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कभरप्रसाद बट्टयाई 
सह -सचचव 

सॊस्कृतत, ऩमयटन तथा नागरयक उड्डमन भन्त्रारम

 

तभतत् २०७७/०४/१६



प्रस्ततुीकयणको खाका

• भन्त्रारम य अन्त्तगयतका तनकामहरुका फजेट य खचयको चस्थतत 
• ऩन्त्रौं मोजनाको नततजा खाका फभोचजभको प्रगतत्  
• कामयक्रभ तथा आमोजनाहरुको सभग्र प्रगतत चस्थतत 
• याष्ट्रिम गौयवका य अन्त्म आमोजनाहरुको आमोजनागत प्रगतत 
• नततजा सूचक य सोको प्रतगततको चस्थतत  
• फेरुज ुय गनुासो पर्छ्यौटको अवस्था 
• नेऩार सयकायको नीतत तथा कामयक्रभ य फजेट वक्तव्मको कामायन्त्वमन प्रगतत
• अन्त्म उऩरचधध  
• अततरयक्त ष्ट्रक्रमाकराऩ 
• अचघल्रो MDAC तनणयमको प्रगतत 
• भखु्म सभस्मा तथा चनुौततहरु
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आ.फ. २०७६/७७ भा ष्ट्रवतनमोचजत फजेट 

१२% 

११% 

७४% 

ष्ट्रवतनमोचजत फजेट 

चार ु

ऩूॉजीगत 

ष्ट्रवत्तीम 

चारु्  ३ अवय ८ कयोड ८३ राख ९० हजाय 
ऩुॉजीगत् २ अवय २७ कयोड ९६ राख ३३ हजाय 
ष्ट्रवचत्तम् १५ अवय ६४ कयोड ८९ राख  
कुर् २१ अवय १ कयोड ६९ राख २३ हजाय

खचय शीषयक ष्ट्रवतनमोचजत फजेट 
चार ु ३०८८३९० 
ऩूॉजीगत २२७९६३३ 
जम्भा ५३६८०२३ 

ष्ट्रवत्तीम १५६४८९०० 
कुर २१०१६९२३ 



खचयको चस्थतत 

खचय प्रततशत
ष्ट्रवतनमोजन खचय

चारु ३०८८३९० २४८७४८५ ८१
ऩूॉजीगत २२७९६३३ १३९४१८६ ६१
ष्ट्रवत्तीम १५६४८९०० ८४८७८२३ ५४
जम्भा २१०१६९२३ १२३६९४९४ ५९

फजेट रु हजायभाखचय शीषयक

ष्ट्रवतनमोजन  रु् २१ अवय १ कयोड ६९ राख २३ हजाय
खचय रु: १२ अवय ३६ कयोड ९४ राख ९४ हजाय



ऩन्त्रौं मोजनाको नततजा सूचकका प्रगततहरु

प्रभखु नततजा ऺेर नततजा सूचक एकाई
आ.व. 

२०७६/७७ 
को रक्ष्म

प्रगतत

१. उच्च य 
सभताभूरक याष्ट्रिम 
आम

३५. ऩमयटनभा ष्ट्रवदेशी भदु्रा 
आजयन 

अभेरयकी डरय 
(कयोडभा)

८९.९ ७२.४३

३. सवयसरुब 
आधतुनक ऩूवायधाय 
एवभ ्सघन अन्त्तय 
आफद्धता

१६. आन्त्तरयक हवाई मातामात 
प्रमोग गने मार ु

सॊख्मा (राखभा) ३१.३३ ३१.८८

१७. अन्त्तयायष्ट्रिम हवाई 
मातामात प्रमोग गने मार ु
 

सॊख्मा (राखभा) ४७.८९ ४१.३८



ऩन्त्रौं मोजनाको नततजा सूचकका प्रगततहरु

प्रभखु नततजा ऺरे नततजा सूचक एकाई
आ.व. 

२०७६/७७ 
को रक्ष्म

प्रगतत

३. सवयसरुब 
आधतुनक ऩूवायधाय 
एवभ ्सघन अन्त्तय 
आफद्धता

३२.द्विऩऺीम हवाई 
सम्झौता बएका भरुकु सॊख्मा ४० ४०

३३. अन्त्तयाष्ट्रिम तथा 
ऺेरीम ष्ट्रवभानस्थर सॊख्मा ३ १

३४. आन्त्तरयक 
ष्ट्रवभानस्थरको स्तयोन्नतत सॊख्मा ३४ ३५



ऩन्त्रौं मोजनाको नततजा सूचकका प्रगततहरु

प्रभखु नततजा 
ऺरे नततजा सूचक एकाई

आ.व. 
२०७६/७७ 
को रक्ष्म

प्रगतत

४. उच्च य 
द्वदगो उत्ऩादन 
तथा उत्ऩादकत्व

२.अथयतन्त्रभा ऩमयटन ऺेरको 
मोगदान प्रततशत ५ २.०५

२८.ष्ट्रवदेचश ऩमयटन आगभन सॊख्मा 
(हजायभा) १५.५ ११.९७

२९. ष्ट्रवदेशी 
ऩमयटकको  औसत फसाई  द्वदन १३ १२.७

३०.प्रतत ऩमयटक खचय (प्रतत 
द्वदन)

अभेरयकी 
डरय ५६ ४८

३१. ऩमयटन ऺेरभा थऩ 
प्रत्मऺ योजगायी तसजयना

सॊख्मा 
(हजायभा) ५८ ३८००



ऩन्त्रौं मोजनाको नततजा सूचकका प्रगततहरु
प्रभखु 
नततजा 
ऺरे

नततजा सूचक एकाई
आ.व. 

२०७६/७७ 
को रक्ष्म

प्रगतत

४. उच्च 
य द्वदगो 
उत्ऩादन 
तथा 
उत्ऩादक
त्व

६३.नेऩार आउने अन्त्तयायष्ट्रिम 
ष्ट्रवभानभा उऩरधध तसट

सॊख्मा 
राखभा ९० ८०

६४. ऩमयटन स्तयको होटर फेड
ताये होटर होटर सॊख्मा १७७ १३८ (२०१९भा) 

फेड सॊख्मा १७२७१ १३२०० (२०१९भा) 

 अन्त्म होटर होटर सॊख्मा १२३७ ११५१ (२०१९भा)
फेड सॊख्मा ३७११० ३०७९९

होभस्टे य ऺभता  सॊख्मा ३०२ ३८९ (२०१९भा) 
फेड सॊख्मा १२१० १०८८(२०१९भा)



ऩन्त्रौं मोजनाको नततजा सूचकका प्रगततहरु
प्रभखु 
नततजा 
ऺरे

नततजा सूचक एकाई
आ.व. 

२०७६/७७ 
को रक्ष्म

प्रगतत

४. उच्च 
य द्वदगो 
उत्ऩादन 
तथा 
उत्ऩादक
त्व

६५. ऩदभागय ष्ट्रक.तभ. ३६८ ३३२
६६. ऩष्ट्रहचान तथा ष्ट्रवकास बएका 
ऩमयटकीम गन्त्तव्मस्थर

सॊख्मा १९२ १९२

६७. ऩमयटन ऺेरभा उत्ऩाद्वदत दऺ 
जनशचक्त

सॊख्मा १३००० ९१२८

६. 
सयुचऺत, 
सभ्म य 
न्त्मामऩूणय 
सभाज

२७.साॉस्कृततक सम्ऩदाको 
तडचजटाइजेसन

सॊख्मा २०००० २००००

२८. प्रतततरष्ट्रऩ अतधकाय सॊयऺण सॊख्मा २००० १९७४



प्राथतभकता प्राप्त आमोजना/कामयक्रभको सॊख्मा
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पहिऱो प्राथमिकता प्राप्त आयोजना दोस्रो प्राथमिकता प्राप्त आयोजना 

९ 

५ 



कामयक्रभ तथा आमोजनाहरुको सभग्र 
बौततक प्रगतत चस्थतत्

प्राथतभकता 
क्रभ

८० % बन्त्दा भातथ 
प्रगतत बएका 

५० % देचख ८०%  
सम्भ प्रगतत बएका 

५० % बन्त्दा 
कभ प्रगतत 
बएका

जम्भा

ऩष्ट्रहरो प्राथतभकता 
प्राप्त (P1) 
आमोजना

४ ३ २ ९

दोस्रो प्राथतभकता 
प्राप्त (P2) 
आमोजना

१ ४ - ५

जम्भा ४ ७ २ १४



P 1 कामयक्रभ तथा आमोजनाहरुको प्रगतत चस्थतत्

० 

१ 

१ 

२ 

२ 

३ 

३ 

४ 

४ 

८०% भन्दा िाथथ ८०% देखि ५०%सम्ि ५०% भन्दा कि 

४ 

३ 

२ 



 ऩष्ट्रहरो प्राथतभकता प्राप्त (P1) कामयक्रभहरुको वाष्ट्रषयक प्रगतत

तस. नॊ. फ.उ.चश.नॊ.  आमोजना/कामयक्रभ  वाष्ट्रषयक फजेट रु 
हजायभा 

वाष्ट्रषयक  प्रगतत (%)

बौततक ष्ट्रवचत्तम 
1. ३२५१०६ ऩमयटन ऩूवायधाय ष्ट्रवकास कामयक्रभ 

(१ अवय ८५ कयोड ८५ 
राख) १८५८५०० 

६७ ६३ 

2. ३२५१११ 
ऩयुाताचत्वक स्थर सॊयऺण 
आमोजना 

(३१ कयोड ९८ राख) 
३१९८०० 

६५.६ ६४ 

3. ३२५११२ 
ष्ट्रवश्व सम्ऩदा ऺेर सॊयऺण 
आमोजना 

(१ कयोड ६४ राख) 
१६४०० 

४६ ३८ 

4. ५०११०१ 
नेऩार नागरयक उड्डमन प्रातधकयण (१ अवय २५ कयोड ) 

१२५०००० 
८७ ४९ 

5. ५०११७९ 
ऩोखया ऺेरीम अन्त्तयायष्ट्रिम 
ष्ट्रवभानस्थर 

(८ अवय) ८०००००० ६१ ९६ 



 ऩष्ट्रहरो प्राथतभकता प्राप्त (P1) कामयक्रभहरुको वाष्ट्रषयक प्रगतत

तस. नॊ. फ.उ.चश.नॊ.  आमोजना/कामयक्रभ  वाष्ट्रषयक फजेट रु 
हजायभा 

वाष्ट्रषयक  प्रगतत (%)

बौततक ष्ट्रवचत्तम 

६. ५०११८० 
तनजगढ अन्त्तयायष्ट्रिम ष्ट्रवभानस्थर, 
फाया 

(१ अवय ३० कयोड) 
१३००००० 

१ ३ 

७. ३२५११५ ऩशऩुतत ऺेर ष्ट्रवकास कोष (३५ कयोड) ३५०००० ८४ ४३ 
८. ३२५११६ रचुम्फनी ष्ट्रवकास कोष (७५ कयोड ) ७५०००० ९५ ९४ 

९. ३२५८१०१ 
फौद्ध दशयन प्रवद्धयन तथा गमु्फा 
ष्ट्रवकास सतभतत 

(७ कयोड ९४ राख) 
७९४०० 

८९ ७४ 



 ऩष्ट्रहरो प्राथतभकता प्राप्त (P1) कामयक्रभहरुको तेस्रो 
चौभातसक प्रगतत

तस. नॊ. 
 
