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ऩङ्चयचम 

१.  ऩङ्चयचम 

नेऩारको तङ्टरनात्भक य प्रङ्झतस्ऩधाात्भक राबका दृङ्जिरे भङ्टरङ्टकको आङ्झथाक ङ्जिकासको प्रभङ्टख आधाय यहेको 

ऩमाटन ऺेत्ररे ङ्जिदेशी भङ्टद्रा आजान, योजगायी ङ्झसजाना, आङ्झथाक कृमाकराऩ अङ्झबिृङ्जि य सभग्र आङ्झथाक ङ्जिकास 
य सभङ्टङ्ङङ्झतभा टेिा ऩङ्टमााउैदआ आोको छ द देशभा यहेका सम्ऩूणा भूता य अभूता साैस्कृङ्झतक सम्ऩदाहरुको 

संयऺण य ङ्जिकास गयी ङ्झतनको आङ्झथाक उऩमोग गने तथा ऩमाटनराई भङ्टरङ्टकको आङ्झथाक आधायको रुऩभा 

ग्राभीण तहसम्भ ङ्जिकास य ङ्जिस्ताय गयी मसको प्रङ्झतपर जनजीिनको तल्रो तहसम्भ ऩङ्टमााउन संस्कृङ्झत य 

ऩमाटन ऺेत्रको ङ्जिङ्जिङ्झधकयण, ङ्जिस्ताय य प्रििान गङ्चयनङ्ट आिश्मक छ दऩमाटन ऺेत्रको ङ्जिकास य ङ्जिस्ताय 

सङ्जहत आन्तङ्चयक य फाह्य हिाई मातामात ङ्जिकास गयी थऩ सङ्टयङ्ञऺत, स्तयीम य बयऩदो फनाउन आिश्मक 

छ द 

नेऩारभा ङ्जिदेशी ऩमाटकहरुको आिागभन शङ्टरुिातसैगआ ऩमाटन ऺेत्रका कामाक्रभहरुराई व्मिङ्ञस्थत ढंगरे 

अगाङ्झड फढाउन सिाप्रथभ ङ्जि.सं. २०१६ सारभा ऩमाटन फोडाको स्थाऩना गङ्चयोको ङ्झथमो द ङ्जि.सं. २०१८ 
सारभा ङ्झनभााण तथा मातामात भन्त्रारम अन्तगात ऩमाटन ङ्जिबाग गठन गङ्चयोको ङ्झथमो द सन ्१९७२ को 

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

मोजनाफि ङ्जिकास तथा प्रफिान गना केन्द्रीम ऩमाटन प्रशासङ्झनक ङ्झनकामको रुऩभा ङ्जि.सं. २०३४ सारभा 

छङ्टट्टआ ऩमाटन भन्त्रारमको स्थाऩना बोको हो द ङ्जि.सं. २०३९ सारभा ङ्झनभााण तथा मातामात भन्त्रारम 
अन्तगातको हिाई ङ्जिबागराई सभेत गाबी ऩमाटन तथा नागङ्चयक उड्डमन भन्त्रारम नाभाकयण गङ्चयमो द 

भङ्टरङ्टकरे अिरम्फन गयेको खङ्टरा फजायभङ्टखी अथातन्त्रभा सयकायको बङू्झभका य कामाऺ ेत्रराई व्मिङ्ञस्थत गना 

ङ्जि.सं. २०५५ सारभा ऩमाटन तथा नागङ्चयक उड्डमन भन्त्रारम अन्तगातका २ (दङ्टई) िटा ङ्जिबागहरु हिाई 

ङ्जिबाग य ऩमाटन ङ्जिबागराई खायेज गयी क्रभश् नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयण य नेऩार ऩमाटन 
फोडाको स्थाऩना गङ्चयमो द ङ्जि.सं. २०५७ सारदेङ्ञख संस्कृङ्झत ऺेत्रको सभेत कामा गने गयी भन्त्रारम 

संस्कृङ्झत, ऩमाटन तथा नागङ्चयक उड्डमन भन्त्रारमको रुऩभा नाभाकयण गङ्चयमो द ऩमाटन उद्योगको 

व्मिस्थाऩन, ऩमाटन ऩूिााधाय ङ्जिकास, ऩमाटकको सङ्टयऺा रगामत कामाहरु गना नेऩार सयकाय (भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्) 

को ङ्झभङ्झत २०७१ श्रािण २ गतेको ङ्झनणामनङ्टसाय ङ्झभङ्झत २०७१ बाद्र भङ्जहनाभा ऩमाटन ङ्जिबागको स्थाऩना 
गङ्चयोको छ द 

नेऩारको आङ्झथाक ङ्जिकासभा ऩमाटन ऺेत्रको भहत्ि फढ्दआ गो अनङ्टरुऩ मसराई प्रभङ्टख प्राथङ्झभकताको ऺेत्रभा 

याङ्ञखोको, नेऩारको सांस्कृङ्झतक ङ्जिङ्जिधता अनङ्टऩभ यहेकोरे मसराई संयऺण, ङ्जिकास य प्रफिान गदै मसको 
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आङ्झथाक उऩमोग ोिभ ्ऩमाटनको भङ्टख्म उत्ऩादन य गन्तव्मको रुऩभा ङ्जिकास गना आिश्मक बोको, साथआ 

हिाई सेिारे बौगोङ्झरक ङ्जिषभताभा मातामात सेिा उऩरब्ध गयाउनङ्टको अङ्झतङ्चयक्त फाह्य य आन्तङ्चयक रुऩभा 
ऩहङ्टैच ङ्जिस्ताय बआ ऩमाटन सेिाभा सभेत ऩमााप्त मोगदान ऩङ्टमााउने बोकोरे मी तीनैटआ ऺेत्रराई ोकृकृत 

रुऩभा अगाङ्झड फढाउन ोउटआ भन्त्रारमको कामाऺ ेत्रभा याङ्ञखोको ऩाइन्छ द 

२= िताभान संङ्जिधानभा मस भन्त्रारमको कामाऺ ते्रसैग सम्फङ्ञन्धत व्मिस्थाहरु 

िताभान संङ्जिधानभा मस भन्त्रारमसैग सम्फङ्ञन्धत व्मिस्थाहरु भङ्टरबतू रुऩभा ङ्झनम्नानङ्टसाय यहेको देङ्ञखन्छ द 

 संङ्जिधानको धाया ३२ भा बाषा तथा संस्कृङ्झतको हक सम्फन्धी व्मिस्था यहेको छ द 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 द  

 संङ्जिधानको बाग–४ को धाया ५०(२) भा धभा, संस्कृङ्झत, संस्काय, प्रथा, ऩयम्ऩया, प्रचरन िा अन्म कङ्ट नआ 
ऩङ्झन आधायभा कङ्ट नआ बेदबाि गना नऩाइन,े सङ्जहष्णङ्टताभा आधाङ्चयत साभाङ्ञजक सांस्कृङ्झतक भूल्महरुको 

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

ोिं सांस्कृङ्झत उद्देश्म यहेको देङ्ञखन्छ द  

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

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

 ऐङ्झतहाङ्झसक, ऩङ्टयाताङ्ञत्िक तथा सांस्कृङ्झतक सम्ऩदाको संयऺण, संिधान य ङ्जिकासको राङ्झग 

अध्ममन, अनङ्टसन्धान, उत्खनन तथा प्रचाय प्रसाय गने, 

 साभाङ्ञजक, सांस्कृङ्झतक तथा सेिाभूरक कामाभा स्थानीम सभङ्टदामको ङ्झसजानशीरताको प्रिधान य 
ऩङ्चयचारन गयी स्थानीम जनसहबाङ्झगता अङ्झबिङृ्जि गदै साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिकास गने, 

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

 सभाजभा ङ्जिद्यभान धभा, 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 द 

 फहङ्टबाङ्जषक नीङ्झत अिरम्फन गने द 

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

धाङ्झभाक, ऩूयाताङ्ञत्िक य प्राकृङ्झतक सम्ऩदाहरूको ऩङ्जहचान, संयऺण, प्रिधान ोिं प्रचाय प्रसाय भापा त 
याङ्जिम अथातन्त्रको भहत्िऩूणा आधायको रुऩभा ऩमााियण अनङ्टकूर ऩमाटन उद्योगको ङ्जिकास गने, 

ऩमाटन संस्कृङ्झतको ङ्जिकास गना आिश्मक िाताियण ोिं नीङ्झत ङ्झनभााण गने तथा ऩमाटन उद्योगको राब 

ङ्जितयणभा स्थानीम जनताराई प्राथङ्झभकता ङ्छदने द 

 नेऩारको संङ्जिधानरे व्मिस्था गये अनङ्टरुऩ संघीमता कामाान्िमन गने सन्दबाभा संङ्जिधानको अनङ्टसूची 
५,६, ७,८ य ९ भा बोको व्मिस्था अनङ्टसाय मस भन्त्रारमको कामाऺ ेत्रसैग सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमहरु य 

त्मसको तहगत फाैडपाैड ङ्झनम्नानङ्टसाय यहेको छ द 

संघको अङ्झधकाय सूची, 

 अन्तयााङ्जिम सन्धी िा सम्झौता 

 ऩमाटन दस्तङ्टय 

 केन्द्रीम स्तयका प्रऻा प्रङ्झतष्ठान,  

 हिाई उड्डमन, अन्तयााङ्जिम ङ्जिभानस्थर, 

 िौङ्जिक सम्ऩङ्ञि अन्तगातको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ अङ्झधकाय 

 ऩमाटन नीङ्झत 

 याङ्जिम भहत्िका आमोगहरु 

 ऩङ्टयाताङ्ञत्िक भहत्िका स्थान य प्राचीन स्भायकहरु 

प्रदेशको अङ्झधकाय सूची 

 प्रदेश संग्रहारम 

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

 ऩमाटन सेिा शङ्टल्क 
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स्थानीम तहको अङ्झधकायको सूची 

 ऩमाटन शङ्टल्क 

 बाषा, संस्कृङ्झत य रङ्झरतकराको संयऺण य ङ्जिकास 

संघ य प्रदेशको साझा अङ्झधकायको सूची 

 ऩमाटन 

 क्माङ्झसनो 

तीन तहको साझा अङ्झधकायको सूची 

 ऩमाटन शङ्टल्क 

 ऩङ्टयातत्ि, प्राचीन स्भायक य संग्रहारम 

३. मस भन्त्रारमसैग सम्फङ्ञन्धत ऐन, नीङ्झतहरु, ङ्झनमभािरी, गठन आदेश, ङ्झनदेङ्ञशका य 

कामाङ्जिङ्झधहरु 

ऐनहरु 

 प्राचीन स्भायक संयऺण ऐन, २०१३ 

 गआय सआङ्झनक हिाई उडान (ङ्झसङ्झबर ोङ्झबोशन) ऐन, २०१५ 

 नेऩार िामङ्टसेिा ङ्झनगभ ऐन, २०१९ 

 ऩमाटन 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 ऩमाटन िोडा ऐन, २०५३ 

 नेऩार नागाङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयण ऐन, २०५३ 

 िृहिय जनकऩङ्टय ऺेत्र ङ्जिकास ऩङ्चयषद ऐन, २०५५ 

 प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ अङ्झधकाय ऐन, २०५९ 
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नीङ्झतहरु 

 ऩमाटन नीङ्झत, २०६५ 

 याङ्जिम हिाई नीङ्झत, २०६३ 

 याङ्जिम संस्कृङ्झत नीङ्झत, २०६७ 

ङ्झनमभहरु 

 गआय सआङ्झनक हिाई उडान (दङ्टघाटना जांच) ङ्झनमभहरु, २०२४ 

 होटर, रज, येिङ्टयाै िाय तथा ऩथ प्रदशाक ङ्झनमभािरी, २०३८ 

 ट्राबर य टे्रङ्जकङ्ग ोजेन्सी ङ्झनमभािरी, २०६२ 

 जरमात्रा ङ्झनमभािरी, २०६३ 

 अङ्झबरेख संयऺण ङ्झनमभािरी, २०६३ 

 गआय सआङ्झनक हिाई उडान (ङ्झसङ्झबर ोङ्झबोशन) ङ्झनमभािरी, २०५२ 

 ङ्जिभानस्थर दस्तङ्टय ङ्झनमभािरी, २०३८ 

 प्राचीन स्भायक संयऺण ङ्झनमभािरी, २०४६ 

 ऩिातायोहण सम्फन्धी ङ्झनमभािरी, २०५९ 

 प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ अङ्झधकाय ङ्झनमभािरी, २०६१ 

 नेऩार ऩमाटन फोडा ङ्झनमभािरी, २०५५ 

 नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयण ङ्झनमभािरी, २०५८ 

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

 नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयण (ऩङ्जहरो संशोधन) ङ्झनमभािरी, २०७० 

 गआय सआङ्झनक हिाई उडान (दङ्टघाटना जाैच) ङ्झनमभिरी, २०७१ 

 क्माङ्झसनो ङ्झनमभािरी, २०७० 

 नागङ्चयक उड्डमन सङ्टयऺा ङ्झनमभािरी, २०७३ 

गठन आदेशहरु 

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

 तायागाउं ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश, २०३४ 

 देिघाट ऺेत्र ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश, २०५० 
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 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 

 ऩिातीम प्रङ्ञशऺण ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश, २०५९ 

 याङ्जिम तार संयऺण ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश, २०६३ 

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

 खप्तड ऺेत्र ऩमाटन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश, २०६३ 

 ङ्जियाट ऺेत्र ऩमाटन प्रफिान ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश, २०६६ 

 सरहेश ऺेत्र ऩमाटन प्रफिान ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश, २०६६ 

 ङ्जिदेह–ङ्झभङ्झथरा ऺेत्र ऩमाटन प्रफिान ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश, २०६६ 

 ङ्झसम्रौन ऺेत्र ऩमाटन प्रफिान ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश, २०६६ 

 ङ्ञचसाऩानी ऺेत्र प्रफिान ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश, २०६६ 

 रङ्टङ्ञम्फनी ऺेत्र ऩमाटन प्रफिान ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश, २०६६ 

 कणाारी ऺेत्र ऩमाटन प्रफिान ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश, २०६६ 

 िृहिय ियाहऺेत्र ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश, २०६६ 

 हनङ्टभानढोका दयिाय संग्रहारम ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश, २०६७ 

 भेची ऩहाडी ऺेत्र ऩमाटन प्रफिान ङ्जिकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश, २०६८ 

 

 

 

ङ्झनदेङ्ञशका तथा कामाङ्जिङ्झधहरु 

 प्राचीन स्भायक संयऺण सम्फन्धी कामाङ्जिधी, २०६४ 

 नागङ्चयक उड्डमनसंग सम्फङ्ञन्धत संस्थाराई ईजाजत ङ्छदन ेसम्फन्धी कामाङ्जिङ्झध, २०६६ 

(भङ्ञन्त्रस्तयीम ङ्झभङ्झत २०७२द१२द१६ को ङ्झनणामानङ्टसाय थऩ य संशोङ्झधत ) 
 होभस्टे संचारन कामङ्जिाङ्झध, २०६७ 
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 ऩमाटक मातामात सेिा व्मिसाम दताा तथा सञ्चारन कामाङ्जिङ्झध,२०६८ 

 सम जनाबन्दा फढी ङ्जिदेशी ऩमाटक ङ्झबत्र्माउन ेअनङ्टदान कामाङ्जिङ्झध, २०६८  

(चारङ्ट आ.ि.भा िजेट व्मिस्था नबोको) 
 भहाकङ्जि देिकोटा ऩङ्टयस्कायसम्फन्धी कामाङ्जिङ्झध 

 ोकताये होटर देङ्ञख ऩाैच ताये ङ्झडरक्स स्तयसम्भका होटर य ऩमाटक आिास (ङ्चयसोटा) सम्फङ्ञन्ध 
भाऩदण्ड 

 ऩङ्टष्ऩरार याङ्जिम ऩङ्टयस्काय भाऩदण्ड तथा कामाङ्जिङ्झध (संशोधन सङ्जहत) २०६९ 

 ऩमाटन उद्योग सेिा प्रिाह ङ्झनदेङ्ञशका,२०७० 

 ऩिातायोहण योमल्टी फाैडपाैड तथा ऩङ्चयचारन ङ्झनदेङ्ञशका, २०७० 

 उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतफाट ऩमाटन ऩङ्टिााधाय ङ्झफकास ङ्झनभााणसम्फन्धी कामा गयाउने कामाङ्जिङ्झध, २०७१ 
(संशोधन सङ्जहत) 

 कभ उचाई ङ्जहभारच ङ्टरीको आयोहण अनङ्टभङ्झत प्रदान गने सम्फन्धी ङ्झनदेङ्ञशका, २०७२ 

 याङ्जिम प्रङ्झतबा ऩङ्टयस्काय कामाङ्जिङ्झध तेस्रो संशोधन सङ्जहत २०७२ 

 दङ्टगाभ ऺेत्रका हिाई उडानभा बाडा सहङ्टङ्झरमत प्रदान गने सम्फन्धी भाऩदण्ड, २०७३ 

 कामा सम्ऩादन व्मिस्थाऩन ङ्झनदेङ्ञशका, २०७३ 

 आन्तङ्चयक व्मिस्थाऩन ङ्झनदेङ्ञशका, २०७३ 

 बेटीघाटी व्मिस्थाऩन ङ्झनदेङ्ञशका, २०७३ 

 ङ्जिदा ऩमाटन कामाङ्जिङ्झध,२०७३ 

 ऩमाटनसैग सम्िि व्मङ्ञक्त तथा संस्थाराई सम्भान गने सम्िन्धी कामाङ्जिङ्झध, २०७३ 

 बगत सिाङ्ञजत भानि भमाादा याङ्जिम ऩङ्टयस्काय भाऩदण्ड तथा कामाङ्जिङ्झध, २०७३ 

 सािाजङ्झनक ङ्झनकामका ऩदाङ्झधकायी तथा सदस्मको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त य भनोनमन सम्फन्धी भाऩदण्ड,२०७३ 

 आन्तङ्चयक हिाई बाडा ङ्झनमभन ङ्झनदेङ्ञशका, २०७३ 

 

४.  भन्त्रारमको कामा  ऺते्र 

नेऩार सयकायको कामा ङ्जिबाजन ङ्झनमभािरी, २०७२ फभोङ्ञजभ मस भन्त्रारमको कामाऺ ेत्र देहामफभोङ्ञजभ 

यहेको छ् 

 संस्कृङ्झत, ऩमाटन तथा हिाई मातामातको ङ्जिकाससम्फन्धी नीङ्झत, मोजना तथा कामाक्रभको तजङ्टाभा, 

