
 
 

 

आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को प्रथम चौमार्िक  

प्रगर्ि वववरण 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िंस्कृर्ि, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर् 

अनगुमन िथा मलु्र्ाङ्कन शाखा 

२०७७ 



1 
 

पषृ्ठभरू्म 

र्ि प्रर्िवेदनमा िंस्कृर्ि, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्को चाल ु आ.व.२०७७/७८ को 
पविलो चौमार्िकमा िम्पन्न भएका कार्ििरूको िमविगि प्रगर्िलाई र्ि प्रर्िवेदनमा प्रस्ििु गररएको छ 
। नेपाल िरकारको नीर्ि िथा कार्िक्रमिरूको लक्ष्र्लाई प्राप्त गनि ववर्नर्ोजिि बिेटको िीमार्भर 
रिेर र्ि आर्थिक वर्िको पविलो चार मविनामा िंस्कृर्ि, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्नको क्षेरमा िम्पन्न 
भएका मखु्र् उपलजधििरूलाई एवककृि गररएको छ ।पन्त्रौं र्ोिनाका ददर्िकालीन िोच र लक्ष्र् 
अनिुारका िूचकिरूको प्रगर्ि िथा ददगो ववकाि लक्ष्र्का िूचकिरूको प्रगर्ि िमेि र्िााँ प्रस्ििु 
गररएको छ । 

आ.व. २०७७/७८ मा र्ि मन्त्रालर्को कुल बिेट २६ अबि १२ करोड ३१ लाख रिेको छ भने 
प्रथम चौमार्िकमा ववर्नर्ोजिि बिेटको ३ प्रर्िशि खचि भएको छ । राविर् गौरवका आर्ोिनािरू 
मध्रे् गौिमबदु्ध अन्त्िरािविर् ववमानस्थल र्नमािण कार्िको िमविगि भौर्िक प्रगर्ि ९३ प्रर्िशि रिेको र 
पोखरा क्षेरीर् अन्त्िरािविर् ववमानस्थलको ६६ प्रर्िशि भौर्िक प्रगर्ि िार्िल भएको छ ।र्निगढ 
क्षेरीर् अन्त्िराििर् ववमानस्थल र्नमािणको लार्ग पूवििर्ारीका कार्ििरू अगाडी बढाइएको छ ।लजुम्बनी 
ववकाि कोर् िथा पशपुर्ि क्षेर ववकाि कोर्को प्रथम चौमार्िकिम्मको भौर्िक प्रगर्ि क्रमश ८५ 
प्रर्िशि र ७० प्रर्िशि रिेको   छ । 

र्रभवुन अन्त्िरािविर् ववमानस्थल ववस्िार िथा स्िरोन्नर्िको कार्ि प्रगर्ि ९८ प्रर्िशि पगेुको छ । 
चौमार्िक अवर्िमा ग्रटे विमालर्न टे्रल र्नमािण कार्ि ५० वक.र्म. थप भई ३८२ वक.मी. िम्पन्न 
भएको र िािै प्रदेशमा िंचार्लि नमनुा पर्िटकीर् गन्त्िव्र्िरूको पविलो चरणको र्नमािण कार्िमा ९७ 
प्रर्िशि प्रगर्ि भई िम्पन्न िनुे क्रममा रिको छ। िालिम्म भकुम्पबाट क्षर्िग्रस्ि ४६५ िम्पदािरूको 
पनुःर्नमािण कार्ि िम्पन्न भइिकेको छ। कोरोनाको ववश्वव्र्ापी मिामारीले पर्िटन क्षेरलाई प्रत्र्क्ष 
रुपमा अिर गरेको छ ।र्द्यपी पन्त्रौं र्ोिनाका लक्ष्र् िथा ददगो ववकािका लक्ष्र्िरू प्रगर्ि उन्त्मखु नै 
रिेका छन ्भन ेिम्पन्न िनु ु पने बावर्िक नीर्ि िथा कार्िक्रमिरूको माइलस्टोनिरू ७०.८ प्रर्िशिले 
िम्पन्न भई िकारात्मक अवस्थामा रिेको देजखएको छ । 

 

 

 

 



2 
 

मन्त्रालर्को बिेट र खचिको जस्थर्ि 

िंस्कृर्ि, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्को आ.व. २०७७/०७८ को कुल बिेट २६ अबि 

१२ करोड ३१ लाख रिेको ।ििमध्रे् चाल ु िर्ि  ३ अवि ७५ करोड ८१ लाख (१४.३८%), 

पूाँिीगि िर्ि  १ अवि ९० करोड ९० लाख (७.३%) रिेको छ भने २० अवि ४५ करोड ६५ लाख 

(७८.३%) ववत्तीर् व्र्वस्था िर्ि  ववर्नर्ोिन भएको छ । ववर्नर्ोजिि बिेट मध्रे् आर्थिक वर्िको 

प्रथम चौमार्िकमा चाल ुिर्ि  १५ प्रर्िशि, पूाँिीगि िर्ि  ५ प्रर्िशि खचि भएको छ ।  

 

    

   

    

ववर्नर्ोजिि बिेट 

     
        
       

 

 

   

  

  
  
  
  
  

   
   
   
   

             

खचि प्रर्िशि 

 
 

 

खचि शीर्िक 
ववर्नर्ोजिि बिेट 

(रू लाखमा) 
चाल ु ३७५८१ 

पूाँिीगि १९०८५ 

िम्मा ५६६६६ 

  

ववत्तीर् २०४५६५ 

कुल २६१२३१ 
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आ.व. २०७६/७७ िथा २०७७/७८ को प्रथम चौमार्िकको 
भौर्िक िथा ववत्तीर् प्रगर्िको िलुनात्मक जस्थर्ि 

भौर्िक प्रगर्ि 

 
 

ववत्तीर् प्रगर्ि 

 

 
 

चाल ु आ.व.को प्रथम चौमार्िकको भौर्िक र ववजत्तर् प्रगर्िलाई गि आ.व.को िोिी अवर्िको 
प्रगर्ििंग िलुना गरी मार्थको चाटिमा प्रस्ििु गररएको  छ ।   
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आ.व. २०७६/७७ को प्रथम चौमार्िकमा िबै भन्त्दा बढी भौर्िक प्रगर्ि पोखरा क्षेरीर् अन्त्िराविर् 
ववमानस्थलको रिेको र्थर्ो । लजुम्बनी ववकाि कोर्ले शिप्रर्िशि प्रगर्ि प्राप्त गरेको देजखन्त्छ ।िबै 
भन्त्दा कम र्निगढ अन्त्िरािविर् ववमानस्थल र गौिमबदु्घ अन्त्िराविर् ववमानस्थलको १ प्रर्िशि प्रगर्ि 
रिेको भएिापर्न आ.व. २०७७/७८ को िोिी अवर्िमा र्ी दवैु आर्ोिनािरूको प्रगर्िमा ििुार 
भएको देजखन्त्छ ।  

