सं स्कृति, पर्यटन िथा नागरिक उड्यन
मन्त्रालर्द्वािा आर्ोजिि मन्त्रालर्स्ििीर् विकास

समस्र्ा समाधान सतमतिको बैठकमा लजु बबनी
ु आ.ि. 2074/75
विकास कोषद्वाि प्रस्िि
को बावषयक समीक्षा विििण

परिचर्
भगिान बुद्धको पविर िन्त्मस्थल लुजबबनी िथा भगिान बुद्धको
ँ
िीिनसग

तिलौिाकोट
सगिहिा,

(रुपन्त्दे ही),

प्रत्र्क्ष

िा

(प्रचीन

पिोक्षरुपमा

कवपलिस्िु),

तससतनर्ाकोट,

िामग्राम

कुदान

(निलपिासी)

सबबन्त्ध

गोटीहिा,

िहन

गएका

तनग्लीहिा,

(कवपलिस्िु),

दे िदह

पुिािाजत्िक

क्षेरको

अन्त्िेषण, उत्खनन्, सं िक्षण िथा विकास गनय लुजबबनी विकास

कोष ऐन, 2042 द्वािा लुजबबनी विकास कोष गठन भएको हो
।

१. आ.ि. 2074/75 को स्िीकृि बिेट :

रु. 71 किोड 94 लाख
खचय : 71 किोड १७ लाख १७ हिाि
विजिर् प्रगति प्रतिशि : ९९ प्रतिशि
भौतिक प्रगति प्रतिशि : १००

२.

कार्यक्रम िथा आर्ोिनाको आ.ि. 2074/75 को िावषयक लक्ष्र् िथा प्रगति :

कार्यक्रम कार्यक्रम/वक्रर्ाकला
नं.
प
2.15.5.1 अध्र्र्न, सिेक्षण,
17
अनुसन्त्धान

बावषयक लक्ष्र्
परिमाण

िावषयक प्रगति
भाि

बिेट

परिमाण

लुजबबनी-पोखिा-काठमाडौं१.३ १०००० 8875
ु -हलेसी हुँदै दमकसबम ि ९
सै लङ्ग
लुजबबनीदे जख सुखेि-काक्रेविहाि
हुँदै कञ्चनपुिसबम बुवद्धष्ट
सवकयटको विकास गने

भारिि

सूचकमा आधारिि
प्रमुख
प्रतिफल/उपलब्धी
परिमाण

1.23 नेपाल बौद्ध परिपथको
दस्िािेि िर्ाि भएको

2.17.5.8 शाजन्त्िपुिस्काि अक्षर् शाजन्त्िपुिस्काि अक्षर् कोषमा
कोषमा दाजखला गने दाजखला गने - विविध
- विविध कार्यक्रम कार्यक्रम

०.१
४

१००० 1000

0.14 अक्षर् कोषमा िबमा
भएको

2.17.5.2 बुद्ध िर्न्त्िी िथा
4
लुजबबनी ददिस
कार्यक्रम मनाउने

४.१ ३०००० २२५२४
७

3.13 करिि २६ दे शका
बौद्ध विद्वान,
सबमाननीर् िाष्ट्रपति,
प्रधानमन्त्रीज्र्ूहरुको
उपजथथतिमा
अन्त्ििायवष्ट्रर् बौद्ध
सबमेलन िथा बुद्ध
िर्न्त्िी कार्यक्रम
सबपन्न भएको

बुद्ध िर्न्त्िी िथा लुबबनी
ददिस कार्यक्रम मनाउने

२.

