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डा. टोकराज पाण्डे
सह -सचिव

संस्कृम , पर्यटन  था नागररक उड् डर्न िन्त्रालर्



प्रस्  ुीकरणको खाका

• िन्त्रालर् र अन्त् गय का मनकार्हरुको बजेट र खियको चस्थम 
• पन्त्रौ र्ोजनाको नम जा सूिकहरूको प्रगम 
• कार्यक्रि  था आर्ोजनाहरुको सिग्र प्रगम  चस्थम 
• राष्ट्रिर् गौरवका र अन्त्र् आर्ोजनाहरुको आर्ोजनाग  प्रगम 
• िन्त्रालर्को सिष्ट्रिग  प्रगम को सारांश
• गनुासो एवि ्बेरुजूको चस्थम  
• नीम   था कार्यक्रि र बजेट वक्तव्र्को कार्ायन्त्वर्न प्रगम 
• अचघल्लो MDAC मनणयर्को प्रगम 
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आ.व. २०७८/79 दोस्रो रैिामसक सम्िको खियको चस्थम  

ष्ट्रवमनर्ोजन रुिः २६ अवय 31 करोड 49 लाख
खिय रु: ३ अवय ५२ करोड 51 लाख

खिय शीर्यक
बजेट रु लाखिा

खिय प्रम श 
वाष्ट्रर्यक ष्ट्रवमनर्ोजन खिय 

िालु 34003.34 13804.92 40.60
पूूँजीग 22461.00 3036.41 13.52
ष्ट्रवत्तीर् 206685.00 18410.00 8.91

जम्िा 263149.34 35251.33 13.39



पन्त्रौं र्ोजनाको नम जा सूिकका प्रगम हरु

प्रिखु नम जा के्षर नम जा सूिक एकाई
आ.व. 

२०७८/७९ 
को लक्ष्र्

आ.व. 
२०७७/७८ 
को प्रगम 

आ.व. २०७८/७९ 
को दोस्रो रैिामसक 
सम्िको प्रगम 

१. उच्ि र सि ािूलक 
राष्ट्रिर् आर्

३५. पर्यटनिा ष्ट्रवदेशी
िदु्रा आजयन 

अिेररकी
डलर 

(करोडिा)
१७६.४ ३२.८ 27.1

२. सवयसलुभ आधमुनक 
पूवायधार एवि ्सघन 
अन्त् र आवद्ध ा

१६. आन्त् ररक हवाई
र्ा ार्ा  प्रर्ोग गने 
र्ार ु

संख्र्ा
(लाखिा) ३७.९ १६.७३ १०.३५

१७. अन्त् रायष्ट्रिर् हवाई
र्ा ार्ा  प्रर्ोग 
गने र्ार ु

संख्र्ा
(लाखिा) ५७.९४ ११.०५ २.८९



पन्त्रौं र्ोजनाको नम जा सूिकका प्रगम हरु

प्रिखु नम जा के्षर नम जा सूिक एकाई
आ.व. 

२०७८/७९ 
को लक्ष्र्

आ.व. 
२०७७/७८ 
को प्रगम 

आ.व. 
२०७८/७९ को 
दोस्रो रैिामसक 
सम्िको प्रगम 

३. सवयसलुभ 
आधमुनक पूवायधार 
एवि ्सघन 
अन्त् र आवद्ध ा

३२.द्विपक्षीर् हवाई सम्झौ ा 
भएका िलुकु संख्र्ा ४२ ४० 41

३३.अन्त् रायष्ट्रिर्  था क्षेरीर् 
ष्ट्रविानस्थल संख्र्ा ३ १ 1

३४.आन्त् ररक ष्ट्रविानस्थलको
स् रोन्त् नम संख्र्ा ३९ ३७ 37



पन्त्रौं र्ोजनाको नम जा सूिकका प्रगम हरु

प्रिखु नम जा के्षर नम जा सूिक एकाई
आ.व. 

२०७८/७९ 
को लक्ष्र्

आ.व. 
२०७७/७८ को 

प्रगम 

आ.व. 
२०७८/७९ को 
दोस्रो रैिामसक 
सम्िको प्रगम 

४. उच्ि र द्वदगो
उत्पादन  था
उत्पादकत्व

२.अथय न्त्रिा पर्यटन के्षरको 
र्ोगदान प्रम श ७ २.०५ 1.56

२८.ष्ट्रवदेशी पर्यटक आगिन संख्र्ा 
(लाखिा) २४५०

२.३० (२०१९ 
को भन्त्दा ८० % 

ले घटेको)
1.50 (२०२१)

२९. ष्ट्रवदेशी पर्यटकको  औस  
बसाई  द्वदन १४ १५.१ 15.5 (२०२१)

३०.प्रम  पर्यटक खिय (प्रम  
द्वदन) अिेररकी डलर ६३ ६५ 70



पन्त्रौं र्ोजनाको नम जा सूिकका प्रगम हरु

प्रिखु नम जा के्षर नम जा सूिक एकाई
आ.व. 

२०७८/७९ 
को लक्ष्र्

आ.व. 
२०७७/७८ 
को प्रगम 

आ.व. 
२०७८/७९ को 
दोस्रो रैिामसक 
सम्िको प्रगम 

४. उच्ि र द्वदगो 
उत्पादन  था 
उत्पादकत्व

६३. नेपाल आउने अन्त् रायष्ट्रिर् 
ष्ट्रविानिा उपलब्ध मसट

संख्र्ा 
(लाखिा) १३० ७८ 78

३१. पर्यटन क्षेरिा थप प्रत्र्क्ष 
रोजगारी मसजयना

संख्र्ा
(हजारिा) - ३.८ -



पन्त्रौं र्ोजनाको नम जा सूिकका प्रगम हरु

प्रिखु नम जा
के्षर नम जा सूिक एकाई आ.व. २०७८/७९ को

लक्ष्र्
आ.व. २०७७/७८ 

सम्िको 

आ.व. 
२०७8/७9 को 
दोस्रो रैिामसक 
सम्िको प्रगम 

४. उच्ि र 
द्वदगो उत्पादन 
 था उत्पादकत्व

६४. पर्यटन स् रको होटल बेड

५  ारे होटल होटल संख्र्ा २४ १४२ 2
बेड संख्र्ा ४९०० १३९०० 253

१-४  ारे होटल होटल संख्र्ा २२५ - 10
बेड संख्र्ा १९१२५ - 924

अन्त्र् होटल होटल संख्र्ा १७४७ ११५१ (२०१९िा)

प्रदेशिा हस् ान्त् रण 
भएको।

बेड संख्र्ा ५२४१० ३०७९९

होिस्टे र क्षि ा
संख्र्ा ३८६ ३८९ (२०१९िा) 

बेड संख्र्ा १५४४ १०८८(२०१९िा)



पन्त्रौं र्ोजनाको नम जा सूिकका प्रगम हरु

प्रिखु नम जा के्षर नम जा सूिक एकाई
आ.व. 

