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पररचर् 

िलुनात्मक र प्रतिस्पधायत्मक लाभका दृर्िले नपेालको आतथयक र्वकासको प्रमखु आधार रहेको 

पर्यटन क्षेरले र्वदेशी मदु्रा आियन, रोिगारी तसियना, आतथयक कृर्ाकलाप अतभवरृ्ि र समग्र आतथयक 

र्वकास र समनु्नतिमा टेवा परु्ायउँदै आएको छ। देशमा रहेका सम्पूर्य ऐतिहातसक, प्राकृतिक र 

साँस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षर् र र्वकास गरी तिनको आतथयक उपर्ोग गदै पर्यटनलाई 

मलुकुको आतथयक आधारको रुपमा ग्रामीर् िहसम्म र्वकास र र्वस्िार गरी र्सको प्रतिफल 

िनिीवनको िल्लो िहसम्म परु्ायउन संस्कृति र पर्यटन क्षेरको र्वर्वतधकरर्, र्वस्िार र प्रवियन 

गररन ुआवश्र्क छ।   

पर्यटकहरुको आवागमन शरुुवािसँगै नेपालमा पर्यटन क्षेरका कार्यक्रमहरुलाई व्र्वजस्थि रुपले 

अगातड बढाउन सवयप्रथम र्व.सं. २०१६ सालमा पर्यटन बोडयको स्थापना भएको तथर्ो। र्व.सं. 

२०१८ सालमा तनमायर् िथा र्ािार्ाि मन्त्रालर् अन्त्िगयि पर्यटन र्वभाग गठन भएकोमा पर्यटन 

गरुुर्ोिना र प्रशासन सधुार आर्ोग, २०३२ को तसफाररस समेिका आधारमा पर्यटन क्षेरको 

र्ोिनाबि र्वकास िथा प्रबियन गनय केन्त्द्रीर् पर्यटन प्रशासतनक तनकार्को रुपमा र्व.सं. २०३४ 

सालमा पर्यटन मन्त्रालर्को स्थापना भएको हो। र्व.सं. २०३९ सालमा तनमायर् िथा र्ािार्ाि 

मन्त्रालर् अन्त्िगयिको हवाई र्वभागलाई समावेश गरी पर्यटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर् 

स्थापना गररर्ो। मलुकुले अवलम्बन गरेको खलुा बिारमखुी अथयिन्त्रमा सरकारको भतूमका र 

कार्यक्षेरलाई व्र्वजस्थि गनय र्व.सं. २०५५ सालमा पर्यटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर् 

अन्त्िगयिका २ (दईु) वटा र्वभागहरु हवाई र्वभाग र पर्यटन र्वभागलाई खारेि गरी क्रमशः 

नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरर् र नेपाल पर्यटन बोडयको स्थापना गररर्ो। र्व.सं. २०५७ 

सालदेजख संस्कृति क्षेरको समेि कार्य गने गरी संस्कृति, पर्यटन िथा नागररक उड्डर्न 

मन्त्रालर्को रुपमा अगातड बढाइर्ो। पर्यटन उद्योगको व्र्वस्थापन, पर्यटन पूवायधार र्वकास, 

पर्यटकको सरुक्षा लगार्ि कार्यहरु गनय नेपाल सरकार (मजन्त्रपररषद्) को तमति २०७१ श्रावर् 

२ गिेको तनर्यर्नसुार तमति २०७१ भाद्रदेजख पर्यटन र्वभागको स्थापना गररएको छ। 

नेपालको आतथयक र्वकासमा पर्यटन क्षेरको महत्व बढ्दै गए अनरुुप र्सलाई प्रमखु 

प्राथतमकिाको क्षेरमा राजखएको, नेपालको सांस्कृतिक र्वर्वधिा अनपुम रहेकोले र्सलाई संरक्षर्, 
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र्वकास र प्रबियन गदै र्सको आतथयक उपर्ोग एवम ् पर्यटनको मखु्र् उत्पादन र गन्त्िव्र्को 

रुपमा र्वकास गनय आवश्र्क भएको, साथै हवाई सेवाले भौगोतलक र्वषमिामा र्ािार्ाि सेवा 

उपलब्ध गराउनकुो अतिररक्त बाह्य र आन्त्िररक रुपमा पहुँच र्वस्िार भै पर्यटन सेवामा समेि 

पर्ायप्त र्ोगदान परु्ायउने भएकोले र्ी िीनओटै क्षरेलाई एकीकृि रुपमा अगातड बढाउन एउटै 

मन्त्रालर्को कार्यक्षेरमा राजखएको पाइन्त्छ। 

1. मन्त्रालर्को कार्य क्षरे 
नेपाल सरकारको कार्य र्वभािन तनर्मावली, २०७४ बमोजिम र्स मन्त्रालर्को कार्यक्षेर 

देहार्बमोजिम रहेको छः  

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

२. परुािाजत्वक महत्वका स्थान र प्राचीन स्मारक सम्बन्त्धी नीति  कानून  मापदण्ड र 

तनर्मन 

३. रार्िर् संग्रहालर्  अतभलेखालर् 

४. अन्त्िरायर्िर् एवं रार्िर्स्िरका ऐतिहातसक  परुािाजत्वक  धातमयक एवं सांस्कृतिक महत्वका 

स्थल एवं र्वश्व सम्पदा सूचीकृि सम्पदा सम्बन्त्धी नीति  कानून मापदण्ड  संरक्षर्  

सम्भार  अध्र्र्न  अनसुन्त्धान  उत्खनन  पनुतनयमायर् र प्रचार प्रसार 

५. प्राकृतिक  धातमयक सांस्कृतिक  परुािाजत्वक  साहतसक पर्यटन सम्बन्त्धी नीति  मापदण्ड 

र तनर्मन 

६. केन्त्द्रीर्स्िरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्त्धी नीति िथा कानून 

७. र्वदेशी तमर रािहरुसंग भएका सन्त्धी सम्झौिा लगार्ि रार्िर् महत्वका दस्िावेि संरक्षर् 

८. पर्यटन सम्बन्त्धी नीति  कानून र मापदण्ड 

९. क्र्ातसनो सम्बन्त्धी नीति  कानून  मापदण्ड र तनर्मन 

१०. पवयिारोहर्  ट्राभल  टे्रर्कङ्ग सम्बन्त्धी नीति  कानून मापदण्ड र तनर्मन 

११. पर्यटन शलु्क तनधायरर् सम्बन्त्धी नीति  कानून  मापदण्ड र तनर्मन 
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१२. भाषा आर्ोग  नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान  नेपाल लतलिकला प्रतिष्ठान िथा नेपाल संगीि िथा 

नाट्यकला प्रतिष्ठान 

१३. पशपुति क्षेर र्वकास कोष  लजुम्बनी र्वकास कोष  वहृत्त िनकपरु क्षेर र्वकास पररषद् 

१४. र्वतभन्न िाि  धमय  िाति  सम्प्रदार्  भाषा  भार्षकाको सार्हत्र्  संगीि  तलपी  कला  

संस्कृति र चलजचरको संरक्षर् िथा र्वकास सम्बन्त्धी नीति  कानून र मापदण्ड 

१५. तनकासी गररने परुािाजत्वक वस्िहुरुको िाँच र अनमुति 

१६. वार्रु्ान तनमायर् िथा तडिाइन  संचालन र ममयि संभार  र्वमानस्थल तनमायर् िथा 

संचालन  एर्र नतेभगेसन सेवा िथा उड्डर्न िातलम संस्था आददको इिािि र तनर्मन 

१७. हवाइभाडा  र्वमानस्थल शलु्क  एर्र नतेभगेसन सेवाशलु्क र तनर्मन 

१८. वार्सेुवा कार्यसंचालन अनमुति  इिािि र उडान अनमुति 

१९. नागररक उड्डर्न सम्बन्त्धी नीति  कानून  मापदण्ड र तनर्मन 

२०. नागररक उड्डर्न व्र्वसार् िथा पेशार्वदहरुको अनमुतिपर  स्िर तनधायरर् र तनर्मन 

२१. हवाइ सरुक्षा सम्बन्त्धी अन्त्िरायर्िर् संगठनबाट प्रतिपाददि स्िर  मापदण्ड  मागयदशयन र 

कार्ायन्त्वर्न 

२२. एर्र नेतभगेशन र एर्र ट्रार्फक सेवा 

२३. हवाईक्षेर व्र्वस्थापन 

२४. उड्डर्न सेवाको लातग मौसम सम्बन्त्धी सूचना सेवा 

२५. उड्डर्न खोि िथा उिार कार्यमा सहर्ोग िथा समन्त्वर् 

२६. अन्त्िरायर्िर्  क्षेरीर् र आन्त्िररक र्वमानस्थल तनमायर्  संचालन र व्र्वस्थापन 

२७. वार्रु्ान दरु्यटना िाँच सम्बन्त्धी 

२८. अल्ट्रालाइट  प्र्ाराग्लाइतडङ्ग  ह्याङ्गलाइतडङ्ग िस्िा हवाई खेल  साहतसक उड्डर्न  

मनोरञ्जनात्मक उड्डर्न र्क्रर्ाकलाप सम्बन्त्धी नीति र मापदण्ड 
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२९. प्रतितलपी अतधकार सम्बन्त्धी नीति  कानून  मापदण्ड  कार्ायन्त्वर्न र तनर्मन 

३०. मन्त्रालर् सम्बन्त्धी रार्िर् अन्त्िरायर्िर् संर्संस्थासंग सन्त्धी सम्झौिा  अतभसन्त्धी  सम्पकय  

र समन्त्वर् 

३१. मन्त्रालर् सम्बन्त्धी सावयितनक संस्थान  प्रातधकरर्  सतमति  प्रतिष्ठान  कम्पनी आददको 

संचालन र तनर्मन 

३२. नेपाल जशक्षा सेवा अन्त्िरयगि आर्कय र्ोलिी समूहको संचालन 

३३. नेपाल इजञ्जतनर्ररङ्ग सेवा अन्त्िगयि देहार्का समूहो संचालनः 

क. तसतभल इजञ्जतनर्ररङ्ग समूह अन्त्िगयि एर्रपोटय उपसमूह 

ख. एरोनोर्टकल इजञ्जतनर्ररङ्ग समूह 

ग. तसतभल एतभएसन अपरेशन एण्ड इजञ्जतनर्ररङ्ग समूह । 

३४. Digital FrameWork Nepal अन्त्िगयि रहेका कार्यक्रम संचालन गने  

 

2. कमयचारी संख्र्ा र र्ववरर् 

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_–! 
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संस्कृति, पर्यटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्को दरवन्त्दी िेररि २०७९ 

क्र.सं पद शे्रर्ी सेवा समूह 
उपसमूह 

िम्मा कार्म 

दरवन्त्दी 
१ सजचव र्वजशि       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 काननु   ० 

५ सहसजचव रा.प.प्रथम जशक्षा पूराित्व   १ 

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

७ उपसजचव रा.प.दििीर् न्त्र्ार् काननु   १ 

८ वररष्ठ िथर्ांक 
अतधकृि 

रा.प.दििीर् आ.र्ो. िथा 
िथर्ांक 

िथर्ांक   
१ 

९ प्रमूख पूराित्व 
अतधकृि 

रा.प.दििीर् जशक्षा पूराित्व   
१ 

१० प्रमूख लेखा 
तनर्न्त्रक 

रा.प.दििीर् प्रशासन लेखा   
१ 

११ तस.ए.र्ट.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 एरोनर्टकल   १ 

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

१५ काननु अतधकृि रा.प.ििृीर् न्त्र्ार् काननु   १ 

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

िथर्ांक   
१ 

१७ लेखा अतधकृि रा.प.ििृीर् प्रशासन लेखा   १ 

१८ परुाित्व अतधकृि रा.प.ििृीर् जशक्षा पूराित्व   २ 

१९ कम्प्रू्टर अतधकृि रा.प.ििृीर् र्वर्वध     ३ 

२0 ए.र्ट.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 
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क्र.सं पद शे्रर्ी सेवा समूह 
उपसमूह 

