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पररचर् 

िजलनात्मक र प्रतिस्पधायत्मक लाभका दृविले नपेालको आतथयक ववकासको प्रमजि आधार रहेको 
पर्यटन क्षेरले ववदेशी मजद्रा आियन, रोिगारी तसियना, आतथयक कृर्ाकलाप अतभववृि र समग्र आतथयक 
ववकास र समजन्नतिमा टेवा पजर्ायउाँदै आएको छ। देशमा रहेका सम्पूणय ऐतिहातसक, प्राकृतिक र 
सााँस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण र ववकास गरी तिनको आतथयक उपर्ोग गदै पर्यटनलाई 
मजलजकको आतथयक आधारको रुपमा ग्रामीण िहसम्म ववकास र ववस्िार गरी र्सको प्रतिफल 
िनिीवनको िल्लो िहसम्म पजर्ायउन संस्कृति र पर्यटन क्षेरको ववववतधकरण, ववस्िार र प्रवियन 
गररनज आवश्र्क छ।   

पर्यटकहरुको आवागमन शजरुवािसाँगै नेपालमा पर्यटन क्षेरका कार्यिमहरुलाई व्र्वजस्थि रुपले 
अगातड बढाउन सवयप्रथम वव.सं. २०१६ सालमा पर्यटन बोडयको स्थापना भएको तथर्ो। वव.सं. 
२०१८ सालमा तनमायण िथा र्ािार्ाि मन्त्रालर् अन्त्िगयि पर्यटन ववभाग गठन भएकोमा पर्यटन 
गजरुर्ोिना र प्रशासन सजधार आर्ोग, २०३२ को तसफाररस समेिका आधारमा पर्यटन क्षेरको 
र्ोिनाबि ववकास िथा प्रबियन गनय केन्त्द्रीर् पर्यटन प्रशासतनक तनकार्को रुपमा वव.सं. २०३४ 
सालमा पर्यटन मन्त्रालर्को स्थापना भएको हो। वव.सं. २०३९ सालमा तनमायण िथा र्ािार्ाि 
मन्त्रालर् अन्त्िगयिको हवाई ववभागलाई समावेश गरी पर्यटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर् 
स्थापना गररर्ो। मजलजकले अवलम्बन गरेको िजला बिारमजिी अथयिन्त्रमा सरकारको भतूमका र 
कार्यक्षेरलाई व्र्वजस्थि गनय वव.सं. २०५५ सालमा पर्यटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर् 
अन्त्िगयिका २ (दजई) वटा ववभागहरु हवाई ववभाग र पर्यटन ववभागलाई िारेि गरी िमशः 
नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण र नेपाल पर्यटन बोडयको स्थापना गररर्ो। वव.सं. २०५७ 
सालदेजि संस्कृति क्षेरको समेि कार्य गने गरी संस्कृति, पर्यटन िथा नागररक उड्डर्न 
मन्त्रालर्को रुपमा अगातड बढाइर्ो। पर्यटन उद्योगको व्र्वस्थापन, पर्यटन पूवायधार ववकास, 

पर्यटकको सजरक्षा लगार्ि कार्यहरु गनय नेपाल सरकार (मजन्त्रपररषद्) को तमति २०७१ श्रावण 
२ गिेको तनणयर्नजसार तमति २०७१ भाद्रदेजि पर्यटन ववभागको स्थापना गररएको छ। 

नेपालको आतथयक ववकासमा पर्यटन क्षेरको महत्व बढ्दै गए अनजरुप र्सलाई प्रमजि 
प्राथतमकिाको क्षेरमा राजिएको, नेपालको सांस्कृतिक ववववधिा अनजपम रहेकोले र्सलाई संरक्षण, 

ववकास र प्रबियन गदै र्सको आतथयक उपर्ोग एवम ् पर्यटनको मजख्र् उत्पादन र गन्त्िव्र्को 
रुपमा ववकास गनय आवश्र्क भएको, साथै हवाई सेवाले भौगोतलक ववषमिामा र्ािार्ाि सेवा 
उपलधध गराउनजको अतिररक्त बाह्य र आन्त्िररक रुपमा पहजाँच ववस्िार भै पर्यटन सेवामा समेि 
पर्ायप्त र्ोगदान पजर्ायउने भएकोले र्ी िीनओटै क्षरेलाई एकीकृि रुपमा अगातड बढाउन एउटै 
मन्त्रालर्को कार्यक्षेरमा राजिएको पाइन्त्छ। 
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1. मन्त्रालर्को कार्य के्षर 
नेपाल सरकारको कार्य ववभािन तनर्मावली, २०७४ बमोजिम र्स मन्त्रालर्को कार्यक्षेर 
देहार्बमोजिम रहेको छः  

१. संस्कृति, लतलिकला, धमय, सभ्र्िा र सम्पदा सम्बन्त्धी नीति, कानून, मापदण्ड 

२. पजरािाजत्वक महत्वका स्थान र प्राचीन स्मारक सम्बन्त्धी नीति  कानून  मापदण्ड र 
तनर्मन 

३. राविर् संग्रहालर् अतभलेिालर् 

४. अन्त्िरायविर् एवं राविर्स्िरका ऐतिहातसक  पजरािाजत्वक  धातमयक एवं सांस्कृतिक महत्वका 
स्थल एवं ववश्व सम्पदा सूचीकृि सम्पदा सम्बन्त्धी नीति  कानून मापदण्ड  संरक्षण  
सम्भार  अध्र्र्न  अनजसन्त्धान  उत्िनन  पजनतनयमायण र प्रचार प्रसार 

५. प्राकृतिक  धातमयक सांस्कृतिक  पजरािाजत्वक  साहतसक पर्यटन सम्बन्त्धी नीति  मापदण्ड 
र तनर्मन 

६. केन्त्द्रीर्स्िरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्त्धी नीति िथा कानून 

७. ववदेशी तमर रािहरुसंग भएका सन्त्धी सम्झौिा लगार्ि राविर् महत्वका दस्िावेि संरक्षण 

८. पर्यटन सम्बन्त्धी नीति  कानून र मापदण्ड 

९. क्यातसनो सम्बन्त्धी नीति  कानून  मापदण्ड र तनर्मन 

१०. पवयिारोहण  ट्राभल  टे्रवकङ्ग सम्बन्त्धी नीति  कानून मापदण्ड र तनर्मन 

११. पर्यटन शजल्क तनधायरण सम्बन्त्धी नीति  कानून  मापदण्ड र तनर्मन 

१२. भाषा आर्ोग  नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान  नेपाल लतलिकला प्रतिष्ठान िथा नेपाल संगीि िथा 
नाट्यकला प्रतिष्ठान 

१३. पशजपति क्षेर ववकास कोष  लजजम्बनी ववकास कोष  वहृत्त िनकपजर क्षेर ववकास पररषद् 

१४. ववतभन्न िाि  धमय  िाति  सम्प्रदार्  भाषा  भावषकाको सावहत्र्  संगीि  तलपी  कला  
संस्कृति र चलजचरको संरक्षण िथा ववकास सम्बन्त्धी नीति  कानून र मापदण्ड 

१५. तनकासी गररने प जरािाजत्वक वस्िजहरुको िााँच र अनजमति 

१६. वार्जर्ान तनमायण िथा तडिाइन  संचालन र ममयि संभार  ववमानस्थल तनमायण िथा 
संचालन  एर्र नतेभगेसन सेवा िथा उड्डर्न िातलम संस्था आददको इिािि र तनर्मन 

१७. हवाइभाडा  ववमानस्थल शजल्क  एर्र नतेभगेसन सेवाशजल्क र तनर्मन 

१८. वार्जसेवा कार्यसंचालन अनजमति  इिािि र उडान अनजमति 

१९. नागररक उड्डर्न सम्बन्त्धी नीति  कानून  मापदण्ड र तनर्मन 

२०. नागररक उड्डर्न व्र्वसार् िथा पेशाववदहरुको अनजमतिपर  स्िर तनधायरण र तनर्मन 

२१. हवाइ सजरक्षा सम्बन्त्धी अन्त्िरायविर् संगठनबाट प्रतिपाददि स्िर  मापदण्ड  मागयदशयन र 
कार्ायन्त्वर्न 

२२. एर्र नेतभगेशन र एर्र ट्रावफक सेवा 
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२३. हवाईक्षेर व्र्वस्थापन 

२४. उड्डर्न सेवाको लातग मौसम सम्बन्त्धी सूचना सेवा 
२५. उड्डर्न िोि िथा उिार कार्यमा सहर्ोग िथा समन्त्वर् 

२६. अन्त्िरायविर्  क्षेरीर् र आन्त्िररक ववमानस्थल तनमायण  संचालन र व्र्वस्थापन 

२७. वार्जर्ान दजघयटना िााँच सम्बन्त्धी 
२८. अल्ट्रालाइट  प्र्ाराग्लाइतडङ्ग  ह्याङ्गलाइतडङ्ग िस्िा हवाई िेल  साहतसक उड्डर्न  

मनोरञ्जनात्मक उड्डर्न विर्ाकलाप सम्बन्त्धी नीति र मापदण्ड 

२९. प्रतितलपी अतधकार सम्बन्त्धी नीति  कानून  मापदण्ड  कार्ायन्त्वर्न र तनर्मन 

३०. मन्त्रालर् सम्बन्त्धी राविर् अन्त्िरायविर् संघसंस्थासंग सन्त्धी सम्झौिा  अतभसन्त्धी  सम्पकय  
र समन्त्वर् 

३१. मन्त्रालर् सम्बन्त्धी सावयितनक संस्थान  प्रातधकरण  सतमति  प्रतिष्ठान  कम्पनी आददको 
संचालन र तनर्मन 

३२. नेपाल जशक्षा सेवा अन्त्िरयगि आवकय र्ोलिी समूहको संचालन 

३३. नेपाल इजञ्जतनर्ररङ्ग सेवा अन्त्िगयि देहार्का समूहो संचालनः 
क. तसतभल इजञ्जतनर्ररङ्ग समूह अन्त्िगयि एर्रपोटय उपसमूह 

ि. एरोनोवटकल इजञ्जतनर्ररङ्ग समूह 

ग. तसतभल एतभएसन अपरेशन एण्ड इजञ्जतनर्ररङ्ग समूह । 

३४. Digital FrameWork Nepal अन्त्िगयि रहेका कार्यिम संचालन गने  

 
 

2. कमयचारी संख्र्ा र वववरण 

संस्कृति, पर्यटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्को संगठन संरचना देहार् बमोजिम रहेको छ। 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जचर १. संस्कृति पर्यटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्को संगठन संरचना 
 

dGqL 

;lrj–! 

lghL ;lrjfno 

pk;lrj/f=k|=l4=-k|_ –! 

zf.c, /f=k=t[=-k|_–!  

