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ऩङ्चयचम 

१.  ऩङ्चयचम 

प्राकृङ्झतक सौन्दमय, बौगोङ्झरक, साभाङ्ञजक तथा सााँस्कृङ्झतक ङ्जिङ्जिधतारे सम्ऩङ्ङ नेऩार ङ्जिश्व भानङ्ञचत्रभा प्रभङ्टख 

ऩमयटकीम गन्तव्मस्थरको रुऩभा सङ्टऩङ्चयङ्ञचत छ । तङ्टरनात्भक य प्रङ्झतस्ऩधायत्भक राबका दृङ्जिरे भङ्टरङ्टकको 
आङ्झथयक ङ्जिकासको प्रभङ्टख आधाय यहेको ऩमयटन ऺेत्ररे ङ्जिदेशी भङ्टद्रा आजयन, योजगायी ङ्झसजयना, आङ्झथयक 

कृमाकराऩ अङ्झबिृङ्जि य सभग्र आङ्झथयक ङ्जिकास य सभङ्टङ्ङङ्झतभा टेिा ऩङ्टमायउाँदआ आोको छ । देशभा यहेका 

सम्ऩूणय भूतय य अभूतय सााँस्कृङ्झतक सम्ऩदाहरुको संयऺण य ङ्जिकास गयी ङ्झतनको आङ्झथयक उऩमोग गने तथा 

ऩमयटनराई भङ्टरङ्टकको आङ्झथयक आधायको रुऩभा ग्राभीण तहसम्भ ङ्जिकास य ङ्जिस्ताय गयी मसको प्रङ्झतपर 

जनजीिनको तल्रो तहसम्भ ऩङ्टमायउन संस्कृङ्झत य ऩमयटन ऺेत्रको ङ्जिङ्जिङ्झधकयण, ङ्जिस्ताय य प्रिियन गङ्चयनङ्ट 

आिश्मक छ ।ऩमयटन ऺेत्रको ङ्जिकास य ङ्जिस्ताय सङ्जहत आन्तङ्चयक य फाह्य हिाई मातामात ङ्जिकास गयी 

थऩ सङ्टयङ्ञऺत, स्तयीम य बयऩदो फनाउन आिश्मक छ । 

नेऩारभा ङ्जिदेशी ऩमयटकहरुको आिागभन शङ्टरुिातसाँगआ ऩमयटन ऺेत्रका कामयक्रभहरुराई व्मिङ्ञस्थत ढंगरे 
अगाङ्झड फढाउन सियप्रथभ ङ्जि.सं. २०१६ सारभा ऩमयटन फोडयको स्थाऩना गङ्चयोको ङ्झथमो । ङ्जि.सं. २०१८ 

सारभा ङ्झनभायण तथा मातामात भन्त्रारम अन्तगयत ऩमयटन ङ्जिबाग गठन गङ्चयोको ङ्झथमो । सन ्१९७२ को 

ऩमयटन गङ्टरुमोजना य प्रशासन सङ्टधाय आमोग, २०३२ को ङ्झसपाङ्चयस सभेतका आधायभा ऩमयटन ऺेत्रको 

मोजनाफि ङ्जिकास तथा प्रफियन गनय केन्द्रीम ऩमयटन प्रशासङ्झनक ङ्झनकामको रुऩभा ङ्जि.सं. २०३४ सारभा 
छङ्टट्टआ ऩमयटन भन्त्रारमको स्थाऩना बोको हो । ङ्जि.सं. २०३९ सारभा ङ्झनभायण तथा मातामात भन्त्रारम 

अन्तगयतको हिाई ङ्जिबागराई सभेत गाबी ऩमयटन तथा नागङ्चयक उड्डमन भन्त्रारम नाभाकयण गङ्चयमो । 

भङ्टरङ्टकरे अिरम्फन गयेको खङ्टरा फजायभङ्टखी अथयतन्त्रभा सयकायको बङू्झभका य कामयऺ ेत्रराई व्मिङ्ञस्थत गनय 

ङ्जि.सं. २०५५ सारभा ऩमयटन तथा नागङ्चयक उड्डमन भन्त्रारम अन्तगयतका २ (दङ्टई) िटा ङ्जिबागहरु हिाई 
ङ्जिबाग य ऩमयटन ङ्जिबागराई खायेज गयी क्रभश् नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयण य नेऩार ऩमयटन 

फोडयको स्थाऩना गङ्चयमो । ङ्जि.सं. २०५७ सारदेङ्ञख संस्कृङ्झत ऺेत्रको सभेत कामय गने गयी भन्त्रारम 

संस्कृङ्झत, ऩमयटन तथा नागङ्चयक उड्डमन भन्त्रारमको रुऩभा नाभाकयण गङ्चयमो । ऩमयटन उद्योगको 

व्मिस्थाऩन, ऩमयटन ऩूिायधाय ङ्जिकास, ऩमयटकको सङ्टयऺा रगामत कामयहरु गनय नेऩार सयकाय (भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्) 
को ङ्झभङ्झत २०७१ श्रािण २ गतेको ङ्झनणयमनङ्टसाय ङ्झभङ्झत २०७१ बाद्र भङ्जहनाभा ऩमयटन ङ्जिबागको स्थाऩना 

गङ्चयोको छ । 
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नेऩारको आङ्झथयक ङ्जिकासभा ऩमयटन ऺेत्रको भहत्ि फढ्दआ गो अनङ्टरुऩ मसराई प्रभङ्टख प्राथङ्झभकताको ऺेत्रभा 

याङ्ञखोको, नेऩारको सांस्कृङ्झतक ङ्जिङ्जिधता अनङ्टऩभ यहेकोरे मसराई संयऺण, ङ्जिकास य प्रफियन गदै मसको 
आङ्झथयक उऩमोग ोिभ ्ऩमयटनको भङ्टख्म उत्ऩादन य गन्तव्मको रुऩभा ङ्जिकास गनय आिश्मक बोको, साथआ 

हिाई सेिारे बौगोङ्झरक ङ्जिषभताभा मातामात सेिा उऩरब्ध गयाउनङ्टको अङ्झतङ्चयक्त फाह्य य आन्तङ्चयक रुऩभा 

ऩहङ्टाँच ङ्जिस्ताय बआ ऩमयटन सेिाभा सभेत ऩमायप्त मोगदान ऩङ्टमायउने बोकोरे मी तीनैटआ ऺेत्रराई ोकीकृत 

रुऩभा अगाङ्झड फढाउन ोउटआ भन्त्रारमको कामयऺ ेत्रभा याङ्ञखोको ऩाइन्छ । 

२= ितयभान संङ्जिधानभा मस भन्त्रारमको कामयऺ ते्रसाँग सम्फङ्ञन्धत व्मिस्थाहरु 

ितयभान संङ्जिधानभा मस भन्त्रारमसाँग सम्फङ्ञन्धत व्मिस्थाहरु भङ्टरबतू रुऩभा ङ्झनम्नानङ्टसाय यहेको देङ्ञखन्छ । 

 संङ्जिधानको धाया ३२ भा बाषा तथा संस्कृङ्झतको हक सम्फन्धी व्मिस्था यहेको छ । जसभा प्रत्मेक 

व्मङ्ञक्त य सभङ्टदामराई आफ्नो बाषा प्रमोग गने हक हङ्टने, प्रत्मेक व्मङ्ञक्त य सभङ्टदामराई आफ्नो 

सभङ्टदामको सांस्कृङ्झतक जीिनभा सहबागी हङ्टन ऩाउने हक हङ्टने तथा नेऩारभा फसोफास गने प्रत्मेक 

नेऩारी सभङ्टदामराई आफ्नो बाषा, ङ्झरङ्जऩ, संस्कृङ्झत, सांस्कृङ्झतक सभ्मता य सम्ऩदाको संिद्र्धन य संयऺण 
गने हक हङ्टने व्मिस्था यहेको छ ।  

 संङ्जिधानको बाग–४ को धाया ५०(२) भा धभय, संस्कृङ्झत, संस्काय, प्रथा, ऩयम्ऩया, प्रचरन िा अन्म कङ्ट नआ 

ऩङ्झन आधायभा कङ्ट नआ बेदबाि गनय नऩाइन,े सङ्जहष्णङ्टताभा आधाङ्चयत साभाङ्ञजक सांस्कृङ्झतक भूल्महरुको 

ङ्जिकास गने तथा सांस्कृङ्झतक ङ्जिङ्जिधताको सम्भान गदै याङ्जिम ोकता सङ्टदृढ याख्न ेयाज्मको साभाङ्ञजक 

ोिं सांस्कृङ्झत उद्देश्म यहेको देङ्ञखन्छ ।  

 संङ्जिधानको धाया ५१ (ग) भा उङ्ञल्रङ्ञखत साभाङ्ञजक य सांस्कृङ्झतक रुऩान्तयण सम्फन्धी नीङ्झत : 

 स्िस्थ य सभ्म संस्कृङ्झतको ङ्जिकास गयी साभाङ्ञजक सङ्टसम्फन्धभा आधाङ्चयत सभाजको ङ्झनभायण गने, 

 ऐङ्झतहाङ्झसक, ऩङ्टयाताङ्ञत्िक तथा सांस्कृङ्झतक सम्ऩदाको संयऺण, संिधयन य ङ्जिकासको राङ्झग 
अध्ममन, अनङ्टसन्धान, उत्खनन तथा प्रचाय प्रसाय गने, 

 साभाङ्ञजक, सांस्कृङ्झतक तथा सेिाभूरक कामयभा स्थानीम सभङ्टदामको ङ्झसजयनशीरताको प्रिधयन य 

ऩङ्चयचारन गयी स्थानीम जनसहबाङ्झगता अङ्झबिङृ्जि गदै साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिकास गने, 

 याङ्जिम सम्ऩदाको रुऩभा यहेका करा, साङ्जहत्म य सङ्गीतको ङ्जिकासभा जोड ङ्छदन,े 

 सभाजभा ङ्जिद्यभान धभय, प्रथा, ऩयम्ऩया, यीङ्झत तथा संस्कायका नाभभा हङ्टने सफआ प्रकायका ङ्जिबेद, 

असभानता, शोषण य अन्मामको अन्त गने, 
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 देशको सांस्कृङ्झतक ङ्जिङ्जिधता कामभ याख्दआ सभानता ोिं सहअङ्ञस्तत्िका आधायभा ङ्जिङ्झबङ्ङ 

जातजाङ्झत य सभङ्टदामको बाषा, ङ्झरङ्जऩ, संस्कृङ्झत, साङ्जहत्म, करा य सम्ऩदाको संयऺण य ङ्जिकास  
गने । 

 फहङ्टबाङ्जषक नीङ्झत अिरम्फन गने । 

 संङ्जिधानको धाया–५१ (ठ) भा उङ्ञल्रङ्ञखत ऩमयटन सम्फन्धी नीङ्झत, नेऩारका ऐङ्झतहाङ्झसक, सांस्कृङ्झतक, 

धाङ्झभयक, ऩूयाताङ्ञत्िक य प्राकृङ्झतक सम्ऩदाहरूको ऩङ्जहचान, संयऺण, प्रिधयन ोिं प्रचाय प्रसाय भापय त 
याङ्जिम अथयतन्त्रको भहत्िऩूणय आधायको रुऩभा ऩमायियण अनङ्टकूर ऩमयटन उद्योगको ङ्जिकास गने, 

ऩमयटन संस्कृङ्झतको ङ्जिकास गनय आिश्मक िाताियण ोिं नीङ्झत ङ्झनभायण गने तथा ऩमयटन उद्योगको राब 

ङ्जितयणभा स्थानीम जनताराई प्राथङ्झभकता ङ्छदने । 

 नेऩारको संङ्जिधानरे व्मिस्था गये अनङ्टरुऩ संघीमता कामायन्िमन गने सन्दबयभा संङ्जिधानको अनङ्टसूची 
५,६, ७,८ य ९ भा बोको व्मिस्था अनङ्टसाय मस भन्त्रारमको कामयऺ ेत्रसाँग सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमहरु य 

त्मसको तहगत फााँडपााँड ङ्झनम्नानङ्टसाय यहेको छ । 

संघको अङ्झधकाय सूची, 

 अन्तयायङ्जिम सन्धी िा सम्झौता 

 ऩमयटन दस्तङ्टय 

 केन्द्रीम स्तयका प्रऻा प्रङ्झतष्ठान,  

 हिाई उड्डमन, अन्तयायङ्जिम ङ्जिभानस्थर, 

 िौङ्जिक सम्ऩङ्ञि अन्तगयतको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ अङ्झधकाय 

 ऩमयटन नीङ्झत 

 याङ्जिम भहत्िका आमोगहरु 

 ऩङ्टयाताङ्ञत्िक भहत्िका स्थान य प्राचीन स्भायकहरु 

प्रदेशको अङ्झधकाय सूची 

 प्रदेश संग्रहारम 

 बाषा, ङ्झरङ्जऩ, संस्कृङ्झत, रङ्झरतकरा य धभयको संयऺण य प्रमोग  

 ऩमयटन सेिा शङ्टल्क 
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स्थानीम तहको अङ्झधकायको सूची 

 ऩमयटन शङ्टल्क 

 बाषा, संस्कृङ्झत य रङ्झरतकराको संयऺण य ङ्जिकास 

संघ य प्रदेशको साझा अङ्झधकायको सूची 

 ऩमयटन 

 क्माङ्झसनो 

तीन तहको साझा अङ्झधकायको सूची 

 ऩमयटन शङ्टल्क 

 ऩङ्टयातत्ि, प्राचीन स्भायक य संग्रहारम 

३. मस भन्त्रारमसाँग सम्फङ्ञन्धत ऐन, नीङ्झतहरु, ङ्झनमभािरी, गठन आदेश य ङ्झनदेङ्ञशकाहरु 

ऐनहरु 

 प्राचीन स्भायक संयऺण ऐन, २०१३ 

 गआय सआङ्झनक हिाई उडान (ङ्झसङ्झबर ोङ्झबोशन) ऐन, २०१५ 

 नेऩार िामङ्टसेिा ङ्झनगभ ऐन, २०१९ 

 ऩमयटन ऐन, २०३५ 

 रङ्टङ्ञम्िनी ङ्जिकास कोष ऐन, २०४२ 

 ऩशङ्टऩङ्झत ऺेत्र ङ्जिकास कोष ऐन, २०४४ 

 अङ्झबरेख संयऺण ऐन, २०४६ 

 नेऩार प्रऻा प्रङ्झतष्ठान ऐन, २०६४ 

 नेऩार सङ्गीत नाट्य प्रङ्झतष्ठान ऐन, २०६४ 

 नेऩार रङ्झरतकरा प्रऻा प्रङ्झतष्ठान ऐन, २०६४ 

 नेऩार ऩमयटन िोडय ऐन, २०५३ 

 नेऩार नागाङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयण ऐन, २०५३ 

 िृहिय जनकऩङ्टय ऺेत्र ङ्जिकास ऩङ्चयषद ऐन, २०५५ 

 प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ अङ्झधकाय ऐन, २०५९ 



5 

 

नीङ्झतहरु 

 ऩमयटन नीङ्झत, २०६५ 

 याङ्जिम हिाई नीङ्झत, २०६३ 

 याङ्जिम संस्कृङ्झत नीङ्झत, २०६७ 

ङ्झनमभहरु 

 गआय सआङ्झनक हिाई उडान (दङ्टघयटना जांच) ङ्झनमभहरु, २०२४ 

 होटर, रज, येिङ्टयााँ िाय तथा ऩथ प्रदशयक ङ्झनमभािरी, २०३८ 

 ट्राबर य टे्रङ्जकङ्ग ोजेन्सी ङ्झनमभािरी, २०६२ 

 जरमात्रा ङ्झनमभािरी, २०६३ 

 गआय सआङ्झनक हिाई उडान (ङ्झसङ्झबर ोङ्झबोशन) ङ्झनमभािरी, २०५२ 

 ङ्जिभानस्थर दस्तङ्टय ङ्झनमभािरी, २०३८ 

 हिाई सङ्टयऺा (व्मिस्था) ङ्झनमभािरी, २०४६ 

 प्राचीन स्भायक संयऺण ङ्झनमभािरी, २०४६ 

 ऩियतायोहण सम्फन्धी ङ्झनमभािरी, २०५९ 

 प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ अङ्झधकाय ङ्झनमभािरी, २०६१ 

 नेऩार ऩमयटन फोडय ङ्झनमभािरी, २०५५ 

 नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयण ङ्झनमभािरी, २०५८ 

 नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयण सङ्जटयङ्जपकेसन ङ्झनमभािरी,  
 नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयण खेरकूद ङ्झनमभािरी, २०६९ 

 नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयण (ऩङ्जहरो संशोधन) ङ्झनमभािरी, २०७० 

 गआय सआङ्झनक हिाई उडान ङ्झनमभािरी, २०७१ 

 गआय सआङ्झनक हिाई उडान (हिाई सङ्टयऺा) ङ्झनमभािरी, २०७१ 

 गआय सआङ्झनक हिाई उडान (दङ्टघयटना जााँच) ङ्झनमभिरी, २०७१ 

 क्माङ्झसनो ङ्झनमभािरी, २०७० 
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गठन आदेशहरु 

 नेऩार ऩमयटन तथा होटर व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश, २०२९ 

 तायागाउं ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश, २०३४ 

 देिघाट ऺेत्र ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश, २०५० 

 बानङ्ट जन्भस्थर ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश, २०५१ 

 िङ्टढाङ्झनरकण्ठ ऺेत्र ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश, २०५३ 

 भनकाभना ऺेत्र ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश, २०५३ 

 िौिनाथ ऺेत्र ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश, २०५३ 

 ऩाटन संग्रहारम ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश, २०५३ 

 ऩाथीबया ऺेत्र ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश, २०५३ 

 हरेसी भहादेिस्थान ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश, २०५३ 

 ऩियतीम प्रङ्ञशऺण ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश, २०५९ 

 याङ्जिम तार संयऺण ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश, २०६३ 

 रुरु येसङ्टङ्गा ऺेत्र संयऺण तथा ऩमयटन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश, २०६३ 

 खप्तड ऺेत्र ऩमयटन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश, २०६३ 

 ङ्जियाट ऺेत्र ऩमयटन प्रफियन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश, २०६६ 

 सरहेश ऺेत्र ऩमयटन प्रफियन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश, २०६६ 

 ङ्जिदेह–ङ्झभङ्झथरा ऺेत्र ऩमयटन प्रफियन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश, २०६६ 

 ङ्झसम्रौन ऺेत्र ऩमयटन प्रफियन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश, २०६६ 

 ङ्ञचसाऩानी ऺेत्र प्रफियन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश, २०६६ 

 रङ्टङ्ञम्फनी ऺेत्र ऩमयटन प्रफियन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश, २०६६ 

 कणायरी ऺेत्र ऩमयटन प्रफियन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश, २०६६ 

 िृहिय ियाहऺेत्र ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश, २०६६ 

 भेची ऩहाडी ऺेत्र ऩमयटन प्रफियन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश, २०६८ 

ङ्झनदेङ्ञशकाहरु 

 कामय सम्ऩादन व्मिस्थाऩन ङ्झनदेङ्ञशका, २०७३ 

 आन्तङ्चयक व्मिस्थाऩन ङ्झनदेङ्ञशका, २०७३ 
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४.  भन्त्रारमको कामय  ऺते्र 

नेऩार सयकायको कामय ङ्जिबाजन ङ्झनमभािरी, २०७२ फभोङ्ञजभ मस भन्त्रारमको कामयऺ ेत्र देहामफभोङ्ञजभ 

यहेको छ् 

 संस्कृङ्झत, ऩमयटन तथा हिाई मातामातको ङ्जिकाससम्फन्धी नीङ्झत, मोजना तथा कामयक्रभको तजङ्टयभा, 

कामायन्िमन, अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन, 

 ऩमयटन तथा हिाई उद्योगको प्रिियन य संयऺण, 

 ट्राबर य टे्रङ्जकङ ोजेन्सी, 

 ङ्जिश्व ऩमयटन सङ्गठनरगामत ऩमयटन तथा हिाई मातामातसम्फि अन्तयायङ्जिम संस्था, 

 ऩियतायोहण य अन्म साहङ्झसक ऩमयटन ङ्जक्रमाकराऩ, 

 ङ्जिभानस्थरको ङ्झनभायण, भभयत, सम्बाय तथा व्मिस्थाऩन, 

 हिाई मातामात य ऩङ्चयिहनको सञ्चारन तथा व्मिस्था, 

 संमङ्टक्त याि सङ घीम अन्तयायङ्जिम नागङ्चयक उड्डमन सङ्घ तथा नागङ्चयक उड्डमनसाँग सम्फङ्ञन्धत अन्म 

अन्तयायङ्जिम िा ऺेत्रीम संस्थासाँगको सम्ऩकय , सहमोग य सभन्िम, 

 संस्कृङ्झतको प्रिियन तथा संयऺण, 

 संस्कृङ्झतसम्फि अन्तयायङ्जिम संस्थाहरूसाँगको सम्ऩकय , सहमोग य सभन्िम, 

 संस्कृङ्झतङ्जिषमक अन्तयायङ्जिम सम्झौता, सांस्कृङ्झतक आदान(प्रदान, अध्ममन तथा अनङ्टसन्धान, 

 ऩङ्टयाताङ्ञत्िक भहत्त्िका स्भायक य ऩङ्टयाताङ्ञत्िक िस्तङ्टहरूको सङ्ग्ग्रह, संयऺण, संिियन, अन्िेषण तथा 
उत्खनन, 

 ङ्झनकासी गङ्चयने ऩ ङ्टयाताङ्ञत्िक िस्तङ्टको जााँच य अनङ्टभङ्झत, 

 प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ अङ्झधकाय, 

 सांस्कृङ्झतक सम्ऩदा, धयोहय य ऐङ्झतहाङ्झसक भहत्त्िका दयफायको संयऺण तथा संिियन, 

 ङ्जिङ्झबङ्ङ धभय, जात, जाङ्झत, सम्प्रदाम, बाषा, बाङ्जषकाको साङ्जहत्म, ङ्झरङ्जऩ, करा य संस्कृङ्झतको संयऺण तथा 

ङ्जिकास, 

 ऩमयटनसाँग सम्फि सङ्घ, सङ्गठन, संस्थान य सङ्झभङ्झत, 
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 नेऩार प्रऻा प्रङ्झतष्ठान, नेऩार रङ्झरतकरा प्रङ्झतष्ठान तथा नऩेार सङ्गीत तथा नाट्यकरा प्रङ्झतष्ठान, 

 ऩशङ्टऩङ्झत ऺेत्र ङ्जिकास कोष, रङ्टङ्ञम्फनी ङ्जिकास कोष, फहृिय जनकऩङ्टयऺेत्र ङ्जिकास ऩङ्चयषद्, सांस्कृङ्झतक 
संस्थान य अन्म सांस्कृङ्झतक, धाङ्झभयक, ऩङ्टयाताङ्ञत्िक, संस्था तथा सङ्झभङ्झत, 

 नायामणङ्जहटी दयफाय सङ्ग्ग्रहारम तथा अन्म सङ्ग्ग्रहारम य अङ्झबरेखारम, 

 हिाई मातामातसम्फि संस्थान, प्राङ्झधकयण तथा सङ्गठन, 

 नेऩार ङ्ञशऺा सेिाअन्तगयत आङ्जकय मोरजी सभूहको सञ्चारन, 

 नेऩार इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ सेिाअन्तगयत देहामका सभूहको सञ्चारन,  

 ङ्झसङ्झबर इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ सभूहअन्तगयत ोअयऩोटय उऩसभूह,  

 ोयोनङ्जटकर इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ सभूह, 

 ङ्झसङ्झबर ोङ्झबोसन अऩयेसन ोण्ड इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ सभूह । 

५. भहाशाखा÷शाखाहरुको कामय ङ्जिियण 

जनशङ्ञक्त व्मिस्थाऩन तथा ऩमयटन प्रफियन भहाशाखा 

जनशङ्ञक्त व्मिस्थाऩन तथा ऩमयटन प्रफियन भहाशाखाराई तोङ्जकोका काभहरु मसप्रकाय छन:् 

 भन्त्रारम तथा अन्तगयतका कामायरमहरु य सङ्झभङ्झतहरुको राङ्झग आिश्मक जनशङ्ञक्तको व्मिस्था, ऩद 

सजृना रगामतका कामय, 

 भन्त्रारम य अन्तगयतका कामायरमहरुको ङ्चयक्त यहेका ऩदहरु स्थामी प्रकृमाफाट ऩूङ्झतय गनय सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामभा भाग गने य ङ्झसपाङ्चयश बआ आोका उम्भेदिायहरुराई ङ्झनमङ्टङ्ञक्त,ऩदस्थाऩना सम्फन्धी कामय, 

 कभयचायीको फढङ्टिा, याङ्ञजनाभा सम्फन्धी कामय, 

 भन्त्रारमका कभयचायीहरुको सरुिा, काज, स्िदेश ोिं ङ्जिदेश अध्ममन य ताङ्झरभभा भनोनमन, रगामत 

फङृ्ञि ङ्जिकास सम्फन्धी कामय, 

 नेऩार इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग सेिा अन्तगयत ऩने ङ्झसङ्झबर इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ सभूहअन्तगयत ोअयऩोटय उऩसभूह, 

ोयोनङ्जटकर इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ सभूह य ङ्झसङ्झबर ोङ्झबोसन अऩयेसन ोण्ड इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ सभूहको कभयचायी 

प्रशासन सम्फन्धी कामय, 

 सफआ कभयचायीहरुको िआमङ्ञक्तक  ङ्जिियण तथा अन्म ङ्जिियणहरु सम्फन्धी कामय, 
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 नेऩार सयकायभा ऩेश हङ्टने प्रस्तािहरु सम्फन्धी कामय, 

 याङ्जिम तथा अन्तयायङ्जिम ङ्झनकामहरुद्वाया प्राप्त प्रस्तािहरु कामायन्िमन सम्फन्धी कामय, 

 ऩमयटन सम्फन्धी गोष्ठी सम्भेरन आङ्छद संचारन सम्फन्धी कामय, 

 केन्द्रीम तथा कामयसंचारन स्तयको रेखा संचारनभा आिश्मक ङ्झनदेशन य रेखाऩयीऺणको व्मिस्था 

सम्फन्धी कामय, 

 िेरुजङ्टको रगत य पर् छौट सम्फन्धी कामय, 

 भन्त्रारम, अन्तगयत ङ्जिबाग य कामायरमहरुको ङ्झनयीऺण सम्फन्धी कामय, 

 यकभान्तय, खचयको स्िीकृङ्झत य ठेक्का ऩट्टा सदय, भारसाभान खङ्चयद तथा ङ्झरराभ ङ्जिक्रीको स्िीकृङ्झत ोिं 

भन्त्रारमको बौङ्झतक साधनहरुको अङ्झबरेख भभयत सम्बाय  य संयऺण सम्फन्धी कामय, 

 कभयचायीहरुको कामय सम्ऩादन भूल्माङ्कन तमाय गने, प्रोत्साही ऩङ्टयस्काय ङ्झसपाङ्चयश तथा ङ्जिबागीम 
कायिाही सम्फन्धी कामय, 

 भन्त्रारम य अन्तगयतका अन्म ङ्जिबाग तथा कामायरमहरुराई आिश्मकता अनङ्टसाय ऩयाभशय ङ्छदन े

सम्फन्धी कामय, 

 भातहत शाखाहरुफीच सभन्िम कामभ याख्न ेसम्फन्धी कामय, 

 कभयचायीहरुको ङ्जिदा ङ्झसपाङ्चयश िा स्िीकृङ्झत सम्फन्धी कामय,  

 ऩमयटन प्रफियन सम्फन्धी कामय, 

प्रशासन ोिं ऩमयटन प्रफियन भहाशाखा अन्तगयत प्रशासन तथा जनशङ्ञक्त ङ्जिकास शाखा, ऩमयटन प्रफियन 

शाखा य आङ्झथयक प्रशासन शाखा गयी ३ िटा शाखाहरु यहेका छन।् शाखाका काभहरु ङ्झनम्नानङ्टसाय छन:् 

प्रशासन तथा जनशङ्ञक्त व्मिस्थाऩन शाखा 

 भन्त्रारम, ङ्जिबाग िा अन्तयगतका कामायरमहरुको राङ्झग आिश्मक जनशङ्ञक्तको व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामय,  

 भन्त्रारम, अन्तयगतका ङ्झनकामहरुको ऩदऩूङ्झतयका राङ्झग ङ्झनमङ्टङ्ञक्त तथा ऩदस्थाऩना, सरुिा, फढङ्टिा, याङ्ञजनाभा 

तथा ङ्झफबागीम कायफाही  सम्फन्धी कामय, 

 कभयचायीको कामय ङ्जिियण सम्फन्धी कामय, 

 स्िदेशी य ङ्जिदेशी तारीभ सेङ्झभनाय, गोष्ठी य कामयशाराहरुभा भनोनमन सम्फन्धी कामय, 
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 कामय सम्ऩादन भूल्मांकन, थऩ ग्रडे य प्रोत्साही ऩङ्टयस्काय सम्फन्धी कामय, 

 नेऩार इङ्ञ जङ्झनमङ्चयङ्ग सेिा अन्तयगयत ऩने इरेक्ट्रोङ्झनक ोण्ड टेङ्झरकम्मूङ्झनकेशन इङ्ञ जङ्झनमङ्चयङ्ग सभूह य ङ्झसङ्झबर 

ोङ्झबोशन अऩयेशन इङ्ञ जङ्झनमङ्चयङ्ग सभूहको कभयचायी प्रशासन सम्फन्धी कामय, 

 कभयचायीहरुको हाङ्ञजयी, ङ्झनमङ्झभतता, व्मङ्ञक्तगत ङ्जिियण अद्यािङ्झधक, ङ्झफदा आङ्छदको अङ्झबरेख सम्फन्धी कामय, 

 जनसम्ऩकय  सोधऩूछ, दताय चरानी तथा आन्तङ्चयक स चायको व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामय, 

 कामायरमको हाता ङ्झबत्र भभयत, सङ्टयऺा, सयसपाई य आिश्मक सय साभानको व्मिस्था सम्फन्धी कामय, 

 ङ्ञजन्सी सयसाभानको उऩरङ्ञब्ध, सन्चम य सो सम्फन्धी शे्रस्ता याख् न रगाउन ेय ङ्ञजन्सी ङ्झनयीऺण गने गयाउन े

सम्फन्धी कामय, 

 उत्सि ऩियभा ििी फाल्ने, आिश्मकतानङ्टसाय सजाउन,े याङ्जिम झण्डा सभमानङ्टकूर बोनबोको येखदेख 

सम्फन्धी कामय , 

 अन्तयगयतका शाखा प्रशाखाहरुभा ऩङ्चयऩत्र गने सम्फन्धी कामय, 

 संगठनको स्िरुऩभा आिश्मकता अनङ्टरुऩ सभामोजन ऩङ्टनयािरोकन य संशोधन सम्फन्धी कामय, 

 भन्त्रारमको अरु शाखाहरुभा नऩयेका  ङ्जिङ्जिध कामयहरु सम्फन्धी कामय, 

ऩमयटन  प्रिियन शाखा 

 ऩमयटन प्रिियन नीङ्झत तथा कामयनीङ्झतको तजङ्टयभा सम्फन्धी कामय, 

 ऩमयटकहरुको राङ्झग आिश्मक सेिा सङ्टङ्जिधा सम्फन्धी नीङ्झत तजङ्टयभा सम्फन्धी कामय, 

 ङ्जिश् ि ऩमयटन संगठन रगामतका सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामहरुसंग सम्ऩकय  सम्फन्धी कामय, 

 थऩ ऩमयटन कृमाकराऩहरुको ङ्जिस्ताय सम्फन्धी कामय, 

 ऺेत्रीम ऩमयटन प्रिियन तथा साकय , आङ्ञशमान य इयइसी संस्थासाँग सभन्िम सम्फन्धी कामय, 

 दङ्टगयभ तथा ङ्जहभारी ऺेत्रभा ऩमयटन ङ्जिकास सम्फन्धी कामय, 

 ऩमयटन ऺेत्रको राङ्झग आिश्मक ऩङ्टिायधाय ङ्जिकास गने सम्फन्धभा सयकायी, गआयसयकायी, ोिं स्थानीम 

ङ्झनकामहरुसाँग सभन्िम सम्फन्धी कामय, 

 प्रचाय प्रसाय साभाग्रीको उऩमङ्टक्तता ोिं तत ्सम्फन्धी व्मिस्थाऩनका साथआ ऩमयटन उऩजको  ऩङ्जहचान ोिं 

उऩमोग य सभन्िम सम्फन्धी कामय, 
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 ऩमयटन ङ्जिषमक सम्झौताहरु सम्फन्धी कामय, 

 ङ्जपल्भाङ्कन कामयको याम, ऩयाभशय ोिं अनङ्टभङ्झत सम्फन्धी कामय, 

 नेऩार ऩमयटन फोडयसाँग सम्फङ्ञन्धत ऩमयटन प्रिियनात्भक कामयहरुको सभन्िम ोिं अनङ्टगभन सम्फन्धी कामय 

अन्तयायङ्जिम ऩमयटन ङ्जिकास सम्फन्धी नङ्जिन प्रङ्जिङ्झधको संकरन, ङ्जिश् रेषण ोिं कामायन्िमन ऩऺ जस्ता 

ङ्जिषमहरु सम्फन्धी कामय, 

आङ्झथयक  प्रशासन  शाखा 

 भन्त्रारम य अन्तयगतका ङ्झफबाग, कामायरमहरुको फाङ्जषकय  िजेट अनङ्टभान, तजङ्टयभा, िजेट छरपर सम्फन्धी 

कामय, 

 अङ्ञख्तमायी य िजेट फााँडपााँड सम्फन्धी कामय, 

 यकभान्तय तथा शोधान्तय सम्फन्धी कामय , 

 कामयसम्ऩादन गनय आिश्मक ऩने आङ्झथयक सूचना तमाय तथा ङ्जिश् रेषण सम्फन्धी कामय, 

 आङ्झथयक प्रशासनसंग सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमभा याम ङ्छदन ेसम्फन्धी कामय, 

 आङ्झथयक प्रशासनसंग सम्फङ्ञन्धत ऐन, ङ्झनमभ, आदेश य ऩङ्चयऩत्रहरुको ऩारना सम्फन्धी कामय, 

 आाङ्झथयक कायोिाय प्रचङ्झरत कानून िभोङ्ञजभ यीत ऩङ्टगे िा नऩङ्टगेको जााँची  ब ङ्टक्तानीका राङ्झग  ऩेश गने य यीत 

नऩङ्टगेकोभा यीत ऩङ्टर् माई ब ङ्टक्तानीको व्मिस्था सम्फन्धी कामय, 

 कामायरम प्रभङ्टखरे खचय गनय आदेश ङ्छदोका यकभ ङ्झनमङ्झभत सम्फन्धी कामय, 

 ङ्जिङ्झनमोजन, याजश् ि, धयौटीको कायोिायको ङ्जहसाि तोङ्जकोको ढााँचाभा यीतऩूियक याख् न रगाउन,े गोश् िाया 

बौचय य कायोिाय प्रङ्जिि गङ्चयोको खाताहरु ङ्झबडान, गने, ङ्जिर बयऩाई आङ्छद प्रभाङ्ञणत गने य सभम सभमभा 
आिश्मकतानङ्टसाय ङ्झनयीऺण गने गयाउन ेसम्फन्धी कामय, 