२०७८/७९ 
को लक्ष्र्

आ.व. २०७७/७८ 
को प्रगम 

आ.व. २०७८/७९ को दोस्रो रैिामसक सम्िको 
प्रगम 

४. उच्ि र द्वदगो
उत्पादन  था
उत्पादकत्व

६५. पदिागय ष्ट्रक.मि. ७४६ २२८ २४३
६६. पष्ट्रहिान  था 

ष्ट्रवकास भएका 
पर्यटकीर् 
गन्त् व्र्स्थल

संख्र्ा 220 प्रदेश निनुा गन्त् व्र् 
७, स्थाष्ट्रप  १०० र 
नर्ाूँ १४८ सष्ट्रह  कुल 
२५५ 

७ प्रदेशिा गन्त् व्र्िा दोस्रो िरणको मनिायण कार्य
भइरहेको,
७ वटै प्रदेशिा ष्ट्रहल स्टेशनको रुपिा नर्ाूँ पर्यटकीर्
गन्त् व्र् पष्ट्रहिान र सम्भाव्र् ा अध्र्र्न भइ भौम क
मनिायणको काि शरुु,

200 स्थानीर्  हसूँगको साझेदारीिा 200 वटा
पर्यटकीर् गन्त् व्र्िा पूवायधार ष्ट्रवकासका लामग
साझेदारी कार्यक्रि अगाडी बढाइएको।

६७. पर्यटन क्षेरिा
उत्पाद्वद  दक्ष 
जनशचक्त

संख्र्ा 15500 २०५४ 3304

५. सरुचक्ष , सभ्र्
र न्त्र्ार्पूणय
सिाज

२८. प्रम मलष्ट्रप अमधकार
संरक्षण संख्र्ा 2560 २०४२ 2139



कार्यक्रि  था आर्ोजनाहरुको सिग्र भौम क प्रगम  चस्थम 

प्राथमिक ा
८०% भन्त्दा
िामथ प्रगम 
भएका 

५०% देचख 
८०% सम्ि 
प्रगम  भएका

५०% भन्त्दा 
कि प्रगम  
भएका

जम्िा

पष्ट्रहलो प्राथमिक ा प्राप्त (P1) आर्ोजना 2 2 4 ८

दोस्रो प्राथमिक ा प्राप्त (P2) आर्ोजना १ 0 4 ५

जम्िा 3 2 8 १३



पष्ट्रहलो प्राथमिक ा प्राप्त (P1) कार्यक्रिहरुको दोस्रो रैिामसक प्रगम 

मस. नं. आर्ोजना/कार्यक्रि 
दोस्रो 

रैिामसक
बजेट

प्रगम  (%) प्रगम  कि हनुका कारणहरु
भौम क ष्ट्रवचत्तर्

१ परुा ाचत्वक स्थल संरक्षण 
आर्ोजना

19 करोड 97 
लाख 

78.96 22.55 कोमभडका कारण साईटिा नापजाूँि गनय कद्विनाई भएकोले
सिर्िा ष्ट्रवल पेश नभएकोले ष्ट्रवचत्तर् प्रगम न्त्रू्न देचखएको।

२ ष्ट्रवश्व सम्पदा क्षेर संरक्षण
आर्ोजना

12 लाख 89.00 31.18 कोमभडका कारण साईटिा नापजाूँि गनय कद्विनाई भएकोले
सिर्िा ष्ट्रवल पेश नभएकोले ष्ट्रवचत्तर् प्रगम न्त्रू्न देचखएको।

३ नेपाल नागररक उड् डर्न 
प्रामधकरण

32 करोड 67 
लाख 

32.09 2.23 १.कोमभडका कारण जनशचक्तको किी, सािाग्री सिर्िा
साईटिा आई नपगु्ने जस् ा सिस्र्ा उत्पन्त् न भएको।
२.साथै,  पमसल बिोचजिका कारणले गदाय ष्ट्रवराटनगर  था
नेपालगंज ष्ट्रविानस्थलको टमियनल भवन मनिायण कार्यको िेक् का
रद्द गनय परेको हनुाले सो कार्यको प्रगम हनु नसकेको।
• वजेट स्वीकृ हनु ष्ट्रढलाई,
• वहबुर्ीर् वजेट नभएको,
• गरुुर्ोजना अनसुार जग्गा अमधग्रहण गनय वजेट नभएको,
• कोमभडका कारण traffic volume घटेको हनुाले redesign गनय
परेको।



पष्ट्रहलो प्राथमिक ा प्राप्त (P1) कार्यक्रिहरुको दोस्रो रैिामसक प्रगम 

मस. नं. आर्ोजना/कार्यक्रि दोस्रो रैिामसक बजेट
प्रगम  (%)

प्रगम  कि हनुका कारणहरु
भौम क ष्ट्रवचत्तर्

४ पर्यटन पूवायधार ष्ट्रवकास 
कार्यक्रि

37 करोड 78
लाख

84.40 42.20 मबल भरपाइको भकु्तानी बाूँकी रहेकाले ष्ट्रवचत्तर् प्रगम 
न्त्रू्न रहेको।

५ पोखरा क्षेरीर् अन्त् रायष्ट्रिर् 
ष्ट्रविानस्थल

3५ करोड 31.58 37.34
• मबिानस्थल क्षेर भन्त्दा बाष्ट्रहर उत्तर र्य कररब ४
ष्ट्रक.मि. पर (िचणपाल, सेम नद्वद, काहुूँखोला) देचख
पथृ्बी राजिागय  था मभरी सडकको नालाबाट र
मसिाूँइको नहरबाट बगेर आउने पानी एकमर भई
ष्ट्रविानस्थल क्षेरिा प्रवेश गरी मभरका संरिनािा
क्षम परु् र्ाउनकुा साथै मबजर्परु खोला नचजकको
जग्गािा पष्ट्रहरो सिे जाने गरेको।

• ररठे्ठपानी डाूँडा कटान  था oil मडपो मनिायण कार्य
िोस रुपिा अगामड नबढेको।



पष्ट्रहलो प्राथमिक ा प्राप्त (P1) कार्यक्रिहरुको दोस्रो रैिामसक प्रगम 

मस. 
नं. आर्ोजना/कार्यक्रि दोस्रो रैिामसक बजेट

प्रगम  (%)
प्रगम  कि हनुका कारणहरु

भौम क ष्ट्रवचत्तर्
६ मनजगढ अन्त् रायष्ट्रिर् 

ष्ट्रविानस्थल, बारा
11 करोड 30.००

(िास्टर 
प्लान िार)

7.56 •टाूँमगर्ा बचस् मनिायण क्षेरको िध्र् भागिा रहेको र सो
बस् ी वन क्षेर मभरको सरकारी जग्गािा रहेको।
•केही जग्गाधनीहरूले िआुब्जाको लामग मनवेदन नद्वदएको।
•रूख कटान आदेश प्राप्त नभएको।

७ पशपुम  के्षर ष्ट्रवकास 
कोर्

१0 करोड 95 
लाख

८०.०० 29.00कार्यक्रि सञ्चालनका लामग आवश्र्क दक्ष र पर्ायप्त
प्राष्ट्रवमधक जनशचक्त अभाव रहेको।

८ लचुम्बनी ष्ट्रवकास कोर् 37 करोड 30 
लाख

22.30 35.01 • लचुम्बनी गरुुर्ोजनाका बाूँकी कार्यहरु, भवन, स्र्रेुज, डे्रनेज,

सडक, ररभर डाइभसयन, ल्र्ाण्डस्केप एण्ड व्र्षु्ट्रटष्ट्रर्केशन,

नहर लगार् का कार्यहरुको पष्ट्रहलो रे्जको बोलपर
आव्हान भई कार्य शरुू भएकोिा आर्ोजना स्थलिा
कररव ३५०० रूख कटान गनुयपने र कटानको लामग
चजल्ला बन कार्ायलर्को नम्सय अनसार प्रकृर्ा अगामड
बढाउनपुने बाध्र्ात्िक अवस्थाका कारण मनिायण कार्य
द्र ु र गम िा अगामड बढाउन केही सिर् लाग्ने।

