सॊस्कृतत, ऩमयटन तथा नागरयक उड्डमन भन्त्रारम

क) मस भन्त्रारमफाट सम्ऩादन बएका भुख्म भुख्म कामयहर्


सॊ स्कृतत, ऩमयटन तथा नागरयक उड्डमन भन्त्रारमका भाननीम भन्त्री य भन्त्रारमका सचचववीच चारू
आतथयक वषयको कामय सम्ऩादन सम्झौता बएको ।



मस भन्त्रारमका सचचव य भन्त्रारमका भहाशाखा प्रभुखहर तथा ववबागीम प्रभुखहरवीच चारू आतथयक
वषयको कामय सम्ऩादन सम्झौता बै सो अनुसाय साप्तावहक कामय सम्ऩादन कामय मोजना तमाय गरयएको ।
उक्त कामयमोजना अनुसाय कामय सम्ऩादन बए नबएको सम्वन्त्धभा हये क सप्ताह सभीऺा हुने गये को ।



आतथयक वषय २०७२/७३ को फावषयक प्रगतत सभीऺा तथा भन्त्रारमस्तरयम ववकास सभस्मा सभाधान
सतभततको फैठक सम्ऩन्न गरयएको ।



मस भन्त्रारमको वेफ साईटभा प्रगतत वववयण बन्ने ड्यास फोडय भहर याखी भन्त्रारम अन्त्तगयत सॊ चारनभा
यहेका ववतबन्न कामयक्रभ तथा आमोजनाहरको सॊ चऺप्त प्रगतत वववयण याख्ने गरययहेको ।



सॊ चघमता कामायन्त्वमन गने सन्त्दबयभा मस भन्त्रारम य अन्त्तगयत तनकामहरको प्रदे शगत जनशचक्त य
सम्ऩचिको वववयण तमाय गनय भस्मौदा तमाय बएको ।



भन्त्रारमगत कामय ववश्लेषण (Functional Analysis) को प्रायचम्बक प्रततवेदन तमाय गयी प्रधानभन्त्री तथा
भन्त्रीऩरयष को कामायरम ऩठाईएको।



Restricted Area को सम्फन्त्धभा ऩमयटनभैरी फनाउने गयी अध्ममन गनय कामयदर गठन बएको छ ।



भन्त्रारमभा Electronic Attendance य File Tracking System रागू गरयएको।

ख) भन्त्रारमरे मस अवतधभा सॊस्कृतत, ऩमयटन, नागरयक उड्डमन य ऩुनतनयभायणभा सम्ऩादन गये का प्रभुख कामयहर:
सॊस्कृतततपय


ऩुयाताचववक स्थर सॊ यऺण आमोजनाभा सभावेश बएको सम्ऩदा सॊ यऺण कामयको २१५ वटा कामयक्रभ भध्मे
ॉ ीगत सुधाय तपयको १२० वटा कामयक्रभ भध्मे ७३ वटा कामय ठे क्का तथा ४७ कोटे शन प्रकृमाफाट य
ऩुज
९५ वटा अनुदानतपयका कामयहर यहेको छ । जसभध्मे १० वटा सूचना प्रकाशनको क्रभभा यहेको, ४
वटा कोटे शनका कामयहरू कामायदेश बैसकेको, १२ वटा र.इ. स्वीकृततको क्रभभा यहेको य अन्त्म
स्थरगत तनयीऺण बइ र.इ. तमाय बइयहको ।



ववश्व सम्ऩदा स्थर सॊ यऺण आमोजनातपय ११ वटा सम्ऩदा सॊ यऺणको कामयक्रभ सभावेश बएको भध्मे ९
ठे क्का प्रकृमाफाट गने गयी १ अनुदान य अन्त्म चारु तथा ऩयाभशयका कामयहरू यहेको भध्मे बक्तऩुयको
याभेश्वय भचन्त्दय सॊ यऺण कामय सम्ऩन्न बएको, रोभान्त्थाङ चस्थत छोते न सॊ यऺण कामयको र.इ. स्वीकृत बै
सम्झौताको क्रभभा यहेको य अन्त्म कामयहरू चजम्भेवायी ददएअनुसाय कामय बैयहेको



