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कमलप्रसाद भट्टराई
सह -सचिव

संस्कृति, पर्यटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्
तमतििः २०७७/०८/१७



प्रस्ििुीकरणको खाका

• मन्त्रालर् र अन्त्िगयिका तनकार्हरुको बजेट र खियको चस्थति
• कार्यक्रम िथा आर्ोजनाहरुको समग्र प्रगति चस्थति
• राष्ट्रिर् गौरवका र अन्त्र् आर्ोजनाहरुको आर्ोजनागि प्रगति
• मन्त्रालर्को समष्ट्रिगि प्रगतिको सारांश
• प्रगति कम हनुका कारण
• नेपाल सरकारको नीति िथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्र्को कार्ायन्त्वर्न प्रगति
• अन्त्र् उपलचधि 
• अचिल्लो MDAC तनणयर्को प्रगति
• मखु्र् समस्र्ाहरु
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आ.ब. २०७७/७८ मा ष्ट्रवतनर्ोचजि बजेट  

िालिुः ३ अवय ७५ करोड ८१ लाख   प ूँजीगििः १ अवय ९० करोड ८५ लाख  ष्ट्रवचिर्िः २० अवय ४५ करोड ६५ 
लाख   कुलिः २६ अवय १२ करोड ३१ लाख 

खिय शीर्यक ष्ट्रवतनर्ोचजि बजेट रु 
लाखमा

िालु ३७५८१
प ूँजीगि १९०८५
जम्मा ५६६६६

ष्ट्रविीर् २०४५६५
कुल २६१२३१

१४%

७%

७८%

ष्ट्रवतनर्ोचजि बजेट

चालु
प ूँजीगत
वित्तीय



खियको चस्थति 

ष्ट्रवतनर्ोजन रुिः २६ अवय १२ करोड ३१ लाख
खिय रु: ७६ करोड ७३ लाख

खिय शीर्यक बजेट रु लाखमा खिय प्रतिशि
ष्ट्रवतनर्ोजन खिय 

िालु ३७५८१ ५७३८ १५
प ूँजीगि १९०८५ १९३५ १०
ष्ट्रविीर् २०४५६५ ० ०
जम्मा २६१२३१ ७६७३ ३ ०

२
४
६
८
१०
१२
१४
१६

१५

५

०
३

खिय प्रतिशि

खचच प्रततशत



पन्त्रौं र्ोजनाको नतिजा स िकका प्रगतिहरु

प्रमखु नतिजा
के्षर नतिजा स िक एकाई

आ.व. 
२०७७/७
८ को
लक्ष्र्

आ.व. 
२०७६/७७ 
सम्मको 
प्रगति

आ.व. 
२०७७/७८ 
को प्रथम 

िौमातसकसम्म
को प्रगति

१. उच्ि र 
समिाम लक 
राष्ट्रिर् आर्

३५. पर्यटनमा ष्ट्रवदेशी
मदु्रा आजयन 

अमेररकी
डलर 
(करोडमा)

१३२ ७२.४३ -

३. सवयसलुभ 
आितुनक 
प वायिार एवम ्
सिन अन्त्िर 
आबद्धिा

१६. आन्त्िररक हवाई
र्ािार्ाि प्रर्ोग गने 
र्ार ु

संख्र्ा
(लाखमा)

३४.४६ ३१.८८ २.३३
(२०१९ Oct)

१७. अन्त्िरायष्ट्रिर् हवाई
र्ािार्ाि प्रर्ोग गने 
र्ार ु

संख्र्ा
(लाखमा)

५२.६८ ४१.३८ १.१२
(२०१९ Sept)



पन्त्रौं र्ोजनाको नतिजा स िकका प्रगतिहरु

प्रमखु नतिजा
क्षेर नतिजा स िक एकाई

आ.व. 
२०७७/७८ 
को लक्ष्र्

आ.व. 
२०७६/७
७ सम्मको
प्रगति

आ.व. 
२०७७/७
८ को 
प्रथम 

िौमातसकस
म्मको 
प्रगति

३. सवयसलुभ 
आितुनक 
प वायिार एवम ्
सिन अन्त्िर 
आबद्धिा

३२.द्विपक्षीर् हवाई 
सम्झौिा भएका मलुकु संख्र्ा ४१ ४० -

३३. अन्त्िराष्ट्रिर् िथा 
क्षेरीर् ष्ट्रवमानस्थल संख्र्ा ३ १ -

३४. आन्त्िररक 
ष्ट्रवमानस्थलको 
स्िरोन्नति

संख्र्ा ३७ ३५ -



पन्त्रौं र्ोजनाको नतिजा स िकका प्रगतिहरु

प्रमखु नतिजा के्षर नतिजा स िक एकाई
आ.व. 

२०७७/७८ को
लक्ष्र्

आ.व. 
२०७६/७७ 
सम्मको 
प्रगति

आ.व. 
२०७७/७८ 
को प्रथम 

िौमातसकसम्म
को प्रगति

४. उच्ि र 
द्वदगो उत्पादन 
िथा 
उत्पादकत्व

२.अथयिन्त्रमा पर्यटन 
क्षेरको र्ोगदान प्रतिशि ६ २.०५ -

२८.ष्ट्रवदेचश पर्यटन
आगमन

संख्र्ा 
(हजारमा) २०००

११.९७ -

२९. ष्ट्रवदेशी 
पर्यटकको  औसि 
बसाई  

द्वदन १३.५
१२.७ -

३०.प्रति पर्यटक खिय 
(प्रति द्वदन)

अमेररकी
डलर ६१ ४८ -



पन्त्रौं र्ोजनाको नतिजा स िकका प्रगतिहरु

प्रमखु
नतिजा के्षर नतिजा स िक एकाई आ.व. २०७७/७८ 

को लक्ष्र्
आ.व. २०७६/७७ 

सम्मको 
प्रगति

आ.व. 
२०७७/७८ को 

प्रथम 
िौमातसकसम्मको

प्रगति

४. उच्ि
र द्वदगो
उत्पादन 
िथा 
उत्पादक
त्व

६३.नेपाल आउने अन्त्िरायष्ट्रिर् 
ष्ट्रवमानमा उपलधि तसट

संख्र्ा
लाखमा १२० ८० -

३१. पर्यटन क्षेरमा थप
प्रत्र्क्ष रोजगारी तसजयना संख्र्ा

(हजार
मा)

७५ ३८०० -



पन्त्रौं र्ोजनाको नतिजा स िकका प्रगतिहरु

प्रमखु
नतिजा के्षर नतिजा स िक एकाई आ.व. २०७७/७८ 

को लक्ष्र्
आ.व. २०७६/७७ 

सम्मको 
प्रगति

आ.व. 
२०७७/७८ को 

प्रथम 
िौमातसकसम्मको

प्रगति

४. उच्ि
र द्वदगो
उत्पादन 
िथा 
उत्पादक
त्व

६४. पर्यटन स्िरको होटल बेड
५ िारे होटल होटल संख्र्ा २१ - १५

बेड संख्र्ा ४३६५ - ३३५४

१-४ िारे होटल होटल संख्र्ा १९५ - १२६

बेड संख्र्ा १६५७५ - ९९०४

अन्त्र् होटल होटल संख्र्ा १४९७ ११५१ 
(२०१९मा)

प्रदेशमा हस्िान्त्िरण 
भएको ।

बेड संख्र्ा ४४९१० ३०७९९

होमस्टे र क्षमिा संख्र्ा ३५९ ३८९ (२०१९मा) 
बेड संख्र्ा १४४० १०८८(२०१९मा)



पन्त्रौं र्ोजनाको नतिजा स िकका प्रगतिहरु

प्रमखु
नतिजा के्षर नतिजा स िक एकाई आ.व. २०७७/७८ 

को लक्ष्र्
आ.व. २०७६/७७ 

सम्मको 
प्रगति

आ.व. 
२०७७/७८ को 

प्रथम 
िौमातसकसम्मको

प्रगति

४. उच्ि
र द्वदगो
उत्पादन 
िथा 
उत्पादक
त्व

६५. पदमागय ष्ट्रक.तम. ५५६ ३३२ ३८२
६६. पष्ट्रहिान िथा ष्ट्रवकास 
भएका पर्यटकीर् गन्त्िव्र्स्थल

संख्र्ा २०८ १९२ प्रदेश नमनुा गन्त्िव्र् 
७, स्थाष्ट्रपि १०० र
नर्ाूँ १४८ सष्ट्रहि 
कुल २५५

