
1
मिमि : २०७9 श्रावण २३ गिे

डा. टोकराज पाण्डे
सहसचिव

संस्कृमि, पर्यटन िथा नागररक उड् डर्न िन्त्रालर्



प्रस्ििुीकरणको खाका

• िन्त्रालर् र अन्त्िगयिका मनकार्हरुको बजेट र खियको चस्थमि
• पन्त्रौं र्ोजनाको नमिजा सूिकहरूको प्रगमि
• कार्यक्रि िथा आर्ोजनाहरुको सिग्र प्रगमि चस्थमि
• राष्ट्रिर् गौरवका र अन्त्र् आर्ोजनाहरुको आर्ोजनागि प्रगमि
• िन्त्रालर्को सिष्ट्रिगि प्रगमिको सारांश
• गनुासो एवि ्बेरुजूको चस्थमि 
• नीमि िथा कार्यक्रि र बजेट वक्तव्र्को कार्ायन्त्वर्न प्रगमि
• अचिल्लो MDAC मनणयर्को कार्य प्रगमि



आमथयक वर्य २०७८/79 िौथो रैिामसकसम्िको खिय चस्थमि 

ष्ट्रवमनर्ोजन रू : २६ अवय २५ करोड ६८ लाख
खिय रू : १३ अवय ९9 करोड 93 लाख

खिय शीर्यक
बजेट रू लाखिा

खिय प्रमिशि
वाष्ट्रर्यक ष्ट्रवमनर्ोजन खिय 

िालु 33403.39 30360.03 90.89
पूूँजीगि 22480.45 14905.92 66.31
ष्ट्रवत्तीर् 206685.00 94727.91 45.83
जम्िा 262568.84 139993.86 53.31



पन्त्रौं र्ोजनाको नमिजा सूिकका प्रगमिहरु

प्रिखु नमिजा क्षेर नमिजा सूिक एकाई
आ.व. 

२०७८/७९ 
को लक्ष्र्

आ.व. 
२०७७/७८ 
को प्रगमि

आ.व. २०७८/७९ 
को िौथो रैिामसक 
सम्िको प्रगमि

१. उच्ि र सििािूलक 
राष्ट्रिर् आर्

३५. पर्यटनिा ष्ट्रवदेशी
िदु्रा आजयन 

अिेररकी
डलर 

(करोडिा)
१७६.४ 5.86 25.52

२. सवयसलुभ आधमुनक 
पूवायधार एवि ्सिन 
अन्त्िर आवद्धिा

१६. आन्त्िररक हवाई
र्ािार्ाि प्रर्ोग गने 
र्ार ु

संख्र्ा
(लाखिा) ३७.९ १६.७३ 35.76

१७. अन्त्िरायष्ट्रिर् हवाई
र्ािार्ाि प्रर्ोग 
गने र्ार ु

संख्र्ा
(लाखिा) ५७.९४ ११.०५ 14.56



पन्त्रौं र्ोजनाको नमिजा सूिकका प्रगमिहरु

प्रिखु नमिजा के्षर नमिजा सूिक एकाई
आ.व. 

२०७८/७९ 
को लक्ष्र्

आ.व. 
२०७७/७८ 
को प्रगमि

आ.व. २०७८/७९ 
को िौथो रैिामसक 
सम्िको प्रगमि

३. सवयसलुभ 
आधमुनक पूवायधार 
एवि ्सिन अन्त्िर
आवद्धिा

३२.द्विपक्षीर् हवाई सम्झौिा 
भएका िलुकु संख्र्ा ४२ ४० 41

३३.अन्त्िरायष्ट्रिर् िथा क्षरेीर् 
ष्ट्रविानस्थल संख्र्ा ३ १ 2

३४.आन्त्िररक ष्ट्रविानस्थलको
स्िरोन्त् नमि संख्र्ा ३९ ३७ 37



पन्त्रौं र्ोजनाको नमिजा सूिकका प्रगमिहरु

प्रिखु नमिजा के्षर नमिजा सूिक एकाई
आ.व. 

२०७८/७९ 
को लक्ष्र्

आ.व. 
२०७७/७८ को 

प्रगमि

आ.व. 
२०७८/७९ को 
िौथो रैिामसक 
सम्िको प्रगमि

४.उच्ि र द्वदगो 
उत्पादन िथा
उत्पादकत्व

२.अथयिन्त्रिा पर्यटन के्षरको 
र्ोगदान प्रमिशि ७ २.०५ 1.65

२८.ष्ट्रवदेशी पर्यटक आगिन संख्र्ा 
(लाखिा) २४.५०

२.३० (२०१९ 
को भन्त्दा ८०%

ले िटेको)

1.5(२०२० को 
भन्त्दा ३४.३%
ले िटेको)

२९. ष्ट्रवदेशी पर्यटकको  औसि 
बसाई  द्वदन १४ १५.१ 15.5

३०.प्रमि पर्यटक खिय (प्रमि 
द्वदन) अिेररकी डलर ६३ ६५ 48



पन्त्रौं र्ोजनाको नमिजा सूिकका प्रगमिहरु

प्रिखु नमिजा के्षर नमिजा सूिक एकाई
आ.व. 

२०७८/७९ 
को लक्ष्र्

आ.व. 
२०७७/७८ 
को प्रगमि

आ.व. २०७८/७९ 
को िौथो रैिामसक 
सम्िको प्रगमि

४. उच्ि र द्वदगो 
उत्पादन िथा 
उत्पादकत्व

६३. नेपाल आउने अन्त्िरायष्ट्रिर् 
ष्ट्रविानिा उपलब्ध मसट

संख्र्ा 
(लाखिा) १३० ८0 80

३१. पर्यटन के्षरिा थप प्रत्र्क्ष 
रोजगारी मसजयना

संख्र्ा
(हजारिा) - ३.८ 2



पन्त्रौं र्ोजनाको नमिजा सूिकका प्रगमिहरु

प्रिखु नमिजा 
के्षर नमिजा सूिक एकाई आ.व. २०७८/७९ 

को लक्ष्र्
आ.व. २०७७/७८ 

सम्िको 
आ.व. २०७८/७९ 
को िौथो रैिामसक 
सम्िको प्रगमि

४. उच्ि र
द्वदगो उत्पादन
िथा
उत्पादकत्व

६४. पर्यटन स्िरको होटल बेड

५ िारे होटल
होटल संख्र्ा २४

१४२ (पर्यटकीस्िर िारे 
होटल)

१३९०० (शैर्ा)

18

बेड संख्र्ा ४९०० 2877

१-४ िारे होटल
होटल संख्र्ा २२५ 144
बेड संख्र्ा १९१२५ 12898

अन्त्र् होटल होटल संख्र्ा १७४७ ११५१ (२०१९ िा)

प्रदेशिा हस्िान्त्िरण भएको।
बेड संख्र्ा ५२४१० ३०७९९

होिस्टे र क्षििा
संख्र्ा ३८६ ३८९ (२०१९ िा) 

बेड संख्र्ा १५४४ १०८८(२०१९ िा)



