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प्रेस विज्ञवि 

वमवत २०७५।०२।११ 
 

सािवभौम जनताको ताजा जनादेश एिं संसदको िहुमत प्राि दलको हवैसयतिाट ितवमान सरकार वमवत २०७४/११/०३ मा 

गठन भएपश्चात माननीय मन्त्री श्री रविन्त्र ऄवधकारी र माननीय राज्यमन्त्री श्री धनबहादरु बुढावमवत २०७४/१२/०२ मा 

यस संस्कृवत, पयवटन तथा नागररक मन्त्रालय िहाली हुनुभएको वथयो । िहााँहरुको िहालीको वसलवसलामा माननीय 

मन्त्रीज्यूबाट वनदेशन भए ऄनुरुपयस मन्त्रालय ऄन्त्तगवतका राविय गौरिका अयोजनाहरु,भूकम्पबाट क्षवतग्रस्त प्रमुख 

सम्पदाहरुको पुनर्ननमावण, हिाइ सुरक्षा, पयवटन पूिावधार विकास तथा प्रिर्द्वन एिंमन्त्रालयको नीवतगत तथा कानूनी सुधारका 

सम्बन्त्धमा १०० ददनवभरसम्पादन गररन ेप्रमुख कायवहरु समेरटएको १०० ददने कायवयोजनासािवजवनकरण गररएको वथयो ।ईक्त 

कायवयोजनाको हालसम्मको कायावन्त्ियन ऄिस्था र प्रमुख ईपलवधधहरु यसैसाथ सािवजवनक गररएको छ ।  

१.वरभुिनऄन्त्तरावविय विमानस्थल सुधार: 

 मुलुकको एकमार ऄन्त्तराववियविमानस्थलको रुपमारहकेो वरभुिन ऄन्त्तरावविय विमानस्थलमा बढ्दो Traffic Congestion 

समस्यालाइ न्त्यूनीकरण गनव वमवत २०७५।०२।०७ देवख वबहान ६ बजेदेवख ऄको ददन वबहान तीन बजेसम्म 

विमानस्थल२१ घण्टासंचालनमा ल्याइएको । 

 ईक्त विमानस्थलमा अन्त्तररक तथा  ऄन्त्तराववियस्तर दिैु तर्वको ईडान र ऄितरणको चापले (एयर ट्रादर्कको 

कारण) िाह्य ईडानहरुमा ऄत्यवधक लामो समयसम्म विमान होल्ड भइ ऄन्त्तरावविय स्तरमा नराम्रो प्रभाि पनव 

गएको तर्व ध्यान दददै अन्त्तररक विमानस्थललाइ ऄन्त्यर सानव विकल्प सवहतको सुझािका लावग एक प्राविवधक 

सवमवत गठन गररएको । ईक्त प्राविवधक सवमवतले विवभन्न स्थानको विकल्पहरु मध्य े काभे्रपलान्त्चोक वजल्लाको 

नावगडााँडामा वनमावण गनव ईपयुक्त हुनेभनी वसर्ाररस सवहतको प्रवतिेदन ददएकोले सो स्थान छनौट भइ प्रारवम्भक 

कायव सुरु भएको।  

 यारुहरुलाइ थप सहज बनाईन ऄन्त्तरावविय टर्नमनल अगमन कक्षमा चार िटै धयागेज बेल्टवनयवमत संचालन 

गररएकोर सेन्त्ट्रल एवसजडान भइ संचालनमा अइसकेको । अन्त्तररक टर्नमनल तर्व यारु प्रवतक्षालयमा थप कुर्नसहरु 

व्यिस्था गररएको र एवस जडान कायव भइरहकेो।  

२.राविय गौरबका अयोजनाहरुको कायावन्त्ियन: 

वनजगढ ऄन्त्तराववियविमानस्थलअयोजना (NIA): 

 वनजगढ ऄन्त्तराववियविमानस्थलअयोजनावनमावणको सहजीकरणको लावगनेपाल सरकार(म.प.)को वनणवयानुसार 

माननीय संस्कृवत, पयवटन तथा नागररक ईड्डयन मन्त्रीको संयोजकत्िमा ईच्चस्तरीय सहजीकरण सवमवत र यस 