• दोस्रो रे्जको बोलपर आव्हान गनय सम्पूणय  र्ारी भए
 ापमन िालु आ.व.िा ष्ट्रवमनर्ोचज बजेट अभाव देचखएकोले
बोलपर आव्हान गनय ष्ट्रढला भइरहेको।



दोस्रो प्राथमिक ा प्राप्त (P2) कार्यक्रिहरुको दोस्रो रैिामसक प्रगम 

मस.नं. आर्ोजना/कार्यक्रि दोस्रो रैिामसक 
बजेट

प्रगम  (%)
प्रगम  कि हनुका कारणहरु

भौम क ष्ट्रवचत्तर्
१ हवाइ र्ा ार्ा  क्षि ा

अमभवषृ्ट्रद्ध आर्ोजना 
75 करोड ८.५ 9 • एमडमबको ऋण सहर्ोगिा सञ्चालन हनुे र्स

आर्ोजना अन्त् गय ICB-01 Parallel Taxi Way

Extension र ICB-02 Hanger Area

Development मनिायण कार्यको बजेट भारले
आर्ोजनाको सिग्र प्रगम िा असर गरेको। उक्त
कार्यहरूको िूल्र्ाङ्कन दईु िष्ट्रहना भन्त्दा पष्ट्रहले नै
सम्पन्त् न भए ापमन Contract Award सम्बन्त्धी
मनणयर् हनु ष्ट्रढलाई भइरहेकोले सिग्र प्रगम कि
देचखएको।

२ गौ िबदु्ध अन्त् राष्ट्रिर् 
ष्ट्रविानस्थल

24 करोड 91.67 87.50



दोस्रो प्राथमिक ा प्राप्त (P2) कार्यक्रिहरुको दोस्रो रैिामसक प्रगम 

मस.नं. आर्ोजना/कार्यक्रि दोस्रो रैिामसक 
बजेट

प्रगम  (%)
प्रगम  कि हनुका कारणहरुभौम क ष्ट्रवचत्तर्

३ दचक्षण एचशर्ा पर्यटन पूवायधार 
ष्ट्रवकास आर्ोजना

57 लाख ० ० भेररर्सन अडयरको सिर् थपको लामग िचन्त्रपररर्द् सिक्ष 
पेश गरेको। साथै, थप बजेट िाग गरी अथय 
िन्त्रालर्िा पिाइएको।

४ हवाई सरुक्षा  था हवाई
व्र्वस्थापन कार्यक्रि

१९ लाख 20 1.5 कोमभड १९ का कारणले ICAO Council सभा र
हवाई सेवा सम्झौ ा वा ाय (इण्डोनेमसर्ा, रमसर्ा,
कोररर्ा, क ार आदी) सम्बन्त्धी कार्य हनु नसकेको।
हवाई दघुयटना सम्बन्त्धी जाूँि अध्र्र्न सम्बन्त्धी कार्य 
गनय नपरेको।

५ संस्कृम  प्रवद्धयन कार्यक्रि 7 करोड २४ 
लाख

18 35 • खिय चशर्यकहरू नमिलेकाले संशोधन गनय परेको।
• स्थानीर्  हिा सञ् िालन गनुयपने कार्यक्रिहरू कोमभड
१९ का कारण सिर्िै कार्यक्रि कार्ायन्त्वर्न गनय
सिस्र्ा भएको।

• पूूँजीग कार्यक्रि (स्थानीर् संग्रहालर् र प्रम िूम य
संग्रहालर्) स्थानीर्  हबाट सम्पन्न गनुयपने भएकाले
सम्बचन्त्ध स्थानीर्  हका नगरप्रिखुहरुसूँग छलर्ल
भई कार्ायन्त्वर्न हनेु प्रष्ट्रक्रर्ा रहेको।



राष्ट्रिर् गौरवका आर्ोजनाहरुको आ.व. २०७८/७९ को दोस्रो
रैिामसक भौम क  था ष्ट्रवत्तीर् प्रगम  प्रम श िा

३१.५८

९१.६७

८०.००

२२.३०
३०.००

३७.३४

८७.५०

२९.००
३५.०१

७.५६

०.००

१०.००

२०.००

३०.००

४०.००

५०.००

६०.००

७०.००

८०.००

९०.००

१००.००

पोखरा गौ िबदु्ध पशपुम  लचुम्बनी मनजगढ (िास्टरप्लान)

भौम क ष्ट्रवत्तीर् 



राष्ट्रिर् गौरवका आर्ोजनाहरुको हालसम्िको भौम क  था 
ष्ट्रवत्तीर् प्रगम  प्रम श िा

०.००

१०.००

२०.००

३०.००

४०.००

५०.००

६०.००

७०.००

८०.००

९०.००

१००.००

पोखरा गौ िबदु्ध पशपुम  लचुम्बनी मनजगढ (िास्टरप्लान) 

९१.००

९९.७५

८०.००
८६.००

८०.००

६८.७१
७७.०० ८०.००

४८.३४

१६.८७

भौम क ष्ट्रवत्तीर् 



प्रिखु आर्ोजनाहरुको आ.व. २०७७/७८ र २०७८/७९ 
को दोस्रो रैिामसकको भौम क प्रगम   लुनात्िक चस्थम 

८२.
८९.७ ९०. ९४.

८५.

१५.

८०.

२५.

९८.२५

८४.४
७८.९६

८९.

३२.०९ ३१.५८ ३०.

८०.

२२.३

९१.६७

०.

२०.

४०.

६०.

८०.

१००.

१२०.

पर्यटन पूवायधार 
ष्ट्रवकास कार्यक्रि

परुा ाचत्वक स्थल 
संरक्षण आर्ोजना

ष्ट्रवश्व सम्पदा क्षेर
संरक्षण आर्ोजना

नेपाल नागररक
उड्डर्न प्रामधकरण

पोखरा क्षेरीर् 
अन्त् रायष्ट्रिर् 
ष्ट्रविानस्थल

मनजगढ 
अन्त् रायष्ट्रिर् 
ष्ट्रविानस्थल 
(िास्टरप्लान)

पशपुम  क्षेर
ष्ट्रवकास कोर्

लचुम्बनी ष्ट्रवकास 
कोर्

गौ िबदु्ध 
अन्त् राष्ट्रिर्
ष्ट्रविानस्थल

आ.व.२०७७।७८ आ.व. २०७८।७९



िन्त्रालर् र िा ह का मनकार्हरुको प्रगम 

मस.नं. आर्ोजना/कार्यक्रि दोस्रो रैिामसक बजेट
प्रगम  (%)

प्रगम कि हनुका कारणहरु
भौम क ष्ट्रवचत्तर्

१ संस्कृम , पर्यटन  था नागररक 
उड् डर्न िन्त्रालर्  

7४ करोड 77 लाख  
(िालु र प ुूँजीग  सिे )

42 26.70

२ पर्यटन ष्ट्रवभाग 1 करोड 59 लाख 96.84 48.42
३ परुा त्व ष्ट्रवभाग (केन्त्द्रीर् 

सांस्कृम क सम्पदा संरक्षण 
प्रर्ोगशाला सिे ) 

