
नेऩार सयकाय 
सॊस्कृति, ऩमयटन िथा नागरयक उड्डमन भन्त्रारम  

   
 

आ.फ.२०७३।७४ को प्रथभ चौभासिक प्रगतत िभीक्षा तथा 
भन्त्रारमस्तयीम विकाि िभस्मा िभाधान  

िसभतत (MDAC) को फैठक 
 

 २०७३ ऩुि १० 
 
 
 

welcome.pptx
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आ.फ. २०७३/७४ भा फजेट व्मवस्था 

चारू खचच M रु.           ४,३८,०६,६१,०००।– 

ऩूॉजीगत खचचM रु.        १,५३,२३,१७,०००।– 

वित्तीम व्मिस्थाM रु.  १९,३४,०७,०२,०००।– 

            जम्भा रु. २५,२५,३६,८०,०००।– 
17% 

77% 

6% 

आ.फ.२०७३/७४ को फजेट  

चारू खचच 
ऩूजीगत खचच 
वित्तीम व्मिस्था 



भन्त्रारमको फजेट व्महोने स्रोिहरु 

     
आ.फ. २०७३/७४  
नेऩार ियकाय्   रु.१४,५२,१८,३३,०००।–  
फैदेसिक अनुदान् रु.१७,५२,४,४७,०००।–  
फैदसिक ऋण्     रु.८,९७,९४,००,०००।– 
    जमभा्       रु.२५,२५,३६,८०,०००।– 
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57% 

7% 

36% 

नेऩार ियकाय 

फदेैसिक अनदुान 

फदेैसिक ऋण 



३ िर्चको प्रथभ चौभासिक खचच स्स्थतत 
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चारू ऩूजीगत 

३४९२ ८५ ४०८४ ३०६ 

३१५०७८ 

२७३८१५ 

आ.फ. २०७३/७४ को प्रथभ चौभाससक ऩ ॉजीगि खचय 
प्रतिशि: १७.८६  

 
 

०७१/७२ 
०७२/७३ 
०७३/७४ 



प्राथसभकता प्राप्त आमोजना/कामचक्रभ 
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२४ 

९ २ 

ऩहिरो प्राथसभकता दोस्रो प्राथसभकता तसे्रो प्राथसभकता 



 

 

 याष्ट्रिम गौयवका आमोजनाहरूको प्रगति ष्ट्स्थति 

क्र. 
सॊ. 

आमोजना/ 
कामयक्रभ 
(५ वटा) 

५ ५५छवटाको 

प्रगति प्रतिशि भखु्म भखु्म उऩरब्धीहरु सभस्मा  सभस्मा 
सभाधानका प्रमास  बौतिक ववत्िीम 

१. गौतभ फदु्ध 
अन्त्तयाचस्रिम 
विभानस्थर, 
बयैििा  
 
फावर्चक फजेट 
७,२७,०१,५५ xhf/  

३० 
 

२५% • ४२८ बफघा जग्गा अधधग्रिण 
कामच भलु्माकनका क्रभभा यिेको। 

• यनिे तनभाचण कामच २६% 
िमऩन्त्न। 

• CNC/ATM  उऩकयण जडान गनच 
Bid Invitation को क्रभभा यिेको  

• डडजाइन तथा िऩुयसबजन एिॊ 
ऩयाभिच िेिा रक्ष्म अनरुुऩ 
बइयिेको । 

• Dedicated Eletricity Fedder Line 
जडान टेण्डय प्रक्रक्रमाभा जाने 
क्रभभा यिेको । 

•Dedicated Eletricity 
Fedder Line जडान 
ने.वि.प्रा. बयैििाफाट  
टेण्डय प्रक्रक्रमाभा जान ु
ऩनेभा हढरो बएको । 
• प्राप्त विद्मतुभा 
Voltage drop िुने । 

•भ.ऩ. फाट तनणचम बइ 
ििजीकयण गने काभ 
बएको । 
ने.वि.प्रा.फाट टेण्डय 
आह्िान गने 
प्रकृमाभा रधगएको। 
•Voltage regulate गने 
फैकस्ल्ऩक प्रमाि 
बएको । 

२. ऩोखया 
विभानस्थर 

२०% २५% • गत िर्चको भआुब्जा वितयण 
कामच अस्न्त्तभ चयणभा ऩगेुको 
तथा चार ु आ.ि. को जग्गा 
अधधग्रिणको राधग नमाॉ िबे 
कामच िमऩन्त्न । 

Escrow Account 
खोल्न फाॉकी बएकोरे 
Loan effective िुन 
निकेको । 

Escrow Account 
खोरी Loan 
effective का राधग 
प्रमाि बईयिेको । 
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  याष्ट्रिम गौयवका आमोजनाहरूको प्रगति ष्ट्स्थति क्रभश: 

क्र. 
सॊ. 

आमोजना/ 
कामयक्रभ 

प्रगति प्रतिशि भखु्म भखु्म उऩरब्धीहरु सभस्मा  सभस्मा 
सभाधानका 
प्रमास  बौतिक ववत्िीम 

३. दोस्रो 
अन्त्तयाचस्रिम 
विभानस्थर 

१५% ० • जग्गा ऩहिचान िमफन्त्धी प्रिाितनक कामच 
िमऩन्त्न। 

• भआुब्जा बफतयणको राधग जग्गा ऩहिचान 
गरय दययेट तनधाचयण कामच बईयिेको । 

४. ऩिऩुतत के्षर 
विकाि  

२५% 
 

१४% • ििृद्ध ऩिऩुतत के्षरको गुरूमोजना तमाय 
गने कामचका राधग ऩयाभिच िेिा सरन 
आिश्मक कामच बयैिेको,  

• बण्डायखार फगैचाको विकाि य बस्भेश्िय 
ित्तरको तनभाचण कामच िमझौताको 
चयणभा यिेको ।  

• िनकारी िगैचा, बण्डायखार िगैंचा, 
िॊिभण्डऩ प्राॊगण तनभाचण रगामतका अन्त्म 
कामचिरु बइयिेको । 

५. रसु्मफनी के्षर 
विकाि 

७% १०% • गुरुमोजना अनिुायका केिी कामचिरु 
िरुुिात गरयएको । 
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 ऩहिरो प्राथसभकता (P1) कामचक्रभिरुको प्रगतत 

क्र. 
सॊ. 

फ.उ.सश.नॊ
. 
 

आमोजना/कामयक्रभ 
 

फावषयक 
फजेट 

प्र. चौ. 
फजेट 

प्रथभ चौभाससक 
प्रगगि 

जम्भा 
खचय 

प्र.चौ.खचय 
प्रतिशि 

बौतिक ववष्ट्त्िम 

१. ३२५०११ िॊस्कृतत, ऩमचटन तथा 
नागरयक उड्डमन 
भन्त्रारम  

२१५५८५ २९५७८ ५१  ५०  २१७९८ ७४ 

२. ३२५०१२ ऩमचटन कामाचरमिरु - ७ 
िटा  

३४७०५ १६३५३ ३५ १० 
 
 

९८०० ६० 

३. ३२५०१३ ऩयुातत्ि विबाग  २४३९११ १३०३५ २२ ५ १३२०० १०० 
४. ३२५०१४ यास्रिम असबरेखारम  ५०१०३ ८३५७ १६ ११ ५४४१ ६५ 
५. ३२५०१५ यास्रिम िॊग्रिारम  २६३४६ ८४८० ५१ १९ ५०७७ ६० 
६. ३२५०१६ यास्रिम करा िॊग्रिारम  १०५८४ २९६३ २८ १७ १७९५ 

 
६० 

७. ३२५०१७ के्षरीम िॊग्रिारमिरु  ४४६०८ ६५२५ १०० १२ ५३८६ ८३ 
८. ३२५०१८ िॊग्रिारमिरु (जाततम 

िॊग्रिारमिरु िभेत)  
४६०७८ ४५४४ २५ ७ ३००० ६६ 
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(रु.िजायभा) 



 

 

 ऩहिरो प्राथसभकता (P1) कामचक्रभिरुको प्रगतत क्रभि् 

क्र. 
सॊ. 