कार्यक्रम िथा आर्ोिनाको आ.ि. 2074/75 को िावषयक लक्ष्र् िथा प्रगति :

कार्यक्रम कार्यक्रम/वक्रर्ाकला
नं.
प
2.15.5.1 अध्र्र्न, सिेक्षण,
17
अनुसन्त्धान

बावषयक लक्ष्र्
परिमाण

िावषयक प्रगति
भाि

बिेट

परिमाण

लुजबबनी-पोखिा-काठमाडौं१.३ १०००० 8875
ु -हलेसी हुँदै दमकसबम ि ९
सै लङ्ग
लुजबबनीदे जख सुखेि-काक्रेविहाि
हुँदै कञ्चनपुिसबम बुवद्धष्ट
सवकयटको विकास गने

भारिि

सूचकमा आधारिि
प्रमुख
प्रतिफल/उपलब्धी
परिमाण

1.23 नेपाल बौद्ध परिपथको
दस्िािेि िर्ाि भएको

2.17.5.8 शाजन्त्िपुिस्काि अक्षर् शाजन्त्िपुिस्काि अक्षर् कोषमा
कोषमा दाजखला गने दाजखला गने - विविध
कार्यक्रम

०.१
४

१००० 1000

0.14 अक्षर् कोषमा िबमा
भएको

2.17.5.2 बुद्ध िर्न्त्िी िथा
4
लुजबबनी ददिस
कार्यक्रम मनाउने

४.१ ३०००० २२५२४
७

3.13 करिि २६ दे शका
बौद्ध विद्वान,
सबमाननीर् िाष्ट्रपति,
प्रधानमन्त्रीज्र्ूहरुको
उपजथथतिमा
अन्त्ििायवष्ट्रर् बौद्ध
सबमेलन िथा बुद्ध
िर्न्त्िी कार्यक्रम
सबपन्न भएको

बुद्ध िर्न्त्िी िथा लुबबनी
ददिस कार्यक्रम मनाउने

कार्यक्रम कार्यक्रम/वक्रर्ाकला
नं.
प

बावषयक लक्ष्र्

परिमाण

भाि

िावषयक प्रगति

बिेट

परिमाण

भारिि

सूचकमा आधारिि
प्रमुख
प्रतिफल/उपलब्धी

परिमाण

5.1.4.1 उपभोग खचय
(सिकािी तनकार्,
सतमति एिम्
बोडयहरुलाई तन:शिय
(कमयचािी सुविधा))

उपभोग खचय (सिकािी
तनकार्, सतमति एिम्
बोडयहरुलाई तन:शिय
(कमयचािी सुविधा))

५.५६

४०००० ४००००

5.56 भुक्तानी गएको

8.1.1.1 िग्गा खिीद/
मुआव्िा

कवपलिस्िुका पुिािाजत्िक
क्षेर, दे िदह, िामग्राम
क्षेरमा अिथर्किानुसाि
िग्गा खरिद गने

२.७८

२०००० २००००

2.78 कवपलिस्िु जिल्लाको
तनग्लीहिामा िग्गा
खरिद सबपन्न

१.३९

१०००० २७९६२

3.89 २८ परििाि अट्ने
क्षमिा भएको स्टाफ
क्िाटि तनमायण कार्य
शुरु

8.2.6.12 गुरुर्ोिना अनुसािको गुरुर्ोिना अनुसािको
स्टाफ कोलोनी
स्टाफ कोलोनी तनमायण
तनमायण कार्य शुरु
कार्य शुरु गने ।
गने ।
8.6.1.3 सडक कालो पर
िथा फार्ि लाइन
तनमायण गने

गुरुर्ोिनाका सतभयस
१०.४३ ७५००० ३९२४२
िोडहरु कालोपर गने,
फार्िलाइनहरु िथा विहाि
क्षेरका सडकहरुमा इटा
छाप्ने ि पाकयङ्ग समेि

5.45 ६ वक.तम. सतभयस
सडकहरु कालोपर
भएको, ७०० तम. मा
ट्रर्ाक खोल्ने कार्य
सबपन्न भएको

कार्यक्रम कार्यक्रम/वक्रर्ाकला
नं.
प

बावषयक लक्ष्र्

परिमाण

भाि

8.6.15.2 केजन्त्िर् नहिको दर्ाँ केजन्त्िर् नहिको दर्ाँ बार्ाँ ३.४८
बार्ाँ तग्रनिी िथा
तग्रनिी िथा ल्र्ाण्डस्केवपङ्ग
ल्र्ाण्डस्केवपङ्ग तनमायण तनमायण गने ।
गने ।
8.6.22.1 नसयिी िा ब्र्ाड
तनमायण/
िार्ोइजन्त्ितनर्रिङ्ग
कार्य

