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क्र.स ं क्रक्रयाकलाप 
काययसम्पादन 

अवक्रध 

क्रिम्मेवार 

क्रनकाय 

कानूनी तथा नीक्रतगत सधुार  

१. अन्तरराष्ट्रिय प्रष्ट्तबद्धतर तथर हरम्रो आवश्यकतर 

समेत मध्यनजर गरी नरगररक उड्डयन के्षत्रमर 

ष्ट्नयरमक र सेवरप्रदरयक ष्ट्नकरयको अलग 

अलग व्यवस्थर हुनेगरी नयराँ करननूहरु 

तजजामरकर लरष्ट्ग ष्ट्वधेयकको मस्यौदर नेपरल 

सरकरर मष्ट्न्त्रपररषदमर पेश गने । 

२ मष्ट्हनर MoCTCA 

२. Montreal Convention अनजरुप आन्तररक 

हवरई सेवरमर नेपरली यरत्रजलरई अन्तरराष्ट्रिय 

मरपदण्ड अनजरुपको बीमर सम्बन्धी व्यवस्थर 

गनेगरी करननूको मस्यौदर तयरर गरी नेपरल 

सरकरर मष्ट्न्त्रपररषदमर पेश गने । 

४ मष्ट्हनर MoCTCA 

३. नेपरलमर नरगररक उड्डयनको ष्ट्वश्वसनीयतर 

बषृ्ट्द्ध गना Cape-Town-Convention 

सष्ट्म्मलन गना नेपरल सरकरर मष्ट्न्त्रपररषदमर पेश 

गने । 

६ मष्ट्हनर MoCTCA 

४. नेपरलको नरगररक उड्डयन के्षत्रलरई यजरोष्ट्पयन 

यजष्ट्नयनको Safety List बरट हटरउन 

आवश्यक पवूा शताहरु परूर गने । 

६ मष्ट्हनर 
DG-CAAN 

MoCTCA 

५. नेपरल वरयजसेवर ष्ट्नगमको दीघाकरलीन सजधररकर 

लरष्ट्ग गष्ट्ित सष्ट्मष्ट्तले ष्ट्दने प्रष्ट्तवेदन करयरान्वयन 

गने । 

३ मष्ट्हनर र 

ष्ट्नरन्तर 
MoCTCA 

६. नेपरल वरयजसेवर ष्ट्नगमलरई सरवाजष्ट्नक 

कम्पनीको रुपमर संचरलन गनाको लरष्ट्ग 

आवश्यक करननू संशोधनको मस्यौदर नेपरल 

सरकरर मष्ट्न्त्रपररषद समक्ष पेश गने । 

३ मष्ट्हनर MoCTCA 
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७. शरसकीय प्रणरलीमर आएको पररवतान तथर 

पररवष्ट्तात सन्दभा अनजरुप यस मन्त्ररलयको 

करयाके्षत्रसंग सम्बष्ट्न्धत संस्कृष्ट्त, पयाटन र हवरई 

नीष्ट्तको पररमरजान तथर सम्बष्ट्न्धत ऐन, 

ष्ट्नयमको संशोधन गने । 

चरलज आ. 

व. ष्ट्भत्र 
MoCTCA 

८. संघीयतरको अवधररणर अनजरुप नेपरलको 

पयाटन के्षत्रको ष्ट्वकरसकर लरष्ट्ग नयराँ ऐनको 

मस्यौदर तयरर गरी नेपरल सरकरर 

मष्ट्न्त्रपररषदमर पेश   गने । 

६ मष्ट्हनर MoCTCA 

९. पयाटन के्षत्रमर दक्ष जनशष्ट्िको दीगो उत्परदन 

तथर व्यवस्थरपनकर लरष्ट्ग हरल रहकेर 

संस्थरहरुको पजनसंरचनर गने तथर गरभ्ने समेत 

करयाकर लरष्ट्ग नेपरल पयाटन अध्ययन प्रष्ट्तष्ठरन 

स्थरपनरकर लरष्ट्ग नेपरल सरकरर मष्ट्न्त्रपररषदमर 

पेश गररएको ष्ट्वधेयक संघीय संसद समक्ष पेश 

गने । 

२ मष्ट्हनर MoCTCA 

१०. नेपरलको पवातीय पयाटन सजधररकर लरष्ट्ग प्ररप्त 

प्रष्ट्तवेदन अनजसरर आवश्यक करननू संशोधन 

प्रस्तरव नेपरल सरकरर मष्ट्न्त्रपररषद समक्ष पेश 

गने । 

२ मष्ट्हनर MoCTCA 

११. संघीयतरको अवधररणर अनजरुप तोष्ट्कएकर 

पयाटन सेवरहरु प्रदेश सरकरर अन्तगातबरट 

संचरलन गने गरी हस्तरन्तरण गने । 

३ मष्ट्हनर DoT 

१२. पररवष्ट्तात अवस्थर अनजसरर होटल रेषु्टरेन्ट 

लगरयत पयाटकीय सेवरको गजणस्तरीयतर बषृ्ट्द्ध 

गनेगरी होटल मरपदण्ड जररी गने । 

१५ ष्ट्दन MoCTCA 
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१३. सराँस्कृष्ट्तक सम्पदरको संरक्षण र व्यवस्थरपनमर 

संघ, प्रदेश र स्थरनीय तहसमेतको समन्वय र 

सरझेदररी हुने तथर ष्ट्वकरस सष्ट्मष्ट्त ऐनबरट 

गष्ट्ित संस्थरहरुको करननूी तथर संस्थरगत 

पजनसंरचनर गनेगरी सराँस्कृष्ट्तक सम्पदर संरक्षण र 

व्यवस्थरपन सम्बन्धी छरतर करननूको मस्यौदर 

तयरर गरी नेपरल सरकरर मष्ट्न्त्रपररषदमर पेश 

गने । 

६ मष्ट्हनर MoCTCA 

१४. पररवष्ट्तात सन्दभा र वतामरन आवश्यकतर 

अनजसरर लजष्ट्म्बनी, पशजपष्ट्त र जनकपजर के्षत्र 

ष्ट्वकरस पररषदकर नयराँ ऐनको मस्यौदर तयरर 

गरी नेपरल सरकरर मष्ट्न्त्रपररषदमर पेश गने । 

६ मष्ट्हनर MoCTCA 

१५. ष्ट्तलौररकोटलरई ष्ट्वश्वसम्पदर सचूीमर सूचीकृत 

गना Nominee Doissureको तयररी करया परूर 

गन े । सरथै, ररमजरनकी मष्ट्न्दर, ररमग्ररमलरई 

ष्ट्वश्व सम्पदर सचूीमर सूष्ट्चकृत गने प्रकृयर अष्ट्घ 

बढरउन े।  

६ मष्ट्हनर DoA 

नागररक उड्डयन के्षत्र 
१६. सबै प्रदेशकर ररजधरनी जोष्ट्डनेगरी ष्ट्नजी 

वरयजसेवर कम्पनी र नेपरल वरयजसेवर 

ष्ट्नगमसंगको छलफलबरट अन्तर प्रदेश हवरइ 

सेवर ष्ट्वस्तरर गना प्रोत्सरहन गने  । 

३ मष्ट्हनर 
MoCTCA 

CAAN 

१७. ष्ट्नजी के्षत्र समेतको सहकरयामर उड्डयन के्षत्रकर 

लरष्ट्ग आवश्यक पने जनशष्ट्ि उत्परदन गना 

अन्तरराष््टररय स्तरको फ्लरइङ स्कज ल सञ्चरलन 

संभरव्यतरको अध्ययन गने । 

१ वषा 
MoCTCA 

CAAN 

१८. प्रयोगमर नआएकर ष्ट्वमरनस्थललरई एयर 

स्पोटास एष्ट्टटष्ट्भटी सेन्टरकर रुपमर ष्ट्वकरस गना 
६ मष्ट्हनर 

MOCTCA 

CAAN 
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EOI जररी गने । (हट एयर बेलजन, अल्टलरइट 

आष्ट्द ) 

१९. ष्ट्त्रभजवन अन्तरराष्ट्रिय ष्ट्वमरनस्थलको एयर 

िरष्ट्फक व्यवस्थरपन गना करिमरडौं नष्ट्जकको 

(ररमेछरप) ष्ट्वमरनस्थलको स्तरोन्नती गने  । 

ष्ट्नरन्तर 
DG-

CAAN, 

 