फ.उ.सश.नॊ. 
 

आमोजना/कामयक्रभ 
 

फावषयक 
फजेट 

प्र. चौ. 
फजेट 

प्रथभ चौभाससक 
प्रगगि 

जम्भा 
खचय 

प्र.चौ.खचय 
प्रतिशि 

बौतिक ववष्ट्त्िम 

९. ३२५०१९ ऐततिासिक दयफायिरु  ७३१६२ १७७३४ ३० ३ १८५० १० 

१०. ३२५०२० केस्न्त्िम िाॊस्कृततक 
िमऩदा िॊयक्षण 
प्रमोगिारा  

११२२१ ३६०७ १६ ११ ५४५१ १५१ 

११. ३२५०२१ नेऩार प्रततसरवऩ अधधकाय 
यस्जरिायको कामाचरम  

१०५०७ ३७०३ ८१ ४९ १८०२ ४९ 

१२. ३२५०२२ नायामणहिटी दयफाय 
िॊग्रिारम  

८६९३१ २४६६५ १ ९८ २४९०७ १०१ 

१३. ३२५०२३ स्भायक िॊयक्षण तथा 
दयफाय िेयचाि कामाचरम  

५७०५ १९३६ १०० ३६ २४४१ १२६ 

१४. ३२५०२४  ऩमचटन विबाग १०८८६६ ४१४०२ ७९ ६ २२९८५ ५६ 
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(रु. िजायभा) 



 

 

ऩहिरो प्राथसभकता (P1) कामचक्रभिरुको प्रगतत क्रभि् 

क्र. 
सॊ. 

फ.उ.सश.नॊ. 
 

आमोजना/कामयक्रभ 
 

फावषयक 
फजेट 

प्र. चौ. 
फजेट 

प्रथभ चौभाससक 
प्रगगि 

जम्भा 
खचय 

प्र.चौ.खचय 
प्रतिशि 

बौतिक ववष्ट्त्िम 

१५. ३२५१०६ ऩमयटन ऩ वायधाय ववकास कामयक्रभ १२८१६०१ ३३५८७९ १७ ४९ १६४२६४ ४९ 

१६ ३२५१११ ऩुयािाष्ट्त्वक स्थर सॊयऺण 
आमोजना 

२९२३८७ ३४१५ १०० १ २००० ५९ 

१७ ३२५११२ ववश्व सम्ऩदा ऺेर सॊयऺण 
आमोजना 

१७६८० ९९३ १०० २ ४०० ४० 

१८ ३२५११४-३ फहृत्िय जनकऩुय ऺेर ववकास 
ऩरयषद् 

१००००० २१६५ ताराफन्त्दी बएको जानकायी प्राप्त बएको य प्रगतत 
प्राप्त नबएको । 

१९ ३२५११५-३ ऩशुऩति ऺेर ववकास कोष ४०७५०० १२५५०० २५ १४ ५५००० ४४ 

२० ३२५११६ रुष्ट्म्फनी ववकास कोष ६६०००० १५२९६६ १० ७ ४३३०० २८ 

२१ ३२५१२२ मािामाि(हवाई)आमोजना िमायी 
सुववधा 

४३८३५० १४६११६  २८ ०१.३४ ५७७.६७ ०.१३ 
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(रु.िजायभा) 



 

 

 ऩहिरो प्राथसभकता (P1) कामचक्रभिरुको प्रगतत क्रभि् 

क्र. 
सॊ. 

फ.उ.सश.नॊ. 
 

आमोजना/कामयक्रभ 
 

फावषयक 
फजेट 

प्र. चौ. 
फजेट 

प्रथभ चौभाससक 
प्रगगि 

जम्भा 
खचय 

प्र.चौ.खचय 
प्रतिशि 

बौतिक ववष्ट्त्िम 

२२ ५०११०१-५ नेऩार नागरयक उड्डमन 
प्रागधकयण 

१३०९७०२ ५४१२ ६८.८३ १.५९ २०८४६ ७.२१ 
 

२३ ५०११७९ ऩोखया ऺेरीम अन्त्ियायष्ट्रिम 
ववभानस्थर 

५०००००० १०००००० २० २५ ३२१०० ३ 

२४ ५०११८० दोश्रो अन्त्ियायष्ट्रिम ववभानस्थर १५००००० ०  १५  ० ० ० 
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(रु.िजायभा) 



 

 

 दोश्रो प्राथसभकता (P2) कामचक्रभिरुको प्रगतत 

क्र. 
सॊ. 

फ.उ.सश.
नॊ. 

 

आमोजना/कामयक्रभ 
 

फावषयक 
फजेट 

प्र. चौ. 
फजेट 

प्रथभ चौभाससक 
प्रगगि 

जम्भा 
खचय 

प्र.चौ.खचय 
प्रतिशि 

बौतिक ववष्ट्त्िम 

१ ३२५१०२  नेऩार ऩमयटन िथा होटर 
   व्मवस्थाऩन प्रतिरठान 

२५४९८ ७७१६ ८० ७९ ७७१६ १०० 

२ ३२५१०८ दक्षऺण एसशमा ऩमयटन ऩ वायधाय 
 ववकास कामयक्रभ (भन्त्रारम)  

४१०४४३ १०८२०८ १०० ३५ १०२८०४ ९५ 

३ ३२५११३ सॊस्कृति प्रफर्द्यन कामयक्रभ १०९५१८२ १०१०० ३३  ०.९२  ११३० ११.१८ 

४ ३२५११८ नेऩार प्रऻा प्रतिरठान ९५७०० ३१८८२  ७२ ७२ २२८०० ७२ 

५ ३२५११९ नेऩार रसरिकरा प्रऻा प्रतिरठान ४५९०० १३५९६ ८० ८० ७९०४ ५८ 

६ ३२५१२० नेऩार सॊङ्गगि िथा नाट्म प्रऻा 
प्रतिरठान 

५४२३६ १६३६० ३८ २८ १३४२३ ८२ 
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(रु.िजायभा) 



 

 

 दोश्रो प्राथसभकता (P2) कामचक्रभिरुको प्रगतत क्रभि: 

क्र. 
सॊ. 

फ.उ.सश.नॊ. 
 

आमोजना/कामयक्रभ 
 

फावषयक 
फजेट 

प्र. चौ. 
फजेट 

प्रथभ चौभाससक 
प्रगगि 

जम्भा 
खचय 

प्र.चौ.खचय 
प्रतिशि 

बौतिक ववष्ट्त्िम 

७ ३२५१२१ इच्छुक साॊस्कृतिक प्रतिरठान ३५८९ ९८१ १०० १०० ३५८९ ३६६ 

८ ५०११३६-५ हवाई मािामाि ऺभिा असबववृर्द् ४३११००० २१८७० २८ १ ५७७६७ २६४ 

९ ५०११६१  
(CAAN) 

दक्षऺण एसशमा ऩमयटन ऩ वायधाय 
आमोजना   

७२२०००० १०६०० १००  ०.१६ ११९११ १०० 
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रु.िजायभा 



 

 

तेस्रो प्राथसभकता प्राप्त(P3) कामचक्रभिरुको प्रगतत 

क्र. 
सॊ. 

फ.उ.सश.नॊ. 
 