िम्मा कार्म 

दरवन्त्दी 
२२ एरोनर्टकल इजञ्ज. रा.प.ििृीर् ईजन्त्ि एरोनर्टकल   १ 

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

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

२५ पूस्िकालर् 
अतधकृि 

रा.प.ििृीर् जशक्षा पू.र्व.   
१ 

२६ छर्वकार रा.प.ििृीर् जशक्षा कला छर्वकला १ 

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

२८ प्रार्वतधक सहार्क रा.प.अ.प्रथम जशक्षा पूराित्व परुाित्व १ 

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

३0 लेखापाल रा.प.अ.प्रथम प्रशासन लेखा   १ 

३१ टा.ना.सू. रा.प.अ.प्रथम प्रशासन सा.प्र.   ० 

३२ खररदार रा.प.अ.दििीर् प्रशासन सा.प्र.   ० 

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

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

          िम्मा ८४ 
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पद नाम , थर कार्ाालर् Int. मोवाईल नम्बर पद नाम , थर कार्ाालर् Int. मोवाईल नम्बर

मा. मन्त्री जीवनराम शे्रष्ठ ४२११८७९ ११४ ९८५१००३७६० ले पा मध ुप्रसाद पैयानी ४२५६२२८ ३२१ ९८४७५९६९६८

स्व उपसचिव चिमसेन राजवाहक ११६ ९८५११२९५२२ ले अ  (क) चवष्ण ुज्ञवाली ३२४ ९८४१२६२२२८

प्र. सहायक अजुनु महजनु ११६ ९८४१३२०११५ का स (क) पे्रमा दवेी खत्री ९८४३७५३५६५

पे्रस संयोजक तेज वाग्ले ११६ ९८५१०६६४२५

उपसचिव परुुषोत्तम खचतवडा ४१६ ९८४१४५८६६४

उपसचिव २०६ का.अचधकृ सचुनता अयाुल ४१६ ९८४१७०५२०५

शा अ मनोज अचधकारी २०६

क अ केशव थापा २०३ ९८४७२३५८७९ सहसचिव होमप्रसाद लइुटेल ४२११६६९ ३१४ ९८५११४०९५७

का स लाल बहादरु खड्का २०३ ९८४१५५४७७४ क अ अलका लईुटेल ३१३ ९८६२९८०६८५

का स (क) कल्पना शाही २०३ ९८४९२०१०२० ह स िा(क) चवष्ण ुतामाङ ९८४९०६५२२४

ह स िा कृष्ण बहादरु बोगटी २०३ ९८६३३२२९७८ का स(क) संगीता िौधरी ३१३ ९८१३७८८३१७

सचिव महशे्वर न्यौपाने ४२११८७० ३०२ ९८५१२७७३७३ उपसचिव सरोज कुमार पोख्रले ३०९ ९८४१४३७२२१

क अचध. शारदा कुमारी अचधकारी ४२११८७० ३०१ ९८५११९८३७५ शा अ राजकुमार दलुाल ३११ ९८४११४५११३

क अ चवमल ज्ञवाली ३०६ ९८५११९५८५२ शा अ सरुज अयाुल ९८४३६०३६६३

का स (क) दवे बहादरु खत्री ३०१ ९८४३४९५१७३ शा अ चटकाराम चनरौला ३११ ९८४२६४२०१४

पीएसओ समुन गाहा मगर ३०१ ९८६०७८०६४४ ना सु िन्र कुमार लइुटेँल ३११ ९८५१३११२४४

पीएसओ तेजने्र अचधकारी ३०१ ९८५१२९१७०४

ह स िा(क) कुमार गरुुङ्ग ३०१ ९८५१२८५६५० ब.त.अ चसताराम चिचमरे ४२११५९६ ३१७ ९८४१४०१९७३

ह स िा(क) संजय िौधरी ३०१ ९८१३७७७००५ त.अ. रमा गौतम िण्डारी ४२११५९६ ३१७ ९८५७०६५७०५

का स  (क) अचस्मता थपचलया ३०१ ९८४९२२०७२६

का स  (क) सचुनता श्रषे्ठ ३०१ ९८०११६९५८१ सहसचिव बचुिसागर लाचमछाने ४२११८४७ ६०७ ९८५१२४९०३३

ना सु िडुामचण खनाल ६०१ ९८४२०३४१७६

सहसचिव डा. टोकराज पाण्डे ४२११६२० १६० ९८४१२७५६८७ ना सु चलला रेग्मी ६०५ ९८४१८६०५९३

उपसचिव सोमनाथ गौतम ९८५१०८३६६७ का स  (क) तारा राई ६०१ ९८४९७७९२२८

ना सु गीता दवेी पराजलुी ४०१ ९८४१८८०६३४

का.स. (क) कौचशला श्रषे्ठ ४०१ ९८६७३१७०४४ चसएटीसीअ प्रमोद नेपाल ४२११६८५ ६११ ९८४१५७३८३७

उपसचिव कृष्ण कुमारी श्रषे्ठ ४१७ ९८४९२२६१२७ चसचडइए

शा अ ४१४ एरो इ. तनजुा पोखरेल १३२ ९८०१०५२९१९

शा अ सरोज खनाल ४१४ ९८४९११७९०१ एटीसीअ सवुणुराज िट्टराई ६०६ ९८४१३५६२४८

क अचधकृत हररकाजी राई ४१० ९८४१२८६१३५ क. अचध नगेन्रबहादरु रोका के्षत्री ६०९ ९८४१८२४३१७

ना सु सकेन्र राई ९८४३३५४२२६

चसचडइ चस

उपसचिव टेकनारायण पौडेल ४२११६२६ ४०७ ९८५११८१३२९ इ इचजज अचनल िजुले ६०८ ९८४१८०५२८३

शा अ टंक बहादरु नेगी ४०८ ९८५११७८१७८ शा अ मोहन कुमार चिचमरे ४२११६१४ ९८५११९८२७१

शा अ प्रचवनहाङ योङ्गहाङ ४११ ९८४२१६७९६६ एटीसीअ मकेुश डंगोल ६०८ ९८४१६४४७५३

क ईचन्ज प्रचदपराज पौडेल ३१० ९८५११९७४९२ एटीसीअ /शाअ सरेुश िन्र अचधकारी ९८५१००००६७

पसु्त.अ. राजनारायण चसंह १२२ ९८४१८००८०३

ना सु चवष्ण ुपौडेल चिचमरे ४०९ ९८४१६३८०८३ सहसचिव डा. सरेुश सरुस श्रषे्ठ ४२११९०९ ६१५ ९८४१३६३८३५

ना सु दगुाु कुमारी खड्का ४०९ ९८४२९२८५९९ प्रा स चनना राई ६१३ ९८४९२२७२६२

अनु.सहायक चशवराम सापकोटा १२३ का स (क) आशा चिचमरे ६१३ ९८४९७५५५७३

खररदार रचजना सबु्बा १२३ ९८०२७५४४६४ ह स िा (क) मनोज राई

ह स िा मचनबज्र लामा ९८४१८९९१०८

ह स िा अजुनु थापा ९८४१२४७२५० उपसचिव पणु्यमाया गरुागाई ं १०८ ९८४९२४६०११

ह स िा एक बहादरु िण्डारी ९८४९९२०३३६ प ुअ जयन्ती श्रषे्ठ ६१६ ९८४१५७९७९०

का स(क) चशवराम साफी ९८६१७२००२७ शा अ नारायण प्र. खनाल ४२११८४६ ६२३ ९८४७८६३०५५

का स(क) संगम िट्टराई ४०९ ९८६१२५३५५३ ना सु हररमाया पनेरु ९८४१८७३४३०

का स(क) सजि ब तामाङ १२३ ९८०८६४७२८३

का स सचुनता कुचिकार ९८४३५४७४४६ प्र प ुअ मंगला प्रधान ४२११५९६ ६१७ ९८५१०४२१४४

प ुअ करुणा नकमी ६१८ ९८४९११२३००

उपसचिव चनरज कुमार खत्री ४१२ ९८४११३७१४० प ुअ सचवता जोशी ६२० ९८४९१६४०१९

शा अ महशे चवक्रम लागेजु १४३ ९८४१३५३२४१ छचवकार रामकृष्ण महजनु ६२५ ९८४१३३८४३८

ना सु अजुनु िट्टराई १४३ ९८४१६८८१६७ स.क.अ. सम्झना पडुासैनी ९८४१६९०४१६

क अ बचबता बस्नेत १४३ ९८४२६४६१०५

ना सु अजुनु श्रषे्ठ ४२११६१४ १२१ ९८४१५०५९१८

प्र.लेखा चन गणेश प्रसाद िाचलसे ४२११९३९ ३१९ ९८५८०२३८०९ का स चवष्णबुहादरु महजनु १२१ ९८१३५०७८२८

ले अ िवुन प्रसाद आिायु ४२११६१४ ३२१ ९८४३४९३०८६ IT AMC नारायण िण्डारी ९८४१२८३९६५

ससं्कृति , पर्ाटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्,  Phone: 01-4211870 Fax: 4211758, 4211992  Updte: २०७९-०४-११

काननू शाखा
मा मन्त्रीज्यकूो नीजि सचिवालय

पययटन महाशाखा

श्रीमान ्सचिवज्यकूो सचिवालय पययटन प्रबर्यन शाखा

तथयाांक तथा अनसुन्त्र्ान शाखा

नागरिक उड्डयन महाशाखा

प्रशासन तथा योिना महाशाखा

हवाई उद्योग तथा अन्त्तिायजरिय सम्बन्त्र् शाखा

योिना तथा वदेैशशक सहायता शाखा हवाई सुिक्षा तथा दरु्यटना िााँि शाखा

जिन्त्सी
आचथयक व्यवस्थापन शाखा

नागरिक उड्डयन सुपरिवके्षण शाखा
प्रशासन शाखा

सांस्कृतत महाशाखा

सांस्कृतत शाखा

पिुातत्व तथा सम्पदा शाखा

अनगुमन तथा मूलयाांकन शाखा
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विविन्न वनकायका पदाविकारीहरुको सम्पकक  वििरण (अद्यावधिकः ०७९।०४।०८) 
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४. प्रदान गररने सेवा 
 

▪ संस्कृति, पर्यटन िथा नागररक उड् डर्न सम्बन्त् धी संर्ीर् नीति, र्ोिनाको ििुयमा, मापदण्ड र 

तनर्मन सम्बन्त्धी कार्य । 

▪ संस्कृति, पर्यटन िथा नागररक उड् डर्न सम्बन्त्धी र्वकास र्ोिना िथा कार्यक्रमहरुको र्वश् लेषर्, 

छनौट, कार्ायन्त्वर्न र अनगुमन िथा मूल्र्ांकन सम्बन्त्धी कार्य । 

▪ पर्यटन र्वकास सम्बन्त्धी पूवायधारहरुको र्वकास गनय आवश्र्क र्ोिनाहरु कार्ायन्त्वर्न सम्बन्त्धी 

कार्य । 

▪ मन्त्रालर् र अन्त्ियगयिका तनकार्हरुको बिेट िथा कार्यक्रम ििुयमा, चौमातसक र्वभािन सर्हिको कार्यक्रम 

स्वीकृति । 

▪ वैदेजशक सहार्िा र आन्त्िररक स्रोिबाट संचातलि आर्ोिनाहरुको तनरीक्षर्,  अनगुमन िथा मूल्र्ांकन 

सम्बन्त्धी कार्य। 

▪ पर्यटन व्र्वसार् सम्बन्त्धी कार्यको  अनगुमन िथा सपुररवेक्षर् सम्बन्त्धी कार्य । 

▪ पर्यटन सम्बन्त्धी सम्भाव्र्िा अध्र्र्न, अनसुन्त्धान, पर्यटकीर् स्थलहरुको खोिी, सूचना संकलन, 

डकुमेन्त्टेसन र प्रकाशन सम्बन्त्धी कार्य । 

▪ पर्यटन प्रबियनका लातग सरकारी, गैरसरकारी, एवं स्थानीर् तनकार्हरुसँग समन्त्वर् र सहकार्य 

सम्बन्त्धी कार्य । 

▪ पर्यटन प्रवियनका लातग अन्त्िरार्िर् िगिसँग सम्पकय  र समन्त्वर् गने कार्य। 

▪ पर्यटन क्षेरको लातग आवश्र्क पवुायधार र्वकास गने सम्बन्त्धमा सरकारी, गैरसरकारी, एवं स्थानीर् 