ऺेरीम सॊ ग्रहारमहर य जातीम सॊ ग्रहारम गयी जम्भा ३४ वटा कामयक्रभहर सभावेश बएको भध्मे ऺेरीम
सॊ ग्रहामको ११ वटा कामय सम्ऩन्न बएको, फाॉकीको कामय बईयहेको । ६ वटा जाततम सॊ ग्रहारमको
स्थरगत तनयीऺण तथा र.इ. स्वीकृततको क्रभभा यहेको ।



ववश्व वौविक सम्ऩचि सॊ गठन (WIPO) फाट प्रशासतनक हुने दृविवववहन एवॊ दृवि ऺभता कभजोय बई
छाऩा दे ख्न नसक्नेका रातग प्रतततरवऩ अतधकायजन्त्म प्रकाशनभा उनीहरको अनुकुरको ढाॉचाभा ऩहुॉच
ऩुय ्माउने सम्फन्त्धी भायाकेश सचन्त्ध, २०१३ को नेऩार ऩऺ याष्ट्र फन्ने सम्फन्त्धभा प्रकृमा शुर गरयएको ।



ु आमोजनाभा सम्ऩन्न गरयएको ।
नेऩारी रोकवाताय सङगोष्ठी २०७३ रोकवाताय ऩरयष को सॊ मक्त



भुन्त्धुभ य धभय दशयन ववचाय गोष्ठी, फहुबावषक कवव गोष्ठी य ताभाङ सावहवम कामयक्रभ य ऩूवायञ्चरस्तरयम
वहुबावषक कवव गोष्ठी सम्ऩन्न गरयएको ।

ऩमयटनतपय


ववक्रभ सॊ वत् २०७३ राई नेऩार घुभवपय वषय भनाउन नेऩार ऩमयटन फोडयभा सचचवारम स्थाऩना
गरयएको।



Himalayan Travel Mart, 2017 तमायी बैयहेको ।



गत नोबेम्फय १९ दे चख २५ सम्भ भाउण्ट भकारु य भाउण्ट कञ्चनजघा वहयक भहोवसव बव्ताका साथ
भनाईएको ।



ववश्व ऩमयटन ददवस मही २७ सेप्टे म्फयभा ववववध कामयक्रभ गयी भनाईएको ।



ऩमयटन नीततको सभसाभवमक सॊ शोधन गनय Concept Paper को भस्मौदा तमाय बएको ।



ऩवयतीम ऩवयतायोहणको शैचऺक कामयक्रभ अन्तय ्गत Master of Adventure Tourism Studies (MATS) को
सम्फन्त्धनका रातग तरबुवन ववश्व ववद्यारमभा ऩेश गरयएको । Bachelor of Mountaineering Studies
(BMS) को ववश्वववद्यारमफाट तनयीऺण बई सम्फन्त्धनको अचन्त्तभ चयणभा ऩुगेको।



अन्त्तयायवष्ट्रमस्तयको ऩवयतीम प्रचशऺण केन्त्र सञ्चारनका रातग सोरुखम्ु फु चजल्राको गाभायभा ऩूवायधाय
तनभायणको कामयभा ततब्रताका साथ कामय सम्ऩन्न हुने क्रभभा यहेको।



ु ान जानकायी गयाउने कामयक्रभ अन्तय ्गत चारु तसजनभा
ऩवयतायोहण भागय य ऩदभागयको भौसभ ऩूवायनभ
भौसभ सम्फचन्त्ध जानकायी सयोकायवाराराई प्रदान गरयदै आएको ।



शैचऺक वषय २०७३/७४ का रातग नेऩार ऩमयटन तथा होटर व्मवस्थाऩन प्रततष्ठानिाया Bachelor in
Hotel Management (BHM) य Bachelor in Travel and Tourism Management (BTTM) शैचऺक
कामयक्रभभा नमाॉ बनायका रातग ववद्याथी छनौट गनय ववऻाऩन प्रकाचशत गयी छनौट प्रवक्रमा सम्ऩन्न
बएको।



सन् २०१८ राई नेऩार भ्रभण वषय भनाउने गयी तमायी बैयहेको छ ।



NRRA सॉगको सहकामयभा ऩमयटन प्रवियनका रातग "अतततथदे वो बव" अतबमान सॊ चारन बैयहेको छ ।