 

;lrjfno 

Zffvfclws[t /f=k=t[[[[[ -k|_–!, 

 

;+:s[lt dxfzfvf 

;x;lrj/f=k=k|=lzIff

k|f=–! 

 

k'/ftTj tyf ;Dkbf zfvf 

k|=k'=clws[t /f=k=l4=-lzIf, k'/ftTj_ –! 

k'/ftTjclws[t /f=k=t[=-lzIf, k'/ftTj_– ! 

;+:s[lt zfvf 

pk;lrj=/f=k=l4=-k|zf;g_ – ! 

k'/ftTjclws[t=/f=k=t[=-lzIf, k'/ftTj_ – ! 

zfvfclws[t /f=k=t[=-k|_– ! 

gful/s p8\8og 

dxfzfvf 

;x;lrj/f=k=k|=  

-OlGh=_ –! 

xjfO{ pBf]u tyf cGt/f{li6«o 

;DaGw zfvf 

l;=P=l6=l;=c=/f=k=l4=-OlGh_ –! 

P=l6=l;=c=/f=k=t[=-OlGh_–! 

xjfO{ ;'/Iff tyf b'3{6gf hfFr zfvf 

l;=l8=O{=P/f]gl6sn, /f\=k=l4=-OlGh_–! 

P/f]gl6sn O{=/f\=k=t[=-OlGh_  –! 

P=l6=l;=c=/f=k=t[=-OlGh_ –! 

sDKo"6/ clws[t /f=k=t[=-ljljw_–! 

 

 

 

 

b/jGbL t]/Lh 

/fhkqf+lst                   

– %^ 

/fhkqcg+lst / 

>]0fLljlxg   – *$ 

hDdf        – !$) 

 

gful/s p8\8og ;'kl/j]If0f zfvf 

l;=l8=O{= /f=k=l4lto O{l~h= 

/f=k=t[=l;len, xfOj] –!  

On]S6«f]lgsOlGhlgo/ /f=k=t[= -OlGh_ –! 

Ol~h= /f=k=t[=l;lenxfOj] –! 

 

 

 

 

b/jGbL t]/Lh 

/fhkqf+lst                   

– %^ 

/fhkqcg+lst / >]0fLljlxg   

– *$ 

k|zf;g zfvf 

pk;lrj/f=k=l4=-k|_–! 

zfvfclws[t/f=k=t[=-k|_–@, s=clws[t 

sDKo'6/ Ol~hlgo/ /f=k=t[ -lj_–!, 
/f=k=t[ -lj_–!, 5ljsf/ /f=k|=t[ -lz_–!, 

k':tsfno c=/f=k=t[   -lz_ – !, 

gf=;'=-k|_–!), s=c=–४ ,k|f=;=-

k'/ftTj_–! 
x=;=rf–(, sf=;=–@! 

ko{6g k|j4{g zfvf 

pk;lrj /f=k=l4=-k|_ –! 

zfvfclws[t /f=k=t[=-k|_ –@ 

 

cfly{s Joj:yfkg zfvf 

pk ;lrj /f=k=l4= -n]vf_– ! 

n]vfclws[t /f=k=l4 -n]vf_ – ! 

n]vfkfn /f=k=cg+= k|= -n]vf_–! 

ko{6g dxfzfvf 

;x;lrj /f=k=k|=-k|_=–! 

 

k|zf;g tyf of]hgf dxfzfvf 

;x;lrj /f=k=k|=-k|_=–! 

of]hgftyf j}b]lzs ;xfotf zfvf 

pk;lrj /f=k=l4=-k|_ –! 

zfvfclws[t /f=k=t[=-k|_ –@ 

sDKo"6/ clws[t /f=k=t[=-lj_ –! 

tYof+s tyf cg';Gwfg zfvf 

jl/i7 tYof+s clws[t /f=k=l4-t_–! 

tYof+sclws[t /f=k=t[=-t_–! 

cg'udg tyf d"Nof+sg zfvf 

pk;lrj /f=k=l4=-k|_ –! 

zfvfclws[t /f=k=t[=-k|_–! 

sfg"g zfvf 

pk;lrj /f=k=l4= -sf_–! 

sfg"gclws[t /f=k=t[= -sf_–! 

 

 

 

 

 



संस्कृति, पर्यटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्को दरवन्त्दी िेररि २०७८ 

ि.सं पद शे्रणी सेवा समूह उपसमूह 

िम्मा कार्म 

दरवन्त्दी 
१ सजचव ववजशि       १ 

२ सहसजचव रा.प.प्रथम प्रशासन     २ 

३ सहसजचव रा.प.प्रथम ईजन्त्ि तस.ए.अ.इ. तस.ए.अ १ 

४ सहसजचव रा.प.प्रथम न्त्र्ार् कानजन   ० 

५ सहसजचव रा.प.प्रथम जशक्षा पूराित्व   १ 

६ उपसजचव रा.प.दििीर् प्रशासन सा.प्र.   ६ 

७ उपसजचव रा.प.दििीर् न्त्र्ार् कानजन   १ 

८ वररष्ठ िथर्ांक 
अतधकृि 

रा.प.दििीर् आ.र्ो. िथा 
िथर्ांक 

िथर्ांक   
१ 

९ प्रमूि पूराित्व 
अतधकृि 

रा.प.दििीर् जशक्षा पूराित्व   
१ 

१० प्रमूि लेिा 
तनर्न्त्रक 

रा.प.दििीर् प्रशासन लेिा   
१ 

११ तस.ए.वट.तस.अ. रा.प.दििीर् ईजन्त्ि तस.ए.अ.ई. तस.ए.अ १ 

१२ तस.तड.ई. रा.प.दििीर् ईजन्त्ि तसतभल हाइवे १ 

१३ तस.तड.ई. रा.प.दििीर् ईजन्त्ि एरोनवटकल   १ 

१४ शािा अतधकृि रा.प.ििृीर् प्रशासन सा.प्र.   १० 

१५ कानजन अतधकृि रा.प.ििृीर् न्त्र्ार् कानजन   १ 

१६ िथर्ांक अतधकृि रा.प.ििृीर् आ.र्ो. िथा 
िथर्ांक 

िथर्ांक   
१ 

१७ लेिा अतधकृि रा.प.ििृीर् प्रशासन लेिा   १ 

१८ पजराित्व अतधकृि रा.प.ििृीर् जशक्षा पूराित्व   २ 

१९ कम्प्रू्टर अतधकृि रा.प.ििृीर् ववववध     ३ 

२0 ए.वट.तस.अ. रा.प.ििृीर् ईजन्त्ि तस.ए.अ.ई. तस.ए.अ २ 

२१ ई. ईजन्त्ि रा.प.ििृीर् ईजन्त्ि ईजन्त्ि.एन्त्ड 
टेतलकम 

  
१ 

२२ एरोनवटकल इजञ्ज. रा.प.ििृीर् ईजन्त्ि एरोनवटकल   १ 

२३ ईजञ्ज. रा.प.ििृीर् ईजन्त्ि तसतभल हाइवे १ 

२४ क. ईजन्त्ितनर्र. रा.प.ििृीर् इजञ्ज कम्प्र्जटर   १ 

२५ पूस्िकालर् अतधकृि रा.प.ििृीर् जशक्षा पू.वव.   १ 

२६ छववकार रा.प.ििृीर् जशक्षा कला छववकला १ 

२७ ना.सू. रा.प.अ.प्रथम प्रशासन सा.प्र.   १० 

२८ प्राववतधक सहार्क रा.प.अ.प्रथम जशक्षा पूराित्व पजराित्व १ 

२९ कम्प्रू्टर अपरेटर रा.प.अ.प्रथम ववववध     ४ 

३0 लेिापाल रा.प.अ.प्रथम प्रशासन लेिा   १ 

३१ टा.ना.सू. रा.प.अ.प्रथम प्रशासन सा.प्र.   ० 
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ि.सं पद शे्रणी सेवा समूह उपसमूह 

िम्मा कार्म 

दरवन्त्दी 
३२ िररदार रा.प.अ.दििीर् प्रशासन सा.प्र.   ० 

३३ ह.स.चा. शे्रणीववहीन प्रशासन सा.प्र.   ९ 

३४ का. स. शे्रणीववहीन प्रशासन सा.प्र.   १५ 

          िम्मा ८४ 

 