वितभन्न विरुिा िथा
फुलहरु उत्पादनका नसयिी
विकासिविस्िाि सबबन्त्धी
कार्य गने ।

िावषयक प्रगति

बिेट

परिमाण

२५००० ३३४६८

भारिि

सूचकमा आधारिि
प्रमुख
प्रतिफल/उपलब्धी

परिमाण

4.65 गुरुर्ोिना अनुसाि
नहिको दाँर्ा बाँर्ा
ल्र्ाण्डस्केप िथा
तग्रनिी सबबन्त्धी कार्य
९० प्रतिशि सबपन्न

०.७०

५००० २९१७

0.41 नसयिीमा विरुिा
उत्पादन िथा
बृक्षािोपण सबबन्त्धी
कार्य सबपन्न

8.6.25.8 तग्रन हाउस / शेड गुरुर्ोिना अनुसािको
०.७०
हाउस /पोतल हाउस केन्त्िीर् नहि ममयि
सबभाि गने, सिसफाई गने
साथै
पविर उध्र्ानमा ध्र्ान
सेड िथा प्लेटफमय तनमायण
गने कार्य

५००० ११४२

0.16 वितभन्न ममयि सबभाि
कार्य सबपन्न

कार्यक्रम कार्यक्रम/वक्रर्ाकला
नं.
प
8.6.28.7 पोखिी तनमायण

बावषयक लक्ष्र्

परिमाण
गुरुर्ोिना अनुरुपको
उििी तमड तलङ्क क्र्ानल

भाि
६.९५

िावषयक प्रगति

बिेट

परिमाण

परिमाण

५०००० ५९४७२

8.27 उििी पोखिीमा
कोलोन्त्र्ाड,
तसबबोतलक
वपतभतलर्ोन, पूिी
पोखिीको ल्र्ाण्डस्केप
िथा अन्त्र् तनमायण
कार्य चालु िहे को

३०००० २६३१३

3.66 तनग्लीहिामा शौचालर्,
गाडयक्िाटि ममयि,
अशोकस्िबभमातथ सेड
तनमायण लगार्ि िथा
तिलौिाकोटको साइट
अवफसमा िला थप,
कुदानमा
ल्र्ाण्डस्केपको कार्य
सबपन्न

and east pond

तनमायण गने गुरुर्ोिना
अनुरुपको केन्त्िीर् नहिको
बीचबाट पूि य िथा पजिम
दुिैिफय तलङ्क क्र्ानल ि
पोखिी तनमायण गने
8.6.41.1 शौचालर् / विश्राम पुिािाजत्िक क्षेरहरु
४.१७
90
स्थल
कुदान, तिलौिाकोट,
िामग्राम, दे िदह क्षेरमा
लगार्िमा शौचालर्,
विश्रामस्थल, पावकयङ्ग
तनमायण, तनग्लीहिा भिन
ममयि सबभाि

भारिि

सूचकमा आधारिि
प्रमुख
प्रतिफल/उपलब्धी

कार्यक्रम कार्यक्रम/वक्रर्ाकला
नं.
प
8.6.42.1 हल तनमायण
106

8.6.42.1 पुिािाजत्िक क्षेर
598
व्र्िस्थापन कार्य :
कुदान लगार्ि
क्षेरमा पर्यटक
सूचना केन्त्ि, भिन
आदद तनमायण गने
कार्य
8.6.42.1 लुजबबनी गुरुर्ोिना
599
लगार्ि कवपलिस्िु,
दे िदह, िामग्रामका
पुिािाजत्िक
क्षेरहरुको िसफाइ,
सुिक्षा लगार्िका
कार्य

बावषयक लक्ष्र्

परिमाण

भाि

िावषयक प्रगति

बिेट

परिमाण

लुबबनी विकास कोषतभर
९.७३
अन्त्ििायष्ट्रर्स्ििको सभा
सतमनाि गनय पिामशयदािाले
उपलब्ध गिाएको ड्रइङ्ग,
तडिाइन अनुसाि 5000
मातनस अट्ने हल तनमायण
पुिािाजत्िक क्षेर
३.४८
व्र्िस्थापन कार्य : कुदान,
तससहनीर्ा, अिौिाकोट,
सग्रहिा, दे िदह िामग्राममा
क्षेरमा पर्यटक सूचना
केन्त्ि, भिन आदद तनमायण
गने कार्य