पन्त्रौं र्ोजनाको नमिजा सूिकका प्रगमिहरु

प्रिखु नमिजा
के्षर नमिजा सूिक एकाई

आ.व. 
२०७८/७९ 
को लक्ष्र्

आ.व. 
२०७७/७८ को 

प्रगमि
आ.व. २०७८/७९ को िौथो रैिामसक सम्िको 

प्रगमि

४. उच्ि र 
द्वदगो 
उत्पादन 
िथा 
उत्पादकत्व

६५. पदिागय ष्ट्रक.मि. ७४६ २२८ थप २०० (ग्रटे ष्ट्रहिालर्न टे्रल सष्ट्रहि)
६६. पष्ट्रहिान िथा 

ष्ट्रवकास भएका 
पर्यटकीर् 
गन्त्िव्र्स्थल

संख्र्ा 220 प्रदेश निनुा गन्त्िव्र् 
७, स्थाष्ट्रपि १०० र 
नर्ाूँ १४८ सष्ट्रहि 
कुल २५५ 

७ प्रदेशिा गन्त्िव्र्िा दोस्रो िरणको मनिायण कार्य भइरहेको,
७ वटै प्रदेशिा ष्ट्रहल स्टेशनको रुपिा नर्ाूँ पर्यटकीर्
गन्त्िव्र् पष्ट्रहिान र सम्भाव्र्िा अध्र्र्न भइ भौमिक
मनिायणको काि शरुु,

181 स्थानीर् िहसूँगको साझेदारीिा 181 वटा पर्यटकीर्
गन्त्िव्र्िा पूवायधार ष्ट्रवकासका लामग साझेदारी कार्यक्रि
अगाडी बढाइएको।

६७. पर्यटन क्षेरिा
उत्पाद्वदि दक्ष 
जनशचक्त

जना 15500 २०५४

577- नेपाल पर्यटन बोडय
651- िारागाउूँ ष्ट्रवकास समिमि
317- नेपाल पर्यटन िथा होटल व्र्वस्थापन प्रमिष्ठान
752- नेपाल पवयिीर् प्रचशक्षण प्रमिष्ठान
जम्िा – २२९७ (थप)

५. सरुचक्षि, 
सभ्र् र 
न्त्र्ार्पूणय
सिाज

२८. प्रमिमलष्ट्रप अमधकार
संरक्षण संख्र्ा 2560 २०४२ 264 (थप) 



कार्यक्रि िथा आर्ोजनाहरुको सिग्र भौमिक प्रगमि चस्थमि

प्राथमिकिा
८०% भन्त्दा
िामथ प्रगमि

भएका 

५०% देचख 
८०% सम्ि 
प्रगमि भएका

५०% भन्त्दा 
कि प्रगमि 
भएका

जम्िा

पष्ट्रहलो प्राथमिकिा प्राप्त (P1) आर्ोजना 5 3 0 8

दोस्रो प्राथमिकिा प्राप्त (P2) आर्ोजना 3 1 1* 5
जम्िा 8 4 1 13

* हवाइ र्ािार्ाि क्षििा अमभवषृ्ट्रद्ध आर्ोजना 



पष्ट्रहलो प्राथमिकिा प्राप्त (P1) कार्यक्रिहरुको िौथो रैिामसकसम्िको प्रगमि

मस.नं. आर्ोजना/कार्यक्रि ष्ट्रवमनर्ोचजि बजेट प्रगमि (%) प्रगमि कि हनुका
कारणहरुभौमिक ष्ट्रवत्तीर्

१ परुािाचत्वक स्थल संरक्षण आर्ोजना 47 करोड 90 लाख 75.27 58.00
२ ष्ट्रवश्व सम्पदा के्षर संरक्षण आर्ोजना 49 करोड 95.00 90.00
३ नेपाल नागररक उड् डर्न प्रामधकरण १ अबय ३३ करोड 72.12 21.90 बजेट ष्ट्रढला गरी पास

भएकाले।
४ पर्यटन पूवायधार ष्ट्रवकास कार्यक्रि 37 करोड 78 लाख 85.99 67.48
५ पोखरा क्षेरीर् अन्त्िरायष्ट्रिर् ष्ट्रविानस्थल ८ अबय ५० करोड 98.00 74.81
६ मनजगढ अन्त्िरायष्ट्रिर् ष्ट्रविानस्थल, बारा 

(िास्टर प्लान िार)
36 करोड 100.00 85.00

७ पशपुमि के्षर ष्ट्रवकास कोर् ३५ करोड 70.69 70.69
८ लचुम्बनी ष्ट्रवकास कोर् १ अबय ५० करोड ९९.५८ 99.92



दोस्रो प्राथमिकिा प्राप्त (P2) कार्यक्रिहरुको िौथो रैिामसकसम्िको प्रगमि

मस.नं. आर्ोजना/कार्यक्रि ष्ट्रवमनर्ोचजि बजेट प्रगमि (%) प्रगमि कि हनुका कारणहरु
भौमिक ष्ट्रवत्तीर्

१ हवाइ र्ािार्ाि क्षििा 
अमभवषृ्ट्रद्ध आर्ोजना

6 अबय 95 करोड 17.60 8.49 • OCB-01 कार्यको भार २४% रहेको र सो कार्य को पनु
बोलपर आव्हान गनुय परेको।

• OCB-01 कार्यको िाटो ढुवानीिा वर्ायिका कारण प्रगमि कि
भएको।

• OCB-02 कार्यको भार २३% रहेको र सो कार्यको बोलपर
िूल्र्ांकन ADB Procurement guidelines अनसुार गदाय लािो
सिर् लाग्न गएको। आ.व.को अन्त्त्र्िा ठेक्का सम्झौिा भएको।

• ICB -01R कार्य का लामग आवश्र्क िाटो रािको सिर्िा िारै
ढुवानी भइरहेको, द्वदनको सिर्िा ढुवानी भए प्रगमििा सधुार
आउने। सोका लामग श्री गहृ िन्त्रालर्िा परािार भएको िर
मनणयर् आउन नसकेको।

२ गौििबदु्ध अन्त्िराष्ट्रिर् 
ष्ट्रविानस्थल

3 अबय ५२ करोड १०० 93.00

३ दचक्षण एचशर्ा पर्यटन
पूवायधार ष्ट्रवकास आर्ोजना

9 करोड ३३ लाख 88.62 60.98

४ हवाई सरुक्षा िथा हवाई 
व्र्वस्थापन कार्यक्रि

६८ लाख ६४.१८ ४७.०६ कोमभडका कारण केही कार्यक्रिहरु रद्द भएका र िारा एर्र
दिुयटना भएको कारणले कमिपर् पूवय मनधायररि कार्यक्रिहरु हनु
नसकेको।

५ संस्कृमि प्रवद्धयन कार्यक्रि 14 करोड 7 लाख 90.00 90.00



राष्ट्रिर् गौरवका आर्ोजनाहरुको हालसम्िको भौमिक िथा 
ष्ट्रवत्तीर् प्रगमि प्रमिशििा

९८.०० १००.००

८५.०० ८७.००

१००.००

७४.८१

९३.००

६२.१३

५२.९४

८५.००

०.००

२०.००

४०.००

६०.००

८०.००

१००.००

१२०.००

पोखरा गौििबदु्ध पशपुमि लचुम्बनी मनजगढ (िास्टरप्लान) 

