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मिम िः २०७८ कात्तिक २८ ग े
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मिम िः २०७८ कात्तिक २८ ग े

डा.टोकराज पाण्डे
सह -सत्तिव

संस्कृम , पर्यटन  था नागररक उड्डर्न िन्त्रालर्



प्रस्  ुीकरणको खाका

• िन्त्रालर् र अन्त् गय का मनकार्हरुको बजेट र खियको त्तस्थम 
• गनुासो एवं बेरुजूको त्तस्थम  
• कार्यक्रि  था आर्ोजनाहरुको सिग्र प्रगम  त्तस्थम 
• राष्ट्रिर् गौरवका र अन्त्र् आर्ोजनाहरुको आर्ोजनाग  प्रगम 
• िन्त्रालर्को सिष्ट्रिग  प्रगम को सारांश
• प्रगम  कि हनुका कारण
• नेपाल सरकारको नीम   था कार्यक्रि र बजेट वक्तव्र्को कार्ायन्त्वर्न प्रगम 
• अत्तिल्लो MDAC मनणयर्को प्रगम 
• िखु्र् सिस्र्ाहरु
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आ.व. २०७७।७८ को खियको त्तस्थम  

ष्ट्रवमनर्ोजन रुिः २६ अवय ९२ करोड ९४ लाख
खिय रु: १६ अवय २६ करोड ५० लाख

खिय शीर्यक बजेट रु लाखिा खिय प्रम श 

ष्ट्रवमनर्ोजन खिय 

िालु ३८४३८ २७७०५ ७२.०८

पूूँजीग २१२८१ १७५८९ ८२.६५

ष्ट्रविीर् २०९५६५ ११७३५६ ५६

जम्िा २६९२८४ १६२६५० ७०.२४
०

१०
२०
३०
४०
५०
६०
७०
८०
९०

७२
८३

५६
७०

खिय प्रम श 

खर्च प्रतिशि



आ.व.२०७७/७८ को गनुासो व्र्वस्थापनको त्तस्थम 

5

मनकार् जम्िा गनुासो फर्छ्यौट 
संख्र्ा

फर्छ्यौट प्रम श 

अ.द.ुअ.आ.
२५ १९ ७६

राष्ट्रिर् स कय  ा केन्त्र ३ २ ६७

हेलो सरकार १६ १५ ९४

जम्िा ४४ ३६ ८१.८१



आ.व. ०७७/७८ को बेरुजूको अवस्था :-

• सरकारी  फय को बेरुजू (रु.हजारिा) – ११,६१,७६०।–

फर्छ्यौट रकि– २,७८,७६४।–

• समिम ,प्रम ष्ठान, कोर्  फय को बेरुजू (रु.हजारिा) – १२,६१,३३६।–

फर्छ्यौट रकि– ३,७१,६७८।–

• जम्िा बेरुजू– २४,२३,०९६।–

जम्िा फर्छ्यौट– ६,५०,४४२।–

जम्िा फर्छ्यौट प्रम श – २६.८४

6



संस्कृम , पर्यटन  था नागररक उड्डर्न िन्त्रालर्को 
सिष्ट्रिग  प्रगम को सारांश

मस.नं. कार्यक्रि  था आर्ोजना 207५/७६को अवस्था 207६/७७ सम्िको अवस्था २०७७/७८ को वाष्ट्रर्यक
प्रगम 

1. प्रम पर्यटक प्रम ददन खिय (डलर) ५४ ४८ ६५
2. प्रम पर्यटक  औस बसाई (ददन) १२.४ १२.७ १५.१
3. मरभवुन अन्त् रायष्ट्रिर् ष्ट्रविानस्थल ष्ट्रवस् ार

 था स् रोन्नम (प्रम श )
६१ ९८ र्स आ.व को २२,

हालसम्िको ९९
४. गौ िबदु्ध अन्त् रायष्ट्रिर् ष्ट्रविानस्थल

(प्रम श )
७३ ९१ ९७.३३

५.
पोखरा अन्त् रायष्ट्रिर् ष्ट्रविानस्थल (प्रम श ) ४२ ६१ ८१

6. सम्पदा पनुिःमनिायण (संख्र्ा) ३८० ४५३ ४६०

७. पर्यटक आगिन (जना) 11,७३,०७२ (सन ्२०१८) ११,९७,१९१(सन ्२०१९)
२,३०,०८५(सन ्

२०२०)



संस्कृम , पर्यटन  था नागररक उड्डर्न िन्त्रालर्को 
सिष्ट्रिग  प्रगम को सारांश

मस.नं. कार्यक्रि  था आर्ोजना 207५/७६को  सम्िको 
प्रगम 

207६/७७को सम्िको
अवस्था 

२०७७/७८ को वाष्ट्रर्यक
प्रगम 

८. सञ्चालनिा रहेका ष्ट्रविानस्थल (वटा) 3२ ३२ ३५

९. बरै्भरर सञ्चालन र्ोग्र् ष्ट्रविानस्थल (वटा) ३२ ३५ ३७

१०. रारीकालीन उडान सञ्चालनिा आएका ष्ट्रविानस्थल
(वटा) ७ ८ ८

११. नेपाल आउने अन्त् रायष्ट्रिर् ष्ट्रविान सेवा (वटा) 28 ३० २७

१२. पर्यटकस् रका होटल (संख्र्ा) १२५४ १२८९ १३१३

१३. मनमिय नर्ाूँ पदिागयको लम्बाई (GHT सिे )
(ष्ट्रक.िी.) २५५ ३३२ २२८



तिति िथा कार्चक्रम र बजेट  बक्िव्र्को प्रगति

• माइल्स्टोन्स संख्र्ा- ८०
• हालसम्म सुरु हुिुपिे- ८०
• हालसम्म सम्पन्ि हुिुपिे- ८०
• हालसम्म सम्पन्ि- ५४
• हालसम्म काम भैरहेका- २६
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आ.ब. २०७८/७९, प्रथि रैिामसकिा ष्ट्रवमनर्ोत्तज  
बजेट  

िालिुः ३ अवय ७० करोड ६ लाख   
पूूँजीग िः २ अवय २४ करोड ६१ लाख  
ष्ट्रवत्तिर्िः २० अवय ८८ करोड ८५ लाख   
कुलिः २६ अवय ८३ करोड ५२ लाख ४५ हजार

१४%
७%

७८%

ष्ट्रवमनर्ोत्तज  बजेट

िालु
पूूँजीग 
ष्ट्रविीर्

खिय शीर्यक ष्ट्रवमनर्ोत्तज  बजेट रु 
लाखिा

िालु ३७००६.४५
पूूँजीग २२४६१.००
जम्िा ५९४६७.४५

ष्ट्रविीर् २०८८८५.००
कुल २६८३५२.४५



प्रथि रैिामसकको खियको त्तस्थम  

ष्ट्रवमनर्ोजन रुिः २६ अवय ८३ करोड ५२ लाख
खिय रु: ८१ करोड ६४ लाख

खिय शीर्यक बजेट रु लाखिा खिय प्रम श 

ष्ट्रवमनर्ोजन खिय 

िालु ३७००६.४ 7030.7 18.99

पूूँजीग २२४६१.० 1134.1 5.05

ष्ट्रविीर् २०८८८५.० ० ०.००

जम्िा २६८३५२.४ 8164.9 3.04



पन्त्रौं र्ोजनाको नम जा सूिकका 
प्रगम हरु

प्रमखु नतिजा क्षेत्र नतिजा सचूक एकाई
आ.व. 

२०७८/७९ को
लक्ष्य

आ.व. 
२०७७/७८ को 

प्रगति

आ.व. 
२०७८/७९ को 

प्रथम 
त्रैमाससक
सम्मको 
प्रगति

१. उच्ि र सि ािूलक 
राष्ट्रिर् आर्

३५. पर्यटनिा ष्ट्रवदेशी िरुा 
आजयन 

अिेररकी
डलर 
(करोडिा)

१७६.४ ३२.८ 27.1 श्रावण र
भाद्र 
महहिाको

२. सवयसलुभ आधमुनक 
पूवायधार एवि ्सिन
अन्त् र आबद्ध ा

१६. आन्त् ररक हवाई
र्ा ार्ा  प्रर्ोग गने 
र्ार ु

संख्र्ा
(लाखिा) ३७.९ १६.७३ १०.३५

१७. अन्त् रायष्ट्रिर् हवाई
र्ा ार्ा  प्रर्ोग गने 
र्ार ु

संख्र्ा
(लाखिा) ५७.९४ ११.०५ २.८९



पन्त्रौं र्ोजनाको नम जा सूिकका प्रगम हरु

प्रमुख नतिजा क्षते्र नतिजा सूचक एकाई
आ.व. 

२०७८/७९ 
को लक्ष्य

आ.व. 
२०७७/७८ 
को प्रगति

आ.व. २०७८/७९ 
को प्रथम 

त्रमैाससक सम्मको 
प्रगति

३. सवयसलुभ 
आधमुनक 
पूवायधार एवि्
सिन अन्त् र 
आबद्ध ा

३२.दिपक्षीर् हवाई सम्झौ ा 
भएका िलुकु संख्र्ा ४२ ४० 41

३३.अन्त् राष्ट्रिर्  था क्षरेीर् 
ष्ट्रविानस्थल संख्र्ा ३ १ 1

३४.आन्त् ररक ष्ट्रविानस्थलको
स् रोन्नम संख्र्ा ३९ ३७ 35



पन्त्रौं र्ोजनाको नम जा सूिकका प्रगम हरु

प्रमखु ितिजा क्षेत्र ितिजा सरू्क एकाई
आ.व. 