 

िमग्रमा िेदाि प्राथर्मकिाप्राप्त आर्ोिनािरू मध्रे् आ.व. २०७६/७७ र आ.व. २०७७/७८ दवैु 
आर्थिक वर्ििरूमा भौर्िक प्रगर्ि िर्ि  ५ वटा आर्ोिनािरूको ८० प्रर्िशि भन्त्दा बढी  १ 
आर्ोिनाको ५० देजख ८० प्रर्िशि र ३ वटाको ५० प्रर्िशि भन्त्दा कम प्रगर्ि भएको छ । 
ववत्तीर् प्रगर्ि िर्ि  आ.व. २०७६/७७ मा २ वटा आर्ोिनािरूको ८० प्रर्िशि भन्त्दा बढी  १ 
आर्ोिनाको ५० देजख ८० प्रर्िशि र ६ वटाको ५० प्रर्िशि भन्त्दा कम प्रगर्ि भएको छ। 
आ.व. २०७७/७८ को िोिी अवर्िमा १ आर्ोिनािरूको ८० प्रर्िशि भन्त्दा बढी  १ वटाको 
५० देजख ८० प्रर्िशि र ७ वटाले ५० प्रर्िशि भन्त्दा कम प्रगर्ि भएको छ । 

 

िमग्रमा िलुना गदाि कोर्भड-१९ को अिरका बाबिदु पर्न आ.व. २०७७/७८ को प्रथम 
चौमार्िकमा भएको प्रगर्िलाई राम्रो नै मान्न िवकने र थप िकारात्मक वािावरण ििृना भएमा 
आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्िम्ममा उल्लेख्र् प्रगर्ि प्राप्त िनुे अनमुान गनि िवकन्त्छ ।  

 

राविर् गौरवका आर्ोिनािरूको िालिम्मको भौर्िक िथा 
ववत्तीर् प्रगर्ि प्रर्िशिमा 
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पन्त्रौं र्ोिनाका िूचकिरूको प्रगर्ि 

 पन्त्रौं र्ोिनाले र्लएको "िमदृ्ध नेपाल, िखुी नपेाली" को ददर्िकालीन िोच िथा गन्त्िव्र्को 
आिारमा दशवटा प्रमखु नर्ििा क्षेर अन्त्िरगि ४६६ वटा ववर्र् क्षेरगि नर्ििा िूचकिरू िर्ार 
गररएका छन ्। ििमध्रे् चारवटा प्रमखु नर्ििा क्षेरका १८ वटा िूचकिरू िंस्कृर्ि, पर्िटन िथा 
नागररक उड्डर्न क्षेरिंग िम्बजन्त्िि रिेको छ ।उक्त िूचकिरूको प्रगर्िलाई देिार्बमोजिम 
िार्लकामा प्रस्ििु गररएको छ । 

प्रमखु नर्ििा 
क्षरे 

 

नर्ििा िूचक 

 

एकाई 

 

आ.व. २०७७/ 

७८ को लक्ष्र् 

 

आ.व. २०७६/ 

७७ िम्मको 
प्रगर्ि 

 

आ.व. २०७७/७८ 
को प्रथम 
चौमार्िकिम्मको 
प्रगर्ि 

१. उच्च र 
िमिामूलक राविर् 
आर् 

३५.पर्िटनमा ववदेशी मदु्रा   

आििन  

अमेररकी डलर 
(करोडमा) 

१३२ ७२.४३ - 

३. िवििलुभ 
आिरु्नक 
पूवाििार एवम ्
िर्न अन्त्िर 
आबद्धिा 

१६.आन्त्िररक िवाई 
र्ािार्ाि प्रर्ोग गने र्ार ु

िंख्र्ा 
(लाखमा) 

३४.४६ ३१.८८ २.३३ 

(२०१९ अक्टोबर) 
१७.अन्त्िरािविर् िवाई 

र्ािार्ाि प्रर्ोग गने र्ार ु

िंख्र्ा 
(लाखमा) 

५२.६८ ४१.३८ १.१२ 

(२०१९ िेक्टेम्बर) 
३२.दिपक्षीर् िवाई िम्झौिा 

भएका मलुकु 

िंख्र्ा 
 

४१ 

 

४० 

 

- 

३३.अन्त्िराविर् िथा क्षेरीर् 
ववमानस्थल 

िंख्र्ा 
 

३ 

 

१ 

 

- 

३४.आन्त्िररक ववमानस्थलको 
स्िरोन्नर्ि 

िंख्र्ा 
 

३७ 

 

३५ 

 

- 

४. उच्च र 
ददगो 
उत्पादन 
िथा 
उत्पादकत्व 

२. अथििन्त्रमा पर्िटन क्षेरको 
र्ोगदान 

प्रर्िशि 

 

६ 

 

२.०५ 

 

- 

२८.ववदेशी पर्िटन आगमन िंख्र्ा  

(ििारमा) 
२००० ११.९७ - 

२९. ववदेशी पर्िटकको 
औिि बिाई 

ददन 

 

१३.५ 

 

१२.७ 

 

- 

३०.प्रर्ि पर्िटक खचि (प्रर्ि 
ददन) 

अमेररकी 
डलर 

 

६१ 

 

४८ 

 

- 

६३.नेपाल आउने अन्त्िरािविर् 
ववमानमा उपलधि र्िट 

िंख्र्ा  

(लाखमा) 
 

१२० 

 

८० 

 

- 

३१.पर्िटन क्षेरमा थप 
प्रत्र्क्ष रोिगारी र्िििना 

िंख्र्ा  

(ििारमा) 
 

७५ 

 
३.८ 

 
- 
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प्रमखु नर्ििा 
क्षरे 

 

नर्ििा िूचक 

 

एकाई 

 

आ.व. २०७७/ 

७८ को लक्ष्र् 

 

आ.व. २०७६/ 

७७ िम्मको 
प्रगर्ि 

 

आ.व. २०७७/७८ 
को प्रथम 
चौमार्िकिम्मको 
प्रगर्ि 

६४.पर्िटन स्िरको िोटल 
बेड 

    

५ िारे िोटल 

 
िोटल िंख्र्ा २१  १५ 

बेड िंख्र्ा ४३६५  ३३५४ 

१-४ िारे िोटल 

 
िोटल िंख्र्ा १९५  १२६ 

बेड िंख्र्ा १६५७५  ९९०४ 

अन्त्र्िोटल 

 
िोटल िंख्र्ा १४९७ ११५१(िन ्२०१९) प्रदेशमा िस्िान्त्िरण 

भएको । 

 

बेड िंख्र्ा ४४९१० ३०७९९ 

िोमस्टे र क्षमिा िोटल िंख्र्ा ३५९ ३८९ (२०१९मा) 
बेड िंख्र्ा १४४० १०८८(२०१९मा) 

