतिमा बाधा ।
४. जनशतिको कमी रहेको ।
५. र्न िथा सिंरक्षण क्षेर तभर काम गदाा र्न सम्र्न्त्धी तनकायसँग यथोतिि समन्त्र्य हुन नसके को र सहयोग प्राप्त
हुन नसके को ।
६. ममाि सिंभार अन्र्िगि तबशेष ममाि, आबतधक िथा पुनःतथापना कायामा पयााप्त बजेट व्यबतथा हुन नसके को ।
७. प्राथतमकिा लगानी योजनाले पतहिान गरे र्ाहेकका योजनाहरु कायाान्त्र्यन गनुा परे को ।
८. योजनाको आकार बमोतजम आबश्यक बजेट व्यबतथा हुन नसके को ।
५.१.१० समतया समाधानको लातग गररएका प्रयासहरु
१. आर्श्यक बजेट माग गररएको ।
२. तथानीय, नापी लगायि अन्त्य तनकायसँग पटक पटक छलफल गरी रे खािंकन तर्र्ाद सामाधान प्रयास भइरहेको ।
३. तर्ीकृ ि दरबन्त्दी अनुसार पदपूर्िाको लातग अनुरोध गररएको,के तह पदपूर्िा भइरहेको ।
४. नयाँ ट्रयाक करटङ अन्त्िगाि रुख काट्ने कायाको लातग बन तर्भाग र कायाालयसँग समन्त्र्य भइरहेको ।
५. प्राथतमकिाका आयोजनाहरुको कायाान्त्र्यनको लातग तबशेष पहल गररएको ।
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५.१.११ िेह्रौ योजनाको नतिजा खाकाको दोश्रो र्षा (आ.ब. २०७१/७२) को प्रगति र आ. ब.
२०७१/७२ सम्मको समतिगि प्रगति

नतिजा

सूिकहरु

आधार
बषाको
ततथति

िेह्रौ
योजनाको
लक्ष्य

(६९/७०) (७२/७३)

आ.र्. ७१/०७२
को ततथति
लक्ष्य
प्रगति

आ.र्.
७१/७२
सम्मको
प्रगति

प्रगतिको व्याख्या

प्रभार्:- यािायाि सञ्जाल
तर्तिार माफा ि रातष्ट्रय
एकीकरण र सन्त्िुतलि,
आर्थाक-सामातजक तर्कासमा
योगदान पुगेको हुने |
असर १:- देशका सबै तजल्ला
सदरमुकाममा पहुँि सहज
भएको हुने |
प्रतिफल १.१: रणनैतिक
सडक तर्तिार भएको हुने |
प्रतिफल १.१: रणनैतिक
सडक तर्तिार भएको हुने |
प्रतिफल १.२: सबै तजल्ला
सदरमुकाम सडक सञ्जालसिंग
जोतडएको हुने |

प्रतिफल १.३: तजल्ला
सदरमुकामहरुमा बाह्रै
मतहना सडकको पहुँि हुने |
प्रतिफल १.४: पुल तनमााण
भएको हुने |

थप रणनैतिक
सडक तनमााणको
लम्बाई
(दकलोतमटर)
थप रणनैतिक
सडक तनमााणको
लम्बाई
(दकलोतमटर)
सडकले
जोतडएका थप
तजल्ला
सदरमुकामको
सिंख्या
कालोपरेमा
तिरोन्नति भएका
सदरमुकामहरूको
थप सिंख्या

२५२६५

१२००

१०८०

११४९

१२४९५

६२५

६५०

५८७

७३

१

१

०

सड़क तबभाग
२७४९५ अन्त्िगािका रणनीतिक
िथा तथानीय सड़कहरू

१३३९५

०

५७

५

५

६

६५

पुल तनमााणको
थप सिंख्या

१६०९

१६५

१२५

७३

१७५४

तनयतमि ममाि
सिंभार हुने कु ल
सडक लम्बाई
(दकलोतमटर)

७४७४

९२००

८७००

८९०८

८९०८

भएको हुनेछ |
पटके ममाि सिंभार गररने |

हुम्ला तजल्ला
सदरमुकाम तसतमकोट
तहल्सा, तिधबि बाट
जोड्ने काया भैरहेको छ

असर २:- सडकको सिंरक्षण
भई सुरतक्षि र भरपदो
यािायाि सुतर्धा उपलधध
प्रतिफल २.१: तनयतमि िथा

सड़क तबभाग
अन्त्िगािका रणनीतिक
सड़कहरू
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नतिजा

सूिकहरु

आधार
बषाको
ततथति

िेह्रौ
योजनाको
लक्ष्य

(६९/७०) (७२/७३)
प्रतिफल २.२: तिरोन्नति,

तिरोन्नति,

पुना:तनमााण र पुनःतथापना

पुनर्नामााण र
पुनःतथापना हुने
सडक लम्बाई

गररएको हुने |

आ.र्. ७१/०७२
को ततथति
लक्ष्य
प्रगति

आ.र्.
७१/७२
सम्मको
प्रगति

६५०

८००

७००

६०१

१९३६

४२९

८५०

८५०

३५०

१२०८

६१९

१२५

११८

७३

६९२

१७७१

-

-

०.५

५०

४०

६०

६७

३९३

४०

३५

७८

२१

१५.८

७.१

७.१

(दकलोतमटर)
प्रतिफल २.३: आर्तधक
ममाि सिंभार गररएको हुने |

आर्तधक ममाि
हुने थप सडक
लम्बाई
(दकलोतमटर)

असर ३: िराई र पहाडका
घनार्तिी िथा प्रशासतनक,
व्यापाररक, पयाटन एर्िं
औधोतगक के न्त्िहरुमा पहुँि
सहज भएको हुने |
प्रतिफल ३.१: उत्तर दतक्षण
सडकहरुको तनमााण हुने |

प्रतिफल ३.२: पुष्पलाल
(मध्य पहाडी) लोकमागाको
तनमााण भएको हुने |

थप ट्रयाक
लम्बाई
(दकलोतमटर)
थप ट्रयाक
लम्बाई
(दकलोतमटर)
कालोपरे हुने
सडक लम्बाई
(दकलोतमटर)

प्रतिफल ३.३: हुलाकी
सडकको तिरोन्नति भएको
हुने |

कालोपरे हुने
सडक लम्बाई
(दकलोतमटर)

प्रतिफल ३.४: व्यापाररक
मागाको तर्तिार भएको हुने |

कालोपरे हुने
सडक लम्बाई
(दकलोतमटर)
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प्रगतिको व्याख्या

५.२

रे ल तर्भाग
आर्थाक तर्कास, सामातजक समायोजन र सेर्ाको पहुँि तर्तिारका साथै देशको समग्र समुन्नतिका लातग अतभन्न

अिंगका रूपमा रे ल्र्े सेर्ा लगायि जल यािायाि र रज्जु मागा जतिा अन्त्य यािायािको आर्श्यकिा रहेको छ । तर्गिमा
कम प्राथतमकिामा रहेको भएिा पतन रे ल सेर्ा र अन्त्य यािायाि सेर्ाको महत्त्र्लाई ध्यानमा राखी रे ल्र्े सेर्ा िफा पूर्ा–
पतिम (मेिी–महाकाली), काठमाडौ–ँ पोखरा–िराई, काठमाडौं मेट्रो, भारि सीमाबाट नेपालका महत्त्र्पूणा औद्योतगक
व्यापाररक क्षेरहरू जोड्ने, िीन (तिधबि क्षेर) बाट काठमाडौ ँ जोड्ने रे ल्र्े सेर्ा तनमााण तर्तिार गनुाका साथै खतकँ दो
अर्तथामा रहेको जनकपुर–जयनगर रे ल सेर्ाको सुदढृ ीकरण गने कायालाई आर्थाक सिंभाव्यिा हेरी अगातड बढाउनुपने
आर्श्यकिा रहेको छ ।

५.२.१ आ.र्. २०७१/७२ को बजेट नीति िथा कायाक्रम


तसमरा बर्दाबास खण्डको रे लमागा तनमााणको लागी रु १ अबा ३५ करोड ।



ब्रोडगेजतिरका तनमाणाातधन जयनगर जनकपुर बर्दाबास र कटहरी (तबराटनगर) बुधनगर (नेपाल भारि तसमाना)
रे लमागाको जग्गा खरीद र रे लमागा क्षेर छु ट्टयाउने कायाका लागी रु ६५ करोड बजेट छु ट्टयाइएको ।

५.२.२ आर्थाक बषा २०७१/०७२ को मुख्य मुख्य उपलधधीहरुः
डी.पी.आर. िफा
मेिी महाकाली तर्द्यूिीय रे लमागा तड.तप.आरः १. बर्दाबास बुटर्ल ३०० दक.मी, तसमरा बीरगञ्ज २८ दक.मी र र्ुटर्ल
लुतम्र्नी सलिंक ४४ दक.मी पूरा भएको एर्िं बुटर्ल गड्डािौकी ४२१ दक.मी RFP जारी भएकोमा अदालिमा तर्िारातधन
रहेको िथा बर्दाबास काकडतभत्ता तड.तप.आर गना ततर्कृ िी प्राप्त भएको । तसमरा िमसररयाको बैकतल्पकमा तनजगढ हेटौडा
भरिपुर रे लमागाको सम्भाव्यिा अध्ययन शुरु भएको ।
तनमााण िफा
तसमरा बर्दाबास खण्डको िेनज
े ७७ + ६६० देतख िेनेज १०७ +५०० सम्म Trackbed works को तनमाणा कायाको
बहुबर्षाय ठे क्का व्यर्तथापन भई शुरुको तथानहरुमा कल्भटा तनमााण भैरहेको र ठे .निं ४,५,६,७,८ र ९को लातग construction
survey भई EIA िथा र्नक्षेरको तर्ीकृ िी पखेको । रािु खोला तनयन्त्रणाथा काया भैरहेको ।
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५.२.३ िेह्रौ योजनाको नतिजा खाकाको दोश्रो र्षा (आ.ब. २०७१/७२) को प्रगति र आ. ब. २०७१/७२
सम्मको समतिगि प्रगति

नतिजा

सूिकहरु

आधार बषाको
ततथति

िेह्रौ योजनाको
लक्ष्य

(६९/७०)

(७२/७३)