६७. पर्यटन क्षेरमा उत्पाद्वदि 
दक्ष जनशचक्त

संख्र्ा १५००० ९१२८ १००१८

६.
सरुचक्षि, 
सभ्र् र 
न्त्र्ार्प णय
समाज

२७.साूँस्कृतिक सम्पदाको 
तडचजटाइजेसन

संख्र्ा १४५०० २०००० -

२८. प्रतितलष्ट्रप अतिकार
संरक्षण

संख्र्ा २३०० १९७४ १९९२



प्राथतमकिा प्राप्त आर्ोजना/कार्यक्रमको संख्र्ा

11

०

१

२

३

४

५

६

७

८

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त दोस्रो प्राथमिकता प्राप्त 

८

५



कार्यक्रम िथा आर्ोजनाहरुको समग्र 
भौतिक प्रगति चस्थतििः

प्राथतमकिा
क्रम

८० % भन्त्दा मातथ
प्रगति भएका 

५० % देचख ८०%  
सम्म प्रगति भएका

५० % भन्त्दा 
कम प्रगति
भएका

जम्मा

पष्ट्रहलो प्राथतमकिा
प्राप्त (P1)
आर्ोजना

५ १ २ ८

दोस्रो प्राथतमकिा
प्राप्त (P2)
आर्ोजना

१ ० ४ ५

जम्मा ६ १ ६ १३



P 1 कार्यक्रम िथा आर्ोजनाहरुको प्रगति चस्थतििः

०

१

२

३

४

५

६

८० % भन्दा िाथथ ५० % देखख ८० %  
सम्ि 

५० % भन्दा कि 

६

१

६



पष्ट्रहलो प्राथतमकिा प्राप्त (P1) कार्यक्रमहरुको पष्ट्रहलो 
िौमातसक प्रगति

तस. नं. आर्ोजना/कार्यक्रम 
प्रथम िौमातसक 

बजेट रु
लाखमा

प्रगति (%) प्रगति कम हनुका 
कारणहरुभौतिक ष्ट्रवचिर्

1. परुािाचत्वक स्थल संरक्षण 
आर्ोजना

४ करोड ३९ 
लाख

९० १०
• अध्र्र्न प्रतिवेदन प्राप्त हनु
बाूँकी रहेको प्रतिवेदन पास
भएपति मार भकु्तानी हनेु ।

2. ष्ट्रवश्व सम्पदा क्षेर संरक्षण 
आर्ोजना

१.६ लाख १०० ०

• पष्ट्रहलो िौमतसकमा
परामशयदािा िनौटका
कार्यहरु रहेकोले बजेट नै
तबतनर्ोजन नगररएको ।

3. नेपाल नागररक उड्डर्न 
प्रातिकरण

६० करोड ०५ 
लाख

९४ ६१.३
• ष्ट्रवल भपायईको भकु्तानी हनु

बाूँकी रहेको।



पष्ट्रहलो प्राथतमकिा प्राप्त (P1) कार्यक्रमहरुको पष्ट्रहलो 
िौमातसक प्रगति

तस. नं. आर्ोजना/कार्यक्रम प्रथम िौमातसक 
बजेट रु लाखमा

प्रगति (%)
प्रगति कम हनुका कारणहरु

भौतिक ष्ट्रवचिर्

4. पर्यटन प वायिार ष्ट्रवकास  
कार्यक्रम

६५ करोड ०२ 
लाख

५० ३२

• कोतभड १९ का कारण र्ोजना अनसुार काम हनु 
नसकेको ।

• िारागाऊ ष्ट्रवकास सतमति अन्त्िरगिको 
कार्यक्रमको लातग बजेट तनकासामा ष्ट्रिलाई 
भएको ।स्थानीर् व्र्चक्तहरुबाट कोतभड १९ 
भाईरस संक्रमण हनेु डरका कारण कार्यक्रम 
ित्काल नगनय अनरुोि भएको .

5.
पोखरा क्षेरीर् अन्त्िरायष्ट्रिर्
ष्ट्रवमानस्थल

८५ करोड २६.३ २४
• Oil Depo तनमायण कार्य नेपाल आर्ल तनगमबाट 

ठोस रुपमा कार्य अगाडी नबिेको।
• Approach मा पने ररठे्ठपानी डाूँडा कटान सम्बचन्त्ि 

कार्य स्थानीर् स्िरबाट तनजी जग्गा कटान शरुु 
भएिापतन ठोसरुपमा अगातड बढ्न नसेको िथा 
सरकारी वनिर्य को जग्गा कटान शरुु गनय प रक
EIA गनुयपने आवश्र्किा देचखएको ।

• Covid-19का कारणा ष्ट्रवदेशबाट दक्ष जनशचक्त
ल्र्ाउन नसष्ट्रकएको ।



पष्ट्रहलो प्राथतमकिा प्राप्त (P1) कार्यक्रमहरुको पष्ट्रहलो 
िौमातसक प्रगति

तस. नं. आर्ोजना/कार्यक्रम प्रथम िौमातसक 
बजेट रु लाखमा

प्रगति (%)
प्रगति कम हनुका 

कारणहरुभौतिक ष्ट्रवचिर्

६. तनजगि अन्त्िरायष्ट्रिर् 
ष्ट्रवमानस्थल, बारा

३० करोड १०० ०
• ष्ट्रवल भपायईको भकु्तानी हनु बाूँकी

रहेको।

७. पशपुति क्षेर ष्ट्रवकास कोर्
१५ करोड २८ 

लाख
३४ २३

• कतिपर् कार्यक्रम कोर्िारा िर्ार 
पाररएको गरुुर्ोजना अन्त्िगयिको 
कार्यक्रम भएकाले गरुुर्ोजना 
स्वीकृि नभएसम्म कार्ायन्त्वर्न गनय  
नतमल्ने भएको ।

• जग्गा हालसातबक कार्यका लातग  
मालपोि िथा नापी  कार्ायलर्बाट 
कोर्को  नाममा जग्गा कार्म गने 
ित्कातलन  नेपाल सरकारको
तनणयर् माग भएको । 

• कोतभड १९ को असर ।

८. लचुम्बनी ष्ट्रवकास कोर्
१० करोड ७६

लाख
९५ ८५



दोस्रो प्राथतमकिा प्राप्त (P2) कार्यक्रमहरुको पष्ट्रहलो िौमातसक 
प्रगति

तस.नं. आर्ोजना/कार्यक्रम
प्रथम िौमातसक बजेट 

रु लाखमा

प्रगति (%) प्रगति कम हनुका 
कारणहरुभौतिक ष्ट्रवचिर्

1. हवाइ र्ािार्ाि क्षमिा 
अतभवषृ्ट्रद्ध आर्ोजना ८५ करोड ४६.४ २५.३६

• नेपालमा कोतभड १९ को संक्रमण 
बढ्दै गएकाले ICB-01 R कार्य
अन्त्िगयिका चितनर्ा कामदारहरु 
नेपालमा आउन उक्त देशबाट नै
कतडकडाउ गररएको ।

• बैदेचशक तभसा सम्बन्त्िी समस्र्ा भएको 
।

• COVID-19/Lockdown कारणले 
NCB-01,02,03 कार्य मा अपेचक्षि
प्रगति हातसल गनय नसष्ट्रकएको िथा 
मआुव्जा ष्ट्रविरण सम्बन्त्िी कार्यमा 
केही कमी आएको ।

2. गौिमबदु्ध अन्त्िराष्ट्रिर् 
ष्ट्रवमानस्थल

२ अवय ०६ करोड 
२० लाख 

४३ १५

• नद्वदजन्त्र् तनमायण सामाग्री उत्खनन 
िथा आपतुियमा अवरोि आउने गरेको 
।

• हाडयवर्रजन्त्र् तनमायण सामग्री िथा 
ष्ट्रवभन्न उपकरण िथा तनमायण 
सामाग्रीहरु ष्ट्रवदेशबाट ल्र्ाउन ुपने 
नसष्ट्रकएको ।



दोस्रो प्राथतमकिा प्राप्त (P2) कार्यक्रमहरुको पष्ट्रहलो िौमातसक 
प्रगति

तस.नं. आर्ोजना/कार्यक्रम
प्रथम िौमातसक
बजेट रु लाखमा

प्रगति (%) प्रगति कम हनुका 
कारणहरु

भौतिक ष्ट्रवचिर्

३. दचक्षण एचशर्ा पर्यटन प वायिार 
ष्ट्रवकास आर्ोजना २५ लाख ० ०

• परामशय सेवाको लातग म्र्ाद 
थपको कार्य प्रष्ट्रक्रर्ामा रहेको/ 
तनणयर् भइनसकेको ।

• कोतभडका कारण कार्य सम्पन्न 
हनु नसकेको ।

४. हवाई सरुक्षा िथा हवाई 
व्र्वस्थापन कार्यक्रम १९ लाख २५ ०

• िर्ारीका कार्यहरु बिी रहेको 
।

• कोतभड १९ का कारण 
दिुयटजा जाूँिको िर्ारीका 
लातग गनुय पने अतडटका कार्यमा 
लामो समर् लागेको ।

५. संस्कृति प्रवियन कार्यक्रम १२ करोड ०३ 
लाख

९१ ७२



राष्ट्रिर् गौरवका आर्ोजनाहरुको आ.व. २०७७/७८ को 
प्रथम िौमातसकको भौतिक िथा ष्ट्रविीर् प्रगति प्रतिशिमा

०

१०

२०

३०

४०

५०

६०

७०

८०

९०

१००

पोखरा गौतिबुद्ध पशुपतत लुम्म्बनी तनजगढ 

२६

४३

३४

९५
१००

२४

१५
२३

८५

०

भौततक 
वित्तीय 



राष्ट्रिर् गौरवका आर्ोजनाहरुको हालसम्मको भौतिक िथा 
ष्ट्रविीर् प्रगति प्रतिशिमा

०

१०

२०

३०

४०

५०

६०

७०

८०

९०

१००

पोखरा गौतिबुद्ध पशुपतत लुम्म्बनी तनजगढ 

६६

९३

७०

८५

१२

५०

६४
५६

७४

८

भौततक 
वित्तीय 



प्रमखु आर्ोजनाहरुको आ.व. २०७६/७७ र २०७७/७८
को प्रथम िौमातसकको भौतिक प्रगतिको िलुनात्मक चस्थति

८९.४ ९०.७

७६.६
८४.८

१००.

०.

४५.

१००.

१.

५०.

९०.
१००.

९४.

२६.३

१००.

३४.

९५.

४३.

०.

२०.

४०.