२०७८/७९ को
लक्ष्र्

आ.व. २०७७/७८ 
को प्रगति

आ.व. २०७८/७९ 
को प्रथम 
त्रैमाससक 

सम्मको प्रगति

४. उच्ि र ददगो
उत्पादन  था 
उत्पादकत्व

२.अथय न्त्रिा पर्यटन के्षरको 
र्ोगदान प्रम श ७ २.०५ 1.56

२८.ष्ट्रवदेशी पर्यटन आगिन संख्र्ा (हजारिा) २४५०
२.३० ( २०१९ 
को भन्त्दा ८० % ले

िटेको)
18.8

२९. ष्ट्रवदेशी पर्यटकको  औस  
बसाई  ददन १४ १५.१ 15.1

३०.प्रम  पर्यटक खिय (प्रम  
ददन) अिेररकी डलर ६३ ६५ 65



पन्त्रौं र्ोजनाको नम जा सूिकका प्रगम हरु

प्रमखु नतिजा क्षेत्र नतिजा सचूक एकाई
आ.व. 

२०७८/७९ को
लक्ष्य

आ.व. २०७७/७८ 
को प्रगति

आ.व. २०७८/७९ 
को प्रथम त्रैमाससक 
सम्मको प्रगति

४. उच्ि र ददगो 
उत्पादन  था 
उत्पादकत्व

६३. नेपाल आउने अन्त् रायष्ट्रिर् 
ष्ट्रविानिा उपलब्ध मसट

संख्र्ा 
लाखिा १३० ७८ 78

३१. पर्यटन के्षरिा थप प्रत्र्क्ष 
रोजगारी मसजयना

संख्र्ा
(हजारिा) - ३.८ -



पन्त्रौं र्ोजनाको नम जा सूिकका प्रगम हरु

प्रमखु नतिजा 
क्षेत्र नतिजा सचूक एकाई आ.व. २०७८/७९ को

लक्ष्य आ.व. २०७७/७८ सम्मको 
आ.व. २०७8/७9

को प्रथम 
त्रैमाससक सम्मको 

प्रगति

४. उच्ि र 
ददगो उत्पादन 
 था उत्पादकत्व

६४. पर्यटन स् रको होटल बेड

५  ारे होटल होटल संख्र्ा २४ १४२ 1
बेड संख्र्ा ४९०० १३९०० 100

१-४  ारे होटल होटल संख्र्ा २२५ - 8
बेड संख्र्ा १९१२५ - 654

अन्त्र् होटल होटल संख्र्ा १७४७ ११५१ (२०१९िा)

प्रदेशिा हस् ान्त् रण 
भएको ।

बेड संख्र्ा ५२४१० ३०७९९

होिस्टे र क्षि ा
संख्र्ा ३८६ ३८९ (२०१९िा) 

बेड संख्र्ा १५४४ १०८८(२०१९िा)



पन्त्रौं र्ोजनाको नम जा सूिकका प्रगम हरु

प्रिखु नम जा के्षर नम जा सूिक एकाई
आ.व. 

२०७८/७९ 
को लक्ष्र्

आ.व. २०७७/७८ को 
प्रगम 

आ.व. २०७८/७९ को प्रथि रैिामसक
सम्िको प्रगम 

४. उच्ि र ददगो 
उत्पादन  था
उत्पादकत्व

६५. पदिागय ष्ट्रक.मि. 746 २२८ २२८

६६. पष्ट्रहिान  था ष्ट्रवकास 
भएका पर्यटकीर् 
गन्त् व्र्स्थल

संख्र्ा 220
प्रदेश निनुा गन्त् व्र् ७, 
स्थाष्ट्रप  १०० र नर्ाूँ
१४८ सष्ट्रह  कुल २५५ 

प्रदेश ७ गन्त् व्र्िा दोस्रो िरणको मनिायण कार्य
भइरहेको,
७ वटै प्रदेशिा ष्ट्रहल स्टेशनको रुपिा नर्ाूँ
पर्यटकीर् गन्त् व्र् पष्ट्रहिान र सम्भाव्र् ा
अध्र्र्न भइ भोम क मनिायणको काि शरुु,

२१६ स्थानीर्  हसूँगको साझेदारीिा २१६
वटा पर्यटकीर् गन्त् व्र्िा पूवायधार ष्ट्रवकासका
लामग साझेदारी कार्यक्रि अगाडी बढाइएको

६७. पर्यटन क्षेरिा
उत्पादद  दक्ष 
जनशत्तक्त

संख्र्ा 15500 २०५४ 2315

५. सरुत्तक्ष , सभ्र्
र न्त्र्ार्पूणय
सिाज

२८. प्रम मलष्ट्रप अमधकार
संरक्षण संख्र्ा 2560 २०४२ 2091



प्राथमिक ा प्राप्त आर्ोजना/कार्यक्रिको संख्र्ा

18

०
१
२
३
४
५
६
७
८
९

पहहलो प्राथसमकिा प्राप्ि दोस्रो प्राथसमकिा प्राप्ि

प्राथसमकिा प्राप्ि आयोजना/ काययक्रम संख्या

प्राथसमकिा प्राप्ि आर्ोजिा/ 
कार्चक्रम संख्र्ा



कार्यक्रि  था आर्ोजनाहरुको सिग्र 
भौम क प्रगम  त्तस्थम िः

प्राथसमकिा ८० % भन्दा माथथ
प्रगति भएका 

५० % देखख ८०
%  सम्म प्रगति
भएका 

५० % भन्दा 
कम प्रगति 
भएका

जम्मा

पष्ट्रहलो प्राथमिक ा
प्राप्त (P1) 

आर्ोजना
5 १ 2 ८

दोस्रो प्राथमिक ा
प्राप्त (P2) 

आर्ोजना
१ १ ३ ५

जम्िा 6 २ 5 १३



P 1 कार्यक्रि  था आर्ोजनाहरुको प्रगम  त्तस्थम िः

०
१
२
३
४
५

८० % भन्दा 
माथथ प्रगति 

भएका 

५० % देखख ८० 
%  सम्म प्रगति

भएका 

५० % भन्दा 
कम प्रगति 
भएका

पहिलो प्राथसमकिा प्राप्ि (P1) आयोजना

पहहलो प्राथसमकिा प्राप्ि (P1) 

आर्ोजिा



P 2 कार्यक्रि  था आर्ोजनाहरुको प्रगम  त्तस्थम िः

0

1

2

3

4

5

८० % भन्दा
माथथ प्रगति

भएका 

५० % देखख 
८० %  सम्म 
प्रगति भएका

५० % भन्दा
कम प्रगति 
भएका

जम्मा
क्रम

दोस्रो प्राथसमकिा 
प्राप्ि (P2) आर्ोजिा



पष्ट्रहलो प्राथमिक ा प्राप्त (P1) कार्यक्रिहरुको पष्ट्रहलो 
रैिामसक प्रगम 

सस. नं. आयोजना/काययक्र
म 

प्रथम 
त्रैमाससक
बजेट

प्रगति (%)
प्रगति कम िुनका कारणिरु

भौतिक ववविर्

१
परुा ात्तत्वक स्थल 
संरक्षण आर्ोजना

४ करोड ३९ 
लाख 

८९.७० ५.८१ •सा वटै प्रदेशिा परुा त्व ष्ट्रवभागको रू्मनट अष्ट्रफस नहदुा केन्त्रबाटै कार्य
सञ्चालन गदाय कदिनाई भएको

२
ष्ट्रवश्व सम्पदा क्षेर
संरक्षण आर्ोजना

१.६ लाख ९०.०० ०.०० •आवश्र्क ा अनसुारको बजेट प्राप्त नहनुे र बहवुष्ट्रर्यर् खररद र्ोजना पमन
स्वीकृ नहुूँदा एउटै र्ोजनालाई प्रत्रे्क वर्य खररद प्रकृर्ािा जाूँदा फरक
फरक मनिायण व्र्वसार्ीहरुले भाग मलने भएकोले संरक्षण कार्य एकरुप ा
नहनुे

३

नेपाल नागररक
उड्डर्न प्रामधकरण

६० करोड 
०५ लाख 

२१.०० ०.०० COVID 19 का कारण अन्त् रायष्ट्रिर् उडान बन्त्द हुूँदा ष्ट्रवदेशी दक्ष जनशत्तक्त 
सिर्िा ल्र्ाउन नसष्ट्रकएको । उपकरण आर्ा िा किीनाई भएको ।
स्थामनर् स् रिा सिे  जनशत्तक्त व्र्वस्थापनिा सिस्र्ा रहेको ।
मनिायण सािाग्री उपलब्ध गराउने क्रििा सिर् सिर्िा उत्खनन  था 
ढुवानीिा अवरोध आएको ।
पोखरा अन्त् रायष्ट्रिर् ष्ट्रविानस्थलको Approach िा पने ररठे्ठपानी डाूँडा कटान 
सम्बत्तन्त्ध कार्य शरुु गनय पूरक EIA भएकोले पूरक EIA स्वीकृ  ष्ट्रढला हनु ु।
मनजगढ अन्त् रायष्ट्रिर् ष्ट्रविानस्थलको मनिायण क्षेरको िध्र् भागिा टाूँमगर्ा 
बस् ी रहेको र  सो बस् ी वन क्षेर मभरको सरकारी जग्गा रहेको ।
रुख कटान आदेश प्राप्त नभएको ।



पष्ट्रहलो प्राथमिक ा प्राप्त (P1) कार्यक्रिहरुको पष्ट्रहलो 
रैिामसक प्रगम 

सस. नं.आयोजना/काययक्रम प्रथम त्रमैाससक 
बजेट

प्रगति (%) प्रगति कम िुनका कारणिरु
भौतिक ववविर्

४ पर्यटन पूवायधार 
ष्ट्रवकास  कार्यक्रि

६५ करोड ०२ 
लाख 

८१.०० ३८.००
•प्रम स्थापन बजेटको कारणले र वर्ायको 
कारणले field visit गनय ढीलो भएको ।