िहहरुसँग समन्त्वर् सम्बन्त्धी कार्य । 
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▪ पर्यटन र्वषर्क सम्झौिाहरु सम्बन्त्धी कार्य । 

▪ पर्यटन सम्बि िथर्ाङ्कहरुको संकलन, र्वश्लषेर् र प्रवियन सम्बन्त्धी कार्य। 

▪ नागररक उड्डर्न व्र्वसार् िथा पेशार्वद्हरुको स्िर तनधायरर् र तनर्मन सम्बन्त्धी कार्य। 

▪ वार्रु्ान तनमायर् िथा तडिाइन, संचालन र ममयि सम्भार, र्वमानस्थल तनमायर् िथा संचालन, एर्र 
नेतभगेसन सेवा िथा उड्डर्न िातलम संस्था आददको मापदण्ड र तनर्मन सम्बन्त्धी कार्य।  

▪ हवाइ भाडा,  र्वमानस्थल शलु्क, एर्र नेतभगेशन सेवा शलु्क र तनर्मन सम्बन्त्धी कार्य। 

▪ वार्सेुवा कार्यसंचालन सम्बन्त्धी नीति, कानून, मापदण्ड र तनर्मन सम्बन्त्धी कार्य। 

▪ हवाइ सरुक्षा सम्बन्त्धी अन्त्िरायर्िर् संगठनबाट प्रतिपाददि स्िर, मापदण्ड, मागयदशयन कार्ायन्त्वर्न र 
तनर्मन सम्बन्त्धी कार्य। 

▪ एर्रनेतभगेसन र एर्र ट्रार्फक सेवा तनर्मन सम्बन्त्धी कार्य। 

▪ उड्डर्न सेवाको लातग मौसम सम्बन्त्धी सूचना सेवा। 

▪ उड्डर्न खोि िथा उिार कार्यमा सहर्ोग समन्त्वर् िथा वार्रु्ान दरु्यटना िाँच सम्बन्त्धी कार्य। 

▪ अन्त्िरायर्िर्, क्षेरीर् र आन्त्िररक र्वमानस्थल तनमायर्, सञ्चालन र व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी नीति, 
मापदण्ड र तनर्मन सम्बन्त्धी कार्य। 

▪ र्वतभन्त् न मलुकुहरुसँग हवाईसेवा सम्झौिा वािाय र हवाई सम्झौिा सम्बन्त्धी कार्य । 

▪ नागररक उड्डर्न सम्बन्त्धी अन्त्िरायर्िर् संर्, संस्था, संगठनसँग सम्पकय , सहभातगिा र िी संगठनबाट 

पाररि महासन्त्धी/प्रोटोकलहरुको अनमुोदन सम्बन्त्धी कार्य । 

▪ वार्सेुवाहरुलाई सेवा संचालन अनमुति सम्बन्त्धी कार्य । 

▪ तनषेतधि क्षेरमा हवाई उडान र अविरर्को तसफाररश सम्बन्त्धी कार्य । 

▪ मौिदुा हवाई रुट र नर्ाँ स्थापना हनुे रुटहरुमा एर्र नेतभगेशन सरु्वधाहरुको पर्हचान, समन्त्वर् र 

तनर्यर् सम्बन्त्धी कार्य । 

▪ भाषा, कला, सार्हत्र् र संस्कृति सम्बि आर्ोग, कोष, र्वकास सतमति, प्रतिष्ठन, पररषद्हरु  

सम्बन्त्धी नीति, कानून, मापदण्ड र तनर्मन सम्बन्त्धी कार्य। 
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▪ र्वतभन्न धमय, िाििािी, सम्प्रदार्, भाषाभार्षकाको सार्हत्र्, संगीि, तलपी, कला, संस्कृति र चलजचरको 

संरक्षर् िथा र्वकास सम्बन्त्धी नीति, कानून र मापदण्ड सम्बन्त्धी कार्य। 

▪ प्रतितलपी अतधकार सम्बन्त्धी नीति, कानून, मापदण्ड, कार्ायन्त्वर्न र तनर्मन सम्बन्त्धी कार्य। 

▪ संग्रहालर् र अतभलेखालर् सढृुढीकरर् सम्बन्त्धी नीति, र्ोिना र कार्यक्रमको ििुयमा एवं कार्ायन्त्वर्न 

सम्बन्त्धी कार्य। 

▪ अमूिय साँस्कृतिक सम्पदाको खोि, अध्र्र्न, संरक्षर्, प्रबियन, सूचीकरर् सम्बन्त्धी कार्य। 

▪ संस्कृतिसँग  सम्बि र्वतभन्त् न समूह, गठुी संर् संस्थाहरुलाई आवश्र्क सहर्ोग िथा समन्त्वर् सम्बन्त्धी  

कार्य । 

▪ संस्कृति िथा परुाित्व सम्बन्त्धी अन्त्िरायर्िर् संर् संस्थासंग सजन्त्ध सम्झौिा सम्बन्त्धमा सम्पकय  र 

समन्त्वर् गने कार्य। 

▪ मन्त्रालर्, र्वभाग वा अन्त्ियगयिका कार्ायलर्हरुको लातग आवश्र्क िनशजक्तको व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी 

कार्य । 

▪ मन्त्रालर्, अन्त्ियगिका तनकार्हरुको पदपतूियका लातग तनर्जुक्त िथा पदस्थापना, सरुवा, बढुवा, राजिनामा 

िथा तबभागीर् कारबाही  सम्बन्त्धी कार्य । 

▪ कार्य सम्पादन मूल्र्ांकन र प्रोत्साही परुस्कार सम्बन्त्धी कार्य । 

▪ नेपाल इज ितनर्ररङ्ग सेवा अन्त्ियगयि पने एरोनर्टकल  इज ितनर्ररङ्ग समूह र तसतभल एतभएशन अपरेशन 

इज ितनर्ररङ्ग समूहको कमयचारी प्रशासन सम्बन्त्धी कार्य। 

▪ आतथयक प्रशासन सम्बन्त्धी कार्य। 

▪ आवश्र्किानसुार ऐन, तनर्म, गठन (आदेश), सम्झौिा िर्ार गने सम्बन्त्धी कार्य । 
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५. महाशाखा, शाखा र जिम्मेवार अतधकारी 

क्र.सं. महाशाखा / शाखा जिम्मेवार अतधकारी 

(क) प्रशासन िथा र्ोिना महाशाखा सहसजचव डा. टोकराि पाण्डे 

१ प्रशासन शाखा उपसजचव श्री टेकनारर्र् पौडेल 

२ र्ोिना िथा वैदेजशक सहार्िा शाखा उपसजचव श्री कृष्र् कुमारी शे्रष्ठ 

३ अनगुमन िथा मूल्र्ांकन शाखा उपसजचव श्री तनराि कुमार खरी 

४ आतथयक व्र्वस्थापन शाखा उपसजचव (लेखा) श्री गरे्श प्रसाद चातलसे 

५ कानून शाखा उपसजचव (कानून) श्री पशुोत्तम खतिवडा 

६ जिन्त्सी शाखा ना.स.ु श्री अिुयन शे्रष्ठ 

(ख) पर्यटन महाशाखा सहसजचव श्री होम प्रसाद लईुटेल 

७ पर्यटन प्रवियन शाखा उपसजचव श्री सरोि कुमार पोख्ररेेल 

८ िथर्ाङ्क िथा अनसुन्त्धान शाखा उपसजचव श्री सीिाराम जर्तमरे 

(ग) नागररक उड् डर्न महाशाखा सहसजचव श्री बरु्िसागर लातमछाने 

९ हवाई उद्योग िथा अन्त्िरार्िर् सम्बन्त्ध शाखा उपसजचव श्री प्रमोद नेपाल 

१० हवाई सरुक्षा िथा दरु्यटना िाँच शाखा एरोनर्टकल इजन्त्ितनर्र श्री िनिुा पोखरेल 

एटीसी अर्फसर श्री सवुर्यराि भट्टराई 

११ नागररक उड् डर्न सपुरीवेक्षर् शाखा इजन्त्ितनर्र श्री अतनल भिेुल  

शा.अ. श्री मोहन कुमार जर्तमरे 

(घ) संस्कृति महाशाखा सहसजचव श्री होम प्रसाद लईुटेल 
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१२ संस्कृति शाखा उपसजचव श्री पणु्र्मार्ा गरुागाईं  

१३ परुाित्व िथा संस्कृति शाखा उपसजचव श्री मंगला प्रधान 

 

६. सेवा प्राप्त गनय लाग्ने दस्िरु र अवतध 
मन्त्रालर्का अतधकांश कार्यहरु दस्िरु नलाग्ने र अवतध िोक्न नसर्कने प्रकृतिका (नीति, कानून िथा 

मापदण्ड तनमायर्, र्ोिना, बिेट िथा कार्यक्रम ििुयमा, अनगुमन, मूल्र्ांकन र तनर्मन गने) भएको। 

७. तनर्यर् गने प्रर्क्रर्ा र अतधकारी  
(क) तनर्यर् प्रर्क्रर्ा  

• मन्त्रालर्ले उपलब्ध गराउने सेवा सम्बन्त्धमा : सरकारी तनर्यर् प्रर्क्रर्ा सरलीकरर् तनदेजशका, 

२०६५ बमोजिम ।  

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

बमोजिम ।  

(ख) तनर्यर् गने अतधकारी   

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

• माननीर् मन्त्रीबाट प्रत्र्ार्ोजिि अतधकार बमोजिम। 

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

• सजचवले प्रत्र्ार्ोिन गरेको अतधकार बमोजिम िोर्कएको कमयचारीले ।  

• सूचनाको हक सम्बन्त्धी ऐन, २०६४ बमोजिम माग गने सूचना सम्बन्त्धमा सजचवले । 

https://attendance.gov.np/EmployeeManagement/HREmployeeManagement/EmployeeProfileAsync?idHREmployee=156782&pageNumber=1&pageSize=20&orderingBy=HRDesignationOrder&orderingDirection=ASC
https://attendance.gov.np/EmployeeManagement/HREmployeeManagement/EmployeeProfileAsync?idHREmployee=156782&pageNumber=1&pageSize=20&orderingBy=HRDesignationOrder&orderingDirection=ASC
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८. तनर्यर् उपर उिरुी सनु्न ेअतधकारी 
(क) मन्त्रालर्ले उपलब्ध गराउने सेवा सम्बन्त्धमाः प्रचतलि ऐन कानूनमा िोर्कएको व्र्वस्था 

बमोजिम। 

(ख)  सूचनाको हक सम्बन्त्धी ऐन, २०६४ बमोजिम परेको उिरुी सम्बन्त्धमाः रार्िर् सूचना 

आर्ोग। 

९. सम्पादन गरेको कामको र्ववरर्ः 
   (क) संस्कृति प्रवधयन िथा परुाित्व क्षरे :- 

प्रमखु उपलब्धीहरू 

• तिलौराकोटलाई र्वश्वसम्पदा सूजचमा सूजचकृि गनय प्रर्क्रर्ाका सम्बनध्मा चार र्कल्ला िोकी  नक्सा 
िर्ार भई संरजक्षि स्मारक क्षेर र्ोषर्ा गने सन्त्दभयमा तसमांकन सम्बजन्त्ध कार्य सम्पन्न भइ सोको 
स्वीकृतिका लातग मन्त्री पररषदमा फाइल पठाउन िर्ारी भइरहेको । 

• लजुम्वनीमा तनमायर्ाधीन ५ हिार व्र्जक्त क्षमिाको ध्र्ान केन्त्द्र िथा सभाहलको ५५ % भौतिक प्रगति 
हातसल भएको । 

• आतन गमु्बा र र्पण्डस्थान पनुतनयमायर् गने कार्य ८५ प्रतिशि सम्पन्न । 

• बहृत्तर लजुम्बनी क्षेरको एर्ककृि गरुुर्ोिना िर्ार: 
➢ र्स सम्बन्त्धी र्वज्ञ तनर्कु्त गरी EOI िथा RFP कागिाि िर्ार भइरहेको । अथय मन्त्रालर्को 

तमति २०७८।४।२४ को परानसुार अथय मन्त्रालर्को सहमति आएपतछ मार बोलपरको 
सूचना प्रकाजशि हनुे । 