आ.र्. ७१/०७२
को ततथति
लक्ष्य

आ.र्.
७१/७२
सम्मको
प्रगति

प्रगतिको व्याख्या

प्रगति

प्रभार्:- रातष्ट्रय रे ल
सिंजालको तर्कास माफा ि
देशको सन्त्िुतलि आर्थाक
तर्कास र सेर्ाको पहुँि
तर्तिारमा ठोस योगदान
पुगेको हुने|
असर १:- देशतभर र
अन्त्िररातष्ट्रय सीमासम्म रे ल
सिंजालको तर्कास र तर्तिार
भएको हुने |

प्रतिफल १: रे लमागाको
ट्रयाक तनमााण र
तिरोन्नतिभएको हुने |

प्रतिफल २: रे लमागा
तर्कासका लातग अध्ययन
भएको हुने |

तनर्माि
ट्रयाक
लम्बाई
(दक.मी.)
थप जग्गाको
अतधग्रहण
(हे.)
तड.तप.आर.
पुरा भएको
खण्डको
लम्बाई
(दक.मी.)
काठमाडौ ँ
उपत्यका
मेट्रो रे लको
सम्भाव्यिा
अध्ययनको
ततथति

उि लम्बाईमा
Cross Drainage
५१

१५

०

Works हरु
तनमााण काया
भइरहेको

१४०

५०

५०

२८

८९

१४४

४२१

३७२

३७२

१३६ (मेिी
महाकाली
तर्धुिीय
रे लमागाको
तसमरा बर्दाबास
खण्ड)

तड.तप.आर.को
ियारी
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तड.तप.आर.पुरा

तनरन्त्िरिा

यस तर्भागबाट
सम्भाव्यिा
अध्ययन भइ
लगानी बोडाको
तजम्मामा गएको

५.२.४ लक्ष्य अनुसारको प्रगति हातसल गना आइपरे का समतया र िुनौिीहरुः
१. रे ल तर्भागमा रे ल सम्र्न्त्धी दक्ष जनशतिको अभार् रहेको ।
२. मुआधजा तर्िरण र जग्गा प्रातप्त कायामा तजल्ला ततथि नातप िथा मालपोि कायाालयको प्रमुख भूतमका भएिा
पतन िि् िि् कायाालयमा पयााप्त जनशतिको अभार् रहेकोले रे लको कायालाई समेि असर पुगक
े ो।
३. कतिपय जग्गा तर्तभन्न कारणले रोक्का रहेकोले जग्गा प्राप्तीमा करठनाई उत्पन्न भएको ।
४. रातष्ट्रय तनकु ञ्ज क्षेर भएर रे ल मागा जाने तथानमा DPR ियारी िथा तनमााण कायामा समतया रहेको ।

५.२.५ समतया समाधानका लातग भएका प्रयास र सुझार्हरुः
१. रे ल क्षेरसँग सम्बतन्त्धि मानर् सिंसाधन तर्कासको लातग िातलम एर्िं अध्ययनको लातग व्यर्तथाको लागी
प्रयासहरु गररएको ।
२. मुआधजा तर्िरणसँग सम्बतन्त्धि कायालयहरुमा जनशतिको उतिि व्यर्तथा र्ा अतिररि कायाबोझको
अर्तथाका उतिि उत्तप्रेरणाको व्यर्तथा र्ा प्रोत्साहन भत्ताको व्यर्तथा हुनुपने ।
३. आर्श्यक प्रातर्तधक जनशतिको व्यर्तथा हुनुपने ।
४. र्न िथा सुरतक्षि क्षेरर्ाट रातष्ट्रय गौरर्का भौतिक पूर्ााधार तनमााण गदाा FastTrack काया तर्तध बनाई
कायाान्त्र्यन गररनुपने ।

५.३

यािायाि व्यर्तथा तर्भाग

यािायाि क्षेरले मुलुकको आर्थाक िथा सामातजक रुपान्त्िरणका महत्र्पूणा भूतमका खेल्दछ । अन्त्य क्षेरलाई
गतितशल र जीर्न्त्ि िुल्याउन यािायाि क्षेरले रि सञ्चारको रुपमा काया गरे को हुन्त्छ । हाल नेपालमा तनजी र सार्ाजतनक
सर्ारी साधनको सिंख्या १९ लाख ९५ हजार ४०४ पुगेको छ र यो सिंख्यामा ददन प्रति ददन तिव्र रुपमा र्ृतर्द् भइरहेको छ
भने यािायाि क्षेरर्ाट सरकारलाई प्राप्त हुने राजतर् पतन उल्लेखनीय रुपमा र्दढरहेको छ । साथै सर्ारी दुघाटना मृत्युको सर्ै
भन्त्दा ठू लो कारण भएको छ ।
यािायाि पूर्ााधारमा भएको तर्तिार, मातनसहरुमा देखा परे को गतितशलिा, सर्ारी साधनको सिंख्यात्मक र्ृतर्द्,
तिनीहरुको गुणात्मक तर्तर्धिा, दुघाटनाको तर्र्रण र यािायाि व्यर्तथापन प्रयोगमा आएका आधुतनक प्रतर्तधलाई दृतिगि
गदाा नेपालको यािायाि क्षेरलाई तर्कास र व्यर्ततथि गनुा पने िुनौति ट्ड्कारो छ । एकातिर समग्र यािायाि क्षेर तर्षेश
गरी सार्ाजतनक यािायािमा सरकारको सिंलग्निा नभएको अर्तथा छ भने सार्ाजतनक यािायािलाई सुरतक्षि, भरपदो,
सरल, सहज र पहुँि योग्य बनाउदै लैजानु पतन त्यतिकै आर्श्यक छ । अकोतिर यािायाि क्षेरको व्यर्तथापन र तनयमन गने
तनकायहरुलाई सक्षम र सर्ल र्नाउनु पने सार्ाजतनक तजम्मेर्ारी पतन कम महत्र्पूणा छै न ।

५.३.१ तर्भागले आ.र्. ०७१/७२ मा सम्पादन गरे का महत्र्पूणा कायाहरुः
१. यिायाि व्यर्तथा कायाालय, मेिी, लुतम्बनी र महाकालीको भर्न तनमााणको काया अतन्त्िम िरणमा पुगेको ।
२. यािायाि व्यर्तथा तर्भाग िथा कायाालयहरुका लातग २ र्टा सर्ारी साधन र १७ र्टा मोटरसााईकल खररद
गररएको ।
३. कोशी, नारायणी, लुतम्बनी र गण्डकीमा सर्ारी िालक अनुमतिपरसँग सम्बतन्त्धि ४ र्टा नयाँ कायाालय तथापना,
कणााली अञ्चलको जुम्लामा यािायाि व्यर्तथा कायाालय तथापना, काठमाण्डौको टेकुमा सर्ारी जाँि कायाालय
तथापना साथै देशका तर्तभन्न १६ तथानमा यािायाि व्यर्तथा सेर्ा कायाालय तथापना गरी िी कायाालयहरुबाट
काया सञ्चालन भैरहेको ।
४. सर्ारी िालक अनुमतिपर तर्िरणको लातग सिंिालन गररने प्रयोगात्मक परीक्षा व्यर्ततथि गने तनदेतशका, २०६९
बमोतजम यािायाि व्यर्तथा कायाालय कणाालीमा ट्रायल सेन्त्टरको तनमााण सम्पन्न भएको साथै अन्त्य कतिपय
कायाालयहरुमा ट्रायल सेन्त्टर सुधार गररएको ।
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५. यािायाि व्यर्तथा तर्भागको गेट तनमााण गररएको ।
६. यािायाि व्यर्तथा कायाालय,बागमिी सर्ारी िालक अनुमतिपर, एकान्त्िकु नाको लेआउट सुधार िथा कायाालयमा
तस.तस.क्यामेरा जडान गरी सेर्ा प्रर्ाहमा सहतजकरण गररएको ।
७. नयाँ तथापना हुने कायाालयहरू िथा अन्त्य कायाालयहरूका लातग मेतशनरी औजार, कम्प्यूटर, फोटोकपी पेपर,
तप्रन्त्टर, फ्याक्स, जेनरे े टर, इन्त्भटार िथा ट्रायल सेन्त्टरका लातग सी.सी. क्यामेरा खरीद गररएको ।
८. एफ एम रे तडयोबाट सडक सुरक्षासँग सम्बतन्त्धि कायाक्रम सञ्चालन गररएको ।
९. सूिनामूलक पिाा, पोिर तनमााण िथा तर्िरणका साथै परपतरकाबाट सूिना एर्िं जानकारीमूलक सामाग्री प्रकाशन
गररएको ।
१०. सडक दूघाटना न्त्यूनीकरणका लातग सिेिनामूलक सजिंगल, डकु मेन्त्ट्री तनमााण गरी रे तडयो िथा टेतलतभजनबाट
प्रसारण गररएको ।
११. सार्ाजतनक सर्ारी साधनहरुमा यारुहरुको सुतर्धाको लातग दशैं, तिहार िथा छठमा देशका तर्तभन्न तथानहरुमा
नागररक Help Desk को तथापना गरी सेर्ा उपलधध गराइएको ।
१२. ट्रादफक सिेिना िथा व्यर्तथापनलाई सघाउ पुयााउन ट्रादफक सिंकेि तिन्त्ह तनमााण गररएको ।
१३. ट्रायलतथलमा ट्रादफक लाईट िथा तस.तस.रट.भी. क्यामेरा जडान गररएको ।
१४. सर्ारी िालक अनुमतिपर र सर्ारी दिाा प्रमाणपरलाई Smart Card मा रुपान्त्िरण गने कायाका लातग आर्श्यक
भौतिक पूर्ााधारहरू प्राप्त भई मेिी, कोशी, सगरमाथा, नारायणी र बागमिीमा जडानका लातग पठाइा सदकएको ।
१५. आर्थाक र्षा २०७१/७२ मा ५३० र्टा लामो दुरीमा सञ्चालन हुने सर्ारी साधनहरुलाई रारी रुट इजाजि पर
प्रदान गररएको ।
१६. आर्थाक र्षा २०७१/७२ मा २१९ र्टा तर्तभन्न मोडेलका सर्ारी साधन दिााका लातग यािायाि व्यर्तथा
कालाायहरूमा लेतख पठाइएको ।
१७. िोदकए भन्त्दा बढी भारर्हन गने मालर्ाहक सर्ारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउनका लातग अतधक भारर्हन
तनयन्त्रण तनदेतशका, २०७१ ियार गरी तर्ीकृ तिका लातग मन्त्रालयमा पठाउनुका साथै अतधक भार र्हन गने
मालर्ाहक सर्ारी साधन सञ्चालन तनयन्त्रण गनाका लातग धाददङको धाके मा तनयतमि रुपमा अनुगमन गने
व्यर्तथा तमलाई बढी भारर्हन गने सर्ारी साधनहरुलाई कारर्ाही गररएको ।
१८. आ.र्. २०७१/७२ मा कू ल २,३९,५८३ सिंख्यामा सर्ारी साधन दिाा

