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िाग - १ 

पररचय 

१.१ पषृ्टितूम 

प्राकृततक सौन्दया,  साँस्कृततक तथा  िौगनतलक ववववधताले िररपूणा नेपाल ववश्व पयाटन मानम्चरमा प्रमखु 
पयाटकीय गन्तव्यस्थलकन रुपमा सपुररम्चत छ । तलुनात्मक र प्रततस्पधाात्मक लािका दृष्टीले मलुकुकन 

आतथाक ववकासकन एक प्रमखु आधार रहेकन पयाटन के्षरले आतथाक कृयाकलाप बवृि गरी समग्र आतथाक 

ववकास र समनु्नततमा टेवा  प-ुयाउँदै आएकन छ । ce"tk"j{ ?kdf d'n'sdf ePsf] /fhgLlts 

kl/jt{g;Fu} ;+ljwfg ;efdfkm{t gofF ;+ljwfgsf] 3f]if0ff, ;+3Lotfsf] cjnDag tyf ;dfj]zL 

ljsf;sf ljljw l;4fGtx?sf] /fhgLlts k|Tofe"lt ul/Psf] 5 . plNnlvt s'/fx?nfO{ sfo{ If]qdf 

n}hfg o; dGqfnosf] sfo{If]q cg'?k पयाटनकन ववस्तार ग्रामीण तहसम्म गरी यसकन प्रततफल 

जनस्तरसम्म k'¥ofpg h?/L 5 . संस्कृतत, पयाटन तथा नागररक उड्डयन क्षेरकन ववववतधकरण, ववस्तार, 

ljsf; र प्रबिान गररन ु आवश्यक छ । आन्तररक र बाह्य हवाई यातायातलाई सरुम्क्षत, स्तरीय र 
िरपदो बनाउFb} पयाटन के्षरकन ववकास र ववस्तार cfhsf] आवश्यक xf] ।  

g]kfndf पयाटन के्षरकन ईततहास हेदाा वव.सं. २००७ साल पतछ नेपालमा ववदे ी पयाटकहरु आउन 

थालेकन पाईन्छ । यस पतछ पयाटन क्षेरका कायारमहमहरुलाई व्यवम्स्थत गंगले नगातड बगाउन वव.सं. 

२०१६ सालमा पयाटन बनडाकन स्थापना िएकन तथयन । वव.सं. २०१८ सालमा तनमााण तथा यातायात 
मन्रालय नन्तगात पयाटन वविाग गठन गररएकन तथयन । वव.सं. २०२९ कन पयाटन गरुुयनजना र 

प्र ासन सधुार आयनग, २०३३ कन तसफाररस समेतका आधारमा पयाटन के्षरकन यनजनाबि ववकास तथा 

प्रबिान गना केन्रीय पयाटन प्र ासतनक तनकायकन रुपमा वव.सं. २०३४ सालमा पयाटन मन्रालयकन 

स्थापना िएकन पाइन्छ । वव.सं. २०३९ सालमा तनमााण तथा यातायात मन्रालय नन्तगातकन हवाई 
वविागलाई समेत समावे  गरी पयाटन तथा नागररक उड्डयन मन्रालय नामाकरण गररयन । मलुकुले 

नवलम्बन गरेकन खलुा बजारमखुी नथातन्रमा सरकारकन ितूमका र कायाके्षरलाई व्यवम्स्थत गना वव.सं. 

२०५५ सालमा पयाटन तथा नागररक उड्डयन मन्रालय नन्तगातका २ (दईु) वटा वविागहरु हवाई 

वविाग र पयाटन वविागलाई खारेज गरी रमहम   नेपाल नागररक उड्डयन प्रातधकरण र नेपाल पयाटन 
बनडाकन स्थापना गररयन । वव.सं. २०५७ सालदेम्ख संस्कृतत के्षरकन समेत काया गने गरी संस्कृतत, पयाटन 

तथा नागररक उड्डयन मन्रालयकन रुपमा नामाकरण गररयन िन े वव.सं. २०६५ मा यस मन्रालयबाट 
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संस्कृतत म्िवकएकनमा पनु  २०६८ साल देम्ख संस्कृतत समेत यसै मन्रालयमा राखी वतामान संस्कृतत, पयाटन 

तथा नागररक उड्डयन मन्रालयकन रुपमा कायम िएकन हन । 

१.२ नठययनकन काया ता र कायादलकन गठन 

मलुकुमा िएकन राजनीततक पररवतान ननरुुप संववधान सिाबाट नेपालकन संववधान जारी िई संघीयताकन 

नवलम्वन गररएकन छ । नेपालकन संववधानमा संस्कृतत, पयाटन तथा नागररक उड्डयन मन्रालयसगँ 
सम्बम्न्धत कायाहरुलाई संघीयता ननरुुप तीन तहका सरकारका कायामा बाँडफाँड हनु आवश्यक छ । 

संघीयता कायाान्वयन गने सन्दिामा तीन तहका सरकारकन कायासूची तथा सहवती नतधकार बमनम्जम यस 

मन्रालयकन संगठनात्मक, जन म्ि तथा साधनश्रनतसमेतकन व्यवस्थापन गना आवश्यक पूवा तयारी गना 

जरुरी रहेकन छ । यस मन्रालयसँग सम्बम्न्धत कानूनहरु संववधान ननरुुप तमलान गने कायाकन तयारी 
हनु आवश्यक छ िन ेप्रदे मा रहेकन जन म्ि, श्रनत एवं सम्पम्िकन वववरण समेत नद्यावतधक हनु जरुरी 

छ ।  

 

संघीय गाँचामा नीततगत, कानूनी, संगठनात्मक, तथा जन म्िकन व्यवस्थापन गने गरी काया नम्घ बगाउन े
गरी यस मन्रालयकन (माननीय मन्रीस्तरीय) तनणायबाट स्वीकृत “तत्काल सधुारकन काया तथा 

कायायनजना –२०७२” समेत उल्लेख िएकन छ । उम्ल्लम्खत कायाका लातग नठययन गरी प्रततवेदन पे  

गना यस मन्रालयकन तमतत २०७२।०६।७ गतेकन सम्चवस्तरीय तनणायबाट देहाय वमनम्जमकन कायादल 

गठन िएकन छ । 

 

श्री घनश्याम उपाठयाय सहसम्चव, संस्कृतत, पयाटन तथा नागररक उड्डयन मन्रालय संयनजक 

सवै महा ाखा प्रमखुहरु, संस्कृतत, पयाटन तथा नागररक उड्डयन मन्रालय सदस्य 

श्री सदु ान गकाल,   महातनदे क, पयाटन वविाग सदस्य 

श्री िेषनारायण दाहाल  महातनदे क, परुातत्व वविाग सदस्य 

श्री सम्िव गौतम महातनदे क, नेपाल नागररक उडड्यन प्रातधकरण,  सदस्य 

श्री कमानतसह खरी  उपसम्चव -लेखा_, संस्कृतत, पयाटन तथा नागररक उड्डयन मन्रालय सदस्य 

श्री पषु्पराज कट्वाल उपसम्चव, संस्कृतत, पयाटन तथा नागररक उड्डयन मन्रालय सदस्य सम्चव 
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१.३ नठययनकन उद्दशे्य 

प्रस्ततु नठययनकन उद्दशे्य देहाय बमनम्जम रहेकन छ  

 नेपालका वतामान संववधान ननरुुप यस मन्रालय नन्तगात पने कायाहरुकन पवहचान गरी संघ, प्रदे  

र स्थानीय तहमा हनु सक्न ेवाँडफाडका प्रारम्म्िक खाँका तयार गने, 

 यस मन्रालय tyf cGtu{tsf] कायासम्पादन लातग आवश्यक पने िावी संगठनात्मक vfFsfsf] 

