१. पुरातात्विक स्थल संरक्षण आयोजना
२. विश्ि सम्पदा संरक्षण आयोजना

३. भुकम्पपछीको पूनःननर्ााण कायाक्रर्

४. संग्रहालयहरु ( रा.सं. छाउनी, रा.कला सं. भक्तपरु , रात्रिय धातुकला पाटन,र्द्र
ु ा

संग्रहालय छाउनी,

गोरखा संग्रहालय, कवपलिस्तु संग्रहालय)

५. ऐनतहाससक दरिारहरु ( गोरखा दरिार

पाटन दरिार)

हनर्
ु ानढोका दरिार, नि
ु ाकोट दरिार,

 पुरातात्विक स्थल संरक्षण आयोजना
यस आयोजनाले रहे का ७ िटै प्रदे शर्ा रहे का सांस्कृनतक सम्पदाहरुको संरक्षण सम्िर्दाधन
तथा पुरातात्विक स्थलहरुको उवखनन ् तथा संरक्षण काया गदै आएको
 विश्ि सम्पदा स्थल संरक्षण आयोजना

यस आयोजनाले उपवयकाका विश्ि सम्पदा क्षेत्र सभत्रका ७ िटा संरक्षक्षत स्र्ारक
क्षेत्रर्ा रहे का सम्पदाहरु र विश्ि सम्पदाको सम्भाव्य सूचीर्ा सर्ािेश भएका १५
िटा सम्पदाहरुको संरक्षण सम्िर्दाधन तथा व्यिस्थापन गदै आएको ।
 रात्रिय पुनःननर्ााण प्राधधकरण कोष( भुकम्पपनछको पुनःननर्ााण कायाक्रर्)

भुकम्पबाट क्षनत भएका सम्पदाहरुको संरक्षण तथा पुनःननर्ााण काया गरे को

।

पुरातात्विक स्थल संरक्षण आयोजना ब.उ.त्ि.नं.३२५०२१०१
वार्षिक बजेट रु. हजारमा

३८६२००

प्रथम चौमार्िक बजेट रु. हजारमा

प्रथम चौमार्िक खचि रु.हजारमा

४३९००

प्रथम चौमार्िक भौर्िक
प्रगर्ि प्रर्िशि

४२२३

८९.७५

प्रथम चौमार्िक र्वर्िय
प्रगर्ि
प्रर्िशि

९.६२

पुरातात्विक स्लल सरं क्षण आयोजना तर्फ सम्पन्न भएका मुख्य मुख्य कायफहरु
प्रदेश नं. १

बेहरे े श्वर, भद्रेश्वर मर्न्दरको पनु ःर्नमािण कायि िम्पन्न ।

प्रदेश नं. २

जानकी मर्न्दरको िरं क्षण कायि िम्पन्न

वागमिी प्रदेश

रर्वभवनर्थथि NATHM पररिर र्भत्र रहेको राणाकार्लन भविरं क्षण कायिका लार्ग कायािदश
े र्दएको

गण्डकी प्रदेश

मक्त
ु ीनाथ मर्न्दर प्रवेशद्धारको दायााँ वायााँको ििल िरक्षण गने कायि िम्पन्न भएको ।

५ नं. प्रदेश

मजार बाबाको मर्न्दर िंरक्षण कायिका लार्ग कायािदश
े र्दएको ।

कणािली प्रदेश
िदु रु पर्िम प्रदेश

कााँक्रेर्वहार, जम्ु लाको कनकािन्ु दरी मर्न्दरको िंरक्षण कायि ६० प्रर्िशि िम्पन्न ।
१५ वटा कायिक्रमहरुको लागि अनमु ान ियार भईरहेको ।

कै र्ियि

कायि िम्पन्न भएका र खररद प्रकृ य
िम्पन्न भएको कायिहरुको
भुक्तानी नभएकोले र्वर्िय प्रगर्ि
न्यून देर्खएको

