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नेऩार सयकाय 

सॊस्कृतत, ऩमयटन तथा नागरयक उड्डमन भन्त्रारम 

तसॊहदयवाय, काठभाण्डौ । 

वतयभान सयकाय गठन बएको १०० ददनभा सम्ऩादन गरयने प्रभखु कामयहरुको सावयजतनकीकयण 

१. ऩषृ्ठबतूभ 

भरुकुभा बएको अबतूऩूवय याजनीततक ऩरयवतयनराई आतथयक साभाजजक सभदृ्धिको भाध्मभफाट सॊस्थागत गदै 

भरुकुराई सभदृ्धिको ददशातपय  अजघ फढाउन ुआजको आवश्मकता हो । सॊघीम नेऩारको सभदृ्धिको भखु्म 

आधाय कृद्धष , उजाय य ऩमयटन हो । उक्त तीन ऺेर भध्मे ऩतन तरुनात्भक राबको दृद्धिफाट ऩमयटनराई 
आकषयक ऺेरको रुऩभा तरन ुऩदयछ । द्धवश्वसॉग प्रततष्ऩधाय गनुय नै नऩने अद्धितीम ऩमयटकीम उऩजहरु 
नेऩारभा हनुकुा साथै मस ऺेरको प्रवियनसॊगै अन्त्म ऺेर सद्धहतको सभावेशी द्धवकास प्राप्त गनय ऩमयटन 
ऺेरको द्धवकास अऩरयहामय छ । उदमीभान दईु अथयतन्त्र एवॊ द्धवश्वको एक ततहाई जनसॊख्माको फीचभा 
यहेको नेऩारराई द्धवश्वभा एक प्रभखु ऩमयटकीम गन्त्तव्मको रुऩभा स्थाद्धऩत गयी देशको अथयतन्त्रभा मस 
ऺेरको मोगदान फढाउन जरुयी यहेको छ । ऩमयटनको द्धवकास भापय त भरुकुभा गरयवी तनवायण तथा 

योजगायीका थपु्र ैअवसय तसजयना गयी आधायबतू आवश्मकता ऩूततय कै रातग द्धवदेशी बतूभभा नेऩारी मवुारे 
ऩतसना चहुाउन ुऩने अवस्थाको अन्त्त्म हनु सक्दछ । मस ऺेरको द्धवकासफाट भार सभिृ नेऩार य सखुी 
नेऩारीको हाम्रो दूयदृद्धि ऩयुा हनु सक्दछ ।  

२. वतयभान अवस्था 

ऩद्धहरो ऩटक नेऩारी जनताका प्रतततनतधद्वाया सॊद्धवधानसबावाट जायी नेऩारको सॊद्धवधानरे ऩमयटन ऺेरराई 
उच्च भहत्व ददई ऩमयटन सम्वन्त्धी नीतत सद्धहत सॊवैधातनक भागयदशयन गयेको छ । ऩमायवयण अनकूुर 

ऩमयटन उद्योगको द्धवकास , ऩमयटन सॊस्कृततको द्धवकास तथा ऩमयटनको राब द्धवतयणभा स्थानीम जनताराई 

प्राथतभकता ददने सॊवैधातनक नीततरे हाभीराई सभावेशी ऩमयटनतपय  ददशातनदेश गयेको छ । अन्त्तयाद्धिम 
जगतभा सन ्२०३० सम्भ प्राप्त गने गयी हाभीरे प्रततविता जनाएको ददगो द्धवकासका रक्ष्म (SDG) प्राप्त 
गनय मस ऺेरको द्धवकास अऩरयहामय छ । सवै प्रकायका गरयवीको अन्त्त्म गयी सभावेशी एवॊ ददगो द्धवकास 
हातसर गनय योजगायीका अवसयहरु तसजयना हनु ुऩदयछ । नेऩारभा योजगायीको एक प्रभखु भाध्मभ ऩमयटन 
ऺेर हो ।ऩमयटन ऺेरको द्धवकासका रातग नेऩार सयकायफाट स्वीकृत नेऩारको याद्धिम ऩमयटन यणनीततक 
मोजना (२०१६-२०२५) को कामायन्त्वमन गदै स्थानीम स्तयभा ऩमयटनको राब जनतारे प्राप्त गने गयी 
योजगायीका अवसय तसजयना गने स्थानीम सॊस्कृततको सॊयऺण य ऩमयटकीम उऩजको द्धवकास भापय त गरयवी 

तनवायणभा टेवा ऩमुायउने हाम्रो प्रततविता यहेको छ ।  
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द्धवश्वभा ऩमयटन अत्मन्त्तै प्रततष्ऩधॉ उद्योग हो । मसको सपरता भूरबतू रुऩभा याम्रो अन्त्तयाद्धिम छवी , 

ऩूवायधायभा मथेष्ठ रगानी , ऩमयटन प्रवियन य फजायीकयण तथा गणुस्तयीम सेवाको उऩरव्धताभा तनबयय 

यहन्त्छ । नेऩारका प्राकृततक , साॊस्कृततक, जैद्धवक एवॊ भानव तनतभयत सम्ऩदाहरुको सॊयऺण य प्रवियन गयी 

हाम्रो भरुकुराई सयुजऺत , यभणीम, आकषयक एवॊ ददगो ऩमयटकीम गन्त्तव्मको रुऩभा द्धवकास गरयन ु  

ऩदयछ । 

हार द्धवश्वभा वषेनी अन्त्तयाद्धिम ऩमयटकको सॊख्मा करयव १ अवय ३० कयोड यहेको छ । ऩमयटक वजायको 
प्रभखु स्रोतको रुऩभा यहेको चीनफाट सन ्२०२० भा करयव २० कयोड ऩमयटक द्धवश्व भ्रभणभा तनस्कने 