गररएको ।

१९. आ.र् २०७१/७२ मा कू ल ११ अबा ३ करोड ८ लाख ३३ हजार ६३० राजश्व सिंकलन गररएको ।
२०. आ.र् २०७१/७२ मा ८१,८७२ नयाँ सर्ारी िालक अनुमिीपर तर्िरण गररएको ।
२१. आ.र्. २०७१/७२ सम्ममा कू ल बेरुजु रु.४८ करोड ८९ लाख २२ हजार बेरुजुमध्ये रु.३५ करोड ९३ लाख ७५
हजार बेरुजु फछ्र्यौट भई ७३.५ प्रतिशि प्रगति भएको ।

५.३.२ कायाक्षर
े सम्बर्द् प्रमुख समतयाहरु िथा िुनौिीहरु
१. टेकुमा तथापना गररएको भेतहकल दफटनेश टेि सेन्त्टर हालसम्म सञ्चालन हुन नसक्नु ।
२. सर्ारी िालक अनुमिीपरको प्रयोगात्मक परीक्षातथलको लातग आफ्नै जग्गा नहुँदा के ही ठाउँ मा
३. ट्रायल सेन्त्टर तनमााण गना करठनाई उत्पन्न भएको ।
४. अतधकािंश कायाालयहरुको आफ्नै भर्न तनमााण लगायिका पूर्ााधारहरूको व्यर्तथा गना नसदकएको, सर्ारी साधन
दिाा र सर्ारी िालक अनुमतिपरको फाराम भने काया Online बाट गना नसदकएको कारण सेर्ा प्रर्ाहमा प्रतिकु ल
असर परे को ।
५. यािायाि व्यर्तथा कायाालयहरूमा दरबन्त्दी अनुसार लेखा, प्रातर्तधक िथा कम्प्यूटर अपरे टर जतिा पदहरूको
पदपूिी नभएको ।
६. किाारीहरूका बारम्बार सरूर्ा हुने गरे को ।
७. कमािारीहरूको क्षमिा अतभर्ृतध्द गना िातलमको व्यर्तथा हुन नसके को ।
८. १२ घन्त्टे सेर्ा गदाा पतन कमािारीलाइा प्रोत्साहन भत्ताको व्यर्तथा नहुनु ।
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९. कायाालयहरूमा सर्ारी साधन नहुँदा सर्ारी अनुगमन गना करठनाइा परे को ।
१०. सबै यािायाि व्यर्तथा कायाालयबाट सर्ारी िालक अनुमतिपर तर्िरणको कायाको परीक्षा सञ्चालन गना
नसदकएको ।

५.३.३ समतयाहरु िथा िुनौिीहरु समाधानका लातग िातलएका/िाल्नुपने कदमहरु
१. कायाालय भर्न तनमााणका लातग आफ्नै जग्गाको व्यर्तथा हुनुपने ।
२. सर्ारी िालक अनुमतिपरको प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालनका लातग ट्रायल सेन्त्टर तनमााणको लातग आफ्नै जग्गाको
व्यर्तथा हुनुपने ।
३. यािायाि व्यर्तथा कायाालयका कायाहरुलाई पूणा रुपमा अटोमेशनमा लैजान कमािारीहरुलाई प्रयााप्त िातलमको
व्यर्तथाका साथै कमािारीहरुको सरुर्ा व्यर्ततथि हुनुपने ।
४. दरबन्त्दी अनुसार यािायाि व्यर्तथा कायाालयहरूको पदपूिी हुनुपने ।
५. कमािारीलाइा प्रोत्साहन भत्ताको व्यर्तथा गनुापने ।
६. कमािारीको क्षमिा अतभर्ृतध्द गना िातलमको व्यर्तथा हुनुपने ।
७. यािायाि व्यर्तथा कायाालयहरूमा कायारि कमािारी हरूको सरूर्ा व्यर्ततथि हुनुपने ।
८. यािायाि व्यर्तथा कायाालयहरूका लातग सर्ारी साधनको व्यर्तथा हुनुपने ।

५.३.४ सार्ाजतनक सदक्रयिाको भार्ी कायाददशा
१. सर्ारी साधनको नम्बरप्लेटलाई Embossed Number Plate मा पररर्िान गने ।
२. सर्ारी िालक अनुमतिपर र सर्ारी दिाा प्रमाणपरलाई Smart Card मा पररर्िान गने ।
३. सर्ारी जाँिपासका लातग Vehicle Fitness Test Center सञ्चालन गने ।
४. सर्ारी साधनको आयु तनधाारण र पुराना सर्ारी साधनको तर्तथापन गने ।
५. सार्ाजतनक यािायािका लातग ठू ला सर्ारी साधनहरुलाई प्रोत्साहन गदै तर्द्यमान रुट इजाजि प्रणालीलाई
व्यर्ततथि गने ।
६. यािायाि व्यर्तथा तर्भाग र अन्त्िागि
ा का कायाालयहरुको सिंतथागि क्षमिा अतभर्ृतर्द् गने ।
७. सडक सुरक्षा कायालाई प्रभार्कारी बनाउन सर्ारी अनुगमनका साथै सिेिनामूलक कायाक्रमहरु सघन रुपमा
सञ्चालन गने ।
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५.३.५ िेह्रौ योजनाको नतिजा खाकाको दोश्रो र्षा (आ.ब. २०७१/७२) को प्रगति र आ. ब. २०७१/७२
सम्मको समतिगि प्रगति

नतिजा

सूिकहरु

आधार
बषाको
ततथति

िेह्रौ
योजनाको
लक्ष्य

(६९/७०) (७२/७३)
प्रभार्:- यािायाि व्यर्तथा
प्रणालीमा सुधार आई
सर्ासाधारणको आर्गमन

सुरतक्षि र कम प्रदूषक भएको
हुने |
प्रतिफल १.१: Vehicle

प्रगतिको
व्याख्या

यािायाि व्यर्तथा
सुरतक्षि िथा भरपदो
भएको ततथति

सुरतक्षि र भरपदो भएको हुने |

असर १:- सर्ारीसाधन बढी

आ.र्. ७१/०७२
को ततथति
लक्ष्य
प्रगति

आ.र्.
७१/७२
सम्मको
प्रगति

आधार
िथ्यािंक
नभएको
दुघाटना सिंख्यामा ककमी
भइ यािायाि व्यर्तथा
प्रति जनिाको ससन्त्िुिी
तथातपि सेन्त्टरको सिंख्या

सडक
दुघाटनामा
कतम आएको

"

Fitness Test Centreको

२

२

०

१

२

२

०

०

१२०००

१२०००

०

०

१५

१५

०

०

३

३

६

२१

७

८

१६

१६

२

०

०

तथापना भएको हुने |

टेकुमा
तथापना
भएको

Vehicle Fitness Test
Center का लातग खररद

प्रतिफल १.२: सार्ाजतनक
सर्ारी साधनको आयु तनधाारण

गररने प्रदूषण मापन
यन्त्रको सिंख्या
सर्ारी साधनको सिंख्या

१

भएको हुने |
प्रतिफल १.३: तनधााररि आयु
नाघेको र भौतिक पररक्षणमा
अनुपयुि सर्ारी साधनको

तर्तथातपि सार्ाजतनक
सर्ारी साधनको सिंख्या

व्यर्तथापन भएको हुने|
असर २:- यािायाि व्यर्तथा
सम्बन्त्धी सेर्ाहरु प्रभार्कारी

सेर्ा प्रर्ाहमा ग्राहकको
सन्त्िुिी ततथति

रुपमा प्रर्ाह भएको हुने |
प्रतिफल २.१: यािायाि
व्यर्तथापन सम्बन्त्धी सिंतथागि

तथातपि या.व्य.
कायाालयको सिंख्या

तर्तिार भएको हुने|

प्रतिफल २.२: सर्ारी िालक
अनुमतिपर िथा सर्ारी
दिााको अनलाइन दरखाति

आधार
िथ्यािंक
नभएको

या.व्य. सेर्ा के न्त्ि (सिंख्या)
यािायाि अनुगमन
कायाालय (सिंख्या)
अनलाईन दरखाति
प्रणाली लागु गने
कायाालय (सिंख्या)

प्रणाली लागु भएको हुने|
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७

७

०

०

यस सम्बन्त्धी
काया भइरहेको

नतिजा

सूिकहरु

आधार
बषाको
ततथति

िेह्रौ
योजनाको
लक्ष्य

(६९/७०) (७२/७३)
प्रतिफल २.३: सर्ारीिालक
अनुमतिपर िथा सर्ारीदिाा
प्रमाणपरको तमाटा काडा

आ.र्. ७१/०७२
को ततथति
लक्ष्य
प्रगति

आ.र्.
७१/७२
सम्मको
प्रगति

तमाटा काडाको सिंख्या
(लाखमा)

प्रगतिको
व्याख्या

यस सम्बन्त्धी
काया भइरहेको
|

रुपान्त्िरण भएको हुने |

१५

१५

०

०

कायाालयहरुमा
समान
जडानका
लातग
पठाइएको|

प्रतिफल २.४ : सर्ारी
साधनमा इम्बोतड नम्बर प्लेट
लागू भएको हुने|
असर ३ : सडक दुघाटनामा
न्त्यूनीकरण िथा ट्रादफक

इम्बोतड नम्बर प्लेट लागू
भएको सर्ारी साधनको
सिंख्या

७

७

०

०

यस सम्बन्त्धी
काया भइरहेको
|

दुघाटना सिंख्या कमी

व्यर्तथापन भएको हुने|
प्रतिफल ३.१: उपत्यका बातहर
सर्ारी िालक अनुमतिपरको
प्रयोगात्मक पररक्षाको थप

नयाँ मापदण्डमा
आधाररि ट्रायलतथल
सिंख्या

१

१

१२

व्यर्तथा भएको हुने|
प्रतिफल ३.२: सुरतक्षि
यािायािको लातग जनिेिना
अतभर्ृतर्द् गने|

ट्रादफक सिंकेि तिन्त्ह
तनमााण एर्िं तर्िरण (थप
सिंख्या)
यािायाि सम्बन्त्धी
सूिनामूलक रट.भी./
एफ.एम. कायाक्रमको

