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नेपाल सरकार 
  संस्कृति, पर्यटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्  

नीिा पोखरेल अर्ायल 
सह -सचिव 
संस्कृति, पर्यटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर् 

आ.व.२०७४/७५ को वार्षयक प्रगति समीक्षा िथा 
मन्त्रालर्स्िरीर् र्वकास समस्र्ा समाधान  

सतमति (MDAC) को बैठक  
 

 २०७५ भाद्र ३ गिे 
 



प्रस्ििुीकरणको खाका 

• मन्त्रालर् र अन्त्िगयिका तनकार्हरुका बजेटको श्रोि र खियको चस्थतििः 
• िौधौं र्ोजनाको नतिजा खाका वमोचजमको प्रगतििः  
• कार्यक्रम िथा आर्ोजनाहरुको समग्र प्रगति चस्थतििः 
• रार्िर् गौरवका र अन्त्र् आर्ोजनाहरुको आर्ोजनागि प्रगतििः 
• नेपाल सरकारको नीति िथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्र्को कार्ायन्त्वर्न प्रगति 
• अचिल्लो MDAC तनणयर्को प्रगतििः 
• बेरुज ुर गनुासो फर्छ्यौटको अवस्थािः 
• मन्त्रालर्को प्रमखु उपलब्धीहरुिः 
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आ.ब. २०७४/७५ मा बजेट व्र्वस्था 

  (रु. हजारमा) 
िालू बजेट   ३,८७,०२,८३  
पूूँजीगि बजेट  १,२२,३०,८१  
र्वचिर् व्र्वस्था  १९,३३,९०,००  
जम्मा   २४,४३,२३,६४ 

िालू 
१६% 

पूूँजीगि 
५% 

र्वचिर् 
७९ % 



मन्त्रालर्को बजेटको स्रोिहरु 
 

४९ % 
४२ % 

९ % 

० 

१० 

२० 

३० 

४० 

५० 

६० 

नेपाल सरकार वैदेचिक ऋण वैदेचिक अनदुान 

(रु. हजारमा)  

नेपाल सरकार रु. ११,९५,३१,८१ 

वैदेचिक अनदुान  रु. २,०९,३५,६७ 
वैदेचिक  ऋण रु. १०,३८,५६,१६ 

जम्मा  रु. २४,४३,२३,६४   



प्राथतमकिा प्राप्त आर्ोजना/कार्यक्रमको संख्र्ा 

० 

५ 

१० 

१५ 

२० 

२५ 

पर्हलो प्राथतमकिा दोस्रो प्राथतमकिा िेस्रो प्राथतमकिा 

१० 

२४ 

२ 
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 कार्यक्रम िथा आर्ोजनाहरुको समग्र भौतिक प्रगति चस्थतििः 

प्राथतमकिाक्रम ८० % भन्त्दा मातथ 
प्रगति भएका  

५० % देचख ८० %  सम्म 
प्रगति भएका  

५० % भन्त्दा कम 
प्रगति भएका 

जम्मा 

पर्हलो (P1) ६ 2 २ १0 

दोस्रो (P2) २० ३ १ 24 

िेस्रो (P3) २ - - 2 

जम्मा 28 5 3 36 
 



िौधौं र्ोजनाको नतिजा खाकाको प्रगति 
(Result Framework) 

सूिक एकाई 
आधारवषय 

२०७२/७३ 
लक्ष्र् प्रगति 

२०७३/७४ २०७४/७५ २०७५/७६ २०७३/७४ २०७४/७५ २०७५/७६ 

पर्यटन आगमन  संख्र्ा 701000 800000 १०००००० १२००००० 753002 940000 

औसि बसाई  ददन 12.4 १३.५ १४ १५  13.4 13 

र्वदेिी मदु्रा 
आजयन 
 

अमेररकी डलर 
(लाखमा) 4978 ५९४० ८००४ १०८०० ५१०० ६२०० 

प्रति पर्यटक 
प्रतिददन खिय अमेररकी डलर 53 55 58 60 53 54 

रोजगारी तसजयना संख्र्ा  
 

90000 

 
 

25००० ४०००० ४५०००  95000 120000 

बाहै्र मर्हना 
संिालन हनेु 
र्वमानस्थल संख्र्ा 25 25 27 



 

 

 पर्हलो प्राथतमकिा प्राप्त (P1) कार्यक्रमहरुको प्रगति 

तस. नं. 
 
 
  

ब.उ.चि.नं.  
 
 
  

आर्ोजना/कार्यक्रम 
   
 
 

बार्षयक बजेट  
 
 
 

वार्षयक  प्रगति (%) 
  

 

भौतिक र्वचिर् 
1. ३२५१०६ पर्यटन पूवायधार र्वकास कार्यक्रम ६७२१९५ 90.79 68.35 
2. ३२५१११ परुािाचववक स्थल संरक्षण आर्ोजना ३१९३२९ 81.86 95.14 
3. ३२५११२ र्वश्व सम्पदा क्षेर संरक्षण आर्ोजना १९६८२ 100 67.46 
4. ५०११०१-५ नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण १३०८००० 74.10 59.62 

5. ३२५१२२ र्ािार्ाि(हवाई)आर्ोजना िर्ारी सरु्वधा १५२८०२ १०० 99.73 

६. ५०११७९ पोखरा क्षेरीर् अन्त्िरायर्िर् र्वमानस्थल ५०००००० 33.34 33.34  

७. ५०११८० दोश्रो अन्त्िरायर्िर् र्वमानस्थल, तनजगढ १५००००० 39.44 7.61 

८. ३२५११४-३  बहृिर जनकपरु के्षर र्वकास पररषद् ५०००० 84.76 83.33 
9. ३२५११५-३  पिपुति क्षेर र्वकास कोष ४४४१७५ 64.96 29.67 
10. ३२५११६ लचुम्बनी र्वकास कोष ७१९४०० 100 98.93 

(रु.हजारमा) 



 

 

 दोस्रो प्राथतमकिा प्राप्त (P2) कार्यक्रमहरुको प्रगति 

तस. नं. 

 
  

ब.उ.चि.नं.  

 
  

आर्ोजना/कार्यक्रम 

 
  

बार्षयक बजेट  
 

 

वार्षयक  प्रगति(%) 
  

 

भौतिक र्वचिर् 
१ ३२५०११ संस्कृति, पर्यटन िथा नागररक उड्डर्न 

मन्त्रालर्   २२६८७४ 72.19 34.47 

२ ३२५०१२ पर्यटन कार्ायलर्हरु - ७ वटा   ३९६२२ 87.90 89.01 
३ ३२५०१३ परुािवव र्वभाग   २७९६८९ 93.4 ९०.८६ 
४ ३२५०१४ रार्िर् अतभलेखालर्  ४९८१४ 100 88 
५ ३२५०१५ रार्िर् संग्रहालर्  ४२५०५ 100 75.47 
६ ३२५०१६ रार्िर् कला संग्रहालर्  १३७३१ 100 99 
७ ३२५०१७ क्षेरीर् संग्रहालर्हरु  ५३०२३ 100 59.51 
८ ३२५०१८ संग्रहालर्हरु (जातिर् संग्रहालर्हरु समेि)   ७६२४९ 81.57 53.40 
९ ३२५०१९ ऐतिहातसक दरबारहरु   १०६०११ 93.21 61.18 
1० ३२५०२० केन्त्द्रीर् सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण प्रर्ोगिाला  १४३७५ 100 84.11 

(रु.हजारमा) 



 

 

 दोस्रो प्राथतमकिा प्राप्त (P2) कार्यक्रमहरुको प्रगति…. 