६५. पदमागि वक.र्म. ५५६ ३३२ ३८२ 

६६. पविचान िथा ववकाि  

भएका पर्िटकीर् 
गन्त्िव्र्स्थल 

 

िंख्र्ा 
 

२०८ 

 
१९२ 

 
प्रदेश नमनुा 

गन्त्िव्र् ७, स्थावपि 
१०० र नर्ााँ 

१४८ िविि कुल 
२५५ 

६७.पर्िटन क्षेरमा उत्पाददि 
दक्ष िनशजक्त 

िंख्र्ा 
 

१५००० 

 
९१२८ १००१८ 

 
६. िरुजक्षि, 

िभ्र् र 
न्त्र्ार्पूणि 
िमाि 

 

२७.िााँस्कृर्िक िम्पदाको 
र्डजिटाइिेिन 

िंख्र्ा 
 

१४५०० 

 
२०००० 

 
- 

२८.प्रर्िर्लवप अर्िकार 
िंरक्षण 

िंख्र्ा २३०० १९७४ १९९२ 

 

 

ददगो ववकाि लक्ष्र्का पररमाणात्मक लक्ष्र् िथा िूचकिरूको 
प्रगर्िको अवस्था 

 ददगो ववकाि लक्ष्र् २०३० का १७ वटा लक्ष्र्िरू मध्रे् लक्ष्र् नं. ८ र १२ का केिी िूचकिरू 
पर्िटनिंग िम्बजन्त्िि रिेका छन ् ।ददगो ववकाि लक्ष्र्िंग िम्बजन्त्िि िूचकिरूको िालिम्मको 
प्रगर्िको अवस्था देिार्बमोजिम रिेको छ:- 

लक्ष्र्-८ ददगो आर्थिक ववृद्ध र मर्ािददि रोिगारी 
पररमाणात्मक लक्ष्र् ८.९- िन २०३० िम्ममा ददगो पर्िटन ििले रोिगारी र्िििना गदिछ र 
स्थानीर् िंस्कृर्ि र उत्पादनलाई प्रवद्धिन गछि, त्र्िलाई प्रवद्धिन गनि र्ोिना/नीर्ििरू र्नमािण 
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(devise)गरी कार्ािन्त्वर्न गने । 

िूचकिरू िन ्२०१५ िन ्२०३० २०७७ कार्ििकिम्मको 
प्रगर्ि 

८.९.१ पर्िटन क्षेरबाट कुल गार्ह्िस्थ 
उत्पादन र ववृद्धदरमा पगुेको 
र्ोगदान 

२.६ ८ २.०५ 

१ पर्िटक आगमन िंख्र्ा (१० 
लाखमा) 

०.८ ३ १.१९७ 

२ पर्िटनबाट प्राप्त रािश्व 
(अमेररकी डलरमा) (१० 
लाखमा) 

  ०.१४१ 

(रू-१ करोड ६५ लाख) 

८.९.२ पर्िटन क्षेरको कुल 
रोिगारीिरू मध्र् ददगो 
स्वरूपको पर्िटन उद्योगिरूमा 
उपलधि रोिगारीको अनपुाि 

   

१ पर्िटन उद्योगिरूमा औिि 
वावर्िक रोिगारी िंख्र्ा 
(ििारमा) 

९० १००० ३८ 

पररमाणात्मक लक्ष्र् १२ ख- रोिगारीिरू ििृना गने र स्थानीर् िंस्कृर्ि र उत्पादनिरूलाई प्रवद्धिन 
गने खालको ददगो पर्िटनको र्नजम्ि ििर्ोग परु् र्ाउन े ददगो ववकािका िकारात्मक प्रभाविरूलाई 
अनगुमन गनिको लार्ग औिारिरू (Tools) ववकाि गरी कार्ािन्त्वर्न गने । 
िूचकिरू िन ्२०१५ िन ्२०३० २०७७ कार्ििकिम्मको प्रगर्ि 

१२ ख. १  ददगो पर्िटन रणनीर्ििरू वा 
नीर्ििरू र स्वीकार गररएका 
अनगुमन र मूल्र्ाङ्कनका 
औिारिरू िविि कार्ािन्त्वर्न 
गररएका कार्िर्ोिनािरूको िंख्र्ा 

- - नेपालको राविर् पर्िटन रणनीर्िक 
र्ोिना २०१६-२०२५ कार्ािन्त्वर्नमा 
रिेको, प्राथर्मकिा प्राप्त पररर्ोिनािरूको 
अनगुमन ढााँचा २०७६ िर्ार भई 
कार्ािन्त्वर्नमा रिेको, नेपाल िरकारका 
नीर्ि, कार्िक्रम िथा बिेटको 
कार्ािन्त्वर्न कार्िर्ोिना बमोजिम 
र्नर्र्मि अनगुमन र प्रर्िवेदन भइरिेको 
। 
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नीर्ि िथा मखु्र् कार्िक्रमिरूको क्षेरगि प्रगर्ि वववरण 

(क) िंस्कृर्ि क्षरे-नीर्ि िथा मखु्र् कार्िक्रमिरू 

 लजुम्बनीमा र्नमािणािीन ५ ििार व्र्जक्त क्षमिाको ध्र्ान केन्त्द्र िथा िभािलको र्नमािण िम्पन्न 
गरी िञ्चालन गररनेछ । लजुम्बनी क्षेर ववस्िार गनि बिृत्तर लजुम्बनी अविारणा कार्ािन्त्वर्नमा 
ल्र्ाइनेछ।  

 रामग्राम गरुूर्ोिना कार्िन्त्वर्न गररनेछ। र्िलौराकोटलाई ववश्विम्पदा िूचीमा राख्न े प्रकृर्ा 
अजर् बढाइनेछ। 

 नेपालको भार्ा,िावित्र्, कला, िंस्कृर्ि र िम्पदाको िंरक्षण र िम्वद्धिन गररनेछ। प्रर्िर्लवप 
अर्िकार प्रत्र्ाभिू गररनेछ । 

प्रमखु उपलधिीिरू 

िंस्कृर्ि प्रवद्धिन िथा परुाित्व 

 िंस्कृर्ि नीर्ि २०६७ लाई िमर्ानकूुल पररमाििन गनि नीर्ि पररमाििन िर्मर्ि गठन 
गररएको । 

 प्राचीन स्मारक िंरक्षण ऐन २०१३ को छैठौ िंशोिनका लार्ग िंर्ीर् िंिदमा पेश गनि  

वविेर्क मजन्त्रपररर्दबाट स्वीकृि ।  

 नेपाल राविर् िााँस्कृर्िक िंग्रिालर् र्नमािण िम्वन्त्िमा पररमाििन,  3D र उक्त क्षेरको DPR 
िर्ार गनि परुाित्व ववभागलाई जिम्मवारी ददइएको र िंग्रिालर्को लार्ग िग्गाको 
भोगार्िकार प्राप्ती भैिकेको । 