६०.

८०.

१००.

१२०.

पयचटन 
प िाचधार 
विकास 
कायचक्रि

पुराताम्विक 
स्थल संरक्षण 
आयोजना

विश्ि सम्पदा 
क्षेत्र संरक्षण 
आयोजना

नेपाल 
नागररक 
उड्डयन 
प्राथधकरण

पोखरा क्षेत्रीय 
अन्तराचम्रिय 
वििानस्थल

तनजगढ 
अन्तराचम्रिय 
वििानस्थल, 

बारा

पशुपतत क्षते्र 
विकास कोष

लुम्म्बनी 
विकास कोष

गौतिबुद्ध 
अन्तराम्रिय 
वििानस्थल

आ.ि.२०७६/७७
आ.ि. २०७७/७८ 



प्रमखु आर्ोजनाहरुको आ.व. २०७६/७७ र २०७७/७८
को प्रथम िौमातसकको ष्ट्रविीर् प्रगतिको िलुनात्मक चस्थति

४७.

१००.

०.

३५.७

२०५.

१५. ११.

५२.१७

७.६
३२.

१०. ०.

६१.३

२४.
०.

२३.

८५.

१५.

०.

५०.

१००.

१५०.

२००.

२५०.

पयचटन 
प िाचधार 
विकास 
कायचक्रि

पुराताम्विक 
स्थल संरक्षण 
आयोजना

विश्ि सम्पदा 
क्षेत्र संरक्षण 
आयोजना

नेपाल 
नागररक 
उड्डयन 
प्राथधकरण

पोखरा क्षेत्रीय 
अन्तराचम्रिय 
वििानस्थल

तनजगढ 
अन्तराचम्रिय 
वििानस्थल, 

बारा

पशुपतत क्षते्र 
विकास कोष

लुम्म्बनी 
विकास कोष

गौतिबुद्ध 
अन्तराम्रिय 
वििानस्थल

आ.ि.२०७६/७७
आ.ि.२०७७/७८ 



मन्त्रालर् र मािहिका तनकार्हरुको प्रगति

तस. 
नं.

आर्ोजना/कार्यक्रम प्रथम िौमातसक 
बजेट रु लाखमा

प्रगति (%) प्रगति कम हनुका 
कारणहरुभौतिक ष्ट्रवचिर्

१. संस्कृति, पर्यटन िथा नागररक 
उड्डर्न मन्त्रालर्  

१४ करोड २६ 
लाख

१५
१४

• ष्ट्रवल भपायईको भकु्तानी हनु बाूँकी
रहेको।

• कोतभड १९ का कारण र्ोजना
अनसुार काम हनु नसकेको ।

२. पर्यटन ष्ट्रवभाग ५ करोड ०७ लाख ९४ ३७.६
• कार्ायदेश द्वदएर काम भइरहेको ।
• काम सम्पन्न भएपति मार भकु्तानी
हनेु ।

३. परुाित्व ष्ट्रवभाग  (केन्त्द्रीर् 
सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण 
प्रर्ोगशाला समेि) 

१ करोड ४४ 
लाख १०० १०५

• ररक्त रहेका दरवन्त्दी प तियहुूँदा िलब
भिामा बिी खिय भएको ।

४. राष्ट्रिर् अतभलेखालर् 
१ करोड ४२ 

लाख ९५ ४५
• कार्ायदेश द्वदएर काम भइरहेको
।

• काम सम्पन्न भएपति मार
भकु्तानी हनेु ।



मन्त्रालर् र मािहिका तनकार्हरुको प्रगति
तस. नं. आर्ोजना/कार्यक्रम प्रथम िौमातसक बजेट 

रु लाखमा

प्रगति (%)
प्रगति कम हनुका 

कारणहरु भौतिक ष्ट्रवचिर्
5. राष्ट्रिर् संग्रहालर् ४ करोड ९ लाख १९.७ ७८.७

7. नेपाल प्रतितलष्ट्रप अतिकार 
रचजिारको कार्ायलर् ४६ लाख १० ५५

• कोरोना भइरसको प्रकोपका कारण
चजल्लाहरुमा संिालन हनुु पने
कार्यक्रम सम्पन्न हनु नसकेको ।

८. नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ४ करोड ६५ लाख ५५ ९७

9.
नेपाल लतलिकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ६ करोड ५ लाख ६२ ६२

10. नेपाल संष्ट्रिि िथा नाट्य प्रज्ञा 
प्रतिष्ठान २ करोड ३३ लाख ६२ ५४



मन्त्रालर् र मािहिका तनकार्हरुको प्रगति

तस. नं. आर्ोजना/कार्यक्रम प्रथम िौमातसक
बजेट रु लाखमा

प्रगति (%) प्रगति कम हनुका
कारणहरु

भौतिक ष्ट्रवचिर्

१1. सांस्कृतिक संस्थान १ करोड २० लाख १०० १००

• प्रथम िौमातसकमा हल
संिालन िथा िलब भिा
ष्ट्रविरणको कार्य मार
भएकोले सि प्रतिशि प्रगति
हातसल भएको ।

12. नारार्णष्ट्रहटी दरबार संग्रहालर्  २ करोड ६० लाख ९१ ९३

13. भार्ा आर्ोग २ करोड १८ लाख ६१.७ ५३

14. बौद्ध दशयन प्रवद्धयन िथा गमु्बा 
ष्ट्रवकास सतमति ३ करोड १३ लाख ८७ ३६

१५. नेपाल पर्यटन िथा होटल
व्र्वस्थापन प्रतिष्ठान १ करोड २९ लाख ७९ ७३

१६. क्षेरीर् संग्रहालर्हरु २३ लाख ३१ ४२



मन्त्रालर् र मािहिका तनकार्हरुको प्रगति

तस. नं. आर्ोजना/कार्यक्रम प्रथम िौमातसक
बजेट रु लाखमा

प्रगति (%) प्रगति कम हनुका
कारणहरु

भौतिक ष्ट्रवचिर्
१७. संग्रहालर्हरु २३ लाख ८१ ७१

१८. ऐतिहातसक दरवारहरु २६ लाख ६७ ७५
१९. राष्ट्रिर् कला संग्रहालर् 

भक्तपरु ५५ लाख ७१.५ ५१

२०. स्मारक संरक्षण िथा दरवार 
हेरिाह कार्ायलर् भक्तपरु ३९.९ लाख ७६.३ ६७

२१. िारागाउूँ ष्ट्रवकास सतमति १ करोड ०२ लाख ६७ ४६



संस्कृति, पर्यटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्को 
समष्ट्रिगि प्रगतिको सारांश

तस.नं. कार्यक्रम िथा आर्ोजना 207५/७६को 
प्रगति

207६/७७ 
सम्मको अवस्था

२०७७/७
८ को प्रथम 
िौमातसक
सम्मको 
प्रगति

1. प्रति पर्यटक प्रतिद्वदन खिय (डलर) ५४ ४८ -
2. प्रति पर्यटक  औसि बसाई (द्वदन) १२.४ १२.७ -
3. तरभवुन अन्त्िरायष्ट्रिर् ष्ट्रवमानस्थल ष्ट्रवस्िार िथा

स्िरोन्नति (प्रतिशि)
६१ ९८ -

४. गौिमबदु्ध अन्त्िरायष्ट्रिर् ष्ट्रवमानस्थल (प्रतिशि) ७३ ९१ ९३
५. पोखरा अन्त्िरायष्ट्रिर् ष्ट्रवमानस्थल (प्रतिशि) ४२ ६१ ६६
6. सम्पदा पनुिःतनमायण (संख्र्ा) ३८० ४५३ ४६५

७. पर्यटक आगमन (जना) 11,७३,०७२ 
(सन २०१८)

११,९७,१९१(
सन २०१९) -



संस्कृति, पर्यटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्को 
समष्ट्रिगि प्रगतिको सारांश

तस.नं. कार्यक्रम िथा आर्ोजना
207५/७६
को  सम्मको

प्रगति

207६/७७
को सम्मको 
अवस्था 

२०७७/७८ को 
प्रथम 

िौमातसकसम्मको
प्रगति

८. सञ्चालनमा रहेका ष्ट्रवमानस्थल (वटा) 3२ ३२ ३५

९. बरै्भरर सञ्चालन र्ोग्र् ष्ट्रवमानस्थल (वटा) ३२ ३५ -

१०. रारीकालीन उडान सञ्चालनमा आएका
ष्ट्रवमानस्थल (वटा)

७ ८ -

११. नेपाल आउने अन्त्िरायष्ट्रिर् ष्ट्रवमान सेवा (वटा) 28 ३० ३१

१२. पर्यटकस्िरका होटल (संख्र्ा) १२५४ १२८९ -

१३. तनतमयि नर्ाूँ पदमागयको लम्बाई (GHT समेि)
(ष्ट्रक.मी.) २५५ ३३२ ३८२



८० % भन्त्दा कम प्रगति भएका पष्ट्रहलो (P1) र दोस्रो
(P2) प्राथतमकिा प्राप्त आर्ोजनाहरु

क्र.सं. आर्ोजनाको नाम भौतिक
प्रगति (%)

प्रगति कम हनुका कारण

1. पोखरा क्षरीर्
अन्त्िरायष्ट्रिर् 
ष्ट्रवमानस्थल 
आर्ोजना

२६.३ • Oil Depo तनमायण कार्य नेपाल आर्ल तनगमबाट ठोस रुपमा कार्य अगाडी 
नबिेको।

• Approach मा पने ररठे्ठपानी डाूँडा कटान सम्बचन्त्ि कार्य स्थानीर् स्िरबाट तनजी 
जग्गा कटान शरुु भएिापतन ठोसरुपमा अगातड बढ्न नसेको िथा सरकारी 
वनिर्य को जग्गा कटान शरुु गनय प रक EIA गनुयपने आवश्र्किा देचखएको ।