तस. नं. 
  

ब.उ.चि.नं.  
  

आर्ोजना/कार्यक्रम 
  

बार्षयक बजेट  
 

वार्षयक प्रगति (%) 
  

भौतिक र्वचिर् 
1१ ३२५०२१ नेपाल प्रतितलर्प अतधकार रचजिारको 

कार्ायलर्   १११५२ 100 90.24 

1२ ३२५०२२ नारार्णर्हटी दरबार संग्रहालर्   १०९८३६ 82.84 82.84 

1३ ३२५०२३ स्मारक संरक्षण िथा दरबार हेरिाह 
कार्ायलर्   ७९०१ 100 77.72 

1४ ३२५०२४ पर्यटन र्वभाग १४७६८९ 80.07 83.42 
1५ ३२५०२५ भाषा आर्ोग  ९९७०६ 100 72.84 

16 ३२५१०२ नेपाल पर्यटन िथा होटल व्र्वस्थापन 
प्रतिष्ठान 

२८५९३ 97.98 89.6 

17 ३२५१०८ दचक्षण एचिर्ा पर्यटन र्वकास कार्यक्रम 
(मन्त्रालर्) पूवायधार 

४५८२१४ 57.63 5.68 

१8 ३२५११३ संस्कृति प्रबर्द्यन कार्यक्रम  ६९२२५८ 74.35 95.09 

१9 ३२५११८ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान १२०००० 95.92 94.08 

(रु.हजारमा) 



 

 

 दोस्रो प्राथतमकिा  प्राप्त (P2) कार्यक्रमहरुको प्रगति 

तस. नं 
  

ब.उ.चि.नं.  
  

आर्ोजना/कार्यक्रम 
  

बार्षयक बजेट  
वार्षयक प्रगति (%) 
  

भौतिक र्वचिर् 
२0 ३२५११९ नेपाल लतलिकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ५००३१ 80 80 

२1 ३२५१२० नेपाल संर्िि िथा नाट्य प्रज्ञा 
प्रतिष्ठान 

६०११७ 94 92.7 

२2 ३२५१२१ इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठान ३९१२ 99.8 100 

२3 ५०११३६ हवाई र्ािार्ाि क्षमिा अतभवरृ्र्द् 
(ATCEP)  

४३११००० 90.00 ८६.५ 

२4 
५०११६१  दचक्षण एचिर्ा पर्यटन पूवायधार 

आर्ोजना  (गौिमबरु्द् 
अन्त्िरार्िर् र्वमानस्थल 
आर्ोजना) 

७२२०००० 80.88 66.63 

(रु.हजारमा) 



 

 

 िेस्रो प्राथतमकिा प्राप्त (P3) कार्यक्रमहरुको प्रगति 

तस. नं. 
  

ब.उ.चि.नं.  
  

आर्ोजना/कार्यक्रम 
  

बार्षयक बजेट  
वार्षयक प्रगति (%) 
  

भौतिक र्वचिर् 

1. ३२५१०४-३  पवयिीर् पर्यटन िथा 
पर्यटन प्रबर्द्यन आर्ोजना १४७७९ १०० ७५.३४ 

2. ३२५११७-३  सांस्कृतिक संस्थान ९७०० 100 100 

(रु.हजारमा) 



आ.व. २०७४/७५ को समग्र खिय चस्थतििः 

संिोतधि बजेट खिय 

िालू 3910981363 2628246628 

पूूँजीगि 1223081000 883863332=3 

र्वचिर् 28139000000 9373000000 

जम्मा 33273062363 12885109960 

६७.२ % 
७२.२६ 

३३.३९ % 

०. 

१०. 

२०. 

३०. 

४०. 

५०. 

६०. 

७०. 

८०. 

िालू खिय पूूँजीगि खिय र्वचिर् खिय 



 

 

 रार्िर् गौरवका आर्ोजनाहरूको प्रगति चस्थति 
क्र.सं. कार्यक्रम/ 

आर्ोजना 
कुल 
बजेट 

आ.व. 
२०७४/७
५ को बजेट 

आ.व. 
074/75 को 
प्रगति (%) 

हालसम्मको 
प्रगति (%) 

मखु्र् समस्र्ाहरु  समाधानका 
प्रर्ासहरु 

भौतिक र्विीर् भौतिक र्वचिर् 

१. लचुम्बतन 
र्वकास कोष 

६ अवय 
१० करोड 
  
 

७१ करोड 
९४ लाख 

१०० ९९  80  80 
 

• जनिचक्तको 
अभाव,  

• अन्त्िरायर्िर् 
प्रतिबर्द्िा अनरुुप 
स्रोि प्राप्त 
नभएको, 

• स्थानीर्को 
सहर्ोग जटुाउन 
नसकेको, 

• पदपूतियको 
लातग लोक 
सेवा आर्ोगमा 
लेखी 
पठाएको,  

 

२. पिपुति क्षेर 
र्वकास कोष 

२ अवय ३ 
करोड 
  
 

४४ करोड 
४१ लाख 

६५  ३०  40.2
2 

40.22 • दक्ष जनिचक्तको 
अभाव,  

• मातसक पने मेला, 
पवय आददका 
कारण काममा 
बाधा, 

• परम्परागि तनमायण 
सामग्रीको 
कदठनाई,  

• संगठन िथा 
व्र्वस्थापन 
सवेक्षण 
गररएको,  

• सेवा करारको 
प्रकृर्ा अगातड 
बढाइएको,  



 

 

 रार्िर् गौरवका आर्ोजनाहरूको प्रगति चस्थति 

क्र.सं. कार्यक्रम/ 
आर्ोजना 

कुल 
बजेट 

आ.व. 
२०७४/७५ 
को बजेट 

आ.व. 074/75 
को प्रगति प्रतििि 

(%) 

हालसम्मको प्रगति 
(%) 

