


आ.ब.०७४।०७५मा विभाग र अन्तगगत कार्ागलर्को स्िीकृत िार्षीक 

कार्गक्रमहरुको प्रगतत वििरण 



 
ऐततहासिक, ऐततहासिक, धासमगक तथा िाांस्कृततक,  
स्मारकहरुको िांरक्षण, पुनःतनमागण एिां पुरातात्विक 
स्थलहरुको खोज, अनुिन्धान तथा उवखनन ्गने । 
 

 



  
  विभाग मातहतमा २ िटा आर्ोजनाहरु रहेका छन ्
  पुरातात्विक स्थल िांरक्षण आर्ोजना 
  र्ि आर्ोजनाले देश भरी रहेका िाांस्कृततक िम्पदाहरुको िांरक्षण िम्िर्द्गन तथा     

पुरातात्विक स्थलहरुको उवखनन ्तथा िांरक्षण कार्ग गदै आएको 
 

 विश्ि िम्पदा स्थल िांरक्षण आर्ोजना 
 
  र्ि आर्ोजनाले  उपवर्काका ७ िटा विश्ि िम्पदा क्षेत्र सभत्रका िम्पदाहरु र विश्ि 

िम्पदाको िम्भाव्र् िूचीमा िमािेश भएका िम्पदाहरुको िांरक्षण िम्िर्द्गन तथा 
व्र्िस्थापन गदै आएको । 
 
 

  
  



 पुरातात्विक स्थल िांरक्षण आर्ोजना ब.उ.सश.नां. ३२५१११ 
 विश्ि िम्पदा स्थल िांरक्षण आर्ोजना ब.उ.सश.नां. ३२५११२ 
 क्षेत्रीर् िांग्रहालर्हरु ब.उ.सश.नां. ३२५०१७ 
   धनकुटा िांग्रहालर् 
   पोखरा िांग्रहालर् 
    पाल्पा िांग्रहालर्(िञ्चालन हुन बााँकी रहेको ) 
    कवपलिस्त िांग्रहालर् 
    िुखेत िांग्रहाल 
 िांग्रहालर्हरु जातीर् िांग्रहालर् िमेत ब.उ.सश.नां. ३२५०१८ 
   मुद्रा िांग्रहालर् 
   गोरखा िांग्रहालर् 
   पाटन धातुकला िांग्रहालर् 
   माग भई आएका अन्र् जातीर् िांग्रहालर्हरु 

 



 
 ऐततहासिक दरिारहरु ब.उ.सश.नां. ३२५०१९ 
  स्मारक िांरक्षण तथा दरिार हेरचाहा कार्गलर् हनुमानढोका 
  स्मारक िांरक्षण तथा दरिार हेरचाह अड्डा गोरखा 
  स्मारक िांरक्षण तथा दरिार हेरचाह कार्ागलर् लसलतपुर 
  स्मारक िांरक्षण तथा दरिार हेरचाह कार्ागलर् लम्जुांग 
  स्मारक िांरक्षण तथा दरिार हेरचाह कार्ागलर् नुिाकोट 

 



 
 प्राचचन स्मारक िांरक्षण ऐन २०१३ 
 प्राचचन स्मारक िांरक्षण तनर्मािली २०४६ 
  पुरातवि विभागको कार्गविचध २०६१  
   प्राचचन स्मारक िांरक्षण कार्गविचध २०६४ 
  िांरक्षक्षत स्मारक क्षेत्रहरुमा घर भिन एांि तनमागण िम्बत्न्ध मापदण्ड २०६४ 
  भुकम्पबाट क्षततग्रस्त िम्पदाहरुको पूनःतनमागण िम्बन्धी तनदेसशका 
 भुकम्पबाट प्रभावित िांरचनाको पूनःतनमागण िम्बत्न्ध िािगजतनक खररद  

कार्गविचध २०७२ 
 UNESCO Convention concerning for the protection of World Cultural & 

Natural Heritage, 1972 . 

 UNESCO Convention concerning on the Means of Prohibiting & Preventing 

the illicit Import, Export & Transfer of Ownership Cultural property, 1970 . 