७०००० ४४१९९

लुजबबनी गुरुर्ोिना
४.८७
लगार्ि कवपलिस्िु,
दे िदह, िामग्रामका
पुिािाजत्िक क्षेरहरुको
िसफाइ, सुिक्षा लगार्िका
कार्य

३५००० ३४६०४

२५००० २७८३०

भारिि

सूचकमा आधारिि
प्रमुख
प्रतिफल/उपलब्धी

परिमाण

6.14 हल तनमायण कार्य
चालु, हालसबम ११०
िटा १० तम. गवहिाइ
भएको पाइल
फाउण्डेशनको कार्य
सबपन्न
3.87 भगिान बुद्धको मािली
दे िदहको भिानीपुिमा
बहुआर्ातमक भिनको
तनमायण कार्य ८०
प्रतिशि सबपन्न,
सोनिागढ पुिािाजत्िक
क्षेर, दे िदहको
बैिीमाइमा िटबन्त्ध
तनमायण कार्य सबपन्न
4.81 कार्य सबपन्न भएको

कार्यक्रम कार्यक्रम/वक्रर्ाकला
नं.
प

बावषयक लक्ष्र्

परिमाण

भाि

िावषयक प्रगति

बिेट

परिमाण

8.6.42.1 पविर उध्र्ान क्षेरमा पविर उध्र्ान क्षेरमा
596
बगैचा लगार्िका
बगैचा लगार्िका
सौदर्यकिण गने
सौदर्यकिण गने कार्यहरु
कार्यहरु

०.७०

५००० ७६२०

8.6.42.1 गुरुर्ोिना अनुरुपको गुरुर्ोिना अनुरुपको
597
िाटि टािि ि िाटि िाटि टािि ि िाटि
सप्लाई तसष्टम
सप्लाई तसष्टम तनमायण गने
तनमायण गने

९.७३

७०००० ८०७००

8.6.42.1 गुरुर्ोिना अनुरुप गुरुर्ोिना अनुरुप
75
तसबबोतलक
तसबबोतलक पेतभतलर्ोन
पेतभतलर्ोन तनमायण तनमायण गने
गने (गि आ.ि.)

२.७८

भारिि

सूचकमा आधारिि
प्रमुख
प्रतिफल/उपलब्धी

परिमाण

1.06 लुजबबनीको पविर
उद्धध्र्ानमा ८०/८०
तम. मा शाजन्त्ि बगैंचा
तनमायण कार्य सबपन्न

९ लाख तलटि
11.22 अन्त्डिग्राउण्ड
रिििभ्िार्ि, ३ लाख
तल. को ओभिहे ड
ट्ांक, १२ वक.तम.
पानी विििण गने
पाइप विछ्याउने कार्य
८० प्रतिशि सबपन्न
२०००० २०७६१ 2.89 लुजबबनीको सं स्कृति
झल्काउने ३ िोडी
तसबबोतलक वपतभतलर्ोन
तनमायण कार्य सबपन्न

कार्यक्रम कार्यक्रम/वक्रर्ाकला
नं.
प

बावषयक लक्ष्र्

िावषयक प्रगति

परिमाण

भाि

बिेट

परिमाण

8.6.42.3 2562औ ं बुद्ध
688
िर्जन्त्िका अिसिमा
अन्त्ििायष्ट्रर् बौद्ध
सबमेलन आर्ोिना
गदाय आिथर्क
तनमायण िथा ममयि
कार्य गने

2562औ ं बुद्ध िर्जन्त्िका
अिसिमा अन्त्ििायष्ट्रर् बौद्ध
सबमेलन आर्ोिना गदाय
आिथर्क तनमायण िथा
ममयि कार्य गने