मखु्र् 
समस्र्ाहरु  

समाधानका 
प्रर्ासहरु 

भौतिक र्विीर् भौतिक र्वचिर् 

३. दोस्रो 
अन्त्िरायर्िर् 
र्वमानस्थल 
तनजगढ 

१२० 
अवय 

१ अवय २ 
करोड 

३९.4४   ७.६१  ३९.४४ १७.६२ • तनमायण 
Modality 

िर् हनु 
नसक्न,ु 

• आर्ोजनाको 
लातग पूवय 
िर्ारी हनु 
नसक्न ु

• DPR को लातग 
RFP  माग भएको , 

• EIA प्रतिवेदन 
स्वीकृि भएको  

 
 
 

४. पोखरा 
क्षेरीर् 
अन्त्िरायर्िर् 
र्वमानस्थल 

४ अवय ५३ 
करोड  

३३.३४ ३0.0४  15.00 30.04 • First 

disburseme

nt ददन 
तनतिगि 
र्ढलाई  

• आर्ोजनाको 
Design, Review 

and Supervision 

Consultact संग 
सम्झौिा भई कार्य 
प्रारम्भ गरेको ।  

• तनमायण कार्य द्रिु 
रुपमा सिुारु 
गररएको 
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 रार्िर् गौरवका आर्ोजनाहरूको प्रगति चस्थति 

क्र.सं. कार्यक्रम/ 
आर्ोजना 

कुल 
बजेट 

आ.व. 
२०७४/७५ 
को बजेट 

आ.व. 074/75 
को प्रगति प्रतििि 

(%) 

हालसम्मको प्रगति 
(%) 

मखु्र् 
समस्र्ाहरु  

समाधानका 
प्रर्ासहरु 

भौतिक र्विीर् भौतिक र्वचिर् 

५. गौिमबरु्द् 
अन्त्िरायर्िर् 
र्वमानस्थल 

  
 

१३ अवय ६१ 
करोड 

८०.८८  100  50.00 66.63 • आर्ोजनाको 
अवतध १५ जनु 
२०१८ सम्म 
भएको िर सो 
अवतधमा कार्य 
सम्पन्न हनु 
नसकेको। 

• दोश्रो पटक 
म्र्ाद थप 
(२८ June 

२०१९  
सम्म) िथा 
आवश्र्क 
समन्त्वर् गने 
कार्यहरु 
गररएको  

16 



 

 

कार्यक्रम/आर्ोजनागि प्रगति चस्थति: 
क्र.सं. कार्यक्रम/ 

आर्ोजना 
आ.व. 2074/75 
को प्रगति (%) 

सम्पाददि मखु्र् कार्यहरु  मखु्र् समस्र्ाहरु समाधानका 
प्रर्ासहरु 

भौतिक र्वचिर् 
१. बहृिर 

जनकपरु 
क्षेर 
र्वकास 
पररषद् 
 

84.76 83.33 • सम्झौिा अनसुार उपभोक्ता 
सतमतिहरुमाफय ि कार्य भइरहेको । 

 

तनकासा र्ढलो प्राप्त 
हनेु गरेकोले 
समर्मा भकु्तानी 
ददन नसक्दा 
काममा र्ढलाई हनेु  

समर्मा बजेट 
तनकासाको लातग 
प्रकृर्ा बढेको ।  

२. भाषा 
आर्ोग 

100 72.84 

• केचन्त्द्रर् स्िरमा भाषा सम्बन्त्धी गोष्ठी 
सम्पन्न ।  

• आर्ोगका लातग आवश्र्क कार्ायलर् 
सामाग्रीहरुको खररद  गररएको। 

• मािभृाषाको स्िर पर्हिानको लातग 
कार्य प्रारम्भ गररएको । 

भाषा आर्ोगको 
कार्ायलर् भवनको 
लातग चिक्षा र्वभाग 
अन्त्िगयि रहेको १० 
रोपनी जग्गा प्राप्त 
गनय तनणयर्को लातग 
चिक्षा मन्त्रालर्मा 
पठाईएको भए 
िापतन तनणयर् हनु 
नसकेको ।  

तनणयर् तछटो 
गराउन सम्बचन्त्धि 
तनकार्लाई अनरुोध 
गररएको। 



 

 

कार्यक्रम/आर्ोजनागि प्रगति चस्थति: 
क्र.सं. कार्यक्रम/ 

आर्ोजना 
आ.व. 2074/75 
को प्रगति (%) 

सम्पाददि मखु्र् कार्यहरु  मखु्र् समस्र्ाहरु समाधानका 
प्रर्ासहरु 

भौतिक र्वचिर् 
३. नेपाल पर्यटन 

िथा होटल 
ब्र्वस्थापन 
प्रतिष्ठान 

97.98 89.6 • बहवुर्षयर् कार्यक्रम अन्त्िगयि 
िार िलाको भवन तनमायण 
कार्य भइरहेको र प्लास्टर 
टार्ल िथा मावयल र रंगरोगन 
जस्िा र्फतनतसङका कार्यहरु 
भइरहेको।  

• आन्त्िररक स्रोि सर्हि ३३६९ 
जनालाई िातलम प्रदान 
गररएको। 

  

 नभएको ।  

4. दचक्षण एतसर्ा 
पर्यटन पूवायधार 
र्वकास 
कार्यक्रम 
(३२५१०८) 
मन्त्रालर्) 

57.63 5.68 • १६ वटा E-Vehicle खररद 
गररएको 

• भैरहवा भन्त्सारमा २ वटा ठुला 
बस आइपगुेको। 

• ३ वटा बस कोलकिामा 
आइपगुेको । 

• र्वद्यिुीर् गाडी िाचजयङ गनय 
सोलार पावरप्लान्त्ट तनमायणको 
क्रममा रहेको । 

९  मर्हनासम्म 
भारिमा परीक्षण 
गरेपतछ मार नेपाल 
तभतरने हनुाले११ 
वटा इ सवारी 
साधनको भकु्तानी 
गनय नसर्कएको ।  
 

सम्बचन्त्धि 
आपूतियकिायसंग 
तछटो कार्य सम्पन्न 
गनय परािार 
गररएको।  



 

 

कार्यक्रम/आर्ोजनागि प्रगति चस्थति: 
क्र.सं. कार्यक्रम/ 

आर्ोजना 
आ.व. 2074/75 
को प्रगति (%) 

सम्पाददि मखु्र् कार्यहरु  मखु्र् समस्र्ाहरु समाधानका 
प्रर्ासहरु 

भौतिक र्वचिर् 
5. संस्कृति 

प्रबर्द्यन 
कार्यक्रम 
 

74.35 95.09 • नवुाकोट िारुकाको गोरु जधुाइ 
सम्बन्त्धी विृचिर िर्ार,  

• साूँस्कृतिक सम्पदाको ५ वटा 
र्वद्याहरुको बारेमा चजंगल िर्ार 
भई सगरमाथा एफ. एम.बाट 
प्रसारण,  