भौमिक ष्ट्रवत्तीर् 



िन्त्रालर् र िािहिका मनकार्हरुको प्रगमि

मस.नं. आर्ोजना/कार्यक्रि िौथो रैिामसक बजेट
प्रगमि (%) प्रगमि कि हनुका

कारणहरुभौमिक ष्ट्रवत्तीर्
१ संस्कृमि, पर्यटन िथा नागररक उड् डर्न

िन्त्रालर्  
12 करोड 79 लाख 76.70 73.09

२ पर्यटन ष्ट्रवभाग 3 करोड 55 लाख 95.43 97.97
३ परुाित्त्व ष्ट्रवभाग १5 करोड 80 लाख 99.58 99.92
४ राष्ट्रिर् अमभलेखालर् 4 करोड 24 लाख 85.8 79
5 राष्ट्रिर् संग्रहालर् ७० लाख 80 86
6 नेपाल प्रमिमलष्ट्रप अमधकार रचजिारको कार्ायलर् १ करोड ६२ लाख 84.30 84.30
7 नेपाल प्रज्ञा प्रमिष्ठान 19 करोड 12 लाख 92.46 100
8 नेपाल लमलिकला प्रज्ञा प्रमिष्ठान 5 करोड ४2 लाख ९८.६६ ९८.६६
9 नेपाल संष्ट्रिि िथा नाट्य प्रज्ञा प्रमिष्ठान 7 करोड 74 लाख 97 88.32
१० सांस्कृमिक संस्थान 1 करोड 60 लाख 90 100
११ नारार्णष्ट्रहटी दरबार संग्रहालर्  60 लाख 84.36 84.36



िन्त्रालर् र िािहिका मनकार्हरुको प्रगमि

मस. नं. आर्ोजना/कार्यक्रि ष्ट्रवमनर्ोचजि बजेट प्रगमि (%) प्रगमि कि हनुका कारणहरु 
भौमिक ष्ट्रवत्तीर्१२ भार्ा आर्ोग 4 करोड 54 लाख 98.67 92.63

१३ बौद्ध दशयन प्रवद्धयन िथा गमु्बा 
ष्ट्रवकास समिमि

7 करोड 85 लाख 91.93 96

१४ नेपाल पर्यटन िथा होटल 
व्र्वस्थापन प्रमिष्ठान

4 करोड 46.24 38.82 नेपालगञ्ज शाखाको भवन मनिायणका
लामग जग्गा प्रामप्त नभएको।

१५ नेपाल पवयिीर् प्रचशक्षण प्रमिष्ठान 3 करोड 72 लाख 100 ९९.८५
१६ क्षेरीर् संग्रहालर्हरु(कष्ट्रपलवस्ि)ु 78 लाख 100 95

१७ जािीर् संग्रहालर् (गोरखा, िदु्रा र 
धािकुला संग्रहालर्)

२ करोड ९० लाख 100 96.00

१८ ऐमिहामसक दरवारहरु 7 करोड 86 लाख 95.00 92.96
१९ राच् ट्रर् कला संग्रहालर् भक्तपरु 1 करोड ६८ लाख 94.19 94.19
२० स्िारक संरक्षण िथा दरवार 

हेरिाह कार्ायलर् भक्तपरु 94 लाख 80 66.72

२१ िारागाउूँ ष्ट्रवकास समिमि 2 करोड ४९ लाख 10० 100



संस्कृमि, पर्यटन िथा नागररक उड् डर्न िन्त्रालर्को 
सिष्ट्रिगि प्रगमि सारांश

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

207७/७८ सम्िको
अवस्था

२०७८/७९को िौथो
रैिामसक सम्िको

प्रगमि
1. प्रमि पर्यटक प्रमिद्वदन खिय (डलर) ४८ ६५ 48 (२०२१)
2. प्रमि पर्यटक  औसि बसाई (द्वदन) १२.७ १५.१ 15.5(२०२१)
3. मरभवुन अन्त्िरायष्ट्रिर् ष्ट्रविानस्थल ष्ट्रवस्िार

िथा स्िरोन्त् नमि (प्रमिशि)
९८ र्सआ.व.को २२,

हालसम्िको ९९ 99

४. गौििबदु्ध अन्त्िरायष्ट्रिर् ष्ट्रविानस्थल (प्रमिशि) ९१ ९७.३३ 100
५. पोखरा अन्त्िरायष्ट्रिर् ष्ट्रविानस्थल (प्रमिशि) ६१ ८१ 98
6. सम्पदा पनुःमनिायण (संख्र्ा) ४५३ 589 673

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

२,३०,०८५(सन ्
२०२०)

1,50,962
(२०२१)



संस्कृमि, पर्यटन िथा नागररक उड् डर्न िन्त्रालर्को 
सिष्ट्रिगि प्रगमि सारांश

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

207७/७८ को 
सम्िको अवस्था

२०७८/७९ को िौथो
रैिामसक सम्िको प्रगमि

८. सञ्चालनिा रहेका ष्ट्रविानस्थल (वटा) 3२ ३५ 32
९. बरै्भरर सञ्चालन र्ोग्र् ष्ट्रविानस्थल (वटा) ३२ ३७ 37

१०. रारीकालीन उडान सञ्चालनिा आएका
ष्ट्रविानस्थल (वटा)

७ ८ 8

११. नेपाल आउने अन्त्िरायष्ट्रिर् ष्ट्रविान सेवा
(वटा) 28 २७ 22 (2021)

१२. पर्यटकस्िरका होटल (संख्र्ा) १२५४ १३१३ थप 275

१३. मनमियि नर्ाूँ पदिागयको लम्बाई (GHT

सिेि) (ष्ट्रक.िी.) २५५ २२८ थप 200



आमथयक वर्य २०७८/79 को वेरूज ुफछ्यौट प्रगमि ष्ट्रववरण

क्र.सं. ष्ट्रववरण
क. सरकारी िफय को बेरुज ु– १ अवय २९ करोड

फछ्यौट रकि –२5 करोड 16 लाख २० हजार 
फछ्यौट प्रमिशि – 19.47%

(सवोच्ि अदालििारा क्र्ामसनो रोर्ल्टी, इजाजि नवीकरण दस्िरु असलुीिफय ८३
करोड १४ लाख ९६ हजारिध्रे् रु. ५४ करोड ९५ लाख ५० हजार बेरुजकुो
कारवाही नगनय अन्त्िररि आदेश भएको)

ख. समिमि, प्रमिष्ठान, कोर्िफय को बेरुज ु– 1 अवय ९० करोड १७ लाख
फछ्यौट रकि – 13 करोड 57 लाख 25 हजार
फछ्यौट प्रमिशि – 7.14%



२०७८ श्रावणदेचख २०७९ असार िसान्त्िसम्िको गनुासो 
व्र्वस्थापनको चस्थमि 

मनकार् जम्िा गनुासो फछ्यौट संख्र्ा फछ्यौट 
प्रमिशि

अचख्िर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्त्धान आर्ोग 73 ५५ 75.34
राष्ट्रिर् सिकय िा केन्त्द्र 5 3 60
हेलो सरकार 10 ७ ७०