६.९५

५०००० ४७१२८

8.7.28.1 अन्त्िेशन िथा
9
उत्खनन

कवपलिस्िुका पुिािाजत्िक ०.७०
क्षेर, दे िदह, िामग्राम िथा
सै नामैना क्षेरमा उत्खनन्
िथा सं िक्षण गने

५००० ३६९३

ँ ीगि सुधाि सुिक्षा सं िचना अन्त्िगयि
8.7.29.2 अन्त्र् पूि
०.७०
2
गाडयपोष्ट, िाकथ्रो गेटको
सं िचना िथा तसतसवटतभ
क्र्ामिा थप लगार्ि अन्त्र्
ममयि गने

५००० ४१८६

भारिि

सूचकमा आधारिि
प्रमुख
प्रतिफल/उपलब्धी

परिमाण

6.55 अन्त्ििायष्ट्रर् बौद्ध
सबमेलनको लातग
३००० मातनस अट्ने
सभाहल नेपाली
सेनाद्वािा तनमायण
सबपन्न, गुरुर्ोिना
क्षेरमा सिसफाइ,
िं गिोगन, ममयि कार्य
सबपन्न
0.51 पुिािाजत्िक सं िक्षण
अन्त्िगयि दे िदह पोखिी
सं िक्षण लगार्ि अन्त्र्
सं िक्षण कार्य सबपन्न

0.58 कार्य सबपन्न भएको

कार्यक्रम कार्यक्रम/वक्रर्ाक
नं.
लाप
ँ ीगि
8.7.29.6 अन्त्र् पूि
2
अनुसन्त्धान िथा
पिामशय

8.8.19.9 सफ्टिेर्ि ममयि
िथा खरिद

िबमा

बावषयक लक्ष्र्

परिमाण
5000 िना अट्न हल,
टे तलकबर्ुतनकेशन,
इलेजक्ट्रतसटी ि
गुरुर्ोिनाको बाँकी कार्य
सबपन्न गनय विस्िृि
तडिाइन िथा सुपितभिन
कार्य िथा अन्त्र् अति
आिथर्क पिामशयदािा
जिन्त्सी, एकाउन्त्ट,
इवितडङ्ग, वटकेवटङ्ग
लगार्ि प्रवितधक
सफ्टिेर्िहरु खरिद िथा
ममयि गने

भाि
६.९५

िावषयक प्रगति

बिेट

परिमाण

५००००

२२०७६

भारिि

सूचकमा आधारिि
प्रमुख
प्रतिफल/उपलब्धी

परिमाण

3.07 सभाहल तनमायण,
वििुली व्र्िस्थापन
िथा सूचना प्रवितधसँग
सबबजन्त्धि सुपितभिन
कार्य चालु अिस्थामा
िहे को लगार्ि अन्त्र्
पिामशय सेिाहरु तलने
कार्य सबपन्न
०.४२
३०००
११७२ 0.16 इ-वटकेवटङ्ग गने
सफ्टिेर्ि तनमायण कार्य
सबपन्न लगार्ि
मोिाइल एप, इवितडङ्गका सफ्टिेर्िको
सेिा खचय
100 ७१९४०० ७११७१७ 98.93
-

२.

हालसबमको समष्टीगि भौतिक िथा वििीर् प्रगति : ८० प्रतिशि

३.

आ.ि. 2074/75 को नेपाल सिकािको िावषयक नीति कार्यक्रमको ि बिेट
बक्तव्र्को कार्ायन्त्िर्न कार्यर्ोिनाको प्रगति :

४.

कार्यक्रम िथा आर्ोिनाहरुको सं ख्र्ात्मक विििण :

80 प्रतिशिभन्त्दा बढी अथायि ् 99 प्रतिशि प्रगति हाँतसल भएको
५.

