
 
नेपाल सरकार 

संस्कृति, पर्यटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर् 
पर्यटन विभाग 

 

   
 

आ.ब.२०७४।७५ को िावषयक प्रगति समीक्षा 
 २०७५ भाद्र ०३ 

 
 
 



पर्यटन विभागको संक्षक्षप्ि पररचर्  
 

 २०१६ सालमा पर्यटन बोडयको स्थापना  
 २०१८ सालमा तनमायण िथा र्ािार्ाि मन्त्रालर् अन्त्िगयि रहने गरी पर्यटन 

विभागको गठन । 
  २०३४ सालमा पर्यटन मन्त्रालर्को स्थापना 
  २०५५ सालमा पर्यटन विभागको खारेजीसँगै पर्यटन बोडयको स्थापना 
  नेपाल सरकार (म. प.) को ममति २०७१।४।२ को तनणयर् अनुसार पर्यटन 

विभागले २०७१ असोज ३ गि ेदेखख पुन: आफ्नो कार्यसंचालन प्रारम्भ 
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पर्यटन विभागको हालको जनशक्ति अिस्था… 

पद   मौजुदा कममचारी भध्ये हाल 
कायमरत 

पररमार्जमत एवं स्वीकृत 
कममचारी थपघट 

कैफियत 

महातनदेशक  १ १ विभागको 
तनजामिी 
कमयचारीको 
वििरण मार 

तनदेशक  १ २ 

तनदेशक प्राविधिक  १ १ 

शाखा अधिकृि  ६ ५ 

लेखा अधिकृि  १ १ 

काननु अधिकृि  १ १ 

इक्न्त्जतनर्र  ३ २ 

काटोग्राफर अधिकृि  १ १ 

कम्प्र्टुर अधिकृि १ १ 
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…हालको जनशक्ति अिस्था 

पद  मौजुदा कममचारी भध्ये 
हाल कायमरत 

पररमार्जमत एवं स्वीकृत 
कममचारी थपघट 

 

कैफियत 
 

ना स ु  ६ 
 

३ 
 

विभागको तनजामिी 
कमयचारीको वििरण 
मार 

कम्प्र्टुर अपरेटर  १ ०   

लेखापाल  २ १ 
  

खररदार  १ ०   

ह.स.चा.   २ २   

का.स.  २ ३   

जम्मा  २४   

4 
पयमटक प्रहरी इकाई     २२७   



 कार्यक्रम/आर्ोजनाको भौतिक प्रगति 
  

कार्यक्रम आर्ोजनाको 
नाम  

    िेस्रो    
चौमामसकको 
भौतिक लक्ष्र् 

िेस्रो 
चौमामसकको      
भौतिक प्रगति 

िावषयक 
भौतिक
लक्ष्र् 

िावषयक 
भौतिक 
प्रगति 

समक्टटगि 
भौतिक 
प्रगति 
प्रतिशि 

पर्यटन विभाग अन्त्िगयि 
पर्यटन पूिायिार विकास   ६८.७७ ५४.४ १०० ९०.७९ ९०.७९ 

पर्यटन विभाग अन्त्िगयि 
गे्रट हहमालर्न टे्रल ४४.७८ ३९.१४ १०० ८८.३२ ८८.३२ 

राक्टट्रर् पुन तनमायण 
प्राधिकरण कोष ७१.१६ ५३.२२ १०० ९०.१२ ९०.१२ 

पर्यटन विभाग अन्त्िगयि 
चालु खचय िफय  

३२.७८ ३२.७८ १०० ८०.०७ ९०. 
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आ. ि. २०७४।७५ को िजेट र खचयको 