२०. करिमरण्डौबरट प्रमजख आन्तररक एयरपोटामर 

जरने सरनर जहरजहरुको उडरन ष्ट्नरुत्सरहन गदै 

जरने । सरथै, करिमरण्डौ बरष्ट्हरकर 

ष्ट्वमरनस्थलबरट दजगाम के्षत्रहरुमर हुने उडरनलरई 

प्रोत्सरहन गने । 

ष्ट्नरन्तर 
MOCTCA 

CAAN 

२१. गौतमबजद्ध अन्तरराष्ट्रिय ष्ट्वमरनस्थलको Civil र 

Mechanical करया २०१९ ष्ट्डसेम्बर ष्ट्भत्र 

सम्पन्न गने । र अको ३ मष्ट्हनरष्ट्भत्र परीक्षण 

उडरन गरी व्यवसरष्ट्यक उडरनको पूवातयररी   

गने । यस ष्ट्वमरनस्थलमर ष्ट्वदेशबरट उडरन गने 

हवरई कम्पनीलरई प्रोत्सरहन गना Incentive 

Package घोषणर गने ।  

३ मष्ट्हनर 
DG-CAAN 

MoCTCA 

२२. ष्ट्नजगढ अन्तरराष्ट्रिय ष्ट्वमरनस्थल (बररर) को 

ष्ट्नमराण करयामर ष्ट्शघ्रतरको लरष्ट्ग लगरनी 

बोडासंग छलफल गरी लगरनीको मोडरष्ट्टली 

तयरर गन े। 

टरंष्ट्गयर बस्ती व्यवस्थरपनको मोडरष्ट्लटी स्पष्ट 

गन े। 

वकृ्षररोपणको लरष्ट्ग के्षत्र पष्ट्हचरन गने । 

वन तथर वरतरवरण मन्त्ररलयसंग समन्वय गरी 

Site Clearance गने  । 

१ मष्ट्हनर 

 

 

२ मष्ट्हनर 

 

३ मष्ट्हनर 

 

९ मष्ट्हनर 

पररयोजनर 

ष्ट्नदेशक 

MoCTCA 

CAAN 

२३. पोखरर के्षत्रीय अन्तरराष्ट्रिय ष्ट्वमरनस्थलको 

हरलको ष्ट्नमराण गष्ट्त करयम ररख्दै ष्ट्नधराररत 
 DG-CAAN 
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समयअष्ट्घ नै सम्पन्न गरन्े व्यवस्थर ष्ट्मलरउने । 

२४. सवै प्रदेश ररजधरनीकर ष्ट्वमरनस्थलहरुलरई 

कष्ट्म्तमर ७० ष्ट्सट भन्दर मरष्ट्थकर जहरज उडरन 

तथर अवतरण हुन सटनेगरी स्तरोन्नष्ट्त र 

ष्ट्वस्तरर गने । तररई मधेशमर रहकेर 

ष्ट्वमरनस्थलहरुको आवश्यकतर अनजसरर 

स्तरोन्नष्ट्त गने । सजखेत एवं पयाटकीय दृष्टीले 

महत्वपणूा भरतपजर ष्ट्वमरनस्थलको समेत 

ष्ट्वस्तरर करया अष्ट्घ  बढरउने  । 

चरलज 

आ.व.मर 

शजरु गरी ३ 

वषामर 

सम्पन्न गने 

DG-CAAN 

२५. आन्तररक उडरन Schedule Flight लरई 

अष्ट्नवरया उडरन गने व्यवस्थर 

ष्ट्मलरउने ।  

ष्ट्नरन्तर DG-CAAN 

२६. सरोकररवरलर ष्ट्नकरय सष्ट्हतको समन्वयमर 

तीनकज नेदेष्ट्ख गौशरलरसम्मको सडकलरई 

दजवैतफा  संचरलनको आवश्यक मरपदण्ड 

बनरउने तथर Beautification गने करयाको 

शजरुवरत गने । 

३ मष्ट्हनर 

DG-CAAN 

MoCTCA 

करमनपर 

सडक ष्ट्वभरग 

२७. हरलसम्म बजझरइएकर दजघाटनर जराँच 

प्रष्ट्तवेदनहरुको सजझरव र करयरान्वयन ष्ट्स्थष्ट्तको 

ष्ट्वशे्लषण गरी करयरान्वयन गने गररउने । 

६ मष्ट्हनर MoCTCA 

२८. ७० वषा मरष्ट्थकर ज्येष्ठ नरगररकलरई आन्तररक 

उडरनको हवरई भरडरमर ५० प्रष्ट्तशत छज ट 

ष्ट्दनेगरी सरोकररवरलरसंग छलफल गरी 

करयरान्वयन गररउने । 

३ मष्ट्हनर 

MoCTCA 

DG-CAAN 

सवै वरयजसेवर 

कम्पनी 

क्रत्रभुवन अन्तरायक्ररिय क्रवमानस्थलमा सधुार 

२९. यस ष्ट्वमरनस्थलकर Domestic/ 

International तफा  अध्यरगमन सेवर, यरत्रज 
३ मष्ट्हनर 

GM-TIA 
DG-

Immigration 
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लगेज सेवर र ष्ट्वश्ररमस्थल लगरयतकर 

महत्वपणूा स्थरनहरुको सी सी टयरमरर मरफा त 

प्रत्यक्ष ष्ट्नगररनी गने र तत्करल पषृ्ठपोषण र 

सजधरर गने प्रणरली ष्ट्वकरस गने । 

३०. ष्ट्वमरनस्थलमर अन्तरराष्ट्रिय मरपदण्ड अनजरुप 

आधररभतू सेवर(खरनेपरनी, सरसफरई, 

शौचरलय लगरयत) को व्यवस्थरपन र अनजगमन 

गने । 

यस ष्ट्वमरनस्थलको सेवरको गजणस्तरको 

मरन्यतर प्ररप्त अन्तरराष्ट्रिय संस्थर (ACI 

World) बरट ग्रेष्ट्डङ गने करया चरलज आ. व. 

ष्ट्भत्र सम्पन्न गने । 

ष्ट्नरन्तर GM-TIA 

३१. आन्तररक उडरन तफा  सम्मरननीय (Big Six) 

लरईमरत्र सवररी सरधन सष्ट्हत ष्ट्वमरन नष्ट्जक 

जरन परउने व्यवस्थर गने । सरथै, VIP 

Movement सम्बन्धी मरपदण्ड पररमरजान गरी 

लरगू गने ।  

१५ ष्ट्दन 

२ मष्ट्हनर 

GM-TIA 

 

 

CAAN 

MoCTCA 

३२. ष्ट्वमरनस्थलबरट संचरलन हुने ट्यरटसीष्ट्भत्र 

चरलकको पररचय पत्र र ट्यरटसी नम्बर देष्ट्खने 

गरी ररख्ने र सबै ट्यरटसी लगरयतकर पयाटकीय 

सवररी सरधनमर जीपीएस प्रणरली ररख्ने 

व्यवस्थर ष्ट्मलरउने । सरथै पयाटकीय ट्यरटसी 

चरलकलरई ष्ट्नधराररत पोशरक र व्यवहररगत 

तरष्ट्लम ष्ट्दने । 

२ मष्ट्हनर 
GM-TIA 

NPC-VNY 

३३. ष्ट्वमरनस्थलको प्रस्थरनतफा को अष्ट्न्तम ष्ट्बन्दजमर 

ष्ट्डष्ट्जटल प्रष्ट्वष्ट्ध समेतबरट पषृ्ठपोषण ष्ट्लने 

व्यवस्थर गरी ष्ट्नरन्तर ष्ट्वशे्लषण तथर आवश्यक 

सजधरर गने ।  

३ मष्ट्हनर GM-TIA 
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क्र.स ं क्रक्रयाकलाप 
काययसम्पादन 