ु ा कािणहरु :
कार्यक्रम िथा आर्ोिनाहरुको प्रगति कम हन
ु क

(क) कोषले आ.ि. 2074/75 मा 99 प्रतिशि प्रगति हाँतसल भए िापतन ४०

िषय अगातड अन्त्ििायवष्ट्रर् सहर्ोग ि तडिाइनमा िर्ाि भएको लुजबबनी गुरुर्ोिना
सबपन्न गनय प्रर्ाप्त बिेट िथा दक्ष िनशजक्तको अभाि िहेको ।

(ख) शुरुका िषयहरुमा भएका अन्त्ििायवष्ट्रर् प्रतिबद्विाअनुरुप सहर्ोग प्राप्त हन
ु

नसकेको ।

5. समस्र्ा समाधानका लातग भएका प्रर्ासहरु :
(क) अन्त्ििायवष्ट्रर् दािृ सं स्था िथा दे शहरुसँग सहर्ोगको लातग पहल गरिएको ।
(ख) नेपाल सिकािको अनुदानबाट नै लुजबबनी गुरुर्ोिनाका बाँकी कार्यहरु

सबपन्न गनयका लातग पहल गरिएकोमा नेपाल सिकािबाट प्रतिबद्दिा प्राप्त
भएको ।
(ख) पदपूतियको लातग सूचना समेि आव्हान भएकोमा वितभन्न तनकार्मा पिे का

मुद्दा, उिुिीहरुको ििाफ ददइएको ।
६. आ.ि. 2074/75 सबमको बेरुिु अंक, फछ्यौट भएको बेरुिु प्रतिशि, बाँकी
बेरुिु ि फछ्यौटका लातग गरिएका प्रर्ासहरु :
आ.ि. 2074/75 सबमको बेरुिु अंक : 34 किोड 29 लाख 16 हिाि
फछ्यौट भएको बेरुिु अंक ि प्रतिशि : 26 किोड ३ लाख ४८ हिाि
75.92 प्रतिशि
बाँकी बेरुिु अंक : ८ किोड २५ लाख ६८ हिाि

फछ्यौटका लातग गरिएका प्रर्ासिहरु : बेरुिु फछ्यौटको लातग छु ट्टै कमयचािीको
व्र्िस्था गरिएको िथा फछ्यौटका लातग िावषयक कार्यर्ोिना बनाई तनिन्त्िि प्रर्ास
भइिहेको ।
७.

आगामी MDAC मा छलफल हन
य ने समस्र्ा ि
ु पु ने NDAC मा प्रस्िाि गनुप
समाधानका विकल्पहरु :

क्र.सं .

आर्ोिना कार्ायन्त्िर्नमा दे जखएका मुख्र् मुख्र्
समस्र्ाहरु

समस्र्ा समाधानका लातग
सुझाि

लुजबबनी गुरुर्ोिना ३ िषयतभर सबपन्न गने
अनौपचािीक लक्ष्र् तनधायिण गरिएिा पतन
आिथर्क बिेटको अभाि िहे को

बिेटको व्र्िस्थापन हुन
िरुिी

#

शुरुका अिस्थाहरुमा भएका अन्त्ििायवष्ट्रर् प्रतिबद्धिा
अनुरुप श्रोि प्राप्त नभएको ।

$

गुरुर्ोिना सबपन्न गनय स्थानीर्स्ििको सहर्ोग
िुटाउन नसक्नु ।

अन्त्ििायवष्ट्रर्स्ििमा सबपकय
विस्िािका लातग आिथर्क
समन्त्िर् ।

१.
२

विगि २०६० सालदे जख कोषमा स्थार्ी पदपूतिय
नहुँदा आिथर्क दक्ष कमयचािीको अभाि िहे को

मविसस सतमति (MDAC) मा
प्रस्िुि गनुप
य ने दे जखएका
समस्र्ाहरु
बिेटको व्र्िस्थापन हुन
िरुिी

समर् सापेक्ष O&M का
कार्यहरु सबपन्न गरि पदपुतिय
गनुय पने।

पदपूतियको लातग आिथर्क
सहर्ोग

प्रदे श ि स्थानीर् सिकािहरु
सं ग आिथर्क समन्त्िर्का
लातग िािनैतिक प्रतिबद्धिाका
लातग पहल ।

प्रदे श ि स्थानीर् सिकािहरु
सं ग आिथर्क समन्त्िर्का
लातग िािनैतिक प्रतिबद्धिाका
लातग पहल ।

अन्त्ििायवष्ट्रर्स्ििमा सबपकय
विस्िािका लातग आिथर्क
समन्त्िर् ।