५

पोखरा क्षेरीर् 
अन्त् रायष्ट्रिर् 
ष्ट्रविानस्थल

८५ करोड ८५.०० १७.४०
•Approach िा पने ररठे्ठपानी डाूँडा कटान 
सम्बत्तन्त्ध कार्य शरुु गनय पूरक EIA 

स्वीकृम िा ष्ट्रढला हनु ु।

•Covid-19का कारण ष्ट्रवदेशबाट दक्ष
जनशत्तक्त ल्र्ाउन ष्ट्रढला भएको ।



दोस्रो प्राथमिक ा प्राप्त (P1) कार्यक्रिहरुको पष्ट्रहलो रैिामसक 
प्रगम 

मस. नं. आर्ोजना/कार्यक्रि प्रथि रैिामसक बजेट
प्रगम  (%)

प्रगम  कि हनुका कारणहरु
भौम क ष्ट्रवत्तिर्

६

मनजगढ अन्त् रायष्ट्रिर् 
ष्ट्रविानस्थल, बारा

३० करोड १५.०० ०.०० •टाूँमगर्ा बत्तस् मनिायण क्षेरको िध्र् भागिा रहेको र सो बस् ी, वन क्षेर
मभरको सरका री जग्गािा रहेको।
•केही जग्गा धनीहरूले िआुब्जाको लामग मनवेदन नददएको।
•रूखकटानआदेश प्राप्त नभएको।

७

पशपुम  क्षेर ष्ट्रवकास 
कोर्

१५ करोड २८ 
लाख

८०.०० ८०.००
•पर्ायप्त संख्र्ािा दक्ष र स्थार्ी प्राष्ट्रवमधक जनशत्तक्तको अभाव ।

८

लतु्तम्बनी ष्ट्रवकास कोर् १० करोड ७६ 
लाख

२५.०० ६९.४९
लतु्तम्बनी गरुुर्ोजनाका बाूँकी कार्यहरुकार्यहरुको दोस्रो फेजको
बोलपर आव्हान गने क्रििा अथय िन्त्रालर्को मिम 
२०७८।४।२४ को पररपरानसुार अथय िन्त्रालर्को सहिम िा
िार नर्ाूँ बोलपरको प्रकृर्ा शरुु गने भन्ने मनदेशन प्राप्त भएकोले
अथय िन्त्रालर्को सहिम प्राप्त भइनसकेको । सो कारणले गदाय
गरुुर्ोजना सम्पन्न गने गरी केही बोलपरहरु आव्हान गरी कार्य
प्रारम्भ गनय िीष्ट्रवधा उत्पन्न भएको ।



दोस्रो प्राथमिक ा प्राप्त (P2) कार्यक्रिहरुको पष्ट्रहलो रैिामसक 
प्रगम 

सस.नं. आयोजना/काययक्रम प्रथम त्रमैाससक 
बजेट

प्रगति (%)
प्रगति कम िुनका कारणिरु

भौम क ष्ट्रवत्तिर्

१
हवाइ र्ा ार्ा  
क्षि ा अमभवषृ्ट्रद्ध
आर्ोजना 

८५ करोड १०.८२ -
• समिम मनिायण भई कार्य प्रारम्भ भएको

२

गौ िबदु्ध अन्त् राष्ट्रिर् 
ष्ट्रविानस्थल

२ अवय ०६
करोड २० लाख

९८.२५ ७७

• नददजन्त्र् मनिायण सािाग्री उत्खनन  था 
आपमु यिा अवरोध आउने गरेको ।

• Lockdown का कारणले हाडयवर्रजन्त्र्
मनिायण सािग्री  था ष्ट्रवभन्न उपकरण 
 था मनिायण सािाग्रीहरु ष्ट्रवदेशबाट 
ल्र्ाउन कदिनाइ भएको ।

• Covid- 19 का कारणले िजदरुको
सिस्र्ा



दोस्रो प्राथमिक ा प्राप्त (P2) कार्यक्रिहरुको 
पष्ट्रहलो रैिामसक प्रगम 

सस.नं. आयोजना/काययक्रम प्रथम त्रैमाससक बजेट
प्रगति (%)

प्रगति कम िुनका कारणिरुभौतिक ववविर्

३

दत्तक्षण एत्तशर्ा पर्यटन पूवायधार 
ष्ट्रवकास आर्ोजना

२५ लाख ० ०
परािशयदा ाको म्र्ाद थप हने क्रििा रहेको 

लतु्तम्बनी म्रू्त्तजर्ि  Upgrade सम्बन्त्धी सम्झो ा 
हालसालै भएको  

४

हवाई सरुक्षा  था हवाई 
व्र्वस्थापन कार्यक्रि

१९ लाख १० ०
समिम  मनिायण भै कार्य प्रारम्भ भएको

५

गौ िबदु्ध अन्त् राष्ट्रिर् 
ष्ट्रविानस्थल

२ अवय ०६ करोड २०
लाख 

८९.२५ ०

•Lockdown का कारणले हाडयवर्रजन्त्र् मनिायण 
सािग्री  था ष्ट्रवभन्न उपकरण  था मनिायण 
सािाग्रीहरु ष्ट्रवदेशबाट ल्र्ाउन कदिनाइ भएको ।



राष्ट्रिर् गौरवका आर्ोजनाहरुको आ.व. २०७८/७९ को 
प्रथि रैिामसक भौम क  था ष्ट्रविीर् प्रगम प्रम श िा

०

२०

४०

६०

८०

१००

१२०

भौतिक 

वविीर्



राष्ट्रिर् गौरवका आर्ोजनाहरुको हालसम्िको भौम क  था 
ष्ट्रविीर् प्रगम  प्रम श िा

०
१०
२०
३०
४०
५०
६०
७०
८०
९०

१००

पोखरा गौिमबदु्ध पशपुति लमु्म्बिी तिजगढ 

८५

९८

८०
८६

१

६४

७७

६०

८५

१०

भौतिक 
वविीर् 



प्रिखु आर्ोजनाहरुको आ.व. २०७७/७८ र २०७८/७९ को
प्रथि रैिामसक भौम क प्रगम को  लुनात्िक त्तस्थम 

८२.
८९.७ ९०. ९४.

८५.

१५.

८०.

२५.

९८.२५

३८.

५.८१
०. ०.

१७.४

०.

८०.

६९.४९

०.
०.

२०.

४०.

६०.

८०.

१००.

१२०.

पर्चटि पूवाचधार 
ववकास 
कार्चक्रम

पुरािाम्ववक 
्थल संरक्षण 
आर्ोजिा

ववश्व सम्पदा
क्षेत्र संरक्षण 
आर्ोजिा

िेपाल िागररक 
उड्डर्ि 
प्राथधकरण

पोखरा क्षेत्रीर् 
अन्िराचम्रिर् 
ववमाि्थल

तिजगढ 
अन्िराचम्रिर् 
ववमाि्थल,

बारा

पशुपति क्षते्र 
ववकास कोष

लुम्म्बिी 
ववकास कोष

गौिमबुद्ध 
अन्िराम्रिर् 
ववमाि्थल

आ.व.२०७७।७८
आ.व. २०७८।७९



प्रिखु आर्ोजनाहरुको आ.व. २०७७/७८ र २०७८/७९ 
को प्रथि रैिामसक ष्ट्रविीर् प्रगम को  लुनात्िक त्तस्थम 

३२.

१०.

०.

६१.३

२४.

०.

२३.

८५.

१५.

३८.

५.८१
०. ०.

१७.

०.

८०.

६९.
७७.

०.

१०.

२०.

३०.

४०.

५०.

६०.

७०.

८०.

९०.

पर्चटि पूवाचधार 
ववकास कार्चक्रम

पुरािाम्ववक
्थल संरक्षण
आर्ोजिा

ववश्व सम्पदा
क्षेत्र संरक्षण 
आर्ोजिा

िेपाल िागररक 
उड्डर्ि 
प्राथधकरण

पोखरा क्षेत्रीर् 
अन्िराचम्रिर् 
ववमाि्थल

तिजगढ 
अन्िराचम्रिर् 
ववमाि्थल, 

बारा

पशुपति क्षेत्र
ववकास कोष

लुम्म्बिी ववकास 
कोष

गौिमबुद्ध 
अन्िराम्रिर् 
ववमाि्थल

आ.व.२०७७।७८
आ.व.२०७८।७९ 



िन्त्रालर् र िा ह का मनकार्हरुको प्रगम 

सस. नं. आयोजना/काययक्रम प्रथम त्रैमाससक बजेट
प्रगति (%)

प्रगति कम िुनका कारणिरुभौम क ष्ट्रवत्तिर्

१

संस्कृम , पर्यटन  था
नागररक उड्डर्न िन्त्रालर्  

१४ करोड २६ लाख
(िालु र प ुूँजीग सिे )

16 १२.४६ साझेदारीिा थप २७ करोड 
मनकासाका लामग अथय िन्त्रालर्िा 

परािार भएको 

२
पर्यटन ष्ट्रवभाग ५ करोड ०७ लाख ४० ३७.६ -

३

परुा त्व ष्ट्रवभाग  (केन्त्रीर् 
सांस्कृम क सम्पदा संरक्षण 
प्रर्ोगशाला सिे ) १ करोड २४ लाख

९०.२३ ८३.७५ बहवुष्ट्रर्यर् काक्रय ि बाहेक नर्ाूँ
कार्यक्रिहरुिा बजेट खिय
नभएकोले ष्ट्रवत्तिर् प्रगम न्त्रू्न
देत्तखएको

४

राष्ट्रिर् अमभलेखालर्
१ करोड ४२ लाख १०० ५२ -



िन्त्रालर् र िा ह का मनकार्हरुको प्रगम 

सस. नं. आयोजना/काययक्रम प्रथम त्रैमाससक बजेट
प्रगति (%)