वििरण 
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वववरण   

वजेट अर्ततयारी (रु. लाखमा)  खचम (रु. लाखमा)   
प्रगतत 
प्रततशत  

चाल ु पँूजीगि     जम्मा  चालु  पँूजीगि   जम्मा  
 

पर्यटन विभाग  
 

१४,१८.७३ 
 

३६,२६.९६ 
 

५१,०३.८५ 
 

११,८३.६३ 
 

२५,७९.७३ 
 

३७,६२.६३ 
 

७३.७२% 



विभागको पँूजीगि बजेट खचय र 
प्रगतिको सारंश 

7 

प ूँजीगत तिम  व. उ. शी. न.  वजेट  खचम रु.  भौततक प्रगतत ववततय प्रगतत  

 रु. (लाखमा)  (लाखमा)  (प्रततशत)  (प्रततशत)  
पर्यटन 
पूिायिार  

३२५१०६-४ २८,५४.९६   १९,५१.३६  ८९.५५ ६८.३५ 

राक्टट्रर् पुन 
तनमायण 

प्राधिकरण 
कोष 

३०१८०१ ७७२ ६२७.६४ ९०.१२% ८१.३०% 



राजस्ि आम्दानी 
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राजस्व सकेत  
 

राजस्व शशर्मक  
 

२०७१/७२ आम्दानी  

रकम 
२०७२/७३ आम्दानी 

रकम 

 

२०७३/७४ आम्दानी 
रकम 

 

२०७४/७५ आम्दानी 
रकम 

एजेन्त्सी रक्जटटे्रसन 
दस्िुर  

११,६१२ ४२,२०,६६५ २,८०,५६,०९८ ५,२५,९८,९२७ २,७२,१९,५५० 

तर्ामसनोबाट 
प्राप्ि रोर्ल्टी  

१४,१५२ ८,४०,००,००० ३१,८०,७५,००० २२,०६,१०,००० ४०,६७,००,००० 

अन्त्र् प्रशासतनक 
सेिा शुल्क  

१४,२२७                        ४,२९,९०० 

पियिारोहण र 
पदर्ारा स्िीकृि 

शुल्क  

१४,५१३ २८,७८,६६,७६७ २५,८६,९३,१६९ ३९,३४,९८,५२२ ४६,६१,६२,०७६ 

क ल जम्मा    ३७,६१,५८,४३२ ६०,४९,९२,२६७ ६६,७४,८०,०४९ ९०,०७,८९,७२९ 



कार्ायलर्को िेरुजु फर्छ्र्ौटको अिस्था 
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वेरुजुको 
वववरण 

जम्मा 
 वेरुजु  
रु. 

हजारमा 

असलुी 
गनुम पने 
रकम रु.  
हजारमा 

 

तनयशमत/ 
पेस्की रकम 

रु. 
हजारमा 

 

यस आ. व. 
मा िर्मयौट 
भएको रकम 

रु. 
हजारमा 

 

िर्छ्योट 
हुन बाूँकी 
रकम 
रु. 

हजारमा 
 

िर्छ्योट  
प्रगतत 
प्रततशत
मा 

 

िर्मयौट  
हुन 

नसक्नकुो 
कारण 

र्जम्मेवार 
पदाधिकारी
को नाम 

 
 

कैफिय
त 

आ.ि.  
१९,६६,०५  

 
१४,०१,५१  

 
५,६४,५४  

 
१,२१,००  

 
१८,४५,०५  

 
६.१५ 

तर्ामसनो 
रोर्ल्टी रु 
१४ करोड 
असुली 
गनय शुल्क 
थप शुल्क 
र्ककन 
गनय 
सममति 
गठन भै 
हाल 
असुली 
प्रकृर्ामा 
रहेको ।  

महातनदेश
क र  
लेखा 
प्रमुख 

आ.ि. 
०७५।०७
६ मा 
असुली 
लगि 
कार्म 
गने 
िथा 
असुल 
िफय  

कारिाही 
गररने ।  

७४।७५ 
सम्पूणय 
कार्ायलर्

हरु 
सहहि  
७४।७५ 
पर्यटन 

विभागको 
मार  

 
१,४९,४७  

 
-  

 
१,४९,४७  

 
७३,९२  

 
७५,५५  

 
४९.४५ 

तर्ामसनो 
अन्त्र्  

 
१५,६२,००  

 
१५,६२,००  

 
-  

 
-  

 
१५,६२,००  

 
-  



  िावषयक नीति िथा कार्यक्रमको 
कार्ायन्त्िर्नको प्रगति 

मस.नं. नीति िथा कार्यक्रम  कक्रर्ाकलाप कार्ायन्त्िर्न प्रगति 
१ पर्यटन क्षेरलाइ 

राक्टट्रर् अथयिन्त्रको 
प्रमुख आिारको 

रुपमा विकास गररने  

पर्यटकीर् पदर्ारा मागय (Trekking 
trail) तनमायण िथा विकास 
कार्यक्रमलाइ तनरन्त्िरिा हदने । 