१5 करोड 83 लाख 80.85 61.87

४ राष्ट्रिर् अमभलेखालर् १ करोड ४6 लाख 60 39



िन्त्रालर् र िा ह का मनकार्हरुको प्रगम 

मस. नं. आर्ोजना/कार्यक्रि दोस्रो रैिामसक बजेट
प्रगम  (%)

प्रगम कि हनुका कारणहरु भौम क ष्ट्रवचत्तर्
5 राष्ट्रिर् संग्रहालर् 2 करोड 4 लाख 50 35 -

6 नेपाल प्रम मलष्ट्रप 
अमधकार रचजिारको 
कार्ायलर् 

84 लाख 30.37 30.37

7 नेपाल प्रज्ञा प्रम ्ान 11 करोड 47 लाख 81 100

8 नेपाल लमल कला प्रज्ञा
प्रम ्ान

1 करोड 46 लाख 94.58 28.80 -

9 नेपाल संष्ट्रि   था
नाट्य प्रज्ञा प्रम ्ान

3 करोड 27 लाख 80.00 30 -



िन्त्रालर् र िा ह का मनकार्हरुको प्रगम 

मस. नं. आर्ोजना/कार्यक्रि दोस्रो रैिामसक बजेट
प्रगम  (%)

प्रगम कि हनुका कारणहरु
भौम क ष्ट्रवचत्तर्

१० सांस्कृम क संस्थान 98 लाख 75 86

११ नारार्णष्ट्रहटी दरबार संग्रहालर्  2 करोड 45 लाख 81 81

१२ भार्ा आर्ोग 2 करोड १7 लाख 60 42.77

१३ बौद्ध दशयन प्रवद्धयन  था गमु्बा 
ष्ट्रवकास समिम 

2 करोड 6 लाख 79 74

१४ नेपाल पर्यटन  था होटल 
व्र्वस्थापन प्रम ्ान

१ करोड 30 लाख 69.29 19.42

१५ क्षेरीर् संग्रहालर्हरु
(कष्ट्रपलवस् )ु

19 लाख ७१.१ ३४.५९



िन्त्रालर् र िा ह का मनकार्हरुको प्रगम 

मस.नं. आर्ोजना/कार्यक्रि दोस्रो रैिामसक 
बजेट

प्रगम  (%)
प्रगम कि हनुका कारणहरुभौम क ष्ट्रवचत्तर्

१६ संग्रहालर्हरु 3 95.45 94.02
-

१७
ऐम हामसक दरवारहरु 40 लाख 80 77 -

१८ राष्ट्रिर् कला संग्रहालर् भक्तपरु 69 लाख
47.46 47.46

-

१९ स्िारक संरक्षण  था दरवार 
हेरिाह कार्ायलर् भक्तपरु 11 लाख

68.72 67.67

-
२०  ारागाउूँ ष्ट्रवकास समिम 88 लाख 0 0 सदस्र् सचिव मनर्चुक्त नभएकाले 

कार्यक्रि सञ्चालन नभएको।



संस्कृम , पर्यटन  था नागररक उड् डर्न िन्त्रालर्को 
सिष्ट्रिग  प्रगम  सारांश

मस.नं. कार्यक्रि  था आर्ोजना 207६/७७को  
सम्िको प्रगम 

207७/७८को 
सम्िको अवस्था

२०७८/७९ को 
दोस्रो रैिामसक
सम्िको प्रगम 

८. सञ्चालनिा रहेका ष्ट्रविानस्थल (वटा) 3२ ३५ ३५
९. बरै्भरर सञ्चालन र्ोग्र् ष्ट्रविानस्थल (वटा) ३२ ३७ 37

१०. रारीकालीन उडान सञ्चालनिा आएका ष्ट्रविानस्थल
(वटा)

७ ८ 8

११. नेपाल आउने अन्त् रायष्ट्रिर् ष्ट्रविान सेवा (वटा) 28 २७ 22 (2021)
१२. पर्यटकस् रका होटल (संख्र्ा) १२५४ १३१३ 1२ (थप)

१३. मनमिय नर्ाूँ पदिागयको लम्बाई (GHT सिे )
(ष्ट्रक.िी.) २५५ २२८ 15 (थप)



संस्कृम , पर्यटन  था नागररक उड् डर्न िन्त्रालर्को 
सिष्ट्रिग  प्रगम  सारांश

मस.नं. कार्यक्रि  था आर्ोजना 207६/७७को 
प्रगम 

207७/७८सम्िको
अवस्था

२०७८/७९को दोस्रो
रैिामसक सम्िको

प्रगम 
1. प्रम पर्यटक प्रम द्वदन खिय (डलर) ४८ ६५ 70 (२०२१)
2. प्रम पर्यटक  औस बसाई (द्वदन) १२.७ १५.१ 15.5
3. मरभवुन अन्त् रायष्ट्रिर् ष्ट्रविानस्थल ष्ट्रवस् ार

 था स् रोन्त् नम (प्रम श )
९८ र्सआ.व.को २२,

हालसम्िको ९९ 99

४. गौ िबदु्ध अन्त् रायष्ट्रिर् ष्ट्रविानस्थल (प्रम श ) ९१ ९७.३३ 99.75
५. पोखरा अन्त् रायष्ट्रिर् ष्ट्रविानस्थल (प्रम श ) ६१ ८१ ९१
6. सम्पदा पनुिःमनिायण (संख्र्ा) ४५३ 589 624

७. पर्यटक आगिन (जना) ११,९७,१९१
(सन २०१९)

२,३०,०८५(सन ्
२०२०)

1.50 लाख 
(२०२१)



आ.व. ०७७/७८ को बेरुज ुष्ट्रववरण

क्र.सं. ष्ट्रववरण
क.

ख.

सरकारी  र्य को बेरुज ु– १ अवय २९ करोड
र्र्छ्यौट रकि –३ करोड १४ लाख १७ हजार
र्र्छ्यौट प्रम श  – २.43%

(सवोच्ि अदाल िारा क्यामसनो रोर्ल्टी, इजाज नवीकरण दस् रु असलुी र्य ८३ करोड १४
लाख ९६ हजारिध्रे् रु. ५४ करोड ९५ लाख ५० हजार बेरुजकुो कारवाही नगनय
अन्त् ररि आदेश भएको)

समिम , प्रम ्ान, कोर् र्य को बेरुज ु– 1 अवय ९० करोड १७ लाख
र्र्छ्यौट रकि – २ करोड २० लाख
र्र्छ्यौट प्रम श  – २%



आ.व. २०७८/७९काचत्तकदेचख पसु िसान्त् सम्िको गनुासो 
व्र्वस्थापनको चस्थम  

मनकार् जम्िा गनुासो र्र्छ्यौट संख्र्ा र्र्छ्यौट प्रम श 

अचख् र्ार दरुुपर्ोग अनसुन्त्धान आर्ोग 22 3 14
राष्ट्रिर् स कय  ा केन्त्द्र 0 0 0
हेलो सरकार 2 2 100

जम्िा 24 5



नीम   था कार्यक्रि र बजेट कार्ायन्त्वर्न कार्यर्ोजना 
संख्र्ात्िक मबवरण

िष्ट्रहना िाइलस्टोन संख्र्ा कार्य सम्पन्त् न काि भइ रहेका शरुू नभएका
श्रावण 16 1 13 2