 

आमोजना/कामयक्रभ 
  

प्रगतत  प्रततशत 

बौततक ष्ट्रवचत्तम 
1. ऩमयटन ऩूवायधाय ष्ट्रवकास कामयक्रभ ३४ ३७.२ 
2. ऩयुाताचत्वक स्थर सॊयऺण आमोजना ५३ ४६ 
3. ष्ट्रवश्व सम्ऩदा ऺेर सॊयऺण आमोजना ६५ ६० 

4. नेऩार नागरयक उड्डमन प्रातधकयण ८८ ६० 
5. ऩोखया अन्त्तयायष्ट्रिम ष्ट्रवभानस्थर ५४ २६ 



 ऩष्ट्रहरो प्राथतभकता प्राप्त (P1) कामयक्रभहरुको तेस्रो 
चौभातसक प्रगतत

तस. नॊ. 
 
 

आमोजना/कामयक्रभ 
  

प्रगतत  प्रततशत 

बौततक ष्ट्रवचत्तम 
६. तनजगढ अन्त्तयायष्ट्रिम ष्ट्रवभानस्थर - १ 
७. ऩशऩुतत ऺेर ष्ट्रवकास कोष ८४ ४३ 
८. रचुम्फनी ष्ट्रवकास कोष ९५ १५८ 

९. फौद्ध दशयन प्रवद्धयन तथा गमु्फा ष्ट्रवकास सतभतत 
 

६.४ ९२.८ 



 दोस्रो प्राथतभकता प्राप्त (P2) कामयक्रभहरुको वाष्ट्रषयक प्रगतत

तस.नॊ. फ.उ.चश.नॊ.
 

आमोजना/कामयक्रभ
वाष्ट्रषयक  फजेट 
(रु.हजायभा)

वाष्ट्रषयक प्रगतत (%) 

बौततक ष्ट्रवचत्तम 

1. ५०१२५१०३ 
दचऺण एचशमा ऩमयटन ऩूवायधाय 
ष्ट्रवकास आमोजना 
(गौतभफदु्ध अन्त्तयाष्ट्रिम 
ष्ट्रवभानस्थर) 

(३ अवय ३३ 
कयोड ६४ राख) 

३३३६४०० 
८५ ४९

2. ३२५१०८ 
दचऺण एचशमा ऩमयटन ऩूवायधाय 
ष्ट्रवकास आमोजना 

(२९ कयोड ४८ 
राख ९२ हजाय) 

२९४८९२ 

५७ २० 

३. ३२५११३ 
हवाइ मातामात ऺभता 
अतबवषृ्ट्रद्ध आमोजना  

(१ अवय ७० 
कयोड ) 

१७००००० 

६७ ४७ 



 दोस्रो प्राथतभकता प्राप्त (P2) कामयक्रभहरुको फाष्ट्रषयक प्रगतत

तस.नॊ. फ.उ.चश.नॊ.
 

आमोजना/कामयक्रभ
वाष्ट्रषयक  फजेट 
(रु.हजायभा)

वाष्ट्रषयक प्रगतत (%) 

बौततक ष्ट्रवचत्तम 

४. ३२५००१०१ ऩवयतीम ऩमयटन तथा ऩमयटन प्रवधयन आमोजना 
(१ कयोड ४३ 
राख) १४३०० 

५३ ५१

५. ३२५००१०३ 
सॊस्कृतत ऩवयधयन कामयक्रभ (४२ कयोड ३८ 

राख) 
४२३८०० 

६२ ६७



 भन्त्रारम य भातहतका तनकामहरुको प्रगतत

तस. नॊ. आमोजना/कामयक्रभ
 

वाष्ट्रषयक फजेट 
(रु.हजायभा)

 

प्रगतत (%) 

बौततक ष्ट्रवचत्तम 
१. सॊस्कृतत, ऩमयटन तथा नागरयक उड्डमन 

भन्त्रारम   
(२७ कयोड ६५ राख 
३३ हजाय) २७६५३३ १०० ९८ 

२. ऩमयटन ष्ट्रवबाग 
 

(१४ कयोड १७ राख) 
१४१७०० ९२ ९४ 

३. ऩयुातत्व ष्ट्रवबाग  (केन्त्द्रीम साॊस्कृततक 
सम्ऩदा सॊयऺण प्रमोगशारा सभेत)  

(१४ कयोड ४ राख) 
१४०४०० ६६ १९९ 

४. याष्ट्रिम अतबरेखारम  
(५ कयोड ७ राख) 

५०७०० ६७ ५३

5. याष्ट्रिम सॊग्रहारम  
(१ कयोड ६४ राख) 

१६४०० ९८ ८२

7. नेऩार प्रतततरष्ट्रऩ अतधकाय यचजिायको 
कामायरम  
  

(१ कयोड २० राख) 
१२००० ७२ ७२



 भन्त्रारम य भातहतका तनकामहरुको प्रगतत

तस. नॊ. आमोजना/कामयक्रभ वाष्ट्रषयक फजेट (रु.हजायभा)
प्रगतत (%) 

बौततक ष्ट्रवचत्तम 

८. नेऩार प्रऻा प्रततष्ठान (१६ कयोड ९९ राख ३६ हजाय) 
१६९९३६ 

९८ ९९
9.

नेऩार रतरतकरा प्रऻा प्रततष्ठान (६ कयोड ५ राख) ६०५०० ९४ ९४

10. नेऩार सॊष्ट्रित तथा नाट्य प्रऻा प्रततष्ठान (९ कयोड ७० राख ८३ हजाय) 
९७०८३ 

९७ ९७

१1. साॊस्कृततक सॊस्थान (१ कयोड २० राख) १२००० ९९ १०० 
12. नायामणष्ट्रहटी दयफाय सॊग्रहारम   (९ कयोड ३६ राख) ९३६०० १०० १००

13. बाषा आमोग  (६ कयोड ८० राख) ६८००२ ७० ४३

14. फौद्ध दशयन प्रवद्धयन तथा गमु्फा ष्ट्रवकास सतभतत (७ कयोड ९४ राख) ७९४०० ८९ ७४ 



 भन्त्रारम य भातहतका तनकामहरुको प्रगतत

तस. नॊ. आमोजना/कामयक्रभ वाष्ट्रषयक फजेट (रु.हजायभा)
प्रगतत (%) 

बौततक ष्ट्रवचत्तम 
१५. नेऩार ऩमयटन तथा होटर 

व्मवस्थाऩन प्रततष्ठान ( २६ राख) २६०० ८७.६ ८७.६
१६.

ऺेरीम सॊग्रहारमहरु (१ कयोड ३५ राख) १३५०० २० ६९

१७. सॊग्रहारमहरु ( २ कयोड ५५ राख) २५५०० ६८ ८६

१८. ऐततहातसक दयवायहरु ( ७ कयोड ७८ राख) ७७८०० १०० ८७ 
१९. तायागाउॉ ष्ट्रवकास सतभतत ( २ कयोड ६० राख १७ हजाय) 

२६०१७ 
१०० ८६



याष्ट्रिम गौयवका आमोजनाहरुको आ.व. २०७६/७७ को  
बौततक तथा ष्ट्रवत्तीम प्रगतत प्रततशतभा

० 

१० 

२० 

३० 

४० 

५० 

६० 

७० 

८० 

९० 

१०० 

ऩोखया  गौतभफदु्ध  ऩशऩुतत  रचुम्फनी  तनजगढ  

६१ 

८५ ८४ 

९५ 

१ 

९६ 

४९ 
४३ 

९४ 

३ 

बौततक  
ष्ट्रवत्तीम  



याष्ट्रिम गौयवका आमोजनाहरुको हारसम्भको बौततक तथा 
ष्ट्रवत्तीम प्रगतत प्रततशतभा

० 

१० 

२० 

३० 

४० 

५० 

६० 

७० 

८० 

९० 

१०० 

ऩोखया  गौतभफदु्ध  ऩशऩुतत  रचुम्फनी  तनजगढ  

६२ 

९१ 
८६ ८५ 

१० 

४७ 

६३ 
५६ 

७२ 

८ 

बौततक  
ष्ट्रवत्तीम  



सॊस्कृतत, ऩमयटन तथा नागरयक उड्डमन भन्त्रारमको 
सभष्ट्रिगत प्रगततको सायाॊश

तस.नॊ. कामयक्रभ तथा आमोजना 207५/७६को  
सम्भको अवस्था 

207६/७७को   हारसम्भको 
कुर प्रगतत रक्ष्म  प्रगतत 

1. प्रतत ऩमयटक प्रततद्वदन खचय (डरय) ५४ ६२ ४८ ४८ 
2. प्रतत ऩमयटक  औसत फसाई (द्वदन) १२.४ १३ १२.७ १२.७ 
3. तरबवुन अन्त्तयायष्ट्रिम ष्ट्रवभानस्थर ष्ट्रवस्ताय 

तथा स्तयोन्नतत (प्रततशत) 

६१ १०० ३७ ९८ 

 क) तरबवुन अन्त्तयायष्ट्रिम ष्ट्रवभानस्थरको Runway, 

Taxiway  को Rehabilitation कामय 
१००  १०० १०० 

ख) तरबवुन अन्त्तयायष्ट्रिम ष्ट्रवभानस्थरको 
धावनभागयको दचऺणतपय  ३०० तभटय ष्ट्रवस्ताय 

१००  १०० १०० 

ग) तरबवुन अन्त्तयायष्ट्रिम ष्ट्रवभानस्थरको   
अन्त्तयायष्ट्रिम टतभयनर बवन ष्ट्रवस्ताय  

१००  ६५ ६५ 

४. गौतभफदु्ध अन्त्तयायष्ट्रिम ष्ट्रवभानस्थर (प्रततशत) ७३ १०० १८ ९१ 

५. ऩोखया अन्त्तयायष्ट्रिम ष्ट्रवभानस्थर (प्रततशत) ४२ ७५ १९ ६१ 

6. सम्ऩदा ऩनु्तनभायण (सॊख्मा) ३८० १५० ७३ ४५० 

 



सॊस्कृतत, ऩमयटन तथा नागरयक उड्डमन भन्त्रारमको 
सभष्ट्रिगत प्रगततको सायाॊश

तस.नॊ
. 