• Covid-19का कारणा ष्ट्रवदेशबाट दक्ष जनशचक्त ल्र्ाउन नसष्ट्रकएको ।
२. गौिमबदु्द 

अन्त्िरायष्ट्रिर्
ष्ट्रवमानस्थल 

४३ • नद्वदजन्त्र् तनमायण सामाग्री उत्खनन िथा आपतुियमा अवरोि आउने गरेको ।
• हाडयवर्रजन्त्र् तनमायण सामग्री िथा ष्ट्रवभन्न उपकरण िथा तनमायण सामाग्रीहरु 
ष्ट्रवदेशबाट ल्र्ाउन ुपने नसष्ट्रकएको ।

३. हवाई सरुक्षा िथा 
हवाई व्र्वस्थापन 
कार्यक्रम

२५ • िर्ारीका कार्यहरु बिी रहेको ।
• कोतभड १९ का कारण दिुयटजा जाूँिको िर्ारीका लातग गनुय पने अतडटका 
कार्यमा लामो समर् लागेको । 

४. दचक्षण एचशर्ा 
पर्यटन प वायिार 
ष्ट्रवकास आर्ोजना

० • परामशय सेवाको लातग म्र्ाद थपको कार्य प्रष्ट्रक्रर्ामा रहेको/ तनणयर् भइनसकेको 
।

• कोतभडका कारण कार्य सम्पन्न हनु नसकेको ।
29



८० % भन्त्दा कम प्रगति भएका पष्ट्रहलो (P1) र
दोस्रो (P2) प्राथतमकिा प्राप्त आर्ोजनाहरु

क्र.सं. आर्ोजनाको नाम
भौतिक
प्रगति 
(%)

प्रगति कम हनुका कारण

५. हवाइ र्ािार्ाि क्षमिा 
अतभवषृ्ट्रद्ध आर्ोजना

४६ • नेपालमा कोतभड १९ को संक्रमण बढ्दै गएकाले ICB-01 R कार्य
अन्त्िगयिका चितनर्ा कामदारहरु नेपालमा आउन उक्त देशबाट नै 
कतडकडाउ गररएको ।

• बैदेचशक तभसा सम्बन्त्िी समस्र्ा भएको ।
• COVID-19/Lockdown कारणले NCB-01,02,03 कार्य मा अपेचक्षि 
प्रगति हातसल गनय नसष्ट्रकएको िथा मआुव्जा ष्ट्रविरण सम्बन्त्िी कार्यमा 
केही कमी आएको ।

६. पशपुिी क्षेर ष्ट्रवकास 
कोर्

३४ • कतिपर् कार्यक्रम कोर्िारा िर्ार पाररएको गरुुर्ोजना अन्त्िगयिको 
कार्यक्रम भएकाले गरुुर्ोजना स्वीकृि नभएसम्म कार्ायन्त्वर्न गनय  
नतमल्ने भएको ।

• जग्गा हालसातबक कार्यका लातग  मालपोि िथा नापी  कार्ायलर्बाट 
कोर्को  नाममा जग्गा कार्म गने ित्कातलन  नेपाल सरकारको तनणयर् 
माग भएको । 

• कोतभड १९ को असर ।
७. पर्यटन प वायिार ष्ट्रवकास 

कार्यक्रम
५२ • कोतभड १९ का कारण र्ोजना अनसुार काम हनु नसकेको ।

• िारागाऊ ष्ट्रवकास सतमति अन्त्िरगिको कार्यक्रमको लातग बजेट 
तनकासामा ष्ट्रिलाई भएको ।स्थानीर् व्र्चक्तहरुबाट कोतभड १९ भाईरस 
संक्रमण हनुे डरका कारण कार्यक्रम ित्काल नगनय अनरुोि भएको . 30



नीति िथा कार्यक्रम र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगति

बुूँदा नं. मखु्र् 
ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु

मखु्र् उपलचधि

नीति-१६३
बजेट-५२,
५४, ५८

पर्यटन व्र्वसार्ी
िथा श्रतमकका
लातग सहतुलर्िप णय
कजाय उपलधि
गराउने

• पर्यटन व्र्वसार्ी िथा श्रतमकका लातग सहतुलर्िप णय कजाय उपलधि 
गराउन सषु्ट्रविा उपलधििाको प्रारम्भ गदै नेपाल राि बैङ्कलाइ परािार 
भएको ।

• नेपाल राि बैंकको कार्यष्ट्रविी बमोचजमको सषु्ट्रविा उपलधििाको tracking 
प्रारम्भको िर्ारी भैरहेको ।

नेपाली वार्सेुवा 
कम्पनीलाई सषु्ट्रविा 
उपलधि गराउने

• नेपाल वार्सेुवा कम्पनीको लातग सषु्ट्रविा सम्वन्त्िी प्रस्िाव नेपाल सरकार 
मन्त्रीपररर्दको कार्ायलर्मा प्रस्ििु भै तनणयर् भै सकेको ।

नीति-१६३
बजेट-१३१

पनुरुत्थानका 
कार्यक्रम सञ्चालन 
गने

• पनुरुत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्त्िी प्रोटोकल िर्ार गरर स्वीकृि भएको 
।

• प्रोटोकल कार्ायन्त्वर्नका लातग सहजीकरण गररएको । 
• प्रोटोकल कार्ायन्त्वर्न िथा सहजीकरणको लातग पर्यटन बोडयलाई अनरुोि 

गररएको । 
• बजेट बाूँडर्ाूँड प्रस्िाव गररएको ।



नीति िथा कार्यक्रम र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगति
बुूँदा नं. मखु्र् 

ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु
मखु्र् उपलचधि

नीति-१६७
बजेट-
१२७

पर्यटन ष्ट्रवभागबाट
सञ्चातलि क्रमागि 
एक प्रदेश एक 
पर्यटकीर् प वायिार 
ष्ट्रवकास, रारा क्षेरको 
बहृि गरुुर्ोजना िर्ार 
गने।

• ईन्त्द्रसरोवर, सन्त्दकपरु, पञ्चासे, भादागाूँउ, तनचग्लहवा र िनरु्ािामको दोश्रो 
िरणको तनमायण कार्य संझौिा भई कार्य सरुु भएको ।

• रारा क्षेरको प्रथम िरणको कार्य ५० प्रतिशि सम्पन्न भएको ।
• रारा िाल क्षेरमा हाल सम्म ष्ट्रवतभन्न तनकार्हरुले िर्ार गरेका गरुुर्ोजना 

िथा व्र्वस्थापकीर् र्ोजनाहरुको अध्र्र्न कार्य सम्पन्न भएको।
• िाल क्षेरको DPR सष्ट्रहिको वहृिर गरुुर्ोजना िर्ार गने कार्यको ToR िर्ार 

भएको।परामशयदािाको िनोट कार्य अचन्त्िम िरणमा रहेको।
• मचुक्तनाथ क्षेरको आतन गमु्बा तनमायण, कागबेनीको ष्ट्रपण्डस्थान पनुतनयमायणको 

प्रथम िरणका ३०% कार्य सम्पन्न भएको ।
प्रदेश िथा स्थानीर् 
िहसूँगको लागि 
साझेदारीमा कार्यष्ट्रविी
बमोचजम पर्यटकीर् 
गन्त्िव्र् प वायिार 
ष्ट्रवकास गने ।

• प्रदेश िथा स्थानीर् िहसूँगको लागि साझेदारीमा कार्यष्ट्रविी तनदेचशका 
स्वीकृि भै तनदेचशका बमोचजम स िना आह्वान हुूँदा ६ प्रदेश सरकार सष्ट्रहि 
४९३ तनकार्बाट ७१३ आर्ोजना साझेदारी गनय कार्यक्रम माग भएको।

• उक्त आर्ोजनाहरुको म ल्र्ाङ्कन कार्य जारी रहेको । उत्साहप्रद सहभातगिा 
भएको िर बजेट कम भएका कारण बजेट वदृ्वद्द गनय अथय मन्त्रालर्संग 
सिन िलर्ल जारी रहेको ।

ग्रटे ष्ट्रहमालर्न टे्रल 
तनमायण कार्य

• ग्रटे ष्ट्रहमालर्न टे्रल तनमायण (मकाल,ु कञ्चनजिा, र्ासायटे्रल, च्िो रोल्पा 
लगार्िका क्षेरमा) ३०% कार्य सम्पन्न भएको ।



नीति िथा कार्यक्रम र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगति

बुूँदा नं. मखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु मखु्र् उपलचधि

नीति-१६७
बजेट-
१२७

सािवटै प्रदेशमा एक एक 
स्थानमा ष्ट्रहल स्टेशनको लातग 
आवश्र्क पर्यटकीर् प वायिार 
तनमायण सरुु गने ।

• तडष्ट्रपआर िर्ारीको कार्य भइरहेको ।

नीति-१६७
१२८

उपत्र्का वररपरी प्रमखु हाईष्ट्रकि 
गन्त्िव्र्हरु िथा एडभेञ्चर 
साईचललि रुट ष्ट्रवकास गने 

• उपत्र्का वररपरी प्रमखु हाईष्ट्रकि गन्त्िव्र्हरु िथा एडभेञ्चर 
साईचललि रुटको लातग बोलपर आह्वान भै सकेको ।