कामाान्िमन, अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन, 
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 ऩमाटन तथा हिाई उद्योगको प्रििान य संयऺण, 

 ट्राबर य टे्रङ्जकङ ोजेन्सी, 

 ङ्जिश्व ऩमाटन सङ्गठनरगामत ऩमाटन तथा हिाई मातामातसम्फि अन्तयााङ्जिम संस्था, 

 ऩिातायोहण य अन्म साहङ्झसक ऩमाटन ङ्जक्रमाकराऩ, 

 ङ्जिभानस्थरको ङ्झनभााण, भभात, सम्बाय तथा व्मिस्थाऩन, 

 हिाई मातामात य ऩङ्चयिहनको सञ्चारन तथा व्मिस्था, 

 संमङ्टक्त याि सङ घीम अन्तयााङ्जिम नागङ्चयक उड्डमन सङ्घ तथा नागङ्चयक उड्डमनसैग सम्फङ्ञन्धत अन्म 

अन्तयााङ्जिम िा ऺेत्रीम संस्थासैगको सम्ऩका , सहमोग य सभन्िम, 

 संस्कृङ्झतको प्रििान तथा संयऺण, 

 संस्कृङ्झतसम्फि अन्तयााङ्जिम संस्थाहरूसैगको सम्ऩका , सहमोग य सभन्िम, 

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

 ऩङ्टयाताङ्ञत्िक भहत्त्िका स्भायक य ऩङ्टयाताङ्ञत्िक िस्तङ्टहरूको सङ्ग्ग्रह, संयऺण, संििान, अन्िेषण तथा 

उत्खनन, 

 ङ्झनकासी गङ्चयने ऩ ङ्टयाताङ्ञत्िक िस्तङ्टको जाैच य अनङ्टभङ्झत, 

 प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ अङ्झधकाय, 

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

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

ङ्जिकास, 

 ऩमाटनसैग सम्फि सङ्घ, सङ्गठन, संस्थान य सङ्झभङ्झत, 

 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, धाङ्झभाक, ऩङ्टयाताङ्ञत्िक, संस्था तथा सङ्झभङ्झत, 

 नायामणङ्जहटी दयफाय सङ्ग्ग्रहारम तथा अन्म सङ्ग्ग्रहारम य अङ्झबरेखारम, 

 हिाई मातामातसम्फि संस्थान, प्राङ्झधकयण तथा सङ्गठन, 
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 नेऩार ङ्ञशऺा सेिाअन्तगात आङ्जका मोरजी सभूहको सञ्चारन, 

 नेऩार इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ सेिाअन्तगात देहामका सभूहको सञ्चारन,  

 ङ्झसङ्झबर इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ सभूहअन्तगात ोअयऩोटा उऩसभूह,  

 ोयोनङ्जटकर इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ सभूह, 

 ङ्झसङ्झबर ोङ्झबोसन अऩयेसन ोण्ड इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ सभूह द 

५. भहाशाखा÷शाखाहरुको कामा ङ्जिियण 

जनशङ्ञक्त व्मिस्थाऩन तथा ऩमाटन प्रफिान भहाशाखा 

जनशङ्ञक्त व्मिस्थाऩन तथा ऩमाटन प्रफिान भहाशाखाराई तोङ्जकोका काभहरु मसप्रकाय छन:् 

 भन्त्रारम तथा अन्तगातका कामाारमहरु य सङ्झभङ्झतहरुको राङ्झग आिश्मक जनशङ्ञक्तको व्मिस्था, ऩद 

सजृना रगामतका कामा, 

 भन्त्रारम य अन्तगातका कामाारमहरुको ङ्चयक्त यहेका ऩदहरु स्थामी प्रकृमाफाट ऩूङ्झता गना सम्फङ्ञन्धत 

ङ्झनकामभा भाग गने य ङ्झसपाङ्चयश बआ आोका उम्भेदिायहरुराई ङ्झनमङ्टङ्ञक्त,ऩदस्थाऩना सम्फन्धी कामा, 

 कभाचायीको फढङ्टिा, याङ्ञजनाभा सम्फन्धी कामा, 

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

फङृ्ञि ङ्जिकास सम्फन्धी कामा, 

 नेऩार इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग सेिा अन्तगात ऩने ङ्झसङ्झबर इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ सभूहअन्तगात ोअयऩोटा उऩसभूह, 

ोयोनङ्जटकर इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ सभूह य ङ्झसङ्झबर ोङ्झबोसन अऩयेसन ोण्ड इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ सभूहको कभाचायी 

प्रशासन सम्फन्धी कामा, 

 सफआ कभाचायीहरुको िआमङ्ञक्तक  ङ्जिियण तथा अन्म ङ्जिियणहरु सम्फन्धी कामा, 

 नेऩार सयकायभा ऩेश हङ्टने प्रस्तािहरु सम्फन्धी कामा, 

 याङ्जिम तथा अन्तयााङ्जिम ङ्झनकामहरुद्वाया प्राप्त प्रस्तािहरु कामाान्िमन सम्फन्धी कामा, 

 ऩमाटन सम्फन्धी गोष्ठी सम्भेरन आङ्छद संचारन सम्फन्धी कामा, 

 केन्द्रीम तथा कामासंचारन स्तयको रेखा संचारनभा आिश्मक ङ्झनदेशन य रेखाऩयीऺणको व्मिस्था 

सम्फन्धी कामा, 
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 िेरुजङ्टको रगत य पर् छौट सम्फन्धी कामा, 

 भन्त्रारम, अन्तगात ङ्जिबाग य कामाारमहरुको ङ्झनयीऺण सम्फन्धी कामा, 

 यकभान्तय, खचाको स्िीकृङ्झत य ठेक्का ऩट्टा सदय, भारसाभान खङ्चयद तथा ङ्झरराभ ङ्जिक्रृको स्िीकृङ्झत ोिं 

भन्त्रारमको बौङ्झतक साधनहरुको अङ्झबरेख भभात सम्बाय  य संयऺण सम्फन्धी कामा, 

 कभाचायीहरुको कामा सम्ऩादन भूल्माङ्कन तमाय गने, प्रोत्साही ऩङ्टयस्काय ङ्झसपाङ्चयश तथा ङ्जिबागीम 

कायिाही सम्फन्धी कामा, 

 भन्त्रारम य अन्तगातका अन्म ङ्जिबाग तथा कामाारमहरुराई आिश्मकता अनङ्टसाय ऩयाभशा ङ्छदन े

सम्फन्धी कामा, 

 भातहत शाखाहरुफीच सभन्िम कामभ याख्न ेसम्फन्धी कामा, 

 कभाचायीहरुको ङ्जिदा ङ्झसपाङ्चयश िा स्िीकृङ्झत सम्फन्धी कामा,  

 ऩमाटन प्रफिान सम्फन्धी कामा, 

प्रशासन ोिं ऩमाटन प्रफिान भहाशाखा अन्तगात प्रशासन तथा जनशङ्ञक्त ङ्जिकास शाखा, ऩमाटन प्रफिान 

शाखा य आङ्झथाक प्रशासन शाखा गयी ३ िटा शाखाहरु यहेका छनद् शाखाका काभहरु ङ्झनम्नानङ्टसाय छन:् 

प्रशासन तथा जनशङ्ञक्त व्मिस्थाऩन शाखा 

 भन्त्रारम, ङ्जिबाग िा अन्तागतका कामाारमहरुको राङ्झग आिश्मक जनशङ्ञक्तको व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामा,  

 भन्त्रारम, अन्तागतका ङ्झनकामहरुको ऩदऩूङ्झताका राङ्झग ङ्झनमङ्टङ्ञक्त तथा ऩदस्थाऩना, सरुिा, फढङ्टिा, याङ्ञजनाभा 

तथा ङ्झफबागीम कायफाही  सम्फन्धी कामा, 

 कभाचायीको कामा ङ्जिियण सम्फन्धी कामा, 

 स्िदेशी य ङ्जिदेशी तारीभ सेङ्झभनाय, गोष्ठी य कामाशाराहरुभा भनोनमन सम्फन्धी कामा, 

 कामा सम्ऩादन भूल्मांकन, थऩ ग्रडे य प्रोत्साही ऩङ्टयस्काय सम्फन्धी कामा, 

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

ोङ्झबोशन अऩयेशन इङ्ञ जङ्झनमङ्चयङ्ग सभूहको कभाचायी प्रशासन सम्फन्धी कामा, 

 कभाचायीहरुको हाङ्ञजयी, ङ्झनमङ्झभतता, व्मङ्ञक्तगत ङ्जिियण अद्यािङ्झधक, ङ्झफदा आङ्छदको अङ्झबरेख सम्फन्धी कामा, 

 जनसम्ऩका  सोधऩूछ, दताा चरानी तथा आन्तङ्चयक स चायको व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामा, 
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 कामाारमको हाता ङ्झबत्र भभात, सङ्टयऺा, सयसपाई य आिश्मक सय साभानको व्मिस्था सम्फन्धी कामा, 

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

सम्फन्धी कामा, 

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

सम्फन्धी कामा , 

 अन्तागातका शाखा प्रशाखाहरुभा ऩङ्चयऩत्र गने सम्फन्धी कामा, 

 संगठनको स्िरुऩभा आिश्मकता अनङ्टरुऩ सभामोजन ऩङ्टनयािरोकन य संशोधन सम्फन्धी कामा, 

 भन्त्रारमको अरु शाखाहरुभा नऩयेका  ङ्जिङ्जिध कामाहरु सम्फन्धी कामा, 

ऩमाटन  प्रििान शाखा 

 ऩमाटन प्रििान नीङ्झत तथा कामानीङ्झतको तजङ्टाभा सम्फन्धी कामा, 

 ऩमाटकहरुको राङ्झग आिश्मक सेिा सङ्टङ्जिधा सम्फन्धी नीङ्झत तजङ्टाभा सम्फन्धी कामा, 

 ङ्जिश् ि ऩमाटन संगठन रगामतका सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामहरुसंग सम्ऩका  सम्फन्धी कामा, 

 थऩ ऩमाटन कृमाकराऩहरुको ङ्जिस्ताय सम्फन्धी कामा, 

 ऺेत्रीम ऩमाटन प्रििान तथा साका , आङ्ञशमान य इाइसी संस्थासगै सभन्िम सम्फन्धी कामा, 

 दङ्टगाभ तथा ङ्जहभारी ऺेत्रभा ऩमाटन ङ्जिकास सम्फन्धी कामा, 

 ऩमाटन ऺेत्रको राङ्झग आिश्मक ऩङ्टिााधाय ङ्जिकास गने सम्फन्धभा सयकायी, गआयसयकायी, ोिं स्थानीम 

ङ्झनकामहरुसैग सभन्िम सम्फन्धी कामा, 

 प्रचाय प्रसाय साभाग्रीको उऩमङ्टक्तता ोिं तत ्सम्फन्धी व्मिस्थाऩनका साथआ ऩमाटन उऩजको  ऩङ्जहचान ोिं 

उऩमोग य सभन्िम सम्फन्धी कामा, 

 ऩमाटन ङ्जिषमक सम्झौताहरु सम्फन्धी कामा, 

 ङ्जपल्भाङ्कन कामाको याम, ऩयाभशा ोिं अनङ्टभङ्झत सम्फन्धी कामा, 

 नेऩार ऩमाटन फोडासैग सम्फङ्ञन्धत ऩमाटन प्रििानात्भक कामाहरुको सभन्िम ोिं अनङ्टगभन सम्फन्धी कामा 
अन्तयााङ्जिम ऩमाटन ङ्जिकास सम्फन्धी नङ्जिन प्रङ्जिङ्झधको संकरन, ङ्जिश् रेषण ोिं कामाान्िमन ऩऺ जस्ता 

ङ्जिषमहरु सम्फन्धी कामा, 
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आङ्झथाक  प्रशासन  शाखा 

 भन्त्रारम य अन्तागतका ङ्झफबाग, कामाारमहरुको फाङ्जषका  िजेट अनङ्टभान, तजङ्टाभा, िजेट छरपर सम्फन्धी 
कामा, 

 अङ्ञख्तमायी य िजेट फाैडपाैड सम्फन्धी कामा, 

 यकभान्तय तथा शोधान्तय सम्फन्धी कामा , 

 कामासम्ऩादन गना आिश्मक ऩने आङ्झथाक सूचना तमाय तथा ङ्जिश् रेषण सम्फन्धी कामा, 

 आङ्झथाक प्रशासनसंग सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमभा याम ङ्छदन ेसम्फन्धी कामा, 

 आङ्झथाक प्रशासनसंग सम्फङ्ञन्धत ऐन, ङ्झनमभ, आदेश य ऩङ्चयऩत्रहरुको ऩारना सम्फन्धी कामा, 

 आाङ्झथाक कायोिाय प्रचङ्झरत कानून िभोङ्ञजभ यीत ऩङ्टगे िा नऩङ्टगेको जाैची  ब ङ्टक्तानीका राङ्झग  ऩेश गने य यीत 

नऩङ्टगेकोभा यीत ऩङ्टर् माई ब ङ्टक्तानीको व्मिस्था सम्फन्धी कामा, 

 कामाारम प्रभङ्टखरे खचा गना आदेश ङ्छदोका यकभ ङ्झनमङ्झभत सम्फन्धी कामा, 

 ङ्जिङ्झनमोजन, याजश् ि, धयौटीको कायोिायको ङ्जहसाि तोङ्जकोको ढाैचाभा यीतऩूिाक 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 कामा, 

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

सम्फन्धी कामा, 

 अथा भन्त्रारम, भहारेखा ङ्झनमन्त्रक कामाारम, कोष तथा रेखा ङ्झनमन्त्रक कामाारम य भातहत कामाारम िीच 

सभन्िम याख् ने सम्फन्धी कामा, 

 आङ्झथाक प्रशासन सम्फन्धभा तोङ्जकोका अन्म कामा, 

मोजना तथा भूल्माकंन भहाशाखा  

मस भहाशाखाराई तोङ्जकोका काभहरु मसप्रकाय छन:् 

 ऩमाटन तथा हिाई मातामात ङ्जिकास नीङ्झत, मोजनाको तजङ्टाभा य कामाान्िमन सम्फन्धी कामा द 

 मोजना तथा िाङ्जषाक कामाक्रभको तजङ्टाभा य कामाान्िमन सम्फन्धी कामा द 
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 प्रधानभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदको कामाारम, अथा भन्त्रारम य याङ्जिम मोजना आमोगफाट प्राप्त भागादशान 

तथा ङ्झनदेशन अनङ्टरुऩ कामाक्रभ तजङ्टाभा, स्िीकृङ्झत, कामाान्िमन, प्रगङ्झत प्रङ्झतफेदन, चौभाङ्झसक, अधा िाङ्जषाक 
तथा िाङ्जषाक प्रगङ्झत सभीऺा सम्फन्धी कामा द 

 आमोजना कामाान्िमनभा देखाऩयेका सभस्माहरु सभाधान सम्फन्धी कामा द 

 ऩमाटन तथा हिाई मातामात सम्फन्धी ङ्जिकास मोजना तथा कामाक्रभहरुको ङ्जिश् रेषण य छनौट 

सम्फन्धी कामा द 

 आिश्मकता अनङ्टसाय कामाक्रभ संशोधन सम्फन्धी कामा द 

 ऩमाटन सम्फन्धी सम्बाव्मता अध्ममन, अनङ्टसन्धान, ऩमाटकृम स्थरहरुको खोजी, सूचना संकरन, 

डकङ्ट भेन्टेसन य प्रकाशन सम्फन्धी कामा द 

 ऩमाटन ङ्जिकास सम्फन्धी ऩूिााधायहरुको ङ्जिकास गना आिश्मक मोजनाहरु कामाान्िमन सम्फन्धी  

कामा द 

 ऩमाा–ऩमाटन, साहङ्झसक ऩमाटन, खेरकङ्ट द ऩमाटन आङ्छदको ङ्जिकास सम्फन्धी कामा द 

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

गयी ३ िटा शाखाहरु यहेका छनद्शाखाका काभहरु ङ्झनम्नानङ्टसाय छन:् 

मोजना तथा िआदेङ्ञशक सहामता शाखा 

 फाङ्जषका  तथा आिङ्झधक मोजना तजङ्टाभा य कामाान्िमन सम्फन्धी कामा द 

 भन्त्रारम य अन्तागातका ङ्झनकामहरुको फजेट तथा कामाक्रभ तजङ्टाभा, चौभाङ्झसक ङ्जिबाजन सङ्जहतको कामाक्रभ 

स्िीकृङ्झत द 

 स्िीकृत फाङ्जषका  मोजना कामाान्िमन, तथा सोको प्रगङ्झत प्रङ्झतिेदन सम्फन्धी कामा द 

 आमोजना य ऩङ्चयमोजना कामाान्िमनभा देखाऩयेका सभस्माहरु सभाधान सम्फन्धी कामा द 

 स्िीकृत कामाक्रभ संशोधन सम्फन्धी कामा द 

 भन्त्रारम य अन्तागातका ङ्झनकामहरुका आमोजनाको छनौट तथा ङ्जिश् रेषण सम्फन्धी कामा द 

 िआदेङ्ञशक सहामताफाट संचाङ्झरन आमोजनाहरुको सभन्िम सम्फन्धी कामा द 

 ऩमाा-ऩमाटन, जआङ्झफक ऩमाटन, साहङ्झसक ऩमाटन, खेरकङ्ट द ऩमाटन ङ्जिकास सम्फन्धी कामा द 
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 भन्त्रारम य अन्तागातको काभ कायफाहीको ङ्जिषमभा संसदभा उठाोका प्रश् नहरुको जिाप तमाय ऩाने सम्फन्धी 

कामा द 

तथ्माकं तथा अनङ्टसन्धान शाखा 

 ऩमाटन सम्फन्धी आिङ्झधक तथ्मांक ऩङ्टङ्ञस्तका प्रकाशन सम्फन्धी कामा द 

 ऩमाटकृम स्थरको खोजी तथा ङ्जिियण संकरन सम्फन्धी कामा द 

 ऩमाटक रक्ष्म प्रऺेऩण सम्फन्धी कामा द 

 डकङ्ट भेन्टेशन केन्द्रको स चारन सम्फन्धी कामा द 

 ऩमाटकृम स्थरहरुको ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण संकरन गयी बौगोङ्झरक सूचना प्रणारी अन्तागात सूचना प्रिाह  

सम्फन्धी कामा द 

 ऩमाटन सम्बाव्मता अध्ममन तथा कामाान्िमन सम्फन्धी कामा द 

 ऩमाटनसंग सम्फङ्ञन्धत तथ्मांक संकरन तथा ङ्जिश् रेषण सम्फन्धी कामा द 

 ऩमाटकहरुरे बने इम्िाकेशन, ङ्झडसइम्िाकेशन काडा तथा नेऩारीहरुरे बने आगभन तथा गभन काडा छऩाई 

