


• पशपुति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ अन्िर्गि अविच्छिन्न उत्तरातिकारिाला
संर्ठिि संस्थाको रुपमा कािमाण्डौको पशपुतिनाथ मच्न्िर क्षते्रला िातमगक,
सांस्कृतिक एिम् पर्ाग-पर्गटनको नमनुा क्षते्रिथा विन्िूिरूको अन्िरागविर्
िीथगस्थलको रूपमा थप व्र्िच्स्थि र्ने

• आ.ि. 2070/071 िेच्ि राविर् र्ौरिको आर्ोजनाको रूपमा कार्ागन्िर्न
भ रिेकोि।

पररचर्



विन्ििुरुको अन्िरागविर् िीथगस्थल
बनाउनकुा साथै र्स क्षेत्रला िातमगक,
सांस्कृतिक एिं पर्ाग-पर्गटनको नमूना
क्षेत्रको रुपमा विकास र्ने।

२. लक्ष्र्



• बिृत्तर र्रुूर्ोजना िर्ार र्ने,
• परुािाच्विक िथा सासं्कृतिक सम्पिाको अध्र्र्न-अनसुन्िान, उविनन,

संरक्षण िथा सम्बर्द्गन र्ने,
• भिन, मच्न्िरको प्राङ्गण, िानेपानी लर्ार्िका भौतिक पूिागिार तनमागण

र्ने,
• विन्िू िशगन लर्ार्ि पूिीर् िशगन सम्बन्िी अध्र्र्न केन्र स्थापना

र्ने,
• प्रिषुण तनर्न्त्रण िथा बार्मिीको जल प्रिाि प्रिर्द्गन र्ने,
• पशपुति क्षेत्र सम्बन्िी प्रचार-प्रसार र सञ्जालीकरण र्ने।

३. प्रमिु विर्ाकलाप : 
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५. िालसम्मको प्रर्ति
(आ.ि. २०७७/७८ प्रथम चौमातसक )

तस. नं. समविर्ि प्रर्ति(%) आ. ि. ०७७/७८ को बावषगक लक्ष्र्को िलुनामा 
प्रर्ति (%)

िचग भौतिक विच्त्तर् भौतिक विच्त्तर्

१ ७५.५ 
करोड 70 56.29 34 23



भकूम्पबाट क्षतिग्रस्ि सम्पिा पनुतनगमागण प्रर्ति
वििरण सत्तल मच्न्िर कूल जम्मा

पूणग 
क्षति 

आंच्शक
क्षति 

जम्मा पूणग 
क्षति 

आंच्शक
क्षति 

जम्मा

क्षतिग्रस्ि 
सम्पिा 

२३ १२ ३५ ३४ २१ ५५ 90

पनुतनगमागण 
सम्पन्न 

१९ २४ 43

पनुतनगमागण 
कार्ग चाल ु

४ १७ 21

पनुतनगमागण 
कार्ग बांक  

१२ १४ 26



 भकुम्पबाट क्षतिग्रस्ि पशपुति के्षत्र तभत्रका सम्पिािरू मध्रे् विश्वरूपा मच्न्िर र र्ौरीघाट 
चौघेरा सत्तलको पनुतनगमागणका लातर् िररि प्रविर्ामा रिेको

 िगु्ििारी सत्तलको पनुतनगमागणका लातर् भार्ििानन्ि सन्र्ास आश्रमले प्रतिबद्दिा व्र्क्त 
र्रेकाले संझौिा प्रविर्ामा रिेको ।

 विश्वरूपा मच्न्िरमा रिेको विशाल मूतिग भकूम्पबाट क्षति भ  िच्ण्डि भएकोमा िाल ममगि 
सभार र्री जडान कार्ग समेि सम्पन्न भैसकेको ि ।

 बज्रघर सत्तल को डि.पि. आर तयार गरर िुरातत्व पवभागमा सहमततको लागग िठाइएकोमा 
सहमतत प्राप्त हुन बाांकी ।

 पंचिेिल सत्तल र चन्रप्रकाशेश्वर सत्तलको डि.पि. आर तयार गने कायय भहरहोको ।
 पनुतनगमागणको काम सम्पन्न र्नग भने अझै केिी िषग लाग्ने अबस्था ि । पनुतनगमागण कार्ग बांक   

कार्गको लातर् अनमुातनि लार्ि रु. १ अिग २५ करोड लाग्ने िेच्िन्ि ।



६.भकूम्पबाट क्षतिग्रस्ि सम्पिा पनुतनगमागण प्रर्ति

२०७७ असार सम्मको कूल पनुतनगमागण िचग रू. ५०करोड ९७ लाि ८२ िजार 

राविर् पनुतनगमागण 
प्रातिकरण 

३३  सम्पिा ३४ करोड ८४ लाि 
८५ िजार 

नेपाल सरकार, राविर् 
र्ौरिका आर्ोजना 

२ सम्पिा १० करोड ०६ लाि 
९७  िजार

पशपुति के्षत्र विकासको 
आन्िररक श्रोिबाट

४ सम्पिा ३५ लाि

व्र्च्क्त/संस्था ४ सम्पिा ५ करोड ७१ लाि 



िन्र्िाि