 UNESCO, Declaration and Recommendation for the Protection of Cultural 

Heritage. 

 

 



 पुरातात्विक स्थल िांरक्षण आर्ोजना 
   िावर्षगक बजेट रु.३१९३२९ 
   चाल ुतर्ग  रु. ६१८६ हजार 
   पुाँजी तर्ग  रु.३१३१४३ हजार 
   कार्गक्रम िांख्र्ा २०३ ( अध्र्र्न अनिुन्धान,उवखनन ्िहहत) 
   िम्पन्न िांख्र्ा १३५ ( अध्र्र्न अनिुन्धान, उवखनन ्िहहत) 
  
खचग   प्रगतत  
चाल ुतर्ग  रु . ५५५४,      ८९.७८ प्रततशत 
पुाँजी तर्ग  रु.१८६९९४,     ५९.७२ प्रततशत  
भौततक प्रगतत     ८१.७२ प्रततशत 
 विश्ि िम्पदा स्थल िांरक्षण आर्ोजना 
  िावर्षगक बजेट रु.१९६८२ 
   चाल ुतर्ग  रु. ४४७९ हजार   
   पुाँजी तर्ग  रु.१५२०३ हजार 
  
खचग                प्रगतत    
चाल ुतर्ग  रु .३४४९,      ७७ प्रततशत 
पुाँजी तर्ग  रु.९८६०,    ६४.८६ 
भौततक प्रगतत    १०० प्रततशत 
 
 

 
 



 पुरातवि विभाग 
   िावर्षगक बजेट रु.२७९६८९ 
   चालु तर्ग  रु. ४५०२१ हजार 
   पुाँजी तर्ग  रु.२३४६६८हजार 
  
खचग 
चालु तर्ग  रु . 36694,     ८१.५० प्रततशत 
पुाँजी तर्ग  रु. 217451,     92.66 प्रततशत  
भौततक प्रगतत             99.13 प्रततशत (कवपलिस्तु पुरातात्विक स्थल रहेको १६ विघा 

जसमन पुरातवि विभागको नाममा आएको ) 
 



क्षेत्रीर् िांग्रहालर्हरु 
   िावर्षगक बजेट रु.९५१८३ 
   चालु तर्ग  रु. ६३७२२ हजार   
   पुाँजी तर्ग  रु.३१४६१ हजार 
  
खचग    प्रगतत 
चालु तर्ग  रु . १,५७,४७,१६७   २४.७१ प्रततशत 
पुाँजी तर्ग  रु. २,११,४२,२२३        ६७.२०      
भौततक प्रगतत   ९३.८७ 

 



 िांग्रहालर्हरु(जातीर् िांग्रहालर् िमेत ) 
  िावर्षगक बजेट रु.७६४४९ 
   चालु तर्ग  रु. १८१८५ हजार   
   पुाँजी तर्ग  रु. ५८२६४ हजार 
  
खचग       प्रगतत 
चालु तर्ग  रु . १२१९६५४१     ६७.०७ प्रततशत 
पुाँजी तर्ग  रु.     ४५.८३ 
भौततक प्रगतत     ८१.५७ 



 ऐततहासिक दरिारहरु 
   िावर्षगक बजेट रु.१०६०११ 
   चालु तर्ग  रु. ७९३६३ हजार   
   पुाँजी तर्ग  रु. २६६४८ हजार 
  
खचग       प्रगतत 
चालु तर्ग  रु .५६४१०८७२     ७१.०८ 
पुाँजी तर्ग  रु.१७८४४१८३       ६६.९६ 
भौततक प्रगतत     ९४.०६ 
 

 



 आ.ि.०७४।०७५ िम्मको बेरुजु रकम रु. ७५२६२०००।- 
 आ.ि. ०७४।०७५ िम्ममा बेरुजु र्र्छ्र्ौट रकम रु. 
३९७३८००।- 