गयी ऩमाटक प्रिेश हङ्टने ङ्जिन्दङ्टहरुभा आिश्मकता अनङ्टसाय ङ्जितयण य बयेका काडाहरु संकरन सम्फन्धी कामा द 

अनङ्टगभन तथा भूल्माकंन शाखा 

 िआदेङ्ञशक सहामताफाट संचाङ्झरत आमोजनाहरुको ङ्झनयीऺण,  अनङ्टगभन तथा भूल्मांकन सम्फन्धी कामाद 

 ऩमाटन तथा हिाई मातामात सम्फन्धी ङ्जिकास मोजना तथा कामाक्रभहरुको अनङ्टगभन तथा भूल्मांकन 

सम्फन्धी कामा द 

 भन्त्रारमको प्रगङ्झत ङ्जिियण, सभीऺा फआठक, सम्फन्धी कामा द 

 फआदेङ्ञशक सहमोग सम्फन्धी कामाद 

 नेऩार सयकायका ङ्झनकामहरु, गआय सयकायी ङ्झनकामहरु, स्थानीम ङ्झनकामहरु तथा जनसभङ्टदामफाट बोका 

ऩमाटन प्रििान सम्फन्धी काभको अिरोकन,  अनङ्टगभन तथा भूल्मांकन सम्फन्धी कामा द भातहतका 

ऩमाटन कामाारमको ङ्झनमन्त्रण, ङ्झनदेशन, सङ्टऩङ्चयिेऺण, अनङ्टगभन ोिं भूल्मांकन सम्फन्धी कामा द 

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

अनङ्टगभन ोिं भूल्मांकन सम्फन्धी कामा द 
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 ऩमाटकृम होटर, ङ्चयसोटा, रज, येिङ्ट येण्ट, िाय, ोिं ट्राबर, र् माङ्ञफ्टङ्ग, ऩिातायोहण, ऩिातीम ऩमाटन य अन्म 

साहङ्झसक ऩमाटन व्मिसाम सम्फन्धी कामाको  अनङ्टगभन तथा सङ्टऩङ्चयिेऺण सम्फन्धी कामा द  

 भन्त्रारमभा ऩयेका उजङ्टयी य भन्त्रारमको कामा ऺेत्र अन्तगात घटेका आकङ्ञस्भक घटनाहरुको 

छानङ्जिन, भन्त्रारमको तपा फाट गठन गङ्चयने जाैचफङ्टझ आमोग आङ्छद सम्फन्धी कामाद  

हिाई उद्योग व्मिस्थाऩन भहाशाखा 

मस भहाशाखाराई तोङ्जकोका काभहरु मसप्रकाय छन:्- 

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

तथा खायेजी सम्फन्धी कामा द 

 इजाजत प्राप्त िामङ्टसेिा, हिाई प्रङ्ञशऺण, िामङ्टमान भभात सम्बाय य ङ्जिभानस्थर संचारन संस्थाहरुराई 

आिश्मक ङ्जिदेशी जनशङ्ञक्तहरुको श्रभ स्िीकृङ्झत ोिं ङ्झबसाको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस सम्फन्धी कामा द 

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

आिश्मक भारसाभान आमातको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस सम्फन्धी कामा द 

 नेऩार िामङ्टसेिा ङ्झनगभ सम्फन्धी कामा द 

 ङ्जिङ्झबन् न भङ्टरङ्टकहरुसैग हिाईसेिा सम्झौता िाताा य हिाई सम्झौता सम्फन्धी कामा द 

 सम्ऩन् न हिाई सम्झौता/सभझदायीहरुको अनङ्टभोदन सम्फन्धी कामा द 

 नागङ्चयक उड्डमन सम्फन्धी अन्तयााङ्जिम संघ, संस्था, संगठनसैग सम्ऩका , सहबाङ्झगता य ती संगठनफाट 

ऩाङ्चयत भहासन्धी/प्रोटोकरहरुको अनङ्टभोदन सम्फन्धी कामा द 

 हिाई बाडा ङ्झनधाायण, ऩङ्चयभाजान य संशोधन सम्फन्धी कामा द 

 नागङ्चयक उड्डमन सम्फन्धी आिश्मक नीङ्झत ङ्झनभााण सम्फन्धी कामा द 

 हिाई ऺेत्रसैग सम्फि संस्थाहरु य ङ्झनकामहरुसैग सभन्िमात्भक बङू्झभका ङ्झनिााह सम्फन्धी कामाद 

 ङ्जिदेशी िामङ्टसेिाहरुराई सेिा संचारन अनङ्टभङ्झत सम्फन्धी कामा द 

 ङ्झनषेङ्झधत ऺेत्रभा हिाई उडान य अितयणको ङ्झसपाङ्चयश सम्फन्धी कामा द 

 

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

नागङ्चयक उड्डमन शाखा यहेका छनद् शाखाका काभहरु ङ्झनम्नानङ्टसाय छन:् 
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िामङ्टसेिा  स चारन  शाखा 

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

तथा खायेज गने सम्फन्धी कामा द 

 इजाजत प्राप्त िामङ्टसेिा, हिाई प्रङ्ञशऺण, िामङ्टमान भभात सम्बाय य ङ्जिभानस्थर सञ्चारन संस्थाहरु, ङ्जिदेशी 

जनशङ्ञक्तहरुको श्रभ स्िीकृङ्झत ोिं ङ्झबषाको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयश सम्फन्धी कामा द 

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

भारसाभान आमातको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयश सम्फन्धी कामा द 

 नेऩार िामङ्ट सेिा ङ्झनगभ सम्फन्धी कामा द  

 नागङ्चयक उड्डमन सम्फन्धी नीङ्झत ङ्झनभााण सम्फन्धी कामा द 

 सम्फि संस्थाहरु, ङ्झनकामहरुसंग सभन्िमात्भक बङू्झभका ङ्झनिााह सम्फन्धी कामा द 

हिाई  सम्झौता  तथा अन्तयाङ्जिम नागङ्चयक उड्डमन शाखा 

 सम्बाव्म ङ्जिङ्झबङ्ङ भङ्टरङ्टकसंग हिाई सेिा सम्झौता िाताा य हिाई सम्झौता िातााका राङ्झग आिश्मक कामा द  

 हिाई सम्झौता य सभझदायी ऩत्रको ङ्जिङ्झधित अनङ्टभोदन सम्फन्धी कामा द 

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

भहासङ्ञन्ध य प्रोटोकरहरुको ङ्जिङ्झधित अनङ्टभोदन सम्फन्धी कामा द 

 हिाई बाडा ङ्झनधाायण, ऩङ्चयभाजान य संशोधन सम्फन्धी कामा द  

 प्रचङ्झरत ऐन, ङ्झनमभ य नीङ्झतहरुभा ऩङ्चयभाजान सम्फन्धी कामा द 

 

हिाई सङ्टयऺा तथा प्रङ्झधकयण सङ्टऩयीिेऺण भहाशाखा 

मस भहाशाखाराई तोङ्जकोका काभहरु मसप्रकाय छन:् 

 नेऩारको हिाई ऺेत्रराई सङ्टयङ्ञऺत य बयऩदो िनाउन हिाई उडान सङ्टयऺा सम्फन्धी नीङ्झत तजङ्टाभा य 

सभन्िम गने सम्फन्धी कामा द 

 सङ्टयङ्ञऺत य ङ्झभतव्ममी उडानको राङ्झग भौजङ्टदा हिाई रुटहरुभा ऩङ्टनयािरोकन सम्फन्धी कामा द 
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 भौजङ्टदा हिाई रुट य नमाै स्थाऩना हङ्टने रुटहरुभा ोमय नेङ्झबगेशन सङ्टङ्जिधाहरुको ऩङ्जहचान, सभन्िम य 

ङ्झनणाम सम्फन्धी कामा द 

 नागङ्चयक उड्डमन ऺेत्ररे प्रमोग गने संचाय उऩकयणहरुको ङ्जिक्िेन्सी ङ्झनधाायणको  ङ्झसपाङ्चयस सम्फन्धी 

कामा द 

 ङ्जिभानस्थरहरुको ङ्झनयीऺण, अनङ्टगभन रगामत अन्तयााङ्जिम नागङ्चयक उड्डमन संगठनिाट तोङ्जकोको 

ङ्झनधााङ्चयत स्तय अनङ्टसाय हिाई उडान सेिा संचारन बो नबोको ङ्झफषमभा ङ्झनमभन सम्फन्धी कामा द 

 नेऩारको िामङऺ्ट ेत्रराई अङ्झधकतभ प्रमोगभा ल्माउने सम्फन्धभा नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयण 

रगामत सम्फि ङ्झनकामहरुसगै सभन्िम सम्फन्धी कामा द 

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

प्रदान गने सम्फन्धी कामा द 

 नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयणको स्िाङ्झभत्िभा यहेको िा नेऩार सयकायफाट प्राङ्झधकयणराई 

हस्तान्तयण हङ्टने सम्ऩङ्ञिहरुको सदङ्टऩमोग सम्फन्धी कामा द 

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

सम्फन्धी कामा द 

 दङ्टघाटनाभा ऩयेका ङ्जिभानहरुको दङ्टघाटना जाैच सम्फन्धी कामा द 

 नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयणका आमोजनासैग सम्फि ङ्जिदेशी नागङ्चयकहरुको राङ्झग ङ्झबसा 

ङ्झसपाङ्चयस य श्रभ ङ्झसपाङ्चयस सम्फन्धी कामा द 

 नेऩार ङ्झबत्र यहेका ङ्जिभानस्थरहरुभा हिाई सङ्टयऺाको उचतचतभ व्मिस्था बो नबोको ङ्झनयीऺण 
सम्फन्धी कामा द 

 याङ्जिम नागङ्चयक उड्डमन सङ्टयऺा सङ्झभङ्झत सम्फन्धी कामा द 

 बी.आई.ऩी./बी.बी.आई.ऩी. उडानका सम्फन्धभा आिश्मक सभन्िम सम्फन्धी कामा द 

 हिाई उडानिाट हङ्टन सक्न े प्रदङ्टषण ङ्झनमन्त्रण गयी िाताियणीम स्िचतछता कामभ याख्  न े सम्फन्धी 
नीङ्झतगत कामा द 
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 नमाै ङ्जिभानस्थरहरुको ङ्झनभााण, ङ्जिस्ताय तथा बौङ्झतक सङ्टङ्जिधाको ऩङ्चयितान रगामत सङ्टयऺा तथा सङ्टङ्जिधा 

सम्फन्धी उऩकयण प्रणारीको अध्मािङ्झधक येकडा याख् ने, उऩकयण प्रणारीको अध्ममन, सबे, जडान 
सम्फन्धी कामा द 

 अन्तयााङ्जिम नागङ्चयक उड्डमन संगठनका भहासन्धीहरु, प्रोटोकरहरु फभोङ्ञजभका कामा द 

 नागङ्चयक उड्डमनसैग सम्फि ङ्जिषमहरुभा नीङ्झत, ङ्झनभााण य प्रचङ्झरत ऐन, ङ्झनमभ नीङ्झतहरुभा ऩङ्चयभाजान 

सम्फन्धी कामा द 

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

ङ्झनभााण हङ्टने मोजना, आमोजना सम्फन्धी कामा द 

उड्डमन सङ्टयऺा भहाशाखा अन्तगातका उडान सङ्टयऺा शाखा य येङ्झडमो इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग शाखा यहेका चनद् 

शाखाका काभहरु ङ्झनम्नानङ्टसाय छन:् 

प्रङ्झधकयण सङ्टऩयीिेऺण शाखा 

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

 याङ्जिम नागङ्चयक उड्डमन सङ्टयऺा सङ्झभङ्झतको ङ्झनभााण कामाान्िमन तथा ङ्जिभानस्थरहरुभा चया ङ्झनमन्त्रण सम्फन्धी 

कामाद 

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

(Flight Safety) सम्फन्धी कामा द 

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

सम्फन्धी  कामा द 

 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 कामा द 

 फाढीङ्जऩङ्झडतका राङ्झग याहत ऩङ्टर् माउन स चारन गङ्चयोको हिाई उडानको तथ्मांङ्क सम्फन्धी कामा द 

 नमा ैङ्जिभानस्थरहरुको ङ्झनभााण सम्फन्धी कामा द 
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हिाई सङ्टयऺा तथा दङ्टघाटना जाचै शाखा 

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

प्रणारीको आिश्मकता सम्फन्धी अध्ममन तथा स चारनभा यहेका मस्ता प्रणारीहरुको अद्यािङ्झधक येकडा 
सम्फन्धी कामा द 

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

सम्फन्धभा अध्ममन तथा ङ्झनधाायण ङ्झसपाङ्चयश सम्फन्धी कामा द 

 ङ्जिभानस्थरहरुभा स चारनभा यहेका ङ्जिङ्जिध उऩकयण प्रणारीहरुको भभात/संबाय य स चारन कामाको 

स्तयीमता अनङ्टगभन सम्फन्धी कामा द 

 हिाई स चाय उड्डमन सहाम प्रणारीको बयऩदो तथा स्तयीम सेिाको राङ्झग ङ्झनमङ्झभत फ्राइट चेक बो/नबो 

सम्फन्धी  ङ्झनमभन गने कामा द 

 नमा ैङ्जिभानस्थर ङ्झनभााण, ङ्जिभानस्थरको बौङ्झतक सङ्टङ्जिधाहरुको ऩङ्चयितान रगामत सङ्टयऺा तथा सङ्टङ्जिधा सम्फन्धी 
उऩकयण प्रणारीहरुको थऩ य ङ्जिकास सम्फन्धी मोजना/आमोजनाहरुको ङ्जिषमभा ङ्झनदेशन सम्फन्धी कामा द 

 ङ्जिदेशी ऋण/सहमोग िा संमङ्टक्त रगानी आङ्छद श्रोतफाट नागङ्चयक उड्डमनको ऺेत्रभा स चारन िा ङ्झनभााण हङ्टने 

मोजना आमोजना सम्फन्धी कामा द 

 नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयणका आमोजनासैग सम्फि ङ्जिदेशी नागङ्चयकहरुको राङ्झग ङ्झबषा ङ्झसपाङ्चयश 

सम्फन्धी कामा द 

 नेऩार सयकायरे ङ्जिदेशी सहमोग िा आफ्नआ श्रोतफाट प्राङ्झधकयण भापा त सम्ऩङ्ङ बोका िा हङ्टने मोजना 

आमोजनाहरुको ङ्झरङ्जिङ्ग (भूल्माङ्कन तथा हस्तान्तयण सम्फन्धी) कामा द 

 नागङ्चयक उड्डमनसैग सम्फि ङ्जिषमहरुभा नीङ्झत ङ्झनभााण य प्रचङ्झरत ऐन, ङ्झनमभभा ऩङ्चयभाजान तथा नमाै ङ्झनमभ 

तजङ्टाभा सम्फन्धी कामा द 

 

संस्कृङ्झत  भहाशाखा 

भहाशाखाका काभहरु ङ्झनम्नानङ्टसाय यहेको छ: 

 नेऩारको याङ्जिम संस्कृङ्झतको जगेना गना नीङ्झत ङ्झनभााण गने य रक्ष्महरु हाङ्झसर गना उऩमङ्टक्त यणनीङ्झतहरु तमाय 

गने  
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 संस्कृङ्झत सम्फन्धी , मोजना य कामाक्रभ तजङ्टाभा ोिं कामाान्िमन सम्फन्धी कामा द 

 संस्कृङ्झत सम्फन्धी याङ्जिम तथा अन्तयााङ्जिम  संघ संस्थासैग  सम्ऩाका   तथा  सभन्िम सम्फन्धी कामा द 

 संस्कृङ्झत तथा प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ अङ्झधकाय सम्फन्धी अन्तयााङ्जिम िआठक, ताङ्झरभ, कामाशारा य गोष्ठी सेङ्झभनाय य 

सम्भेरनहरु सम्फन्धी कामा द 

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

अन्िेषण य उत्खनन ्सम्फन्धी नीङ्झत ङ्झनभााण ोिं कामाान्िमन सम्फन्धी कामा द 

 संग्रहारम य अङ्झबरेखारम सङ्टढृढीकयण सम्फन्धी नीङ्झत, मोजना य कामाक्रभको तजङ्टाभा ोिं कामाान्िमन सम्फन्धी 

कामा द 

 संस्कृङ्झत सम्फन्धी अन्तयाङ्जिम सम्झौता गयी सांस्कृङ्झतक आदान-प्रदान सम्फन्धी कामा द 

 ङ्झनकासीमोग्म ऩङ्टयाताङ्ञत्िक साभानहरुको जाच गने य अनङ्टभङ्झत प्रदान सम्फन्धी कामा द 

 नेऩार याजकृम 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 

संस्कृङ्झतसैग सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतहरु सम्फन्धी कामा द 

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

संस्कृङ्झतको ङ्जिकासका राङ्झग नीङ्झत ङ्झनभााण य मस ऺेत्रभा संरग्न ङ्झनकामहरुसैग कामागत सम्िन्ध ोिं सभन्िम 

कामभ  गयी मस ऺेत्रभा राग्ने साधकहरु तथा नमा ैप्रङ्झतबाहरुराई प्रोत्साहन य प्रयेणा ङ्छदन ेसम्फन्धी कामा द 

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

कामा द 

 प्रङ्झतङ्झरऩ अङ्झधकाय ऐन, ङ्झनमभ तजङ्टाभा य कामाान्िमन  सम्फन्धी  कामा द 

  अन्तागातका  ङ्झनकामहरुभा कामायत  ङ्झफदेशीहरुराई  ङ्झबसा  ङ्झसपाङ्चयस  सम्फन्धी  कामा द 

मस भहाशाखा अन्तागतका संस्कृङ्झत य ऩङ्टयातत्ि  २ िटा शाखाहरु याङ्ञखनेछनद् शाखाका काभहरु 

ङ्झनम्नानङ्टसाय छन:्  

संस्कृङ्झत  शाखा  

 संस्कृङ्झत सम्फन्धी नीङ्झत ङ्झनमभ तजङ्टाभा सम्फन्धी  कामा द 

 अन्तयाङ्जिम साैस्कृङ्झतक आदान प्रदान सम्फन्धी कामा द 
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 नेऩारी संस्कृङ्झतको प्रचाय प्रसाय ोिं संयऺण य प्रििान सम्फन्धी कामा द 