अवक्रध 

क्रिम्मेवार 

क्रनकाय 

३४. ष्ट्वमरनस्थलमर रहकेो मनी एटसचेन्ज करउन्टर 

अगरष्ट्ड २४ सै घण्टर सटही दर देष्ट्खने गरी 

ष्ट्वद्यजतीय सचूनर बोडा ररख्ने व्यवस्थर ष्ट्मलरउने । 

१ मष्ट्हनर GM-TIA 

३५. ष्ट्वमरनस्थलष्ट्भत्रकर पसलबरट उपलब्ध हुने 

Food and Beverage को मलू्य ष्ट्नधरारणको 

सजझरव ष्ट्दन करयादल गिन गरी सजझरव प्ररप्त गने 

तथर करयरान्वयन गने । 

३ मष्ट्हनर GM-TIA 

३६. अन्तरराष्ट्रिय प्रस्थरन कक्षतफा  Duty Free 

Shop को व्यवस्थर गने तथर उि पसलहरुमर 

नेपरली हस्तकलर, जेम्स तथर नेपरली 

उत्परदनकर High Value Products ष्ट्बक्री 

गने व्यवस्थर ष्ट्मलरउने । 

३ मष्ट्हनर GM-TIA 

३७. यस ष्ट्वमरनस्थललरई बजष्ट्टक अवधररणर अनजरुप 

रुपरन्तरण गना तोष्ट्कएकर करयाहरु समयमै 

सम्पन्न गने  

ष्ट्नरन्तर GM-TIA 

३८. यस ष्ट्वमरनस्थलमर ब्यरगेज ष्ट्टलयरेन्सको करया 

३० ष्ट्मनेट ष्ट्भत्र सम्पन्न हुने व्यवस्थर ष्ट्मलरउने । 
ष्ट्नरन्तर EC-NAC 

३९. पजररनो परष्ट्का ङ्गस्थलमर आकषाक बगैंचर 

ष्ट्नमराण गने । यरत्रज प्रतीक्षरलय ष्ट्नमराण गने । 
३ मष्ट्हनर GM-TIA 

४०. स्मरटा परष्ट्का ङ र इ पेमेण्ट - सवररीसरधन 

परष्ट्का ङ व्यवस्थरपन पररदशी र ष्ट्डजीटलरइज 

गनाकर लरष्ट्ग अध्ययन गरी करयरान्वयन गने ।  

६ मष्ट्हनर GM-TIA 

४१. ष्ट्वमरनस्थलमर रहकेर भद्दर ष्ट्वज्ञरपन तत्करल 

हटरउने र ष्ट्वज्ञरपनको वैज्ञरष्ट्नक मरपदण्ड बनरई 

लरगू गने । 

२ मष्ट्हनर 
GM-TIA 

DG-CAAN 

४२. यस ष्ट्वमरनस्थलष्ट्भत्र २ ओटर िूलर 

Electronic Rolling  Display Board 

ररखी नेपरल ष्ट्चनरउने प्रमजख प्ररकृष्ट्तक तथर 

३ मष्ट्हनर र 

ष्ट्नरन्तर 
CEO-NTB 
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क्र.स ं क्रक्रयाकलाप 
काययसम्पादन 

अवक्रध 

क्रिम्मेवार 

क्रनकाय 

सराँस्कृष्ट्तक सम्पदरको प्रचररको व्यवस्थर गने । 

४३. ष्ट्वमरनस्थलमर रहकेो नेपरल पयाटन बोडाको 

सचूनर डेस्कमर धेरै पयाटक आउने प्रमजख 

मलूजककर नरगररकले बोल्ने (अंग्रेजी, ष्ट्चष्ट्नयर र 

ष्ट्हन्दी) भरषरकर सहयोगी तथर सचूनर ब्रोसर 

ररख्ने व्यवस्थर ष्ट्मलरउने ।  

३ मष्ट्हनर CEO-NTB 

४४. ष्ट्वमरनस्थलको आगमनबरट परष्ट्का ङसम्म 

स्वचरष्ट्लत स्टयरलेटर ष्ट्नमराण तथर सञ्चरलन 

गरी यरत्रजहरुलरई िली सेवर तथर अन्य 

आवतजरवत सहज बनरउने ।  

३ मष्ट्हनर GM-TIA 

४५. िरष्ट्न्जट यरत्रजकर लरष्ट्ग सजष्ट्वधर सम्पन्न लरउन्ज 

व्यवस्थर गने । 
६ मष्ट्हनर GM-TIA 

४६. अध्यरगमन ष्ट्वभरगसंगको समन्वयमर 

बरयोमेष्ट्िक यरत्रजजराँच प्रष्ट्वष्ट्ध र अनलरइन ष्ट्भषर 

र इ-पेमेन्टको प्रबन्ध ष्ट्मलरउने । 

३ मष्ट्हनर 

GM-TIA, 
DG 

Immigratio

n 

४७. ष्ट्वमरनस्थलमर शव ल्यरउने छज टै्ट मरगा र 

मतृककर आफन्तकर लरष्ट्ग फरक प्रष्ट्तक्षरलय 

ष्ट्नमराण गने ।  

६ मष्ट्हनर GM-TIA 

४८. First Class र Business Class कर 

यरत्रजहरुलरई Priority Check in, 

Immigration, Boarding र Baggage 

Clearance को व्यवस्थर ष्ट्मलरउने । यस्तर 

यरत्रजलरई Pickup and Drop को लरष्ट्ग छज टै्ट 

सवररी सरधनको व्यवस्थर  गने । 

२ मष्ट्हनर 
GM-TIA 

EC-NAC 

४९. बदृ्ध, असि तथर अपरंग यरत्रजहरुलरई 

प्ररथष्ट्मकतरमर Check in, Immigration, 

Boarding र ष्ट्वश्ररमको व्यवस्थर ष्ट्मलरउने । 

३ मष्ट्हनर GM-TIA 
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क्र.स ं क्रक्रयाकलाप 
काययसम्पादन 

अवक्रध 

क्रिम्मेवार 

क्रनकाय 

५०. ष्ट्त्रभजवन अन्तरराष्ट्रिय ष्ट्वमरनस्थल २४ सै घण्टर 

सञ्चरलनयोग्य बनरउने । 
२ मष्ट्हनर GM-TIA 

५१. सरझर यरतरयरत एवम ् पयाटक यरतरयरत 

संस्थरहरुसंगको छलफल एवं सहकरयामर 

ष्ट्वमरनस्थलबरट शहरकर ष्ट्वष्ट्भन्न पयाटकीय 

के्षत्रमर सटल बस सञ्चरलन गरन्े व्यवस्थर 

ष्ट्मलरउन सम्भरव्यतरको अध्ययन गने । 

३ मष्ट्हनर 
GM-TIA 

CEO-NTB 

MoCTCA 

५२. आन्तररक टष्ट्मानलमर ब्यरगेज बेल्ट ररख्ने तथर 

अन्तरराष्ट्रियतफा  थप गने ।  
३ मष्ट्हनर GM-TIA 

५३. Transit यरत्रजलरई सहज हुनेगरी आन्तररक र 

अन्तरर्रष्ट्रिय ष्ट्वमरनस्थल जोड्ने बरटोलरई 

व्यवष्ट्स्थत गने  ।  

६ मष्ट्हनर GM-TIA 

५४. यस ष्ट्वमरनस्थलमर करयारत कमाचररीलरई 

सकरररत्मक सोंच सष्ट्हतको पजनतराजगी तरष्ट्लम 

ष्ट्दने । 

ष्ट्नरन्तर 
DG- 

CAAN 

नेपाल वायुसेवा क्रनगम सधुार 

५५. नेपरल वरयजसेवर ष्ट्नगमको समग्र व्यवस्थरपन 

सजधरर करयालरई तीब्रतर ष्ट्दने । 
ष्ट्नरन्तर 

EC-NAC 

MoCTCA 

५६. ष्ट्नगमको वरइडबडी ररयरद र गोन्जरउ उडरन  

गने ।  
३ मष्ट्हनर EC-NAC 

५७. नेपरल वरयज सेवर ष्ट्नगमकर सबै ष्ट्वमरनहरु 

सञ्चरलनमर ल्यरउन पहल गने ।  
३ मष्ट्हनर EC-NAC 

५८. Existing Flight Analysis गरी थप 

गन्तव्यको उडरनको व्यवसरष्ट्यक करयायोजनर 

बनरउने । थप गन्तव्यहरु उडरनको तयररी गने । 

१ मष्ट्हनर EC-NAC 

५९. ष्ट्नगमको सबै प्रकररकर ष्ट्टकटलरई अनलरइन 

ष्ट्बक्रीमर लैजरने व्यवस्थर     ष्ट्मलरउने । 
१ मष्ट्हनर EC-NAC 
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क्र.स ं क्रक्रयाकलाप 
काययसम्पादन 