आमोजना/कामयक्रभ 
 

फावषयक 
फजेट 

प्र. चौ. 
फजेट 

प्रथभ चौभाससक 
प्रगगि 

जम्भा 
खचय 

प्र.चौ.खचय 
प्रतिशि 

बौतिक ववष्ट्त्िम 

१ ३२५१०४-३  हवाई सुयऺा िथा हवाई 
 व्मवस्थाऩन कामयक्रभ 

७७०० ३१९९ ५०  ४५  १४२४ ४५ 

२ ३२५११७-३ साॊस्कृतिक सॊस्थान ८९०० ४२०० १०० ४७ ४२०० १०० 

14 

रु.िजायभा 



 

 

 ऩहहरो प्राथसभकिा (P1) आमोजना/कामयक्रभहरुको प्रगति ष्ट्स्थति 

१. ऩमयटन ऩ वायधाय ववकास 
आमोजना  (३२५१०६) 
 

बौततक प्रगतत् १७%  
वित्तीम प्रगतत् ४९%  

• स्िीकृत फावर्चक फजेट M रु. १,२८,१६,०१ िजाय 
• प्रथभ चौभासिक फजेटM रु. ३३५८७९ िजाय 
• प्रथभ चौभासिक खचचM रु. १६४२६४ हजाय    
प्रभुख कामयहरु  
• ४ िटा ठुरा िेक्रकङ्ग िेरको फिुिवर्चम खरयद मोजना स्स्िकृततको चयणभा यिेको। 
• ऩमचटन ऩिूाचधायका कामचक्रभिरु िञ्चारन गनच विसबन्त्न विकाि िसभततराई प्रथभ 

चौभासिक फाऩतको रु ४ कयोड ९१ राख ८५ िजाय तनकािा हदइएको तथा 9 
िटा स्जविि भापच त ऩमचटन ऩिूाचधायका कामचका राधग रु 4 कयोड ८5 राखको 
अस्ततमायी ऩठाईएको । 

• ऩमचटन विबागफाट विसबन्त्न १४ स्जविििरु भापच त ऩमचटन ऩिूाचधायका कामचका 
राधग रु ३ कयोड ९९ राखको अस्ततमायी ऩठाईएको । 

• र.इ. तमाय बइ िमझौताको चयणभा यिेको, तनभाचण कामचको राधग भाऩदण्ड 
तथा कामचविधध तमाय बएको, स्थरगत ििेक्षण िमऩन्त्न । 
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 ऩहहरो प्राथसभकिा (P1) आमोजना/कामयक्रभहरुको प्रगति ष्ट्स्थति    
क्रभश: 

१. ऩमयटन ऩ वायधाय ववकास 
आमोजना  (३२५१०६) 
 

प्रभुख कामयहरु क्रभश् G re a t H im a la ya  T ra il अन्त्िगयि 

• १५ िटा आमोजना भध्मे ५ िटा आमोजनाको अस्ततमायी 
स्ज.वि.ि. ऩठाईएको, ३ िटा आमोजनाको फिुफवर्चम मोजना 
स्स्िकृती बएको । 

• गोखाच स्जल्राको ल्िो-िाभा-िामदो-राकेऩाि िुॊदै सबमताङ्ग— 
भनाङ्ग जाने ऩदमारा भागच तनभाचणको कामच ८० प्रततित 
िमऩन्त्न । 

अन्त्म 
• नेऩार ऩफचततम प्रसिक्षण प्रततरठानिाट डोल्ऩा स्जल्राभा 
ऩिचतायोिण तथा िेक्रकगॊ िमफन्त्धी घुस्मत तासरभ िमऩन्त्न ।  

• उत्कृरठ िोभस्टे ऩुयस्काय वितयण िोभस्टे छनौंटको भाऩदण्ड 
तथा कामचबफधध तमाय गरयएको । 
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Other committees.ppt
Other committees.ppt
Other committees.ppt
Other committees.ppt
Other committees.ppt
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ऩहहरो प्राथसभकिा (P1) आमोजना/कामयक्रभहरुको प्रगति ष्ट्स्थति क्रभश: 

२. ऩुयािाष्ट्त्वक स्थर 
सॊयऺण आमोजना 
(३२५१११)  
बौततक प्रगतत् १०० 
वित्तीम प्रगतत् १ % 

• स्िीकृत फावर्चक फजेटM रु. २९२३८७ िजाय 
• प्रथभ चौभासिक फजेटM रु. १९९४ िजाय 
• प्रथभ चौभासिक खचचM रु. २००० िजाय 

 
प्रभखु कामयहरु:  
• ऩयुातास्त्िक स्थर िॊयक्षण आमोजनाभा िभािेि बएको िमऩदा िॊयक्षण 
कामचको २२८ िटा कामचक्रभ भध्मे १० िटा िचूना प्रकािनको क्रभभा 
यिेको, ४ िटा कोटेिनका कामचिरू कामाचदेि बिैकेको, १२ िटा र.इ. 
स्िीकृततको क्रभभा यिेको य अन्त्म स्थरगत तनयीक्षण बइ र.इ. तमाय 
बइयिेको । 
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 ऩहहरो प्राथसभकिा (P1) आमोजना/कामयक्रभहरुको प्रगति ष्ट्स्थति 
क्रभश: 

३. विश्ि िमऩदा स्थर क्षेर 
िॊयक्षण आमोजना 
(३२५११२) 
 
बौततक प्रगतत् १०० % 
वित्तीम प्रगतत्  २ %  

• स्िीकृत फावर्चक फजेट M रु. १७६८० िजाय 
• प्रथभ चौभासिक फजेटM रु. ९९३ िजाय 
• प्रथभ चौभासिक खचचM रु. ४०० िजाय  
प्रभुख कामयहरु    

• विसबन्त्न २३ िटा क्रक्रमाकराऩिरु भध्मे २ िटा तनभाचण िमऩन्त्न, ५ 
िटा तनभाचण कामचको रगत ईस्रटभेटको कामच बएको । िूचनाको 
क्रभभा ३ िटा, अन्त्म TOR तमाय बइयिेको ।  

४. फिृत्तय जनकऩुय के्षर 
विकाि ऩरयर्द् 
 (३२५११४) 

• स्िीकृत फावर्चक फजेटM रु. १००००० िजाय ्
• प्रथभ चौभासिक फजेटM रु. २१६५ िजाय 
• प्रथभ चौभासिक तनकािा नसरएको    
प्रभुख कामयहरु  
प्रगतत प्राप्त नबएको   
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 ऩहहरो प्राथसभकिा (P1) आमोजना/कामयक्रभहरुको प्रगति ष्ट्स्थति 
क्रभश: 

७. नेऩार प्रततसरवऩ अधधकाय 
यस्जरिायको कामाचरम 
(३२५०२१) 
 
बौततक प्रगतत् ८१ % 
वित्तीम प्रगतत्  ४९ %  

• स्िीकृत फावर्चक फजेटM रु.१०५०७ िजाय 
• प्रथभ चौभासिक फजेटM रु. ३७०४ िजाय 
• प्रथभ चौभासिक खचचM रु. १८०२ िजाय  
प्रभुख कामयहरु    
-िचेतनाभूरक अन्त्तकृच मा कामचक्रभ िमऩन्त्न,  
-ऩूॊस्जगतखचच अन्त्तगचतका स्कूटय १, ल्माऩटऩ १, कमप्मुटय १ खरयद 
बएको ।  
-योमल्टी व्मिस्थाऩन िमफन्त्धी तनदेिक िसभततको फैठक िञ्चारन 
बएको य योमल्टी िमफन्त्धी िॊस्थािरुराई थऩ क्रक्रमािीर फनाइएको । 