बहुिषीर् ठेतका अन्त्िगयिका कार्यक्रमहरु 
स्िीकृि भएिा पतन श्रोि सुतनक्चचििा 
(अथयमा) नभएकाले कार्यक्रम संशोिन 
गरर अन्त्र्र सम्पन्त्न र्ोजनाहरुको 
भुतिानी प्रकृर्ामा लधगएको ।  

 
पर्यटन प्रिियनलाइ जोड हदन नर्ाँ 
नर्ाँ गन्त्िव्र्हरुको पहहचान गने  । 

 
पर्यटन विभाग अन्त्िगयि र्स सम्बन्त्िी 
केही बजेट िथा कार्यक्रमको व्र्िस्था 
भएको र काम हंुदै गरेको । 

 
धचििनको सौराहा र विउलासिी  
(सलायही) को पर्यटकीर् पूिायिार 
तनमायणको गुरुर्ोजना िर्ार गने ।  

 
धचििनको सौराहाको कार्यक्रम 
सम्बन्त्िीि न. पा. ले गने भएकोले 
विभागबाट नगरीएको र विउलासिी 
(सलायही) को पर्यटकीर् पूिायिार 
तनमायणको गुरुर्ोजना िर्ार भएको । 
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बजेट कायामन्वयन कायमयोजनाको 
प्रगतत वववरण.... 

 
शस नं 

बजेट 
वक्तव्यको 
बुंदा नं   

बजेट वक्तव्यको 
संक्षिप्त व्यहोरा 

 
फियाकलाप 

अपेक्षित 
नततजा 

कायामन्वयन प्रगततको 
अवस्था 

कै 

६ १२० आगामी आ.ि.मा पर्यटन 
क्षेरकाकार्यक्रमहरुलाई 
थप पररटकृि बनाई 
तनरन्त्िरिा हदएको छु 
।पर्यटकीर् प्रचुरिा 
भएका प्रुमख स्थललाई 
पर्यटकीर् गन्त्िव्र्को 
रुपमा विकास गनय िर्ार 
भएको गुरुर्ोजना 
कार्यन्त्िर्न गने, िर्ार 
नभएका ठाउंको 
गुरुर्ोजना बनाउने । 

पर्यटकीर् प्रचुरिा भएको 
स्थलहरुलाई पर्यटकीर् 
गन्त्िव्र्को रुपमा विकास 
गनय िर्ार भएका गुरुर्ोजना 
कार्ायन्त्िर्न गने । 

गुरुर्ोजना 
कार्ायन्त्िर्
न भएको 
हुनेछ । 

तनमायण भएका 
गुरुर्ोजनाको 
कार्ायन्त्िर्न भैरहेको । 

  

 
धचििनको सौराहा र 
विउलासिी (सलायही) को 
पर्यटकीर् पुिायिार तनमायणको 
गुरुर्ोजनािर्ार गने । 

धचििनको सौराहाको 
कार्यक्रम सम्बन्त्िीि 
न.पा. ले गने भएकोले 
विभागबाट नगरीएको 
र विउलासिी (सलायही) 
को पर्यटकीर् पुिायिार 
तनमायणको गुरुर्ोजना 
िर्ार भएको । 
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शस 
नं 

बजेट 
वक्तव्यको 
बुंदा नं   

बजेट वक्तव्यको 
संक्षिप्त व्यहोरा 

फियाकलाप अपेक्षित 
नततजा 

कायामन्वयन प्रगततको अवस्था 

७ १२०  
पर्यटकीर् 
पदर्ारामागय 
तनमायण 
िथाविकासको 
कार्यक्रमलाई 
तनरन्त्िरिाहदएको 
छु । 