प्रऺेऩण गरयएको छ । ठूरो सॊख्माभा फौि धभायवरम्वी यहेको चीनसॉग तसभाना जोतडएको गौतभफिुको 
जन्त्भबभूी नेऩाररे सन ्२०२० राई नै नेऩार भ्रभण वषयको रुऩभा भनाउदैं छ । साथै सन ्२०२० भा 
करयव ५ कयोड बायतीम ऩमयटक भ्रभणभा तनस्कने प्रऺेऩण यहेकोछ । नेऩारको ऩमयटनको ऩद्धहरो स्रोत 
फजाय तथा अत्मतधक द्धहन्त्द ुधभायवरम्वी यहेको बायतफाट नेऩार आउने धातभयक ऩमयटकको ऩतन अऩाय 
सम्बावना यहेकोछ ।World Tourism & Travel Council फाट प्रकाजशत ऩतछल्रो प्रततवेदन Travel & 

Tourism Economic Impact अनसुाय द्धवश्वका १८५ देश भध्मे नेऩारको ऩमयटन ऺेर १२४ औॊ वरयमताभा 
यहेको छ बने कूर ग्राहस्थ उत्ऩादनभा मसको मोगदान ७.५ प्रततशत यहेको तथा करयव १० राख 
योजगायी मस ऺेरभापय त प्राप्त बएको उक्त प्रततवेदनभा उल्रेख छ ।मस्ता तथ्महरुफाट नेऩारको 

सम्बाव्मता अनरुुऩ ऩमयटनफाट राब तरन नसद्धकयहेको मथाथय जचरण हनु्त्छ। नेऩारभा साहतसक ऩमयटन , 

प्राकृततक ऩमयटन , साॊस्कृततक ऩमयटन , धातभयक ऩमयटन , जशऺा एवॊ स्वास्थ्म ऩमयटन , खेर ऩमयटन , कृद्धष 

ऩमयटन, ग्रातभण ऩमयटनको उच्च सम्बावना यहेको छ । 

३. दूयगाभी सोच 

नेऩारको अथयतन्त्रभा ऩमयटन ऺेरको मोगदान कूर ग्राहस्थ उत्ऩादनको २५ प्रततशत ऩमुायउने गयी हाम्रो 
दूयगाभी कामयददशा तम हनुऩुछय । नेऩारभा आउने द्धवदेशी ऩमयटकको सॊख्मा कम्तीभा १५ राख ऩमुायउने 
रक्ष्मसद्धहत नेऩार भ्रभण वषय सन ्२०२० स्वीकृत बएकोछ । सन ्२०२५ सम्भभा नेऩार आउने द्धवदेशी 
ऩमयटकको सॊख्मा वषेनी २५ राख एवॊ द्धवदेशी द्धवतनभम आजयन ३४०० तभतरमन अभेरयकी डरय ऩमुायउने 
दूयगाभी सोचसद्धहत हाम्रा प्रमासहरु अजघ फढाउन आवश्मक  छ । मसका रातग भूरबतू रुऩभा नीततगत 
सधुाय, ऩमयटन ऩूवायधायहरुको द्धवकास, हवाई ऩूवायधाय द्धवकास तथा सवरीकयण, दऺ जनशजक्तको द्धवकास, 
ऩमयटन प्रवियन तथा वजायीकयण य ऩमयटकीम उऩजहरुको द्धवकासभा केजन्त्ित हनु आवश्मक  छ । 
उच्चस्तयीम सेवा सदु्धवधाभा रगानी गयी गणुस्तयीम ऩमयटक तबराउने तपय  कामयमोजना सद्धहत राग्न ुऩने 
देजखन्त्छ ।आन्त्तरयक ऩमयटन प्रवियनका रातग सभेत द्धवशेष अतबमान सॊचारन गनुय ऩने हनु्त्छ । 
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मसका रातग नेऩारको हवाई मातामातराई थऩ सयुजऺत , व्मवजस्थत, बयऩदो एवॊ द्धवश्वसनीम फनाई मसको 

भाध्मभफाट द्धवदेशी ऩमयटकहरुको आगभनराई सहज , सरुब एवॊ ऩहुॊचमोग्म वनाउन जरुयी छ । तरबवुन 

अन्त्तयायद्धिम द्धवभानस्थरको स्तयोन्नतत, गौतभविु य ऩोखया ऺेरीम अन्त्तयायद्धिम द्धवभानस्थरको तनभायण कामयभा 

जशघ्रता ल्माउनकुा साथै दोस्रो अन्त्तयायद्धिम द्धवभानस्थर , तनजगढराई अजघ फढाउॉदा भार नेऩारको ऩमयटन 
ऺेररे पड्को भानय सक्दछ । साथै द्धवद्धवधतामकु्त नेऩारी सॊस्कृततराई एकताको फतरमो आधाय वनाउॉदै 
द्धवद्धवधताभा गौयव गने नेऩारी सभाजको तनभायण हाम्रो ऩद्धहचान हो । द्धवतबन्न बौततक तथा अबौततक 
साॊस्कृततक सम्ऩदाको सॊयऺण गयी मसको प्रचाय प्रसायको भाध्मभफाट ऩमयटकीम आकषयण फढाउन जरुयी 

छ । ऩयुाताजत्वक सम्ऩदाहरुको ऩनुयतनभायण गयी धातभयक तथा साॊस्कृततक ऩमयटनको भाध्मभफाट हाम्रा 
अदद्वतीम सम्ऩदा एवॊ सॊभिृ सॊस्कृततको फजायीकयण गनुय ऩदयछ । 