  जम्मा र्र्छ्र्ौट प्रततशत ५२.७९ 



 विसभन्न जातजातीहरुको मौसलक िांस्कृतत िभ्र्ताको 
िांरक्षण र िम्िर्द्गनका लाचग नेपाल भररका विसभन्न 
स्थानहरुमा िग्रहालर्हरुको िुढृढीकरण र व्र्िस्थापनका 
लाचग कार्गक्रम बजेट प्रक्षेपण गरी र िो कार्गलाई 
तनरन्तरतार हदने  

  
  माथीको बजेट बक्तव्र्मा उल्लेख भएको अनुिार चालु आ.ि.मा ५० िटा 

विसभन्न जातीर् िांग्रहालर् स्थापना, प्रदशगनी व्र्िस्थापन मध्रे् २५ िटा 
िांग्रहालर्को कार्ग िम्पन्न भएको अन्र्को हकमा कुनै त्जल्ला नखुलेको, 
कुनै िरोकारिालाहरु िम्पकग मा नआएको र कुनै कार्गक्रमका लाचग तर्ार 
भएको गुरुर्ोजना अनुिार बजेट अपुग भएकोले कार्ग हुन निकेको  

 
  नेपालको िम्बैधातनक प्रािधान अनुिार चालु आ ब ०७५।०७६ देखख माथी 

उल्लेखखत िांग्रहालर्हरु प्रदेश िरकार अन्तगगत िञ्चालन हुने भएकोले िोही 
अनुिार प्रदेश िरकार र स्थानीर् िरकारमा गएको । 

 



 मुतग तथा अमुतग िाांस्कृततक िम्पदाहरुको ऐततहासिक 
दरिारहरु लगार्तका महविपुणग पुरातात्विक स्थलहरुको 
अन्िेर्षण,उवखनन ्र िांरक्षण गने । 

  
  माथी उल्लेखखत बजेट बक्तव्र् अनुिार २०३ िटा िम्पदा 
िांरक्षण, अध्र्र्न अनुिन्धान, पुरातात्विक उवखनन ्िहहतको 
कार्गक्रम मध्रे् १३५ िटा कार्गक्रम िम्पन्न भएको अन्र्को 
हकमा १४ िटा बहुिवर्षगर् लगार्त अन्र् अधुरो रहेको कार्गक्रम 
तनरन्तरताको लाचग िमािेश गररएको । 



 प्रारत्म्भक ररपोटग अनुिार भुकम्पबाट प्रभावित १४ त्जल्लाको ७५३ िटा ऐततहासिक, 
पुरातात्विक, धामीक तथा िाांस्कृततक िम्पदाहरु क्षततग्रस्त भएको । 
 

 पतछल्लो वििरण अनुिार थप भुकम्प प्रभावित ६ त्जल्लाका ८४५ िटा गरी २० 
त्जल्लाका १५९५ िटा िम्पदाहरु -गुम्िाहरु िमेत_ भुकम्पबाट प्रभावित भएको । 
 

 हाल िम्म विभाग लगार्त अन्र् बैदेसशक तथा िरोकारिाला िांघिांस्थाबाट ४९४  
िटा िम्पदाहरु िांरक्षण कार्ग िञ्चालन भएको  
 

 जि मध्रे् १८५ िटा िम्पन्न भएको  । 
 
 

 चालु आ.ि. ०७५।०७६ मा पुरातवि विभागबाट १५० िटा िम्पन्न गने लक्ष्र् रहेको । 
 

 ११०४ िटा िम्पदाहरुको िांरक्षण तथा पूनःतनमागण कार्ग आ.ि.२०७९।८० िम्ममा 
िम्पन्न गने लक्ष्र् रहेको   । 



 आ.ि. ०७२।०७३ 
  बजेट रु.३६,८२,५०,००० 

    कार्गक्रम िांख्र्ा ४९ 

   ३६ िटा बहुिवर्षगर् खररद स्िीकृत भएको 
  खचग रकम रु. ३४ करोड ६२ लाख  
 
 आ.ब. ०७३।०७४ 
 बजेट रु. ५० करोड 
   कार्गक्रम िांख्र्ा १३३ 
  २० िटा बहुिवर्षगर् खररद स्िीकृत भएको 
 खचग रु. ४८ करोड ७२ लाख 
 