 संस्कृङ्झत सम्फन्धी याङ्जिम तथा अन्तयाङ्जिम संघ संस्थासंग सम्ऩाका  य सभन्िम ोिं कामाक्रभभा नेऩारको 
सहबाङ्झगता सम्फन्धी कामा द 

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

सम्फन्धी कामा द 

 संस्कृङ्झतसंग आिि प्रङ्झतबाहरुको कृङ्झत ोिं कराको कदयस्िरुऩ उनीहरुराई प्रोत्साङ्जहत गना याङ्जिम प्रङ्झतबा 
ऩङ्टयस्काय ङ्जितयण सम्फन्धी कामा द 

 नेऩार याजकृम प्रऻा-प्रङ्झतष्ठान, साैस्कृङ्झतक संस्थान, ऩशङ्टऩङ्झत ऺेत्र ङ्जिकास कोष जस्ता संस्कृङ्झतसंग सम्फि संघ 

संस्थाहरुको कामाभा सहमोग य सभन्िम सम्फन्धी कामा द 

 स्िीकृत ङ्जिकास कामाक्रभहरुको प्रगङ्झत ङ्जिियण सम्फन्धी कामा द 

 याङ्जिम प्रङ्झतबा स्भायक कोषफाट अनङ्टदान ङ्छदन ेयकभ कोषको उद्देश्म फभोङ्ञजभ सदङ्टऩमोग सम्फन्धी कामा द 

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

सङ्झभङ्झत तथा संस्थाहरुको कामाभा सहमोग य सभन्िम सम्फन्धी कामा द 

 सम्झौता फभोङ्ञजभ ङ्झफङ्झबङ्ङ ऺेत्रभा कामायत ङ्जिदेशी नागङ्चयकहरुको ङ्झबषा ङ्झसपाङ्चयश सम्फन्धी कामा द 

ऩङ्टयातत्ि तथा सम्ऩदा शाखा 

 ऩङ्टयाताङ्ञत्िक भहत्िका कराकृङ्झत ोिं स्भायकहरुको जगेनाा सम्फन्धी कामा द  

 ऩङ्टयातत्ि सम्फन्धी स्िीकृत कामाक्रभको संचारन सम्फन्धी कामाद 

 देशभा यहेका ङ्झफङ्झबन् न धाङ्झभाक ऩमाटकृम स्थरहरुको ऩङ्जहचान गना रगाई ङ्झतनीहरुको संयऺण ोिं सम्फािान 

गना आिश्मक कामाक्रभहरु तजङ्टाभा सम्फन्धी कामा द 

 ऩङ्टयाताङ्ञत्िक दृङ्जिरे भहत्िऩूणा यहेका भठ, भङ्ञन्दयहरुको संयऺण, आकङ्ञस्भक जीणोिाय, आङ्झथाक सहामता 

प्रदान गना भाऩदण्ड तजङ्टाभा य कामाान्िमन सम्फन्धी कामा द  

 देश फाङ्जहय रङ्झगन ेऩङ्टयाताङ्ञत्िक साभानहरुको जाैचऩास, आिश्मक नीङ्झत तजङ्टाभा य कामाान्िमन सम्फन्धी कामा द 

 ऩङ्टयाताङ्ञत्िक स्थरहरुको संयऺण, सम्फािान, अन्िेषण य उत्खनन ्सम्फन्धी कामाको ङ्झनमभन सम्फन्धी कामा द 

 िी.ऩी. संग्रहारम सम्फन्धी कामा द  
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 सम्झौता फभोङ्ञजभ ङ्झफङ्झबङ्ङ ऺेत्रभा कामायत ङ्जिदेशी नागङ्चयकहरुको ङ्झबषा ङ्झसपाङ्चयश सम्फन्धी कामा द 

 भङ्टरङ्टक ङ्झबत्र यहेका ङ्झफङ्झबन् न ऩयम्ऩयागत यीङ्झतङ्चयिाजहरुको संयऺण ोिं प्रििान सम्फन्धी कामा द 

कानून भहाशाखा  

कानून भहाशाखाका कामाहरु ङ्झनम्नानङ्टसाय छन:् 

 आिश्मकतानङ्टसाय कानूनी याम य सल्राह प्रदान गने सम्फन्धी कामा द 

 आिश्मकतानङ्टसाय ऐन, ङ्झनमभ, गठन (आदेश), सम्झौता तमाय गने सम्फन्धी कामा द 

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

ऩत्र म्माद ङ्झबत्रआ तमाय गने य सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा ऩठाउन ेसम्फन्धी कामा द 

 प्रङ्झतयऺाका राङ्झग भहान्मामाङ्झधिक्ता  कामाारम रगामतभा ऩत्राचायको व्मिस्था गने सम्फन्धी कामाद 

 सिोचतच अदारतफाट प्रङ्झतऩाङ्छदत कानूनी ङ्झसिान्त, याजऩत्र,  ऐन ङ्झनमभको संग्रह सम्फन्धी कामा द 

 भन्त्रारम ोिं अन् तगातका ङ्झनकामहरुको राङ्झग आिश्मक ऐन ङ्झनमभ तजङ्टाभा, संशोधन सम्फन्धी कामाद 

कानून तथा पआ सरा कामाान्िमन शाखा  

मस शाखारे कानून भहाशाखाको सहमोगीका रुऩभा कानून भहाशाखाफाट सम्ऩादन हङ्टैदआ आोका काभहरु 

नआ गदै आोको छद 

 

६. भन्त्रारम अन्तगात ङ्जिबाग तथा कामाारमहरु 

मस भन्त्रारम अन्तगात देहामका ङ्झनकामहरु यहेकाछन ्द मी ङ्झनकामहरु भन्त्रारमको प्रत्मऺ सङ्टऩङ्चयिेऺणभा 

यहेकाछन ् द 

 

ऩमाटन ङ्जिबाग 

ऩमाटन ऩूिााधाय ङ्जिकास, ऩमाटन उद्योगहरुको ङ्झनमभन, ऩमाटन प्रफिान य ङ्जिकास, ऩमाटक प्रहयीको 

व्मिस्थाऩन य भातहतका ऩमाटन कामाारमहरु सभेत हेने गयी नेऩार सयकाय (भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्) ङ्झभङ्झत 

२०७१द०४द०२को ङ्झनणामानङ्टसाय ऩमाटन ङ्जिबागको गठन बोको हो द 

मस ङ्जिबाग अन्तगात देहामका कामाारमहरु यहेकाछन ्द  
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 ऩमाटन कामाारम, ङ्जियगञ्ज 

 ऩमाटन कामाारम, ऩोखया 

 ऩमाटन कामाारम, नेऩारगञ्ज 

 ऩमाटन कामाारम, बआयहिा 

 ऩमाटन कामाारम, काकडङ्झबट्टा 

 ऩमाटन कामाारम, जनकऩङ्टय 

 ऩमाटन कामाारम, नाम्चे 

 

ऩङ्टयातत्ि ङ्जिबाग 

ऐङ्झतहाङ्झसक, ऩङ्टयाताङ्ञत्िक, धाङ्झभाक तथा सांस्कृङ्झतक सम्ऩदाहरुको संयऺण तथा प्रफिान गने उद्दशे्मरे स्थाङ्जऩत 

मस ङ्जिबाग अन्तगात याङ्जिम अङ्झबरेखारम, केन्द्रीम,  ऺेत्रीम य ङ्ञजल्रास्तयीम देहाम फभोङ्ञजभका कामाारमहरु 

यहेका छन ्द  

 याङ्जिम अङ्झबरेखारम, याभशाहऩथ 

 याङ्जिम संग्रहारम, छाउनी 

 याङ्जिम भङ्टद्रा संग्रहारम, छाउनी 

 याङ्जिम करा संग्रहारम, बक्तऩङ्टय 

 स्भायक संयऺण तथा दयफाय हेयचाह कामाारम, बक्तऩङ्टय 

 स्भायक संयऺण तथा दयफाय हेयचाह कामाारम, रङ्झरतऩङ्टय 

 याङ्जिम धात ङ्टकरा संग्रहारम, ऩाटन 

 केन्द्रीम सांस्कृङ्झतक सम्ऩदा संयऺण प्रमोगशारा, रङ्झरतऩङ्टय 

 ऺेत्रीम संग्रहारम, धनकङ्ट टा 

 ऺेत्रीम संग्रहारम, ऩोखया 

 ऺेत्रीम संग्रहारम, सङ्टखेत 

 कङ्जऩरिस्तङ्ट संग्रहारम, कङ्जऩरिस्तङ्ट 
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 गोयखा संग्रहारम, गोयखा 

 स्भायक संयऺण तथा दयफाय हेयचाह कामाारम, नङ्टिाकोट 

 स्भायक संयऺण तथा दयफाय हेयचाह कामाारम, रभजङ्टङ्ग 

 गोयखा दयफाय हेयचाह अड्डा, गोयखा 

 हनङ्टभानढोका दयफाय हेयचाह अड्डा, काठभाडौं 

 

नऩेार प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ अङ्झधकाय यङ्ञजिायको कामाारम 

केन्द्रीम स्तयको कामाारमको रुऩभा यहेको मस कामाारमरे प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ अङ्झधकायको दताा, संयऺण, योमल्टी 

संकरन संस्थाको स्थाऩनाभा सहमोग गने तथा ङ्जिश् ि फौङ्जिक संगठन ोिं प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ अङ्झधकायङ्झसत सम्फङ्ञन्धत 

स्िदेशी तथा ङ्जिदेशी संघ संस्थासैग सभन्िमको काभ गने  गदाछद 

नायामणङ्जहटी दयिाय संग्रहारम 

केन्द्रीमस्तयको मस संग्रहारमरे साङ्जिक नायामणङ्जहटी दयिायराई संग्रहारमभा ऩङ्चयणत गङ्चयोकोरे सो 

संग्रहारमको व्मिस्थाऩन गदै आोकोछ द 

 

भन्त्रारम अन्तगात प्रङ्झतष्ठान फोडा 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  

फोडा, प्राङ्झधकयण, ङ्झनगभ, कोष य संस्थानहरु – ६ 

श्री नेऩार ऩमाटन फोडा, बकृङ्ट टीभण्डऩ, काठभाण्डौ 

श्री नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयण, फफयभहर, काठभाण्डौ 

श्री नेऩार िामङ्टसेिा ङ्झनगभ, न्मूयोड, काठभाण्डौ 

श्री साैस्कृङ्झतक संस्थान, जभर, काठभाण्डौ  
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श्री रङ्टङ्ञम्फनी ङ्झफकास कोष, फफयभहर, काठभाण्डौ 

श्री ऩशङ्टऩङ्झत ऺेत्र ङ्झफकास कोष,  देििन, गौशारा काठभाण्डौ 

श्री फहृिय जनकऩङ्टय ऺेत्र ङ्जिकास ऩङ्चयषद, जनकऩङ्टय 

 

ङ्जिकास सङ्झभङ्झतहरु य कामाारम 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, तनहैू  

श्री बानङ्ट जन्भस्थर ङ्जिकास सङ्झभङ्झत, यम्घा, तनहैू  

श्री भनकाभना ऺते्र ङ्जिकास सङ्झभङ्झत, गोयखा  

श्री ऩञ्चाङ्ग ङ्झनणाामक सङ्झभङ्झत (भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को ङ्झनणाम फभोङ्ञजभ गङ्छठत, गठन आदेश ङ्झनभााणका क्रभभा), 
काठभाडौं द 

ख. ऩमाटन सम्फन्धी सङ्झभङ्झतहरु–१४ 

श्री तायागाउै ङ्जिकास सङ्झभङ्झत ताहाचार, काठभाण्डौ  

श्री नेऩार ऩमाटन तथा होटर व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत यङ्जिबिन, काठभाण्डौ  

श्री ऩिातीम प्रङ्ञशऺण ङ्जिकास सङ्झभङ्झत ङ्जिशारनगय, काठभाण्डौ  

श्री खप्तड ऺेत्र ऩमाटन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत,  ङ्झसरगङ्टढी, डोटी  
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श्री याङ्जिम तार संयऺण ङ्जिकास सङ्झभङ्झत नमाैफानेश्वय, काठभाण्डौ  

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

श्री ङ्जिदेह–ङ्झभङ्झथरा ऺते्र ऩमाटन प्रफिान ङ्जिकास सङ्झभङ्झत ङ्जऩडायीचोक, जनकऩङ्टय  

श्री ङ्ञचसाऩानी ऺेत्र ऩमाटन प्रफिान ङ्जिकास सङ्झभङ्झत, नेऩारगंज  

श्री रङ्टङ्ञम्फनी ऺेत्र ऩमाटन प्रफिान ङ्जिकास सङ्झभङ्झत, बआयहिा  

श्री ङ्झसम्रौनगढ ऺेत्र ऩमाटन प्रफिान ङ्जिकास सङ्झभङ्झत , ङ्जियगंज  

श्री ङ्जियाट ऺेत्र ऩमाटन प्रफिान ङ्जिकास सङ्झभङ्झत, जनकऩङ्टय  

श्री कणाारी ऺेत्र ऩमाटन प्रफिान ङ्जिकास सङ्झभङ्झत, जङ्टम्रा  

श्री सरहेश ऺेत्र ऩमाटन प्रफिान ङ्जिकास सङ्झभङ्झत ,जनकऩङ्टय  

श्री भेची ऩहाडी ऺेत्र ऩमाटन प्रफिान ङ्जिकास सङ्झभङ्झत, इराभ  

 

७.  भन्त्रारमको कभाचायी दयिन्दी य ऩूङ्झताको अिस्था 

;+u7gfTds :j?k 

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

भन्त्रारमको नाभकयण संस्कृङ्झत, ऩमाटन तथा नागङ्चयक उड्डमन भन्त्रारम कामभ यहन गमोद नेऩार 

सयकाय (सङ्ञचिस्तय) ङ्झभङ्झत २०७०द४द२८ को ङ्झनणामफाट भौजङ्टदा संगठन संयचना य दयफन्दी स्िीकृत 
बोको होद मस भन्त्रारमको संगठन संयचना देहाम फभोङ्ञजभ यहेको छ द 
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lghL ;lrjfno 

pk;lrj–! 

zfvf clws[t–! 

gf=;'–! 

 

संस्कृङ्झत ऩमाटन 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 दङ्टघाटना 
जाैच 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- 

कामाारम तथा दयफन्दी ङ्जिियण सम्फन्धी ढाैचा  

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.  सूचनाको उऩरब्धता सम्फन्धी प्रणारी 

(क)  सूचनाको हक सम्फन्धी ङ्झनमभािरी, २०६५ को ङ्झनमभ ४ फभोङ्ञजभ, ब्ि आकायको पोटोकऩी प्रङ्झत 

ऩेज ऩाैच रुऩआमाै, ब्ि बन्दा ठूरो आकायको कागजभा प्रङ्झत ऩेज दश रुऩआमाै, सूचना सीडी, ङ्झडस्केट 
िा अन्म ङ्जिद्यङ्टतीम भाध्मभभा ङ्झरंदा ऩचास रुऩआमाै द  

(ख)  अन्म ङ्जिशषे कानूनरे तोके फभोङ्ञजभको दस्तङ्टय द 

(ग) सेिा प्राप्त गना राग्ने अिङ्झधको सम्फन्धभा सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा ७ रे 
तोकेको अिङ्झध ङ्झबत्र, ङ्झनिेदन प्राप्त बोऩङ्झछ सूचना अङ्झधकायीरे तत्कार उऩरब्ध गयाउन सङ्जकन े
प्रकृङ्झतको सूचना बो तत्कार उऩरब्ध गयाउन, नसङ्जकने प्रकृङ्झतको सूचना बो ङ्झनिेदन प्राप्त बोको 
ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदन ङ्झबत्र ङ्झनिेदकराई उऩरब्ध हङ्टनछे द व्मङ्ञक्तको जीउ ज्मानको सङ्टयऺासैग 



30 

 

सम्फङ्ञन्धत सूचना भाग गयेको ऩाइोभा २४ घण्टा ङ्झबत्र उऩरब्ध गयाइने छ द साथआ, अन्म ङ्जिशेष 
ऐन ङ्झनमभरे अिङ्झध तोकेकोभा सोही फभोङ्ञजभ हङ्टनछेद  

९.  ङ्झनणाम ङ्झनभााण प्रङ्जक्रमा 

(क) ङ्झनणाम प्रङ्जक्रमा  

 १.  भन्त्रारमरे उऩरब्ध गयाउन ेसेिा सम्फन्धभा : 

 सयकायी ङ्झनणाम प्रङ्जक्रमा सयरीकयण ङ्झनदेङ्ञशका, २०६५ फभोङ्ञजभ द  

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

 सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा ७ फभोङ्ञजभ द  

(ख) ङ्झनणाम गने अङ्झधकायी  

  १.  भन्त्रारमरे सम्ऩादन गने नीङ्झतगत ोिं अन्म कामाहरु 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 द  

 सङ्ञचिरे प्रत्मामोजन गयेको अङ्झधकाय फभोङ्ञजभ तोङ्जकोको कभाचायीरे द  

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

  सङ्ञचिरे द 

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 
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११. कामा सम्ऩादनको िताभान अिस्था 

 

(क) ङ्जिकास कामाक्रभको उऩरब्धीहरु 

संस्कृङ्झत, ऩमाटन तथा नागङ्चयक उड्डमन भन्त्रारमको आ.ि.०७३द७४ को याङ्जिम गौयिका आमोजनाहरुको 
फजेट 

ङ्झस. 
नं. 

िजेट उऩङ्ञशषाक 
न 

कामाक्रभ  २०७३द७४ को चारङ्ट ऩूजैीगत ङ्जिङ्झनमोजन   
(रु. हजायभा) 

चारङ्ट ऩूजैीगत जम्भा 

१ ३२५११५ ऩशङ्टऩङ्झत ऺेत्र ङ्जिकास कोष 407500 -  407500 

२ ३२५११६ रङ्टङ्ञम्िनी ङ्जिकास कोष 660000 -  660000 

    नऩेार सयकायको जम्भा 1067500           -    1067500 

    ङ्जिङ्ञिम तपा को:      

१ ५०११०१ दोश्रो अन्तयााङ्जिम ङ्जिभानस्थर 
आमोजना 

-  -  1500000 

२ ५०११०१ ऩोखया ऺेत्रीम अन्तयााङ्जिम 
ङ्जिभानस्थर  

-  -  5000000 

३ ५०११६१ दङ्ञऺण ोङ्ञशमा ऩमाटन ऩङ्टिााधाय 
ङ्जिकास आमोजना (गौतभफङ्टि 
ङ्जिभानस्थर बआयहिा) -  

-  7220000 

    ङ्जिङ्ञिम तपा को जम्भा  
-  

          -    13720000 

    नऩेार सयकाय य ङ्जिङ्ञिम तपा को 
कूर जम्भा 

1067500  13720000 14787500 
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याङ्जिम गौयिका आमोजनाहरूको प्रगङ्झत ङ्ञस्थङ्झत 
 

क्र. 
सं. 