 आङ्झथयक कायोिाय सम्फन्धी आिङ्झधक प्रगङ्झत तथा प्रङ्झतिेदनहरु तमाय गयी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामहरुभा ऩठाउन े

सम्फन्धी कामय, 

 अथय भन्त्रारम, भहारेखा ङ्झनमन्त्रक कामायरम, कोष तथा रेखा ङ्झनमन्त्रक कामायरम य भातहत कामायरम िीच 

सभन्िम याख् ने सम्फन्धी कामय, 

 आङ्झथयक प्रशासन सम्फन्धभा तोङ्जकोका अन्म कामय, 
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मोजना तथा भूल्माकंन भहाशाखा  

मस भहाशाखाराई तोङ्जकोका काभहरु मसप्रकाय छन:् 

 ऩमयटन तथा हिाई मातामात ङ्जिकास नीङ्झत, मोजनाको तजङ्टयभा य कामायन्िमन सम्फन्धी कामय । 

 मोजना तथा िाङ्जषयक कामयक्रभको तजङ्टयभा य कामायन्िमन सम्फन्धी कामय । 

 प्रधानभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदको कामायरम, अथय भन्त्रारम य याङ्जिम मोजना आमोगफाट प्राप्त भागयदशयन 

तथा ङ्झनदेशन अनङ्टरुऩ कामयक्रभ तजङ्टयभा, स्िीकृङ्झत, कामायन्िमन, प्रगङ्झत प्रङ्झतफेदन, चौभाङ्झसक, अधय िाङ्जषयक 
तथा िाङ्जषयक प्रगङ्झत सभीऺा सम्फन्धी कामय । 

 आमोजना कामायन्िमनभा देखाऩयेका सभस्माहरु सभाधान सम्फन्धी कामय । 

 ऩमयटन तथा हिाई मातामात सम्फन्धी ङ्जिकास मोजना तथा कामयक्रभहरुको ङ्जिश् रेषण य छनौट 

सम्फन्धी कामय । 

 आिश्मकता अनङ्टसाय कामयक्रभ संशोधन सम्फन्धी कामय । 

 ऩमयटन सम्फन्धी सम्बाव्मता अध्ममन, अनङ्टसन्धान, ऩमयटकीम स्थरहरुको खोजी, सूचना संकरन, 

डकङ्ट भेन्टेसन य प्रकाशन सम्फन्धी कामय । 

 ऩमयटन ङ्जिकास सम्फन्धी ऩूिायधायहरुको ङ्जिकास गनय आिश्मक मोजनाहरु कामायन्िमन सम्फन्धी  

कामय । 

 ऩमाय–ऩमयटन, साहङ्झसक ऩमयटन, खेरकङ्ट द ऩमयटन आङ्छदको ङ्जिकास सम्फन्धी कामय । 

मोजना तथा भूल्मांकन भहाशाखा अन्तगयत मोजना शाखा, तथ्माङ्क शाखा य अनङ्टगभन तथा भूल्मांकन शाखा 

गयी ३ िटा शाखाहरु यहेका छन।्शाखाका काभहरु ङ्झनम्नानङ्टसाय छन:् 

मोजना तथा िआदेङ्ञशक सहामता शाखा 

 फाङ्जषकय  तथा आिङ्झधक मोजना तजङ्टयभा य कामायन्िमन सम्फन्धी कामय । 

 भन्त्रारम य अन्तयगयतका ङ्झनकामहरुको फजेट तथा कामयक्रभ तजङ्टयभा, चौभाङ्झसक ङ्जिबाजन सङ्जहतको कामयक्रभ 

स्िीकृङ्झत । 

 स्िीकृत फाङ्जषकय  मोजना कामायन्िमन, तथा सोको प्रगङ्झत प्रङ्झतिेदन सम्फन्धी कामय । 

 आमोजना य ऩङ्चयमोजना कामायन्िमनभा देखाऩयेका सभस्माहरु सभाधान सम्फन्धी कामय । 
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 स्िीकृत कामयक्रभ संशोधन सम्फन्धी कामय । 

 भन्त्रारम य अन्तयगयतका ङ्झनकामहरुका आमोजनाको छनौट तथा ङ्जिश् रेषण सम्फन्धी कामय । 

 िआदेङ्ञशक सहामताफाट संचाङ्झरन आमोजनाहरुको सभन्िम सम्फन्धी कामय । 

 ऩमाय-ऩमयटन, जआङ्झफक ऩमयटन, साहङ्झसक ऩमयटन, खेरकङ्ट द ऩमयटन ङ्जिकास सम्फन्धी कामय । 

 भन्त्रारम य अन्तयगयतको काभ कायफाहीको ङ्जिषमभा संसदभा उठाोका प्रश् नहरुको जिाप तमाय ऩाने सम्फन्धी 

कामय । 

तथ्माकं तथा अनङ्टसन्धान शाखा 

 ऩमयटन सम्फन्धी आिङ्झधक तथ्मांक ऩङ्टङ्ञस्तका प्रकाशन सम्फन्धी कामय । 

 ऩमयटकीम स्थरको खोजी तथा ङ्जिियण संकरन सम्फन्धी कामय । 

 ऩमयटक रक्ष्म प्रऺेऩण सम्फन्धी कामय । 

 डकङ्ट भेन्टेशन केन्द्रको स चारन सम्फन्धी कामय । 

 ऩमयटकीम स्थरहरुको ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण संकरन गयी बौगोङ्झरक सूचना प्रणारी अन्तयगयत सूचना प्रिाह  

सम्फन्धी कामय । 

 ऩमयटन सम्बाव्मता अध्ममन तथा कामायन्िमन सम्फन्धी कामय । 

 ऩमयटनसंग सम्फङ्ञन्धत तथ्मांक संकरन तथा ङ्जिश् रेषण सम्फन्धी कामय । 

 ऩमयटकहरुरे बने इम्िाकेशन, ङ्झडसइम्िाकेशन काडय तथा नेऩारीहरुरे बने आगभन तथा गभन काडय छऩाई 

गयी ऩमयटक प्रिेश हङ्टने ङ्जिन्दङ्टहरुभा आिश्मकता अनङ्टसाय ङ्जितयण य बयेका काडयहरु संकरन सम्फन्धी कामय । 

अनङ्टगभन तथा भूल्माकंन शाखा 

 िआदेङ्ञशक सहामताफाट संचाङ्झरत आमोजनाहरुको ङ्झनयीऺण,  अनङ्टगभन तथा भूल्मांकन सम्फन्धी कामय। 

 ऩमयटन तथा हिाई मातामात सम्फन्धी ङ्जिकास मोजना तथा कामयक्रभहरुको अनङ्टगभन तथा भूल्मांकन 

सम्फन्धी कामय । 

 भन्त्रारमको प्रगङ्झत ङ्जिियण, सभीऺा फआठक, सम्फन्धी कामय । 

 फआदेङ्ञशक सहमोग सम्फन्धी कामय। 
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 नेऩार सयकायका ङ्झनकामहरु, गआय सयकायी ङ्झनकामहरु, स्थानीम ङ्झनकामहरु तथा जनसभङ्टदामफाट बोका 

ऩमयटन प्रिियन सम्फन्धी काभको अिरोकन,  अनङ्टगभन तथा भूल्मांकन सम्फन्धी कामय । भातहतका 
ऩमयटन कामायरमको ङ्झनमन्त्रण, ङ्झनदेशन, सङ्टऩङ्चयिेऺण, अनङ्टगभन ोिं भूल्मांकन सम्फन्धी कामय । 

 भन्त्रारम भातहतका सयकायी, अधय सयकायी तथा गआह्र सयकायी ङ्झनकामहरुको ङ्झनयीऺण, सङ्टऩङ्चयिेऺण, 

अनङ्टगभन ोिं भूल्मांकन सम्फन्धी कामय । 

 ऩमयटकीम होटर, ङ्चयसोटय, रज, येिङ्ट येण्ट, िाय, ोिं ट्राबर, र् माङ्ञफ्टङ्ग, ऩियतायोहण, ऩियतीम ऩमयटन य अन्म 
साहङ्झसक ऩमयटन व्मिसाम सम्फन्धी कामयको  अनङ्टगभन तथा सङ्टऩङ्चयिेऺण सम्फन्धी कामय ।  

 भन्त्रारमभा ऩयेका उजङ्टयी य भन्त्रारमको कामय ऺेत्र अन्तगयत घटेका आकङ्ञस्भक घटनाहरुको 

छानङ्जिन, भन्त्रारमको तपय फाट गठन गङ्चयने जााँचफङ्टझ आमोग आङ्छद सम्फन्धी कामय।  

हिाई उद्योग व्मिस्थाऩन भहाशाखा 

मस भहाशाखाराई तोङ्जकोका काभहरु मसप्रकाय छन:्- 

 िामङ्टसेिा, हिाई प्रङ्ञशऺण, िामङ्टसेिा भभयत, सम्बाय य ङ्जिभानस्थर संचारक संस्थाहरुराई इजाजत प्रदान 

तथा खायेजी सम्फन्धी कामय । 

 इजाजत प्राप्त िामङ्टसेिा, हिाई प्रङ्ञशऺण, िामङ्टमान भभयत सम्बाय य ङ्जिभानस्थर संचारन संस्थाहरुराई 
आिश्मक ङ्जिदेशी जनशङ्ञक्तहरुको श्रभ स्िीकृङ्झत ोिं ङ्झबसाको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस सम्फन्धी कामय । 

 िामङ्टसेिा, हिाई प्रङ्ञशऺण संस्था, ङ्जिभान भभयत/सम्बाय संस्था, ङ्जिभानस्थर संचारन संस्थाहरुराई 

आिश्मक भारसाभान आमातको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस सम्फन्धी कामय । 

 नेऩार िामङ्टसेिा ङ्झनगभ सम्फन्धी कामय । 

 ङ्जिङ्झबन् न भङ्टरङ्टकहरुसाँग हिाईसेिा सम्झौता िाताय य हिाई सम्झौता सम्फन्धी कामय । 

 सम्ऩन् न हिाई सम्झौता/सभझदायीहरुको अनङ्टभोदन सम्फन्धी कामय । 

 नागङ्चयक उड्डमन सम्फन्धी अन्तयायङ्जिम संघ, संस्था, संगठनसाँग सम्ऩकय , सहबाङ्झगता य ती संगठनफाट 

ऩाङ्चयत भहासन्धी/प्रोटोकरहरुको अनङ्टभोदन सम्फन्धी कामय । 

 हिाई बाडा ङ्झनधाययण, ऩङ्चयभाजयन य संशोधन सम्फन्धी कामय । 

 नागङ्चयक उड्डमन सम्फन्धी आिश्मक नीङ्झत ङ्झनभायण सम्फन्धी कामय । 

 हिाई ऺेत्रसाँग सम्फि संस्थाहरु य ङ्झनकामहरुसाँग सभन्िमात्भक बङू्झभका ङ्झनिायह सम्फन्धी कामय। 
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 ङ्जिदेशी िामङ्टसेिाहरुराई सेिा संचारन अनङ्टभङ्झत सम्फन्धी कामय । 

 ङ्झनषेङ्झधत ऺेत्रभा हिाई उडान य अितयणको ङ्झसपाङ्चयश सम्फन्धी कामय । 

 

हिाई उद्योग व्मिस्थाऩन भहाशाखा अन्तगयत िामङ्टसेिा व्मिस्थाऩन शाखा य हिाई सम्झौता तथा अन्तयाङ्जिम 

नागङ्चयक उड्डमन शाखा यहेका छन।् शाखाका काभहरु ङ्झनम्नानङ्टसाय छन:् 

िामङ्टसेिा  स चारन  शाखा 

 िामङ्टसेिा, हिाई प्रङ्ञशऺण, िामङ्टसेिा भभयत सम्बाय य ङ्जिभानस्थर संचारन संस्थाहरुराई इजाजत ऩत्र प्रदान गने 

तथा खायेज गने सम्फन्धी कामय । 

 इजाजत प्राप्त िामङ्टसेिा, हिाई प्रङ्ञशऺण, िामङ्टमान भभयत सम्बाय य ङ्जिभानस्थर सञ्चारन संस्थाहरु, ङ्जिदेशी 
जनशङ्ञक्तहरुको श्रभ स्िीकृङ्झत ोिं ङ्झबषाको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयश सम्फन्धी कामय । 

 िामङ्टसेिा, हिाई प्रङ्ञशऺण संस्था, ङ्जिभान भभयत/सम्बाय संस्था, ङ्जिभानस्थर संचारन संस्थाराई आिश्मक 

भारसाभान आमातको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयश सम्फन्धी कामय । 

 नेऩार िामङ्ट सेिा ङ्झनगभ सम्फन्धी कामय ।  

 नागङ्चयक उड्डमन सम्फन्धी नीङ्झत ङ्झनभायण सम्फन्धी कामय । 

 सम्फि संस्थाहरु, ङ्झनकामहरुसंग सभन्िमात्भक बङू्झभका ङ्झनिायह सम्फन्धी कामय । 

हिाई  सम्झौता  तथा अन्तयाङ्जिम नागङ्चयक उड्डमन शाखा 

 सम्बाव्म ङ्जिङ्झबङ्ङ भङ्टरङ्टकसंग हिाई सेिा सम्झौता िाताय य हिाई सम्झौता िातायका राङ्झग आिश्मक कामय ।  

 हिाई सम्झौता य सभझदायी ऩत्रको ङ्जिङ्झधित अनङ्टभोदन सम्फन्धी कामय । 

 नागङ्चयक उड्डमन सम्फन्धी अन्तयाङ्जिम संघ, संस्था, संगठनसंग सम्ऩकय  य सहबाङ्झगता य ती संगठनफाट ऩाङ्चयत 

भहासङ्ञन्ध य प्रोटोकरहरुको ङ्जिङ्झधित अनङ्टभोदन सम्फन्धी कामय । 

 हिाई बाडा ङ्झनधाययण, ऩङ्चयभाजयन य संशोधन सम्फन्धी कामय ।  

 प्रचङ्झरत ऐन, ङ्झनमभ य नीङ्झतहरुभा ऩङ्चयभाजयन सम्फन्धी कामय । 
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हिाई सङ्टयऺा तथा प्रङ्झधकयण सङ्टऩयीिेऺण भहाशाखा 

मस भहाशाखाराई तोङ्जकोका काभहरु मसप्रकाय छन:् 

 नेऩारको हिाई ऺेत्रराई सङ्टयङ्ञऺत य बयऩदो िनाउन हिाई उडान सङ्टयऺा सम्फन्धी नीङ्झत तजङ्टयभा य 
सभन्िम गने सम्फन्धी कामय । 

 सङ्टयङ्ञऺत य ङ्झभतव्ममी उडानको राङ्झग भौजङ्टदा हिाई रुटहरुभा ऩङ्टनयािरोकन सम्फन्धी कामय । 

 भौजङ्टदा हिाई रुट य नमााँ स्थाऩना हङ्टने रुटहरुभा ोमय नेङ्झबगेशन सङ्टङ्जिधाहरुको ऩङ्जहचान, सभन्िम य 

ङ्झनणयम सम्फन्धी कामय । 

 नागङ्चयक उड्डमन ऺेत्ररे प्रमोग गने संचाय उऩकयणहरुको ङ्जिक्िेन्सी ङ्झनधाययणको  ङ्झसपाङ्चयस सम्फन्धी 

कामय । 

 ङ्जिभानस्थरहरुको ङ्झनयीऺण, अनङ्टगभन रगामत अन्तयायङ्जिम नागङ्चयक उड्डमन संगठनिाट तोङ्जकोको 

ङ्झनधायङ्चयत स्तय अनङ्टसाय हिाई उडान सेिा संचारन बो नबोको ङ्झफषमभा ङ्झनमभन सम्फन्धी कामय । 

 नेऩारको िामङऺ्ट ेत्रराई अङ्झधकतभ प्रमोगभा ल्माउने सम्फन्धभा नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयण 

रगामत सम्फि ङ्झनकामहरुसाँग सभन्िम सम्फन्धी कामय । 

 नमााँ प्रङ्जिङ्झध अनङ्टसाय संचाय उड्डमन सहामक य दूयदृङ्जि प्रङ्जिङ्झधको भाध्मभफाट ोमय ट्राङ्जपक सेिा 

प्रदान गने सम्फन्धी कामय । 

 नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयणको स्िाङ्झभत्िभा यहेको िा नेऩार सयकायफाट प्राङ्झधकयणराई 

हस्तान्तयण हङ्टने सम्ऩङ्ञिहरुको सदङ्टऩमोग सम्फन्धी कामय । 

 िामङ्टमानहरु संकट अिस्थाभा ऩयेभा, हयाोभा िा दङ्टघयटनाग्रस्त बोभा खोज तथा जीिनोिाय य सभन्िम 

सम्फन्धी कामय । 

 दङ्टघयटनाभा ऩयेका ङ्जिभानहरुको दङ्टघयटना जााँच सम्फन्धी कामय । 

 नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयणका आमोजनासाँग सम्फि ङ्जिदेशी नागङ्चयकहरुको राङ्झग ङ्झबसा 

ङ्झसपाङ्चयस य श्रभ ङ्झसपाङ्चयस सम्फन्धी कामय । 

 नेऩार ङ्झबत्र यहेका ङ्जिभानस्थरहरुभा हिाई सङ्टयऺाको उच्चतभ व्मिस्था बो नबोको ङ्झनयीऺण 

सम्फन्धी कामय । 
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 याङ्जिम नागङ्चयक उड्डमन सङ्टयऺा सङ्झभङ्झत सम्फन्धी कामय । 

 बी.आई.ऩी./बी.बी.आई.ऩी. उडानका सम्फन्धभा आिश्मक सभन्िम सम्फन्धी कामय । 

 हिाई उडानिाट हङ्टन सक्न े प्रदङ्टषण ङ्झनमन्त्रण गयी िाताियणीम स्िच्छता कामभ याख् ने सम्फन्धी 

नीङ्झतगत कामय । 

 नमााँ ङ्जिभानस्थरहरुको ङ्झनभायण, ङ्जिस्ताय तथा बौङ्झतक सङ्टङ्जिधाको ऩङ्चयितयन रगामत सङ्टयऺा तथा सङ्टङ्जिधा 

सम्फन्धी उऩकयण प्रणारीको अध्मािङ्झधक येकडय याख् ने, उऩकयण प्रणारीको अध्ममन, सबे, जडान 
सम्फन्धी कामय । 

 अन्तयायङ्जिम नागङ्चयक उड्डमन संगठनका भहासन्धीहरु, प्रोटोकरहरु फभोङ्ञजभका कामय । 

 नागङ्चयक उड्डमनसाँग सम्फि ङ्जिषमहरुभा नीङ्झत, ङ्झनभायण य प्रचङ्झरत ऐन, ङ्झनमभ नीङ्झतहरुभा ऩङ्चयभाजयन 

सम्फन्धी कामय । 

 ङ्जिदेशी ऋण/सहमोग िा संमङ्टक्त रगानी आङ्छद श्रोतिाट नागङ्चयक उड्डमनको ऺेत्रभा संचारन िा 

ङ्झनभायण हङ्टने मोजना, आमोजना सम्फन्धी कामय । 

उड्डमन सङ्टयऺा भहाशाखा अन्तगयतका उडान सङ्टयऺा शाखा य येङ्झडमो इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग शाखा यहेका चन।् 

शाखाका काभहरु ङ्झनम्नानङ्टसाय छन:् 

प्रङ्झधकयण सङ्टऩयीिेऺण शाखा 

 उडान सङ्टयऺाभा प्रङ्झतकूर असय ऩने जानकायी प्राप्त हङ्टन आोभा आिश्मक थऩ सङ्टयऺा व्मिस्था सम्फन्धी कामय 

 याङ्जिम नागङ्चयक उड्डमन सङ्टयऺा सङ्झभङ्झतको ङ्झनभायण कामायन्िमन तथा ङ्जिभानस्थरहरुभा चया ङ्झनमन्त्रण सम्फन्धी 

कामय। 

 ङ्जिङ्झबन् न कायणरे ऺङ्झत बोका ङ्जिभानस्थरहरुभा शीघ्र उडान, स चारन सम्फन्धी कामय य उडान सङ्टयऺा 

(Flight Safety) सम्फन्धी कामय । 

 कूटनआङ्झतक उडानराई अनङ्टभङ्झत प्रदान गनय प्राङ्झधकयणराई बी.आई.ऩी. कऺ खोल्न े व्मिस्था य सभन्िम 

सम्फन्धी  कामय । 

 संमङ्टक्त यािसंघको आव्हानभा खङ्जटन े नेऩारी सेनाको शाङ्ञन्त सेना उडानका राङ्झग सभमभआ अितयण य 

ैबयफ्राईट ऩयङ्झभट तथा शाही नेऩारी सआङ्झनकको पामङ्चयङ्ग ोिं अन्म ङ्जक्रमाकराऩको सूचना प्रिाङ्जहत 

सम्फन्धी कामय । 
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 फाढीङ्जऩङ्झडतका राङ्झग याहत ऩङ्टर् माउन स चारन गङ्चयोको हिाई उडानको तथ्मांङ्क सम्फन्धी कामय । 

 नमााँ ङ्जिभानस्थरहरुको ङ्झनभायण सम्फन्धी कामय । 

 

हिाई सङ्टयऺा तथा दङ्टघयटना जााँच शाखा 

 भङ्टरङ्टक ङ्झबत्रका ङ्जिभानस्थरहरुको हिाई रुट य आसऩासभा स चाय  तथा उड्डमन सहाम य सयङ्झबयरेन्स उऩकयण 

प्रणारीको आिश्मकता सम्फन्धी अध्ममन तथा स चारनभा यहेका मस्ता प्रणारीहरुको अद्यािङ्झधक येकडय 

सम्फन्धी कामय । 

 नागङ्चयक उड्डमन ऺेत्ररे प्रमोग गने स चाय तथा उड्डमन सहाम प्रणारीहरुको ङ्जिक्िेन्सी व्मिस्थाऩन 

सम्फन्धभा अध्ममन तथा ङ्झनधाययण ङ्झसपाङ्चयश सम्फन्धी कामय । 

 ङ्जिभानस्थरहरुभा स चारनभा यहेका ङ्जिङ्जिध उऩकयण प्रणारीहरुको भभयत/संबाय य स चारन कामयको 

स्तयीमता अनङ्टगभन सम्फन्धी कामय । 

 हिाई स चाय उड्डमन सहाम प्रणारीको बयऩदो तथा स्तयीम सेिाको राङ्झग ङ्झनमङ्झभत फ्राइट चेक बो/नबो 
सम्फन्धी  ङ्झनमभन गने कामय । 

 नमााँ ङ्जिभानस्थर ङ्झनभायण, ङ्जिभानस्थरको बौङ्झतक सङ्टङ्जिधाहरुको ऩङ्चयितयन रगामत सङ्टयऺा तथा सङ्टङ्जिधा सम्फन्धी 

उऩकयण प्रणारीहरुको थऩ य ङ्जिकास सम्फन्धी मोजना/आमोजनाहरुको ङ्जिषमभा ङ्झनदेशन सम्फन्धी कामय । 

 ङ्जिदेशी ऋण/सहमोग िा संमङ्टक्त रगानी आङ्छद श्रोतफाट नागङ्चयक उड्डमनको ऺेत्रभा स चारन िा ङ्झनभायण हङ्टने 
मोजना आमोजना सम्फन्धी कामय । 

 नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयणका आमोजनासाँग सम्फि ङ्जिदेशी नागङ्चयकहरुको राङ्झग ङ्झबषा ङ्झसपाङ्चयश 

सम्फन्धी कामय । 

 नेऩार सयकायरे ङ्जिदेशी सहमोग िा आफ्नआ श्रोतफाट प्राङ्झधकयण भापय त सम्ऩङ्ङ बोका िा हङ्टने मोजना 
आमोजनाहरुको ङ्झरङ्जिङ्ग (भूल्माङ्कन तथा हस्तान्तयण सम्फन्धी) कामय । 

 नागङ्चयक उड्डमनसाँग सम्फि ङ्जिषमहरुभा नीङ्झत ङ्झनभायण य प्रचङ्झरत ऐन, ङ्झनमभभा ऩङ्चयभाजयन तथा नमााँ ङ्झनमभ 

तजङ्टयभा सम्फन्धी कामय । 
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संस्कृङ्झत  भहाशाखा 

भहाशाखाका काभहरु ङ्झनम्नानङ्टसाय यहेको छ: 

 नेऩारको याङ्जिम संस्कृङ्झतको जगेना गनय नीङ्झत ङ्झनभायण गने य रक्ष्महरु हाङ्झसर गनय उऩमङ्टक्त यणनीङ्झतहरु तमाय 

गने  

 संस्कृङ्झत सम्फन्धी , मोजना य कामयक्रभ तजङ्टयभा ोिं कामायन्िमन सम्फन्धी कामय । 

 संस्कृङ्झत सम्फन्धी याङ्जिम तथा अन्तयायङ्जिम  संघ संस्थासाँग  सम्ऩयकय   तथा  सभन्िम सम्फन्धी कामय । 

 संस्कृङ्झत तथा प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ अङ्झधकाय सम्फन्धी अन्तयायङ्जिम िआठक, ताङ्झरभ, कामयशारा य गोष्ठी सेङ्झभनाय य 

सम्भेरनहरु सम्फन्धी कामय । 

 ऩङ्टयाताङ्ञत्िक भहत्िका स्भायकहरु य ऩङ्टयाताङ्ञत्िक िस्तङ्टहरुको संग्रह, संयऺण, सम्ियियन तथा ऩङ्टयाताङ्ञत्िक 

अन्िेषण य उत्खनन ्सम्फन्धी नीङ्झत ङ्झनभायण ोिं कामायन्िमन सम्फन्धी कामय । 

 संग्रहारम य अङ्झबरेखारम सङ्टढृढीकयण सम्फन्धी नीङ्झत, मोजना य कामयक्रभको तजङ्टयभा ोिं कामायन्िमन सम्फन्धी 

कामय । 

 संस्कृङ्झत सम्फन्धी अन्तयाङ्जिम सम्झौता गयी सांस्कृङ्झतक आदान-प्रदान सम्फन्धी कामय । 

 ङ्झनकासीमोग्म ऩङ्टयाताङ्ञत्िक साभानहरुको जाच गने य अनङ्टभङ्झत प्रदान सम्फन्धी कामय । 

 नेऩार याजकीम प्रऻा-प्रङ्झतष्ठान, सांस्कृङ्झतक संस्थान, ऩशङ्टऩङ्झत ऺेत्र ङ्जिकास कोष, रङ्टङ्ञम्िनी ङ्जिकास कोष, फहृिय 

जनकऩङ्टय ऺेत्र ङ्जिकास ऩङ्चयषद, देिघाट ऺेत्र ङ्जिकास सङ्झभङ्झत, बानङ्टजन्भस्थर ङ्जिकास सङ्झभङ्झत रगामतका ङ्जिङ्झबङ्ङ 

संस्कृङ्झतसाँग सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतहरु सम्फन्धी कामय । 

 नेऩार अङ्झधयाज्मङ्झबत्र यहेका ङ्जिङ्झबङ्ङ धभय, जातजाङ्झत, सम्प्रदाम य बाषा बाषीहरुका साङ्जहत्म, ङ्झरङ्जऩ, करा य 

संस्कृङ्झतको ङ्जिकासका राङ्झग नीङ्झत ङ्झनभायण य मस ऺेत्रभा संरग्न ङ्झनकामहरुसाँग कामयगत सम्िन्ध ोिं सभन्िम 

कामभ  गयी मस ऺेत्रभा राग्ने साधकहरु तथा नमााँ प्रङ्झतबाहरुराई प्रोत्साहन य प्रयेणा ङ्छदन ेसम्फन्धी कामय । 

 संस्कृङ्झतसाँग  सम्फि  ङ्जिङ्झबन् न सभूह गङ्टठी संघ संस्थाहरुराई आिश्मक सहमोग तथा सभन्िम सम्फन्धी  

कामय । 

 प्रङ्झतङ्झरऩ अङ्झधकाय ऐन, ङ्झनमभ तजङ्टयभा य कामायन्िमन  सम्फन्धी  कामय । 

  अन्तयगयतका  ङ्झनकामहरुभा कामययत  ङ्झफदेशीहरुराई  ङ्झबसा  ङ्झसपाङ्चयस  सम्फन्धी  कामय । 
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मस भहाशाखा अन्तयगतका संस्कृङ्झत य ऩङ्टयातत्ि  २ िटा शाखाहरु याङ्ञखनेछन।् शाखाका काभहरु 

ङ्झनम्नानङ्टसाय छन:्  

संस्कृङ्झत  शाखा  

 संस्कृङ्झत सम्फन्धी नीङ्झत ङ्झनमभ तजङ्टयभा सम्फन्धी  कामय । 

 अन्तयाङ्जिम सााँस्कृङ्झतक आदान प्रदान सम्फन्धी कामय । 

 नेऩारी संस्कृङ्झतको प्रचाय प्रसाय ोिं संयऺण य प्रिियन सम्फन्धी कामय । 

 संस्कृङ्झत सम्फन्धी याङ्जिम तथा अन्तयाङ्जिम संघ संस्थासंग सम्ऩयकय  य सभन्िम ोिं कामयक्रभभा नेऩारको 

सहबाङ्झगता सम्फन्धी कामय । 

 ङ्जिङ्झबङ्ङ जातजाती, सम्प्रदाम य बाषा बाषीहरुका ङ्झरऩी,करा य संस्कृङ्झतको प्रचायप्रसाय,संयऺण य ङ्जिकास 

सम्फन्धी कामय । 

 संस्कृङ्झतसंग आिि प्रङ्झतबाहरुको कृङ्झत ोिं कराको कदयस्िरुऩ उनीहरुराई प्रोत्साङ्जहत गनय याङ्जिम प्रङ्झतबा 

ऩङ्टयस्काय ङ्जितयण सम्फन्धी कामय । 

 नेऩार याजकीम प्रऻा-प्रङ्झतष्ठान, सााँस्कृङ्झतक संस्थान, ऩशङ्टऩङ्झत ऺेत्र ङ्जिकास कोष जस्ता संस्कृङ्झतसंग सम्फि संघ 

संस्थाहरुको कामयभा सहमोग य सभन्िम सम्फन्धी कामय । 

 स्िीकृत ङ्जिकास कामयक्रभहरुको प्रगङ्झत ङ्जिियण सम्फन्धी कामय । 

 याङ्जिम प्रङ्झतबा स्भायक कोषफाट अनङ्टदान ङ्छदन ेयकभ कोषको उद्देश्म फभोङ्ञजभ सदङ्टऩमोग सम्फन्धी कामय । 

 रङ्टङ्ञम्फनी ङ्जिकास कोष य िृहिय जनकऩङ्टय ऺेत्र ङ्जिकास ऩङ्चयषद रगामत भन्त्रारम अन्तगयत गङ्छठत ङ्जिकास 

सङ्झभङ्झत तथा संस्थाहरुको कामयभा सहमोग य सभन्िम सम्फन्धी कामय । 

 सम्झौता फभोङ्ञजभ ङ्झफङ्झबङ्ङ ऺेत्रभा कामययत ङ्जिदेशी नागङ्चयकहरुको ङ्झबषा ङ्झसपाङ्चयश सम्फन्धी कामय । 

ऩङ्टयातत्ि तथा सम्ऩदा शाखा 

 ऩङ्टयाताङ्ञत्िक भहत्िका कराकृङ्झत ोिं स्भायकहरुको जगेनाय सम्फन्धी कामय ।  

 ऩङ्टयातत्ि सम्फन्धी स्िीकृत कामयक्रभको संचारन सम्फन्धी कामय। 

 देशभा यहेका ङ्झफङ्झबन् न धाङ्झभयक ऩमयटकीम स्थरहरुको ऩङ्जहचान गनय रगाई ङ्झतनीहरुको संयऺण ोिं सम्फयियन 

गनय आिश्मक कामयक्रभहरु तजङ्टयभा सम्फन्धी कामय । 
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 ऩङ्टयाताङ्ञत्िक दृङ्जिरे भहत्िऩूणय यहेका भठ, भङ्ञन्दयहरुको संयऺण, आकङ्ञस्भक जीणोिाय, आङ्झथयक सहामता 

प्रदान गनय भाऩदण्ड तजङ्टयभा य कामायन्िमन सम्फन्धी कामय ।  

 देश फाङ्जहय रङ्झगन ेऩङ्टयाताङ्ञत्िक साभानहरुको जााँचऩास, आिश्मक नीङ्झत तजङ्टयभा य कामायन्िमन सम्फन्धी कामय । 

 ऩङ्टयाताङ्ञत्िक स्थरहरुको संयऺण, सम्फयियन, अन्िेषण य उत्खनन ्सम्फन्धी कामयको ङ्झनमभन सम्फन्धी कामय । 

 िी.ऩी. संग्रहारम सम्फन्धी कामय ।  

 सम्झौता फभोङ्ञजभ ङ्झफङ्झबङ्ङ ऺेत्रभा कामययत ङ्जिदेशी नागङ्चयकहरुको ङ्झबषा ङ्झसपाङ्चयश सम्फन्धी कामय । 

 भङ्टरङ्टक ङ्झबत्र यहेका ङ्झफङ्झबन् न ऩयम्ऩयागत यीङ्झतङ्चयिाजहरुको संयऺण ोिं प्रिियन सम्फन्धी कामय । 

कानून भहाशाखा  

कानून भहाशाखाका कामयहरु ङ्झनम्नानङ्टसाय छन:् 

 आिश्मकतानङ्टसाय कानूनी याम य सल्राह प्रदान गने सम्फन्धी कामय । 

 आिश्मकतानङ्टसाय ऐन, ङ्झनमभ, गठन (आदेश), सम्झौता तमाय गने सम्फन्धी कामय । 

 भन्त्रारमको तपय फाट ङ्जपयादऩत्र, प्रङ्झतउियऩत्र, ङ्चयट ङ्झनिेदन, ङ्झरङ्ञखत जिाप, ऩङ्टनयािेदनऩत्र, ऩङ्टनयािरोकन 

ऩत्र म्माद ङ्झबत्रआ तमाय गने य सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा ऩठाउन ेसम्फन्धी कामय । 

 प्रङ्झतयऺाका राङ्झग भहान्मामाङ्झधिक्ता  कामायरम रगामतभा ऩत्राचायको व्मिस्था गने सम्फन्धी कामय। 

 सिोच्च अदारतफाट प्रङ्झतऩाङ्छदत कानूनी ङ्झसिान्त, याजऩत्र,  ऐन ङ्झनमभको संग्रह सम्फन्धी कामय । 

 भन्त्रारम ोिं अन् तगयतका ङ्झनकामहरुको राङ्झग आिश्मक ऐन ङ्झनमभ तजङ्टयभा, संशोधन सम्फन्धी कामय। 

कानून तथा पआ सरा कामायन्िमन शाखा  

मस शाखारे कानून भहाशाखाको सहमोगीका रुऩभा कानून भहाशाखाफाट सम्ऩादन हङ्टाँदआ आोका काभहरु 
नआ गदै आोको छ। 

 