 



आ.ि. ०७४।०७५ 
 बजेट.रु. ४९५८०३० हजार (नेपाल िरकार, भारतीर् एत्क्जम बैंक,भारत िरकार, 

नेपाल श्रोतबाट हुने िांरक्षण कार्ग िहहत) 
   कार्यक्रम सख्र्ा ३१४ 
  त्र्स मध्रे् भारत सरकार सञ्चालन गररने भनेको २८ वटा कार्यक्रमको लागग १ अरव ३८ 

करोड 

   भारतीर् एक्जिम बैंकको रु ९१ करोड ६९ लाख ९८ हिार  
    िापान सरकारको रु.३३ करोड 

    नेपाल सरकारको स्रोतबाट पुनर्नयमायण हुने सम्पदाहरु रु.४१ करोड ५० लाख  

    भारत सरकारको अनुदान सहर्ोगमा पूनःर्नमायण हुने सम्पदाहरुका लागग रु. २० करोड गरी  
     कुल िम्मा रु ३अरव २४ करोड १९लाख ९८ हिार को कार्य नभएको । 
   
३१४ िटा कार्गक्रम सभत्र १११ िटा आ.ब. ०७२।०७३  देखखको तनरन्तर कार्गक्रम रहेको र 
२०३ िटा नर्ााँ थप गररएको हाल िम्म १५० िटा कार्गक्रम िम्पन्न भएको  
 
खचग रु. ९१ करोड 
भौततक प्रगतत ७३ 
वित्वतर् प्रगतत ५३ 
 

 



 त्रत्रपुरेश्िरमहादेि मत्न्दरको चार कुनाको मत्न्दर िवतल िांरक्षण 

 काठमाडौ नागजुगन न पा जमाचोत्स्थत पाटी िांरक्षण गने 

 काठमाडौ नागाजुगन न पा ईचांगुनारार्ण त्स्थत िवतल िांरक्षण गने 

 लोंहदेग मत्न्दर िांरक्षण गने ककततगपुर । 
 शरण भदे्रश्िर महादेि मत्न्दर िांरक्षण इचांगुनारार्ण  

 गोकणगत्स्थत िरस्िती १तथा सभमिेन मत्न्दर पुनः तनमागण  

 लसलतुर त्जल्लात्स्थत बज्रबाराही मत्न्दर िांरक्षण 

 नुिाकोटत्स्थत गणेश मत्न्दर 

 देिलभदे्रिरमहादेि मत्न्दरिांरक्षण,  

 कासलकामत्न्दरको छाना िांरक्षण गने 

 ओखलढुुंगाक्थित शिव मक्ददर पुनः र्नमायण 
 रामेछाप क्िल्लाक्थित खााँडादेवी मक्ददर पुन र्नमायण  
 धाददुंग क्िल्लाक्थित ककाशलनी मक्ददर पुन र्नमायण  
 गोकणयक्थित पदममुजतेश्वर शिवालर् 
 शसदधुपाल्चोक रण नैनेश्वर महादेव मक्ददर र सत्तल पूनर्नमायण 

 

 

 

 



 दोलखात्स्थत कमलामाई मत्न्दर िांरक्षण गने । 
 दोलखात्स्थत महाांकाल मत्न्दरपुनःतनमाणग कार्ग 
 दोलखात्स्थत बााँिखकग  सभमिेन मत्न्दर िांरक्षण  
 दोलखात्स्थत कैलेश्िर महादेि मत्न्दर िांरक्षण 
 गोरखादरिार पररिरको गोरखनाथ मत्न्दरको पुनःतनमागण 

 गोरखा दरिार पररिरको रोटपाटीको पुनःतनमागण कार्ग 
 गोरखा दरिार पररिरको श्रीविद्र्ा मत्न्दर 