भाद्र 11 1 9 1

असोज 35 18 13 4

काचत्तक 16 2 10 4

िंमसर 21 5 8 8

पसु 44 18 20 6

जम्िा 143 45 73 25



नीम   था कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगम 

बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलचब्ध
बजेट-६६ पर्यटन काज कार्यक्रि सञ्चालन गने िस्र्ौदा  र्ार भई रार्को लामग अथय िन्त्रालर्िा पेश गररएको।

बजेट-१६६ सन्त्दकपरु, धनरु्ाधाि, इन्त्द्रसरोवर,
पञ्चासे, मनचग्लहवा, कुष्ट्रपण्डे दह र
भादगाउूँ लगार् का स्थानिा DPR
बिोचजि पर्यटकीर् पूवायधार मनिायण
कार्य

३० प्रम श सम्पन्न।

आमन गमु्बा र ष्ट्रपण्डस्थान पनुमनयिायण
गने

आमन गमु्बा र ष्ट्रपण्डस्थान पनुमनयिायण कार्य सम्पन्न।

बजेट-
१६७

उपत्र्का वरपर हाईष्ट्रकङ
डेचस्टनेसनिा पूवायधार मनिायण

उपत्र्का वरपर हाईष्ट्रकङ डेचस्टनेसनिा पूवायधार मनिायण कार्य ७ ष्ट्रक.िी. 
सम्पन्न ।

िरेु  था िहाभार शृ्रङ्खलाका
सम्भाव्र् स्थानिा पर्यटन प्रवद्धयन

कार्यष्ट्रवमध िस्र्ौदा  र्ारी कार्य भइरहेको ।



नीम   था कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगम 

बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलचब्ध

बजेट-१६९
कञ्चनजिा, रुवीभ्र्ाली, दोलखा, 
िकाल,ु च्छो रोल्पा, अन्नपूणय, 
धौलामगरी, िनास्ल,ु सगरिाथा
लगार् का स्थानिा पदिागय मनिायण

खररद प्रष्ट्रक्रर्ा सम्पन्न भई मनिायण कार्य प्रारम्भ भएको।

आवश्र्क GPS Tracking System 
संिालनको लामग सम्पूणय पवूायधार 
 र्ार गने 

GPS Tracking System को लागी २० वटा GPS Device खररद भई
पररक्षणको क्रििा रहेको।पवय ारोहण र टे्रष्ट्रकिको मसजनिा टेस्ट
भइपमछ पूणय रुपिा लागु हनुे।

बजेट-१७२ पर्यटन पूवायधार मनिायण  था पर्यटन 
उपज साझेदारी कार्यक्रि सञ्चालन

साझेदारी कार्यक्रि सञ्चालनिा रहेका ६३ स्थानीर्  हिा पष्ट्रहलो 
ष्ट्रकस् ा बाप  रु २७१८२६ मनकाशा भएको ।

बजेट-१७३ िकवानपरु गढी संरक्षण िकवानपरु गढी संरक्षण प्रथि िरणको कार्यसम्पन्त् न भएको।

धामियक साूँस्कृम क  था मसिसार 
क्षेरिा पररपथ मनिायण 

खररद प्रकृर्ा सम्पन्न भएको ।



नीम   था कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगम 
बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलचब्ध

बजेट-२४०
परम्पराग  सूँस्कृम  एवि ्
परुा ाचत्वक सम्पदाको
संरक्षण र सम्बद्धयन गरी 
सफ्ट पावरको रुपिा 
ष्ट्रवकास गने

• सांस्कृम क पर्यटनलाई प्रवद्धयन गनय Soft Power Inventory, Photo
Documentation गरी प्रिार प्रसार नपेाल पर्यटन वोडय िार्य  अगाडी बढाउनु
पने।

• कार्यक्रि कार्ायन्त्वर्नको लामग आवश्र्क सिन्त्वर् र सहचजकरण भईरहेको।

लचुम्बनी ष्ट्रवकास 
गरुुर्ोजनाको बाूँकी काि 
दईु वर्यमभर सम्पन्न गने

• ग वर्य प्रकाचश सूिना अनसुारका बाूँकी कार्य िध्रे् ४ वटा िेक्का
व्र्वस्थापन सम्पन्न भई कार्य शरुु भएको। 4 वटा मनिायण कार्यको
िोमबलाइजेशन रकि भकु्तानी भई कार्य शरुु भइसकेको।

• ड्रइि, मडजाइन, ल.ई.  था बोलपर कागजा  र्ार भइरहेको।
• नर्ाूँ कार्यक्रिको खररद सम्झौ ा  था कार्ायदेशको लामग िालु आ.ब.िा

ष्ट्रवमनर्ोचज बजेटबाट काि गनय स्रो अभाव हनुे देचखएकोले िैर िष्ट्रहनािा
िार बोलपर आव्हान गने गरी  र्ारी गररएको।

बजेट-२४०
बहृत्तर लचुम्बनी के्षरको 
एष्ट्रककृ  गरुुर्ोजना  र्ार

• बहृत्तर लचुम्बनी क्षेरको गरुुर्ोजनाको अवधारणा (Conceptual Master Plan)
 र्ार भएको । Detail Project Report (DPR) मनिायण गने सन्त्दभयिा नीम ग 
छलर्लहरु भइरहेको ।

• नोमिनसेन डोसेर  र्ारीको लामग म लौराकोट कष्ट्रपलवस् ु वल्डय हेररटेज
इमनमसर्ल प्रोजेक्टको र्ाइनल ररपोटय प्राप्त भएको।जसअनसुार
म लौराकोटलाई ष्ट्रवश्व सम्पदािा सूचिकृ गनय सन् २०२४ िा नोमिनशेन
डोसेर रू्नेस्कोिा पेश गने गरी थप ष्ट्रवस्  ृ कागजा हरु  र्ार गररनेछ ।



नीम   था कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगम 

बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलचब्ध
बजेट-
२४०

लचुम्वनी गरुुर्ोजना अनसुार पष्ट्रवर
उद्यानिा रहेका गोलाइ पोखरी  था
सकुय लर लेभीिा लेमभको स्ट्याण्डडय
स्लोप मनिायण र पोखरीहरुको
गष्ट्रहराई लेभमलि लगार् कार्य गररने

ग आ.व.िा शरुु भएको कार्यको सिग्रिा 40 प्रम श भौम क प्रगम 
हामसल भई कार्य िालु अवस्थािा रहेको ।

५००० िामनस अट्ने हल  था
ध्र्ान साधना केन्त्द्र भवन मनिायणको
र्ोजना अनसुारको दोस्रो रे्जको
मनिायण कार्य सम्पन्न गने।

ग आ.व.िा शरुु भएको, मनिायण कार्य िालु अवस्थािा रहेको ।
दोस्रो िरणको मनिायण कार्यको ६५ प्रम श भौम क प्रगम हामसल
भएको ।



नीम   था कार्यक्रि र बजेट क्रिश…

बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलचब्ध
बजेट-२४० गौ िबदु्ध र्लपलु बाटीका मनिायण गने र समभयस 

सडक वररपरर ल्र्ाण्डस्केप मनिायण गने कार्य 
सम्पन्न गने 

बकृ्षारोपण र ल्र्ाण्डस्केपको कार्य िालु अवस्थािा रहेको। 
दवैुको मनिायण कार्यको ८० प्रम श  भौम क प्रगम  हामसल 
भएको। 