मन्त्रालयका सवचिज्यूको संयोजकत्िमा अयोजना कायावन्त्ियन सवमवत गठन भइ कायावरम्भ भइसकेको। 

 विमानस्थल वनमावण मोडावलटी तयारीको वनम्ती गहन छलर्ल भइरहकेो।विमानस्थलको िातािरणीय प्रभाि 

मूल्यांकन स्िीकृवतगराइएको । 

 कोरीयन कम्पनी LMW ले बुझाएको विस्तृत सम्भाव्यता ऄध्ययन (DFS) प्रवतिेदन नेपाल सरकारल ेग्रहण गरेको र 

सम्झौता िमोवजम LMWसाँगको दावयत्ि भुक्तानी गनव अिश्यक समन्त्िय भइरहकेो। 

गौतमबुर्द् ऄन्त्तरावविय विमानस्थलअयोजना:विमानस्थलकोधािन मागव, टर्नमनल भिन  लगायतका वसवभल वनमावण कायवको 

भौवतक प्रगवत ३८% सम्पन्न भएको ।विमानस्थल वनमावण एिं मुअधजा वितरणको कायव भइरहकेो। 

पोखरा क्षेरीय ऄन्त्तराविय विमानस्थल अयोजना:पोखरा क्षेरीय ऄन्त्तराविय विमानस्थल अयोजनाको Design Review 

and Supervision Consultant वनयुक्त भइ कायव प्रारम्भ गरेको। 

पशुपवतक्षेर विकास: 
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 भगिान पशुपवतनाथको धार्नमक महत्ि तथा पाशुपत क्षेरको ऐवतहावसकता, पुरातावत्िक तथा पौरावणकता झवल्कने 

गरी िृतवचर तयार गरी प्रचार प्रसार गनव परामशवदाता वनयुवक्तको प्रदियामा रहकेो ।विगत लामो समयदेवख 

ऄिरुर्द् रहकेो धार्नमक तथा सांस्कृवतक महत्िको िागमती जारा वमवत २०७५।०१।१० देवख पुन:संचालन अइ 

२०७५।०१।१७ गत ेसमापन गररएको । 

 पशुपवत क्षेरलाइ Beggars free Zone घोषणा गररएको ।भक्तजनहरुको माग बमोवजम सुचना प्रविवधको माध्यमिाट 

पवन पुजा गन ेपररपाटी (आ-पूजा) गनव तयारी भइरहकेो।सम्पदा संरक्षण ऄन्त्तगवत भष्मेश्वर सत्तल िनकाली सत्तल 

शंकराचायव मवन्त्दर पोडेपाटी पन्त्रवशिालय सत्तल र ऄमरकान्त्तेश्वर मवन्त्दर सवहत छ िटा सम्पदा वनमावण कायव 

सम्पन्न भएको। 

लुवम्िनी क्षेर विकास: 

 सम्माननीय रािपवत, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय मन्त्रीहरु, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री एिं मन्त्रीहरुको 

समपुवस्थवतमा २५६२  औ बुर्द् जयन्त्ती एिं लुवम्िवन ददिस भव्य रुपमा मनाआएको । सो ऄिसरमा ३००० मावनस 

ऄट्ने ऄस्थायी प्रकृवतको सभाहल वनमावण भइ सो हलमा२३ देशका बौर्द् विर्द्ानहरुबाट ३३ िटा कायवपरहरु प्रस्तुत 

गदै ऄन्त्तरावविय बौर्द् गोष्ठी सम्पन 

भएको।"भगिानिुर्द्कोजन्त्मस्थल,बौर्द्धमवरविश्वशावन्त्तकोईद ्गममस्थल"भन्नेनाराकासाथईक्तसम्मेलनलेनेपालको 

लुवम्िनीलाइभगिानिुर्द्कोजन्त्मस्थलरविश्वशावन्त्तकोमुहानको रुपमा विश्वमाप्रबधवनगनव१०बूदेघोषणापरजारी समेत गरेको ।  

 सो क्षेरको गुरुयोजना ऄनुरुप बाटो, विक पेवभङ्ग वसम्बोवलक पेवभवलयन, िाटर सप्लाइ वसस्टम लगायतका पूिवधार 

वनमावण कायवहरु भइ रहकेो । 

३. क्षतीग्रस्त सम्पदाहरुको पुनर्ननमावण: 