४. सम ददनको कामय मोजना  

वतयभान सयकाय गठन ऩश्चात ्मस भन्त्रारमको कामयऺ ेरसॉग सम्वजन्त्धत तनम्नतरजखत प्रथभ १०० ददनको 
भहत्वऩूणय कामयहरुको कामायन्त्वमन कामयमोजना तमाय गयी कामायन्त्वमन अजघ फढाइएको छ । कामायन्त्वमन 
प्रबावकायीताका रातग द्धवतबन्न द्धवबाग एवॊ तनकामहरुफाट सम्ऩादन हनुे कामयहरुको अनगुभन भन्त्रारमको 
सम्फजन्त्धत भहाशाखाफाट य भन्त्रारमका भहाशाखाहरुफाट हनुे कामयहरुको अनगुभन सजचवस्तयफाट  
हनुेछ । 
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१०० ददनतबर गरयने प्रभखु कामयहरु 

तस.नॊ कामय द्धिमाकराऩ जजम्भेवाय कभयचायी अऩेजऺत नततजा कैद्धपमत 

१. तरबवुन  
अन्त्तयायद्धिम 
द्धवभानस्थर सधुाय 

 

 हारको Air Traffic Congestion को सभस्मा न्त्मूतनकयण गनय 
आवश्मक व्मवस्था तभराई द्धवभानस्थरराई कम्तीभा  दैतनक 
२१ घण्टा सॊचारन गने । 

 द्धवभानस्थरको ATC Capacity फढाउन Traffic Flow 

Management राई थऩ प्रबावकायी फनाउने । साथै, Slot 

व्मवस्थाऩनराई वैऻातनक फनाउने । 

 मस द्धवभानस्थरफाट आन्त्तरयक उडानराई अन्त्मर 
स्थानान्त्तयण गनय सम्बाव्मता अध्ममन बएको 
काभ्रऩेराञ्चोकको ठूरीचौयका साथै अन्त्म सम्बाव्म स्थानफाट 
ऩतन सॊचारनका द्धवकल्ऩहरुको अध्ममन  
गने । 

 अन्त्तयायद्धिम आगभन तपय का मारहुरुरे फढीभा एक 
घण्टातबर Baggage Collect गने व्मवस्था तभराउने । 

 अन्त्तयायद्धिम टतभयनरभा मार ुसदु्धवधाका रातग  Central AC 

System सॊचारनभा ल्माउने य Domestic Terminal भा 
ACको व्मवस्था गने । 

 

भहातनदेशक श्री सॊजीव 
गौतभ,, 

नेऩार नागरयक उड्डमन 
प्रातधकयण (ने.ना.उ.प्रा.) 

 

भहाप्रफन्त्धक श्री 
याजकुभाय ऺेरी, 

तरबवुन अन्त्तयायद्धिम 
द्धवभानस्थर 

 Air Traffic 
Congestion सभस्मा 
न्त्मूतनकयण बई  मार ु
एवॊ ऩमयटकहरुराई  
सदु्धवधा ऩगेुको हनुे। 

 

 आन्त्तरयक उडानराई 
स्थानान्त्तयण गनय 
सम्बाव्मता अध्ममन 
बएको हनुे । 
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२. याद्धिम गौयफका 
आमोजनाहरुको 
प्रबावकायी 
कामायन्त्वमन 

दोस्रो अन्त्तयायद्धिम द्धवभानस्थर (SIA): 

 वातावयणीम प्रबाव भूल्माॉकन (EIA) प्रततवेदन स्वीकृत 
गयाउने ।  

 द्धवभानस्थरको रातग द्धवस्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन (DFS) 

प्रततवेदन फझुाएको कोयीमन कम्ऩनी LMW सॉगको दाद्धमत्व 
व्मवस्थाऩन गने । 

 द्धवभानस्थर तनभायणको भोडातरद्धट तम गने । 

सहसजचव श्री फदु्धिसागय 
रातभछान,े हवाई सयुऺा 

भहाशाखा ,  
तनदेशक श्री प्रददऩ 

अतधकायी, ने.ना.उ.प्रा. 

 EIA प्रततवेदन 
स्वीकृत बएको हनुे। 

 LMW सॉगको 
दाद्धमत्व व्मवस्थाऩन 
बएको हनुे । 

 तनभायणको भोडातरद्धट 
तम हनुे। 

 

गौतभफिु अन्त्तयायद्धिम द्धवभानस्थर: धावन भागय, टतभयनर बवन  
रगामतका तसतबर तनभायण कामयको बौततक प्रगतत ४० % 

सम्ऩन्न गने । 

तनदेशक श्री प्रददऩ 
अतधकायी,  ने.ना.उ.प्रा. 

 तनभायण कामयको 
प्रगततभा ४०% 

सम्ऩन्न बएको हनुे। 

 

ऩोखया ऺेरीम अन्त्तयाद्धिम द्धवभानस्थर : Design Review And 

Supervision Consultant तनमकु्त गने। 
तनदेशक श्री प्रददऩ 

अतधकायी,  ने.ना.उ.प्रा. 
Consultant तनमकु्त 
बएको हनुे। 

 

ऩशऩुतत ऺेर द्धवकास : 
 बगवान ऩशऩुततनाथको धातभयक भहत्व तथा ऩाशऩुत ऺेरको 
ऐततहातसकता, ऩयुाताजत्वक तथा ऩौयाजणकता झजल्कने गयी 
वृतजचर तमाय गयी प्रचाय प्रसाय गने । 

 द्धवगत राभो सभमदेजख अवरुि यहको धातभयक तथा 
साॊस्कृततक भहत्वको वागभती जारा आगातभ अऺम 
ततृीमादेजख ऩनु:सॊचारनभा ल्माउने।  

सदश्म सजचव श्री प्रददऩ 
ढकार,  ऩशऩुतत ऺेर 

द्धवकास कोष 

 