 नेपाल र चीन बीच िाविजत्र्क वक्रर्ाकलापको ििकार्ि गने िम्वन्त्िी  िमझदारीपरमा 
िस्िाक्षर गने कार्ि अगाडी बढाईएको । 

 परुािाजत्वक मित्वका ३१ ििार अर्भलेखको र्डजिटाइिेिन कार्ि िम्पन्न भएको ।  

 िािवटै प्रदेशका मित्वपणुि िम्पदािरू र्नमािण िथा िंरक्षण कार्ि िम्पन्न भएको ।  

- प्रदेश नं. १ - बेिेरेश्वर, भदे्रश्वर मजन्त्दरको पनुःर्नमािण कार्ि िम्पन्न ।  

- प्रदेश नं. २ को िानकी मजन्त्दरको िंरक्षण कार्ि िम्पन्न । 

- बागमिी प्रदेशको रववभवनजस्थि NATHM पररिर र्भर रिेको राणाकार्लन भवन िंरक्षण 
कार्िका लार्ग कार्ािदेश ददएको । 

- गण्डकी प्रदेशको मकु्तीनाथ मजन्त्दर प्रवेशद्धारको दार्ााँ वार्ााँको ित्तल िरक्षण गने  कार्ि 
िम्पन्न । 



9 
 

- लजुम्बनी प्रदेशको   मिार बाबाको मजन्त्दर िंरक्षण कार्िका लार्ग कार्ािदेश ददएको । 

- कणािली प्रदेशको कााँके्रवविार,  िमु्लाको कनकािनु्त्दरी मजन्त्दरको िंरक्षण कार्ि ६० 
प्रर्िशि िम्पन्न । 

- मकवानपरुगढी िथा दगुनुागढीको िंरक्षण कार्िको ड्रईंग र्डिाईन िर्ार भई खररद 
प्रकृर्ामा रिेको । 

 र्िलौराकोट लाई ववश्व िम्पदा िूचीमा राख्नका लार्ग नक्शांकन  कार्ि िम्पन्न भएको । 

 काष्ठकला, प्रस्िरकला, मूर्ििकलाको िंर्ोिनमा PPP अविारणामा राविर् प्रर्िमूर्िि िंग्रिालर् 
स्थापना गनिको लागी अविारणा परको TOR स्वीकृर्ि भएको ।िंखरापरु नगरपार्लकाको 
िरर्िंि पौवामा स्थान छनौटको ििमर्ि भएको । 

 िााँस्कृर्िक मेला आर्ोिना गनिका लार्ग प्रदेश नं. २ मा पवि छनौट भएको र  अन्त्र् 
प्रदेशिरूको िकमा पवििरूको नामावली प्राप्त िनुे क्रममा रिेको । 

 ववश्व िम्पदाको िम्भाववि िूजचमा िमावेश मसु्िाङ जिल्लाको एक्लेभट्टी काकर्नंगवा जस्थि 
Petroglyph (ढंुगामा कोररएको प्रचीन जचरकला)िरक्षण गने कार्िको खररद प्रवक्रर्ा िम्पन्न 
भएको । ववश्व िम्पदाको अन्त्र् अध्र्र्न अनिुन्त्िानका कार्ििरूको लार्ग परामशिदािा 
छनौट कार्ि  भईरिेको । 

पनुर्नमािण िर्ि   

िालिम्म ४६५ वटा िम्पदाको िंरक्षण िथा पनुःर्नमािण कार्ि िम्पन्न भएको । टेकु पचली 
भैरव मजन्त्दर पररिरको द्योंछे ,  गोरखा जिल्ला पालङु्गटार वडा न ६जस्थि कलात्मक पौवा, 
लर्लिपरुजस्थि शंखमलुको वक्रर्ापरु्र पाटी , गईुिटोलको प्रथमश्री मिावविार, िवुालको गणेश 
मजन्त्दर, र्भमेश्वर न पा १ चरीकोटजस्थि चरीघर्ांग गमु्वा, दजक्षणकाली न.पा. ६ जस्थि  उग्रचण्डी 
भगविी मजन्त्दर, भक्तपरुको गणेश मजन्त्दर िथा ित्तल, बुंगमिीजस्थि िेर्ग्रव मजन्त्दर, काठमाडौ 
जिल्ला मैिीदेवी मजन्त्दरको उत्तरिर्ि को मरू्रकुण्डिंगैको पाटी िविि १० वटा िम्पदािरूको 
िंरक्षण िथा पनुःर्नमािण कार्ि िम्पन्न भएको।  
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भार्ा आर्ोग 

 प्रादेजशक भार्ा िङ् गोष्ठीका लार्ग प्रकृर्ा िथा खाका र्निािरण भएको । 

 िप्तरी, र्िरिा, िनरु्ा र मिोत्तरी  जिल्लामा प्रादेजशक भार्ा  िङ् गोष्ठी िम्पन्न। 

 कुिणु्डा, बराम र र्िलङु भार्ा कक्षा िंचालनका लार्ग पाठ्यिामग्री र्नमािण र स्थलगि 

अध्र्र्न िम्पन्न। 

 बक्ता िंख्र्ा कम रिेका िथा अन्त्र् भार्ािरूको िंरक्षण,िम्वििन िथा अर्भलेजखकरण 

गनि अध्र्र्न अनिुन्त्िानका लार्ग भार्ा छनोट भएको। 

 अध्र्र्न अनिुन्त्िानका लार्ग ३० वटा भार्ािरू छनौट गररएको। 

 कठररर्ा, िलेुली, थामी, दङुमाली, थलुङु र  मारेक र्ाक्खाको शव्द िंकलनका 

िन्त्दभिमा भावर्क वक्ता िंर्ोिक, भार्ाशास्त्री र अनिुन्त्िािा छनौट, िम्झौिा र 

कार्िर्ोिना र्नमािण गररएको । 

पशपुर्ि क्षरे ववकाि कोर्  

 दगु्ििारी ित्तलको पनुर्निमािणका लार्ग भागविानन्त्द िन्त्र्ाि आश्रमले प्रर्िबद्दिा व्र्क्त 

गरेकाले िंझौिा प्रवक्रर्ामा रिेको । 

 ववश्वरूपा मजन्त्दरमा रिेको ववशाल मूर्िि ममिि िंभार गरी िडान कार्ि िमेि िम्पन्न 

भैिकेको छ । 

 बज्रर्र ित्तलको र्ड.वप.आर. िर्ार गरी परुाित्व ववभागमा ििमर्िको लार्ग पठाइएको ।  

लजुम्वनी ववकाि कोर्  

 लजुम्वनीमा र्नमािणािीन ५ ििार व्र्जक्त क्षमिाको ध्र्ान केन्त्द्र िथा िभािलको पविलो 