GEO Park तनमायण, रे्वािाल
वररपरर िथा नारार्णी नद्वद
ष्ट्रकनारमा पर्यटकीर् प वायिार 
तनमायण

• अविारणा परको मस्र्ौदा िथा TOR िर्ार गररएको ।

GEO Park तनमायण • GEO Park तनमायणका लागी ष्ट्रकतियपरु (T.U) र लैनिौर मध्रे् एक 
स्थानमा स्थापना गनय स्थान पष्ट्रहिान भएको ।

पर्यटन क्षेरको ष्ट्रवष्ट्रविीकरण 
कार्य

• कृष्ट्रर्, स्वास््र् र खेल पर्यटनको अविारणाको मस्र्ौदा िर्ार 
भएको।



नीति िथा कार्यक्रम र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगति
बुूँदा नं. मखु्र् 

ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु
मखु्र् उपलचधि

नीति-१६७
बजेट-१२९

पदर्ारा िथा ष्ट्रहमाल 
आरोहणमा जाने 
पर्यटकको GPS 
Tracking System लाग ु
गने ।

• पदर्ारा िथा ष्ट्रहमाल आरोहणमा जाने पर्यटकको GPS Tracking System परामशय 
सेवाका लातग प्रस्िाव आह्वान सम्पन्न भएको ।

नेपाल पर्यटन िथा 
होटल व्र्वस्थापन 
प्रतिष्ठानको शाखा 
ष्ट्रवस्िार गने ।

• नेपाल पर्यटन िथा होटल व्र्वस्थापन प्रतिष्ठानको कलेज शाखा स्थापना गरी 
अध्र्ापन कार्य संिालन गनय झापा चजल्लाको ष्ट्रविायमोड, महोिरी चजल्लाको बद्वदयबास 
र बाूँके चजल्लाको नेपालगन्त्जमा शाखा कार्ायलर् स्थापना गररएको ।

• तर. ष्ट्रव. बाट शैचक्षक कार्यक्रम शरुु हनुासाथ कलेज शाखाहरुमा अध्र्ापन 
कार्य संिालन गनय सम्पणुय िर्ारी परुा भइसकेको।

मातनि पर्यटन 
ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालर् 
स्थापनाको प वय िर्ारी

• आवश्र्क िलर्ल भैरहेको ।



नीति िथा कार्यक्रम र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगति

बुूँदा नं. मखु्र् 
ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु

मखु्र् उपलचधि

नीति-१६७
बजेट-
१३०

पशपुति िथा 
जनकपरु के्षरमा
िातमयक िथा 
पर्यटकीर् प वायिार 
तनमायण

• गरुुर्ोजनालाई अचन्त्िम रुप द्वदन ७ सदस्र्ीर्  प्रातबतिक सतमति गठन भई कार्य 
भैरहेको ।

• गोठाटार जग्गामा प वायिार ष्ट्रवकास िथा तसमाङ्कनका लातग जग्गा हालसतबक 
अतनवार्य भएकोले मालपोि िथा नापी कार्ायलर्संग समन्त्वर् गने कार्य भैरहेको ।

• पशपुतिमा अन्नदान के्षरमा प्रसाद िर तनमायण कार्यको प्रारचम्भक ड्रइंग तडजाइन 
लागि अनमुान िर्ारीको लातग परामशय सेवा तलने कार्य भैरहेको ।

• जनकपरु के्षर पञ्चकोशी पररक्रमा पथमा प वायिार तनमायणको लातग बोलपर आह्वान 
भएको ।

ऐतिहातसक ष्ट्रकल्ला र 
गिीहरुको पनुतनयमायण
सम्बन्त्िी कार्य गने

• मकवानपरुगिी िथा दगुनुागिीको संरक्षण कार्यकाको ड्रईंग तडजाईन िर्ार भई 
खररद प्रकृर्ामा रहेको ।

नेपाली सेनासूँगको 
समन्त्वर्मा एष्ट्रककरण 
मागय तनमायण गनय 
स्थान एष्ट्रकन गरी
MOU गने ।

• सो ष्ट्रवर्र्मा नेपाली सेनासूँग िलर्ल भै सम्झौिाको लातग काम अगाडी बिेको ।



नीति िथा कार्यक्रम र बजेट क्रमश…
बुूँदा नं. मखु्र्

ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु
मखु्र् उपलचधि

नीति-१६७
बजेट-
१३०

परुािाचत्वक संरक्षण 
आर्ोजना संिालन गने • ४२ वटा तनरन्त्िर कार्यक्रम मध्रे् ३५ वटा सम्पन्न भएको हनुे लक्ष्र् रहेकोमा -

९ वटा बहवुष्ट्रर्यर् कार्य सिुारु रहेको, १ वटाको आशर्को स िना प्रकाशन 
गररएको, ७ वटाको टेण्डर आह्वान गररएको, ३ वटाको बहवुष्ट्रर्यर् खररद र्ोजना 
स्वीकृिका लातग डकुमेन्त्ट िर्ार भईरहेको, अन्त्र्को लागि अनमुान िर्ारीको 
क्रममा रहेको ।

• कष्ट्रपलबस्ि ुतिलौराकोट के्षरको जग्गा प्रातप्तका लातग खररद गररने जग्गाको 
ष्ट्रकिा नं.हरु पष्ट्रहिान  भए अनसुार आवश्र्क कागजाि िर्ार भईरहेको ।

लचुम्वनीमा तनमायणािीन 
५ हजार व्र्चक्त 
क्षमिाको ध्र्ान केन्त्द्र 
िथा सभाहलको तनमायण 
सम्पन्न

• लचुम्वनीमा तनमायणािीन ५ हजार व्र्चक्त क्षमिाको ध्र्ान केन्त्द्र िथा सभाहलको 
पष्ट्रहलो िरणको तनमायण कार्य ९८%सम्पन्न। चिनबाट सामाग्री आउन ष्ट्रिलो 
भएकोले र्ागनु १५ सम्म म्र्ाद थप भएको र हाल सामान प्राप्त भई कार्य 
सिुारु रहेको ।

• दोस्रो िरणको तनमायण कार्यका लातग बोलपर सम्पन्न भई प्राष्ट्रवतिक प्रस्िावहरुको
म ल्र्ाङ्कन भइरहेको ।



नीति िथा कार्यक्रम र बजेट क्रमश…
बुूँदा नं. मखु्र्

ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु
मखु्र् उपलचधि

नीति-१६७
बजेट-
१३०

बहृिर लचुम्बनी
अविारणा 
कार्ायन्त्वर्न

• कोर्को कार्यकाररणी सतमतिको तमति २०७७।४।१८ को बैठकले
कोर्का उपाध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा बहृिर लचुम्बनी क्षेर ष्ट्रवकास र्ोजना
सतमति गठन गरेको ि । उक्त सतमतिले ६ मष्ट्रहनातभर अध्र्र्न
प्रतिवेदन पेश गने । ित्पश्चाि बहृिर लचुम्बनी क्षेरको गरुुर्ोजना
तनमायण कार्य शरुु हनेु ।

तिलौराकोट लाई 
ष्ट्रवश्व सम्पदा स िीमा 
राख्न ेप्रकृर्ा अचि 
बिाइने

• परुाित्व ष्ट्रवभागसूँगको सहकार्यमा काम भइरहेको ।
• नलशांकन  कार्य सम्पन्न गरी सरोकारवालाहरुसंग िलर्ल गररएको ।

नीति-१७०
बजेट-
१८०

उपत्र्का सम्पदा
र्ारा सञ्चालन गने 
।

• रातरकालीन काठमाण्डौं उपत्र्का सम्पदा र्ारा संिालन सम्बन्त्िी
अविारणा पर िर्ार गरर ष्ट्रकतियपरु, भक्तपरु र लतलिपरुमा सम्पदा 
र्ाराको रुट पष्ट्रहिान भएको ।



नीति िथा कार्यक्रम र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगति
बुूँदा नं. मखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु मखु्र् उपलचधि

नीति-१७०
बजेट-१८१

राष्ट्रिर् साूँस्कृतिक 
संग्रहालर् स्थापना गने ।

• राष्ट्रिर् सास्कृतिक संग्रहालर् स्थापना गनय जग्गाको भोगातिकार प्राप्ती 
भइसकेको ।

काष्ठकला, प्रस्िरकला, 
म तियकलाको संर्ोजनमा 
PPP अविारणामा राष्ट्रिर् 
प्रतिम तिय संग्रहालर् 
स्थापना गने ।

• काष्ठकला, प्रस्िरकला, म तियकलाको संर्ोजनमा PPP अविारणामा राष्ट्रिर् 
प्रतिम तिय संग्रहालर् स्थापना गनयको लागी अविारणा परको TOR स्वीकृति 
भएको ।संखरापरु नगरपातलकाको जरतसंह पौवामा स्थान िनौटको 
सहमति भएको ।

नीति-१७०
बजेट-१७९

प्रत्रे्क प्रदेशमा 
पर्यटकीर्/साूँस्कृतिक 
ग्राम स्थापना गने ।

• पर्यटकीर्/साूँस्कृतिक ग्राम िोर्णा सम्बन्त्िी कार्यष्ट्रवतिको मस्र्ौदा िजुयमा 
भएको ।

• प्रदेशबाट रार् प्राप्त भई सो सम्बन्त्िमा बनेको मापदण्ड स्वीकृति हनेु 
क्रममा रहेको ।