 वृतजचर तमाय बएको 
हनुे । 

 ऐततहातसक जाराको 
शरुुवात बएको 
हनुे।  

 

रजुम्वनी ऺेर द्धवकास  : करयव २५ देशका फौि धभयसॉग 
सम्फजन्त्धत द्धवद्वतवगयहरुफाट रजुम्फनी तथा  फौि धभयसॉग 
सम्फजन्त्धत कामयऩर प्रस्ततुत सद्धहत २५६२ औॊ फिु जमन्त्ती 
एवॊ रजुम्फनी ददवस तथा अन्त्तयायद्धिम फौि गोष्ठी बव्मरुऩभा 
भनाउने । 

सदश्म सजचव ,  रजुम्वनी 
द्धवकास कोष 

रजुम्फनीको 
अन्त्तयायद्धिमस्तयभा 
प्रचाय प्रसाय हनुे । 
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३. बकूम्ऩफाट 
ऺततग्रस्त प्रभखु 
सम्ऩदाहरुको 
ऩनुतनयभायण  

 ऐततहातसक यानीऩोखयीको ऩनुतनयभाणभा देजखएको द्धववाद 
सभाधान गयी तनभायण कामय प्रायम्ब गने । 

 रतरतऩयुको भणीभण्डऩ  य कृष्ण भजन्त्दय सॊयऺण कामय 
सम्ऩन्न गने। 

 बकुम्ऩऩतछ फन्त्द यहेको हनभुानढोका दयवाय सॊग्रहारमतबर 
अस्थामी सॊयचना तनभायण गयी सवयसाधायणको रातग खरुा 
गरयने । 

 हनभुानढोकाजस्थत गद्दीफैठकको फाद्धहयी वार य छाना 
सद्धहतको भखु्म सॊयचनाको सफरीकयण कामय 
(Retrofitting) सम्ऩन्न गने साथै रक्ष्भीनायामण भजन्त्दय , 
कागेश्वय, सयस्वती य भहादेव भजन्त्दयको ऩून्तनभायण कामय 
सम्ऩन्न गने । 

 स्वमॊबजुस्थत अनन्त्तऩयु य द्धकभडोर गमु्वाको  ऩनुतनयभायण 
कामय सम्ऩन्न गने तथा आनन्त्दकुटी द्धवहायको ऩनुतनयभायण 
कामय ८० प्रततशत सम्ऩन्न गने ।  

 खोकना भतछन्त्िनाथको ऩनुतनयभायणका रातग Stone Carving 

को काभ सम्ऩन्न गने ।चाॉगनुायामणजस्थत फरम्फ ुऩाटी य 
तछन्नभस्ताको भजन्त्दय  ऩनुतनयभायण कामय सम्ऩन्न गने । 

 हनभुानढोकाजस्थत आगॊछे य ऩाटनजस्थत देगतुरेज ु
भजन्त्दयको  ऩनुतनयभायण  कामयका रातग  Architectural 

Structural  सद्धहतको Drawing/Design तमाय गने । 

 बक्तऩयुको भहाभञु्जश्री सत्तर , तरेज ुभजन्त्दय,भहारक्ष्भी 
द्योछें , समुयद्धवनामक गणेश  आभा भजन्त्दय , गोऩीनाथ भजन्त्दय , 
तरेजजुस्थत द्धिभाज ुचोकको सॊयऺण कामय सम्ऩन्न गने । 

भहातनदेशक श्री बेष 
नायामण दाहार, 

ऩयुातत्व द्धवबाग 

 बकूम्ऩफाट 
ऺततग्रस्त ७५३ 
सम्ऩदाहरु भध्मे 
हार ८२ वटा 
सम्ऩन्न  

बएको । 

 मस अद्धवधभा थऩ 
१३ वटा 
सम्ऩदाहरुको 
ऩनुतनयभायण कामय 
सम्ऩन्न बएको 
हनुे। 
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४. नीततगत तथा 
कानूनी सधुाय  

 सॊस्कृतत, ऩमयटन य हवाई ऺेरसॉग सम्फि प्रफिु 
व्मजक्तहरुको तनयन्त्तय सल्राह, सझुाव तथा ऩषृ्ठऩोषणका 
रातग छुट्टाछुटै्ट Think Tank Groups फनाउने ।   

 ऩमयटन ऺेरको रातग गणुस्तयीम जनशजक्त द्धवकास य दीगो 
आऩूततय सतुनश्चत गनय ऩमयटन द्धवश्वद्धवद्यारम स्थाऩनाको 
दीघयकारीन सोच सद्धहत कानूनको भस्मौदा तमाय गनय 
सैिाजन्त्तक स्वीकृततका रातग नेऩार सयकाय (भजन्त्रऩरयषद ) 
भा ऩेश गने । 

 नेऩारको सॊद्धवधान य ऩरयवततयत ऩरयवेश अनरुुऩ ऩमयटन नीतत, 
२०६५ ऩरयभाजयन कामय शरुु गने (Sunset Provision 

सद्धहत)। 

 नेऩारको ऩमयटन प्रफियनका रातग  सहकामय गनय थाईल्माण्ड 
सयकायसॉग सभझदायी (MOU) गने ।श्रीरॊका सयकायसॉगको 
सभझदायी (MOU) राई अजघ फढाउने ।  

 नेऩारको याद्धिम यणनीततक ऩमयटन मोजना (सन ्२०१६-
२०२५) रे तनददयि गये फभोजजभ नेऩारको ऩमयटन 
प्रवयियनराई प्रबावकायी फनाउन ऩाॉच प्रभखु ऩमयटकीम श्रोत 
भरुकुहरुभा ऩमयटन सहचायी खटाउने सम्फन्त्धी अवधायणा 
ऩर तमाय गने ।  