 हनुमानढोकाक्थित ताना देवी मक्ददर  
 सााँखुक्थित कृष्ण मक्ददर 
 ल.पु. खोकनाक्थित रुद्रार्णी सत्तल 
 ल.पु. िुंखमुलक्थित आगोताप्ने पाटी  
 कीर्त यपुरक्थित र्ाक फल्चा पूनःर्नमायण 
 कीर्त यपुरक्थित गचलुंचो चैत्र् 
 कीर्त यपुरक्थित गुत्पौ पाटी 
 गोपीनाि मक्ददर सुंरक्षण भजतपुर दरवार थवार्र 

 
 

 



 कीतत गपुरत्स्थत हदखु र्ल्चा 
 िााँखुत्स्थत निगदेश्िर महादेि मत्न्दर पुन तनमागण  
 भगिान चैवर् िांरक्षण गने सलस्तीकोट सिन्धुपाल्चोक 
 नुिाकोट ब्रम्हेश्िर महादेि मत्न्दर पुनः तनमागण  कविलाि 
 चााँगुनारार्णत्स्थत तछन्नमस्ता मत्न्दर 
 गोरखा बुांगकोटत्स्थत गोरखकाली मत्न्दर  
 गोरखात्स्थत पद्माख्र् नारार्ण मत्न्दर  
 झौखेलत्स्थत ज्र्ोततसलिंगेश्िर िांरक्षण गने, 
 मध्र्पुर चथसम न पा ११ चोडते्स्थत पाटी िरक्षण गने भक्तपुर 
 बनेपा चण्डशे्िरीत्स्थत पुसलि िवतल  
 गोरखा गुम्दात्स्थत छोरतेन िांरक्षण गने 
 चााँगुनारार्ण मत्न्दर पररिरको िरस्िती मत्न्दर  
 हनुमानढोका दरिार पररिरमा रहेको तलेजु मत्न्दर िांरक्षण गने । 
 पुसलि हाउि िांरक्षण गने भक्तपुर दरिार स्िार्र पूनतनमागण गने ।  
 
 
 



 आ.ि.०७२।०७३ देखख ०७४।०७५ िम्म गरी ९६ िटा बहुिवर्षगर् 
कार्गक्रमहरु मध्रे् १७ िटा कार्गक्रम िम्पन्न भएको  

 नैकाप िवतल 
 ितुांगलत्स्थत विष्णुदेिी मत्न्दर  
 कीततगपुरत्स्थत जगतपाल महाविहार 
 बुांगमततत्स्थत मनकामना मत्न्दर 
 फर्पिंगक्थित भञ्जर्ाुंगपाटी 
 काभे्रत्स्थत पलाञ्चोक भगिती मत्न्दर 
 स्िर्ांभतु्स्थत ककमडोल विहार 
 स्िर्ांभतु्स्थत अनन्तपुर 
 स्िर्ांभतु्स्थत प्रतापपुर 
 रात्ष्िर् िांग्रहालर् पररिरको शैतनक आिाि  
 दोलखात्स्थत टहले मत्न्दर 
 रामेछापस्थत नारार्ण मत्न्दर िवतल 
 भक्तपुरत्स्थत नगदेश गणेश मत्न्दर िवतल 
 भक्तपुरत्स्थत अनन्तसलांगेश्िर मत्न्दर 
 चााँगुनारार्ण मत्न्दर  
 टोखात्स्थत तलेजु मत्न्दर  
 हनुमानढोकात्स्थत बांशगोपाल 

 
  

 
 



 स्िर्ांभतु्स्थत ककमडोल विहार 
 स्िर्ांभतु्स्थत अनन्तपुर 
 स्िर्ांभतु्स्थत प्रतापपुर 
 रात्ष्िर् िांग्रहालर् पररिरको शैतनक आिाि  
 दोलखात्स्थत टहले मत्न्दर 
 रामेछापस्थत नारार्ण मत्न्दर िवतल 
 भक्तपुरत्स्थत नगदेश गणेश मत्न्दर िवतल 
 भक्तपुरत्स्थत अनन्तसलांगेश्िर मत्न्दर 
 चााँगनुारार्ण मत्न्दर  
 टोखात्स्थत तलेज ुमत्न्दर  
 हनुमानढोकात्स्थत बांशगोपाल 