राष्ट्रिर् साूँस्कृतिक मेला 
सम्पन्न गने ।

• प्रदेश नं. २ मा पवय िनौट भई अनदुान तनकासा भएको ।
• अन्त्र् प्रदेशहरुको हकमा सम्बचन्त्िि महत्वप णय पवयहरु िनौटगरी पठाउन 

परािार भएको र पवयहरुको नामावली प्राप्त हनेु क्रममा रहेको ।



नीति िथा कार्यक्रम र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगति
बुूँदा नं. मखु्र् 

ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु
मखु्र् उपलचधि

नीति-१६४
बजेट-२४८ तरभवुन 

अन्त्िरायष्ट्रिर् 
ष्ट्रवमानस्थलको
स्िरोन्निी

• िावनमागयको उिर िर्य को एप्रोन तनमायण सवे सम्बचन्त्ि काम सम्पन्न भइ 
तडचजटल डाटा प्राप्त भएको, तडमाकेशनको काम भइरहेको ।

• आन्त्िररक टतमयनल भवनको renovation ८५% सम्पन्न भएको ।
िानो रे्ने कार्य िथा A/C को duct राख्न ेकार्य सम्पन्न भएको ।

• Electrical को कार्य सम्पन्न भएको ।
• False ceiling को कार्य सम्पन्न भएको । Granite flooring को कार्य 

भईरहेको।
• अन्त्िरायष्ट्रिर् टतमयनल भवनको renovation ४८% सम्पन्न भएको।
• Canopy Construction - २३% सम्पन्न भएको ।
• ITB first floor मा Granite राख्न ेकार्य सम्पन्न भएको ।
• जग्गा अतिग्रहणको मआुधजा तबिरण कार्य भैरहेको।



नीति िथा कार्यक्रम र बजेट क्रमश…
बुूँदा नं. मखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु मखु्र् उपलचधि

नीति-
१६५
बजेट-
२४८

गौिमबदु्ध अन्त्िरायष्ट्रिर् 
ष्ट्रवमानस्थल सञ्चालनमा 
ल्र्ाउने

• समग्र आर्ोजनाको ९३ प्रतिशि तनमायण कार्य सम्पन्न भएको  । 
• २०७६/७७ प्रथम िौमातसकको भौतिक प्रगति ४३ प्रतिशि र  

ष्ट्रविीर् प्रगति १५ प्रतिशि रहेको । 
• िावन मागय लम्बाई ३००० तमटर, िौडाई ६० तम. कालोपरे सष्ट्रहि 

माष्ट्रकय ि कार्य सम्पन्न ।
• Runway िथा Taxiway कालोपरे िथा माष्ट्रकय िको कार्य सम्पन्न भई
लाइट जडानका लातग केवतलिको काम सिुारु ।

• Apron(Aircraft Parking Stand) को तनमायण कार्य सम्पन्न भई माष्ट्रकय ि
समेि सम्पन्न भएको ।

• International Terminal Building को Structural Works सम्पन्न भई
Flooring िथा Interior Works को कार्य अचन्त्िम िरणमा रहेको ।



नीति िथा कार्यक्रम र बजेट क्रमश…
बुूँदा नं. मखु्र्

ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु
मखु्र् उपलचधि

नीति-
१६५
बजेट-
२४८

पोखरा क्षेरीर् 
अन्त्िराष्ट्रिर् 
ष्ट्रवमानस्थलको 
तनमायण कार्य सम्पन्न 
गने

• समग्र आर्ोजनाको ६६ प्रतिशि तनमायण कार्य सम्पन्न भएको  । 
• २०७६/७७ प्रथम िौमातसकको भौतिक प्रगति २६ प्रतिशि र  ष्ट्रविीर् 

प्रगति २४ प्रतिशि रहेको । 
• २५०० तमटर को िावनमागय, ट्यालसी वे , एप्रोन, आइसोलेटेड पाष्ट्रकय ङ 

एवंम ्Access Road को तसतभल तनमायण िर्य को कार्य सम्पन्न ।
• ष्ट्रवद्यिुीकरण सम्बन्त्िी कार्य िाल ु।
• अन्त्िरायष्ट्रिर् टतमयनल भवन, ह्यािर, प्रशासतनक भवन एवंम ्कन्त्ट्रोल टावर 

लगार्ि सम्पणुय १४ वटा भवनहरु सम्वचन्त्ि कार्यको संरिना तनमायणको 
कार्य सम्पन्न ।

• थप जग्गा अतिग्रहणको मआुधजा तबिरण कार्य भैरहेको।
तनजगि अन्त्िराष्ट्रिर् 
ष्ट्रवमानस्थलको हवाई 
क्षेर तभरको वस्िी 
स्थानान्त्िरण गने र 
पररपथ तनमाणय गने 
।

• गरुुर्ोजना िर्ारको खररद सम्झौिाको लातग प्रस्िाव मलु्र्ाङ्कन कार्य 
सम्पन्न भई आसर् परको सिुना प्रकाशन भएको ।



नीति िथा कार्यक्रम र बजेट क्रमश…

बुूँदा नं. मखु्र्
ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु

मखु्र् उपलचधि

नीति-१६८
बजेट-
२५०

नर्ाूँ हवाई नीति
जारी गने । • हवाई नीति, २०७७ को मस्र्ौदा िर्ार भई सरोकारवाला 

तनकार्हरुको रार्/ सझुाव माग भएकोमा गहृ मन्त्रालर्बाट रार् प्राप्त 
भै सकेको र अन्त्र् तनकार्संग समन्त्वर् भइरहेको ।

नेपाल नागररक 
उड्डर्न प्रातिकरणको 
पनुसंरिना

• सो सम्बन्त्िमा बनेको ष्ट्रवदे्यर्क संसदमा ष्ट्रविारातिन रहेको ।



नीति िथा कार्यक्रम र बजेट क्रमश…

बुूँदा नं. मखु्र्
ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु

मखु्र् उपलचधि

नीति-१६६
बजेट-
२४९

आन्त्िररक 
ष्ट्रवमानस्थल तनमायण 
िथा स्िरोन्निी

• दाि नारार्णपरु ष्ट्रवमानस्थलको जग्गा प्रातप्त सम्बन्त्िी कार्यको लागी
मन्त्रालर्मा िलर्ल भइरहेको।

• कातलकोट ष्ट्रवमानस्थल कालोपरे गने कार्य हाल सम्म 70% सम्पन्न
भएको। गलु्मी ष्ट्रवमानस्थल कालोपरे तनमायण कार्य हाल सम्म ३५%
काम सम्पन्न भएको (माटोको र Drainage,सब बेसको काम हदैु)।

• ष्ट्रवराटनगर, सखेुि ष्ट्रवमानस्थलको जग्गा अतिग्रहण सम्बन्त्िी कार्य शरुु
गनयको लातग मचन्त्रपररर्दबाट स्वीकृति प्राप्त भइसकेको ि भने अन्त्र्
केही ष्ट्रवमानस्थलहरुको स्िरोन्नतिको प्रष्ट्रक्रर्ा अगाडी बष्ट्रिरहेको ।



नीति िथा कार्यक्रम र बजेट क्रमश…
बुूँदा नं. मखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु मखु्र् उपलचधि

नीति-१६६
बजेट-
२४९

अन्त्िर प्रदेश हवाई 
सम्पकय  ष्ट्रवस्िार गने • पोखरा-भरिपरु, पोखरा भैरहवा उडान भइरहेको ।

• केही ष्ट्रवमानस्थलहरु स्िरोन्निी हनेु कार्य शरुु भएको ।

िेह्रथमु र काभ्रमेा 
ष्ट्रवमानस्थल तनमायण 
गने

• िेह्रथमुको िहुानडाूँडा ष्ट्रवमानस्थलको EIA कार्यको लातग वािावरण 
मन्त्रालर्मा प्रस्ितुिकरणको लातग TOR Scoping Document पेश गररएको 
।

• काभ्रमेा ष्ट्रवमानस्थल तनमायणको सम्बन्त्िमा JICA बाट पनु सम्भाव्र्िा 
अध्र्र्न कार्य भइरहेको।



मन्त्रालर्का अन्त्र् उपलचधिहरु
आर्ोजना
कार्यक्रम मखु्र् उपलचधि

पर्यटन
प वायिार

• ईन्त्द्रसरोवर, सन्त्दकपरु, पञ्चासे, भादागाूँउ, तनचग्लहवा र िनरु्ािामको दोश्रो िरणको तनमायण कार्यको
सम्झौिा भई कार्य शरुु भएको ।

• रारा के्षरको प्रथम िरणको कार्य ५० प्रतिशि सम्पन्न भएको ।
• प्रदेश िथा स्थानीर् िहसूँगको लागि साझेदारीमा पर्यटकीर् गन्त्िव्र् प वायिार ष्ट्रवकास गनय आर्ोजना 

प्रस्िाव आह्वान भई म ल्र्ाङ्कनको िरणमा रहेको ।
• ग्रटे ष्ट्रहमालर्न टे्रल (मकाल,ु कञ्चनजिा, र्ासायटे्रल, च्िो रोल्पा लगार्िका के्षरमा 100 ष्ट्रकमी) 

तनमायण कार्य ३० प्रतिशि सम्पन्न भई थप ५० ष्ट्रक.मी. तनमायण सम्पन्न भएको ।
• मचुक्तनाथ के्षरको आतन गमु्बा तनमायण, कागबेनीको ष्ट्रपण्डस्थान पनुतनयमायणको प्रथम िरणका कार्य ३० 