 

सहसजचव श्री घनश्माभ 
उऩाध्माम, ऩमयटन 
प्रवियन भहाशाखा 

 
 
 
 
 
 

 ऩमयटन ऺेरभा 
द्धवद्यभान नीतत, ऐन 
कानूनभा 
सभमानकूुर सधुाय 
कामय प्रायम्ब बएको 
हनुे ।  

 अन्त्तयाद्धिम ऺेरभा 
ऩमयटन प्रफियनको 
रातग खाका तमाय 
बएको हनुे ।  

 ऩमयटन सहचायी 
खटाउने सम्फन्त्धी 
अवधायणा ऩर तमाय 
बएको हनुे। 

 

 ऩमयटन ऐन, २०३५ राई सभमानकूुर ऩरयभाजयन गनय 
सॊशोधन भस्मौदा तमाय गने ।  

 क्मातसनो ऐन तजुयभा गनय सैिाजन्त्तक स्वीकृततको रातग  
नेऩार सयकाय (भजन्त्रऩरयषद ) भा ऩेश गने । 

सहसजचव श्री 
आरोकचन्त्ि शे्रष्ठ, 
कानून भहाशाखा 
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५. कामय ऩिततभा 
सधुाय 

 सेवा प्रवाह गने कामयभा प्रत्मऺ सॊरग्न हनुे ऩमयटन द्धवबाग,  
ऩयुातत्व द्धवबाग, नेऩार नागरयक उड्डमन प्रातधकयण, नेऩार 
वामसेुवा तनगभ, नेऩार ऩमयटन फोडयको कामय सॊचारन 
प्रबावकारयताका रातग कामयसॊचारन भाऩदण्ड (SOP) फनाई 
राग ुगने ।   

भहातनदेशक/ 
भहाप्रफन्त्धक/प्रभखु 
कामयकायी अतधकृत 

कामय सॊचारन 
प्रकृमाभा स्ऩिता 
आइ सेवाग्राहीराई 
सहजता ऩगेुका  
हनुे ।  

 

सॊस्कृतत  ऺेर : 

६. सॊस्कृतत सॊयऺण य 
प्रवियन  

 नेऩारको सॊद्धवधान तथा ऩरयवततयत ऩरयवेश अनरुुऩ याद्धिम 
सॊस्कृतत नीतत , २०६७  राई ऩरयभाजयन गने साथै नमाॉ 
नीततभा Sunset Provision सभेत याख्न े। 

 भकय सॊिाजन्त्तका ददन देवघाट , वयाहऺेरभा राग्ने भेरा , 

नवुाकोटको गोरु जधुाई  य शारीनदी (स्वस्थानी ऩूजा) को 
डकुभेन्त्री तनभायण गने । 

 ५९ वटा आददवासी जनजाततहरुको वाद्धषयक चाडऩवयहरुको 
क्मारेन्त्डय तमाय गयी प्रकाशन गने । 

 ५ वटा आददवासी जनजाततहरु  य ५ वटा तसभान्त्तकृत 
जाततहरुको अभूतय साॉस्कृततक सम्ऩदाको  द्धववयण सद्धहतको  
अध्ममन प्रततवेदन तमाय गने । 

 याद्धिम तथा प्रादेजशक प्रततबा ऩयुस्काय , ऩषु्ऩरार याद्धिम 
ऩयुस्काय, भहाकद्धव देवकोटा ऩयुस्काय, बगत सवयजजत याद्धिम 
भानव भमायदा ऩयुस्काय द्धवतयण गने। 

सहसजचव श्री बयतभजण 
सवेुदी,  

सॊस्कृतत भहाशाखा 

 सॊस्कृतत प्रवियन य 
सम्फियन कामयभा 
मोगदान ऩगेुको  

हनुे । 

 

 द्धवतबन्न याद्धिम तथा 
प्रादेजशक प्रततबाको 
प्रोत्साहन बएको  

हनुे । 

 

७. ऐततहातसक, 
ऩयुात्ताजत्वक एवॊ 
धातभयक भहत्वका 
सम्ऩदाहरु सॊयऺण  

 ऩाल्ऩाजस्थत यानीभहर य बैयवस्थान सत्तर , ऩचरीजस्थत 
ईन्त्ि बके्तश्वय सत्तर , सनुसयी जजल्राजस्थत याभधनुी ऩोखयी 
य चतयाघाट , झाऩा जजल्राजस्थत द्धकचकफध ऩयुाताजत्वक 
स्थर, रतरतऩयु खोकनाजस्थत रुिामणी ऩाटी , जमु्रा 

भहातनदेशक श्री बेष 
नायामण दाहार,  

ऩयुातत्व द्धवबाग 

 ७ वटा 
ऐततहातसक/ 
ऩयुात्ताजत्वक/धातभय
क भहत्वका 
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जजल्राजस्थत कनकासनु्त्दयी भजन्त्दय सॊयऺण कामय सम्ऩन्न 
गने । 

 सरायही भतुतयमाजस्थत जशव भजन्त्दय, नवरऩयासी तसिौरजस्थत 
कैराश आश्रभ , दाङ्ग जजल्राजस्थत अजम्वकेश्वयी भजन्त्दय 
रगामतका १४ वटा आमोजनाहरुको ठेक्का सम्झौता 
सम्ऩन्न गने। 

 कद्धऩरवस्त ुजजल्रा दोहनी ऩयुाताजत्वक स्थर य कद्धऩरवस्त ु
ततरौयाकोट दयवायको दजऺण तपय को उत्खनन ्कामय 
सम्ऩन्न गने। 