अवक्रध 

क्रिम्मेवार 

क्रनकाय 

६०. ष्ट्नगमबरट सञ्चरष्ट्लत ष्ट्वमरनस्थलको ग्ररउण्ड 

ह्यरण्डष्ट्लङलरई थप व्यवष्ट्स्थत र प्रभरवकररी 

बनरउने ।  

ष्ट्वमरनस्थल ष्ट्भत्र यरत्रजहरुलरई ५ वटर नयराँ 

Shuttle Bus बरट सेवर ष्ट्दन े। 

१५ ष्ट्दन 

४ मष्ट्हनर 
EC-NAC 

६१. ष्ट्नगमको ष्ट्टकट रद्दपष्ट्छको ररफण्ड प्रकृयरलरई 

सरलीकृत गने । 
१ मष्ट्हनर EC-NAC 

६२. ष्ट्नगमको DDA (Due Deligence Audit)  

गररउने । 
चरलज आ.व. EC-NAC 

६३. उडरन रद्द र ष्ट्ढलरइको जरनकररी ष्ट्वमरनस्थलमर 

यरत्रज पजग्नजपने समयको कष्ट्म्तमर २ घण्टर अगरष्ट्ड 

यरत्रजलरई सचूनर ष्ट्दने । (SMS, Email Or 

Telephone) 

१ मष्ट्हनर EC-NAC 

पययटन के्षत्रको क्रवकास र नेपाल भ्रमण वषय, २०२० 

६४. नेपरल भ्रमण वषा २०२० मर कष्ट्म्तमर २० लरख 

पयाटक ष्ट्भत्र्यरउन प्रमजख १० ओटर स्रोत 

बजररहरुको पयाटक आगमन प्रके्षपण र त्यसकर 

लरष्ट्ग आवश्यक करयाक्रमको खरकर पेश गने र 

सो बमोष्ट्जम प्रबद्धानकर करयाक्रम संचरलन   

गने ।  

१५ ष्ट्दन 
NPC- 

VNY,2020 

CEO-NTB 

६५. UNWTO को सहकरयामर सन ् २०१९ 

ष्ट्डसेम्बर अन्त्यमर Global Tourism 

Ministers' Conclave गने र New Year 

in Nepal को Theme सष्ट्हत सन् २०२० 

जनवरी १ मर ष्ट्वष्ट्भन्न देशकर पयाटन 

मन्त्रीहरुलरई सहभरगी गररई Visit Nepal 

2020 भव्य शजभररम्भ गने । 

५ मष्ट्हनर 
NPC- 

VNY,2020 

CEO-NTB 
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क्र.स ं क्रक्रयाकलाप 
काययसम्पादन 

अवक्रध 

क्रिम्मेवार 

क्रनकाय 

६६. सन ् २०२० जनवरी पष्ट्हलो हप्तरष्ट्भत्र ष्ट्वदेशमर 

रहकेर नेपरलकर सबै कज टनीष्ट्तक ष्ट्नयोगहरु, 

ष्ट्मसनहरु तथर सरतै प्रदेशकर ररजधरनीमर नेपरल 

भ्रमण वषाको भब्य शजभररम्भ गने । यसमर 

सम्मरननीयहरु (Big Six), प्रमजख प्रष्ट्तपक्षी 

दलकर नेतर र ष्ट्वष्ट्भन्न ररजनैष्ट्तक दलकर 

महत्वपणूा नेतरहरुको उपष्ट्स्थष्ट्तको व्यवस्थर 

ष्ट्मलरउने । 

५ मष्ट्हनर 
NPC- 

VNY,2020 

CEO-NTB 

६७. नेपरलबरट बरष्ट्हररने पयाटकको ष्ट्भषर स्टरष्ट्म्पङ, 

व्यरगेज ष्ट्स्टकर र बोष्ट्डङ परसमर नेपरल भ्रमण 

वषाको लोगोसष्ट्हतको ष्ट्स्टकर ररख्ने व्यवस्थर 

ष्ट्मलरउन अध्यरगमन ष्ट्वभरग र सम्वष्ट्न्धत 

ष्ट्वमरन कम्पनीहरुसंग आवश्यक समन्वय गने ।  

ष्ट्नरन्तर 

NPC- 

VNY,2020 

CEO-NTB 

MoCTCA 

६८. नेपरल भ्रमण वषा लरई लष्ट्क्षत गरी Visit 

Nepal 2020 को आष्ट्धकररक वेवसरइट तयरर 

गरी संचरलन गने । प्रमजख समरचररहरु पोष्ट गने 

व्यवस्थर ष्ट्मलरउने । 

१ मष्ट्हनर 
NPC- 

VNY,2020 

६९. नेपरलकर प्रमजख प्ररकृष्ट्तक तथर सराँस्कृष्ट्तक 

सम्पदर अंष्ट्कत ष्ट्वशेष पोष्ट करडा बनरई 

पयाटकहरुलरई नेपरलबरट ष्ट्बदर हुाँदर नेपरलको 

तफा बरट धन्यवरदसष्ट्हतको उि पोष्ट करडा 

ष्ट्वमरनस्थलको प्रस्थरन ष्ट्वन्दजमर ष्ट्वतरणको 

व्यवस्थर ष्ट्मलरउने । 

२ मष्ट्हनर 
NPC- 

VNY,2020 

७०. नेपरल भ्रमण वषा २०२० लरई लष्ट्क्षत गरी 

पयाटन दतूको रुपमर Goodwill 

Ambessador तोटने वैज्ञरष्ट्नक मरपदण्ड बनरई 

ष्ट्नयजष्ट्िको व्यवस्थर गने (आरोही, दरतर, 

ष्ट्वदेशीलरई प्ररथष्ट्मकतर ष्ट्दने) । 

ष्ट्नरन्तर 
NPC- 

VNY,2020 

CEO-NTB 
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क्र.स ं क्रक्रयाकलाप 
काययसम्पादन 

अवक्रध 

क्रिम्मेवार 

क्रनकाय 

७१. नेपरलको संस्कृष्ट्त झष्ट्ल्कने गरी ष्ट्वष्ट्भन्न 

जरतजरतीकर परम्पररगत भेषभषूरमर सष्ट्जएकर 

यजवरयजवतीद्धररर ष्ट्वमरनस्थलको आगमन कक्षमर 

पयाटकको स्वरगत गने व्यवस्थर ष्ट्मलरउने । 

ष्ट्नरन्तर 
NPC- 

VNY,2020 

CEO-NTB 

७२. नेपरली मौष्ट्लक खरनरहरुको प्रचरर प्रसरर गनाकर 

लरष्ट्ग हरेक ४ र ५ तररे होटलले नेपरली 

खरनरको छज टै्ट स्थल हुनजपने गरी होटल 

मरपदण्डमर तोटने । 

नेपरली खरनरको अन्तरराष्ट्रियकरणकर लरष्ट्ग 

आवश्यक प्रबद्धान र बजकलेट प्रकरशन गने । 

१५ ष्ट्दन 

 

 

३ मष्ट्हनर 

MoCTCA 
 
 
 

CEO-NTB 
 

७३. गैरआवरसीय नेपरली संघको नेततृ्वमर एक 

नेपरली एक क्रवदेशी साथी नेपाल पठाउ 

अक्रभयान संचरलन तथर ष्ट्वदेशष्ट्स्थत नेपरली 

ष्ट्नयोगमर यस संस्थरको सहभरष्ट्गतरमर Tourist 

help desk संचरलन लगरयतकर पयाटन 

प्रबधानकर ष्ट्वष्ट्वध करयाक्रम सञ्चरलन गना 

नेपरल भ्रमण वषा २०२० को सष्ट्चवरलय र 

NRNA बीच MoU गने । 

२ मष्ट्हनर 

परराष्ट्र 
मन्त्राऱय 

NPC- 

VNY,2020 

NRNA 

७४. नेपरलकर प्रमजख सरहष्ट्सक, सराँस्कृष्ट्तक एवम् 

प्ररकृष्ट्तक पयाटकीय उपजहरुको 

जरनकररीमलूक गजणस्तरीय पजष्ट्स्तकर प्रकरशन 

गरी प्रचरर प्रसरर गने । 

२०१९ 

ष्ट्डसेम्बर 
CEO-NTB 

७५. नेपरल भ्रमण वषाको सन्दभामर ष्ट्नजी के्षत्र संगको 

सहकरयामर गैर आवरसीय नेपरली समेतलरई 

लष्ट्क्षत गरी पयाटकलरई ष्ट्वशेष छज ट सष्ट्हतको 

उपयजि प्यरकेज बनरई प्रचरर प्रसरर गने ।  

MICE Tourism लरई प्रबद्धान गना प्रोत्सरहन 

गने । 

३ मष्ट्हनर 
CEO-NTB 

NPC-VNY 
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अवक्रध 

क्रिम्मेवार 

क्रनकाय 

७६. नेपरलमर तथर ष्ट्वष्ट्भन्न देशहरुमर ष्ट्हमरल 

आरोहीहरुको भेलर, गोष्ठी सेष्ट्मनरर गने 

(Summiters' Summit) 