मन्त्रालर्मा कार्यरि कमयचारी वववरण 

पद नाम, थर कार्ाालर् Int. मोवाईल नम्बर 

मा. मन्त्री  पे्रम बहादुर आले ४२११८७९ ११४ ९८५१०३१२८७ 

स्व उपसचिव हमेन्त रेग्मी   ११६ ९८५१२१८०९२ 

स्व अचिकृत भक्त बहादरु शाउँद   ११६ ९८४८६०५७२३ 

प्र. सहायक भक्त बहादरु आलेमगर   ११६ ९८४८६०५१२७ 

पे्रस संयोजक चवमल बहादरु चवष्ट   ११६ ९८५१२४२६२१ 

मा मन्त्रीज्यूको नीजि सचिवालय   

उपसचिव     २०६   

शा अ  मनोज अचिकारी   २०६   

क अ केशव थापा   २०३ ९८४७२३५८७९ 

का स लाल बहादरु खड्का   २०३ ९८४१५५४७७४ 

का स (क) कल्पना शाही   २०३ ९८४९२०१०२० 

ह स िा  कृष्ण बहादरु बोगटी   २०३ ९८६३३२२९७८ 

श्रीमान ्सचिवज्यूको सचिवालय 
  

सचिव महशे्वर न्यौपाने ४२११८७० ३०२ ९८५१२७७३७३ 

क अचि. शारदा कुमारी अचिकारी ४२११८७० ३०१ ९८५११९८३७५ 

क अ चवमल ज्ञवाली   ३०६ ९८५११९५८५२ 

का स (क) देव बहादरु खत्री   ३०१ ९८४३४९५१७३ 

पीएसओ समुन गाहा मगर   ३०१ ९८६०७८०६४४ 

पीएसओ तेजेन्र अचिकारी   ३०१ ९८५१२९१७०४ 

ह स िा(क) कुमार गुरुङ्ग   ३०१ ९८५१२८५६५० 

ह स िा(क) संजय िौिरी   ३०१ ९८१३७७७००५ 

का स  (क) अचस्मता थपचलया   ३०१ ९८४९२२०७२६ 

का स  (क) सचुनता श्रेष्ठ   ३०१ ९८०११६९५८१ 

प्रशासन तथा योिना महाशाखा 
  

सहसचिव डा. टोकराज पाण्डे ४२११६२० १६० ९८४१२७५६८७ 

ना सु  गीता देवी पराजलुी    ४०१ ९८४१८८०६३४ 

का.स. (क) कौचशला श्रेष्ठ   ४०१ ९८६७३१७०४४ 

योिना तथा वैदेशशक सहायता शाखा     

उपसचिव यवुराज खचतवडा   ४१७ ९८५१०९०७४४ 

शा अ  प्रकाश दलुाल   ४१४ ९८४२६८६४८४ 

शा अ  होमनाथ काफ्ले   ४१४ ९८४३४८८२७५ 

क अचिकृत हररकाजी राई   ४१० ९८४१२८६१३५ 

ना सु  सकेन्र राई     ९८४३३५४२२६ 

प्रशासन शाखा     

उपसचिव टेकनारायण पौडेल ४२११६२६ ४०७ ९८५११८१३२९ 



9 

 

शा अ  टंक बहादरु नेगी   ४११ ९८५११७८१७८ 

शा अ  प्रचवनहाङ योङ्गहाङ   ४०८ ९८४२१६७९६६ 

क ईचन्ज प्रचदपराज पौडेल   ३१० ९८५११९७४९२ 

पसु्त.अ. राजनारायण चसंह     ९८४१८००८०३ 

ना सु  चवष्ण ुपौडेल चिचमरे   ४०९ ९८४१६३८०८३ 

खररदार रचजना सुब्बा   १२३ ९८०२७५४४६४ 

ह स िा मचनबज्र लामा     ९८४१८९९१०८ 

ह स िा अजुुन थापा       

ह स िा एक बहादरु भण्डारी     ९८४९९२०३३६ 

का स(क) चशवराम साफी     ९८६१७२००२७ 

का स(क) संगम भट्टराई   ४०९ ९८६१२५३५५३ 

का स(क) सञ्ि ब तामाङ   १२३ ९८०८६४७२८३ 

का स सचुनता कुचिकार     ९८४३५४७४४६ 

अनुगमन तथा मूलयाांकन शाखा     

उपसचिव प्रल्हाद प्रसाद पडुासैनी    ४१२ ९८४१४०५४७५ 

शा अ  महशे बाबु लगेजु   १४३ ९८६०२९५३८९ 

ना सु  अजुुन भट्टराई   १४३ ९८४१३५३२४१ 

क अ  बचबता बस्नेत   १४३ ९८४२६४६१०५ 

आचथिक व्यवस्थापन शाखा     

प्र.लेखा चन सयुूमणी गौतम ४२११९३९ ३१९ ९८४१२८५७३१ 

ले अ भवुन प्रसाद आिायु ४२११६१४ ३२१ ९८४३४९३०८६ 

ले पा  मि ुप्रसाद पैयानी ४२५६२२८ ३२१ ९८४७५९६९६८ 

ले अ  (क) चवष्ण ुज्ञवाली   ३२४ ९८४१२६२२२८ 

का स (क) प्रेमा देवी खत्री     ९८४३७५३५६५ 

कानून शाखा     

उपसचिव परुुषोत्तम खचतवडा   ४१६ ९८४१४५८६६४ 

का.अचिकृत सचुनता अयाुल   ४१६ ९८४१७०५२०५ 

पयिटन महाशाखा   
 

सहसचिव होमप्रसाद लइुटेल ४२११६६९ ३१४ ९८५११४०९५७ 

क अ अलका लईुटेल   ३१३ ९८६२९८०६८५ 

ह स िा(क) चवष्ण ुतामाङ     ९८४९०६५२२४ 

का स(क) संगीता िौिरी   ३१३ ९८१३७८८३१७ 

पयिटन प्रबर्िन शाखा     

उपसचिव सरोज पोख्रेल   ३०९ ९८४१४३७२२१ 

शा अ  राजकुमार दलुाल   ३११ ९८४११४५११३ 

शा अ  चटकाराम चनरौला   ३११ ९८४२६४२०१४ 

ना सु  िन्र कुमार लइुटेँल   ३११ ९८५१३११२४४ 

तथयाांक तथा अनुसन्त्र्ान शाखा     

ब.त.अ चसताराम चिचमरे ४२११५९६ ३१७ ९८४१४०१९७३ 

त.अ. रमा गौतम भण्डारी ४२११५९६ ३१७ ९८५७०६५७०५ 

नागरिक उड्डयन महाशाखा     

सहसचिव बुचिसागर लाचमछाने ४२११८४७ ६०७ ९८५१२४९०३३ 

ना सु  िडुामचण खनाल   ६०१ ९८४२०३४१७६ 
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ना सु  चलला रेग्मी   ६०५ ९८४१८६०५९३ 

का स  (क)  तारा राई   ६०१ ९८४९७७९२२८ 

हवाई उद्योग तथा अन्त्तिािजरिय सम्बन्त्र् शाखा   

चसएटीसीअ प्रमोद नेपाल ४२११६८५ ६११ ९८४१५७३८३७ 

हवाई सुिक्षा तथा दरु्िटना िााँि शाखा     

चसचडइए         

एरो इ. तनजुा पोखरेल   १३२ ९८०१०५२९१९ 

एटीसीअ सवुणुराज भट्टराई    ६०६ ९८४१३५६२४८ 

क. अचि नगेन्रबहादरु रोका के्षत्री    ६०९ ९८४१८२४३१७ 

नागरिक उड्डयन सुपरिवेक्षण शाखा     

चसचडइ चस         

इ इचञ्ज अचनल भजुेल   ६०८ ९८४१८०५२८३ 

शा अ  मोहन कुमार चिचमरे ४२११६१४   ९८५११९८२७१ 

एटीसीअ मकेुश डंगोल   ६०८ ९८४१६४४७५३ 

एटीसीअ         

सांस्कृतत महाशाखा       

सहसचिव डा. सरेुश सरुस श्रेष्ठ ४२११९०९ ६१५ ९८४१३६३८३५ 

प्रा स चनना राई   ६१३   

का स (क) आशा चिचमरे   ६१३ ९८४९७५५५७३ 

ह स िा (क)          

सांस्कृतत शाखा   
  

उपसचिव पणु्यमाया गुरागाई ं   १०८ ९८४९२४६०११ 

प ुअ  जयन्ती श्रेष्ठ   ६१६ ९८४१५७९७९० 

शा अ  सरुज अयाुल ४२११८४६ ६२३ ९८४३६०३६६३ 

ना सु  हररमाया पनेरु     ९८४१८७३४३० 

पुिातत्व तथा सम्पदा शाखा     

प्र प ुअ  मंगला प्रिान ४२११५९६ ६१७ ९८५१०४२१४४ 

प ुअ  करुणा नकमी   ६१८ ९८४९११२३०० 

प ुअ  सचवता जोशी   ६२० ९८४९१६४०१९ 

छचवकार रामकृष्ण महजुन   ६२५ ९८४१३३८४३८ 

जिन्त्सी       

ना सु  अजुुन श्रेष्ठ ४२११६१४ १२१ ९८४१५०५९१८ 

का स  चवष्णबुहादरु महजुन   १२१ ९८१३५०७८२८ 

 

मन्त्रालर् अन्त्िगयि ववतभन्न तनकार्का पदातधकारीहरुको सम्पकय  वववरण 
       सि.नं. सनकार् ठेगाना नाम पद फोन नं. मोवाइल नं. 