२३५

५००

५००

५५७

१०५७

२६५

१७०

४७

७९

३२

२०

११

२९

४

५

३७

३७

३

४

०

०

प्रसारण (कू ल र्ार्षाक
प्रसारण अर्धी (घण्टा))
असर ४ : राजतर् सिंकलन
प्रभार्कारी भएको हुने|
प्रतिफल ४.१ : यािायाि
कायाालयहरुको सिंजातलकरण

कू ल राजतर् सिंकलन
(रु.अबा)
सिंजातलकरण गररने
कायाालयको सिंख्या

गरी ईतबसलिंग लागू भएको हुने|
प्रतिफल ४.२ : यािायाि
व्यर्तथा कायाालयमा बैंक
काउन्त्टर तथापना भएको हुने|

बैंक काउन्त्टर तथापना
भएको यािायाि व्यर्तथा
कायाालय (सिंख्या)
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नारायणी र
कोशीमा
आिंतशक

५.३.६ आ.ि. २०७१/७२ को िावषाक संकतिि राजश्वको वििरण
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५.३.७ आ.ि. २०७१/७२ सम्म दिाा भएका सिारीको वििरण
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५.४ काठमाडौ िराई मधेश फाि ट्रयाक सडक आयोजना
पृिभूतम : राजधानीलाई िराईसिंग िुिमागाद्वारा जोडी आर्थाक, सामातजक रुपान्त्िरणको लातग मागा प्रशति गने र
दोश्रो अन्त्िराातष्ट्रय तर्मानतथल, तनजगढको लातग समेि यो सडक (िुिमागा) अत्यार्श्यक भएको साथै देशको प्रमुख
धयापाररक द्वार बीरगिंजसम्म सहज र िुि पहुि हुने ।
आयोजना शुरु भएको तमति : आ.र्. ०६५/६६
आयोजनाको कायाक्षर
े : मध्यमाञ्चल तर्कास क्षेरको काठमाडौं, लतलिपुर, मकर्ानपुर र बारा तजल्ला ।
आयोजनाको उद्देश्य : राजधानी काठमाडौंलाई िराईसिंग सहज पिंहुि पुराउने िुि गतिको मागा तनमााण गने।
कू ल लागि (रु हजारमा) : आयोजनामा प्राप्त तर्तिृि प्रतिर्ेदन बमोतजम रु. १,११,०३,९९,८१ (तनमााण लागि मार
तर्त्तीय लागि समार्ेस नभएको)
खिा व्यहोने श्रोि : नेपाल सरकार
गि आ.र्.(२०७१/७२) को बजेट (रु हजारमा) : २४,९९,८२
गि आ.र्.(२०७१/७२) को खिा (रु हजारमा) : ७९,०२
आ.र्. २०७०/७१ सम्मको खिा (रु हजारमा) : १,४४,९३
भौतिक प्रगति :


आयोजनाको तबतिृि तडजाइन २०७२ साल आषाढमा सम्पन्न भएको।लगानीकिाा/प्रर्र्द्ाक (IL and
FS transportation Network Limited)ITNL सतहिको Consortium बाट तर्तिृि तडजाइन

ियार गररएको।
 पररमार्जाि EIA तर्ीकृ ि हुने िरणमा रहेको।
 कू ल लम्बाई ७६ दक.मी.मा कररब ७० दक.मी. को जग्गा अतधग्रहण काया सदकएको र बाँकी ६
दक.मी. प्रदक्रयामा।
आयोजनाले भोगेका समतयाहरु : बुट प्रणाली अन्त्िगाि लगानीकिाा/प्रर्र्द्ाक माफा ि लगानी जुटाई तनमााण िथा
सञ्चालन गना अपनाइएको खररद प्रकृ या तनिान्त्ि नौलो भएकोले पयााप्त दक्ष जनशति नहुनु िथा तबज्ञहरुबाट समेि
सुझाब प्राप्त गना करठनाई भएको ।
समतया समाधानका लातग भएका प्रयासहरु : आर्श्यक जनशिी माँग गरी पठाइएको। तर्ज्ञहरुको राय/सुझार्
सिंकलन गरी कानुन/तनयम बमोतजम खररद प्रकृ या अगाडी बढाइएको ।

५.५ काठमाडौ ददगो शहरी यािायाि आयोजना
काठमाण्डौको अव्यर्ततथि सहरीकरण र बढ्दो जनघनत्र् र सर्ारी साधनको बढ्दो सिंख्याको कारण यहाँको शहरी
यािायाि प्रणालीको ददन प्रतिददन खतकिं दो अर्तथालाई प्रभार्कारी व्यर्तथापन गरी ददगो र भरपदो बनाउनु अिी आर्श्यक
रहेको छ । एतशयाली तर्कास बैंक र G.E.F. को ऋण िथा अनुदान सहयोगमा काठमाण्डौ उपत्यकाको शहरी यािायािको
व्यर्तथापनलाइ सुधार गने उद्देश्यले आ.र्. २०६७ ⁄ २०६८ देतख सिंिालन शुरु भइ आ.र्. २०७३ ⁄ २०७४ मा सम्पन्न हुने यस
आयोजनाको निम्िािुसार िार कम्पोनेन्त्ट रहेका छन :
१. सार्ाजतनक यािायाि िफा : काठमाण्डौ उपत्यकाको शहरी भागमा आर्ि–जार्ि गदाा सार्ाजतनक यािायाि नै प्रयोग
गना सर्ैलाई प्रोत्साहन गने गरी तर्द्यमान सार्ाजतनक यािायाि सिंजालको उतिि तत्तरोन्निी गरी २ र्टा Pilot Routes
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छनौट गरी तर्द्युिीय र्ा अन्त्य Low emission यािायािको व्यर्तथा गने । साथै ट्रली र्स (Mass Transit) सेर्ा पुनः
सिंिालन र तर्तिार गना अध्ययन गररने । यािायाि व्यर्तथा तर्भाग को सिंतथागि सिंरिनामा सुधार िथा क्षमिा
अतभर्ृतर्द्मा सहयोग गने ।
२. ट्रादफक व्यर्तथापनिफा : काठमाण्डौको तर्ि शहरी भाग (City Core) को यािायाि व्यर्तथापन सुधार गना तर्ष्णुमिी
तलकिं सडकको टेकु, भीमसेनतथान, डल्लु, शोभाभगर्िी, र सोहाखुट्टेपाटी गरी जम्मा ५ र साथै लैनिौर–लातजम्पाट देतख
थापाथली सम्मको तर्तभन्न १७ सडक जिंक्शनहरुलाई आर्श्यिा अनुसारको तत्तरोन्निी गररने ।
३. पैदल मागािफा : तर्श्व सम्पदा सूिीमा पने काठमाण्डौको ऐतिहातसक दरर्ार क्षेर र्रपर साथै अन्त्य तभरी शहरी भागमा
पैदल तहड्न प्रोत्साहन गना पैदल मागाहरुको तर्तिार िथा तनमााण ,सुधार काया गररने ।
४. र्ायु प्रदूषण तनयन्त्रणिफा : काठमाण्डौ उपत्यकाको र्ायु प्रदूषणलाई काबुमा ल्याई र्ायुको गुणतिर (Air Quality) मा
सुधार ल्याउन यािायाि साधनको तनयतमि यातन्त्रक र र्ायू प्रदूषणका जािंि गनाको लातग र्ािार्रण मन्त्रालय,
यािायाि व्यर्तथा तर्भाग र ट्रादफक प्रहरी तडतभजनलाइ अनुगमन गना आर्श्यक उपकरणहरु उपलव्ध गराइने ।

आयोजनाको कायाक्षर
े
यस आयोजनाले शहरको के न्त्िीय भागमा सार्ाजतनक यािायाि व्यर्तथापनका आफ्ना तनधााररि कायाक्रमहरु
कायाान्त्र्यन गने र हाल काठमाडौ ँ शहरको पतिममा तर्ष्णुमिी नदी, दतक्षणमा र्ागमिी नदी, पूर्ामा धोतर्खोला र
उत्तरमा नारायणतहटी दरबारलाई तसमाना मानी सो तभरको सहरी क्षेरमा आयोजनाका कायाक्रमहरु कायाान्त्र्यन
गररने छ।
आयोजनाको शुरुदेतख हालसम्मको प्रगति
ततथति ( % )
भौतिक
तर्तत्तय
३५
२३
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र्ार्षाक प्रगति तथीति ( % )
भौतिक
५५

तर्तत्तय
५५

६

भौतिक पूर्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालय अन्त्िगािका रातष्ट्रय गौरर्का
आयोजनाहरुको सिंतक्षप्त प्रगति तर्र्रण (आ.ब. २०७१/७२)

६.१ पुष्पलाल लोकमागा आयोजना (मध्यपहाडी)
पृिभूतम : नेपालको मध्यपहाडी भू-भागका तजल्लाहरुलाई यािायाि सिंजालमा जोड्ने उर्द्ेश्यले पूर्ामा पाँिथर तियो
भन्त्ज्यािंग देतख पतिममा बैिडी झुलाघाट सम्म पुग्ने यस लोकमागा आ.र्. २०६४/६५ देतख सुरु भएको हो।
आयोजना शुरु भएको तमति : आ.र्. ०६४/६५
आयोजनाको कायाक्षर
े : नेपालको पूर्ा देतख पतिमसम्मको मध्य पहाडी भू-भाग।
आयोजनाको उद्देश्य: योजना क्षेरमा पने भू-भागको आर्थाक, सामातजक, सािंतकृ तिक, पयाटकीय, शैतक्षक आदद समग्र
क्षेरको सन्त्िुतलि तर्कास गने।
कू ल लागि (रु हजारमा) : पूर्ा खण्ड : १८९८२१९८
पतिम खण्ड : १४,३८,९५,८४
खिा व्यहोने श्रोि : नेपाल सरकार
गि आ.र्.(२०७१/७२) को बजेट (रु हजारमा) : ३,३६,९१,००
गि आ.र्.(२०७१/७२) को खिा (रु हजारमा) : ३,३६,७१,००
भौतिक प्रगति : आ.ब. २०७१/७२ मा पुष्पलाल (मध्य–पहाडी) लोकमागाको ६० दक.तम. कालोपरे (खुकोट-घुमी
खण्ड, गोठलापानी-झुलाघाट खण्ड र र्ाग्लुगग खण्ड समेि), ३२ दक.तम. ग्राभेल काया (जोरसाल -म्यागगलुगग खण्ड)
सम्पन्न भएको छ । १३ र्टा पुलहरुको तनमााण सम्पन्न भएको छ ।
आयोजनाले भोगेका समतयाहरु :