आमोजना/ 

कामाक्रभ 

(५ िटा) 
५ ५५छिटाको 

प्रगङ्झत प्रङ्झतशत भङ्टख्म भङ्टख्म उऩरब्धीहरु 

बौङ्झतक ङ्जििीम 

१. गौतभ फङ्टि अन्तयााङ्जिम 
ङ्जिभानस्थर, बआयहिा  
फाङ्जषाक फजेट 

 

३०% २५% • ४२८ ङ्झफघा जग्गा अङ्झधग्रहण कामा 
भङ्टल्माकनका क्रभभा यहेकोद 

• यनिे ङ्झनभााण कामा २६% सम्ऩङ्ङद 

• CNC/ATM  उऩकयण जडान गना Bid 

Invitation को क्रभभा यहेको  

• ङ्झडजाइन तथा सङ्टऩयङ्झबजन ोिं ऩयाभशा 
सेिा रक्ष्म अनङ्टरुऩ बइयहेको द 

• Dedicated Eletricity Fedder Line 

जडान टेण्डय प्रङ्जक्रमाभा जान ेक्रभभा 
यहेको द 

२. ऩोखया ङ्जिभानस्थर २०% २५% • गत िषाको भङ्टआब्जा ङ्जितयण कामा 
अङ्ञन्तभ चयणभा ऩङ्टगेको तथा चारङ्ट 
आ.ि. को जग्गा अङ्झधग्रहणको राङ्झग 
नमाै सबे कामा सम्ऩङ्ङ द 

३. दोस्रो अन्तयााङ्जिम 
ङ्जिभानस्थर 

१५% ० • जग्गा ऩङ्जहचान सम्फन्धी प्रशासङ्झनक 
कामा सम्ऩङ्ङद 

• भङ्टआब्जा ङ्झफतयणको राङ्झग जग्गा 
ऩङ्जहचान गङ्चय दययेट ङ्झनधाायण कामा 
बईयहेको द 

४. ऩशङ्टऩङ्झत ऺेत्र ङ्जिकास  २५% १४% • िृहि ऩशङ्टऩङ्झत ऺेत्रको गङ्टरूमोजना 
तमाय गने कामाका राङ्झग ऩयाभशा सेिा 
ङ्झरन आिश्मक कामा बआयहेको,  

• बण्डायखार फगआचाको ङ्जिकास य 
बस्भेश्वय सिरको ङ्झनभााण कामा 
सम्झौताको चयणभा यहेको द  

• िनकारी िगआचा, बण्डायखार िगैंचा, 
हंसभण्डऩ प्रांगण ङ्झनभााण रगामतका 
अन्म कामाहरु बइयहेको द 
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५. रङ्टङ्ञम्फनी ऺेत्र ङ्जिकास ७% १०% • गङ्टरुमोजना अनङ्टसायका केही कामाहरु 
शङ्टरुिात गङ्चयोको द 

 

संस्कृङ्झत, ऩमाटन तथा नागङ्चयक उड्डमन भन्त्रारमको आ.ि.०७३द७४ को फजेट 

ङ्झस. नं. िजेट 
उऩङ्ञशषाक न 

कामाक्रभ  २०७३द७४ को चारङ्ट ऩूजैीगत ङ्जिङ्झनमोजन   
(रु. हजायभा) 

चारङ्ट ऩूजैीगत जम्भा 

१ ३२५०११ संस्कृङ्झत, ऩमाटन तथा नागङ्चयक 
उड्डमन भन्त्रारम 

204981 10604         
215,585  

२ ३२५०१२ ऩमाटन कामाारमहरु 21675 13030 34705 

३ ३२५०१३ ऩङ्टयातत्ि ङ्जिबाग 39427 204484 243911 

४ ३२५०१४ याङ्जिम अङ्झबरेखारम 17803 32300 50103 

५ ३२५०१५ याङ्जिम संग्रहारम, छाउनी 21596 4750 26346 

६ ३२५०१६ याङ्जिम करा संग्रहारम, बक्तऩङ्टय 8259 2325 10584 

७ ३२५०१७ ऺेत्रीम संग्रहारमहरु 15588 29020 44608 

८ ३२५०१८ संग्रहारमहरु (जातीम संग्रहारम 
सभेत) 

43570 2508 46078 

९ ३२५०१९ ऐङ्झतहाङ्झसक दयफायहरु 49882 23280 73162 

१० ३२५०२० केन्द्रीम संस्कृङ्झत सम्ऩदा संयऺण 
प्रमोगशारा 

8071 3150 11221 

११ ३२५०२१ नेऩार प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ अङ्झधकाय 
यङ्ञजिायको कामाारम 

10032 475 10507 

१२ ३२५०२२ नायामणङ्जहटी दयफाय संग्रहारम 73354 13577 86931 

१३ ३२५०२३ स्भायक संयऺण तथा दयफाय 
हेयचाह कामाारम, बक्तऩङ्टय 

5495 210 5705 

१४ ३२५०२४ ऩमाटन ङ्जिबाग 105808 3058 108866 

१५ ३२५१०२ नेऩार ऩमाटन तथा होटर 
व्मिस्थाऩन प्रङ्झतष्ठान 

25498   25498 

१६ ३२५१०४ नागङ्चयक उड्डमन सम्िन्धी 
कामाक्रभ (साङ्जिक ऩिातीम ऩमाटन 
तथा ऩमाटन प्रििान आमोजना) 

7700   7700 

१७ ३२५१०६ ऩमाटन ऩूिााधाय  ङ्जिकास कामाक्रभ 423520 858081 1281601 

१८ ३२५१०८ दङ्ञऺण ोङ्ञशमा ऩमाटन ऩङ्टिााधाय 
ङ्जिकास आमोजना 

394973 15470 410443 

१९ ३२५१११ ऩङ्टयाताङ्ञत्िक संयऺण आमोजना 38742 253645 292387 
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ङ्झस. नं. िजेट 
उऩङ्ञशषाक न 

कामाक्रभ  २०७३द७४ को चारङ्ट ऩूजैीगत ङ्जिङ्झनमोजन   
(रु. हजायभा) 

चारङ्ट ऩूजैीगत जम्भा 

२० ३२५११२ ङ्जिश्वसम्ऩदा ऺेत्र संयऺण आमोजना 5330 12350 17680 

२१ ३२५११३ संस्कृङ्झत प्रििान कामाक्रभ 1045182 50000 1095182 

२२ ३२५११४ िहृत जनकऩङ्टय ऺेत्र ङ्जिकास 
ऩङ्चयषद् 

100000  100000 

२३ ३२५११५ ऩशङ्टऩङ्झत ऺेत्र ङ्जिकास कोष 407500  407500 

२४ ३२५११६ रङ्टङ्ञम्िनी ङ्जिकास कोष 660000  660000 

२५ ३२५११७ साैस्कृङ्झतक संस्थान 8900  8900 

२६ ३२५११८ नेऩार प्रऻा प्रङ्झतष्ठान 95700  95700 

२७ ३२५११९ नेऩार रङ्झरतकरा प्रऻा प्रङ्झतष्ठान 45900  45900 

२८ ३२५१२० नेऩार संगीत तथा नाट्य प्रऻा 
प्रङ्झतष्ठान 

54236  54236 

२९ ३२५१२१ ईचतछङ्टक साैस्कृङ्झतक प्रङ्झतष्ठान 3589  3589 

३० ३२५१२२ मातामात (हिाई) आमोजना तमायी 
सङ्टङ्जिधा 

438350  438350 

  नेऩार सयकायको जम्भा 4380661 1532317 5912978 

  ङ्जिङ्ञिम तपा को:    

३१ ५०११०१ नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयण 
 

 1309702 

३२ ५०११३६ हिाई मातामात ऺभता अङ्झबिङृ्जि 
आमोजना 

 

 
4311000 

३३ ५०११६१ दङ्ञऺण ोङ्ञशमा ऩमाटन ऩङ्टिााधाय 
ङ्जिकास आमोजना 

 

 
7220000 

34 ५०११७९ ऩोखया ऺेत्रीम अन्तयााङ्जिम 
ङ्जिभानस्थर  

 
5000000 

35 ५०११८० दोश्रो अन्तयााङ्जिम ङ्जिभानस्थर 
 

 1500000 

  ङ्जिङ्ञिम तपा को जम्भा 
 

 19340702 

  नेऩार सयकाय य ङ्जिङ्ञिम तपा को 
कूर जम्भा 

5912978 19340702 25253680 
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ऩङ्जहरो प्राथङ्झभकता (P1) कामाक्रभहरुको प्रगङ्झत (रु.हजायभा) 

क्र. 
सं. 

फ.उ.ङ्ञश.नं. आमोजना/कामाक्रभ फाङ्जषाक 
फजेट 

प्र. चौ. 
फजेट 

प्रथभ चौभाङ्झसक 
प्रङ्झगत 

जम्भा 
खचा 

प्र.चौ. 
खचा 

प्रङ्झतशत 
बौङ्झतक ङ्जिङ्ञिम 

१. ३२५०११ संस्कृङ्झत, ऩमाटन तथा 
नागङ्चयक उड्डमन भन्त्रारम  

२१५५८५ २९५७८ ५१  ५०  २१७९८ ७४ 

२. ३२५०१२ ऩमाटन कामाारमहरु - ७ 
िटा  

३४७०५ १६३५३ ३५ १० ९८०० ६० 

३. ३२५०१३ ऩङ्टयातत्ि ङ्जिबाग  २४३९११ १३०३५ २२ ५ १३२०० १०० 

४. ३२५०१४ याङ्जिम अङ्झबरेखारम  ५०१०३ ८३५७ १६ ११ ५४४१ ६५ 

५. ३२५०१५ याङ्जिम संग्रहारम  २६३४६ ८४८० ५१ १९ ५०७७ ६० 

६. ३२५०१६ याङ्जिम करा संग्रहारम  १०५८४ २९६३ २८ १७ १७९५ ६० 

७. ३२५०१७ ऺेत्रीम संग्रहारमहरु  ४४६०८ ६५२५ १०० १२ ५३८६ ८३ 

८. ३२५०१८ संग्रहारमहरु (जाङ्झतम 
संग्रहारमहरु सभेत)  

४६०७८ ४५४४ २५ ७ ३००० ६६ 

९. ३२५०१९ ऐङ्झतहाङ्झसक दयफायहरु  ७३१६२ १७७३४ ३० ३ १८५० १० 

१०. ३२५०२० केङ्ञन्द्रम सांस्कृङ्झतक सम्ऩदा 
संयऺण प्रमोगशारा  

११२२१ ३६०७ १६ ११ ५४५१ १५१ 

११. ३२५०२१ नेऩार प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ अङ्झधकाय 
यङ्ञजष्ट्यायको कामाारम  

१०५०७ ३७०३ ८१ ४९ १८०२ ४९ 

१२. ३२५०२२ नायामणङ्जहटी दयफाय 
संग्रहारम  

८६९३१ २४६६५ १ ९८ २४९०७ १०१ 

१३. ३२५०२३ स्भायक संयऺण तथा 
दयफाय हेयचाह कामाारम  

५७०५ १९३६ १०० ३६ २४४१ १२६ 

१४. ३२५०२४  ऩमाटन ङ्जिबाग १०८८६६ ४१४०२ ७९ ६ २२९८५ ५६ 
१५. ३२५१०६ ऩमाटन ऩूिााधाय ङ्जिकास 

कामाक्रभ 
१२८१६०१ ३३५८७९ १७ ४९ १६४२६४ ४९ 



36 

 

क्र. 
सं. 

फ.उ.ङ्ञश.नं. आमोजना/कामाक्रभ फाङ्जषाक 
फजेट 

प्र. चौ. 
फजेट 

प्रथभ चौभाङ्झसक 
प्रङ्झगत 

जम्भा 
खचा 

प्र.चौ. 
खचा 

प्रङ्झतशत 
बौङ्झतक ङ्जिङ्ञिम 

१६ ३२५१११ ऩङ्टयाताङ्ञत्िक स्थर संयऺण 
आमोजना 

२९२३८७ ३४१५ १०० १ २००० ५९ 

१७ ३२५११२ ङ्जिश्व सम्ऩदा ऺेत्र संयऺण 
आमोजना 

१७६८० ९९३ १०० २ ४०० ४० 

१८ ३२५११४-३ फहृिय जनकऩङ्टय ऺेत्र ङ्जिकास 
ऩङ्चयषद् 

१००००० २१६५ ताराफन्दी बोको जानकायी प्राप्त बोको य 
प्रगङ्झत प्राप्त नबोको द 

१९ ३२५११५-३ ऩशङ्टऩङ्झत ऺेत्र ङ्जिकास कोष ४०७५०० १२५५०० २५ १४ ५५००० ४४ 

२० ३२५११६ रङ्टङ्ञम्फनी ङ्जिकास कोष ६६०००० १५२९६६ १० ७ ४३३०० २८ 
२१ ३२५१२२ मातामात(हिाई)आमोजना 

तमायी सङ्टङ्जिधा 
४३८३५० १४६११६  २८ ०१.३४ ५७७.६७ ०.१३ 

२२ ५०११०१-५ नेऩार नागङ्चयक उड्डमन 
प्राङ्झधकयण 

१३०९७०२ ५४१२ ६८.८३ १.५९ २०८४६ ७.२१ 

२३ ५०११७९ ऩोखया ऺेत्रीम अन्तयााङ्जिम 
ङ्जिभानस्थर 

५०००००० १०००००० २० २५ ३२१०० ३ 

२४ ५०११८० दोश्रो अन्तयााङ्जिम ङ्जिभानस्थर १५००००० ०  १५  ० ० ० 
 

दोश्रो प्राथङ्झभकता (P2) कामाक्रभहरुको प्रगङ्झत  (रु.हजायभा) 

क्र. सं. फ.उ.ङ्ञश.नं. आमोजना/कामाक्रभ फाङ्जषाक 
फजेट 

प्र. चौ. 
फजेट 

प्रथभ चौभाङ्झसक 
प्रङ्झगत 

जम्भा 
खचा 

प्र.चौ. 
खचा 

प्रङ्झतशत 
बौङ्झतक ङ्जिङ्ञिम 

१ ३२५१०२  नेऩार ऩमाटन तथा होटर 
   व्मिस्थाऩन प्रङ्झतष्ठान 

२५४९८ ७७१६ ८०  ७९ ७७१६ १०० 

२ ३२५१०८ दङ्ञऺण ोङ्ञशमा ऩमाटन ऩूिााधाय 
 ङ्जिकास कामाक्रभ 
(भन्त्रारम)  

४१०४४३ १०८२०८ १०० ३५ १०२८०४ ९५ 

३ ३२५११३ संस्कृङ्झत प्रफिान कामाक्रभ १०९५१८२ १०१०० ३३  ०.९२  ११३० ११.१८ 

४ ३२५११८ नेऩार प्रऻा प्रङ्झतष्ठान ९५७०० ३१८८२  ७२ ७२ २२८०० ७२ 
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५ ३२५११९ नेऩार रङ्झरतकरा प्रऻा 
प्रङ्झतष्ठान 

४५९०० १३५९६ ८० ८० ७९०४ ५८ 

६ ३२५१२० नेऩार संङ्जङ्गत तथा नाट्य प्रऻा 
प्रङ्झतष्ठान 

५४२३६ १६३६० ३८ २८ १३४२३ ८२ 

७ ३२५१२१ इचतछङ्टक सांस्कृङ्झतक प्रङ्झतष्ठान ३५८९ ९८१ १०० १०० ३५८९ ३६६ 
८ ५०११३६-५ हिाई मातामात ऺभता 

अङ्झबिङृ्जि 
४३११००० २१८७० २८ १ ५७७६७ २६४ 

९ ५०११६१  
(CAAN) 

दङ्ञऺण ोङ्ञशमा ऩमाटन ऩूिााधाय 
आमोजना   

७२२०००० १०६०० १००  ०.१६ ११९११ १०० 

 
 

तेस्रो प्राथङ्झभकता (P2) कामाक्रभहरुको प्रगङ्झत  (रु.हजायभा) 

क्र. सं. फ.उ.ङ्ञश.नं. आमोजना/कामाक्रभ फाङ्जषाक 
फजेट 

प्र. चौ. 
फजेट 

प्रथभ चौभाङ्झसक 
प्रङ्झगत 

जम्भा 
खचा 

प्र.चौ. 
खचा 

प्रङ्झतशत 
बौङ्झतक ङ्जिङ्ञिम 

१ ३२५१०४-३  हिाई सङ्टयऺा तथा हिाई 
 व्मिस्थाऩन कामाक्रभ 

७७०० ३१९९ ५०  ४५  १४२४ ४५ 

२ ३२५११७-३ सांस्कृङ्झतक संस्थान ८९०० ४२०० १०० ४७ ४२०० १०० 
 
 

चारङ्ट आ. ि. २०७३/७४ भा फजेट व्मिस्था 
खचा फजेट यकभ प्रङ्झतशत कआ ङ्जपमत 

चारू खचा ४३,८०,६६१,००० १७ %  
ऩूजैीगत खचा १५,३२,३१७,००० ६ %  

ङ्जििीम व्मिस्था १,९३,४०,७०२,००० ७७ %  

जम्भा रु. २५,२५,३६,८०,००० १०० %  

 

चारङ्ट आ. ि. २०७३/७४ भा फजेट व्महोने स्रोतहरु 

स्रोत फजेट यकभ प्रङ्झतशत कआ ङ्जपमत 
नेऩार सयकाय 14,52,18,33,000 58 %  
फआदेङ्ञशक अनङ्टदान 1,75,24,47,000 7 %  

फआदेङ्ञशक ऋण 8,97,94,00,000 36 %  

जम्भा रु. 25,25,36,80,000 100%  
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प्राथङ्झभकता प्राप्त आमोजना/कामाक्रभहरुको प्रगङ्झत ङ्ञस्थङ्झत 

क्र.सं. प्राथङ्झभकता प्राप्त 
आमोजना /कामाक्रभहरु 

प्रगङ्झत ङ्ञस्थङ्झत 

१. ऩमाटन ऩूिााधाय ङ्जिकास 
आमोजना  (३२५१०६) 
बौङ्झतक प्रगङ्झत् १७%  
ङ्जििीम प्रगङ्झत् ४९%  