सवभाग           

१ पयुटन चवभाग भकुृटीमण्डप तारानाथ अचिकारी महाचनदेशक 4247037 9856024733 
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२ परुातत्व चवभाग रामशाहपथ दामोदर गौतम महाचनदेशक 4250683 9849595551 

  अचभलेखालय           

१ 
राचष्िय 

अचभलेखालय 
रामशाहपथ सौभाग्य प्रिानाङ्ग 

महाचनदेशक 
  9851206845 

कार्ाालर्           

१ 

नेपाल प्रचतचलपी 

अचिकार 

र.कायाुलय 

शाचन्तनगर चवष्ण ुकुमारी भट्टराई 

रचजष्िार  

4431155 9860312222 

िगं्रहालर्           

१ राचष्िय संग्रहालय छाउनी जयराम श्रेष्ठ संग्रहालय प्रमखु 4271478 9841375720 

२ 
राचष्िय मरुा 

संग्रहालय 
छाउनी प्रचतमा रचञ्जत 

संग्रहालय प्रमखु 
  9841624580 

३ 
नारायणचहटी 

दरवार संग्रहालय 
नारायणचहटी   कायकुारी चनदेशक 4227607   

४ पाटन संग्रहालय पाटन सरेुशमान लाखे चन. संग्रहालय प्रमखु 5521492 9851013743 

५ 
राचष्िय कला 

संग्रहालय 
भक्तपरु 

अरुणा नकमी संग्रहालय प्रमखु 
6610004 9841353595 

६ 
हनमुानढोका 

दरवार संग्रहालय 
हनमुानढोका 

सचन्दप खनाल कायुकारी चनदेशक 
  9842039533 

पररषद्           

१ 
वहृत्तर जनकपरु 

के्षत्र चवकास पररषद 
जनकपरुिाम 

        

बलराम ठाकुर कायुकारी चनदेशक   9854021130 

बोर्ा           

१ नेपाल पयुटन बोडु भकुृटीमण्डप 
डा. िनञ्जय रेग्मी कायुकारी अचिकृत 4256909 9851105518 

नचन्दनी लाह ेथापा चसचनयर डाइरेक्टर 4256909 9851022912 

प्रासिकरण           

१ 

नेपाल नागररक 

उड्डयन 

प्राचिकरण 

बबरमहल 

प्रदीप अचिकारी महाचनदेशक 4262387 9851080273 

चवनोद प्रसाद न्यौपाने प्रशासन प्रमखु   9841438309 

सनगम           

१ 
नेपाल वायसेुवा 

चनगम 
कान्तीपथ 

यवुराज अचिकारी कायुकारी अध्यक्ष 4227123 9851066914 

चडम प्रकाश पौडेल महाप्रवन्िक   9851030063 

कोष           

१ 
पशपुचत के्षत्र 

चवकास कोष 
वनकाली 

डा. चमलनकुमार थापा सदस्यसचिव  4470575 9851242808 

डा.िनश्याम खचतवडा कायुकारी चनदेशक   9851015160 

२ 
लचुबबनी चवकास 

कोष 
लचुबबनी 

अविेश कुमार चत्रपाठी उपाध्यक्ष 071-

580189 

9851209354 

सानरुाजा शाक्य सदस्यसचिव  9857010010 

आर्ोग           

१ भाषा आयोग शंखमलू 
डा. लवदेव अवस्थी अध्यक्ष     
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प्रसिष्ठान           

१ 
नेपाल प्रज्ञा 

प्रचतष्ठान 
कमलादी 

गंगा प्रसाद उप्रेती कुलपचत  4223069 9851031238 

डा. जगमान गुरुङ्ग उपकुलपचत     

जगत प्रसाद उपाध्याय सदस्यसचिव    9851210428 

समुन अचिकारी प्रशासन प्रमखु   9851177172 

२ 
नेपाल संगीत तथा 

नाट्य प्र. प्रचतष्ठान 
छाउनी 

नारायणभक्त श्रेष्ठ रायन कुलपचत  4283791 9841793616 

हररहर शमाु उपकुलपचत   9851073555 

श्याम तमोट सदस्यसचिव    9852023886 

चदपक बोहोरा प्रशासन अचिकृत   9851065816 

३ 
नेपाल लचलतकला 

प्र. प्रचतष्ठान 
नक्साल 

कान्छाकुमार कमाुिायु कुलपचत  4421206 9851120036 

गोपाल चित्रकार उपकुलपचत   9851031307 

चवचपन कुमार चिचमरे सदस्यसचिव    9843266478 

कमलमणी काफ्ले उपप्रशासन प्रमखु   9851194326 

४ 
नेपाल पयुटन तथा 

होटल व्य. प्रचतष्ठान 
रचवभवन 

राजेश उप्रेती कायुकारी चनदेशक 4282269 9851092090 

ज्ञानेन्र पचण्डत प्रशासन प्रमखु   9841398996 

५ 
नेपाल पवुतीय 

प्रचशक्षण प्रचतष्ठान 
चबजलुीबजार 

लाक्पा फुटी शेपाु अध्यक्ष   9851021921 

रोमनाथ ज्ञवाली कायुकारी चनदेशक 5244312 9851207221 

िसं्थान           

१ 

सांस्कृचतक 

संस्थान, राचष्िय 

नाििर 

जमल 

प्रेमनाथ अचिकारी अध्यक्ष   9852029106 

अशोक राई महाप्रबन्िक 4226196 9851097556 

सदुशुन थापा प्रशासन प्रमखु 

 

9841974659 

िसमसि           

१ 
तारागाउँ चवकास 

सचमचत 
बबरमहल 

प्रह्लाद न्यौपाने अध्यक्ष 

  

9851158203 

नारद कुमार लइुटेँल सदस्यसचिव  9851036036 

२ 
देविाट के्षत्र 

चवकास सचमचत  
देविाट 

बरीप्रसाद अचिकारी अध्यक्ष   9855057533 

िीरणबाबु चिचमरे कायुकारी चनदेशक   9855059418 

३ 

नेपाल पयुटन तथा 

होटल व्यवस्थापन 

प्रचतष्ठान सचमचत 

रचवभवन 

राजेश उप्रेती कायुकारी चनदेशक   9851092090 

ज्ञानेन्र पचण्डत प्रशासन प्रमखु   9841398996 

४ 
नेपाल पवतुीय 

प्रचशक्षण प्रचतष्ठान 
चबजलुीबजार 

लाक्पा फुटी शेपाु अध्यक्ष   9851021921 

रोमनाथ ज्ञवाली कायुकारी चनदेशक 5244312 9851207221 

५ 

नेपाल पञ्िाङ्ग 

चनणाुयक 

चवकाससचमचत 

नारायणचहटी 

प्रा. श्रीकृष्ण अचिकारी अध्यक्ष   9840980739 

ज्यो.पं. सयुू प्रसाद ढंुगेल कायुकारी चनदेशक   9851088755 

६ पाचथभरा के्षत्र ताप्लेजङु ररक्त अध्यक्ष     
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चवकास सचमचत  मनमचण काफ्ले कायुकारी चनदेशक   9862698765 

७ 
बौि दशुन प्र. तथा 

गुबबा व्य. सचमचत 
पलु्िोक 

फूप ुछेबबे शेपाु अध्यक्ष   9841683794 

होम बहादरु दोङ कायुकारी चनदेशक   9851049912 

मदन संयोक चलबबु योजना अचिकृत   9851071409 

८ 
बौिनाथ के्षत्र 

चवकास सचमचत 
बौि 

िन्रमान लामा अध्यक्ष   9808577167 

बसन्त लामा कायुकारी चनदेशक   9841460112 

९ 

आचदकचव भानकु्त 

जन्मस्थल चवकास 

सचमचत 

तनह  ँ
ऋचषराम पन्त अध्यक्ष   9856000248 

शंकर रानाभाट कायुकारी चनदेशक   9843035317 

१० 

मनकामना के्षत्र 

चवकास सचमचत 

गोरखा 
रामकुमार जोशी अध्यक्ष   9856089305 

लेचवन्र बहादरु गुरुङ कायुकारी चनदेशक   9851148684 

११ 

हलेसी 

महादेवस्थान 

चवकास सचमचत 

खोटाङ 

टंक राई अध्यक्ष   9851000553 

सबमर बहादरु भजुेल कायुकारी चनदेशक   9862869945 

सवुिन बस्नेत सपुरभाइजर   9843934288 

१२ 
वहृत्तर वराह के्षत्र 

चवकास सचमचत 
सनुसरी 

भेषराज चिचमरे अध्यक्ष   9842127175 

गोपाल खत्री कायुकारी चनदेशक   9842039533 

१३ 

केिना 

कंिनजङ्िा पयुटन 

चवकास सचमचत 

इलाम 

हररिरण वाचनयाँ अध्यक्ष   9852677776 

केशव कुमार द्यौराली कायुकारी चनदेशक   9852680234 

१४ 

नारायणचहटी 

दरवार ... चवकास 

सचमचत 

नारायणचहटी सरेुश सरुस श्रेष्ठ कायुकारी चनदेशक 4227607 9841363835 

१५ 
पाटन संग्रहालय 

चवकास सचमचत 
पाटन सरेुशमान लाखे 

चन. संग्रहालय प्रमखु 
5521492 9851013743 

१६ 

हनमुानढोका 

दरवार ... चवकास 

सचमचत 

हनमुानढोका 

सचन्दप खनाल कायुकारी चनदेशक 

  9842039533 

 

3. प्रदान गररन ेसेवा 

 संस्कृति, पर्यटन िथा नागररक उड् डर्न सम्बन्त् धी संघीर् नीति, र्ोिनाको ििजयमा, मापदण्ड र 
तनर्मन सम्बन्त्धी कार्य । 