प्रारम्म्िक tof/L गने,  

 प्रदे गत रुपमा यस मन्रालय नन्तगात रहेका तनकायहरुकन जन म्ि, श्रनत र सम्पम्िकन वववरण 

तयार गने, 

 यस मन्रालयसँग सम्बम्न्धत नीतत तथा कानूनहरु सधुारका लातग कायासूची बनाउन,े 

१.४ नठययन ववतध  

कायादलले देहायकन ववतध नपनाई नठययन u/L of] k|f/lDes k|ltj]bg tof/ गरेकन छ । 

 o; मन्रालयकन xfnsf] कायाक्षेर;Fu ;DalGwt eO{ jt{dfg ;+ljwfgdf ePsf Joj:yfx?sf] 

cWoog u/L ;+ljwfg adf]lhd k|ltj]bg tof/ ul/Psf] 5 .  

 o; dGqfno cGtu{t tyf ;Dj4 lgsfox?sf] sfo{If]q / ;+u7gfTds ;+/rgfsf] cWoog 

ul/Psf] 5 .  

 o; मन्रालय र नन्तगातका कमाचारीहरुसँग छलफल र पराम ा ul/Psf] 5 । 

 मन्रालय र cGtu{tsf lgsfox?sf] x'g ;Sg] efjL ;dfof]hg tyf Joj:yfkgsf ;DaGwdf 

k|f/lDes ;f]r ljsf; ul/Psf] 5 .  
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िाग - २ 

ववद्यमान नवस्थाकन ववश्लषेण 

२.१  पयाटन क्षरे  

नेपाल पयाटकीय दृवष्टले नत्यन्त रमणीय दे  िएकन र यहाँ पयाटन सम्बन्धी कृयाकलापहरु बवृि हनु गई 
ववदे ी पयाटक आगमनकन रमहम बढ्दै जान थालेपतछ यस के्षरमा काया गना छुटै्ट संगठनकन आवश्यकता 

मह सु गरी २०१८ सालमा तनमााण तथा यातायात मन्रालय नन्तगात रहने गरी पयाटन वविाग खडा 

िएकन देम्खन्छ । ववश् वव्यापीकरणकन प्रिाव नेपालमा बढ्दै गई नेपाल पतन ववश् व पररवे मा प्रवे  गरेकन 

सन्दिामा नेपालमा पयाटकीय कृयाकलापहरुकन बवृि हनु ुस्विाववकै हन । यी सम्पूणा पररम्स्थतत समेट्दै 
नेपाललाई पयाटककन आकषाणकन रुपमा स्थावपत गना र यससँग सम्बम्न्धत ट्रािल, टूर, हनटल, पवातारनहण 

लगायतका ववषयमा तनयमन, ननगुमन तथा तनयन्रणका लातग वविागस्तरबाट मार कायासम्पादन सम्िव 

नहनुे िई २०३४ सालमा पयाटन मन्रालयकन स्थापना िएकन हन । 

पयाटन के्षर नन्तरसम्बम्न्धत के्षर िएकनले नरु के्षरकन सहयनग ववना यस क्षेरका कायाहरु प्रिावकारी 
रुपले गना सवकदैन । नीततगत सवालहरु सम्बम्न्धत गना पयाटन नीतत, २०६५ मा व्यवस्था िए ननसुार  

सम्माननीय प्रधानमन्रीकन नठयक्षतामा राविय पयाटन पररषदकन गठन, माननीय मन्रीकन नठयक्षतामा पयाटन 

ववकास समन्वय सतमततकन व्यवस्था गररएकन छ । मन्रालयले पयाटन सम्बन्धी नीतत र कायाहरुकन तजुामा, 

कायाान्वयन, ननगुमन र मलु्यांकनकन काया गदाछ । यसका साथै पयाटन पूवााधारहरुकन ववकास, पयाटन 
प्रबिान र बजारीकरणकन समन्वय, पयाटन उद्यनगहरुकन तनयमन, सहजीकरण, पवातारनहण लगायतका 

पयाटकीय वरमहयाकलापहरुकन संचालनकन तनयमन गदै आएकन छ । मन्रालयले पयाटन के्षर सम्बन्धी 

कततपय काममा आफै संलग्न िै आएकन छ  िने कततपय कायामा नन्तगातका पयाटन वविाग, नेपाल पयाटन 

बनडा, ववकास सतमततहरु, पयाटन कायाालयहरु तथा स्थानीय तनकायहरुबाट समेत गदै आएकन छ ।  

२.२ हवाई नागररक उड्डयन क्षरे 

नागररक उड्डयन क्षेर नन्तगात हवाई क्षेर, एयरलाइन्स, एयरपनटा आदद के्षर पदाछन ्। नेपाल नागररक 

उड्डयन प्रातधकरण छुटै्ट ऐनिारा स्थावपत ववम् वष्टकृत संस्थाकन रुपमा कायारत छ । उि प्रातधकरणले 

नागररक उड्डयन सम्बन्धी नीततगत ववषयमा मन्रालयलाई सहयनग तथा सल्लाह ददने कायाका नततररि 
ववमानस्थल व्यवस्थापनका साथै उडान व्यवस्था लगायतका सम्पूणा कायाहरु गने गरेकन छ । नागररक 

उड्डयनकन के्षरमा मन्रालयले खास गरी विपक्षीय र बहपुक्षीय हवाई सेवा सम्िौता सम्बन्धी काया, 

Operation Authorization काया र इजाजत प्रदान गने काया,  हवाई खेल (Aviation Game) कन ननमुतत ददने र 
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तनयमन गने काया गररआएकनछ । हवाई क्षेरसम्वि नन्तरााविय संघसंस्थाहरुसगँ आविता,   ववमानकन 

पाटापूजााकन तसफारर , गैरपयाटक तिषा तसफारर  जस्ता काया मन्रालयले गरी आएकन छ िने आन्तररक 
हवाई िाडा दर तनधाारण सम्बन्धी काया समेत गने गरेकन छ । ववमानस्थलहरुकन नतडट गने, हवाई 

दघुाटनाहरुकन जाँचबिुकन व्यवस्थापन एवम ् प्रततवेदन कायाान्वयन ननगुमन लगायतका कायाहरु गने 

गरेकन हन ।यस मन्रालयले नेपाल ईम्ितनयररङ्ग सेवाकन एरननवटकल समूह, इलेक्ट्रनतनक एण्ड 

टेतलकम्यतुनके न समूह तथा तसतिल एतियसन उपसमूहकन सेवा सञ्चालन समेत गदाछ ।  

२.३ संस्कृतत के्षर 

यस मन्रालयले नमूता संस्कृततकन संरक्षण र प्रबिान गने काया संस्कृतत महा ाखा माफा त गदै आएकन छ 

िन ेपरुाताम्त्वक वस्तकुन संरक्षणका लातग परुातत्व वविाग वरमहया ील छ । बौविक सम्पम्ि नतधकारसँग 

सम्बम्न्धत प्रतततलवप नतधकार संरक्षणकन कायाका लातग प्रतततलवप नतधकार रम्जिारकन कायाालयले काया 
गदै आएकन छ । नेपालकन राविय संस्कृतत, प्राचीन स्मारक र परुाताम्त्वक वस्तहुरु, संग्रहालयहरु, नेपालका 

िाषा, सावहत्य, कलाकौ ल, नाट्य, संगीत, जात जातत, सम्प्रदाय वव ेषका मौतलक संस्कृततकन संरक्षण, सम्बिान 