८. नायामणहिटी दयफाय 
िॊग्रािरम  (३२५०२२) 
 
बौततक प्रगतत् १ % 
वित्तीम प्रगतत्  ९८ %  
 

• स्िीकृत फावर्चक फजेट M रु. ८६९३१ िजाय ्
• प्रथभ चौभासिक फजेटM रु. २४६६५ िजाय 
• प्रथभ चौभासिक तनकािाM रु .२४६६५ िजाय   
प्रभुख कामयहरु  

• विसबन्त्न २५ िटा क्रक्रमाकराऩिरु भध्मे तनभाचण चारु ४ िटा, अन्त्म 
र इ तमाय बइयिेको ।  

  

19 



 

 

 ऩहहरो प्राथसभकिा (P1) आमोजना/कामयक्रभहरुको प्रगति ष्ट्स्थति 

९. मातामात (ििाई) आमोजना 
तमायी िुविधा (३२५१२२)  
 
बौततक प्रगतत् २२% 
वित्तीम प्रगतत् १.३४%  

• स्िीकृत फावर्चक फजेटM रु. ४३८३५० िजाय 
• प्रथभ चौभासिक फजेटM रु. १४६११६ िजाय 
• प्रथभ चौभासिक खचचM रु.५७७.६७ िजाय 
प्रभुख कामयहरु 
• ऩयाभशय सेवा सम्फन्त्धी कामय    

१०. नेऩार नागरयक उड्डमन 
प्राधधकयण (िेमय रगानी) 
(५०११०१) 
 
बौततक प्रगतत् ६८.८३ % 
वित्तीम प्रगतत्  ७.२१ %  
 

• स्िीकृत फावर्चक फजेटM रु. १३,०९,७०२ िजाय 
• प्रथभ चौभासिक फजेटM रु. ५४,१२ िजाय 
• प्रथभ चौभासिक खचचM रु. २०८४६ िजाय  
प्रभुख कामचिरुM 
• इराभ, अघाचखाॊची, गुल्भी, कासरकोट, खखजीचण्डशे्ियी य 
रभजुङ्गभा विभानस्थर तनभाचणको कामच बै यिेको । 

• बफयाटनगय,रासभडाॉडा,याया (भुगु)डोटी य धनगढी बफभानस्थरको 
ऩहिरो चौभासिकको रक्ष्म अनुिायको कामच िमऩन्त्न । 
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 दोस्रो प्राथसभकिाका (P2 ) आमोजना/ कामयक्रभहरुको प्रगति ष्ट्स्थति 

९. नेऩार ऩमचटन तथा 
िोटर ब्मिस्थाऩन 
प्रततरठान (३२५१०२) 
 
बौततक प्रगतत् ८०% 
वित्तीम प्रगतत्  ७९%  
 

• स्िीकृत फावर्चक फजेटM रु. २५४९८ िजाय ्
• प्रथभ चौभासिक फजेटM रु. ७७१६ िजाय 
• प्रथभ चौभासिक खचचM रु. ७७१६ िजाय 
प्रभुख कामयहरु   

• िैद्धास्न्त्तक तथा व्मििारयक कक्षा बिन तनभाचण प्रक्रक्रमा िुरु 
बएको । 

१०. दक्षक्षण एसिमा ऩमचटन 
ऩूिाचधाय विकाि कामचक्रभ 
(भन्त्रारम) (३२५१०८) 
 
बौततक प्रगतत् १००% 
वित्तीम प्रगतत् ३५%  
 

• स्िीकृत फावर्चक फजेटM रु. ४१०४४३ िजाय ्
• प्रथभ चौभासिक फजेटM रु. १०८२०८ िजाय 
• प्रथभ चौभासिक खचचM रु. १०२८०४  

• चारू खचचM रु. १०१४५१ िजाय 
• ऩूजीगत खचचM रु. १३५३ िजाय 
प्रभुख कामयहरु 
• ऩयाभिच खचच, तथा भेसिनयी औजाय खचच 
• िफ्टिेमय तनभाचण,पतनचचय खरयद आहद कामच बएको    
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 दोस्रो प्राथसभकिाका (P2 ) आमोजना/ कामयक्रभहरुको प्रगति ष्ट्स्थति 

११. िॊस्कृतत प्रफद्धचन कामचक्रभ 
(३२५११३) 
 
बौततक प्रगतत् ३३ % 
वित्तीम प्रगतत् ११.१८ % 
 

• स्िीकृत फावर्चक फजेट M रु. १०९५१८२ िजाय ्
• प्रथभ चौभासिक फजेट M रु. १०१०० िजाय 
• प्रथभ चौभासिक खचच M रु. ११३० िजाय 
प्रभखु कामयहरु 
o िॊस्कृतत प्रिद्धचन कामचक्रभ अन्त्तगचत स्जल्रागत विबाजनभा ऩयेका प्रततरठान 

तथा अन्त्म िमऩदाको प्रिद्धचन तथा िॊयक्षणका राधग िमफस्न्त्धत स्जल्रा 
विकाि िसभततिरु भापच त जमभा रु. ६० कयोड अस्ततमायी ऩठाई िक्रकएको  

o भिाकवि देिकोटा ऩयुस्काय वितयणका राधग नाभ चमन बईिकेको । 
o मनेुस्को काठभाण्डौको ििकामचभा अभतुच िाॊस्कृततक िमऩदा (IC H ) 

िमफन्त्धी ५ हदने कामचिारा गोरठी िमऩन्त्न । 
१२. नेऩार प्रज्ञा प्रततरठान 

(३२५११८)  
 
बौततक प्रगतत्  ६५ % 
वित्तीम प्रगतत्  ८१ %  
 

• स्िीकृत फावर्चक फजेट रु ९५७०० िजाय 
• प्रथभ चौभासिक फजेट रु ४१८८२ िजाय 
• प्रथभ चौभासिक तनकािा रु  िजाय 
• प्रथभ चौभासिक खचच्  रु २२८०० िजाय 
प्रभुख कामयहरु्    
o ऩुॉजीगत तपच का ििै ५ िटा य चारू तपच का ििै ४० िटा 
कामचक्रभिरु चारू यिेको ।  
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 दोस्रो प्राथसभकिाका (P2 ) आमोजना/ कामयक्रभहरुको प्रगति ष्ट्स्थति 

१३. नेऩार रसरतकरा प्रज्ञा 
प्रततरठान (३२५११९)  
 
बौततक प्रगतत् ८०% 
वित्तीम प्रगतत् ८०% 
 

• स्िीकृत फावर्चक फजेटM रु. ४५९०० िजाय ्
• प्रथभ चौभासिक फजेटM रु. १३५९६ िजाय 
• प्रथभ चौभासिक खचचM रु. ७९०४ िजाय 
प्रभुख कामयहरु 
• भेसिनयी पतनचचय खरयद 
• धचरकरा,िस्तकरा, रोककरा, आहदको प्रसिक्षण कामचिारा िमऩन्त्न। 
  

१४. नेऩार िॊगीत तथा नाट्म 
प्रज्ञा प्रततरठान (३२५१२०) 
 
बौततक प्रगतत् ३८ % 
वित्तीम प्रगतत् २८ % 
 

• स्िीकृत फावर्चक फजेटM रु. ५४२३६ िजाय ्
• प्रथभ चौभासिक फजेटM रु. १६३६०  िजाय 
• प्रथभ चौभासिक खचचM रु. १३४२३ िजाय 
प्रभुख कामयहरु  