सुझाबहरु :




र्न क्षेरमा काम गना बाधा
तथानीयद्वारा रे खािंकनको तर्र्ाद
भौगोतलक तर्कटिा
तनमााण सामग्रीको आपूर्िामा करठनाई
बन क्षेरमा काम गना सहज हुनु पने ।
सहज रुपमा जग्गाको उपलधधिा हुनु पने ।
तनमााण सामग्रीको सहज आपूर्िा हुनुपने ।
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६.२ हुलाकी राजमागा आयोजना
पृिभूतम : नेपालको िराई क्षेरका तजल्लाहरुमा यािायाि प्रणाली सुदढृ ीकरण गने उद्देश्यबाट पूर्ामा झापा, के िना
देतख पतिममा किं िनपुर दोधारा िाँदनी सम्म पुग्ने यस राजमागाको तनमााण/तिरोन्नति सुरु भएको हो ।
आयोजनाको कायाक्षर
े : नेपालको पूर्ा देतख पतिमसम्मको िराई क्षेरको दतक्षणी भाग (२०र्ोटा तजल्ला) ।

आयोजनाको उद्देश्य: योजना क्षेरमा पने भू-भागको आर्थाक, सामातजक, सिंतकृ तिक, पयाटकीय, शैतक्षक आदद समग्र
क्षेरको सन्त्िुतलि तर्कास गने ।
कू ल लागि (रु हजारमा) : कररब २५ अबा
खिा व्यहोने श्रोि : नेपाल सरकार/ भारि सरकार
गि आ.र्.(२०७१/७२) को बजेट : २ अबा ८ करोड ८७ लाख
गि आ.र्.(२०७१/७२) को खिा : नेपाल सरकार : ९० करोड २८ लाख
भारि सरकार : ९०करोड ६० लाख
भौतिक प्रगति : आ.ब.२०७१/७२ मा हुलाकी राजमागामा ३५दक.तम. कालोपरे सम्पन्न भएको छ (लम्की रटकापुर
खक्रौला खण्डमा २७ दक.मी. र सति भजनी धनगढी सडकमा ८ दक.मी.)। साथै यस आयोजना अन्त्िगाि ११ र्टा
पुलहरुको तनमााण सम्पन्न भएको छ ।
आयोजनाले भोगेका समतयाहरु :
 र्न क्षेरमा काम गना बाधा
 तथानीयद्वारा रे खािंकनको तर्र्ाद
 तनमााण सामग्रीको सहज आपूर्िामा करठनाई
सुझाबहरु :





बन क्षेरमा काम गना सहज हुनु पने ।
सहज रुपमा जग्गाको उपलधधिा हुनु पने ।
तनमााण सामग्रीको सहज आपूर्िा हुनुपने ।
भारिीय सहयोग रकम सहयोग रकम सहज रुपमा प्राप्त हुनुपने।

आयोजनाको सािंगठतनक सिंरिना

x'nfsL /fhdfu{
cfof]hgf, aa/dxn
of]hgf sfof{no,
wgu9L

of]hgf sfof{no,
g]kfnu+h

of]hgf sfof{no,
aL/u~h
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of]hgf sfof{no
hgsk'/

of]hgf sfof{no,
O6x/L

६.३ उत्तर दतक्षण लोकमागा
पृिभूतम : उत्तर दतक्षण लोकमागा अन्त्िगाि आयोजनाहरु:
कोशी कररडर : कु ल लम्बाई १६२ दक.मी. मध्ये ५० दक.मी. मा यािायाि िालु रहेको । माटे/ ग्रार्ेल ७७
दक.मी. रहेको ।
 कातलगण्डकी कररडर : नर्लपरासी, पाल्पा, िनहुँ, तयािंग्जा, गुल्मी, बाग्लुिंग, पर्ाि, म्याग्दी र मुतिाङ
तजल्ला समेटी कु ल ४३५ दक.मी. लम्बाई रहेको ।
 कणााली कररडर : खुलालु-लैफु-तसतमकोट (११६ दक.तम.) खण्ड नेपाली सेना माफा ि काम भइरहेको छ ।
तहल्सा तसतमकोट खण्ड(८८ दक.तम.) मा ट्रयाक खोल्ने काया सडक तर्भाग माफा ि भइरहेको छ ।
आयोजना शुरु भएको तमति : आ.र्. ०६५/६६


आयोजनाको उद्देश्य : आर्थाक-सामातजक तर्कास र प्रादेतशक सन्त्िुलनमा योगदान पुग्ने गरी तिरीय, भरपदो, सुलभ र
सुरतक्षि यािायाि सन्त्जाल तर्तिार गरी तमर राष्ट्र िीनसिंग व्यापार बढाउने ।
खिा व्यहोने श्रोि : नेपाल सरकार
गि आ.र्.(२०७१/७२) को बजेट : ७३ करोड २४ लाख
गि आ.र्.(२०७१/७२) को खिा : ७३ करोड २३ लाख
भौतिक प्रगति : उत्तर दतक्षण लोकमागा अन्त्िगािका सडकहरुमा आ.र्.२०७१/७२को प्रगति:


कोशी कररडोर : १४.५ दक.तम. ट्रयाक तनमााण सम्पन्न । कु ल १३२ दक. तम. मध्ये कु ल ९४.५ दक. तम. ट्रयाक



तनमााण सम्पन्न भएको ।
कालीगण्डकी कररडोर सडकः यस आ.ब.मा १४ दक.तम. ट्रयाक तनमााण सम्पन्न भएसिंगै कु ल ४३५ दक.तम.
मध्ये हाल सम्म सबै ट्रयाक तनमााण सम्पन्न भएको ।



कणााली कररडोर (खुलालु-लैफु-तसतमकोट खण्ड) कातलकोट, बाजुरा, हुम्ला – ९.५ दक.तम. ट्रयाक तनमााण

सम्पन्न। नेपाली सेनालाई हतिान्त्िरण भैसके को। यस खण्डको कु ल १९६ दक.मी. मध्ये ५१.५ दक. तम. ट्रयाक
तनमााण सम्पन्न भएको ।
तहल्सा तसतमकोट सडक : ७.५ दक.तम. ट्रयाक तनमााण सम्पन्न । यस खण्डको कु ल ८८ दक. तम. मध्ये
५९दक.तम. ट्रयाक तनमााण सम्पन्न भैसके को ।
आयोजनाले भोगेका समतयाहरु :
 र्न क्षेरमा काम गना बाधा
 तथानीयद्वारा रे खािंकनको तर्र्ाद
 भौगोतलक तर्कटिा
 तनमााण सामग्रीको सहज आपूर्िामा करठनाई
सुझाबहरु :




बन क्षेरमा काम गना सहज हुनु पने ।
सहज रुपमा जग्गाको उपलधधिा हुनु पने ।
तनमााण सामग्रीको सहज आपूर्िा हुनुपने ।

६.४ काठमाडौ ँ िराई-/मधेश फाि ट्रयाक सडक आयोजना
यस सम्बन्त्धी तर्र्रणहरु अगातड उल्लेख भैसके को । (पा.निं.४०)
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६.५ रे ल्र्े िथा मेट्रो तर्कास आयोजना
पृिभूतम : सतिो, भरपदो, सुरतक्षि, सक्षम रे ल सेर्ाको माध्यमबाट मातनसहरुको यारा एर्िं मालसामानको ढु र्ानी गरी
मातनसहरुको दैतनक जीर्नतिरमा सुधार ल्याउन योगदान गनुा रे ल सेर्ा तर्कास एर्िं तर्तिारको ध्येय हो । Trans
Asian Railway को सदतय राष्ट्र भएकोले रे ल सेर्ाको तर्कास अपररहाया भैसके को छ।रे ल सेर्ा तर्कास िथा
तर्तिारको लातग २०६८/३/१ मा भौतिक पूर्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालय अन्त्िगाि रहने गरी रे ल तर्भागको गठन
भएको हो।
आयोजना शुरु भएको तमति : आ.र्. ०६६/६७
आयोजनाको कायाक्षर
े : अतधराज्यभरी ।
आयोजनाको उद्देश्य : कृ तष, औधोतगक, औषधीजन्त्य लगायिका उत्पादन एर्िं सुतबधामुलक सेर्ा प्रदान गने क्षेरहरुको
पहुँिमा सर्ा-सुलभिा गराइ देशको सामातजक, आर्थाक पूर्ााधारको तर्कासमा सहयोग पुराउने।
कू ल लागि (रु हजारमा) : रु. ६९,५१,७०,५९ (DPR ियार पिाि कू ल लागि सिंसोधन हुने)
खिा व्यहोने श्रोि : नेपाल सरकार
गि आ.र्.(२०७१/७२) को बजेट (रु हजारमा) : १,९९,९८,८०
गि आ.र्.(२०७१/७२) को खिा (रु हजारमा) : ९५,१५,९९
आ.र्. २०७०/७१ सम्मको खिा (रु हजारमा) : ३,१६,९३,१३
भौतिक प्रगति :


कटहरी तबराटनगर रे लमागाको तनमााण काया जारी रहेको, जयनगर जनकपुर बर्दाबास खण्डमा अतधग्रहण काया
तनरन्त्िरिा ददइएको र भारिीय पक्षबाट तनमााण कायाको लातग तनमााण व्यर्सायी तनयुि गरी काया अतघ
बढाएको, फु लझोर खोला पूर्ादते ख बर्दाबास सम्मको रे लमागाको structural works तनमााणको लातग mix
design लगायिका काया भइरहेको, फु लझोर र कातलन्त्जोरमा पुल तनमााणको बोलपर तर्ीकृ ि गररने





आशयको सूिना जारी भएको ।
तसमरा बर्दाबास खण्डमा तनमााणाधीन रे लमागाको तनमााणाधीन खण्डको मुआधजा पुनरार्लोकन भइ तनमााण
काया अतघ बढेको ।
रािु खोला तनयन्त्रणकायाको लातग िटबन्त्ध तनमााणको लातग तनमााण काया िालु रहेको ।
तनजगढ हेटौडा भरिपुर रे लमागाको सम्भाव्यिा अध्ययनको लातग परामशादािा छनौट भइ बािाा भइरहेको ।

