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आ. ि. २०७६।७७ (हार सम्भको) ऩिुायधाय तनभायण कामायन्त्िमनको 
अिस्था 
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• कञ्चनऩयुको याना थारु सॊग्रहारमको ऩ िायधाय तनभायण कामय ९०% सम्ऩन्न । वपतनतसङ्गको 
कामय बैयहेको 
 

• रकु्राभा तनभायणतधन ऩमयटवकम सचुना केन्त्र बिनको कामय सम्ऩन्न बएको हस्िान्त्ियण हनु 
फाॊवक ।   
 

• जनकऩयुभा तनभायणातधन ऩमयटवकम सचुना केन्त्र बिनको कामय सम्ऩन्न बएको हस्िान्त्ियण हनु 
फाॊवक ।  
 

• चचििनको सौयहाभा तनभायणातधन ऩमयटवकम सचुना केन्त्र बिनको कामय सम्ऩन्न बएको 
हस्िान्त्ियण हनु फाॊवक ।  
 

• प्रत्मेक प्रदेशभा एक एक िटा धातभयक स्थर िथा ऩमयटकीम स्थरहरुभा (इराभको 
सन्त्दकऩयु, धनषुाधाभ धनषुा, इन्त्रसयोिय भकिानऩयु, ऩॊचासे कास्की, तनगतरहिा कवऩरिस्ि,ु 
याया भगु,ु बादा कैरातर) DPR फभोचजभको ऩवहरो चयणको ऩमयटकीम ऩ िायधाय तनभायण 
कामयको औषिभा ९० प्रतिशि कामय सम्ऩन्न बएको । 
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• Great Himalayan Trail अन्त्िगयि चजयी देचख चौयीखकय  रकु्रा सम्भको सगयभाथा 
आधायचशविय सम्भ जाने िैकचपऩक ऩदभागय तनभायण कामय १० वक तभ सम्ऩन्न बएको । 
 

• Great Himalayan Trail अन्त्िगयि हेरम्फ ु ठाडेऩावट हुॊदै राङ्गटाङ्ग सम्भ जाने िैकचपऩक 
ऩदभागय तनभायण कामय २० वक तभ सम्ऩन्न बएको । 
 

• Great Himalayan Trail अन्त्िगयि खाये सोितर हुॊदै च्छो योपऩा सम्भ जाने ऩदभागय मस 
आिभा सम्झौि बै १५ वक तभ सम्ऩन्न बएको । 
 

• GHT अन्त्िगयि कन्त्चनजङ्गा ऺरे भकार ुऺेर च्छो योपऩा ऺेर िथा मासाय टे्ररको मस 
आि भा सम्झौिा बै क्रभश ७ वकतभ ८ वकभ १५ वकभ य ८ वकतभ कामय सम्ऩन्न 
बएको। 
 

• भचुिनाथ ऺेर अन्त्िगयि कागिेनी भा श्राद्ध स्थर सम्ऩन्न बएको िथा भचुिनाथभा आतन 
गहृको एक िपरा तनभायण कामय सम्ऩन्न बएको । 

आ. ि. २०७६।७७ (हार सम्भको) ऩिुायधाय तनभायण कामायन्त्िमनको 
अिस्था 
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• ऩोखया याष्ट्रवैंक चोकभा ऩमयटककम वस ऩाकय  ननभायण कामय ९०%

सम्ऩन्न बएको ।
• चचतवनको दासढ ॊगाभा ऩाकय  ननभायण तथा  ग न्जनगय भदन–

आचित स्भतृी ऩाकय भा भ्म  टावय ननभायण सम्ऩन्न बएको ।
• घनौसा ऩमयटककम स्थर स्माङ्गजा भा भ्म टावय तथा ऩाकय  

ननभायण सम्ऩन्न बएको । 
• वावा तार सौन्दमीकयण वन्दीऩ य ससयहा भा भ्म टावय तथा 

अन्म ऩमयटककम ऩ वायधाय ननभायण सम्ऩन्न बएको । 

आ. ि. २०७६।७७ (हार सम्भको) ऩिुायधाय तनभायण कामायन्त्िमनको 
अिस्था 
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आ. व. २०७६।७७ को नेपाऱ सरकारको वार्षिक नीति िथा 
कायिक्रमको हऱसम्मको कायािन्वयनको अवस्था 