• पतनचचय, भेसिनयी, करा िमफन्त्धी ऩुस्तक खयीद गरयएको । 
• के्षरीम नतृ्म, नाट्म विभिच कामचक्रभ िमऩन्त्न। 
• मोगेि फैद्म य हदरभामा खाततको जीिनी प्रोपाइर तमाय ।  
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 दोस्रो प्राथसभकिाका (P2 ) आमोजना/ कामयक्रभहरुको प्रगति ष्ट्स्थति 

१५. इचच्छुक िाॊस्कृततक 
प्रततरठान (३२५१२१)  
 
बौततक प्रगतत् १००% 
वित्तीम प्रगतत् १००% 
 

• स्िीकृत फावर्चक फजेटM रु. ३५८९ िजाय ्
• प्रथभ चौभासिक फजेटM रु. ९८१ िजाय 
• प्रथभ चौभासिक खचचM रु.३५८९ िजाय 
 
प्रभुख कामयहरु   

• िबािर तनभाचण बएको । 
• कविता गोरठी िमऩन्त्न बएको ।  

१६. ििाई मातामात क्षभता 
असबिवृद्ध आमोजना 
(५०११३६) 
 
बौततक प्रगतत् २८ % 
वित्तीम प्रगतत् १ % 
 

• स्िीकृत फावर्चक फजेटM रु.४३११००० िजाय 
• प्रथभ चौभासिक फजेटMरु.२१८७० िजाय 
• प्रथभ चौभासिक खचचM रु.५७७६७ िजाय 
 
प्रभुख कामयहरु  

• ऩयाभिचदाताफाट कामचको िुऩयीिेक्षण बइयिेको । 
• नेऩार ियकायफाट १४९ योऩनी जग्गा अधधग्रिण गनच स्िीकृतत 
प्राप्त बई िो जग्गािरुको भुआब्जा वितयण बइयिेको। 
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 िेस्रो प्राथसभकिाका(P3) आमोजना/कामयक्रभहरुको प्रगति ष्ट्स्थति  

१८. ििाई िुयक्षा तथा ििाई 
व्मिस्थाऩन कामचक्रभ 
(३२५१०४)  
 
बौततक प्रगतत् ५० % 
वित्तीम प्रगतत् ४५ % 
 

• स्िीकृत फावर्चक फजेटM रु. ७७०० िजाय ्
• प्रथभ चौभासिक फजेटM रु. ३१९९ िजाय 
• प्रथभ चौभासिक खचचM रु. १४२४ िजाय 
प्रभुख कामयहरु्  
• ििाइच दघुचटना िमफन्त्धी प्रततफेदनिरुको Digitization कामच िमऩन्त्न  

• बयतऩुय विभानस्थरभा िेिािुबफधा तथा गुणस्तय िमफन्त्धभा 
ियोकायिारािरुिॉग अन्त्तयक्रक्रमा गरयएको  

  
१९. िाॊस्कृततक िॊस्थान 

(३२५११७)  
 
बौततक प्रगतत् १००% 
वित्तीम प्रगतत् ४७% 
 

• स्िीकृत फावर्चक फजेटM रु. ८९,०० िजाय ्
• प्रथभ चौभासिक फजेटM रु. ४२०० िजाय 
• प्रथभ चौभासिक खचचM रु. ४२०० िजाय 
प्रभुख कामयहरु  

• बिन तथा पे्रक्षारम भभचतका कामचिरु बैयिेको । 
• वििेर् िाॊस्कृततक कामचक्रभ िमफन्त्धी कामचक्रभ बैयिेको । 
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प्राथसभकता प्राप्त आमोजनािरुको िभस्रट प्रगतत 
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७ 

२ १० 

१ १ 

८० प्रततित बन्त्दा िढी 
५० देखख ७९.९९ प्रततित 
५० प्रततित बन्त्दा कभ 
प्रगतत नखुल्ने 
प्रगतत प्राप्त नबएको 

और्त बौततक प्रगतत् ४८.४ प्रततित 

और्त वित्तीम प्रगतत् ५०.९ प्रततित 



क्षततग्रस्तको िॊयचनाको ऩूनतनचभाचणतपच  
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१. ऩून: ननभमाण कममाक्रभ 
(३०१८०१) 
 
बौनतक प्रगनत् ८२.७% 
वित्तीम प्रगनत् 
९६.८३% 
 

• स्िीकृत फमवषाक फजेट रु. ७९,४१,३६ हजमय भम ऩजुी ीँगत 
७५०००० हजमय यहेको । 

• प्रथभ चौभमनसक खचा रु. ३६९३१ हजमय 
 
प्रभखु कममाहरु M ऩयुमतत्ि विबमग अन्तगात  
• फौद्धनमथको ऩनु:ननभमाण य प्ममङगमउॉ ऩमटी सॊयऺण कममा रनरतऩयुको 
कममा सम्ऩन्न बएको । 

• प्रस्तमवित भध्मे १३२ िटमको जजम्भेिमयी फमॉडपमॉड बै ४७ िटमको 
ऩनु्ननभमाण कममा शरुु बएको, २५ िटम ऩनु्ननभमाण कममाको सूचनम 
प्रकमशन बएको य अन्म कममाक्रभको र.इ. स्िीकृनतकम क्रभभम 
यहेको।  

• फुॊगभती जस्थत भनकमभनम भजन्दयको बइुॊतल्रमको कममा सम्ऩन्न 
बएको। 

• समॉखजुस्थत खड्गमोनगनी रगममतको ननभमाण कममा शरुु बएको । 
• धयहयम ऩनु्ननभमाणको रमनग अवका टेक्चयर स्टकचयर ऩयमभशाको रमनग 
ऩयमभशादमतमसॊग नभनत २०७३।०२।२४ भम सॊझौतम बएकोभम थऩ 
कमभकम रमनग बेरयएशन अडाय स्िीकृत बएको । 

• अन्म कममाहरु र. ई. तममय बैयहेको । 
 



िमह्य सहमोगभम बैयहेकम ऩनुननाभमाणकम कममाहरु 
 

• मूनेस्को कमठभमण्डौं कमममारमको सहमोगभम हनभुमनढोकम सॊयजऺत स्भमयक ऺेत्रकम ऺनतग्रस्त 
स्भमयकहरुको Wooden Elements हरूको Sorting, Storing / Documentation को कममा अजन्तभ 
चयणभम ऩगेुको । 

• बकुम्ऩ ऩश्चमत उऩत्मकम विश्व सम्ऩदम स्थरहरुको ऩयुमतमजत्िक अन्िेषण, उत्खनन ्एॊि अनसुन्धमनको 
कममा गने सम्फन्धी िेरममतको दयुहमभ विश्वविद्यमरमसॊग MOU बइ ऩयीऺण उत्खनन ्कममा बईयहेको   

• हनभुमनढोकम दयिमय ऩरयसयको नौतरे दयिमय (रौंहचोक ऩरयसय)को जीणोद्धमय कममा दयिमय ऩरयसयकम 
ऺनतग्रस्त सम्ऩदमहरुको सॊयऺण तथम ऩून्ननभमाण कममा गना नेऩमर सयकमय य चीन सयकमय विच 
सम्झौतम बई सॊयऺण कममा अगमडी फढेको। 

• रनरतऩयु जजल्रम फुॊङ्गभनतजस्थत यमतो भजछछन्रनमथ श्रीरॊकम सयकमयसॊग सम्झौतम बइ  जग खन्ने कममा 
शरुू गरयएको।  

• Heritage and environment conservation foundation Kathmandu Nepal सॊग अध्ममन तथम सॊयऺण 
कममा गना सॊझैतम बइ चमॉगनुमयममण भजन्दय ऩरयसयको वकरेश्वय भजन्दय कममा सम्ऩन्न बएको, 
रक्ष्भीनमयममण य चौघेयमको ऩनु्ननभमाण कममा बईयहेको।  