२०२० 
NPC- 

VNY,2020 

७७. भ्रमण वषा लष्ट्क्षत पयाटन प्रवद्धानकर सरमग्री 

सष्ट्हत रेष्ट्डयो जींगल तथर ष्ट्टभीसी ष्ट्नमराण गरी 

प्रशररण गने । 

ष्ट्नरन्तर 
NPC- 

VNY,2020 

७८. अन्तरराष्ट्रिय चेन होटेल तथर ष्ट्वमरन कम्पनीसंग 

संयजि रुपमर नेपरल प्रवद््रधनकर प्यरकेज 

सञ्चरलन गने । 

१ बषा 
MOCTCA 

 

७९. नेपरल भ्रमण वषा २०२० को अवसरमर 

ष्ट्हमरलको नरमरकरण तथर केही ष्ट्हमरललरई 

प्रबद्धान गना रोयल्टी छज टको व्यवस्थर ष्ट्मलरउने ।  

३ मष्ट्हनर MOCTCA 

८०. नेपरलमर Tourism Investment Summit 

आयोजनर गने । 
२०२० मरचा 

NPC- 

VNY,2020 

८१. Tourism satellite Accounting (TSA) 

को करम सम्पन्न गने । 
२०७७ जेि CEO-NTB 

८२. पयाटन यरतरयरत सेवरलरई सहज र सरल 

बनरउने र मखू्य पयाटकीय स्थलमर सम्वष्ट्न्धत 

ष्ट्नकरयसाँग समन्वय गरी ष्ट्वद्यजतीय 

सवररीसरधनलरई प्रोत्सरहन गना अध्ययन गने । 

३ मष्ट्हनर CEO-NTB 

८३. Kathmandu Valley By Night को 

अवधररणर अनजरुप करिमरण्डौ, परटन, भिपजर 

र कीष्ट्तापजरमर ररत्रीकरलीन सम्पदर यरत्ररको 

शजरुवरत गने । 

३ मष्ट्हनर 
CEO-NTB 

NPC-VNY 

८४. पयाटनको ष्ट्वष्ट्वधीकरणकर लरष्ट्ग प्रदेश सरकरर, 

स्थरनीय तह र ष्ट्नजी के्षत्र समेतको सहभरष्ट्गतर 

हुनेगरी नमजनरको रुपमर परथीभरर, शेफोटसजन्डो, 

खप्तड र रररर के्षत्रमर Lonely Eco-Resort 

६ मष्ट्हनर 

CEO-NTB 

तरररगरउाँ 

ष्ट्वकरस 

सष्ट्मष्ट्त 
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क्र.स ं क्रक्रयाकलाप 
काययसम्पादन 

अवक्रध 

क्रिम्मेवार 

क्रनकाय 

संचरलनको व्यवस्थर हुनेगरी सम्भरव्यतर 

अध्ययन गरी Modality ष्ट्नधरारण गने । 

८५. ष्ट्चतवनको नरररयणी नदीमर सरमजष्ट्न्द्रक ष्ट्कनररर 

(Sea-Beach) को झल्को ष्ट्दनेगरी नदी 

ष्ट्कनरररमर प्रदेश सरकरर, स्थरनीय तह र ष्ट्नजी 

के्षत्रसष्ट्हतको सहकरयामर आवश्यक भौष्ट्तक 

पवूराधररको ष्ट्वकरस गरी पयाटकीय गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध 

बषृ्ट्द्ध गना सम्भरव्यतरको अध्ययन गरी 

मोडरष्ट्लटी ष्ट्नधरारण गने । 

६ मष्ट्हनर 
CEO-NTB 

NPC-VNY 

८६. ष्ट्चतवनको ररमनगरदेष्ट्ख ष्ट्दयरलो बंगलरसम्म 

सन्ध्यरकरलीन पयाटकीय गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध बषृ्ट्द्ध गना 

नरइट सफररी परका  (Night Suffari Park) 

को ष्ट्वकरस गना सम्भरव्यतर अध्ययन गने । 

१ वषा CEO-NTB 

८७. नेपरल भ्रमण वषा २०२० को मलू आयोजक 

सष्ट्मष्ट्त तथर करयाक्रम करयरान्वयन सष्ट्मष्ट्तकर 

ष्ट्नणायहरुको करयरान्वयनमर प्रभरवकरररतरकर 

लरष्ट्ग आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र 

अनजगमन गना मन्त्ररलयमर फोकल प्वरइन्ट    

तोटने । 

ष्ट्नयष्ट्मत MoCTCA 

८८. हरेक ष्ट्जल्लरमर नेपरल भ्रमण वषा २०२० 

केष्ट्न्द्रत कृयरकलरप बषृ्ट्द्ध गना प्रदेश 

सरकररसंगको समन्वयमर ष्ट्जल्लर समन्वय 

सष्ट्मष्ट्त प्रमजखको संयोजकत्वमर ष्ट्नजी के्षत्र 

समेतको सहभरष्ट्गतर हुनेगरी प्रबद्धान सष्ट्मष्ट्त 

गिन गने । सरथै प्रदेशगत प्रबद्धान सष्ट्मष्ट्तको 

पजनगािन एवम ्ToR तोटने । 

१ मष्ट्हनर MoCTCA 
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क्र.स ं क्रक्रयाकलाप 
काययसम्पादन 

अवक्रध 

क्रिम्मेवार 

क्रनकाय 

८९. नेपरल भ्रमण वषा २०२० को लोगो अंष्ट्कत 

Arm Band लरई ष्ट्प्रष्ट्मयर ष्ट्लगकर 

टलवहरुसंग संझौतर गरी अन्तरराष्ट्रिय फूटवल 

मरफा त प्रबद्धान गना प्रयरस गने । 

३ मष्ट्हनर 
CEO-NTB 

NPC-VNY 

९०. पयाटकको नेपरल बसरइलरई थप सजरष्ट्क्षत 

बनरउन Crisis management Unit स्थरपनर 

गरी संचरलन गने । 

३ मष्ट्हनर 
DG-DoT 

CEO-NTB 

९१. नेपरलको एक प्रमजख पयाटकीय स्रोत बजरर 

चीनमर CTrip र Wechat मरफा त नेपरलको 

प्रबद्धान गने । 

ष्ट्नरन्तर 
CEO-NTB 

NPC-VNY 

९२. नेपरल पवातीय प्रष्ट्तष्ठरनबरट Masters of 

Adventure Tourism Studies अध्यरपन 

शजरु गने । 

६ मष्ट्हनर ने.प.प्र.प्र. 

९३. पयाटकलरई उपलब्ध हुने सेवर सजष्ट्वधरमर 

गजणस्तरीयतर बषृ्ट्द्ध गना यस के्षत्र सम्बद्ध 

१२००० जनशष्ट्िलरई क्षमतर ष्ट्वकरस तरष्ट्लम 

ष्ट्दने । 

चरलज आ.व. 

NATHM 

ने.प.प्र.प्र. 