 संस्कृति, पर्यटन िथा नागररक उड् डर्न सम्बन्त्धी ववकास र्ोिना िथा कार्यिमहरुको ववश् लेषण, 
छनौट, कार्ायन्त्वर्न र अनजगमन िथा मूल्र्ांकन सम्बन्त्धी कार्य । 

 पर्यटन ववकास सम्बन्त्धी पूवायधारहरुको ववकास गनय आवश्र्क र्ोिनाहरु कार्ायन्त्वर्न सम्बन्त्धी 
कार्य । 

 मन्त्रालर् र अन्त्ियगयिका तनकार्हरुको बिेट िथा कार्यिम ििजयमा, चौमातसक ववभािन सवहिको 
कार्यिम स्वीकृति । 
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 वैदेजशक सहार्िा र आन्त्िररक स्रोिबाट संचातलि आर्ोिनाहरुको तनरीक्षण,  अनजगमन िथा 
मूल्र्ांकन सम्बन्त्धी कार्य। 

 पर्यटन व्र्वसार् सम्बन्त्धी कार्यको  अनजगमन िथा सजपररवेक्षण सम्बन्त्धी कार्य । 

 पर्यटन सम्बन्त्धी सम्भाव्र्िा अध्र्र्न, अनजसन्त्धान, पर्यटकीर् स्थलहरुको िोिी, सूचना संकलन, 

डकज मेन्त्टेसन र प्रकाशन सम्बन्त्धी कार्य । 

 पर्यटन प्रबियनका लातग सरकारी, गैरसरकारी, एवं स्थानीर् तनकार्हरुसाँग समन्त्वर् र सहकार्य 
सम्बन्त्धी कार्य । 

 पर्यटन प्रवियनका लातग अन्त्िराविर् िगिसाँग सम्पकय  र समन्त्वर् गने कार्य। 

 पर्यटन क्षेरको लातग आवश्र्क पजवायधार ववकास गने सम्बन्त्धमा सरकारी, गैरसरकारी, एवं स्थानीर् 

िहहरुसाँग समन्त्वर् सम्बन्त्धी कार्य । 

 पर्यटन ववषर्क सम्झौिाहरु सम्बन्त्धी कार्य । 

 पर्यटन सम्बि िथर्ाङ्कहरुको संकलन, ववश्लषेण र प्रवियन सम्बन्त्धी कार्य। 

 नागररक उड्डर्न व्र्वसार् िथा पेशाववद्हरुको स्िर तनधायरण र तनर्मन सम्बन्त्धी कार्य। 

 वार्जर्ान तनमायण िथा तडिाइन, संचालन र ममयि सम्भार, ववमानस्थल तनमायण िथा संचालन, एर्र 
नेतभगेसन सेवा िथा उड्डर्न िातलम संस्था आददको मापदण्ड र तनर्मन सम्बन्त्धी कार्य।  

 हवाइ भाडा,  ववमानस्थल शजल्क, एर्र नेतभगेशन सेवा शजल्क र तनर्मन सम्बन्त्धी कार्य। 

 वार्जसेवा कार्यसंचालन सम्बन्त्धी नीति, कानून, मापदण्ड र तनर्मन सम्बन्त्धी कार्य। 

 हवाइ सजरक्षा सम्बन्त्धी अन्त्िरायविर् संगठनबाट प्रतिपाददि स्िर, मापदण्ड, मागयदशयन कार्ायन्त्वर्न र 
तनर्मन सम्बन्त्धी कार्य। 

 एर्रनेतभगेसन र एर्र ट्रावफक सेवा तनर्मन सम्बन्त्धी कार्य। 

 उड्डर्न सेवाको लातग मौसम सम्बन्त्धी सूचना सेवा। 

 उड्डर्न िोि िथा उिार कार्यमा सहर्ोग समन्त्वर् िथा वार्जर्ान दजघयटना िााँच सम्बन्त्धी कार्य। 

 अन्त्िरायविर्, क्षेरीर् र आन्त्िररक ववमानस्थल तनमायण, सञ्चालन र व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी नीति, 
मापदण्ड र तनर्मन सम्बन्त्धी कार्य। 

 ववतभन्त् न मजलजकहरुसाँग हवाईसेवा सम्झौिा वािाय र हवाई सम्झौिा सम्बन्त्धी कार्य । 

 नागररक उड्डर्न सम्बन्त्धी अन्त्िरायविर् संघ, संस्था, संगठनसाँग सम्पकय , सहभातगिा र िी संगठनबाट 
पाररि महासन्त्धी/प्रोटोकलहरुको अनजमोदन सम्बन्त्धी कार्य । 

 वार्जसेवाहरुलाई सेवा संचालन अनजमति सम्बन्त्धी कार्य । 

 तनषतेधि क्षेरमा हवाई उडान र अविरणको तसफाररश सम्बन्त्धी कार्य । 

 मौिजदा हवाई रुट र नर्ााँ स्थापना हजने रुटहरुमा एर्र नेतभगेशन सजववधाहरुको पवहचान, समन्त्वर् र 
तनणयर् सम्बन्त्धी कार्य । 

 भाषा, कला, सावहत्र् र संस्कृति सम्बि आर्ोग, कोष, ववकास सतमति, प्रतिष्ठन, पररषद्हरु  
सम्बन्त्धी नीति, कानून, मापदण्ड र तनर्मन सम्बन्त्धी कार्य। 

 ववतभन्न धमय, िाििािी, सम्प्रदार्, भाषाभावषकाको सावहत्र्, संगीि, तलपी, कला, संस्कृति र चलजचरको 
संरक्षण िथा ववकास सम्बन्त्धी नीति, कानून र मापदण्ड सम्बन्त्धी कार्य। 
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 प्रतितलपी अतधकार सम्बन्त्धी नीति, कानून, मापदण्ड, कार्ायन्त्वर्न र तनर्मन सम्बन्त्धी कार्य। 

 संग्रहालर् र अतभलेिालर् सजढृढीकरण सम्बन्त्धी नीति, र्ोिना र कार्यिमको ििजयमा एवं कार्ायन्त्वर्न 

सम्बन्त्धी कार्य। 

 अमूिय सााँस्कृतिक सम्पदाको िोि, अध्र्र्न, संरक्षण, प्रबियन, सूचीकरण सम्बन्त्धी कार्य। 

 संस्कृतिसाँग  सम्बि ववतभन्त् न समूह, गजठी संघ संस्थाहरुलाई आवश्र्क सहर्ोग िथा समन्त्वर् सम्बन्त्धी  
कार्य । 

 संस्कृति िथा पजराित्व सम्बन्त्धी अन्त्िरायविर् संघ संस्थासंग सजन्त्ध सम्झौिा सम्बन्त्धमा सम्पकय  र 
समन्त्वर् गने कार्य। 

 मन्त्रालर्, ववभाग वा अन्त्ियगयिका कार्ायलर्हरुको लातग आवश्र्क िनशजक्तको व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी 
कार्य । 

 मन्त्रालर्, अन्त्ियगिका तनकार्हरुको पदपूतियका लातग तनर्जजक्त िथा पदस्थापना, सरुवा, बढजवा, 
राजिनामा िथा तबभागीर् कारबाही  सम्बन्त्धी कार्य । 

 कार्य सम्पादन मूल्र्ांकन र प्रोत्साही पजरस्कार सम्बन्त्धी कार्य । 

 नेपाल इज ितनर्ररङ्ग सेवा अन्त्ियगयि पने एरोनवटकल  इज ितनर्ररङ्ग समूह र तसतभल एतभएशन अपरेशन 

इज ितनर्ररङ्ग समूहको कमयचारी प्रशासन सम्बन्त्धी कार्य। 

 आतथयक प्रशासन सम्बन्त्धी कार्य। 

 आवश्र्किानजसार ऐन, तनर्म, गठन (आदेश), सम्झौिा िर्ार गने सम्बन्त्धी कार्य । 

4.   ऐन तनर्म ििजयमा सम्बन्त्धी वववरण 

 राविर् संस्कृति नीति, 2067 को समर्ानजकज ल संशोधनका लातग सरोकारवाला तनकार्हरूको 
रार्/प्रतिकृर्ा संकलन गने कार्य भइरहेको । 

 हवाई नीतिको मस्र्ौदा िर्ार भई स्वीकृतिको लातग मजन्त्रपररषदमा पेश भएकोमा वफिाय भई पजन: 
समसामवर्क पररमाियन गरी पेश हजने िममा रहेको । 

 नेपाल हवाई सेवा प्रातधकरण ववधेर्क, 2077 िथा नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण ववधेर्क, 
2077 राविर् सभाबाट पाररि भई प्रतितनतध सभामा पेश भएको । 

 हवाई र्ािार्ाि सेवा सञ्चालन संस्थाको दावर्त्व िथा तबमा सम्बन्त्धमा व्र्वस्था गनय बनेको 
ववधेर्क, 2078 को मस्र्ौदाका सम्बन्त्धमा रार् माग गररएको । 

 गैर सैतनक हवाई उडान ऐन, 2015 लाई प्रतिस्थापन गरी नागररक उड्डर्न ऐनको मस्र्ौदा 
िर्ार गरी रार्को लातग कानून, न्त्र्ार् िथा संसदीर् मातमला मन्त्रालर्मा पठाइएको । 

 अतभलेि संरक्षण ऐन, 2046 को पवहलो संशोधनका लातग िर्ार भएको ववधेर्क 
मजन्त्रपररषदबाट तमति 2077/2/22 मा स्वीकृि भई संघीर् संसदमा छलफलका लातग पेश 
भएको । 