६. भन्त्रारम अन्तगयत ङ्जिबाग तथा कामायरमहरु 

मस भन्त्रारम अन्तगयत देहामका ङ्झनकामहरु यहेकाछन ्। मी ङ्झनकामहरु भन्त्रारमको प्रत्मऺ सङ्टऩङ्चयिेऺणभा 

यहेकाछन ् । 
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ऩमयटन ङ्जिबाग 

ऩमयटन ऩूिायधाय ङ्जिकास, ऩमयटन उद्योगहरुको ङ्झनमभन, ऩमयटन प्रफियन य ङ्जिकास, ऩमयटक प्रहयीको 
व्मिस्थाऩन य भातहतका ऩमयटन कामायरमहरु सभेत हेने गयी नेऩार सयकाय (भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्) ङ्झभङ्झत 

२०७१।०४।०२को ङ्झनणयमानङ्टसाय ऩमयटन ङ्जिबागको गठन बोको हो । 

मस ङ्जिबाग अन्तगयत देहामका कामायरमहरु यहेकाछन ्।  

 ऩमयटन कामायरम, ङ्जियगञ्ज 

 ऩमयटन कामायरम, ऩोखया 

 ऩमयटन कामायरम, नेऩारगञ्ज 

 ऩमयटन कामायरम, बआयहिा 

 ऩमयटन कामायरम, काकडङ्झबट्टा 

 ऩमयटन कामायरम, जनकऩङ्टय 

 ऩमयटन कामायरम, नाम्चे 

 

ऩङ्टयातत्ि ङ्जिबाग 

ऐङ्झतहाङ्झसक, ऩङ्टयाताङ्ञत्िक, धाङ्झभयक तथा सांस्कृङ्झतक सम्ऩदाहरुको संयऺण तथा प्रफियन गने उद्दशे्मरे स्थाङ्जऩत 

मस ङ्जिबाग अन्तगयत याङ्जिम अङ्झबरेखारम, केन्द्रीम,  ऺेत्रीम य ङ्ञजल्रास्तयीम देहाम फभोङ्ञजभका कामायरमहरु 

यहेका छन ्।  

 याङ्जिम अङ्झबरेखारम, याभशाहऩथ 

 याङ्जिम संग्रहारम, छाउनी 

 याङ्जिम भङ्टद्रा संग्रहारम, छाउनी 

 याङ्जिम करा संग्रहारम, बक्तऩङ्टय 

 स्भायक संयऺण तथा दयफाय हेयचाह कामायरम, बक्तऩङ्टय 

 स्भायक संयऺण तथा दयफाय हेयचाह कामायरम, रङ्झरतऩङ्टय 

 याङ्जिम धात ङ्टकरा संग्रहारम, ऩाटन 
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 केन्द्रीम सांस्कृङ्झतक सम्ऩदा संयऺण प्रमोगशारा, रङ्झरतऩङ्टय 

 ऺेत्रीम संग्रहारम, धनकङ्ट टा 

 ऺेत्रीम संग्रहारम, ऩोखया 

 ऺेत्रीम संग्रहारम, सङ्टखेत 

 कङ्जऩरिस्तङ्ट संग्रहारम, कङ्जऩरिस्तङ्ट 

 गोयखा संग्रहारम, गोयखा 

 स्भायक संयऺण तथा दयफाय हेयचाह कामायरम, नङ्टिाकोट 

 स्भायक संयऺण तथा दयफाय हेयचाह कामायरम, रभजङ्टङ्ग 

 गोयखा दयफाय हेयचाह अड्डा, गोयखा 

 हनङ्टभानढोका दयफाय हेयचाह अड्डा, काठभाडौं 

 

नऩेार प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ अङ्झधकाय यङ्ञजिायको कामायरम 

केन्द्रीम स्तयको कामायरमको रुऩभा यहेको मस कामायरमरे प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ अङ्झधकायको दताय, संयऺण, योमल्टी 
संकरन संस्थाको स्थाऩनाभा सहमोग गने तथा ङ्जिश् ि फौङ्जिक संगठन ोिं प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ अङ्झधकायङ्झसत सम्फङ्ञन्धत 

स्िदेशी तथा ङ्जिदेशी संघ संस्थासाँग सभन्िमको काभ गने  गदयछ। 

नायामणङ्जहटी दयिाय संग्रहारम 

केन्द्रीमस्तयको मस संग्रहारमरे साङ्जिक नायामणङ्जहटी दयिायराई संग्रहारमभा ऩङ्चयणत गङ्चयोकोरे सो 
संग्रहारमको व्मिस्थाऩन गदै आोकोछ । 

 

भन्त्रारम अन्तगयत प्रङ्झतष्ठान फोडय प्राङ्झधकयण संस्थान य सङ्झभङ्झतहरु 

प्रऻा प्रङ्झतष्ठानहरु–३ 

श्री नेऩार प्रऻा प्रङ्झतष्ठान, कभरादी, काठभाण्डौ  

श्री नेऩार रङ्झरतकरा प्रऻा प्रङ्झतष्ठान, सानो गौचयण  

श्री नेऩार संगीत तथा नाट्य प्रऻा प्रङ्झतष्ठान, छाउनी  
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फोडय, प्राङ्झधकयण, ङ्झनगभ, कोष य संस्थानहरु – ६ 

श्री नेऩार ऩमयटन फोडय, बकृङ्ट टीभण्डऩ, काठभाण्डौ 

श्री नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयण, फफयभहर, काठभाण्डौ 

श्री नेऩार िामङ्टसेिा ङ्झनगभ, न्मूयोड, काठभाण्डौ 

श्री सााँस्कृङ्झतक संस्थान, जभर, काठभाण्डौ  

श्री रङ्टङ्ञम्फनी ङ्झफकास कोष, फफयभहर, काठभाण्डौ 

श्री ऩशङ्टऩङ्झत ऺेत्र ङ्झफकास कोष,  देििन, गौशारा काठभाण्डौ 

श्री फहृिय जनकऩङ्टय ऺेत्र ङ्जिकास ऩङ्चयषद, जनकऩङ्टय 

ङ्जिकास सङ्झभङ्झतहरु य कामायरम यहेको स्थान 

क. संस्कृङ्झत सम्फन्धी सङ्झभङ्झतहरु–११ 

श्री ऩाथीबया ऺेत्र ङ्जिकास सङ्झभङ्झत, ऩाथीबया, ताप्रेजङ्टङ  

श्री फयाह ऺेत्र ङ्जिकास सङ्झभङ्झत, चतयाधाभ, सङ्टनसयी  

श्री हरेसी भहादेिस्थान ङ्जिकास सङ्झभङ्झत, हरेसी, खोटाङ  

श्री हनङ्टभानढोका दयिाय संग्रहारम ङ्जिकास सङ्झभङ्झत, फसन्तऩङ्टय  

श्री फङ्टढाङ्झनरकण्ठ ऺेत्र ङ्जिकास सङ्झभङ्झत, फङ्टढाङ्झनरकण्ठ, काठभाण्डौ  

श्री फौिनाथ ऺेत्र ङ्जिकास सङ्झभङ्झत, फौि, काठभाण्डौ  

श्री ऩाटन संग्रहारम ङ्जिकास सङ्झभङ्झत, ऩाटन  

श्री देिघाट ऺेत्र ङ्जिकास सङ्झभङ्झत, देिघाट, तनहूाँ  

श्री बानङ्ट जन्भस्थर ङ्जिकास सङ्झभङ्झत, यम्घा, तनहूाँ  

श्री भनकाभना ऺते्र ङ्जिकास सङ्झभङ्झत, गोयखा  

श्री ऩञ्चाङ्ग ङ्झनणायमक सङ्झभङ्झत (भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को ङ्झनणयम फभोङ्ञजभ गङ्छठत, गठन आदेश ङ्झनभायणका क्रभभा), 

काठभाडौं । 
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ख. ऩमयटन सम्फन्धी सङ्झभङ्झतहरु–१४ 

श्री तायागाउाँ ङ्जिकास सङ्झभङ्झत ताहाचार, काठभाण्डौ  

श्री नेऩार ऩमयटन तथा होटर व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत यङ्जिबिन, काठभाण्डौ  

श्री ऩियतीम प्रङ्ञशऺण ङ्जिकास सङ्झभङ्झत ङ्जिशारनगय, काठभाण्डौ  

श्री खप्तड ऺेत्र ऩमयटन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत,  ङ्झसरगङ्टढी, डोटी  

श्री याङ्जिम तार संयऺण ङ्जिकास सङ्झभङ्झत नमााँफानेश्वय, काठभाण्डौ  

श्री रुरु–येसङ्टंगा ऺेत्र संयऺण तथा ऩमयटन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत तम्घास, गङ्टल्भी  

श्री ङ्जिदेह–ङ्झभङ्झथरा ऺते्र ऩमयटन प्रफियन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत ङ्जऩडायीचोक, जनकऩङ्टय  

श्री ङ्ञचसाऩानी ऺेत्र ऩमयटन प्रफियन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत, नेऩारगंज  

श्री रङ्टङ्ञम्फनी ऺेत्र ऩमयटन प्रफियन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत, बआयहिा  

श्री ङ्झसम्रौनगढ ऺेत्र ऩमयटन प्रफियन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत , ङ्जियगंज  

श्री ङ्जियाट ऺेत्र ऩमयटन प्रफियन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत, जनकऩङ्टय  

श्री कणायरी ऺेत्र ऩमयटन प्रफियन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत, जङ्टम्रा  

श्री सरहेश ऺेत्र ऩमयटन प्रफियन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत ,जनकऩङ्टय  

श्री भेची ऩहाडी ऺेत्र ऩमयटन प्रफियन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत, इराभ  

 

७.  भन्त्रारमको कभयचायी दयिन्दी य ऩूङ्झतयको अिस्था 

;+u7gfTds :j?k 

नेऩार सयकाय, भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद् फाट ऩङ्झछल्रो ऩटक बोको ङ्झभङ्झत २०६९/२/५ को ङ्झनणयमफाट मस 

भन्त्रारमको नाभकयण संस्कृङ्झत, ऩमयटन तथा नागङ्चयक उड्डमन भन्त्रारम कामभ यहन गमो। नेऩार 

सयकाय (सङ्ञचिस्तय) ङ्झभङ्झत २०७०।४।२८ को ङ्झनणयमफाट भौजङ्टदा संगठन संयचना य दयफन्दी स्िीकृत 

बोको हो। मस भन्त्रारमको संगठन संयचना देहाम फभोङ्ञजभ यहेको छ । 
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lghL ;lrjfno 

pk;lrj–! 

zfvf clws[t–! 

gf=;'–! 

 

संस्कृङ्झत ऩमयटन तथा नागङ्चयक उड्डमन भन्त्रारमको संगठन संयचना  

dGqL 

;lrjfno 

Zffvf clws[t–! 

sDKo"6/ ck/]6/–! 

 

 

;lrj 

sfg'g dxfzfvf 

;x;lrj -sfg"g_–! 

gf=;'=–! 

 

 

jksdfhjsdh

jhfjdjfsdfj 

 

 

 

 

 

b/jGbL t]/Lh 

/fhkqf+lst                   

– %^ 

/fhkq cg+lst 

/ >]0fL ljlxg   

– *$ 

hDdf         – 

!$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfg'g tyf km};nf 

sfof{Gjog zfvf  

pk;lrj -sfg"g_–! 

6f=gf=;'=–! 

 

 

 

 

b/jGbL t]/Lh 

/fhkqf+lst                   

– %^ 

/fhkq cg+lst 

/ >]0fL ljlxg   

– *$ 

hDdf         – 

!$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ko{6g ljefu 

 

k'/ftTj ljefu xjfO{ pBf]u 

Joj:yfkg dxfzfvf 

;x;lrj k|f –! 

gf=;'= – ! 

of]hgf tyf 

d'Nof+sg dxfzfvf 

;x;lrj k|=–! 

gf=;'–! 

hgzlQm Joj:yfkg tyf 

ko{6g k|a4{g dxfzfvf 

;x;lrj k|=–! 

gf=;'–! 

;+:s[lt dxfzfvf 

;x;lrj k|f=–! 

gf=;'–! 

 

 

हिाई सङ्टयऺा तथा प्राङ्झधकयण 
सङ्टऩङ्चयिेऺण भहाशाखा 
;x;lrj k|f=–! 

gf=;'–! 

ko{6g sfof{nox? 

kf]v/f 

sfs/le6[f 

hgsk'/ 

jL/u~h 

e}/xjf 

g]kfnuGh 

gfDr] 

 

 

 

 

b/jGbL t]/Lh 

/fhkqf+lst                   

– %^ 

/fhkq cg+lst / 

>]0fL ljlxg   – 

*$ 

hDdf         – 

!$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

jfo';]jf ;+rfng zfvf 

l;=P=l6=l;=c–! 

P=l6=l;=c=–! 

zfvf clws[t –! 

sDKo'6/ clws[t– 

! 

gf=;' –! 

of]hgf tyf j}b]lzs 

;xfotf zfvf 

pk;lrj –! 

zfvf clws[t –# 

sDKo"6/ clws[t–! 

gf=;' –! 

k|zf;g tyf hgzlQm 

Joj:yfkg zfvf 

pk;lrj –! 

zfvf clws[t –# 

sDKo'6/ clws[t– !, 

sDKo'6/ ck/]6/– ! 

k':tsfno clws[t – ! 

gf=;'=–#, vl/bf/–! 

x=;=rf–(, sf=;=–@@ 

*(ह.स.चा.य का.स.सवै शाखा/भहाशाखाभा 
आवश्मकता अनुसाय ऩरयचारन गरयनेछ) 

;+:s[lt zfvf 

pk;lrj –! 

zfvf clws[t –@ 

छववकाय –! 
gf=;' –! 

 

प्राङ्झधकयण सङ्टऩङ्चयिेऺण शाखा 
l;=l8=O{= On]S6«f]lgS; –!  

On]S6«f]lgs OlGhlgo/ –! 

P=6L=;L= clws[t –! 

tYof+s tyf cg';Gwfg 

zfvf 

jl/i7 tYof+s clws[t –! 

tYof+s clws[t–! 

sDKo"6/ Ol~hlgo/–! 

k'/ftTj tyf ;Dkbf  

zfvf 

k|d'v k'=clws[t–! 

k'/ftTj clws[t– @ 

k|fljlws ;xfos– ! 

*/fli6«o clen]vfno /fdzfxky* /fli6«o ;+u|xfno 5fpgL */fli6«o d'b|f ;+u|xfno 

5fpgL */fli6«o snf ;+u|xfno eQmk'/ *:df/s ;+/If0f tyf b/af/ x]/rfx 

sfof{no eQmk'/* :df/s ;+/If0f tyf b/af/ x]/rfx sfof{no nlntk'/* /fli6«o 
wft'snf ;+u|xfno kf6g*s]Gb|Lo ;f+:s[lts ;Dkbf ;+/If0f k|of]uzfnf 

nlntk'/*If]qLo ;+u|xfno wgs'6f* If]qLo ;+u|xfno kf]v/f* If]qLo ;+u|xfno 

;'v]{t* slknj:t' ;+u|xfno slknj:t' *uf]/vf ;+u|xfno uf]/vf*:df/s ;+/If0f 

tyf b/af/ x]/rfx sfof{nog'jfsf]6* :df/s ;+/If0f tyf b/af/ x]/rfx 

sfof{no ndh'Ë* uf]/vf b/af/ x]/rfx c8\8f uf]/vf* xg'dfg9f]sf b/af/ 

x]/rfx c8\8fsf7df8f}+  

 

xjfO{ ;+emf}tf tyf 

cfO{=l;=P=cf]=zfvf 

l;=P=l6=l;=c=–! 

P=l6=l;=c=–! 

gf=;'=–! 

 

 

 

b/jGbL t]/Lh 

/fhkqf+lst                   

– %^ 

/fhkq cg+lst / 

>]0fL ljlxg   – 

*$ 

hDdf         – 

!$) 

 

हिाई सङ्टयऺा तथा दङ्टघयटना 
जााँच शाखा 

l;=l8=O{=P/f]gl6sn–! 

P/f]gl6sn O{= –! 

zfvf clws[t –! 

ko{6g k|j4{g zfvf 

pk;lrj –! 

zfvf clws[t –२ 
gf=;'= –! 

cg'udg tyf d"Nof+sg 

zfvf 

pk;lrj –! 

zfvf clws[t–@ 

g]kfn k|ltlnlk clwsf/ /lhi6«f/sf] sfof{no 

 

cfly{s k|zf;g zfvf  

k|d'v n]vf lgoGqs– ! 

n]vf clws[t– @ 

n]vfkfn–@ 

sDKo'6/ ck/]6/–! 

 

gf/fo0flx6L b/jf/ ;+u|xfno  
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भन्त्रारमको दयिन्दी ङ्जिियण ङ्झनम्न फभोङ्ञजभ छ- 

कामायरम तथा दयफन्दी ङ्जिियण सम्फन्धी ढााँचा  

1= s= sfof{no ;DaGwL ljj/)f M                                                km\ofS;g+= M4211758 

sfof{nosf] gfd -g]kfnLdf_M ;+:s[lt, ko{^g tyf gful/s p*\*og dGqfno lhNnfM sf&df*f}+ 

sfof{nosf] gfd -c+u|]hLdf_M Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation sf=d=kf= 

dGqfno÷s]Gb|Lo lgsfo M j*f= g+= 

lgs^td dflyNnf] lgsfoM :yfgM l;+xb/jf/ 

sfof{nosf] :t/ M s]Gb|Lo  kmf]g=g+=M4211596 

z'? kb >[hgf ePsf] ldltM Od]nM info@tourism.gov.np 

kl%Nnf] cBfjlws ldlt M 2070.9.9 j]j;fO^Mwww.tourism.gov.np 

1= v= sfof{nosf] b/aGbL t]l/h M 
 

l;=g kb >])fL ÷tx ;]jf ;d"x pk;d"x 
v'b 

sfod 

kb 

;+s]t g+= 
s}lkmot 

1= ;lrj ljlzi^    1   

2= ;x;lrj /f=k=k|yd k|zf;g   2   

3= ;x;lrj /f=k=k|yd O{lGh l;=P=c=O= l;=P=c 2   

4= ;x;lrj /f=k=k|yd Gofo sfg'g  1   

5= ;x;lrj /f=k=k|yd lzIff k"/ftTj  1   

6= pk;lrj /f=k=låtLo k|zf;g ;f=k|=  6   

7= pk;lrj /f=k=låtLo Gofo sfg'g  1   

8= jl/i& tYof+s 

clws[t 

/f=k=låtLo cfly{s, 

of]hgf 

tyf 

tYof+s 

tYof+s  1   

9= k|d"v k"/ftTj 

clws[t 

/f=k=låtLo lzIff k"/ftTj  1   

10= k|d"v n]vf 

lgoGqs 

/f=k=låtLo k|zf;g n]vf  1   

11= l;=P=l^=l;=c= /f=k=låtLo O{lGh l;=P=c=O{= l;=P=c 2   

12= l;=l*=O{= /f=k=låtLo O{lGh O{n]S «̂f]lgs 

PG* 

]̂lnsDo"lgs];g 

 1   

13= l;=l*=O{= /f=k=låtLo O{lGh Pc/kf] {̂  0   

14= l;=l*=O{= /f=k=låtLo O{lGh P/f]gl^sn  1   

15= zfvf 

clws[t 

/f=k=t[tLo k|zf;g ;f=k|=  16   

16= sfg"g 

clws[t 

/f=k=t[tLo Gofo sfg'g  0   

17= tYof+s 

clws[t 

/f=k=t[tLo cfly{s 

of]hgf 

tyf 

tYof+s 

tYof+s  1   

18= n]vf clws[t /f=k=t[tLo k|zf;g n]vf  2   

19= k"/ftTj 

clws[t 

/f=k=t[tLo lzIff k"/ftTj  2   

20= sDKo"^/ 

clws[t 

/f=k=t[tLo ljljw   3   

21= P=l^=l;=c= /f=k=t[tLo O{lGh l;=P=c=O{= l;=P=c= 3   
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l;=g kb >])fL ÷tx ;]jf ;d"x pk;d"x 
v'b 

sfod 

kb 

;+s]t g+= 
s}lkmot 

22= O{n]S «̂f]lgs 

O{lGhlgo/ 

/f=k=t[tLo O{lGh O{n]S «̂f]lgs 

PG* 

]̂lnsDo"lgs];g 

 1   

23= P/f]gl^sn 

Ol~h= 

/f=k=t[tLo O{lGh P/f]gl^sn  1   

24= sDKo'^/ 

Ol~h= 

/f=k=t[tLo ljljw   1   

25= sf^f]{u|fkm/ /f=k=t[tLo ljljw   0   

26= k":tsfno 

clws[t 

/f=k=t[tLo lzIff k"=lj=  1   

27= %ljsf/ /f=k=t[tLo lzIff snf %ljsnf 1   

28= ;xfos vfB 

u")flgoGqs 

/f=k=t[tLo s[lif km"* Go"=Sjf= 

sG «̂f]n 

 0   

29= gf=;"= /f=k=c=k|yd k|zf;g ;f=k|=  14   

30= k|fljlws 

;xfos 

/f=k=c=k|yd lzIff k"/ftTj k"/ftTj 1   

31= sDKo"^/ 

ck/]^/ 

/f=k=c=k|yd ljljw   3   

32= n]vfkfn /f=k=c=k|yd k|zf;g n]vf  2   

33= ^f=gf=;"= /f=k=c=k|yd k|zf;g ;f=k|=  1   

34= ;jO{lGhlgo/ /f=k=c=k|yd O{lGh l;len la=PG* 

cfs{ 

0   

35= k|fljlws 

;xfos 

/f=k=c=k|yd s[lif km"* Go"= Sjf= 

sG «̂f]n 

 0   

36= vl/bf/ /f=k=c=låtLo k|zf;g ;f=k|=  1   

37= x=;=rf= >])fL ljxLg k|zf;g ;f=k|=  9   

38= sfof{no 

;xof]uL 

>])fL ljxLg k|zf;g ;f=k|=  22   

hDdf 106   

 

८.  सेिा प्रिाह सम्फन्धी ङ्जिियण 

(क) ऩियतायोहण योमल्टी  

 ङ्जहभार आयोहणको सराभी यकभको असूरी य दाङ्ञखरा सम्फन्धी कामय ऩमयटन ङ्जिबागफाट हङ्टाँदआ 
आइयहेकोछ ।    

(ख)  सूचनाको उऩरब्धता 

 (क)  सेिा प्राप्त गनय राग्न ेदस्तङ्टय 

 १.  सूचनाको हक सम्फन्धी ङ्झनमभािरी, २०६५ को ङ्झनमभ ४ फभोङ्ञजभ, ब्ि आकायको 
पोटोकऩी प्रङ्झत ऩेज ऩााँच रुऩआमााँ, ब्ि बन्दा ठूरो आकायको कागजभा प्रङ्झत ऩेज दश रुऩआमााँ, 

सूचना सीडी, ङ्झडस्केट िा अन्म ङ्जिद्यङ्टतीम भाध्मभभा ङ्झरंदा ऩचास रुऩआमााँ ।  
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 २.  अन्म ङ्जिशषे कानूनरे तोके फभोङ्ञजभको दस्तङ्टय । 

 (ख)  सेिा प्राप्त गनय राग्न ेअिङ्झध 

 १.  सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा ७ रे तोकेको अिङ्झध ङ्झबत्र, ङ्झनिेदन प्राप्त 
बोऩङ्झछ सूचना अङ्झधकायीरे तत्कार उऩरब्ध गयाउन सङ्जकने प्रकृङ्झतको सूचना बो तत्कार 
उऩरब्ध गयाउन, नसङ्जकने प्रकृङ्झतको सूचना बो ङ्झनिेदन प्राप्त बोको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदन ङ्झबत्र 
ङ्झनिेदकराई उऩरब्ध हङ्टनेछ । व्मङ्ञक्तको जीउ ज्मानको सङ्टयऺासाँग सम्फङ्ञन्धत सूचना भाग 
गयेको ऩाइोभा २४ घण्टा ङ्झबत्र उऩरब्ध गयाइने छ ।  

 २.  अन्म ङ्जिशषे ऐन ङ्झनमभरे अिङ्झध तोकेकोभा सोही फभोङ्ञजभ ।  

९.  ङ्झनणयम ङ्झनभायण प्रङ्जक्रमा 

(क) ङ्झनणयम प्रङ्जक्रमा  

 १.  भन्त्रारमरे उऩरब्ध गयाउन ेसेिा सम्फन्धभा : 

 सयकायी ङ्झनणयम प्रङ्जक्रमा सयरीकयण ङ्झनदेङ्ञशका, २०६५ फभोङ्ञजभ ।  

 २.  सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ फभोङ्ञजभ भाग गङ्चयने सूचना सम्फन्धभा : 

 सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा ७ फभोङ्ञजभ ।  

(ख) ङ्झनणयम गने अङ्झधकायी  

  १.  भन्त्रारमरे सम्ऩादन गने नीङ्झतगत ोिं अन्म कामयहरु सम्फन्धभा : 

 भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद् भा प्रस्ताि ऩठाोय 
 भाननीम भन्त्री स्तयफाट 
 सङ्ञचिस्तयफाट 

 भाननीम भन्त्रीफाट प्रत्मामोङ्ञजत अङ्झधकाय फभोङ्ञजभ 
 सङ्टशासन –व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारन) ऐन, २०६४ फभोङ्ञजभ प्राप्त अङ्झधकाय फभोङ्ञजभ 

य  
 अन्म ङ्जिशषे ऐन, ङ्झनमभरे सङ्ञचिरे गने बनी तोङ्जकोका काभहरु ।  

 सङ्ञचिरे प्रत्मामोजन गयेको अङ्झधकाय फभोङ्ञजभ तोङ्जकोको कभयचायीरे ।  

  २.  सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ फभोङ्ञजभ भाग गने सूचना सम्फन्धभा । 

  सङ्ञचिरे । 
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१०.  गङ्टनासो व्मिस्थाऩन  

(क)  भन्त्रारमरे उऩरब्ध गयाउन ेसेिा सम्फन्धभा : 

  प्रचङ्झरत ऐन कानङ्टनभा तोङ्जकोको व्मिस्था फभोङ्ञजभ 

(ख)  सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ फभोङ्ञजभ ऩयेको उजङ्टयी सम्फन्धभा : 

 याङ्जिम सूचना आमोग 

 

११. कामय सम्ऩादनको ितयभान अिस्था 

(क) ङ्जिकास कामयक्रभको उऩरब्धीहरु 

संस्कृङ्झत, ऩमयटन तथा नागङ्चयक उड्डमन भन्त्रारमको आ.ि.०७2।७3 को याङ्जिम गौयिका आमोजनाहरुको 

फजेट 

ङ्झस. 
नं. 

िजेट उऩङ्ञशषयक 
न 

कामयक्रभ  २०७२।७३ को चारङ्ट ऩूाँजीगत ङ्जिङ्झनमोजन   
(रु. हजायभा) 

चारङ्ट ऩूाँजीगत जम्भा 

१ ३२५११५ ऩशङ्टऩङ्झत ऺेत्र ङ्जिकास कोष       
350,000  

         
350,000  

२ ३२५११६ रङ्टङ्ञम्िनी ङ्जिकास कोष      
550,000  

         
550,000  

    नेऩार सयकायको जम्भा     
900,000  

          -     
  900,000  

    ङ्जिङ्ञिम तपय को:       

१ ५०११०१ दोश्रो अन्तयायङ्जिम ङ्जिभानस्थर 
आमोजना 

        
500,000  

२ ५०११०१ ऩोखया ऺेत्रीम अन्तयायङ्जिम 
ङ्जिभानस्थर  

      
1,000,000  

३ ५०११६१ दङ्ञऺण ोङ्ञशमा ऩमयटन ऩङ्टिायधाय 
ङ्जिकास आमोजना (गौतभफङ्टि 
ङ्जिभानस्थर बआयहिा)   

       
4,535,800  

    ङ्जिङ्ञिम तपय को जम्भा  
  

          -       
6,035,800  

    नेऩार सयकाय य ङ्जिङ्ञिम तपय को 
कूर जम्भा 

            -       
6,935,800  
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संस्कृङ्झत, ऩमयटन तथा नागङ्चयक उड्डमन भन्त्रारमको आ.ि.०७2।७3 को फजेट 

ङ्झस. 
नं. 

िजेट 
उऩङ्ञशषयक न 

कामयक्रभ  २०७२।७३ को चारङ्ट ऩूाँजीगत ङ्जिङ्झनमोजन   
(रु. हजायभा) 

चारङ्ट ऩूाँजीगत जम्भा 

१ ३२५०११ संस्कृङ्झत, ऩमयटन तथा नागङ्चयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

200,303 2,220 202,523 

२ ३२५०१२ ऩमयटन कामायरमहरु 22,987 40,920 63,907 

३ ३२५०१३ ऩङ्टयातत्ि ङ्जिबाग 36,808 15,230 52,038 

४ ३२५०१४ याङ्जिम अङ्झबरेखारम 14,789 16,825 31,614 

५ ३२५०१५ याङ्जिम संग्रहारम, छाउनी 21,158 8,995 30,153 

६ ३२५०१६ याङ्जिम करा संग्रहारम, बक्तऩङ्टय 8,082 2,700 10,782 

७ ३२५०१७ ऺेत्रीम संग्रहारमहरु 13,007 33,750 46,757 

८ ३२५०१८ संग्रहारमहरु (जातीम संग्रहारम 
सभेत) 

43,828 2,588 46,416 

९ ३२५०१९ ऐङ्झतहाङ्झसक दयफायहरु 54,844 53,230 108,074 

१० ३२५०२० केन्द्रीम संस्कृङ्झत सम्ऩदा संयऺण 
प्रमोगशारा 

7,149 3,210 10,359 

११ ३२५०२१ नेऩार प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ अङ्झधकाय 
यङ्ञजिायको कामायरम 

9,232 600 9,832 

१२ ३२५०२२ नायामणङ्जहटी दयफाय संग्रहारम 63,397 22,693 86,090 

१३ ३२५०२३ स्भायक संयऺण तथा दयफाय 
हेयचाह कामायरम, बक्तऩङ्टय 

5,162 230 5,392 

१४ ३२५०२४ ऩमयटन ङ्जिबाग 99,992 13,400 113,392 

१५ ३२५१०२ नेऩार ऩमयटन तथा होटर 
व्मिस्थाऩन प्रङ्झतष्ठान 

18,500  18,500 

१६ ३२५१०४ नागङ्चयक उड्डमन सम्िन्धी 
कामयक्रभ (साङ्जिक ऩियतीम ऩमयटन 
तथा ऩमयटन प्रिियन आमोजना) 

7,500  7,500 

१७ ३२५१०६ ऩमयटन ऩूिायधाय  ङ्जिकास कामयक्रभ 277,152 739,955 1,017,107 

१८ ३२५१०८ दङ्ञऺण ोङ्ञशमा ऩमयटन ऩङ्टिायधाय 
ङ्जिकास आमोजना 

333,477 130,570 464,047 

१९ ३२५१११ ऩङ्टयाताङ्ञत्िक संयऺण आमोजना 39,516 230,495 270,011 

२० ३२५११२ ङ्जिश्वसम्ऩदा ऺेत्र संयऺण आमोजना 5,510 12,350 17,860 

२१ ३२५११३ संस्कृङ्झत प्रिियन कामयक्रभ 404,865  404,865 

२२ ३२५११४ िहृत जनकऩङ्टय ऺेत्र ङ्जिकास 
ऩङ्चयषद् 

50,000  50,000 
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ङ्झस. 
नं. 