परुा त्व ष्ट्रवभागको सिन्त्वर् र स्वीकृम िा 
म लौराकोट, गोटीहवा, मनग्लीहवा, अरौराकोट, 
मससहनीर्ा, धिनीहवा, सगरहवा, रािग्राि र 
देवदहिा  ीथयर्ारी  था पर्यटकीर् सेवा सषु्ट्रवधा 
ष्ट्रवस् ार गनय शौिालर्, ध्र्ान प्लेटर्िय, 
पैदलिागय, संरक्षण लगार् का संरिना मनिायण 
गने

३ वटा कार्यको सम्झौ ा भई कार्य शरुु भएको। 

परुा ाचत्वक उत्खनन ् था संरक्षणका कार्यहरु 
गने 

उत्खनन् कार्य गदाय प्राप्त हनुे भग्नावशेर् र परुा ाचत्वक
अवशेर्हरुको सकु्ष्ि अध्र्र्न गनय र अन्त् रायष्ट्रिर्स् रको
िान्त्र् ा प्राप्त गनय ष्ट्रवज्ञ एवि् अन्त् रायष्ट्रिर् ख्र्ाम प्राप्त
परुा त्वष्ट्रवद्को आवश्र्क ा िहशसु भएको हनुाले ष्ट्रवज्ञ
मनर्कु्त गने सम्बन्त्धिा सिे छलर्ल भइरहेको।



नीम   था कार्यक्रि र बजेट क्रिश…
बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलचब्ध
बजेट-२४१ वहृ पशपुम क्षेर ष्ट्रवकास

गरुुर्ोजना  र्ारी  था सो अनरुुप
ष्ट्रवकास मनिायण गने

िस्र्ौदा  र्ार भएको, अचन्त् ि रुप द्वदन कार्यटोलीबाट अवमध
थपका लामग िन्त्रालर्िा परािार भएको ।

पशपुम नाथ िचन्त्दरको िूल 
संरिनाको प्रबमलकरण गने (िादीको 
ढोका, छाना, गारो लगार् )

संस्कृम िन्त्रालर्, परुा त्व ष्ट्रवभाग र कोर् मबि प्रारचम्भक
छलर्ल बैिक सम्पन्न ।

ष्ट्रवश्वरुपा िचन्त्दर संरक्षण कार्य खररद प्रकृर्ािा गएको, िदु्दाको अचन्त् ि ष्ट्रकनारा नलागेसम्ि स्थमग 
अवस्था रहेको ।

बजेट-२४१ िगृस्थलीिा भ-ुक्षर् मनर्न्त्रण गने 
कार्य भ-ुक्षर् मनर्न्त्रण कार्य सम्पन्न भएको ।

नेपाल वेद ष्ट्रवद्याश्रि िा.ष्ट्रव.को प्लस
टु भवन  था पूवायधार ष्ट्रवकास कार्य बोलपर आव्हान भएको ।



नीम   था कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगम 

बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलचब्ध
बजेट-२४१ गौरीघाट िौघेरा सत्तल संरक्षण कार्य ५० प्रम श कार्य सम्पन्न।

गोिाटार जग्गािा पूवायधार ष्ट्रवकास  था
मसिाङ्कन

जग्गाको हालसाष्ट्रवक कार्य िाल/ुनापी  था िालपो बाट 
कार्ि हनु वाूँकी।

सरुक्षा अनगुिनका लामग ष्ट्रवमभन्न उपकरण
मस.मस.ष्ट्रट.भी लगार् जडान कार्य

परािशय मलने कार्य भइरहेको।

दशयनिागय स् रोन्नम   था ििय  रिरोगन  
कार्य

कार्य सम्पन्न

दार्ा भजनघर संरक्षण कार्य सम्झौ ा प्रकृर्ािा।



नीम   था कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगम 

बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलचब्ध
बजेट-२४१ राि िचन्त्दर पूवयका िचन्त्दरहरू 

जीणोद्दार कार्य
खररद प्रकृर्ािा।

अग्नीहोरशाला  था िार 
चशवालर् संरक्षण कार्य

60 प्रम श कार्य सम्पन्न।

गौरीघाटका चशवालर् जीणोद्दार 
कार्य

पिाइएको मडपीअर  र्ार गरी परुा त्व ष्ट्रवभागिा सहिम का लामग 
पिाइएको।

श्री पशपुम नाथ िचन्त्दरको भौम क 
अवस्था अध्र्र्न कार्य

संस्कृम िन्त्रालर्, परुा त्व ष्ट्रवभाग र कोर्बीि प्रारचम्भक छलर्ल बैिक
सम्पन्न।

िगृस्थलीिा पा ाल भएको
सत्तललाई पनुमनयिायण गनयको 
लामग मड पी आर  र्ार गने

TOR  र्ार गने कार्य भइरहेको।



नीम   था कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगम 

बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलचब्ध
बजेट-२४१ पशपम  क्षेरको मनकास ढलको 

ष्ट्रवस्  ृ अध्र्र्न  था नक्साङ्कन 
कार्य

TOR  र्ार गने कार्य भइरहेको ।

पनुमनयिायण बांकी सम्पदाको 
ष्ट्रवस्  ृ ड्रइि मडजाइन कार्य

चज जंग प्रकाशेश्वर सत्तलको परािसय सेवा सम्झौ ा सम्पन्न।

बजेट-२४२ म लौराकोटलाई ष्ट्रवश्वसम्पदा 
सूचििा सूचिकृ  गनय प्रकृर्ा 
अगामड वढाइने

नेपाल सरकार (िचन्त्रपररर्द्) को मिम २०७८।९।३० को
मनणयर्ानसुार संरचक्ष स्िारक के्षर घोर्णा भएको।

जानकी िचन्त्दरलाई ष्ट्रवश्वसम्पदा 
सूचििा सूचिकृ  गनय प्रकृर्ा 
अगामड वढाइने

जनकपरु उपिहानगरपामलकाबाट के्षर मनधायरण गरी नक्शांकनको 
पूवय  र्ारी सम् पन्न भएको।



नीम   था कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगम 

बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलचब्ध
बजेट-२४२ अिावक्र शास्त्राथय सष्ट्रह को 

धामियक सम्िेलन आर्ोजना 
समिम गिन प्रष्ट्रकर्ािा रहेको।

चि वनको अर्ोध्र्ापरुीिा राि 
िचन्त्दर मनिायण 

के्षर पष्ट्रहिानका लामग ष्ट्रवज्ञ टोलीसंग छलर्ल भईरहेको।

बजेट-२४५ राष्ट्रिर् साूँस्कृम क संग्रहालर् 
मनिायण

िाल ुआ.व.०७८/७९ िा ष्ट्रवमनर्ोचज  बजेट ष्ट्रकम यपरु न.पा. िा 
पिाउने सम्वन्त्धिा आवश्र्क छलर्ल भैरहेको।

प्रादेचशक संग्रहालर् मनिायण प्रादेचशक संग्रहालर् मनिायणको िापदण्ड  था ढाूँिा  र्ार गनय प्रदेश
सरकारसंग सिन्त्वर् र सहकार्य गने काि भईरहेको।



नीम   था कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगम 

बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलचब्ध
बजेट-३५२ मनजगढ ष्ट्रविानस्थल 

गरुुर्ोजना मनिायण
गरुुर्ोजना  र्ार गने कार्य जारी रहेको।(हालसम्ि ८० प्रम श कार्य
सम्पन्न भएको ।) (Interim Design Report प्राप्त भएको)

