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पररचर् 

िलुनात्मक र प्रतिस्पधायत्मक लाभका दृविले नेपालको आतथयक ववकासको प्रमखु आधार रहेको पर्यटन 
के्षरले ववदेशी मदु्रा आियन, रोिगारी तसियना, आतथयक कृर्ाकलाप अतभवृवि र समग्र आतथयक ववकास र 
समनु्नतिमा टेवा परु्ायउाँदै आएको छ। देशमा रहेका सम्पूणय ऐतिहातसक, प्राकृतिक र सााँस्कृतिक 
सम्पदाहरुको संरक्षण र ववकास गरी तिनको आतथयक उपर्ोग गदै पर्यटनलाई मलुकुको आतथयक आधारको 
रुपमा ग्रामीण िहसम्म ववकास र ववस्िार गरी र्सको प्रतिफल िनिीवनको िल्लो िहसम्म परु्ायउन 
संस्कृति र पर्यटन क्षेरको ववववतधकरण, ववस्िार र प्रवियन गररन ुआवश्र्क छ। 

पर्यटकहरुको आवागमन शरुुवािसाँगै 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 गरुुर्ोिना र प्रशासन 
सधुार आर्ोग, २०३२ को तसफाररस समेिका आधारमा पर्यटन के्षरको 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 समावशे 
गरी पर्यटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर् स्थापना गररर्ो। मलुकुले अवलम्बन गरेको खलुा बिारमखुी 
अथयिन्त्रमा सरकारको भतूमका र कार्यके्षरलाई व्र्वजस्थि गनय वव.सं. २०५५ सालमा पर्यटन िथा 
नागररक उड्डर्न मन्त्रालर् अन्त्िगयिका २ (दईु) वटा ववभागहरु हवाई ववभाग र पर्यटन ववभागलाई खारेि 
गरी िमशः नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण र नेपाल पर्यटन बोडयको स्थापना गररर्ो। वव.सं. २०५७ 
सालदेजख संस्कृति के्षरको समेि कार्य गने गरी संस्कृति, पर्यटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्को रुपमा 
अगातड बढाइर्ो। पर्यटन उद्योगको व्र्वस्थापन, पर्यटन पूवायधार ववकास, पर्यटकको सरुक्षा लगार्ि 
कार्यहरु गनय नेपाल सरकार (मजन्त्रपररषद्) को तमति २०७१ श्रावण २ गिेको तनणयर्नसुार तमति २०७१ 
भाद्रदेजख पर्यटन ववभागको स्थापना गररएको छ। 

नेपालको आतथयक ववकासमा पर्यटन के्षरको महत्व बढ्दै गए अनरुुप र्सलाई प्रमखु प्राथतमकिाको के्षरमा 
राजखएको, नेपालको सांस्कृतिक ववववधिा अनपुम रहेकोले र्सलाई संरक्षण, ववकास र प्रबियन गदै र्सको 
आतथयक उपर्ोग एवम ्पर्यटनको मखु्र् उत्पादन र गन्त्िव्र्को रुपमा ववकास गनय आवश्र्क भएको, साथै 
हवाई सेवाले भौगोतलक ववषमिामा र्ािार्ाि सेवा उपलधध गराउनकुो अतिररक्त बाह्य र आन्त्िररक रुपमा 
पहुाँच ववस्िार भै पर्यटन सेवामा समेि पर्ायप्त र्ोगदान परु्ायउने भएकोले र्ी िीनओटै के्षरलाई एकीकृि 
रुपमा अगातड बढाउन एउटै मन्त्रालर्को कार्यक्षेरमा राजखएको पाइन्त्छ। 

 

1. मन्त्रालर्को कार्य क्षरे 
नेपाल सरकारको कार्य ववभािन तनर्मावली, २०७४ बमोजिम र्स मन्त्रालर्को कार्यके्षर 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. राविर् संग्रहालर्  अतभलेखालर् 
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४. अन्त्िरायविर् एवं राविर्स्िरका ऐतिहातसक  परुािाजत्वक  धातमयक एवं सांस्कृतिक महत्वका स्थल 
एवं ववश्व सम्पदा सूचीकृि सम्पदा सम्बन्त्धी नीति  कानून मापदण्ड  संरक्षण  सम्भार  अध्र्र्न  
अनसुन्त्धान  उत्खनन  पनुतनयमायण र प्रचार प्रसार 

५. प्राकृतिक  धातमयक सांस्कृतिक  परुािाजत्वक  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. क्र्ातसनो सम्बन्त्धी नीति  कानून  मापदण्ड र तनर्मन 

१०. पवयिारोहण  ट्राभल  टे्रवकङ्ग सम्बन्त्धी नीति  कानून मापदण्ड र तनर्मन 

११. पर्यटन शलु्क तनधायरण सम्बन्त्धी नीति  कानून  मापदण्ड र तनर्मन 

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

१३. पशपुति के्षर ववकास कोष  लजुम्बनी ववकास कोष  वृहत्त िनकपरु के्षर 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 परुािाजत्वक वस्िहुरुको िााँच र अनमुति 

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

१७. हवाइभाडा  ववमानस्थल 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 पेशाववदहरुको अनमुतिपर  स्िर तनधायरण र तनर्मन 

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

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

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

२६. अन्त्िरायविर्  क्षेरीर् र आन्त्िररक ववमानस्थल तनमायण  संचालन र व्र्वस्थापन 

२७. वार्रु्ान दरु्यटना िााँच सम्बन्त्धी 
२८. अल्ट्रालाइट  प्र्ाराग्लाइतडङ्ग  ह्याङ्गलाइतडङ्ग िस्िा हवाई खेल  साहतसक उड्डर्न  