र ववकासका लातग नीतत, यनजना, कायारमहमकन तजुामा, कायाान्वयन, ननगुमन एवं मूल्यांकनकन काया गने तथा  

तमर रािहरुसंग साँस्कृततक सम्िौता एवं साँस्कृततक आदान प्रदान गने, मातहतका लमु्म्बनी के्षर, प पुतत 
क्षेर, बहृिर जनकपरु के्षर लगायतका कनष, पररषद्, संस्थान, ववकास सतमतत सम्बन्धी कायाहरु समेत यस 

मन्रालयले गने गरेकन छ। 

२.४ काया वविाजन तनयमावली २072 ननसुार यस मन्रालयकन कायाक्षरे 

१. संस्कृतत, पयाटन तथा हवाई यातायात ववकास सम्बन्धी नीतत, यनजना र कायारमहमकन तजुामा, 

कायाान्वयन, ननगुमन र मूल्याङ्कन, 

२.  पयाटन तथा हवाई उद्यनगकन प्रवद्र्धन एवं संरक्षण,  

३.  ट्रािल र टे्रवकङ एजेन्सी,  

४. पयाटन तथा नागररक उड्डयन के्षरसँग सम्बम्न्धत तातलमकन नीतत तनमााण, कायाान्वयन, ननगुमन र 

मूल्याङ्कन,  

५.  ववश्व पयाटन संगठन लगायत पयाटन तथा हवाई यातायात सम्बि नन्तरााविय संस्थाहरु,  

६.  पवातारनहण र नन्य साहतसक पयाटन वरमहयाकलाप,  

७.  पयाटनसंग सम्बि संघ, संगठन, संस्थान र सतमततहरु,  
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८.  ववमानस्थलकन तनमााण, ममात, सम्िार, व्यवस्थापन,  

९.  हवाई यातायात तथा पररवहनकन सञ्चालन तथा व्यवस्था,  

१०.  हवाई यातायात सम्बि संस्थान, प्रातधकरण तथा संगठनहरु,  

११.  संयिु राि संघीय नन्तरााविय नागररक उड्डयन संघ तथा नागररक उड्डयनसँग सम्बम्न्धत नन्य 

नन्तरााविय वा क्षेरीय संस्थातसतकन सम्पका , सहयनग र समन्वय, 

१२.  नेपाल इम्न्जतनयररङ्ग सेवा नन्तगात देहायका समूह, उपसमूहकन सेवा सञ्चालन :–  

 (क) एरननवटकल इम्न्जतनयररङ्ग समूह,  

 (ख) इलेक्ट्रनतनक एण्ड टेतलकम्यतुनकेसन इम्न्जतनयररङ्ग समूह,  

 (ग) तसतिल एतिएसन नपरेसन तथा इम्न्जतनयररङ्ग समूह । 

२.५ हालकन काया प्रकृतत ववश्लषेण 

यस मन्रालयले गने कायाहरुलाइ मलुितू रुपमा कायाकन प्रकृततकन दृवष्टबाट देहाय बमनम्जम ववश्लषेण गना 

सवकन्छ । 

नीततगत काया: 

 संस्कृतत, पयाटन तथा नागररक उड्डयन सम्बन्धी नीततहरु तजुामा, पनुरावलनकन र पररमाजान सम्बन्धी 

काया । 

 संस्कृतत, पयाटन तथा नागररक उड्डयन सम्बन्धी  ऐन, तनयम, तनदेम् का, कायाववतध र काया प्रणाली 

तनधाारण गने । 

 तमररािहरु तथा नन्तरााविय संघ संस्थाहरुसंग दिपक्षीय, वहपुक्षीय, क्षेरीय सम्िौता सम्बन्धी 

कायाहरु । 

प्रबिान सम्बन्धी काया 

 पयाटन प्रबिान सम्बन्धी महत्वपूणा कायारमहम सञ्चालन । जस्तन- नेपाल भ्रमण बषा १९९८, नेपाल 

पयाटन बषा २०११, लमु्म्बनी भ्रमण बषा २०१२ आदद, 

 पयाटन प्रबिान सम्बन्धी काया, 

 संस्कृतत प्रबिानकन काया, 
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 प्रबिान गने तनकायहरु जस्तन- पयाटन बनडा कनषहरु ववकास सतमततहरु मातहत कायाालयहरुबाट 

गररने प्रबिानात्मक, 

 जनचेतनामूलक सूचना प्रवाह, 

 ववतिन्न ददवस र कायारमहम आयनजना । 

ववकास कायारमहमकन तजुामा कायाान्वयन ननगुमन र मूल्याकंन सम्बन्धी काया: 

 तीनवटै के्षरमा ववकास कायारमहम तजुामा, बजेट तयारी लगायतका कायाहरु, 

 पयाटन पूवााधार ववकास, पवातीय पयाटन ववकास र प्रबिान, संरक्षण र ववकास, परुाताम्त्वक वस्तकुन 

उत्खनन,् संरक्षण, संग्रहालय सम्बम्न्धत तनमााण, हवाई सरुक्षा सम्बन्धी ववकास कायारमहमहरु 

कायाान्वयन गने, कायाान्वयनकन नम्ततयारी ददन,े ननगुमन र मलु्यांकन सम्बन्धी कायाहरु । 

सेवा प्रवाह तथा तनयमन सम्बन्धी काया: 

 पयाटन उद्यनग हवाई उद्यनगहरुकन दताा, नववकरण, ननगुमन, मलु्यांकन, खारेजी, कारवाही, 

प्रनत्साहन, सम्मान, परुस्कार ददने आदद कायाहरु 

 पवातारनहण साहतसक पयाटन र हवाई उड्डयन सम्बन्धी खेलहरुकन लातग ननमुतत ददन,े 

 सम्बम्न्धत तीनवटै के्षरमा आउने ववदे ीहरुकन गैर पयाटक तिषा तसफाररस गने, 

 तनजी के्षरसंग सहकाया सहजीकरण तनयमन सम्बन्धी काया, 

 पयाटन/हवाई उद्यनगहरुकन दताा नवीकरण इजाजत ददन ेकाया, 

 पूवााधार ववकास काया, 

 प्रबिान सम्बन्धी काया (पयाटन र संस्कृतत), 

 मन्रालय नन्तगातका प्रततष्ठान, कनष, बनडा, संस्थान, सतमततहरुलाई तनदे न, तनयन्रण, समन्वय,  

सहजीकरण तथा तनयमन गने काया । 

ननसुन्धानमूलक काया 

 पयाटन संस्कृतत र नागररक उड्डयनका के्षरमा नठययन ननसुन्धान सम्बन्धी काया, 
 पयाटन गन्तव्य र उपजकन पवहचान र ववकास सम्बन्धी काया, 

 साँस्कृततक सम्पदाहरुकन संरक्षण प्रबिान संरक्षण सम्बन्धी काया, 

 नमूता साँस्कृततक सम्पदाहरुकन खनज ननसुन्धान नठययन संरक्षण सूचीकरण सम्बन्धी काया, 

 हवाई दघुाटना जाँच सम्बन्धी काया, 
 हवाई सरुक्षाकन नठययन । 
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दैतनक प्र ासन सञ्चालन  

 जन म्ि ववकास र कमाचारी प्र ासन सम्बन्धी काया 
 आतथाक प्र ासन र खचा व्यवस्थापन सम्बन्धी काया 

 नतिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी काया 

 सूचना व्यवस्थापन सम्बन्धी काया 

 मातहतका वविाग कायाालयहरुकन तनरीक्षण ननगुमन तनयन्रण र तनदे न ददने काया 
 मातहतका प्रततष्ठान कनष प्रातधकरण बनडा संस्थान सतमततका पदातधकारीकन तनयमु्ि खारेजी ती 