सम्ऩदाहरु सॊयऺण 
कामय सम्ऩन्न 
बएको हनुे। 

८. अतबरेखको 
तडजजटाइजेसन य 
सदुृढीकयण  

 याद्धिम अतबरेखारमभा सॊकतरत ३१००० द्धवद्धवध द्धवषमका 
हस्ततरजखत ग्रन्त्थहरु भध्मे ११ ,५५० हस्ततरजखत ग्रन्त्थको 
करयव ६ ,५५,००० ईभेजको क्माटरतगङ्ग , ट्यागीङ्ग गयी 
सफ्टवेमयभा अऩरोड कामय सम्ऩन्न गने ।  

 अतबरेखारमभा सॊकतरत कुभायीचोकफाट प्राप्त १ ,००० ऩोका 
भध्मेको ३५ ऩोकाको ५ ,००० ऩन्ना अतबरेखहरुराई 
तडजजटाईजेसन गने य ३,१०० ऩन्ना अतबरेखीकयण कामय सम्ऩन्न 
गने। 

 द्धव.सॊ. १९५८ सार देजख १९६८ सम्भको गोयखाऩरहरुको 
तडजजटाईजेसन गने । 

प्रभखु श्री सौबाग्म 
प्रधानाङ्ग,  याद्धिम 
अतबरेखारम 

 याद्धिम भहत्वका 
अतबरेखहरुको 
तडजजटाइजेसन य 
अतबरेखीकयण 
बएको हनुे । 

 

९. सॊग्रहारमको 
तनभायण तथा 
व्मवस्थाऩन  

 भोयङ्गजस्थत भदन बण्डायी सॊग्रहारम , स्माङ्गजा याभकोटजस्थत 
गरुुॊग सॊग्रहारम , कास्की रेखनाथजस्थत कद्धव जशयोभणी 
रेखनाथ सॊग्रहारम , सनुसयीजस्थत भाझी सॊग्रहारमहरुको 
तनभायण कामय सम्ऩन्न गने । 

 ओखरढुॊगाजस्थत तसिीचयण सॊग्रहारमको बवन तनभायण 
सम्ऩन्न गने । 

भहातनदेशक श्री बेष 
नायामण दाहार, 
ऩयुातत्व द्धवबाग 

 सॊग्रहारमको 
तनभायण तथा 
व्मवस्थाऩन बएको 
हनुे । 
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ऩमयटन तपय  : 
१०. ऩमयटकीम तथ्माॊक 

अद्यावतधक कामय 
 अध्मागभन द्धवबागसॉगको सहकामयभा ऩमयटकीम तथ्माॊक  शेमरयङ 
सॊजार (Data Sharing Network) को द्धवकास गने ।   

 स्थरभागयफाट आउने ऩमयटक सॊख्मा एद्धकन गनय सबे गने। 

 ऩमयटन ऺेररे नेऩारको अथयतन्त्रभा ऩमुायएको मोगदान एद्धकन गनय  
Tourism Satellite Account (TSA)  प्रणारी द्धवकास गनय 
कामयटोरी गठन गने । 

सहसजचव श्री डण्डुयाज 
जघतभये, मोजना तथा 
भूल्माङ्कन भहाशाखा 

 ऩमयटकीम तथ्माॊक  

नेटवकय  द्धवकास 
बएको हनुे। 

 TSA  तनभायण कामय 
अगाडी फढेको 
हनुे। 

 

११. ददगो ऩमयटन 
व्मवस्थाऩन  

 सडक तनभायणरे गदाय ऺती हनु गएका भहत्वऩूणय ऩदमारा 
भागयहरुको फैकजल्ऩक ऩद भागय तनभायण गनय तनजी ऺेर तथा 
नेऩार ऩमयटन फोडय सभेतको सहकामयभा अध्ममन गने । 

 ऩमयटकीम स्थरको वातावयण स्वच्छ, सपा य प्रदषुणभकु्त 
याख्नय भाऩदण्ड तमाय गयी सम्फजन्त्धत तनकामराई जजम्भेवाय 
फनाउने ।   

सहसजचव श्री डण्डुयाज 
जघतभये, मोजना तथा 
भूल्माङ्कन भहाशाखा 

 ऩमयटन भैरी 
ऩूवायधाय एवॊ ददगो 
ऩमयटन 
व्मवस्थाऩन 
कामयको शरुुवात 
बएकोहनुे । 

 

१२. ऩमयटकीम सेवा 
सदु्धवधाको 
गणुस्तयीमता  

 होटर, रयसोटय, येिुयाॉ, होभस्टे तथा अन्त्म आवासीम 
प्रफन्त्धहरु (Online Booking System सभेत) को द्धवद्यभान 
अवस्था द्धवश्लषेण सद्धहत ऩनुयावरोकन गयी नमाॉ भाऩदण्ड 
तजुयभा कामय शरुुवात गने । 

भहातनदेशक श्री ददनेश 
बट्टयाई,  

ऩमयटन  द्धवबाग 

 भाऩदण्ड तजुयभा 
कामय शरुुवात 
बएको हनुे। 

 

१३. 
 