कामयक्रभ तथा आमोजना 207५/७६को  
सम्भको अवस्था 

207६/७७को   हारसम्भको 
कुर प्रगतत रक्ष्म प्रगतत 

७. ऩमयटक आगभन (जना/प्रततशत) 11,७३,०७२ 
(सन २०१८) 

१५.५ 
राख 

११,९७,१९
१(सन २०१९) 

२.२ 

८. स ारनभा यहेका ष्ट्रवभानस्थर 
(वटा) 

3२   ३२ ३२ 

९. फष बरय स ारन मो म ष्ट्रवभानस्थर 
(वटा) 

  ३२ ३४ ३५ ३५ 

१०. यारीकारीन उडान स ारनभा 
आएका ष्ट्रवभानस्थर (वटा) 

७ 
 

१ १ ८ 

११. नेऩार आउने अन्त्तयायष्ट्रिम ष्ट्रवभान 
सेवा (वटा) 

28  २ ३० 

१२. ऩमयटकस्तयका होटर (सॊख्मा) १२५४  ३५ १२८९ 
१३. तनतभयत नमाॉ  ऩदभागयको रम्फाई 

(GHT सभेत) (ष्ट्रक.भी.) 
२५५  ७७ ३३२ 

 



गनुासो पर्छ्यौट

तस.नॊ. तनकाम गनुासो सॊख्मा पर्छ्यौट बएको सॊख्मा प्रकृमाभा यहेको सॊख्मा 

१ अ.द.ुअ.आ ७३ ३६ ३७ 

२ याष्ट्रिम सतकय ता केन्त्द्र ४९ ३५ १४ 

३ प्र.भ.तथा भ.ऩ. कामायरम  १८ ८ १० 

४ हेरो सयकाय १७ १६ १ 

जम्भा  १५७ ९५ ६२ 

26

जम्भा ६० प्रततशत गनासो पर्छ्यौट बएको 



आ.व.२०७६/७७ को फेरुज ुपर्छ्यौट
सयकायी तपय - सतभतत, प्रततष्ठान तथा कोष तपय - 

जम्भा फेरुजु्  ९९ कयोड ७५ राख ८२ 
हजाय जम्भा फेरुजु्  १ अवय ४९ कयोड ३ राख

पर्छ्यौट् २७ कयोड ४२ राख ६६ हजाय पर्छ्यौट ४३ कयोड ४२ राख ६२ हजाय  

पर्छ्यौट प्रततशत् २७.४९ पर्छ्यौट प्रततशत् २९ 
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८० % बन्त्दा कभ प्रगतत बएका ऩष्ट्रहरो (P1) य दोस्रो 
(P2) प्राथतभकता प्राप्त आमोजनाहरु

क्र.सॊ. आमोजनाको नाभ बौततक 
प्रगतत (%)

प्रगतत कभ हनुका कायण

1. ष्ट्रवश्व सम्ऩदा ऺेर 
सॊयऺण आमोजना 

४६ • ऩयुातत्व ष्ट्रवबाग अन्त्तयगत स्थातनम स्तयभा य प्रदेश स्तय सभेत य भातहतभा तनकाम 
नहुॉदा काभभा ष्ट्रढराइ हनु गएको। 

• ऩयम्ऩयागत तनभायण साभाग्री य दऺ जनशचक्त कातरगढको कभी । COVID -19  का 
कायण चैर-आषाढसम्भ काभ हनुे ष्ट्रहभारी चजल्राहरुभा काभ सम्ऩन्न गनय वाधा ।२. ऩयुाताचत्वक स्थर 

सॊयऺण आमोजना
६५ 

३. ऩमयटन ऩूवायधाय ष्ट्रवकास 
कामयक्रभ 

६७ • covid-19 का कायण रे ष्ट्रवशेष गयेय ष्ट्रहभारी चजल्राभा काभ गनय सष्ट्रकने चैर- आषाढ 
सम्भ काभभा वाधा ऩगेुको य  अन्त्म चजल्राभा सभेत सो कायणरे असय ऩयेको वन्त्म जन्त्त ु
याष्ट्रिम तनकुन्त्ज एवभ वन ऺेरभा काभ गदाय ऩरु् माउन ुऩने प्रकृमा, सभन्त्वम एवभ सहभतत 
प्राप्त गनय राभो सभम रागेको हुॉदा कामय सम्ऩन्न गनय वाधा ऩगेुको । 

४. तनजगढ ऺरीम 
अन्त्तयायष्ट्रिम ष्ट्रवभानस्थर 
आमोजना

५७ • वन ऺेर खारी गने, टातगमा वस्ती स्थानान्त्तयण गने कामय अन्त्म तनकाम सॉग सम्वचन्त्धत 
यहेको । ज गा धतनहरुरे अझै भआुव्जा तरन नआएको ।वन ऺर खारी गने सम्वन्त्धी 
ष्ट्रवषम अदारतभा ष्ट्रवचायातधन बएको हुॉदा रगानी वोडयरे रगानी गने बतन चजम्भा द्वदने 
एजेन्त्सीरे काभ सरुुवात नै नगयेको हुॉदा कामय सम्ऩन्न अत्मन्त्तै ससु्त यहेको ।

५. ऩोखया ऺरीम 
अन्त्तयायष्ट्रिम ष्ट्रवभानस्थर 
आमोजना

६१ • covid-19का कायणा तनमतभत रुऩरे तनभायण साभाग्री तथा ष्ट्रवदेशफाट उऩकयण एवभ दऺ 
जनशचक्तराइ ल्माउन नसष्ट्रकएको य स्वदेशभै यहेका काभदाय, अन्त्म साभाग्रीहरुरे 
तनमतभत काभ काज गनय नसकेको हुॉदा मोजना सॊचारन ऩणुय रुऩरे हनु नसकेको हुॉदा 
आशा गये अनरुुऩ प्रगतत हनु सकेन ।
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८० % बन्त्दा कभ प्रगतत बएका ऩष्ट्रहरो (P1) य 
दोस्रो (P2) प्राथतभकता प्राप्त आमोजनाहरु

क्र.सॊ. आमोजनाको नाभ बौततक प्रगतत (%) प्रगतत कभ हनुका कायण

६. दचऺण एचशमा ऩमयटन ऩूवायधाय 
ष्ट्रवकास आमोजना 

५७ • COVID -19  का कायण तनमतभऩत रुऩरे काभ काज गनय 
नसष्ट्रकएको। तनभायण साभाग्री आऩतुतयभा अवयोध आएको । फजेट 
व्मवस्था ष्ट्रढरो प्राप्त बएको हुॉदा SAKAराई custom duty वाऩतको 
यकभ तेश्रो चौभातसकभा बकु्तानी बएको ।

७. हवाइ मातामात ऺभता अतबवषृ्ट्रद्ध 
आमोजना  

६७ • COVID -19  का कायण भाटो बने कामय ठेक्का चस्वकृती बै तनभायण 
आदेश बएकोभा सो ऩश्चात देशभा रकडाउन बएको हुॉदा कामय गनय 
नसकेको । कततऩम साना ततना काभभा सभेत दऺ जनशचक्त एवभ 
साभाग्रीहरु ष्ट्रवदेशफाट ल्माउन ुऩने बएकोभा नसष्ट्रकएकभा स्वदेशभा 
यहेका कततऩम जनशचक्तराइ सभेत काभ रगाउन नसष्ट्रकॉ दाभ अन्त्म 
काभभा सभेत असय ऩयेको । 

८. ऩवयतीम ऩमयटन तथा ऩमयटन प्रवधयन 
आमोजना 
 

५३ • COVID -19 का कायण रकडाउन बएकोरे काभ स्थतगत गनुय ऩयेको  
। 

९. सॊस्कृतत प्रवयधयन कामयक्रभ 
 

६२ • COVID -19 का कायण रकडाउन बएकोरे काभ स्थतगत गनुय ऩयेको  
। 
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नीतत तथा कामयक्रभ य फजेटको कामायन्त्वमन प्रगतत

फुॉदा नॊ. भखु्म ष्ट्रक्रमाकराऩहरु भखु्म उऩरचधध 

नीतत-१५७ बकूम्ऩफाट ऺततग्रस्त 
सम्ऩदाको ऩूनतनयभायण गने 
।

• मस आ.व. ऩनुतनयभायण गनुय ऩने १५० वटा सम्ऩदाहरु भध्मे ६४ वटा 
को ऩनुतनयभायण सम्ऩन्न बएको । 

• यानीऩोखयी ऩनुतनयभायण कामय ९० प्रततशत सम्ऩन्न बएको । 
• तनभायणाधीन धयहया ऩनुतनयभायण कामयको ४० प्रततशत काभ सम्ऩन्न 
बएको ।

• काष्ठभण्डऩ ऩनुतनयभायण कामय ५५ प्रततशत सम्ऩन्न बएको छ ।
• बकुम्ऩरे ऺततग्रस्त ८९१ भध्मे ४५३  वटा सम्ऩदाको सॊयऺण तथा 
ऩनु्तनभायण कामय सम्ऩन्न बएको ।

फजेट-२२५ याष्ट्रिम साॊस्कृततक 
सॊग्रहारम तनभायण।

• कीततयऩयु चस्थत जातीम सॊग्रहारमराई नेऩारको ऩयम्ऩया, सॊस्कृतत 
झल्काउने गयी याष्ट्रिम साॊस्कृततक सॊग्रहारमभा रुऩान्त्तयण  गनय 
अवधायणा ऩर तमाय गयी अचन्त्तभ रुऩ द्वदइएको ।

फजेट-२२५ 
नीतत-६४

यातरकारीन काठभाण्डौं 
उऩत्मका सम्ऩदा मारा 
सॊचारन ।

• उऩत्मका सम्ऩदा मारा बक्तऩयुभा सम्ऩन्न, ऩाटन य ष्ट्रकततयऩयुभा 
तमायीको कामय बैयहेकोभा कोतबड १९ प्रकोऩका कायण सम्ऩन्न गनय 
नसष्ट्रकएको ।



नीतत तथा कामयक्रभ य फजेट क्रभश…
फुॉदा नॊ. भखु्म ष्ट्रक्रमाकराऩहरु भखु्म उऩरचधध 

फजेट-
२२६

रचुम्फनी ऺेरको 
वहृत्तय गरुुमोजना 
तमाय गयी ष्ट्रवकास य 
प्रवद्धयन गने ।

• हारसम्भको बौततक तपय को तनभायण कामय प्रगतत ८५ प्रततशत सम्ऩन्न । 
• आ.व. २०७६/७७ भा बौततक प्रगतत ९५ प्रततशत य ष्ट्रवत्तीम प्रगतत 
९४ प्रततशत यहेको ।

• रचुम्फनी ऺेरको फहृत्तय गरुुमोजनाको अवधायणा ऩर तमाय बैसकेको ।
• रचुम्फनी गरुुमोजना अनसुाय वाटय टावय य वाटय सप्राई तसिभ, केही 
क्यानर तथा ऩोखयीहरु, ष्ट्रवतबन्न ऩहुॉच भागयहरु कारोऩरे तथा ट्रमाक 
खोल्ने कामय सम्ऩन्न ।

• ऩवुी य ऩचश्चभी ष्ट्रवहाय ऺेर, ऺेरतबर ष्ट्रवजरुी ष्ट्रवतयण प्रणारी व्मवचस्थत 
गने कामय सम्ऩन्न ।

• स ाय अन्त्तगयत सभग्र गरुुमोजना ऺेरतबर अचप्टकर पाइवय बतूभगत 
रुऩभा ष्ट्रवच्र्छ्याउने कामय सम्ऩन्न । 

• याभग्राभ ऺेरको गरुुमोजना तनभायण कामय सम्ऩन्न बएको । 
• ५००० जना अट्ने ऺभता बएको सबाहर तनभायण कामय ९० प्रततशत 
सम्ऩन्न बएको छ ।

• नेऩारी सेनाको सहमोगभा ५ हजाय परपूरको ष्ट्रवरुवाहरु वृऺ ायोऩण 
गने कामय सम्ऩन्न बएको । 



नीतत तथा कामयक्रभ य फजेट क्रभश…
फुॉदा नॊ. भखु्म ष्ट्रक्रमाकराऩहरु भखु्म उऩरचधध 

फजेट-
२२६

ऩशऩुतत ऺेर 
रगामतको 
गरुुमोजना तमाय 
गयी ष्ट्रवकास य 
प्रवद्धयन गने ।

• सभष्ट्रिगत बौततक प्रगतत ८६ प्रततशत यहेको छ।   
• आ.व. २०७६/७७ भा मस कोषको बौततक प्रगतत ८८ प्रततशत य 
ष्ट्रवत्तीम प्रगतत ४९ प्रततशत यहेको छ । 