िजेट 
उऩङ्ञशषयक न 

कामयक्रभ  २०७२।७३ को चारङ्ट ऩूाँजीगत ङ्जिङ्झनमोजन   
(रु. हजायभा) 

चारङ्ट ऩूाँजीगत जम्भा 

२३ ३२५११५ ऩशङ्टऩङ्झत ऺेत्र ङ्जिकास कोष 350,000  350,000 

२४ ३२५११६ रङ्टङ्ञम्िनी ङ्जिकास कोष 550,000  550,000 

२५ ३२५११७ सााँस्कृङ्झतक संस्थान 8,900  8,900 

२६ ३२५११८ नेऩार प्रऻा प्रङ्झतष्ठान 90,000  90,000 

२७ ३२५११९ नेऩार रङ्झरतकरा प्रऻा प्रङ्झतष्ठान 40,000  40,000 

२८ ३२५१२० नेऩार संगीत तथा नाट्य प्रऻा 
प्रङ्झतष्ठान 

40,000  40,000 

२९ ३२५१२१ ईच्छङ्टक सााँस्कृङ्झतक प्रङ्झतष्ठान 3,589  3,589 

३० ३२५१२२ मातामात (हिाई) आमोजना तमायी 
सङ्टङ्जिधा 

374,850  374,850 

  नेऩार सयकायको जम्भा 3,194,597 1,329,961 4,524,558 

  ङ्जिङ्ञिम तपय को:    

३१ ५०११०१ नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयण 
 

 2,208,500 

३२ ५०११३६ हिाई मातामात ऺभता अङ्झबिङृ्जि 
आमोजना 

 

 4,689,790 

३३ ५०११६१ दङ्ञऺण ोङ्ञशमा ऩमयटन ऩङ्टिायधाय 
ङ्जिकास आमोजना 

 

 4,535,800 

  ङ्जिङ्ञिम तपय को जम्भा 

 

- 11,434,090 

  नेऩार सयकाय य ङ्जिङ्ञिम तपय को 
कूर जम्भा 

3,194,597 1,329,961 15,958,648 

 

ऩमयटन ऩूिायधाय ङ्जिकास आमोजना (फ.उ.शी.नं. ३२५१०६)को फााँडपााँड 

ङ्झस.नं. कामयक्रभ आमोजनाको  नाभ कामयऺ ते्र २०७२/७३ को ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत  
(रु. राखभा) 

ऩूाँजीगत चारङ्ट जम्भा 

१७ १ ऩियतीम प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान ऩियतीम प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान 
 

453.00 453.00 
१७ २ तायागााँउ ङ्जिकास सङ्झभङ्झत तायागााँउ ङ्जिकास सङ्झभङ्झत 

 
125.00 125.00 

१७ ३ याङ्जिम तार संयऺण ङ्जिकास 
सङ्झभङ्झत 

याङ्जिम तार संयऺण 
ङ्जिकास सङ्झभङ्झत  

305.00 305.00 

१७ ४ रुरु येसङ्टङ्गा ऺेत्र ऩमयटन 
प्रिियन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत 

रुरु येसङ्टङ्गा ऺेत्र गङ्टल्भी 
 

275.00 275.00 

१७ ५ खप्तड ऺेत्र ऩमयटन प्रिियन 
ङ्जिकास सङ्झभङ्झत 

खप्तड ऺेत्र 

 
214.30 214.30 
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ङ्झस.नं. कामयक्रभ आमोजनाको  नाभ कामयऺ ते्र २०७२/७३ को ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत  
(रु. राखभा) 

ऩूाँजीगत चारङ्ट जम्भा 

१७ ६ भेची ऩहाडी ऺेत्र ङ्जिकास 
सङ्झभङ्झत (ताप्रेजङ्टंग, ऩााँचथय, 

इराभ) 

ताप्रेजङ्टंग, ऩााँचथय, इराभ 
ङ्ञजल्रा 

 
315.79 315.79 

१७ ७ कणायरी ऺेत्र ऩमयटन प्रिियन 
ङ्जिकास सङ्झभङ्झत  

भङ्टगङ्ट, डोल्ऩा, काङ्झरकोट, 

जङ्टम्रा, हङ्टम्रा ङ्ञजल्रा  
463.23 463.23 

१७ ८ ङ्जियाट ऺेत्र ऩमयटन प्रिियन 
ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (झाऩा, भोयंग, 

सङ्टन्सयी) 

झाऩा, भोयंग, सङ्टन्सयी 
388.00 17.00 405.00 

१७ ९ सहरेश ऺेत्र ऩमयटन प्रिियन 
ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (ङ्झसयाह य 
सप्तयी) 

ङ्झसयाह य सप्तयी 
121.00 15.00 136.00 

१७ १० ङ्जिदेह ङ्झभङ्झथरा ऺेत्र ऩमयटन 
प्रिियन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (धनङ्टषा 
भहोियी सरायही) 

धनङ्टषा भहोियी सरायही 
216.00 15.00 231.00 

१७ ११ ङ्झसम्रन ऺेत्र ऩमयटन प्रिियन 
ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (फाया, ऩसाय य 
यौतहट) 

फाया, ऩसाय य यौतहट 

194.00 12.00 206.00 

१७ १२ रङ्टङ्ञम्िनी ऺेत्र ऩमयटन प्रिियन 
ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (निरऩयासी, 
रुऩन्देही य कङ्जऩरिस्तङ्ट) 

निरऩयासी, रुऩन्देही य 
कङ्जऩरिस्तङ्ट 421.00 17.00 438.00 

१७ १३ ङ्ञचसाऩानी ऺेत्र ऩमयटन प्रिियन 
ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (फांके, िङ्छदयमा, 
कआ रारी य कञ्चनऩङ्टय) 

फांके, िङ्छदयमा, कआ रारी य 
कञ्चनऩङ्टय 236.00 17.00 253.00 

१७ १४ ऩमयटन कामायरम, काकड ङ्झबट्टा तेह्रथङ्टभ य धनकङ्ट टा ङ्ञजल्रा 153.00 
 

153.00 
१७ १५ ऩमयटन कामायरम, िीयगञ्ज भकिानऩङ्टय य ङ्ञचतिन 

ङ्ञजल्रा 
185.00 

 
185.00 

१७ १६ ऩमयटन कामायरम, जनकऩङ्टय उदमऩङ्टय, ङ्झसन्धङ्टरी, याभेछाऩ 
य दोरखा ङ्ञजल्रा 

198.00 
 

198.00 

१७ १७ ऩमयटन कामायरम, ऩोखया स्माङ्गजा, तनहङ्टाँ, गोयखा, 
रभजङ्टङ्ग, कास्की, ऩियत, 

फाग्रङ्टङ्ग य म्माग्दी ङ्ञजल्रा  

1,070.00 
 

1,070.00 

१७ १८ ऩमयटन कामायरम, बआयहिा अघायखााँची, ऩाल्ऩा, गङ्टल्भी, 
रुकङ्ट भ, योल्ऩा, प्मूठान, दाङ्ग 
य सल्मान ङ्ञजल्राहरु 

 

565.00 
 

565.00 
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ङ्झस.नं. कामयक्रभ आमोजनाको  नाभ कामयऺ ते्र २०७२/७३ को ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत  
(रु. राखभा) 

ऩूाँजीगत चारङ्ट जम्भा 

१७ १९ ऩमयटन कामायरम, नेऩारगञ्ज सङ्टखेत, दआरेख, डोटी, अछाभ, 

फआतडी य डडेल्धङ्टया ङ्ञजल्रा 
294.00 

 
294.00 

१७ २० ऩमयटन कामायरम, नाम्चे सोरङ्टखङ्टम्फङ्ट, खोटाङ्ग य 
ैखरढङ्टङ्गा ङ्ञजल्राहरु  

125.00 2.00 127.00 

१७ २१ ऩमयटन ङ्जिबागफाट संचारन 
हङ्टने  (ऩमयटन ऩूिायधाय ङ्जिकास 
आमोजना) 

फाग्भती अंचरभा ऩने ८ 
िटा ङ्ञजल्रा य अन्म 
ङ्ञजल्राभा यहेका ठूरा 
आमोजनाहरु 

2,026.55 30.00 2,056.55 

१७ २२ मोजना भहाशाखाफाट संचारन 
हङ्टने य ङ्ञजल्रा ङ्जिकास 
सङ्झभङ्झतहरुभा अनङ्टदान जाने 

बोजऩङ्टय, संखङ्टिासबा, भनाङ्ग, 

भङ्टस्ताङ्ग, जाजयकोट, फाजङ्टया, 
फझाङ्ग य दाच ङ्टयरा ङ्ञजल्रा य 
केन्द्रभा संचारन हङ्टने अन्म 
कामयक्रभहरु 

207.00 495.20 702.20 

१७ २३ ग्रटे ङ्जहभारमन टे्रर ग्रटे ङ्जहभारमन टे्रर 
सम्िन्धी 

1,000.00 
 

1,000.00 

   जम्भा   7,399.55 2,771.52 10,171.07 

 

भन्त्रारमको चारू आङ्झथयक िषयको चारू तथा ऩूजीगत फजेट खचयको ङ्ञस्थङ्झत (२०७३ आषाढ भसान्तसम्भ ) 

खचय फजेट यकभ खचय यकभ प्रगङ्झत 
प्रङ्झतशत 

कआ ङ्जपमत 

चारू खचय ३,१९,४५,९७,००० 

 

२,०५,३५,४८,००० ६४.२८ मस भध्मे रु. २,४५,०१,३५७.५३ 
सोझआ ब ङ्टक्तानी फ.उ.शी.नं. ३२५१०८ 
दङ्ञऺण ोङ्ञशमा ऩमयटन ऩूिायधायभा  
बोको । 

ऩूाँजीगत खचय १,३२,९९,६१,००० 

 

९९,१८,२०,००० ७४.५७ 

 
 

जम्भा ४,५२,४५,५८,००० ३,०४,५३,६८,००० ६७.30 
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(ख) प्रभङ्टख ऩङ्चयसूचकहरु 

१. ऩमयटक आगभन 

प्रभङ्टख सूचकहरु  २०७० ऩौष 
सम्भ  
(सन ्२०१३ 
ज.-ङ्झड. सम्भ ) को 
उऩरङ्ञब्ध 

२०७१ ऩौष 
सम्भ  
(सन ्२०१४ 
ज.-ङ्झड. सम्भ ) को 
उऩरङ्ञब्ध  

२०७२ ऩौष 
सम्भ  
( सन ्२०१५ 
ज.-ङ्झड. सम्भ ) को 
उऩरङ्ञब्ध 

कूर ऩमयटक आगभन संख्मा ७९७६१६  ७९०११८ 538970 
प्रङ्ञि ऩमयटक फसाइ अिङ्झध (औषत ङ्छदन) १२.५७ १२.४४ 13.1 
ऩमयटन ऺेत्रफाट प्राप्त आजयन (रु. कयोड) ३४२१.१ ४६३७.५ 5342.8 
प्रङ्झत ऩमयटक प्रङ्झतङ्छदन खचय (अभेङ्चयकी डरय) ४२.८  ४8 70 
कूर ग्राहस्थ उत्ऩादनभा ऩमयटन ऺेत्रको 
अनङ्टऩात (%) 

२.० २.६ 2.9 

ङ्झनमङ्झभत उडानभा नेऩार आउने अन्तयायङ्जिम 
िामङ्टसेिाको संख्मा  

२६  २६  26 

 

२. नागङ्चयक उड्डमन सम्फङ्ञन्ध प्रभूख सूचकहरु 
प्रभङ्टख सूचकहरु  २०७० ऩौष 

सम्भ  
(सन ्२०१३ 
ज.-ङ्झड. सम्भ )  

२०७१ ऩौष 
सम्भ 
(सन ्२०१४ 
ज.-ङ्झड. सम्भ ) 

२०७2 ऩौष 
सम्भ 
( सन ्२०१५ 
ज.-ङ्झड. सम्भ ) 

अन्तयाङ्ञस्ट्रम उडान बने नेऩारी फामङ्टसेिाको 
संख्मा  

२ २ २ 

नेऩारभा उडान बने अन्तयाङ्ञस्ट्रम फामङ्टसेिाको 
संख्मा 

२६ २६ २६ 

ङ्छदऩऺीम हिाई सेिा सम्झौता बोका देशहरुको 
संख्मा  

३६ ३६ ३८ 

दङ्टइतपय  हिाई ङ्झसट संख्मा  ५८५०००0*
 ६५००००0*

 8000000* 
आन्तङ्चयक उडान गने फामङ्टसेिा  
(Fixed Wing + Rotor Wing) को संख्मा   

१७ १७ १७ 

अन्तयाङ्ञस्ट्रम ङ्जिभानस्थरको संख्मा  १ १ १ 
सफआ भौसभभा संचारन हङ्टने ङ्जिभानस्थरको 
संख्मा  

१९ २० २२ 

संचारनभा यहेका कूर ङ्जिभास्थरको संख्मा  ३५ ३५ ३२ 
 * उडान संख्मा / हप्ताराई आधाय भाङ्झन दङ्टइ तपी हिाई ङ्झसट संख्मा गणना गने प्रमोजनका राङ्झग 200 ङ्झसट प्रङ्झत उडानराई आधाय 

भाङ्झन गणना गङ्चयोको । फामङ्टसेिाको ऺभता आनङ्टसाय ङ्झसट संख्मा घटफढ हङ्टन सक्न े। 
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३. ऩमयटक संख्मा फङृ्जि दय तथा फसाइ अिङ्झध 

jif{{ 
ko{^ssf] 

;+Vof 

xjfO{ 

dfu{af^ 

ko{^ssf] 

cfudg 

:yn 

dfu{af^ 

ko{^ssf] 

cfudg 

k|lt 

ko{^ssf] 

;/b/ 

a;fO 

cjlw  

-lbgdf_ 

k|lt lbg 

k|lt 

ko{^s 

vr{  

-*n/_ 

jflif{s 

a[l$b/ 

2060 k"if ;g\ 2003 338,132  275,438  

      

62,694  9=6 79=1 22=7 

2061 k"if ;g\ 2004 

              

385,297  

            

297,335  

              

87,962  13=5 45=1 13=9 

2062 k"if ;g\ 2005 

              

375,398  

            

277,346  

              

98,052  9=1 58=5 -2=6_ 

2063 k"if ;g\ 2006 

              

383,296  

            

283,819  

            

100,107  10=2 55=0 2=1 

2064 k"if ;g\ 2007 

              

526,705  

            

360,713  

            

165,992  12=0 45=0 37=4 

2065 k"if ;g\ 2008 

              

500,277  

            

374,661  

            

125,616  11=8 73=0 -5=0_ 

2066 k"if ;g\ 2009 

              

509,956  

            

379,322  

            

130,634  11=3 65=3 1=9 

2067 k"if ;g\ 2010 

              

602,867  

            

448,800  

            

154,067  12=7 43=2 18=2 

2068 k"if ;g\ 2011 

              

736,215  

            

545,221  

            

190,994  13=1 38=2 22=1 

2069 k"if ;g\ 2012 

              

803,092  

            

598,258  

            

204,834  12=9 35=0 9=1 

2070 k"if ;g\ 2013 

              

797,616  594848 202768 12=51 42=8 -0=7_ 

2071  k"if ;g\ 2014 790118 585981 204137 12=44 48 -0=94_ 

2072  k"if ;g\ 2015* 538970 407412 131558 13=1 70 -31=79_ 

* (जनियी देङ्ञख ङ्झडसेम्फय सम्भ) 
नोट : स्थरभागयफाट आोका (कोदायी नाका िाहेक) बायतीम ऩमयटकहरुको आगभन संख्मा मसभा सभािशे छआन । 

 

४. भ्रभणको  उद्देश्मगत ऩमयटक आगभन संख्मा 
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2060 
k"if 

    
97,904   65,721    19,387  

   
21,395  

   
21,967             -    

             
-    

              
-    

 
111,758  

            
-    

    
338,132  

 % 29.0 19.4 5.7 6.3 6.5 0.0 0.0 0.0 33.1   100.0 

2061 

  

k"if 
  

167,262    69,442  
   

13,948  
   

45,664  
   

17,088              -    
             

-    
              

-    
   

71,893  
             

-    
    

385,297  

 % 43.4 18.0 3.6 11.9 4.4 0.0 0.0 0.0 18.7   100.0 
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2062 

  

k"if 
  

160,259   61,488  
   

21,992  
  

47,621  
   

16,859              -    
             

-    
               

-    
   

67,179  
             

-    
    

375,398  

 % 42.7 16.4 5.9 12.7 4.5 0.0 0.0 0.0 17.9   100.0 

2063 

  

k"if 
  

145,802    66,931    21,066  
  

59,298  
   

18,063             -    
             

-    
               

-    
   

72,766  
             

-    
   

383,926  

 % 38.0 17.4 5.5 15.4 4.7 0.0 0.0 0.0 19.0 0.0 100.0 

2064 

  

k"if 
  

217,815  
 

101,320  
   

24,487  
   

52,594  
    

21,670  
     

8,019  
           

65  
               

-    
   

78,579  
   

22,156  
    

526,705  

 % 41.4 19.2 4.6 10.0 4.1 1.5 0.0 0.0 14.9 4.2 100.0 

2065 

  

k"if 
  

148,180  
 

104,822  
   

23,039  
   

45,091  
   

43,044  
     

6,938  
         

243  
               

-      99,391  
   

29,529  
   

500,277  

 % 29.6 21.0 4.6 9.0 8.6 1.4 0.0 0.0 19.9 5.9 100.0 

2066 

  

k"if 
 

140,992  132,929  
   

22,758  
   

51,542  
    

24,518  
     

9,985  
         

285  
                

-    
   

86,849  
   

40,098  
   

509,956  

 % 27.6 26.1 4.5 10.1 4.8 2.0 0.1 0.0 17.0 7.9 100.0 

2067 

  

k"if 
  

263,938    70,218  
   

21,377  
   

26,374  
  

101,335  
     

9,627  
         

730  
       

5,101  
   

46,516  
   

57,651  
   

602,867  

 % 43.8 11.6 3.5 4.4 16.8 1.6 0.1 0.8 7.7 9.6 100.0 

2068 

  

k"if 
  

425,721    86,260    17,859  
   

63,783  
   

24,054    10,836  

      
2,181  

      
5,235  

   
29,895  

   
70,391  

    
736,215  

 % 57.8 11.7 2.4 8.7 3.3 1.5 0.3 0.7 4.1 9.6 100.0 

2069 

k"if 
 

379,627  
 

105,015  
   

24,785  
109,85

4  
   

30,460  
   

13,646  
      

1,750  
     

18,975  
   

27,815  
   

91,165  
   

803,092  

 % 47.3 13.1 3.1 13.7 3.8 1.7 0.2 2.4 3.5 11.4 100.0 

2070 

  

k"if 410934 102001 28183 71610 37386 15552 1396 10369 54326 65858 797616 

% 51.5 12.8 3.5 9.0 4.7 2.0 0.2 1.3 6.8 8.3 100.0 

2071 k"if 395849 97185 24494 98765 32395 13432 1580 10272 41876 74271 790118 

% 50.1 12.3 3.1 12.5 4.1 1.7 0.2 1.3 5.3 9.4 100.0 

2072 k"if 386065 9162 2876 14996 21479 9038 NA NA 77354 NA 538970 

% 71.6 1.67 0.53 2.78 3.98 1.67   14.35  100.0 

द्रिब्म: ईटाङ्झरक ढााँचाभा देखाोको अंकरे प्रङ्झतशत जनाउाँछ ।  

५. प्रभङ्टख भङ्टरङ्टकगत ऩमयटक आगभन संख्मा 

d'n's÷% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

cd]l/sf 20680 18539 19833 29783 30076 32043 36425 42875 48985 47355 49830 42687 

%        5.4         4.9        5.2        5.7        6.0        6.3         6.0        5.8        6.1  5.9 6.3 7.92 

Sofg*f    4,825    4,168    4,733     7,399    8,132    8,965      9,322   11,404   13,507  12132 11610 8398 

%        1.3        1.1        1.2        1.4         1.6        1.8         1.5        1.5        1.7  1.7 1.5 1.56 

cli «̂of    4,341    3,007   3,474    4,473     3,540     3,245     3,389    3,998     3,797  3131 3320 2676 

%        1.1         0.8        0.9         0.8         0.7         0.6         0.6         0.5        0.5  0.3 0.4 0.49 

k|mfG;  18,938  14,108  14,835  20,250   22,402   22,154   24,550   26,720   28,805  21842 24097  

%        4.9         3.8  3.9        3.8         4.5        4.3         4.1         3.6        3.6  3.5 3.0  

hd{gL  16,025  14,345   14,361   21,323   18,552   19,246   22,583   27,472   30,409  22263 18028 16405 

%        4.2       3.8       3.7        4.0         3.7         3.8         3.7       3.7         3.8  3.5 2.3 3.04 
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d'n's÷% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

g]b/NofG* 11160 8947 7207 10589 10900 11147 13471 16836 15445 10516 12320 7515 

%        2.9       2.4       1.9       2.0         2.2         2.2         2.2        2.3        1.9  1.3 1.6 1.39 

:jL^h/–

NofG* 3788 3163 3559 5238 5186 5281 5320 11020 7046 4903 6447  

%        1.0        0.8      0.9        1.0         1.0         1.0         0.9        1.5         0.9  0.6 0.8  

j]nfot 24667 25151 22708 32367 33658 35382 35091 39091 41294 35668 36759 29730 

%        6.4       6.7       5.9       6.1         6.7         6.9         5.8        5.3        5.1  4.5 4.7 5.51 

*]gdfs{    2,633    1,770   1,956     3,157     3,847     4,464     4,359     6,138    7,118  5320 5150  

%        0.7        0.5         0.5  0.6         0.8         0.9         0.7        0.8        0.9  0.9 0.7  

:k]g 11767 8891 10377 15672 13851 13006 13712 16073 14549 10412 13110 6741 

%        3.1        2.4       2.7        3.0         2.8         2.6         2.3        2.2        1.8  1.3 1.7 1.25 

O^fnL  12,376    8,785   7,736   11,243     7,914     7,982    10,226  12,621  14,614  9974 10347 5609 

%        3.2       2.3       2.0        2.1         1.6         1.6         1.7        1.7        1.8  1.2 1.3 1.04 

rLg  13,326  22,377  17,538   28,618   35,166   32,272   46,360  61,917   71,861  113173 123805 66984 

%         .5       6.0       4.6       5.4         7.0         6.3         7.7  8.4        8.9  12.4 15.7 12.43 

ef/t  90,326  95,685  93,722   96,010   91,177   93,884  120,898  149,504  165,815  180974 135343 75124 

%      23.4     25.5     24.4      18.2       18.2       18.4       20.1      20.3      20.6  23.2 17.1 
13.94 

 

hfkfg    4,231  18,239  22,242   27,058   23,383   22,445   23,332  26,283   28,642  26694 25829 17613 

%        6.3         4.9         5.8         5.1        4.7        4.4         3.9        3.6        3.6  3.3 3.3 3.27 

>Ln+sf 16124 18770 27413 49947 37817 36362 45531 59884 69476 32736 37546 44367 

%        4.2        5.0        7.1        9.5         7.6        7.1         7.6         8.1         8.7  4.1 4.8 8.23 

ci ]̂«lnof    9,671     7,093     8,231   12,369  13,846  15,461    16,243   19,824   22,030  202469 24516 18619 

%        2.5        1.9       2.1        2.3         2.8         3.0         2.7         2.7         2.7  3.5 3.1 3.15 

cGo 100419 102360 99996 147694 136823 140574 168590 179158 214638 125203 217296  

%      26.1      27.3      26.0      28.0       27.3       27.6       28.0     24.3       26.7  15.7 27.5  

gv"nsf] 0 0 4005 3515 4007 6043 3465 25433 5061 64218 34765 0 

% 
           

-              -          1.0        0.7         0.8         1.2         0.6        3.5        0.6  8.1 4.4 0 

hDdf 385297 375398 383926 526705 500277 509956 602867 736251 803092 797616 790118 538970 

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

नोट : इटाङ्झरक अंकरे प्रङ्झतशत जनाउाँछ । 
 

६. ऩमयटन ऺेत्रफाट आङ्ञजयत ङ्जिदेशी भङ्टद्रा 

cfly{s jif{ 

ko{6g 

If]qaf6 

cfh{g ePsf] 

ljb]zL d'b|f     

-?=s/f]8df_ 

k|fKt 

ljb]zL 

d'b|f 

cfh{gsf] 

cg'kftdf 

-k|ltzt_ 

s'n j:t' 

lgof{taf6 

k|fKt 

ljb]zL 

d'b|fsf] 

cg'kftdf 

k|ltzt 

cflh{t 

s'n 

ljb]zL 

d'b|fsf] 

cg'kftdf 

-k|ltzt_ 

s'n 

ufx{:Yo 

pTkfbgsf] 

cg'kftdf 

-k|ltzt_ 

2059÷60 1174.8 23.1 15.2 8.2 2.4 

2060÷61 1814.7 32.9 20.3 11.4 3.4 

2061÷62 1046.4 17.5 12.2 6.1 1.8 

2062÷63 955.6 15.5 10.9 4.6 1.5 

2063÷64 1012.5 16.5 10.7 4.5 1.4 
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2064÷65 1865.3 30.1 17.9 6.7 2.3 

2065÷66 2796.0 40.0 22.8 6.5 2.9 

2066÷67 2813.9 44.5 24.6 8.1 2.4 

2067÷68 2461.1 35.8 20.2 9.0 1.6 

2068÷69 3070.4 37.7 20.0 4.7 1.8 

2069÷70 3421.1 39.8 18.9 4.7 2.0 

2070÷71 4637.5 45.9 20.5 5.0 2.6 

2071÷72 34313 72.53 21.7 5.5 2.8 

2072÷73* 20300.4 72.0 24.1 4.8 - 

नोट : *प्रथभ ८ भङ्जहनाको । स्रोत : नऩेार याि फैंक  । 

 

७. होटर य होटर शआमा संख्मा 

 jif{ 

tf/] :t/sf tf/]b]lv afx]ssf  hDdf 

xf]6n  

z}of 

;+Vof xf]6n  z}of ;+Vof xf]6n ;+Vof 

z}of 

;+Vof 

2060 k"; 
          
108  

      
10,535        858        27,735             966  

      
38,270  

2061 k"; 
          
110  

      
10,715        886        28,392             996  

      
39,107  

2062 k"; 
          
110  

      
10,715        896        28,669          1,006  

      
39,384  

2063 k"; 
          
105  

       
9,763        502        14,497             607  

      
24,260  

2064 k"; 
          
105  

       
9,763        512        14,897             617  

      
24,660  

2065 k"; 
            
96  

       
9,320        573        16,743             669  

      
26,063  

2066 k"; 
            
97  

       
9,369        647        19,124             744  

      
28,493  

2067 k"; 
          
103  

       
9,125        686        20,217             789  

      
29,342  

2068 k"; 
          
106  

       
9,323        721        21,457             827  

      
30,780  

2069 k"; 
          
107  

       
9,371        746        22,286             853  

      
31,657  

2070 k"; 
          
117  

       
9,506        909        25,017          1,026  

      
34,523  

2071 k"; 118 9,554 957 26,625 10,75 36,179 

2072 k"if 116 9710 957 27240 1073 36,950 

 

१२.  िडाऩत्र, भहासङ्ञन्धहरू (Protocals, Conventions) M 

(क) नागङ्चयक उड्डमनसाँग सम्फङ्ञन्धत 

1. Convention on International Civil Aviation, Chicago 

2. International Air Service Transit Agreement, Chicago 

3. Protocal on the authentic quadrilingual text of the convention on International Civil Aviation, 

Montréal. 
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4. Protocal relating to certain amendments to the convention on International Civil Aviation 

[Article 48 (a), 49 (e) and 61] Montréal. 

5. Protocal relating to an amendments to the convention an International Civil Aviation [ Article 

50 (a) ], Montréal. 

6. Protocal relating to an amendments to the convention on International Civil Aviation [Article 

83 bis], Montreal. 

7. [Article 3 bis], Montreal 

a. [Article 56 bis], Montreal. 

8. Convention for the unification of certain Rules relating to international carriage by Air, 

Warsaw. 

9. Protocal to amend the Warsaw convention of 1929 

10. the Hegue convention of offences and certain other acts committed on board aircraft, Tokyo. 

11. Concention for the suppression of unlawful seizure of aircraft. 

12. the Hegue conventioin for the supression of unlawfull acts against the safety of civil aviation, 

Montreal. 

13. convention on the privileges and Immunities of the specialized agencies. 

 

(ख) संस्कृङ्झतसाँग सम्फङ्ञन्धत 

14. Convention on the Means of prohibiting and preventing the illicit import, export and transfer 

of ownership of cultural property. 

15. Convention concerning the protection of the World Cultural and natural Heritage. 

16. World Intellectual property organisation (WIPO), 1997 
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१३.  भन्त्रारम य अन्तगयतका सूचना अङ्झधकायीहरुको ङ्जिियण् 
 

 

l;=g+= सूचना अङ्झधकायी/ सहामक 
सूचना अङ्झधकायी 

ऩद, नाभ, थय ङ्झनकाम सम्ऩकय  नम्फय 

1.  सूचना अङ्झधकायी स.स(कानून) श्री आरोक चन्द्र शे्रष्ठ, सं. ऩ. तथा ना.उ. भन्त्रारम 9841237157 
2.  सहामक सूचना अङ्झधकायी उ.स. श्री टेकनायामण ऩौडेर  सं. ऩ. तथा ना.उ. भन्त्रारम 9851236433 
3.  सूचना अङ्झधकायी ङ्झनदेशक श्री दङ्टगायदि ढकार ऩमयटन ङ्जिबाग  9851181329 
4.  सूचना अङ्झधकायी प्र.ऩङ्ट.अ. श्री दाभोदय गौतभ ऩङ्टयातत्ि ङ्जिबाग 9851145159 
5.  सूचना अङ्झधकायी उ.ङ्झन. श्री देिने्द्र के.सी. नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयण  9849595551 
6.  सूचना अङ्झधकायी ङ्झनदेशक श्री याभहङ्चय शभाय नेऩार िामङ्टसेिा ङ्झनगभ 9851142022 
7.  सहामक सूचना अङ्झधकायी उऩ–ङ्झनदेशक श्री शआरेश कंसाकाय  नेऩार िामङ्टसेिा ङ्झनगभ 9851106645 
8.  सूचना अङ्झधकायी शा.अ श्री सङ्टष्भा ऩोखयेर नेऩार प्र. अ. यङ्ञजिायको कामायरम  
9.  सूचना अङ्झधकायी प्रभङ्टख श्री योङ्जहत ढङ्टंगाना नायामणङ्जहटी द.संग्रहारम 9841515725 

10.  सूचना अङ्झधकायी  नेऩार प्रऻा प्रङ्झतष्ठान 9851098610 
11.  सूचना अङ्झधकायी  नेऩार रङ्झरतकरा प्रऻा प्रङ्झतष्ठान  
12.  सूचना अङ्झधकायी  नेऩार सं. तथा नाट्य प्रऻा प्रङ्झतष्ठान  
13.  सूचना अङ्झधकायी ऩङ्जित्रा ऩाँगेनी सांस्कृङ्झतक संस्थान  ९८४१४८४४१५ 

14.  सूचना अङ्झधकायी  रङ्टङ्ञम्फनी ङ्जिकास कोष  
15.  सूचना अङ्झधकायी प्रभेहङ्चय ढङ्टंगाना ऩशङ्टऩङ्झत ऺेत्र ङ्जिकास कोष  
16.  सूचना अङ्झधकायी  नेऩार ऩमयटन फोडय  9841449945 
17.  सूचना अङ्झधकायी ङ्ञचयङ्ञन्जिी ढङ्टंगाना िहृिय जनकऩङ्टय ऺेत्र ङ्जिकास ऩङ्चयषद्   
18.  सूचना अङ्झधकायी ङ्ञशि प्रसाद जआशी नेऩार ऩ. तथा हो. व्म. प्रङ्झतष्ठान 9849096242 
19.  सूचना अङ्झधकायी ना.सङ्ट. श्री दङ्टगायप्रसाद ढकार  ऩमयटन कामायरम, काकयङ्झबट्टा  9841335208 
20.  सूचना अङ्झधकायी का.प्र. श्री ङ्झफन्दा आचामय ऩमयटन कामायरम, नाम्चे 023562035 
21.  सूचना अङ्झधकायी ना.सङ्ट. श्री ङ्जिन्देश्वय साह ऩमयटन कामायरम, ङ्जियगञ्ज 9841263692 
22.  सूचना अङ्झधकायी श्री गङ्टञ्जशे्वय प्रसाद चौधयी ऩमयटन कामायरम, जनकऩङ्टय 9845808733 
23.  सूचना अङ्झधकायी शा.अ. श्री याभचन्द्र अङ्झधकायी  ऩमयटन कामायरम, ऩोखया 9842823553 
24.  सूचना अङ्झधकायी ना.सङ्ट. श्री प्रभेनायामण ऩन्थी ऩमयटन कामायरम, बआयहिा 986634642 
25.  सूचना अङ्झधकायी का.प्र. श्री ङ्छदऩक फ. फङ्टढाथोकी  ऩमयटन कामायरम, कोहरऩङ्टय 9849028145 
26.  सूचना अङ्झधकायी प्रा.अ.श्री. उदेशरार शे्रष्ठ याङ्जिम संग्रहारम, छाउनी 9842596678 
27.  सूचना अङ्झधकायी सं.अ.श्री शायदा ङ्झसिाकोटी भङ्टद्रा संग्रहहारम, छाउनी 9841375824 
28.  सूचना अङ्झधकायी सं.अ. श्री प्रङ्झतभा यङ्ञञ्जत याङ्जिम करा संग्रहारम, बक्तऩङ्टय 9841661409 
29.  सूचना अङ्झधकायी सं.अ. श्री सङ्टयेशभान राखे धात ङ्टकरा संग्रहारम, ऩाटन 9841624580 
30.  सूचना अङ्झधकायी ग्मा.गा. श्री प्रभे याई ऺेत्रीम संग्रहारम, धनकङ्ट टा  9851013743 
31.  सूचना अङ्झधकायी सं.प्र. श्री करुणा याई गोयखा संग्रहारम, गोयखा 9842081035 
32.  सूचना अङ्झधकायी सं.अ. श्री सन्दीऩ खनार  ऺेत्रीम संग्रहारम, ऩोखया 9841882510 
33.  सूचना अङ्झधकायी ङ्जिष्णङ्ट खनार ऩाल्ऩा दयफाय संग्रहारम, ऩाल्ऩा 9851009067 
34.  सूचना अङ्झधकायी सं. अ. श्री सङ्टिासकृष्ण डंगोर कङ्जऩरिस्तङ्ट संग्रहारम, कङ्जऩरिस्तङ्ट  
35.  सूचना अङ्झधकायी सं. अ. नियाज अङ्झधकायी ऺेत्रीम संग्रहारम, सङ्टखेत 9841474533 
36.  सूचना अङ्झधकायी इङ्ञन्ज. श्री भोहनकृष्ण शे्रष्ठ स्भायक सं.द.हे.का, बक्तऩङ्टय 9841597960 
37.  सूचना अङ्झधकायी सं. अ.श्री काजीभान प्माकङ्ट येर स्भायक सं.द.हे.का, रङ्झरतऩङ्टय 9841334703 
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l;=g+= सूचना अङ्झधकायी/ सहामक 
सूचना अङ्झधकायी 

ऩद, नाभ, थय ङ्झनकाम सम्ऩकय  नम्फय 

38.  सूचना अङ्झधकायी ऩथ.सं. अ. श्री भामादेिी अमायर हनङ्टभानढोका, द.हे.का, हनङ्टभानढोका 9851174690 
39.  सूचना अङ्झधकायी प्रा.स. श्री अजङ्टयनप्रसाद पूाँ मार स्भायक सं.द.हे.का, नङ्टिाकोट 9841500380 
40.  सूचना अङ्झधकायी गा.स.अ. श्री गणेश बट्टयाई गो.द.ह. अड्डा, गोयखा 9851231927 
41.  सूचना अङ्झधकायी ख. श्री ङ्जकशोय हभार स्भायक सं.द.हे.का, रभजङ्टङ 9846070142 
42.  सूचना अङ्झधकायी श्री कञ्चन कङ्ट भाय नामक के.सा.स.सं. प्रमोगशारा, रङ्झरतऩङ्टय 9841983316 
43.  सूचना अङ्झधकायी प्र.छ. श्री कङ्ट भाय शे्रष्ठ याङ्जिम अङ्झबरेखारम, याभशाहऩथ  

 

 

१४.  भन्त्रारम अन्तगयतका संस्थान, प्राङ्झधकयण, फोडय, ङ्झनगभ, प्रङ्झतष्ठान तथा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतहरुका 
अध्मऺ य कामयकायी ङ्झनदेशकहरुको ङ्जिियण 

 

क्र.सं. नाभ थय ऩद ङ्झनकामहरु सम्ऩकय  पोन नं. 
१ सङ्ञञ्जि गौतभ भहाङ्झनदेशक श्री नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयण,  फफयभहर । ९८५१०५९२१७ 

 भहेन्द्र ङ्झसंह यािर उऩ भहाङ्झनदेशक १ श्री नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयण,  फफयभहर । ९८४१२५०३३९ 

   उऩ भहाङ्झनदेशक २ श्री नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयण,  फफयभहर ।   

   उऩ भहाङ्झनदेशक ३ श्री नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयण,  फफयभहर ।   

   उऩ भहाङ्झनदेशक ४ श्री नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयण,  फफयभहर ।   

२ सङ्टगत यत्न कंशाकाय भहाप्रफन्धक श्री नेऩार िामङ्ट सेिा ङ्झनगभ,  न्मूयोड, काठभाण्डौ । 

 

९८५१०२००२० 

 यभेश फहादङ्टय शाह उऩभहाप्रफन्धक ९८५१०७३२७२ 

३ ङ्छदऩक याज जोशी कामयकायी प्रभङ्टख श्री नेऩार ऩमयटन फोडय,  बकृङ्ट टीभण्डऩ । ९८५१२४४२९९ 

४ गंगाप्रसाद उप्रतेी अध्मऺ/ कङ्ट रऩङ्झत  श्री नेऩार प्रऻा प्रङ्झतष्ठान,  कभरादी, काठभाण्डौ । 

 

९८५१०३१२८३ 

 ङ्जिष्णङ्ट ङ्जिब ङ्ट ङ्ञघङ्झभये उऩकङ्ट रऩङ्झत ९८४१८०८९०९ 

 जीिनदेि ङ्झगयी का.ङ्झन./ सदस्म सङ्ञचि ९८५११५९६६४ 

५ यागीनी उऩाध्माम अध्मऺ/ कङ्ट रऩङ्झत  श्री नेऩार रङ्झरतकरा प्रऻा प्रङ्झतष्ठान,   
सानो गौचयण । 

 

९८५१०५२२४४ 

 शायदा ङ्ञचत्रकाय उऩकङ्ट रऩङ्झत ९८५११२०१६२ 

 नियाज बट्ट का.ङ्झन. / सदस्म सङ्ञचि ९७५१००६६१० 

६ सरु बक्त अध्मऺ/ कङ्ट रऩङ्झत  श्री नेऩार संगीत तथा नाट्य प्रऻा प्रङ्झतष्ठान,   
छाउनी । 

 

९८४६०६८१४१ 

 सम्ब ङ्टङ्ञजत फास्कोटा उऩकङ्ट रऩङ्झत ९८५१०८६९९९ 

 गणेश यङ्झसक का.ङ्झन. / सदस्म सङ्ञचि ९८५११०१९२४ 

७ ङ्झब ङऺ्ट ङ्झनग्रोद  उऩाध्मऺ श्री रङ्टङ्ञम्फनी ङ्जिकास कोष,  फफयभहर,  
काठभाण्डौ । 

९८५१०५९२८ 

 अङ्ञजतभान ताभाङ सदस्म सङ्ञचि ९८५११६१३३३ 

 भा.भन्त्री,  
सं.ऩ.तथा ना.उ. भं. 