तनकायहरुकन प्र ासतनक सपुररवेक्षण ननगुमन तनदे न सम्बन्धी काया । 

मातथ उल्लेम्खत कायाहरुलाई व्यवम्स्थत र प्रिावकारी रुपमा सञ्चालन सम्पादन गनुा नै प्रस्ततु संगठन 

पनुसंरचनाकन उद्दशे्य हन । 

२.६ यस मन्रालयसँग सम्बम्न्धत ऐनहरु 

 प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ 

 गैर सैतनक हवाई उडान (तसतिल एतिए न) ऐन, २०१५ 

 नेपाल वायसेुवा तनगम ऐन, २०१९ 

 पयाटन ऐन, २०३५ 

 लमु्म्वनी ववकास कनष ऐन, २०४२ 

 प पुतत के्षर ववकास कनष ऐन, २०४४ 

 नतिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ 

 नेपाल प्रज्ञा प्रततष्ठान ऐन, २०६४ 

 नेपाल सङ्गीत नाट्य प्रततष्ठान ऐन, २०६४ 

 नेपाल लतलतकला प्रज्ञा प्रततष्ठान ऐन, २०६४ 

 नेपाल पयाटन वनडा ऐन, २०५३ 

 नेपाल नागाररक उड्डयन प्रातधकरण ऐन, २०५३ 

 वृहिर जनकपरु के्षर ववकास पररषद ऐन, २०५५ 

 प्रतततलवप नतधकार ऐन, २०५९ 
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२.७ यस मन्रालयसँग सम्बम्न्धत नीततहरु 

 पयाटन नीतत, २०६५ 

 राविय हवाई नीतत, २०६३ 

 राविय संस्कृतत नीतत, २०६७ 

२.८ यस मन्रालयसँग सम्बम्न्धत तनयमहरु 

 गैर सैतनक हवाई उडान (दघुाटना जांच) तनयमहरु, २०२४ 

 हनटल, लज, रेषु्टराँ वार तथा पथ प्रद ाक तनयमावली, २०३८ 

 ट्रािल र टे्रवकङ्ग एजेन्सी तनयमावली, २०६२ 

 जलयारा तनयमावली, २०६३ 

 गैर सैतनक हवाई उडान (तसतिल एतिए न) तनयमावली, २०५२ 

 ववमानस्थल दस्तरु तनयमावली, २०३८ 

 हवाई सरुक्षा (व्यवस्था) तनयमावली, २०४६ 

 प्राचीन स्मारक संरक्षण तनयमावली, २०४६ 

 पवातारनहण सम्बन्धी तनयमावली, २०५९ 

 प्रतततलवप नतधकार तनयमावली, २०६१ 

 नेपाल पयाटन बनडा तनयमावली, २०५५ 

 नेपाल नागररक उड्डयन प्रातधकरण तनयमावली, २०५८ 

 नेपाल नागररक उड्डयन प्रातधकरण सवटावफकेसन तनयमावली,  

 नेपाल नागररक उड्डयन प्रातधकरण खेलकूद तनयमावली, २०६९ 

 नेपाल नागररक उड्डयन प्रातधकरण (पवहलन सं नधन) तनयमावली, २०७० 

 गैर सैतनक हवाई उडान तनयमावली, २०७१ 

 गैर सैतनक हवाई उडान (हवाई सरुक्षा) तनयमावली, २०७१ 

 गैर सैतनक हवाई उडान (दघुाटना जाँच) तनयमवली, २०७१ 

 क्यातसनन तनयमावली, २०७० 

२.९ यस मन्रालयसँग सम्बम्न्धत गठन आदे हरु 

 नेपाल पयाटन तथा हनटल व्यवस्थापन सतमतत (गठन) आदे , २०२९ 

 तारागाउं ववकास सतमतत (गठन) आदे , २०३४ 
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 देवघाट के्षर ववकास सतमतत (गठन) आदे , २०५० 

 िान ुजन्मस्थल ववकास सतमतत (गठन) आदे , २०५१ 

 वगुातनलकण्ठ के्षर ववकास सतमतत (गठन) आदे , २०५३ 

 मनकामना क्षेर ववकास सतमतत (गठन) आदे , २०५३ 

 वौिनाथ के्षर ववकास सतमतत (गठन) आदे , २०५३ 

 पाटन संग्रहालय ववकास सतमतत (गठन) आदे , २०५३ 

 पाथीिरा क्षेर ववकास सतमतत (गठन) आदे , २०५३ 

 हलेसी महादेवस्थान ववकास सतमतत (गठन) आदे , २०५३ 

 पवातीय प्रम् क्षण ववकास सतमतत (गठन) आदे , २०५९ 

 राविय ताल संरक्षण ववकास सतमतत (गठन) आदे , २०६३ 

 रुरु रेसङु्गा के्षर संरक्षण तथा पयाटन ववकास सतमतत (गठन) आदे , २०६३ 

 खप्तड क्षेर पयाटन ववकास सतमतत (गठन) आदे , २०६३ 

 ववराट के्षर पयाटन प्रबिान ववकास सतमतत (गठन) आदे , २०६६ 

 सलहे  के्षर पयाटन प्रबिान ववकास सतमतत (गठन) आदे , २०६६ 

 ववदेह–तमतथला क्षरे पयाटन प्रबिान ववकास सतमतत (गठन) आदे , २०६६ 

 तसम्रौन के्षर पयाटन प्रबिान ववकास सतमतत (गठन) आदे , २०६६ 

 म्चसापानी क्षेर प्रबिान ववकास सतमतत (गठन) आदे , २०६६ 

 लमु्म्बनी के्षर पयाटन प्रबिान ववकास सतमतत (गठन) आदे , २०६६ 

 कणााली क्षेर पयाटन प्रबिान ववकास सतमतत (गठन) आदे , २०६६ 

 वृहिर वराहके्षर ववकास सतमतत (गठन) आदे , २०६६ 

 मेची पहाडी के्षर पयाटन प्रवद्र्धन ववकास सतमतत (गठन) आदे , २०६८ 

 

२.१० यस मन्रालय र नन्तगात रहेका तनकायहरु 

पयाटन वविाग तथा नन्तगातका कायाालयहरु 

 पयाटन कायाालय, ववरगि 

 पयाटन कायाालय, पनखरा 

 पयाटन कायाालय, नेपालगि 

 पयाटन कायाालय, िैरहवा 
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 पयाटन कायाालय, काकडतिट्टा 

 पयाटन कायाालय, जनकपरु 
 पयाटन कायाालय, नाम्चे 

परुातत्व वविाग तथा नन्तगात कायाालयहरु: 

 राविय नतिलेखालय, राम ाहपथ 

 राविय संग्रहालय, छाउनी 
 राविय मरुा संग्रहालय, छाउनी 

 राविय कला संग्रहालय, ििपरु 

 स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कायाालय, ििपरु 

 स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कायाालय, लतलतपरु 
 राविय धातकुला संग्रहालय, पाटन 

 केन्रीय सांस्कृततक सम्पदा संरक्षण प्रयनग ाला, लतलतपरु 

 के्षरीय संग्रहालय, धनकुटा 

 के्षरीय संग्रहालय, पनखरा 
 के्षरीय संग्रहालय, सखेुत 

 कवपलवस्त ुसंग्रहालय, कवपलवस्त ु

 गनरखा संग्रहालय, गनरखा 

 स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कायाालय, नवुाकनट 
 स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कायाालय, लमजङु्ग 