• अमूिय साूँस्कृतिक सम्पदाको जनयल 
प्रकािन,  

• संस्कृति के्षरसंग सम्बचन्त्धि ऐन 
कानूनहरुको पररमाजयनको लातग 
कार्यदल गठन।  

नभएको ।  

6. नेपाल प्रज्ञा 
प्रतिष्ठान   

95.92 94.08 • मािभृाषा, लोकवािाय कोष, 
व्र्ाकरणसम्बन्त्धी गोष्ठी सम्पन्न,  

• रार्िर् कर्विा महोवसव एवं 
अन्त्िरायर्िर् मािभृाषा मनाउने 
कार्यको सरुुवाि भएको,  

• सामाचजक िास्त्रका पाण्डतुलर्प 
सम्बन्त्धी अनसुन्त्धान कार्य जारी। 

नभएको ।  



 

 

कार्यक्रम/आर्ोजनागि प्रगति चस्थति: 
क्र.सं. कार्यक्रम/ 

आर्ोजना 
आ.व. 
2074/75 को 
प्रगति (%) 

सम्पाददि मखु्र् कार्यहरु  मखु्र् समस्र्ाहरु समाधानका 
प्रर्ासहरु 

भौतिक र्वचिर् 
7. नेपाल 

लतलिकला 
प्रज्ञा प्रतिष्ठान 
(३२५११९)  
 

80 80 • पोखरामा पफय मेन्त्स आटय िथा 
काठमाण्डौ,पाटन,भक्तपरु,तसन्त्धलुी,बाूँके, 
ईलाममा कला कार्यिाला सम्पन्न । 

• तसन्त्धपुाल्िोकको मेलम्िीमा थान्त्का 
कार्यिाला िथा काठमाण्डौमा प्रचिक्षण 
कार्यक्रम सम्पन्न ।  

नभएको ।  

8. नेपाल संगीि 
िथा नाट्य 
प्रज्ञा प्रतिष्ठान 
(३२५१२०) 
 

 94 92.7 • तसन्त्धपुाल्िोकको मेलम्िीमा संतगि 
महोवसवको आर्ोजना गररएको । 

• धाददिको धाददिवेिीमा आधतुनक गार्न 
कार्यक्रम सम्पन्न । 

• िराई र पहाडमा नवृर्हरु समेटी नवृव 
प्रस्ितुि लगार्िका र्वतभन्न कार्यक्रम 
सम्पन्न । 

• संगीिकार कमय र्ोञ्जनको बार्ोग्राफी 
तनमायण कार्य भैरहेको । 

नभएको ।    



 

 

कार्यक्रम/आर्ोजनागि प्रगति चस्थति: 
क्र.सं. कार्यक्रम/ 

आर्ोजना 
आ.व. 
2074/75 को 
प्रगति (%) 
 

सम्पाददि मखु्र् कार्यहरु  मखु्र् समस्र्ाहरु समाधानका 
प्रर्ासहरु 

भौतिक र्वचिर् 
9. इयच्छुक 

सांस्कृतिक 
प्रतिष्ठान 

99.8 100 • प्रतिष्ठानको तनमायणातधन भवनको 
अण्डरग्राउण्ड पार्कय ङद्वारमा ट्रस 
तनमायण कार्य लगार्िको कार्य 
सम्पन्न,  

• तमर्टङ कक्ष तनमायण सम्पन्न।  

नभएको ।  

10. सांस्कृतिक 
संस्थान 

100 100 • सगुम संगीि कार्यक्रम र लोपान्त्मखु 
लोकनवृर्, लोकगीि, लोकनाट्य र 
लोकवाद्यमा खोज अनसुन्त्धान सम्पन्न, 

 
• सािवटै प्रदेिमा साूँस्कृतिक क्षेरमा 
र्विेष र्ोगदान परु्ायएका व्र्चक्तको 
विृचिर तनमायण कार्य सम्पन्न ।  

नभएको ।  



 

 

कार्यक्रम/आर्ोजनागि प्रगति चस्थति: 
क्र.सं. कार्यक्रम/ 

आर्ोजना 
आ.व. 
2074/75 को 
प्रगति (%) 

सम्पाददि मखु्र् कार्यहरु  मखु्र् समस्र्ाहरु समाधानका 
प्रर्ासहरु  

भौतिक र्वचिर् 
11. पवयिीर् 

पर्यटन िथा 
पर्यटन 
प्रबर्द्यन 
आर्ोजना 

100 75.34 • िारा एर्र, गोमा Aircraft दिुयटनाको 
जाूँि कार्य सम्पन्न, US Bangla 
र्वमानको  दिुयटना जाूँि कार्य सम्पन्न,  

• दोश्रो अन्त्िरायर्िर् र्वमानस्थलको लातग 
कोररर्न कम्पनीले गरेको DFS  
मन्त्रालर्ले ग्रहण गरी भकू्तातनका लातग 
समन्त्वर् भईरहेको,  

• नागररक उड्डर्न क्षेरका २० जना 
र्विेषज्ञ रहन ेएक नागररक उड्डर्न र्वज्ञ 
समूह गठन भएको।  

नभएको ।  

12. दचक्षण एचिर्ा 
पर्यटन 
पूवायधार 
आर्ोजना 
(501161) 

80.88 66.63 
• 75% ITB Structure , Runway Base 

course, CFR Apron - CTBC  कार्य 
सम्पन्न ।  

 
 
 
 
 
 
 

आर्ोजनाको अवतध १५ 
जनु २०१८ सम्म 
भएको िर सो अवतधमा 
कार्य सम्पन्न हनु 
नसकेको ।  

 
 
 
 
 
 

• २८ जनुसम्म दोस्रो 
पटक म्र्ाद थप 
भएको,  

• आवश्र्क समन्त्वर्को 
कार्य भइरहेको । 

 
 

 

 

 

  



 

 

कार्यक्रम/आर्ोजनागि प्रगति चस्थति: 
क्र.सं. कार्यक्रम/ 

आर्ोजना 
आ.व. 
2074/75 को 
प्रगति (%) 

सम्पाददि मखु्र् कार्यहरु  मखु्र् समस्र्ाहरु समाधानका 
प्रर्ासहरु  

भौतिक र्वचिर् 
13. केन्त्द्रीर् 

साूँस्कृतिक 
सम्पदा 
संरक्षण 
प्रर्ोगिाला 

100 84.11 • सखेुि संग्रहालर्मा परुािाचववक वस्िहुरुको 
संरक्षण, लतलिपरुको उमा महेश्वर मचन्त्दरको 
संरक्षण, 

• रार्िर् संग्रहालर्को परुािाचववक वस्िहुरुको 
संरक्षण गररएको ।   

• रार्िर् िथा 
अन्त्िरायर्िर् 
िातलम नभएको, 

• New 
Equipment 
खररदको लातग 
बजेट अभाव । 

• िातलमको 
व्र्वस्थाको 
लातग अनरुोध 
गररएको, 

• Equipment 
खररदका लातग 
आवश्र्क कार्य 
थातलएको। 

14. रार्िर् 
अतभलेखालर् 

१०० ८८ • महववपूणय अतभलेखहरुलाई जोगाउन लातग दईु 
थान आधतुनक Archival Fumigation 
Chamber खररद, कुमारीिोकबाट प्राप्त 
कागजािहरु Conservation, Cataloguing 
िथा  Digitization गरी सभयरमा भण्डारण, 