नीति िथा कायिक्रम क्रक्रयाकऱाप प्रगति
ऩश ऩनतऺेत्र, देवघाट, जनकऩ यधाभ, 
ऩाचथबया, रुरु, ववयाटऺेत्र, फयाहऺेत्र, 
खप्तडऺेत्र, काॉके्रववहाय, हरेसी य 
गौयीशॊकय रगामतका धासभयक 
स्थरहरुको ववकासका राचग 

ग रुमोजना तज यभा गयी कामायन्वमन 
गरयनेछ । (फजेट २२६)

 
वहृत्तय जनकऩ य, वहृत्तय ववयाट, 
वहृत्तय गौयीशॊकय, वहृत्तय याय, 
वहृत्तय खप्तड को ग रुमोजना 

तमाय गने । 

 
 

सभझौता बै कामय स रु 
बएको असोजभा 
सम्ऩन्न ह ने।  

स दयू ऩश्चचभको दाच यरादेखख ऩूवयको 
ताप्रेज ङ जोड्ने हहभारमन हरयत 
ऩदभागय येखाकॊ न गयी ऩूवायधाय 

ननभायण श रु गरयनेछ ।  
(फजेट फ ॉदा नॊ. १३८)

भकार  ऺेत्र, कन्चनजॊगा ऺेत्र, 
ढोयऩाटन  

सेपोक्स ण्डो ऺेत्र सरऩ रेक ऺेत्र 
तथा  

च्छोयोल्ऩा ऺेत्रहरुभा DPR तमाय 
गरय ननभायण स धाय गने

मस आव भा 
सम्झौता बै क्रभश ७ 
ककसभ ८ ककभ १५ 

ककभ य ८ ककसभ कामय 
सम्ऩन्न बएको।  
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नीति िथा कायिक्रम क्रक्रयाकऱाप प्रगति
तीन तहका सयकाय य ननजी ऺेत्रको 

सहकामयभा ऩदभागय ननभायण 
रगामतका ऩूवायधाय ननभायण गने 

स्थाननम तहवाट सॊचारन ह ने 
कामयक्रभहरु स्थाननम ननकामभा 

ऩठउने । 

ववबागभा यहेका 
सम्वश्न्धत स्थाननम 

ननकामहरुवाट 
कामयन्वमह ने ६६ वटा 
कामयक्रभहरु ऩठइएको 

ऩमयटकीम स्थरहरुको ववकास, ऩमयटन 
ऩूवायधाय ननभायण य ऩमयटकीम 
सेवाहरुको ववववचधकयण एवॊ 

स्तयोन्ननत गरयनेछ ।(नीनत तथा 
कामयक्रभ १५४)

हयेक प्रदेशको १/१ वटा प्रभ ख 
ऩमयटन गन्तव्मको रुऩभा 
ग रुमोजना तमाय बैसकेका 

स्थरहरु (सन्दकऩ य, धन षाधाभ, 
इन्रसयोवय, ऩन्चासे, ननग्रीहवा, 
याया य बादागाॉउ) को ग रुमोजना 
कामायन्वमनराई ननयन्तयता हदइ 
७५ प्रनतशत बन्दा फढी प्रगनत 

ह ने।

सन्दकऩ य ९०% 
धन षाधाभको ९०% 
इन्रसयोवय ९०% 
ऩन्चासे ८०% 
ननग्रीहवा ९०% 

याया ७५% 
बादगाॉउ ९०% 

 

आ. व. २०७६।७७ को नेपाऱ सरकारको वार्षिक नीति िथा 
कायिक्रमको हऱसम्मको कायािन्वयनको अवस्था 



याना थारु सॊग्रारम
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सौयहा स चना केन्र
10



र क्रा स चना
केन्र

11



जनकऩ य स चना 
केन्र

12



दोऱखा-जजरी-चौरीखकि
सगरमाथा पदमागि
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Rara area
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खारे सोिऱी च्छो रोल्पा
टे्रऱ िथा पोर्िर हाउस



मदनआश्रिि पाकि
16



Kanchenjunga Trail and foot bridge under 
construction
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Dhorpatan- Rukum-Sheyphuksundo 
Trail under Construction
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बागलुङ- भैरब स्थान, गाजा दह ,भकुन्डे पदमगाा

भैरब स्थान

गाजा दह
भकुन्डे



भक्िपुर-सााँगा केराबारी
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स झाव  / सल्राह ?

धन्मवाद 
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