बढुातनलकण्ठ निुाकोट गोसांइकुण्ड 
पदर्ारामागय तनमायणको अक्न्त्िम चरणको 
कार्यको संझौिाभ ैतनमायण कार्य भरैहेको ।  

पर्यटकीर् 
पदर्ारा मागय 
थप तनमायण 
भएको हुनेछ 

। 

६ कक.मम.  पदर्ारा मागय तनमायण   
भएको । 

 
रुकुम रोल्पा ढोरपाटन बाग्लङु्ग म्र्ाग्दी 
अन्त्िगयि पने गुररल्ला टे्रलको पहहलो 
चरणको कार्यको संझौिा भ ैतनमायण कार्य 
भरैहेको । 

 
१३.८ कक.मम. पदर्ारा मागय 
तनमायण   भएको । 

 
रुकुम  क्जल्ला र्ासाय टे्रककङ्ग टे्रलको 
पहहलो चरणको कार्यको संझौिा भ ै
तनमायण कार्य भरैहेको । 

 
१५.७ कक.मम.पदर्ारा मागय 
तनमायण   भएको । 

रसिुा क्जल्लाको पाियिीकुण्ड हंुदै खपुय 
सोमदङ्ग हटक्प्लङ िाहदङ हुदै मनास्ल ु
िेश तर्ाम्प सम्मको टे्रल पहहलो चरणको 
कार्यको संझौिाअनसुार तनमायण कार्यलाई 
तनरन्त्िरिाहदने ।  

१० कक.मम.पदर्ारा मागय तनमायण   
भएको । 

...बजेट कायामन्वयन कायमयोजनाको 
प्रगतत वववरण 



र्ोजना कार्ायन्त्िर्नको समग्र अिस्था  
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कायमिमको नाम  जम्मा 
योजना 
संतया 

सम्पन्न भएको 
योजनाको 
संतया  
 

वहुववर्मय 
ठेक्का 

प्रफियामा 
रहेका  

कायामन्वयन 
हुन नसकेका 
कायमिमहरु  

पर्यटन विभाग 
अन्त्िगयि पर्यटन 
पूिायिार विकास 

 
७९ 

 
६३ 

 
५ 
 

 
११ 

गे्रट हहमालर् टे्रककङ्ग 
टे्रल(GHT) 

 
१८ 

 
१४ 

 

 
० 

 
४ 

पुन तनमायण िफय  १२ ७ ५ ० 



मस.नं.  िजेट 
उपशीवषयक 

नं 

कार्यक्रम आर्ोजनाको 
नाम  

५० प्रतिशि 
भन्त्दा कम प्रगति 
भएका  

५० देखख ७९ प्रतिशि 
सम्म प्रगति भएका 

८० देखख १०० 
प्रतिशि प्रगति 
भएका 

 
 
१ 

३२५१०६ 

पर्यटन विभाग 
अन्त्िगयि पर्यटन 
पूिायिार विकास 

 
६ 

 

 

- 

 

 
६३ 

 
२  ३२५१०६ 

पर्यटन विभाग 
अन्त्िगयि गे्रट 
हहमालर्न टे्रल 

 
१ 

() 

 

- 

 

 
१३ 

 
३ ३०१८०१ 

राक्टट्रर् पुन तनमायण 
प्राधिकरण कोष 

 

- 

 
१ 

 
६ 

 
जम्मा 

 
५ 
 

 
१ 

 
७८ 

कार्यक्रम िथा आर्ोजनाहरुको संख्र्ात्मक वििरण 



 

 

आयोजनाहरूको प्रगतत र्स्थतत 

ि. 
सं.  