• बक्तऩयुको करम सॊग्रहमरम (रमर फैठक), नतृ्म फत्सरम भजन्दय, ऩूजमयीभठ जभान सयकमय य बक्तऩयु 
नगयऩमनरकम विच सम्झौतम बई कममा शरुु बएको।  
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ऩुन:तनभाचणको प्रगतत क्रभि: 
 ऩमयटन ववबाग अन्त्िगयि:  

• राभटाङक्षेर, िेरमिुक्षेर, भकारुफरुण य रखनऩुय-िानुिैरुङ ऩदमाराभागच ऩुन 
तनभाचणको राधग फिुफवर्चम खरयद गुरुमोजना स्िीकृतत बइच फोरऩर स्िीकृत गने 
आिमको िूचना प्रकासित बएको । 

• भनास्रु, खुमफुक्षेर, अन्त्नऩूणच य भुढे-िैरुङ ऩदमाराभागच ऩुन तनभाचणको राधग 
फोरऩर प्रकािनको तमायी बैयिेको तय ऩमचटन तपच को कामचक्रभका राधग फजेट 
िार िमभ प्राप्त नबएको । 

 
ऩशुऩतिऺेर ववकास कोष अन्त्िगयि:  
• ९ िटा आमोजनाको फोरऩर आह्िान बैिकेको,२ िटा आमोजना िमझौताको 

चयणभा यिेको,२ िटाभा दाता ऩरयचारन गरयएको य ४ िटाको फोरऩर 
आह्िानको अस्न्त्तभ चयणभा  यिेको ।  
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भन्त्रारमका प्रभुख कामचिरु 
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• विश्ि ऩमचटन हदिि  िेप्टेमफय २७ भा विसबन्त्न कामचक्रभ गयी भनाईएको । िो अफियभा 
िोटर, िाबर, िेक्रकगॊ य ििाइच क्षेरका िफैबन्त्दा फढी बफदेिी भुिा आजचन गने चायिटा िॊस्था 
य अऩाङ्गता बएकािरुराइच योजगायी हदने एक िॊस्थाराइच िमभान गरयएको ।   

• प्रदेिगत जनिस्तत स्रोत िमऩस्त्तको विियण य िॊतघमता अनुरुऩ भन्त्रारम अन्त्तगचतको 
कामच विश्रेर्ण तमाय गयी प्रधानभन्त्री तथा भस्न्त्रऩरयर्द्को कामाचरमभा ऩठाइचएको । 

• ऩमचटन ऩूिाचधायका कामचक्रभिरु िञ्चारन गनच विसबन्त्न विकाि िसभततराई प्रथभ चौभासिक 
फाऩतको रु ४ कयोड ९१ राख ८५ िजाय तनकािा हदइएको तथा 9 िटा स्जविि भापच त 
ऩमचटन ऩूिाचधायका कामचका राधग रु 4 कयोड ८5 राखको अस्ततमायी ऩठाईएको । 

• ऩमचटन विबागफाट विसबन्त्न १४ स्जविििरु भापच त ऩमचटन ऩूिाचधायका कामचका राधग रु ३ 
कयोड ९९ राखको अस्ततमायी ऩठाईएको । 



 
 

भन्त्रारमका प्रभुख कामचिरु क्रभिM 
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• बार्ा आमोग ऐन, २०७३ को बफधेमक काननु भन्त्रारमफाट ििभती प्राप्त बइचिकेको  । 
• ििाइच ियुक्षा तनमभािरी, २०७३ तजुचभा गरयएको । 
• धासभचकस्थरको बेटीघाटी  ब्मिस्थाऩन तनदेसिका, २०७३ स्िीकृत बएको ।  
• बफदा ऩमचटन कातमचबफधध, २०७३ तमाय बइच स्िीकृततका राधग भस्न्त्रऩरयर्द् भा ऩठाइचएको । 
• Electronic Attendance  य File Tracking System िॊचारन बयैिेको 
• भा. भन्त्रीज्म ूय श्रीभान ्िधचिज्म,ू श्रीभान ्िधचिज्म ूय विबाधगम प्रभखुज्मिूरु तथा श्रीभान ्िधचिज्म ूय भिािाखा 

प्रभखुिरु िीच कामच िमऩादन िमझौता बइच  िोको  िाप्ताहिक कामचमोजना  अनिुाय कामच अगाडी फढेको प्रत्मेक 

िकु्रफाय िोको िसभक्षा िुने गयेको   । 
• प्रत्मेक प्रदेिभा एक प्रभखु स्थरराइच केन्त्िबफन्त्द ुभानी ऩमचटकीमके्षर य गन्त्तब्मको विकाि गनच गुरुमोजना तमाय 

गनच य एक एकिटा नभनूा िास्न्त्त तथा िाॊस्कृततक ग्राभ तनभाचण गने कामचको अध्ममन गनच आिमऩर आह्िान 

गरयएको । 
• भसु्ततनाथके्षर, इचराभको गजुयभखुीधाभ य डडरेधयुा उग्रताया भस्न्त्दयको गुरुमोजना तमाय गनच अध्ममन िमफन्त्धी 

आिमऩर आह्िान गरयएको । 



 
 

गुनािो तथा फेरुजु पछौंट िमफन्त्धीकामचिरु 
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गुनासो िथा उजुयी िपय  
•  िेरो ियकायिाट प्राप्त गुनािािरुको पछौट ितप्रततित बएको । 
 
• बफसबन्त्न तनकामिाट प्राप्त भन्त्रारमिॉग िमफन्त्धीत उजुयी, गनुािो, तनदेिनिरु ८२ िटा भध्मे ३० िटा 

पछौंट बएको ।  
  
• ३० िटा पछौंट कामच भध्मे २१ िटा उजुयी य गुनािािरुको छानविन सिसभत गठन बइच प्राप्त प्रततक्रक्रमा 

अस्ततमाय दरुुऩमोग अनिुन्त्धान आमोगभा ऩठाइचएको य ९ िटाको तनदेिन तथा अन्त्म विियण भन्त्रारम 
अन्त्तगचतका तनकामभा रेखी ऩठाइचएको । 

   



नागरयक उड्डमनतपच  
 

प्रभखु उऩरस्व्धिरु क्रभि् 
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• सभतत २०७३।५।२६ भा ICAO Assembly भा ििबाधगता य Council भा उमभेदिाय यारिराई िभथचन   

गने िमफन्त्धी कामच ।  
• ििाई उद्मोग व्मिस्थाऩन तनमभािरीको भस्मौदा तजुचभा िमफन्त्धी कामच । 
• सभतत २०७३।६।७ भा नेऩार ियकाय भा.भन्त्रीस्तयको तनणचम अनुिाय दगुचभ क्षेरको ििाई 

उडानभा ििुसरमत बाडा प्रदान गने िमफन्त्धी भाऩदण्ड तमाय गने कामच िमऩन्त्न । 
• नेऩार िामुिेिा तनगभको कभचचायीिरुको िेिाििच िमफन्त्धी वितनमभािरी २०५८ िॊिोधन 

गने िमफन्त्धभा नेऩार ियकाय भन्त्रीस्तयीम सभतत २०७३।५।२४ को तनणचमानुिाय कामच 
िमऩन्त्न । 
• नेऩार ियकाय भा.भन्त्रीस्तयको २०७३।५।११ को तनणचमानुिाय फुद्ध एमय प्रा.सर.राई 

िामुमान तथा िामुमानका ऩाटचऩूजाच भभचत िमबाय िॊस्था (MRO) िॊचारन गनच इजाजत जायी 
गरयएको । 
• िामुिेिा अनुगभन िमफन्त्धी Checklist फनाई कामाचन्त्िमन बएको । 
• Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) Workshop भा प्राविधधक जनिस्ततराई 