मनोरञ्जनात्मक उड्डर्न विर्ाकलाप सम्बन्त्धी नीति र मापदण्ड 

२९. प्रतितलपी अतधकार सम्बन्त्धी नीति  कानून  मापदण्ड  कार्ायन्त्वर्न र तनर्मन 

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

ख. 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   

– *$ 

hDdf        – !$) 

 

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 

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

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

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

२४ क. ईजन्त्ितनर्र. रा.प.ििृीर् इजञ्ज कम्प्र्टुर   १ 
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ि.सं पद शे्रणी सेवा समूह उपसमूह 

िम्मा कार्म 

दरवन्त्दी 
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 परुाित्व १ 

२९ कम्प्रू्टर अपरेटर रा.प.अ.प्रथम ववववध     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. शे्रणीववहीन प्रशासन सा.प्र.   ९ 

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

          िम्मा ८४ 
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संस्कृति, पर्यटन िथा नागरिक उड्डर्न मन्त्रालर्,  Phone: 01-4211870 Fax: 4211758, 4211992  Update: २०७९-
०५-०४ info@tourism.gov.np, it@tourism.gov.np  

पद नाम, थि कार्ायलर् Int. 
मोवाईल 
नम्बि 

  पद नाम, थि कार्ायलर् Int. 
मोवाईल 
नम्बि 

मा. मन्त्री  
जीवनिाम 
शे्रष्ठ 

४२११८७९ ११४ 9851003760     

स्व 
उपसचिव 

भिमसेन राजवाहक ११६ 9851129522   ले अ  (क) ववष्णु ज्ञवाली ३२४ 9841262228 

प्र. सहायक अजुनु महजनु ११६ 9841320115   का स (क) प्रेमा देवी खत्री   9843753565 

प्रेस 
संयोजक 

तेज वाग्ले ११६ 9851066425   कानून शाखा     

मा मन्त्रीज्र्ूको नीजज सचिवालर्     उपसचिव पुरुषोत्तम खततवडा ४१६ 9841458664 

उपसचिव   २०६     का.अचिकृत सुतनता अयाुल ४१६ 9841705205 

शा अ  ज्ञानेन्द्र शे्रष्ठ २०६     पर्यटन महाशाखा     

क अ  प्रववन सुवेदी २०३ 9864925066   सहसचिव 
ज्ञानप्रसाद  

ढकाल 
४२११६६९ ३१४ 9841888780 

का स लाल बहादरु खड्का २०३ 9841554774   क अ अलका लुईटेल ३१३ 9862980685 

का स (क) कल्पना शाही २०३ 9849201020   
ह स 
िा(क) 

ववष्णु तामाङ   9849065224 

ह स िा  कृष्ण बहादरु बोगटी २०३ 9863322978   का स(क) संगीता िौिरी ३१३ 9813788317 

श्रीमान ्सचिवज्र्ूको सचिवालर्       पर्यटन प्रबर्यन शाखा     

सचिव 
सुरेश 
अचिकारी 

४२११८७० ३०२     उपसचिव सरोज कुमार पोखे्रल ३०९ 9841437221 

क अचि. शारदा अचिकारी ३०१ 9851198375   शा अ  राजकुमार दलुाल ३११ 9841145113 

क अप ववमल ज्ञवाली ३०६ 9851195852   शा अ  सुरज अयाुल   9843603663 

mailto:info@tourism.gov.np,
mailto:it@tourism.gov.np
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का स (क) देव बहादरु खत्री ३०१ 9843495173   ना सु  ककशोर भसग्देल ३११   

    िथर्ांक िथा अनुसन्त्र्ान शाखा     

ह स िा(क) कुमार गुरुङ्ग ३०१ 9851285650   ब.त.अ 
भसताराम 
तिभमरे 

४२११५९६ ३१७ 9841401973 

ह स िा(क) संजय िौिरी ३०१ 9813777005   त.अ. रमा गौतम िण्डारी ३१७ 9857065705 

का स  (क) अस्स्मता थपभलया ३०१ 9849220726   नागरिक उड्डर्न महाशाखा     

का स  (क) सुतनता शे्रष्ठ ३०१ 9801169581   सहसचिव 
बुद्चिसागर 
लाभमछाने 

४२११८४७ ६०७ 9851249033 

प्रशासन िथा र्ोजना महाशाखा       ना सु    ६०१   

सहसचिव 

राजेन्द्र 
कुमार 
के.भस 

४२११६२० १६० 9851171073   ना सु  भलला रेग्मी ६०५ 9841860593 

उपसचिव सोमनाथ गौतम   9851083667   का स  (क)  तारा राई ६०१ 9849779228 

उपसचिव अजुनु राई ४०७ उजुरी गुनासो       

ना सु  गीता देवी पराजुली  ४०१ 9841880634   
हवाई उद्र्ोग िथा अन्त्ििायजष्िर् सम्बन्त्र् 
शाखा 

  

का.स. (क) कौभशला शे्रष्ठ ४०१ 9867317044   भसएटीसीअ 
प्रमोद 
नेपाल 

४२११६८५ ६११ 9841573837 

र्ोजना िथा वैदेशशक सहार्िा शाखा   
हवाई सुिक्षा िथा दरु्यटना जााँि 
शाखा 

    