आयोजनाले भोगेका समतयाहरु :
 र्न क्षेरमा आयोजना तनमााण तर्ीकृ तिमा दढलाई
 जग्गा अतधग्रहण िथा मुआधजा तनधाारणका काया तर्र्ादयुि भैरहने
 EIA को अत्यतधक समय लाग्ने प्रदक्रया
 तनमााण सामग्रीको उपलधधिामा करठनाई
 दक्ष जनशतिको अभार्
सुझाबहरु :
 तनमााण सामग्रीको सहज आपूर्िा हुनुपने ।
 EIA तर्ीकृ तिमा सहजिा हुनुपने ।


बन क्षेरमा काम गना सहज हुनु पने |
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७

सुशासन कायम गना गररएका प्रयासहरु

यस मन्त्रालय र अन्त्िगािका तनकायहरुर्ाट सुशासन कायम गना भएका प्रयासहरु तनम्न बमोतजम रहेका छन् ।

















यस मन्त्रालय मािहिका तनकायमा सम्पादन हुने कामको तछटो छररिो िररकाले सम्पादन गरी आम सेर्ाग्राहीलाई
सहज ढिंगले सेर्ा प्रर्ाह गना िि् िि् तनकायबाट हुने कामको तर्र्रण सतहि सो कामको लातग आर्श्यक पने कागजाि
एर्िं सेर्ाग्राहीले पेश गनुा पने तनर्ेदन समेिको ढाँिा सतहिका तनदेतशका ियार गरी लागु गररएको छ । यसबाट
सेर्ाग्राहीले तबना झन्त्झट सेर्ा पाई काया सम्पादन एर्िं फछौटमा सहजिा आएको छ ।
मािहिका सबै तनकायमा सेर्ा प्रर्ाह हुने सबै तर्षयमा तपि तर्र्रण सतहिको नागररक बडापर राख्न लगाईएको र
सोही नागररक बडापरमा िोदकएकै समयमा सेर्ा उपलधध गराउन लगाईएको छ । सो बमोतजम मातथल्लो तनकायबाट
तनररक्षण र अनुगमन गने गररएको छ ।
यस मन्त्रालय मािहिका तनकायबाट सम्पादन हुने कामप्रति आम सेर्ाग्राहीको र्ीिमा रहेको दृतिकोण बुझ्न िथा
यसबाट पृिपोषण तलई भार्ी सेर्ा प्रर्ाह िथा तर्कास तनमााणका काममा सेर्ाग्राहीको तर्श्वास प्राप्त गना बेलाबेलामा
सार्ाजतनक सुनुर्ाई गना लगाईएको छ । त्यतिा सुनुर्ाईका कायाक्रममा मन्त्रालयको प्रतितनधी अतनर्ाया रुपमा रहनु पने
व्यर्तथा गररएको छ । यसबाट जनिाको भार्ना बमोतजम भार्ी योजना बनाई कायाक्रम गना सघाउ पुगेको छ ।
मन्त्रालय र मािहिका तनकायबाट हुने तनणायलाई तछटो छररिो बनाईएको र प्रत्येक तनणाय िहमा रहने पदातधकारीले
िोदकएको समायतभरै आफु ले पेश गनुापने पदातधकारी समक्ष पेश गनुापने गरी कडाई गररएको छ । यसका लातग तनणाय
हुने प्रत्येक फाईलमा तनणायको िह र समय देतखने गरी उल्लेख गने अतनर्ायािालाई कडाई गररएको छ । यसबाट
मन्त्रालय र मािहिका तनकायबाट यथा समयमा नै तनणाय भई सेर्ाग्राहीलाई सुतर्धा पुगेको र काममा िुतििा आएको
छ।
मन्त्रालयमा प्रशासन महाशाखाको प्रमुखको सिंयोजकत्र्मा सशाकीय सुधार इकाई गठन गररएको छ । यस एकाइले
सुशासन प्रबधानका लातग भ्रिािार तर्रुर्द्को रणनीति िथा कायायोजना कायाान्त्र्यन िथा अनुगमन गदै आएको छ ।
यसर्ाट मन्त्रालय र अन्त्िगाि तनकायको काया प्रणालीमा जनअपेक्षा अनुरुपको सुधार हुँदै जनिामा प्रर्ातहि हुने सेर्ा
ठीक समय र लागिमा प्रर्ाह गना िथा सबै िह र रुपको भ्रिािार एर्िं बेतथति न्त्यूनीकरण गना बल पुगेको छ ।
यस मन्त्रालय र मािहि भएका कामको सार्ाजतनक गराउने उद्देश्यका लातग मन्त्रालयले प्रर्िाको व्यर्तथा गरे को छ ।
यस मन्त्रालय र अन्त्िगािका तनकायबाट भए गरे का कामको जानकारी सहज रुपमा गराउने उद्देश्यका लातग मन्त्रालयले
सूिना अतधकारीको व्यर्तथा गरे को छ । यसबाट सिंिार जगि िथा सरोकारर्ालाहरुलाई प्रारतम्भक सूिना प्राप्त गना
सहज भएको छ ।
यस मन्त्रालय र मािहि सिंिातलि तर्कास आयोजनाको कायाान्त्र्यनमा प्रभार्काररिा ल्याउन मन्त्रालयका सतिर्को
सिंयोजकत्र्मा अनुगमन िथा मूल्यागकन सतमतिको गठन गररएको छ । अनुगमन िथा मूल्यागकन कायालाइा
प्रभार्कारी बनाउन आयोजनाको दफल्ड अनुगमनलाई बढोत्तरी गररएको छ ।
तर्गिका के ही र्षाहरुदेतख नै ज्यादै महत्र्का साथ उठाईने गररएको Gender सम्बन्त्धी Issue हरुलाई तर्कास
तनमााणका कायाहरुमा समेि समातहि गदै लतगने उद्देश्य अनुरुप यस मन्त्रालयमा Gender Focal Person समेिको
व्यर्तथा भएको छ । GFP बाट समय समयमा हुने अन्त्िर मन्त्रालय बैठकहरुमा भौतिक पूर्ााधार िथा यािायाि
मन्त्रालय सम्बन्त्धी Gender Related Planning र Monitoring Activities का बारे मा जानकारी गराईएको छ ।



मन्त्रालय र अन्त्िगाि तनकायहरुका गतितर्तध दक्रयाकलापहरु/साप्तातहक रे तडयो कायाक्रम माफा ि समेि समेि प्रशारण
गने गररएको छ । यस कायाक्रमले जनिाका प्रतिदक्रयाहरुलाई समेि सम्र्ोधन गने िथा स्रोिा र्ा तजज्ञासाहरु सम्र्तन्त्धि
तनकायका पदातधकारीहरु माफा ि सम्र्ोधन हुने व्यर्तथा तमलाईएको छ।



मन्त्रालयका पदातधकारी िथा मािहिका तर्भाग, आयोजना िथा सतमतिका पदातधकारीहरुलाई आफ्नो काम किाव्य र



उत्तरदातयत्र् पूणा रुपमा र्हन गना सजग गराइएको छ ।
योजनाहरु कायाान्त्र्यनको क्रममा सामातजक िथा र्ािार्रणीय प्रभार्लाई ध्यान ददने गररएको छ ।

46 | र्ा र्षा क प्र ग ति प्र ति बे द न २ ० ७ १ / ७ २



यस मन्त्रालयबाट सिंिातलि आयोजना/पररयोजनाको काया प्रकृ ति प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा गररर्ी तनर्ारणलाई टेर्ा
पुर्याउने दकतसमले सञ्चालन गररएको छ ।
मन्त्रालयले हेलो सरकारको कायालाई तनरन्त्िरिा ददँदै आएको छ ।



ठे क्काहरुको बोलपर आर्हान तर्द्युतिय (e-Bidding) प्रणाली बाट गने व्यर्तथा तमलाईएको छ ।






मन्त्रालय मािहिका तनकायहरुमा तनधााररि समयमा बजेट अतख्ियारी पठाउने काया सम्पन्न गररएको छ ।
मन्त्रालयले र्ेरुजु फछयौट सम्र्न्त्धमा िोदकएको लक्ष बमोतजम बेरुजु फछयौट गरी प्रगति हातसल गरे को छ ।
सतिर्तिरबाट आफू मािहिका सह-सतिब कमािारीहरुलाई आर्श्यकिा अनुसार अतधकार प्रत्यायोजन गररएको छ ।
यस मन्त्रालय र अन्त्िगाि बाट सिंिालन हुने काममा जनसहभातगिा िथा के ही साना पररयोजनामा उनीहरुको तर्ातमत्र्
समेि रहने गरी आयोजना पररयोजना सिंिालन गदै आएको छ ।
तर्कास आयोजनाका कामहरु गदाा र्ा सेर्ा प्रर्ाहसँग सरोकार राख्ने समूहसँग आर्श्यकिा अनुसार छलफल गरी काम
गने पररपाटीको तर्कास गररएको छ । यसबाट तर्कास आयोजनाको काममा जनसहभातगिा जुटाउन सहयोग पुग्नुको
साथै तर्कास तनमााणमा जनिामा अपनत्र्को भार्नाको तर्कास भई आयोजनाको काम समयमा नै सम्पन्न गना सघाउ
पुगेको छ ।











मन्त्रालय र मािहि तर्भागहरुको र्ीिमा कम्प्यूटर सिंजाल (Computer Network) व्यर्तथा गरी सूिनाको आदान
प्रदानलाई िुति बनाइएको छ ।
नेपाल सरकारलाई दीघाकातलन आर्थाक भार कम गरी सेर्ालाई समेि प्रभार्कारी र िुति बनाउने नीति बमोतजम
नभई नहुने अति आर्श्यकीय सेर्ाहरु करारमा तलने नेपाल सरकारको नीति बमोतजम नै यस मन्त्रालय र मािहिका
तनकायमा तर्कास आयोजनाको कायाान्त्र्यनका लातग अति आर्श्यक के ही सेर्ाहरु करारमा तलइएको छ । यसबाट
आयोजनाको कायाान्त्र्यनमा सहयोग पुगेको छ ।
रातष्ट्रय सूिना आयोगले समय समयमा ददएका आदेशहरुको कायाान्त्र्यनमा िदारुकिा देखाइ अनुगमन समेि गने
गररएको छ ।
मन्त्रालयले रातष्ट्रय योजना आयोग अन्त्िगाि JICA/ SMES2को सहयोगमा यस मन्त्रालयको ३ र्षे अनुगमन िथा
मूल्यािंकन योजना बनाई लागू गरी समय समयमा सिंयुि तथलगि अनुगमन िथा तनरीक्षण काम गरी सम्बर्द् कायाालय,
कमािारी, तथानीय सरोकारर्ालासँग अन्त्िरदक्रया समेि गने गरे कोमा हाल उि आयोजना (SMES2) फे ज ओउट
भइसके को हुँदा सो सम्बन्त्धी काया रातष्ट्रय योजना आयोगको तनदेशनबाट हुने गरे को छ । यतिा सिंयुि तथलगि
प्रतिबेदनलाई मन्त्रालयको website: www.mopit.gov.np मा राख्ने गररएको छ ।



e-governance को अर्धारणालाई लागु गने प्रयास तर्रुप सडक तर्भागमा Grievance Redressal
Mechanism, Contract Management System, Financial Management Information System आदद
लागु गररएको र यािायाि व्यर्तथा तर्भागमा Vehicle Registration System र Driving Licence
Registration System लागु गररएकोमा हाल िी दुइ System हरु merge गरी Electronic Driving Licence
& Vehicle Registeration System (EDLVRS) लागु गररएको छ । (यस बारे तबतिृिमा ति तनकायका Web
Page बाट हेना सदकने छ ।)
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८