त्िश्व सम्पदा स्थल संरक्षण आयोजना ब.उ.त्ि.नं.३२५०२१०२
वार्षिक बजेट रु.
हजारमा

प्रथम चौमार्िक बजेट रु.
हजारमा

प्रथम चौमार्िक खचि रु.हजारमा

प्रथम चौमार्िक भौर्िक प्रगर्ि प्रर्िशि

प्रथम चौमार्िक र्वर्िय
प्रगर्ि
प्रर्िशि

कै र्ियि

१६३००

११७००

१६६

१००

०

प्रथम चौमार्िकमा रकम खचि
नहुने भएकोले र्वर्िय लक्ष्य
० राखीएको

त्िश्व सम्पदा स्थल सरं क्षण आयोजना तर्फ सम्पन्न भएका मुख्य मुख्य कायफहरु
िंरक्षण कायि

र्वश्व िम्पदाको िम्भार्वि िर्ू चमा िमावेश मथिांग एक्लेभट्टी काकर्नंगवा र्थथि Petroglphy िरक्षण गने (काली गण्डकी नदीमा िटबन्ध गने) कायािदेश र्दएको ।

अध्ययन अनिु न्धानका कायिहरु

५ वटा र्वश्व िम्पदाको अन्य अध्ययन अनिु न्धानका कायिहरुको लार्ग परामशिदािा छनौट कायि भईरहेको ।

रात्रिय पुनःत्नमाफण प्रात्िकरण कोष( भुकम्पपत्िको पुनःत्नमाफण कायफक्रम) ब.उ.त्ि.नं. ३९२००१२
वार्षिक बजेट रु. हजारमा

प्रथम चौमार्िक बजेट रु. हजारमा

प्रथम चौमार्िक खचि
रु.हजारमा

प्रथम चौमार्िक भौर्िक प्रगर्ि प्रर्िशि

प्रथम चौमार्िक र्वर्िय प्रगर्ि
प्रर्िशि

१७३६६५६

५७९३९४

९२५३५

८४.१६

१६

कै र्ियि

रात्रिय पुनःत्नमाफण प्रात्िकरण कोष( भुकम्पपत्िको पुनःत्नमाफण कायफक्रम) बाट सम्पन्न भएका मुख्य मुख्य कायफहरु
िंरक्षण िथा पनु ःर्नमािण

प्रथम चौमार्िक अवर्धमा टेकु पचली भैरव मर्न्दर पररिरको द्योंछे , गोरखा र्जल्ला पालङु ् गटार वडा न ६र्थथि कलात्मक पौवा, शखमल
ु लर्लिपुरर्थथि र्क्रयापर्ु त्र पाटी ,
लर्लिपरु गुईिटोलर्थथि प्रथमश्री महार्वहार, ल पु ८ र्थथि िवु ालर्थथि गणेश मर्न्दर ,र्भमेश्वर न पा १ चरीकोटर्थथि चरीघयांग गुम्वा , दर्क्षणकाली न पा ६ र्थथि
उग्रचण्डी भगविी मर्न्दर , भक्तपरु र्थथि नगदेशर्थथि गणेश मर्न्दर िथा ििल , बुगमिीर्थथि हेर्ग्रव मर्न्दर, काठमाडौ र्जल्ला मैिीदेवी मर्न्दरको उिरििि को मयरू कुण्ड िगैको
पाटी िर्हि १० वटा िम्पदाहरुको िरं क्षण िथा पनु ःर्नमािण कायि िम्पन्न भएको ।
(हालिम्म ४६५ वटा िम्पदाको िंरक्षण िथा पनु ःर्नमािण कायि िम्पन्न भएको)

पुरातवि त्िभाग ब.उ.त्ि.नं. ३२५०२०११ (कर्पलवथिु र्िलौराकोटको जग्गा अर्धग्रहण िर्हि )
वार्षिक बजेट रु. हजारमा