आयोजना/  प्रगतत प्रततशत  मतुय मतुय उपलब्िीहरु  समस्या   समस्या समािानका 
प्रयास   कार्यक्रम  भौततक  ववत्तीय  

१ पर्यटन विभाग 
अन्त्िगयि  

 
पिुायिार विकास  

+  

पर्यटन विभाग 
अन्त्िगयि गे्रट 
हहमालर्न टे्रल 

 + 

राक्टट्रर् पनु 
तनमायण 

प्राधिकरण कोष 

८६.९९
% 

७३.७२
% 

९०ककमम पदर्ारामागय 
तनमायण भएको,  

 
 

राराको सूचना केन्त्द्र 
तनमायण सम्पन्त्न, 

  

शैलूङ्गको भ्रू्टािर 
तनमायण सम्पन्त्न। 

 
४४ िटा र्ोजनाहरु 

उपभोतत्िा 
सममतिहरुिाट तनमायण 

कार्य गराइएको 

• ४ िटा ठुला र्ोजनाहरुको िहुिवषयर् 
खररद र्ोजना स्िककृि गरर अथय 
मंरालर्मा श्रोि सतुनक्चचििा को 
लाधग पठाईएकोमा क्स्िकृि हुन 
नसकेको 
 

• छररएर रहेका र्ोजनाहरु, 
• प्राविधिक दरिक्न्त्द कम हुन,ु 
• भौगोमलक विकटिा,  

 
• उपभोतिा समर्मा सम्पकय  राख्न 
नआउने, 

• तनमायण व्र्िसार्ीको हढलाससु्िी, 
 

• िन िथा तनकुञ्ज विभागसंग 
सहमति मलन ेकार्यमा  समर् लाग्न,े 

• खधचयलो अनगुमन,  
 

ज्र्ालादारीमा 
प्राविधिक भनाय 
गरी काम 
गररएको,  

 

िन िथा 
तनकुञ्ज 
विभागसंग 
सहमति मलने 
थप पहल 
गररएको। 



कार्यक्रम िथा आर्ोजनाहरुको 
प्रगति कम हुनाका कारणहरु समस्र्ा समािानका लाधग चामलएका 

कदमहरु 
छररएर रहेका र्ोजनाहरु, 

प्राविधिक दरिक्न्त्द ररति रहनु, 
भौगोमलक विकटिा,  
उपभोतिा समर्मा सम्पकय  राख्न 
नआउने, 

तनमायण व्र्िसार्ीको हढलासुस्िी, 
िन िथा तनकुञ्ज विभागसंग सहमति 
मलने कार्यमा  समर् लाग्ने, 

खधचयलो अनुगमन,  

ज्र्ालादारीमा प्राविधिक भनाय गरी काम 
गररएको,  
िन िथा तनकुञ्ज विभागसंग सहमति मलने थप 
पहल गररएको। 
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आ.ि. २०७४/७५ मा संचामलि 
आर्ोजनाहरुको समक्टटगि प्रगति 

मस.नं. कार्ायलर्को नाम वितनर्ोक्जि 
िजेट रु मा 

र्ोजनाहरु
को सखं्र्ा 

सम्पन्त्न 
र्ोजनाहरु 

भौतिक प्रगति 
प्रतिशिमा 

विक्त्िर् 
प्रगति 

प्रतिशिमा 
कैकफर्ि  

१ पर्यटन विभाग ५१,०३,८५,०००।– १०९ ८४ ८८.५८ ७३.७२ 
१०  
िटा 

तनमायणाधिन
  

२ पर्यटन कार्ायलर्, पोखरा ६५,२७,०००।– ८ ८ १००. ७८.३२   

३ 
पर्यटन कार्ायलर्, 
काँकडमभट्टा सहहि 

सममतिहरु 
२,८०,९८,०००।– १४ १२ ८५.७ ७९.५८   

४ पर्यटन कार्ायलर्, भरैहिा 
सममतिहरु सहहि २,०४,६७,०००।– ७ ५ ६०.८१ ५५.५९   



 
 

आ.ि. २०७४/७५ मा संचामलि 
आर्ोजनाहरुको समक्टटगि प्रगति 

 

५ 
पर्यटन कार्ायलर्, 

कोहलपुर 
सममतिहरु सहहि 

३,३१,५७,०००।– ९ ७ ७७.७८ ५५.९३   

६ पर्यटन कार्ायलर्, 
नाम्चे १,००,३०,०००।– ५ ४.५० ९१ ९०.   