 प्राजचन स्मारक संरक्षण ऐन, 2013 को छैठौं संशोधनका लातग पेश भएको ववधेर्क 
मजन्त्रपररषदबाट तमति 2077/6/15 मा ववधेर्क सतमतिमा पेश गने गरी तनणयर् भएको । 
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 प्रतितलवप अतधकार ऐन, 2059 को पवहलो संशोधनका लातग िर्ार ववधेर्क मजन्त्रपररषदको तमति 
2076/4/16 को तनणयर्पश्चाि ् ववधेर्क सतमतिमा छलफल भई तमति 2076/10/13 को 
ववधेर्क सतमतिको तनणयर्ानजसार संघीर् संसदमा पेश भएको । 

 पर्यटन ऐन, 2035 संशोधन सवहि नर्ााँ पर्यटन ववधेर्क, 2077 को मस्र्ौदा िर्ार भई 
सरोकारवाला तनकार्हरूको रार् मागको िममा रहेको । 

 क्यातसनो तनर्मावली, 2070 पााँचौं संशोधनको लातग मस्र्ौदा िर्ारीको िममा रहेको । 

 दजघयटना िााँच तनर्मावली, 2078 को मस्र्ौदा िर्ार भई रार्का लातग गहृ र अथय मन्त्रालर् 
पठाइएको । 

 हवाई सेवा व्र्वस्थापन तनर्मावली, 2078 को मस्र्ौदा िर्ार गरी रार्का लातग अथय मन्त्रालर् 
पठाइएको । 

 नागररक उड्डर्न तनर्मावली (पााँचौं संशोधन), 2078 िर्ार गरी स्वीकृतिका लातग नेपाल 
सरकार मजन्त्रपररषदमा पेश भएको । 

 ववमानस्थल सेवा शूल्क तनर्मावली, 2078 को मस्र्ौदा िर्ार गरी रार्का लातग अथय मन्त्रालर् 
पठाइएको । 

 पर्यटन काि सम्बन्त्धी तनदेजशका, 2078 को मस्र्ौदा िर्ार भई अथय मन्त्रालर्को रार् परामशय 
माग गररएको । 

5. महाशािा, शािा र जिम्मेवार अतधकारी 

ि.सं. महाशािा / शािा जिम्मेवार अतधकारी 
(क) प्रशासन िथा र्ोिना महाशािा सहसजचव डा. टोकराि पाण्डे 

१ प्रशासन शािा उपसजचव श्री टेक नारार्ण पौडेल 
२ र्ोिना िथा वैदेजशक सहार्िा शािा उपसजचव श्री र्जवराि ितिवडा 
३ अनजगमन िथा मूल्र्ांकन शािा उपसजचव श्री प्रल्हाद पजडासैनी 
४ आतथयक व्र्वस्थापन शािा उपसजचव (लेिा) श्री सूर्यमणी गौिम 
५ कानून शािा उपसजचव (कानून) श्री पजरुषोत्तम ितिवडा 
६ जिन्त्सी शािा ना.सज. श्री अिजयन शे्रष्ठ 

(ख) पर्यटन महाशािा सहसजचव श्री होम प्रसाद लजईटेल 
७ पर्यटन प्रवियन शािा उपसजचव श्री सरोि कज मार पोख्रले 
८ िथर्ाङ्क िथा अनजसन्त्धान शािा उपसजचव श्री सीिाराम जघतमरे 

(ग) नागररक उड् डर्न महाशािा सहसजचव श्री बजविसागर लातमछाने 
९ हवाई उद्योग िथा अन्त्िराविर् सम्बन्त्ध शािा उपसजचव श्री प्रमोद नेपाल 
१० हवाई सजरक्षा िथा दजघयटना िााँच शािा एरोनवटकल इजन्त्ितनर्र श्री िनजिा पोिरेल 

एटीसी अवफसर श्री ... 
११ नागररक उड् डर्न सजपरीवेक्षण शािा इजन्त्ितनर्र श्री अतनल भ जिेल 

शा.अ. श्री मोहन कज मार जघतमरे 
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(घ) संस्कृति महाशािा सहसजचव श्री सजरेस सजरश शे्रष्ठ 
१२ संस्कृति शािा उपसजचव श्री पजण्र्मार्ा गजरागाईं  
१३ पजराित्व िथा संस्कृति शािा उपसजचव श्री मंगला प्रधान 
 

6. सेवा प्राप्त गनय लाग्न ेदस्िजर र अवतध 
मन्त्रालर्का अतधकांश कार्यहरु दस्िजर नलाग्ने र अवतध िोक्न नसवकने प्रकृतिका (नीति, कानून िथा 
मापदण्ड तनमायण, र्ोिना, बिेट िथा कार्यिम ििजयमा, अनजगमन, मूल्र्ांकन र तनर्मन गने) भएको। 

7. तनणयर् गने प्रविर्ा र अतधकारी  
(क) तनणयर् प्रविर्ा  

 मन्त्रालर्ले उपलधध गराउने सेवा सम्बन्त्धमा : सरकारी तनणयर् प्रविर्ा सरलीकरण तनदेजशका, 
२०६५ बमोजिम ।  

 सूचनाको हक सम्बन्त्धी ऐन, २०६४ बमोजिम माग गररने सूचना सम्बन्त्धमा : उक्त ऐनको दफा ७ 
बमोजिम ।  

(ि) तनणयर् गने अतधकारी   

 मन्त्रालर्ले सम्पादन गने नीतिगि एवं अन्त्र् कार्यहरु सम्बन्त्धमाः मजन्त्रपररषद् मा प्रस्िाव पठाएर / 
माननीर् मन्त्री स्िरबाट / सजचवस्िरबाट। 

 माननीर् मन्त्रीबाट प्रत्र्ार्ोजिि अतधकार बमोजिम। 

 सजशासन (व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ बमोजिम प्राप्त अतधकार बमोजिम। 

 सजचवले प्रत्र्ार्ोिन गरेको अतधकार बमोजिम िोवकएको कमयचारीले ।  
 सूचनाको हक सम्बन्त्धी ऐन, २०६४ बमोजिम माग गने सूचना सम्बन्त्धमा सजचवले । 

 

8. तनणयर् उपर उिजरी सजन्न ेअतधकारी 
(क) मन्त्रालर्ले उपलधध गराउने सेवा सम्बन्त्धमाः प्रचतलि ऐन कानूनमा िोवकएको व्र्वस्था 

बमोजिम। 

(ि)  सूचनाको हक सम्बन्त्धी ऐन, २०६४ बमोजिम परेको उिजरी सम्बन्त्धमाः राविर् सूचना 
आर्ोग। 

9. सम्पादन गरेको कामको वववरणः 
   (क) संस्कृति प्रवधयन िथा पजराित्व क्षरे :- 

प्रमजि उपलधधीहरू 

 तिलौराकोटलाई ववश्वसम्पदा सूजचमा सूजचकृि गनय नेपाल सरकार (मजन्त्रपररषद) को तमति 
२०७८।९।३० को तनणयर्ानजसार संरजक्षि स्मारक क्षेर घोषणा भएको । 

 लजजम्वनीमा तनमायणाधीन ५ हिार व्र्जक्त क्षमिाको ध्र्ान केन्त्द्र िथा सभाहलको ६५% भौतिक 
प्रगति हातसल भएको । 

 आतन गजम्बा र वपण्डस्थान पजनतनयमायण गने कार्य ८५% सम्पन्न । 

https://attendance.gov.np/EmployeeManagement/HREmployeeManagement/EmployeeProfileAsync?idHREmployee=156782&pageNumber=1&pageSize=20&orderingBy=HRDesignationOrder&orderingDirection=ASC
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 बहृत्तर लजजम्बनी क्षेरको एवककृि गजरुर्ोिना िर्ार गनय सन्त्दभयमा डीपीआर तनमायण गनय नीतिगि 
छलफल भइरहेको । 

 पजराित्व ववभागको समन्त्वर् र स्वीकृतिमा तिलौराकोट, गोटीहवा, तनग्लीहवा, अरौराकोट, तससहनीर्ा, 
धमनीहवा, सगरहवा, रामग्राम र देवदहमा िीथयर्ारी िथा पर्यटकीर् सेवा सजववधा ववस्िार गनय 
शौचालर्, ध्र्ान प्लेटफमय, पैदलमागय, संरक्षण लगार्िका संरचना तनमायण गने कार्यको लातग लगि 
ईविमेट स्वीकृतिको चरणमा रहेको । 

 गौिमबजि फलपजल बाटीका तनमायण गने र सतभयस सडक वररपरर ल्र्ाण्डस्केप तनमायण गने कार्य 
८० % भौतिक प्रगति हातसल भएको ।  

 संस्कृति नीति २०६७, हवाई नीति एवं अन्त्र् ऐन िथा तनर्मावलीहरु समर्ानजकूल पररमाियन गने 
प्रकृर्ा शजरु भएको । 

 नेपाल राविर् सााँस्कृतिक संग्रहालर् तनमाणय सम्वन्त्धमा मौिजदा गजरुर्ोिनाको पजनरावलोकन गरी 
आवश्र्किानजसार पररमाियन र 3D िर्ार गनय र उक्त क्षरेको DPR िर्ार गनय प जराित्व 
ववभागलाई जिम्मा ददईएको । 

 राविर् प्रतिमजतिय संग्रहालर् स्थापना सम्वन्त्धी अवधारणापर (TOR) मा पजन संशोधन गरी स्वीकृतिको 
िममा रहेको । 

 नेपाल र चीन बीच सावहजत्र्क विर्ाकलापको सहकार्य गने सम्वन्त्धी समझदारीपरमा हस्िाक्षर 
गने सम्वन्त्धी कार्य अगातड बढाईएको । 