• मदन भण्डारी स्मिृी प्रतिष्ठानबाट प्राप्त 
कागजािहरुको र्वस्ििृ सूिीकरण िथा 
तडचजटाइजेिन,  

• प्रदेि नं. ४ को राजधानी पोखरामा 
आकायइभल फेर्र आर्ोजना गरी अतभलेख 
िथा अतभलेख संरक्षणको महवव िथा उपार् 
सम्बन्त्धमा िेिना प्रवाह गररएको ।  

  



कार्यक्रम/आर्ोजनागि प्रगति चस्थति: 
क्र.सं. कार्यक्रम/ 

आर्ोजना 
आ.व. 
2074/75 को 
प्रगति (%) 

सम्पाददि मखु्र् कार्यहरु  मखु्र् समस्र्ाहरु समाधानका 
प्रर्ासहरु 

भौतिक र्वचिर् 
1५. स्मारक 

संरक्षण 
िथा 
दरबार 
हेरिाह 
कार्ायलर् 

100 77.72 • र्र्द्माज ुिौक भक्तपरुचस्थि रुन्त्िे 
पोखरी संरक्षण, 

• िलेज ु मचन्त्दरको िबेला 
पनुिःतनमायण 

• गोपीनाथ मचन्त्दर संरक्षण 

• परम्परागि तनमायण 
सामग्रीको उपलब्धिामा 
कदठनाइ,  

• परम्परागि तसप भएका 
कालीगढको नपाउने 
समस्र्ा,  

• सम्पदा संरक्षणमा 
चजम्मेवार तनकार्हरुवीि 
समन्त्वर् नभएको । 

• अग्राख काठको 
उपलब्धिा 
सम्बन्त्धमा 
परािार भएको, 

• तसकमी/डकमी 
िातलम ददइएको, 
सरोकारवाला 
तनकार्हरुसंग 
छलफल 
गररएको। 

16. नेपाल 
प्रतितलर्प 
अतधकार 
रचजिारको 
कार्ायलर् 100 90.24 

• प्रतितलर्प अतधकार ऐन २०५९ 
मस्र्ौदा िर्ार । 

• रिना दिाय कार्यर्वतध स्वीकृि 
लातग मन्त्रालर्मा पेि । 

• ७ प्रदेिमा प्रतितलर्प अतधकार 
सम्बन्त्धी जनिेनिामूलक गोष्ठी 
सम्पन्न ।   

• िालू आ.व. मा बजेट 
न्त्रू्न भएकोले  चजल्लामा 
गएर िातलम िथा गोष्ठी 
सञ्चालन गनय कदठनाई।  

• आफ्नो कार्ायलर् भवन 
नभएको र भाडामा बस्न ु
परेको  

• बजेटको लातग 
मन्त्रालर्मा 
अनरुोध 
गररएको। 



पनु:तनमायणको प्रगतििः 
 परुािवव र्वभागिफय िः   

• हाल सम्म र्वभाग लगार्ि अन्त्र् वैदेचिक िथा सरोकारवाला संिसंस्थाबाट ४९४ वटा 
सम्पदाहरुको संरक्षण कार्य सञ्चालन भएकोमा १८५ वटा तनमायण कार्य सम्पन्न भएको  । 

 
पर्यटन र्वभागिफय िः 
• पनुिःतनमायणिफय  जम्मा 12 वटा आर्ोजनाहरु रहेकोमा ७ वटा आर्ोजनाहरुको प्रगति 80 

प्रतिििभन्त्दा बढी रहेको र ५ वटा आर्ोजनाहरुको प्रगति 50 देचख 79 प्रतिििसम्म रहेको ।  
 
 
 



बेरुजू फर्छ्यौटको चस्थतििः 
 

क्र.सं. कुल बेरुज ु फर्छ्यौट  फर्छ्यौट (%)  

मन्त्रालर् र अन्त्िगयिका तनकार्हरुिफय िः (रु. हजारमा) 

 १.  ६४७९९७ ३३७६६५ ५२.११ 

  

  

 र्वकास, सतमति, कोष र प्रतिष्ठाननिफय  : 

२. ३६२६४५ ७१९३२ १९.८३ 



 
 

गनुासो फछौंट सम्बन्त्धी प्रगति चस्थतििः 
 

  
 

 
   

क्र.सं. गनुासोको संख्र्ा  फर्छ्यौट  बाूँकी  

1.  
अचख्िर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्त्धान आर्ोगिफय  
85 

 

28 

 

5७ 

 

2.   

प्रधानमन्त्री िथा मन्त्रीपररषद्को कार्ायलर्, हेलो सरकारिफय िः 

10 

 

5 

 

5 

 

3. रार्िर् सिकय िा केन्त्द्रिफय िः 
 

26 
 

21 ५ 

जम्मा 121 54 67 

र्स मन्त्रालर्संग सम्बचन्त्धि सामाचजक सञ्चालहरु चववटर, फेसबकु माफय ि प्राप्त गनुासाहरुलाई प्राथतमकिा ददई फर्छ्यौट गररंदै 
आएको।  



आ.व.२०७४/७५ को नेपाल सरकारको नीति िथा 
कार्यक्रम र बजेट वक्तव्र्को कार्ायन्त्वर्न प्रगतििः 

तस.नं., नीति िथा कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न प्रगति 

१. पर्यटन क्षेरलाई रार्िर् अथयिन्त्रको प्रमखु आधारको रुपमा 
र्वकास गने ।  

• पर्यटन नीतिको पररमाजयनको लातग सरोकारवालासंग 
छलफल गरी पर्यटन नीतिको मस्र्ौदा िर्ार । 

• रार्िर् संस्कृति नीतिको मस्र्ौदा िर्ार ।  
• हवाई नीति पररमाजयनको लातग कार्यदल गठन । 
• नेपाल पर्यटन वषय २०२० मनाउन मूल आर्ोजना 
सतमति िथा सचिवालर् गठन । 

२. धातमयक पर्यटनलाई बढावा ददने ।  • १३७ मध्रे् १२३ वटा धातमयक स्थलहरुको 
पनुिःतनमायण कार्य सम्पन्न भएको । 

• ४ वटा ऐतिहातसक दरबारहरुको पनुिःतनमायण कार्य 
सम्पन्न। 

• मचुक्तनाथ मचन्त्दर क्षेरको गरुुर्ोजना सम्पन्न ।  
३. तरभवुन र्वमानस्थलको स्िरोन्नतिको कार्यलाई तनरन्त्िरिा 

ददने । 
• र्वमानस्थलको  धावनमागय र्वस्िार र पार्कय ङ वे 
तनमायणको तडजाइन को Review भइरहेको ।  