जम्िा 88 65 73.86



नीमि िथा कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगमि

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
भादागाउूँ लगार्िका स्थानिा
DPR बिोचजि पर्यटकीर् पूवायधार
मनिायण कार्य

सन्त्दकपरु ९५ प्रमिशि 
धनरु्ाधाि ९० प्रमिशि
ईन्त्द्रसरोवर ९५ प्रमिशि
पन्त्िासे, भादागाउूँ र रारा पर्यटकीर् पूवायधार मनिायण 
सम्पन्न।

िचुक्तनाथ क्षेरको र कागवेनीको
ष्ट्रपण्डस्थान आमन गमु्बा र
ष्ट्रपण्डस्थान पनुमनयिायण गने

आमन गमु्बा र ष्ट्रपण्डस्थान पनुमनयिायण कार्य सम्पन्न।



नीमि िथा कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगमि

बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलचब्ध
बजेट-१६७ उपत्र्का वरपर हाईष्ट्रकङ डेचस्टनेसनिा

पूवायधार मनिायण
९.५ ष्ट्रक.िी सम्पन्न भएको ।

ष्ट्रहिालर्न पदिागय मनिायण पररर्ोजना
प्रमिवेदन िर्ारी

२०० ष्ट्रक.िी DPR को िस्र्ौदा प्रमिवेदन प्राप्त
भएको।

िरेु िथा िहाभारि शृ्रङ्खलाका सम्भाव्र्
स्थानिा पर्यटन प्रवद्धयन

कार्यष्ट्रवमध िस्र्ौदा िर्ारी कार्य भइरहेको।

बजेट-१६८
रारा क्षेरिा पवुायधार मनिायणको लामग 
DPR िथा IEE/EIA अध्र्र्न 

प्रमिवेदन िर्ार गनय प्रारचम्भक अध्र्र्न भइरहेको।



नीमि िथा कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगमि
बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलचब्ध

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

र्स आ.व.िा थप १३.५ ष्ट्रक.िी. पदिागय मनिायण 
सम्पन्त् न भएको।

आवश्र्क GPS Tracking System 
सञ्चालनको लामग सम्पूणय पूवायधार िर्ार 
गने 

GPS Tracking System को लामग २० वटा GPS Device खररद
भई पररक्षणको क्रििा रहेको।

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

साझेदारी कार्यक्रि सञ्चालनिा रहेका १८१ वटा स्थानीर्
िहिा पष्ट्रहलो ष्ट्रकस्िा बापि रु ६१,१९,७४,५८१ मनकासा
भएको, दोस्रो ष्ट्रकस्िािफय १८१ िध्रे्बाट २३ वटा स्थानीर्
िहलाई रु ७,७७,०३,३०० मनकासा भएको, हालसम्ि जम्िा
रु ६८,९६,७७,८८१ मनकासा भएको। भकु्तानी बाूँकी
दाष्ट्रर्त्व रु 3,74,97,06,322 रकि रहेको।

बजेट-१७३ िकवानपरु गढी संरक्षण िकवानपरु गढी संरक्षण प्रथि िरणको कार्य सम्पन्त् न भएको।
धामियक साूँस्कृमिक िथा मसिसार 
क्षेरिा पररपथ मनिायण 

सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी प्रमिवेदन िर्ार गनय प्राप्त भएका 
कागजािहरू िूल्र्ाङ्कनको क्रििा रहेको।



नीमि िथा कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगमि
बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलचब्ध

बजेट-
२४०

परम्परागि सूँस्कृमि एवि ्
परुािाचत्वक सम्पदाको 
संरक्षण र संवद्धयन गरी 
सफ्ट पावरको रुपिा 
ष्ट्रवकास गने

• सांस्कृमिक पर्यटनलाई प्रवधयन गनय Soft Power Inventory, Photo Documentation
गरी प्रिार प्रसार नेपाल पर्यटन वोडय िाफय ि अगाडी बढाउनु पने।

• रािो िचच्छन्त्द्रनाथको रथर्ारा, ष्ट्रवराटनगरको कृ्ण रथर्ारा र ष्ट्रववाह पञ्चिीलाई
soft पावरको रुपिा ष्ट्रवकास गनय अध्र्र्न प्रमिवेदन िर्ारी कार्यको लामग आवश्र्क
बजेटको व्र्वस्था नभएको।

लचुम्बनी ष्ट्रवकास 
गरुुर्ोजनाको बाूँकी काि 
दईु वर्यमभर सम्पन्न गने

• गि वर्य प्रकाचशि सूिना अनसुारका बाूँकी कार्य िध्रे् ४ वटा ठेक्का व्र्वस्थापन
सम्पन्न भई कार्य शरुु भएको।

• िालु आ.व.को लक्ष्र् अनसुार शिप्रमिशि भौमिक प्रगमि हामसल भएको।सिग्र
भौमिक प्रगमि १८ प्रमिशि हामसल भएको।।

• नर्ाूँ कार्यक्रिको खररद सिुना प्रकाशन कार्यक्रिको लामग िालु आ.व.िा
ष्ट्रवमनर्ोचजि बजेटबाट काि गनय स्रोि अभाव हनेु देचखएकोले आगािी आ.व.िा िार
बोलपर आव्हान गने गरी िर्ारी गररएको।

बजेट-
२४०

बहृत्तर लचुम्बनी के्षरको 
एष्ट्रककृि गरुुर्ोजना िर्ार

• बहृत्तर लचुम्बनी क्षेरको गरुुर्ोजनाको अवधारणा (Conceptual Master Plan) िर्ार
भएको। Detail Project Report (DPR) मनिायण गने सन्त्दभयिा नीमिगि छलफलहरु
भइरहेको। कष्ट्रपलवस्िकुा मिलौराकोट र सग्रहवाको ष्ट्रवस्ििृ र्ोजना िर्ार
भइरहेको। रािग्रािको गरुुर्ोजना मनिायण कार्य सम्पन्न भएको।

• नोमिनसेन डोसेर िर्ारीको लामग मिलौराकोट कष्ट्रपलवस्िु वल्डय हेररटेज इमनमसर्ल
प्रोजेक्टको फाइनल ररपोटय प्राप्त भएको। जसअनसुार मिलौराकोटलाई ष्ट्रवश्व
सम्पदािा सूचिकृि गनय सन् २०२४ िा नोमिनशेन डोसेर रू्नेस्कोिा पेश गने गरी
थप ष्ट्रवस्ििृ कागजािहरु िर्ार भइरहेको।



नीमि िथा कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगमि

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 लगार्ि
कार्य गररने

गि आ.ब.िा शरुु भएको कार्यको सिग्रिा 75 प्रमिशि 
भौमिक प्रगमि हाूँमसल भई कार्य िाल ुअवस्थािा रहेको। 
िाल ुआ.व.को लक्ष्र् शिप्रमिशि हामसल भएको। 

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

गि आ.व.िा शरुु भएको, मनिायण कार्य िालु अवस्थािा
रहेको। कूल ९९ प्रमिशि भौमिक प्रगमि हामसल भएको।