• ऩशऩुतत ऺेरको वहृद् गरुुमोजना तमायी कामय सम्ऩन्न बई स्वीकृततका 
रातग नेऩार सयकाय भचन्त्रऩरयषदभा ऩेश बएको । 

• वहृत्तय जनकऩयु, वृहत्तय ष्ट्रवयाट, वहृत्तय गौयीशॊकय, वहृत्तय याया वहृत्तय 
खप्तड को गरुुमोजनाहरुको ऩष्ट्रहरो चयणको (Field को कामय सम्ऩन्न बइ 
Pre-Draft Report ऩेश बएको ।

• गौशारा बवुनेश्वयी दशयन भागय स्तयोन्नतत (२५० भीटयभा प्रस्तयपरक 
छाष्ट्रऩएको) को कामय सम्ऩन्न ।

• वनकारी प्रहयी कामायरम फीचभा तसभाङ्कन, ष्ट्रवद्यतुीम शवदाहगहृभा 
ऺभता तफस्ताय कामयको सम्झौता कामय सम्ऩन्न ।



नीतत तथा कामयक्रभ य फजेट क्रभश…
फुॉदा नॊ. भखु्म 

ष्ट्रक्रमाकराऩहरु
भखु्म उऩरचधध 

फजेट-
२२६

ऩशऩुतत ऺेर 
रगामतको 
गरुुमोजना तमाय 
गयी ष्ट्रवकास य 
प्रवद्धयन गने ।

• भगृस्थरीभा ब ूऺम तनमन्त्रण कामय, जीतजॊगप्रकाशेश्वय भचन्त्दय प्राॊगण सॊयऺण 
कामय सम्ऩन्न ।

• कैराश उभाकुण्डभा घेयाऩखायर तथा हरयमारी प्रवद्धयन, सावयजतनक शौचारम 
तनभायण तथा स्तयीकयण, वनकारी प्रहयी कामायरम फीचभा तसभाङ्कन, 
जीतजॊगप्रकाशेश्वय भचन्त्दय प्रागॊण सॊयऺण कामय सम्ऩन्न बएको । 

ऩनुतनयभायण तपय :  
• गहेुश्वयी चौघेया सत्तर ऩचश्चभ खण्ड, भगृस्थरी ऺेरका चशवारमहरु 
ऩनुतनयभायण, ष्ट्रकयाॉतेश्वय सत्तर, रक्ष्भीनायामण सत्तर ऩनुतनयभायण, तनवायणेश्वय 
सत्तर तथा भचन्त्दय ऩनुतनयभायण कामय सम्ऩन्न । 

• ऩनुतनयभायण गनुयऩने ९० वटा सम्ऩदा भध्मे हारसम्भ ३७ वटाको ऩनुतनयभायण 
सम्ऩन्न बएको । 



नीतत तथा कामयक्रभ य फजेट क्रभश…

नीतत तथा कामयक्रभ य फजेटको कामायन्त्वमन प्रगतत्

फुॉदा नॊ. भखु्म 
ष्ट्रक्रमाकराऩहरु

भखु्म उऩरचधध 

नीतत-६४ 
फजेट-१३६

तबचजट नेऩार 
२०२० को 
अतबमान सॊचारन 
गने ।

नऩेार भ्रभण फषय २०२० (Visit Nepal Year 2020) तपय  :
• सन ्२०२० जनवयी १ का द्वदन सम्भाननीम यािऩतत ष्ट्रवद्यादेवी बण्डायीज्मूफाट 

काठभाण्डौको दशयथ यॊगशाराभा सभदुघाटन सम्ऩन्न बएको ।
• भ्रभण वषय  २०२० को सम्फन्त्धभा ष्ट्रवतबन्न याजनीततक दरका प्रतततनतधहरु, ष्ट्रवकास 

साझेदायहरु, ष्ट्रवतबन्न देशका याजदतु तथा कुटनीततक व्मचक्तत्वहरु, तनजी ऺेर रगामतका 
सयोकायवाराहरुसॊग छरपर तथा अन्त्तयष्ट्रक्रमा कामयक्रभहरु सम्ऩन्न बएको ।

• जभयनी, सॊमकु्त अतधयाज्म, इजयामर, दचऺण कोरयमा, थाइल्माण्ड, म्मानभाय, हङकङ,
भकाउ य बायत रगामतका देशहरुभा नऩेार भ्रभण वषय, २०२० प्रचाय प्रसायसॊगै 
अतबमानको Soft Launch गरयएको । 

• हङकङ य भकाउभा आमोचजत कामयक्रभभा क्रभश: १/१ जना ऩमयटक दतुहरु तनमकु्त 
गरयएको ।

• सॊमकु्त अतधयाज्म रण्डनको भातथल्रो सबा House of Lords भा भ्रभण वषय प्रवद्धयनको 
कामयक्रभ आमोजना गयी ष्ट्रवतबन्न प्रततष्ट्रष्ठत व्मचक्तत्वहरुराई नऩेार भ्रभण वषय, २०२० को 
सदबावना दूत तथा ष्ट्रहभारमन अवाडयफाट सम्भातनत गरयएको ।

• थाइल्माण्डको याजधानी फैङ्ककभा दचऺण ऩूवी एचशमा तथा प्रशान्त्त ऺेरका यािहरुका 
रातग नऩेारी याजदतुहरुको सम्भेरन बएको । सोही प्रकृततको सम्भेरन ओभनको 
याजधानी भस्कटभा सभेत आमोजना बएको ।



नीतत तथा कामयक्रभ य फजेट क्रभश…
फुॉदा नॊ. भखु्म 

ष्ट्रक्रमाकराऩहरु
भखु्म उऩरचधध 

नीतत-६४ 
फजेट-१३६

तबचजट नेऩार 
२०२० को 
अतबमान सॊचारन 
गने ।

नऩेार भ्रभण फषय २०२० क्रभश..

• अिेतरमा तथा चीनका स ायकभी, चरचचरकभी तथा १२७ जना 
Influencers राई नेऩारभा ऩरयचमात्भक भ्रभण गयाएको ।

• नेऩारभा यहेका प्रभखु चशवशचक्त ऩीठहरु सभेटेय चशवशचक्त सष्ट्रकय टको 
अवधायणा तनभायण गयी अध्ममन कामय अगातड फढाइएको ।

• करयव ३३ वटा प्रवधयनात्भक कामयक्रभहरु बायतभा ५ वटा, चीनभा एउटा 
य मयुोऩभा एउटा B2B Sales mission  आमोजना गरयएको ।

• ष्ट्रवश्वका भखु्म ६ बाषाभा (अॊग्रजेी, चाइनीज, स्ऩेनीस, फे्रन्त्च, जभयनी य 
यतसमन) वेबसाईट तमाय गयी सॊचारनभा ल्माएको । 

• जाऩानी बाषाभा सभेत NTB Website सरुुवात बएको । नमाॉ गन्त्तव्महरु 
आकषयण झल्कने गयी ७ वटा तबतडमोहरु तनभायण बएको ।

• बायत य चीनसष्ट्रहत प्रभखु १० वटा श्रोत फजायहरुको ऩमयटक आगभन 
प्रऺेऩण गरय आफश्मक प्रफधयनका कामयक्रभहरुको खाका तमाय गरयएको 
। 



नीतत तथा कामयक्रभ य फजेट क्रभश…
फुॉदा नॊ. भखु्म 

ष्ट्रक्रमाकराऩहरु
भखु्म उऩरचधध 

 
 
 
नीतत-१५४

 
 
भरुकुबयका 
घोष्ट्रषत नमाॉ तथा 
स्थाष्ट्रऩत 
गन्त्तव्महरुको 
ष्ट्रवकास य प्रवद्धयन 
।

• नभनुा ऩमयटन गन्त्तव्मको रुऩभा गरुुमोजना तमाय बैसकेका गन्त्तव्महरुको 
तनभायण कामयको प्रगतत:  

सन्त्दकऩयु ८५%, 
धनषुाधाभको ८५%, 
इन्त्द्रसयोवय ८५%,  
ऩन्त्चासे ९०%  
तन रीहवा ९५%, 
याया ७०%, 
बादगाॉउ ९५% 

• नेऩारका सम्ऩूणय चजल्राहरुको ऩमयटकीम गन्त्तधमहरुको सष्ट्रहतको Provencial profile, 

प्रस्ततुीकयण साभग्री तथा Districtwise Itinerary तमाय गरयएको।
• १०० वटा घोष्ट्रषत नमाॉ गन्त्तव्महरु भध्म ७०  वटाको प्रोपाइर तमाय बएको । 
• नमाॉ तथा स्थाष्ट्रऩत १९२ वटा गन्त्तव्महरु भध्मे १२२ को सत प्रततशत तनकासा य 

७० वटा गन्त्तव्मको ५० प्रततशत फजेट स्थातनम तहभा तनकासा बएको । 
 



नीतत तथा कामयक्रभ य फजेट क्रभश…

नीतत तथा कामयक्रभ य फजेटको कामायन्त्वमन प्रगतत्

फुॉदा नॊ. भखु्म ष्ट्रक्रमाकराऩहरु भखु्म उऩरचधध 

 
 
फजेट-

१४०

 
 
Tourism Satellite Account 

तमाय  गने ।

• Tourism Satellite Account  तमाय  गने सम्फन्त्धभा तनदेशक 
सतभतत य प्रातफतधक सतभतत गागठन बइ  Stock Analysis 

कामय सम्ऩन्न गरयएको ।
• केन्त्द्रीम तथमाॊक तफबागको सहकामयभा आन्त्तरयक ऩमयटन 
सम्फचन्त्ध  घयधयुी सबेऺणको प्रस्नावारी तमाय गरय 
प्रस्नावारी ऩूवय ऩयीऺण सम्ऩन्न बएको ।

• अन्त्तरयक ऩमयटन सवेऺणको sample design कामय तथा 
तनदेचशका तमाय बएको,    

• नभनुा सवेऺण तथा software तमायीको कामय बईयहेको ।
नीतत-

१५४ 
फजेट-

१३७

ष्ट्रकल्रा य फाटोहरु सॊयऺण 
गयी आकषयक ऩमयटकीम 
गन्त्तव्मको रुऩभा एकीकयण 
भागय तनभायण ।

• तसन्त्धरुीगढीभा सॊग्राहारम फनाउन शरुु गरयएको अन्त्म दयफाय 
य गढीहरुको सॊयऺण य सम्बायको काभ तनमतभत बएको ।( 
नेऩारी सेना) 

• गोयखाको तरगतरगकोटदेचख वायऩाकसम्भ ऩदभागय तनभायण 
४० प्रततशत सम्ऩन्न ।



नीतत तथा कामयक्रभ य फजेट क्रभश…

नीतत तथा कामयक्रभ य फजेटको कामायन्त्वमन प्रगतत्

फुॉदा नॊ. भखु्म ष्ट्रक्रमाकराऩहरु भखु्म उऩरचधध 

 

फजेट-
१३८

सदूुय ऩचश्चभको दाच ुयरादेचख 
ऩूवयको ताप्रेजङु जोड्ने 
ष्ट्रहभारमन हरयत ऩदभागय 
येखाकॊ न गयी ऩूवायधाय तनभायण 