NTB, 

VNY 

९४. नेपरलको पवातररोहणलरई थप सजरष्ट्क्षत, भरपदो 

र व्यवष्ट्स्थत बनरउन GPS Tracking 

आवश्यक व्यवस्थर ष्ट्मलरई करयरान्वयनमर  

ष्ट्लने । 

चरलज आ.व. DG-DoT 

ससं्कृक्रत तथा पुरातवव 
९५. भकूम्पले क्षष्ट्तग्रस्त ष्ट्वश्व सम्पदर सचूीमर रहकेर 

सम्पदर समेत ३८९ सम्पदरको पजनष्ट्नामराण 

शजरुवरत गरी १५० सम्पदरको पनूष्ट्नमराण सम्पन्न 

गने । 

१ वषा DG-DoA 

९६. कीष्ट्तापजरमर रहकेो जरतीय संग्रहरलयलरई ररष्ट्रिय ६ मष्ट्हनर DG-DoA 
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क्रिम्मेवार 

क्रनकाय 

सराँस्कृष्ट्त संग्रहरलयमर रुपरन्तरण गनेगरी यसको 

अवधररणर तयरर गने र आवश्यक करननूको 

मस्यौदर तयरर गने । 

MoCTCA 

९७. करिमरण्डौ उपत्यकर ष्ट्भत्रकर ष्ट्वश्वसम्पदरहरुमर 

UNESCO को चरसो संबोधन हुनेगरी 

करयायोजनर बनरइ करयरान्वयन गने  ।  सरथै, 

यजनेस्को World Heritage Center को 

अनजगमनबरट प्ररप्त हुने सजझरव समेतको 

करयरान्वयन गने ।  

१ वषा DG-DoA 

९८. स्थरनीय तहसंगको सहकरयामर नेपरलको 

उपयजि पहरडी के्षत्रमर मैष्ट्थली सरष्ट्हत्यकर 

महरकष्ट्व ष्ट्वद्यरपष्ट्तको शरष्ट्लक स्थरपनर गने । 

१ वषा MoCTCA 

लुक्रम्बनी के्षत्रको क्रवकास 

९९. गौतम बजद्ध र मरयरदेवीकर प्ररचीन, ऐष्ट्तहरंष्ट्सक 

कथर तथर बजद्धकर सन्देश समेतलरई समेटेर 

Documentry तयरर गरी लजष्ट्म्बनी के्षत्रमर 

यसको ष्ट्नयष्ट्मत प्रदशान तथर प्रचरर प्रसररको 

व्यवस्थर गने । 

३ मष्ट्हनर VC-LDT 

१००. लजष्ट्म्बनीमर आन्तररक शरष्ट्न्त, तनरव 

व्यवस्थरपन तथर पयाटकको बसरइ अवष्ट्ध 

लम्ब्यरउने गरी वरतरनजकज लीत Dark 

Chanting Room ष्ट्नयष्ट्मत संचरलनको 

व्यवस्थर गने । 

३ मष्ट्हनर VC-LDT 

१०१. बजद्ध दशान, लजष्ट्म्बनी, ररमग्ररम, गौतम बजद्ध र 

मरयरदेवी लगरयतकर प्ररचीन, ऐष्ट्तहरंष्ट्सक कथर 

समेटेर खजलर नरटक प्रदशानको व्यवस्थर 

ष्ट्मलरउन अध्ययन गरी यसको प्रबन्ध गने ।  

१ वषा VC-LDT 
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१०२. २ वषाष्ट्भत्र लजष्ट्म्बनी के्षत्रको गजरुयोजनर 

बमोष्ट्जमकर बराँकी करयाहरु सम्पन्न गने Detail 

Action Plan बनरई करयरान्वयन व्यवस्थर 

ष्ट्मलरउने । 

३ मष्ट्हनर VC-LDT 

१०३. ग्रेटर लजष्ट्म्बनी सष्ट्का ट गजरुयोजनर तयरर गने । १ वषा VC-LDT 

१०४. लजष्ट्म्बनी के्षत्रमर ष्ट्नमराणरधीन ५ हजरर जनर 

अट्ने Global Peace And Meditation 

Center ष्ट्नमराण सम्पन्न गने । 

२०७६ 

फरगजन 

मसरन्त 

VC-LDT 

१०५. लजष्ट्म्बनी के्षत्रको ऐष्ट्तहरष्ट्सकतरसंग जोष्ट्डएको 

स्थरनीय उत्परदनमर आधरररत गीफ्ट सपको 

संचरलनको व्यवस्थर ष्ट्मलरउने । 

६ मष्ट्हनर VC-LDT 

१०६. नेपरल भ्रमण वषाको सन्दभामर समेत २५६४ औ ं

बजद्ध जयष्ट्न्त भव्य रुपमर मनरउने । तेस्रो World 

Buddhist Conference गने । लजष्ट्म्बनीमर 

अन्तरराष्ट्रियस्तरको ष्ट्त्रष्ट्पटक वरचन गररउने । 

UN, Lumbini Development committee 

को बैिक आयोजनर गने । 

चरलज आ.व. 

ष्ट्भत्र 
VC-LDT 

१०७. लजष्ट्म्बनी के्षत्रको ऐष्ट्तहरष्ट्सकतर समेतलरई 

मध्यनजर गरी ५ लरख फलफूल लगरयतकर 

ष्ट्वष्ट्भन्न ष्ट्वरुवर कष्ट्म्तमर ३ वषाष्ट्भत्र रोप्ने 

व्यवस्थर ष्ट्मलरउनको लरष्ट्ग गजरुयोजनर तयरर   

गने । (गौतम बुद्ध फलफूल बाक्रटका)  

६ मष्ट्हनर 

र ष्ट्नरन्तर 
VC-LDT 

१०८. लजष्ट्म्बनी के्षत्रमर  प्रदेश सरकरर र ष्ट्नजी के्षत्रको 

सहकरयामर पयाटकको बसरइ लम्ब्यरउन 

आकषाक प्यरकेज घोषणर गने । लजष्ट्म्बनीमर 

पयाटकको वसरइ अवष्ट्ध बढरउन बौद्ध-ष्ट्बहरर 

बसरइ (Temple Stay) अवधररणर ष्ट्वकरस 

३ मष्ट्हनर 

६ मष्ट्हनर 

VC-LDT 

NTB 
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गरी करयरान्वयन गने । 

१०९. स्थलमरगाबरट लजष्ट्म्बनीमर आउने पयाटकलरई 

सहज सेवर ष्ट्दन रुपन्देही बेलष्ट्हयरमर पयाटक 

तथर तीथायरत्री स्वरगत केन्द्र ष्ट्नमराण गने । 

१ वषा 
VC-LDT 

NTB 

११०. लजष्ट्म्बनी के्षत्रमर सजष्ट्वधर सम्पन्न अस्पतरल 

ष्ट्नमराणको करया अष्ट्घ बढरउने । 
चरलज आ.व. 

VC-LDT 

 

पशुपक्रत के्षत्र क्रवकास 

१११. परशजपत के्षत्रको मष्ट्हमर सष्ट्हतको 

Documentry तयरर गरी पशजपष्ट्त के्षत्रमर 

यसलरई प्रदशानको व्यवस्थर ष्ट्मलरउने । 

३ मष्ट्हनर MC-PADT 

११२. असि, बृद्धलरई पशजपष्ट्तनरथ मष्ट्न्दरको चररै 

ढोकरसम्म पजग्नकर लरष्ट्ग आवश्यक भौष्ट्तक 

पवूराधरर र पयराप्त संख्यरमर ह्वीलचेयरको 

व्यवस्थर गने । 

३ मष्ट्हनर MC-PADT 

११३. पशजपष्ट्त मष्ट्न्दरको अन्तरराष्ट्रिय महत्व अनजरुप 

यस के्षत्रमर प्रसरद घरको प्रबन्ध गरी ष्ट्नयष्ट्मत 

प्रसरद ष्ट्वतरणको व्यवस्थर ष्ट्मलरउने । 

३ मष्ट्हनर MC-PADT 

११४. पशजपष्ट्तनरथ के्षत्रमर थप पराँचवटर Electric 

Cart को संचरलन व्यवस्थर गने । 
२ मष्ट्हनर MC-PADT 

११५. यस के्षत्रमर पयराप्त संख्यरमर आधजष्ट्नक 

शौचरलयको व्यवस्थर गने । 
३ मष्ट्हनर MC-PADT 

११६. पशजपष्ट्त पररसरमर ष्ट्डजीटल कम्प्लेन बटसको 

व्यवस्थर गरी पषृ्टपोषण ष्ट्लने र सजधरर गने 

प्रणरली ष्ट्वकरस गने । 

३ मष्ट्हनर MC-PADT 

११७. पशजपष्ट्त पररसरको गजरुयोजनर अनजसरर 

अब्यवष्ट्स्थत घर टहररको व्यवस्थरपन गने ।  
२ मष्ट्हनर MC-PADT 

११८. दरहसंसकरर गने ष्ट्वद्यजतीय मेष्ट्सन ष्ट्वस्तरर गने र ६ मष्ट्हनर र MC-PADT 
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क्र.स ं क्रक्रयाकलाप 
काययसम्पादन 