एकीकृत ऩमयटन 
ऩूवायधाय द्धवकास  

 सातवटै प्रदेशभा एक /एक वटा नभूना ऩमयटकीम 
गन्त्तव्मस्थर द्धवकासको रातग द्धवस्ततृ आमोजना प्रततवेदन 
(DPR) तमाय गने। (प्रदेश नॊ. १ - ईराभ सन्त्दकऩयु. प्रदेश  
नॊ. २- धनषुाधाभ,  प्रदेश  नॊ.  ३- ईन्त्िसयोवय भकवानऩयु,  
प्रदेश  नॊ. ४- ऩॊचासे,  प्रदेश  नॊ.  ५- देवदह,  प्रदेश  नॊ. 
६-याया,  प्रदेश  नॊ. ७- कैरारी बादागाउॉ) 
 

सहसजचव श्री डण्डुयाज 
जघतभये, मोजना तथा 
भूल्माङ्कन भहाशाखा 

 भहत्वऩूणय 
ऩमयटकीम 
स्थरहरुको 
एकीकृत ऩमयटकीम 
ऩूवायधाय द्धवकास 
कामय प्रायम्ब 
बएको हनेु। 
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 प्रतसि धातभयक ऩमयटकीम स्थर भजुक्तनाथ ऺेरको 
गरुुमोजना तमाय गने कामय सम्ऩन्न गने । 

 भहत्वऩूणय धातभयकस्थर स्वगयिायीको गरुुमोजना तमायी कामय 
अजघ फढाउने । 

 दोरखा य याभेछाऩको सीभानाभा ऩने सैरङु्गभा भ्मूटावय 
तनभायण कामय सम्ऩन्न गने । 

 भनास्र,ु खमु्व,ु अन्नऩूणय सद्धकय ट, दोरखा-भडेु-सैरङु ऩदमारा 
भागयको ऩनुतनयभायण कामय शरुुवात गने ।  साथै हेरम्फ ुऺेर, 
राङटाङ ऺेर , भकारवुरुण ऺेर , दोरखा रखनऩयु  
ऩदमाराभागयको तनभायणकामय ८०% सम्ऩन्न गने। 

 गरुयल्रा रेर य मासाय रेरको १०/१० द्धक.तभ. ऩदमाराभागय 
तनभायण कामय सम्ऩन्न गने ।  

 नेऩारको ऩूवय -ऩजश्चभको द्धहभारी ऺेर जोड्ने Great 

Himalayan Trail (GHT) को दोरखाको जगत-टातसनाभ-
डारदङु्ग-फेददङ्ग रेर य यसवुाको ऩावयतीकुण्ड-सोभदाङ खण्डको 
२० द्धक.तभ. ऩदमाराभागय सम्ऩन्न गने। 

 जनकऩयु य याया  (ताल्चा) भा ऩमयटकीम सूचना केन्त्िको 
तनभायण कामय सम्ऩन्न गने । 

 तनहुॊको बान ुजशखय कटेयीभा तनभायणातधन याभामण बवन  
तनभायण सम्ऩन्न गने । 

भहातनदेशक श्री ददनेश 
बट्टयाई,  

ऩमयटन  द्धवबाग 

 भहत्वऩूणय ऩदमारा 
भागयहरुको ४० 
द्धक.तभ. तनभायण 
सधुाय कामय सम्ऩन्न 
बएको हनुे ।  

 २ वटा सूचना 
केन्त्िको तनभायण 
कामय सम्ऩन्न हनुे। 
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१४. ऩमयटन प्रफियन  नेऩार भ्रभण वषय –२०२० को सजचवारम स्थाऩना, द्धवषमगत 
सतभततहरु गठन गयी कामय प्रायम्ब गने । 

 चीन य बायतका भखु्म  तीन÷तीन शहयहरुभा ऩमयटन सेल्स 
तभसनको आमोजना गने । 

 ५० बन्त्दा फढी अन्त्तयायद्धिम तभतडमा य ब्रगयसद्धहतको अन्त्तयायद्धिम 
स्तयको द्धहभारमन राबर भाटय  आमोजना गने।साथै, ७० जना 
द्धवदेशी ऩरकायहरुको FAM TRIP सॊचारन गने ।  

 भखु्म श्रोत फजाय रजऺत Country Specific Tourism 

Marketing and Promotion Strategy तमाय गयी कामायन्त्वमन 
गने । 

 आन्त्तरयक ऩमयटन प्रवियनको रातग याया - कणायरी ऩमयटन वषय 
अतबमान रगामतका अतबमानहरुको प्रवियन गने । 

 सातवटै प्रदेशहरुको सॊस्कृतत य ऩमयटकीम सम्ऩदाहरु झजल्कने गयी 
Short Video फनाई प्रचाय प्रसाय गने । 

 तरबवुन अन्त्तयायद्धिम द्धवभानस्थरभा नेऩारको करा , सॊस्कृतत य 
ऩमयटकीम सम्ऩदा झजल्कने ५ वटा ठूरा इरेक्रोतनक LED HD 

Display Boards याख्न े। 

 एतसमाको ऩद्धहरो अऩाङ्ग भैरी ऩदमारा भागय (Accessible 

Trekking Trail) कास्कीको नौडाॊडाभा फनाई सॊचारनभा ल्माउने।  
 नेऩार ऩमयटन फोडयको वेफसाइटराई जचतनमाॉ बाषाभा सभेत फनाई 
थऩ Interactive  य Attractive फनाउने। 

 नेऩारका भहत्वऩूणय ऩमयटकीम गन्त्तव्म तथा ती स्थानहरुभा ऩाइने 
ऩमयटकीम सेवा सदु्धवधाको जानकायीभूरक Mobile Apps फनाई 
सॊचारनभा गने ।  

 काठभाडौंका प्रभखु ऩमयटकीम स्थरहरुराई केजन्त्ित गयी तनजी 
ऺेर सभेतको सहकामयभा Hop On Hop Off गाडीहरु सॊचारन गनय 
सॊबाव्मता अध्ममन गने ।  

 अन्त्तयायद्धिम सॊचाय भाध्मभहरु  फीफीसी, सीएनएन, द्धरऩ ऐडबाइजय  य 
रोन्त्री प्रानेट भापय त प्रवियन गने । 

प्रभखु कामयकायी 
अतधकृत श्री ददऩकयाज 
जोशी, नेऩार ऩमयटन 

फोडय  

 
 
 
 
 