1. काठमाण्डौको मुटुमा रहकेो रानीपोखरी वनमावणमा देवखएको समस्या समाधान गनव माननीय मन्त्रीज्यूबाट वबशेष 
पहल गररएको । र्लस्िरुप,रानीपोखरी र काष्ठमण्डपको वनमावण कायव सुरु गररएको । धरहरा वनमावणको प्रदिया 

ऄगाडी बढेको।रानीपोखरी वभरको बालगोपालेश्वर मवन्त्दरको पुनर्ननमावण कायव जारी रहकेो । 

 पाटनको कृष्ण मवन्त्दर,मणीमण्डप, काठमाडौ हनुमानढोकाको प्रताप मल्लको शावलक पुनस्थावपना,लक्ष्मीनारायण मवन्त्दर, 

कागेश्वर, सरस्िती र महादेि मवन्त्दरको पूनःवनमावण कायव सम्पन्न भएको । हनुमानढोका दरिार संग्रहालयवभर 

ऄस्थायी संरचना वनमावण गरी संग्राहलय सिवसाधारणको लावग खुला गररएको। स्ियंभुवस्थत ऄनन्त्तपुर र दकमडोल 

गुम्िा, भक्तपुरको चााँगुनारायणवस्थत वछन्नमस्ताको मवन्त्दर, महामञ्जुश्री सत्तल, सुयवविनायक गणेश  अमा 

मवन्त्दरकोपुनर्ननमावण कायव सम्पन्न भएको।तलेजुको पुनर्ननमावण कायव ऄवन्त्तम चरणमा रहकेो । 

४. नीवतगत तथा कानूनी सुधार: 

 संस्कृवत, पयवटन र हिाइ क्षेरसाँग सम्बवन्त्धत प्रबुर्द् व्यवक्तहरुको वनरन्त्तर सल्लाह, सुझाि तथा पृष्ठपोषणका लावग 

छुट्टाछुटै्ट ३ िटा Think Tank Groups गठन गरी मन्त्रालयका ती क्षेरका काममा राय सुझाि वलने कायव शुरु 

गररएको र प्राि सुझािलाइ ऄिलम्िन गररएको । 

 नेपालको संविधान तथा पररिर्नतत पररिेश ऄनुरुप राविय संस्कृवत नीवत,२०६७ लाइ पररमाजवन गनवनीवतको मस्यौदा 

तयार भएको।पयवटन नीवत,२०६५ पररमाजवन कायवमासनसेट प्रोवभजनसवहतकोप्रारवम्भक मस्यौदा तयार गरी वनजी 

क्षेरसाँग छलर्ल गररएको । 

 पयवटन ऐन,२०३५ लाइ समयानुकूल पररमाजवन गनव संशोधनको मस्यौदा तयार गनव वबषय पवहचान गरी छलर्ल 

सवहतमस्यौदा तयार भइरहकेो।क्यावसनो ऐन तजुवमाका लावग सैर्द्ावन्त्तक स्िीकृवत नेपाल सरकार (म.प.) िाट प्राि 

गनुवपन े हुाँदा सोका लावग ऄथव र कानून, न्त्याय तथा संसदीय मावमला मन्त्रालयको सकारात्मक राय प्राि 

भैसकेकोले मवन्त्रपररषद ्मा प्रस्ताि लैजाने प्रकृयामा रहकेो । 



3 
 

 नेपाल र थाइल्याण्डबीच पयवटन प्रिर्द्वनका लावग समझदारी ( MoU) नेपाल सरकार म.प.मा प्रस्ताि पेश 

भएको।श्रीलंका र ओमानसाँगको MoU प्रस्ताि गरर ऄथव,कानूनर परराि मन्त्रालयमा रायको लावग पठाआएकोमा राय 

प्राि भइ वनणवयको लावग म.प.मा प्रस्ताि पेश गररएको । 

 राविय रणनीवतक पयवटन योजना (सन् २०१६-२०२५) ले वनर्ददष्ट गरे बमोवजम नेपालको पयवटन प्रिवर्द्वनलाइ 

प्रभािकारी बनाईन पााँच प्रमुख पयवटकीय श्रोत मुलुकहरुमा पयवटन सहचारी खटाईने सम्बन्त्धी ऄिधारणापरको 