 पजरािाजत्वक महत्वका ३१ हिार अतभलेिको तडजिटाइिेसन कार्य सम्पन्न भएको ।  

 ७ वटै प्रदेशका महत्वपजणय सम्पदाहरु तनमायण िथा संरक्षण कार्य सम्पन्न भएको । 

-प्रदेश नं. १ - बेहेरेश्वर, भदे्रश्वर मजन्त्दरको पजनःतनमायण कार्य सम्पन्न ।  

-प्रदेश नं. २ को िानकी मजन्त्दरको संरक्षण कार्य सम्पन्न ।   

-बागमिी प्रदेशको रववभवनजस्थि NATHM पररसर तभर रहेको राणाकातलन भवन संरक्षण कार्यका 
लातग कार्ायदेश ददएको । 

-गण्डकी प्रदेशको मजक्तीनाथ मजन्त्दर प्रवेशिारको दार्ााँ वार्ााँको सत्तल सरक्षण गने  कार्य 
सम्पन्न । 

-लजजम्बनी प्रदेशको   मिार बाबाको मजन्त्दर संरक्षण कार्यका लातग कार्ायदेश ददएको । 

-कणायली प्रदेशको कााँिेववहार,  िजम्लाको कनकासजन्त्दरी मजन्त्दरको संरक्षण कार्य ६० प्रतिशि 
सम्पन्न । 

-सजदजरपजश्चम प्रदेशको कार्यिमहरुको लागि अनजमान िर्ार  भईरहेको । 

 (ि) पर्यटन क्षरे -  

 प्रमजि उपलधधीहरुः 
 ईन्त्द्रसरोवर, सन्त्दकपजर, पञ्चासे, भादगााँउ, तनजग्लहवा र धनजषाधामको दोश्रो चरणको तनमायण कार्यको 

सम्झौिा भई ३०% कार्य सम्पन्न भएको । 

 प्रदेश िथा स्थानीर् िहसाँगको लागि साझेदारीमा पर्यटकीर् गन्त्िव्र् पूवायधार ववकास गनय 
आर्ोिना प्रस्िाव आह्वान भई मूल्र्ाङ्कनको चरणमा रहेको । 
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 ग्रटे वहमालर्न टे्रल (मकालज, कञ्चनिङ्गा, र्ासायटे्रल, च्छो रोल्पा लगार्िका क्षरेमा 100 वकमी) 
तनमायण कार्य ३० प्रतिशि सम्पन्न भई थप ५० वक.मी. तनमायण सम्पन्न भएको । 

 मजजक्तनाथ क्षेरको आतन गजम्बा तनमायण, कागबेनीको वपण्डस्थान पजनतनयमायणको प्रथम चरणका कार्य 
सम्पन्न । 

 १२ वटा पर्यटक श्रोि बिारहरुको अध्र्र्न गरर Ways Forward and Proposed Action plan in 

present context प्रतिबेदन िर्ार गररएको । 

 पर्यटन काि कार्यिम सञ्चालन गने मस्र्ौदा िर्ार भई रार्को लातग अथय मन्त्रालर्मा पेश 
गररएको। 

 

(ग) नागररक उड्डर्न क्षरे – 

 मजख्र् प्रमजि उपलधधीहरुः 
 B-757 9N ACB ववमान ववस्थापन कार्यका लातग M/S CSDS कम्पनीलाई तबवि गनय छनौट गरी 

सम्झौिा गने कार्य अजन्त्िम चरणमा पजगेको । 

 Transit Cargo Carry सेवा सजरु गनयका लातग License तलने कार्य प्रविर्ामा रहेको । 

 जचनीर्ा िहािको व्र्वस्थापन सम्बन्त्धमा ववतभन्न ववकल्पहरुमा छलफल भइरहेको । 

 हवाई सेवाको अन्त्िरायविर् स्िर कार्म राख्नको तनतमत्त ICAO को Security Findings समाधानका 
लातग ICAO बाट स्वीकृि Corrective Action Plan (CAP) अनजसार कार्य भैरहेको । 

 हवाई सजरक्षा सम्बन्त्धी ववतभन्न DOC संशोधन प्रविर्ा शजरुवाि भएको । 

 Nepal Aviation Safety Plan (NASP) को पररमाियनको िममा draft िर्ार गरी Finalization को 
िर्ारीमा रहेको । 

 धनगढी ववमानस्थलमा हवाई पथप्रदशयन प्रणाली (VOR/DME) िडान भएको र चन्त्द्रगढी 
तबमानस्थलमा हवाई पथप्रदशयन प्रणाली (VOR/DME) िडानको लातग कार्य सजचारु रहेको । 

 नेपालगंि र ववराटनगर ववमानस्थलमा ATC Console उपकरण िडान कार्य सम्पन्न भई सकेको 
िथा थामिकय , दाङ्ग, रािववराि, बलेवा, तसतमकोट, रारा, फाप्लज, डोटी, सााँफेबगर, रुम्िाटार 
ववमानस्थलहरुको कार्य सजचारु रहेको । 

 तरभ जवन अन्त्िरायविर् ववमानस्थललाई बजवटक एर्रपोटयको रुपमा रुपान्त्िरण गने कार्य अन्त्िगयि 
बगैचा तनमायणको कार्य सम्पन्न, टतमयनल भवनमा Silicon Painting को कार्य सम्पन्न, Baggage Claim 

Area मा कलात्मक मजतियहरु राजिएको, आगमन िफय  एप्रोन नजिकै बजिको धािजको ठजलो मजतिय 
राजिएको ।  

 गौिमबजि अन्त्िरायविर् ववमानस्थल सञ्चालनमा ल्र्ाउने (हालसम्म ९७ प्रतिशि सम्पन्न ) 

10. सूचना अतधकारी र प्रमजिको नाम र पद 
 (क) प्रमजिको नामः सजचव श्री महेश्वर न्त्र्ौपाने 
 (ि) सूचना अतधकारीको नामः उपसजचव श्री टेक नारार्ण पौडेल 

11. सम्बजन्त्धि नीति, ऐन, तनर्म, गठन आदेश, ववतनर्म वा तनदेजशकाको सूची 
नीतिहरुः 
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 पर्यटन नीति, २०६५ 

 राविर् हवाई नीति, २०६३ 

 राविर् संस्कृति नीति, २०६७ 

ऐनहरुः 
 प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ 

 गैर सैतनक हवाई उडान (तसतभल एतभएशन) ऐन, २०१५ 

 नेपाल वार्जसेवा तनगम ऐन, २०१९ 

 पर्यटन ऐन, २०३५ 

 लजजम्वनी ववकास कोष ऐन, २०४२ 

 पशजपति क्षेर ववकास कोष ऐन, २०४४ 

 अतभलेि संरक्षण ऐन, २०४६ 

 नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ 

 नेपाल सङ्गीि नाट्य प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ 

 नेपाल लतलिकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ 

 नेपाल पर्यटन वोडय ऐन, २०५३ 

 नेपाल नागाररक उड्डर्न प्रातधकरण ऐन, २०५३ 

 वहृत्तर िनकपजर क्षेर ववकास पररषद ऐन, २०५५ 

 प्रतितलवप अतधकार ऐन, २०५९ 

तनर्महरुः 
 होटल, लि, रेिजरााँ वार िथा पथ प्रदशयक तनर्मावली, २०३८ 

 ट्राभल र टे्रवकङ्ग एिेन्त्सी तनर्मावली, २०६२ 

 िलर्ारा तनर्मावली, २०६३ 

 अतभलेि संरक्षण तनर्मावली, २०६३ 

 गैर सैतनक हवाई उडान (तसतभल एतभएशन) तनर्मावली, २०५२ 

 प्राचीन स्मारक संरक्षण तनर्मावली, २०४६ 

 पवयिारोहण सम्बन्त्धी तनर्मावली, २०५९ 

 प्रतितलवप अतधकार तनर्मावली, २०६१ 

 नेपाल पर्यटन बोडय तनर्मावली, २०५५ 

 नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण तनर्मावली, २०५८ 

 ववमानस्थल दस्िजर तनर्मावली, २०३८ िारेि गने तनर्मावली २०६७ 

 क्यातसनो तनर्मावली, २०७० 

 गैर सैतनक हवाई उडान (दजघयटना िााँच) तनर्मावली, २०७१ 

 नागररक उड्डर्न सजरक्षा तनर्मावली, २०७३ 

गठन आदेशहरुः 
 नेपाल पर्यटन िथा होटल व्र्वस्थापन सतमति (गठन) आदेश, २०२९ 
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 िारागाउं ववकास सतमति (गठन) आदेश, २०३४ 

 देवघाट क्षेर ववकास सतमति (गठन) आदेश, २०५० 

 मनकामना क्षेर ववकास सतमति (गठन) आदेश, २०५३ 

 वौिनाथ क्षेर ववकास सतमति (गठन) आदेश, २०५३ 

 बौि दशयन प्रवियन िथा गजम्बा ववकास सतमति (गठन) (पवहलो संशोधन) आदेश, २०७५ 

 पाटन संग्रहालर् ववकास सतमति (गठन) आदेश, २०५३ 

 पाथीभरा क्षेर ववकास सतमति (गठन) आदेश, २०५३ 

 हलेसी महादेवस्थान ववकास सतमति (गठन) आदेश, २०५३ 

 पवयिीर् प्रजशक्षण ववकास सतमति (गठन) आदेश, २०५९ 

 ववराट क्षेर पर्यटन प्रबियन ववकास सतमति (गठन) आदेश, २०६६ 

 वहृत्तर वराहक्षेर ववकास सतमति (गठन) आदेश, २०६६ 

 हनजमानढोका दरवार संग्रहालर् ववकास सतमति (गठन) आदेश, २०६७ 

 नेपाल पञ्चाङ्ग तनणायर्क सतमति (गठन) आदेश, २०७७ 

 आददकवव भानजभक्त िन्त्मस्थल ववकास सतमति (गठन) आदेश, २०७७ 

 केचना कञ्चनिंघा पर्यटन ववकास सतमति (गठन) आदेश, २०७७ 

 नारार्णवहटी दरबार संग्रहालर् िथा गणिन्त्र स्मारक व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन ववकास सतमति (गठन) 
आदेश, 2076 