७ 
पर्यटन कार्ायलर्, 

विरगञ्ज 
सममतिहरु सहहि 

८४,४९,०००।– ७ ७ १००.०० ९४.९४   

८ पर्यटन कार्ायलर्, 
जनकपुर १,२५,७०,०००।– ६ ६ १००. ९५.   

मस.नं. कार्ायलर्को नाम वितनर्ोक्जि िजेट 
रु मा 

र्ोजनाहरु
को सखं्र्ा 

सम्पन्त्न 
र्ोजनाहरुको 

वििरण 
भौतिक प्रगति 
प्रतिशिमा 

विक्त्िर् 
प्रगति 

प्रतिशिमा 
कैकफर्ि 



होटल िथा होमस्टेको वििरण (विभाग) 

19 

होटलको स्तर  गत वर्म सम्मको 
जम्मा संतया  

यस आ.व. मा  दताम 
भएको जम्मा संतया   

हालसम्मको 
जम्मा संतया  

कैफियत  

पाँच िारे   १० १ ११   

चार िारे  ३ ३ ६   

िीन िारे   ३४ १ ३५   

दईू िारे  ४४ १ ४३ 
एक िारे  ३० १ ३१   

पर्यटक स्िरका   ४७६ २२ ४९८   

होमस्टे  २४५ ७ २५२   



ट्राभल िथा टे्रककङको अिस्था वििरण (विभाग) 

20 

एजेन्सी गत वर्म सम्मको 
जम्मा संतया 

यस आ. व. मा  
दताम भएको  
जम्मा संतया  

हालसम्मको  
    जम्मा   
संतया 

कैफियत 
 

टे्रककङ एजेन्त्सी   २,३९५ १७५ २५७० 

टे्रककङ गाइड  १३,२०७ ८८६ १४,०९३ 

ट्राभल एजेन्त्सी   ३,१३३ २४६ ३,३७९ 

 टूर गाइड  ३,७७८ १७२ ३,९५० 
 

पर्यटक र्ािार्ाि 
सेिा व्र्िसार्  

७२ ३ ७५ 



पियिारोहण शाखा (विभाग) 

21 

समय अवधि   पवमतारोहण अनुमतत शलने 
दलको संतया  

आरोही सदस्य संतया   

२०१७ को  Spring Season  १०८ ८३८ 

२०१७ को  Summer Season  १० ६१ 

२०१७ को  Autumn Season  १६६ १२९५ 

२०१७ को  Winter Season  ७ ३२ 

२०१८ को  Winter Season  ३ ७ 

२०१८ को  Spring Season  १०७ ८४४ 

२०१८ को  Summer   Season  ९ ८३ 



गि आ.ि.का प्रमुख उपलक्व्िहरु 

22 

शस.न.  कामको वववरण  उपलर्व्ि  कैफियत  
१ पदर्ारामागय तनमायण  ९० कक.मम. पर्यटकीर् मागय तनमायण    

२ सूचना केन्त्द्र भिन तनमायण  ३ िटा सूचना केन्त्द्र भिन तनमायण कार्य सम्पन्त्न   रारा, सौराहा र 
लुतला 

४ भिन तनमायण  िँनहुको भानु मशखर कटेरीमा रामार्ण भिनको 
६०% तनमायण सम्पन्त्न  

  

५ भ्रू्टािर तनमायण शैलूङ्गको भ्र्ूटािर तनमायण सम्पन्त्न   

 
६ 

 
सोलार िक्त्ि जडान 

विमभन्त्न पर्यटकीर् क्षेर र होमस्टेमा २९ िटा 
सोलार िक्त्ि जडान    

७ भानु मशखर कटेरीमा रामार्ण 
भिन तनमायण 

भानु मशखर कटेरीमा रामार्ण भिनको 
कफतनमसङको ६०%  कार्य सम्पन्त्न भएको,  

 
८ पुिायिार िथा अन्त्र् तनमायण 

कार्य 
४४ िटा र्ोजनाहरु उपभोतत्िा सममतिहरुिाट 

तनमायण कार्य गराइएको  



MDAC मा छलफल हुनुपने विषर्हरु  

 
• पूिायिार तनमायण सम्बन्त्िी कार्य गनय िन िथा तनकुञ्ज 

विभागसंग सहमति मलने कार्यमा  समर् लाग्ने । 
• ;kmn cf/f]x0fsf] k|dfl0fs/0f / k|df0f–kq k|bfg ug]{ ;DjGwdf 