प्रारवम्भक मस्यौदा तयार भएको। 

 होटल, ररसोटव, रेषु्टरााँ, होमस्टे तथा ऄन्त्य अिासीय प्रबन्त्धहरु (Online Booking System समेतको विद्यमान ऄिस्था 

विश्लेषण सवहत पुनरािलोकन गरी नयााँ मापदण्ड तजुवमा कायव शुरुिात गनव पयवटक स्तरका र तारे होटेलहरुको 

मापदण्ड पररमाजवन गन ेसम्िन्त्धमा कायवदल गठन भइ कायव प्रारम्भ भएको। 

५. संस्कृवत प्रिर्द्वन: 

 मकर संिावन्त्तका ददन देिघाट, िराहके्षरमा लाग्ने मेला, नुिाकोटको गोरु जुधाइ  र शालीनदी (स्िस्थानी पूजा) को 

डकुमेन्त्ट्री वनमावण भएको ।ईनान्त्साठी िटा अददिासी जनजावतहरुको िार्नषक चाडपिवहरुको क्यालेन्त्डर सवहतको 

प्रवतिदेन तयार भएको।तीन िटा अददिावस जनजाती ( कुशिावडया दकसान र राजिंशी जावत )का ऄमूतव 

सांस्कृवतक सम्पदाको वििरण तयारी कायव सम्पन्न  भएको ।दइु िटा वसमान्त्तकृत जावतहरुको ऄमूतव सााँस्कृवतक 

सम्पदाको वििरण सवहतको ऄध्ययन प्रवतिेदन तयार गनवपरामशवदाता छनौट कायव ऄवघ बढेको ।  

 

 

६. ऐवतहावसक, पुरात्तावत्िक एि ंधार्नमक महत्िका सम्पदाहरु संरक्षण: 

 पाल्पावस्थत रानीमहल र इन्त्र भके्तश्वर सत्तल र सुनसरी वजल्लावस्थत रामधुनी पोखरी र चतराघाट कायव सम्पन्न 

भएको।झापा दकचकबध पुरातावत्िक स्थल, लवलतपुर खोकनावस्थत रुरायणी पाटी, जुम्ला वजल्लावस्थत कनकासुन्त्दरी 

मवन्त्दर संरक्षण कायव सम्पन्न गनव ठेक्का सम्झौता भइ कायव ऄगाडी बढी रहकेो। 

 सलावही मुर्नतयावस्थत वशि मवन्त्दर, निलपरासी वसिौलवस्थत कैलाश अश्रम, दाङ्ग वजल्लावस्थत ऄवम्िकेश्वरी मवन्त्दर 

लगायतका १४ िटा अयोजनाहरुको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भइ कायवन्त्ियन प्रकृया ऄगाडी िढाइएको। 

७.ऄवभलेखको वडवजटाआजेसन र सुदढृीकरण   

 ३१००० विविध विषयका हस्तवलवखत ग्रन्त्थहरु मध्य े ११,५५० हस्तवलवखत ग्रन्त्थको ६,५५,००० इमेजको 

क्याटलवगङ्ग, ट्यागीङ्ग गरी सफ्टिेयरमा ऄपलोड गन ेकायव, कुमारी चोकबाट प्राि १००० पोकाको कररि २००० 

पन्ना वडवजटाआजेशन गने कायवर वि.सं. १९५८ देवख १९८५ सालसम्मको गोरखापरहरुको वडवजटाआजेशन कायव 

सम्पन्न भैसकेको ।साथै, भक्तपुरका ११३०, दैलेख वजल्लाबाट प्राि २०००, प्रहरी प्रधान कायावलय केवन्त्रय ऄनुसन्त्धान 

धयूरोबाट प्राि २२८ पृष्ठको प्रज्ञा पारवमता ग्रन्त्थको २३४ र्ोवलयो वडवजटाआजेशन गन ेकायव सम्पन्न भएको। 

८.संग्रहालयको वनमावण तथा व्यिस्थापन: मोरङ्गवस्थत मदन भण्डारी संग्रहालय, स्याङ्गजा रामकोटवस्थत गुरंुग संग्रहालय, 