मनजगढ ष्ट्रविानस्थल जग्गा
अमधग्रहण कार्य

हालसम्ि ७०-१-९-४ क्षेरर्ल नेपाल नागररक उड्डर्न प्रामधकरण
(दोस्रो अन्त् रायिर् ष्ट्रविानस्थल आर्ोजना) को नाििा नािसारी भएको।

नद्वद कटान मनर्न्त्रण गने लाग अनिुान र सूिना प्रकाशन गने कार्य जारी रहेको।



नीम   था कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगम 

बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलचब्ध
बजेट-३५३ मरभवुन अन्त् रायष्ट्रिर् ष्ट्रविानस्थलको

स् रोन्त् नम 
• ट्याक्सीवे ष्ट्रवस् ार  था ह्याङगर मनिायणको लागी Contract

award भए पश्चा िार कार्य अगाडी बढ्ने ।
• भौम क प्रगम : ५.६ %
• ष्ट्रवचत्तर् प्रगम  : ४.३५ % (Dec,2021 सम्ि)
• पसु िष्ट्रहना सम्ि २,८१,००० घ.िी िाटो (१३%) ल्र्ाइ 

laying and compaction गरीसकेको र प्रगम  सधुारोन्त्िखु 
रहेको।

• sub-surface drainage को कार्य मनरन्त् र रहेको ।
• नेपाल अिीको Golf Course स्थानान्त् रण गनय पटक पटक 

बैिक  था सिन्त्वर् भइ नेपाल आिी Golf hole साने
प्रष्ट्रक्रर्ािा रहेको।

मरभवुन अन्त् राष्ट्रिर् ष्ट्रविानस्थललाई
बषु्ट्रटक ष्ट्रविानस्थलिा रुपान्त् रण गररनेछ

Canopy Construction कार्य हालसम्ि ९१ प्रम श  सम्पन्न 
भएको।



नीम   था कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगम 

बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलचब्ध
बजेट-३५४ गौ िबदु्ध अन्त् रायष्ट्रिर् ष्ट्रविानस्थल 

थप मनिायण कार्य
िेक्का व्र्वस्थाको लामग Detail Design र Cost Estimate  र्ार गने 
कार्य भैरहेको।

गौ िबदु्ध अन्त् रायष्ट्रिर् ष्ट्रविानस्थल 
सञ्चालनिा ल्र्ाउने (हालसम्ि ९७ 
प्रम श  सम्पन्न )

• प्रथि िरणकोबाूँकी ३ प्रम श कार्य िध्रे् पसु िष्ट्रहनासम्ििा
जम्िा 2.75 प्रम श कार्यसम्पन्त् न।

• ICB-01 अन्त् गय को AGL, Signage  था अन्त्र् उपकरण जडान
एव Runway Light पररक्षण कार्य सम्पन्न  था र्मनयिर
र्मनयमसि सम्वचन्त्ध कार्य अचन्त् ि िरणिा। Calibration Flight
का लामग  र्ारी भइरहेको।

• उपकरण जडान  था ष्ट्रर्मनमसि कार्य अचन्त् ि
िरणिा।सरसर्ाईको काि िाल।ु

गौ ि बदु्ध अन्त् राष्ट्रिर् ष्ट्रविानस्थल 
आर्ोजनािा Cargo Building देचख
Apron सम्िको सडक मनिायण
गने। 

िेक्का व्र्वस्थाको लामग Detail Design र Cost Estimate  र्ार गने
कार्य भैरहेको।



नीम   था कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगम 
बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलचब्ध

बजेट-३५४ गौ ि बदु्ध अन्त् राष्ट्रिर् 
ष्ट्रविानस्थलिा periphery Road 
मनिायण गने।

िेक्का व्र्वस्थाको लामग Detail Design र Cost Estimate  र्ार गने कार्य
भैरहेको।

गौ ि बदु्ध अन्त् रायष्ट्रिर्
ष्ट्रविानस्थलको परुानो Runway
लाई Rehabilitation गरर नर्ाूँ
parallel Taxiway मनिायण गने।

िेक्का व्र्वस्थाको लामग Detail Design र Cost Estimate  र्ार गने कार्य
भैरहेको।

पोखरा क्षेरीर् अन्त् राष्ट्रिर् 
ष्ट्रविानस्थलको मनिायण कार्य 
सम्पन्न गरी सञ्चालनिा 
ल्र्ाउने।

• मनिायण कार्य हालसम्िको सिष्ट्रिग भौम क प्रगम 91 प्रम श र र्स
पसु

• Runway, Taxiway, Apron र Hanger Apron कार्य सम्पन्न।
• Airfield Ground lighting system installation  था Testing कार्य
सम्पन्न।

• High-Mast Flood Light र Access Road Street Light जडान गने कार्य
सम्पन्न।

• ष्ट्रविानस्थल Isolated Parking को Pavement मनिायण कार्य सम्पन्न  था
ष्ट्रविानस्थलिा मभमर Periphery Road को 70% कार्य सम्पन्न।

• Terminal, ATC Tower, Hanger लगार् सबै १४ वटा भवनहरुको
Concrete/Steel Structure  था छाना छाउने (Roofing) कार्य सम्पन्न।



नीम   था कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगम 

बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलचब्ध
बजेट-३५५ इलाि, गलु्िी र डोल्पा

ष्ट्रविानस्थाल मनिायण  था 
पररक्षण उडान गने

• इलािको सषु्ट्रकलमु्बािा परीक्षण उडान सम्पन्त् न भएको।
• गलु्िीको मसमििौर ष्ट्रविानस्थलिा कालोपरेको काि अचन्त् ि िरणिा 
रहेको।

• डोल्पाको िामसनेिौर ष्ट्रविानस्थल मनिायण कार्य िाल ुरहेको ।

अघायखाूँिी ष्ट्रविानस्थल मनिायण
• अघायखाूँिी ष्ट्रविानस्थलको धावनिागय, ट्याचक्स वे, एप्रोन कालोपरे  था
डे्रनेजको िेक्का सम्झौ ा सम्पन्न भई मनिायण कार्य प्रारम्भ।िाटो काट्ने
काि ५०% सम्पन्न।

जनकपरु र राजष्ट्रवराज 
ष्ट्रविानस्थल स् रोन्न ी

• िेनमलङ्क रे्चन्त्सङको काि सम्पन्न, डे्रनेज ििय  कार्य सम्पन्न, रनवे ग्रमडि 
 था अन्त्र् कार्य भईरहेको।

• राजष्ट्रवराज ष्ट्रविानस्थलिा धावनिागय ट्याक्सीवे एप्रोन डे्रनेज  मनिायण 
कार्य सम्पन्न



नीम   था कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगम 
बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलचब्ध

बजेट-३५४  चुम्लङटार ष्ट्रविानस्थल 
स् रोन्न ी

 चुम्लङटार ष्ट्रविानस्थलको नर्ाूँ टमियनल टावर भवन मनिायण कार्य िालु
रहेको।Structure को काि सम्पन्न भई Finishing को काि हदैु गएको।

वै डी पाटन ष्ट्रविानस्थल 
स् रोन्न ी

बै डी पाटन ष्ट्रविानस्थलिा नर्ा टमियनल टावर भवनको र्ाउन्त्डेसन,
लोअर टाई ष्ट्रविको, DPC  था पष्ट्रहलो  लाको कोलिु कासष्ट्रटङको काि
सम्पन्न। Drainage मनिायणको कार्य सम्पन्न।