➢ र्वज्ञलाई EOI िथा RFP कागिाि िर्ार गनय सम्बजन्त्धि साइटमा गई स्थलगि अध्र्र्न गनुयपने 
देजखएकोले थप समर् आवश्र्क परेको हुँदा कातियक मर्हनातभर EOI िथा RFP कागिाि िर्ारी 
कार्य सम्पन्न गररने । बोलपर प्रकाजशि गनय अथय मन्त्रालर्को सहमति आवश्र्क देजखएकोले 
िहाँ मन्त्रालर् र अथय मन्त्रालर्सँग समन्त्वर् गरी बोलपर प्रकाजशि गररने ।  

  

• परुाित्व र्वभागको समन्त्वर् र स्वीकृतिमा तिलौराकोट, गोटीहवा, तनग्लीहवा, अरौराकोट, तससहनीर्ा, 
धमनीहवा, सगरहवा, रामग्राम र देवदहमा िीथयर्ारी िथा पर्यटकीर् सेवा सरु्वधा र्वस्िार गनय शौचालर्, 

ध्र्ान प्लेटफमय, पैदलमागय, संरक्षर् लगार्िका संरचना तनमायर् गने कार्यको लातग लगि ईर्िमेट 
स्वीकृतिको चरर्मा रहेको । 
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• गौिमबिु फलपलु बाटीका तनमायर् गने र सतभयस सडक वररपरर ल्र्ाण्डस्केप तनमायर् गने कार्य सम्पन्न 
गने कामको बकृ्षारोपर् र ल्र्ाण्डस्केपको कार्य चाल ुअवस्थामा रहेको । दवैुको तनमायर् कार्यको ६५ 
प्रतिशि भौतिक प्रगति हातसल भएको ।  

• संस्कृति नीति २०६७ लाई समर्ानकूुल पररमाियन गनय नीति पररमाियन सतमति गठनको प्रकृर्ा शरुु 
भएको । 

• प्राचीन स्मारक संरक्षर् ऐन २०१३ को छैठौ संशोधनका लातग र्वधेर्क म प बाट स्वीकृि भई संर्ीर् 
संसदमा पेश गने िर्ारर भैरहेको । 

• नेपाल रार्िर् साँस्कृतिक संग्रहालर् तनमार्य सम्वन्त्धमा मौिदुा गरुुर्ोिनाको पनुरावलोकन गरी 
आवश्र्किानसुार पररमाियन र 3D िर्ार गनय र उक्त क्षरेको DPR िर्ार गनय परुाित्व र्वभागलाई 
जिम्मा ददईएको । 

• रार्िर् प्रतिमतुिय संग्रहालर् स्थापना सम्वन्त्धी अवधारर्ापर (TOR) मा पनु संशोधन गरी स्वीकृतिको 
क्रममा रहेको । 

• नेपाल र चीन बीच सार्हजत्र्क र्क्रर्ाकलापको सहकार्य गने सम्वन्त्धी  समझदारीपरमा हस्िाक्षर गने 
सम्वन्त्धी कार्य अगाडी बढाईएको । 

• परुािात्वीक महत्वका ३१ हिार अतभलेखको तडजिटाइिेसन कार्य सम्पन्न भएको ।  

• कर्पलवस्िकुो िग्गा अतधग्रहर्का लातग खररद गररने र्कत्ता नं. एर्कन भए अनसुारको आवश्र्क 
कागिाि िर्ार भईरहेको । 

• ७ वटै प्रदेशका महत्वपरु्य सम्पदाहरु तनमायर् िथा संरक्षर् कार्य सम्पन्न भएको । 

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

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

-बागमिी प्रदेशको रर्वभवनजस्थि NATHM पररसर तभर रहेको रार्ाकातलन भवन संरक्षर् कार्यका लातग 
कार्ायदेश ददएको । 
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-गण्डकी प्रदेशको मकु्तीनाथ मजन्त्दर प्रवेशिारको दार्ाँ वार्ाँको सत्तल सरक्षर् गने  कार्य सम्पन्न । 

-लजुम्बनी प्रदेशको   मिार बाबाको मजन्त्दर संरक्षर् कार्यका लातग कार्ायदेश ददएको । 

-कर्ायली प्रदेशको काँके्रर्वहार,  िमु्लाको कनकासनु्त्दरी मजन्त्दरको संरक्षर् कार्य ६० प्रतिशि सम्पन्न। 

-सदुरुपजिम प्रदेशको कार्यक्रमहरुको लागि अनमुान िर्ार  भईरहेको । 

 

 (ख) पर्यटन क्षरे -  

 प्रमखु उपलब्धीहरुः 
• ईन्त्द्रसरोवर, सन्त्दकपरु, पञ्चासे, भादागाँउ, तनजग्लहवा र धनषुाधामको दोश्रो चरर्को तनमायर् कार्यको 

सम्झौिा भई कार्य शरुु भएको । 

• रारा क्षेरको प्रथम चरर्को कार्य ५० प्रतिशि सम्पन्न भएको । 

• प्रदेश िथा स्थानीर् िहसँगको लागि साझेदारीमा पर्यटकीर् गन्त्िव्र् पूवायधार र्वकास गनय आर्ोिना 
प्रस्िाव आह्वान भई मूल्र्ाङ्कनको चरर्मा रहेको । 

• ग्रटे र्हमालर्न टे्रल (मकाल,ु कञ्चनिङ्गा, र्ासायटे्रल, च्छो रोल्पा लगार्िका क्षेरमा 100 र्कमी) तनमायर् 
कार्य ३० प्रतिशि सम्पन्न भई थप ५० र्क.मी. तनमायर् सम्पन्न भएको । 

• मजुक्तनाथ क्षेरको आतन गमु्बा तनमायर्, कागबेनीको र्पण्डस्थान पनुतनयमायर्को प्रथम चरर्का कार्य ३० 
प्रतिशि सम्पन्न । 

• तरभवुन र्वश्वर्वध्र्ालर् अन्त्िगयिको केन्त्द्रीर् भगूबय र्वभाग, र्कतियपरु  पररसर तभर अथवा खानी िथा भगूभय 
तबभाग, लैनचौर पररसर तभर मध्रे् कुनै एकमा Geo Park स्थापना गनय सम्भाव्र् स्थान पर्हचान गररएको। 

• Sustainable Tourism for livelihood Recovery अवधारर्ा पर िथा पररर्ोिना दस्िावेि िर्ार भएको ।  

• पर्यटन सम्बन्त्धी र्वतभन्न संर्संस्था आवि कररव ६०० िना कमयचारीहरुलाइ{ Health Hygiene and 

Sanitation Protocol (HHS Protocol) सम्वजन्त्ध िातलम प्रदान गररएको । 

• पनुयिािर्कर् किायका सम्वन्त्धमा आ.व २०७७/७८ को बिेट िथा मौदद्रक नीतिमा किायका सम्वन्त्धमा 
भएका व्र्वस्थाहरुका सम्वन्त्धमा पर्यटन सम्वद्घ सम्पूर्य सरोकारवालाहरुको उपजस्थतिमा छलफल 
कार्यक्रम सम्पन्न । 
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• र्वदेशजस्थि कुटतनतिक तनर्ोग र दिुावासहरुवाट Travel , Trade, Media िथा Bloggers सम्वजन्त्ध data base 

संकलनका लातग पराचार गररएको । 

• र्वद्यमान सम्पूर्य पर्यटन शलु्कहरुलाई एकिार प्रर्ाली माफय ि संञ्चालन गने प्रारजम्भक प्रतिवेदन िर्ार 
गरी मन्त्रालर्मा पेश गररएको । 

• र्वतभन्न  virtual Platform को माध्र्मबाट अन्त्िरायर्िर् बिारमा नेपालको प्रवधयन गररएको  िस्िै Virtual 

PATA Travel Mart 2020, BUZZ Expo China, WTM Virtual 2020 । 

• केन्त्द्रीर् िथर्ांक तबभागको सहकार्यमा आन्त्िररक पर्यटन सम्बन्त्धी  र्रधरुी सभेक्षर्को प्रस्नावालीको पवूय 
परीक्षर् सम्पन्न भएको । 

• समग्र भगूोलको (Digital Data Base ) भ ूसूचना प्रर्ाली माफय ि िथर्ांक व्र्वस्थापन कार्यक्रम नेपालमा 
भएका र्वश्वर्वधालर् माफय ि कार्यन्त्वर्न गनय प्रर्क्रर्ा थालनी गररएको । 

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

context प्रतिबेदन िर्ार गररएको । 

• नोभेम्बर ९ देजख ११ मा आर्ोजिि WTM Virtual 2020  मा सहभातगिा िनाई र्वतभन्न प्रवर्द्यनात्मक 
तभतडर्ो, फोटो साथसाथैै Virtual Meeting माफय ि नेपालको प्रवर्द्यन गररएको । 

 

 

 

 

 
 

(ग) नागररक उड्डर्न क्षरे – 

 मखु्र् प्रमखु उपलब्धीहरुः 
 

• B-757 9N ACB र्वमान र्वस्थापन कार्यका लातग M/S CSDS कम्पनीलाई तबर्क्र गनय छनौट गरी सम्झौिा गने 
कार्य अजन्त्िम चरर्मा पगेुको । 

• Transit Cargo Carry सेवा सरुु गनयका लातग License तलने कार्य प्रर्क्रर्ामा रहेको । 

• जचनीर्ा िहािको व्र्वस्थापन सम्बन्त्धमा र्वतभन्न र्वकल्पहरुमा छलफल भइरहेको । 
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• हवाई सेवाको अन्त्िरायर्िर् स्िर कार्म राख्नको तनतमत्त ICAO को Security Findings समाधानका लातग 
ICAO बाट स्वीकृि Corrective Action Plan (CAP) अनसुार कार्य भैरहेको । 

• हवाई सरुक्षा सम्बन्त्धी र्वतभन्न DOC संशोधन प्रर्क्रर्ा शरुुवाि भएको । 

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

• धनगढी र्वमानस्थलमा  हवाई पथप्रदशयन प्रर्ाली (VOR/DME) िडान भएको र चन्त्द्रगढी तबमानस्थलमा 
हवाई पथप्रदशयन प्रर्ाली (VOR/DME) िडानको लातग कार्य सचुारु रहेको । 

• नेपालगंि र र्वराटनगर र्वमानस्थलमा ATC Console उपकरर् िडान कार्य सम्पन्न भई सकेको िथा 
थामखकय , दाङ्ग, रािर्वराि, बलेवा, तसतमकोट, रारा, फाप्ल,ु डोटी, साँफेबगर, रुम्िाटार र्वमानस्थलहरुको 
कार्य सचुारु रहेको । 

• तरभवुन अन्त्िरायर्िर् र्वमानस्थललाई बरु्टक एर्रपोटयको रुपमा रुपान्त्िरर् गने कार्य अन्त्िगयि बगैचा 
तनमायर्को कार्य सम्पन्न, टतमयनल भवनमा Silicon Painting को कार्य सम्पन्न, Baggage Claim Area मा 
कलात्मक मतुियहरु राजखएको, आगमन िफय  एप्रोन नजिकै बिुको धािकुो ठुलो मतुिय राजखएको ।  

 

 

मखु्र् र्क्रर्ाकलापहरु मखु्र् उपलजब्ध 

इलाम, गलु्मी र डोल्पा 
र्वमानस्थाल तनमायर् 
िथा पररक्षर् उडान 
गने 

• इलामको सरु्कलमु्बामा प्रारजम्भक िर्ारी भईरहेको। 

• गलु्मीको तसतमचौर र्वमानस्थल तनमायर् कार्य चाल ुरहेको। 

• डोल्पाको मातसनेचौर र्वमानस्थल तनमायर् कार्य चाल ुरहेको । 

अर्ायखाँची र्वमानस्थल तनमायर् • अर्ायखाँची र्वमानस्थलको धावनमागय, ट्याजक्सवे, एप्रोन 
कालोपरे िथा डे्रनेिको ठेक्का सम्झौिा सम्पन्न भई 
तनमायर् कार्य सरुु। 
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िनकपरु र रािर्वराि र्वमानस्थल 
स्िरोन्निी 

• िनकपरु र्वमानस्थलमा चेनतलङ्क फेजन्त्सङको काम 
सम्पन्न, रनवे ग्रतडङ्ग डे्रनेि ममयि िथा अन्त्र् कार्य 
भईरहेको। 