प्रथम चौमार्िक बजेट रु.
हजारमा

प्रथम चौमार्िक खचि रु.हजारमा

प्रथम चौमार्िक भौर्िक
प्रगर्ि प्रर्िशि

िेस्रो चौमार्िक र्वर्िय
प्रगर्ि
प्रर्िशि

कै र्ियि

१८९१००

१४४५७

१५३९५

१००

१०५

िलव भिामा खचि भएको

कर्पलवथिक
ु ो जग्गा अर्धग्रहणका लार्ग चालु आ.व. ०७७।०७८ मा र्वर्नयोर्जि रकम रु. १४ करोड ९० लाखबाट खररद
गररने जग्गाको र्किा नं. एर्कन भए अनिु ारको आवश्यक कागजाि ियार भईरहेको र थप ७५ र्वघा जग्गा खररद गनिका लार्ग
ि.ं प. िथा नागररक उड्डयन मन्त्रालयबाट िैद्धार्न्िक थवीकृर्िका लार्ग म.प.मा पेश भएको ।

१.नेपाल एकीकरणको इतिहाससँग जोडिएका गढी, ककल्ला र बाटोको संरक्षण गर्दै र्दे शभरका सांस्कृतिक र
ऐतिहाससक क्षेत्रलाई सांस्कृतिक एवं पयटट कीय गन्िव्यको रूपमा ववकास गररनेछ

 र्दग
ु ा गढी र मकवानपरु गढढको संरक्षण कायटका लागग कायाटर्देशको क्रममा रहे को
ु न

।

२. जीवन्ि इतिहासको रूपमा रहे को पुरािात्ववक महववका ऐतिहाससक धरोहरको संरक्षण, सम्वद्धनट र ववकास
गररनेछ ।


४२ िटा ननरन्तर कायाक्रर् र्ध्ये ३५ िटा सम्पन्न भएको हुने र्ध्ये जानकी र्त्न्दर, भोजपुरको िेहेरेश्िर
र भद्रे श्िर र्त्न्दरको संरक्षण काया सम्पन्न भएको ।

३. रात्रिय संस्कृति संग्रहालय ककतिटपुरको तनमाणट कायट अगाडि बढाइनेछ । उपयुक्ि स्थानमा रात्रियस्िरको
वह
ृ ि शढहर्द पाकट तनमाणट कायट शुरु गररनेछ ।
 रात्रिय संस्कृनत संग्रहालय ककनतापुरको ननर्ाणा कायाका लाधग एककन गररएको जग्गार्ा सुरक्षा पखााल

लगाउने कायाको खररद प्रकृया अगाडी बढाईएको ।
 चम्पादे िी त्स्थत संग्रहालयलाई रात्रिय सांस्कृनतक संग्रहालयका रुपर्ा रुपान्तरण गना भईरहे को Mater
Plan Review सहहत DPR तयार गना TOR तयार भएको ।
 प्रनतर्नू ता संग्रहालय ननर्ााणका लाधग आधारपत्र संस्कृनत पयाटन तथा नागररक उड्डयन र्न्त्रालयबाट

स्िीकृत भई जग्गा उपलब्ध गराउँ न शंखरापुर न.पा.लाई अनुरोध गररएको

।

४. तिलौराकोटलाई ववश्व सम्पर्दा सूचीमा समावेश गने प्रकृया अगाडि बढाइनेछ ।
 नक्शांकन

काया सम्पन्न गरी सरोकारिालाहरुसंग छलफल गररएको ।

 कर्पलवथिक
ु ो जग्गा अर्धग्रहणका लार्ग चालु आ.व. ०७७।०७८ मा र्वर्नयोर्जि रकम रु. १४ करोड ९० लाखबाट खररद गररने जग्गाको र्किा नं. एर्कन भए

अनिु ारको आवश्यक कागजाि ियार भईरहेको र थप ७५ र्वघा जग्गा खररद गनिका लार्ग ि.ं प. िथा नागररक उड्डयन मन्त्रालयबाट िैद्धार्न्िक थवीकृ र्िका लार्ग
म.प.मा पेश भएको ।