;d:of 

• ljefunfO{ Full Automation df n}hfg] 

• uf/j]h w/f}6L tyf w/f}6L lkmtf{ ;DjGwL ;d:of  

• Xf]6n, nh, /]i6'/fF, /Lh6{ tyf af/ ;DaGwL lgodfjnL ;+zf]wg 

ug{'kg]{ . 
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समस्र्ा र चनुौतिहरु 
 प्रशासन सम्बन्त्िी 

• हाल स्िीकृि संगठन संरचना अनसुार ट्राभल टे्रककङ 
शाखा संचालन र हस्िान्त्िरणको विषर् 

• हाल स्िीकृि दरबन्त्दी अनसुार विभागबाट सम्पादन 
गररने काम र कमयचारी बीच िालमेलको विषर् 

• साविकमा करार र ज्र्ालादारीमा कार्यरि विमभन्त्न पद 
शे्रणी र शे्रणीविहहन कमयचारी व्र्िस्थापनको विषर् 

• पर्यटन उद्दर्ोग सेिा प्रिाह तनदेमशका २०७०संशोिन िथा 
पररमाजयनको विषर् 
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प्रमुख समस्या र चुनौतीहरु 
ट्राभल्स िथा टे्रककङ सम्िन्त्िी 

• अनुगमनको क्रममा बबना इजाजि एजेन्त्सीहरु सचंालन भरैहेको 
भेहटएको,  

• इजाजि परको म्र्ादमभर र सो म्र्ाद सककएपतछ ६ महहनामभर 
मार ैनिीकरण हुन सतने कानूनी समस्र्ा, 

• इजाजिको म्र्ाद सककएका एजेन्त्सीहरुलाई पुनः अको नर्ां 
इजाजि हदन नीतिगि अस्पटटिाले गदाय इजाजि हदन 
नसककएको, 

• ट्राभल टे्रककङ एजेन्त्सी तनर्मािली २०६२ मा सशंोिन हुनपने । 
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…प्रमखु समस्या र चनुौतीहरु 

होटल र होमस्टे सम्बन्िी 
• अदालिको आदेशिाट संचामलि तर्ामसनोहरुिाट नेपाल 

सरकारलाई बुझाउनपने ितर्ौिा िथा रोर्ल्टी 
असूलउपरमा समस्र्ा । 

• मापदण्ड नभएको कारणले ररसोटय र होमस्टेहरुको 
िगीकरण गनयमा समस्र्ा । मापदण्ड िर्ारी अक्न्त्िम 
चरणमा 

• होटलहरु निीकरण गनुयपने बाध्र्कारी व्र्िस्था 
नभएको। 
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…प्रमखु समस्या र चनुौतीहरु 

पियिारोहरण सम्िन्त्िी 
• हहमाल आरोहण सम्बन्त्िी GPS Tracking  गरी र्थाथय सूचना 

संकलन गनय नसककएको । 
• हहमालको Peak Profile बनाउने कार्य b'|t गतिमा हुन 

नसकेको । 
• गारिेजको व्र्िस्थापनमा समस्र्ा। हाल स्थानीर् 

तनकार्लाई हदनेगरी प्रकक्रर्ा अगाडड बढेको। 
• सम्पकय  अधिकृि खटाउने कार्य जहटल . 
• अमभलेख व्र्िस्थापनमा समस्र्ा 
• Automation Software ले काम नगरेकोले समस्र्ा रहेको । 
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क्रमागि टे्रककङ टे्रलहरुको संक्षक्षप्ि जानकारी  

28 



सुझाि  / सल्लाह ? 

िन्त्र्िाद  

29 