उपसचिव कृष्ण कुमारी शे्रष्ठ ४१७ 9849226127   भसडडइए         

शा अ  मनोज अचिकारी ४१४ 9851246329   एरो इ. तनुजा पोखरेल १३२ 9801052919 

शा अ  सरोज खनाल ४१४ 9849117901   एटीसीअ सुवणरुाज िट्टराई  ६०६ 9841356248 

क अचिकृत हररकाजी राई ४१० 9841286135   क. अचि 
नगेन्द्रबहादरु रोका 
क्षेत्री  

६०९ 9841824317 

ना सु  सकेन्द्र राई   9843354226   नागरिक उड्डर्न सुपरिवेक्षण     
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शाखा 
प्रशासन शाखा       भसडडइ भस         

उपसचिव 
टेकनारायण 
पौडेल 

४२११६२६ ४०७ 9851181329   इ इस्जज 
अतनल 
िुजेल 

४२११६१४ ६०८ 9841805283 

उपसचिव अजुनु राई १२३ 9842392222             

शा अ  टंक बहादरु नेगी ४०८ 9851178178   शा अ  मोहन कुमार तिभमरे   9851198271 

शा अ  प्रववनहाङ योङ्गहाङ ४११ 9842167966   एटीसीअ मुकेश डगंोल ६०८ 9841644753 

क 
ईस्न्द्जतनयर 

प्रददप राज पौडेल ३१० 9851197492   शा अ सुरेश िन्द्र अचिकारी   9851000067 

पुस्त.अ. राजनारायण भसहं १२२ 9841800803   संस्कृति महाशाखा       

ना सु  ववष्णु पौडेल तिभमरे ४०९ 9841638083   सहसचिव 
डा. सुरेश 
सुरस शे्रष्ठ 

४२११९०९ ६१५ 9841363835 

ना सु  दगुाु कुमारी खड्का ४०९ 9842928599   प्रा स तनना राई ६१३ 9849227262 

अनु.सहायक भशवराम सापकोटा १२३ 9841099541   का स (क) आशा तिभमरे ६१३ 9849755573 

खररदार रस्जना सुब्बा १२३ 9802754464   
ह स िा 
(क)  

मनोज राई     

ह स िा मतनबज्र लामा   9841899108   संस्कृति शाखा       

ह स िा अजुनु थापा   9841247250   उपसचिव पुण्यमाया गुरागाईं १०८ 9849246011 

ह स िा एक बहादरु िण्डारी   9849920336   पु अ  
जयन्द्ती 
शे्रष्ठ 

४२११८४६ ६१६ 9841579790 

का स(क) भशवराम साफी   9861720027   शा अ  नारायण प्र. खनाल ६२३ 9847863055 

का स(क) संगम िट्टराई ४०९ 9861253553   ना सु  हररमाया पनेरु   9841873430 

का स(क) सजि ब तामाङ १२३ 9808647283   पुिाित्व िथा सम्पदा शाखा     

का स सुतनता कुचिकार   9843547446   प्र पु अ  
मंगला 
प्रिान 

४२११५९६ ६१७ 9851042144 

अनुगमन िथा मूलर्ांकन शाखा       पु अ  करुणा नकमी ६१८ 9849112300 
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उपसचिव तनरज कुमार खत्री ४१२ 9841137140   पु अ  सववता जोशी ६२० 9849164019 

शा अ  महेश ववक्रम लागेजु १४३ 9841353241   छववकार रामकृष्ण महजनु ६२५ 9841338438 

ना सु  
शोिा अचिकारी 
पराजुली १४३     स.क.अ. सम्झना पुडासैनी   9841690416 

क अ  बबबता बस्नेत १४३ 9842646105   जजन्त्सी       

आचथयक व्र्वस्थापन शाखा       ना सु  
अजुनु 
शे्रष्ठ 

४२११६१४ १२१ 9841505918 

प्र.लेखा तन 

गणेश 
प्रसाद 
िाभलसे 

४२११९३९ ३१९ 9858023809   का स  ववष्णुबहादरु महजनु १२१ 9813507828 

ले अ 

िुवन 
प्रसाद 
आिाय ु

४२११६१४ ३२१ 9843493086   
IT AMC 

किाि सेवा नािार्ण भण्डािी 
IT 

टेस्ननभसयन 
9841283965 

लेखापाल 
मिु प्रसाद 
पैयानी 

४२५६२२८ ३२१ 9847596968   इमेल info@tourism.gov.np 

 

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 ववकास र्ोिना िथा कार्यिमहरुको ववश् लेषण, छनौट, 
कार्ायन्त्वर्न र अनगुमन िथा मूल्र्ाकंन सम्बन्त्धी कार्य । 

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

▪ मन्त्रालर् र अन्त्ियगयिका तनकार्हरुको बिेट िथा कार्यिम ििुयमा, चौमातसक ववभािन सवहिको कार्यिम स्वीकृति 

। 

▪ वैदेजशक सहार्िा र आन्त्िररक स्रोिबाट संचातलि आर्ोिनाहरुको तनरीक्षण,  अनगुमन िथा मूल्र्ांकन सम्बन्त्धी 
कार्य। 

▪ पर्यटन व्र्वसार् सम्बन्त्धी कार्यको  अनगुमन िथा सपुररवके्षण सम्बन्त्धी कार्य । 

▪ पर्यटन सम्बन्त्धी सम्भाव्र्िा अध्र्र्न, अनसुन्त्धान, पर्यटकीर् स्थलहरुको खोिी, सूचना संकलन, डकुमने्त्टेसन र 
प्रकाशन सम्बन्त्धी कार्य । 