 पर
ु ातवि विभागको बेरुजु रकर् रु. २६,३०,९१,०००।–
 िेरुजु फछा यौट रकर् रु. ६,९३,००,०००।–
 फछा यौट प्रनतशत २२.८४

 सािाजननक खररद ऐन २०६३, ननयर्ािली २०६४ र सािाजननक खररद अनग
ु र्न कायाालयको गाईड

लाईनर्ा उल्लेख भए अनुसार टे ण्डर डकुर्ेन्ट तयार गने र शताहरु राख्ने गररएको छ । सािाजननक
खररद अनुगर्न कायाालयको गाइड लाइनर्ा २ करोड भन्दा बढीको ननर्ााण कायाका लाधग र्ात्र Key
Activities राख्ने प्रािधान रहे कोले सम्पदा संरक्षण कायार्ा अनुभि नभएका ननर्ााण व्यिसायीहरुले
भाग सलई काया गदाा परु ातात्विक र्ापदण्डलाई ध्यान नहदने गरे को जसले गदाा सम्पदाको र्ौसलकता
र संिेदनसशलतार्ा असर परररहे को हुँदा यस विभागबाट गनुा पने सम्पदा संरक्षण सम्बत्न्ध कायाको
विसशरटतालाई र्ध्यनजर गरी सम्पदाको अिस्था विभागको आिश्यकता अनुसार २ करोड सम्र्
लागत अनुर्ान
भएका योजनाहरुको लाधग सर्ेत Key Activities राखी दक्ष अनुभिी ननर्ााण
व्यिसायी छनौट गने व्यिस्था हुनु पने ।

 सम्पदा संरक्षण सम्बत्न्ध कायाको विसशरटतालाई र्ध्यनजर गरी PQ(Pre -Qualified ) System लागु

गनुा पने ।

 सांस्कृनतक

सम्पदाहरुर्ा अधधकांश काठको प्रयोग भएकोले ती
सम्पदाहरुको संरक्षण तथा
पुनःननर्ााण काया भईरहे को सन्दभार्ा सर्नत २०७७।०२।३२ को बन र्न्त्रालयको ननणायानुसार साल
प्रजातीको रुखको कटान, र्छ
ु ान ्, संकलन र औसार पसार हाललाई रोक्का राख्ने भननएकोले बजारर्ा
र्ाग अनुसारको सालको काठ उपलब्ध हुन नसकेर्ा सम्पदा संरक्षण तथा पुनःननर्ााण कायालाई असर
पने भएकोले िन र्न्त्रालयसंग सर्न्िय गरर सालको काठ उपलब्ध गराउने व्यिस्था हुनु पने .

 बजेटको

अप्रयाप्तता ।



बढ्दो शहरीकरण, आधुननकककरण र भुर्ीको र्ुल्य उच्त िर्द
ृ धधदरका कारण प्राचीन
स्र्ारकहरुकोअनतक्रर्ण बढ्दै गएकोले ती स्र्ारकहरुको र्ौसलकपन जोगाई राख्न कहठन
भएको ।

 प्राचीन स्र्ारकहरुको बैज्ञाननक असभलेखखकरणको अभािका साथै ननत्ज संकलन तथा

प्रदशानर्ा रहे का र्ुता तथा अर्ुता सम्पदाहरुको आधधकारीक रुपर्ा सच
ू ीकरण हुन
।

नसक्नु

 पुरातात्विक उवखनन ्, सम्पदा संरक्षण तथा विश्ि सम्पदा स्थलको व्यिस्थापन सम्बत्न्ध

रात्रिय तथा अन्तरात्रिय कानन
ू ननर्ाण एंि कायाान्ियन प्रभािकारी

 संग्रहालय व्यिस्थापन सम्बत्न्ध नीनत तजर्
ुा ा

हुन नसक्नु ।

नहुनु

।