नागरयक उड्डमनतपय


नेऩार वामु सेवा तनगभरे बदौ २ गतेफाट दुवाई उडान साताको ३ वटा आयम्ब गये को ।



नेऩार सयकायरे नेऩार वामुसेवा तनगभराई २ वटा A330 जहाज खरयद गनयका रातग मही बदौ २९ गते
फैङ्क ग्माये ण्टी वस्ने तनणयम गये को ।



नेऩार वामुसेवा तनगभरे २ वटा A330 जहाज खरयद गनयका रातग मही असोज १० गते Request for
Proposal को रातग भाग गये को ।



तभतत २०७२/११/१४ गते कातरकोट चजल्राको चचरखामाभा दुघट
य नाग्रस्त एमय काष्ठभण्डऩको 9NAJB
P750 ववभानको दुघट
य ना जाॉच आमोगरे तभतत २०७३/६/२ गते दुघट
य ना जाॉचको Draft Final प्रततवेदन
भन्त्रारमभा ऩेश गये को ।



तभतत २०७३/४/२४ गते नुवाकोट चजल्राको च ुच्चेतबयभा दुघट
य नाग्रस्त वपसटे र एमयको 9NAKA AS350
हेतरकप्टयको दुघट
य ना सम्फन्त्धभा जाॉचफुझ गनय नेऩार सयकाय (सम्भाननीम प्रधानभचन्त्रस्तय) को तभतत
२०७३/४/२५ गतेको तनणयमानुसाय दुघट
य ना जाॉच आमोग आमोग गठन बई काभ बईयहेको ।



तभतत २०७३/४/२० गते तसतभकोट ववभानस्थर नचजक कणायरी नददभा दुघट
य नाग्रस्त भकारु एमयको
9N-AKC C208 ववभानको दुघट
य ना सम्फन्त्धभा जाॉचफुझ गनय नेऩार सयकाय (सम्भाननीम प्रधानभचन्त्रस्तय)
को तभतत २०७३/४/३२ गतेको तनणयमानुसाय दुघट
य ना जाॉच आमोग आमोग गठन बई काभ बईयहेको ।



तभतत २०७३/६/८ गते बैयहवा ववभानस्थरभा दुघट
य नाग्रस्त मतत एमयराईन्त्सको 9NAIB J41 वामुमानको
दुघट
य ना सम्फन्त्धभा जाॉचफुझ गनय नेऩार सयकाय (भा. भचन्त्रस्तय) को तभतत २०७३/६/१८ गतेको
तनणयमानुसाय दुघट
य ना जाॉच आमोग आमोग गठन बई काभ बईयहेको ।



नागरयक उड्डमन सुयऺा तनमभावरी नेऩार सयकाय (भचन्त्रऩरयषद) फाट तभतत २०७३/६/१७ गते स्वीकृत
बएको ।

ऩुन्तनभायणतपय


फौिनाथको ऩुनतनभायण य प्माङगाउॉ ऩाटी सॊ यऺण कामय रतरतऩुयको कामय सम्ऩन्न बएको ।



प्रस्ताववत भध्मे १३२ वटाको चजम्भेवायी फाॉडपाॉड बै ४७ वटाको ऩुन्तनभायण कामय शुर बएको, २५
वटा ऩुन्तनभायण कामयको सूचना प्रकाशन बएको य अन्त्म कामयक्रभको र.इ. स्वीकृततका क्रभभा यहेको।



फुॊगभती चस्थत भनकाभना भचन्त्दयको बुइॊतल्राको कामय सम्ऩन्न बएको ।



साॉखचु स्थत खड्गमोतगनी भचन्त्दय बवकाउने कामय सम्ऩन्न बै जग तनभायण शुरू ।



साॉखु चस्थत ज्मोततरॊ गेश्वय भचन्त्दयको र.इ. स्वीकृत बै सूचना प्रकाशन बएको ।



नक्सारचस्थत बगवानफहार (शॊकयकीततय भहाववहाय)को कामायदेश बइ जगको काम शुरू बएको ।



टुॉ डारदे वी भचन्त्दय बवकाउने तथा ये कतडिं गको कामय सम्ऩन्न बै जगको कामय शुरू बएको ।



हनुभानढोका चस्थत फॊशगोऩार भचन्त्दयको जतभन को तह सम्भको कामय



इचॊ ग ु सिर,रॉदेग, जगतऩार भहाववहायको जग बवकाउने कामय सवकएको य जग खन्ने काभ बइयहेको।