प्रतिशि सम्पन्न ।
• तरभवुन ष्ट्रवश्वष्ट्रवध्र्ालर् अन्त्िगयिको केन्त्द्रीर् भ गबय ष्ट्रवभाग, ष्ट्रकतियपरु  पररसर तभर अथवा खानी िथा 

भ गभय तबभाग, लैनिौर पररसर तभर मध्रे् कुनै एकमा Geo Park स्थापना गनय सम्भाव्र् स्थान पष्ट्रहिान 
गररएको।



मन्त्रालर्का अन्त्र् उपलचधिहरु
आर्ोज
ना
कार्यक्रम

मखु्र् उपलचधि

पर्यटन
प्रवियन

• Sustainable Tourism for livelihood Recovery अविारणा पर िथा पररर्ोजना दस्िावेज िर्ार 
भएको । 

• पर्यटन सम्बन्त्िी ष्ट्रवतभन्न संिसंस्था आवद्ध कररव ६०० जना कमयिारीहरुलाइ{ Health 

Hygiene and Sanitation Protocol (HHS Protocol) सम्वचन्त्ि िातलम प्रदान गररएको ।
• पनुयिाजष्ट्रकर् कजायका सम्वन्त्िमा आ.व २०७७/७८ को बजेट िथा मौद्वद्रक नीतिमा कजायका 

सम्वन्त्िमा भएका व्र्वस्थाहरुका सम्वन्त्िमा पर्यटन सम्वद्घ सम्प णय सरोकारवालाहरुको 
उपचस्थतिमा िलर्ल कार्यक्रम सम्पन्न ।

• ष्ट्रवदेशचस्थि कुटतनतिक तनर्ोग र दिुावासहरुवाट Travel , Trade, Media िथा Bloggers 

सम्वचन्त्ि data base संकलनका लातग परािार गररएको ।
• ष्ट्रवद्यमान सम्प णय पर्यटन शलु्कहरुलाई एकिार प्रणाली मार्य ि संञ्चालन गने प्रारचम्भक 

प्रतिवेदन िर्ार गरी मन्त्रालर्मा पेश गररएको ।



मन्त्रालर्का अन्त्र् उपलचधिहरु

आर्ोजना
कार्यक्रम मखु्र् उपलचधि

पर्यटन
प्रवियन

• ष्ट्रवतभन्न  virtual Platform को माध्र्मबाट अन्त्िरायष्ट्रिर् बजारमा नेपालको प्रवियन गररएको  
जस्िै Virtual PATA Travel Mart 2020, BUZZ Expo China, WTM Virtual 2020 ।

• केन्त्द्रीर् ि्र्ांक तबभागको सहकार्यमा आन्त्िररक पर्यटन सम्बन्त्िी िरिरुी सभेक्षणको 
प्रस्नावालीको प वय परीक्षण सम्पन्न भएको ।

• समग्र भ गोलको (Digital Data Base ) भ  स िना प्रणाली मार्य ि ि्र्ांक व्र्वस्थापन कार्यक्रम 
नेपालमा भएका ष्ट्रवश्वष्ट्रविालर् मार्य ि कार्यन्त्वर्न गनय प्रष्ट्रक्रर्ा थालनी गररएको ।

• १२ वटा पर्यटक श्रोि बजारहरुको अध्र्र्न गरर Ways Forward and Proposed Action plan 

in present context प्रतिबेदन िर्ार गररएको ।
• नोभेम्बर ९ देचख ११ मा आर्ोचजि WTM Virtual 2020 मा सहभातगिा जनाई ष्ट्रवतभन्न 

प्रवद्दयनात्मक तभतडर्ो, र्ोटो साथसाथै Virtual Meeting मार्य ि नेपालको प्रवद्दयन गररएको ।



मन्त्रालर्का अन्त्र् उपलचधिहरु
आर्ोजना
कार्यक्रम मखु्र् उपलचधि

नागररक
उड्डर्न

• B-757 9N ACB ष्ट्रवमान ष्ट्रवस्थापन कार्यका लातग M/S CSDS कम्पनीलाई तबष्ट्रक्र गनय िनौट 
गरी सम्झौिा गने कार्य अचन्त्िम िरणमा पगेुको ।

• Transit Cargo Carry सेवा सरुु गनयका लातग License तलने कार्य प्रष्ट्रक्रर्ामा रहेको ।
• चिनीर्ा जहाजको व्र्वस्थापन सम्बन्त्िमा ष्ट्रवतभन्न ष्ट्रवकल्पहरुमा िलर्ल भइरहेको ।
• हवाई सेवाको अन्त्िरायष्ट्रिर् स्िर कार्म राख्नको तनतमि ICAO को Security Findings 

समािानका लातग ICAO बाट स्वीकृि Corrective Action Plan (CAP) अनसुार कार्य भैरहेको 
।

• हवाई सरुक्षा सम्बन्त्िी ष्ट्रवतभन्न DOC संशोिन प्रष्ट्रक्रर्ा शरुुवाि भएको ।
• Nepal Aviation Safety Plan (NASP) को पररमाजयनको क्रममा draft िर्ार गरी Finalization 

को िर्ारीमा रहेको । 



मन्त्रालर्का अन्त्र् उपलचधिहरु
आर्ोजना
कार्यक्रम मखु्र् उपलचधि

नागररक
उड्डर्न

• िनगिी ष्ट्रवमानस्थलमा  हवाई पथप्रदशयन प्रणाली (VOR/DME) जडान भएको र िन्त्द्रगिी 
तबमानस्थलमा हवाई पथप्रदशयन प्रणाली (VOR/DME) जडानको लातग कार्य सिुारु रहेको ।

• नेपालगंज र ष्ट्रवराटनगर ष्ट्रवमानस्थलमा ATC Console उपकरण जडान कार्य सम्पन्न भई 
सकेको िथा थामखकय , दाि, राजष्ट्रवराज, बलेवा, तसतमकोट, रारा, र्ाप्ल,ु डोटी, साूँरे्बगर, 
रुम्जाटार ष्ट्रवमानस्थलहरुको कार्य सिुारु रहेको ।

• तरभवुन अन्त्िरायष्ट्रिर् ष्ट्रवमानस्थललाई बषु्ट्रटक एर्रपोटयको रुपमा रुपान्त्िरण गने कार्य अन्त्िगयि 
बगैिा तनमायणको कार्य सम्पन्न, टतमयनल भवनमा Silicon Painting को कार्य सम्पन्न, Baggage 

Claim Area मा कलात्मक मतुियहरु राचखएको, आगमन िर्य  एप्रोन नचजकै बदु्धको िािकुो ठुलो 
मतुिय राचखएको । 



मन्त्रालर्का अन्त्र् उपलचधिहरु
आर्ोजना
कार्यक्रम मखु्र् उपलचधि

संस्कृति
प्रवियन 
िथा 
परुाित्व

• संस्कृति नीति २०६७ लाई समर्ानकु ल पररमाजयन गनय नीति पररमाजयन सतमति गठनको प्रकृर्ा 
शरुु भएको ।

• प्रािीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ को िैठौ संशोिनका लातग ष्ट्रविेर्क म प बाट स्वीकृि भई 
संिीर् संसदमा पेश गने िर्ारर भैरहेको ।

• नेपाल राष्ट्रिर् साूँस्कृतिक संग्रहालर् तनमाणय सम्वन्त्िमा मौजदुा गरुुर्ोजनाको पनुरावलोकन गरी 
आवश्र्किानसुार पररमाजयन र 3D िर्ार गनय र उक्त क्षरेको DPR िर्ार गनय परुाित्व ष्ट्रवभागलाई 
चजम्मा द्वदईएको ।

• राष्ट्रिर् प्रतिमतुिय संग्रहालर् स्थापना सम्वन्त्िी अविारणापर (TOR) मा पनु संशोिन गरी स्वीकृतिको 
क्रममा रहेको ।

• नेपाल र िीन बीि साष्ट्रहचत्र्क ष्ट्रक्रर्ाकलापको सहकार्य गने सम्वन्त्िी  समझदारीपरमा हस्िाक्षर गने 
सम्वन्त्िी कार्य अगाडी बिाईएको ।



मन्त्रालर्का अन्त्र् उपलचधिहरु
आर्ोजना
कार्यक्रम मखु्र् उपलचधि

संस्कृति
प्रवियन 
िथा 
परुाित्व

• परुािात्वीक महत्वका ३१ हजार अतभलेखको तडचजटाइजेसन कार्य सम्पन्न भएको । 
• कष्ट्रपलवस्िकुो जग्गा अतिग्रहणका लातग खररद गररने ष्ट्रकिा नं. एष्ट्रकन भए अनसुारको 

आवश्र्क कागजाि िर्ार भईरहेको ।
• ७ वटै प्रदेशका महत्वपणुय सम्पदाहरु तनमायण िथा संरक्षण कार्य सम्पन्न भएको ।

-प्रदेश नं. १ - बेहेरेश्वर, भदे्रश्वर मचन्त्दरको पनुिःतनमायण कार्य सम्पन्न ।
-प्रदेश नं. २ को जानकी मचन्त्दरको संरक्षण कार्य सम्पन्न ।
-बागमिी प्रदेशको रष्ट्रवभवनचस्थि NATHM पररसर तभर रहेको राणाकातलन भवन संरक्षण कार्यका 
लातग कार्ायदेश द्वदएको ।

-गण्डकी प्रदेशको मकु्तीनाथ मचन्त्दर प्रवेशद्धारको दार्ाूँ वार्ाूँको सिल सरक्षण गने  कार्य सम्पन्न 
।