सुनसरीवस्थत माझी संग्रहालयहरुको वनमावण कायव सम्पन्न भएको ।लेखनाथ संग्रहालयको कायव ऄवन्त्तम चरणमा रहकेो। 

९.पयवटकीय तथयांक व्यिस्थापन र पयवटन पूिवधार विकास: 

 दीघवकालीन रुपमा पयवटकीय तथयांक  शेयररङ संजाल (Data Sharing Network) को विकास गने ईदे्दश्यऄनुरुप 

ऄध्यागमन विभागसाँगको सहकायवमा मावसक रुपमा डाटा शेयररङ्गरी िेबसाइटमा राख्न सुरु गररएको।स्थलमागवबाट 

अईने पयवटक संख्या एदकन गनव सभे र Data Processing कायव सम्पन्न भएको।Tourism Satellite Account (TSA)  
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प्रणाली विकास गनव कायवटोली गठन गरर कायव प्रारम्भ गररएको र विज्ञहरुको समयवलइ प्रस्तुवतकरण सवहत छलर्ल 

अयोजना गने िममा रहकेो । 

 सडक वनमावणले गदाव क्षती हुन गएका महत्िपूणव पदयारा मागवहरुको बैकवल्पक पदमागव वनमावण गनव टे्रदकङ्ग एजेन्त्टस् 

एशोवसयसन ऄर् नेपाल, नेपाल पिवतारोहण संघ र टुररष्ट गाइड एशोवसएशनसवहतको ऄध्ययन कायवदल गठनभएको 

र ईक्त कायवदललऄेध्ययन गरी बैकवल्पक पदयारामागवको लावग वसर्ाररस सवहतकोप्रारवम्भक प्रवतिेदन प्राि 

भएको।सो को अधारमा सडक मागवले क्षती पुगेका महत्िपूणव पदयारामागवको विकल्पको रुपमा नयााँपदमागव वनमावण 

सुधारका लावग अगामी अ.ि. को बजेटमा प्रस्ताि गररएको । 

 पयवटकीय स्थलको िातािरण स्िच्छ, सर्ा र प्रदषुणमुक्त राख् न मापदण्ड तयार गरी सम्बवन्त्धत वनकायलाइ वजम्मेिार 

बनाईनका लावग िातािरण विभाग,पयवटन बोडव समेतको कायवदल गठन भइ प्रारंवभक मस्यौदा तयार भएको। 

 सातिटै प्रदेशमा एकएक िटा नमूना पयवटकीय गन्त्तव्यस्थल विकासको लावग प्रदेश न.ं १ कोसन्त्दकपुर (इलाम), 

प्रदेश  नं. २ धनुषाधाम (धनुषा), प्रदेश  नं. ३इन्त्रसरोिर (मकिानपुर),प्रदेश  नं. ४ पंचासे (कास्की),प्रदेश  नं. 

५ देिदह(रुपन्त्देही),प्रदेश  न.ं ६ रारा(मुग)ु र प्रदेश  न.ं ७को भादागाईाँ  (कैलाली)कोविस्तृत अयोजना प्रवतिेदन 

(DPR) को प्रारवम्भक प्रवतिेदन प्राि भएको । 

 प्रवसर्द् धार्नमकस्थल मुवक्तनाथ क्षेरको गुरुयोजना तयार गने कायव ऄन्त्तीम चरणमारहकेो । साथै प्युठानको  

स्िगवर्द्ारी क्षेरको गुरुयोजना वनमावण गनव परामशवदातासाँग सम्झौता भएको।  

 रामेछाप र दोलखाको सीमानामा पने पयवटकीय स्थल सैलुङ्ग क्षेरमा भ्यूटािर वनमावण कायवको झ्यालढोका बाहकेको 

कायव सम्पन्न भएको । हलेम्बु ,लामटाङ , मकालु बरुण, दोलखा क्षेरको पदयारामागवको वनमावण कायव कायव सम्पन्न 

भएको। 

 नेपालको पूिव-पवश्चमको वहमाली के्षर जोड्न ेGreat Himalayan Trail (GHT) कोदोलखाको जगत-टावसनाम-डालदङु्ग-

बेददङ्ग टे्रल र रसुिाको पािवतीकुण्ड-सोमदाङ खण्डको २० दक.वम. पदयारामागव सम्पन्न भएको । गुररल्ला टे्रल र 