ििबागी गयाइएको । 
• 7 December, 2016 का हदन विविध कामचक्रभ गयी ICAO Day भनाइएको । 



नेऩार फामुिेिा तनगभफाट िमऩादन बएका भुतम भुतम 
कामचिरु  

 

 

• आन्त्तरयक तथा फाह्म उडानफाट रु. ३८३५९ राख आमदानी गयेको  

      (अऩेक्षक्षत रक्ष्मको ७२ प्रततित) 
• धचतनमा विभान( MA60 य Y12 E) तथा A330-200 विभान खरयद प्रकृमाभा यिेको । 
• विसबन्त्न ऩदभा ५६ जना नमाॊ कभचचायी बनाच गरयएको । 
• १५ जना ऩाइरटिरुराई सिभुरेटय तासरभको राधग विदेि ऩठाएको । 
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नेऩार ऩमचटन फोडच 
• UBM India Private Limited द्धाया बायतभा आमोजना गरयएको SATTE Mumbai 2016,  Travel and 

Tourism Fair (TTF) 2016 Business and Luxury Travel Mart (BLTM) 2016  तथा Express Tourism and 
Hospitality Expo 2016 भा ऩमचटन व्मििामी िहित ििबागी बई नेऩारको ऩमचटन प्रिद्र्धन  
गरयएको ।  

• जाऩानको टोक्रकमोभा आमोजना गरयएको ऩमचटन भेरा JATA 2016  भा नेऩारका ऩमचटन व्मििामी 
कमऩनीिरु िहित ििबागी बई नेऩारको ऩमचटन प्रिचद्धन गरयएको । नेऩार जाऩान दौत्म िमफन्त्ध 
स्थाऩनाको ६० िर्च ऩुगेको अिियभा जाऩानी ऩमचटकिरुराई बफिेर् छुटको ब्मिस्था गरयएको । 

• तछभेकी सभरयारि चीनको सिमान िियभा China Xian Silk Road International Travel 
Exhibition,(CSXRITE) 2016 य कुस्न्त्भङ्ग िियभा China International Travel Mart (CITM) 2016 भा 
नेऩारका ऩमचटन व्मििामी कमऩनी िहित नेऩारको ऩमचटन प्रिचद्धन गरयएको । 

• ऩमचटन भेरा फ्रान्त्िको ऩेरयिभा िॊमुतत अधधयाज्मको रण्डनभा िर्ेनी आमोजना िुने विश्िकै ठूरो 
B2B ऩमचटन भेरा World Travel Market (WTM) भा २४ िटा तनजी ऩमचटन व्मििामी कमऩनीिरु 
िहित ििबाधगता जनाई विश्ि ऩमचटन फजायभा नेऩारको ऩमचटन प्रिचद्धन गरयएको । िाथ ैनेऩारी 
याजदतूाफाि, रण्डन, फेरामतद्िाया भाननीम िॊस्कृतत, ऩमचटन तथा नागरयक उड्डमन भन्त्री श्री 
जीिनफिादयु िािीको उऩस्स्थततभा याजदतूाफािभा Nepal Evening  कामचक्रभको आमोजना िभेत 
गरयएको ।  
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याजस्ि आमदानी 
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ऩमचटन 
विबाग 

ऩिुऩततनाथ नायामणहिटी ऩुयातत्ि 
विबाग 

भन्त्रारम जमभा 

Series1 ४२०३८ ३१४३८ ४१५९ १९९७ ४३६ ८००६८ 



भन्त्रारम अन्त्तगचत फेरुज ुपछ्मौटको स्स्थतत  
                                            यकभ रु. िजायभा 

37 

भन्त्रारम य 
तनकाम 

विकाि 
िसभतत 

जमभा 

आ.फ. ०७2।७३ को िमभको ३१०७९४ ३५१२५० ६६२०४४ 
प्रथभ चौभासिकभा पछचमौट १४५७१२ ७७८४३ २२३५५५ 
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भन्त्रारमस्िय ववकास सभस्मा सभाधान ससभतिको फैठक  
(२०७३ बाद्र २३) को तनणयमहरुको प्रगति ष्ट्स्थति 

तनणयम कामय प्रगति 

१. भन्त्रारम अन्त्तगचतका िॊस्थान तथा 
िसभततिरुरे तनहदचरट रक्ष्म अनुिाय फेरुजु 
पछचमौट गने गयाउने कामचभा भित्िका 
िाथ कामच गने । 

भित्िका िाथ कामच बैयिेको  । 

२. नेऩार विधतु प्राधधकयणको फोडचफाट 
गौतभ िुद्ध अन्त्तयाचस्रिम विभानस्थर 
आमोजनाको राधग Dedicated Feeder को 
व्मिस्था गनच तनणचम बए फभोस्जभको ऩर 
प्राप्त िुने जानकायी बएकोरे आमोजनारे 
उतत ऩर प्राप्त गयी आिश्मक व्मिस्था 
सभराउने ।  
 

ऩर प्राप्त बई इस्स्टभेट िहित टेण्डय आव्िानको 
प्रक्रक्रमाभा यिेको । 
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भन्त्रारमस्िय ववकास सभस्मा सभाधान ससभतिको फैठक  
(२०७३ बाद्र २३) को तनणयमहरुको प्रगति ष्ट्स्थति... 

तनणयमफ८ कामय प्रगति 

४. ििाई मातामात क्षभता असबफहृद आमोजना 
अन्त्तगचत बरबुिन अन्त्तयाचस्रिम विभानस्थर 
क्षेर विस्तायको काभ गरययिेको तनभाचण 
व्मििामी कमऩनीफाट तनभाचण कामच अतघ 
िढ्न नितने देखखएकोरे मि िमिन्त्धभा 
आिश्मक तनणचम सरई अविरमि विभानस्थर 
तनभाचण कामचको िुतनश्चतताको राधग नेऩार 
नागरयक उड्डमन प्राधधकयणरे भन्त्रारम 
िभेतको ििमोगभा आिश्मक प्रक्रक्रमा अतघ 
िढाउने । 

•ठेतकाको Termination को कामच िमऩन्त्न बएको  

५. भन्त्रारम तथा तनकामिरुरे हदने िेिािरुका 
िमिन्त्धभा नागरयक िडाऩरभा उल्रेख गयी 
ििै िेिाग्रािीिरुराई िुिूधचत गयाउने । 

•फडाऩर कामाचन्त्िमनभा ल्माइचएको, िुचना 
अधधकायी तोक्रकएको । 
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भन्त्रारमस्िय ववकास सभस्मा सभाधान ससभतिको फैठक  
(२०७३ बाद्र २३) को तनणयमहरुको प्रगति ष्ट्स्थति... 