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

mailto:info@tourism.gov.np


 

13 

 

▪ पर्यटन प्रवियनका लातग अन्त्िराविर् िगिसाँग सम्पकय  र समन्त्वर् गने कार्य। 

▪ पर्यटन क्षेरको लातग आवश्र्क पवुायधार 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। 

▪ वार्रु्ान 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 शलु्क, एर्र नेतभगेशन सेवा शलु्क र तनर्मन सम्बन्त्धी कार्य। 

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

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

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

▪ ववतभन्त् न मलुकुहरुसाँग हवाईसेवा सम्झौिा वािाय र हवाई सम्झौिा सम्बन्त्धी कार्य । 

▪ नागररक उड्डर्न सम्बन्त्धी अन्त्िरायविर् संर्, संस्था, संगठनसाँग सम्पकय , सहभातगिा र िी संगठनबाट पाररि 
महासन्त्धी/प्रोटोकलहरुको अनमुोदन सम्बन्त्धी कार्य । 

▪ वार्सेुवाहरुलाई सेवा संचालन अनमुति सम्बन्त्धी कार्य । 

▪ तनषेतधि के्षरमा हवाई उडान र अविरणको तसफाररश सम्बन्त्धी कार्य । 

▪ मौिदुा हवाई रुट र नर्ााँ स्थापना हनुे रुटहरुमा एर्र नेतभगेशन सवुवधाहरुको 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। 

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

▪ संग्रहालर् र अतभलेखालर् सढृुढीकरण सम्बन्त्धी नीति, र्ोिना र कार्यिमको ििुयमा एवं कार्ायन्त्वर्न सम्बन्त्धी 
कार्य। 

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

▪ संस्कृतिसाँग  सम्बि ववतभन्त् न समूह, गठुी संर् संस्थाहरुलाई आवश्र्क सहर्ोग िथा समन्त्वर् सम्बन्त्धी  कार्य । 
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▪ संस्कृति िथा परुाित्व सम्बन्त्धी अन्त्िरायविर् संर् 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 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 एरोनवटकल  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 । 

५. महाशाखा, शाखा र जिम्मेवार अतधकारी 
ि.सं. महाशाखा / शाखा जिम्मेवार अतधकारी 

(क) प्रशासन िथा र्ोिना महाशाखा सहसजचव रािने्त्द्र कुमार के.सी 
१ प्रशासन शाखा उपसजचव श्री टेकनारार्ण पौडेल 
२ र्ोिना िथा वैदेजशक सहार्िा शाखा उपसजचव श्री कृष्ण कुमारी शे्रष्ठ 
३ अनगुमन िथा मूल्र्ांकन शाखा उपसजचव श्री तनराि कुमार खरी 
४ आतथयक व्र्वस्थापन शाखा उपसजचव (लेखा) श्री गणेश प्रसाद चातलसे 
५ कानून शाखा उपसजचव (कानून) श्री परुूषोत्तम खतिवडा 
६ जिन्त्सी शाखा ना.स.ु श्री अिुयन शे्रष्ठ 

(ख) पर्यटन महाशाखा सहसजचव श्री ज्ञान प्रसाद ढकाल 

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 बवुिसागर लातमछान े
९ हवाई उद्योग िथा अन्त्िराविर् सम्बन्त्ध शाखा उपसजचव श्री  
१० हवाई सरुक्षा िथा दरु्यटना िााँच शाखा एरोनवटकल इजन्त्ितनर्र श्री िनिुा पोखरेल 

एटीसी अवफसर श्री सवुणयराि भट्टराई 
११ नागररक उड् डर्न सपुरीवेक्षण शाखा इजन्त्ितनर्र श्री अतनल भिुेल  

शा.अ. श्री मोहन कुमार जर्तमरे 
(ि) संस्कृति महाशाखा सहसजचव श्री सरेुश सरेुश शे्रष्ठ 

१२ संस्कृति शाखा उपसजचव श्री पणु्र्मार्ा गरुागाईं  
१३ परुाित्व िथा संस्कृति शाखा उपसजचव श्री  
 

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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६. सेवा प्राप्त गनय लाग्ने दस्िरु र अवतध 
मन्त्रालर्का अतधकांश कार्यहरु दस्िरु नलाग्न े र अवतध िोक्न नसवकन े प्रकृतिका (नीति, कानून िथा मापदण्ड 
तनमायण, र्ोिना, बिेट िथा कार्यिम ििुयमा, अनगुमन, मूल्र्ांकन र तनर्मन गने) भएको। 

 

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

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

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

(ख) तनणयर् 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 िोवकएको कमयचारीले ।  
• सूचनाको हक सम्बन्त्धी ऐन, २०६४ बमोजिम माग गने सूचना सम्बन्त्धमा सजचवले । 

 

८. तनणयर् उपर उिरुी सनु्न ेअतधकारी 
(क) मन्त्रालर्ले उपलधध गराउने सेवा सम्बन्त्धमाः प्रचतलि ऐन कानूनमा िोवकएको व्र्वस्था बमोजिम। 

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

 

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

प्रमखु उपलधधीहरू 

• तिलौराकोटलाई ववश्वसम्पदा सूजचमा सूजचकृि गनय प्रविर्ाका सम्बनध्मा चार वकल्ला िोकी  नक्सा िर्ार भई 
संरजक्षि स्मारक के्षर र्ोषणा गने सन्त्दभयमा तसमांकन सम्बजन्त्ध कार्य सम्पन्न भइ सोको स्वीकृतिका लातग मन्त्री 
पररषदमा फाइल पठाउन िर्ारी भइरहेको । 