प्रगति कम िुनका कारणिरु भौतिक ववविय

5 राष्ट्रिर् संग्रहालर् ४ करोड ९ लाख १०. ५ -

6

नेपाल प्रम मलष्ट्रप
अमधकार रत्तजिारको 
कार्ायलर् ४६ लाख २२.५ १८.५

•कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण 
त्तजल्लाहरुिा संिालन हनु ुपने कार्यक्रि 
सम्पन्न हनु नसकेको ।

7 नेपाल प्रज्ञा प्रम ष्ठान ४ करोड ६५ लाख ० ० • र्स अवमधिा बजेट प्राप्त हनु नसक्नु

8 नेपाल लमल कला 
प्रज्ञा प्रम ष्ठान

६ करोड ५ लाख ६२.७६ १३.२७ -

9

नेपाल संष्ट्रि   था 
नाट्य प्रज्ञा प्रम ष्ठान

२ करोड ३३ लाख 
६६.०० ४८.०० -



िन्त्रालर् र िा ह का मनकार्हरुको प्रगम 

सस. नं. आयोजना/काययक्रम प्रथम त्रैमाससक बजटे
प्रगति (%)

प्रगति कम िुनका कारणिरुभौतिक ववविर्

१०
सांस्कृम क संस्थान ३० लाख ६५ १०० -

११

नारार्णष्ट्रहटी दरबार संग्रहालर्  ६.७३लाख
१०० ९८ -

१२ भार्ा आर्ोग १ करोड १८ लाख ८४.६ ६८.०६ -

१३

बौद्ध दशयन प्रवद्धयन  था गमु्बा 
ष्ट्रवकास समिम 

३ करोड ९० लाख ४४.२६ २१
--

१४

नेपाल पर्यटन  था होटल 
व्र्वस्थापन प्रम ष्ठान

१ करोड २९ लाख

१० ०
कोमभड-१९ को कारणले भौम क
उपत्तस्थम िा  ामलि संिालन गनय
नसष्ट्रकएको ।(आगामि रैिामसक
अवमधिा संिालन हनेु)

१५ क्षेरीर् संग्रहालर्हरु 5.31 लाख 0 0 प्रदेश हस् ान्त् रण



िन्त्रालर् र िा ह का मनकार्हरुको प्रगम 

सस. नं. आयोजना/काययक्रम प्रथम त्रैमाससक 
बजेट

प्रगति (%) प्रगति कम िुनका 
कारणिरुभौम क ष्ट्रवत्तिर्

१६ संग्रहालर्हरु २४ लाख 95.45 ७१.04 -

१७ ऐम हामसक दरवारहरु ३० लाख 80 67.8 -

१८
राष्ट्रिर् कला संग्रहालर् भक्तपरु ७ लाख

24.81 24.81
-

१९ स्िारक संरक्षण  था दरवार 
हेरिाह कार्ायलर् भक्तपरु १२.९३ लाख

२५ ३० -

२०

 ारागाउूँ ष्ट्रवकास समिम 79.98 लाख
100 98.80 -



सं्कृति, पर्चटि िथा िागररक उड्डर्ि मन्त्रालर्को 
समम्रटगि प्रगतिको सारांश

मस.नं. कार्यक्रि  था आर्ोजना 207६/७७को 
प्रगम 

207७/७८सम्िको
अवस्था

२०७८/७९को प्रथि 
रैिामसक सम्िको

प्रगम 
1. प्रम पर्यटक प्रम ददन खिय (डलर) ४८ ६५ ६५
2. प्रम पर्यटक  औस बसाई (ददन) १२.७ १५.१ 15.1
3. मरभवुन अन्त् रायष्ट्रिर् ष्ट्रविानस्थल ष्ट्रवस् ार

 था स् रोन्नम (प्रम श )
९८ र्स आ.व को २२,

हालसम्िको ९९ 99

४. गौ िबदु्ध अन्त् रायष्ट्रिर् ष्ट्रविानस्थल (प्रम श ) ९१ ९७.३३ 98.25

५. पोखरा अन्त् रायष्ट्रिर् ष्ट्रविानस्थल (प्रम श ) ६१ ८१ 85

6. सम्पदा पनुिःमनिायण (संख्र्ा) ४५३ 589 607

७. पर्यटक आगिन (जना) ११,९७,१९१(सन 
२०१९)

२,३०,०८५(सन ्
२०२०)

18807



सं्कृति, पर्चटि िथा िागररक उड्डर्ि 
मन्त्रालर्को समम्रटगि प्रगतिको सारांश

मस.नं. कार्यक्रि  था आर्ोजना 207६/७७को  
सम्िको प्रगम 

207७/७८को 
सम्िको अवस्था

२०७८/७९ को 
प्रथि रैिामसक
सम्िको प्रगम 

८. सञ्चालनिा रहेका ष्ट्रविानस्थल (वटा) 3२ ३५ ३५

९. बरै्भरर सञ्चालन र्ोग्र् ष्ट्रविानस्थल (वटा) ३२ ३७ 37

१०. रारीकालीन उडान सञ्चालनिा आएका
ष्ट्रविानस्थल (वटा)

७ ८ 8

११. नेपाल आउने अन्त् रायष्ट्रिर् ष्ट्रविान सेवा (वटा) 28 २७ ३१

१२. पर्यटकस् रका होटल (संख्र्ा) १२५४ १३१३ 13

१३. मनमिय नर्ाूँ पदिागयको लम्बाई (GHT सिे )
(ष्ट्रक.िी.) २५५ २२८ 0



आ.व. ०७७/७८ बेरुज ुष्ट्रववरण

क्र. सं. ष्ट्रववरण

क.

ख.

ग.

सरकारी  फय को बेरुजू (रु.हजारिा) – १,२९,२२,०८।–

फर्छ्यौट रकि(रु.हजारिा) – ५५,२६।–

समिम ,प्रम ष्ठान, कोर्  फय को बेरुजू (रु.हजारिा) – १,९०,१७,३२।–

फर्छ्यौट रकि(रु.हजारिा) – १,१४,६९।–

जम्िा बेरुजू(रु.हजारिा) -३,१९,३९,४०।-

जम्िा फर्छ्यौट(रु.हजारिा) -१,६९,९५।-

जम्िा फर्छ्यौट प्रम श – ०.००५३%



आ.व. २०७८/७९ काति चक १५ सम्मको गिुासो व्र्व्थापिको 
म््थति 

मनकार् जम्िा गनुासो फर्छ्यौट संख्र्ा फर्छ्यौट प्रम श 

अ.द.ुअ.आ 24 ६ २५

राष्ट्रिर् स कय  ा केन्त्र १ १ १००

हेलो सरकार 2 १ ५०

जम्िा २७ ८ २९.६३



८० % भन्त्दा कि प्रगम  भएका पष्ट्रहलो (P1) र दोस्रो (P2) 
प्राथमिक ा प्राप्त आर्ोजनाहरु

क्र.सं. आर्ोजनाको नाि भौम क प्रगम  
(%)

प्रगम कि हनुका कारण

1. नेपाल नागररक
उड्डर्न प्रामधकरण

२१.०० COVID 19 का कारण अन्त् रायष्ट्रिर् उडान बन्त्द हुूँदा ष्ट्रवदेशी दक्ष जनशत्तक्त 
सिर्िा ल्र्ाउन नसष्ट्रकएको । उपकरण आर्ा िा किीनाई भएको । 
स्थामनर् स् रिा सिे  जनशत्तक्त व्र्वस्थापनिा सिस्र्ा रहेको ।
मनिायण सािाग्री उपलब्ध गराउने क्रििा सिर् सिर्िा उत्खनन  था 
ढुवानीिा अवरोध आएको ।
पोखरा अन्त् रायष्ट्रिर् ष्ट्रविानस्थलको Approach िा पने ररठे्ठपानी डाूँडा कटान 
सम्बत्तन्त्ध कार्य शरुु गनय पूरक EIA भएकोले पूरक EIA स्वीकृ  ष्ट्रढला हनु ु
।
मनजगढ अन्त् रायष्ट्रिर् ष्ट्रविानस्थलको मनिायण के्षरको िध्र् भागिा टाूँमगर्ा 
बस् ी रहेको र  सो बस् ी वन के्षर मभरको सरकारी जग्गा रहेको ।
रुख कटान आदेश प्राप्त नभएको ।
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८० % भन्त्दा कि प्रगम  भएका पष्ट्रहलो (P1) र दोस्रो (P2) 
प्राथमिक ा प्राप्त आर्ोजनाहरु

क्र.सं. आर्ोजनाको नाि भौम क प्रगम 
(%)

प्रगम कि हनुका कारण

२. लतु्तम्बनी ष्ट्रवकास 
कोर्

२५.०० • लमु्म्बिी गुरुर्ोजिाका बााँकी कार्चहरुकार्चहरुको दोस्रो फेजको बोलपत्र 
आव्हाि गिे क्रममा अथच मन्त्रालर्को समति २०७८।४।२४ को 
पररपत्रािुसार अथच मन्त्रालर्को सहमतिमा मात्र िर्ााँ बोलपत्रको 
प्रकृर्ा शुरु गिे भन्िे तिदेशि प्राप्ि भएकोले अथच मन्त्रालर्को 
सहमति प्राप्ि भइिसकेको । सो कारणले गदाच गुरुर्ोजिा सम्पन्ि 
गिे गरी केही बोलपत्रहरु आव्हाि गरी कार्च प्रारम्भ गिच द्वीववधा 
उवपन्ि भएको । 

३. हवाई सरुक्षा  था 
हवाई व्र्वस्थापन 
कार्यक्रि

१०.82 •  र्ारीका कार्यहरु बढी रहेको ।

• कोमभड १९ का कारण दिुयटजा जाूँिको  र्ारीका लामग गनुय पने 
अमडटका कार्यिा लािो सिर् लागेको । 
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८० % भन्त्दा कि प्रगम  भएका पष्ट्रहलो (P1) र दोस्रो (P2) 
प्राथमिक ा प्राप्त आर्ोजनाहरु