यासाव टे्रलको वनमावण कायव ऄवन्त्तम चरणमा रहकेो।मनास्ल,ु खुम्िु, ऄन्नपूणव सर्दकट, दोलखा-मुडे-सैलुङ पदयारामागवको 

पुनर्ननमावण कायवको बोलपर मूल्यांकन भइरहकेो । 

 जनकपुर पयवटक सुचना केन्त्रको वनमावण कायव ९५% सम्पन्न भएको तथा राराको सुचना केन्त्रको  वनमावण कायव 

सम्पन्न भै हस्तान्त्तरण प्रदियामा रहकेो।तनहुाँको भानु वशखर कटेरीमा वनमावण कायव ४५ प्रवतशत सम्पन्न भएको। 

१०.पयवटन प्रिर्द्वन: 

 नेपाल भ्रमण िषव –२०२० को विषयगत सवमवतहरु गठन गरी कायव प्रारम्भ भएको,भ्रमण िषवको लोगो छनौटका 

लावग प्राि १४४ िटा लोगोहरु मध्य े५ िटालाइ सटववलस्ट गरी विज्ञहरुिाट परामशव वलने कायव भैरहकेो। 

 वहमालय ट्राभल माटवको लावग ५५ िटा बायर, ५० िटा सेलर, ४० िटा धलगरवमवडयाको छनौट भैसकेको, जुन १ 

देवख ३ सम्म काठमाडौंमा अयोजना गररने। पयवटन प्रिर्द्वनको लावग चीनमा ३ िटा सेल्स वमसन सम्पन्न भएको। 

भारतका ५ िटा शहरमाअयोजनाको भइरहकेो। 

 वछमेकी मुलुकहरु केवन्त्रत पयवटन प्रिर्द्वन ऄन्त्तगवत चीनको बेइवजङ, सांघाइ, वसयाज्जेन तथा छेन्त्दरु भारतका वसलगुढी, 

जयगाईाँ , गान्त्तोक, पूर्नणयााँ, दकसनगन्त्ज र करटहारमा सेल्स वमसनकायविम सम्पन्न गररएको । 

 नेपाल पयवटन बोडवको िेबसाआटलाइ वचवनयााँ भाषामा तयार गरीसंचालनल्याइएको । कणावली पयवटन िषव २०७५ को 

ईपलक्ष्यमा रारा तालबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट समुद ्घाटन भइ प्रिर्द्वनका विविध कायविमहरुसुरु भएको ।  

 Country Specific Tourism Promotion Strategy तयार भएको ।अगामीअ.ि.देवख कायावन्त्ियनमा ल्याइने। 

 सातिटै प्रदेशहरुको संस्कृवत र पयवटकीय सम्पदाहरु झवल्कने छोटा वभवडयो तयार भइ launchगररएको ।रारा 

कणावली पयवटन िषवका लावग वजङ्गल तयार भइ स्थानीयएर्.एमहरुिाट प्रसारण भैरहकेो।साथैवभवडयो तयार 

गररएको । 

 Android/IOS मा Welcomenepal App वनमावण सम्पन्न गररएको । 
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 वरभुिन ऄन्त्तरावविय विमानस्थलमा नेपालको कला, संस्कृवत र पयवटकीय सम्पदा झवल्कने ५ िटा ठूला आलेक्ट्रोवनक 

LED HD Display Boards राख्नका लावगवडजाआन कायव सम्पन्न भएको । सो राख्ने स्थानका लावग ने. ना.ई. प्रा. साँग 

समन्त्िय भइरहकेो ।  

 एवसयाको पवहलो ऄपाङ्ग मैरी पदयारा मागव (Accessible Trekking Trail) कास्कीको नौडांडामा बनाइ 

संचालनमाल्याइसदकएको । 

 काठमाडौंका प्रमुख पयवटकीय स्थलहरु एिं सम्पदाहरुलाइ केवन्त्रत गरी वनजी के्षर समेतको सहकायवमा रावरकालीन 

पयवटकीय गवतविवध संचालन गनव संभाव्यता ऄध्ययन भइरहकेो। 

११.ईड्डयन सुरक्षा तथा हिाइ ईद्योग व्यिस्थापन: 