• रािर्वराि र्वमानस्थलमा धावनमागय कालोपरे गने 
कार्य सम्पन्न। डे्रनेि  तनमायर् िथा अन्त्र् कार्य 
भईरहेको। 

िजुम्लङटार र्वमानस्थल स्िरोन्निी िजुम्लङटार र्वमानस्थलको नर्ां टतमयनल टावर भवन तनमायर् 
कार्य चाल ुरहेको।Structure को काम सम्पन्न भई Finishing 

को काम हदैु। 

वैिडी पाटन र्वमानस्थल स्िरोन्निी बैिडी पाटन र्वमानस्थलमा ठेक्का सम्झौिा सम्पन्न भई तनमायर् 
कार्य सरुु।Foundation िथा Tie Beam को काम सम्पन्न। 

नेपालगञ्ज र र्वराटनगर र्वमानस्थल 
स्िरोन्निी 

नेपालगंि र तबराटनगर र्वमानस्थलमा नर्ाँ टतमयनल भवन 
तनमायर्को लागी टेण्डरको काम अजन्त्िम चरर्मा। 

दाङको नारार्र्परु र्वमानस्थल 
तनमायर् गने 

दाङ्गको नारार्र्परु र्वमानस्थल तनमायर् कार्य गनयको लातग 
Detail Feasibility Study अजन्त्िम चरर्मा रहेको। 

िाप्लेिङु्ग सकेुटारको धावनमागय 
र्वस्िार कार्य  

माटोको काम ८५% सम्पन्न Sub base को काम सम्पन्न र 

Base को काम हदुैं। 

चहुानडाँडा र्वमानस्थल तनमायर् Detailed Feasibility Study को प्रारजम्भक िर्ारी हदुैं। 

गौिम बिु अन्त्िरार्िर् 
र्वमानस्थल आर्ोिनामा Cargo 

Building देजख Apron सम्मको 
सडक तनमायर् गने  

लागि अनमुान िर्ार भईरहेको । 

गौिम बिु अन्त्िरार्िर् लागि अनमुान िर्ार भईरहेको । 
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र्वमानस्थलमा periphery Road 

तनमायर् गने 

गौिम बिु अन्त्िरार्िर् 
र्वमानस्थलको परुानो Runway 

लाई Rehabilitation गरर नर्ा ँ
parallel Taxiway तनमायर् गने  

बोलपर मलु्र्ाङ्कन अजन्त्िम चरर्मा रहेको ।(Technical 

Evaluation भइसकेको  र  Financial Evaluation) 

 

 

र्स अबतधमा िारी गररएका/स्वीकृि भएका/संशोधन भएका ऐन, तनर्मावली, कार्यतबतध, मापदण्ड िथा तनदेजशकाहरुको 
र्ववरर्ः 
 

क्र.सं. र्ववरर् नर्ाँ/संशोधन थप्न ुपने  

१ र्वदेशबाट नेपाल आगमन हनुे र नेपालबाट प्रस्थान गने र्ारहुरुको 
र्ारा व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी आदेश, २०७८ लागू भएको । 

नर्ा ँ  

२ नेपाल पञ्चाङ्ग तनर्ायर्क सतमति (गठन) आदेश, २०७७ स्वीकृि 
भएको । 

नर्ा ँ  

३ आददकर्व भानभुक्त िन्त्मस्थल र्वकास सतमति (गठन) आदेश, 
२०७७ स्वीकृि भएको । 

नर्ा ँ  

४ केचना कञ्चनिंर्ा पर्यटन र्वकास सतमति (गठन) आदेश, २०७७ 
स्वीकृि भएको । 

नर्ा ँ  

 
 

१०. सूचना अतधकारी र प्रमखुको नाम र पद 
 (क) प्रमखुको नामः सजचव श्री महेश्वर न्त्र्ौपाने 

 (ख) सूचना अतधकारीको नामः उपसजचव श्री टेक नारार्र् पौडेल 

https://www.tourism.gov.np/pages/notices/33/259
https://www.tourism.gov.np/pages/notices/33/259
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११. सम्बजन्त्धि नीति, ऐन, तनर्म, गठन आदेश, र्वतनर्म वा तनदेजशकाको सूची 
नीतिहरुः 

• पर्यटन नीति, २०६५ 

• रार्िर् हवाई नीति, २०६३ 

• रार्िर् संस्कृति नीति, २०६७ 

 

ऐनहरुः 

• प्राचीन स्मारक संरक्षर् ऐन, २०१३ 

• गैर सैतनक हवाई उडान (तसतभल एतभएशन) ऐन, २०१५ 

• नेपाल वार्सेुवा तनगम ऐन, २०१९ 

• पर्यटन ऐन, २०३५ 

• लजुम्वनी र्वकास कोष ऐन, २०४२ 

• पशपुति क्षेर र्वकास कोष ऐन, २०४४ 

• अतभलेख संरक्षर् 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 प्रातधकरर् ऐन, २०५३ 

• वहृत्तर िनकपरु क्षेर र्वकास पररषद ऐन, २०५५ 

• प्रतितलर्प अतधकार ऐन, २०५९ 

 

तनर्महरुः 
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• होटल, लि, रेिुराँ वार िथा पथ प्रदशयक तनर्मावली, २०३८ 

• ट्राभल र टे्रर्कङ्ग एिेन्त्सी तनर्मावली, २०६२ 

• िलर्ारा तनर्मावली, २०६३ 

• अतभलेख संरक्षर् तनर्मावली, २०६३ 

• गैर सैतनक हवाई उडान (तसतभल एतभएशन) तनर्मावली, २०५२ 

• प्राचीन स्मारक संरक्षर् तनर्मावली, २०४६ 

• पवयिारोहर् सम्बन्त्धी तनर्मावली, २०५९ 

• प्रतितलर्प अतधकार तनर्मावली, २०६१ 

• नेपाल पर्यटन बोडय तनर्मावली, २०५५ 

• नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरर् तनर्मावली, २०५८ 

• र्वमानस्थल दस्िरु तनर्मावली, २०३८ खारेि गने तनर्मावली २०६७ 

• क्र्ातसनो तनर्मावली, २०७० 

• गैर सैतनक हवाई उडान (दरु्यटना िाँच) तनर्मावली, २०७१ 

• नागररक उड्डर्न सरुक्षा तनर्मावली, २०७३ 

गठन आदेशहरुः 

• नेपाल पर्यटन िथा होटल व्र्वस्थापन सतमति (गठन) आदेश, २०२९ 

• िारागाउं र्वकास सतमति (गठन) आदेश, २०३४ 

• देवर्ाट क्षरे र्वकास सतमति (गठन) आदेश, २०५० 

• आददकर्व भानभुक्त िन्त्मस्थल र्वकास सतमति (गठन) आदेश, २०७७ 

• वढुातनलकण्ठ क्षेर र्वकास सतमति (गठन) आदेश, २०५३ 

• मनकामना क्षेर र्वकास सतमति (गठन) आदेश, २०५३ 

• वौिनाथ क्षेर र्वकास सतमति (गठन) आदेश, २०५३ 

• बौि दशयन प्रवियन िथा गमु्बा र्वकास सतमति (गठन) (पर्हलो संशोधन) आदेश, २०७५ 

• पाटन संग्रहालर् र्वकास सतमति (गठन) आदेश, २०५३ 
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• पाथीभरा क्षेर र्वकास सतमति (गठन) आदेश, २०५३ 

• हलेसी महादेवस्थान र्वकास सतमति (गठन) आदेश, २०५३ 

• पवयिीर् प्रजशक्षर् र्वकास सतमति (गठन) आदेश, २०५९ 

• र्वराट क्षेर पर्यटन प्रबियन र्वकास सतमति (गठन) आदेश, २०६६ 

• वहृत्तर वराहक्षेर र्वकास सतमति (गठन) आदेश, २०६६ 

• हनमुानढोका दरवार संग्रहालर् र्वकास सतमति (गठन) आदेश, २०६७ 

• नेपाल पञ्चाङ्ग तनर्ायर्क सतमति (गठन) आदेश, २०७७ 

• आददकर्व भानभुक्त िन्त्मस्थल र्वकास सतमति (गठन) आदेश, २०७७ 

• केचना कञ्चनिंर्ा पर्यटन र्वकास सतमति (गठन) आदेश, २०७७ 

• नारार्र्र्हटी दरबार संग्रहालर् िथा गर्िन्त्र स्मारक व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन र्वकास सतमति (गठन) 
आदेश, 2076 

तनदेजशका िथा कार्यर्वतधहरु 

• प्राचीन स्मारक संरक्षर् सम्बन्त्धी कार्यर्वधी, २०६४ 

• नागररक उड्डर्नसंग सम्बजन्त्धि संस्थालाई ईिािि ददने सम्बन्त्धी कार्यर्वतध, २०६६ 

• (मजन्त्रस्िरीर् तमति २०७२।१२।१६ को तनर्यर्ानसुार थप र संशोतधि ) 
• होमस्टे संचालन कार्र्वयतध, २०६७ 

• पर्यटक र्ािार्ाि सेवा व्र्वसार् दिाय िथा सञ्चालन कार्यर्वतध,२०६८ 

• सर् िनाभन्त्दा बढी र्वदेशी पर्यटक तभत्र्र्ाउने अनदुान कार्यर्वतध, २०६८  

• महाकर्व देवकोटा परुस्कारसम्बन्त्धी कार्यर्वतध 

• एकिारे होटल देजख पाँच िारे तडलक्स स्िरसम्मका होटल र पर्यटक आवास (ररसोटय) सम्बन्त्धी 

मापदण्ड 

• पषु्पलाल रार्िर् परुस्कार मापदण्ड िथा कार्यर्वतध (संशोधन सर्हि) २०६९ 

• पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह तनदेजशका,२०७० 

• पवयिारोहर् रोर्ल्टी बाँडफाँड िथा पररचालन तनदेजशका, २०७० 
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• उपभोक्ता सतमतिबाट पर्यटन पवुायधार तबकास तनमायर्सम्बन्त्धी कार्य गराउने कार्यर्वतध, २०७१ 

(संशोधन सर्हि) 

• कम उचाई र्हमालचलुीको आरोहर् अनमुति प्रदान गने सम्बन्त्धी तनदेजशका, २०७२ 

• रार्िर् प्रतिभा परुस्कार कार्यर्वतध िेस्रो संशोधन सर्हि २०७२ 

• दगुयम क्षेरका हवाई उडानमा भाडा सहतुलर्ि प्रदान गने सम्बन्त्धी मापदण्ड, २०७३ 

• कार्य सम्पादन व्र्वस्थापन तनदेजशका, २०७३ 

• आन्त्िररक व्र्वस्थापन तनदेजशका, २०७३ 

• भेटीर्ाटी व्र्वस्थापन तनदेजशका, २०७३ 

• र्वदा पर्यटन कार्यर्वतध,२०७३ 

• पर्यटनसँग सम्वि व्र्जक्त िथा संस्थालाई सम्मान गने सम्वन्त्धी कार्यर्वतध, २०७३ 

• भगि सवयजिि मानव मर्ायदा रार्िर् परुस्कार मापदण्ड िथा कार्यर्वतध, २०७३ 

• सावयितनक तनकार्का पदातधकारी िथा सदस्र्को तनर्जुक्त र मनोनर्न सम्बन्त्धी मापदण्ड,२०७३ 

• पर्यटकहरुको आवागमनलाई ब्र्बजस्थि गने सम्बजन्त्ध मापदण्ड, २०७७ 

• र्वदेशबाट नेपाल आगमन हनेु र्ारहुरूको व्र्वस्थापनसम्बन्त्धी आदेश, २०७८ 

१२. प्रमखु उपलजब्ध सूचक: 

तस.नं. कार्यक्रम िथा आर्ोिना 
207६/७७को 
प्रगति 

207७/७८सम्मको अवस्था   
२०७८/७९को ददिीर् रैमातसक 
सम्मको प्रगति 

1. प्रति पर्यटक प्रतिददन खचय (डलर) ४८ ६५ ६५ 

2. प्रति पर्यटक औसि बसाई (ददन) १२.७ 15.1 15.1 

3. तरभवुन अन्त्िरायर्िर् र्वमानस्थल र्वस्िार 
िथा स्िरोन्नति (प्रतिशि) 