क्र.सं. आर्ोजनाको नाि भौम क प्रगम  
(%)

प्रगम कि हनुका कारण

४. हवाइ र्ा ार्ा  क्षि ा 
अमभवषृ्ट्रद्ध आर्ोजना

10.82 • नेपालिा कोमभड १९ को संक्रिण बढ्दै गएकाले ICB-01 R कार्य अन्त् गय का 
त्तिमनर्ा कािदारहरु नेपालिा आउन उक्त देशबाट नै कमडकडाउ गररएको ।

• बैदेत्तशक मभसा सम्बन्त्धी सिस्र्ा भएको ।

• COVID-19/Lockdown कारणले NCB-01,02,03 कार्य िा अपेत्तक्ष  प्रगम  
हामसल गनय नसष्ट्रकएको  था  िआुव्जा ष्ट्रव रण सम्बन्त्धी  कार्यिा केही किी 
आएको ।

५. दत्तक्षण एत्तशर्ा पर्यटन पूवायधार
ष्ट्रवकास आर्ोजना

0 • परािशयदा ाको म्र्ाद थप हने क्रििा रहेको 

• लतु्तम्बनी म्रू्त्तजर्ि  Upgrade सम्बन्त्धी सम्झो ा हालसालै भएको 
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नीम   था कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगम 
बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलत्तब्ध

बजेट-६६
पर्यटन काज कार्यक्रि सञ्चालन
गने

• िस्र्ौदा  र्ार भई िंरीपररर्दिा पेश हनुे क्रििा रहेको ।

बजेट-१६६
सन्त्दकपरु, धनरु्ाधाि, इन्त्रसरोवर, 
पञ्चासे, मनत्तग्लहवा, कुष्ट्रपण्डे दह र 
भादागाउूँ लगार् का स्थानिा DPR 
बिोत्तजि पर्यटकीर् पूवायधार मनिायण 
कार्य

• सम्झौ ा भई मनिायण कार्य ५५ प्रम श सम्पन्न।

आमन गमु्बा र ष्ट्रपण्डस्थान पनुमनयिायण
गने

• आमन गमु्बा र ष्ट्रपण्डस्थान पनुमनयिायण गने कार्य ८५ प्रम श सम्पन्न



नीम   था कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगम 

बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलत्तब्ध

बजेट-
१६७

उपत्र्का वरपर हाईष्ट्रकङ 
डेत्तस्टनेसनिा पूवायधार 
मनिायण

• ल.इ.  र्ार भएको

िरेु  था िहाभार  
शृ्रङ्खलाका सम्भाव्र् 
स्थानिा  पर्यटन प्रवद्धयन 

• कार्यष्ट्रवधी िस्र्ौदा  र्ारी गने काि भै रहेको ।



नीम   था कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगम 
बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलत्तब्ध

बजेट-
१६८

रारा क्षेरिा पवुायधार मनिायणको 
लामग DPR  था IEE/EIA 
अध्र्र्न 

• सम्झौ ा  था कार्ायदेश ददएको ।

बजेट-

१६९

कञ्चनजिा, रुवीभ्र्ाली, दोलखा, 
िकाल,ु च्छो रोल्पा, अन्नपूणय, 
धौलामगरी, िनास्ल,ु सगरिाथा 
लगार् का स्थानिा पदिागय 
मनिायण

• खररद प्रष्ट्रक्रर्ाको क्रििा रहेको ।

बजेट-
१७३

धामियक साूँस्कृम क  था 
मसिसार क्षेरिा पररपथ मनिायण 

• लागि अिुमाि र सूर्िा प्रकाशिको प्रकृर्ामा रहेको ।



नीम   था कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगम 
बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलत्तब्ध

बजेट-२४०
परम्पराग  सूँस्कृम  एवि ्
परुा ात्तत्वक सम्पदाको 
संरक्षण र सम्बद्धयन गरी 
सफ्ट पावरको रुपिा 
ष्ट्रवकास गने

• उकुको भग्नावशेर्, ितु्तक्तनाथ ित्तन्त्दर र काके्रष्ट्रवहारलाई सफ्ट पावरको रुपिा ष्ट्रवकास गनय
अध्र्र्नका लामग स्थलग मनरीक्षण जाने  र्ारी भैरहेको ।

• म लौराकोटलाई ष्ट्रवश्व सम्पदा क्षेर सूिीकृ गनय नोमिनेसन डोसेर  र्ार गनय लतु्तम्वमन
ष्ट्रवकासकोर्बाट प्रारत्तम्भक खाका  र्ार गररएको ।

लतु्तम्बनी ष्ट्रवकास 
गरुुर्ोजनाको बाूँकी काि 
दईु वर्यमभर सम्पन्न गने

• ग  वर्य प्रकात्तश  सूिना अनसुारका ४ वटा िेक्काहरुको सम्झौ ा भई कार्य शरुु गररएको । 
• ड्रइि ,मडजाइन ,ल.ई . था बोलपर कागजा   र्ार भइरहेको । अथय िन्त्रालर्को मिम  

२०७८।४।२४ को परानसुार अथय िन्त्रालर्को सहिम  आएपमछ िार बोलपरको सूिना 
प्रकात्तश  गररने ।

बहृिर लतु्तम्बनी के्षरको 
एष्ट्रककृ  गरुुर्ोजना  र्ार

• र्स सम्बन्त्धी ष्ट्रवज्ञ मनर्कु्त गरी EOI  था RFP कागजा  र्ार भइरहेको । अथय िन्त्रालर्को
मिम २०७८।४।२४ को परानसुार अथय िन्त्रालर्को सहिम आएपमछ िार बोलपरको
सूिना प्रकात्तश गररने ।

• ष्ट्रवज्ञलाई EOI  था RFP कागजा  र्ार गनय सम्बत्तन्त्ध साइटिा गई स्थलग अध्र्र्न गनुयपने
देत्तखएकोले थप सिर् आवश्र्क परेको हुूँदा काम यक िष्ट्रहनामभर EOI  था RFP कागजा  र्ारी
कार्य सम्पन्न गररनेछ । बोलपर प्रकात्तश गनय अथय िन्त्रालर्को सहिम आवश्र्क देत्तखएकोले
 हाूँ िन्त्रालर् र अथय िन्त्रालर्सूँग सिन्त्वर् गरी बोलपर प्रकात्तश गररने ।

• म लोराकोटलाइ ष्ट्रवश्व सम्पदा क्षेरिा सूत्तिकृ गनय नोमिनेशन डोसेरको ड्राफ्ट  र्ार भई प्रथि
िरणको छलफल म लौराकोटिा सम्पन्न भएको ।



नीम   था कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगम 

बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलत्तब्ध

बजेट-
२४०

लतु्तम्वनी गरुुर्ोजना अनसुार 
पष्ट्रवर उद्यानिा रहेका गोलाइ  
पोखरी  था सकुय लर लेभीिा 
लेमभको स्ट्याण्डडय स्लोप 
मनिायण र पोखरीहरुको
गष्ट्रहराई लेभमलि लगार्  
कार्य गररने 

• ग  आ.ब.िा शरुु भएको कार्यको सिग्रिा २५ प्रम श  भौम क प्रगम  हाूँमसल भई 
कार्य िाल ुअवस्थािा रहेको । 

५००० िामनस अट्ने हल 
 था ध्र्ान साधना केन्त्र
भवन मनिायणको र्ोजना
अनसुारको दोस्रो फेजको 
मनिायण कार्य सम्पन्न गने ।

मनिायण कार्य िाल ुअवस्थािा रहेको । ५५ प्रम श  भौम क प्रगम  हाूँमसल भएको । 



नीम   था कार्यक्रि र बजेट क्रिश…
बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलत्तब्ध

बजेट-
२४०

गौ िबदु्ध फलपलु बाटीका मनिायण 
गने र समभयस सडक वररपरर 
ल्र्ाण्डस्केप मनिायण गने कार्य सम्पन्न
गने 

• बकृ्षारोपण र ल्र्ाण्डस्केपको कार्य िाल ुअवस्थािा रहेको । 
दवैुको मनिायण कार्यको ६५ प्रम श  भौम क प्रगम  हामसल 
भएको । 

परुा त्व ष्ट्रवभागको सिन्त्वर् र
स्वीकृम िा म लौराकोट, गोटीहवा, 
मनग्लीहवा, अरौराकोट, मससहनीर्ा, 
धिनीहवा, सगरहवा, रािग्राि र
देवदहिा  ीथयर्ारी  था पर्यटकीर् 
सेवा सषु्ट्रवधा ष्ट्रवस् ार गनय शौिालर्, 
ध्र्ान प्लेटफिय, पैदलिागय, संरक्षण 
लगार् का संरिना मनिायण गने

• ल.ई . र्ार भई स्वीकृम को िरणिा रहेको । 

परुा ात्तत्वक उत्खनन ् था संरक्षणका 
कार्यहरु गने 

• ल.ई . र्ार गने कार्य सम्पन्न भएको । 



नीम   था कार्यक्रि र बजेट क्रिश…

बुूँदा
नं.