GHT को येखाङ्कन य ऩूवायधाय तनभायण  
• GHT अन्त्तगयतको ष्ट्रवतबन्न ऺेरको १२७ ष्ट्रक.भी. को DPR 

तमाय बएको । 
• GHT अन्त्तगयत भकार ुऺेर ६ ष्ट्रक तभ, कन्त्चनजॊगा ऺेर १० 
ष्ट्रक तभ, ढोयऩाटन ५, सेपोक्सणु्डो ऺेर ५ ष्ट्रक तभ तथा 
च्छोयोल्ऩा ऺेरभा १५ ष्ट्रक तभ सष्ट्रहत जम्भा ४१ ष्ट्रक तभ 
GHT को तनभायण सम्ऩन्न बएको ।

धातभयक ऩमयटकीम स्थर तनभायण  
• चशवशचक्त, याभामण ऩरयऩथको Digital Display तमाय गने 
सम्फन्त्धभा अन्त्तरयक तमायी  बईयहेको । 

• तफफाह ऩॊचभी भहोत्सफभा वहृत्तय जनकऩयुऺेर ष्ट्रवकास सतभतत 
सॊगको सहकामयभा प्रफद्धयनात्भक कामय सम्ऩन्न गरयएको ।

• ष्ट्रकयाती धभायवरम्फी सॉग सम्फचन्त्धत भनु्त्धभु ऩदभागयको प्रफधयन 
गरयएको । 



नीतत तथा कामयक्रभ य फजेट क्रभश…
फुॉदा नॊ. भखु्म ष्ट्रक्रमाकराऩहरु भखु्म उऩरचधध 

 

 

नीतत-४९ 
फजेट- 
२१८

 
 
 
गौतभफधु्द अन्त्तयायष्ट्रिम 
ष्ट्रवभानस्थर तनभायण 
।

• सभग्र आमोजनाको ९१ प्रततशत कामय सम्ऩन्न बईसकेको ।  
• आ.व. २०७६/७७ को बौततक प्रगतत ८५ प्रततशत य ष्ट्रवचत्तम प्रगतत 
४९ प्रततशत ।  

• तीन हजाय तभटय रम्फाईको धावन भागय, ट्याक्सी–वे एवभ ्एप्रोनको 
तसतबर तनभायण तपय को कामय सम्ऩन्न ।

• ष्ट्रवभानस्थर  आमोजना IT Building उत्तय तपय  काय ऩाष्ट्रकय ि एरयमाभा 
कारोऩरे गने काभ सम्ऩन्न ।

• काय ऩाष्ट्रकय ि स्ट्रीट राईट केवर Layout कामय सम्ऩन्न बएको ।
• IT Building देचख प्रशासतनक बवन, सेक्युरयटी बवन, Domestic काय 
ऩाष्ट्रकय िको उत्तयसम्भ हमभु ऩाईऩ Layout कामय सम्ऩन्न ।

• Runway, Taxiway, Apron, को तनभायण कामय सम्ऩन्न ।
• अन्त्तयायष्ट्रिम टतभयनर बवन, प्रशासतनक बवन एवभ ्कन्त्ट्रोर टावय 
सम्फचन्त्ध कामयको सॊयचना तनभायण तपय को कामय सम्ऩन्न ।

• Terminal Building को तनभायण कामय ।
• धावन भागय य जहाज ऩाष्ट्रकय ि ऺेर जोड्ने Link taxiway को तनभायण 
कामय सम्ऩन्न बएको । 



नीतत तथा कामयक्रभ य फजेट क्रभश…
फुॉदा नॊ. भखु्म 

ष्ट्रक्रमाकराऩहरु
भखु्म उऩरचधध 

 

 

नीतत-४९ 
फजेट- 
२१८

 
 
ऩोखया ऺेतरम  
अन्त्तयायष्ट्रिम 
ष्ट्रवभानस्थर तनभायण 
कामय ७५ प्रततशत 
सम्ऩन्न   हनेु ।

• सभग्र आमोजनाको ६२ प्रततशत तनभायण कामय सम्ऩन्न बएको  ।  
• २०७६/७७ को बौततक प्रगतत ६१ प्रततशत य  ष्ट्रवत्तीम प्रगतत ९६ 
प्रततशत यहेको । 

• Runway, Taxiway, Apron, Hanger Apron, Conduit Laying, High Mast 

Flood Light Transformer Box को जडान सभेतको कामय सम्ऩन्न ।
• Apron भा High Mast Flood Light जडान कामय बएको । 
• Terminal बवनभा Glass Curtain Wall को काभ सम्ऩन्न बएको ।
• Hanger Building भा Enclosure Wall तथा Exhaust Window 

Installation को काभ सम्ऩन्न । 
 



नीतत तथा कामयक्रभ य फजेट क्रभश…
फुॉदा नॊ. भखु्म 

ष्ट्रक्रमाकराऩहरु
भखु्म उऩरचधध 

 

 

नीतत-४९ 
फजेट-

२१८

 
 
ऩोखया ऺेतरम  
अन्त्तयायष्ट्रिम 
ष्ट्रवभानस्थर 
तनभायण कामय ७५ 
प्रततशत सम्ऩन्न   
हनेु ।

• Terminal रगामत सवै बवनहरुभा Water Proofing, Decoration, Finishing 

रगामतका काभ सम्ऩन्न ।
• Terminal रगामत सफै बवनहरुभा Cable and Conduit Work सचुारु बएको 
।

• Access Road, Car park Area, Terminal Area भा Road को Sub base तथा 
Base Course को कामय सम्ऩन्न । Rigid pavement कामय शरुु । Water 

System को ऩाइऩ ष्ट्रवर्छ्याउने कामय सचुारु ।
• Terminal, ATC Tower, Hanger को तनभायण कामय सम्ऩन्न बै Glass, Curtin 

wall, Aluminum, Plate, AC Power Distribution Cabinet रगामत Steel 

Structure Decoration, Finishing, Electrification HVAC तथा MEPF 

जडान कामय सचुारु।
 



नीतत तथा कामयक्रभ य फजेट क्रभश…

फुॉदा नॊ. भखु्म ष्ट्रक्रमाकराऩहरु भखु्म उऩरचधध 

 

नीतत- ४९ 
फजेट-

२१८

 
 
तनजगढ अन्त्तयाष्ट्रिम 
ष्ट्रवभानस्थर तनभायण 
कामय ।

• ष्ट्रवभानस्थर तनभायण कामयको Master Plan  तमायीको रातग RFP 
भूल्माॊकनको चयणभा यहेको ।  

• टातगमा फस्ती व्मवस्थाऩन य Site Clearance को रातग सम्फचन्त्धत 
भन्त्रारमहरुभा ऩराचाय बएको ।  

• ष्ट्रवभानस्थर तनभायण गने सम्फन्त्धभा ऩूवायधाय तनभायण (Fencing , River 

Training ) कामय बैयहेको ।
• ज गा अतधग्रहण सम्फन्त्धी कामयका रातग सम्फचन्त्धत तनकाम य 
ज गाधनीसॊग छरपर एवॊ सभन्त्वम बईयहेको  ।  

• फकैमा खाराको River Training सम्फन्त्धी कामयका रातग सम्झौता बई 
कामय सचुारु बएको।

• Fencing तनभायण कामय सम्ऩन्न बएको।



नीतत तथा कामयक्रभ य फजेट क्रभश…

फुॉदा नॊ. भखु्म 
ष्ट्रक्रमाकराऩह

रु

भखु्म उऩरचधध 

 

 

नीतत-४९ 
फजेट-

२१८

 
 
 
तरबवुन 
अन्त्तयायष्ट्रिम 
ष्ट्रवभानस्थर 
ष्ट्रवकास य 
ष्ट्रवस्ताय ।

• ष्ट्रवभानस्थरको ऺभता अतबफषृ्ट्रद्ध कामयक्रभ अन्त्तगयत धावनभागय तथा ट्याक्सीभागयको 
ष्ट्रवश्वभा प्रचतरत आधतुनक प्रष्ट्रवधी तथा साभग्रीको प्रमोग गयी ऩनुरुद्दाय 
(Rehabilitation)  गने कामय सम्ऩन्न बएको छ ।  

• तरबवुन अन्त्तयायष्ट्रिम ष्ट्रवभानस्थरको ऺभता ष्ट्रवस्ताय कामय तथा Centerline  Light 

जडान गने कामय सम्ऩन्न बई स ारनभा आएको ।
• दचऺण तपय  थऩ 2 वटा वाइडफडी जहाज ऩाष्ट्रकय ङ गनय तभल्नेगयी एप्रोन तनभायण 
सम्ऩन्न बई हार 5 वटा वाइडफडीस्तयको जहाज ऩाष्ट्रकय ङ गनय सष्ट्रकने बएको छ 
। 

• तरबवुन अन्त्तयायष्ट्रिम ष्ट्रवभानस्थरको धावनभागयको दचऺणतपय  ३०० तभटय ष्ट्रवस्ताय 
बएको य ३०० तभटय Runway End Safety Area (RESA) तनभायण बएको ।

• तरबवुन अन्त्तयायष्ट्रिम ष्ट्रवभानस्थरभा अन्त्तयायष्ट्रिम प्रस्थान तपय  Terminal Building 
तनभायण सम्ऩन्न बई स ारनभा आएको ।

• फषु्ट्रटक ष्ट्रवभानस्थरको अवधायणा अनरुुऩ फगैंचा तनभायण, आगभन हरभा करात्भक 
भूतीहरु याचखएको । 

• तरबवुन अन्त्तयायष्ट्रिम ष्ट्रवभानस्थरराई फषु्ट्रटक ष्ट्रवभानस्थरको रुऩभा रुऩान्त्तयण गने 
कामय सभग्रभा ४५ प्रततशत सम्ऩन्न बएको छ 



नीतत तथा कामयक्रभ य फजेट क्रभश…

फुॉदा नॊ. भखु्म ष्ट्रक्रमाकराऩहरु भखु्म उऩरचधध 

(नीतत 
६५ 
फजेट 
२१७)

तरबवुन अन्त्तयायष्ट्रिम 
ष्ट्रवभानस्थर ष्ट्रवकास य 
ष्ट्रवस्ताय ।

• तरबवुन अन्त्तयायष्ट्रिम ष्ट्रवभानस्थरको आन्त्तरयक टतभयनर बवनको आगभन 
ऺेरभा Baggage Handling System (BHS) जडान बई स ारनभा 
आएको ।

• अन्त्तयायष्ट्रिम प्रस्थान कऺको ष्ट्रटकेष्ट्रटॊगतपय  एक्सये य धमागेज ह्याण्डतरॊग 
फेल्ट याख्न ेकामय सम्ऩन्न बएको छ ।

• सभानान्त्तय ट्याक्सी वे तनभायणका रातग एचशमारी ष्ट्रवकास फैंकसॊगको 
सम्झौताराई अचन्त्तभ रूऩ द्वदइएको । 

• उत्तयतपय  ऩाष्ट्रकिं ग ऺेर ष्ट्रवस्तायको ठेक्का रगाउने कामय सम्ऩन्न बएको छ 
।

• क्यानोऩी थऩ गयी अन्त्तयायष्ट्रिम टतभयनरको ऺेर ष्ट्रवस्ताय गने कामय प्रायम्ब 
बएको छ ।