९८ 

र्स आ. व को २२, 
हालसम्मको ९९ 

99 

४. गौिमबिु अन्त्िरायर्िर् र्वमानस्थल 
(प्रतिशि) 

९१ ९७.३३ 98.25 

५. पोखरा अन्त्िरायर्िर् र्वमानस्थल (प्रतिशि) ६१ ८१ 85 

6. सम्पदा पनुःतनमायर् (संख्र्ा) ४५३ 589 607 

https://www.tourism.gov.np/pages/notices/33/246
https://www.tourism.gov.np/pages/notices/33/246
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७. पर्यटक आगमन (िना) 
११,९७,१९१(सन 
२०१९) 

२,३०,०८५(सन ्२०२०) १५०९६२ (सन २०२१) 

८. सञ्चालनमा रहेका र्वमानस्थल (वटा) 3२  ३५ ३५ 

९. 
बषैभरर सञ्चालन र्ोग्र् र्वमानस्थल 
(वटा) 

३२ ३७ 37 

१०. 
रारीकालीन उडान सञ्चालनमा आएका 
र्वमानस्थल (वटा) 

७ 

  

८ 8 

११. 
नेपाल आउन ेअन्त्िरायर्िर् र्वमान सेवा 
(वटा) 

28 २७ ३१ 

१२. पर्यटकस्िरका होटल (संख्र्ा) १२५४ १३१३ 13 

१३. 
तनतमयि नर्ा ँपदमागयको लम्बाई (GHT 

समेि) (र्क.मी.) 
२५५ २२८ 0 
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१३. पर्यटकीर् िथर्ाकँ: 
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१४. मन्त्रालर् शाखागि इमेल तबबरर्: 
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 
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१५. प्रमखु आर्ोिनाहरुको आ.व. २०७६/७७ र २०७७/७८ को प्रथम चौमातसकको 
भौतिक प्रगतिको िलुनात्मक जस्थति: 

 ९ ४ ९० ७ 

७    
 ४   

१००  

०  

४   

१००  

 ०  

९०  

१००  
९४  

२    

१००  

 ४  

९   

०  

२०  

४०  

 ०  

 ०  

१००  

१२०  

                        क                    ग  क   ख            ग                     ग        
 

 

 

१६. नेपाल सरकार (मा.मन्त्रीस्िर) को तमति 2079/04/08 गिेको तनर्यर्बाट नेपालको पर्यटन 
क्षरे पनुरुत्थानको कार्यर्ोिना ।: 

पषृ्ठभतूम 

रोिगारी तसियना, गररबी तनवारर् एवम ्वैदेजशक मदु्रा आियनको प्रमखु श्रोिको रुपमा रहेको नेपालको 
पर्यटन क्षेरमा सन ्२०२०/२०२१ को कोतभड-19 महामारी र त्र्सपतछको बन्त्दाबन्त्दीले पर्यटक 
आगमनमा भारी तगरावट हुँदा उपर्ुयक्त क्षेरहरु नराम्ररी प्रभार्वि भएका छन।् नेपाल सरकारको 
आ.व. 2078/079 को आतथयक सवेक्षर् अनसुार सन ् २०१८ को िलुनामा सन ् २०१९ मा 
पर्यटन आगमनको कुल संख्र्ा २.१% ले बढेर ११,९७,१९१ पगेुको तथर्ो िरकोतभड-१९ 
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महामारीको कारर् अजर्ल्लो वषयको िलुनामा सन ् २०२० मा पर्यटक आगमन कररव ८१.० 
प्रतिशिले र्टेर २ लाख ३० हिार ८५ मा रह्यो। र्सैगरी सन ्२०२१ मा र्स्िो संख्र्ा ३४.३ 
प्रतिशिले र्टेर १ लाख ५० हिार ९ सर् ६२ रहेको छ।र्ो सङ् ख्र्ा सन ्१९७७ पतछकै सबै 
भन्त्दा न्त्रू्न रहेको छ। त्र्सैगरी सन ्2021 मा र्वदेशी पर्यटकबाट र्वदेशी मदु्रा आियन 46.0 
प्रतिशिले र्टेर रु 13 अवय 50 करोड 11 लाख रहेको अवस्था छ। र्स क्षेरमा कार्यरि 
व्र्वसार्ीहरुले ठुलो आतथयक क्षति ब्र्होनुय पर्ो भने औपचाररक र अनौपचाररक क्षेरका हिारौं 
कामदार र मिदरुले रोिगारी गमुाउन ुपर् र्ो। 

कोतभड-19 महामारी पतछ सरकारले पर्यटन क्षेरको र्वकास र प्रवियनको लातग अगातड सारेका राहि 
िथा पनुरुत्थान प्र्ाकेिहरु, कोतभड-19 र्वरुिको खोप हरेक नागररकलाई लगाउने अतभर्ान िथा 
तनिी क्षेरको प्रर्ास लगार्िका प्रर्त्नहरुबाट पतछल्लो समर्मा सधुारका सङ् केिहरु देजखएका छन।् 

सोर्ह अनरुुप सन ्2022 को िून मर्हनासम्म नेपाल भ्रमर् गने पर्यटकको सङ् ख्र्ा 2 लाख 37 
हिार 660 रहेको छ। 

नेपाल सरकारले आतथयक वषय 2079/80 को बिेट बक्तव्र् माफय ि 10 लाख पर्यटक तभत्र्र्ाउन े
गरी कार्यक्रम सत्र्चालन गने, होटल लगार्ि पर्यटन क्षेर सम्बि व्र्वसार्को आ.व. 2079/080 
को वार्षयक इिािि र नबीकरर् दस्िरुमा छुट ददने, पर्यटन क्षेरको पनुरुत्थानको लातग प्रवाह हनुे 
सहतुलर्िपूर्य किायलाई तनरन्त्िरिा, प्रदेश सरकार र तनिी क्षेरको सहकार्यमा पहाडी िथा र्हमाली 
क्षेरमा मनोरञ्जनात्मक िथा साहतसक पर्यटनको र्हल स्टेशसन र्वकास गने, तछमेकी मलुकुबाट पर्यटक 
वरृ्ि गने मेला िथा रोड शो िस्िा कार्यक्रम नेपाल पर्यटन बोडयबाट सञ्चालन गने, सगरमाथा क्षेरमा 
पवयिारोहर् अनसुन्त्धान केन्त्द्र र शेपायहरुको साहतसक पर्हचान झजल्कने सङ् ग्रहालर् स्थापना गने, प्रमखु 
पर्यटकीर् क्षेरहरुमा सडक, खानेपानी, शौचालर्, तनःशलु्क इन्त्टरनेट सेवा लगार्िका सरु्वधा तबस्िार 
गने, गौिमबिु र पोखरा अन्त्िरायर्िर् र्वमानस्थल पूर्य रुपमा सञ्चालनमा ल्र्ाउने लगार्ि पर्यटन 
क्षेरको र्वकास र प्रवियनका कार्यक्रमहरु अगातड सारेको छ। 

संस्कृति, पर्यटन िथा नागररक उड् डर्न मन्त्रालर्बाट नेपालको पर्यटन क्षरेको र्वकास र सधुारको 
लातग सझुाव पेश गनय र्वगिमा कार्यदल र सतमतिहरू गठन िी सतमतिहरुबाट प्रतिवेदनहरु प्राप्त 
भएका छन।् त्र्सैगरी कोतभड-19 महामारी पतछ पर्यटन क्षेरको पनुरुत्थान गने सम्बन्त्धमा 
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मन्त्रालर्बाट गठन गररएको पर्यटन पनुरुत्थान प्रार्वतधक सतमतिले पतन नपेालको पर्यटन क्षेरको 
पनुरुत्थान सम्बन्त्धी प्रतिवेदन पतन पेश गररसकेको छ।माननीर् संस्कृति, पर्यटन िथा नागररक 
उड् डर्न मन्त्री िीवनराम शे्रष्ठज्रू्ले पदभार ग्रहर् गदै  र्वगिमा प्राप्त सझुावहरुसमेि अध्र्र्न गरी 
नेपालको पर्यटन क्षेरको पनुरुत्थान गने ित्कातलन र दीर्यकातलन कार्यर्ोिना ििुयमा गरी पेश गनय 
तमति2079 असार 13 गिे गठन गनुय भएको नेपालको पर्यटन क्षेर पनुरुत्थान कार्य र्ोिना ििुयमा 
सतमतिले पतन आफ्नो प्रतिवेदन पेश गररसकेको छ। सो सतमतिले पेश गरेको प्रतिवेदन, तमति 2079 
श्रावर् 2 गिे मन्त्रालर्मा आर्ोजिि पर्यटन क्षरे सम्वि सङ् र् संस्थाहरुसँगको छलफल एवम ्
पर्यटन क्षेरका प्रबिु व्र्जक्तहरुबाट प्राप्त सझुाव समेिलाई समेटेर नेपाल सरकार (मा.मन्त्रीस्िर) को 
तमति 2079/04/08 गिेको तनर्यर्बाट नेपालको पर्यटन क्षेर पनुरुत्थानको कार्यर्ोिना स्वीकृि 
गररएको छ।  
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१७. नेपालको पर्यटन क्षरे पनुरुत्थान कार्यर्ोिना-२०७९ 
 

क्र.सं. र्क्रर्ाकलाप मखु्र् जिम्मेवार 
तनकार् 

सहर्ोगी तनकार् अवधी 

1 पर्यटन नीति २०६५, हवाई नीति 2063, रार्िर् 
संस्कृति नीति २०६७, पर्यटन ऐन२०३५, नेपाल 
पर्यटन बोडय ऐन 2053, प्रतितलर्प अतधकार ऐन 
२०५९ र पवयिारोहर् तनर्मावली २०५९ लगार्िका 
कानूनहरुको समसामर्र्क संशोधन प्रर्क्रर्ा अगातड 
बढाउन।े 

MoCTCA MoF, MoLJPA, 

NAC, CAAN, DoT, 

NTB 

२ मर्हना 

२ ‘Clean Nepal: Green Nepal’ को अवधारर्ा 
अन्त्िगयि प्रदेश सरकार, स्थानीर् िहहरु, नागररक 
समाि एवम ् तनिी क्षेरसँग सहकार्य गरी महत्वपूर्य 
पर्यटकीर् स्थलहरुमा रार्िर् सरसफाई एवम ् रङरोगन 
गने अतभर्ान सञ्चालन गने। 

 

MoCTCA, NTB  Private Sector 1 मर्हना तभर 
सरुु गरी 
तनरन्त्िर  

३ काठमाडौं उपत्र्काका ऐतिहातसक िथा परुािाजत्वक 
सम्पदा िोड्नेगरी सम्पदा मागय तनमायर् गने। 

MoCTCA DoA, DoR, 

DUDBC 
तनरन्त्िर 

४ कोतभड-19 पतछको नपेाल Most Happening 

Destination रहेको उल्लेख गदै र्सको बिारीकरर् 
अतभर्ान शरुु गने। 

NTB NTB, HAN, 

NATTA, NATO, 

PATA 

१ मर्हना तभर 
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५ काठमाडौं उपत्र्का तभर रातरकातलन पर्यटनको प्रारम्भ 
र प्रवियन गने अवधारर्ा अनरुुप काठमाडौं, पाटन, 
भक्तपरु र कीतियपरुमा रारीकालीन सम्पदा र्ाराको 
शरुुवाि गने। 

NTB MoCTCA, Nepal 

Police, Local 

Level 

Government  

२ मर्हना तभर 
सरुु गरी 
तनरन्त्िर 

६ पर्यटकको नेपाल बसाईलाई थप सरुजक्षि बनाउन 
Crisis Management Unit स्थापना गरी सञ्चालन 

गने। 

NTB MoCTCA, DoT, 

NTB, CAAN, 

Tourist Police  

१ मर्हना तभर 
सरुु गरी तनरन्त्िर 

७ पर्यटनको र्वर्वधीकरर्का लातग प्रदेश सरकार, स्थानीर् 
िह र तनिी क्षेर समेिको सहभातगिा हनुेगरी नमनुाको 
रुपमा उपर्कु्त पर्यटकीर् क्षेरमा र्हल स्टेशनको 
र्वकासका लातग सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गने। 