-लचुम्बनी प्रदेशको   मजार बाबाको मचन्त्दर संरक्षण कार्यका लातग कार्ायदेश द्वदएको ।
-कणायली प्रदेशको काूँके्रष्ट्रवहार,  जमु्लाको कनकासनु्त्दरी मचन्त्दरको संरक्षण कार्य ६० प्रतिशि 
सम्पन्न ।

-सदुरुपचश्चम प्रदेशको कार्यक्रमहरुको लागि अनमुान िर्ार  भईरहेको ।



मन्त्रालर्का अन्त्र् उपलचधिहरु
आर्ोजना
कार्यक्रम

मखु्र् उपलचधि

संस्कृति
प्रवियन
िथा 
परुाित्व

• ष्ट्रवश्व सम्पदाको सम्भाष्ट्रवि स चिमा समावेश मस्िाङ चजल्लाको एललेभट्टी काकतनंगवा चस्थि
Petroglyph (िंुगामा कोररएको प्रिीन चिरकला) सरक्षण गने कार्यको खररद प्रष्ट्रक्रर्ा सम्पन्न भएको
। ष्ट्रवश्व सम्पदाको अन्त्र् अध्र्र्न अनसुन्त्िानका कार्यहरुको लातग परामशयदािा िनौट कार्य
भईरहेको ।

पनुतनमायण िर्य
टेकु पिली भैरव मचन्त्दर पररसरको द्योंिे , गोरखा चजल्ला पालिुटार वडा न ६चस्थि कलात्मक पौवा,
लतलिपरुचस्थि शंखमलुको ष्ट्रकर्ायपतुर पाटी , गईुिटोलको प्रथमश्री महाष्ट्रवहार, सवुालको गणेश मचन्त्दर,
तभमेश्वर न पा १ िरीकोटचस्थि िरीघर्ांग गमु्वा , दचक्षणकाली न पा ६ चस्थि उग्रिण्डी भगविी
मचन्त्दर, भक्तपरुको गणेश मचन्त्दर िथा सिल , बुंगमिीचस्थि हेतग्रव मचन्त्दर, काठमाडौ चजल्ला
मैिीदेवी मचन्त्दरको उिरिर्य को मर् रकुण्ड सगैको पाटी सष्ट्रहि १० वटा सम्पदाहरुको संरक्षण िथा
पनुिःतनमायण कार्य सम्पन्न भएको।(हालसम्म ४६५ वटा सम्पदाको संरक्षण िथा पनुिःतनमायण कार्य
सम्पन्न)



मन्त्रालर्स्िररर् ष्ट्रवकास समस्र्ा समािान सतमतिको बैठक 
(२०७७ साउन १६) को तनणयर्हरुको प्रगति चस्थति

तनणयर् कार्य प्रगति
१. मन्त्रालर् िथा सम्वद्ध तनकार् अन्त्िगयिका

र्ोजना िथा कार्यक्रमहरु िोष्ट्रकएको
समर्मै सम्पन्न गने र सोको लक्ष्र्
बमोचजमको भौतिक र ष्ट्रविीर् प्रगति
हातसल गने ।

समग्र मन्त्रालर्को प्रगति उत्साहबियक रहेको ।
थप सष्ट्रक्रर्िाको आवश्र्किा रहेको ।

२. सबै तनकार्हरुले प्रत्रे्क मष्ट्रहनाको
मसान्त्ितभर कार्यर्ोजना अनसुारको
तनर्तमि प्रतिवेदन पेश गने र त्र्सको
प्रगति सतमक्षा अको मष्ट्रहनाको पष्ट्रहलो
हप्ता गने ।

प्रार्जसो आर्ोजनाहरुबाट प्रगति प्राप्त भएको ।
केही तनकार्हरुलाई तनर्तमि परािार र र्ोनबाट
िाकेिा गने गररएको ।

३. बोलपरबाट खररद गनुय पने सबै कार्यहरु
साउन मष्ट्रहना तभरै स िना प्रकाशन गने
व्र्वस्था तमलाउने । पष्ट्रहलो िौमातसक
अवतितभर बोलपरका खररद सम्बन्त्िी
सबै कार्यहरु सलने ।

सबैजसो तनकार्हरुबाट बोलपरखररद सम्बन्त्िी सबै
कार्यहरु समर् तभर सम्पन्न भएको ।



मन्त्रालर्स्िरीर् ष्ट्रवकास समस्र्ा समािान सतमतिको बैठक 
(२०७७ साउन १६) को तनणयर्हरुको प्रगति चस्थति
तनणयर् कार्य प्रगति

४. परुाित्व ष्ट्रवभागले राष्ट्रिर् पनु:तनमायण प्रातिकरण
लगार्ि सम्वद्ध तनकार्हरुसूँग समन्त्वर् गरर
पनु:तनमायण कार्यलाई तिब्रिा द्वदने ।

तनर्तमि भैरहेको ।

५. र्ोजना एवं कार्यक्रमहरु व्र्वसाष्ट्रर्क रुपले संिालन
गनय उपलधि क्षमिा एवं सािन श्रोिको उच्ििम
उपर्ोग गदै चजम्मेवारीका साथ पररणाम देचखने गरर
काम गने । र्ोजना कार्यक्रम संिालन गने क्रममा
कुनै समस्र्ा देचखएमा सोको जानकारी गराएर
समर्मा समािान गने र र्सो गदाय समेि र्ोजनामा
अपेक्षाकृि प्रगति नभए सोको कारण स्पि रुपले
उल्लेख गने ।

तनणयर्ानसुार कार्य भैरहेको ।

६. र्ोजना िथा कार्यक्रमहरुको अनगुमनलाई तनर्तमि
गनय मन्त्रालर्बाट प्रभावकारी कार्यर्ोजना बनाई
स्थलगि अनगुमन समेि गने व्र्वस्था तमलाउने ।
साथै सम्वद्ध तनकार्ले प्रमखु आर्ोजनाहरुको
Project Profile िर्ार गरर सोको आिारमा समेि
प्रगति पठाउने ।

केही तनकार्मा कार्यर्ोजना बनेको ।



NDAC को तनणयर् कार्ायन्त्वर्न प्रगति

तस.नं. तनणयर्को व्र्होरा तनणयर् कार्ायन्त्वर्न प्रगति

४५, ४६ र ४७ औ ंNDAC को कुनै पतन तनणयर् र्स मन्त्रालर्संग सम्बचन्त्िि नरहेको ।



मखु्र् समस्र्ाहरु

तस.नं. आर्ोजना समस्र्ाहरु

१ गौिमबदु्द 
अन्त्िरायष्ट्रिर् 
ष्ट्रवमानस्थल

• िुिा, तगट्टी, बालवुा, माटो लगार्िमा तनमाणय सामाग्री उपलधि गराउने क्रममा केही 
अप्यारोहरु रहेको ।

• हाडयवर्र िथा तनमायणजन्त्र् सामग्री िुवानी िथा ष्ट्रवतभन्न मलुकुमा उत्पादन भएका 
उपकरणहरु आर्ोजनास्थलमा ल्र्ाउन लकडउका कारण कद्वठनाई भएको ।

२. पोखरा के्षरीर् 
अन्त्िराष्ट्रिर् 
ष्ट्रवमानस्थल

• तबमानस्थल के्षर भन्त्दा बाष्ट्रहर उिरिर्य  कररब ४ ष्ट्रक.तम. पर (मचणपाल ,सेति नद्वद, 
काहुूँखोला) देचख पृ् बी राजमागय िथा तभरी सडकको नालाबाट र तसिाूँइको 
नहरबाट बाट बगेर आउने पानी एकतरि भई तबमानस्थल के्षरमा प्रबेश गरी 
तभरका संरिनामा क्षति परु्ायउनकुा साथै तबजर्परु खोला नचजकको जग्गामा पष्ट्रहरो 
समेि जाने गरेको।
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मखु्र् समस्र्ाहरुिः

तस.नं. आर्ोजना समस्र्ाहरु
३. तनजगि 

अन्त्िरायष्ट्रिर् 
ष्ट्रवमानस्थल

• वन क्षेरको रुख कटान कार्य, टांतगर्ा वस्िीको व्र्वस्थापन कार्य  र 
लगानीको िाूँिामा भएको ष्ट्रिलाइले साइट चललर्रेन्त्स, पहुूँि मागय तनमायण जस्िा 
कार्य सम्पन्न गरी ठेक्का बन्त्दोबस्ि गनय बािा परेको ।

४. पशपुिी के्षर 
ष्ट्रवकास कोर्

• कोर्िारा िर्ार पाररएको गरुुर्ोजनामा परेका कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नमा समस्र्ा 
रहेको ।

• जग्गा हालसातबक कार्यका लातग  मालपोि िथा नापी  कार्ायलर्बाट कोर्को  
नाममा जग्गा कार्म गने ित्कातलन  नेपाल सरकार मन्त्रीपररर्द्को  तनणयर् 
प्रतितलपी आवश्र्क रहेको ।

५. दचक्षण एचशर्ा
पर्यटन प वायिार 
ष्ट्रवकास 
आर्ोजना

• गि आ.व.मा सम्पन्न हनु ुपने ईलेचलट्रक बस िथा कार आर्ाि  गने कार्य िाल ु
आ.व.मा सम्पन्न हनेु क्रममा रहेको सोको लातग बजेट ष्ट्रवतनर्ोजन नभएकोले सो 
कार्यको लातग पहल गररद्वदन ुपने । 57
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िन्त्र्वाद