तनदेजशका िथा कार्यववतधहरु 

 प्राचीन स्मारक संरक्षण सम्बन्त्धी कार्यववधी, २०६४ 

 नागररक उड्डर्नसंग सम्बजन्त्धि संस्थालाई ईिािि ददने सम्बन्त्धी कार्यववतध, २०६६ 

 (मजन्त्रस्िरीर् तमति २०७२।१२।१६ को तनणयर्ानजसार थप र संशोतधि ) 
 होमस्टे संचालन कार्ववयतध, २०६७ 

 पर्यटक र्ािार्ाि सेवा व्र्वसार् दिाय िथा सञ्चालन कार्यववतध,२०६८ 

 सर् िनाभन्त्दा बढी ववदेशी पर्यटक तभत्र्र्ाउने अनजदान कार्यववतध, २०६८  

 महाकवव देवकोटा पजरस्कारसम्बन्त्धी कार्यववतध 

 एकिारे होटल देजि पााँच िारे तडलक्स स्िरसम्मका होटल र पर्यटक आवास (ररसोटय) सम्बन्त्धी 
मापदण्ड 

 पजष्पलाल राविर् पजरस्कार मापदण्ड िथा कार्यववतध (संशोधन सवहि) २०६९ 

 पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह तनदेजशका,२०७० 

 पवयिारोहण रोर्ल्टी बााँडफााँड िथा पररचालन तनदेजशका, २०७० 

 उपभोक्ता सतमतिबाट पर्यटन पजवायधार तबकास तनमायणसम्बन्त्धी कार्य गराउने कार्यववतध, २०७१ 
(संशोधन सवहि) 

 कम उचाई वहमालच जलीको आरोहण अनजमति प्रदान गने सम्बन्त्धी तनदेजशका, २०७२ 

 राविर् प्रतिभा पजरस्कार कार्यववतध िेस्रो संशोधन सवहि २०७२ 

 दजगयम क्षेरका हवाई उडानमा भाडा सहजतलर्ि प्रदान गने सम्बन्त्धी मापदण्ड, २०७३ 
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 कार्य सम्पादन व्र्वस्थापन तनदेजशका, २०७३ 

 आन्त्िररक व्र्वस्थापन तनदेजशका, २०७३ 

 भेटीघाटी व्र्वस्थापन तनदेजशका, २०७३ 

 ववदा पर्यटन कार्यववतध,२०७३ 

 पर्यटनसाँग सम्वि व्र्जक्त िथा संस्थालाई सम्मान गने सम्वन्त्धी कार्यववतध, २०७३ 

 भगि सवयजिि मानव मर्ायदा राविर् पजरस्कार मापदण्ड िथा कार्यववतध, २०७३ 

 सावयितनक तनकार्का पदातधकारी िथा सदस्र्को तनर्जजक्त र मनोनर्न सम्बन्त्धी मापदण्ड,२०७३ 

12. प्रमजि उपलजधध सूचक: 

प्रमजि नतििा क्षरे नतििा सूचक एकाई 
आ.व. 
२०७८/७९ 
को लक्ष्र् 

आ.व. २०७७/७८ 
को प्रगति 

आ.व. २०७८/७९ को 
दोस्रो रैमातसक सम्मको 
प्रगति 

१. उच्च र 
समिामूलक राविर् 
आर् 

३५. पर्यटनमा ववदेशी मजद्रा 
आियन  

अमेररकी 
डलर 
(करोडमा) 

१७६.४ ३२.८ २७.१ 

२. सवयसजलभ आधजतनक 
पूवायधार एवम ्सघन 
अन्त्िर आवििा 

१६. आन्त्िररक हवाई 
र्ािार्ाि प्रर्ोग गने र्ार ज 

संख्र्ा 
(लािमा) 

३७.९ १६.७३ १०.३५ 

१७. अन्त्िरायविर् हवाई 
र्ािार्ाि प्रर्ोग गने र्ार ज 

संख्र्ा 
(लािमा) 

५७.९४ ११.०५ २.८९ 

३. सवयसजलभ आधजतनक 
पूवायधार एवम ्सघन 
अन्त्िर आवििा 

३२.दिपक्षीर् हवाई 
सम्झौिा भएका 
मजलजक 

संख्र्ा ४२ ४० ४१ 

४. उच्च र ददगो 
उत्पादन िथा 
उत्पादकत्व 

२.अथयिन्त्रमा पर्यटन 
क्षेरको र्ोगदान 

प्रतिशि ७ २.०५ 1.56 

 
२८.ववदेशी पर्यटक 

आगमन 
संख्र्ा  

(लािमा) 
२४५० 

२.३० (२०१९ को 
भन्त्दा ८० % ले 

घटेको) 
1.50 (२०२१) 

 
२९. ववदेशी पर्यटकको 

औसि बसाई  
ददन १४ १५.१ 15.5 (२०२१) 

 
३०.प्रति पर्यटक िचय (प्रति 

ददन) 
अमेररकी 
डलर 

६३ ६५ 70 

४. उच्च र ददगो 
उत्पादन िथा 
उत्पादकत्व 

६३. नेपाल आउने 
अन्त्िरायविर् 
ववमानमा उपलधध 
तसट 

संख्र्ा 
(लािमा) 

१३० ७८ ७८ 
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३१. पर्यटन क्षेरमा थप 

प्रत्र्क्ष रोिगारी 
तसियना 

संख्र्ा 
(हिारमा) 

- ३.८ - 

 ६४. पर्यटन स्िरको होटल बेड 

 ५ िारे होटल होटल संख्र्ा २४ १४२ २ 
  बेड संख्र्ा ४९०० १३९०० २५३ 
 १-४ िारे होटल होटल संख्र्ा २२५ - १० 
  बेड संख्र्ा १९१२५ - ९२४ 

  अन्त्र् होटल होटल संख्र्ा १७४७ ११५१ (२०१९मा) 
प्रदेशमा हस्िान्त्िरण 

भएको। 
  बेड संख्र्ा ५२४१० ३०७९९  

 होमस्टे र क्षमिा 
 

संख्र्ा ३८६ ३८९ (२०१९मा)   

  बेड संख्र्ा १५४४ १०८८(२०१९मा)  
 ६५. पदमागय वक.तम. ७४६ २२८ २४३ 

 

६६. पवहचान िथा ववकास 
भएका पर्यटकीर् 
गन्त्िव्र्स्थल 

संख्र्ा 220 प्रदेश नमजना गन्त्िव्र् ७, 
स्थावपि १०० र नर्ााँ 
१४८ सवहि कज ल २५५  

७ प्रदेशमा गन्त्िव्र्मा दोस्रो 
चरणको तनमायण कार्य 
भइरहेको, 
७ वटै प्रदेशमा वहल 
स्टेशनको रुपमा नर्ााँ 
पर्यटकीर् गन्त्िव्र् पवहचान र 
सम्भाव्र्िा अध्र्र्न भइ 
भौतिक तनमायणको काम शजरु, 
 200 स्थानीर् िहसाँगको 
साझेदारीमा 200 वटा 
पर्यटकीर् गन्त्िव्र्मा पूवायधार 
ववकासका लातग साझेदारी 
कार्यिम अगाडी बढाइएको। 

 
६७. पर्यटन क्षेरमा 

उत्पाददि दक्ष 
िनशजक्त 

संख्र्ा 15500 २०५४ ३३०४ 

५. सजरजक्षि, सभ्र् र 
न्त्र्ार्पूणय समाि 

२८. प्रतितलवप अतधकार 
संरक्षण 

संख्र्ा 2560 २०४२ २१३९ 

 

 



13. पर्यटकीर् िथर्ााँक: 
 

पर्यटक आगमन र बसाई अवतध 

वषय पर्यटक संख्र्ा 
हवाई मागयवाट पर्यटकको 

आगमन 
स्थलमागयबाट पर्यटकको आगमन 

(संख्र्ामा) 
प्रति पर्यटकको सरदर 
बसाइ अवतध (ददनमा) 

पर्यटक 
संख्र्ाको वावषयक 
बवृिदर (%) 
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प्रमजि मजलजकगि पर्यटक आगमन संख्र्ा 
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14. मन्त्रालर् शािागि इमेल तबबरण: 
1. monitoring@tourism.gov.np 

2. planning@tourism.gov.np 

3. aviation@tourism.gov.np 

4. promotion@tourism.gov.np 

5. admin@tourism.gov.np 

6. account@tourism.gov.np 

7. it@tourism.gov.np 

8.user: info@tourism.gov.np 

9. complain@tourism.gov.np 

13. kharid@tourism.gov.np 

14.secretary@tourism.gov.np 

15.law@tourism.gov.np 

16. information@tourism.gov.np 

17.culture@tourism.gov.np 



 

15. प्रमजि आर्ोिनाहरुको आ.व. २०७६/७७ र २०७७/७८ को प्रथम चौमातसकको भौतिक प्रगतिको िजलनात्मक जस्थति: 

 