हार्दाक बधाई िथा शुभकामना

यस मन्त्रालयमा कायारि कमािारीहरुमध्ये आ.र्. २०७१ । ०७२ को लातग यस मन्त्रालयका तनम्नतलतखि कमािारीहरुले
प्रशिंसनीय काया गरी पुरतकृ ि हुनु भएकोमा मन्त्रालय पररर्ार हार्दाक बधाई ज्ञापन गदाछ ।
८.१ तर्शेष सम्मानपर प्राप्त गने कमािारीहरु
तस.निं.

पद

नाम, थर

१

तस.तड.ई.

श्री पूर्ा कु मार राई

२
३

लेखा अतधकृ ि
शाखा अतधकृ ि

श्री दुगाा खतिर्डा
श्री नइन्त्ि कु मार पौडेल

८.२ सम्मान तर्रुप नगद पुरतकार र सम्मानपर प्राप्त गने कमािारीहरु
तस.निं.
१
२
३
४
५

पद
कम्प्यूटर अपरे टर
ना.सु.
ना.सु.
टा.ना.सु.
कायाालय सहयोगी

नाम, थर
श्री गणेश तर्.क.
श्री ददल कु मार राई
श्री कमल खड्का
महेन्त्िमान डिंगोल
श्री हरर मगर
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अनुसि
ू ी-१
१.
१.१

सडक तर्भाग अन्त्िगािका तनकायहरुः

तनदेशनालयहरु
तनदेशनालयहरु

सिंख्या

पूर्ााञ्चल क्षेरीय तनदेशनालय, दमक, झापा

१

मध्यमाञ्चल क्षेरीय तनदेशनालय, बबरमहल

१

पतिमाञ्चल क्षेरीय तनदेशनालय, पादी, पोखरा

१

मध्य- पतिमाञ्चल क्षेरीय तनदेशनालय, बीरे न्त्िनगर, सुखेि

१

सुदरु -पतिमाञ्चल क्षेरीय तनदेशनालय, ददपायल, डोटी

१

आयोजना तनदेशनालय (ए.तड. तब), तर्शालनगर

१
जम्मा

१.२

६

तडतभजनहरु
तडतभजन

सिंख्या

तडतभजन सडक कायाालय, इलाम

१

तडतभजन सडक कायाालय, दमक

१

तडतभजन सडक कायाालय, तबराटनगर

१

तडतभजन सडक कायाालय, धनकु टा

१

तडतभजन सडक कायाालय, लहान

१

तडतभजन सडक कायाालय, िुतम्लङटार

१

तडतभजन सडक कायाालय, जनकपुर

१

तडतभजन सडक कायाालय, िन्त्ितनगाहपुर

१

तडतभजन सडक कायाालय, हेटौडा

१

तडतभजन सडक कायाालय, भरिपुर

१

तडतभजन सडक कायाालय, िररकोट

१

तडतभजन सडक कायाालय, खुकोट

१

तडतभजन सडक कायाालय, हका पुर

१

तडतभजन सडक कायाालय, काठमाडौ-ँ १

१

तडतभजन सडक कायाालय, काठमाडौ-ँ २

१

तडतभजन सडक कायाालय, लतलिपुर

१

तडतभजन सडक कायाालय, भिपुर

१
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तडतभजन

सिंख्या

तडतभजन सडक कायाालय, नुर्ाकोट

१

तडतभजन सडक कायाालय, दमौली

१

तडतभजन सडक कायाालय, पोखरा

१

तडतभजन सडक कायाालय, बागलुङ

१

तडतभजन सडक कायाालय, पाल्पा

१

तडतभजन सडक कायाालय, बुटर्ल

१

तडतभजन सडक कायाालय, तशर्पुर

१

तडतभजन सडक कायाालय, प्युठान

१

तडतभजन सडक कायाालय, दाङ

१

तडतभजन सडक कायाालय, नेपालगिंज

१

तडतभजन सडक कायाालय, सुखि
े

१

तडतभजन सडक कायाालय, खलिंगा

१

तडतभजन सडक कायाालय, िौरजहारी

१

तडतभजन सडक कायाालय, महेन्त्िनगर

१

तडतभजन सडक कायाालय, डोटी

१

तडतभजन सडक कायाालय, साँफेबगर

१

तडतभजन सडक कायाालय, बैिडी

१
जम्मा

१.३

३४

हेतभ ईक्यूपमेन्त्ट तडतभजन कायाालयहरु
तडतभजन

सिंख्या

हेभी ईक्यूपमेन्त्ट तडतभजन, इटहरी

१

हेभी ईक्यूपमेन्त्ट तडतभजन, हेटौडा

१

हेभी ईक्यूपमेन्त्ट तडतभजन, काठमाडौ ँ

१

हेभी ईक्यूपमेन्त्ट तडतभजन, पोखरा

१

हेभी ईक्यूपमेन्त्ट तडतभजन, बुटर्ल

१

हेभी ईक्यूपमेन्त्ट तडतभजन, नेपालगिंज

१

हेभी ईक्यूपमेन्त्ट तडतभजन, गोदार्री

१
जम्मा
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७

१.४

यातन्त्रक कायाालयहरु
तडतभजन

सिंख्या

यातन्त्रक कायाालय, दफददम

१

यातन्त्रक कायाालय, तबिाामोड

१

यातन्त्रक कायाालय, लहान

१

यातन्त्रक कायाालय, जनकपुर

१

यातन्त्रक कायाालय, भरिपुर

१

यातन्त्रक कायाालय, लतलिपुर

१

यातन्त्रक कायाालय, डु म्रे

१

यातन्त्रक कायाालय, दाङ

१

यातन्त्रक कायाालय, सुखेि

१

यातन्त्रक कायाालय, बुडर, डोटी

१
जम्मा

१.५

१०

िातलम के न्त्ि
िातलम के न्त्ि/प्रयोगशाला

सिंख्या

यातन्त्रक िातलम के न्त्ि, लतलिपुर

१

के तन्त्िय सडक प्रयोगशाला, पाटनढोका, लतलिपुर

१
जम्मा
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२

अनुसि
ू ी-२
२. यािायाि व्यर्तथा तर्भाग अन्त्िगािका तनकायहरुः
२.१

यािायाि व्यर्तथा कायाालय
अञ्चल कायाालयहरु

सिंख्या

यािायाि व्यर्तथा कायाालय, मेिी

१

यािायाि व्यर्तथा कायाालय सर्ारी, कोशी

१

यािायाि व्यर्तथा कायाालय सर्ारी िालक अनुमतिपर, कोशी

१

यािायाि व्यर्तथा कायाालय, सगरमाथा

१

यािायाि व्यर्तथा कायाालय, जनकपुर

१

यािायाि व्यर्तथा कायाालय सर्ारी, नारायणी

१

यािायाि व्यर्तथा कायाालय सर्ारी िालक अनुमतिपर, नारायणी

१

यािायाि व्यर्तथा कायाालय, साना/ठू ला सर्ारी, बाग्मिी

१

यािायाि व्यर्तथा कायाालय, मोटरसाइकल, बाग्मिी

१

यािायाि व्यर्तथा कायाालय, सर्ारी िालक अनुमतिपर, बाग्मिी

१

यािायाि व्यर्तथा कायाालय सर्ारी, गण्डकी

१

यािायाि व्यर्तथा कायाालय सर्ारी िालक अनुमतिपर, गण्डकी

१

यािायाि व्यर्तथा कायाालय, धौलातगरी

१

यािायाि व्यर्तथा कायाालय सर्ारी, लुतम्बनी

१

यािायाि व्यर्तथा कायाालय सर्ारी िालक अनुमतिपर, लुतम्बनी

१

यािायाि व्यर्तथा कायाालय, राप्ती

१

यािायाि व्यर्तथा कायाालय, सेिी

१

यािायाि व्यर्तथा कायाालय, भेरी

१

यािायाि व्यर्तथा कायाालय, महाकाली

१

यािायाि व्यर्तथा कायाालय, कणााली, जुम्ला

१
जम्मा

२.२

सर्ारी पररक्षण कायाालय - टेकु, काठमाडौ ँ
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२०

२.३

यािायाि व्यर्तथा सेर्ा कायाालय
यािायाि व्यर्तथा सेर्ा कायाालय

सिंख्या

यािायाि व्यर्तथा सेर्ा कायाालय, ईलाम

१

यािायाि व्यर्तथा सेर्ा कायाालय, तर्राटनगर

१

यािायाि व्यर्तथा सेर्ा कायाालय, गाईघाट

१

यािायाि व्यर्तथा सेर्ा कायाालय, बर्दाबास

१

यािायाि व्यर्तथा सेर्ा कायाालय, भरिपुर

१

यािायाि व्यर्तथा सेर्ा कायाालय, गौर

१

यािायाि व्यर्तथा सेर्ा कायाालय, हेटौडा

१

यािायाि व्यर्तथा सेर्ा कायाालय, सानोभ-याङ, काठमाडौ ँ

१

यािायाि व्यर्तथा सेर्ा कायाालय, सल्लाघारी, भिपुर

१

यािायाि व्यर्तथा सेर्ा कायाालय, डु म्रे

१

यािायाि व्यर्तथा सेर्ा कायाालय, िानसेन

१

यािायाि व्यर्तथा सेर्ा कायाालय, भैरहर्ा

१

यािायाि व्यर्तथा सेर्ा कायाालय, भालुर्ािंग

१

यािायाि व्यर्तथा सेर्ा कायाालय, र्ीरे न्त्िनगर

१

यािायाि व्यर्तथा सेर्ा कायाालय, ददपायल

१

यािायाि व्यर्तथा सेर्ा कायाालय, डडेल्धुरा

१
जम्मा
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१६

अनुसि
ू ी-३
मन्त्रालयमा हाल कायारि कमािारीहरुको तर्र्रण

कायाालय

मा.उप प्रधान मन्त्रीज्यूको
नीतज सतिर्ालय

सतिर्ज्यूको सतिर्ालय

प्रशासन महाशाखा

पद

पदातधकारीको नाम

टेतलफोन निं.