िखु्र्
ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु

िखु्र् उपलत्तब्ध

बजेट-
२४१

ष्ट्रवश्वरुपा ित्तन्त्दर 
संरक्षण कार्य

• खररद प्रकृर्ा सरुु गनय टेण्डर िाग भएकोिा सो ष्ट्रवर्र् अदाल िा ष्ट्रविारामधन
भएकोले मनणयर् गनय नसष्ट्रकएको ।

नेपालवेदष्ट्रवद्याश्रि 
िा.ष्ट्रव.को प्लस टु
भवन  था पूवायधार 
ष्ट्रवकास कार्य

• मडष्ट्रपआर  र्ार भै परुा त्व ष्ट्रवभागिा त्तस्वकृ ीका लागी पिाइएको ।

गौरीिाट िौिेरा
सिल संरक्षण कार्य • ४५ प्रम श कार्य सम्पन्न भएको ।



नीम   था कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगम 

बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलत्तब्ध

बजेट-२४१
गोिाटार जग्गािा 
पूवायधार ष्ट्रवकास  था 
मसिाङ्कन

• जग्गाको हालसाष्ट्रवक कार्य िाल/ुनापी  था िालपो बाट कार्ि हनु 
वाूँकी ।

सरुक्षा अनगुिनका लामग 
ष्ट्रवमभन्न उपकरण 
मस.मस.ष्ट्रट.भी लगार् 
जडान कार्य

• लाग अनिुान भइरहेको ।



नीम   था कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगम 

बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलत्तब्ध

बजेट-२४१
दाफा भजनिर संरक्षण 
कार्य

• लाग  इििेट भै टेण्डर प्रकृर्ा अगाडी बढेको ।

राि ित्तन्त्दर पूवयका
ित्तन्त्दरहरू जीणोद्दार कार्य

• लाग इििेट भै रहेको ।

अग्नीहोरशाला  था िार 
त्तशवालर् संरक्षण कार्य

• खररद संझौ ा सम्पन्न ।



नीम   था कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगम 

बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलत्तब्ध

बजेट-२४१
गौरीिाटका त्तशवालर् जीणोद्दार कार्य • खररद प्रकृर्ा सम्पन्न भई २०% कार्य सम्पन्न ।

श्री पशपुम नाथ ित्तन्त्दरको भौम क 
अवस्था अध्र्र्न कार्य

• िन्त्रालर्,परुा त्व ष्ट्रवभाग र कोर् मबि प्रारत्तम्भक छलफल
बैिक सम्पन्न ।

िगृस्थलीिा पा ाल भएको सिललाई 
पनुमनयिायण गनयको लामग मड पी आर 
 र्ार गने 

• TOR  र्ार गने कार्य भइरहेको ।



नीम   था कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगम 

बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलत्तब्ध

बजेट-२४१
पशपम  क्षेरको मनकास 
ढलको ष्ट्रवस्  ृ अध्र्र्न  था 
नक्साङ्कन कार्य

• TOR  र्ार गने कार्य भइरहेको ।

पनुमनयिायण बांकी
सम्पदाको ष्ट्रवस्  ृ ड्रइि 
मडजाइन कार्य

• त्तज जंगप्रकाशेश्वर सिलको परािसय सेवा सम्झौ ा सम्पन्न ।

बजेट-२४२ म लौराकोटलाई 
ष्ट्रवश्वसम्पदा सूत्तििा
सूत्तिकृ  गनय प्रकृर्ा 
अगामड वढाइने

• िार ष्ट्रकल्ला  ोकी नक्सा  र्ार भई संरत्तक्ष स्िारक क्षेर िोर्णा
गने सन्त्दभयिा मसिांकन सम्बत्तन्त्ध कार्य सम्पन्न भइ सो को
स्वीकृम का लामग िन्त्री पररर्दिा फाइल पिाउन  र्ारी भइरहेको
।



नीम   था कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगम 

बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलत्तब्ध

बजेट-२४२
जानकी ित्तन्त्दरलाई 
ष्ट्रवश्वसम्पदा सूत्तििा सूत्तिकृ  
गनय प्रकृर्ा अगामड वढाइने

• संरत्तक्ष  स्िारक  क्षेर िोर्णा गनय जनकपरु उपिहानगरपामलकासंग 
छलफल भईरहेको ।

अिावक्र शास्त्राथय 
सष्ट्रह को धामियक 
सम्िेलन आर्ोजना 

• समिम गिन प्रष्ट्रकर्ािा रहेको ।

त्ति वनको अर्ोध्र्ापरुीिा 
राि ित्तन्त्दर मनिायण

• क्षेर पष्ट्रहिानका लामग ष्ट्रवज्ञ टोलीसंग छलफल भईरहेको ।



नीम   था कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगम 

बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलत्तब्ध

बजेट-२४५
राष्ट्रिर् साूँस्कृम क संग्रहालर् 
मनिायण

• िाल ुआ.व.०७८/७९ िा रहेका सम्पूणय कार्यक्रिहरु हाल परुा त्व 
ष्ट्रवभागलाई अनदुान उपलब्ध गराउन रकि मनकासा पिाउन नसष्ट्रकएको ।

प्रादेत्तशक संग्रहालर् 
मनिायण

• प्रादेत्तशक संग्रहालर् मनिायणको िापदण्ड  था ढाूँिा  र्ार गनय प्रदेश
सरकारसंग सिन्त्वर् र सहकार्य गने काि भईरहेको

बजेट-३५२ नदद कटान मनर्न्त्रण 
गने

• लाग अनिुान  र्ार भईरहेको ।



नीम   था कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगम 
बुूँदा नं. िखु्र् 

ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु
िखु्र् उपलत्तब्ध

बजेट-३५३
मरभवुन अन्त् रायष्ट्रिर् 
ष्ट्रविानस्थलको स् रोन्न ी

• Financial bid evaluation अत्तन्त् ि िरणिा रहेको।ADB बाट Comments/Suggestions
प्राप्त भए पश्चा खररद सम्बत्तन्त्ध प्रकृर्ा भ ई टुिोिा पगु्ने।

• Contract awardभए पश्चा िार कार्य अगाडी बढ्ने
• Top Soil removingकार्य िालु रही १९६२ ि.िी backfill गरीसकेको वर्ाय ले

कार्यिा असर परेको ,मनिायण व्र्वसार्ीले हाल सम्ि ९३,००० ि िी looseिाटो
ल्र्ाइ, ५१,६३५ ि.िी. laying and compactionगरीसकेको, वर्ाय ले कार्यिा असर
परेको ,sub-surface drainageको कार्य ८९२ िी. सष्ट्रकएको, वर्ाय ले कार्यिा असर
परेको, नेपाल अिीको Golf Courseस्थानान्त् रण गनय पटक पटक बैिक  था
सिन्त्वर् भइ नेपाल आिी Golf holeसाने प्रष्ट्रक्रर्ािा रहेको ।

मरभवुन अन्त् राष्ट्रिर् 
ष्ट्रविानस्थललाई बषु्ट्रटक 
ष्ट्रविानस्थलिा रुपान्त् रण 
गररनेछ

Canopy Construction कार्य हालसम्ि ७३ प्रम श  सम्पन्न भएको ।

बजेट-३५४
गौ िबदु्ध अन्त् रायष्ट्रिर् 
ष्ट्रविानस्थल थप मनिायण कार्य

लाग  अनिुान  र्ार भईरहेको ।



नीम   था कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगम 

बुूँदा नं. िखु्र् ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु िखु्र् उपलत्तब्ध

बजेट-२५४
गौ ि बदु्ध अन्त् राष्ट्रिर् ष्ट्रविानस्थल आर्ोजनािा 
Cargo Building देत्तख Apron सम्िको सडक 
मनिायण गने 

• लाग  अनिुान  र्ार भईरहेको ।

गौ ि बदु्ध अन्त् राष्ट्रिर् ष्ट्रविानस्थलिा 
periphery Road मनिायण गने

• लाग अनिुान  र्ार भईरहेको ।

बजेट-३५४ गौ ि बदु्ध अन्त् राष्ट्रिर् ष्ट्रविानस्थलको 
परुानो Runway लाई Rehabilitation गरर
नर्ाूँ parallel Taxiway मनिायण गने

• बोलपर िलु्र्ाङ्कन अत्तन्त् ि िरणिा रहेको
।(Technical Evaluation भइसकेको र Financial
Evaluation)



नीम   था कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगम 

बुूँदा नं. िखु्र् 
ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु

िखु्र् उपलत्तब्ध

बजेट-३५५

इलाि, गलु्िी र 
डोल्पा 
ष्ट्रविानस्थाल 
मनिायण  था 
पररक्षण उडान
गने

• इलािको सषु्ट्रकलमु्बािा प्रारत्तम्भक  र्ारी भईरहेको।
• गलु्िीको मसमििौर ष्ट्रविानस्थल मनिायण कार्य िाल ुरहेको।
• डोल्पाको िामसनेिौर ष्ट्रविानस्थल मनिायण कार्य िाल ुरहेको ।

अिायखाूँिी 
ष्ट्रविानस्थल 
मनिायण

• अिायखाूँिी ष्ट्रविानस्थलको धावनिागय, ट्यात्तक्सवे, एप्रोन कालोपरे  था डे्रनेजको 
िेक्का सम्झौ ा सम्पन्न भई मनिायण कार्य सरुु।

जनकपरु र 
राजष्ट्रवराज 
ष्ट्रविानस्थल 
स् रोन्न ी

• जनकपरु ष्ट्रविानस्थलिा िेनमलङ्क फेत्तन्त्सङको काि सम्पन्न, रनवे ग्रमडि डे्रनेज 
ििय   था अन्त्र् कार्य भईरहेको।

• राजष्ट्रवराज ष्ट्रविानस्थलिा धावनिागय कालोपरे गने कार्य सम्पन्न। डे्रनेज  
मनिायण  था अन्त्र् कार्य भईरहेको।



नीम   था कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगम 

बुूँदा नं. िखु्र् 
ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु

िखु्र् उपलत्तब्ध

बजेट-३५४

 तु्तम्लङटार 
ष्ट्रविानस्थल 
स् रोन्न ी

 तु्तम्लङटार ष्ट्रविानस्थलको नर्ां टमियनल टावर भवन मनिायण कार्य िाल ु
रहेको।Structure को काि सम्पन्न भई Finishing को काि हदैु।