नीमि िथा कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगमि

बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलचब्ध

बजेट-२४० गौििबदु्ध फलफूल वाटीका मनिायण गने र समभयस 
सडक वररपरर ल्र्ाण्डस्केप मनिायण गने कार्य सम्पन्न 
गने 

वकृ्षारोपण र ल्र्ाण्डस्केपको कार्य सम्पन्न 
भएको।

परुाित्व ष्ट्रवभागको सिन्त्वर् र स्वीकृमििा मिलौराकोट, 
गोटीहवा, मनग्लीहवा, अरौराकोट, मससहनीर्ा, 
धिनीहवा, सगरहवा, रािग्राि र देवदहिा िीथयर्ारी 
िथा पर्यटकीर् सेवा सषु्ट्रवधा ष्ट्रवस्िार गनय शौिालर्, 
ध्र्ान प्लेटफिय, पैदलिागय, संरक्षण लगार्िका 
संरिना मनिायण गने

हालसम्ि ६० प्रमिशि भौमिक प्रगमि हामसल 
भएको। 

परुािाचत्वक उत्खनन ्िथा संरक्षणका कार्यहरु गने मिरौलाकोट परुािाचत्त्वक स्थललाई ष्ट्रवश्व सम्पदा
सूिीिा सूिीकृि गने सन्त्दभयिा थप अध्र्र्न िथा
उत्खनन कार्य मनरन्त्िर भइरहेको। साथै,
उत्खननबाट प्राप्त संरिना Presentable बनाउने
सन्त्दभयिा संरक्षण कार्य भइरहेको।



नीमि िथा कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगमि

बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलचब्ध
बजेट-२४१ वहृि पशपुमि के्षर ष्ट्रवकास गरुुर्ोजना

िर्ारी िथा सो अनरुुप ष्ट्रवकास मनिायण
गने

अचन्त्िि िस्र्ौदा िर्ार भई अचन्त्िि स्वीकृमि प्रष्ट्रक्रर्ा िा
रहेको।

पशपुमिनाथ िचन्त्दरको िूल संरिनाको 
प्रबलीकरण गने (िाूँदीको ढोका, छाना, 
गारो लगार्ि)

परुाित्व मबभागबाट श्री पशपुमिनाथ िूल िचन्त्दरको भौमिक
अवस्थाको अध्र्र्न भैरहेकोले र उक्त प्रमिबेदन प्राप्त भई
आएिा िार कार्य गररने।

ष्ट्रवश्वरुपा िचन्त्दर संरक्षण कार्य सम्बचन्त्धि कार्यको लामग कोर्सूँग सम्झौिा भई मनिायण
कार्य भई रहेको छ।

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 मनिायण व्र्वसार्ीसूँग सम्झौिा भई मनिायण कार्य भइरहेको।



नीमि िथा कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगमि

बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलचब्ध
बजेट-२४१ गौरीिाट िौिेरा सत्तल संरक्षण कार्य संरक्षण कार्य सम्पन्न हनुे अवस्थािा रहेको।

गोठाटार जग्गािा पूवायधार ष्ट्रवकास िथा
सीिाङ्कन

जग्गाको हालसाष्ट्रवक कार्य िाल/ुनापी िथा िालपोिबाट 
कार्ि हनु वाूँकी।

पशपुमि के्षर ष्ट्रवकास कोर्को सरुक्षा
अनगुिनका लामग ष्ट्रवमभन्न उपकरण
मस.मस.ष्ट्रट.भी लगार्ि जडान कार्य

परािशय मलने कार्य भइरहेको।

पशपुमि के्षर ष्ट्रवकास कोर्को दशयनिागय 
स्िरोन्नमि िथा िियि रिरोगन  कार्य

कार्य सम्पन्न

पशपुमि के्षर ष्ट्रवकास कोर्को दाफा 
भजनिर संरक्षण कार्य

संरक्षण कार्यको सम्झौिा भई मनिायण कार्य भई रहेको।



नीमि िथा कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगमि

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

जीणोिार कार्य
मनिायण व्र्वसार्ीसूँग सम्झौिा भई कार्य शरुू हनुे क्रििा रहेको।

अग्नीहोरशाला िथा िार चशवालर् 
संरक्षण कार्य

संरक्षण कार्यको कार्य सम्पन्न हनुे अवस्थािा रहेको।

गौरीिाटका चशवालर् जीणोिार 
कार्य

मनिायण व्र्वसार्ीसूँग सम्झौिा भई कार्य शरुू हनुे क्रििा रहेको।

श्री पशपुमिनाथ िचन्त्दरको भौमिक 
अवस्था अध्र्र्न कार्य

परुाित्व ष्ट्रवभागबाट अध्र्र्न कार्य भईरहेको।

िगृस्थलीिा पािाल भएको 
सत्तललाई पनुमनयिायण गनयको लामग 
मड पी आर िर्ार गने 

मडपीआर प्रमिवेदन प्राप्त भएको।



नीमि िथा कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगमि

बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलचब्ध
बजेट-२४१ पशपुमि के्षरको मनकास ढलको ष्ट्रवस्ििृ 

अध्र्र्न िथा नक्साङ्कन कार्य
मडपीआर प्रमिवेदन प्राप्त भएको।

पनुमनयिायण बाूँकी सम्पदाको ष्ट्रवस्ििृ ड्रइि
मडजाइन कार्य

मडपीआर प्रमिवेदन प्राप्त भएको।

बजेट-२४२ मिलौराकोटलाई ष्ट्रवश्वसम्पदा सूिीिा
सूिीकृि गनय प्रकृर्ा अगामड वढाइने

• नेपाल सरकार िचन्त्रपररर्द्को मिमि २०७८।०९।३० 
को मनणयर्ानसुार संरचक्षि स्िारक के्षर िोर्णा भएको ।

• मिलौराकोटलाई ष्ट्रवश्वसम्पदा सूिीिा सूिीकृि कार्य अगामड 
बढाउन Steering Committee formation भई National 
Workshop सम्पन्न भएको। 

जानकी िचन्त्दरलाई ष्ट्रवश्वसम्पदा सूिीिा 
सूिीकृि गनय प्रकृर्ा अगामड वढाइने

• के्षर मनधायरण र नक्शांकनको पूवय िर्ारी सम्पन्नका
ष्ट्रवर्र्िा जनकपरु उपिहानगरपामलका लगार्ि स्थानीर्
मनकार्हरुसूँग सोही उपिहानगरपामलकाबाट िर्ार गररएको
नक्शाको सम्बन्त्धिा छलफल गने।

• जनकपरु उपिहनगरपामलकाबाट संरचक्षि स्िारक क्षेरका
लामग िर्ार भएको नक्शा बिोचजि िार ष्ट्रकल्ला खोली
ष्ट्रवभागिा प्राप्त भएको िर Cadastral Map िर्ार हनु
बाूँकी।



नीमि िथा कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगमि
बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलचब्ध