अवक्रध 

क्रिम्मेवार 

क्रनकाय 

सेवरलरई ष्ट्नयष्ट्मत बनरउने । ष्ट्नरन्तर 

११९. पशजपष्ट्त के्षत्रमर प्रवेश गने ष्ट्वष्ट्भन्न स्थरनहरुमर 

आकषाक र कलरत्मक प्रवेश द्धरर ष्ट्नमराण गने । 
६ मष्ट्हनर MC-PADT 

१२०. शे्लषमरन्तक वनमर कष्ट्म्तमर एक हजरर 

लब्सीको ष्ट्बरुवर सष्ट्हत अन्य ष्ट्बरुवरको 

बकृ्षररोपण गने । 

१ मष्ट्हनर MC-PADT 

१२१. मगृस्थलीमर रहकेर मगृको आधररभतू आहररर, 

बरसस्थल र स्थरनरन्तरणको उष्ट्चत प्रबन्ध गने । 
२ मष्ट्हनर MC-PADT 

१२२. पशजपष्ट्तनरथ के्षत्रमर सबैभन्दर धेरै संख्यरमर 

आउने धरष्ट्माक पयाटकलरई लष्ट्क्षत गरी 

कष्ट्म्तमर ३ भरषरमर प्रचरर प्रसरर सरमरग्री तयरर 

गरी ष्ट्नयष्ट्मत ष्ट्वतरणको व्यवस्थर ष्ट्मलरउने । 

३ मष्ट्हनर MC-PADT 

१२३. यस के्षत्रमर हुने आरतीको यट्ूयजव मरफा त प्रत्यक्ष 

हनेा सष्ट्कने व्यवस्थर ष्ट्मलरउने । सरथै ष्ट्वष्ट्शष्ट 

महरनजभरवबरट भएकर भ्रमणकर Clip समेत 

समरवेश गरी Short Video बनरई प्रचरर गने । 

३ मष्ट्हनर MC-PADT 

१२४. पशजपष्ट्त Apps बनरई इ-पजूर संचरलन गने । ६ मष्ट्हनर MC-PADT 

िनकपुर के्षत्र क्रवकास 

१२५. ररमजरनकीकर ऐष्ट्तहरष्ट्सक प्ररचीन कथरलरई 

समेटी Documentry तयरर गरी प्रदशानको 

व्यवस्थर ष्ट्मलरउने । 

३ मष्ट्हनर 
अध्यक्ष-

जनकपजर के्षत्र 

१२६. जनकपजर ष्ट्स्थत गंगरसरगर आरतीलरई 

व्यवष्ट्स्थत गना लरइष्ट्टङ्ग समेतको प्रबन्ध 

ष्ट्मलरउने ।  

३ मष्ट्हनर 
अध्यक्ष-

जनकपजर के्षत्र 

१२७. ररमरयण सष्ट्का टको ष्ट्डजीटल ष्ट्डस्प्ले तयरर पररी 

जनकपजर के्षत्रमर ररख्ने । 
ष्ट्नरन्तर 

अध्यक्ष-

जनकपजर के्षत्र 
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क्र.स ं क्रक्रयाकलाप 
काययसम्पादन 

अवक्रध 

क्रिम्मेवार 

क्रनकाय 

१२८. स्थरनीय तहको समन्वयमर जनकपजरमर 

आधजष्ट्नक ष्ट्बवरह मण्डप ष्ट्नमराण गने । 
१ वषा 

अध्यक्ष-

जनकपजर के्षत्र 

क्रवक्रवध 

१२९. मन्त्ररलय र अन्तगातबरट भएकर 

करयासम्परदनको पररदष्ट्शातर र सचूनरमर सहज 

पहुाँचकर लरष्ट्ग मन्त्ररलयमर Information 

and Media Center स्थरपनर गने  । 

२ मष्ट्हनर MoCTCA 

१३०. मन्त्ररलय अन्तगातकर सबै ष्ट्नकरयमर हरेक 

मष्ट्हनरको अष्ट्न्तम शजक्रबरर र मन्त्ररलयमर हरेक 

मष्ट्हनरको पष्ट्हलो शजक्रबरर करयासम्परदनको 

समीक्षर र सजधरर गने प्रणरलीको ष्ट्वकरस गने । 

ष्ट्नरन्तर सबै 

१३१. नेपरलको संस्कृष्ट्त, पयाटन र नरगररक उड्डयन 

सम्बन्धी ष्ट्वषयमर सम्बष्ट्न्धत के्षत्रकर ष्ट्वज्ञ, 

सरोकररवरलर र ष्ट्नजी के्षत्र समेतको 

सहभरष्ट्गतरमर मन्त्ररलयमर मरष्ट्सक रुपमर 

Thematic Round Table Discssion 

गररउने । 

ष्ट्नरन्तर सबै 

१३२. नेपरलमर पजररतरष्ट्त्वक अष्ट्भलेख सम्बन्धी 

SWARBICA Conference 2020 आयोजनर 

गने । 

१ वषा 

रर.अष्ट्भले

खरलय 
MoCTCA 

१३३. ररष्ट्रिय अष्ट्भलेखरलयकर महत्वपणूा 

ऐष्ट्तहरष्ट्सक तथर पजररतरष्ट्त्वक दस्तरवेजहरुको 

थप ५० हजरर परनरलरई Digitization गरी 

संरक्षण गने  । 

ष्ट्नरन्तर 

रर. 

अष्ट्भलेखर

लय 

१३४. ररष्ट्रिय व्यष्ट्ित्वको नरममर स्थरष्ट्पत दजई वर सो 

भन्दर बढी प्रष्ट्तष्ठरनहरुको समन्वय र सहकरयामर 

करयाक्रमहरु संचरलन गना प्रोत्सरहन गने । 

ष्ट्नरन्तर MoCTCA 
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क्र.स ं क्रक्रयाकलाप 
काययसम्पादन 

अवक्रध 

क्रिम्मेवार 

क्रनकाय 

१३५. पवातीय पयाटनमर मौसम पवूरानजमरनलरई थप 

भरपदो बनरउन सम्बष्ट्न्धत ष्ट्नकरयहरुको 

समन्वयमर ष्ट्वष्ट्भन्न के्षत्रहरुको मौसम 

पवूरानजमरनको सचूनर ष्ट्नयष्ट्मत रुपले उपलब्ध 

हुने प्रबन्ध ष्ट्मलरउने । 

ष्ट्नरन्तर ने प्र प्र प 

१३६. सरोकररवरलरसंग छलफल गरी वैज्ञरष्ट्नक रुपमर 

रोयल्टी बराँडफराँडको प्रबन्ध गना आवश्यक 

मरपदण्ड  बनरउने । 

६ मष्ट्हनर ने प्र र कर 

१३७. नेपरलको इष्ट्तहरस र दशानको अध्ययन 

अनजसन्धरन गरी ष्ट्वष्ट्भन्न अन्तरराष्ट्रिय भरषरमर 

प्रकरशन र ष्ट्वतरण गने । 

ष्ट्नरन्तर 
नेपरल प्रज्ञर 

प्रष्ट्तष्ठरन 

१३८. सरतै प्रदेशको ष्ट्वष्ट्शष्टतर समेटी प्रदेश पररचय 

संग्रह प्रकरशन गने  । 
१ वषा 

नेपरल प्रज्ञर 

प्रष्ट्तष्ठरन 

१३९. ष्ट्वदेशमर रहरे नेपरली कलर, भरषर र सरष्ट्हत्यमर 

योगदरन ष्ट्दने ष्ट्वदेशी सजाक/स्रष्टरलरई सम्मरन 

गना अन्तरराष्ट्रिय नेपरली सरष्ट्हत्य पजरस्कररको 

व्यवस्थर गने । 

चरलज आ.व. 
नेपरल प्रज्ञर 

प्रष्ट्तष्ठरन 

१४०. मन्त्ररलय तथर अन्तगातकर प्रमजख 

ष्ट्नकरयहरुबरट प्रवरह हुने सेवरको गजणस्तर बषृ्ट्द्ध 

गना र नरगररकको पषृ्ठपोषण ष्ट्लने प्रणरलीको 

ष्ट्वकरस गना Digital Complain Box को 

व्यवस्थर  गने । 

३ मष्ट्हनर 

MoCTCA 

र 

अन्तगातकर 

सबै 

ष्ट्नकरयहरु 

१४१. ष्ट्त्रभजवन अन्तरराष्ट्रिय ष्ट्वमरनस्थलमर रहकेो 

इन्धन भण्डररणलरई भषू्ट्मगत (Under-

ground) गना नेपरल आयल ष्ट्नगमलरई 

अनजरोध गने र यसकर लरष्ट्ग आवश्यक 

जमीनको प्रवन्ध नेपरल नरगररक उड्डयन 

प्ररष्ट्धकरणले गने । 

३ मष्ट्हनर र 

ष्ट्नरन्तर 

CAAN 

NAC 
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मेरो भनाई 

नेपरली जनतरको पररवतानको चरहनर र ष्ट्नरन्तरकर संघषा पश्चरत ् जनष्ट्नवराष्ट्चत प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरु 