वै डी पाटन 
ष्ट्रविानस्थल 
स् रोन्न ी

बै डी पाटन ष्ट्रविानस्थलिा िेक्का सम्झौ ा सम्पन्न भई मनिायण कार्य 
सरुु।Foundation  था Tie Beam को काि सम्पन्न।

नेपालगञ्ज र 
ष्ट्रवराटनगर 
ष्ट्रविानस्थल 
स् रोन्न ी

नेपालगंज र मबराटनगर ष्ट्रविानस्थलिा नर्ाूँ टमियनल भवन मनिायणको लागी 
टेण्डरको काि अत्तन्त् ि िरणिा।



नीम   था कार्यक्रि र बजेटको कार्ायन्त्वर्न प्रगम 

बुूँदा नं. िखु्र् 
ष्ट्रक्रर्ाकलापहरु

िखु्र् उपलत्तब्ध

बजेट-३५४

दाङको 
नारार्णपरु 
ष्ट्रविानस्थल 
मनिायण गने

दािको नारार्णपरु ष्ट्रविानस्थल मनिायण कार्य गनयको लामग Detail Feasibility 
Study अत्तन्त् ि िरणिा रहेको।

बजेट-३५६

 ाप्लेजिु 
सकेुटारको 
धावनिागय ष्ट्रवस् ार 
कार्य 

िाटोको काि ८५% सम्पन,्Sub base को काि सम्पन्न र Base को काि हदैु।

िहुानडाूँडा 
ष्ट्रविानस्थल 
मनिायण

Detailed Feasibility Study को प्रारम्म्भक िर्ारी हुदै।



िन्त्रालर्स् रीर् ष्ट्रवकास सिस्र्ा सिाधान समिम को बैिक 
(२०७७ िै  १७) को मनणयर्हरुको प्रगम  त्तस्थम 
मनणयर् कार्य प्रगम 

१. पशपुम क्षेरको गररिा एवं िष्ट्रहिा कार्ि राख्न स्वच्छ ा,सरसफाइ  था
सौन्त्दर्यकरण अष्ट्रववषृ्ट्रद्धका लामग ष्ट्रवशेर् पहल गने। पशपुम नाथ क्षरेका
धियशालाहरु न्त्रू्न ि िलु्र्िा सन्त्िालन गने प्रवन्त्ध मिलाउने ।

ष्ट्रवशेर् रुपले मनर्मि सरसफाइ भैरहेको, Pleasing,
Lighting, आर ी, बगैंिा मनिायण एवं वकृ्षारोपण पून
मनिायण, ििय संभार भै सौन्त्दर्य कार्ि गने काि
भैरहेको । म थायलहुरुको सषु्ट्रवधालाइ ध्र्ान ददएर
न्त्रू्न ि िूल्र् कार्ि गने काि भैरहेको ।

२. संस्कृम पर्यटन एवि नागररक उड्डर्र्न क्षेरको ष्ट्रवकास एवि प्रवद्धयन
हनुे र कार्ायन्त्वर्न गनय सष्ट्रकने र्ोजनाहरु छनौट गने। ष्ट्रवम र्
अनशुासनको अमभवषृ्ट्रद्धका लागी संस्थाग सशुासनिा जोड ददने।

सम्पूणय वजेट  था कार्यक्रि संस्कृम  फय परुा त्व
ष्ट्रवभाग एवं संग्रहालर्, पर्यटन प्रवद्धयनका लामग
पर्यटन ष्ट्रवभाग पिाइएको ।

३. कोमभड-१९का कारण पर्यटन क्षेरिा परेको असरका सम्वन्त्धिा अध्र्र्न
गरी सरोकारवाला सावयजमनक एवं मनजी क्षरेका संस्थाहरुको सिन्त्वर्िा
वस् गु पर्यटन पनुयउत्थान सम्वन्त्धी कार्यर्ोजना  जुयिा गरी िन्त्रालर्िा
पेश गने । -



िन्त्रालर्स् ररर् ष्ट्रवकास सिस्र्ा सिाधान समिम को बैिक 
(२०७७ िै  १७) को मनणयर्हरुको प्रगम  त्तस्थम 

मनणयर् कार्य प्रगम 

४. आ-आफ्ना मनकार्ले गने र्ोजना  था कार्यक्रिहरुको 
कार्ायन्त्वर्नबाट १५ औ ंर्ोजनाको लक्ष्र् प्राप्ती  फय  केत्तन्त्र  भई 
बाूँकी अवमधिा सष्ट्रक्रर् ाका साथ आ-आफ्नो क्षेरका 
आर्ोजनाहरुको कार्ायन्त्वर्नलाइ थप गम  प्रदान गने।

बजेट  था कार्यक्रि १५ औ ंर्ोजनाको मनददयि लक्ष्र् 
प्राप्त गनय  फय  केत्तन्त्र  रहेको र आ आफ्ना कार्यक्रि 
कार्ायन्त्वर्न गनयिा केत्तन्त्र  रहेको ।

५. हवाई इन्त्धनको िूल्र् र पर्यटन आगिनको सम्वन्त्धका ष्ट्रवर्र्िा
अध्र्र्न गरी िन्त्रालर्िा प्रम वेदन पेश गने । आन्त् ररक  फय  पष्ट्रहला नै िूल्र् न्त्रू्न ि रहेको र 

अन्त् रायष्ट्रिर्  फय  हवाइ इन्त्धन सम्वन्त्धिा िा. 
िन्त्रीज्रू्को सकृर् ािा उद्योग िन्त्रालर्का सत्तिव, 
आर्ल मनगिका िहाप्रबन्त्धकहरु संग िन्त्रालर्का 
सत्तिवज्रू् लगार्  पदामधकारी सिे को बैिक एवं 
छलफलबाट हवाइ िूल्र् सष्ट्रकने सम्ि कि गने
प्रम वद्ध ा अनरुुप कि भएको ।
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िन्त्रालर्स् ररर् ष्ट्रवकास सिस्र्ा सिाधान समिम को बैिक 
(२०७७ िै  १७) को मनणयर्हरुको प्रगम  त्तस्थम 

मनणयर् कार्य प्रगम 

६. पर्यटन गन्त् व्र् ष्ट्रवकास र पर्यटन प्रवद्धयन सम्बन्त्धी काि गने 
अलग अलग मनकार्को आवश्र्क ा औत्तित्र् लगार्  
ष्ट्रवर्र्िा अध्र्र्न गरी प्रम वेदन गनय पर्यटन प्रवद्धयन 
िहाशाखा प्रिखुको संर्ोजकत्विा अध्र्र्न कार्यदल बनाउने 
।

कार्य दल गिन भएको ।

७. पर्यटन सम्वन्त्धी कानून िापदण्ड मनदेत्तशका  र्ार गने
संशोधन गने सम्वन्त्धी ष्ट्रवर्र्हरुको पष्ट्रहिान गरी मसफाररस
गनय पर्यटन ष्ट्रवभागका िहामनदेशकको संर्ोजकत्विा समिम 
बनाउने । ससमति गठि भएको ।
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िखु्र् सिस्र्ाहरु
मस.
नं. आर्ोजना सिस्र्ाहरु सिाधानका लामग गररएका प्रर्ासहरु 
१ गौ िबदु्ध 

अन्त् रायष्ट्रिर् 
ष्ट्रविानस्थल

 ढुिा, मगट्टी, बालवुा, िाटो 
जस् ा नदीजन्त्र् मनिाणय
सािग्री उपलब्ध गराउने
क्रििा सिर्÷सिर्िा 
उत्खनन  था ढुवानीिा 
अवरोध आइरहेको ।

 हाडयवेर्र जन्त्र् मनिायण सािग्री 
प्राप्ती एवं ढुवानी  था ष्ट्रवमभन्न 
देशिा उत्पादन भएका 
उपकरणहरु आर्ोजना 
स्थलसम्ि ल्र्ाउन  Covid-

19 का कारण कदिनाई 
भएको ।

• नदीजन्त्र् मनिायण सािग्री आपूम यका लामग स्थामनर् रुपिा बटुवल
उपिहानगरपामलका, म लोििा नगरपामलका, शदु्धोधन नगरपामलका,
मसद्धाथयनगर नगरपामलका, स्थामनर् वडा कार्ायलर्सूँग सिन्त्वर् गरर
मनरन्त् र वैिक बसी छलफल  था परािार गररएको ।

• िखु्र्िन्त्री कार्ायलर्, त्तजल्ला प्रशासन कार्ायलर् रुपन्त्देही, त्तजल्ला प्रहरी
कार्ायलर् रुपन्त्देहीसूँग मनर्मि सिन्त्वर् एवं परािार गररएको । संि
एवं प्रदेश िानमनर् ज्रू्हरुसूँग उत्ति सिन्त्वर् भई आर्ोजना स्थलिा
नदीजन्त्र्  था हाडयवेर्रजन्त्र् मनिायण सािग्री आपूम य गररएको । सो
सम्बन्त्धिा राष्ट्रिर् गौरव आर्ोजनाका श्रीिान् मनदेशक ज्रू्, नेपाल
नागररक उड्डर्न प्रामधकरणका श्रीिान् िहानमनदेशक ज्रू्, संस्कृ ी,
पर्यटन  था नागररक उड्डर्न िन्त्रालर्का श्रीिान् सत्तिव ज्रू्हरु  था
िानमनर् िन्त्री ज्रू्सूँग मनर्मि सिन्त्वर् एवि् मनदेशनका आधारिा श्री
संस्कृ ी पर्यटन  था नागररक उड्डर्न िन्त्रालर् िाफय  गहृ िन्त्रालर्लाई
परािार सिे गररएको ।
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िखु्र् सिस्र्ाहरु

मस.नं. आर्ोजना सिस्र्ाहरु सिाधानका लामग गररएका प्रर्ासहरु 

१ गौ िबदु्ध
अन्त् रायष्ट्रिर् 
ष्ट्रविानस्थल

 उपकरण जडान गने 
वैदेत्तशक दक्ष प्राष्ट्रवमधकहरु 
Covid-19 का कारण 
अन्त् रायष्ट्रिर् उडान बन्त्द हदुाूँ 
आर्ोजना मनिायण स्थलिा 
सिर्िा ल्र्ाउन नसष्ट्रकएको
।

 Covid-19 का कारण 
िजदरुहरुको सिस्र्ा .