अध्मऺ श्री ऩशङ्टऩङ्झत ऺेत्र ङ्जिकास कोष,  देिऩतन,  
काठभाण्डौ । 

 

  

८ डा. गोङ्जिन्द टन्डन का.ङ्झन. / सदस्म सङ्ञचि ९८५१०३०६७२ 

९ याभ कङ्ट भाय शभाय अध्मऺ श्री फृहिय जनकऩङ्टय ऺेत्र ङ्जिकास ऩङ्चयषद,  जनकऩङ्टय, 
नेऩार । 

 

९८४९१२१८७४ 

 उभेश मादि सदस्म सङ्ञचि ९८५४०२५३७६ 

१० उद्योग याई अध्मऺ श्री सांस्कृङ्झतक संस्थान,  जभर, काठभाण्डौ । 

 

९८६०३६८८४४, 
९८५१०४५०९० 

 याजेश थाऩा भहाप्रफन्धक ९८५११८४६४६ 

११ सयस्िती ङ्झसंह का.ङ्झन. श्री हनङ्टभानढोका दयिाय संग्रहारम ङ्जिकास सङ्झभङ्झत,  
फसन्तऩङ्टय । 

 

९८४१३२७६३० 

   सदस्म सङ्ञचि   
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क्र.सं. नाभ थय ऩद ङ्झनकामहरु सम्ऩकय  पोन नं. 
१२ सङ्ञचि, सं.ऩ.तथा ना.उ. 

भं. 
अध्मऺ श्री ऩाटन संग्रहारम ङ्जिकास सङ्झभङ्झत,  ऩाटन । 

 

  

 भन्दाङ्जकनी शे्रष्ठ कामयकायी ङ्झनदेशक ९८४१३९२४८२ 

१३ सङ्ञचि,  
सं.ऩ.तथा ना.उ. भं. 

अध्मऺ श्री नेऩार ऩमयटन तथा होटर व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत,  

यङ्जिबिन, काठभाण्डौ । 
 

  

 च ङ्टडाभङ्ञण शभाय कटे्टर कामयकायी प्रभङ्टख ९८५१०२६८१६ 

१४ बीभ फहादङ्टय के.सी. अध्मऺ ङ्ञचसाऩानी ऺेत्र ऩमयटन प्रिधयन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत ९८५८०३२५०५ 

 ङ्छदऩक कङ्ट भाय फङ्टढाथोकी का. ङ्झनदेशक   ९८४२५९६६७८ 

१५ जमयाभ थाऩा अध्मऺ  फङ्टढाङ्झनरकण्ठ ऺेत्र ङ्जिकास सङ्झभङ्झत 

 

९८५१०४५५९० 

 भनोज शे्रष्ठ का. ङ्झनदेशक  ९८४१२९७७५२ 

१६ यण फहादङ्टय खड्का अध्मऺ भेची ऩहाडी ऺेत्र ऩमयटन प्रिधयन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत 

 

९८५१०३७५५९ 

 केशि कङ्ट भाय धौयारी का. ङ्झनदेशक  ९८५२६८०२३४ 

१७ प्रदङ्टभन प्र. चौहान अध्मऺ ङ्झसभयौनगढ ऺेत्र ऩमयटन प्रिधयन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत, 
फीयगञ्ज 

९८६०३४२५६० 

 गजेन्द्र मादि का. ङ्झनदेशक  ९८४५०९२५३६ 

१८ सम्ऩूणय कङ्ट भाय राभा अध्मऺ श्री फौिनाथ ऺेत्र ङ्जिकास सङ्झभङ्झत  
 

९८६८३३१४३१ 

 ङ्छदऩेन्द्र राभा का. ङ्झनदेशक  ९८५१९४८८१५ 

१९ नानी काजी थाऩा अध्मऺ याङ्जिम तार संयऺण ङ्जिकास, सङ्झभङ्झत 

 

९८५१०७५६८८  
 रंक फहादङ्टय शाही कामयकायी ङ्झनदेशक ९८५१११३५६ 

२० नायद कङ्ट भाय रङ्टइटेर अध्मऺ तायागााँउ ङ्जिकास सङ्झभङ्झत 

 

९८५१०३६०३६ 

 नायद कङ्ट भाय रङ्टइटेर का. ङ्झनदेशक    
२१ गणेश फाफङ्ट थाऩा अध्मऺ भनकाभना ऺेत्र ङ्जिकास सङ्झभङ्झत ९८४६७६८५९६ 

 ङ्झगयीधायी साऩकोटा का. ङ्झनदेशक  ९८५६०४०६६० 

२२ ङ्ञशफयाज शभाय अध्मऺ कणायरी ऺेत्र ऩमयटन प्र. ङ्जिकास सङ्झभङ्झत, जङ्टम्रा ९८४१४५७०१४ 

९७४८९००३१८ 

 बयत फहादङ्टय फङ्टढथाऩा स. सङ्ञचि ९८४३४१८५२१ 

२३ ङ्जिष्णङ्टहङ्चय ऩाण्डे अध्मऺ बानङ्ट जन्भस्थर ङ्जिकास सङ्झभङ्झत, तनहङ्टाँ ।  
 

९८४६३२१७६९ 

 शंकय यानाबाट का. ङ्झनदेशक  ९८४३०३५३१७ 

२४ ङ्झडङ्ञल्र याभ शभाय 
अङ्झधकायी  

अध्मऺ ङ्जियाट ऺेत्र ऩमयटन प्रिद्र्धन सङ्झभङ्झत 

 

९८५२६७१३६९ 

 गणेश प्रसाद ङ्झतङ्ञम्सना का. ङ्झनदेशक  ९८५२६६२०३५ 

२५ याजङ्जकशोय मादि अध्मऺ ङ्जिदेहङ्झभङ्झथरा ऺेत्र ऩमयटन प्रिद्र्धन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत, 
जनकऩङ्टय 

९८५४०२०५७७ 

 सत्मनायामण शाह का. ङ्झनदेशक  ९८४१७४५३१६ 

२६ भागआन काभआत अध्मऺ सरहेश ऺेत्र ऩमयटन प्रिधयन ङ्जिकास सभीङ्झत,   

 

९८५२८३२८८५ 

 सत्मनायामण शाह का. ङ्झनदेशक  ९८४१७४५३१६ 

२७ शआरेन्द्रकङ्ट भाय ङ्जऩमा अध्मऺ देिघाट ऺेत्र ङ्जिकास 

 

९८५५०५७६०५ 

 जमकृष्ण शभाय का. ङ्झनदेशक  ९८५५०५९४४८ 

२८ ङ्झनरकण्ठ गौतभ अध्मऺ रुरु येसङ्टङ्गा ऺे. सं तथा ऩ.ङ्जि.स 

 

९८५७०६४९६४ 

 नयेश कङ्ट भाय बण्डायी का. ङ्झनदेशक  ९८५७०६१९६६ 

२९ ऩूणययाज जोशी  अध्मऺ खप्तड ऺेत्र ऩ.ङ्जि. सङ्झभङ्झत 

 

९८४१३६५४५६ 

 मभयाज कङ्ट िय का. ङ्झनदेशक  ९८४९४०८०६० 

३० सन्तोष थाऩाभगय अध्मऺ श्री ऩियतीम प्रङ्ञशऺण ङ्जिकास सङ्झभङ्झत,  सातदोफाटो, 
रङ्झरतऩङ्टय । 

९८४११८३७११ 

 राक्ऩा पङ्ट टी शेऩाय का. ङ्झनदेशक  ९८५१०२१९२१ 

३१ सजन ऩौडेर अध्मऺ श्री ऩाथीबया ऺेत्र ङ्जिकास सङ्झभङ्झत,  ऩाथीबया, 
ताप्रेजङ्टङ । 

  

 उदम बट्टयाई का. ङ्झनदेशक    
३२  ङ्जिष्णङ्ट बट्टयाई अध्मऺ श्री फयाह ऺेत्र ङ्जिकास सङ्झभङ्झत,  चतयाधाभ, सङ्टनसयी । 

 

  

  गोङ्जिन्द काकी का. ङ्झनदेशक  
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क्र.सं. नाभ थय ऩद ङ्झनकामहरु सम्ऩकय  पोन नं. 
३३ खडेन्द्र याई अध्मऺ श्री हरेसी भहादेिस्थान ङ्जिकास सङ्झभङ्झत,  हरेसी, 

खोटाङ । 
  

 सभय फहादङ्टय ब ङ्टजेर का. ङ्झनदेशक  ९७५३००४४७१ 

३४ तङ्टरसी प्रसाद चौधयी अध्मऺ श्री रङ्टङ्ञम्फनी ऺेत्र ऩमयटन प्रफियन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत,  
बआयहिा । 

९८५७०२४५५७ 

३५ ख्माभ फहादङ्टय थाऩा का. ङ्झनदेशक  ९८५५०५१५६४ 

३६ ङ्झबभ फहादङ्टय के.सी. अध्मऺ होभस्टे ोसोङ्ञशमसन अप नेऩार । ९८५८०३२५०५ 

 

१५. ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्जिषमका सम्ऩकय  व्मङ्ञक्तहरू (Focal Persons) को ङ्जिियण 

l;=g+= sd{rf/Lsf] 
gfd kb dxfzfvf 

zfvf  k|ltlglwTj x'g] lgsfox? df]afOn g+= 

1 k]|ds'df/ /fO{ ;lrj   

kb]g cWoIf 

g]kfn ko{^g af]*{ 

9851110059 

g]kfn ko{^g tyf xf]]^n Joj:yfkg 
k|lti&fg 

kf^g ;+u|xfno ljsf; ;ldlt 

g]kfn jfo';]jf lgud, 

xg'dfg (f]sf ljsf; ;ldlt 

k|frLg :df/s ;+/If)f sf]if ;+rfng ;ldlt 

cWoIf sd{rf/L ;+ro sf]if 

k|f! ;b:o 

g]kfn k|!f k|lti&fg 

g]kfn ;+uLt tyf gf \̂o k|!f k|lti&fg 

g]kfn nlntsnf k|!f k|lti&fg 

;b:o ;lrj /fli «̂o ko{^g kl/ifb 

;b:o 

ko{^g ljsf; ;dGjo ;ldlt 

/fli «̂o gful/s p*\*og ;'/Iff ;ldlt 

n'lDagL ljZjljBfno ;ef 

n'lDagL ljsf; kl/ifb 

;+rfns ;b:o kz'klt If]q ljsf; kl/ifb 

2 *)*'/fh l#ld/] ;=;= 
मोजना तथा 
भूल्मांकन 
भहाशाखा 

Focal person 

ljsf; ;xfotfsf l$kIfLo ax'kIfLo 
cGt/f{li^«o ;+:yf 

9851177298 

;fdYo{ 

h])*/ 
Cordinator  (SATIDP) 

k|ltlglw kj{tLo k|lzIf)f k|lti&fg ljsf; ;ldlt 

k|d'v s]lGb|o k'glg{df)f kl/of]hgf 

;b:o ;lrj ko{^g ljsf; ;dGjo ;ldlt 

;+of]hs  n|+lus pQ/bfoL ah]^ ;ldlt 

;+rfns  ;b:o jL/]Gb| cGt/f{li^ «o ;Ddn]]g s]Gb| ljsf; 
;ldlt 

3 
#gZofd 
pkfWofo  ;=; 

hgzlQm 
Joj:yfkg 
tyf ko{^g  
k|j{$g 
dxfzfvf 

k|jQmf ;+= k= tyf gf=p= dGqfno 

9851122082 
;dGjostf{  

UNWTO, SAARC,ASEAN,EC,DFID 

SNV,PATA h:tf cGt/f{li^«o ;+# 
;+:yf;+usf]  

Focal person 
clVtof/ b?kof]u cg'';Gwfg cfof]u  

/fHo k'g;{/rgf ;DaGwL 
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l;=g+= sd{rf/Lsf] 
gfd kb dxfzfvf 

zfvf  k|ltlglwTj x'g] lgsfox? df]afOn g+= 

Nepal Trade Implimentation Strategy 

;lrj j}&s lg)f{o sfof{Gjog 
;+of]hs  j}b]lzs e|d)f dgf]gog ;ldlt  

;b:o 

;dGjo tyf cg'udg ;ldlt, g] /f a}+s 

CAAN kbk"lt{ ;ldlt  
NTB kbk"lt{ ;ldlt  
 

4 e/td)fL ;'j]bL  ;=;= ;+:s[lt 
dxfzfvf 

Focal Point g]kfn k|!f k|lti&fg  

9851178359 

Focal Point ;+lut tyf gf^o k|!f k|lti&fg  

Focal Point 
nlntsnf k|!f k|lti&fg k'/ftTj ljefu,  
k|ltlnkL clwsf/ /lhi^f/sf] sfof{no  

Focal Point 
;f+:s[lts ;+:yfg nufotsf ;+:s[lt ;DaGwL  
;+# ;+:yfx?,  

;b:o j[xQ/ hgsk'/ ljsf; ;~rfns kl/ifb\ 

;b:o u'&L ;+:yfg ;+rfns ;ldlt  

5 ;'/]z cfrfo{  ;=;= 

xjfO{ ;'/Iff 
tyf k|flws/)f 
;'k/Lj]If)f  
dxfzfvf 

Focal person xjfO{ p**og ;'/Iff  

9851173705 
Focal person jfo'ofgsf] vf]h p$f/ b'#{^gf hfr 

k|ltlgwL ;b:o ljdfg:yn ;'/Iff ;ldlt 

;+rfns ;b:o g]kfn gful/s p*\*og k|flws/)f,  

6 
a'l$;fu/ 
nfld%fg]  ;=;= 

xjfO{ pBf]u 
Joj:yfkg 
dxfzfvf  

Focal person 
ICAO cGt/f{li^«o p**og xjfO{ ;Demf}tf  
jfo';]jf tyf ljdfg:yn ;~rfng  9841978928 

;+rfns ;b:o g]kfn jfo';]jf lgud 

7 
cfnf]s rGb| 
>]i& ;=;= sfg'g 

;"rgf clwsf/L MoCTCA 

9841237157 
;~rfns ;b:o tf/fufp ljsf; ;ldlt 

;+of]hs  Sofl;gf] cg'udg ;ldlt 

Focal Point dfgj clwsf/ ;DaGwL 

8 
^]sgf/fo)f 
kf}}*]n p=;= 

k|zf;g tyf 
hgzlQm 
 Joj:yfkg 
zfvf 

;xfos ;"rgf  
clwsf/L ;+= k= tyf gf=p= dGqfno 

9851181329 

Focal Point CAAN, NAC, NATHM  hgzlQm ;DaGwL  

u'gf;f] clwsf/\L Hello ;/sf/ 

  c= b'= c= cfof]u / /fli^ «o ;ts{tf s]Gb| 

kbk"lt{ ;dlt 
;b:o NAC 

;b:o g]kfn rnlrq ;]G;/ af]*{ 

9 
;ljg/fh 
(sfn p=;= 

ko{^g k|jå{g 
zfvf ;+rfns ;b:o ;f+:s[lts ;+:yfg  9851020474 

10 
rGb| k|;fb 
k'mofn p=;= 

of]hgf tyf 
j}b]lzs 
;xfotf 
zfvf 

;xfos k|jQmf ;+= k= tyf gf=p= dGqfno 

9862009622 

Safeguard 

Officer 
SATIDP 

k|ltlglw sfo{;Dkfbg ;ldlt, kz'klt If]q ljsf; 
sf]if 

kbk"lt{ ;ldlt 
;b:o n'lDagL ljsf; sf]if 
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l;=g+= sd{rf/Lsf] 
gfd kb dxfzfvf 

zfvf  k|ltlglwTj x'g] lgsfox? df]afOn g+= 

11 
xl/ axfb'/ 
v*\sf l;= ]̂=c= k|f= ;'kl/j]Ifs 

zfvf 
Focal Person SAARC WG ICT 9841249154 

12 
k'ik/fh 
s \̂jfn p=; 

ko{^g k|jå{g 
zfvf 
  

;b:o kz'klt ljsf; sf]if kbk"lt{ ;ldlt  
9851233181 

;b:o g]kfn rnlrq ;]G;/ af]*{ 

13 
z]v/ afa' 
sfsL{ 

p=; c= tyf d"= 
zfvf ;b:o NATHM kbk"lt{ ;ldlt  9841453396 

14 
/fdk|;fb 
;fksf]^f p=; ;+:s[lt zfvf 

;b:o ljBfklt k'/:sf/ sf]if 
9741151819 

;b:o g]kfn rnlrq ;]G;/ af]*{ 

15 l^sf/fd kf)*] p; 
sfg"g 

sfg"g tyf 
km};nf 
sfof{Gjog 
zfvf 

;b:o tf/fufp ljsf; ;ldlt kbk"lt{ ;ldlt 9841373180 

16 
sdfgl;+x 
vqL 

p=; 
n]]vf cf= k|= zfvf ;b:o /fli «̂o tfn ;+/If)f ljsf; ;ldlt 9851040972 

17 ho/fd >]i& k|=k'=c= k'/ftTj tyf 
;Dkbf zfvf 

;b:o g]kfn rnlrq ;]G;/ af]*{ 
9841375720 

;b:o  ;f:s[lts ;+:yfg, kbk"lt{ ;ldlt 

18 
nId)f 
s'Os]n zf=c 

of]hgf tyf 
j}b]lzs 
;xfotf zfvf 

Focal person Youth (o'jf tyf v]ns"bdGqfno) 

9841354454 
k|ltlglw ljb]x ldlynf ko{^g k|j${g ljsf; ;ldlt 

19 ljgf]b uf}td zf=c 
>Ldfg 
;lrjHo"sf] 
;lrjfno 

Focal person climate change  
9841362676 

;b:o b]j#f^ If]q ljsf; ;ldlt 

20 
xl/ k|;fb 
pkfWofo zf=c 

of]hgf tyf 
j}b]lzs 
;xfotf zfvf 

;b:o vKt* If]q ko{^g ljsf; ;ldlt 9841295121 

21 
/fh]Gb| /fh 
(sfn k'=c= dGqLHo"sf] 

;lrjfno ;b:o ?? /];'Ëf I]fq ko{^g ljsf; ;ldlt 9841362697 

22 
d'Qmf af:sf]^f 
z]kf{ zf=c c= tyf d"= 

zfvf ;b:o xn];L  ljsf; ;ldlt 9741002209 

23 
c'giff 
sf]O/fnf zf=c ko{^g k|jå{g 

zfvf 
;b:o efg' hGd:yn ljsf; ;ldlt 9841961665 

24 
/]vf kf)*] 
s]=;L= zf=c k|zf;g zfvf ;b:o dgsfdgf ljsf; ;ldlt 9841712791 

25 hoGtL >]i& k'=c= k'/ftTj tyf 
;Dkbf zfvf ;b:o af}¢gfy ljsf; ;ldlt 9841579790 

26 /fhs[i)f >]i& s=c k|zf;g zfvf 
Focal person ;"rgf cBfjlws ug]{ ;DaGwL 

9813530395 
k|ltlglw s)ff{nL If]q ko{^g k|j${g ljsf; ;ldlt 

27 
n]vf kg]? 
dxt zf=c k|zf;g zfvf k|ltlglw a'(fgLns)& ljsf; ;ldlt 9841546018 

28 
u)f]z a= 
s^jfn 

zf=c ;+:s[lt zfvf k|ltlglw d]rL kxf*L If]q ko{^g k|j${g ljsf; 
;ldlt 9851099973 

29 
zflGtb]jL 
bfxfn zf=c c= tyf d"= 

zfvf k|ltlglw kfyLe/f If]q ljsf; ;ldlt 9741252598 

30 hLjgrGb| /fO{ zf=c ko{^g k|jå{g 
zfvf 

k|ltlglw la/f^ If]q ko{^g k|j${g ljsf; ;ldlt 9843098645 

31 lagf >]i& s=c 
of]hgf tyf 
j}b]lzs 
;xfotf zfvf 

k|ltlglw l;d|f}gu( If]q ko{^g k|j${g ljsf; 
;ldlt 9841205585 
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l;=g+= sd{rf/Lsf] 
gfd kb dxfzfvf 

zfvf  k|ltlglwTj x'g] lgsfox? df]afOn g+= 

32 
nIdL cfrfo{ 
k/fh'nL zf=c k|= tyf h= 

Jo= zfvf k|ltlglw ;xn]z If]q ko{^g k|j${g ljsf; ;ldlt 9851140724 

33 /fd k|;fb zdf{ zf=c k|f= ;'kl/j]Ifs 
zfvf 

k|ltlglw n'lDagL If]q ko{^g k|j${g ljsf; ;ldlt 9841945338 

34 
/fwf zdf{ 
e \̂^/fO{ zf=c jfo'ofg 

;+rfng zfvf k|ltlglw lr;fkfgL If]q ko{^g k|j${g ljsf; ;ldlt 9849507883 

35   zf=c   k|ltlglw a[xQ/ a/fx If]q ljsf; ;ldlt   
 

१६. भन्त्रारमभा कामययत कभयचायी ङ्जिियण 

ऩद नाम, थर 
कार्ाालर् Int. 

मोवाईल 
नम्फर ऩद नाम, थर 

कार्ाालर् Int. मोवाईल नम्फर 

मा मन्त्री आनन्त्द प्रसाद ऩोखरेल ४२११८७९ २०३ ९८५१०८९५३२ तथर्ाॊक तथा अनुसन्त्धान शाखा       

मा मन्त्रीज्रू्को नीजि सचिवालर्       उ स प्रा ससतायाभ घघसभये ४२११५९६ ४१६ ९८४१४०१९७३ 

उऩसचचव 
  

४२११८७९ २०६ 
 

त अ  दीऩक कोइयारा ४२११५९६ ४१६ ९८४१३६३१२८ 

शा अ  हरय उऩाध्माम   २०६ ९८४१२९५१२१ कानून महाशाखा       

शा अ  वसन्त प्रसाद ऩौडरे   २०६ ९८४१३६०१३५ सहसचचव आरोक चन्र शे्रष्ठ ४२११८१८ २१६ ९८४१२३७१५७ 

क अ बगवती अचधकायी   २०६ ९८४९१०४७९४ ना सु  सुददऩ दाहार ४२११६६९ २१३ ९८४५१०४१५७ 

का स  सशवहरय ससटौरा   २०६ ९८४१३९०८२७ ह स चा  भणणफज्र राभा ४२११७११ २१३ ९८४१८९९१०८ 

का स-s_ कुन्ती बुजेर   २०६ ९८०८७५०४४८ का स  सॊगभ बट्टयाई ४२११६१४ २१९ ९८४९७३९८०३ 

ह स चा  
  

  २०६   कानून तथा पैसला कार्ाान्त्वर्न शाखा 
मा राज्र्मन्त्री फलफहादरु महत ४२११६२८ २११ ९८५८३२०४०१ उऩसचचव टीकायाभ ऩाण्डे   १०८ ९८४१३७३१८० 

मा राज्र्मन्त्रीज्रू्को नीजि सचिवालर्       शा अ  रक्ष्भी शभाा   १०८   

शा अ  भहेशदत्त देवकोटा ४२११६२८ २११ ९८५८३२०१०४ हवाई सुरऺा तथा प्राचधकरण सुऩररवेऺण महाशाखा 
  

सुऩयबाइजय जमन्ता आचामा   २११ ९८४१७०१९६० सहसचचव सुयेश आचामा ४२११६८५ २१९ ९८५११७३७०५ 

का स  ताया याई   २११ ९८४९७७९२२८ ना सु  खेभ याज अमाार 

 

२१७ ९८४१५८८९१२ 

ह स चा  
  

      क अ बेषयाज घघसभये   २१७ ९८५११३५३६३ 

श्रीमान ्सचिवज्रू्को सचिवालर्       ह स चा  ददनेश रकाई खड्का     ९८४९८२४५१३ 

सचचव प्रेभ कुभाय याई ४२११८७० ३०३ ९८५१११००५९ का स  भॊगर ताभाङ       

शा अ  ववनोद गौतभ ४२११८७० ३०१ ९८४१३६२६७६ प्राचधकरण सुऩररवेऺण शाखा  
क अ ववभर ऻवारी   ३०६ ९८५११९५८५२ सस टे अ  हरय फहादयु खड्का   ४१० ९८४१२४९१५४ 

ऩ प्रहयी चगय फहादयु याना   ३०१ ९८६०५९३६८० इ इञ्जज 
  

      

ह स चा याभकुभाय राभा   ३०१ ९८४१४८८६४५ शा अ  याभप्रसाद शभाा   २२४ ९८४१९४५३३८ 

का स -s_ आशा घघसभये   ३०१ ९८४९७५५५७३ हवाई सुरऺा तथा दघुाटना िाॉि शाखा  
िनशजतत व्र्वस्थाऩन तथा ऩर्ाटन प्रवधान महाशाखा ससडडइए 

  
      

सहसचचव घनश्माभ उऩाध्माम ४२११६६९ ३१५ ९८५११२२०८२ एटीसीअ सुवणायाज बट्टयाई      ९८४१३५६२४८ 

क अ सुभन ऩञ्ण्डत ४२११६६९ ३१३ ९८१३१६९८९९ इ इञ्जज 
  

      

का स -s_ अञ्श्भता थऩसरमा   ३१३ ९८४९२२०७२६ हवाई उद्र्ोग व्र्वस्थाऩन  महाशाखा  
प्रशासन तथा िनशजतत व्र्वस्थाऩन शाखा  सहसचचव फुविसागय रासभछाने ४२११६२४ ४०७ ९८४१९७८९२८ 

उऩसचचव टेकनायामण ऩौडरे ४२११६२६ ३०९ ९८५११८१३२९ टा ना सु  ववष्णु कुभायी बट्टयाई     ९८४९३७६०४६ 

शा अ  येखा ऩाण्ड ेके सी   ३११ ९८४१७१२७९१ हसचा चुडाभणण ऩॊगेनी       

शा अ  रेखा ऩनेरु भहत   ३१० ९८४१५४६०१८ का स  यत्नकाजी नकभी     ९७४११२१५२६ 

शा अ  रक्ष्भी ऩयाजुरी   ३१० ९८५११४०७२४ वारु्सेवा सॊिालन शाखा  
ऩु अ  याजेन्र याज ढकार   १०७ ९८४१३६२६९७ ससएटीसीअ 

  
४२११६८५ ४०८   

क अचधकृत याजकृष्ण शे्रष्ठ ४२११६१४ ३०६ ९८१३५३०३९५ शा अ  याधा शभाा बट्टयाई ४२११६१४ ४११ ९८४९५०७८८३ 

ना सु  सन्तोष खनार   ३११ ९८४१७०००४१ शा अ  
  

४२११६१४ ४११   

ना सु  दीऩेन्र ऩौडरे   ३११ ९८५११६२०८५ एटीसीअ भुकेश डॊगोर   ४११ ९८४१६४४७५३ 

ना सु  सयस्वती ऩयाजुरी   ३११ ९८४१७३०६३५ क अचधकृत नगेन्र फहादयु योका ऺेत्री  ४११ ९८४१८२४३१७ 
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ऩद नाम, थर 
कार्ाालर् Int. 

मोवाईल 
नम्फर ऩद नाम, थर 

कार्ाालर् Int. मोवाईल नम्फर 

ना सु  नायामण फ. रयजार   ३१० ९८४१८३८२३५ ना सु  
  

      

का स-s_ देव फहादयु खत्री   १२३ ९८१८३०४३४१ हवाई सम्झौता तथा आइससएओ शाखा     

का स-s_ सन्तरार भहजान   १२३   ससएटीसीअ प्रभोद नेऩार ४२११६८५ ४०८ ९८४१५७३८३७ 

का स-s_ सशवयाभ सापी   १२३ ९८१३६४५९७८ एटीसीअ 
  

      

का स-s_ कल्ऩना साही   ३१३ ९८४९२०१०२० 
    

      

ऩर्ाटन प्रफधान शाखा       सॊस्कृतत महाशाखा       

उऩसचचव सववन याज ढकार   ३१७ ९८५१०२०४७४ सहसचचव बयतभणण सुवेदी ४२११६२८ ४१७ ९८५११७८३५९ 

शा अ  अनुषा कोइयारा   ३१७ ९८४१९६१६६५ प्रा स सररा ऩाठक   ४१७ ९८४१०२७०२८ 

शा अ  जीवन चन्र याई   ३१७ ९८४३०९८६४५ का स  सॊगीता चौधयी   २०९ ९८१३७८८३१७ 

ना सु  याभ प्रसाद बुषार   ३१२ ९८५५०६०९४१ ह स चा  धनकुभाय भहजान   ४१७ ९८४१५५२९६० 

आचथाक प्रशासन शाखा       सॊस्कृतत शाखा 
   

रेखा घन  कभान ससॊह खत्री ४२११९३९ ३१९ ९८५१०४०९७२ उऩसचचव याभ प्रसाद साऩकोटा ३१६ ९७४११५१८१९ 

रे अ ध्मान कुभाय याई ४२११६१४ ३२१ ९८४१५२३३२१ शा अ  गणेश फ. कटवार ४२११८४६ ३१६ ९८५१०९९९७३ 

रे अ याजेन्र शाही   ३२० ९८४१४६३७६७ ना सु  सञ्चचदानन्द शभाा     ९८४१२०९३७० 

रे ऩा  केशव प्रसाद येग्भी ४२५६२२८ ३२२ ९८४१६०७९३६ ऩुरातत्व तथा सम्ऩदा शाखा  
रे ऩा  याभकुभाय गौतभ     ९८४१४२०२८९ उ स प्रा जमयाभ शे्रष्ठ ४२११५९६ ३०५ ९८४१३७५७२० 

रे ऩा -s_ भुना ऩोखयेर   ३२४   ऩु अ  जमन्ती शे्रष्ठ   ३०४ ९८४१५७९७९० 

का स -s_ प्रेभा देवी खत्री     ९८४३७५३५६५ ऩु अ  करुणा नकभी   ३०४ ९८४९११२३०० 

र्ोिना तथा मूलर्ाॊकन महाशाखा       छववकाय याभकृष्ण भहजान   ३०४ ९८४१३३८४३८ 

सहसचचव डण्डुयाज घघसभये ४२११६२० ४०३ ९८५११७७२९८ जिन्त्सी पाॉट 

ना सु  सॊगीता गौतभ ऩौडेर   ४०१ ९८४१७२७८११ ना सु  धाताभणण ऩोखयेर ४२११६१४ १२१ ९८५१०२११६९ 

ह स चा  ससतायाभ साही ठकुयी 
  

    ना सु  हरय ढकार   १२१ ९७४१०४८४४४ 

का स  इञ्न्दया सुवेदी 
  

  ९८६०१८६८९५ 

का स  

ववष्णुफहादयु 
भहजान 

  १२१ ९८१३५०७८२८ 

अनुगमन तथा मूलर्ाॊकन शाखा       क्मान्टीन रार फहादयु खड्का   १२२ ९८४१५५४७७४ 

उऩसचचव शखेय फाफु काकी   ४०६ ९८४१४५३३९६ 

     शा अ  भुक्ता फास्कोटा शऩेाा     ९७४१००२२०९ केन्त्रीर् ऩुनतनामााण आर्ोिना कार्ाान्त्वर्न इकाई 
 

शा अ  शाञ्न्तदेवी दाहार   ४१२ ९७४१२५२५९८ शा अ  याजेश गौतभ     ९८४१३७८७४७ 

र्ोिना तथा वैदेसशक सहार्ता शाखा     ई. घनशा साऩकोटा   ३२० ९८४१३८७१९३ 

उऩसचचव चन्र प्रसाद पुमार   ३१२ ९८६२००९६२२ ई घनयज चौंरागाईं   ३२० ९८४१०९५७३१ 

शा अ  खडानन्द अचधकायी 
  ४१४ ९८४८२४३८९७ 

सफ ई. 
सन्तोष बण्डायी 
ऺेत्री 

  

३२० ९८४६७७७६०४ 

शा अ  रक्ष्भण कुइॉकेर 

  ४१४ ९८४१३५४४५४ 

सफ ई. 
अनुनम ववक्रभ 
खड्का 

  

३२० ९८४३९३८४४९ 

क अचधकृत फीना शे्रष्ठ     ९८४१२०५५८५ क अ सववता ऩोखयेर   ३०६ ९८४९७८८९७९ 

ना सु  बीभ प्रसाद ऩन्थी   ४१४ ९८४७०७६१६१ क अ ववजम याई   ३०१ ९८०८३९०७४३ 

 

१७. भन्त्रारम अन्तगयत ङ्झनकामहरुका टेङ्झरपोन नम्िय 

क्र. 
सं. 

संस्थाको नाभ ठेगाना पोन 

1. ऩमयटन ङ्जिबाग बकृङ्ट टीभण्डऩ 4247037, 4256228 

2. ऩङ्टयातत्ि ङ्जिबाग याभशाहऩथ 4250683 

3. नेऩार प्रऻा प्रङ्झतष्ठान कभरादी 4223069 

4. नेऩार नाट्य तथा संगीत प्रङ्झतष्ठान छाउनी 4283791 

5. नेऩार रङ्झरतकरा प्रऻा प्रङ्झतष्ठान नक्सार 4411663 
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क्र. 
सं. 