चरणको र्नमािण कार्ि ९८ प्रर्िशि िम्पन्न। जचनबाट िामग्री आउन वढलो भएकोले र्ागनु 

१५ िम्म म्र्ाद थप भएको र िाल िामान प्राप्त भई कार्ि िचुारु रिेको । 

 दोस्रो चरणको र्नमािण कार्िका लार्ग बोलपर िम्पन्न भई प्रावविज क प्रस्िाविरूको 

मूल्र्ाङ्कन भइरिेको ।  
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राविर् अर्भलेखालर् 

 िालिम्म ३०,००० (र्ििििार) परुाना अर्भलेखिरूलाई माइक्रोवर्ल्म स्यार्नङ्ग िम्पन्न 

गरी अध्र्ावर्िक गररएको । 

 राविर् अर्भलेख िंरक्षण िथा व्र्वस्थापन िम्बन्त्िी नीर्िको मस्र्ौदा बनाउने कार्ि भैरिेको। 

 नारार्णविटी दरवारमा रिेका मित्वपूणि डकुमेण्टिरूलाई िंरक्षण गरी राख्न ेकार्ि र्नर्र्मि 

भैरिेको । 

 नपेाल िाँगीि िथा नाट्य प्रज्ञा प्रर्िष्ठान 

 लोक िथा राविर् र्गििरूको स्वरर्लपी िविि पसु्िक प्रकाशनका लार्ग र्गि छनौट कार्ि 
िम्पन्न भएको । 

 ववराटनगरमा नाटक र्नदेशन र अर्भनर् प्रजशक्षण िम्पन्न । 

 ओलाङ्चङु्गगोलाको वालङु िमदुार्,  लजुम्बनी प्रदेशको थारु िमदुार् र दाच ुिला जिल्लाको 
िौका िमदुार्का लोपोन्त्मखु भाकािरूको लार्ग िम्वजन्त्िि िमदुार्का ववज्ञ र 
िरोकारवलािाँग लर् िथा र्भर्डर्ो िंकलनका लार्ग स्थलगि भ्रमण कार्ि आरम्भ । 

 नतृ्र्कारिरूको िीवनी, गीि िङ्गीि क्षेरका श्रिा कलाकारिरूको वववरण िंकलनको काम 
िारी रिेको ।  

 दूरािार्िको लोपोन्त्मखु ठाडो भाकाको अध्र्र्न एवं छार्ाङ्कन गने कार्िको प्रस्िाव    
स्वीकृि । 

 ववर्भन्न नतृ्र्, र्गि, श्रिा, मजुस्लम िार्िको िंस्कार गीि, डोट्यार्ल र दोिोरी र्गि एवम ्र्ाग ु
र्गििरूको अध्र्र्न अवर्ि, नेवारी िथा डोटेली भार्ामा प्रचर्लि र्ाग ुगीिको िलुनात्मक  

अध्र्र्न कार्ि िञ्चालनमा रिेको । 

िााँस्कृर्िक िंस्थान  

 िल िंचालन िथा ममिि िंभार चाल ुरिेको । 

 अर्िररक्त कार्िक्रम(गोपाल र्ोञ्जन स्मरृ्ि कार्िक्रम) िम्पन्न । 
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िलेिी मिादेवस्थान ववकाि िर्मर्ि 

 मिादेवको मजन्त्दर पररक्रमा गने पररपथ १५५ मीटरमा ढुङ्गा र्बच्याउने कार्ि गि बर्ि 
िम्पन्न भएको र बााँकी २५ र्मटरमा ढलान कार्ि िम्पन्न गरी ढुङ्गा र्बच्याउनको लार्ग 
िर्ारी िम्पन्न गररएको । 

 खानेपानी व्र्वस्थापन, डोरामाला पिल ट्रिर्र र्नमािण िथा ककनी मजन्त्दर ममिि उपभोक्ता 
िर्मर्ि गठन भएको । 

 २५ वकलो चााँदीको जशवर्लङ्ग र्नमािण िम्पन्न भई ल्र्ाउने कार्ि प्रवक्रर्ामा रिेको । 

 ििार्क र्िथिस्िलिरू (िपे्तश्वर, गपेु्तश्वर, मन्त्िशु्री, ककनी) को व्र्वस्थापन गररएको । 

 िर्मर्ि क्षेरमा उपर्कु्त िभािलको लार्ग र्डवपआर िर्ार भएको । स्रोि व्र्वस्थापनको 
लार्ग पिल भैरिेको । 

मनकामना क्षरे ववकाि िर्मर्ि 

 दशिनाथीिरुको िवुविाका लार्ग ववर्भन्न िंरचनािरु र्नमािण िम्पन्न भएका । 

 (ख) पर्िटन क्षरे - नीर्ि िथा मखु्र् कार्िक्रमिरू 

 पर्िटन क्षेरमा कोर्भड-१९ ले पारेको प्रभाव र बाह्य कारण िमेिले पाने प्रभावको अध्र्र्न गरी 
पनुरुत्थान लगार्ि ददगोपर्िटनका कार्िक्रम कार्िन्त्वर्न गनेछ। 

 िम्भाव्र् पिाडी र विमाली क्षेरमा अत्र्ािरु्नक िवुविािवििका विल स्टेशन र पर्िटकीर् िेवा 
िवुविा भएका िोटल िथा ररिोटिका पूवाििार ववकाि गनि प्रोत्िाविि गररनेछ। 

 पर्िटकीर् िोटेल िथा ररिोटििरूिाँग अग्रिम्बन्त्ि ववकाि गने गरी स्थानीर्स्िरमा अगािर्नक कृवर् 
उत्पादनका ठूला र्ामि िञ्चालनमा ल्र्ाउन प्रोत्िािन गररनेछ । 

प्रमखु उपलधिीिरुः 

पर्िटन ववभाग 

 ईन्त्द्रिरोवर, िन्त्दकपरु, पञ्चािे, भादागाउाँ , र्नजग्लिवा र िनरु्ािामको पविलो चरण र्नमािण 
कार्ि िम्पन्न भई दोस्रो चरणको र्नमािण कार्िको िम्झौिा भई कार्ि शरुु भएको । 

 रारा िाल क्षेरको विृि गरुुर्ोिना िर्ार गनि  DPR िथा IEE िर्ार गनि आवश्िक TOR 

िर्ार भै खररद प्रकृर्ामा रिेको । 

 रारा क्षेरको प्रथम चरणको कार्ि ८० प्रर्िशि िम्पन्न भएको । 

 मजुक्तनाथ क्षेरको आर्न (र्भक्षुणी) आवािको ५० प्रर्िशि  र्नमािण कार्ि िम्पन्न भएको 
िथा कागबेनीको वपण्डस्थान पनुर्निमािणको प्रथम चरणको कार्ि िम्पन्न भएको । 
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 िाि प्रदेशको एक-एक स्थानमा विल स्टेशनको लार्ग आवश्र्क पर्िटवकर् पूवाििार 
र्नमािणका लार्ग परामशिदािािाँग िम्झौिा भै अध्र्र्न कार्ि भैरिेको, Inception Report 
प्राप्त भएको । 