बजेट-२४२ अिावक्र शास्त्राथय सष्ट्रहिको 
धामियक सम्िेलन आर्ोजना

कार्यक्रि संशोधन भएको।

चििवनको अर्ोध्र्ापरुीिा राि 
िचन्त्दर मनिायण 

• पष्ट्रहलो िरणको अन्त्वेर्णको कार्य अन्त्िगयि पचिििा नारार्णीदेचख 
पूवयिा जनकपरु सम्िका चििवन, बारा, पसाय, धनरु्ा र िहोत्तरी 
चजल्लािा परुािाचत्वक स्थल र सम्पदाको स्थलगि अन्त्वेर्ण पूरा 
भै प्रमिवेदन लेखन कार्य सम्पन्न भई परुाित्व ष्ट्रवभागिा पेश 
गरेको।

• प्रािीन साष्ट्रहत्र्िा उल्लेचखि  (वाचल्िकी रािार्ण, रिवंुश, 
अध्र्ात्िा रािार्ण, उत्तर राि िररर, िानससाष्ट्रहत्र्)  आद्वद जस्िा 
पसु्िकहरुिा नेपालको भगूोलमभर पने िाडी चस्थि ठोरी वरपरका 
के्षरिा के कसरी उल्लेख भएको छ ित्सम्बन्त्धी अध्र्र्न कार्य 
सम्पन्न भै प्रमिवेदन लेखन कार्य सम्पन्न भई परुाित्व ष्ट्रवभागिा 
पेश गरेको।

बजेट-२४५ राष्ट्रिर् साूँस्कृमिक संग्रहालर् 
मनिायण

संग्राहलर् मनिायणस्थलको EIA भइसकेको र सो सम्बन्त्धी कारवाही 
अगामड बढाउने सम्बन्त्धिा ष्ट्रवभागबाट आवश्र्क पहल भइरहेको।

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



नीमि िथा कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगमि

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

गरुुर्ोजना मनिायण
गरुुर्ोजना िर्ार गने कार्य सम्पन्न भई Detail Design को कार्य
जारी रहको।

मनजगढ ष्ट्रविानस्थल जग्गा
अमधग्रहण कार्य

• हालसम्ि ७०-१९-२-४ ष्ट्रवगाहा जग्गाको िआुब्जा ष्ट्रविरण
भएको।

• हालसम्ि ७०-१-९-४ के्षरफल नेपाल नागररक उड्डर्न
प्रामधकरण (दोस्रो अन्त्िराष्ट्रिर् ष्ट्रविानस्थल आर्ोजना) को नाििा
नािसारी भएको।

• िआुब्जा बझु्न पटक पटक अनरुोध गदाय सिेि िआुब्जा बझु्न
नआएको।

नद्वद कटान मनर्न्त्रण गने ठेक्का व्र्वस्थाको लामग Detail Design र Cost Estimate िर्ार गने
कार्य सम्पन्न।



नीमि िथा कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगमि
बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलचब्ध
बजेट-
३५३

मरभवुन अन्त्िरायष्ट्रिर् ष्ट्रविानस्थलको
स्िरोन्त् नमि

OCB-02 ह्याङगर मनिायण कार्यको Contractor Mobilize हनुे।  
OCB-01 Contract Award भए पिाि िार मनिायण कार्य अगामड बनने।
सिग्र भौमिक प्रगमि: 10.23 %
सिग्र ष्ट्रवचत्तर् प्रगमि : 9.77 % 
Embankment Filling: ४,68,००० ि.िी (२7%)
Sub-surface drainage को काि मनरन्त्िर भइरहेक़को। 
- मनिायण कार्यको प्रगमि कि भएकाले मनिायण ब्र्बसार्ी लाई संसोमधि

work schedule पनु: िाग गररएको।
- िनसनुको कारण मनिायण कार्यिा असर परेको, हाल थोरै िारिा िाटो

Stocking गने कार्य भएको।
- नेपाल अिीको Golf Course का केही hole साररए पमन पमन अरु hole

स्थानांिरण गनय सिन्त्वर् भइ प्रष्ट्रक्रर्ािा रहेको।
- द्वदनको सिर्िा पमन िाटो ढुवानी गनय गहृ िंरालर्संग सिन्त्वर्का
अनरुोध भएको।

मरभवुन अन्त्िरायष्ट्रिर् ष्ट्रविानस्थललाई
बषु्ट्रटक ष्ट्रविानस्थलिा रुपान्त्िरण
गररनेछ

Canopy Construction कार्य हालसम्ि शि प्रमिशि सम्पन्न भएको।



नीमि िथा कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगमि

बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलचब्ध
बजेट-३५४ गौििबदु्ध अन्त्िरायष्ट्रिर् ष्ट्रविानस्थल 

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

गौििबदु्ध अन्त्िरायष्ट्रिर् ष्ट्रविानस्थल 
सञ्चालनिा ल्र्ाउने (हालसम्ि ९७ 
प्रमिशि सम्पन्न )

• प्रथि िरणको बाूँकी ३ प्रमिशि कार्य सम्पन्न भएको।
• ICB-01 अन्त्िगयिको AGL, Signage िथा अन्त्र् उपकरण जडान एव

Runway Light पररक्षण कार्य सम्पन्न िथा फमनयिर फमनयमसि सम्वचन्त्ध
कार्य सम्पन्न। Calibration Flight को काि सम्पन्न भएको।

गौिि बदु्ध अन्त्िराष्ट्रिर्
ष्ट्रविानस्थल आर्ोजनािा Cargo 
Building देचख Apron सम्िको 
सडक मनिायण गने। 

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



नीमि िथा कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगमि

बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलचब्ध
बजेट-
३५४

गौिि बदु्ध अन्त्िरायष्ट्रिर् ष्ट्रविानस्थलिा 
periphery Road मनिायण गने।

ठेक्का व्र्वस्थाको लामग Detail Design र Cost Estimate िर्ार गने
कार्य सम्पन्न।

गौिि बदु्ध अन्त्िरायष्ट्रिर् ष्ट्रविानस्थलको
परुानो Runway लाई Rehabilitation गरी
नर्ाूँ parallel Taxiway मनिायण गने।

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

पोखरा क्षेरीर् अन्त्िराष्ट्रिर् ष्ट्रविानस्थलको 
मनिायण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनिा 
ल्र्ाउने।

मनिायण कार्य हालसम्िको सिष्ट्रिगि भौमिक प्रगमि ९८ प्रमिशि र
र्स आर्ाढ िष्ट्रहनाको सिष्ट्रिगि प्रगमि १ प्रमिशि रहेको।



नीमि िथा कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगमि

बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलचब्ध
बजेट-
३५५

इलाि, गलु्िी र डोल्पा 
ष्ट्रविानस्थल मनिायण िथा 
परीक्षण उडान गने

• इलािको सषु्ट्रकलमु्बािा २०७८/१०/२६ िा परीक्षण उडान सम्पन्न
भएको।

• गलु्िीको मसमििौर ष्ट्रविानस्थाल मनिायण सम्पन्न भएको।परीक्षण उडान 
गनयको मनमित्त संरिना िर्ार भएको िर STOL जहाजको किीको 
कारणले हाललाई उडान गनय नसष्ट्रकएको।

• डोल्पाको िामसनेिौर ष्ट्रविानस्थल ष्ट्रविानस्थल मनिायण सम्पन्न 
भएको।परीक्षण उडान गनयको मनमित्त संरिना िर्ार भएको िर STOL 
जहाजको किीको कारणले हाललाई उडान गनय नसष्ट्रकएको।