माननीय उप प्रधान मन्त्री

श्री तर्जय कु मार गच्छदार

उपसतिर्

श्री तिलक पौडेल

४२११९४५

९८५११९१७२६

श्री मनोज तर्श्वास

४२११६७०

९८४१२८३५५०

शाखा अतधकृ ि

श्री कन्त्हय
ै ा ठाकु र

४२११५६५

९८४५३१२४३३

टा.ख.

श्री जगन्नाथ अतधकारी

४२११५६५

प्रा.तर्.तशक्षक (क.ज.)

श्री कतर्िा अयााल

कायाालय सहयोगी

श्री खतगसरा देउर्ा

कायाालय सहयोगी

श्री िेज र्ातिोला

सतिर्

श्री अजुन
ा कु मार काकी

४२११८८०

९८५१२१२५०५

२४६

शाखा अतधकृ ि

४२११८८०

९८४९०३८५३८
९८४४०२२५१०

२४४

सतिर्ज्यूको तनजी सतिर्ालय

ना.सु. (क.अ)

श्री तबनोद राज गौिम
श्री अम्बुज कु मार झा

कायाालय सहयोगी
कायाालय सहयोगी
कायाालय सहयोगी

श्री आनन्त्द कुँ र्र
श्री नारायण माझी
श्री नर्राज फाजु

४२११८८०
४२११८८०

९८४९७९३७१८
९८०८४७१४६२
९८६०४०३१७१

सहसतिर्
उपसतिर्

श्री ध्रुर्राज जोशी
श्री तबसु कु मार के .सी

४२११६५८
४२११६८०

९८४१६००१५
९८४१२७७५२४

२२७
२०६

उपसतिर्

श्री िुलसी नाथ गौिम

४२११६६८

उपसतिर् (लेखा)

श्री ज्ञानेन्त्ि पौडेल

४२११६१९

प्रशासन महाशाखा (प्रमुख)
कमािारी प्रशासन शाखा
(प्रमुख)
आन्त्िररक व्यर्तथापन शाखा
(प्रमुख)
आर्थाक प्रशासन शाखा
(प्रमुख)
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तनर्ास/मोबाइल निं.

आन्त्िररक
२३२

कै दफयि

कायाालय
४२११६७०

९८४१२६६१६५
९८५११२३८८८

२९१
२५७

मा. उप प्रधान मन्त्रीज्यूको
तनजी सतिर्ालय
तर्कीय सतिर्

कायाालय

पद

पदातधकारीको नाम

टेतलफोन निं.
कायाालय
४२११६८०
४२११८१९
४२११६८०

तनर्ास/मोबाइल निं.
९८४१३५४९१६
९८४१३५३२६०
६६१०३६८
(९८४१२६२०२७)
४२११८१९
९८४१९३२६८४
९८५१२३८०४३
४२११८१९
९८४१८२१२५७
४२११६५८
९८१८७९३३३१
४२११८१९
९८४१५८३१६६
४२११६८०
९८५१०४७३८०
९८४१३००३०५
४२११८१९
९८४१४३६२९३

कै दफयि
आन्त्िररक
२०३
कमािारी प्रशासन शाखा
२९२
आन्त्िररक व्यर्तथापन शाखा
२०४
आन्त्िररक व्यर्तथापन शाखा

शाखा अतधकृ ि
शाखा अतधकृ ि
कम्प्युटर अतधकृ ि

श्री नइन्त्ि कु मार पौडेल
श्री िक्र बहादुर खड्का
श्री सुतनिा सैंजु

लेखा अतधकृ ि
लेखा अतधकृ ि
कम्प्युटर इतन्त्जतनयर
ना.सु.
ना.सु.
ना.सु. (तटोर)
ना.सु.
ले.पा.
ले.पा.
लेखापाल
लेखापाल
कम्प्युटर अपरे टर
कम्प्युटर अपरे टर
खररदार
ह.स.िा.
ह.स.िा.

श्री सपना अतधकारी
श्री दुगाा देर्ी खतिर्डा
श्री सुष्मा श्रेि
श्री प्रदीप मान शाक्य
श्री तजर्रमण उप्रेिी
श्री तिरन्त्जीतर् लातमछाने
श्री श्रीजा दाहाल
श्री मान बहादुर बुढा
श्री दकशोर ससिंह अतधकारी
श्री भोला नाथ रे ग्मी
श्री श्याम सुन्त्दर सैंजू
श्री अतभलाषा न्त्यौपाने
श्री सरोज महजान
श्री शोभीिा पराजुली
श्री रत्न बहादुर िामाङ
श्री राके श खनाल

ह.स.िा.
कायाालय सहयोगी
कायाालय सहयोगी
कायाालय सहयोगी
कायाालय सहयोगी

श्री राजेन्त्ि श्रेि
श्री माइली खरी
श्री यशोदा पोखरे ल
श्री शिंभुलाल माझी
श्री तनरज मान डिंगोल

कायाालय सहयोगी

श्री सुमन श्रेि

कायाालय सहयोगी

श्री तर्ना खड्का

९८४१८४२१९२

आर्थाक प्रशासन शाखा

कायाालय सहयोगी

श्री हरर प्रसाद तिमल्सीना

९८४९१८१४२६

आन्त्िररक व्यर्तथापन शाखा
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४२११८१९

४२११८१९

९८४१३१७४९२
९८४१३५४७७२
९८४१९३०३८८
९८४९३६२३८४
९८४१६७७७८४
९८४१७८८४०२
९८४१२४९२३२

२८१

आर्थाक प्रशासन शाखा
आर्थाक प्रशासन शाखा
आन्त्िररक व्यर्तथापन शाखा
प्रशासन महाशाखा (तप.ए.)
आन्त्िररक व्यर्तथापन शाखा
आन्त्िररक व्यर्तथापन शाखा
कमािारी प्रशासन शाखा
आर्थाक प्रशासन शाखा
आर्थाक प्रशासन शाखा
आर्थाक प्रशासन शाखा
आर्थाक प्रशासन शाखा
आन्त्िररक व्यर्तथापन शाखा
कमािारी प्रशासन शाखा
आन्त्िररक व्यर्तथापन शाखा
आन्त्िररक व्यर्तथापन शाखा
आर्थाक प्रशासन शाखा

२८१
२२५
२०४
२९४

आन्त्िररक व्यर्तथापन शाखा
प्रशासन महाशाखा
कमािारी प्रशासन शाखा
आन्त्िररक व्यर्तथापन शाखा

२८१

आन्त्िररक व्यर्तथापन शाखा

२९०
२३८
२२५
२९२
२०७
२२०
२६६

९८०८०९३६७९
४२११६५८
४२११६८०
४२११९३१

९८४१५७१९७५
९८०६३३५८६३९
९८४१६००६१४

कायाालय

पद
सहसतिर्

पदातधकारीको नाम
श्री उमेश झा

टेतलफोन निं.

कायाालय
४२११५८४

कै दफयि
तनर्ास/मोबाइल निं. आन्त्िररक
९८५११२६३१११ २५८
तनमााण िथा यािायाि
महाशाखा (प्रमुख)

तनमााण िथा यािायाि
महाशाखा

गुणतिर िथा र्ैदेतशक
सहयोग महाशाखा

योजना अनुगमन िथा
मुल्यािंकन महाशाखा

तस तड इ
तस तड इ
शाखा अतधकृ ि
इतन्त्जतनयर
मे.ई.
मेकातनक्स
टा.ना.सु.
कम्प्युटर अपरे टर
खररदार
का.स.
सहसतिर्

श्री गोतर्न्त्द खरे ल
श्री तनरज शमाा
श्री रमेश श्रेि
श्री कृ ष्ण बहादुर खड्का
श्री तनशा ठाकु र
श्री शान्त्ि कु मार महजान
श्री कमल खड्का
श्री गणेश तर्.क.
श्री माला िामाङ्
श्री रीिा खरी
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पदातधकारीको नाम

कायाालय

कानून
िथा
कायाान्त्र्यन शाखा
"

फै सला

अनुसि
ू ी-४
मन्त्रालय अन्त्िगाि तनकायबाट गररएका कायाहरु एबिं तथलगि तनरीक्षण भ्रमणका झलकहरु

मध्य पहाडी र तब पी राजमागाको तमलन तबन्त्द ु र मध्य पहाडी लोकमागा पुबी खण्ड, तसन्त्धल
ु ी

जापान सरकार (JICA) द्वारा तनमााण गरर नेपाल सरकारलाई हतिान्त्िरण गररएको तब. पी. राजमागाको एक झलक
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धयापाररक मागा अन्त्िगाि नेपालगिंज-कोहलपुर र बेलतहया बुटर्ल सडक खण्ड

बर्दायाको कोरठयाघट अर्ततथि पुल (लम्बाई: १०१५ तम, एक तपान लम्बाई: ५५ तम)
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तनमााणाधीन जयनगर ततथि रे ल्र्े तटेशन भर्न र तटाफ क्वाटर

बर्दाबास तसमरा खण्डको तनमााणाधीन box culvert

नेपाली सेनाद्वारा तनमााणाधीन ट्रयाक (मैलग
ुिं तयफ्रुबेशी सडक खण्ड), (२०७१/७२)
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हुलाकी राजमागाको भजनी सत्ती सडक खण्ड , धनगढी

पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमागा पुबी खण्ड अन्त्िगाि तबतत्तजोर खोला मातथ तनमााणाधीन पुल अनुगमनको क्रममा (२०७१)

अिंिल यािायाि कायाालय, झापाको सर्ारी अनुमति पर जािंिपास ट्रयायल सेन्त्टर अनुगमनको क्रममा (२०७१ फाल्गुन)
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