 ग्रटे विमालर्न टे्रल (मकाल,ु कञ्चनिङ्गा, र्ािािटे्रल, च्छो रोल्पा लगार्िका क्षेरमा 100 
वकमी) र्नमािण कार्ि ३० प्रर्िशि िम्पन्न भई थप ५० वक.मी. र्नमािण िम्पन्न      

भएको । 

 कार्लञ्चोकको कुरी र िाचे गाउाँपार्लका िथा र्मरा पीकमा स्कीको िम्भाव्र्िा लार्ग 
स्थलगि अध्र्र्न िम्पन्न भएको । 

 पदर्ारा र पवििारोिण िम्बन्त्िी प्रोटोकल र्नमािण कार्ि िम्पन्न भएको । 

 उपत्र्का वररपरी प्रमखु िाईवकङ्ग गन्त्िव्र्िरू िथा एडभेञ्चर िाईजक्लङ्ग रुटको लार्ग 
बोलपर आह्वान भै िकेको । 

 पदर्ारा िथा विमाल आरोिणमा िाने पर्िटकको GPS Tracking System परामशि िेवाका 
लार्ग प्रस्िाव आह्वान िम्पन्न भएको । 

 र्ि अवर्िमा २० वटा िोटल िथा ररिोटििरूको IEE को TOR र २६ वटाको अजन्त्िम 
प्रर्िवेदन स्वीकृि भएको । 

पर्िटन बोडि 
 Sustainable Tourism for livelihood Recovery अविारणा पर िथा पररर्ोिना दस्िावेि 

िर्ार भएको ।  

 पर्िटन िम्बन्त्िी ववर्भन्न िंर्िंस्था आवद्ध कररव ६०० िना कमिचारीिरूलाई (Health 

Hygiene and Sanitation Protocol -HHS Protocol) िम्वन्त्ि ी िार्लम प्रदान गररएको । 

 ववर्भन्न  Virtual Platform को माध्र्मबाट अन्त्िरािविर् बिारमा नेपालको पर्िटन प्रवद्धिन 
गररएको  िस्िै Virtual PATA Travel Mart 2020,BUZZ Expo China, WTM Virtual 

2020 । 

 केन्त्द्रीर् िथर्ांक र्बभागको ििकार्िमा आन्त्िररक पर्िटन िम्बन्त्िी  र्रिरुी िभेक्षणको 
प्रश्नावलीको पूवि परीक्षण िम्पन्न भएको ।  

 िमग्र भगूोलको (Digital Data Base) भ ू िूचना प्रणाली मार्ि ि िथर्ांक व्र्वस्थापन 
कार्िक्रम नेपालमा भएका ववश्वववद्यालर् मार्ि ि कार्िन्त्वर्न गनि प्रवक्रर्ा थालनी   

गररएको । 
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 १२ वटा पर्िटक श्रोि बिारिरूको अध्र्र्न गर ी Ways Forward and Proposed 

Action Plan in Present Context प्रर्िबेदन िर्ार गररएको । 

 नोभेम्बर ९ देजख ११ मा आर्ोजिि WTM Virtual 2020  मा ििभार्गिा िनाई ववर्भन्न 
प्रवद्दिनात्मक र्भर्डर्ो, र्ोटो िाथिाथ ै Virtual Meeting मार्ि ि नेपालको पर्िटन प्रवद्दिन 
गररएको । 

 Geo–Park र्नमािणका लागी वकर्ििपरु (T.U) र लैनचौर मध्रे् एक स्थानमा स्थापना गनि 
स्थान पविचान भएको । 

 कृवर्, स्वास्थर् र खेल पर्िटनको अविारणाको मस्र्ौदा िर्ार भएको। 

 पनुरुत्थानका कार्िक्रम िञ्चालन िम्बन्त्िी प्रोटोकल िर्ार गरर स्वीकृि भएको । 

नपेाल पर्िटन िथा िोटल व्र्वस्थापन प्रर्िष्ठान 

 नेपाल पर्िटन िथा िोटल व्र्वस्थापन प्रर्िष्ठानको कलेि शाखा स्थापना गरी अध्र्ापन 
कार्ि िंचालन गनि झापा जिल्लाको वविािमोड, मिोत्तरी जिल्लाको बददिबाि र बााँके 
जिल्लाको नेपालगन्त्िमा शाखा कार्ािलर् स्थापना गररएको । शैजक्षक कार्िक्रम 
िञ्चालनको िर्ारी परुा भएको । 

 नेपाल पर्िटन िथा िोटल व्र्वस्थापन प्रर्िष्ठानको िौन्त्दर्िकरणको अर्भववृद्ध िथा 
पूवाििारिरुको िवलीकरण िम्वन्त्िी कार्ििरु िम्पन्न भएको । 

िारागाउाँ ववकाि िर्मर्ि  

 िोमस्टे िम्बन्त्िी िाप्लेिङु, काभ्रपेलाञ्चोक र मकवानपरुमा चार ददविीर् िार्लम 
कार्िक्रम  िम्पन्न भएको । 

 रिवुा र िाप्लेिङु जिल्लाको २ स्थानमा िोमस्टे िंभाव्र्िा अध्र्र्नको स्थलगि 
अध्र्र्न अवलोकन कार्ि िम्पन्न भएको । 
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(ग) नागररक उड्डर्न क्षरे -नीर्ि िथा मखु्र् कार्िक्रमिरू 

 र्रभवुन अन्त्िराविर् ववमानस्थलको िावनमागि पनुर्नमािण गररएको छ। आगामी बर्ि र्ि 
ववमानस्थललाई पूणिि बवुटक ववमानस्थल रुपान्त्िरण गररनेछ । 

 गौिमबदु्ध अन्त्िराविर् ववमानस्थल आगामी आर्थिक बर्िदेजख िञ्चालनमा ल्र्ाइनेछ। 

 पोखरा क्षेरीर् अन्त्िराविर् ववमानस्थलको र्नमािण कार्ि आगामी आर्थिक वर्िर्भर िम्पन्न गरी 
िञ्चालनको पवुििर्ारी गररनेछ। 

 र्निगढ अन्त्िराविर् ववमानस्थलको र्नमािण कार्ि प्रारम्भ गररनेछ । 

 थप दईुवटा आन्त्िररक ववमानस्थलको र्नमािण िम्पन्न गररनेछ िीवनटा ववमानस्थलको िावनमागि 
कालोपरे गररनेछ। िेर्ह्थमुको चिुानडााँडा र काभ्रपेलाञ्चोकको उपर्कु्त स्थानमा आन्त्िररक 
ववमानस्थल र्नमािण कार्ि अजर् बढाइनेछ । 