• स्िीकृत फाङ्जषाक फजेट M रु. १,२८,१६,०१ हजाय 
• प्रथभ चौभाङ्झसक फजेटM रु. ३३५८७९ हजाय 
• प्रथभ चौभाङ्झसक खचाM रु. १६४२६४ हजाय    
प्रभङ्टख कामाहरु  
• ४ िटा ठङ्टरा टे्रङ्जकङ्ग टे्ररको फहङ्टिङ्जषाम खङ्चयद मोजना 

ङ्ञस्िकृङ्झतको चयणभा यहेकोद 

• ऩमाटन ऩूिााधायका कामाक्रभहरु सञ्चारन गना ङ्जिङ्झबङ्ङ 
ङ्जिकास सङ्झभङ्झतराई प्रथभ चौभाङ्झसक फाऩतको रु ४ 
कयोड ९१ राख ८५ हजाय ङ्झनकाशा ङ्छदइोको तथा 9 
िटा ङ्ञजङ्जिस भापा त ऩमाटन ऩूिााधायका कामाका राङ्झग रु 
4 कयोड ८5 राखको अङ्ञख्तमायी ऩठाईोको द 

• ऩमाटन ङ्जिबागफाट ङ्जिङ्झबङ्ङ १४ ङ्ञजङ्जिसहरु भापा त ऩमाटन 
ऩूिााधायका कामाका राङ्झग रु ३ कयोड ९९ राखको 
अङ्ञख्तमायी ऩठाईोको द 

• र.इ. तमाय बइ सम्झौताको चयणभा यहेको, ङ्झनभााण 
कामाको राङ्झग भाऩदण्ड तथा कामाङ्जिङ्झध तमाय बोको, 
स्थरगत सिेऺण सम्ऩङ्ङ द 

प्रभङ्टख कामाहरु क्रभश् Great Himalaya Trail अन्तगात 
• १५ िटा आमोजना भध्मे ५ िटा आमोजनाको अङ्ञख्तमायी 

ङ्ञज.ङ्जि.स. ऩठाईोको, ३ िटा आमोजनाको फहङ्टफङ्जषाम 
मोजना ङ्ञस्िकृती बोको द 

• गोखाा ङ्ञजल्राको ल्हो-साभा-साम्दो-राकेऩास हङ्टंदआ ङ्झबम्ताङ्ग— 

भनाङ्ग जाने ऩदमात्रा भागा ङ्झनभााणको कामा ८० प्रङ्झतशत 
सम्ऩङ्ङ द 

अन्म 
• नेऩार ऩफाङ्झतम प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठानिाट डोल्ऩा ङ्ञजल्राभा 

ऩिातायोहण तथा टे्रङ्जकगं सम्फन्धी घङ्टङ्ञम्त ताङ्झरभ सम्ऩङ्ङ द  
• उत्कृष्ठ होभस्टे ऩङ्टयस्काय ङ्जितयण होभस्टे छनौंटको 

भाऩदण्ड तथा कामाङ्झफङ्झध तमाय गङ्चयोको द 

 

Other%20committees.ppt
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क्र.सं. प्राथङ्झभकता प्राप्त 
आमोजना /कामाक्रभहरु 

प्रगङ्झत ङ्ञस्थङ्झत 

२. ऩङ्टयाताङ्ञत्िक स्थर संयऺण 
आमोजना (३२५१११)  
बौङ्झतक प्रगङ्झत् १०० 
ङ्जििीम प्रगङ्झत् १ % 

• स्िीकृत फाङ्जषाक फजेटM रु. २९२३८७ हजाय 
• प्रथभ चौभाङ्झसक फजेटM रु. १९९४ हजाय 
• प्रथभ चौभाङ्झसक खचाM रु. २००० हजाय 
प्रभङ्टख कामाहरु 
• ऩङ्टयाताङ्ञत्िक स्थर संयऺण आमोजनाभा सभािेश बोको 

सम्ऩदा संयऺण कामाको २२८ िटा कामाक्रभ भध्मे १० 
िटा सूचना प्रकाशनको क्रभभा यहेको, ४ िटा 
कोटेशनका कामाहरू कामाादेश बआसकेको, १२ िटा र.इ. 
स्िीकृङ्झतको क्रभभा यहेको य अन्म स्थरगत ङ्झनयीऺण बइ 
र.इ. तमाय बइयहेको द 

३. ङ्जिश्व सम्ऩदा स्थर ऺते्र 
संयऺण आमोजना 

(३२५११२) 
बौङ्झतक प्रगङ्झत् १०० % 
ङ्जििीम प्रगङ्झत्  २ %  

• स्िीकृत फाङ्जषाक फजेट M रु. १७६८० हजाय 
• प्रथभ चौभाङ्झसक फजेटM रु. ९९३ हजाय 
• प्रथभ चौभाङ्झसक खचाM रु. ४०० हजाय  

प्रभङ्टख कामाहरु 
• ङ्जिङ्झबङ्ङ २३ िटा ङ्जक्रमाकराऩहरु भध्मे २ िटा ङ्झनभााण 

सम्ऩङ्ङ, ५ िटा ङ्झनभााण कामाको रगत ईङ्जिभेटको कामा 
बोको द सूचनाको क्रभभा ३ िटा, अन्म TOR तमाय 
बइयहेको द  

४. फहृिय जनकऩङ्टय ऺेत्र 
ङ्जिकास ऩङ्चयषद् 
 (३२५११४) 

• स्िीकृत फाङ्जषाक फजेटM रु. १००००० हजाय ्
• प्रथभ चौभाङ्झसक फजेटM रु. २१६५ हजाय 
• प्रथभ चौभाङ्झसक ङ्झनकाशा नङ्झरोको    

प्रभङ्टख कामाहरु  
प्रगङ्झत प्राप्त नबोको   

७. नेऩार प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ अङ्झधकाय 
यङ्ञजिायको कामाारम 

(३२५०२१) 
बौङ्झतक प्रगङ्झत् ८१ % 
ङ्जििीम प्रगङ्झत्  ४९ %  

• स्िीकृत फाङ्जषाक फजेटM रु.१०५०७ हजाय 
• प्रथभ चौभाङ्झसक फजेटM रु. ३७०४ हजाय 
• प्रथभ चौभाङ्झसक खचाM रु. १८०२ हजाय  

प्रभङ्टख कामाहरु 
-सचेतनाभूरक अन्तकृा मा कामाक्रभ सम्ऩङ्ङ,  
-ऩंूङ्ञजगतखचा अन्तगातका स्कूटय १, ल्माऩटऩ १, कम्प्मङ्टटय १ 

खङ्चयद बोको द  
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क्र.सं. प्राथङ्झभकता प्राप्त 
आमोजना /कामाक्रभहरु 

प्रगङ्झत ङ्ञस्थङ्झत 

-योमल्टी व्मिस्थाऩन सम्फन्धी ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको फआठक 
सञ्चारन बोको य योमल्टी सम्फन्धी संस्थाहरुराई थऩ 
ङ्जक्रमाशीर फनाइोको द 

८. नायामणङ्जहटी दयफाय 
संग्राहरम  
(३२५०२२) 
बौङ्झतक प्रगङ्झत् १ % 
ङ्जििीम प्रगङ्झत्  ९८ %  

• स्िीकृत फाङ्जषाक फजेट M रु. ८६९३१ हजाय ्
• प्रथभ चौभाङ्झसक फजेटM रु. २४६६५ हजाय 
• प्रथभ चौभाङ्झसक ङ्झनकाशाM रु .२४६६५ हजाय   

प्रभङ्टख कामाहरु  
• ङ्जिङ्झबङ्ङ २५ िटा ङ्जक्रमाकराऩहरु भध्मे ङ्झनभााण चारङ्ट ४ 

िटा, अन्म र इ तमाय बइयहेको द  

९. मातामात (हिाई) 
आमोजना तमायी सङ्टङ्जिधा 
(३२५१२२)  
बौङ्झतक प्रगङ्झत् २२% 
ङ्जििीम प्रगङ्झत् १.३४%  

• स्िीकृत फाङ्जषाक फजेटM रु. ४३८३५० हजाय 
• प्रथभ चौभाङ्झसक फजेटM रु. १४६११६ हजाय 
• प्रथभ चौभाङ्झसक खचाM रु.५७७.६७ हजाय 
प्रभङ्टख कामाहरु 
• ऩयाभशा सेिा सम्फन्धी कामा    

१०. नेऩार नागङ्चयक उड्डमन 
प्राङ्झधकयण (शेमय 

रगानी) (५०११०१) 
बौङ्झतक प्रगङ्झत् ६८.८३ 
% 
ङ्जििीम प्रगङ्झत्  ७.२१ 
%  

• स्िीकृत फाङ्जषाक फजेटM रु. १३,०९,७०२ हजाय 
• प्रथभ चौभाङ्झसक फजेटM रु. ५४,१२ हजाय 
• प्रथभ चौभाङ्झसक खचाM रु. २०८४६ हजाय  

प्रभङ्टख कामाहरुM 
• इराभ, अघााखाचंी, गङ्टल्भी, काङ्झरकोट, ङ्ञखजीचण्डेश्वयी य 

रभजङ्टङ्गभा ङ्जिभानस्थर ङ्झनभााणको कामा बआ यहेको द 

• ङ्झफयाटनगय,राङ्झभडाडैा,याया (भङ्टगङ्ट)डोटी य धनगढी 
ङ्झफभानस्थरको ऩङ्जहरो चौभाङ्झसकको रक्ष्म अनङ्टसायको 
कामा सम्ऩङ्ङ द 

९. नेऩार ऩमाटन तथा होटर 
ब्मिस्थाऩन प्रङ्झतष्ठान 
(३२५१०२) 
बौङ्झतक प्रगङ्झत् ८०% 
ङ्जििीम प्रगङ्झत्  ७९%  

• स्िीकृत फाङ्जषाक फजेटM रु. २५४९८ हजाय ्
• प्रथभ चौभाङ्झसक फजेटM रु. ७७१६ हजाय 
• प्रथभ चौभाङ्झसक खचाM रु. ७७१६ हजाय 
प्रभङ्टख कामाहरु   
• सआिाङ्ञन्तक तथा व्मिहाङ्चयक कऺा बिन ङ्झनभााण प्रङ्जक्रमा 

सङ्टरु बोको द 

•  



41 

 

क्र.सं. प्राथङ्झभकता प्राप्त 
आमोजना /कामाक्रभहरु 

प्रगङ्झत ङ्ञस्थङ्झत 

१०. दङ्ञऺण ोङ्झसमा ऩमाटन 
ऩूिााधाय ङ्जिकास कामाक्रभ 
(भन्त्रारम) 
(३२५१०८) 
बौङ्झतक प्रगङ्झत् १००% 
ङ्जििीम प्रगङ्झत् ३५%  

• स्िीकृत फाङ्जषाक फजेटM रु. ४१०४४३ हजाय ्
• प्रथभ चौभाङ्झसक फजेटM रु. १०८२०८ हजाय 
• प्रथभ चौभाङ्झसक खचाM रु. १०२८०४  
• चारू खचाM रु. १०१४५१ हजाय 
• ऩूजीगत खचाM रु. १३५३ हजाय 
प्रभङ्टख कामाहरु 
• ऩयाभशा खचा, तथा भेङ्ञशनयी औजाय खचा 
• सफ्टिेमय ङ्झनभााण,पङ्झनाचय खङ्चयद आङ्छद कामा बोको    

११. संस्कृङ्झत प्रफिान कामाक्रभ 
(३२५११३) 
बौङ्झतक प्रगङ्झत् ३३ % 
ङ्जििीम प्रगङ्झत् ११.१८ 
% 

• स्िीकृत फाङ्जषाक फजेट M रु. १०९५१८२ हजाय ्
• प्रथभ चौभाङ्झसक फजेट M रु. १०१०० हजाय 
• प्रथभ चौभाङ्झसक खचा M रु. ११३० हजाय 
प्रभङ्टख कामाहरु 
• संस्कृङ्झत प्रििान कामाक्रभ अन्तगात ङ्ञजल्रागत ङ्जिबाजनभा 

ऩयेका प्रङ्झतष्ठान तथा अन्म सम्ऩदाको प्रििान तथा 
संयऺणका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतहरु 
भापा त जम्भा रु. ६० कयोड अङ्ञख्तमायी ऩठाई सङ्जकोको  

• भहाकङ्जि देिकोटा ऩङ्टयस्काय ङ्जितयणका राङ्झग नाभ चमन 
बईसकेको द 

• मङ्टनेस्को काठभाण्डौको सहकामाभा अभङ्टता सांस्कृङ्झतक 
सम्ऩदा (ICH) सम्फन्धी ५ ङ्छदने कामाशारा गोष्ठी  
सम्ऩङ्ङ द 

१२. नेऩार प्रऻा प्रङ्झतष्ठान 
(३२५११८)  
बौङ्झतक प्रगङ्झत्  ६५ % 
ङ्जििीम प्रगङ्झत्  ८१ %  

• स्िीकृत फाङ्जषाक फजेट रु ९५७०० हजाय 
• प्रथभ चौभाङ्झसक फजेट रु ४१८८२ हजाय 
• प्रथभ चौभाङ्झसक ङ्झनकाशा रु  हजाय 
• प्रथभ चौभाङ्झसक खचा्  रु २२८०० हजाय 
प्रभङ्टख कामाहरु् 
ऩङ्टजैीगत तपा का सिआ ५ िटा य चारू तपा का सिआ ४० िटा 

कामाक्रभहरु चारू यहेको द  

१३. नेऩार रङ्झरतकरा प्रऻा 

प्रङ्झतष्ठान (३२५११९)  
• स्िीकृत फाङ्जषाक फजेटM रु. ४५९०० हजाय ्
• प्रथभ चौभाङ्झसक फजेटM रु. १३५९६ हजाय 
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क्र.सं. प्राथङ्झभकता प्राप्त 
आमोजना /कामाक्रभहरु 

प्रगङ्झत ङ्ञस्थङ्झत 

बौङ्झतक प्रगङ्झत् ८०% 
ङ्जििीम प्रगङ्झत् ८०% 

• प्रथभ चौभाङ्झसक खचाM रु. ७९०४ हजाय 
प्रभङ्टख कामाहरु 
• भेङ्ञशनयी पङ्झनाचय खङ्चयद 
• ङ्ञचत्रकरा,हस्तकरा, रोककरा, आङ्छदको प्रङ्ञशऺण 

कामाशारा सम्ऩङ्ङद   

१४. नेऩार संगीत तथा नाट्य 
प्रऻा प्रङ्झतष्ठान 
(३२५१२०) 
बौङ्झतक प्रगङ्झत् ३८ % 
ङ्जििीम प्रगङ्झत् २८ % 

• स्िीकृत फाङ्जषाक फजेटM रु. ५४२३६ हजाय ्
• प्रथभ चौभाङ्झसक फजेटM रु. १६३६०  हजाय 
• प्रथभ चौभाङ्झसक खचाM रु. १३४२३ हजाय 
प्रभङ्टख कामाहरु  
• पङ्झनाचय, भेङ्ञशनयी, करा सम्फन्धी ऩङ्टस्तक खयीद  

गङ्चयोको द 

• ऺेत्रीम नतृ्म, नाट्य ङ्जिभशा कामाक्रभ सम्ऩङ्ङद 

• मोगेश फआद्य य ङ्छदरभामा खाङ्झतको जीिनी प्रोपाइर  
तमाय द 

१५. इाचतछङ्टक सांस्कृङ्झतक 

प्रङ्झतष्ठान (३२५१२१)  
बौङ्झतक प्रगङ्झत् १००% 
ङ्जििीम प्रगङ्झत् १००% 

• स्िीकृत फाङ्जषाक फजेटM रु. ३५८९ हजाय ्
• प्रथभ चौभाङ्झसक फजेटM रु. ९८१ हजाय 
• प्रथभ चौभाङ्झसक खचाM रु.३५८९ हजाय 
प्रभङ्टख कामाहरु 
सबाहर ङ्झनभााण बोको द 

• कङ्जिता गोष्ठी सम्ऩङ्ङ बोको द  

१६. हिाई मातामात ऺभता 
अङ्झबिृङ्जि आमोजना 
(५०११३६) 
बौङ्झतक प्रगङ्झत् २८ % 
ङ्जििीम प्रगङ्झत् १ % 

• स्िीकृत फाङ्जषाक फजेटM रु.४३११००० हजाय 
• प्रथभ चौभाङ्झसक फजेटMरु.२१८७० हजाय 
• प्रथभ चौभाङ्झसक खचाM रु.५७७६७ हजाय 
प्रभङ्टख कामाहरु  
• ऩयाभशादाताफाट कामाको सङ्टऩयीिेऺण बइयहेको द 

• नेऩार सयकायफाट १४९ योऩनी जग्गा अङ्झधग्रहण गना 
स्िीकृङ्झत प्राप्त बई सो जग्गाहरुको भङ्टआब्जा ङ्जितयण 
बइयहेकोद 

१८. हिाई सङ्टयऺा तथा हिाई 
व्मिस्थाऩन कामाक्रभ 

• स्िीकृत फाङ्जषाक फजेटM रु. ७७०० हजाय ्
• प्रथभ चौभाङ्झसक फजेटM रु. ३१९९ हजाय 
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क्र.सं. प्राथङ्झभकता प्राप्त 
आमोजना /कामाक्रभहरु 

प्रगङ्झत ङ्ञस्थङ्झत 

(३२५१०४)  
बौङ्झतक प्रगङ्झत् ५० % 
ङ्जििीम प्रगङ्झत् ४५ % 

• प्रथभ चौभाङ्झसक खचाM रु. १४२४ हजाय 
प्रभङ्टख कामाहरु  
• हिाइा दङ्टघाटना सम्फन्धी प्रङ्झतफेदनहरुको Digitization 

कामा सम्ऩङ्ङ  
• बयतऩङ्टय ङ्जिभानस्थरभा सेिासङ्टङ्झफधा तथा गङ्टणस्तय 

सम्फन्धभा सयोकायिाराहरुसगै अन्तयङ्जक्रमा गङ्चयोको  

१९. सांस्कृङ्झतक संस्थान 

(३२५११७)  
बौङ्झतक प्रगङ्झत् १००% 
ङ्जििीम प्रगङ्झत् ४७% 

• स्िीकृत फाङ्जषाक फजेटM रु. ८९,०० हजाय ्
• प्रथभ चौभाङ्झसक फजेटM रु. ४२०० हजाय 
• प्रथभ चौभाङ्झसक खचाM रु. ४२०० हजाय 
प्रभङ्टख कामाहरु  
• बिन तथा प्रेऺ ारम भभातका कामाहरु बआयहेको द 

• ङ्जिशेष सांस्कृङ्झतक कामाक्रभ सम्फन्धी कामाक्रभ  
बआयहेको द 

 