 हिाइ ईड्डयन सुरक्षा सुदढृीकरणतर्व ऄन्त्तरावविय नागररक ईड्ययन संगठन (ICAO) कोGlobal  Aviation Safety Plan 

(GASP) मा अधाररत भइ Nepal Aviation Safety Plan (NASP)तजुवमा कायव भइरहकेो । सन् २०१० देवख सन् 

२०१७ सम्म भएका बायुयान दघुवटना जााँच प्रवतिेदनका वसर्ाररस विश्लेषण गरी कायावन्त्ियन सुरु हुन ेिममा रहकेो 

। 

 ड्रोन ईडान ऄनुमवतलाइ सरलीकृत गरी समन्त्ियात्मक ढंगबाट ईडान संचालन गराईन कायवविवधबनाईन कवमटी 

वनमावण भइ कायव भइरहकेो ।नेपालमा  ऄन्त्तरावविय िायुसेिा स्थापना तथा संचालनका लावग आजाजत ददने मापदण्ड 

(TOR) पुनरािलोकन गन ेप्रकृयामा रहकेो । 

१२.प्रावधकरण सुदढृीकरण एि ंविमानस्थल वनमावण सुधार  

• धनगढी विमानस्थलमा Instrument Flight Rules (IFR) लागु गरी रारीकालीन ईडान ऄितरण र चन्त्रगढी 

विमानस्थलमा वभवजविवलरट कम भएको ऄिस्थामा समेत ईडान ऄितरण गनव सदकने गरी स्तरोन्नती गररएको।विगत 

लामो समयदेवख संचालनमा नअएको राजविराज विमानस्थलमा जेट साइजको विमान ईडान ऄितरण गनव सके्न 

गरी स्तरोन्नती सवहत वमवत २०७५।०२।१० मा परीक्षण ईडान गररएको। 

• विगत छवधबस िषवदेवख संचालन हुन नसकेको बागलुङ्गको बलेिा विमानस्थल र लामो समयदेवख बन्त्द रहकेो सुखेत 

विमानस्थललाइ संचालनमा ल्याइएको ।सााँरे्िगरविमानस्थलकोधािनमागव, ट्याक्सीएप्रोनमा िेसकोशव वबछ्याईने कायव 

सम्पन्नभएको। 

१३.नेपाल िायुसेिा वनगमको सुदढृकीकरण: 

  वनगममा रहकेा अन्त्तररक ईडानका लावग ईपयुक्तिायूयानहरु ऄवधकतम ् क्षमताका साथ ईडान गनवOptimum 

utilization plan तयारगरी २ िटा Twin Otter, १ िटा MA60 र ३ िटा Y12E संचालनमा ल्याइएको।तीन िटा 

Y12E विमान संचालनका लावग पाआलटहरुको व्यिस्था भइसकेको ।ईक्त विमानहरु Full Utilization मा संचालन गनव 

अिश्यकता ऄनुसार विदेशी पाआलटहरु व्यिस्था गनव गृहकायव शुरु गररसदकएको । 

 नयााँ ६िटाTwin Otter  विमान खररद गनव व्यापाररक योजना सवहतको प्रवतिेदन ऄवन्त्तम चरणमा पुगेको । 

प्रवतिेदन प्राविपश्चात विमान खररद प्रदियामा जाने गृहकायव भइरहकेो । 

 Wide body Compatible Hanger वनमावण सम्िन्त्धमा विकल्प सवहतको प्रस्ताि संचालक सवमवतमा पेश गनव तयारी 

भइरहकेो । 

१४.सम्पाददत ऄन्त्य कायवहरु: 

 वछमेकी वमरराि भारतका महामवहम प्रधानमन्त्रीज्यूबाट नेपालको राजकीय भ्रमणको िममा पशुपवतनाथ मवन्त्दर, 

जनकपुरवस्थत जानकी मवन्त्दर तथा मुस्ताङ्गको मुवक्तनाथ मवन्त्दरमा भएको पूजाअरधना  तथा दशवनल ेविश्वभररका 

िहााँसाँग सम्बवन्त्धत सामावजक संजाल प्रयोगकतावमा पहुाँच पुगी ईक्त क्षेरहरुको धार्नमक पयवटन प्रिर्द्वनमा ईल्लेखवनय 