 सजचवारम स्थाऩना 
बई कामयप्रायम्ब 
बएको हनु े। 

 आन्त्तरयक तथा  
अन्त्तयायद्धिम 

प्रचायप्रसाय य 
फजायीकयण थऩ 
प्रबावकायी बएको  
हनुे । 

 ऩमयटक सॊख्माभा 
ितभक रुऩभा 
वृद्धिबएको हनुे । 
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नागरयक उड्डममन तपय  : 
१५. हवाई उड्डमन 

सयुऺा सदुृढीकयण 
 अन्त्तयायद्धिम नागरयक उड्यमन सॊगठन (ICAO) को 

Global  Aviation Safety Plan (GASP) भा आधारयत 
बई Nepal Aviation Safety Plan (NASP) तजुयभा 
गयी कामायन्त्वमन गने । 

 सन २०१० देजख सन ्२०१७ सम्भ बएका 
फाममुान दघुयटना जाॉच प्रततवेदनका तसपारयस 
द्धवश्लषेण गयी प्रबावकायी रुऩभा कामायन्त्वमन सरुु 
गने। 

सहसजचव श्री फदु्धिसागय 
रातभछान,े हवाई सयुऺा 

तथा प्रातधकयण 
सऩुयीवेऺण भहाशाखा/  
भहातनदेशक श्री सॊजीव 

गौतभ,, 
नेऩार नागरयक उड्डमन 

प्रातधकयण 

हवाई उडान थऩ  
सयुऺीत हनुे । 

 

१६. हवाई उद्योग 
व्मवस्थाऩन 

 ड्रोन उडान अनभुततराई सयरीकृत गयी सभन्त्वमात्भक 
ढॊगफाट उडान सॊचारन गयाउन कामयद्धवतध तमाय गने। 

 चारू अवस्थाभा यहेका द्धवभानस्थर भध्मे द्धहभारी , 

ऩहाडी य तयाई ऺेरभा अवजस्थत तीन वटा 
द्धवभानस्थरको सॊचारनको अवस्था , वामसेुवा 
कम्ऩनीहरुरे ऩ ¥ुमाईयाखेको सेवा सदु्धवधा य सेवाग्राहीका 
गनुासाहरु सम्फन्त्धभा सयोकायवारासॉग छरपर एवॊ 
अनगुभन गने । 

 नेऩारभा  अ न्त्तयायद्धिम वामसेुवा स्थाऩना तथा 
सॊचारनका रातग इजाजत ददने भाऩदण्ड (TOR) 

ऩनुयावरोकन गने। 

 नेऩार वामसेुवा तनगभको सहकामयभा Wide body 

aircraft (A 330-200) utilization plan तमाय गने । 

 नेऩार वामसेुवा तनगभसॉग सभन्त्वम गयी  Twin Otter, 
MA60 य Y12E वाममुानको Optimum utilization plan 

तमाय  गयी उडानभा सयीक गयाउने । 

सहसजचव श्री सयेुश 
आचामय, हवाई उद्योग 
व्मवस्थाऩन भहाशाखा 

 

 ड्रोन अनभुतत प्रद्धिमा 
सयरीकृत हनुे । 

 द्धवभानस्थरभा देजखएका 
सभस्मा सभाधान गनय 
ऩहर हनुे । 

 अन्त्तयायद्धिम वामसेुवा 
स्थाऩना तथा 
सॊचारनको  भाऩदण्ड 
(TOR) ऩनुयावरोकन  
हनुे । 
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 १७. प्रातधकयण 
सदुृढीकयण एवॊ 
द्धवभानस्थर 
तनभायण सधुाय 

 चन्त्िगढीभा Day Instrument Flight Rules (IFR) य 
धनगढी द्धवभानस्थरभा IFR Procedure राग ुगने। 

 याजद्धवयाज तथा साॉपेफगयको धावनभागय/ट्याक्सी वे 
कारोऩरे कामय सम्ऩन्न गने ।  

 नेऩार नागरयक उड्डमन प्रातधकयणको सभग्र द्धवत्तीम 
अवस्था सभेट्ने उदे्घश्मरे Nepal Financial 

Reporting Standard (NFRS) प्रणारी रागू गने।   

भहातनदेशक श्री सॊजीव 
गौतभ, 

नेऩार नागरयक उड्डमन 
प्रातधकयण  

 तबजजद्धवतरद्धट कभ बएको 
अवस्थाभा सभेत उडान 
गनय सद्धकने । 

 सफै भौसभभा उडान 
सचुारु गनय सद्धकने। 

 प्रातधकयणभा NFRS 

प्रणारी रागू बई द्धवत्तीम 
प्रणारी सदुृढ बएको 
हनुे।     

 

१८ नेऩार वामूसेवा 
तनगभको 
सदुृढीकयण 

 तनगभभा यहेका आन्त्तरयक उडानका रातग उऩमकु्त 
८ वामूमान भध्मे ६ वटा वामूमानहरु अतधकतभ ्
ऺभताका साथ उडान गने ।   

 आन्त्तरयक उडानराई थऩ द्धवस्ताय गनय ६ वटा 
Twin Otter  द्धवभान खरयद प्रद्धिमा सरुु गने 
(सैिाजन्त्तक तनणयम गने)  

 Wide body Compatible Hanger तनभायणको रातग 
ऩूवय तमायी गने। 

सहसजचव श्री सयेुश 
आचामय, हवाई उद्योग 
व्मवस्थाऩन भहाशाखा / 

प्रफन्त्ध तनदेशक श्री 
सगुतयत्न कॊ साकाय, 
नेऩार वामूसेवा तनगभ 

आन्त्तरयक हवाई मार ुएवॊ 
ऩमयटकहरुराई सहजता 

हनुे । 

 