• ज गाको भआुव्जा ष्ट्रवतयण कामय शरुू बएको छ ।
• आन्त्तरयक ष्ट्रवभानस्थरतपय  ऩाष्ट्रकय िस्थर तथा ट्याक्सीवे भा कारोऩरे 
स्तयीकयण (Overlay)को कामय सम्ऩन्न बएको।



नीतत तथा कामयक्रभ य फजेट क्रभश…
फुॉदा नॊ. भखु्म ष्ट्रक्रमाकराऩहरु भखु्म उऩरचधध 

 

 

नीतत-६६  
फजेट-२१९

 
 
 
आन्त्तरयक ष्ट्रवभानस्थरहरुको ष्ट्रवकास य 
स्तयोन्नतत । 

• ष्ट्रवयाटनगय ष्ट्रवभानस्थरभा एप्रोन तथा टेक्सी वे 
ष्ट्रवस्ताय गने कामय सम्ऩन्न बईसकेको। 

• चन्त्द्रगढी ष्ट्रवभानस्थरभा  Apron य Runway भा 
Asphalt Concrete Overlay को काभ सम्ऩन्न 
बएको।

• बयतऩयु ष्ट्रवभानस्थरभा Asphalt Concrete Overlay 

को काभ सम्ऩन्न बएको ।
• धनगढी ष्ट्रवभानस्थरभा Asphalt Concrete Overlay 

गने कामय सम्ऩन्न बएको ।
• जनकऩयु ष्ट्रवभानस्थरभा एप्रोन ष्ट्रवस्ताय, यन वे, 

ट्याक्सी वे, overlay कामय सम्ऩन्न बईसकेको । 
• नेऩारगञ् ज ष्ट्रवभानस्थरभा एप्रोन तनभायण कामयको 

Rigid Pavement Lay गने कामय ९०% सम्ऩन्न 
बएको । 



नीतत तथा कामयक्रभ य फजेट क्रभश…
फुॉदा नॊ. भखु्म ष्ट्रक्रमाकराऩहरु भखु्म उऩरचधध 

नीतत-६५ 
फजेट-२१७

काभ्रऩेरान्त्चोक रगामतका 
स्थानभा वैकचल्ऩक आन्त्तरयक 
ष्ट्रवभानस्थर तनभायणको 
सम्बाव्मता अध्ममन गयी EIA

प्रकृमा अगातड फढाउने । 

काभ्रकेो नाॉगीडाॉडाभा ष्ट्रवभानस्थर तनभायणको ष्ट्रवस्ततृ सम्बावना 
अध्ममन सम्ऩन्न बएको ।

 
 
नीतत-६७ 
फजेट-२१९

 
 
आन्त्तरयक ष्ट्रवभानस्थर  
तनभायणको सम्बाव्मता अध्ममन 
तथा तनभायण कामय । 

• गोकुरेश्वय ष्ट्रवभानस्थर फैतडीको TOR, RFP Document 

फनेय Consultant Mobilize बई Survey गने कामय सम्ऩन्न 
बई design सम्ऩन्न बएको  

• तेह्रथभुको चहुानडाॉडा तफभानस्थरको  TOR स्वीकृत बई 
सो अनसुाय Consultant वाट TOR Scoping को Draft 

तमाय बई वातावयण भन्त्रारमभा प्रस्ततुतकयण को रातग 
ऩेश बएको।  

• प्मूठानको स्वगयिायी ष्ट्रवभानस्थरभा EIA सम्ऩन्न बई DPR 

Design हदैु। 



नीतत तथा कामयक्रभ य फजेट क्रभश…

फुॉदा नॊ. भखु्म ष्ट्रक्रमाकराऩहरु भखु्म उऩरचधध 

नीतत-६५  
फजेट-२१७

यातर उडानको सषु्ट्रवधा नबएका 
थऩ ष्ट्रवभानस्थरहरुभा 
यातरकारीन उडानको ऩूवायधाय 
तनभायण गरयनेछ । 

• जनकऩयु ष्ट्रवभानस्थरभा यारीकारीन उडान शरुु बएको । 
• याजष्ट्रवयाज तफभानस्थरभा ब ूउऩगह्रभा आधारयत  
उडानष्ट्रवधी तमाय बै ऩरयऺण उडान सम्ऩन्न बएको ।

नीतत-१५६ 
फजेट-२२०

थऩ देशसॉग हवाई सेवा 
सम्झौता गने । 

• नेऩार य अिेतरमा सयकायफीच हवाई सेवा सम्झौता बएको 
।

• नेऩार य चीन सयकाय फीच बएको हवाई सेवा सम्झौता 
ऩनुयावरोकन बएको।

• नेऩार य मू.ए.ई को हवाई सेवा सम्झौता बएको । 
• नेऩार य ष्ट्रपनल्माण्ड सयकाय फीच हवाई सेवा सम्झौता 
गनय भस्मौदा आदान प्रदान बएको ।

• बायतको तबस्ताया (Vistara) एमयराई द्वदल्री-काठभाण्डौ 
उडानको अनभुतत प्रदान गरयएको । 

 



नीतत तथा कामयक्रभ य फजेट क्रभश…

फुॉदा नॊ. भखु्म ष्ट्रक्रमाकराऩहरु भखु्म उऩरचधध 

नीतत-१५६ 
फजेट-२२०

नेऩार वामसेुवा तनगभको 
जनशचक्त ष्ट्रवकास य उडान 
ष्ट्रवस्ताय । 

• वाइडफडी/न्त्मायो फडी ष्ट्रवभानका रातग आवश्मक प्राष्ट्रवतधक 
जनशचक्तको व्मवस्था गरयएको । 

• अन्त्तयाष्ट्रिम उडानभा औसत दैतनक उडान १३.१३ घण्टा 
ऩगेुको । 

• दईु वटा वाइडफडी (A330-200) जहाज थऩ बई चाय वटा 
(२ वाइड फतड य २ न्त्मायो फतड) जहाजफाट नौवटा 
अन्त्तयायष्ट्रिम गन्त्तव्म (जाऩानको नरयता, दोहा, दवुई, 
क्वारारम्ऩयु, हङकङ, फैंकक, द्वदल्री, भमु्वई य फैं रोय) 
भा तनमतभत उडान सेवा स ारन बएको। 

• नमाॉ गन्त्तव्म (साउदी अयेवीमाको रयमाद, जाऩानको 
ओसाका, चीनको  वानजाऊ य दचऺण कोरयमाको तसउर)भा 
उडान प्रायम्बको तमायी बएको ।



भन्त्रारमका अन्त्म उऩरधधी
आमोजना कामयक्रभ भखु्म उऩरचधध 

 
 
 
 
ऩमयटन ऩूवायधाय

• धासे-भनासर ु१० ष्ट्रकभी ऩदभागय ऩनुतनयभायण कामय सम्ऩन्न ।
• हेरम्फ ु– राङटाङ ऩदभागय, खाये सोतरी छोयोल्ऩा दोरखा ऺेर ऩदभागय तनभायण 
सम्ऩन्न । 

• पुरचोकी नभोफदु्ध Advanture Cycling Rout तनभायण सम्ऩन्न बएको ।  
• यानीभहर ऩाल्ऩा– नवुाकोट Advanture Cycling Rout तनभायण कामय ९० प्रततशत 
सम्ऩन्न ।

• दोरखा-खाये, ढोयऩाटन-रुकुभ—डोल्ऩा फोडयय (मासाय टे्रर): ५ ष्ट्रक.तभ. का 
मोजनाहरु तनभायण सम्ऩन्न बएको, भाईऩोखयी देचख सन्त्दकऩयु सम्भ ऩदभागय:  
ष्ट्रवश्राभस्थर सष्ट्रहत ३ ष्ट्रक.तभ. तथा गण्डकी प्रदेशको ऩ ासे ऺेरभा ऩदभागय: 
ष्ट्रवश्राभस्थर सष्ट्रहत ३ ष्ट्रक.तभ. ऩदभागय तनभायण सम्ऩन्न बएको छ । 

 



भन्त्रारमका अन्त्म उऩरधधी

आमोजना कामयक्रभ भखु्म उऩरचधध 

ऩमयटन ऩूवायधाय

• सोर ुखमु्फ ुऺेरभा ६ ष्ट्रकभी ऩदभागय तथा RCC Foot Bridge  ऩनुतनयभायण कामय 
सम्ऩन्न ।

• प्रदेश २ को धनषुाधाभ ऺेरको धनषु ऩोखयीको सौन्त्दमयकयण कामय सम्ऩन्न, 

• फागभती प्रदेशको ईन्त्द्रसयोवय ऺेरभा भ्मू टावय तनभायण कामय सम्ऩन्न, 

• प्रदेश ५ को जगद्वदशऩयु तार वयऩयको ऺेरभा २.४ ष्ट्रक.तभ. पुटऩाथ तनभायण 
सम्ऩन्न, 

• कणायरी प्रदेशको याया तार ऺेरभा १०० तभटय काठे ऩरु तथा दईुवटा भ्मू डेक 
तनभायण सम्ऩन्न,

• सदुयु ऩचश्चभ प्रदेशको कैरारी बादागाउॉचस्थत जोतगतनमा तार वयऩयको ऺेरभा 
थऩ १ ष्ट्रक.तभ. पुटऩाथ य दईु स्थानभा भ्मू डेक तनभायण कामय सम्ऩन्न । 

 



भन्त्रारमका अन्त्म उऩरधधी

ऩमयटन ऺेरभा उत्ऩाद्वदत जनशचक्त  
 
• आ.व. २०७६/७७ भा शैचऺक तपय   १६३३ जना य तातरभ तपय  ७५८५ जना गयी कुर ९१२८ जनशचक्त उत्ऩादन 

बएको छ ।

क्र.स. निकायहरु शकै्षऺक तर्फ तालिम तर्फ

१. नेपाऱ प्रर्वतीय प्रमिक्षण 
प्रततष्ठान ११० जना १११४ जना

२. नेपाऱ पयवटन तथा िोटऱ 
व्यर्स्थापन प्रततष्ठान १५२३ जना ३१०९ जना

३. तारागाउँ वर्कास समितत
- ४८० जना

४. नेपाऱ पयवटन र्ोडव
- २८८२ जना

जम्मा १६३३ जिा ७५८५ जिा



भन्त्रारमका अन्त्म उऩरधधी

ऩमयटन ऺेरभा गरयएका नीततगत सधुायको प्रमासहरु 

 
  
• नमाॉ ऩमयटन ष्ट्रवधेमक, २०७७ को भस्मौदाभा भन्त्रारमगत सहभतत तरई कानून भन्त्रारमभा ऩरयभाजयन 
तथा याम/सहभततका रातग ऩठाइएको ।

• ऩमयटन उद्योग सेवा प्रवाह तनदेचशका, २०७० भा सॊशोधन बएको ।
• ऩवयतायोहण तनमभावरी य स्की तनमभावरी २०७७ तजुयभा गयी कानून भन्त्रारमभा ऩरयभाजयन तथा 
याम/सहभततको रातग ऩठाईएको । 

• क्यातसनो तनमभावरी, २०७० सॊशोधनको प्रष्ट्रक्रमाभा यहेको ।
 

 



भन्त्रारमका अन्त्म उऩरधधी
आमोजना 
कामयक्रभ भखु्म उऩरचधध 
 
 
 