 
४. तनजगढ र्वमानस्थलको तनमायण कार्ायलाई तिब्रिा ददने ।  • र्वमानस्थलको  तनमायण मोडातलर्ट सम्बन्त्धमा अथय 

मन्त्रालर्बाट रार् प्राप्त,  
• DPR को लातग RFP  माग भएको ,  
• EIA प्रतिवेदन स्वीकृि भएको  

28 



आ.व.२०७४/७५ को नेपाल सरकारको नीति िथा 
कार्यक्रम र बजेट वक्तव्र्को कार्ायन्त्वर्न प्रगतििः 

तस.नं. नीति िथा कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न प्रगति 

५. पोखरा क्षेरीर् अन्त्िरायर्िर् र्वमानस्थलको तनमायण 
कार्यलाई तिव्रिा ददने 

• र्वमानस्थल तनमायणको हालसम्मको भौतिक प्रगति 
१५% भएको,  

• तनमायण कार्य तनरन्त्िर भएको । 

६. हवाई उड्डर्न क्षेरलाई थप सरुचक्षि बनाइने िथा नर्ाूँ 
हवाइ रुटको पर्हिान गरी र्र्द्देिीर् सम्झौिाहरु 
गररने। 

• थप ४ स्थानबाट हवाई प्रवेिमागय उपलब्ध 
भएको। 

 

७. पिपुति क्षेरको गरुुर्ोजना कार्ायन्त्वर्नमा िीब्रिा 
ददइनेछ । िथा  पिपुति क्षेरको दोस्रो िरणको वहृि ्
गरुुर्ोजना  िर्ार गरी कार्ायन्त्वर्नको र्वतध िर्ार 
गररनेछ 

• टोपोग्राफीकल सभेका लातग नापी र्वभागसूँग 
संझौिा सम्पन्न भइ नापी नक्सा िर्ार गने कार्य 
भैरहेको । 

• र्वज्ञहरुको तनर्चुक्तको कार्य भैरहेको  
८. लचुम्बनी क्षेरको गरुुर्ोजना कार्ायन्त्वर्नमा िीब्रिा 

ददइनेछ। िथा वहृि ् लचुम्बनी क्षेर र्वकास गरुुर्ोजना 
िर्ार गरी कार्ायन्त्वर्नको र्वतध िर्ार गररने 

• बहृि लचुम्वनी गरुुर्ोजनाको अवधारणा िर्ार गने 
कार्य िरुु भैसकेको  

29 



आ.व.२०७४/७५ को नेपाल सरकारको नीति िथा 
कार्यक्रम र बजेट वक्तव्र्को कार्ायन्त्वर्न प्रगतििः 

तस.नं., नीति िथा कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न प्रगति 

9. र्वतभन्त् न जािजातिहरूको मौतलक संस्कृति र सभ्र्िाको 
संरक्षण िथा सम्वर्द्यनका लातग संग्रहालर्हरूको र्वकास 
र र्वस्िार गररनेछ।  

• २५ वटा जािीर् संग्रहालर्हरुको कार्य सम्पन्न 
भएको, 

 

10. वहृि ्जनकपरु के्षर र्वकास सम्बन्त्धी कार्यक्रमलाई 
तनरन्त्िरिा ददइनेछ। 

• ३० वटा कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएको िथा३ वटा 
कार्यक्रम संिालन नभएको  

तरभवुन अन्त्िरायच् ट्रर् र्वमानस्थललाई अन्त्िरायच् ट्रर् 
मापदण्ड अनरुुप स्िरोन्त् नति गररनेछ। र्स अन्त्िगयि 
र्वमानस्थलसूँगैको कोटेश् वर-सूर्यर्वनार्क सडकलाई 
सरुुङ मागयमा पररणि गरी र्वमानस्थलको धावनमागय 
र्वस्िार र पार्कय ङ बे थप गरी एर्र ट्रार्फक समस्र्ा 
न्त्रू्न गररनेछ 

•  Design Review  गने कार्य अचन्त्िम िरणमा रहेको 
िथा सोको प्रतिवेदन प्राप्त गने प्रकृर्ामा रहेको । 
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मन्त्रालर्स्िर र्वकास समस्र्ा समाधान सतमतिको बैठक  
(२०७५ वैिाख 04) को तनणयर्हरुको प्रगति चस्थति 

तनणयर् कार्य प्रगति 

१. र्स मन्त्रालर् अन्त्िगयिका रार्िर् गौरवका आर्ोजनाका साथै अन्त्र् 
कार्यक्रम/आर्ोजनाहरुको साप्तार्हक, अधयमातसक, मातसक, िौमातसक र 
वार्षयक लक्ष्र्हरु स्पष्ट देचखन े गरी कार्यर्ोजना बनाई आर्ोजनाको 
भौतिक र र्वचिर् प्रगति बीिमा सामञ्जस्र्िा आउने गरी कार्यक्रम 
समर्मै सम्पन्न गने।  

 

कार्यक्रम िथा आर्ोजनाहरुले 
कार्यर्ोजना बनाई कार्ायन्त्वर्न सरुु 
गररएको ।  

२.आर्ोजनामा सम्बर्द् कमयिारीहरुको क्षमिा र्वकासलाई आर्ोजना प्रमखु 
िथा तनकार्का चजम्मेवार पदातधकारीले ध्र्ान ददई कार्यक्रमहरु संिालन 
गने । आफ्नो क्षमिाले नभ्र्ाउन/ेनसक्ने कार्यक्रमहरु होल्ड गरी राख्न े
कार्यलाई तनरुवसार्हि गने । र्सका लातग र्वद्यमान कार्य बाूँडफाूँडमा 
आवश्र्क हेरफेर गने।  

 

आर्ोजना सम्बर्द् कमयिारीको 
क्षमिालाई ध्र्ान ददई आफ्नो क्षमिा 
अनसुारको चजम्मेवारी वहन गररंदै 
आएको । र कार्यक्रम होल्ड गने 
प्रवचृिलाई तनरुवसार्हि गररएको ।  

३.मन्त्रालर् िथा मािहि तनकार्का पदातधकारीहरु सूिना प्रर्वतधमैरी हुूँदै 
सम्बचन्त्धि के्षरबाट फेसबकु, ववीटर वा अन्त्र् सामाचजक संजालमाफय ि 
आएका गनुासा वा िासोहरुलाई िवकालै संबोधन गनय सक्ने गरी 
आवश्र्क व्र्वस्था तमलाउने  

 

सामाचजक सञ्जाल माफय ि प्राप्त 
गनुासाहरुलाई मन्त्रालर् र अन्त्िगयिका 
तनकार्ामाफय ि िवकाल सम्बोधन 
भइरहेको।    



मन्त्रालर्स्िर र्वकास समस्र्ा समाधान सतमतिको बैठक  
(२०७५ वैिाख 04) को तनणयर्हरुको प्रगति चस्थति.... 