MoCTCA DoT, NTB 6 मर्हना तभर 

८ सगरमाथा सम्वाद कार्यक्रम सञ्चालन गने। MoCTCA OPMCM, MoF, 

MoFA, NTB 
2 मर्हना तभर 

९ गैरआवासीर् नेपाली सङ् र्को नेितृ्वमा एक नेपाली एक 
र्वदेशी साथी नेपाल पठाउ अतभर्ान सञ्चालन लगार्िका 
पर्यटन प्रवियनका र्वर्वध कार्यक्रम सञ्चालन गनय 
मन्त्रालर् र गैरआवासीर् नेपाली सङ् र्बीच समझदारी 
गने। 

MoCTCA MoFA,  NTB, 

NRNA 
तनरन्त्िर 

१० र्हमाल आरोहर्को लातग ५ हिार ८ सर् तमटरदेजख ८ 
हिार तमटरसम्मका थप र्हमचलुीहरुको आरोहर् खलुा 
गने। 

MoCTCA OPMCM, DoT, 

NMA 
6 मर्हना तभर 

1१ अन्त्िरायर्िर् ख्र्ािी प्राप्त र सामाजिक सञ्जाल लगार्िका 
तडजिटल प्लेटफमयमा लोकर्प्रर् रहेका व्र्जक्तहरुलाई 

NTB  MoCTCA & 

Private Sectors 
१ मर्हना तभर 
सरुु गरी तनरन्त्िर 



 

36 

 

नेपालको पर्यटन सद् भावना दिुमा तनर्कु्त गने र 
उनीहरुलाई नेपाल भ्रमर्को लातग आमन्त्रर् गने िथा 
सम्मानको कार्यक्रम राख्न।े 

1२ भारिीर् र बङ् गलादेशी नागररकमा लोकर्प्रर् गन्त्िब्र्को 
रुपमा रहेका जचिवन,  पोखरा लगार्िका 
गन्त्िब्र्हरुलाई Wedding र अन्त्र् Ceremonial 

Destination का रुपमा र्वकास गने। सोसँग 

सम्बजन्त्धि हवाई िथा स्थल र्ािार्ाि सेवाको 
अन्त्िरआवििा र सञ्जालीकरर्को अतभवरृ्ि गने।  

MoCTCA, CAAN NTB, HAN, 

REBAN, NATTA, 

NATO, PATA, 

AOAN, BARN & 

Private Sectors  

तनरन्त्िर 

1३ नेपालको पदर्ारा िथा पवयिारोहर्लाई थप सरुजक्षि, 
भरपदो र व्र्वजस्थि बनाउन GPS Tracking System 

कार्ायन्त्वर्नमा ल्र्ाउने। 

DoT, NTB MoCTCA, NMA, 

TAAN 
3 मर्हना तभर 

1४ अन्त्िर प्रादेजशक हवाइ सेवा र्वस्िारगने। 
MoCTCA, CAAN NAC, Private 

Airlines, AOAN 
तनरन्त्िर 

1५ नेपालको उड् डर्न क्षरेका लातग आवश्र्क पने 
िनशजक्त उत्पादन गनय अन्त्िरायर्िर् स्िरको फ्लाइङ 
स्कुल सञ्चालन प्रर्क्रर्ा अगातड बढाउने।  

MoCTCA, CAAN Private Sector 6 मर्हना तभर 

1६ प्रमखु पर्यटन श्रोि/बिारबाट हवाई उडान सञ्चालन 
गनय अन्त्िरायर्िर् वार्सेुवा कम्पनीसँग समन्त्वर् गने। 

MoCTCA CAAN, Private 

Airlines, BARN 
तनरन्त्िर 

१७ गौिमबिु र पोखरा अन्त्िरायर्िर् र्वमानस्थलमा हनुे सबै 

अन्त्िरायर्िर् उडानमा लाग्ने LPN (Landing, Parking 

& Navigation)  मा लाग्ने सेवा शलु्कमा ददईएको 
शिप्रतिशि छुटलाई तनरन्त्िरिा ददने / Ground 

Handling Charge मा तनजिि प्रतिशिसम्म छुट 

CAAN MoCTCA, MoF, 

BARN 
१ मर्हना तभर र 
तनरन्त्िर  
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ददइन।े Charter Flight लाई प्रोत्साहन गने Transit 

Cargo का लातग आवश्र्क कानूनी व्र्वस्था गनय पहल 
गने। 

१८ काठमाडौं उपत्र्काका प्रमखु पर्यटकीर् स्थलहरुमा 
तनिी क्षेरको सहकार्यमा Hop On Hop Off City Bus  

सञ्चालन गने।  

MoCTCA, NTB NTVA, TBAN ३ मर्हना तभर 

१९ तरभवुन अन्त्िरायर्िर् र्वमानस्थलदेखी उपत्र्काका 
महत्वपूर्य स्थानसम्म पगु्ने गरी र्वद्यिुीर् र्ािार्ाि सेवा 
(Airport Shuttle Bus Service) सञ्चालन गने।  

MoCTCA CAAN, NTB, 
NTVA, TBAN 

३ मर्हना तभर 

२० प्रर्ोगमा नआएका र्वमानस्थललाई बैकजल्पक प्रर्ोगमा 
ल्र्ाउने।  

MoCTCA, 

CAAN 

Private Sector ३ मर्हना तभर 

२१ दगुयम क्षरेमा हवाई सेवा र्वस्िार गने उरे्द्श्र्ले र्वमान 
खरीद गने हवाई सेवा कम्पनीलाई तनजिि समर्सम्मको 
लातग करछुट सरु्वधा प्रदान गने।साथै दगुयम हवाई सेवा 
र्वकास कोषलाई कार्ायन्त्वर्नमा ल्र्ाउने। 

MOCTCA, CAAN  3मर्हना तभर 

२२ र्वमानस्थलमा रहेको मनी एक्सचेन्त्ि काउन्त्टर अगातड 
२४ सै र्ण्टा सटही दर देजखने गरी र्वद्यिुीर् सूचना 
बोडय राख्न ेव्र्वस्था तमलाउने। 

CAAN NRB, Money 

Changer 

Company 

1मर्हना तभर 

2३ गौिमबिु एवम ् पोखरा अन्त्िरायर्िर् र्वमानस्थललाई 
अन्त्िरायर्िर् िगिमा प्रचार-प्रसार गनय पर्यटन सम्बि 
सङ् र् संस्थाहरु, रार्िर् वार्सेुवा सञ्चालक र 
र्वदेशजस्थि कुटनैतिक तनर्ोगहरुसँग तमलेर संर्कु्त 
रुपमा प्रवियनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गने।  

CAAN, NTB MoCTCA, 

MoFA, NATO, 

NATTA, 

TAAN,BARN, 

NRNA 

३ मर्हना तभर 

2४ सबैभन्त्दा बढी र्वदेशी र्ार ुतभत्र्र्ाउने वार्सेुवा कम्पनी, MoCTCA CAAN, NTB, 

DoT, DoI, 
तनरन्त्िर 
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ट्राभल एिेन्त्सी, पर्यटन सम्बि सङ् र् संस्था िथा 
Frequent Traveler लाई मापदण्ड बनाई छुट-राहि 
िथा सम्मान गने।  

NATO, HAN, 

NATTA, TAAN 

2५ र्वमानस्थलबाट सञ्चालन हनुे सबै ट्याक्सी लगार्िका 
पर्यटकीर् सवारी साधनमा िीपीएस प्रर्ाली राख्ने 
व्र्वस्था तमलाउन।ेसाथै पर्यटकीर् ट्याक्सी चालकलाई 
तनधायररि पोशाक र व्र्वहारगि िातलम ददने। 

CAAN Valley Traffic 

Police, NTVA, 

TBAN 

1 मर्हना तभर 

2६ नेपाल वार्सेुवा तनगमले Marketing Information Data 

Tapes  (MIDT) तभत्र्र्ाई आफ्नो बिार व्र्वस्थापनको 
रर्नीति बनाउने। 

NAC MoCTCA 3 मर्हना तभर 

2७ र्वमानस्थलमा रहेको नेपाल पर्यटन बोडयको सूचना 
कक्षमा धेरै पर्यटक आउने प्रमखु मूलकुका नागररकले 
बोल्ने भाषाका सहर्ोगी िथा Digital Information 

Board राख्न ेव्र्वस्था तमलाउने। 

NTB MoCTCA, CAAN २ मर्हना तभर  

28 रार्िर् र अन्त्िरायर्िर् र्वमानस्थलहरुको सौन्त्दर्ीकरर्, 
स्िरोन्नति गने र सेवालाई प्रभावकारी बनाउने। 

CAAN NAC, DoI, 
Custom Office 

१ मर्हना तभर 
सरुु गरी 
तनरन्त्िर  

२9 अन्त्िरायर्िर् प्रस्थान कक्षिफय  Duty Free Shop को 
व्र्वस्था गने िथा उक्त पसलहरुमा नेपाली हस्िकला 
िथा नेपाली उत्पादनका Liquor तबक्री गने  व्र्वस्था 
तमलाउन।े साथै आन्त्िररक एवम ् अन्त्िरायर्िर् 
र्वमानस्थलमा र्ारहुरुको सरु्वधाको लातग Vending 

Machine राख्न।े 

MoF, CAAN NTB, DoC 3 मर्हना तभर 
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30 नेपाल वार्सेुवा तनगमको सबै प्रकारका र्टकटलाई 
अनलाइन तबक्रीमा लैिाने व्र्वस्था तमलाउने। 

NAC MoCTCA 1 मर्हना तभर 

३१ नेपाल वार् ु सेवा तनगमबाट सञ्चातलि र्वमानस्थलको 
भतूमस्थ प्रवन्त्ध सेवा (Ground Handling Service) लाई 
थप व्र्वजस्थि र प्रभावकारी बनाउने।  

NAC CAAN 1 मर्हना तभर 

3२ नेपाल होटल िथा पर्यटन व्र्वस्थापन प्रजशक्षर् 
प्रतिष्ठानलाई सािै प्रदेशमा तबस्िार गने। 

MoCTCA MoF, NATHM 1 वषय तभर 

33 रारा, खप्तड िस्िा महत्वपूर्य पर्यटकीर् गन्त्िव्र्हरुमा 
गरु्स्िरीर् होटल लगार्ि एर्ककृि पर्यटकीर् पवुायधारको 
र्वकासको लातग सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी र्वकास र 
प्रवियन गने। 

MoCTCA, DoT, 
NTB 

MoF 1 वषय तभर 

३4 आन्त्िररक पर्यटनलाई प्रवियन गनय 'पर्हले देश अतन 
र्वदेश' अतभर्ान सञ्चालन गने। 

NTB NATTA, TAAN, 

HAN, NMA, 

NARA, SoTTO 

तनरन्त्िर 

35 ऐतिहातसक राम िानकी मजन्त्दर र तिलौराकोट क्षेरलाई 
र्नुेस्कोको र्वश्व सम्पदा सचुीमा सूचीकृि गनय प्रर्क्रर्ा 
अगाडी बढाउन।े 

DoA MoCTCA, 

MoFA, 

MoFAGA 

तनरन्त्िर 

3६ नेपाल जस्थि र्वदेशी तनर्ोगहरुसँग मर्हनामा एक पटक 
र र्वदेशजस्थि नेपालका तनर्ोगहरुसँग पाजक्षक रुपमा 
नेपालको पर्यटन प्रवियन सम्बन्त्धी छलफल गने।  

NTB MoCTCA, MoFA तनरन्त्िर 

3७ र्वदेशमा रहेर नेपाली कला, भाषा र सार्हत्र्मा र्ोगदान 
ददने र्वदेशी सियक/स्रिालाई सम्मान गनय अन्त्िरायर्िर् 
नेपाली सार्हत्र् परुस्कारको व्र्वस्था गने। 

MoCTCA NTB तनरन्त्िर 



 

40 

 

3८ नमूना कार्यक्रमको रुपमा संस्कृति, पर्यटन िथा 
नागररक उड् डर्न मन्त्रालर् अन्त्िगयि कार्यरि 
कमयचारीहरुलाई पर्यटन कािको ब्र्वस्था गने। अन्त्र् 
सावयितनक तनकार्का कमयचारीहरुलाई पर्यटन कािको 
ब्र्वस्था गनय आवश्र्क पहल र समन्त्वर् गने।  