अिायखाूँिी ष्ट्रविानस्थल 
मनिायण

• बहवुर्ीर् कार्यक्रि भएकोले पष्ट्रहलो िथा दोस्रो Phase को ठेक्का
सम्झौिा अनसुारको मनिायण कार्य सम्पन्न भई ६५० मिटर रनवे
चस्ट्रप िर्ार भएको र िेस्रो Phase को Runway Strip को कार्य िालु
रहेको।

जनकपरु र राजष्ट्रवराज
ष्ट्रविानस्थल स्िरोन्नमि

• जनकपरु ष्ट्रविानस्थलिा िेनमलङ्क फेचन्त्सङको काि सम्पन्न, डे्रनेज 
िियि कार्य सम्पन्न, रनवे ग्रमेडंग कार्य सम्पन्न।

• राजष्ट्रवराज ष्ट्रविानस्थलिा धावनिागय 90 िीटर मबस्िार गरी सम्पूणय 
धावनिागय, ट्याक्सी वे िथा एप्रोनको ओभरले गने कार्य सम्पन्न।



नीमि िथा कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगमि
बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलचब्ध

बजेट-३५४ िचुम्लङटार ष्ट्रविानस्थल 
स्िरोन्नमि

• िचुम्लङटार ष्ट्रविानस्थलको नर्ां टमियनल टावर भवन मनिायण कार्य िालु
रहेको।Structure को काि सम्पन्न भई Finishing को काि अचन्त्िि
िरणिा।(Covid-19 को कारणले skilled manpower साइटिा ल्र्ाउन
नसष्ट्रकएको र त्र्स पिाि बाष्ट्रहरबाट finishingको लामग िाष्ट्रहने
आवश्र्क सािग्री आर्ाि गनुयपने भएको हदुा केष्ट्रह सिर् आर्ाि गनय
नसष्ट्रकएको कारण सिर्िा मनिायण कार्य सम्पन्न गनय कद्वठनाई भएको)

वैिडी पाटन ष्ट्रविानस्थल 
स्िरोन्नमि

• बैिडी पाटन ष्ट्रविानस्थलिा नर्ा टमियनल टावर भवन मनिायण कार्यको
चप्लन्त्थ, Structure को काि सम्पन्न भएको |

• बैिडी पाटन ष्ट्रविानस्थलिा नर्ा टमियनल टावर भवनको Top Floor को
ढलान सम्पन्न भइ Structure को काि सम्पन्न भएको र Finishing को
काि सरुु भएको।

नेपालगञ्ज र ष्ट्रवराटनगर 
ष्ट्रविानस्थल स्िरोन्नमि (मनिायण 
कार्यको २५% सम्पन्न )

नेपालगञ्ज र ष्ट्रवराटनगर  ष्ट्रविानस्थलिा नर्ाूँ टमियनल भवन मनिायण कार्य  
Design  Review भई estimate को कार्य अचन्त्िि िरणिा रहेको।

दाङको नारार्णपरु ष्ट्रविानस्थल 
मनिायण गने

दाि (नारार्णपरु) ष्ट्रविानस्थलिा वािावरचणर् प्रभाव िलु्र्ांकन अध्र्र्न
गनयको लामग TOR िथा Scoping Document को Draft Report पेश भएको।



नीमि िथा कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगमि
बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलचब्ध
बजेट-
३५६

ओखलढंुगाको चखजी िण्डेश्वरी 
ष्ट्रविानस्थल सञ्चालनिा ल्र्ाउने 

• चखजी िण्डेश्वरी ष्ट्रविानस्थलिा र्ार,ु STOL जहाज सिेिको 
अभावको कारण िथा धावनिागय पक्की नभएको कारण 
उडान गनय वार्सेुवा कम्पनीहरू अमनइच्छुक देचखएको।

• Test Flight सम्पन्त् न भएको।
िाप्लेजिु सकेुटारको धावनिागय 
ष्ट्रवस्िार कार्य 

धावनिागय ष्ट्रवस्िार कार्य सम्पन्न भएको।

िहुानडाूँडा ष्ट्रविानस्थल मनिायण परािशयदािा छनौट भई EIA को काि सरुु गररएको।

बजेट-
४२७

नेपाल वार्सेुवा मनगिको सांगठमनक 
पनुसंरिना गने

श्री संस्कृमि पर्यटन िथा नागररक उड्डर्न िन्त्रालर्को
प.स.०७८/७९ ि.नं. ४९६ मिमि २०७८/९/६ को पर िाफय ि
अथय िन्त्रालर्को मिमि २०७८/३/१ को मनणयर् कार्ायन्त्वर्न
सम्वन्त्धी परानसुार नपेाल वार्सेुवा मनगिलाई पनुःसंरिना गरी
मलमिटेड कम्पनीिा रुपान्त्िरण गने सम्वन्त्धिा िन्त्रालर्िा प्राप्त
कागजाि उपर हालसम्ि िन्त्रालर्बाट कुनै प्रष्ट्रक्रर्ागि थालनी
नभएको र उक्त कार्यलाई हाल कार्ायन्त्वर्न नगने भन्ने व्र्होराको
मनणयर् २०७८/९/२को िा.िन्त्रीस्िरबाट मनणयर् भएको।

मनगिको शेर्र पूूँजी संरिना पररवियन 
गरी वषृ्ट्रद्ध गने



नीमि िथा कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगमि
बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलचब्ध
बजेट-३८ मलम्िङुबङु दोबाटे सगरिाथा अवलोकन हलेसी वहृि पर्यटन

पूवायधार ष्ट्रवकास मलम्िङुबङु उदर्परु DPR बिोचजिको
पर्यटकीर् पूवायधारको मनिायण कार्य शरुु गने।

सम्झौिा भई मनिायण कार्य शरुु ३० प्रमिशि 
सम्पन्न भएको।

जनर्दु्ध संग्रहालर् मनिायण रुकुि पचिि
DPR िर्ार गरर मनिायण कार्य सरुु गने।

स्थानीर् िहिा कार्यक्रि हस्िान्त्िरण भएको।

पोखरा िनाङ िसु्िाङ पर्यटकीर् सष्ट्रकय ट ष्ट्रवस्िार DPR िर्ार
गरर मनिायण कार्य शरुु गने।

३०% सम्पन्न भएको।

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

बजेट रकिान्त्िर भएको।



नीमि िथा कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगमि

बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलचब्ध
बजेट-३८ खप्तड के्षर वहृि पर्यटन पूवायधार (रािारोशन,

िामलका शकु्लाफाूँटा सिेि) DPR िर्ार गरर
मनिायण कार्य सरुु गने।

DPR िर्ार भइ सूिना प्रकाशनको क्रििा रहेको।

ककनीिा क्र्ामसनो ग्राि पूवायधार मनिायण DPR 
िर्ार गरी मनिायण कार्य सरुु गने।

बजेट रकिान्त्िर भएको।

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

बजेट रकिान्त्िर भएको।



आमथयक वर्य २०७८/७९ को नेपाल सरकारको नीमि 
िथा कार्यक्रि र बजेट बक्तव्र्को प्रगमि

• कूल िाइल्स्टोन्त्स संख्र्ा- १७८
(१४ वटा िाइलस्टोन साष्ट्रवक राच् ट्रर् पनुमनयिायण प्रामधकरणबाट 
हस्िान्त्िरण भई आएको)