तनणयर् कार्य प्रगति 

४.तरभवुन अन्त्िरायर्िर् र्वमानस्थल सधुार आर्ोजना, पोखरा 
एवं गौिमवदु्व अन्त्िरायर्िर् र्वमानस्थल आर्ोजनालाई 
िोर्कएको कार्यिातलका (सेडलु) अनसुार नै भौतिक र 
र्वचिर् प्रगति हातसल गने गरी तिब्रिा ददने । 

कार्यिातलका अनसुार कार्यसम्पादन गनय जोड 
ददइएको । 

५.मन्त्रालर्मा िौमातसक प्रगति प्रतिवेदन पेि गदाय 
िौमातसक लक्ष्र् र उपलचब्धहरु स्पष्ट रुपमा देचखने गरी 
तनमायण सधुारका झलकहरु देचखन ेगरी िचस्वर सर्हिको 
र्ववरण पेि गने । िोर्कएको लक्ष्र् हातसल हनु नसकेमा 
वा आंतसक उपलब्धी हातसल भएमा सम्वचन्त्धि आर्ोजना 
प्रमखु /अतधकारी नै चजम्मेवार हनु े र िौमातसक 
समीक्षामा सो को स्पष्टीकरण पेि गनुय पने । 

प्रगति प्रतिवेदन पेि गदाय रार्िर् र्ोजना आर्ोगले 
िोकेको ढाूँिामा सम्पूणय र्ववरणहरु नखलेुकोले थप 
सधुार हनुपुने।  

६.स्वीकृि वार्षयक कार्यक्रमलाई संिोधन गदाय कार्यक्रमलाई 
टुक्रर्ाएर सो कार्यक्रमको उद्देश्र् र भावना र्वपररि हनु े
गरी अन्त्र् प्रर्ोजनमा खिय गनय संिोधन प्रस्िाव पेि हनु े
गरेको देचखएको आइन्त्दा कार्यक्रम संिोधन पेि गदाय 
कार्यक्रमको मूल उद्देश्र्मा फरक नपने गरी अति 
आवश्र्क र उपर्कु्त कार्यक्रममार पेि गने ।  

 

वार्षयक स्वीकृि कार्यक्रमको भावना र्वपरीि संिोधन 
प्रस्िाव पेि नगनय र अवर्ावश्र्क िथा कार्यक्रमको 
मूल उद्देश्र् अनकूुल संिोधन प्रस्िाव ल्र्ाउने गरी 
काम भइरहेको ।   



मन्त्रालर्स्िर र्वकास समस्र्ा समाधान सतमतिको बैठक  
(२०७५ वैिाख 04) को तनणयर्हरुको प्रगति चस्थति.... 

तनणयर् कार्य प्रगति 

७.नेपाल वारू्सेवा तनगममा िाल ु अवस्थामा रहेका 
जहाजहरुको अतधकिम उपर्ोग गदै आन्त्िररक एवं 
अन्त्िरार्िर् हवाई गन्त्िव्र्हरुमा सेवा संिालन गने गरी 
सेवा संिालन र्ोजना बनाउने । र्टकट लगार्िका 
सेवा सरु्वधालाई सेवाग्राहीमैरी बनाउन सूिनाप्रर्वतधमा 
आधाररि बनाउने । 

२ वटा नर्ाूँ वाइड वोतड र्वमान व्र्ावसार्र्क 
सञ्चालनमा आएको।  
आन्त्िररक एवं अन्त्िरार्िर् हवाई गन्त्िव्र्हरुमा 
सेवालाई सूिनाप्रर्वतधमैरी बनाउन इ र्टकेर्टङको 
प्रकृर्ा िरुु भएको ।  

८.पिपुति के्षर र्वकास कोष, लचुम्वतन  र्वकास कोष, 
नेपाल पर्यटन िथा होटल व्र्वस्थापन प्रचिक्षण 
प्रतिष्ठान, बहृिर जनकपरु के्षर र्वकास पररषद् जस्िा 
संस्थाहरुले कमयिारी खिय एवं वार्षयक उवसवहरु 
मनाउूँदा समेि रकम माग गने प्रवतृि बढेकोले र्स्िा 
संस्थाले आन्त्िररक स्रोि पररिालनलाई थप प्रभावकारी 
बनाउन र आगामी ददनमा आवमतनभयर हनु र्ोजना बनाई 
कार्ायन्त्वर्नमा ल्र्ाउन े । िौमातसक प्रगति र्ववरण 
पठाउूँदा आन्त्िररक आम्दानी गने संस्थाहरुले प्राप्त 
आन्त्िररक आर् र सो बाट संिातलि कार्यक्रमहरुको 
र्ववरण समेि पेि गने । 

 

िि ् िि ् तनकार्लाई अनवुपादक खिय कटौिी गनय र 
आन्त्िररक आर् वरृ्र्द् गनेगरी कार्यर्ोजना बनाई 
कार्ायन्त्वर्नमा ल्र्ाउन प्रोवसाहन गररएको । 



मन्त्रालर्स्िर र्वकास समस्र्ा समाधान सतमतिको बैठक  
(२०७५ वैिाख 04) को तनणयर्हरुको प्रगति चस्थति.... 

तनणयर् कार्य प्रगति 

९.मन्त्रालर् र अन्त्िगयिका प्रातधकरण,प्रतिष्ठान,संस्थान 
िथा सतमतिहरुको प्रर्ासले प्रथम िौमातसक सतमक्षाको 
िलुनामा र्स दद्विीर् िौमातसक अवतधमा बेरुज ु
फछयर्ौटमा सधुार देचखएकोमा आगामी ददनमा फछयर्ौट 
कार्यलाई थप प्रभावकारी रुपमा गने।  

 

मन्त्रालर्,  र्वभाग र अन्त्िगयिका आर्ोजनािफय  
५२.११ %  र र्वकास सतमति, प्रतिष्ठान र कोषिफय  
२० प्रतििि बेरुज ुफर्छ्यौट भएको ।  

१०.आगामी रार्िर् र्वकास समस्र्ा समाधान सतमतिको 
बैठकमा र्स मन्त्रालर्बाट देहार्का समस्र्ाहरु 
समाधानको लातग लेचख पठाउन े तनणयर् गररर्ोिः केही 
नभएको ।  

 



 
 
 

मन्त्रालर्का हालसम्मका मखु्र् उपलब्धीहरुिः 
 
 

 

 

 

• Visit Nepal 2020 को िर्ारीका लातग अवधारणापर िर्ार, लोगो स्वीकृि, सचिवालर् नपेाल पर्यटन 
बोडयमा गठन भएको ।  