 गनरखा दरबार हेरचाह नड्डा, गनरखा 

 हनमुानगनका दरबार हेरचाह नड्डा, काठमाडौं 

नपेाल प्रतततलवप नतधकार रम्जिारकन कायाालय, काठमाडौं 

नारायणवहटी दरवार संग्रहालय, काठमाडौं 

२.११ मन्रालय नन्तगात प्रततष्ठान, कनष, बनडा, संस्थानहरु : 

 नेपाल प्रज्ञा प्रततष्ठान 
 नेपाल प्रज्ञा प्रततष्ठान 

 नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रततष्ठान 
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 नेपाल पयाटन बनडा 

 नेपाल नागररक उड्डयन प्रातधकरण 

 नेपाल वायसेुवा तनगम 

 साँस्कृततक संस्थान 

 लमु्म्बनी तबकास कनष 

 प पुतत के्षर तबकास कनष 
 बहृिर जनकपरु के्षर ववकास पररषद 

 

२.१२ यस मन्रालय नन्तगात रहेका ववकास सतमततहरु  

संस्कृतत सम्बन्धी सतमततहरु- 9 

 श्री पाथीिरा क्षेर ववकास सतमतत, पाथीिरा, ताप्लेजङु । 

 श्री बराह क्षेर ववकास सतमतत, चतराधाम, सनुसरी । 

 श्री हलेसी महादेवस्थान ववकास सतमतत, हलेसी, खनटाङ । 

 श्री हनमुानगनका दरवार संग्रहालय ववकास सतमतत, बसन्तपरु । 

 श्री बगुातनलकण्ठ के्षर ववकास सतमतत, बगुातनलकण्ठ, काठमाण्डौ । 

 श्री बौिनाथ क्षेर ववकास सतमतत, बौि, काठमाण्डौ । 

 श्री पाटन संग्रहालय ववकास सतमतत, पाटन । 

 श्री देवघाट के्षर ववकास सतमतत, देवघाट, तनहँू । 

 श्री िान ुजन्मस्थल ववकास सतमतत, रम्घा, तनहँू । 

 

पयाटन सम्बन्धी सतमततहरु- 14 

 श्री तारागाउँ ववकास सतमतत, ताहाचाल, काठमाण्डौ । 

 श्री नेपाल पयाटन तथा हनटल व्यवस्थापन सतमतत, रवविवन, काठमाण्डौ । 

 श्री पवातीय प्रम् क्षण ववकास सतमतत, वव ालनगर, काठमाण्डौ । 

 श्री खप्तड क्षेर पयाटन ववकास सतमतत, तसलगगुी, डनटी । 

 श्री राविय ताल संरक्षण ववकास सतमतत, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौ । 

 श्री रुरु–रेसुंगा के्षर संरक्षण तथा पयाटन ववकास सतमतत, तम्घास, गलु्मी । 

 श्री ववदेह–तमतथला क्षेर पयाटन प्रबिान ववकास सतमतत, जनकपरु । 



13 

 

 श्री म्चसापानी के्षर पयाटन प्रबिान ववकास सतमतत, नेपालगंज । 

 श्री लमु्म्बनी के्षर पयाटन प्रबिान ववकास सतमतत, िैरहवा । 

 श्री तसम्रौनगग क्षेर पयाटन प्रबिान ववकास सतमतत, ववरगंज । 

 श्री ववराट के्षर पयाटन प्रबिान ववकास सतमतत, जनकपरु । 

 श्री कणााली क्षेर पयाटन प्रबिान ववकास सतमतत, जमु्ला । 

 श्री सलहे  के्षर पयाटन प्रबिान ववकास सतमतत, जनकपरु । 

 श्री मेची पहाडी के्षर पयाटन प्रबिान ववकास सतमतत, इलाम । 
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िाग - ३ 

नपेालकन संववधानमा यस मन्रालयकन कायाके्षरसगँ सम्बम्न्धत व्यवस्थाहरु 

संववधानसिावाट घनषणा िई कायाान्वयनमा रहेकन वतामान संववधानमा यस मन्रालयसँग सम्बम्न्धत 

व्यवस्थाहरु मलुितू रुपमा तनम्नानसुार रहेकन देम्खन्छ । 

 संववधानकन धारा ३२ मा िाषा तथा संस्कृततकन हक सम्बन्धी व्यवस्था रहेकन छ । जसमा प्रत्येक 

व्यम्ि र समदुायलाई आफ्नन िाषा प्रयनग गने हक हनुे, प्रत्येक व्यम्ि र समदुायलाई आफ्नन 
समदुायकन सांस्कृततक जीवनमा सहिागी हनु पाउने हक हनुे तथा नेपालमा बसनबास गने प्रत्येक 

नेपाली समदुायलाई आफ्नन िाषा, तलवप, संस्कृतत, सांस्कृततक सभ्यता र सम्पदाकन संवद्र्धन र 

संरक्षण गने हक हनुे व्यवस्था रहेकन छ ।  

 संववधानकन िाग–४ कन धारा ५०(२) मा धमा, संस्कृतत, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा नन्य 
कुनै पतन आधारमा कुनै िेदिाव गना नपाइन,े सवहष्णतुामा आधाररत सामाम्जक सांस्कृततक 

मूल्यहरुकन ववकास गने तथा सांस्कृततक ववववधताकन सम्मान गदै राविय एकता सदुृग राख्न ेराज्यकन 

सामाम्जक एवं सांस्कृतत उद्देश्य रहेकन देम्खन्छ ।  

 संववधानकन धारा ५१ (ग) मा उम्ल्लम्खत सामाम्जक र सांस्कृततक रुपान्तरण सम्बन्धी नीतत : 

 स्वस्थ र सभ्य संस्कृततकन ववकास गरी सामाम्जक ससुम्बन्धमा आधाररत समाजकन तनमााण 
गने, 

 ऐततहातसक, परुाताम्त्वक तथा सांस्कृततक सम्पदाकन संरक्षण, संवधान र ववकासकन लातग 
नठययन, ननसुन्धान, उत्खनन तथा प्रचार प्रसार गने, 

 सामाम्जक, सांस्कृततक तथा सेवामूलक कायामा स्थानीय समदुायकन तसजान ीलताकन प्रवधान र 
पररचालन गरी स्थानीय जनसहिातगता नतिववृि गदै सामदुावयक ववकास गने, 

 राविय सम्पदाकन रुपमा रहेका कला, सावहत्य र सङ्गीतकन ववकासमा जनड ददन,े 

 समाजमा ववद्यमान धमा, प्रथा, परम्परा, रीतत तथा संस्कारका नाममा हनुे सबै प्रकारका वविेद, 
नसमानता,  नषण र नन्यायकन नन्त गने, 

 दे कन सांस्कृततक ववववधता कायम रातदै समानता एवं सहनम्स्तत्वका आधारमा ववतिन्न 
जातजातत र समदुायकन िाषा, तलवप, संस्कृतत, सावहत्य, कला र सम्पदाकन संरक्षण र ववकास 
गने । 

 बहिुावषक नीतत नवलम्बन गने । 
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 संववधानकन धारा–५१ (ठ) मा उम्ल्लम्खत पयाटन सम्बन्धी नीतत : नेपालका ऐततहातसक, सांस्कृततक, 

धातमाक, पूराताम्त्वक र प्राकृततक सम्पदाहरूकन पवहचान, संरक्षण, प्रवधान एवं प्रचार प्रसार माफा त 
राविय नथातन्रकन महत्वपूणा आधारकन रुपमा पयाावरण ननकूुल पयाटन उद्यनगकन ववकास गने, 