• उपकरण जडान  फय ३५ जना त्तिमनर्ा दक्ष प्राष्ट्रवमधक
जनशत्तक्त नेपाल ल्र्ाउन नेपाल सरकारबाट अनिुम प्राप्त
भइसकेको र जनशत्तक्त ल्र्ाउन मनिायण व्र्वसार्ीले सिे 
पहल गरररहेको । आंमसकरुपिा जनशत्तक्त ल्र्ाई कार्य
अगामड वढेको ।

• काििाडौं त्तजल्ला प्रशासन कार्ायलर्, लमल परु त्तजल्ला
प्रशासन कार्ायलर्, िकवानपरु त्तजल्ला प्रशासन कार्ायलर्,
उदर्परु त्तजल्ला प्रशासन कार्ायलर् लगार् का
कार्ायलर्हरुबाट मनिायण सािग्री एवि् जनशत्तक्त आपूम यका
लामग पास उपलब्ध गराई मनिायण कार्य अगाडी बढाइएको
।

64



िखु्र् सिस्र्ाहरुिः

मस.
नं. आर्ोजना सिस्र्ाहरु सिाधानका लामग गररएका प्रर्ासहरु 

२. पोखरा क्षेरीर् 
अन्त् राष्ट्रिर् 
ष्ट्रविानस्थल

• मबिानस्थल के्षर भन्त्दा बाष्ट्रहर 
उिर फय  कररब ४ ष्ट्रक.मि. पर 
(ित्तणपाल ,सेम  नदद, काहुूँखोला) 
देत्तख पथृ्बी राजिागय  था मभरी 
सडकको नालाबाट र मसिाूँइको
नहरबाट बाट बगेर आउने पानी 
एकमर  भई मबिानस्थल के्षरिा 
प्रबेश गरी मभरका संरिनािा क्षम  
परु्ायउनकुा साथै मबजर्परु खोला 
नत्तजकको जग्गािा पष्ट्रहरो सिे  जाने 
गरेको।

• बाढी पष्ट्रहरोको मनर्न्त्रणका लामग प्रिखु त्तजल्ला 
अमधकारी  था िहानगरपामलकाप्रिखु को
उपत्तस्थ ीिा बसेको बैिकबाट मनणयर् भए बिोत्तजि 
र्स आर्ोजना र सम्बत्तन्त्ध मसूँिाई, सडक, पोखरा 
िहानगरपालीका प्रम मनधी सष्ट्रह को कार्यदल 
बनाइ कार्यदलले पेशगरेको प्रम वेदन अनसुार 
कार्य बढाउन गण्डष्ट्रक प्रदेश, िखु्र्िन्त्री  था 
भौम कपवुायधार िन्त्री सूँग बैिक बमस प्रदेश 
स् रबाट सिस्र्ा सिाधान गनय प्रष्ट्रक्रर्ा अगामड 
बढाउनखोत्तजएको हुूँदा प्रदेश सरकारसूँग संत्तिर् 
सरकारले सिन्त्वर् गरर आबश्र्क बजेट ब्र्बस्था 
गररददनपुने ।
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िखु्र् सिस्र्ाहरुिः

मस.नं आर्ोजना •सिस्र्ाहरु सिाधानका लामग गररएका प्रर्ासहरु 

२. पोखरा क्षेरीर् 
अन्त् राष्ट्रिर् 
ष्ट्रविानस्थल

• ष्ट्रविानस्थलबाटकरीब १.५
ष्ट्रक.मि. दरुीिा रहेको 
ल्र्ान्त्डष्ट्रफल साइटले गदाय
ष्ट्रविानस्थल वरपर िराहरुको
बढ्दै गम मबमध भएकोले हवाई 
सरुक्षािा जोत्तखि देत्तखएको।

• ष्ट्रविानस्थलकोपवुय फय
Approach िा पने ररिेपानी 
डाूँडा कटान गनुयपने ।

• ष्ट्रविानस्थल शरुुहनु ुभन्त्दा पष्ट्रहले नै उक्त 
लण्डष्ट्रफल्ड साइट सरुत्तक्ष  स् ान्त् रण गरर 
िराहरु अन्त्र्रै आकर्यण गनुयपने ।

• परुक EIA प्रष्ट्रक्रर्ा अगाडी बढेकोले संगसंगै 
डाूँडा कटानकार्य पमन अगाडी बढाऊनवन 
िन्त्रालर्संग सिन्त्वर् गरर आवश्र्क मनणयर् 
भएिा सिर्िै डाूँडा कटान सम्पन गनय
सष्ट्रकने।
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िखु्र् सिस्र्ाहरुिः

मस.नं. आर्ोजना सिस्र्ाहरु
सिाधानका लामग गररएका

प्रर्ासहरु 

४.
पशपुम  के्षर
ष्ट्रवकास कोर्

• स्थार्ी पदपूम य हनु नसक्न।ु करार  था
ज्र्ालादारी कियिारीबाट काि मलने
गररएकोिा मनर्िन मनकार्हरुको सझुाव
अनसुार ग असार देत्तख म्र्द थप
नभएको। कोर् संिालक पररर्द्को
बैिकबाट मनणयर् मनकासा नभएसम्ि
जनशत्तक्त व्र्वस्थापन गनय नमिल्ने ।

• O & M survey  था कियिारी
मनर्ििावली संशोधनको प्रकृर्ािा।
पररर्द् बैिक राख्ने सम्बन्त्धिा मनदेशन
मलने प्रकृर्ािा ।
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मस.नं
. आर्ोजना सिस्र्ाहरु सिाधानका लामग गररएका प्रर्ासहरु 

३. मनजगढ 
अन्त् रायष्ट्रिर् 
ष्ट्रविानस्थल

- टाूँमगर्ा बत्तस् मनिायण
क्षेरको िध्र् भागिा
रहेको र सो बस् ी, वन
के्षर मभरको सरकारी
जग्गािा रहेको ।

- केही जग्गाधनीहरूले
िआुब्जाको लामग मनवेदन
नददएको ।

- रुख कटान आदेश प्राप्त
नभएको ।

• स्थानान्त् रको लामग िाूँउ पष्ट्रहिान गररएको
,स्थानीर्  ह (न.पा.हरू) संग छलफल परािशय
गररएको ।

• जन प्रम मनमध एंव जग्गा धनीहरूसंग छलफल
गररएको ।

• ग आ.ब. ०७६।७७ िा मडमभजन वन
कार्यलर्, बारा िाफय  रूख  था पोलहरूको
लग नम्बररङ कार्य भएको । र
आ.ब.०७७।७८ िा सो कार्य गनय खररद प्रकृर्ा
अगाडी बढाइएको ।
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मस.नं. आर्ोजना सिस्र्ाहरु
सिाधानका लामग गररएका

प्रर्ासहरु 

५.
लतु्तम्बनी ष्ट्रवकास 
कोर्

• लतु्तम्बनी गरुुर्ोजनाका बाूँकी कार्यहरु, भवन, स्र्रेुज, डे्रनेज,
ररभर डाइभसयन, ल्र्ाण्डस्केप एण्ड व्र्षु्ट्रटष्ट्रफकेशन, नहर
लगार् का कार्यहरुको दोस्रो फेजको बोलपर आव्हान
गने क्रििा अथय िन्त्रालर्को मिम २०७८।४।२४
को पररपरानसुार अथय िन्त्रालर्को सहिम िा िार नर्ाूँ
बोलपरको प्रकृर्ा शरुु गने भन्ने मनदेशन प्राप्त भएकोले
अथय िन्त्रालर्को सहिम प्राप्त भइनसकेको । सो
कारणले गदाय केही बोलपरहरु आव्हान गरी कार्य
प्रारम्भ गनय िीष्ट्रवधा उत्पन्न भएको ।

उक्त कार्यको लामग  हाूँ 
िन्त्रालर्को सिे  
सिन्त्वर्कारी सहर्ोग 
आवश्र्क देत्तखएको ।  
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मस.नं. आर्ोजना सिस्र्ाहरु सिाधानका लामग गररएका प्रर्ासहरु 

६. परुा त्व 
ष्ट्रवभाग • परम्पराग  प्रष्ट्रवमधबाट रसार्न संरक्षण गदाय 

सिर् बढी लाग्ने भएको।
• रसार्न संरक्षण कार्य गदाय ज्र्ािीहरुको 

ष्ट्रविाको व्र्वस्था नहुूँदा कार्यिा कदिनाई 
भएको ।

• कार्यक्रि संिालन  था सम्पन्न गनय 
कदिनाई भएको ।

•  ामलिको लामग संवत्तन्त्ध  मनकार्िा लेत्तख 
पिाएको ।

• ष्ट्रविाको लामग सम्बत्तन्त्ध  मनकार्िा लेत्तख 
पिाउने मनणयर् गररएको ।

• प्रर्ोगशालालाई पष्ट्रहलेको जस् ै छुटै्ट 
कार्ायलर्को रुपिा पनु:स्थानको लामग 
अनरुोध गररएको ।
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सझुाव

• राष्ट्रिर् सिस्र्ा सिाधान समिम िा लैजानु पने
ष्ट्रवर्र् कुनै भएिा जानकारीको लामग अनरुोध
गदयछु ।
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