मरफा त इष्ट्तहरसमै प्रथम पटक संष्ट्वधरन सभरबरट नेपरलको संष्ट्वधरन जररी भएको हो । 

ररजनीष्ट्तक पररवतानलरई संस्थरगत गने करया संष्ट्वधरन मरफा त भएको छ । ररजनीष्ट्तक र 

शरसकीय स्वरुपमर आएको पररवतान साँगै आष्ट्थाक, सरमरष्ट्जक रुपरन्तरण र त्यसबरट 

जीवनस्तरमर पने सकरररत्मक प्रभरव मरफा त जन-आकरंक्षरलरई सही रुपमर संवोधन गनजा 

सरकररको ष्ट्जम्मेवररी वन्न पजगेको छ  । 

सम्मरननीय प्रधरनमन्त्री श्री केपी शमरा ओलीको नेततृ्वमर वतामरन सरकररले उष्ट्ल्लष्ट्खत 

पक्षलरई मनन गरी समृद्ध नेपाल सखुी नेपालीको दरूदृष्टी सष्ट्हत आवश्यक नीष्ट्त, योजनर र 

करयाक्रम करयरान्वयनतफा  केष्ट्न्द्रत रहकेो छ । मजलजकको समषृ्ट्द्ध र जनतरको सजख समरवेशी 

ष्ट्वकरसबरट मरत्र सम्भव छ । समरवेशी ष्ट्वकरसकर लरष्ट्ग तजलनरत्मक लरभ भएको एक प्रमजख 

के्षत्र पयाटन हो । पयाटनबरट केवल आष्ट्थाक पक्षमर मरत्र योगदरन नष्ट्दई जनचेतनर, रोजगररी, 

पवूराधरर ष्ट्वकरस, अन्तरराष्ट्रिय पष्ट्हचरन र सभ्यतरको ष्ट्वकरस सम्म टेवर पजयराउाँछ  । 
 

जनतरको आधररभतू संबैधरष्ट्नक आवतजरवतको हकको सजष्ट्नष्ट्श्चततर र अन्तरराष्ट्रिय जगतमर 

हरम्रो पहुाँच र पष्ट्हचरनकर लरष्ट्ग समेत नरगररक उड्डयन के्षत्रको अत्यन्त महत्व रहकेो छ । 

ष्ट्वश्वकर केही प्ररचीन मजलजकहरुको सूचीमर पने नेपरलको सभ्यतर, संस्कृष्ट्त, पष्ट्हचरन आफैमर 

मौष्ट्लक र अष्ट्ितीय छ । यसको संरक्षण र संवद्धान आवश्यक छ  । 
 

संस्कृष्ट्त, पयाटन र नरगररक उड्डयनकर प्रस्तजत पक्षलरई उजरगर गरी यसको ष्ट्वकरसको 

मरध्यमबरट नेपरली जनतरको मजहररमर समषृ्ट्द्धको मीिो हराँसो हरमीले छना आवश्यक छ । 

त्यसकर लरष्ट्ग यो मन्त्ररलयकर तफा बरट हरमी सबैको इमरन्दरर प्रयरस रहनेछ भन्ने प्रष्ट्तद्धतर 

व्यि गना चरहन्छज  । 
 

चरलज आष्ट्थाक वषामर यस मन्त्ररलय र अन्तगातबरट हुने करयालरई व्यवष्ट्स्थत गना र 

पररणरममजखी उपलब्धी हरष्ट्सल गना ष्ट्जम्मेवरर पदरष्ट्धकररीहरुसंगको पररमशामर ष्ट्नयष्ट्मत 

करमकर अष्ट्तररि हरमीले प्ररथष्ट्मकतर ष्ट्दएकर केही प्रमजख पक्षहरु सष्ट्हतको एकवषीय 

करयायोजनर तयरर गररएको छ । प्रस्तजत करयायोजनर करयरान्वयनमर सम्पणूा सरकररी तथर 

गैरसरकररी ष्ट्नकरय,ष्ट्नजी के्षत्र, ररजनीष्ट्तक दल, कज टनीष्ट्तक के्षत्र, ष्ट्वकरस सरझेदरर ,सञ्चरर 

जगत तथर जनस्तरवरट  सबैको सकरररत्मक सरथ र सहयोग रहनेछ भन्ने अपेक्षर गरेको छज  । 

योगेश भट्टराई 

२०७६/०५/०९             मन्त्री 
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सम्ऩर्क  नम्बरहरु 

सस.नॊ ऩद नाम सनर्ाय सम्ऩर्क  नम्बर 

1 मा. मन्त्री श्री योगेश भट्टराई 
सॊ. ऩ. तथा ना. उ. 
मन्त्राऱय 

9851023656 

2 मा. राज्यमन्त्री श्री धन बहादरु बढुा सॊ.ऩ.तथा 
ना.उ.मन्त्राऱय 

9851074258 

3 सचिव 
श्री रे्दार बहादरु 
असधर्ारी 

सॊ.ऩ.तथा 
ना.उ.मन्त्राऱय 

9851138066 

4 सह-सचिव श्री  सरेुश आिायक सॊ.ऩ.तथा 
ना.उ.मन्त्राऱय 

9841537157 

9851236433 

5 सह-सचिव 
श्री बदु्धिसागर 
ऱासमछाने 

सॊ.ऩ.तथा 
ना.उ.मन्त्राऱय 

9851249033 

6 सह-सचिव 
श्री घनश्याम 
उऩाध्याय 

सॊ.ऩ.तथा 
ना.उ.मन्त्राऱय 

9851122082 

7 महासनदेशर् श्री डण्डरुाज चघसमरे ऩयकटन द्धवभाग 9851177298 

8 सन.महासनदेशर् श्री दामोदर गौतम ऩरुातत्व द्धवभाग 9849595551 

9 र्ायकर्ारी ्रमम ु  श्री ददऩर्राज जोशी नेऩाऱ ऩयकटन बोडक 9851244299 

10 
राद्धिय र्ायकक्रम 
सॊयोजर् 

श्री सरुज वैद्य 
नेऩाऱ भ्रमण वषक  
२०२० र्ो सचिवाऱय 

9851101777 

11 महासनदेशर् श्री राजन ऩो रेऱ 
नेऩाऱ नागररर् उड्डयन 
्रमासधर्रण 

9851071814 

12 महा्रमबन्त्धर् श्री राज रु्मार ऺेरी सरभवुन अन्त्तराकद्धिय 
द्धवमानस्थऱ 

9851067834 

13 सनदेशर् श्री ्रमददऩ असधर्ारी 
राद्धिय गौरवर्ा आयोजना 
(ऩो रा,  सनजगढ , 
गौतमबिु अन्त्तराकद्धिय 
द्धवमानस्थऱ) 

9851080273 

14 र्ायकर्ारी अध्यऺ श्री मदन  रेऱ नेऩाऱ वायसेुवा सनगम 9851153056 

15 उऩाध्यऺ 
श्री अवधेस रु्मार 
सरऩाठी 

ऱचुम्बनी द्धवर्ास र्ोष 9803102354 

16 सदस्य सचिव डा. ्रमददऩ ढर्ाऱ ऩशऩुसत ऺेर द्धवर्ास 
र्ोष 

9851215866 

17 र्ायकर्ारी सनदेशर् श्री दगुाकदत्त ढर्ाऱ नेऩाऱ ऩयकटन तथा होटऱ 
व्यवस्थाऩन ्रमसतष्ठान 9851145159 

18 र्ायकर्ारी सनदेशर् श्री रोमनाथ ऻवाऱी नेऩाऱ ऩवकतीय 
्रमचशऺण ्रमसतष्ठान 

9851207221 

१९ सन. सदस्य सचिव श्री जगददश  ्रमसाद शे्रष्ठ  तर गाउॉ सबर्ाश 
ससमसत 

९८४१६२४३८१ 
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