पयाटन संस्कृततकन ववकास गना आवश्यक वातावरण एवं नीतत तनमााण गने तथा पयाटन उद्यनगकन 

लाि ववतरणमा स्थानीय जनतालाई प्राथतमकता ददने । 

 नेपालकन संववधानले व्यवस्था गरे ननरुुप संघीयता कायाान्वयन गने सन्दिामा संववधानकन ननसूुची 
५,६, ७,८ र ९ मा िएकन व्यवस्था ननसुार यस मन्रालयकन कायाके्षरसँग सम्बम्न्धत ववषयहरु र 

त्यसकन तहगत बाँडफाँड तनम्नानसुार रहेकन छ । 

संघकन नतधकार सूची, 

 नन्तरााविय सन्धी वा सम्िौता 

 पयाटन दस्तरु 

 केन्रीय स्तरका प्रज्ञा प्रततष्ठान,  

 हवाई उड्डयन, नन्तरााविय ववमानस्थल, 

 वौविक सम्पम्ि नन्तगातकन प्रतततलवप नतधकार 

 पयाटन नीतत 

 राविय महत्वका आयनगहरु 

 परुाताम्त्वक महत्वका स्थान र प्राचीन स्मारकहरु 

प्रदे कन नतधकार सूची 

 प्रदे  संग्रहालय 

 िाषा, तलवप, संस्कृतत, लतलतकला र धमाकन संरक्षण र प्रयनग  

 पयाटन सेवा  लु्क 

स्थानीय तहकन नतधकारकन सूची 

 पयाटन  लु्क 

 िाषा, संस्कृतत र लतलतकलाकन संरक्षण र ववकास 
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संघ र प्रदे कन सािा नतधकारकन सूची 

 पयाटन 

 क्यातसनन 

तीन तहकन सािा नतधकारकन सूची 

 पयाटन  लु्क 

 परुातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय 
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िाग - ४ 

काया वविाजन गदाा नवलम्बन गनुापने तसिान्तहरु 

४.१ सेवाकन दक्षता र सम्न्नकटताकन तसिान्त (Principle of Efficiency & Subsidiarity) 

स्थानीय स्तरमा काया म्जम्मेवारी ददंदा बगी तमतव्ययी र प्रिावकारी हनुे सावाजतनक तनकायका कायाहरुलाई 

सकेसम्म तल्लन तहकन सरकारमा ददन ु पदाछ जसले गदाा सेवाप्रवाहमा कायाकु लता र स्थानीयहरुकन 
आवश्यकता ननसुारकन समेत हनुे ववश्वास गररन्छ ।  

४.२. आयतनकन लािकन तसिान्त (Economies of Scale Principle) 

कततपय कायाहरु यस्ता हनु्छन ्जन जतत ठूलन स्केलमा ववतरण गररयन त्यतत धेरै तमतव्ययी हनु सक्दछ । 

त्यसैले जततधेरै सेवाग्राही ियन त्यतत तमतव्ययी हनु सक्ने कायाहरुलाई केन्रमा नै राख्न ेकुरामा यस 

तसिान्तले जनड ददन्छ ।  

४.३. सामाम्जक समावे ीकरणकन तसिान्त (Principle of Social Inclusion and National Priority) 

संववधानले नै सामाम्जक समावे ीकरणलाई स्वीकार गरेकन हुँदा कायाववश्लषेण माफा त संगठनात्मक 

कायाहरुकन तनक्र्यौल गदाा यस तसिान्तलाई पतन वव ेष ठयानददन ुजरुरी छ । त्यसैगरी राविय प्राथतमकता 

र लक्ष्यलाई पतन केन्रमा राखी संगठन संरचना र कामकन बाँडफाँड गनुा उपयिु हनु्छ । 

४.४ समता र आतथाक स्थावयत्वकन तसिान्त (Equity and Economic Stability Principle) 

दे का सबै नागररकलाई समानस्तरकन नवसर वा सेवा ददन ु सरकारकन दावयत्व िएकन हूदा यस 
वकतसमका कामहरुमा प्रततष्पधाा तसजाना गररन ु उम्चत हुँदैन । त्यसैले यसता कामहरु सकिर केन्रमा 

रातदा उपयिु हनुे देम्खन्छ । सेवाहरुकन ववतरणमा ववतिन्न तहका सरकारहरुबीच ननावश्यक प्रततश्पधाा 

तनयन्रण गना पतन यस्ता कायाहरुकन दावयत्व र व्यवस्थापन केन्रीय सरकारले तलनपुने हनु्छ । मलुकुमा 

आतथाक स्थावयत्व कायम गने कुरालाई पतन काया ववश्लषेणमा ववचार प-ुयाउन ु पदाछ । यसका लातग 

स्थानीय तनकायकन सट्टा केन्रमा कामकन म्जम्मेवारी ददँदा उपयिु हनुे ववषयहरु केन्रमा नै राख्न ुपदाछ । 
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िाग - ५ 

काया ववश्लषेण तथा तहगत बाडँफाडँ 

यस मन्रालयसँग सम्बम्न्धत नीतत कानून तथा तनयमहरुमा काया वविाजन तनयमावली, २०७२ मा िएकन 

व्यवस्था तथा हाल सम्म यस मन्रालय तथा नन्तगातका तनकायहरुबाट िई रहेकन काया सम्पादन 

समेतकन आधारमा संघीयताकन सन्दिामा तनम्नतलम्खत कायाहरुलाई  ीघ्रताका साथ नम्घ बगाउन ु पने 

देम्खन्छ ।  

५.१  कानूनी सधुार : 

यस मन्रालयसँग सम्बम्न्धत मूलरुपमा ३ वटा नीतत,  १४ वटा ऐन, १९ वटा तनयम, २३ वटा गठन 
आदे  रहेकन देम्खन्छ । मलुकु नयाँ संववधानमाफा त संघीयतामा प्रवे  गरेकन सन्दिामा कानूनी पक्षलाई 

सनही ननरुुप रुपान्तरण गनाका लातग तनम्नानसुार काया गनुापने देम्खन्छ ।  

 प्राम्चन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३, गैर सैतनक हवाई उडान (तसतिल एतिएसन), ऐन, २०१५, 

नेपाल वायसेुवा तनगम ऐन, २०१९, नेपाल नागररक उड्डयन प्रातधकरण ऐन, २०५३,  पयाटन ऐन, 
२०३५, लमु्म्बनी ववकास कनष ऐन, २०४२, प पुतत के्षर ववकास कनष ऐन, २०४४, वृहिर 

जनकपरु के्षर ववकास पररषद् ऐन, २०५५, नेपाल लतलतकला प्रज्ञा प्रततष्ठान ऐन, २०६४, नेपाल 

सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रततष्ठान ऐन, २०६४,  नेपाल प्रज्ञा प्रततष्ठान ऐन, २०६४ मा संघीयता 

ननरुुप तत्कालीन रुपमा गनुापने आधारितू सं नधन केही नेपाल ऐन सं नधन माफा त िै  
सकेकनछ ।  

 िाषा आयनग सम्बन्धी ऐन संववधान प्रारम्ि िएकन एक वषा तिर बनाई सक्नपुने संवैधातनक 

प्रावधान ननसुार यस सम्बन्धी ववज्ञ तनयिु गरी यही चैर मसान्त तिर व्यवस्थावपका संसदमा पे  

गने गरी काया नम्घ बगीरहेकन छ ।  
 पयाटन ऐन, २०३५ आवश्यक सं नधनकन मस्यौदा तयार गना पयाटन वविागका महातनदे ककन 