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

• आतन गमु्बा र वपण्डस्थान पनुतनयमायण गने कार्य ८५ प्रतिशि सम्पन्न । 

• बहृत्तर लजुम्बनी के्षरको एवककृि गरुुर्ोिना िर्ार: 
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➢ र्स सम्बन्त्धी ववज्ञ तनर्कु्त गरी EOI िथा RFP कागिाि िर्ार भइरहेको । अथय मन्त्रालर्को तमति 
२०७८।४।२४ को परानसुार अथय मन्त्रालर्को सहमति आएपतछ मार बोलपरको सूचना प्रकाजशि 
हनु े। 

➢ ववज्ञलाई EOI िथा RFP कागिाि िर्ार गनय सम्बजन्त्धि साइटमा गई स्थलगि अध्र्र्न गनुयपने देजखएकोले 
थप समर् आवश्र्क परेको हुाँदा कातियक मवहनातभर EOI िथा RFP कागिाि िर्ारी कार्य सम्पन्न गररने । 
बोलपर प्रकाजशि गनय अथय मन्त्रालर्को सहमति आवश्र्क देजखएकोले िहााँ मन्त्रालर् र अथय 
मन्त्रालर्साँग समन्त्वर् गरी बोलपर प्रकाजशि गररने ।  

  

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

• गौिमबिु फलपलु बाटीका तनमायण गने र सतभयस सडक वररपरर ल्र्ाण्डस्केप तनमायण गने कार्य सम्पन्न गने 
कामको बकृ्षारोपण र ल्र्ाण्डस्केपको कार्य चाल ु अवस्थामा रहेको । दवैुको तनमायण कार्यको ६५ प्रतिशि 
भौतिक प्रगति हातसल भएको ।  

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

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

• नेपाल राविर् सााँस्कृतिक संग्रहालर् तनमाणय सम्वन्त्धमा मौिदुा गरुुर्ोिनाको पनुरावलोकन गरी आवश्र्किानसुार 
पररमाियन र 3D िर्ार गनय र उक्त क्षरेको DPR िर्ार गनय परुाित्व ववभागलाई जिम्मा ददईएको । 

• राविर् प्रतिमतुिय संग्रहालर् स्थापना सम्वन्त्धी अवधारणापर (TOR) मा पनु संशोधन गरी स्वीकृतिको िममा रहेको । 

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

• परुािात्वीक महत्वका ३१ हिार अतभलेखको तडजिटाइिसेन कार्य सम्पन्न भएको ।  

• कवपलवस्िकुो िग्गा अतधग्रहणका लातग खररद गररने वकत्ता नं. एवकन भए अनसुारको आवश्र्क कागिाि िर्ार 
भईरहेको । 

• ७ वटै प्रदेशका महत्वपणुय सम्पदाहरु तनमायण िथा संरक्षण कार्य सम्पन्न भएको । 

-प्रदेश नं. १ - बेहेरेश्वर, भदे्रश्वर मजन्त्दरको पनुःतनमायण 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 मकु्तीनाथ मजन्त्दर प्रवेशिारको दार्ााँ वार्ााँको सत्तल सरक्षण गने  कार्य सम्पन्न । 

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

-कणायली प्रदेशको कााँिेववहार,  िमु्लाको कनकासनु्त्दरी मजन्त्दरको संरक्षण कार्य ६० प्रतिशि सम्पन्न। 

-सदुरुपजिम प्रदेशको कार्यिमहरुको लागि अनमुान िर्ार  भईरहेको । 
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 (ख) पर्यटन क्षरे -  

 प्रमखु उपलधधीहरुः 
• ईन्त्द्रसरोवर, सन्त्दकपरु, पञ्चासे, भादागााँउ, तनजग्लहवा र धनषुाधामको दोश्रो चरणको तनमायण कार्यको सम्झौिा भई 

कार्य शरुु भएको । 

• रारा क्षेरको प्रथम चरणको कार्य ५० प्रतिशि सम्पन्न भएको । 

• प्रदेश िथा स्थानीर् िहसाँगको लागि साझेदारीमा पर्यटकीर् गन्त्िव्र् पूवायधार ववकास गनय आर्ोिना प्रस्िाव 
आह्वान भई मूल्र्ाङ्कनको चरणमा रहेको । 

• ग्रटे वहमालर्न टे्रल (मकाल,ु कञ्चनिङ्गा, र्ासायटे्रल, च्छो रोल्पा लगार्िका क्षेरमा 100 वकमी) तनमायण कार्य ३० 
प्रतिशि सम्पन्न भई थप ५० वक.मी. तनमायण सम्पन्न भएको । 

• मजुक्तनाथ के्षरको आतन गमु्बा तनमायण, कागबेनीको वपण्डस्थान पनुतनयमायणको प्रथम चरणका कार्य ३० प्रतिशि 
सम्पन्न । 

• तरभवुन ववश्वववध्र्ालर् अन्त्िगयिको केन्त्द्रीर् भगूबय ववभाग, वकतियपरु  पररसर तभर अथवा खानी िथा भगूभय तबभाग, 

लैनचौर पररसर तभर मध्र्े कुनै एकमा Geo Park स्थापना गनय सम्भाव्र् स्थान पवहचान गररएको। 

• Sustainable Tourism for livelihood Recovery अवधारणा पर िथा पररर्ोिना दस्िाविे िर्ार भएको ।  