• सम्पन्त् न हनुपुने िाइलस्टोन संख्र्ा - १७८
• सम्पन्त् न िाइलस्टोन संख्र्ा - ४६
• कार्ायन्त्वर्न भई रहेका िाइलस्टोन संख्र्ा - 119
• कार्ायन्त्वर्न हनु नसकेका िाइलस्टोन संख्र्ा - 13



कार्यप्रारम्भ नभएका िाइलस्टोनहरू
क्र.स. कार्य सम्पन्न नभएका िाइलस्टोनहरु कार्यसम्पन्न नहनुकुा कारण
१ जनर्दु्ध संग्रहालर् मनिायण रुकुि पचिि DPR िर्ार गरर

मनिायण कार्य सरुु गने ।
बजेट रकिान्त्िर भएको।

२ रारा फोक्सणु्डो एडभेन्त्िर टुररजि िथा छाूँर्ानाथ, मलिी,
कैलाश दशयन पर्यटन पूवायधार DPR िर्ार गरर मनिायण कार्य
सरुु गने ।

बजेट रकिान्त्िर भएको।

३ ककनीिा क्र्ामसनो ग्राि पूवायधार मनिायण। DPR िर्ार गरर
मनिायण कार्य सरुु गने ।

बजेट रकिान्त्िर भएको।

४ नारार्णष्ट्रहटी दरबार संग्रहालर्िा शासकीर् ईमिहास सिेट्ने
संग्रहालर् मनिायण DPR िर्ार गरर मनिायण कार्य सरुु गने

बजेट रकिान्त्िर भएको।

५ २६ वटा गमु्वाको संरक्षण िथा पनुमनयिायणको २० प्रमिशि
मनिायण कार्य गने।

मड.ष्ट्रप.आर. अनसुार कि बजेट ष्ट्रवमनर्ोजन
भएकोले बहवुष्ट्रर्यर् खररद र्ोजना स्वीकृमिका लामग
पेश गररएकोिा स्वीकृि भई नआएको।

६ लचुम्बनी ष्ट्रवकास गरुुर्ोजनाको बाूँकी काि दईु वर्यमभर
सम्पन्न गने।

स्रोिको अभाव भएकाले बोलपर आव्हान
नगररएको।

७ नेपाल वार्सेुवा मनगिको सांगठमनक पनुसंरिना गने। िा. िन्त्रीस्िरीर् मनणयर्ानसुार कार्ायन्त्वर्न नगने 
मनणयर् भएको।



िन्त्रालर्स्िरीर् ष्ट्रवकास सिस्र्ा सिाधान समिमि बैठक 
(२०७८/10/२८) को मनणयर्हरुको प्रगमि चस्थमि

मनणयर् कार्य प्रगमि
१. र्स िन्त्रालर् र अन्त्िगयिका मनकार्हरुको दोश्रो

िौिामसकको लामग िोष्ट्रकएको लक्ष्र् अनरुुपको पूूँजीगि र
ष्ट्रवत्तीर् खियको प्रगमि अमि न्त्रू्न देचखएकाले िेश्रो
िौिामसकसम्ििा लचक्षि प्रगमि हामसल गनय साथै, स्वीकृि
वाष्ट्रर्यक कार्यर्ोजनािा रहेको ष्ट्रक्रर्ाकलाप एवि्
िाइलस्टोनको कार्यसम्पादन िोष्ट्रकएको सिर्सीिा मभर
सम्पादन गने गराउने।

बजेट रकिान्त्िर भएका केही कार्यक्रिहरू बाहेक अन्त्र्
िाइलस्टोन कार्ायन्त्वर्न कार्य भइरहेको।

२. वेरुजु फछयर्ौटको अवस्था (सन्त्िोर्जनक) सकरात्िक
रहेको नदेचखएकाले वेरुजु फछौटको अवस्था सधुारका
लामग प्रभावकारीिाका साथ कार्य सम्पादन गने गराउने।

िन्त्रालर्को िार 8८.85% र अन्त्िगयिका मनकार्हरू
सिेिको 19.47% प्रगमि रहेकोले सिग्र अवस्था
सधुारका लामग कार्यसम्पादन भइरहेको।

३. िन्त्रालर् र अन्त्िगयिका मनकार्हरुले आफ्नो स्वामित्विा
रहेको सावयजमनक (िल अिल) सम्पचत्तको उचिि संरक्षण
एवि् सरुक्षाको व्र्वस्था गने। साथै सावयजमनक सम्पमिहरु
मनजी व्र्चक्त वा संस्थाहरुले अनचुिि रुपिा प्रर्ोग गरेको
पाइएिा सोलाई मनर्धे गरी पूणय रुपिा आफ्नो स्वामित्विा
ल्र्ाउने व्र्वस्था मिलाउने।

पशपुमि के्षर ष्ट्रवकास कोर्, नारार्णष्ट्रहटी दरबार
संग्रहालर् लगार्िका सावयजमनक मनकार्हरूको
स्वामित्विा रहेका सरकारी सम्पचत्तहरूको अनामधकृि
प्रर्ोगलाई रोक लगाउन गद्वठि छानमबन समिमििारा
अध्र्र्न भई प्राप्त समिमिको प्रमिवेदन कार्ायन्त्वर्नाथय
सरोकारवाला मनकार्िा पठाइएको।साथै, सरकारी
सम्पचत्तको संरक्षण गने कार्यलाई िीब्रिा द्वदइएको।



राष्ट्रिर् ष्ट्रवकास सिस्र्ा सिाधान समिमििा लैजानपुने ष्ट्रवर्र्
१. पर्यटन पूवायधार िथा पर्यटन उपज ष्ट्रवकास साझेदारी कार्यक्रिका लामग आवश्र्क बजेटको

व्र्वस्था हनुपुने।
२. पोखरा क्षेरीर् अन्त्िरायष्ट्रिर् ष्ट्रविानस्थल सञ्चालनिा ल्र्ाउनका लामग देहार्का कार्य सम्पादन गनय

सरोकारवाला मनकार्सूँग सिन्त्वर् गनुयपने:-
• ष्ट्रविानस्थलको करीब २ ष्ट्रक.िी.को दरुीिा रहेको ल्र्ाण्डष्ट्रफल्ड साइट स्थानान्त्िरण

गररनपुने।
• ष्ट्रविानस्थल बाष्ट्रहर रहेका सडकका नाला र मसंिाईका नहरले ष्ट्रविानस्थलका संरिनािा क्षमि

पगु्न गएकाले सोको व्र्वस्थापन गनुयपने।
• आर्ल मडपो मनिायण कार्य द्रिु गमििा अगामड बढाउनपुने।
• ररठे्ठपानी डाूँडा कटान कार्यका लामग अन्त्िर िन्त्रालर् सिन्त्वर् एवि् आवश्र्क मनणयर्

हनुपुने।



धन्त्र्वाद