संस्थाको नाभ ठेगाना पोन 

6. ऩशङ्टऩङ्झत ङ्जिकास कोष िनकारी 4470575, 4470574 

7. रङ्टङ्ञम्फनी ङ्जिकास कोष रङ्टङ्ञम्फनी 071-580189 

8 िहृिय जनकऩङ्टय ऺेत्र ङ्जिकास ऩङ्चयषद जनकऩङ्टयधाभ 041-531731 

9 ऩमयटन ऩूिायधाय ङ्जिकास आमोजना ङ्झसंहदयिाय 4211711 

10 नेऩार प्रङ्झतङ्झरऩी अङ्झधकाय यङ्ञजिाय कामायरम काङ्झरकास्थान 4431155 

11 नायामणङ्जहटी दयिाय संग्रहारम नायामणङ्जहटी 4227607 

12 नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयण िियभहर 4262387, 4262516 

13 नेऩार ऩमयटन फोडय बकृङ्ट टीभण्डऩ 4226359, 4254298 

14 नेऩार िामङ्ट सेिा ङ्झनगभ सङ्टन्धाया 4227123, 4225347 

15 ङ्झत्र.अ.ङ्जिभानस्थर सङ्टधाय आमोजना   4466665, 4477410 

16 सांस्कृङ्झतक संस्थान जभर 4226196 

17 याङ्जिम संग्रहारम छाउनी 4271478 

18 ऩाटन संग्रहारम ऩाटन 5521492 

19 याङ्जिम करा संग्रहारम बक्तऩङ्टय 6610004 

20 हनङ्टभानढोका दयिाय संग्रहारम ङ्जिकास सङ्झभङ्झत हनङ्टभानढोका 4258034 

21 ऩोखया संग्रहारम ऩोखया 061-520413 

22 याङ्जिम अङ्झबरेखारम छाउनी 4264353 

23 श्री फौिनाथ ऺेत्र ङ्जिकास सङ्झभङ्झत फौि  

24 श्री देिघाट ऺेत्र ङ्जिकास सङ्झभङ्झत देिघाट 056-529418 

25 स्भायक संयऺण तथा दयिाय हेयचाह कामायरम बक्तऩङ्टय 6610144, 6611055 

26 नेऩार ऩमयटन तथा होटर व्मिस्थाऩन प्रङ्झतष्ठान  यङ्जि बिन 4272756, 4271780 

27 ऩमयटन कामायरम, कााँकयङ्झबट्टा कााँकयङ्झबट्टा 023-562035 

28 ऩमयटन कामायरम, जनकऩङ्टय जनकऩङ्टय 051-522083 

29 ऩमयटन कामायरम, फीयगञ्ज फीयगञ्ज 041-520755 

30 ऩमयटन कामायरम, ऩोखया ऩोखया 061-520028 

31 ऩमयटन कामायरम, बआयहिा बआयहिा 071-520304/523519 

32 ऩमयटन कामायरम, नेऩारगञ्ज नेऩारगञ्ज 081-523507 

33 ऩमयटन कामायरम, नाम्चे नाम्चेफजाय  

34 भेचीऩहाडी ऺेत्र प्रफियन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत इराभ 027-520868 

35 याङ्जिम तार संयऺण ङ्जिकास सङ्झभङ्झत िानेश्वय 01-4104143 

36 नेऩार ऩियतीम प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान ङ्जिशारनगय 4418399, 499 

37 तायागाउाँ ङ्जिकास सङ्झभङ्झत ताहाचर 4672797 

38 खप्तड ऺेत्र ऩमयटन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत डोटी 094-420486 

39 रुरु येसङ्टंगा ऺेत्र सं. तथा ऩ. ङ्जि. सङ्झभङ्झत तम्घास 079-521124 

40 ङ्ञचसाऩानी ऺेत्र ऩमयटन प्रफियन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत नेऩारगंज 081-523507 

41 रङ्टम्फीनी ऺेत्र ऩमयटन प्रफियन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत बआयहिा 071-520304 
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क्र. 
सं. 

संस्थाको नाभ ठेगाना पोन 

42 ङ्जियाट ऺेत्र ऩमयटन प्रफियन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत काकडङ्झबट्टा 023-562035 

43 सहरेश ऺेत्र ऩमयटन प्रफियन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत जनकऩङ्टय 041-520755 

44 ङ्जिदेह ङ्झभङ्झथरा ऺेत्र ऩ. प्र. ङ्जिकास सङ्झभङ्झत जनकऩङ्टय 041-520755 

45 ङ्झसम्रौन ऺेत्र ऩमयटन प्रफियन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत िीयगंज 051-522083 

 

ोसोङ्झसोसनहरु 

Short 

Name Name Number Address 

AOAN 
Airlines Operators Association of Nepal 

-jfo';]jf ;+rfns ;+3_ 01-4240914 cgfdgu/ 
ATTON Association of Trans-Himalayan Tour 01-4465888 

 ESA ;u/dfyf cf/f]xL ;+3 01-4476358  

HAN 
Hotel Association Nepal  

-xf]6n Joj;foL ;+3_ 01-4412705 u}x|Lwf/f, ;'j0f{ ;dz]/ dfu{ 

HRA 
Himalayan Rescue Association  

-lxdfnog p4f/ ;+3_ 01-4440292/3 wf]jLrf}/, nflhDkf6  
NARA Nepal Association of Rafting Agents 01-4244048 sdnfbL  
NATO Nepal Association of Tour Operators 01-4418999 x]l/6]h Knfhf, sdnfbL 

NATTA 
(Nepal Association of Travel and Tour 

Agents) 01-4418661 u}x|Lwf/f, gS;fn 
NCA (Nepal Canyoning Association) 01-4435454 

 NICA g]kfn k|f]T;fxg tyf ;ef ;+3, jfg]Zj/ 01-4494441  

NMA Nepal Mountaineering Association 01-4434525 gfukf]v/L, gS;fn  

PATA 
Pacific Asia Travel Association 

01-

4004638/30 u}x|Lwf/f 
REBAN Resturant & Bar Association 01-4258890 lqk'/]Zj/  
SOTTO Society of Travel & Tour Operators 01-4223486 

 TAAN Trekking Agents Association of Nepal 01-4427473 dfnLufpF, u0f]z:yfg  
TTDC Thamel Tourism Development Council 01-4420568 7d]n 
TURGAN Tourist Guide Association of Nepal 01-4225102 sdnfbL, ;fu/ lgjf; 
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सॊस्कृतत,  ऩमयटन तथा नागरयक उड्डमन भन्त्रारम 

तत्कार सधुाय कामयक्रभ कामयfन्त्फमन कामयमोजना २०७२ 

उद्दशे्म् ऩयुातात्त्िक, साॊस्कृततक सम्ऩदाहरु तथा ऩमयटकीम गन्त्तव्म स्थरहरुको सॊयऺण एिॊ ऩनुतनयभायणका साथै हिाई उड्डमन ऺेरको सदुृढढकयण य ढिस्ताय गयी ददगो ऩमयटन ढिकास गने । 

क्र. 
स. 

सधुायको ऺरे त्जम्भेिाय 
तनकाम 

सहमोगी तनकाम सभम सीभा अऩेत्ऺत नततजा भन्त्रारमको 
त्जम्भेिाय/सम्ऩकय  
भहाशाखा 

१.१ नेऩारको  सॊढिधानभा  सॊस्कृतत,ऩमयटन तथा नागरयक उड्डमन 

भन्त्रारमसॊग सम्फत्न्त्धत ढिषमभा बएको प्रािधानराई 

कामायन्त्िमन गनय आिश्मक नीततगत¸ कानूनी¸  सॊगठनात्भक 

तथा प्रढक्रमागत व्मिस्था  

गने । 

 अध्ममन कामयदर गठन तथा प्रायत्म्बक प्रततिेदन 

प्राति गने। 

 काननुी प्रािधान सॊशोधन तथा नमाॉ काननु तजुयभाको 
भस्मौदा तमाय गयी छरपरभा ल्माउने 

 कानूनको भस्मौदा सयोकायिाराहरुसॉग छरपर 
गयी सॊशोतधत भस्मौदा तमाय गयी नेऩार सयकाय 
भत्न्त्रऩरयषदभा स्िीकृततका रातग ऩेश गने ।  

 नमाॉ सॊगठनात्भक व्मिस्था अनरुुऩ सॊगठन, 

तनकामगत य ऩदगत त्जम्भेिायी स्ऩष्ट गनय सॊगठन 

तथा व्मिस्थाऩन सिेऺण गने ।  
 सॊगठन तथा व्मिस्थाऩन सिेऺण (O&M Survey) 

nfO{ ;/f]sf/jfnf;Fu 5nkmn । 

 (O&M Survey) स्िीकृततका रातग नेऩार सयकाय 
भत्न्त्रऩरयषदभा ऩेश गने । 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन 
भन्त्रारम 

अन्त्तगयत तथा 
सम्फद्ध तनकामहरू 

 

 

 

सफै भहाशाखाहरु  

काननु भहाशाखा 

काननु भहाशाखा 

 

 

सफै भहाशाखा य 

अन्त्तगयतका 
ढिबागहरु 

१ िषयतबर 

 

 

 

२०७२ भाघ भढहनातबर 

२०७३ जेठ 

 

२०७३ आषाढ 

२०७३ श्रािण सम्भ 

 

 

२०७३ भॊतसय 

२०७३ भाघ 

नेऩारको सॊढिधानभा बएको प्रािधान 
फभोत्जभ व्मिस्था बएको हनेु । 

 

 

 

प्रततिेदन प्राि बएको हनुे।  

भस्मौदा तमाय बइसकेको हनुे। 

नमाॉ काननु तजुयभा तथा सशोधन 
बएको हनुे।  

 

 

सॊगठन तथा व्मिस्थाऩन सबेऺणको 
प्रततिेदन प्राि बएको हनुे  ।  

नमाॉ सॊगठन सॊयचना स्िीकृत बएको 
हनु े। 

जनशत्ि 
व्मिस्थाऩन तथा 
ऩमयटन प्रिद्धयन 
भहाशाखा,  

काननु भहाशाखा 
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क्र. 
स. 

सधुायको ऺरे त्जम्भेिाय 
तनकाम 

सहमोगी तनकाम सभम सीभा अऩेत्ऺत नततजा भन्त्रारमको 
त्जम्भेिाय/सम्ऩकय  
भहाशाखा 

१.२ सॊघीम ढाॉचा अनरुुऩको ३ तहको सयकायको कामयसूची य 
सहितॉ अतधकाय फभोत्जभ ऩनु्सॊयचना गने¸ तदनरुुऩ 
जनशत्ि सभामोजनको प्रततिेदन प्राि गने तथा उि 
प्रततिेदनका आधायभा कामयमोजना तमाय गयी कामायन्त्िमन 
गने । 

 ढिद्यभान जनशत्िको ढिियण तमाय गने । 
 सॊघीम सॊयचना अनरुुऩ कभयचायी सभामोजनको खाका 

तमाय गने । 

 कभयचायी सभामोजनको खाका साभान्त्म प्रशासन 
भन्त्रारमभा ऩेश गने । 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन 
भन्त्रारम 

अन्त्तगयत तथा 
सम्फद्ध तनकामहरू 

१ िषयतबर 

 
 

 
 
२०७२ भाघ तबर 
२०७३ बाद्र भसान्त्त सम्भ 
 
२०७३ आत्िन १५  
सम्भ 

सॊघीम ढाॉचा अनरुुऩको ३ तहको 
कामयसूची य सहितॉ अतधकाय 
फभोत्जभ ऩनु्सॊयचना बएको हनेु । 

 

 
जनशत्ि ढिियण तमाय बएको हनुे । 
सभामोजनको खाका तमाय बएको 
हनु े। 
 
सभामोजनको खाका ऩेश बएको 
हनु े 

जनशत्ि 
व्मिस्थाऩन तथा 
ऩमयटन प्रिद्धयन 
भहाशाखा, 

१.३ ऩमयटन प्रिद्धयनका रातग आिश्मक नीततगत व्मिस्था गनय 
जरमारा सम्फन्त्धी नीतत, ग्राभीण ऩमयटन सम्फन्त्धी नीतत, 
ऩियतीम ऩमयटन सम्फन्त्धी नीतत य ऩमयटन व्मिसाम आचाय 
सॊढहता तजुयभा गने । 

 भस्मौदा तमाय गनय कामयदर गठन गने। 
 कामयदरको प्रततिेदन प्राि गने।  
 कामयदरको भस्मौदा सम्िन्त्धभा  योकायिाराहरुसॊग 

छरपर गने। 
 नीतत स्िीकृततका रातग भत्न्त्रऩरयषदभा ऩेश गने । 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन 
भन्त्रारम 

 

ऩमयटन ढिबाग 
नेऩार ऩमयटन फोडय 

१ िषयतबर 

 
 

 
२०७२ भाघ  १५ तबर 
भसान्त्त 
 
 
२०७३ फैशाख  
 

जरमारा सम्फन्त्धी नीतत, ग्राभीण 

ऩमयटन सम्फन्त्धी नीतत, ऩियतीम 

ऩमयटन सम्फन्त्धी नीतत य ऩमयटन 

व्मिसाम आचाय सॊढहता तजुयभा बई 

कामायन्त्िमन बएको हनुे । 

जनशत्ि 
व्मिस्थाऩन तथा 
ऩमयटन प्रिद्धयन 
भहाशाखा, 

१.४ प्रततरीढऩ अतधकाय सॊयऺण तथा योमल्टी ढितयण सम्फन्त्धी 
नीतत तजुयभा गयी कामायन्त्िमन गने । 

 प्रतततरढऩ अतधकाय सॊयऺण तथा योमल्टी ढितयण 
सम्फन्त्धी नीतत तजुयभा गनय कामयदर गठन गने । 

 कामयदरफाट प्रततिेदन तमाय गयी ऩेश गने  

 नीतत स्िीकृती गने । 

 नीतत कामायन्त्िमनको थारनी गने । 

नेऩार प्रतततरढऩ 
अतधकाय 
यत्जष्डायको 
कामायरम 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

२०७३ जेठ भसान्त्ततबर 

 
 
 

२०७२  ऩौष  

 

२०७२ चैर  

२०७३ फैशाख 

२०७३ जेठ भसान्त्त 

प्रतततरढऩ अतधकाय सॊयऺण तथा 
योमल्टी ढितयण सम्फन्त्धी नीतत 
तजुयभा बई कामायन्त्िमन बएको हनेु 
। 

सस्कृतत भहाशाखा 
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क्र. 
स. 

सधुायको ऺरे त्जम्भेिाय 
तनकाम 

सहमोगी तनकाम सभम सीभा अऩेत्ऺत नततजा भन्त्रारमको 
त्जम्भेिाय/सम्ऩकय  
भहाशाखा 

१.५ नेऩार भायाकास सत्न्त्ध (Marrakesh Treaty) तथा फेइत्जङ्ग  
सत्न्त्ध (Beijing Treaty)                       को 
सदस्म याष्ड फनी ती भहासत्न्त्धहरुको कामायन्त्िमन 
कामयमोजना फनाई कामायन्त्िमन गने । 

 नेऩार भायाकास सत्न्त्ध (Marrakesh Treaty) 

तथा फेइत्जङ्ग  सत्न्त्ध (Beijing Treaty)                       
को सदस्म याष्ड फनी ती भहासत्न्त्धहरुको 
कामायन्त्िमन कामयमोजना सम्फन्त्धी अध्ममन गनय 
कामयदर गठन गने । 

 गदठत कामयदररे प्रततिेदन ऩेश गने । 

 सदस्म याष्ड फन्नका रातग भत्न्त्रऩरयषदभा प्रस्ताि 
ऩेश गने । 

 सदस्म याष्ड फने्न प्रढक्रमा शरुु गने ।  

 सॊसदफाट अनभुोदन गने। 

 कामायन्त्िमन प्रढक्रमा शरुु गने । 

नेऩार प्रतततरढऩ 
अतधकाय 
यत्जष्डायको 
कामायरम 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

२०७३ असाय भसान्त्ततबर 

 
 
 
 
 

२०७२ भाघ 

 
 
 
 

२०७२ चैर 

 

२०७३ फैशाख 

 

२०७३ जेठ 

२०७३ जेठ 

२०७३ असाय 

Marrakesh Treaty य Beijing Treaty 
भा बएका प्रािधानहरुको 
कामयमोजना फनी कामायन्त्िमन बएको 
हनेु । 

 
 

 सदस्मता तरएको हनेु । 

 भहासत्न्त्धको प्रािधानको 
कामायन्त्िमनको सरुु हनेु । 

सस्कृतत भहाशाखा 

१.६ ऩमयटन कामायरमहरुको ऩनुसययचना गयी सफै प्रदेशभा 
ऩमयटन कामायरम स्थाऩना गने । 

 प्रदेशगत ऩमयटन कामायरमहरुको स्थाऩनाका रातग 
O&M Survey  गनय कामयदर गठन गने।  

 प्रदेशगत ऩमयटन कामायरमहरुको स्थाऩनाका रातग 

सॊगठन तथा व्मिस्थाऩन (O&M) सिेऺण गने । 
 सॊगठन तथा व्मिस्थाऩन सिेऺणभा 

सयोकायिाराहरुसॊग छरपर गने । 
 O&M स्िीकृततका रातग नेऩार सयकाय 

भत्न्त्रऩरयषदभा ऩेश गने। 

ऩमयटन ढिबाग सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

१ िषयतबर 

२०७३ चैत  

भसान्त्ततबर 

२०७३ जेठ तबर 

२०७३ असोज 

२०७३ ऩौष 

सफै प्रदेशभा एक/एक िटा ऩमयटन 
कामायरम स्थाऩना बएको हनेु । 

जनशत्ि 
व्मिस्थाऩन तथा 
ऩमयटन प्रिद्धयन 
भहाशाखा 
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क्र. 
स. 

सधुायको ऺरे त्जम्भेिाय 
तनकाम 

सहमोगी तनकाम सभम सीभा अऩेत्ऺत नततजा भन्त्रारमको 
त्जम्भेिाय/सम्ऩकय  
भहाशाखा 

१.७ नेऩार ऩमयटन फोडय ऐनको सभमानकुुर सॊशोधन गयी 
नेऩार ऩमयटन फोडयको सॊगठनात्भक तथा कामयऺ ेरगत 
सधुाय सढहत ऩनु् सॊयचना गने । 

 अध्ममन कामयदर गठन तथा प्रायत्म्बक भस्मौदा प्राि 

गने । 
  सयोकायिारासॉग छरपर तथा अन्त्तयढक्रमा 

गने।  
 ढिधेमकको भस्मौदा नेऩार सयकाय 

भत्न्त्रऩरयषदभा ऩेश गने। 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन 
भन्त्रारम 

नेऩार ऩमयटन फोडय  
 

 

काननु भहाशाखा 

नेऩार ऩमयटन फोडय  
 

काननु भहाशाखा 

 

१ िषयतबर 

 
२०७२ भाघ भसान्त्त तबर 
 
२०७२ चैत भसान्त्त सम्भ 
 

२०७३ जेठ सम्भ  

नेऩार ऩमयटन फोडय ऐनको 
सभमानकुुर सॊशोधन बई ऩनु् 
सॊयचना बएको हनेु । 

 
 

 प्रायत्म्बक भस्मौदा प्राि बएको 
हनेु । 

 कामयऺ ेरभा सधुाय आएको हनेु  

 भस्मौदा नेऩार सयकायफाट 
स्िीकृत गरय रागू गयेको हनेु  

जनशत्ि 
व्मिस्थाऩन तथा 
ऩमयटन प्रिद्धयन, 
काननु भहाशाखा 

१.८ हिाई नीतत २०६३, ऩमयटन नीतत २०६५,याढष्डम सॊस्कृतत 
नीतत २०६७ ऩरयभाजयन गने। 

 हिाई नीतत २०६३ य ऩमयटन नीतत २०६५ 

सॊशोधनका रातग कामयदर गठन गने। 
 प्रायत्म्बक भस्मौदा प्राि गने। 

 भस्मौदा भातथ सयोकायिाराहरुसॉग छरपर य 

ऩरयभाजयन । 

 स्िीकृततका रातग नेऩार सयकाय भत्न्त्रऩरयषदभा ऩेश 

गने। 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन 
भन्त्रारम 

नेऩार नागरयक 
उड्डमन प्रातधकयण, 
ऩमयटन ढिबाग 

२०७३ असोज 
भसान्त्ततबर 

२०७२ भाघ तबर 
 
 
२०७३ िैशाख   
२०७३ आषाढ   
२०७३ आत्िन 
भसान्त्तसम्भ 

हिाई तथा ऩमयटन ऺेरको बािी 
कामयददशा स्ऩष्ट बई नेऩारको हिाई 
ऺेरको ढिकासभा टेिा ऩगु्ने । 

हिाई सयुऺा 
भहाशाखा 

१.९ तनमभनकायी तनकाम य सेिा प्रदामक तनकामराई अरग 
अरग हनेु गयी एढककृत नागरयक उड्डमन ऐनको भस्मौदा 
तमाय गने । 

 

 सम्फत्न्त्धत तनकामको सॊरग्नताभा ऐनको भस्मौदा 
तमायी कतभढटको गठन 

 ऐनको भस्मौदा तमाय 

 छरपर तथा याम प्रततढक्रमा सॊकरन 

 भस्मौदा सधुाय तथा ऩरयभाजयन 

              कानून भन्त्रारम रगामतको सहभतत प्राति 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन 
भन्त्रारम 

नेऩार नागरयक 
उड्डमन प्रातधकयण  

२०७३ असाय भसान्त्ततबर 

 
 
 
२०७२ भाघ भसान्त्त 
 

२०७२ फैशाख भसान्त्त 

२०७३ बाद्र  

२०७३ भॊतसय  

२०७३ भाघ  

नागरयक उड्डमन तपय  एढककृत ऐन 
जायी बएको हनेु । 

हिाई सयुऺा 
भहाशाखाको 
कामयऺ ेरभा ऩनुय 
ऩनेभा अन्त्मथा हनु 
गएको । 
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क्र. 
स. 

सधुायको ऺरे त्जम्भेिाय 
तनकाम 

सहमोगी तनकाम सभम सीभा अऩेत्ऺत नततजा भन्त्रारमको 
त्जम्भेिाय/सम्ऩकय  
भहाशाखा 

 स्िीकृततका रातग भत्न्त्रऩरयषद् भा प्रस्ताि ऩेश 

 नेऩार सयकायफाट स्िीकृतत तथा याजऩरभा 
प्रकाशन 

२०७३ पाल्गणु  

२०७३ असाय भसान्त्त 

१.१० िाममुान खोज तथा उद्धाय तनमभािरी तमाय गयी 
कामायन्त्िमनभा ल्माउने । 

 सम्फत्न्त्धत तनकामको सॊरग्नताभा ऐनको भस्मौदा 
तमायी कतभढटको गठन 

 तनमभािरीको भस्मौदा तमायी 
 याम प्रततढक्रमा तथा सझुाि सॊकरन 

 कानून भन्त्रारमको सहभतत प्राति 

 स्िीकृततका रातग भत्न्त्रऩरयषद् भा प्रस्ताि ऩेश 

 नेऩार सयकायफाट स्िीकृतत तथा याजऩरभा 
प्रकाशन 

 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन 
भन्त्रारम 

नेऩार नागरयक 
उड्डमन प्रातधकयण 
तथा अन्त्म सम्फद्ध 
भन्त्रारमहरु 

२०७३ जेठ भसान्त्त 

 
२०७२ भाघ तेस्रो हिा 
 
२०७२ पाल्गणु भसान्त्त 

२०७२ चैर भसान्त्त 

२०७३ फैशाख 

 
२०७३ जेष्ठ  
 

िाममुान हयाएको अिस्थाभा खोज 
तथा उद्धाय कामय सहज तथा सयर 
य ढििसनीम हनेु । 

 हिाई सयुऺा 
भहाशाखा 
 
 
 

२.१ ढिदेश त्स्थत कुटनैततक तनमोगहरू तथा गैह्र आिासीम 
नेऩारीहरूको सॊस्थाहरूसॊगको सभन्त्िम य सहकामयभा 
ढिदेशभा ऩमयटन प्रिधयन सम्फन्त्धी  कामयक्रभहरू सॊचारन 
गने । 

 ऩययाष्ड भन्त्रारम य मस भन्त्रारमिीच MOU गनय 
साथै मस भन्त्रारम, नेऩार ऩमयटन िोडय य गैय 

आिातसम नेऩारीहरुको सॊस्थािीच  MOU गनय 
भस्मौदा तमायी कामयदर गठन य भस्मौदा प्राि गने  

 MOU उऩय सयोकायिाराहरुसॉग छरपर गने तथा 
ऩरयभाजयन गने ।  

 MOU  गने    

नेऩार ऩमयटन 
फोडय 
 

काननु 

भहाशाखा  
 

ऩमयटन ढिबाग 
 

नेऩार ऩमयटन 

फोडय 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

तनयन्त्तय 

 
 
 
 

२०७२ भाघ १५ 

 
 
 

२०७२ भाघ भसान्त्त 

 
 
 

२०७२ पागनु 

ढिदेशभा ऩमयटन प्रफद्धयनका कामयभा 
प्रबािकारयता िढृद्ध हनेु । 

 

जनशत्ि 
व्मिस्थाऩन तथा 
ऩमयटन प्रिद्धयन 
भहाशाखा 
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क्र. 
स. 

सधुायको ऺरे त्जम्भेिाय 
तनकाम 

सहमोगी तनकाम सभम सीभा अऩेत्ऺत नततजा भन्त्रारमको 
त्जम्भेिाय/सम्ऩकय  
भहाशाखा 

२.२ साियजतनक तनकाम तथा सॊगदठत ऺेर ( Corporate 

Sector) भा कामययत कभयचायीहरूराई भ्रभण सढुिधा 
(Travel Incentives) उऩरब्ध गयाई आन्त्तरयक ऩमयटन 
प्रफद्धयन गनय कामयढितध फनाई रागू गने । 
 आन्त्तरयक ऩमयटन प्रिद्धयन कामयढितध २०७०, 

सॊशोधन कामयदर गठन गने ।  
 प्रायत्म्बक भस्मौदा प्राि गने । 
 छरपर, ऩरयभाजयन तथा स्िीकृतत । 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन 
भन्त्रारम 

ऩमयटन तफबाग २०७३ फैशाख 
भसान्त्ततबर 

 

 
२०७२ भाघ १५ तबर  
 
२०७२ भाघ भसान्त्तसम्भ 
२०७२ चैर 

आन्त्तरयक ऩमयटन प्रफद्धयन सम्फन्त्धी 
कामयढितध फनेको हनेु । 

जनशत्ि 
व्मिस्थाऩन तथा 
ऩमयटन प्रिद्धयन 
भहाशाखा 

२.३ ऩमयटन गाउॉ (Tourism Village) सम्फन्त्धी भाऩदण्ड तथा 
कामयढितध तमाय गयी रागू गने । 
 भाऩदण्ड तमाय गनय कामयदर गठन तथा प्रायत्म्बक 

भस्मौदा प्राि गने । 
 छरपर, ऩरयभाजयन तथा स्िीकृतत । 

ऩमयटन ढिबाग सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

२०७२ चैर भसान्त्ततबर 

 
 

२०७२ भाघ 

 

२०७२ पाल्गणु 

ऩमयटन गाउॉ सम्फन्त्धी भाऩदण्ड तथा 
कामयढितध फनेको हनेु । 

जनशत्ि 
व्मिस्थाऩन तथा 
ऩमयटन प्रिद्धयन 
भहाशाखा 

२.४ याढष्डम ऩमयटन यणनीततक कामयमोजना स्िीकृत गयी राग ु
गने । 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन 
भन्त्रारम 

सयोकाय भन्त्रारम 
तथा तनकामहरु 

२०७३ िैशाख 
भसान्त्ततबर 

ऩमयटकहरुको गणुात्भक ितृ्ध्द गयी 
अथयतन्त्रभा मोगदान ददने । 

मोजना तथा 
भूल्माङ्कन भहाशाखा 

 याढष्डम ऩमयटन यणनीततक कामयमोजनाको भस्मौरा 
अॊग्रजेी य नेऩारी बाषाभा तमाय गने  

 उि भस्मौदा कामय मोजना सम्फन्त्धभा ढितबन्न 
सयोकायिारा तनकामको यामका रातग उऩरब्ध 
गयाउने। 

 याम प्राि बएऩतछ स्िीकृततको प्रढक्रमा शरुु गने  

 स्िीकृत कामयमोजना कामायन्त्िमन प्रढक्रमा शरुु 
गने । 

 

२०७२ भागय भसान्त्त 

 

२०७२ ऩौष भसान्त्त 

 
 

२०७२ भाघ भसान्त्त 

२०७२ चैर भसान्त्त 

२.५ टे्रढकङ टे्रर तनभायण तनदेत्शका तमाय गयी कामायन्त्िमनभा 
ल्माउने। 

 तनदेत्शका भस्मौदा कामयदर गठन गने  । 
 प्रायत्म्बक भस्मौदा प्राति  गने   ।      

 छरपर, ऩरयभाजयन तथा स्िीकृतत गने  ।  

ऩमयटन ढिबाग सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

२०७३ बाद्र भसान्त्ततबर 

०७२ भाघ १५ २०७२ 

भाघ भसान्त्त 
२०७२ पाल्गणु  

टे्रढकङ टे्रर तनभायण सम्ित्न्त्ध 
तनदेत्शका तमाय बएको हनेु । 

 जनशत्ि 
व्मिस्थाऩन तथा 
ऩमयटन प्रिद्धयन 
भहाशाखा, 
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क्र. 
स. 

सधुायको ऺरे त्जम्भेिाय 
तनकाम 

सहमोगी तनकाम सभम सीभा अऩेत्ऺत नततजा भन्त्रारमको 
त्जम्भेिाय/सम्ऩकय  
भहाशाखा 

२.६ ऩमयटन व्मिसाम सञ्चारन गने सम्ऩूणय व्मिसामीहरुराई 
निीकयणीम उजाय प्रमोग गनय  आिश्मक सढुिधा सढहतको 
भाऩदण्ड तमाय गयी रागू गने । 

 नढिकयणीम उजाय प्रमोग गनय आिश्मक ऩने 
सढुिधा य भाऩदण्ड तमाय गनय कामयदर तनभायण  

 भस्मौदा भाऩदण्ड छरपर गयी स्िीकृत गने  

 स्िीकृत भाऩदण्ड राग ुगने । 

ऩमयटन ढिबाग ऩमयटन फोडय २०७२ चैर भसान्त्ततबर 

 
 

२०७२ भाघ १५ गते 

 
 

२०७२ भाघ भसान्त्त 

२०७२ पाल्गणु देत्ख 

निीकयणीम उजाय प्रमोग गने 
सम्फन्त्धी  भाऩदण्ड तमाय बई 
कामायन्त्िमन बएको हनेु  

मोजना तथा 
भूल्माङ्कन भहाशाखा 

२.७ ऩमयटकीम ऺेरभा आउन सकने आकत्स्भक ढिऩद् 
व्मिस्थाऩनका रातग सभन्त्िम सतभतत गठन गयी 
ढक्रमाशीर तलु्माउने । 

 आकत्स्भक ढिऩद व्मिस्थाऩन सभन्त्िम सतभतत 

गठन गने ।  
 सतभतत सॊचारनका रातग कामयढितध फनाउने। 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन 
भन्त्रारम 

ऩमयटन ढिबाग तनयन्त्तय 

 
 

२०७२ भाघ 

आकत्स्भक ढिऩद् व्मिस्थाऩनका 
रातग सभन्त्िम सतभतत गठन बई 
ढक्रमाशीर बएको हनेु । 

 जनशत्ि 
व्मिस्थाऩन तथा 
ऩमयटन प्रिद्धयन 
भहाशाखा, 

२.८ प्रत्मेक प्रदेशभा प्रादेत्शकस्तयको फहउुदे्दश्मीम ऩमयटक 
सूचना केन्त्द्र स्थाऩना गयी सञ्चारन गने । 

 ऩमयटक सूचना केन्त्द्रको सम्बाव्मता अध्ममन गने  

  सॊबाव्मस्थानहरुको सूचनाकेन्त्द्र स्थाऩना गने । 

ऩमयटन ढिबाग नेऩार ऩमयटन फोडय १ िषयतबर 

 
 

२०७३ िैशाख तबर 
२०७३ ऩौष तबर 

प्रत्मेक प्रदेशभा प्रादेत्शकस्तयको 
फहउुदे्दश्मीम ऩमयटक सूचना केन्त्द्र 
स्थाऩना बई सञ्चारन बएको हनेु । 

 जनशत्ि 
व्मिस्थाऩन तथा 
ऩमयटन प्रिद्धयन 
भहाशाखा, 

२.९ नेऩारका उत्तयी तथा दत्ऺणी प्रभखु ऩमयटकीम नाकाहरुभा 
ऩमयटन सहमोग केन्त्द्र (Tourist Facilitation Center) 

स्थाऩना गयी सञ्चारन गने । 

 ऩमयटन सहमोग केन्त्द्रको सम्बाव्मता अध्ममन 

गने । 
 सॊबाव्म स्थानहरुको ऩमयटन सहमोग केन्त्द्र 

स्थाऩना गने  । 

ऩमयटन ढिबाग नेऩार ऩमयटन फोडय २०७३ ऩसु भसान्त्ततबर 

 
 
 

२०७३ ऩौष 

 
 

२०७३ ऩौष 

नेऩारका उत्तयी तथा दत्ऺणी प्रभखु 
ऩमयटकीम नाकाहरुभा ऩमयटन 
सहमोग केन्त्द्र स्थाऩना बई सञ्चारन 
बएको हनेु । 

 जनशत्ि 
व्मिस्थाऩन तथा 
ऩमयटन प्रिद्धयन 
भहाशाखा, 
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क्र. 
स. 

सधुायको ऺरे त्जम्भेिाय 
तनकाम 

सहमोगी तनकाम सभम सीभा अऩेत्ऺत नततजा भन्त्रारमको 
त्जम्भेिाय/सम्ऩकय  
भहाशाखा 

२.१० नेऩार तबर यहेका प्रभखु भठभत्न्त्दय एिॊ धातभयक 
स्थरहरुको बेटीघाटी व्मिस्थाऩन गनय कामयढितध तमाय 
गयी रागू गने। 

 कामयदर गठन गने । 

 भस्मौदा तमाय गने । 

 कामय ढितध तमाय गने । 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन 
भन्त्रारम 

गठुी सॊस्थान, 

भठभत्न्त्दयहरु 

२०७३ फैशाख 
भसान्त्ततबर 

  

२०७२ भाघ भढहना  

२०७२ फैशाख  

२०७३ जेष्ठ 

भठभत्न्त्दयको बेटीघाटी व्मिस्थाऩन 
बएको हनेु । 

 

 कामय प्रायम्ब बएको हनुे  

 भस्मौदा तमाय हनुे । 

 कामयढितध जायी हनुे । 

 सॊस्कृतत भहाशाखा 

२.११ नायामणढहटी दयिाय सॊग्रहारमको गरुुमोजना तमाय गयी 
नेऩारको प्रात्चन कारदेत्ख गणतन्त्र स्थाऩना सम्भका सफै 
ढिषमिस्त ुसभेट्ने गयी व्मित्स्थत य एढककृत सॊग्रहारम 
तनभायण गने । 

 एढककृत सॊग्राहारमको अिधायणा तमाय गने  

 नायामणढहटी दयिाय सॊग्राहारमको 
स्थाऩना/स्तयोन्नती गनय अध्ममन कामयदर गठन 
गने । 

 कामयदरफाट प्रततिेदन तमाय गरय सम्फत्न्त्धत 
तनकामफाट स्िीकृतत तरने । 

 एढककृत सॊग्राहारम तनभायण प्रायम्ब गने । 

नायामणढहटी 
दयिाय 
सॊग्रहारम 

 
 
 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

२०७३ जेठ भसान्त्ततबर 

 
 
 
 

२०७२ भाघ भसान्त्तसम्भ 

२०७२ पाल्गणु १५ 
तबर 

 
 

२०७२ फैशाख १५ तबर  

 

२०७३ जेठ  

नायामणढहटी दयिाय सॊग्रहारमको 
गरुुमोजना तमाय बई एढककृत 
सॊग्रहारम िनाउने प्रढक्रमा शरुु 
बएको हनेु । 

 सॊस्कृतत भहाशाखा 

२.१२ ढितबन्न सॊघसॊस्था, सभदुाम एिभ ्तनकामहरुफाट  स्थाऩना 
एिभ ्सॊचारन बएका सॊग्रहारमहरुराई सभािेशी तसद्धान्त्त 
य सढहष्णतुाको भान्त्मता फभोत्जभ स्थाऩना, सॊचारन एिॊ 
व्मिस्थाऩन गनय तनदेत्शका तमाय गने । 

 सभािेशी तसद्धान्त्त य सढहष्णतुाको भान्त्मता 
फभोत्जभ सॊग्राहारम स्थाऩनाको अिधायणा तमाय 
गने । 

 तनदेत्शका तजुयभा कामयदर गठन गने । 

 कामयदरफाट तनदेत्शका प्रततिेदन ऩेश य स्िीकृत 
गने । 

 तनदेत्शका रागू गने । 

ऩयुातत्ि ढिबाग  सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

२०७३ असाय भसान्त्ततबर 

 
 
 
 

२०७२ भाघ १५ तबर 

 
 

२०७२ भाघ भसान्त्त तबर 

 

२०७२ चैर  

 

२०७३ श्रािण १ गते  

सॊग्रहारम स्थाऩना एिभ ् सॊचारन 
प्रढक्रमा व्मित्स्थत बएको हनेु । 

 सॊस्कृतत भहाशाखा 
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क्र. 
स. 