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

Protocol (HHS Protocol) सम्वजन्त्ध िातलम प्रदान गररएको । 

• पनुयिािवकर् किायका सम्वन्त्धमा आ.व २०७७/७८ को बिेट िथा मौदद्रक नीतिमा किायका सम्वन्त्धमा भएका 
व्र्वस्थाहरुका सम्वन्त्धमा पर्यटन सम्वद्घ सम्पूणय सरोकारवालाहरुको उपजस्थतिमा छलफल कार्यिम सम्पन्न । 

• ववदेशजस्थि कुटतनतिक तनर्ोग र दिुावासहरुवाट Travel , Trade, Media िथा Bloggers सम्वजन्त्ध data base 

संकलनका लातग पराचार गररएको । 

• ववद्यमान सम्पूणय पर्यटन शलु्कहरुलाई एकिार प्रणाली माफय ि संञ्चालन गने प्रारजम्भक प्रतिवदेन िर्ार गरी 
मन्त्रालर्मा पेश गररएको । 

• ववतभन्न  virtual Platform को माध्र्मबाट अन्त्िरायविर् बिारमा नेपालको प्रवधयन गररएको  िस्िै Virtual PATA Travel 

Mart 2020, BUZZ Expo China, WTM Virtual 2020 । 

• केन्त्द्रीर् िथर्ांक तबभागको सहकार्यमा आन्त्िररक पर्यटन सम्बन्त्धी  र्रधरुी सभेक्षणको प्रस्नावालीको पूवय परीक्षण 
सम्पन्न भएको । 

• समग्र भगूोलको (Digital Data Base ) भ ू सूचना प्रणाली माफय ि िथर्ांक व्र्वस्थापन कार्यिम नेपालमा भएका 
ववश्वववधालर् माफय ि कार्यन्त्वर्न गनय प्रविर्ा 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 ववतभन्न प्रवर्द्यनात्मक तभतडर्ो, फोटो 
साथसाथै ैVirtual Meeting माफय ि नेपालको प्रवर्द्यन गररएको । 
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(ग) नागररक उड्डर्न क्षरे – 

 मखु्र् प्रमखु उपलधधीहरुः 
• B-757 9N ACB ववमान ववस्थापन कार्यका लातग M/S CSDS कम्पनीलाई तबवि गनय छनौट गरी सम्झौिा गने कार्य 

अजन्त्िम चरणमा पगेुको । 

• Transit Cargo Carry सेवा सरुु 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) अनसुार कार्य भैरहेको । 

• हवाई सरुक्षा सम्बन्त्धी ववतभन्न DOC संशोधन प्रविर्ा शरुुवाि 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 सचुारु रहेको । 

• नेपालगंि र ववराटनगर ववमानस्थलमा ATC Console उपकरण िडान कार्य सम्पन्न भई सकेको िथा थामखकय , दाङ्ग, 

रािववराि, बलेवा, तसतमकोट, रारा, फाप्ल,ु डोटी, सााँफेबगर, रुम्िाटार ववमानस्थलहरुको कार्य सचुारु रहेको । 

• तरभवुन अन्त्िरायविर् ववमानस्थललाई बवुटक एर्रपोटयको रुपमा रुपान्त्िरण गने कार्य अन्त्िगयि बगैचा तनमायणको 
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 विर्ाकलापहरु मखु्र् उपलजधध 

इलाम, गलु्मी र डोल्पा 
ववमानस्थाल तनमायण िथा 
पररक्षण उडान गने 

• इलामको सवुकलमु्बामा प्रारजम्भक िर्ारी भईरहेको। 

• गलु्मीको तसतमचौर ववमानस्थल तनमायण कार्य चाल ुरहेको। 

• डोल्पाको मातसनेचौर ववमानस्थल तनमायण कार्य चाल ुरहेको । 

अर्ायखााँची ववमानस्थल तनमायण • अर्ायखााँची ववमानस्थलको धावनमागय, ट्याजक्सवे, एप्रोन कालोपरे िथा 
डे्रनेिको ठेक्का सम्झौिा सम्पन्न भई तनमायण कार्य सरुु। 

िनकपरु र रािववराि ववमानस्थल स्िरोन्निी • िनकपरु ववमानस्थलमा चेनतलङ्क फेजन्त्सङको काम सम्पन्न, रनवे ग्रतडङ्ग डे्रनेि 
ममयि िथा अन्त्र् कार्य भईरहेको। 

• रािववराि ववमानस्थलमा धावनमागय कालोपरे गने कार्य सम्पन्न। डे्रनेि  
तनमायण िथा अन्त्र् कार्य भईरहेको। 

िजुम्लङटार ववमानस्थल स्िरोन्निी िजुम्लङटार ववमानस्थलको नर्ां टतमयनल टावर भवन तनमायण कार्य चाल ु
रहेको।Structure को काम सम्पन्न भई Finishing को काम हदैु। 
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वैिडी पाटन ववमानस्थल स्िरोन्निी बैिडी पाटन ववमानस्थलमा ठेक्का सम्झौिा सम्पन्न भई तनमायण कार्य सरुु।Foundation 

िथा Tie Beam को काम सम्पन्न। 

नेपालगञ्ज र ववराटनगर ववमानस्थल स्िरोन्निी नेपालगंि र तबराटनगर ववमानस्थलमा नर्ााँ टतमयनल भवन तनमायणको लागी टेण्डरको 
काम अजन्त्िम चरणमा। 

दाङको नारार्णपरु ववमानस्थल तनमायण गने दाङ्गको नारार्णपरु ववमानस्थल तनमायण कार्य गनयको लातग Detail Feasibility Study 