संयनजकत्वमा कायादल गठन िई काम नम्घ बगेकन छ ।  

५.२  नीततगत पक्षमा गनुापने सधुार, 

 पयाटन नीतत, २०६५ लाई संघीयताकन सन्दिा ननरुुप बनाउँदै, ग्रामीण पयाटन, जलयारा, पवातीय 
पयाटन लगायतका पक्षहरुमा सधुार गना कायादल गठन िईसकेकन छ । उि नीतत पररमाजानका 

लातग ववज्ञ छनौट गरी कायासम्पादन गराउने रमहममा रहेकन छ ।  
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 राविय हवाई नीतत, २०६३ लाई पररमाजान गरी संघीयता ननरुुप बनाउने प्रयनजनका लातग यही 

आतथाक वषामा कायारमहम रहेकन छ ।  

५.३  संगठनात्मक सधुार : 

 नेपाल प्रज्ञाप्रततष्ठान, नेपाल लतलतकला प्रज्ञाप्रततष्ठान र नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रततष्ठानकन 

हकमा संववधानकन ननसूुची ५ कन १५ मा व्यवस्था िए ननसुार संघीय सरकार नन्तगात रहन े

स्पष्ट देम्खन्छ ।  

 नेपाल प्रतततलवप रम्जिारकन कायाालय संववधानकन ननसूुची – ५ (२४) मा िएकन व्यवस्था ननसुार 
संघीय सरकारकन कायाके्षरमा पने देम्खन्छ ।  

 हाल रहेका ७ वटा पयाटन कायाालयहरुलाई प्रादेम् क पयाटन इकाईकन रुपमा रुपान्तरण गने गरी 

प्रादेम् क सरकार नन्तगात रहने व्यवस्था गना उपयिु हनु्छ ।  

 परुाताम्त्वक महत्वका स्थान र प्राचीन स्मारक संघकन नतधकार सूचीमा रहेका छन ्। नकोतफा  
तीनवटै तहका सरकारकन सािा कायासूचीमा परुातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय रहेकन हुँदा 

परुातत्व वविाग नन्तगात रहेका संग्रहालयहरुकन सम्बन्धमा थप नठययन गरी कुन कुन तहकन 

सरकार नन्तगात रहने िने्न तनक्र्यौल हनु उपयिु हनुे देम्खन्छ ।  

 संघ र प्रदे कन सािा कायासूचीमा पयाटन रहेकन हुँदा नेपाल पयाटन बनडा संघीय सरकार नन्तगात 
रहन उपयिु देम्खन्छ । प्रदे गत रुपमा पयाटन प्रवद्र्धन गना प्रादेम् क पयाटन बनडाहरु रहने 

व्यवस्था हनु ु पछा । संघीय पयाटन बनडा र प्रादेम् क पयाटन बनडाकन सम्बन्ध स्थावपत हनुे गरी 

कानूनी आधार समेत तय हनुपुने देम्खन्छ ।  

 हवाई उड्डयन र नन्तरााविय ववमानस्थल संघकन नतधकार सूचीमा परेकन हुँदा नेपाल नागररक उड्डयन 
प्रातधकरण र नेपाल वायसेुवा तनगम संघीय सरकारकन कायाके्षरमा रहन ुपने देम्खन्छ ।  

 परुाताम्त्वक महत्वका स्थान र प्राचीन स्मारक संघीय सरकारकन नतधकार सूचीमा रहेकन हुँदा ऐन 

िारा स्थावपत तथा परुाताम्त्वक महत्व राख्न े प्राचीन धरनहरहरुकन संरक्षण र ववकास सम्बन्धी 

कायाका लातग लमु्म्बनी ववकास कनष, प पुतत ववकास कनष, वृहिर जनकपरु के्षर ववकास पररषद् 
संघीय सरकार नन्तगात रहन उपयिु देम्खन्छ ।  

 िाषा, संस्कृतत र लतलतकलाकन संरक्षण र ववकास  प्रदे  र स्थानीय तहकन सरकारकन नतधकार 

के्षरमा परेकन हुँदा संस्कृतत सम्बन्धी गठन आदे बाट गदठत ववकास सतमततहरु थप छलफल र 

तयारी गरी आवश्यकता ननसुार प्रादेम् क सरकार तथा स्थानीय तहकन सरकार नन्तगात रहने गरी 
व्यवस्था गना उपयिु हनु्छ ।  
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 पयाटन के्षर संघ तथा प्रदे  सरकारकन सािा काया सूचीमा परेकन िएतापतन पयाटन प्रवद्र्धनका 

लातग गठन आदे बाट गदठत ववकास सतमततहरु प्रदे  सरकारकन नन्तगात राख्न उपयिु हनु्छ ।  
 संघीय सरकारकन कायाके्षरमा संस्कृतत सम्बन्धी ववषय समावे  िएकन नदेम्खएकन हुँदा सांस्कृततक 

संस्थानलाई प्रदे  सरकारकन काया के्षरमा राख्न ुपने देम्खन्छ । 

 

५.४  संघ, प्रदे  तथा स्थानीय सरकार बीच हनु ेकायागत म्जम्मेवारीकन बाडँफाडँ 

तस. 
नं. 

काया म्जम्मेवारी  संघ प्रदे  स्थानीय  कैवफयत 

1.  पयाटन नीतत तथा रणनीतत तजुामा, कायाान्वयन तथा 
ननगुमन मूल्याङ्कन गने काया । 

    

2.  नागररक उड्डयन र नन्तरााविय ववमानस्थल सम्बन्धी 
नीतत तथा मापदण्ड तजुामा, कायाान्वयन तथा 
ननगुमन मूल्याङ्कन गने काया । 

    

3.  नागररक उड्डयनलाई सरुम्क्षत, िरपदो र ववश्वसनीय 
वनाउन हवाई सरुक्षा सम्बन्धी नीतत तजुामा, 
कायाान्वयन, ननगुमन मूल्याङ्कन गने सम्बन्धी  

काया । 

    

4.  पयाटन, नागररक उड्डयन तथा संस्कृतत सम्बन्धी 
नन्तरााविय संस्थाहरुसँगकन समन्वय तथा यस 
सम्बन्धी नन्तरााविय सम्न्ध, सम्िौता सम्बन्धी 
कायाहरु । 

    

5.  पयाटकीय स्थल र पयाटन पूवााधारहरुकन संिाव्यता 
नठययन, ननसुन्धान, ववकास, ववस्तार, संरक्षण र 
प्रबिान सम्बन्धी काया । 

    

6.  ट्रािल र टे्रवकङ एजेन्सी दताा, नवीकरण तथा 
ननमुतत  

    

7.  पयाटन पूवााधारका मापदण्डहरु तयार गने काया । 
    

8.  पयाटन व्यवसायकन ववकास, ववस्तार, सधुार 
सम्बन्धमा तनजी क्षेर, पयाटन व्यवसायीहरु र 
संघसंस्थासंग समन्वय सम्बन्धी कायाहरु । 

    

9.  पयाटन व्यवसाय र उद्यनगकन तनयमन, वगीकरण, 

सहजीकरण । 
    

10.  पयाटन व्यवसायकन दताा, नवीकरण । 
    

11.  क्यातसननकन दताा तथा नवीकरण सम्बन्धी काया । 
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तस. 
नं. 