 



 विभागबाट िञ्चालन भएका ३२ मध्रे् ११ िटा िम्पन्न 
भएको  
 

 स्थानीर् तनकार्, विसभन्न िांघिांस्थाबाट िांरक्षण तथा 
पूनःतनमागण कार्ग िञ्चालन भएका कार्गक्रम िांख्र्ा जम्मा 
३३ मध्रे् ३२ िम्पन्न 
 

 ििै गरी जम्मा िांख्र्ा ६५ 
 िम्पन्न िांख्र्ा ४३ 



रानीपोखरीत्स्थत बालगोपालेश्िर मत्न्दर पूनःतनमागण 

   िम्मा लागत अनुमान रु. १,७४,०८,६९४।२२ = 
   सम्झौता रकमः १,४०,५८,०२८।५८ 
    ठेजका सम्झौता शमतीः २०७४।०१।०५ 
   सम्पदन गने शमर्तः २०७५ असार मसादत  
   म्र्ाद िपः २०७५ असोि मसादत 
   ( रानीपोखरीका िम्बन्धमा समतत २०७४।१२।२२ विहहिारका हदन िांस्कृतत, पर्गटन तथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्का 

माननीर् मन्त्रीज्रू् , श्रीमान ् िचचिज्रू् , र्ि विभागका महातनदेशकज्रू् , का.म.न.पा.का मेर्रज्रू् र अन्र् 
Stakeholder िमेतको उपत्स्थततमा बैठक बिी वििाद िमाधानका लाचग छलर्ल िम्पन्न भएको आिश्र्क प्रकक्रर्ा 
जेष्ठ १५ बाट शुरू गने तनणगर् भएको ।) 
 

 काष्ठमण्डप 
  पुरातत्व र्वभागले तर्ार गरेको ड्रईङ्ग डडिाईन सदहत लागत अनुमान अनुसार 

काष्ठमण्डपको  कार्य अगाडी बढाउन का.म.न.पा.ले कष्ठमण्डप पूनःर्नमायण सशमर्तसुंग 
२०७५ िेठ २९ गने समझदारी पत्रमा हथताक्षर भएको  

   

 



KVPT बाट िञ्चालन गरेको ९ िटा िांरक्षण तथा पूनःतनमागण 

कार्ग िम्पन्न 

लशलतपुर  
 लसलतपुर म.न.पा त्स्थत तलेजु र मुलचोकको छाना 
 मांगलबजार मांगहहटीत्स्थत िोह्रखुटे्ट पाटी  
 पाटन दरिार पररिरको िुन्दरीचोकको पूिीलांगको िांरक्षण 

 पाटन सभमिेन मत्न्दर अगाडीको सिांहको मूतत ग 
 पाटन दरिार अगाडीको र्ोगनरेन्द्र मल्लको शासलक 

 पाटन मांगलबजारत्स्थत मणीमण्डप 

काठमाण्डौ 
 तलेजु मत्न्दरको पत्श्चमतर्ग को सशि मत्न्दर 
 िरस्िती मत्न्दरको 
 कालभैरि तर्ग को लक्ष्मीनारार्ण मत्न्दर 

 

 



अमेररकन एम््र्ासडर फण्डबाट २ वटा सुंरक्षण कार्य सम्पदन 
िसमध्रे् 

 हनुमानढोका दरिार पररिरको मोहनकालीचोकको पत्श्चमी मोहडा 
 श्रीलांकन िरकारको िहर्ोगबाट िञ्चालन गरेको २ िटा कार्गक्रम 
जिमध्रे् 

 बांगमततत्स्थत रातो मच्छेन्द्रनाथ मत्न्दर िांरक्षण कार्ग भईरहेको 
 स्िर्ांम्भुको आनन्दकुटी विहारको पूनःतनमागण कार्ग िम्पन्न  
 चीन सरकारबाट सञ्चालन भएका २ वटा कार्यक्रमहरु मध्रे् 