नागरयक 
उड्डमन

• ICAO फाट नेऩारको हवाई सयुऺा अतडट सम्ऩन्न बएको । सो अतडटको क्रभभा उठेका ष्ट्रवषमहरुको 
Corrective Action Plan (CAP) फनाई ICAO भा ऩेश बई स्वीकृत सभेत बै सकेको ।

• नेऩारको हवाई आकाशभा Surveillance सेवाको ष्ट्रवस्तायका रातग काठभाडौँ (पूरचोकी), नेऩारगञ्ज, 
गौतभफदु्ध य धनगढी ष्ट्रवभानस्थरभा Automatic Dependent Surveillance-broadcast (ADS-B) 
प्रणारी जडान सम्ऩन्न बएको ।

• यारीकातरन उडान सेवा सॊचारन बएको ष्ट्रवभानस्थरको सॊख्मा ८ ऩगेुको  
• Aircraft Rescue and Fire Fighting  (ARFF) सेवा यहेका ष्ट्रवभानस्थरको सॊख्मा १७ ऩगेुको छ ।
• ICAO रे तोकेको ढाॉचाभा हवाई सयुऺा Inspector Hand Book तमाय गरयएको ।
• आन्त्तरयक गन्त्तव्मतपय  कुर २५ गन्त्तव्मभा उडान सेवा स ारन बएको ।
• नेऩारका वामसेुवा कम्ऩनीहरुरे (नेऩार वामसेुवा तनगभ, ष्ट्रहभारम एमयराइन्त्स य फदु्ध एमय) रे ९ 

वटा भरुकुका १६ वटा सेक्टयभा वामसेुवा स ारन गरययहेको । 
• पाप्र,ु याभेछाऩ य जोभसोभ ष्ट्रवभानस्थरभा भौसभी सूचना प्रणारी सदुृढीकयण कामय सम्ऩन्न बएको। 
 



भन्त्रारमका अन्त्म उऩरधधी

नागरयक उड्डमन ऺेरभा बएका नीततगत सधुायका प्रमासहरु 

 
• नमाॉ हवाई नीततको भस्मौदा तमायी सम्ऩन्न बएको ।
• नऩेार हवाई सेवा प्रातधकयण ष्ट्रवधेमक, २०७७ तथा नऩेार नागरयक उड्डमन प्रातधकयण ष्ट्रवधेमक, २०७७ राई 

भचन्त्रऩरयषद्को स्वीकृतत ऩश्चात याष्ट्रिम सबाभा ऩेश गयी ष्ट्रवधामन सतभततभा दपावाय छरपर ऩूया गयी प्रततवेदन तमाय 
गरयएको।

• साष्ट्रवकको गैह सैतनक हवाई उडान (तसतबर एतबमशन) ऐन, २०१५ राई प्रततस्थाऩन गनय नऩेार नागरयक उड्डमन 
ष्ट्रवदे्यमक तजुयभा गयी सयोकायवारा भन्त्रारमको सहभततको रातग ऩठाइएको ।

• गैह्र सैतनक हवाई उडान (दघुयटना जाॉच) तनमभावरी, २०७१ ऩरयभाजयनको प्रायचम्बक भस्मौदा तमाय बएको ।
• ष्ट्रवभानस्थरका कामय तथा सेवाहरूको प्रबावकायी स ारन सम्फन्त्धी सषु्ट्रवधादेम तनमभावरी, २०७७ कानून भन्त्रारमभा 

ऩरयभाजयन तथा याम/सहभततका रातग ऩठाइएको।
• ष्ट्रवभानस्थर दस्तयु तनमभावरी, २०६७ राई सॊशोधन गनय अथय भन्त्रारमभा याम/सहभततको रातग ऩठाइएको ।



भन्त्रारमका अन्त्म उऩरधधी
आमोजना 
कामयक्रभ भखु्म उऩरचधध 

 
 
सॊस्कृतत 
प्रवधयन

• आद्वदवासी जनजाततहरुिाया स ातरत ऩमयटनभा टेवा ऩ-ुमाउने होभस्टेराई सॊस्कृततको 
सॊयऺण गयी व्मफचस्थत ऩमयटन धमफसाम स ारनका रातग गण्डकी प्रदेश अन्त्तगयत यहेका 
चजल्राहरुका होभस्टे स ारकहरुराई अतबभचुखकयण तथा प्रचशऺण कामयक्रभ सम्ऩन्न 
बएको । 

• दाङको घोयाहीभा प्रदेश नॊ ५ तबर यहेका १३ वटा आद्वदवासी जनजाततहरुका ३ जनाका 
दयरे ३९ जना अगवुाहरुराई अभूतय साॉस्कृतत सम्ऩदा सम्वन्त्धी बएका काननु य सॊयऺण 
मोजना सम्वन्त्धी ष्ट्रवषम ष्ट्रवऻहरु भापय त प्रचशऺण कामयक्रभ (TOT ) सम्ऩन्न बएको  ।

• अतबरेचखकयण सम्फन्त्धी अध्ममन अनसुन्त्धानका रतग २७ ओटा बाषाहरूको छनौट 
गरयएको ।

• नेवायी, ताभाङ, फचज्जका, सनुवुाय, कुभार य थारु गयी ६ वटा बाषाको ६ वटा स्थानीम 
तहहरूभा भातबृाषाको स्तय ऩष्ट्रहचान, चशऺाभा भातबृाषाको प्रमोग सम्बाव्मता कामयक्रभ 
स ारन य सम्ऩन्न ।  

• ष्ट्रवतबन्न २८ वटा बाषाको ष्ट्रवद्यतुीम शव्दकोष तनभायण कामयका रातग शव्द प्रष्ट्रवि गने कामय 
सम्ऩन्न ।



भन्त्रारमका अन्त्म उऩरधधी
आमोजना 
कामयक्रभ

भखु्म उऩरचधध 

 
 
 
सॊस्कृतत 
प्रवधयन

• याष्ट्रिम अतबरेखारमभा यहेका अतबरेखहरु क्याटारग सष्ट्रहत ५०,००० इभेजहरू तडचजटाइज्ड गरयएको ।
• कुभायी चोकका ११,००० ऩाना ग्रन्त्थहरूको अवस्था हेयी आवश्मक बौततक तथा यासामतनक सॊयऺण गयी 

व्मवचस्थत गरयएको ।
• याष्ट्रिम अतबरेखारमभा यहेका ८ राख Digital Image राई Tagging गयी व्मवचस्थत तरयका वाट Server 

भा याचखएको ।
• ऐततहातसक ग्रन्त्थ तथा दस्तावेजहरु यहेका भाइक्रो ष्ट्रपल्भभा  Acid formations का कायण  ष्ट्रवग्रन े

अवस्थाभा ऩगेुकारे ७०० वटा भाइक्रोष्ट्रपल्भ रयर Copy गयी नमाॉ वनाएको ।
• काठभाडौं भहानगयका वडा १७ देचख ३२ सम्भका ६५० वटा चशराऩरहरूको ष्ट्रवस्ततृ ष्ट्रववयण सष्ट्रहतको 

सूची तमाय गरयएको ।
• ऩन्त्र चजल्राका १९ वटा गमु्वा तथा ष्ट्रवहायहरुको भभयत सॊबाय गरयएको ।
• नेऩारी बाषाको प्रमोगभा सहजता ल्माउन नऩेारी वहृत शधदकोषको भोवाइर एऩ स ारनभा ल्माइएको ।



भन्त्रारमका अन्त्म उऩरधधी

सॊस्कृतत ऺेरभा गरयएका नीततगत सधुायको प्रमासहरु 

 
 
• प्रतततरष्ट्रऩ अतधकाय ऐन, २०५९ राई सॊशोधन गनय फनेको ष्ट्रवधेमक याष्ट्रिम सबाभा ऩेश गरयएको ।
• अतबरेख सॊयऺण ऐन, २०४६ राई सॊशोधन गनय फनेको ष्ट्रवधेमक याष्ट्रिम सबाभा ऩेश गरयएको ।
• दृष्ट्रिष्ट्रवहीन, दृष्ट्रि ऺभता न्त्मून बएका वा भदु्वद्रत वस्त ुहेनय असभथयहरुका रातग प्रकाचशत यचनासम्भको ऩहुॉचराई 

सहजीकयण गने भायाकेश सचन्त्ध, २०१३ अनभुोदनका रातग सॊघीम सॊसदभा ऩेश गरयएको ।
• प्राचचन स्भायक सॊयऺण ऐन, 2013 को सॊसोधन प्रस्तावभा कानून भन्त्रारमभा ऩरयभाजयन तथा याम/सहभततको रातग 

ऩठाइएको । 

 



कोतबड १९ को असय

• ऩमयटन तथा हवाइ ऺेरको नोक्सानी अध्ममन गनय गद्वठत सतभततको प्रततवेदन अनसुाय प्रतत 

भष्ट्रहना सयदय १० अवयको कायोवाय भूल्मको प्रत्मऺ ऺतत बएको अनभुान देचखएको ।  

• कोतबडका कायण चैर ११ गते देचख असाय १५ गते सम्भ ३४ अवयको नोक्सान बएको । 



अततरयक्त ष्ट्रक्रमाकराऩ

उद्दाय तथा सहजीकयण
 
• रकडाउन बएको कायण नऩेारतबर अरऩर ऩयेका ष्ट्रवदेशीहरूराइ भरुकुका ष्ट्रवतबन्न ऺेरफाट काठभाडौं 

ल्माउन ेय सम्फचन्त्धत देशको दूतावाससॊगको सभन्त्वमभा ष्ट्रवदेशभा ऩठाउन ेकामय कामय सम्ऩन्न ।
• मस अवतधभा 611 जना ष्ट्रवदेशी ऩमयटक य 339 जना नऩेारी सष्ट्रहत जम्भा 950 जना ऩमयटकको 

उद्दाय गरयएको । 
• रकडाउनको अफतधभा 879 जना ष्ट्रवदेशी नागरयकराई सडक मातामातफाट उद्धाय गरयएको।
• नऩेार ऩमयटन फोडयभा पागनु १९ गते कोतबड १९ सॊकट व्मवस्थाऩन इकाइ स्थाऩना गयी सो भापय त 

नऩेारभा अरऩर यहेका ऩमयटकराइ सचुना य आवश्मक सहमोग गने क्रभभा 768 वटा इभेर तथा 
1550 पोनकर प्राप्त गयी ऩमयटकराई सल्राह, सझुाफ तथा उद्धाय गरयएको । 

• ष्ट्रवशेष हवाई ढुवानीको व्मवस्था तभराई चीन रगामतका देशफाट तत्कार स्वास्थम साभग्री  आमात 
गनय सभन्त्वम गरयएको ।



अततरयक्त ष्ट्रक्रमाकराऩ
उद्दाय तथा सहजीकयण क्रभश..