अजन्त्िम चरणमा रहेको। 

िाप्लेिङु्ग सकेुटारको धावनमागय ववस्िार कार्य  माटोको काम ८५% सम्पन्न Sub base को काम सम्पन्न र Base को काम हदुैं। 

चहुानडााँडा ववमानस्थल तनमायण Detailed Feasibility Study को प्रारजम्भक िर्ारी हदुैं। 

गौिम बिु अन्त्िराविर् ववमानस्थल 
आर्ोिनामा Cargo Building देजख Apron 

सम्मको सडक तनमायण गने  

लागि अनमुान िर्ार भईरहेको । 

गौिम बिु अन्त्िराविर् ववमानस्थलमा 
periphery Road तनमायण गने 

लागि अनमुान िर्ार भईरहेको । 

गौिम बिु अन्त्िराविर् ववमानस्थलको परुानो 
Runway लाई Rehabilitation गरर नर्ााँ 
parallel Taxiway तनमायण गने  

बोलपर मलु्र्ाङ्कन अजन्त्िम चरणमा रहेको ।(Technical Evaluation भइसकेको  र  
Financial Evaluation) 

 

 

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

ि.सं. वववरण नर्ााँ/संशोधन 

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

नर्ााँ 

२ नेपाल पञ्चाङ्ग तनणायर्क सतमति (गठन) आदेश, २०७७ स्वीकृि भएको । नर्ााँ 
३ आददकवव भानभुक्त िन्त्मस्थल ववकास सतमति (गठन) आदेश, २०७७ स्वीकृि भएको । नर्ााँ 
४ केचना कञ्चनिंर्ा पर्यटन ववकास सतमति (गठन) आदेश, २०७७ स्वीकृि भएको । नर्ााँ 

 

१०. सूचना अतधकारी र प्रमखुको नाम र पद 
 (क) प्रमखुको नामः सजचव श्री सरेुश अतधकारी 
 (ख) सूचना अतधकारीको नामः उपसजचव श्री टेक नारार्ण 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, ववतनर्म वा तनदेजशकाको सूची 
नीतिहरुः 

• 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 वार्सेुवा तनगम ऐन, २०१९ 

• पर्यटन ऐन, २०३५ 

• लजुम्वनी ववकास कोष ऐन, २०४२ 

• पशपुति के्षर ववकास कोष ऐन, २०४४ 

• अतभलेख 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 

• वृहत्तर िनकपरु के्षर ववकास पररषद ऐन, २०५५ 

• प्रतितलवप अतधकार ऐन, २०५९ 

 

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

• ट्राभल र टे्रवकङ्ग एिेन्त्सी तनर्मावली, २०६२ 

• िलर्ारा तनर्मावली, २०६३ 

• अतभलेख 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 
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• ववमानस्थल 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 ववकास सतमति (गठन) आदेश, २०३४ 

• देवर्ाट के्षर ववकास सतमति (गठन) आदेश, २०५० 

• आददकवव भानभुक्त िन्त्मस्थल ववकास सतमति (गठन) आदेश, २०७७ 

• वढुातनलकण्ठ के्षर ववकास सतमति (गठन) आदेश, २०५३ 

• मनकामना के्षर ववकास सतमति (गठन) आदेश, २०५३ 

• वौिनाथ के्षर ववकास सतमति (गठन) आदेश, २०५३ 

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

• पाटन संग्रहालर् ववकास सतमति (गठन) आदेश, २०५३ 

• पाथीभरा के्षर ववकास सतमति (गठन) आदेश, २०५३ 

• हलेसी महादेवस्थान ववकास सतमति (गठन) आदेश, २०५३ 

• पवयिीर् प्रजशक्षण ववकास सतमति (गठन) आदेश, २०५९ 

• ववराट के्षर पर्यटन प्रबियन ववकास सतमति (गठन) आदेश, २०६६ 

• वृहत्तर वराहके्षर ववकास सतमति (गठन) आदेश, २०६६ 

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

• नेपाल पञ्चाङ्ग तनणायर्क सतमति (गठन) आदेश, २०७७ 

• आददकवव भानभुक्त िन्त्मस्थल ववकास सतमति (गठन) आदेश, २०७७ 

• केचना कञ्चनिंर्ा 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 ददन ेसम्बन्त्धी कार्यववतध, २०६६ 

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

• पर्यटक र्ािार्ाि सेवा व्र्वसार् दिाय िथा सञ्चालन कार्यववतध,२०६८ 

• सर् िनाभन्त्दा बढी ववदेशी पर्यटक तभत्र्र्ाउन ेअनदुान कार्यववतध, २०६८  

• महाकवव देवकोटा परुस्कारसम्बन्त्धी कार्यववतध 

• एकिारे होटल देजख पााँच िारे तडलक्स स्िरसम्मका होटल र पर्यटक आवास (ररसोटय) सम्बन्त्धी मापदण्ड 
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• पषु्पलाल राविर् परुस्कार मापदण्ड िथा कार्यववतध (संशोधन सवहि) २०६९ 

• पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह तनदेजशका,२०७० 

• पवयिारोहण रोर्ल्टी बााँडफााँड िथा पररचालन तनदेजशका, २०७० 

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

• कम उचाई वहमालचलुीको आरोहण अनमुति प्रदान गने सम्बन्त्धी तनदेजशका, २०७२ 

• राविर् प्रतिभा परुस्कार कार्यववतध िेस्रो संशोधन सवहि २०७२ 

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

• कार्य सम्पादन व्र्वस्थापन तनदेजशका, २०७३ 

• आन्त्िररक व्र्वस्थापन तनदेजशका, २०७३ 

• भेटीर्ाटी व्र्वस्थापन तनदेजशका, २०७३ 

• ववदा पर्यटन कार्यववतध,२०७३ 

• पर्यटनसाँग सम्वि व्र्जक्त िथा संस्थालाई सम्मान गने सम्वन्त्धी कार्यववतध, २०७३ 

• भगि सवयजिि मानव मर्ायदा राविर् परुस्कार मापदण्ड िथा कार्यववतध, २०७३ 

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

• पर्यटकहरुको आवागमनलाई धर्बजस्थि गने सम्बजन्त्ध मापदण्ड, २०७७ 

• ववदेशबाट नेपाल आगमन हनुे र्ारहुरूको व्र्वस्थापनसम्बन्त्धी आदेश, २०७८ 

१२. प्रमखु उपलजधध सूचक: 

तस.नं. कार्यिम ि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 अन्त्िरायविर् ववमानस्थल ववस्िार 
िथा स्िरोन्नति (प्रतिशि) 

९८ 

र्स आ. व को २२, 
हालसम्मको ९९ 

99 

४. गौिमबिु अन्त्िरायविर् ववमानस्थल 
(प्रतिशि) 

९१ ९७.३३ 98.25 

५. पोखरा अन्त्िरायविर् ववमानस्थल (प्रतिशि) ६१ ८१ 85 

6. सम्पदा पनुःतनमायण (संख्र्ा) ४५३ 589 607 

७. पर्यटक आगमन (िना) 
११,९७,१९१(सन 
२०१९) 

२,३०,०८५(सन ्२०२०) १५०९६२ (सन २०२१) 

८. सञ्चालनमा रहेका ववमानस्थल (वटा) 3२  ३५ ३५ 

९. बषैभरर सञ्चालन र्ोग्र् ववमानस्थल ३२ ३७ 37 

https://www.tourism.gov.np/pages/notices/33/246
https://www.tourism.gov.np/pages/notices/33/246
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(वटा) 

१०. 
रारीकालीन उडान सञ्चालनमा आएका 
ववमानस्थल (वटा) 

७ 

  

८ 8 

११. 
नेपाल आउन ेअन्त्िरायविर् ववमान सेवा 
(वटा) 

28 २७ ३१ 

१२. पर्यटकस्िरका होटल (संख्र्ा) १२५४ १३१३ 13 

१३. 
तनतमयि नर्ााँ पदमागयको लम्बाई (GHT 

समेि) (वक.मी.) 
२५५ २२८ 0 
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१३. पर्यटकीर् िथर्ााँक: 
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१४. मन्त्रालर् शाखागि 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 

१५. प्रमखु आर्ोिनाहरुको आ.व. २०७६/७७ र २०७७/७८ को प्रथम चौमातसकको 
भौतिक प्रगतिको िलुनात्मक जस्थति: 
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८९ ४ ९० ७ 

७६ ६ 
८४ ८ 

१००  

०  

४५  

१००  

१  

५०  

९०  
१००  

९४  

२६ ३ 

१००  

३४  

९५  

४३  

०  

२०  

४०  

६०  

८०  

१००  

१२०  

आ व २०७६ ७७ 
आ व  २०७७ ७८  

 

१६. आतथयक वषय २०७९/८० रैमातसक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन २०७९ साउन-असोि 
प्रतिवेदन 
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प्रमखु 
नतििा क्षरे 

नततजा सूिक एकाई 

आ.व. 
२०७८/७९ को 

लक्ष्र् 

आ.व. 
२०७७/७८ 
को प्रगति 

आ.व. २०७८/७९ को 
चौथो रैमातसक सम्मको 

प्रगति 

३. सवयसलुभ 
आधतुनक 
पूवायधार 

एवम ्सर्न 
अन्त्िर 
आवििा 

३२.दिपक्षीर् हवाई सम्झौिा भएका 
मलुकु 

संख्र्ा ४२ ४० 41 

३३.अन्त्िरायविर् िथा क्षेरीर् ववमानस्थल संख्र्ा ३ १ 2 

३४.आन्त्िररक ववमानस्थलको स्िरोन्त् नति संख्र्ा ३९ ३७ 37 
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प्रमखु 
नतििा क्षरे 

नतििा सूचक एकाई 

आ.व. 
२०७८/७९ 
को लक्ष्र् 

आ.व. 
२०७७/७८ 
को प्रगति 

आ.व. २०७८/७९ को 
चौथो रैमातसक सम्मको 

प्रगति 

४.उच्च र 
ददगो 

उत्पादन 
िथा 

उत्पादकत्व 

२.अथयिन्त्रमा पर्यटन क्षेरको र्ोगदान प्रतिशि ७ २.०५ 1.65 

२८.ववदेशी पर्यटक आगमन 

संख्र्ा  
(लाखमा) २४.५० 

२.३० 
(२०१९ को 
भन्त्दा ८०% 
ले र्टेको) 

1.5(२०२० को भन्त्दा 
३४.३% ले र्टेको) 

२९. ववदेशी पर्यटकको औसि बसाई  ददन १४ १५.१ 15.5 

३०.प्रति पर्यटक खचय (प्रति ददन) अमेररकी डलर ६३ ६५ 48 
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कार्यप्रारम्भ नभएका माइलस्टोनहरू 
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-धन्त्र्वाद) 
 