 हनुमानढोका दरिारको लौंहचोकको 
 नुिाकोट दरिारको िांरक्षण कार्गको तर्ारी भईरहेको 
   

 समर्ामोतो ररसलर्बाट हनुमानढोकात्स्थत गर्द्ी बैठको िांरक्षण 
कार्ग िम्पन्न । 
 



 
िापान सरकारको सहर्ोगबाट सञ्चालन हुने सुंरक्षण कार्य 
 पाटन दरिार स्क्िार्र पररिरको देगुतलेजु मत्न्दर ]  . 
 हनुमानढोका दरिार पररिरको आगांछे र दरिारको पत्श्चमी लांग 

 
थवीस सरकारको सहर्ोगबाट सञ्चालन भएको सुंरक्षण कार्य 
 दोलखात्स्थत त्रत्रपुरािुन्दरी मत्न्दर 
 दोलखात्स्थत तलेजु मत्न्दर 
 
भारत सरकारबाट 
 भारत सरकारबाट LOC(Line of Credit) अदतगयतका कार्यक्रम  
मध्रे् २८ वटा कार्यक्रमका लागग रु. १ अरव ५० करोड  
 



 
a]nfotsf] b'/xfd ljZj ljBfnosf] kxndf cGo cGt/fli6««o ;+3;:yfaf6 

e'sDkaf6 Ifltu|:t ljZj ;Dkbf :ynsf ;Dkbfx?sf] Rescue Excavation 

ul/Psf] . 

 

 



 िम्पदा िरक्षणका िम्बन्धमा िािगजतनक खरीद ऐन तथा तनर्मािलीलाई हालिम्म  
पतन उपर्ुक्त रुपमा िम्िोधन हुने गरी िशोधन गनग निककनु । 
 

 PQ System लाग ुनहुदा सम्पदा सुंरक्षणमा िो काही ठेकेदार कम्पर्नको प्रवेिले सम्पदा 
सुंरक्षण कार्यमा असर परेको । 
 

 िम्पदा िरांक्षणका लाचग बैदैसशक िहार्ता प्राप्त गने िहज प्रकक्रर्ा तनधागरण गनग 
निककनु । 
 

 विश्ि िम्पदा िूचीकृत िाांस्कृततक िम्पदाहरुको िांरक्षण तथा पूनःतनमागण गने 
िन्दभगमा िमेत प्राकृततक प्रकोपका अिस्थामा पतन िामान्र् अिस्था एांि तनर्समत 
प्रकक्रर्ा अपनाउनु परेको । 
 

 िम्पदा िांरक्षणका लाचग आउने जोकोही ईच्छुक िांस्था, दाततृनकार्हरु लाई िहज 
प्रकृर्ाको तनदेसशका गनग निकेको । 



 दक्ष कारीगढीको अभाि । 
 

 परम्परागत तनमागण िामाग्री िहज रुपमा उपलब्ध हुन निक्दा 
िांरक्षण तथा पूनःतनमागण कार्गमा हढलाई भएको  

 

 

 



 भुकम्पबाट क्षततग्रस्त िम्पदाहरु िांरक्षण तथा पूनःतनमागण कार्ग लाई िहज बनाउन 
िािगजतनक खरीद ऐन तथा तनर्मािलीमा  PQ, अमानत र उपभोक्ता िसमतत मार्ग त 
गनग थप व्र्िस्था हुनु पने । 
 

 बैदैसशक िहार्ता प्राप्त गने िहज प्रकक्रर्ा तनधागरण गनगका लाचग तनदेसशका तर्ार 
गनुग पने । 
 

 िम्पदा िांरक्षण कार्ग ज्र्ादै जहटल तथा चुनौततपणुग कार्ग भएको र िांरक्षण कार्गमा 
आिाश्र्क पने तनमागण िामाग्रीहरु िहज रुपमा नपाईने हुांदा कार्गमा हढलाई हुने 
भएकोले िोलाई अन्र् िरहको तनर्म लागु गनग बाध्र् बनाउन नहुने । 
 
 
 

























































 

 