MoCTCA MoF तनरन्त्िर 

३९ र्वदेशजस्थि नेपाली तनर्ोगहरुमा कार्यरि एक िना 
अतधकारीलाई पर्यटन क्षरेको सम्पकय  व्र्जक्त िोक्ने 
व्र्वस्था गने। 

MoCTCA MoFA, Nepali 

Embassies in 

different 

countries  

1 वषय तभर 

40 बढ्दो पर्यटन बिारमा आवश्र्क पने प्रजशजक्षि 
िनशजक्त िर्ार गनय िातलम कार्यक्रमहरु सञ्चालन गने। 

NATHM, 
NMA, NTB, 

TGDB 

HAN, TAAN, 

NATTA 
तनरन्त्िर 

41 ‘Clean Nepal: Green Nepal’ को अवधारर्ामा सहर्ोग 
गने गरी वािावरर् एवं सरसफाइको क्षेरमा Corporate 

Social Responsibility गने तनिी  क्षेरलाई प्रोत्साहन र 
सम्मान गने। 

MoCTCA, NTB  Private Sector 1 मर्हना तभर 

४2 िारा स्िरका होटलको कोठाहरुमा Single Use 

Plastics लाई क्रमश: र्वस्थापन गने।  

MoCTCA DoT, HAN १ वषय तभर 

४3 अन्त्िरायर्िर् र्वमानस्थल एवम ्अन्त्र् महत्वपूर्य पर्यटकीर् 
स्थलहरुमा Multi-Language Signage राख्न।े 

CAAN, NTB MoCTCA, Local 

Gov. 
1 मर्हना तभर 

४4 National Tourism Digital Mapिर्ार गरी 
कार्ायन्त्वर्न गने। 

NTB CAAN, NATTA, 

NATO, TAAN, 

HAN, 

१ मर्हना तभर 
सरुु गरी 
तनरन्त्िर 

४5 प्रमखु पर्यटकीर् रािमागय र पर्यटक आगमन 
तबन्त्दहुरुमा आधतुनक शौचालर् र र्वश्राम कक्ष तनमायर् 

NTB Local Gov., 

Private Sector 
6 मर्हना तभर 
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गरी सञ्चालन गने। 

4६ MICE Tourism को प्रवियन गने।  NTB MoCTCA, DoT तनरन्त्िर 

४7 Yoga, Retreats, Wellness, SPA and Spiritual 

Tourism प्र्ाकेि बनाइ त्र्सको प्रवियन गने। 
NTB NATTA, HAN, 

TAAN, NATO& 

Private 

associations 

6 मर्हना तभर 

४८ Inbound Tourist Visitors Medical Insurance 

तनदेजशका स्वीकृि गरी कार्ायन्त्वर्नमा ल्र्ाउने।  
MoCTCA MoF, 

BimaSamittee 
1 मर्हना तभर 

४९ कार्यर्वतधका आधारमा पर्यटकीर् सवारी साधन 
आर्ािमा भन्त्सार महसलु छुट ददने ब्र्वस्था गने। 

MoCTCA, MoF DoC तनरन्त्िर 

५० पर्यटन क्षेरमा कार्यरि मर्हलाहरुलाई सशक्तीकरर् गने 
खालका िातलम िथा अतभमखुीकरर् कार्यक्रम सञ्चालन 
गने। 

NTB, NATHM Tourism 

Sisterhood 

Association 

Nepal 

तनरन्त्िर 

51 भारि, बङ् गलादेश, चीन िथा One Stop 

Destination लजक्षि पर्यटन श्रोि बिारमा प्रभावकारी 
बिारीकरर् गने। 

NTB TAAN, HAN, 

NATTA, NATO, 

PATA 

3 मर्हना तभर 

52 पर्यटन सम्बन्त्धी िथर्ाङ् क प्रर्ाली सदुृढीकरर् गने। MoCTCA NTB, DoT, DoI तनरन्त्िर  

53 काठमाडौं उपत्र्का तभरका प्रमखु ऐतिहातसक 
सम्पदाहरु र्मु्न िाने पर्यटकहरुको सरु्वधाका लातग 
एकिार प्रर्ालीबाट प्रवेश अनमुिी/शलु्क तलने व्र्वस्था 
तमलाउने। 

MoCTCA Local 

Government 
तनरन्त्िर 

5४ र्वमानस्थल तभर सञ्चालन हनुे बस सेवालाई सदुृढ एवम ्
ब्र्वजस्थि गने। 

CAAN MoCTCA , 

Airlines 

Companies 

6 मर्हना तभर 
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5५ उपत्र्का लगार्ि अन्त्र् पर्यटकीर् स्थलहरुमा पर्यटक 
बसपाकय  तनमायर्को कामलाई अगातड बढाउने। 

MoCTCA, DoT Province & 

Local 

Government 

6 मर्हना तभर 

5६ पर्यटकहरुको सरु्वधाका लातग बहभुार्षक Help Line 

Support Center सेवा सञ्चालन गने। 

DoT MoCTCA, NTB, 

Tourist Police 
2 मर्हना तभर 

५७ Adventure and Sports Tourism Destinations 

को पर्हचान गरी पर्यटकीर् गन्त्िब्र्स्थलको रुपमा 
र्वकास गने।  

DoT MoCTCA, NTB 1 मर्हना तभर 

५८ र्वदेशी िेष्ठ नागररक एवं अवकाश प्राप्त ब्र्जक्तहरुलाई 
लामो समर्सम्म नेपालमा आरामदार्ी बसोवासको लातग 

आकषयर् गनय Retirement Visa, Health Care 

Facility सर्हिका र्वतभन्न सरु्वधाहरु समेटेर Tourism 

Package िर्ार गने।  

MoCTCA, 

MoHA 

NTB,DoT, DoI 

Private Sector 
6 मर्हना तभर 

५९ सगरमाथा आधार जशर्वरको ऐतिहातसकिा, वियमान 
अवस्था र भर्वष्र्को िोजखमका सम्बन्त्धमा अध्र्र्न गनय 
सगरमाथा आधार जशर्वर अध्र्र्न सतमति गठन गरी सो 
सतमतिको सझुावका आधारमा आधार जशर्वरको 
बैज्ञातनक ब्र्वस्थापन गने।  

DoT MoCTCA तनरन्त्िर  

६० नेपालमा UNWTO  एजशर्ा प्र्ातसर्फक क्षेरको उच्च 
स्िरीर् Tourism Summit आर्ोिना गने।  

MoCTCA MOFA, 

UNWTO, 

NTB,DoT 

6 मर्हना तभर 

६१ संर्, प्रदेश र स्थानीर् िह (समन्त्वर् िथा 
अन्त्िरसम्बन्त्ध) ऐन, 2077 बमोजिमको र्वषर्गि 
सतमतिलाई थप र्क्रर्ाजशल बनाई प्रदेश िहमा 

MoCTCA Provincial 

Government 
3 मर्हना तभर 
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हस्िान्त्िरर् भएका जिम्मेवारीहरुको कार्ायन्त्वर्नलाई 
सहि बनाउने।  

६२ Digital Tourism Destination Profile App िर्ार गरी 
सञ्चालनगने। 

MoCTCA 

 

NTB ३ मर्हना तभर 

६३ मखु्र् पर्यटकीर् पैदल मागयहरुको स्िरोन्नति र 
सौन्त्दर्ीकरर् गने। नर्वनिम प्रर्वतधमा आधाररि फोहर 
ब्र्वस्थापन प्रर्ालीको सञ्चालन गने एवम ् महाभारि 
पवयि शृ्रङ् खलाका सम्भाव्र् स्थानहरुमा साइकल मागयको 
तनमायर् गने।  

DoT, NTB/ 

STLRP 

MoCTCA, 

TAAN, Local 

Government 

6 मर्हना तभर 

६४ पर्यटन क्षेरले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा परु् र्ाएको 
र्ोगदानको एर्कन गने प्रर्ालीको सदुृढीकरर् गने र 
सोका लातग UNWTO लगार्िका अन्त्िरसरकारी 
संस्थाहरुसँग समन्त्वर् एवम ्सहकार्य गने। 

MoCTCA, 

NTB /STLRP 

MoCTCA, NRB, 

CBS 
तनरन्त्िर  

६५ नेपालका पर्यटकीर् सेवा सरु्वधाहरुको स्िरीकरर् 
सम्बन्त्धी तनदेजशकाहरु िस्िैः रेस्टुरेण्ट र बारहरूको 
लातग खाद्य िथा पेर् सेवा मागयतनदेशन (Food and 

Beverage Service Standard for Restaurants 

and Bars), पर्यटक सवारी साधन सञ्चालन मागयतनदेशन 
(Tourist Vehicle Operating Standards 

Guidelines),  टे्रर्कङ्ग गाइड िातलम तनदेजशका र 
र् र्ाजफ्टङ् गाइड िातलम तनदेजशका  िर्ार गने। 

DoT, NTB/ 

STLRP 

MoCTCA/TAAN, 

REBAN, NARA, 

TBAN, NTVA, 

Local 

Government 

6 मर्हना तभर 

६६ आन्त्िररक पर्यटन प्रवियन सम्बन्त्धी  नीति िथा कार्यर्ोिना 
िर्ार गरी पर्यटन बिारको महत्वपूर्य र्हस्साको रुपमा 
आन्त्िररक पर्यटनलाई अतभवरृ्ि गने। 

MoCTCA, 

NTB / 

STLRP,DoT 

Tourism 

Associations 
तनरन्त्िर 
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६७ महामारी िथा अन्त्र् प्राकृतिक र्वपत्तीबाट आगामी 
ददनमा पर्यटन क्षेरमा आइ पनय सक्न े चनुौतिहरुको 
सामना गनयका लातग पर्यटन क्षेरको बहृि रार्िर् 
पनुरुत्थान रर्नीति िर्ार गने। 

MoCTCA, 

NTB / 

STLRP,DoT 

Tourism 

Associations 
3 मर्हना तभर 

६८ अन्नपूर्य आधार जशर्वरमा दजक्षर् एजशर्ा िथा प्रशान्त्ि 
क्षेरका पर्यटन मन्त्रीहरुको अन्त्िरायर्िर् सम्मेलन 
आर्ोिना गनय पहल गने।  

NTB  MoCTCA & 

Private Sectors 
4 मर्हना तभर 

69 नेपालको पर्यटन क्षेरको ददगो र्वकासका लातग सन ्
२०२३ देखी २०३३ को दशकलाई नेपाल भ्रमर् 
दशकको रुपमा मनाउन आवश्र्क िर्ारी अगातड 
बढाउन।े  

MoCTCA OPMCM and 

other Line 

Ministries, NTB 

३ मर्हना तभर  

70 Community Based Tourism, Eco Tourism लगार्ि 
पर्यटन क्षेरमा र्वश्वब्र्ापी रुपमा अभ्र्ास हुँदै आएका 
अन्त्र् नर्ाँ अवधारर्ाको सम्बन्त्धमा अध्र्र्न अनसुन्त्धान 
गरी र्वकास एवम ्प्रवियन गने।  

MoCTCA DoT, NTB, 

Private Sectors  
तनरन्त्िर  

७१ पर्यटन क्षेरमा अनवरि र्ोगदान गने व्र्जक्तहरुलाई 
सम्मान स्वरुप पररचर् पर उपलब्ध गराउन।े 

MoCTCA DoT, NTB, 

Private Sectors  
तनरन्त्िर  

७२ नेपालमा र्वदेशी चलजचर छाँर्ाङ् कनको लातग र्वदेशी 
चलजचर तनमायिा एवम ्कलाकालारहरुलाई आकषयर् गनय 
र्वतभन्न सहतुलर्िहरुको ब्र्वस्था गने।  

MoCTCA MoCIT, Film 

Development 

Board 

तनरन्त्िर  

73 नेपालमा र्वद्यमान होटलहरुको र्ववरर् समावेश भएको 
िानकारीमूलक Hotel Management Information 

System र पवयिारोहर्को र्वषर्मा Expedition 

 

DoT 

MoCTCA, NTB, 

HAN, NMA 
2 मर्हना 
तभर/तनरन्त्िर  
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Information System कार्ायन्त्वर्नमा ल्र्ाउने।  

 

 

 

 -धन्त्र्वाद) 