काया म्जम्मेवारी  संघ प्रदे  स्थानीय  कैवफयत 

12.  क्यातसनन ननगुमन तथा तनयमन । 
    

13.  पवातारनहण र नन्य साहतसक पयाटकीय  
वरमहयाकलाप । 

    

14.  वैदेम् क सहायताकन समन्वय, प्रातप्त, नतिलेख र 
कायाान्वयन सम्बन्धी काया । 

    

15.  वाययुान तनमााण तथा तडजाइन । 
    

16.  ववमानस्थल तनमााण तथा संचालन सम्बन्धी मापदण्ड 
तनधाारण तथा ननगुमन ।  

    

17.  नागररक उड्डयन सम्बम्न्ध नन्तरााविय सन्धी  
/सम्िौता र समिदारी । 

    

18.  वायसेुवा कम्पनीहरुकन इजाजत सम्वन्धी काया । 
    

19.  हवाई िाडा तनधाारण, पररमाजान र सं नधन सम्बन्धी 
काया । 

    

20.  तनषतेधत क्षेरमा हवाई उडान र नवतरणकन 
तसफारर  सम्बन्धी काया । 

    

21.  हवाई रुटहरुमा पनुरावलनकन सम्बन्धी काया । 
    

22.  हवाई रुटहरुमा एयर नेतिगे न सवुवधाहरुकन 
पवहचान, समन्वय र तनणाय सम्बन्धी काया । 

    

23.  नागररक उड्डयन क्षेरले प्रयनग गने संचार 
उपकरणहरुकन विक्वेन्सी  तनधाारणकन  तसफाररस 
सम्बन्धी काया । 

    

24.  एयर ट्रावफक सेवा प्रदान गने सम्बन्धी काया । 
    

25.  वाययुानहरु संकट नवस्थामा परेमा, हराएमा वा 
दघुाटनाग्रस्त िएमा खनज, उिार, ननसुन्धान तथा 
जाँच एवम ्समन्वय सम्बन्धी काया । 

    

26.  आन्तररक ववमानस्थलहरुकन तनमााण, सञ्चालन  तथा 
व्यवस्थापन । 

    

27.  ववमानस्थलकन सरुक्षा र व्यवसावयक प्रयनग । 
    

28.  
हवाई उडान सम्बन्धी प्रम् क्षण संस्थाकन सञ्चालन 
तथा तनयमन । 

    

29.  हवाई उडान प्रम् क्षण संस्थाकन संचालन र 
व्यवस्थापन । 
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तस. 
नं. 

काया म्जम्मेवारी  संघ प्रदे  स्थानीय  कैवफयत 

30.  मननरिनात्मक हवाई उडान तथा साहतसक उड्डयन 
गततववतधकन इजाजत, व्यवस्थापन र संचालन ।  

    

31.  वाययुान तथा वाययुानकन पाटापूजााहरूकन उत्पादन, 

ममात तथा परीक्षण  गने संस्थाहरू लाई ननमुतत 
ददने सम्बन्धी काया । 

    

32.  ववमानस्थल तथा ववमानस्थल क्षेरतिर नम्ग्न 
तनवारण तथा जीवननिार सेवा उपलब्ध गराउने र 
खनज तथा उिार कायामा समन्वय गने । 

    

33.  ववमानस्थलमा ग्राउण्ड ह्याम्ण्डतलंग सेवा सञ्चालन 
गने, गराउने ।  

    

34.  नागररक उड्डयनकन क्षेरमा हवाई िाडा, 
ववमानस्थल लु्क, एयर नेतिगेसन सेवा लु्क तनधाारण 
गने तथा यसकन ननगुमन गने काया । 

    

35.  नागररक उड्डयनकन क्षेरमा वायसेुवा, वाययुानममात 
सम्िार संस्था, उड्डयन तातलम संस्था, ववमानस्थल, 

एयर नेतिगेसन सेवा आददलाई इजाजत ददने  

काया । 

    

36.  परुाताम्त्वक महत्वका स्थान र प्राचीन स्मारककन 
संरक्षण, सम्विान तथा प्रविान । 

    

37.  प्रादेम् क रुपमा संस्कृतत नीतत तजुामा । 
    

38.  िाषा, तलवप, संस्कृतत, लतलतकला र धमाकन संरक्षण 
र प्रयनग सम्बन्धी कानून तजुामा । 

    

39.  िाषा, तलवप, संस्कृतत, लतलतकला र धमाकन संरक्षण, 

प्रयनग र ववकास ।  
    

40.  
प्राचीन तथा परुाताम्त्वक महत्वका क्षेरहरु सम्बन्धी 
नन्तरााविय सम्न्ध, सम्िौता तथा वैदेम् क सहायता 
पररचालन । 

    

41.  यनुेस्कनिारा ववश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत 
सांस्कृततक सम्पदाहरुकन संरक्षण, सम्विान, नठययन, 

ननसुन्धान तथा थप खनजी तथा व्यवस्थापन । 

    

42.  
राितिर रहेका सम्पूणा जातत, समदुाय एवं िौगनतलक 
ववववधतायिु वव ेषता िएकन सांस्कृततक 
संग्रहालयहरुकन स्थापना, संचालन, व्यवस्थापन तथा 
सदुृगीकरण गने । 
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तस. 
नं. 

काया म्जम्मेवारी  संघ प्रदे  स्थानीय  कैवफयत 

43.  ऐततहातसक, धातमाक एवं कला र वास्तकुलात्मक 
दृवष्टकनणले राविय एवं नन्तरााविय मूल्य बनकेका   
दरवारहरुकन संरक्षण, सम्िार, नठययन, ननसुन्धान 
तथा व्यवस्थापन गने ।  

    

44.  
राविय नतिलेखालयकन स्तरववृि तथा केन्रीय 
स्तरका नतिलेखालयहरुकन व्यवस्थापन, 

संग्रहालयहरुकन व्यवस्थापन र ववकास । 

    

45.  
परुाताम्त्वक महत्वका स्थलहरुकन संरक्षण, नठययन, 

खनज, ननसुन्धान, उत्खनन,् तनयन्रण, ववकास एवं 
व्यवस्थापन । 

    

46.  ववदे ी तमर रािहरुसँग िएका कुनै पतन सम्न्ध 
सम्िौताकन दस्तावेज सरुम्क्षत साथ नतिलेखालयमा 
राख्न े। 

    

 

५.५  तनष्कषा : 

नेपाल सरकारकन तत्कालीन सधुार कायारमहम  यस मन्रालयकन तत्काल सधुार कायारमहम कायाान्वयन 
कायायनजना, २०७२ मा उल्लेख िए बमनम्जम यस मन्रालयकन वतामान कायाके्षरसँग सम्बम्न्धत रहेर 

वतामान संववधानमा व्यवस्था िए ननरुुप संघ, प्रदे  तथा स्थानीय तहमा हनुपुने कायाकन मनटामनटी 

बाँडफाँडकन खाकाँ पे  गररएकन छ ।  

यसलाई प्रधानमन्री तथा मम्न्रपररषद्कन कायाालय, तथा सामान्य प्र ासन मन्रालयमा पठाउन ु पने  

देम्खन्छ । यसका नततररि तनम्न कायालाई तत्काल नम्घ बगाउने गरी कायादल गठन गरी काया हनु 

आवश्यक देम्खन्छ ।  

१.  प्रदे गत रुपमा यस मन्रालय नन्तगात रहेका तनकायहरुकन जन म्ि, श्रनत र सम्पम्िकन वववरण 

तयार गने ।  

२.  कायाके्षरकन प्रारम्म्िक बाँडफाँड बमनम्जम संगठनात्मक तथा जन म्िकन तत्कालीन संरमहमणकालीन 

व्यवस्थापन यनजना बनाउन,े  

३.  संरमहमणकालीन व्यवस्थापन यनजनासँगै Human Resource Deputation कन कायायनजना बनाउने । 

४. यस मन्रालयकन कायाक्षरे, संववधानमा िएकन व्यवस्था, संरमहमणकालीन तयारी लगायतकन 
ववषयवस्तहुरुकन सम्बन्धमा नन्तगातका सबै तनकायका कमाचारीहरुलाई ससूुचीत गने । 