सधुायको ऺरे त्जम्भेिाय 
तनकाम 

सहमोगी तनकाम सभम सीभा अऩेत्ऺत नततजा भन्त्रारमको 
त्जम्भेिाय/सम्ऩकय  
भहाशाखा 

२.१३ नेऩारको फहजुातीम, फहबुाढषक, फहधुातभयक, फहसुाॊस्कृततक 
तथा बौगोतरक ढिढिधतामिु ढिशेषताराई सम्फोधन गने 
गयी काठभाण्डौ उऩत्मका तबर “याढष्डम साॊस्कृततक 
सॊग्रहारम” स्थाऩना गने कामय प्रायम्ब गने । 

 याढष्डम साॊस्कृततक सॊग्राहारम स्ऩाथनाको 
अिधायणा तमाय गने । 

 याढष्डम साॊस्कृततक सॊग्राहारमको स्थाऩना गनय 
अध्ममन कामयदर गठन गने । 

 कामयदरफाट प्रततिेदन तमाय गरय सम्फत्न्त्धत 
तनकामफाट स्िीकृतत तरने । 

 याढष्डम साॊस्कृततक सॊग्राहारम तनभायण प्रायम्ब गने  

ऩयुातत्ि ढिबाग सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

२०७३ असाय भसान्त्ततबर 

 
 
 
 

२०७२ भाघ १५ तबर 

 

२०७२ भाघ भसान्त्त तबर 

 

२०७२ चैर भसान्त्त तबर 

 

२०७३ श्रािण १ गते  

 

काठभाण्डौ उऩत्मका तबर 
फहजुातीम, फहबुाढषक, फहधुातभयक, 
फहसुाॊस्कृततक तथा बौगोतरक 
ढिढिधतामिु ढिशेषता बएको याढष्डम 
साॊस्कृततक सॊग्रहारम स्थाऩना गनय 
प्रायत्म्बक कामयको शरुुिात बएको 
हनेु । 

 सॊस्कृतत भहाशाखा 

२.१४ याढष्डम सॊस्कृतत नीतत २०६७ भा उल्रेख बए फभोत्जभ 
अबौततक साॉस्कृततक ऩरयषद् गठन गने । 

 

 कामयदर गठन हनुे । 

 अबौततक साॊस्कृततक ऩरयषदको भस्मौदा तमाय 
गने । 

 अबौततक साॊस्कृततक ऩरयषदको गठन गने  

सॊस्कृतत, 
ऩमयटन तथा 
नागरयक 
उड्डमन 
भन्त्रारम 

३ िटा 
प्रऻाप्रततस्ठान 
रगामत अन्त्म 
ढिऻहरू 

२०७३ फैशाख 
भसान्त्ततबर 

  

२०७२ भाघ भढहना 
२०७२ चैर भढहना  
२०७२ िैशाख भढहना 

अबौततक साॉस्कृततक ऩरयषद् गठन 
बै अभूतय सॊस्कृततको सॊयऺण एिभ ्
व्मिस्थाऩनभा सहमोग ऩगुेको हनेु  

 कामय प्रायम्ब हनुे । 

 भस्मौदा तमाय बई 
भन्त्रारमभा ऩेश बएको 
हनुे ।  

 ऩरयषदको गठन हनुे । 

 सॊस्कृतत भहाशाखा 

१५ प्रभखु धातभयक तथा ऩयुातात्त्िक स्थरहरुभा नेऩारी बाषा, 
स्थानीम बाषा य सॊस्कृत बाषाभा सभम व्मिस्थाऩन गयी 
बत्ि सॊगीत प्रशायण गने गयाउने । 

 प्रशायण गने गयाउन े

सॊस्कृतत, 
ऩमयटन तथा 
नागरयक 
उड्डमन 
भन्त्रारम 

ढितबन्न तनकाम २०७२ चैर भसान्त्ततबर 

 

२०७२ भॊतसय 

प्रभखु धातभयक तथा ऩयुातात्त्िक 
स्थरहरुभा बत्ि सॊगीत प्रशायण 
बएको हनेु । 

प्रभखु धातभयक तथा ऩयुातात्त्िक 
स्थरहरूभा बत्ि सॊगीत 
प्रशायणको शबुायम्ब बईसकेको । 

 सॊस्कृतत भहाशाखा 
 सॊस्कृतत भहाशाखा 
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क्र. 
स. 

सधुायको ऺरे त्जम्भेिाय 
तनकाम 

सहमोगी तनकाम सभम सीभा अऩेत्ऺत नततजा भन्त्रारमको 
त्जम्भेिाय/सम्ऩकय  
भहाशाखा 

२.१६ (क) हिाई    उद्योग व्मिस्थाऩन तनमभािरी जायी गने  

 

 हिाई उद्योग व्मिस्थाऩन तनमभािरी तजुयभा 
कामयदर गठन गने । 

 हिाई उद्योग व्मिस्थाऩन तनमभािरीको 
भस्मौदा तमाय गने । 

 हिाई उद्योग व्मिस्थाऩन तनमभािरी जायी 
गने । 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन 
भन्त्रारम 

प्रधानभन्त्री तथा 
भन्त्रीऩरयषद्को 
कामायरम 

२०७३ फैशाख 
भसान्त्ततबर 

२०७२ भाघ भसान्त्त 

 

२०७२ चैर भसान्त्त 
 

२०७३ फैशाख भसान्त्त 

नागरयक उड्डमन प्रढक्रमा सम्फन्त्धभा 
सयरता आउने ।  

तनमभािरीको भस्मौदा कामय 
प्रायम्ब बएको हनुे ।  

तनमभािरीको भस्मौदा तमाय बई 
भन्त्रारमभा ऩेश बएको हनुे । 

 तनमभािरी जायी बएको हनुे 

हिाई उद्योग 
ब्मिस्थाऩन 
भहाशाखा  

 (ख)  नागरयक उड्डमन सयुऺा तनमभािरी जायी  

     गने । 

 कानून भन्त्रारमको सहभतत फभोत्जभ 
भस्मौदाको अत्न्त्तभ प्रारुऩ तथा प्रस्ताि तमाय 

 भत्न्त्रऩरयषदभा स्िीकृततका रातग प्रस्ताि ऩेश 

 नेऩार सयकायफाट स्िीकृतत तथा याजऩरभा 
प्रकाशन 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन 
भन्त्रारम 

नेऩार नागरयक 
उड्डमन प्रातधकयण  

 

प्रधानभन्त्री तथा 
भन्त्रीऩरयषद्को 
कामायरम 

२०७३ फैशाख भसान्त्त 

 

२०७२ पाल्गणु ऩढहरो 
हिा 
२०७२ चैर चौथो हिा 
२०७३ फैशाख भसान्त्त 

नागरयक उड् डमन सयुऺा 
तनमभाितर जायी बएको हनुे 

हिाई सयुऺा 
भहाशाखा 

२.१७ अन्त्तयायढष्डम तथा आन्त्तरयक ढिभानस्थरहरुभा मारहुरुराई 
उऩरव्ध हनु ुऩने न्त्मनुतभ सढुिधाको सूचकसढहत 
िगॉकयण गने य प्रत्मेक ढिभानस्थर सॊचारनको रातग 
न्त्मनुतभ भाऩदण्ड तोकी कामायन्त्िमन गने । 

 अन्त्तयायढष्डम, ऺेरीम (हि) य अन्त्म ढिभानस्थरहरु 
(साभात्जक, ऩमयटकीम आदद) को िगॉकयणका 
रातग सूचक तमाय गनय कामयदर गठन 

 कामयदरभापय त सूचक तमायी 
 छरपर, याम सझुाि सॊकरन तथा सूचक 

ऩरयभाजयन 

 िगॉकयण य कामायन्त्िमन 

नेऩार नागरयक 
उड्डमन 
प्रातधकयण 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

२०७२ चैरभसान्त्ततबर 

 
 

 
२०७२ भाघ चौथो हिा 
 

 
२०७२ पाल्गणु ऩढहरो 
हिा 
२०७२ पाल्गणु भसान्त्त 

२०७२ चैर भसान्त्त 

ढिभानस्थरहरुरे प्रदान गने सेिा 
सढुिधाको गणुस्तयभा सधुाय हनेुतथा 
ढिभानस्थरहरुको न्त्मनुतभ सॊचारन 
भाऩदण्डभा एकरुऩता आउने । 

हिाई सयुऺा 
भहाशाखा 
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क्र. 
स. 

सधुायको ऺरे त्जम्भेिाय 
तनकाम 

सहमोगी तनकाम सभम सीभा अऩेत्ऺत नततजा भन्त्रारमको 
त्जम्भेिाय/सम्ऩकय  
भहाशाखा 

२.१८ हेतरकप्टय रगामतका चाटयय उडान गने िामसेुिा 
कम्ऩनीको हिाई बाडा तनधाययण गयी कामायन्त्िमनभा 
ल्माउने । 

 चाटयय उडानको बाडा तनधाययण गनय गदठत 
सतभततरे आफ्नो प्रततिेदन भन्त्रारम सभऺ 
ऩेश गने । 

 चाटयय उडानको बाडा तनधाययण गयी 
कामायन्त्िमनभा ल्माउने ।  

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन 
भन्त्रारम 

नेऩार नागरयक 
उड्डमन प्रातधकयण 

२०७२ पागनु भसान्त्त 

तबर 

 

 

२०७२ भाघ भसान्त्त 

 
 

२०७२ पागनु भसान्त्त 

हिाई बाडाभा एकरुऩता आई 
मारहुरुराई सहतुरमत तथा सहज 
हनेु । 

हिाई उद्योग 
ब्मिस्थाऩन 
भहाशाखा 

२.१९ दगुयभ ऺेर हिाई सेिा कोषराई प्रबािकायी रुऩभा 
सॊचारन गनय भाऩदण्ड तमाय गयी रागू गने । 

 दगुयभ ऺेर हिाई सेिा कोषराई प्रबािकायी रुऩभा 
सॊचारन गनय भाऩदण्ड फनाउन अध्ममन तथा 
सझुाि सतभतत गठन गने ।  

 दगुयभ ऺेर हिाई सेिा कोषराई प्रबािकायी रुऩभा 
सॊचारन गनय भाऩदण्ड तमाय हनुे । 

 अध्ममन तथा सझुाि सतभततरे तमाय गयेको 
भस्मौदा भाऩदण्ड राग ुबएको हनुे । 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन 
भन्त्रारम 

नेऩार नागरयक 
उड्डमन प्रातधकयण 

२०७२ चैर भसान्त्ततबर 

 

२०७२ भाघ भसान्त्त 

 
 
 

२०७२ चैर १५ 

 

२०७२ चैर भसान्त्त 

दगुयभ ऺेरका जनताराई हिाई 
सेिाभा सरुब एिभ ् सहज ऩहुॉच 
ऩगु्ने। 

हिाई उद्योग 
ब्मिस्थाऩन 
भहाशाखा 

२.२० नेऩारका ऺेरीम ढिभानस्थरहरुफाट अन्त्तयऺेरीम उडान 
प्रायम्ब गने । 

 िामसेुिा कम्ऩनीराई अन्त्तय ऺेरीम उडानको 
रातग Market study गरय ऩेश गनय रगाउने  

 Market study प्राि बए ऩश्चात ३ िामसेुिा 
कम्ऩतनराई औत्चत्मको आधायभा उडान गनय 
रगाउने । 

नेऩार नागरयक 
उड्डमन 
प्रातधकयण 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

२०७३ असाय भसान्त्ततबर 

 

२०७२ चैर भसान्त्त 

 

२०७३ असाय 
भसान्त्तसम्भ 

नेऩारभा अन्त्तयऺेरीम हिाई सेिा 
सञ्चारन बएको हनेु । 

ढियाटनगय-ऩोखया, ऩोखया-बैयहिा 
उडानको Market study प्राि हनेु । 

नेऩारका िामसेुिा कम्ऩनीहरुरे 
ढियाटनगय-ऩोखया तथा ऩोखया-
बैयहिा सेक्टय उडान गयेको हनेु । 

हिाई उद्योग 
ब्मिस्थाऩन 
भहाशाखा 

२.२१ हिाई सेिा सम्झौता गने यणनीततक आधाय तमाय गयी 
कामायन्त्िमनभा ल्माउने ।  

 हिाई सेिा सम्झौता गनय यणनीतत आधाय 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन 

नेऩार नागरयक 
उड्डमन प्रातधकयण 

२०७२ चैर भसान्त्ततबर 

२०७२ भाघ भसान्त्त   

२०७३ जेष्ठ भसान्त्त   

हिाई सेिा सम्झौता गने आधायहरु 
स्ऩष्ट बएको हनेु । 

हिाई उद्योग 
ब्मिस्थाऩन 
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क्र. 
स. 

सधुायको ऺरे त्जम्भेिाय 
तनकाम 

सहमोगी तनकाम सभम सीभा अऩेत्ऺत नततजा भन्त्रारमको 
त्जम्भेिाय/सम्ऩकय  
भहाशाखा 

तमाय गनय एक सझुाि कामयदर गठन गने   

 हिाई सेिा सम्झौता गनय यणनीतत आधाय 
तमाय बई कामायन्त्िमनभा आउने । 

भन्त्रारम भहाशाखा 

२.२२ (क) ICAO तथा अन्त्म उड्डमन सम्िद्ध अन्त्तयायढष्डम 
तनकामहरुफाट प्रततऩाददत य नेऩार ऩऺ बएका सत्न्त्ध 
सम्झौता फभोत्जभ नेऩाररे गनुयऩने कामयको कामय मोजना 
तमाय गने । 

नेऩार नागरयक 
उड्डमन 
प्रातधकयण 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

२०७२ चैरभसान्त्ततबर कामयमोजना तमाय बएको हनेु । हिाई उद्योग 
ब्मिस्थाऩन /हिाई 
सयुऺा भहाशाखा 

 (ख) Capetown convention, 2001 य Montreal 

Convention, 1999 भा सत्म्भरन हनुका रागी प्रकृमा 
अगाडी िढाउने । 

 Cape Town Convention 2001/ 
Montreal Convention 1999 
Ratification गयी आिश्मक ऐन भस्मौदाका 
रातग गदठत कामयदररे दिैु Convention 
Ratification आधाय तमाय ऩायी भन्त्रारमभा 
ऩेश गने । 

 Cape Town Convention 2001/ 
Montreal Convention को रातग ऐन 
भस्मौदा तमाय गने 

 Cape Town Convention 2001/ 
Montreal Convention का रातग ऐन राग ु
गने 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन 
भन्त्रारम 

नेऩार नागरयक 
उड्डमन प्रातधकयण 

२०७३ पाल्गणु 
भसान्त्ततबर 

 

२०७३ फैशाख भसान्त्त 

 
 
 
 
 
 
 
 

२०७३ बाद्र 

 
 

२०७३ भाघ भसान्त्त 

 
 

Aircraft Financing को रातग सहज 
हनेु । मार ु िीभा बिुानीभा िढृद्ध 
हनेु  

हिाई उद्योग 
ब्मिस्थाऩन/हिाई 
सयुऺा भहाशाखा 

२.२३ नेऩारराई मयुोढऩमन मतुनमनको प्रततित्न्त्धत सेत्फ्ट तरष्ट य 
ICAO को Significant Safety Concern (SSC) तरष्टफाट सन ्
२०१६ तबर हटाउने । 

 नेऩार नागरयक उड्डमन भापय त आिश्मक तमायी 
 ICVM का रातग प्रातधकयणफाट  ICAO राई 

अनयुोध 

नेऩार नागरयक 
उड्डमन 
प्रातधकयण 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

२०७३ असाय भसान्त्ततबर 

 
 

२०७२ पाल्गणु  

२०७२ पाल्गणु भसान्त्त 

 
 

नेऩारराई मयुोढऩमन मतुनमनको 
प्रततित्न्त्धत सेत्फ्ट तरष्ट य ICAO को 
SSC तरष्टफाट हटाउन सहमोग ऩगु्ने 
। 

 हिाई सयुऺा 
भहाशाखा 
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क्र. 
स. 

सधुायको ऺरे त्जम्भेिाय 
तनकाम 

सहमोगी तनकाम सभम सीभा अऩेत्ऺत नततजा भन्त्रारमको 
त्जम्भेिाय/सम्ऩकय  
भहाशाखा 

 ICAO Audit Team फाट कामय सम्ऩादन तथा 
रयऩोढटयङ्ग 

 रयऩोटयका आधायभा ICAO को SSC List फाट 
हटाउने 

 मयुोढऩमन मतुनमनको सेत्फ्ट तरष्टफाट हटाउने 

२०७३ असाय । श्रािण 

 

२०७३ काततयक भसान्त्त 

 

२०७३ ऩौष भसान्त्त 

२.२४ देशतबर बएका य ढिदेशफाट आउने िाममुानहरुको भभयत 
सॊबायको रातग ह्याङ्गय तनभायण तथा MRO स्थाऩना गनय 
अध्ममन गयी कामय अत्घ फढाउने । 

 अध्ममन टोरी गठन 

 अध्ममन टोरीको भस्मौदा प्रततिेदन ऩेश 

 छरपर तथा याम सझुाि सॊकरन य प्रततिेदन 
प्रस्ततु 

 कामायन्त्िमन आयम्ब 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन 
भन्त्रारम 

नेऩार नागरयक 
उड्डमन प्रातधकयण 

२०७३ असाय भसान्त्ततबर 

 

 
२०७३ पाल्गणु  

२०७३ फैशाख  

२०७३ असाय ऩढहरो 
हिा 
२०७३ असाय भसान्त्त 

अन्त्तयायढष्डमस्तयको ह्याङ्गय तनभायण 
गने प्रकृमा शरुु बएको हनेु । 

 हिाई सयुऺा 
भहाशाखा 

२.२५ मारहुरुको फढी आित जाित हनेु ५ िटा 
ढिभानस्थरहरुभा स्थान ढिशेषको भहत्ि झल्काउने घयेर ु
उद्योगफाट उत्ऩाददत िस्तहुरुको प्रचाय प्रसाय ढिक्री 
ढितयण त्मसभा ऩमयटकहरुको सहज ऩहचु ऩ्ु माउन ढिक्री 
कऺ स्थाऩना गने । 

 उऩमिु स्थर उऩरब्ध गयाउन े। 

नेऩार ऩमयटन 
फोडय 

नेऩार नागरयक 
उड्डमन प्रातधकयण 

२०७४ असाय भसान्त्ततबर 

 
 
 

२०७३ असाय भसान्त्ततबर 

देशका ५ िटा ढिभानस्थरभा 
स्थानीमतहभा उत्ऩादन बएका 
िस्तहुरुको ढिक्री कऺ स्थाऩना 
बएको हनेु । 

जनशत्ि 
व्मिस्थाऩन तथा 
ऩमयटन प्रिद्धयन 
भहाशाखा 

२.२६ अन्त्तयायढष्डम उडान सेिा ढिस्ताय तथा ढिदेशी िामसेुिा 
कम्ऩनीहरुसॉग प्रततस्ऩधाय गनय तथा आन्त्तरयक उडानराई 
थऩ व्मित्स्थत य प्रबािकायी फनाउन नेऩार िामसेुिा 
तनगभरे आिश्मकता अनसुाय ढिभानहरु खरयद गयी 
सञ्चारनभा ल्माउने । 

 व्माऩारयक मोजना फनाउने । 

 फोरऩर आव्हान गने । 

 सम्झौता गने । 

 ढिभान खरयद गने । 

नेऩार िाम ु
सेिा तनगभ 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

२०७३ असाय भसान्त्ततबर 

 
 
 
 
 

२०७३ भाघ भसान्त्त 
सम्भ 

२०७४ आषाढ भसान्त्त 
सम्भ 

याढष्डम ध्िजािाहकको सेिा ढिस्ताय 
बई आन्त्तरयक तथा िाह्य उडानहरु 
व्मित्स्थत तथा बयऩदो बएको हनेु 
। 

हिाई उद्योग 
ब्मिस्थाऩन 
भहाशाखा 
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क्र. 
स. 

सधुायको ऺरे त्जम्भेिाय 
तनकाम 

सहमोगी तनकाम सभम सीभा अऩेत्ऺत नततजा भन्त्रारमको 
त्जम्भेिाय/सम्ऩकय  
भहाशाखा 

२.२७ नेऩार िामसेुिा तनगभको सॊगठन सॊयचना, कामय प्रणारी य 
जनशत्ि व्मिस्थाराई प्रततस्ऩधॉ, साभढमक, नततजाभूखी, 
उत्तयदामी य थऩ त्जम्भेिाय फनाउन सॊगठन सॊयचना तमाय 
गयी रागू गने । 

नेऩार िाम ु
सेिा तनगभ 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

२०७३ असाय भसान्त्ततबर नेऩार िामसेुिा तनगभको जनशत्ि 
अझ िढी प्रततस्ऩधॉ, नततजाभूखी, 
उत्तयदामी य त्जम्भेिाय बई कामय 
गयेको हनेु । 

हिाई उद्योग 
ब्मिस्थाऩन 
भहाशाखा 

२.२८ नेऩारका ढहभत्शखयहरुको Electronic Profile  तमाय गयी  

Web site भा याख्न े। 

 ढहभत्शखयहरुको Electronic Profile  तमाय गनय 
कामयदर गठन गने 

 Profile  तमाय गने 

 Profile  राई website भा upload  गने 

ऩमयटन ढिबाग सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

१ िषयतबर 

 

२०७२ भाघ भसान्त्त 

 

२०७३ असाय भसान्त्त 

२०७३ बाद्र भसान्त्त 

नेऩारका ढहभत्शखयहरुको 
Electronic Profile  तमाय बई  Web 

site भा याखेको हनेु । 

मोजना तथा 
भूल्माङ्कन भहाशाखा 

२.२९ ऩमयटकहरुराई ऩदमारा अनभुतत य ऩियतायोहणको 
अनभुतत ददने व्मिस्थाराई एकद्धाय प्रणारी अन्त्तगयत 
ऩमयटन ढिबागरे गने गयी आिश्मक व्मिस्था गने 
कामयढितध तजुयभा गयी कामायन्त्िमनभा ल्माउने। 

ऩमयटन ढिबाग सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम, 

गहृ भन्त्रारम 

२०७२ चैर भसान्त्ततबर 

२०७२ पागनु 
भसान्त्ततबर 

ऩमयटकहरुको रातग ऩदमारा 
अनभुतत य ऩियतायोहणको अनभुतत 
ऩमयटन ढिबागरे ददने व्मिस्था 
बएको हनुे 

जनशत्ि 
व्मिस्थाऩन तथा 
ऩमयटन प्रिद्धयन 
भहाशाखा 

२.३० ऩमयटन सेिाराई उद्योगको रुऩभा स्थाढऩत गयी 
सहतुरमत ऋणको व्मिस्था य तरई यहेका ऋणको 
ऩनुतायतरकीकयण गनय आिश्मक प्रढक्रमा प्रायम्ब गनें  

 अनयुोध सॊकरन गने। 
 अथयभन्त्रारमराई तसपारयश गने। 

ऩमयटन ढिबाग सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम, 
अथय भन्त्रारम 

 

 

२०७२ भाघ भसान्त्ततबर 

२०७२ चैर भसान्त्ततबर 

ऩमयटन सेिा उद्यागराई सहतुरमत 
ऋणको व्मिस्था य तरई यहेका 
ऋणको ऩनुतायतरकीकयण गनय 
आिश्मक प्रढक्रमा प्रायम्ब बएको 
हनुे । 

जनशत्ि 
व्मिस्थाऩन तथा 
ऩमयटन प्रिद्धयन 
भहाशाखा 

२.३१ ऩमयटक सिायी साधनको व्मित्स्थत, तनिायध य 
तोढकएको प्रमोजनभा सञ्चारन गनय गयाउन आिश्मक 
कामयढिधी स्िीकृत गयी रागू गने । 

 कामयढितध तजुयभा कामयदर गठन गने । 
 प्रायत्म्बक प्रततिेदन प्राति तथा सयोकायिारासॉग 

छरपर गने । 

ऩमयटन ढिबाग सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

२०७२ पागनु 
भसान्त्ततबर 

 
२०७२ भाघ १५ 

२०७२ भाघ भसान्त्त 

 
 

ऩमयटक सिायी साधन सञ्चारन 
सम्फन्त्धभा आिश्मक कामयढिधी 
स्िीकृत बई रागू बएको हनुे । 

जनशत्ि 
व्मिस्थाऩन तथा 
ऩमयटन प्रिद्धयन 
भहाशाखा 
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क्र. 
स. 

सधुायको ऺरे त्जम्भेिाय 
तनकाम 

सहमोगी तनकाम सभम सीभा अऩेत्ऺत नततजा भन्त्रारमको 
त्जम्भेिाय/सम्ऩकय  
भहाशाखा 

 स्िीकृतत तथा कामायन्त्िमन गने । २०७२ पाल्गणु भसान्त्त 

२.३२ भातहत तनकामहरुभा कामयसम्ऩादन कयाय गने/गयाउने य 
सो आधायभा िाढषयक भूल्माङ्कन कामय प्रायम्ब गने । 

 भातहतका तनकामका प्रभखुहरुसॉग कामय सम्ऩादन 
सम्झौता गयाउने । 

 कामय सम्ऩादन सम्झौताका आधायभा िाढषयक भूल्माङ्कन 
कामय ढितध/प्रणारी तमाय गने । 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन 
भन्त्रारम 

 २०७२ चैर भसान्त्ततबर 

२०७२ भाघ  

२०७२ चैर  

कामयसम्ऩादन कयाय कामायन्त्िमन हनेु 
। 

मोजना तथा 
भूल्माङ्कन भहाशाखा 

२.३३ फेरुज ुपर्छ्यौट अतबमानराई प्राथतभकताका साथ सॊचारन 
गयी अन्त्तगयतका तनकामको हार कामभ फेरुजकुो कत्म्तभा 
६० प्रततशत पर्छ्यौट गने गयाउने  

 फेरुज ुपर्छ्यौट कामयदर गठन गने 

 फेरुज ुपर्छ्यौटका अन्त्तगयतका तनकामभा 
छरपर गने 

 फेरुज ुसम्ऩयीऺणका रातग ऩेश गने  

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन 
भन्त्रारम 

अन्त्तगयत तनकामहरू तनयन्त्तय 

 

२०७२ भाघ 

२०७२ पाल्गणु 

तनयन्त्तय 

फेरुज ुपछयमौट बएको हनेु । जनशत्ि 
व्मिस्थाऩन तथा 
ऩमयटन प्रिद्धयन 
भहाशाखा 

२.३४ कभयचायीहरुको सरुिा तथा िैदेत्शक भ्रभणको भाऩदण्ड 
फनाई कामायन्त्िमन गने । 

 कभयचायीहरुको सरुिा तथा िैदेत्शक भ्रभणको 
भाऩदण्ड तमायी कामयदर गठन गने । 

  भाऩदण्ड तजुयभा, स्िीकृतत तथा कामायन्त्िमन 
गने । 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन 
भन्त्रारम 

 तनयन्त्तय 

 

२०७२ भाघ भसान्त्तसम्भ 

२०७२ पाल्गणु 
भसान्त्तसम्भ 

भाऩदण्ड तनधाययण गरय कामायन्त्िमन 
बएको हनेु । 

जनशत्ि 
व्मिस्थाऩन तथा 
ऩमयटन प्रिद्धयन 
भहाशाखा 
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क्र. 
स. 

सधुायको ऺरे त्जम्भेिाय 
तनकाम 

सहमोगी तनकाम सभम सीभा अऩेत्ऺत नततजा भन्त्रारमको 
त्जम्भेिाय/सम्ऩकय  
भहाशाखा 

३.१ भन्त्रारम, ढिबाग तथा नेऩार ऩमयटन फोडयफाट सॊचारन 
हनेु  आमोजनाहरूको ितगयकयण य भाऩदण्ड तनधाययण गयी 
स्थानीम स्तयफाट सॊचारन गनय सढकने य उऩमिु हनेु 
आमोजना तथा कामयक्रभहरू स्थानीम तनकामभा तनऺेऩण 
गने । 

 भाऩदण्ड (भस्मौदा) तमाय गने । 

 भाऩदण्ड सम्फन्त्धभा छरपर गयी अत्न्त्तभ भस्मौदा 
तमाय गने । 

 भाऩदण्ड स्िीकृतीका रातग ऩेश गने । 

 भाऩदण्ड अनसुाय आगाभी आ.ि.को कामयक्रभ छनौट 
गने । 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन 
भन्त्रारम 

ऩमयटन ढिबागतथा 
नेऩार ऩमयटन फोडय 

२०७२ भाघ भसान्त्ततबर 

 
 
 
 
 

२०७२ भाघ १५ गतेतबर 

२०७२ भाघ २० गते 

२०७२ भाघ भसान्त्त 

२०७२ पाल्गणु भसान्त्त 

आमोजनाहरूको फतगयकयण, भाऩदण्ड 
तनधाययण तथा तनऺेऩण बएको हनेु 
। 

मोजना तथा 
भूल्माङ्कन भहाशाखा 

३.२ 

 
ऩमयटकको आिगभन, ऩमयटन गन्त्तब्मस्थरको रुऩभा 
ढिकास गनय सढकने सॊबािना तथा ऩमयटकीम गततढितध हनेु 
स्थानहरु तोकी ठूरा ऩमयटन ऩूिायधायको ढिकास प्रायम्ब 
गने। 

 ऩमयटकीम सम्बािना बएका स्थानहरुको अध्ममन 
सिेऺणको गने । 

 ऩमयटकीम सम्बािना स्थानभा ऩमयटकीम ऩूिायधायको 
ढिकास गनय खाका तमाय गने । 

 आगाभी आ.ि. देत्ख प्राथतभकताभा आधायभा 
कामायन्त्िमन गनय सभािेश गदै जाने । 

ऩमयटन ढिबाग ऩमयटन 
कामायरमहरु तथा 
ऩमयटन प्रिद्धयन 
सतभततहरु 

२०७३ असाय भसान्त्ततबर ठूरा ऩमयटन ऩूिायधायको ढिकास 
प्रायम्ब बएको हनेु 

जनशत्ि 
व्मिस्थाऩन तथा 
ऩमयटन प्रिद्धयन 
भहाशाखा 

३.३ नेऩारभा आउने ऩमयटकको िसाई राभो गयाउन स्थानीम 
तनकाम, सॊघ सॊस्था तथा तनजी ऺरेराई ढितबन्न ढकतसभका 
Recreation Event/Activities  बएको Holiday Package 

सॊचारन गनय प्रोत्साहन गने ।  

 Holiday Package फनाई प्रोत्साहन गने गयाउने  

ऩमयटन ढिबाग सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

तनयन्त्तय ऩमयटकहरुको िसाई राभो गयाउन 
ढितबन्न ढकतसभका Holiday Package 

हरु सॊचारन बएको हनेु । 

जनशत्ि 
व्मिस्थाऩन तथा 
ऩमयटन प्रिद्धयन 
भहाशाखा 



67 

 

क्र. 
स. 

सधुायको ऺरे त्जम्भेिाय 
तनकाम 

सहमोगी तनकाम सभम सीभा अऩेत्ऺत नततजा भन्त्रारमको 
त्जम्भेिाय/सम्ऩकय  
भहाशाखा 

३.४ ढिि सम्ऩदास्थर, ऩयुातात्त्िक स्थर य ऩमयटकीम स्थरहरु 
गयी ढितबन्न १५ स्थानहरुभा सौमय फत्ती जडानका रातग 
ढिस्ततृ सॊबाव्मता अध्ममन सम्ऩन्न गयी सौमय फत्ती जडान 
गने । 

 १५ िटा भहत्िऩूणय स्थानको छनोट गने । 

 सौमय फत्तीका रातग सिेऺण गने । 

 सौमय फत्ती जडान गनय कामयक्रभभा सभािेश गयी 
कामायन्त्िमन गने । 

ऩमयटन ढिबाग सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

२०७३ असाय भसान्त्ततबर ढिि सम्ऩदास्थर, ऩयुातात्त्िक स्थर 
य ऩमयटकीम स्थरहरु गयी १५ 
स्थानहरुभा सौमय फत्ती जडान बएको 
हनेु । 

मोजना तथा 
भूल्माङ्कन भहाशाखा 

 ३.५ ऩशऩुतत ऺेरराई प्रभखु अन्त्तयायढष्डम धातभयक ऩमयटकीम 
स्थरको रुऩभा ढिकास गनय भौजदुा गरुुमोजनाको 
ऩनुयािरोकन गयी ऩूिायधाय ढिकास सढहतका आिश्मक 
कामयहरु प्रायम्ब गने । 

 ढिद्यभान गरुुमोजनाको कामायन्त्िमन त्स्थतत य 
ऩरयभाजयन गनय खाका तमाय गरय कामयदर गठन गने  

 कामयदरको प्रततिेदन तमायी गने । 

 ऩूिायधाय ढिकास सढहतका भहत्िऩूणय कामयहरुको 
ढिकास तमाय गयी प्राथतभकता तोक्ने । 

 प्राथतभकता क्रभभा यहेका कामयक्रभ आगाभी आ.ि. 
भा सभािेश गयी कामायन्त्िमन शरुु गने । 

ऩशऩुतत ऺेर 
ढिकास कोष 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

२०७३ असाय भसान्त्ततबर 

 
 
 
 

२०७२ भाघ भसान्त्त 

 
 
 

२०७२ चैर भसान्त्त 

 

२०७३ असाय भसान्त्त 

ऩशऩुतत ऺेरको ढिकासको 
गरुुमोजना ऩनुयािरोकन बई 
ऩूिायधाय ढिकासका कामयहरु अत्घ 
िढेको हनेु । 

मोजना तथा 
भूल्माङ्कन भहाशाखा 

३.६ रतु्म्फनी ऺेरको ढिकासका रातग स्िीकृत गरुुमोजनाका 
फाॉकी कामयहरु प्रायम्ब गने । 

 गरुुमोजना कामायन्त्िमनको अद्याितध त्स्थततका फायेभा 
प्रततिेदन तमाय गने । 

 गरुुमोजनाका फाॉकी कामय गनय प्राथतभकता तनधाययण  

 प्राथतभकता अनसुाय आगाभी आ.ि. को फजेट तथा 
कामयक्रभभा सभािेश गने । 

रतु्म्फनी 
ढिकास कोष 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

२०७२ चैर भसान्त्ततबर 

 
 

२०७२ भाघ १५ 

 

२०७२ भाघ भसान्त्त 

२०७२ पाल्गणु 

 

रतु्म्फनी ऺेरको ढिकासका रातग 
स्िीकृत गरुुमोजना अनसुायका फाकी 
कामयहरु सम्ऩन्न बएको हनेु । 

मोजना तथा 
भूल्माङ्कन भहाशाखा 
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क्र. 
स. 