ववष्णुदेवी सतुॊ गरको जगको काभ सवकएको य जग भातथको काभ बइयहेको।



अनन्त्ततरॊ गेश्वय जग बवकाई जग रगाउने कामय शुरू बएको ।



स्वमम्बू चस्थत वकॊडोर गुम्फाघय जग खन्ने कामय सम्ऩन्न बई रे फरको कामय शुर बएको।



शोबा बगवती चस्थत इन्त्रामणी भचन्त्दय बवकाउने य ये कतडयगको कामय सम्ऩन्न बइ जग खन्ने कामय शुर
बएको ।



जैशी दे वर ऩुन्तनभायण कामयका सम्फन्त्धभा ऩयीऺण उवखनन् कामय अचन्त्तभ चयणभा ।



धयहया ऩुन्तनभायणको रातग अवकयटे क्चयर स्टकचयर ऩयाभशयको रातग ऩयाभशयदातासॊ ग तभतत
२०७३।०२।२४ भा सॊ झैता बै बएकोभा थऩ काभका रातग बेरयएशन अडयय स्वीकृत बएको ।

वाह्य सहमोगभा बैयहेका ऩुनतनयभायणका कामयहर


मूनेस्को

काठभाण्डौ

कामायरमको

सहमोगभा

हनुभानढोका

सॊ यचऺत

स्भायक

ऺेरका

ऺततग्रस्त

स्भायकहरको Wooden Elements हरूको Sorting, Storing / Documentation को कामय अचन्त्तभ
चयणभा ऩुगेको ।


बुकम्ऩ ऩश्चात उऩवमका ववश्व सम्ऩदा स्थरहरको ऩुयाताचववक अन्त्वेषण, उवखनन् एॊव अनुसन्त्धानको कामय
गने सम्फन्त्धी वेरामतको दुयहाभ ववश्वववद्यारमसॊ ग MOU बइ ऩयीऺण उवखनन् कामय बईयहेको ।



हनुभानढोका दयवाय ऩरयसयको नौतरे दयवाय (रौंहचोक ऩरयसय)को जीणोिाय कामय दयवाय ऩरयसयका

ऺततग्रस्त सम्ऩदाहरको सॊ यऺण तथा ऩून्तनभायण कामय गनय नेऩार सयकाय य चीन सयकाय ववच सम्झौता
बई सॊ यऺण कामय अगाडी फढे को।


हनुभानढोका दयवाय ऩरयसयको नौतरे दयवाय रगामत चायवटा टावयहरूको जीणोिाय ऩून्तनभायण कामय
गनय नेऩार सयकाय य चीन सयकाय ववच सम्झौता बई Preliminary अध्ममन शुरू बएको ।



रतरतऩुय चजल्रा फुॊङ्गभततचस्थत यातो भचच्छन्त्रनाथ श्रीरॊ का सयकायसॊ ग सम्झौता बइ
शुरू गरयएको।




जग खन्ने कामय

स्वमॊ म्बु चस्थत आनन्त्दकुटी ववहायको सॊ यऺण तथा ऩून्तनभायण कामय बईयहेको ।

हनुभानढोका दयवाय ऩरयसयको का सम्ऩदा तथा फुॊगभतत खोकना ऺेरको National Research Institute
ववच सम्झौता बइ कामय शुरू बएको ।



Heritage and environment conservation foundation Kathmandu Nepal सॊ ग अध्ममन तथा
ु ायामण भचन्त्दय ऩरयसयको वकरे श्वय भचन्त्दय कामय सम्ऩन्न बएको,
सॊ यऺण कामय गनय सॊ झैता बइ चाॉगन
रक्ष्भीनायामण य चौघेयाको ऩुन्तनभायण कामय बईयहेको।



हनुभानढोका गद्दी फैठकको ऩुन्तनभायण कामय Miyamoto Research राई कामय गनय सहभतत प्राप्त बए
अनुसाय ऩुयातवव ववबागसॊ ग सम्झौता हुने क्रभभा यहेको ।



बक्तऩुयको करा सॊ ग्रहारम (रार फैठक), नृवम फवसरा भचन्त्दय, ऩूजायीभठ जभयन सयकाय य बक्तऩुय
नगयऩातरका ववच सम्झौता बई कामय शुर बएको।