 िवाई उड्डर्न क्षेरमा र्नर्ामक र िेवाप्रदार्क कार्िका लार्ग छुट्टाछुटै्ट िंस्थागि व्र्वस्था गरी 
कार्ािन्त्वर्नमा ल्र्ाइनेछ । 

 

 प्रमखु उपलधिीिरुः 

पोखरा क्षरे्रर् अन्त्िराविर् ववमानस्थल आर्ोिना 
 िमविगि भौर्िक प्रगर्ि ६६ प्रर्िशि र ववजत्तर् प्रगर्ि ५०.२७ प्रर्िशि रिेको छ। 

 २५०० र्मटर को िावनमागि, ट्याक्िी वे, एप्रोन, आइिोलेटेड पावकि ङ एवंम ्Access Road को 
र्िर्भल र्नमािणिर्ि को कार्ि िम्पन्न भई ववद्यिुीकरण िम्बन्त्ि ी कार्ि चाल।ु 

 अन्त्िरािविर् टर्मिनल भवन, ह्याङ्गर, प्रशािर्नक भवन एवंम ्कन्त्ट्रोल टावर लगार्ि िम्पणुि १४ 
वटा भवनिरू िम्वन्त्ि ी कार्िको िंरचना र्नमािणको कार्ि िम्पन्न भई िाल वर्र्नर्िङ्ग 
िम्वन्त्ि ी कार्ि चाल ु। 

 थप िग्गा अर्िग्रिणको मआुधिा र्बिरण कार्ि भैरिेको। 

गौिमबदु्ध अन्त्िराविर् ववमानस्थल आर्ोिना 
•   िमग्र आर्ोिनाको ९३ प्रर्िशि र्नमािण कार्ि िम्पन्न भएको  ।  
•   आ.व. २०७७/७८ प्रथम चौमार्िकको भौर्िक प्रगर्ि ४३ प्रर्िशि र  ववत्तीर् प्रगर्ि १५ 

प्रर्िशि रिेको ।  
•   िावन मागि लम्बाई ३००० र्मटर, चौडाई ६० र्म. कालोपरे िविि मावकि ङ्ग कार्ि िम्पन्न । 

•    Runway िथा Taxiway कालोपरे िथा मावकि ङ्गको कार्ि िम्पन्न भई लाइट िडानका लार्ग 
केवर्लङ्गको काम िचुारु । 
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•   Apron(Aircraft Parking Stand) को र्नमािण कार्ि िम्पन्न भई मावकि ङ्ग िमेि िम्पन्न भएको । 

•    International Terminal Building को Structural Works िम्पन्न भई Flooring िथा Interior 

Worksको कार्ि अजन्त्िम चरणमा रिेको । 

•    Control Tower मा Aluminum िम्बन्त्िी कार्ि िचुारु िनुकुा िाथै Building मा रङ्ग रोगन 
िथा झ्याल ढोकाका िाथै Interior Works िम्बन्त्िी कार्ि चर्लरिेको । 

•   Other Works: Fire Building र्नमािण, Fencing, Drainage, Water Supply and Sanitary िम्बन्त्िी 
कार्ि पर्न अजन्त्िम चरणमा रिेको । 

 

र्रभवुन अन्त्िरािविर् ववमानस्थल ववकाि र ववस्िार  

• िावन मागिको उत्तर िर्ि को एप्रोन र्नमािण िवे िम्बन्त्िी काम िम्पन्न भई र्डजिटल डाटा प्राप्त 
भएको, र्डमाकेशनको काम भइरिेको । 

• आन्त्िररक टर्मिनल भवनको renovation ८५ प्रर्िशि िम्पन्न भएको छानो रे्ने कार्ि िथा A/C 

को duct राख्न ेकार्ि िम्पन्न भएको । 

• Electrical को कार्ि िम्पन्न भएको । 

• False Ceiling को कार्ि िम्पन्न भएको । Granite Flooring को कार्ि भईरिेको। 

• अन्त्िरािविर् टर्मिनल भवनको Renovation४८ प्रर्िशि िम्पन्न भएको। 

• Canopy Construction – २३५ िम्पन्न भएको ।  

• ITB first floor मा Granite राख्न ेकार्ि िम्पन्न भएको । 

• िग्गा अर्िग्रिण कार्ि िम्पन्न भएको, र्र टिराको मआुधिा र्बिरण कार्ि भैरिेको। 

• िावन मागिको उत्तर िर्ि को एप्रोन र्नमािणको लार्ग िवे िम्बजन्त्ि काम िम्पन्न भइ र्डजिटल 
डाटा प्राप्त भएको र र्डमाकेशनको काम भइरिेको। कोर्भड १९ का कारण जचर्नर्ा 
कामदारिरू पररचार्लि िनु निकेको । 

• दजक्षण िर्ि  िमानान्त्िर ट्याक्िी वे ववस्िार कार्िको Parallel Taxiway िथा Hangar Apron को 
Design Drawing, Estimate, Bidding Documents िर्ार भईिकेको, वोलपर आव्िान िनु े
क्रममा रिेको ।  

• र्रभवुन अन्त्िरािविर् ववमानस्थलको International Apron को Bay No. 6 लाई पनुरुद्धार गनि 
ठेक्का िम्झौिा भएको । 

• र्रभवुन अन्त्िरािविर् ववमानस्थललाई बवुटक एर्रपोटिको रुपमा रुपान्त्िरण गनि बगैचा र्नमािणको 
कार्ि, टर्मिनल भवनमा Silicon Painting को कार्ि िम्पन्न भएको ।आगमन िर्ि  एप्रोन नजिकै 



17 
 

बदु्धको िािकुो ठुलो मरु्िि राजखएको िाथै Baggage Claim Area मा कलात्मक मरु्िििरू राख्न े
कार्ि िम्पन्न भएको । 

र्निगढ अन्त्िराविर् ववमानस्थल र्नमािण कार्ि  

• नदद कटान र्नर्न्त्रण कार्िको लार्ग िम्झौिा गरर र्नमािण कार्ि िारर रिेको। 

• गरुुर्ोिना िर्ार पाने कार्िको लार्ग परामशिदािा छनौट िम्बन्त्िी आशर्को िूचना प्रकाशन 
भएको । 

आन्त्िररक ववमानस्थलिरूको ववकाि र स्िरोन्नर्ि 

• कार्लकोट ववमानस्थल कालोपरे गने कार्ि िाल िम्म ७० प्रर्िशि िम्पन्न भएको। 

• गलु्मी ववमानस्थल कालोपरे र्नमािण कार्ि िाल िम्म ३५ प्रर्िशि काम िम्पन्न भएको (माटोको 
र Drainage, िब बेिको काम िुाँदै)। 