• पवयिारोहण तनर्मावली र ट्राभल टे्रर्कि तनर्मावलीलाई समसामर्र्क बनाउन संिोधन गररएको। 
• सन ्१९५१ मा स्थापना भएको र र्वश्वका ९५ देि एवं पर्यटन बोडय सदस्र् रहेको प्र्ातसर्फक एचिर्ा 
ट्राभल एिोतसर्सन (पाटा) को सदस्र्िा तलएको िेचिस वषयमा पर्हलो पटक नेपाल डेचस्टनिेन/गभमेन्त्ट 
कतमर्टको अध्र्क्षमा तनवायचिि भएको। 

• २५६२  औ बरु्द् जर्न्त्िी एवं लचुम्बनी ददवसको अवसरमा अन्त्िरायर्िर् बौर्द् सम्मेलन सम्पन्न भएको। 
• हरेक प्रदेिको १/१ वटा नमूना पर्यटन गन्त्िव्र्स्थलको र्वकासको लातग (इलामको सन्त्दकपरु, 
जनकपरुको धनषुाधाम, मकवानपरुको इन्त्द्रसरोवर, कास्कीको पन्त्िासे, कर्पलवस्िकुो तनग्लीहवा, मगुकुो 
रारा र कैलालीको भादागाूँउ) र्वस्ििृ आर्ोजना प्रतिवेदन (DPR) िर्ार भएको । साथै, मचुक्तनाथ 
मचन्त्दरक्षेरको र्वस्ििृ आर्ोजना प्रतिवेदन (DPR) िर्ार भएको ।  

• नेपाल पर्यटन बोडयको वेबसाइटलाई चितनर्ाूँ भाषामा िर्ार गरी संिालनमा ल्र्ाइएको । 
 

पर्यटनसंग सम्बचन्त्धि 



 
 
 

मन्त्रालर्का हालसम्मका मखु्र् उपलब्धीहरु..... 
 
 

 

 
 
• तरभवुन अन्त्िरायर्िर् र्वमानस्थलमा हालको Air Traffic Congestion को समस्र्ा न्त्रू्नीकरण गनय तमति 
२०७५।०२।०७ देचख तबहान ६ बजेदेचख अको ददन तबहान ३ बजेसम्म र्वमानस्थललाई दैतनक २१ 
िण्टा संिालनमा ल्र्ाइएको । 

• काभ्रपेलान्त्िोक चजल्लाको नातगडाूँडामा आन्त्िररक र्वमानस्थल तनमायण गनय स्थान छनौट भएको ।  
• तनजगढ अन्त्िरायर्िर् र्वमानस्थलको वािावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाूँकन (EIA) प्रतिवेदन स्वीकृि भएको । 
र्वमानस्थल तनमायणको सहजीकरणको लातग माननीर् संस्कृति, पर्यटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रीको 
संर्ोजकववमा उच्िस्िरीर् सहजीकरण सतमति गठन भएको । 

• गौिमबरु्द् र पोखरा क्षेरीर् अन्त्िरायर्िर् र्वमानस्थलको तनमायण कार्यले गति तलएको ।  
• नेपाल-जापान दईुपक्षीर् हवाई सेवा सम्झौिा पनुरावलोकन भएको । २ उडानमा वरृ्र्द् भै १४ उडान प्रति 
हप्ताको व्र्वस्था भएको । 

• नेपाल वार्सेुवा तनगमले वाइड बडी (A330-200) र्वमान ल्र्ाई व्र्ावसार्र्क सञ्चालनमा ल्र्ाइएको । 
• थप ४ स्थानबाट हवाई प्रवेिमागय उपलब्ध भएको। 

नागररक उड्डर्नसंग सम्बचन्त्धि 



 
 
 

मन्त्रालर्का हालसम्मका मखु्र् उपलब्धीहरु..... 
 
 

 

 
• र्वगिमा नपेाललाई अन्त्िरायर्िर् नागररक उड्डर्न संगठन (ICAO) ले हवाइ सरुक्षा सूिी (Air Safety 

List) मा राखेकोमा सो सूिीबाट नेपाललाई हटाएकोले हवाइ सरुक्षा स्िर वरृ्र्द् भएको ।    
• धनगढी र्वमानस्थलमा (Instrument Flight Rules (IFR) लाग ुगरी रारीकालीन उडान अविरण र 
िन्त्द्रगढी र्वमानस्थलमा तभचजतबतलटी कम भएको अवस्थामा समेि उडान अविरण गनय सक्न े गरी 
स्िरोन्नति गररएको। र्वगि लामो समर्देचख संिालनमा नआएको राजर्वराज र्वमानस्थलमा जेट साईजको 
र्वमान उडान अविरण गनय सक्ने गरी स्िरोन्निी सर्हि संिालनमा ल्र्ाईएको । 

• नेपाललाई ICAO Council President Certificate प्राप्त भएको ।  
• र्वमानस्थलहरुमा सञ्चालनमा रहेका पसलहरु र होतडङ वोडयलाई व्र्वचस्थि गररएको ।  
• क्र्ातसनो सञ्चालनमा आएका समस्र्ाहरुलाई समाधान गनय र्वर्वध प्रर्ास भइरहेको ।  
• पर्यटक र्वपद् उद्वारकार्यमा भएका र्वकृति तनर्न्त्रण भएको । र व्र्वचस्थि गने कार्यर्वतध िजुयमा 
भइरहेको। 



 
 
 

मन्त्रालर्का मखु्र् उपलब्धीहरु 

 
 

 

 

 
• काठमाण्डौं उपवर्काका महववपूणय सम्पदाहरु रानीपोखरी, काष्ठमण्डप र धरहरा पनुिःतनमायण कार्यमा भएका 
समस्र्ाहरु समाधान गरी कार्य अगातड बढेको ।  

• नेपाल-भारि पर्यटन प्रवर्द्यन सम्वन्त्धी संर्कु्त कार्यसमूहको बैठकमा दवैु देिले संर्कु्त रुपमा रामार्ण 
सर्कय ट, बरु्र्द्ष्ट सर्कय ट र साहतसक पर्यटन प्रवयर्द्न िथा बजारीकरण गने सहमति भएको । 

• भकूम्पबाट क्षतिग्रस्ि वसन्त्िपरु दरबार गद्दी बैठक पनुिःतनमायण भई सवयसाधारणलाई खलुा गररएको । 
• बौर्द्नाथ स्िपुा र स्वर्म्भनूाथको पनुिःतनमायण कार्य सम्पन्न भएको ।  
• १८५ वटा साूँस्कृतिक िथा परुािाचववक सम्पदाहरुको पनुिःतनमायण कार्य सम्पन्न गररएको ।  

• बहराइनमा आर्ोचजि सम्मेलनमा नेपालका र्वश्व सम्पदा सूचिमा सचुिकृि साूँस्कृतिक िथा परुािाचववक 
सम्पदाहरुलाई संभार्वि खिराको सूचिबाट हटाइएको । 

 

  

 

संस्कृतिसंग सम्बचन्त्धि 



धन्त्र्बाद  ! 