तनणयम कामय प्रगति 

६.देिका तनर्धेधत के्षरिरुभा ऩमचटकको भ्रभणराई व्मिस्स्थत 
गनच गिृ भन्त्रारमिॉग िभन्त्िम गयी ऩदमाराभा जाने 
ऩमचटकिरुरे िि ैके्षरभा ििज रुऩभा विना योकटोक ऩदमारा 
गने व्मिस्थाका राधग ऩमचटन विबागरे आिश्मक प्रक्रक्रमा 
अगाडी िढाउने । 

 ऩराचाय बै यिेको । 

७.नेऩार िाम ु िेिा तनगभको राधग जिाज थऩ गने िॉग 
िमिस्न्त्धत आिश्मक िि ैप्रक्रक्रमािरु ऩायदसिच ढङ्गरे तमाय 
गयी जिाज थऩ गने कायिािी नेऩार िाम ु िेिा तनगभरे 
अतघ िढाउने । 

प्रकृमा अगाडड फढेको । 

८.िि ैक्षततग्रस्त िाॊस्कृततक एिभ ्ऐततिासिक धयोियिरुको 
ऩनुतनभाचण कामचिरु थारनी तथा तनधाचरयत िभम िीभासबर 
िमऩन्त्न गनच अथच भन्त्रारम य यास्रिम ऩनुतनभाचण 
प्राधधकयणफाट फजेट यकभ तनकािा प्राप्त बएऩतछ ऩयुातत्ि 
विबागर ेकामच मोजना तमाय ऩायी कामच प्रायमब गने  । 
 

कामचक्रभ तजुचभा गयी स्स्िकृत बइच िकेको । 
प्राप्त फजेट अनुिाय कामाचन्त्िमन प्रक्रक्रमा अगाडड 
फढेको  
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याष्ट्रिम ववकास सभस्मा सभाधान ससभतिको ३७ औॊ फैठक  
(२०७३।५।२७) को तनणयमहरुको प्रगति ष्ट्स्थति 

तनणयम÷तनदेशन कामय प्रगति 

१. तनस्श्चत िूचक विकाि गयी विबागीम 
प्रभुख, प्रथभ प्राथसभकताभा यिेका आमोजना 
प्रभुख य िािचजतनक िा स्िामत्त तनकामका 
प्रभुखिॉग कामच िमऩादन कयाय गने ।  

भानतनम भन्त्रीज्म य िधचिज्मू फीच श्रीभान ्
िधचिज्मू य विबागीम प्रभूख य भिािाखा प्रभुखज्मू 
िीच कामच िमऩादन कयाय बएको । 

२. भन्त्रारम तिभा िमफस्न्त्धत भाननीम 
भन्त्री य िधचिरे नै प्रभुख आमोजनािरुको 
अनुगभन गने य स्थरगत रुऩभै िभस्मा 
िभाधान तथा आिश्मक कािाचिी गयी 
आमोजना कामाचन्त्िमनको िुतनस्श्चतता गने ।  
 

भित्िऩूणच िभस्मा यिेको मस्ता आमोजनािरुभा 
अनुगभन िुॊदै गयेको  
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याष्ट्रिम ववकास सभस्मा सभाधान ससभतिको ३७ औॊ फैठक  
(२०७३।५।२७) को तनणयमहरुको प्रगति ष्ट्स्थति 

तनणयम÷तनदेशन कामय प्रगति 

३.काभ बइिकेऩतछ िभमभै यकभ बुततानी 
हदने य मियी बुततानी बए नबएको 
अनुगभन गनच जानेरे अतनिामच रुऩभा िेयी 
प्रततिेदन हदने । 

बुततानीभा िभस्मा नदेखखएको । 
अनुगभन ऩश्चात प्रततिेदनिरु प्राप्त नबएको । 

४.भन्त्रारमिरुभा यिेका अनुगभन तथा 
भूल्माॊकन भिािाखा तथा िाखािरुराई 
िाधन स्रोत उऩरब्ध गयाई िुदृढ गने य 
त्मिाॉ कामचयत जनिस्ततको क्षभता विकाि 
गयी अनुगभन तथा भूल्माॊकन कामचभा 
रगाउने ।  

यास्रिम मोजना आमोगफाट िॊचासरत कामचक्रभिरुभा 
िक्रक्रमता ऩूिचक बाग सरएको । 
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याष्ट्रिम ववकास सभस्मा सभाधान ससभतिको ३७ औॊ फैठक  
(२०७३।५।२७) को तनणयमहरुको प्रगति ष्ट्स्थति 

तनणयम÷तनदेशन कामय प्रगति 

५.आमोजना तजुचभा गदाच अनुगभनिमफन्त्धी 
क्रक्रमाकराऩ िभािेि गने य मिराई 
आमोजना व्मिस्थाऩनकै असबन्त्न अॊगका 
रुऩभा आत्भिात ्गनच रगाउने ।  

अनुगभनको मोजना तनभाचण गयी कामाचन्त्िमनभा 
ल्माइचएको । 

६.अनुगभन तथा भूल्माॊकन प्रततिेदनिरु िफै 
तनकामरे अतनिामचरुऩभा आफ्नो िेफिाइटभा 
यातने य िुझाििरु कामाचन्त्िमनभा ल्माउने ।  

मो प्रकृमा अऩनाउन निक्रकएको । 

७.भन्त्रारम तथा तनकामिरुरे ऩुन्तनभाचण 
प्राधधकयणफाट स्िीकृत बइिकेको कामचक्रभ 
प्रबािकायी रुऩभा कामाचन्त्िमन गने । 
ऩूिाचधायिमफन्त्धी आमोजनािरुराई फिुिर्ीम 
ठेतकाभापच त िॊचारन गने व्मिस्था सभराउने ।  

फजेट वितनमोस्जत बएको आमोजना कामाचन्त्िमनभा 
गएको । ऩुन:तनभाचण आमोजनाराइच फिुफर्ीम 
प्रणारीभा रधगएको ।   
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भन्त्रारमस्तय विकाि िभस्मा िभाधान िसभततको 
फैठकभा प्रस्तुत बएका िभस्मािरु 

सभस्मा सभाधानका उऩाम 

कामाचरमभा दयफन्त्दी अनुिायको ऩमाचप्त जनिस्तत निुनु  दयफन्त्दी अनुिायका ऩदऩूततच तछटो िुनुऩने 

एउटा मोजनाभा एकबन्त्दा फढी स्थानीम उऩबोतता 
िसभततिरुरे दफाफ िजृना गनुच । 

कामचक्रभ तनभाचण गदाच  िमफस्न्त्धत  
तनकाम/िॊस्था/उऩबोतता िसभतत खुरेको 
िुनुऩने । 

धेयै तनकामभा धेयै ऩटक य धेयै थयी ढाॊचाभा प्रततिेदन 
गनुच ऩदाच कागजात तमाय गनचभा फढी िभम खचच िुने 
अिस्था देखखएको । 

एक्रककृत प्रततिेदनको ढाॊचा तमाय िुनु ऩने 
। 

एक ऩटक भन्त्रारम य अन्त्तगचतका कामचक्रभभा फजेट 
वितनमोस्जत बएऩछी कामचक्रभको कामाचन्त्िमनको 
चयणभा ऩटक ऩटक विसबन्त्न अिस्थाभा अन्त्म 
तनकामिॊग अतनिामच रुऩभा ऩयाभिच गने व्मिस्थारे 
भन्त्रारमराई कुनै काभभा ऩतन ऩूणच स्जमभेिाय 
नठातनने देखखएको । 

आफ्नो भािहिका कामयक्रभका रागग 
भन्त्रारमराई तनणायमक वनाउन ुऩने । 
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भन्त्रारमस्तय विकाि िभस्मा िभाधान िसभततको 
फैठकभा प्रस्तुत बएका िभस्मािरु क्रभि: 

सभस्मा सभाधानका उऩाम 

गौतभ फुद्ध अन्त्तयाचस्रिम विभानस्थर  
आमोजनाका राधग Dedicated  Feeder को 
व्मिस्था गने कामचक्रभ तथा फजेट बएताऩतन 
उऩकयण आमातभा हढराई य अन्त्म िभस्मा 
बएकोरे जडान िुन निकेको । 
 
 

मथाितम तछटो जडान गरयहदनका राधग भन्त्रारमरे 
अनुयोध गने । 
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धािनभागच तनभाचण 

गौतभ िुद्घ अन्त्तयाचस्रिम विभानस्थर तनभाचण 
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धन्त्मफाद् 