याजस्ि आम्दानी यकभ  

 

क्र.सं. कामाारम याजश्व आम्दानी  

(रु. हजायभा) 
१. ऩमाटन ङ्जिबाग 

 
४२०३८ 

२. ऩशङ्टऩङ्झतनाथ ङ्जिकास कोष 

 
३१४३८ 

३. नायामणङ्जहटी दयिाय संग्रहारम 

 
४१५९ 

४. ऩङ्टयातत्ि ङ्जिबाग 

 
१९९७ 

५. संस्कृङ्झत, ऩमाटन तथा नागङ्चयक उड्डमन 
भन्त्रारम 

 

४३६ 

 जम्भा 
 

८००६८ 
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भन्त्रारम अन्तगात फेरुजङ्ट पछ्यौटको ङ्ञस्थङ्झत यकभ रु. हजायभा 
 

 भन्त्रारम य 
ङ्झनकाम 

 

ङ्जिकास सङ्झभङ्झतहरु जम्भा 

आ.ि. ०७२द७३ सम्भको 
 

३१०७९४ ३५१२५० ६६२०४४ 

प्रथभ चौभाङ्झसकभा पछमौट 

 
१४५७१२ ७७८४३ २२३५५५ 

 

भन्त्रारमका प्रभङ्टख कामाहरु 

• ङ्जिश्व ऩमाटन ङ्छदिस  सेप्टेम्फय २७ भा ङ्जिङ्झबङ्ङ कामाक्रभ गयी भनाईोको द सो अफसयभा होटर, 

ट्राबर, टे्रङ्जकगं य हिाइा ऺेत्रका सफआबन्दा फढी ङ्झफदेशी भङ्टद्रा आजान गने चायिटा संस्था य अऩाङ्गता 
बोकाहरुराइा योजगायी ङ्छदने ोक संस्थाराइा सम्भान गङ्चयोको द   

• प्रदेशगत जनशङ्ञक्त स्रोत सम्ऩङ्ञिको ङ्जिियण य संङ्ञघमता अनङ्टरुऩ भन्त्रारम अन्तगातको कामा 
ङ्जिश्लषेण तमाय गयी प्रधानभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामाारमभा ऩठाइाोको द 

• ऩमाटन ऩूिााधायका कामाक्रभहरु सञ्चारन गना ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्जिकास सङ्झभङ्झतराई प्रथभ चौभाङ्झसक फाऩतको 
रु ४ कयोड ९१ राख ८५ हजाय ङ्झनकाशा ङ्छदइोको तथा ९ िटा ङ्ञजङ्जिस भापा त ऩमाटन 
ऩूिााधायका कामाका राङ्झग रु ४ कयोड ८५ राखको अङ्ञख्तमायी ऩठाईोको द 

• ऩमाटन ङ्जिबागफाट ङ्जिङ्झबङ्ङ १४ ङ्ञजङ्जिसहरु भापा त ऩमाटन ऩूिााधायका कामाका राङ्झग रु ३ कयोड 
९९ राखको अङ्ञख्तमायी ऩठाईोको द 

• बाषा आमोग ऐन, २०७३ को ङ्झफधेमक कानङ्टन भन्त्रारमफाट सहभती प्राप्त बइासकेको  द 

• हिाइा सङ्टयऺा ङ्झनमभािरी, २०७३ तजङ्टाभा गङ्चयोको द 

• धाङ्झभाकस्थरको बेटीघाटी  ब्मिस्थाऩन ङ्झनदेङ्ञशका, २०७३ स्िीकृत बोको द  

• ङ्झफदा ऩमाटन काङ्जमाङ्झफङ्झध, २०७३ तमाय बइा स्िीकृङ्झतका राङ्झग भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद् भा ऩठाइाोको द 

• Electronic Attendance  य File Tracking System संचारन बआयहेको 
• भा. भन्त्रीज्मू य श्रीभान ्सङ्ञचिज्मू, श्रीभान ्सङ्ञचिज्मू य ङ्जिबाङ्झगम प्रभङ्टखज्मूहरु तथा श्रीभान ्

सङ्ञचिज्मू य भहाशाखा प्रभङ्टखहरु िीच कामा सम्ऩादन सम्झौता बइा  सोको  साप्ताङ्जहक कामामोजना  
अनङ्टसाय कामा अगाडी फढेको प्रत्मेक शङ्टक्रफाय सोको सङ्झभऺा हङ्टने गयेको   द 

• प्रत्मेक प्रदेशभा ोक प्रभङ्टख स्थरराइा केन्द्रङ्झफन्दङ्ट भानी ऩमाटकृमऺेत्र य गन्तब्मको ङ्जिकास गना 
गङ्टरुमोजना तमाय गना य ोक ोकिटा नभूना शाङ्ञन्त तथा सांस्कृङ्झतक ग्राभ ङ्झनभााण गने कामाको 
अध्ममन गना आशमऩत्र आह्वान गङ्चयोको द 

• भङ्टङ्ञक्तनाथऺेत्र, इाराभको गजङ्टयभङ्टखीधाभ य डडेरधङ्टया उग्रताया भङ्ञन्दयको गङ्टरुमोजना तमाय गना 
अध्ममन सम्फन्धी आशमऩत्र आह्वान गङ्चयोको द 
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गङ्टनासो तथा फेरुजङ्ट पछौंट सम्फन्धीकामाहरु 

गङ्टनासो तथा उजङ्टयी तपा  
• हेरो सयकायिाट प्राप्त गङ्टनासाहरुको पछौट शतप्रङ्झतशत बोको द 

• ङ्झफङ्झबङ्ङ ङ्झनकामिाट प्राप्त भन्त्रारमसैग सम्फन्धीत उजङ्टयी, गङ्टनासो, ङ्झनदेशनहरु ८२ िटा भध्मे ३० 
िटा पछौंट बोको द  

• ३० िटा पछौंट कामा भध्मे २१ िटा उजङ्टयी य गङ्टनासाहरुको छानङ्जिन ङ्झसङ्झभत गठन बइा प्राप्त 
प्रङ्झतङ्जक्रमा अङ्ञख्तमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगभा ऩठाइाोको य ९ िटाको ङ्झनदेशन तथा अन्म 
ङ्जिियण भन्त्रारम अन्तगातका ङ्झनकामभा रेखी ऩठाइाोको द 

 

ऺङ्झतग्रस्तको संयचनाको ऩूनङ्झनाभााणतपा  
ऩून: ङ्झनभााण कामाक्रभ (३०१८०१) 
बौङ्झतक प्रगङ्झत् ८२.७%, ङ्जििीम प्रगङ्झत् ९६.८३% 

 स्िीकृत फाङ्जषाक फजेट रु. ७९,४१,३६ हजाय भा ऩङ्टजीीँगत ७५०००० हजाय यहेको द 
 प्रथभ चौभाङ्झसक खचा रु. ३६९३१ हजाय 

ऩङ्टयातत्ि ङ्जिबाग अन्तगात  
 फौिनाथको ऩङ्टन:ङ्झनभााण य प्माङगाउै ऩाटी संयऺण कामा रङ्झरतऩङ्टयको कामा सम्ऩङ्ङ बोको द 

 प्रस्ताङ्जित भध्मे १३२ िटाको ङ्ञजम्भेिायी फाैडपाैड बआ ४७ िटाको ऩङ्टन्ङ्झनभााण कामा शङ्टरु बोको, 
२५ िटा ऩङ्टन्ङ्झनभााण कामाको सूचना प्रकाशन बोको य अन्म कामाक्रभको र.इ. स्िीकृङ्झतका 
क्रभभा यहेकोद  

 फङ्टंगभती ङ्ञस्थत भनकाभना भङ्ञन्दयको ब ङ्टइंतल्राको कामा सम्ऩङ्ङ बोकोद 

 साैखङ्टङ्ञस्थत खड्गमोङ्झगनी रगामतको ङ्झनभााण कामा शङ्टरु बोको द 

 धयहया ऩङ्टन्ङ्झनभााणको राङ्झग अङ्जका टेक्चयर स्टकचयर ऩयाभशाको राङ्झग ऩयाभशादातासंग ङ्झभङ्झत 
२०७३द०२द२४ भा संझौता बोकोभा थऩ काभका राङ्झग बेङ्चयोशन अडाय स्िीकृत बोको द 

 अन्म कामाहरु र. ई. तमाय बआयहेको द 

ऩमाटन ङ्जिबाग अन्तगात:  

 राभटाङऺते्र, हेरम्िङऺ्ट ते्र, भकारङ्टफरुण य रखनऩङ्टय-सानङ्टसआरङ्टङ ऩदमात्राभागा ऩ ङ्टन ङ्झनभााणको राङ्झग 
फहङ्टफङ्जषाम खङ्चयद गङ्टरुमोजना स्िीकृङ्झत बइा फोरऩत्र स्िीकृत गने आशमको सूचना प्रकाङ्ञशत  
बोको द 

 भनास्रङ्ट, खङ्टम्फङऺ्ट ेत्र, अङ्ङऩूणा य भङ्टढे-सआरङ्टङ ऩदमात्राभागा ऩ ङ्टन ङ्झनभााणको राङ्झग फोरऩत्र प्रकाशनको 
तमायी बआयहेको तय ऩमाटन तपा को कामाक्रभका राङ्झग फजेट हार सम्भ प्राप्त नबोको द 

ऩशङ्टऩङ्झतऺेत्र ङ्जिकास कोष अन्तगात:  

 ९ िटा आमोजनाको फोरऩत्र आह्वान बआसकेको,२ िटा आमोजना सम्झौताको चयणभा यहेको,२ 
िटाभा दाता ऩङ्चयचारन गङ्चयोको य ४ िटाको फोरऩत्र आह्वानको अङ्ञन्तभ चयणभा  यहेको द  
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िाह्य सहमोगभा बआयहेका ऩङ्टनङ्झनाभााणका कामाहरु 
 मूनेस्को काठभाण्डौं कामाारमको सहमोगभा हनङ्टभानढोका संयङ्ञऺत स्भायक ऺेत्रका ऺङ्झतग्रस्त 

स्भायकहरुको Wooden Elements हरूको Sorting, Storing / Documentation को कामा अङ्ञन्तभ 
चयणभा ऩङ्टगेको द 

 ब ङ्टकम्ऩ ऩश्चात उऩत्मका ङ्जिश्व सम्ऩदा स्थरहरुको ऩङ्टयाताङ्ञत्िक अन्िेषण, उत्खनन ्ोंि 
अनङ्टसन्धानको कामा गने सम्फन्धी िेरामतको दङ्टयहाभ ङ्जिश्वङ्जिद्यारमसंग MOU बइ ऩयीऺण 
उत्खनन ्कामा बईयहेको   

 हनङ्टभानढोका दयिाय ऩङ्चयसयको नौतरे दयिाय (रौंहचोक ऩङ्चयसय)को जीणोिाय कामा दयिाय 
ऩङ्चयसयका ऺङ्झतग्रस्त सम्ऩदाहरुको संयऺण तथा ऩून्ङ्झनभााण कामा गना नेऩार सयकाय य चीन 
सयकाय ङ्जिच सम्झौता बई संयऺण कामा अगाडी फढेकोद 

 रङ्झरतऩङ्टय ङ्ञजल्रा फङ्टंङ्गभङ्झतङ्ञस्थत यातो भङ्ञचतछन्द्रनाथ श्रीरंका सयकायसंग सम्झौता बइ जग खङे्ङ 
कामा शङ्टरू गङ्चयोकोद  

 Heritage and environment conservation foundation Kathmandu Nepal संग अध्ममन तथा 
संयऺण कामा गना संझआता बइ चाैगङ्टनायामण भङ्ञन्दय ऩङ्चयसयको ङ्जकरेश्वय भङ्ञन्दय कामा सम्ऩङ्ङ बोको, 
रक्ष्भीनायामण य चौघेयाको ऩङ्टन्ङ्झनभााण कामा बईयहेकोद  

 बक्तऩङ्टयको करा संग्रहारम (रार फआठक), नतृ्म फत्सरा भङ्ञन्दय, ऩूजायीभठ जभान सयकाय य 
बक्तऩङ्टय नगयऩाङ्झरका ङ्जिच सम्झौता बई कामा शङ्टरु बोकोद  

 

भहाशाखाहरुफाट आ.ि.०७३द७४ भा सम्ऩादन हङ्टन ेकामाहरु 

जनशङ्ञक्त व्मिस्थाऩन तथा ऩमाटन प्रफिान भहाशाखा 
 संघीमताको सन्दबाभा नेऩारको संङ्जिधानभा व्मिस्था बो फभोङ्ञजभको केन्द्र, प्रदेश, स्थानीम तहभा कामा 

फाैडपाैड, संगठनात्भक व्मिस्था तथा कभाचायी व्मिस्थाऩन गना प्रङ्झतिेदन ऩेश गने गयाउनेद 

 संघीमताको सन्दबाभा ऩमाटन नीङ्झतको संशोधन भस्मौदा ऩेश गने द 

 नेऩार ऩमाटन फोडाको सभन्िमभा “घङ्टभङ्जपय िषा, २०७३” राई आन्तङ्चयक भ्रभण िषाको रुऩभा भनाउन 
व्मिस्था ङ्झभराउने द 

 नेऩार सयकायको ङ्झनयन्तय सङ्टधाय कामामोजनारे व्मिस्था गये फभोङ्ञजभ ऩमाटन प्रफिान सम्फन्धी कामाहरु  
गने द 

 नेऩार ऩमाटन फोडाको सभन्िमभा ङ्झनजी ऺेत्र संगको सहकामाभा अन्तयााङ्जिम जगतभा नेऩारको ऩमाटन 
प्रफिान गने कामा प्रबािकायी रुऩभा गने गयाउनेद 

 याङ्जिम ऩमाटन यणनीङ्झतक मोजना   -२०१६–२०२५_ को ऩमाटन प्रफिान सम्फि कामाहरुको कामा मोजना 
फनाई कामाान्िमन शङ्टरुिात गने द 

 नेऩार ऩमाटन फोडाको सभन्िमभा नेऩारको ऩमाटन प्रफिान गने तथा ऩमाटकराई आिश्मक सूचना उऩरब्ध 
गयाउने Apps फनाउने द 

 सन ्२०१८ राई नेऩार भ्रभण िषा भनाउने सम्फन्धभा आिश्मक तमायी गने द 

 Electronic Attendance System य File Tracking System को अनङ्टगभन तथा ङ्झनयन्तय सङ्टधाय गने द 

 कागज धङ्टल्माउने तथा ङ्झरराभ ङ्झफक्रृको सूचना प्रकाङ्ञशत गने 

 ग्राभीण ऩमाटन प्रफिान सम्फन्धी अन्तङ्जक्रा मा कामाक्रभ गने गयाउने द 



47 

 

 नेऩार बायत Tourism Working Group को फआठक नेऩारभा गने गयाउन ेद 

 नेऩार ऩाङ्जकस्तान Tourism Working Group को फआठक नेऩारभा गने गयाउने द 

 अङ्ञख्तमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग, याङ्जिम सतका ता केन्द्र रगामतफाट प्राप्त हङ्टने उजङ्टयीराई सभमभआ 
पछ्यौट गने गयाउने द 

 कामाारमको सयसपाई, ङ्ञजन्सी व्मिस्थाऩन, चरअचर सम्ऩङ्ञिको व्मिस्थाऩन याम्रयी गयाउने द 

 फेरुजङ्ट पछ्यौट गने गयाउन ेद 

 याजनआङ्झतक ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको भाऩदण्ड फनाउने द 

 कामासम्ऩादन कयायराई नङ्झतजाभङ्टखी फनाउने द 

 

मोजना तथा भूल्माकंन भहाशाखा  

 धाङ्झभाक ऩमाटकृम स्थरहरु् गढीभाई, ङ्झछङ्ङभस्ता, ङ्झसम्रौनगढ, सहरेश पङ्ट रफायी, फयाह ऺेत्र सभेतराई सभेट्ने 
गयी जानकृ भङ्ञन्दयको गङ्टरुमोजना तमाय गने द 

 ऩङ्टयाताङ्ञत्िक उत्खनन ् कामाका राङ्झग ङ्झतरौयाकोट य फङ्टढाङ्झनरकण्ठ ऺेत्रभा जग्गा अङ्झधग्रहण गनेद 

 Great Himalayan Trail (GHT) – टे्ररभागा सङ्टधाय, भागाभा सेड हाउस, शौचारम ङ्झनभााण, नमाै भागाको ड्रइङ 
ङ्झडजाईन य ङ्झनभााण गना रु. १० कयोड फजेट ङ्जिङ्झनमोजन बोको  द 

 ङ्जि.सं. २०७३ राई भ्रभण िषाको रुऩभा भनाउने द 

 सन ्२०१८ राई नेऩार भ्रभण िषाको रुऩभा भनाउने तमायी कामाक्रभ संचारन गने द 

 नेऩार याङ्जिम जाङ्झतम संग्राहरमको ङ्झनभााण गने द 

 दासढङ्टङ्गा य गङ्टञ्जनगयभा ऩाका  ङ्झनभााण गत िषाा शङ्टरु गङ्चयोका ५ िटा भ्मूटाियको ङ्झनभााण कामा सम्ऩङ्ङ  
गने द 

 ङ्झसंजा सभ्मता प्रङ्झतष्ठानको स्थाऩना तथा ङ्झनभााण द 

 याङ्जिम सांस्कृङ्झतक संग्रहारमको ङ्झनभााण गने द  

 

ऩङ्टनङ्झनभााणतपा  
 ऩङ्टयातत्ि ङ्जिबागफाट १३२ िटा सम्ऩदाहरुको ऩङ्टनङ्झनभााणको राङ्झग ठेक्का सम्झौता बइसकेकोरे त्मसारई 

ङ्झनयन्तयता ङ्छदनङ्ट ऩने द  

 ऩमाटन ङ्जिबागफाट १२ िटा सम्झौता बई ४ िटा ऩदभागा सम्ऩङ्ङ बोको य फाैकृ कामाका राङ्झग थऩ यकभ 
ङ्जिङ्झनमोजन बोको द 

हिाई उद्योग व्मिस्थाऩन भहाशाखा 
 याङ्जिम ध्िजािाहक नेऩार िामङ्टसेिा ङ्झनगभ तथा अन्म ङ्झनजी िामङ्टसेिा कम्ऩनीहरुरे नेऩारभा हिाई इन्धन 