• िखेुि र ववराटनगर ववमानस्थलको िग्गा अर्िग्रिणको लार्ग मजन्त्रपररर्दबाट र्नणिर् भएर 
कार्ािन्त्वर्नको लार्ग CAAN मा पठाएको । 

• EIA को लार्ग TOR Scoping Document पेश गररएको िाप्लेिुंङ ववमानस्थलमा िर्मन कटान 
को काम ६० प्रर्िशि िम्पन्न भैिकेको िथा रनवे (ववस्िार िनुे  १५० र्म ०) को  कालोपरे 
गने काम को िरुुवाि िनुे अबस्थामा रिेको । 

• ईलाम ववमानस्थलमा अथिवकि , िब बेि, बेि, डे्रनेि लगार्ि कार्ि िम्पन्न भइिकेकोर Asphalt 

Concrete गने िर्ारी िुाँदै। 

• िजुम्लङ्गटार ववमानस्थलमा Fire Access Road को Sub-Grade िर्ार भैिकेको र Asphalt Plant  

िडान भैिकेको, र्गट्टी ढुाँगा िंकलन भैरिेको l 

• रामेछाप ववमानस्थलमा ररभर टे्रर्नङ को कार्ि 6000 र्नर्मटर िम्पन्न (९०००र्नर्मटर मध्रे्)l 

बााँकी कार्ि पौर् पर्छ मार गनि िवकने (नददको level र्टेपर्छ) l िाथै िावनमागि ववस्िार 
कार्िको लार्ग ठेक्का िम्झौिा भई र्नमािण कार्ि शरुु भएको।  

• रािर्बराि ववमानस्थलमा िावनमागि, ट्याक्िीवे, एप्रोन ओभरले कार्िको Tender आव्िान भएको। 

• र्बराटनगर िथा नेपालगन्त्ि ववमानस्थलमा नर्ां टर्मिनल टावर भवन र्नमािण कार्िको परामशिदािा 
बाट प्राप्त Design Estimate चेक िांच िदैु, PQ र Consulting Service को ठेक्का आव्िान भएको। 

• िखेुि ववमानस्थलमा िावनमागि, ट्याक्िीवे, एप्रोन ओभरले िथा अन्त्र् कार्िको र्नमािण कार्ि िरुु 
भएको। 
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• िमु्ला (र्िर्मकोट) ववमानस्थलमा एप्रोन र िेर्लप्र्ाडको माटोको काम िम्पन्न, बेि काट्ने कार्ि 
िारी। 

• डोल्पा (मर्िनेचौर) ववमानस्थलमा िावनमागि, ट्याक्िीवे, एप्रोन कालोपरे िथा डे्रनेि र्नमािण कार्ि 
िदैु। 

• िवाई नीर्ि, २०७७ को मस्र्ौदा िर्ार भई िरोकारवाला र्नकार्िरूबाट प्राप्त रार् िझुाव 
अनिुार मस्र्ौदालाई पररमाििन गरी आवश्र्क स्वीकृिीका लार्ग मजन्त्रपररर्दमा पेश गनि अजन्त्िम 
िर्ारीमा  रिेको । 

• िवाई िेवाको अन्त्िरािविर् स्िर कार्म राख्नको र्नर्मत्त ICAO को Security Findings िमािानका 
लार्ग ICAO बाट स्वीकृि Corrective Action Plan (CAP) अनिुार कार्ि भैरिेको । 

• िवाई िरुक्षा िम्बन्त्िी ववर्भन्न DOC िंशोिन प्रवक्रर्ा शरुुवाि भएको । 

• पोखरा-भरिपरु, पोखरा-भैरिवा उडान भइरिेको । 

 

नपेाल वार्िेुवा र्नगम 

• र्नगमको १० बरे् व्र्विावर्क र्ोिना र्नमािण कार्ि िम्पन्न भएको । 

•  B-757 9N ACB ववमान ववस्थापन गनेः B-757 9N ACB कम्पनीलाई र्बवक्र गनि छनौट गरी िम्झौिा 
भैिकेको िर कोर्भड १९ को कारण खररदकिाि आउन निकी उक्त कार्ि र्थाजस्थर्िमा   
रिेको । 

•  नेपाल वार्िेुवा कम्पनीको लार्ग िवुविा िम्वन्त्िी नेपाल िरकार मन्त्रीपररर्दबाट र्नणिर् भै 
कार्ािन्त्वर्न भएको । 



19 
 

 

बेरुि ुर्यौटको अवस्था 

िरकारी िर्ि - िर्मर्ि, प्रिर्मर्ि, प्रर्िष्ठान िथा कोर् िर्ि -र्िष्ठान 
िथा कोर् िर्ि - 

िम्मा बेरुिःु१ अवि १६ करोड १७ लाख ६० 
ििार 

िम्मा बेरुिःु १ अवि २६ करोड १३ लाख 

३६ ििार  

र्यौटः १५ लाख ०४ ििार 

(६ करोड १४ लाख ९६ ििार म.ले.प.मा 
िम्परीक्षण गनि पेश भएको) 

र्यौट १ करोड ०६ लाख ७३ ििार 

  

र्यौट प्रर्िशिः 0.१२ र्यौट प्रर्िशिः 0.८४ 

 

९. नपेाल िरकारको नीर्ि िथा कार्िक्रम र बिेट वक्तव्र् २०७७/०७८ अनिुार िर्ार भएका 
माइलस्टोनिरूको प्रथम चौमार्िकिम्मको प्रगर्िको अवस्था 

माइलस्टोन िंख्र्ा 

िम्मा चौमार्िक र्भर िम्पन्न िनु ुपने िम्पन्न भएको काम भैरिेको 

८० 

(अर्िवटा) 

चौमार्िक र्भर िम्पन्न भैिक्न ुपने २४  

 

 

 

१७ 

 

 

 

 

१६ 

चौमार्िक र्भर िोवकएको प्रर्िशिमा 

िम्पन्निनु ुपने 

९ 

िम्मा िम्पन्न िनु ुपने ३३ 

 

नेपाल िरकारको नीर्ि िथा कार्िक्रम र बिेट वक्तव्र् २०७७/७८ अनिुार िर्ार भएका िम्मा ८० 
वटा माइलस्टोनिरू मध्रे् २४ वटा कार्ििक मिान्त्ििम्ममा िम्पन्न िनु ुपने र ९ वटा कार्ििक मिान्त्ि 

िम्ममा िोवकएको प्रर्िशिमा िम्पन्न िनुपुने रिेका छन ् ।र्ी माइलस्टोनिरू मध्रे् १७ वटा 
(७०.८%) िम्पन्न भइिकेका र १६ वटा कार्ािन्त्वर्नमा रिेको अवस्था छ । 