टेिा पुगेको ।  

 ऐवतहावसक धार्नमक सम्पदा क्षेरलाइ र्लरू्लयुक्त, स्िच्छ िातािरणमैरी  र हररयालीयुक्त बनाईने ऄवभयान ऄन्त्तगवत 

पशुपवत तथा लुवम्िनी क्षेरमा पााँच/पााँच हजारका दरल ेविवभन्न मौसमी र्लरु्ल तथा ऄन्त्य वबरुिाहरु रोप्न ेकायव 

अगाडी बढाइएकोर यसले अम रुपमा देशका सबै व्यवक्त, सािवजवनक स्थलमा यो प्रदिया ऄिलम्िनले भावि ददनमा 

देशभर र्लरू्लको ठूलो ईत्पादन हुन सके्न । 
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 सन् १९५१ मा स्थापना भएको र विश्वका ९५ देश एिं पयवटन बोडवहरु सदस्य रहकेो प्यावसदर्क एवशया ट्राभल 

एशोवसएशन ( पाटा) को सदस्यता वलएको तेवत्तस िषवमा पवहलो पटक नेपाल डेवस्टनेशन/गभमेन्त्ट कवमरटको 

ऄध्यक्षमा सिवसम्ित् वनिाववचत भएको । 

 भाषाअयोग: प्रदेश सरकारसंगको सहकायव र समन्त्ियमा स्थानीय तहका वनिाववचत पदावधकारीहरु, भावषक ऄवभयन्त्ता 

िक्ता एिम ्ऄन्त्य सरोकारिालाहरुको सहमावगतामा अयोगका सम्िैधावनक दावयत्िसम्िन्त्धी प्रिोवधकरण र सरकारी 

कामकाजका भाषा वनधावरणका अधारसम्िन्त्धी प्रारवम्भक सुझाि संकलनगररएको । 

 नेपालप्रज्ञाप्रवतष्ठान:प्रवतष्ठान र पादकस्तानको एकेडेमी ऄर् लेटसवबी मे१३ २०१८ मा अपसी सहयोगको लावग MOU 

भएको ।प्रवतष्ठानमा नयााँ छपाइ मेवशन सवहत अधुवनक छापाखाना संचालन भइरहकेो ।भूकम्पबाट क्षेतीग्रस्त प्रज्ञा 

भिन पुनर्ननमावण कायव ५०% सम्पन्न भएको । चालु अ. ि. मै सम्पन्न गरी कायव भइरहकेो। 

 नेपाल संवगत तथा नाट्य प्रवतष्ठान: कास्कीमा ६ ददने राविय नाटक महोत्सि २०७५ अयोजना गररएको  लगायत 

विवभन्न जात जावतहरुको सांस्कृवतक महोत्सि कायविम अयोजना गररएको । 

 सांस्कृवतक संस्थान: वमवत २०७४ चैर ३० मा सबै जाता जाती र भूगोल समेट्न ेगरी राविय लोकनृत्य अयोजना 

गररएको । 

 नेपालपयवटनतथाहोटलव्यिस्थापनप्रवशक्षणप्रवतष्ठान (NATHM): बहुिर्नषय खररद योजना ऄन्त्तगवत नेपाल पयवटन तथा 

होटल व्यिस्थापन प्रवशक्षण प्रवतष्ठान (NATHM) को शैवक्षक कक्षा भिनलाइ यही अषाढ मसान्त्त वभर सम्मपन्न 

गने गरी कायव ऄगावड बढाइएको ।होटल, होमस्टे, टे्रदकङ गाआड सम्बन्त्धी तावलम ८९२ जनालाइ प्रदान गररएको । 

 नारायणवहरट दरबार संग्राहलय: संग्राहलयको िररपरर पखावल र वरभुिन सदन पुन: वनमावणको बााँकी कायवको लावग 

बोलपरको सूचना अव्हान गरी सम्झौता हुन ेिममा रहकेो  

 आच्छुक सांस्कृवतक प्रवतष्ठान: प्रवतष्ठानको वनमावणावधन भिनमा वबजुली बवत्तको जडान कायव ऄवन्त्तम चरणमा, वभरी 

रङ्गरोकनको कायव ऄवन्त्तम चरणमा रहकेो । 

 

 