• भध्मऩूवय य मूयोऩका अततरयक्त ष्ट्रवतबन्न १९ भरुकुहरूफाट भाचय २४ देचख २७ जरुाईसम्भ  नऩेार 
वामसेुवा तनगभ सष्ट्रहतका अन्त्म वामसेुवाका कुर ४९२ उडानफाट ३४,३९२ नऩेारीसष्ट्रहत अन्त्मराई 
उद्दाय गयी ल्माइएको य नऩेारभा अरऩर ऩयेका ष्ट्रवदेशी सष्ट्रहत १६,३४१ मार ुष्ट्रवदेश प्रस्थान गयेका। 

• उद्धाय गरयन ेभरुकुका दतुावासहरू तथा वामसेुवा कम्ऩनीसॊग उडान तातरका य बाडा दयको सभन्त्वम 
गयेको ।

• कूर ४९२ अन्त्तयायष्ट्रिम उडानभा नऩेार वामसेुवा तनगभका १७८, ष्ट्रहभारम एअयराईन्त्स १३९, फदु्ध 
एअय 4 य श्री एअयराईन्त्सा 6 गयी नऩेारी वामसेुवा तनगभहरूरे ३१७ उडान गयेको । 

• ९९ वटा अन्त्तयायष्ट्रिम कागो उडानफाट कयीफ 8३११८० टन कागो तबतरएको छ बन े९३०४०८ 
ष्ट्रकरो कागो फाष्ट्रहयीएको छ । 
 



अततरयक्त ष्ट्रक्रमाकराऩ

ऩमयटन ऺेर तथा हवाइको नोक्सानी तथा ऩनुरूत्थान कामयक्रभ
 
• नऩेार सयकायको फजेट तथा कामयक्रभभापय त ऩमयटन ऺेरका कभयचायी तथा ऩनुकय जायका रातग ऩाॉच प्रततशत 

व्माज दयभा कोषफाट ऋण द्वदन ेव्मवस्था बएको ।  
• होटरको रातग भ्माट दाचखरा गने सभमावतध २ भष्ट्रहनाफाट फढाएय चाय भष्ट्रहना ऩमुायएको। 
• हवाइजहाज ऩाष्ट्रकिं ग शलु्कभा ७५ प्रततशत फहार आमभा छुट य इजाजत तथा नवीकयण दस्तयुभा रकडाउन 

अवतधको ५० प्रततशत छुट द्वदन नऩेार सयकायसभऺ तसपारयश गयेको । 
• रकडाउन अवतधभा रा न ेतडभयेज चाजय छुट द्वदएको । 
• फजेटफाट ऩनुरुत्थानको कामयक्रभ य द्वदगो ऩमयटन ष्ट्रवकासका अवधायणाभा काभ गनय र्ू २० कयोडको फजेट 

व्मवस्था गरयएको छ । 
• होटर येिुयेण्ट तथा ऩमयटन ऺेरका ष्ट्रवतबन्न तनकामभा व्मावसाम सचुारू गदाय अऩनाउन ेस्वास्थम सयुऺा प्रोटोकर 

जायी गरयएको छ । 
 



भन्त्रारमस्तय ष्ट्रवकास सभस्मा सभाधान सतभततको फैठक 
(२०७५ चैर २८) को तनणयमहरुको प्रगतत चस्थतत

तनणयम कामय प्रगतत
१.हार कामायन्त्वमन  बइयहेका केही कामयक्रभहरुको 
प्रगतत सॊतोषजनक देचखएता ऩतन अतधकाॊश 
कामयक्रभहरुभा ऩूॉजीगत खचय कभ बएको, तोष्ट्रकएको 
सभमभा कामय सम्ऩन्न नबएको तथा अनगुभन भूल्माङ्कन 
प्रबावकायी नदेचखएकोरे स्ऩि कामयमोजना य सभम सीभा 
तोकी मथासभमभै कामय सम्ऩन्न गने ।

अनराइन रयऩोष्ट्रटि एवॊ भतनटरयि व्मवस्था बएको सो 
काभको रातग सम्ऩकय  व्मचक्त तोष्ट्रकएको । कभ प्रगतत 
बएको सम्फन्त्धभा ऩषृ्ठ ऩोषण गने गरयएको, १४१ 
प्राथतभकता प्राप्त कामयक्रभको अनराइन एप्स भापय त 
अनगुभन एवॊ तनमतभत रयऩोटि गरयएको ।

२.तनमतभत कामायन्त्वमनभा सष्ट्रक्रमताका साथ कामय गनुयका 
साथै तसजयनात्भकता य नवप्रवतयनकायी (Innovative) 
कामयभा सभेत जोड द्वदने ।

कम्प्रेन फक्स, तबचजमर तडस्प्रे, सचुना प्रष्ट्रवतध, 
एमयऩोटयभा भाष्ट्रकय ि, स्वस्थम भाऩदण्ड तमायी एवॊ 
कामायन्त्वमन बएको ।

३.सफै तनकामरे नेऩार  भ्रभण वषय २०२० राई सपर 
फनाउन कामयक्रभ भापय त के मोगदान गनय सष्ट्रकन्त्छ वा 
बभयण वषयसॊग सम्फचन्त्धत कस्तो मोजना कामयक्रभ 
फनाउन सष्ट्रकन्त्छ ष्ट्रवश्लषेण गयी कामय मोजनाभा सभावेश 
गने ।

सॊफद्ध तनकामहरुरे प्रवयद्धनात्भक काभ बएको य ऩतछ 
COVID-19को कायणरे स्थातगत हनु गएको ।



भन्त्रारमस्तय ष्ट्रवकास सभस्मा सभाधान सतभततको फैठक 
(२०७५ चैर २८) को तनणयमहरुको प्रगतत चस्थतत

तनणयम कामय प्रगतत
४. प्रत्मेक तनकामरे आफ्नो Business Plans, सधुायको 
यणनीतत ,य स्ऩि कामयमोजना फनाई व्मावसाष्ट्रमक रुऩरे 
अगाडी फढ्न ेऩद्धतत स्थाष्ट्रऩत गने ।

भन्त्रारम य अन्त्तगयत तनकामभा Business Plan तमाय बएको 
।

५. प्रगततका आधायभा प्रभखु तथा अन्त्म कभयचायीराई 
प्रोत्साहन वा दण्ड द्वदने भूल्माङ्कन ऩद्धततको ष्ट्रवकास गयी 
चजम्भेवाय, प्रततवद्ध य काभप्रतत रगनशीर हनु े
कामयवातावयणको व्मवस्था तभराउने ।

कामय सम्ऩादन कयाय गरयएको प्रशासतनक काभभा ष्ट्रवद्यतुतम 
हाचजय तनमतभत गयाउदै रतगएको , तातरभको व्मवस्थाराई 
तनयन्त्तयता द्वदएको ।

६. गणुात्भकताभा जोड द्वदई ऩमयटन ऺेरराई व्मवसाष्ट्रमक 
फनाउन सफै ऺेरभा सभन्त्वमराई प्रबावकायी फनाउने 
तथा ऩमयटकराई आवश्मक ऩने सरुब हवाईसेवा, 
गणुस्तयीम वसाई, स्वस्थम य अन्त्म सषु्ट्रवधाको याम्रो 
प्रवन्त्ध हनुे गयी कामयवातावयण सधुाय गने ।

अनगुभनभा सहचजकयण, नागरयक उड्डमनराई सधुायको रातग 
कानून सॊसदभा ऩेश बएको, ऩमयटन सम्फन्त्धी जनशचक्तको 
ष्ट्रवकास गरयएको, स्वस्थम प्रोटोकर तमाय, अनगुभन एवॊ 
सहजीकयण  गरयएको ।



NDAC को तनणयम कामायन्त्वमन प्रगतत

तस.नॊ. तनणयमको व्महोया तनणयम कामायन्त्वमन प्रगतत

 
 

४५, ४६ य ४७ औॊ NDAC को कुनै ऩतन तनणयम भन्त्रारमसॊग सम्फचन्त्धत नयहेको ।



भखु्म सभस्माहरु्
तस.नॊ. आमोजना सभस्माहरु

१ गौतभफदु्द 
अन्त्तयायष्ट्रिम 
ष्ट्रवभानस्थर

• ढुिा, तगट्टी, फारवुा, भाटो रगामतभा तनभाणय साभाग्री उऩरधध गयाउने क्रभभा 
केही अप्यायोहरु यहेको । 

• COVID-19 का कायण चचनभा तमाय बएको Conveyor Belt, धावनभागय एवॊभ ्
ट्याक्सी वे को ष्ट्रवधतुतम साभाग्री (Light Fixtures) आमोजना स्थर ल्माउन 
कद्वठनाई बइयहेको  ।

• अन्त्म देशफाट आउनऩुने Expert Manpower  अन्त्तयायष्ट्रिम उडान फन्त्द हदुाॉ 
ल्माउन नसष्ट्रकएको, चचतनमा नमाॉ वषय भनाउन गएका काभदाय एवभ ्दऺ 
जनशचक्त पष्ट्रकय  आउन नसकेको, उद्योग, व्माऩाय, व्मवसाम फन्त्द बएका 
कायण हाडयवेमय जन्त्म आऩूततयभा कद्वठनाई बएको/हनु नसकेको साथै आवश्मक 
सॊख्माभा भजदयुहरु उऩरधध हनु नसकेको ।

२. ऩशऩुतत ऺेर 
ष्ट्रवकास कोष

• ऩशऩुतत ष्ट्रवकास ऺेरतबर यहेको कततऩम सम्ऩदाहरु फहसु्वातभत्व (गठुी सॊस्थान 
तथा कोष) भा यहेकोरे तनभायण कामयभा सभस्मा यहेको ।

• सम्ऩदा सॊयऺणभा अन्त्मतनकामहरुको सभेत सहभतत तरन ऩने हुॉदा सभमभा 
काभ सम्ऩन्न गनय कद्वठनाई बएको । 

• स्थानीम सयोकायवाराहरुफाट सभन्त्वमभा कतभ । 
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भखु्म सभस्माहरु्
तस.नॊ. आमोजना सभस्माहरु

३. तनजगढ 
अन्त्तयायष्ट्रिम 
ष्ट्रवभानस्थर

• टाॉतगमा फचस्त तनभायण ऺेरको भध्मे बागभा यहेको  य सो फस्ती, वन ऺेर 
तबरको सयकायी ज गाभा यहेको । 

• ज गाधनीहरूरे भआुधजाको रातग तनवेदन नद्वदएको ।
४. ष्ट्रवश्व सम्ऩदा 

ऺेर सॊयऺण 
आमोजना • ऩयम्ऩयागत तनभायण साभग्री, दऺ कायीगढको कभी  ।

• देश बयीकै सम्ऩदाहरुको सॊयऺण कामयको एक भार चजम्भेवाय तनकाम ऩयुातत्व 
ष्ट्रवबागको ७ वटै प्रदेशभा मूतनट अष्ट्रपस नबएको ।५. ऩयुाताचत्वक 

स्थर सॊयऺण 
आमोजना
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भन्त्रारमका भखु्म चनुौततहरु्

१. ऩमयटकको सॊख्मा वषृ्ट्रद्ध गनुय । 
• तबचजट नेऩार जस्तै प्रकायका वाष्ट्रषयक तथा आवतधक अतबमानहरु स ारन गनुय । 

२. ऩमयटन ऺरेभा रगानी आकषयण गनुय ।
• नीततगत सहजीकयण 
• सॊस्थागत सफरीकयण 
• कामयगत व्मवसाष्ट्रमकयण 
• दऺ जनशचक्त व्मवस्था गनुय 

३. कोतबड ऩश्चातको ऩनुरुत्थान । 
• ऩमयटन व्मवसामका रातग याहत, ऩनुरुत्थान य ऩनुस्थायऩना 

४. सॊघीम सॊयचनाभा ऩमयटन ऺेरभा सहकामय । 
५. गणुास्तयीम ऩमयटकहरु तबत्र्माउने (फष्ट्रढ खचय गने, राभो फसाई अवतध ) । 
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धन्त्मवाद 