सधुायको ऺरे त्जम्भेिाय 
तनकाम 

सहमोगी तनकाम सभम सीभा अऩेत्ऺत नततजा भन्त्रारमको 
त्जम्भेिाय/सम्ऩकय  
भहाशाखा 

३.७ रतु्म्फनी ऺेरको ऩमयटन ढिकासका रातग रतु्म्फनी ऩमयटन 
गरुु मोजनाको कामायन्त्िमन प्रायम्ब गने । 

 गरुुमोजनाको कामयमोजना तमाय गनय कामय टोरी गठन  

 कामय टोरीफाट प्रततिेदन तमायी 
 कामय मोजनाका कामयहरु आगाभी  आ.ि. को फजेट 

तथा कामयक्रभभा सभािेश । 

रतु्म्फनी 
ढिकास कोष 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

२०७२ चैर भसान्त्ततबर 

 

२०७२ भाघ १५ 

२०७२ भाघ भसान्त्त 

२०७२ पाल्गणु 

रतु्म्फनी ऺेरको ऩमयटन ढिकासका 
कामयहरु प्रायम्ब बएको हनेु । 

मोजना तथा 
भूल्माङ्कन भहाशाखा 

३.८ भध्म ऩहाडी रोकभागय, उत्तय दत्ऺण रोकभागयसॊग 
अन्त्तयसम्फन्त्ध हनेु गयी नमाॉ टे्रढकॊ ग टे्रर तनभायण गने  

 सम्बाव्मता अध्ममन गनय कामय टोरी गठन । 

 प्रततिेदन प्रस्ततु, सिेऺण,  रागत अनभुान । 

 आगाभी आ.ि. को फजेट तथा कामयक्रभभा सभािेश  

 कामयक्रभ कामायन्त्मन । 

ऩमयटन ढिबाग सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

आगाभी २ िषय तबर 

 

२०७२ भाघ 

२०७२ पाल्गणु 

२०७२ चैर भसान्त्त 

नमाॉ टे्रढकॊ ग टे्ररहरू तनभायण बएको 
हनेु । 

मोजना तथा 
भूल्माङ्कन भहाशाखा 

३.९ नेऩारको ऩूिय ताप्रेजङु्देत्ख ऩत्श्चभको दाच ुयरासम्भ उच्च 
ऩहाडी ढहभारी ऺेर बएय जाने ग्रटे ढहभारमन टे्ररको 
ऩूिायधाय ढिकास गने ।  

 अद्याढिध त्स्थततको अध्ममन गनय कामय टोरी गठन  

 सयोकायिारासॉग छरपर,  प्रततिेदन तमायी । 

 गनुयऩने कामयको प्राथतभढककयण । 

 आगाभी आ.ि.को कामयक्रभभा सभािेश गने । 

ऩमयटन ढिबाग सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

आगाभी २ िषय तबर 

 
 
 

२०७२ भाघ 

२०७२ पाल्गणु 

 

२०७२ चैर 

ग्रटे ढहभारमन टे्ररको ऩूिायधाय 
ढिकास बएको हनेु । 

मोजना तथा 
भूल्माङ्कन भहाशाखा 

३.१० काठभाडौं, ऩोखया य त्चतिनभा ऩमयटकीम िसऩाकय  तनभायण 
गने । 

 सम्बाव्मता अध्ममन, सयोकायिारासॉग छरपर । 

 प्रततिेदन तमायी, स्िीकृतत । 

 आगाभी आ.ि. को कामयक्रभभा सभािेश गनय अन्त्तय 
तनकाम सभन्त्िम । 

   

ऩमयटन ढिबाग सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

२०७४ असाय भसान्त्ततबर 

 

२०७२ भाघ 

२०७२ पाल्गणु 

२०७२ चैर भसान्त्त 

काठभाडौं, ऩोखया य त्चतिनभा 
ऩमयटकीम फसऩाकय  तनभायण बई 
सञ्चारनभा आएको हनेु । 

मोजना तथा 
भूल्माङ्कन भहाशाखा 
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क्र. 
स. 

सधुायको ऺरे त्जम्भेिाय 
तनकाम 

सहमोगी तनकाम सभम सीभा अऩेत्ऺत नततजा भन्त्रारमको 
त्जम्भेिाय/सम्ऩकय  
भहाशाखा 

३.११ साियजतनक तनजी साझेदायीको अिधायणा िभोत्जभ ऩूिय 
ऩत्श्चभ रोकभागय य अन्त्म छातनएका ३ िटा ऩमयटन 
गन्त्तव्मस्थर जान प्रमोग हनेु रोकभागयहरुको उऩमिु य 
ऩामक ऩने स्थरभा मार ुतथा ऩमयटकहरुराई रत्ऺत गयी 
एढककृत रुऩभा शौचारम, ऩाकय , बोजनगहृ, ढिश्राभस्थर 
तनभायण कामय प्रायम्ब गने । 

 स्थर छनौट, अध्ममन गनय कामय टोरी गठन । 

 सयोकायिारासॉग छरपर प्रततिेदन तमायी । 

 सिेऺण,  रगत इढष्टभेट तमायी । 

 आगाभी आ.ि. को कामयक्रभभा सभािेश । 

ऩमयटन ढिबाग सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

२०७४ असाय भसान्त्ततबर 

 
 
 
 
 
 
 

२०७२ भाघ 

२०७२ पाल्गणु 

२०७२ चैर 

रोकभागयभा आधायबतू सेिा सढुिधा 
बएको हनेु । 

मोजना तथा 
भूल्माङ्कन भहाशाखा 

३.१२ ददगो ऩमयटन ढिकासको रातग भौजदुा ऩदभागयहरुको 
तनमतभत भभयत सॊबाय य व्मिस्थाऩन, नमाॉ ऩदभागयहरुको 
तनभायण य ऩदमारा प्रणारीको सदुृढीकयणको सॊस्थागत 
व्मिस्था गनय ढिकास साझेदायहरुको सभेत सहमोगभा नमाॉ 
आमोजना प्रायम्ब गने ।  

 अध्माढिध त्स्थततको ढिियण तमायी । 

 ढिकास साझेदायहरुसॊग सम्ऩकय , छरपर, प्रस्तिना 
प्रस्ततुी । 

 आमोजनाको दस्तािेज तमायी, स्िीकृतत ।  

 आमोजना प्रायम्ब गनय सम्झौता, कामायन्त्िमन शरुु 

 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन 
भन्त्रारम 

ऩमयटन ढिबाग २०७३ असाय भसान्त्ततबर 

 
 
 
 
 

२०७२ भाघ १५ 

 

२०७२ भाघ भसान्त्त 

 

२०७२ पाल्गणु 

२०७२  चैर २०७३ 
असाय 

ऩदमारा प्रणारीको सदुृढीकयणको 
रातग सॊस्थागत व्मिस्था गनय 
ढिकास साझेदायहरुको सभेत 
सहमोगभा नमाॉ आमोजना प्रायम्ब 
बएको हनेु । 

मोजना तथा 
भूल्माङ्कन भहाशाखा 

३.१३ ढहभारी तथा उच्च ऩहाडी ऺेरभा आयोहण तथा 
ऩदमाराभा जाने ऩमयटकहरुराई रत्ऺत गयी ढिऩद् 
व्मिस्थाऩन उद्दाय केन्त्द्रहरु स्थाऩना गने । 

 ढिऩद व्मिस्थाऩन उद्वाय केन्त्द्र स्थाऩना गनय स्थर 
छनौट । 

 सिेऺण, रागत अनभुान तमायी, कामय मोजना तमायी, 
स्िीकृतत । 

 आगाभी आ.ि. को कामयक्रभभा सभािेश । 

ऩमयटन ढिबाग ऩमयटन 
व्मिशामसॊग 
सम्िद्ध नीत्ज 
ऺेरहरु 

२०७४ असाय भसान्त्ततबर ढिऩद् व्मिस्थाऩन उद्दाय केन्त्द्रहरु 
स्थाऩना बएको हनेु । 

 

मोजना तथा 
भूल्माङ्कन भहाशाखा 
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क्र. 
स. 

सधुायको ऺरे त्जम्भेिाय 
तनकाम 

सहमोगी तनकाम सभम सीभा अऩेत्ऺत नततजा भन्त्रारमको 
त्जम्भेिाय/सम्ऩकय  
भहाशाखा 

३.१४ १०० िषय बन्त्दा ऩयुाना ऩयुातात्त्िक ऺेरहरुको सॊयऺण 
तथा ऩनु:तनभायण गने । 

 ढिियण तमाय गने, प्राथतभकता तनधाययण । 

 रगत इढष्टभेट तमाय गने, कामयक्रभ ऩेश गने । 

 कामायन्त्िमन गने । 

ऩयुातत्ि ढिबाग सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

आगाभी ३ िषय तबर १२० िटा ऩयुातात्त्िक ऺेरहरुको 
सॊयऺण तथा ऩनु:तनभायण बएको हनेु 

 

सॊस्कृतत भहाशाखा 

३.१५ तरबिुन अन्त्तयायढष्डम ढिभानस्थरको चाऩराई व्मित्स्थत गनय 
काभ्र ेधतुरखेरको ठूरीचौयभा नमाॉ आन्त्तरयक ढिभानस्थर 
तनभायण गनय ढिस्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन गने । 

नेऩार नागरयक 
उड्डमन 
प्रातधकयण 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

२०७३ असाय भसान्त्ततबर तरबिुन अन्त्तयायढष्डम ढिभानस्थरको 
चाऩ कभ बइ उडान व्मित्स्थत 
बएको हनेु । 

हिाई सयुऺा 
भहाशाखा 

३.१६ तरबिुन अन्त्तयायढष्डम ढिभानस्थरको धािनभागयको ऩूिॉ 
ऺेरभा थऩ १४९ योऩनी जग्गा य त्मसभा तनभायण बएका 
घयटहया अतधग्रहणका रातग घय जग्गाको नाऩी नक्सा 
रगत तरने कामय प्रायम्ब गने । 

 जग्गा अतधग्रहण सम्फन्त्धी नेऩार सयकायको 
स्िीकृतत  

 अतधग्रहण सम्फन्त्धी साियजतनक सूचना प्रकाशन 

 चाय ढकल्रा तोकी नाऩ नक्शा, घयको सॊख्मा 
रगत तरने कामाययम्ब 

नेऩार नागरयक 
उड्डमन 
प्रातधकयण 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

२०७३ असाय भसान्त्ततबर 

 
 
 
 

२०७२ भाघ 

 

२०७२ पागनु ऩढहरो 
हिा 
२०७२ चैर भसान्त्त 

तरबिुन अन्त्तयायढष्डम ढिभानस्थरको 
ऺेरको ढिस्ताय बएको हनेु । 

हिाई सयुऺा 
भहाशाखा 

३.१७ अन्त्तयायढष्डमस्तयको ऩाॉच ताये होटर तनभायणका रातग 
तरबिुन अन्त्तयायढष्डम ढिभानस्थरको ९२ योऩनी जग्गा 
रीजभा ददने सम्िन्त्धी कामय अत्घ िढाउने । 

 अथय भन्त्रारमफाट तरज सम्िन्त्धभा स्िीकृतत प्राि 

 नेऩार सयकाय भ. ऩ. भा तरजभा ददने 
स्िीकृततका रातग प्रस्ताि ऩेश 

 नेऩार सयकायफाट स्िीकृतत प्राि 

 नेऩार नागरयक उड्डमन प्रातधकयणफाट EOI 
रगामतका डकुभेण्ट तमाय 

 EOI  का रातग साियजतनका सूचना प्रकाशन 

 

नेऩार नागरयक 
उड्डमन 
प्रातधकयण 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

२०७२ चैर 
 
 
 

२०७२ ऩौष 

२०७२ भाघ ऩढहरो हिा 
 
२०७२ भाघ दोस्रो हिा 
२०७२ पाल्गणु भसान्त्त 

 
२०७२ चैर दोस्रो हिा 

अन्त्तयायढष्डमस्तयको ऩाॉच ताये होटर 
तनभायणको प्रढक्रमा शरुु बएको हनेु 
। 

हिाई सयुऺा 
भहाशाखा 
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क्र. 
स. 

सधुायको ऺरे त्जम्भेिाय 
तनकाम 

सहमोगी तनकाम सभम सीभा अऩेत्ऺत नततजा भन्त्रारमको 
त्जम्भेिाय/सम्ऩकय  
भहाशाखा 

३.१८ दोस्रो अन्त्तयाढष्डम ढिभानस्थर तनभायणका रातग जग्गा 
अतधग्रहण तथा िस्ती ऩनुस्थायऩना सम्फन्त्धी कामय सम्ऩन्न 
गरय ढिभानस्थर तनभायण गने । 

 जग्गा अतधग्रहण प्रढक्रमाको थारनी । 

 िस्ती ऩनुस्थायऩना फाये अध्ममन । 

 प्रततिेदन तमायी,  ऩेश, स्िीकृतत । 

 जग्गा व्मिस्थाऩन कामय शरुु । 

नेऩार नागरयक 
उड्डमन 
प्रातधकयण 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

२०७४ असाय भसान्त्ततबर 

 

२०७२ पाल्गणु ऩढहरो 
हिा  

२०७२ चैर 

२०७३ जेष्ठ 

२०७३ आषाढ 

ढिभानस्थर तनभायणको आधायबतू 
सॊयचना तमाय बएको हनेु । 

हिाई सयुऺा 
भहाशाखा  

३.१९ गौतभफदु्ध अन्त्तयायढष्डम ढिभानस्थर तनभायण कामय सम्ऩन्न 
गयी सॊचारन गने । 

 सम्झौता फभोत्जभ कामायन्त्िमनभा सऩुयीिेऺण, अनगुभन 
तनयन्त्तय । 

 उऩकयण खरयद प्रढक्रमा आयम्ब । 

 उऩकयण सम्झौता,  कामायन्त्िमन । 

नेऩार नागरयक 
उड्डमन 
प्रातधकयण 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

२ िषयतबर 

 

तनयन्त्तय 

 

२०७३ िैशाख 

 

हिाई ऺभताभा ढिस्ताय बई 
ऩमयटकीम गततढितधभा िढृद्ध बएको 
हनेु। 

हिाई सयुऺा 
भहाशाखा 

३.२० ऩोखया ऺेरीम अन्त्तयायढष्डम ढिभानस्थर तनभायणको रातग 
चीन सयकायसॉग  सम्झौता गयी ढिभानस्थर तनभायणको 
कामय ७५ प्रततशत  सम्ऩन्न गने । 

 ऩोखया ऺेरीम अन्त्तयायढष्डम ढिभानस्थर तनभायणको 
रातग चीन सयकायसॉग सम्झौता गयी तनभायण 
कामय शरुु गने । 

 

नेऩार नागरयक 
उड्डमन 
प्रातधकयण 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

२ िषयतबर 

 
 
 

२०७२ पागनु 
भसान्त्ततबर 

ढिभानस्थर तनभायणको आधायबतू 
सॊयचना तमाय बएको हनेु । 

 

ऩोखया ऺेरीम अन्त्तयायढष्डम 
ढिभानस्थर तनभायणको रातग चीन 
सयकायसॉग सम्झौता बई तनभायण 
कामय शरुु बएको हनेु । 

हिाई सयुऺा 
भहाशाखा 

३.२१ ताप्रेजङु्ग, बोजऩयु, याभेछाऩ, खानी डाॉडा, याया, 
जपुार(डोल्ऩा) ढिभानस्थर स्तयोन्नती गने । 

 ढिभानस्थर स्तयोन्नतीका रातग तमायी कामयहरु 
(र.ई. गयी फोरऩर आव्हान) गने । 

 ढिभानस्थर कारोऩरे गने कामयको ठेक्का 
सम्झौता गने । 

 ढिभानस्थर कारोऩरे गने कामय सम्ऩन्न गने  

नेऩार नागरयक 
उड्डमन 
प्रातधकयण 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

२०७३ असाय भसान्त्ततबर 

 
 

२०७२ भाघ दोस्रो हिा 
 

२०७२ पाल्गणु तेस्रो 
हिा 
 

२०७३ असाय भसान्त्ततबर 

ढिभानस्थर कारोऩरे सम्ऩन्न बई 
सफै भौसभभा उडान बएको हनेु । 

 

ढिभानस्थरहरु कारोऩरे गने 
सम्िन्त्धी तमायी कामयहरु बएको हनेु  

ढिभानस्थरहरु कारोऩरे गने ठेक्का 
सम्झौता बएको हनेु । 

ढिभानस्थरहरु कारोऩरे बएको हनेु  

 
 

हिाई सयुऺा 
भहाशाखा 
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क्र. 
स. 

सधुायको ऺरे त्जम्भेिाय 
तनकाम 

सहमोगी तनकाम सभम सीभा अऩेत्ऺत नततजा भन्त्रारमको 
त्जम्भेिाय/सम्ऩकय  
भहाशाखा 

३.२२ याजढियाज, रातभडाडा, थाभखकय , डोटी, सापेिगय 
ढिभानस्थरको काराऩरे कामय शरुु गने । 

 ढिभानस्थर कारोऩरे गने सम्फन्त्धी आिश्मक 
तमायी कामयहरु (र.ई. गयी फोरऩर आव्हान) 
गने । 

 ढिभानस्थर कारोऩरे गने कामयको ठेक्का 
सम्झौता गने । 

 ढिभानस्थर कारोऩरे गने कामयको ठेक्का 
सम्झौता गने । 

नेऩार नागरयक 
उड्डमन 
प्रातधकयण 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

२०७३ असाय भसान्त्ततबर 

 
 

२०७२ भाघ दोस्रो हिा 
 
 
 

२०७२ पाल्गणु 
भसान्त्ततबर 

 

२०७३ असाय भसान्त्ततबर 

ढिभानस्थर कारोऩरे कामय शरुु 
बएको हनेु । 

 

ढिभानस्थरहरु कारोऩरे गने 
सम्फन्त्धी तमायी कामयहरु बएको हनेु  

 

ढिभानस्थरहरु कारोऩरे गने ठेक्का 
सम्झैता बएको हनेु । 

ढिभानस्थरहरु कारोऩरे बएको हनेु  

 

हिाई सयुऺा 
भहाशाखा 

३.२३ धयान, गदेुर, सगयभाथा (जोगीदह), चाल्नेटाय 
ढिभानस्थरको िाताियणीम प्रबाि भूल्माॊकन गयी आतथयक 
रुऩभा सम्बाव्म देत्खएभा ढिस्ततृ सबेऺण गयी तनभायण 
कामय शरुु गने । 

 धयान, गदेुर, सगयभाथा (जोगीदह), चाल्नेटाय 
ढिभानस्थरको िाताियणीम प्रबाि भूल्माॊकनको 
रातग ऩयाभशयदाता छनैट सम्फन्त्धी कामय गने । 

 धयान, गदेुर, सगयभाथा (जोगीदह), चाल्नेटाय 
ढिभानस्थरको िाताियणीम प्रबाि भूल्माॊकन 
प्रततिेदन प्राि गने । 

 िाताियणीम प्रबाि भूल्माॊकनफाट आतथयक रुऩभा 
सम्बाब्म देत्खएका ढिभानस्थरहरुको ढिस्ततृ 
सबेऺण कामयको रातग ऩयाभशयदाता छनैट गने  

 ढिभानस्थरहरुको ढिस्ततृ सबेऺण प्रततिेदन प्राि 
गने। 

नेऩार नागरयक 
उड्डमन 
प्रातधकयण 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

२०७४ असाय भसान्त्ततबर 

 
 
 
 

२०७२ भाघ भसान्त्ततबर 

 
 
 

२०७३ असाय भसान्त्ततबर 

 
 

२०७३ कात्त्तक 
भसान्त्ततबर 

 
 

२०७३ चैर भसान्त्ततबर 

िाताियणीम प्रबाि भूल्माॊकनफाट 
सम्बाव्म देत्खएका ढिभानस्थरहरुको  
ढिस्ततृ सबेऺण गयी तनभायण कामय शरुु 
बएको हनु े। 

ढिभानस्थरहरुको  िाताियणीम 
प्रबाि भूल्माॊकनको रातग 
ऩयाभशयदाता छनैट बएको हनुे । 

ढिभानस्थरको िाताियणीम प्रबाि 
भूल्माॊकन प्रततिेदन प्राि बएको हनुे  

ढिभानस्थरहरुको  िाताियणीम 
ढिस्ततृ सबेऺण कामयको रातग 
ऩयाभशयदाता छनौट बएको हनुे । 

ढिभानस्थरको ढिस्ततृ सबेऺण 
प्रततिेदन प्राि बएको हनु े। 

हिाई सयुऺा 
भहाशाखा 

३.२४ पाल्गनुानन्त्द (इराभ), गलु्भी (येसङु्गा) य कारीकोट 
ढिभानस्थरको धािनभागय तनभायण कामय सम्ऩन्न गने । 

 पाल्गनुानन्त्द (इराभ), गलु्भी (येसङु्गा) य 

नेऩार नागरयक 
उड्डमन 
प्रातधकयण 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

२०७४ असाय भसान्त्ततबर 

 
 

२०७२ भाघ भसान्त्ततबर 

धािनभागय तनभायण कामय सम्ऩन्न 
बएको हनेु । 

 

हिाई सयुऺा 
भहाशाखा 
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क्र. 
स. 

सधुायको ऺरे त्जम्भेिाय 
तनकाम 

सहमोगी तनकाम सभम सीभा अऩेत्ऺत नततजा भन्त्रारमको 
त्जम्भेिाय/सम्ऩकय  
भहाशाखा 

कारीकोट ढिभानस्थर धािनभागय तनभायणको 
तमायी कामय  (र.ई. तथा डकुभेण्ट तमायी) हरु 
गने । 

 पाल्गनुानन्त्द (इराभ), गलु्भी (येसङु्गा) य 
कारीकोट ढिभानस्थर तनभायणको सम्झैता बई 
तनभायण कामय शरुु गने । 

 
 
 

२०७३ असाय भसान्त्ततबर 

ढिभानस्थरहरुको धािनभागय तनभायण 
कामयको तमायी कामय  (र.ई. तथा 
डकुभेण्ट तमायी) हरु तमाय बएको 
हनेु । 

ढिभानस्थर तनभायणको सम्झैता बई 
तनभायण कामय शरुु बएको हनेु । 

३.२५ सखेुतभा ऺेतरम ढिभानस्थरको प्रायत्म्बक सम्बाव्म 
अध्ममन कामय सम्ऩन्न गने । 

 सखेुतभा ऺेतरम ढिभानस्थरको प्रायत्म्बक 
सम्बाव्म अध्ममन कामयको रातग ऩयाभशयदाता 
छनैट गयी सम्झैता गने । 

नेऩार नागरयक 
उड्डमन 
प्रातधकयण 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

२०७३ िैशाख 
भसान्त्ततबर 

 

२०७२ पाल्गणु 
भसान्त्ततबर 

 

प्रायत्म्बक सम्बाव्म अध्ममन कामय 
सम्ऩन्न बएको हनेु । 

प्रायत्म्बक सम्बाव्म अध्ममन कामय 
गने ऩयाभशयदाता छनैट बई सम्झैता 
बएको हनेु  

हिाई सयुऺा 
भहाशाखा 

३.२६ प्रत्मेक प्रदेशभा एक/एक िटाका दयरे सफैको सॊस्कृतत, 

ऩयम्ऩया य ढिशेषतामिु प्रादेत्शक साॉस्कृततक सॊग्रहारमको 
तनभायण प्रायम्ब गने । 

 सम्फत्न्त्धत तनकाम य सयोकायिाराहरुसॉग 
छरपर गने । 

 सम्बाव्मता अध्ममन गने । 

 प्रततिेन तमाय गने । 

 रागत अनभुान य श्रोत व्मिस्था गने । 

ऩयुातत्ि ढिबाग सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

 
 
 
 

२०७२ भाघ भसान्त्ततबर 

 

२०७२ चैर भसान्त्ततबर 

 

२०७३ जेठ भसान्त्ततबर 

सफै प्रदेशभा सॊस्कृतत, ऩयम्ऩया य 
ढिशेषतामिु साॉस्कृततक 
सॊग्रहारमको तनभायण प्रायम्ब बएको 
हनेु । 

सॊस्कृतत भहाशाखा  

३.२७ प्रत्मेक प्रदेशभा कत्म्तभा एक ऩमयटकीम गन्त्तव्मस्थर य  
एक धातभयक स्थरराई ऩूिायधाय ढिकास सढहत नमाॉ 
ऩमयटकीम गन्त्तव्मस्थरको रुऩभा ढिकास गने कामय प्रायम्ब 
गने । 

 स्थर छनौटको रातग कामय टोरी गठन गने  

 कामयटीरीद्वाया सम्बाव्मता अध्ममन गयी प्रततिेदन 
प्रस्ततु गने । 

ऩमयटन ढिबाग सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

२०७२ भाघ भसान्त्ततबर 

 
 
 
 

२०७२ पाल्गणु 
भसान्त्ततबर 

 
 

प्रत्मेक प्रदेशभा एक/एक िटा नमाॉ 
ऩमयटकीम गन्त्तव्मस्थरको रुऩभा 
ढिकास बएको हनेु । 

 

मोजना तथा 
भूल्माॊकन भहाशाखा 
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क्र. 
स. 

सधुायको ऺरे त्जम्भेिाय 
तनकाम 

सहमोगी तनकाम सभम सीभा अऩेत्ऺत नततजा भन्त्रारमको 
त्जम्भेिाय/सम्ऩकय  
भहाशाखा 

 प्राथतभकता तनधाययण गयी कामयक्रभभा सभािेश 
गने । 

२०७३ िैशाख 
भसान्त्ततबर 

 

३.२८ नेऩार प्रऻा प्रततष्ठानको िहउुदे्दशीम बिन तनभायण प्रायम्ब 
गने । 

 फहउुदे्दश्म बिनको तनभायणका रातग ऩूिय 
सम्बाव्मता अध्ममन गयाउने । 

 स्थान छनौट गने । 

 ढिस्ततृ नक्साङ्कन तमाय गने । 

नेऩार प्रऻा 
प्रततष्ठान 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

 
 
 

२०७३ आषाढ 
भसान्त्ततबर 

२०७३ आत्िनतबर 

२०७३ ऩौष भसान्त्ततबर 

नेऩार सङ्गीत तथा नाट्य प्रऻा 
प्रततष्ठानको बिन तनभायण प्रायम्ब 
बएको हनेु । 

सॊस्कृतत भहाशाखा 

३.२९ नेऩार सङ्गीत तथा नाट्य प्रऻा प्रततष्ठान य नेऩार 
रतरतकरा प्रऻा प्रततष्ठानका आधतुनक सढुिधा सम्ऩन्न 
बिन तनभायण प्रायम्ब गने । 

 ऩूिय सम्बाव्मता अध्ममन गयाउने । 

 स्थान छनौट गने । 

 ढिस्ततृ नक्साङ्कन तमाय गने । 

नेऩार सङ्गीत 
तथा नाट्य 
प्रऻा प्रततष्ठान 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

 
 
 
 

२०७२ चैर भसान्त्ततबर 

२०७३ िैशाख  

२०७३ असाय भसान्त्ततबर 

नेऩार सङ्गीत तथा नाट्य प्रऻा 
प्रततष्ठानको बिन तनभायण प्रायम्ब 
बएको हनेु । 

सॊस्कृतत भहाशाखा 

३.३० ऩोखयाभा अित्स्थत अन्त्तयाढष्डम ऩियतीम सॊग्रहारमभा 
ऩूिायधाय सढुिधा थऩ गने । 

 सढुिधाको अध्ममन गयाउन टोरी गठन गने  

 प्रततिेदन तमाय गने ।  

 सढुिधा थऩ गने काभ प्रायम्ब गने । 

ऩमयटन ढिबाग सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

 
 
 

२०७२ चैर भसान्त्ततबर 

२०७३ िैशाख  

तनयन्त्तय 

अन्त्तयाढष्डम ऩियतीम सॊग्रहारमभा 
ऩूिायधाय सढुिधा थऩ बएको हनेु । 

सॊस्कृतत भहाशाखा 

३.३१ ऩोखया उऩत्मकाको तनधायरयत स्थानभा तसद्धाथय गौतभकी 
सहधतभयनी भहास्थढियणी मशोधया देिीको स्भयणभा तसद्धाथय 
मशोधया स्भायक तनभायण गयी फढुद्धष्ट सढकय टसॊग आािद्ध 
गने गयी आिश्मक कामय प्रायम्ब गने । 

 अध्ममन टोरी गठन गने । 

 अध्ममन प्रततिेदन प्रस्ततु गने । 

 ऩूिय सम्बाव्मता अध्ममन गयाउने । 

सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन 
भन्त्रारम 

नेऩार ऩमयटन फोडय   
 
 
 
 

२०७२ भाघ भासन्त्त 

२०७३ फैशाख भसान्त्त 

२०७३ असाय भसान्त्ततबर 

ऩोखया उऩत्मकाको तनधायरयत 
स्थानभा मशोधया देिीको स्भयणभा 
तसद्धाथय मशोधया स्भायक तनभायण गने 
सम्फन्त्धी कामयहरु प्रायम्ब बएको हनेु 
। 

सॊस्कृतत भहाशाखा 
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क्र. 
स. 

सधुायको ऺरे त्जम्भेिाय 
तनकाम 

सहमोगी तनकाम सभम सीभा अऩेत्ऺत नततजा भन्त्रारमको 
त्जम्भेिाय/सम्ऩकय  
भहाशाखा 

४.१ बकूम्ऩ ऩतछ ऩतन नेऩार सयुत्ऺत गन्त्तव्म हो बन्ने िाये 
ढिि ऩमयटन फजायभा जानकायी गयाई ऩमयटक आगभन 
सॊख्मा फढाउन प्रिद्धयनात्भक कामयहरु गने गयाउने ।  

 याढष्डम ऩमयटन प्रिद्धयन सतभततराई ढक्रमात्शर 

गयाउने । 
 ऩमयटन सम्बािना दूत, ढिदेशत्स्थत कुटनीततक 

तनमोगराई ऩरयचारन गने । 

 प्रिद्धयनात्भक कामयक्रभहरु सॊचारन गने गयाउन े 

ऩमयटन ढिबाग,  सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

तनयन्त्तय ऩमयटक आगभन सॊख्मा फढाइएको 
हनेु । 

जनशत्ि 
व्मिस्थाऩन तथा 
ऩमयटन प्रिद्धयन 
भहाशाखा 

४.२ तनजी ऺेरको सहबातगताभा भखु्म ऩमयटकीम शहय तथा 
गन्त्तव्मस्थरहरुभा आन्त्तरयक तथा फाह्य ऩमयटकहरुराई 
आकढषयत गने प्माकेज तमाय गयी ऩमयटकीम गततढिधीहरु 
भापय त ऩनुरुत्थान गने । 

 ऩमयटक आकय ढषत गने प्माकेज तमाय गनय तनजी 
ऺेरराई  प्रोत्साहन गने ।)  

 अन्र्तयाढष्डम फजायभा सॊचारन हनेु भाटय, सेल्स 

तभसनभा  सो  प्माकेजको  प्रचायप्रसाय  गने। 

ऩमयटन ढिबाग ऩमयटन 
कामायरमहरु तथा 
ऩमयटन प्रिद्धयन 
सतभततहरु 

२०७३ असाय भसान्त्ततबर १२५ िटा ऺेरभा ऩमयटन 
ऩूिायधायको ढिकास बएको हनेु 

जनशत्ि 
व्मिस्थाऩन तथा 
ऩमयटन प्रिद्धयन 
भहाशाखा 

४.३ बकूम्ऩफाट ऺतत बएका भनास्र,ु राङटाङ य योल्िातरॊङ 
रगामतका ऩदमारा भागय ऩनु् तनभायण तथा भभयत सम्बाय गने 
। 

 ऩदमारा भागय ऩनु:तनभायणका रातग ढिियण 
सढहतक रागत अनभुान तमाय गने । 

 आिश्मक ऩने स्रोतको प्रफन्त्ध गने । 

 फहिुषॉम खरयद मोजना सढहतको कामयक्रभ तमाय 
गयी स्िीकृत गयाउने । 

 कामायन्त्िमन प्रायम्ब गने । 

ऩमयटन ढिबाग सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

२०७३ असाय भसान्त्ततबर 

 
 
 

२०७२ भाघ १५ 

 

२०७२ भाघ भसान्त्त 

२०७२ भाघ भसान्त्त 

 

२०७२ पाल्गणु  

भनास्र,ु राङटाङ य योल्िातरॊङ 
ऩदमारा भागय भभयत सम्बाय बएको 
हनेु । 

 

जनशत्ि 
व्मिस्थाऩन तथा 
ऩमयटन प्रिद्धयन 
भहाशाखा 
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क्र. 
स. 

सधुायको ऺरे त्जम्भेिाय 
तनकाम 

सहमोगी तनकाम सभम सीभा अऩेत्ऺत नततजा भन्त्रारमको 
त्जम्भेिाय/सम्ऩकय  
भहाशाखा 

४.४ बकुम्ऩफाट ऺतत बएका प्रभखु ऩयुातात्त्िक स्थरहरुको 
ऩूनतनयभायण गने । 

 ऩदमारा भागय ऩनु:तनभायणका रातग ढिियण 
सढहतक रागत अनभुान तमाय गने । 

 आिश्मक ऩने स्रोतको प्रफन्त्ध गने । 

 फहिुषॉम खरयद मोजना सढहतको कामयक्रभ तमाय 
गयी स्िीकृत गयाउने । 

 कामायन्त्िमन कामायन्त्िमन प्रायम्ब गने ।     
 

ऩयुातत्ि ढिबाग सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

२०७३ असाय भसान्त्ततबर 

 

२०७२ भाघ १५ 

 

२०७२ भाघ १५ 

२०७२ भाघ भसान्त्त 

 

२०७२ पाल्गणु १ गते 
देत्ख 

बकुम्ऩफाट ऺतत बएका प्रभखु 
ऩयुातात्त्िक स्थरहरुको ऩूनतनयभायण 
बएको हनेु। 

सॊस्कृतत भहाशाखा 

४.५ ढिि सम्ऩदास्थर तबर यहेका १३ िटा ऩयुातात्त्िक 
स्थरहरुको सॊयऺण तथा ऩनु:तनभायण गने । 

 ऩदमारा भागय ऩनु:तनभायणका रातग ढिियण 
सढहतक रागत अनभुान तमाय गने । 

 आिश्मक ऩने स्रोतको प्रफन्त्ध गने । 

 फहिुषॉम खरयद मोजना सढहतको कामयक्रभ तमाय 
गयी स्िीकृत गयाउने । 

 कामायन्त्िमन प्रायम्ब गने । 

ऩयुातत्ि ढिबाग सॊस्कृतत, ऩमयटन 
तथा नागरयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

आगाभी ३ िषय तबर 

 

२०७२ भाघ १५ 

 

२०७२ भाघ १५ 

२०७२ भाघ  भसान्त्त 

 

२०७२ पाल्गणु १ गते 
देत्ख 

१३ िटा ढिि सम्ऩदास्थरको 
सॊयऺण तथा ऩनु:तनभायण बएको हनेु 
। 

 

सॊस्कृतत भहाशाखा 

 

 