नेपालगञ्ज र ष्ट्रवराटनगर 
ष्ट्रविानस्थल स् रोन्न ी

नेपालगंज र मबराटनगर ष्ट्रविानस्थलिा Redesign गने कार्य सरुु।

दाङको नारार्णपरु ष्ट्रविानस्थल 
मनिायण गने

दािको नारार्णपरु ष्ट्रविानस्थल मनिायण कार्य गनयको लामग Detail
Feasibility Study अचन्त् ि िरणिा रहेको।



नीम   था कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगम 

बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलचब्ध
बजेट-३५६ ओखलढंुगाको चखजी िण्डेश्वरी

ष्ट्रविानस्थल संिालनिा ल्र्ाउने
टेि फ्लाइटको लामग  र्ारी भईरहेको।

 ाप्लेजिु सकेुटारको धावनिागय ष्ट्रवस् ार 
कार्य 

िाटोको काि सम्पन्न।Sub base को काि सम्पन्न।Base को
काि सम्पन्न।Asphalt Concrete को लामग  र्ारी हदैु।

िहुानडाूँडा ष्ट्रविानस्थल मनिायण Detailed Feasibility Study को प्रारचम्भक  र्ारी हदैु।

बजेट-३८ मलम्िङुबङु दोबाटे सगरिाथा अवलोकन
हलेसी वहृ पर्यटन पूवायधार ष्ट्रवकास
मलम्िङुबङु उदर्परु DPR बिोचजिको
पर्यटकीर् पूवायधारको मनिायण कार्य शरुु
गने।

टेन्त्डर डकुिेन्त्ट  र्ार हदैु गरेको।



नीम   था कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगम 

बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलचब्ध
बजेट-३८ जनर्दु्ध संग्रहालर् मनिायण रुकुि पचश्चि

DPR  र्ार गरर मनिायण कार्य सरुु गने।
स्थानीर्  हिा कार्यक्रि हस् ान्त् रण भएको।

पोखरा िनाङ िसु् ाङ पर्यटकीर् सष्ट्रकय ट ष्ट्रवस् ार
DPR  र्ार गरर मनिायण कार्य शरुु गने।

परािशय दा ा छनौट भै कार्यन्त्वर्निा रहेको।

रारा र्ोक्सणु्डो एडभेन्त्िर टुररजि  था छाूँर्ानाथ, 
मलिी, कैलाश दशयन पर्यटन पूवायधार DPR  र्ार 
गरर मनिायण कार्य शरुु गने ।

कार्यक्रि संशोधनको लामग पेश भएको।

खप्तड क्षेर वहृ पर्यटन पूवायधार (रािारोशन,
िामलका शकु्लार्ाूँटा सिे ) DPR  र्ार गरर
मनिायण कार्य सरुु गने ।

परािशय दा ा छनौट भै कार्यन्त्वर्निा रहेको।



नीम   था कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगम 

बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलचब्ध
बजेट-३८ ककनीिा क्यामसनो ग्राि पूवायधार मनिायण 

DPR  र्ार गरर मनिायण कार्य सरुु गने ।
कार्यक्रि संशोधनको लामग पेश भएको।

बजेट-३९ नारार्णष्ट्रहटी दरबार संग्रहालर्िा शासकीर् 
ईम हास सिेट्ने संग्रहालर् मनिायण DPR  र्ार 
गरर मनिायण कार्य सरुु गने ।

कार्यक्रि संशोधनको लामग पेश भएको।



िन्त्रालर्स् रीर् ष्ट्रवकास सिस्र्ा सिाधान समिम बैिक 
(२०७८ काचत्तक २८) को मनणयर्हरुको प्रगम  चस्थम 

मनणयर् कार्य प्रगम 
१. सबै मनकार्हरुले आरू्ले सम्पन्न गने कार्यक्रिहरु/र्ोजनाहरु

प्रत्रे्क िष्ट्रहना गने कार्यक्रिहरुको Framework सष्ट्रह पेश
गने र त्र्सको मनर्मि प्रगम प्रम वेदन अको िष्ट्रहनाको ७
ग े मभर गने भनी िन्त्रालर्को बैिकबाट मनणयर् भै पिाइ
सष्ट्रकएको र हाल सम्िको प्रगम सन्त् ोर्जनक नभएको हुूँदा
Action Plan  र्ार गरी सो को प्रगम अमनवार्य रुपिा प्रत्रे्क
िष्ट्रहना पिाउने।आगािी द्वदनिा आफ्नो प्रगम सन्त् ोर्जनक
स्पि ाका साथ देचखने गरी गने र प्रस् मु गने।

नीम  था कार्यक्रि र बजेट
कार्ायन्त्वर्न कार्यर्ोजना  र्ार भई
प्रगम मबवरण प्राप्त भएको।

२. अन्त् रायष्ट्रिर् ष्ट्रविानस्थल सरसर्ाइ लगार् र्ारहुरुका लामग
आवश्र्क उपर्कु्त प्रम क्षालर्, शौिालर्, स् नपान कक्ष
लगार् सषु्ट्रवधाको प्रबन्त्ध  त्काल गने व्र्वस्था मिलाउने।

मनर्मि सरसर्ाइ हुूँदै गरेको।
खानेपानी, टेमलर्ोन लगार् का सषु्ट्रवधा
र मनशलु्क सटल बसको प्रवन्त्ध
भएको। स् नपान कक्षको प्रवन्त्ध
गररएको।



िन्त्रालर्स् रीर् ष्ट्रवकास सिस्र्ा सिाधान समिम  बैिक 
(२०७८ काचत्तक २८) को मनणयर्हरुको प्रगम  चस्थम 

मनणयर् कार्य प्रगम 
3. पर्यटन क्षेरको जनशचक्त सम्बन्त्धी अध्र्र्न  था लेखाजोखा

गरर ष्ट्रववरण अद्यावमधक गने साथै अपगु जनशचक्त
उत्पादन गरी व्र्वचस्थ गने सम्बचन्त्ध मनकार्बाट
अध्र्र्न गराइ प्राप्त सझुाव कार्ायन्त्वर्न गने/गराउने ।

स्वीकृ  कार्यक्रि र बजेटको व्र्वस्था 
नभएकाले र्स सम्बन्त्धी प्रारचम्भक 
छलर्ल भइरहेको।

4. र्स िन्त्रालर् र िा ह का मनकार्हरुिा सशुासन,
पारदचशय ा, मि व्र्ी ा र कुशल ा पूवयक कार्य सम्पादन
गने व्र्वस्था मिलाइ सबै पदामधकारीहरु एवि्
कियिारीहरुबाट उपलब्धीिूलक नम जा आउने गरी कार्य
गनय/गराउन व्र्वस्था मिलाइ उदाहरणीर् एवि् निनुा
कियिारी एवि् कार्ायलर् बनाउन ष्ट्रवशेर् पहल गने ।

सूिनाको स्वसकृर् प्रकाशनको काि
मनर्मि भइरहेको। कार्यष्ट्रववरणका
आधारिा कियिारीको उपलचब्धलाई िापन
गने गररएको। सबै कियिारीहरूले
आरू्लाई  ोष्ट्रकएको कार्यसम्पादन गदै
आइरहेको।

48



सझुाव
राष्ट्रिर् ष्ट्रवकास सिस्र्ा सिाधान समिम िा लैजानपुने ष्ट्रवर्र् कुनै
भएिा जानकारीको लामग अनरुोध गदयछु।
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धन्त्र्वाद