भहंगो यहेको य त्मसका कायणरे अन्तयााङ्जिम उडानभा ङ्जिदेशी िामङ्टसेिा कम्ऩनीहरुसंग प्रङ्झतस्ऩधाा गनङ्टा ऩने 
हङ्टैदा ङ्झनकआ  च ङ्टनौतीऩूणा यहने तथा हिाई इन्धन िाऩत नगद धयौटी याख्नङ्ट ऩने य ठूरो ऩङ्टजैी ङ्झफना व्माज नआ याख्नङ्ट 
ऩने िाध्मता औल्माई भाग याखेको हङ्टैदा हिाई इन्धन (ATF) सम्फन्धभा फाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झता भन्त्रारमसैग 
आिश्मक ऩहर हङ्टन नेऩार सयकाय (भा.भन्त्रीस्तय) को ङ्झभङ्झत २०७२द९द८ भा बोको ङ्झनणामानङ्टसाय 
अनङ्टयोध गङ्चयोको परस्िरुऩ हिाई इन्धनको भूल्मभा कङ्झभ आोको द  

 हेङ्झरकप्टय चाटाय उडानको बाडा ङ्झनधाायण गना सङ्टझाि ऩेश गने कामाादेश सङ्जहत गङ्छठत कामादरको 
प्रङ्झतिेदनभा उङ्ञल्रङ्ञखत सङ्टझािका आधायभा नेऩार सयकायको ङ्झनणाम फभोङ्ञजभ हेङ्झरकप्टयको चाटाय हिाई 
बाडा ङ्झनधाायण गयी भन्त्रारमको Website  भा याख्न ेकामा गङ्चयोको द 
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 ङ्जहभारम ोमयराईन्स प्रा.ङ्झर.राई चीनका ङ्झफङ्झबङ्ङ शहय, साउदी अयफ, बायत, कताय,  भरेङ्झसमा तथा 
श्रीरंकाका राङ्झग उडान गना ऩाउने गयी Designate  गङ्चयोको द 

 फंगरादेशको US-BANGLA Airlines य Novo Air राई काठभाण्डौं–ढाका—काठभाण्डौं सेक्टयभा ८५० 
मात्र ङ्ट ैसाय ऩसाय गना ऩाउने गयी Operating Authorization जायी गङ्चयोको द 

 सङ्ङा प्मायाग्राईङ्झडङ्ग तथा फङ्ञन्दऩङ्टय प्मायाग्राईङ्झडङ्ग प्रा.ङ्झर.राई फङ्ञन्दऩङ्टय ऺेत्रभा प्मायाग्राईङ्झडङ्ग व्मिसाम गना 
इजाजत प्रदान गङ्चयोको द  

 Montreal Convention-1999 तथा Cape Town System-2001 अनङ्टभोदन गयी याङ्जिम कानून तजङ्टाभा गना 
ऩयाभशा दाताको सेिा ङ्झरने गयी ङ्झनणाम बोको य उक्त कामा अगाङ्झड फढाइोको द 

 नेऩार िामङ्टसेिा ङ्झनगभराई चीन, कताय, बायतको करकिा, भङ्टम्फई तथा साउदी अयफभा काठभाण्डौफाट 
उडान गने गयी Designateगङ्चयोको द  

 National Aviation Academy राई Maintenance Training Organization (NCAR) (Part 147) इजाजत 
प्रदान गङ्चयोको द 

 भनोयञ्जनात्भक िामङ्टसेिा प्रङ्ञशऺण संस्थाहरु Blue Sky Flying School  राई तनहङ्टैको फङ्ञन्दऩङ्टय य िािङ्ट 
ोडबेण्चय स्कङ्ट रराई स्माङ्ग्जाको स्ियेकभा Paragliding Pilot  प्रङ्ञशऺण संस्था संचारन गना इजाजत प्रदान 
गङ्चयोको द 

 December 7, 2015  भा ICAO Day भनाइोको द 

 नेऩार नागङ्चयक उड्डमन ऐनको भस्मौदा उऩय भंङ्झसय १९ गते अन्र्तङ्जक्रमा कामाक्रभ आमोजना गङ्चयोको द 

हिाई सङ्टयऺा तथा प्रङ्झधकयण सङ्टऩयीिेऺण भहाशाखा 
 अन्तयााङ्जिम नागङ्चयक उड्डमन संगठन (ICAO)  द्वाया ऩाङ्चयत ४१ िटा Protocols  य Conventionsभध्मे नेऩार 

सयकायको तपा िाट  जम्भा १३ िटा Protocols  य  Conventions हरु  अनङ्टभोदन गङ्चयोको द  

(फाैङ्जक भहासङ्ञन्धहरु अनङ्टभोदन गनङ्टा ऩने ) 
 फाया ङ्ञजल्राको ङ्झनजगढभा दोस्रो अन्तयााङ्जिम ङ्जिभानस्थर ङ्झनभााण सम्िन्धी कामा द 

 TIA Improvement Project 

 ङ्जिभानस्थरहरुको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन य ङ्झनङ्चयऺण द 

 USOAP Audit/ICVM ङ्झसपाङ्चयश कामाान्िमन द 

 Aircraft Accident Investigation का ऩङ्टयाना प्रङ्झतिेदनहरुराई व्मिङ्ञस्थत गने Database तमायी तथा ICAO 

को आिश्मकता फभोङ्ञजभ Voluntary Information Reporting System (VIRS) तमाय गयी कामाान्िमनको 
प्रकृमाभा यहेको द 

 नागङ्चयक उड्डमन सङ्टयऺा ङ्झनमभािरी, २०७३ रागङ्ट बोको द 

 खोज तथा उिाय ङ्झनमभािरी तजङ्टाभा बइयहेको द 

 ङ्जपसटेर ोमयको 9N-AKA  हेङ्झरकप्टय, भकारङ्ट ोमयको 9NAKC  तथा मङ्झत ोमयराई्न्सको 9NAIB 
फामङ्टमानको दङ्टघाटना जाैच सम्फङ्ञन्ध कामा बइयहेको द 

 फाया ङ्ञजल्राभा ङ्झनभााण हङ्टन गइयहेको दोस्रो अन्तयााङ्जिम ङ्जिभानस्थर, गौतभफङ्टि ऺेङ्झत्रम अन्तयााङ्जिम 
ङ्जिभानस्थर य ऩोखया अन्तयाङ्जिम ङ्जिभानस्थरको सभन्िमकायी ब ङ्टङ्झभका ङ्झनिााह बइयहेको द 

 राभो सभमदेङ्ञख हङ्टन नसङ्जकयहेको नेऩार बायत Air Services Discussion मङ्जह December  तेस्रो हप्ता 
बायतको नमाै ङ्छदल्रीभा हङ्टन राङ्झगयहेको हङ्टैदा उक्त िातााको तमायी द 

 हिाई नीङ्झत २०६३ को ऩङ्चयभाजान सम्फङ्ञन्ध कामा द 
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संस्कृङ्झत  भहाशाखा 
 नेऩारी बाषा रगामत देशभा फोङ्झरने सफआ बाषाबाषी ोिं साङ्जहत्म, ङ्जिङ्झबङ्ङ जातजाङ्झतका करा य ऩयम्ऩयागत 

संस्कृङ्झत तथा धाङ्झभाक, सांस्कृङ्झतक तथा ऐङ्झतहाङ्झसक स्थरहरुको संयऺण, प्रफिान तथा त्मस्तो ऺेत्रको ऩूिााधाय 
ङ्जिकासका राङ्झग अनङ्टदान ङ्छदने द 

 ङ्जिङ्झबङ्ङ भठ भङ्ञन्दय, गङ्टम्िा, भङ्ञस्जद य ङ्झगजााघयहरुको संयऺण  सम्फिानका राङ्झग जीणोिाय गना ऩङ्टयातत्ि 
ङ्जिबाग भापा त अनङ्टदान उऩरव्ध गयाउने द   

 नेऩारबय यहेका प्रङ्झतष्ठान, संघ संस्थाहरुराई ऩूङै्ञजगत अनङ्टदान उऩरव्ध गयाउन कामाङ्जिङ्झध तमाय गयी 
संस्थागत अनङ्टदान उऩरव्ध गयाउने द 

 फङ्टढाङ्झनरकण्ठ भङ्ञन्दयको गङ्टरुमोजना अनङ्टरुऩ मसको व्मफङ्ञस्थत तयीकारे ङ्जिकास गना जग्गा अङ्झधग्रहण 
रगामतका व्मफस्थाऩन कामा गने द 

 गठन आदेश अनङ्टसाय गङ्छठत ङ्जिकास सङ्झभङ्झतहरुराई ऩङ्टङै्ञजगत कामाक्रभ संचारन ोिं चारङ्ट खचाका राङ्झग 
कामाक्रभ स्िीकृत गयी अनङ्टदान उऩरव्ध गयाउने द  

 ऐङ्झतहाङ्झसक ङ्झसञ्जा सभ्मता प्रङ्झतष्ठान स्थाऩना गयी उक्त ऺेत्रको िहृिय ङ्जिकास गने कामा अगाडी फढाउने  द 

 ऩङ्जित्र तीथास्थर ऩाङ्झथबया, हरेसी, ङ्झसन्धङ्टरीगढी, चनािती, देिघाट, भनकाभना, स्िगािायी, काके्रङ्जिहाय, 
श्रीस्थान ऩञ्चकोशी, आङ्छद ऐङ्झतहाङ्झसक, धाङ्झभाक ऺेत्रहरुको गङ्टरुमोजना तमाय गना अध्ममन अनङ्टसन्धान गने द  

 नेऩार ङ्झबत्र यहेका अभूता सांस्कृङ्झतक सम्ऩदाको संयऺण गनाको राङ्झग सभङ्टदामभा आधाङ्चयत कामाक्रभहरु 
जनचेतनाभूरक कामाक्रभ,गोष्ठीहरु संचारन गने द 

 संस्कृङ्झतसैग सम्फङ्ञन्धत याङ्जिम अन्तयााङ्जिम भहासङ्ञन्धहरुराई क्रभश रागङ्ट गदै जाने द 

 हारसम्भ बोका रोकिातााहरुको सूची तमाय गयी प्रकाशन गने द 

 नेऩारका सिआ जनजाङ्झत तथा बाषा बाषीहरुको,ङ्चयङ्झतङ्चयिाज, यहनसहन, बाषा साङ्जहत्म, ऩयम्ऩया तथा उद्यभशीरता 
प्रदङ्ञशात हङ्टने गयी काठभाडौं उऩत्मकाभा याङ्जिम साैस्कृङ्झतक संग्रहारम ङ्झनभााणको राङ्झग ोक चयणको 
(अिधायणाऩत्र) अध्ममन सम्ऩङ्ङ बआसकेकोरे बौङ्झतक,प्राङ्जिङ्झधक तथा आङ्झथाक ऩऺ सभेत प्रि हङ्टने गयी ङ्जिस्ततृ 
रुऩभा अध्ममन कामाको दोश्रो चयणको अध्ममनराई अङ्ञघ िढाउने द 

 भहाकङ्जि देिकोटा ऩङ्टयस्काय, ऩङ्टष्ऩरार याङ्जिम ऩङ्टयस्काय ङ्जितयण गने द 

 याङ्जिम तथा ऺेत्रीम प्रङ्झतबा ऩङ्टयस्काय ङ्जितयण गने द 

 बगत सिाङ्ञजत भानि भमाादा याङ्जिम ऩङ्टयस्काय द 

कानून भहाशाखा  

 भाननीम भन्त्रीज्मू तथा श्रीभान ्सङ्ञचिज्मूरे भन्त्रारम सम्फन्धी कङ्ट नआ ङ्जिषमभा याम भाग गदाा सो फभोङ्ञजभ 
कानूनी याम उऩरब्ध गयाउने द 

 भन्त्रारमसम्फन्धी कङ्ट नआ ऩङ्झन भङ्टद्दाको प्रङ्झतयऺाका राङ्झग ङ्झनिेदन, ङ्झरङ्ञखतजिाप तमाय गने य अदारत तथा 
भहान्मामाङ्झधिक्तासैग आिश्मक सम्ऩका  य सभन्िम गने द 

 भन्त्रारमरे प्रशासन गने कङ्ट नआ ऩङ्झन ऐन, ङ्झनमभ य गठन आदेशको नमाै तथा संशोधन भस्मौदा तमाय गने य 
आिश्मकतानङ्टसाय कानून, न्माम तथा संसदीम भाङ्झभरा भन्त्रारमसैग सभन्िम गने द 

 कानूनी ङ्जिषम जोङ्झडोका भन्त्रारम य अन्तगात ङ्झनकामहरुभा गङ्छठत ङ्जिङ्जिध कामादरभा यही काभ गने द 

 भन्त्रारम य सम्फि ङ्झनकामरे सोङ्झधआोका कानूनी ङ्जिषमभा याम सल्राह य ऩयाभशा ङ्छदने कामा गनेद 
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(ख) प्रभङ्टख ऩङ्चयसूचकहरु 

१. ऩमाटक 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 ऩमाटक आगभन संख्मा ७९७६१६  ७९०११८ 538970 
प्रङ्ञि ऩमाटक फसाइ अिङ्झध (औषत ङ्छदन) १२.५७ १२.४४ 13.1 
ऩमाटन ऺेत्रफाट प्राप्त आजान (रु. कयोड) ३४२१.१ ४६३७.५ 5342.8 
प्रङ्झत ऩमाटक प्रङ्झतङ्छदन खचा (अभेङ्चयकृ डरय) ४२.८  ४8 70 
कूर ग्राहस्थ उत्ऩादनभा ऩमाटन ऺेत्रको 
अनङ्टऩात (%) 

२.० २.६ 2.9 

ङ्झनमङ्झभत उडानभा नेऩार आउने अन्तयााङ्जिम 
िा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 

दङ्टइतपा  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 द फामङ्टसेिाको ऺभता आनङ्टसाय ङ्झसट संख्मा घटफढ हङ्टन सक्न ेद 
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३. ऩमाटक 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 : स्थरभागाफाट आोका (कोदायी नाका िाहेक) बायतीम ऩमाटकहरुको आगभन संख्मा मसभा सभािशे छआन द 

 

४. भ्रभणको  उद्देश्मगत ऩमाटक 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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jif{{  
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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 ढाैचाभा देखाोको अंकरे प्रङ्झतशत जनाउैछ द  

 

५. प्रभङ्टख भङ्टरङ्टकगत ऩमाटक 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  
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d'n's÷% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

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 

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 जनाउैछ द 

 

६. ऩमाटन ऺेत्रफाट आङ्ञजात 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 
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2062÷63 955.6 15.5 10.9 4.6 1.5 

2063÷64 1012.5 16.5 10.7 4.5 1.4 

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 द स्रोत : नऩेार याि फैंक  द 

 

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 उड्डमनसगै सम्फङ्ञन्धत 

1. Convention on International Civil Aviation, Chicago 

2. International Air Service Transit Agreement, Chicago 
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3. Protocal on the authentic quadrilingual text of the convention on International Civil Aviation, 

Montréal. 

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) संस्कृङ्झतसगै 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 

 

१३.  भन्त्रारम य अन्तगातका सूचना अङ्झधकायीहरुको ङ्जिियण् 
 

 

ङ्झस.नं. सूचना अङ्झधकायी/ 
सहामक सूचना 
अङ्झधकायी 

ऩद,  नाभ, थय ङ्झनकाम सम्ऩका  नम्फय 

1.  सूचना अङ्झधकायी स.स(प्रा.)  श्री सङ्टयेश आचामा, सं. ऩ. तथा ना.उ. भन्त्रारम ९८४१२३७१५७ 

९८५१२३६४३३ 

2.  स. सूचना 
अङ्झधकायी 

उ.स.  श्री टेकनायामण ऩौडेर सं. ऩ. तथा ना.उ. भन्त्रारम ९८५११८१३२९ 

3.  सूचना अङ्झधकायी ङ्झनदेशक  श्री दङ्टगाादि ढकार ऩमाटन ङ्जिबाग  ९८५११४५१५९ 
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4.  सूचना अङ्झधकायी प्र.ऩङ्ट.अ.  श्री दाभोदय गौतभ ऩङ्टयातत्ि ङ्जिबाग ९८४९५९५५५१ 

5.  सूचना अङ्झधकायी उ.भहा.ङ्झन.  श्री िीयेन्द्र प्र. शे्रष्ठ नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयण  ९८५१०६२७९० 

6. ; स. सूचना 
अङ्झधकायी 

ङ्झन.ङ्झनदेशक  श्री ङ्झत्ररोचन ऩौड्यार नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयण  ९८४१७७९६६३ 

7.  सूचना अङ्झधकायी ङ्झनदेशक   श्री याभहङ्चय शभाा नेऩार िामङ्टसेिा ङ्झनगभ ९८५११०६६४५ 

8.  स. सूचना 
अङ्झधकायी 

उऩ–ङ्झनदेशक  श्री शआरेश कंसाकाय नेऩार िामङ्टसेिा ङ्झनगभ ९८५१२१३५६८ 

9.  सूचना अङ्झधकायी शा.अ  श्री सङ्टष्भा ऩोखयेर नेऩार प्र. अ. यङ्ञजिायको कामाारम ९८४१५१५७२५ 

10.  सूचना अङ्झधकायी प्रभङ्टख  श्री योङ्जहत ढङ्टंगाना नायामणङ्जहटी द.संग्रहारम ९८५१०९८६१० 

11.  सूचना अङ्झधकायी भहाशाखा 
प्रभङ्टख 

श्री सन्ध्मा ऩहाडी नेऩार प्रऻा प्रङ्झतष्ठान ९८४१८०३७१५ 

12.  सूचना अङ्झधकायी ना.सङ्ट.  श्री ङ्जिनोद ऩौडेर नेऩार रङ्झरतकरा प्रऻा प्रङ्झतष्ठान ९८४९५९५५५१ 

13.  सूचना अङ्झधकायी अङ्झधकृत  श्री र ङ्टि िाग्रे नेऩार सं. तथा नाट्य प्रऻा प्रङ्झतष्ठान ९८४३६९६३८६ 

14.  सूचना अङ्झधकायी सहामक प्रथभ श्री ऩङ्जित्रा ऩंगेनी सांस्कृङ्झतक संस्थान  ९८४१४८४४१५ 

15.  सूचना अङ्झधकायी सूचना 
अङ्झधकृत 

श्री हङ्चयध्िज याई रङ्टङ्ञम्फनी ङ्जिकास कोष  

16.  सूचना अङ्झधकायी भङ्ट.रे.अ. श्री ऩेय्भहङ्चय ढङ्टंगाना ऩशङ्टऩङ्झत ऺेत्र ङ्जिकास कोष ९८४१४४९९४५ 

17.  सूचना अङ्झधकायी ि.अ.  श्री खड्ग ङ्जिक्रभ शाह नेऩार ऩमाटन फोडा  ९८४१४४०७०६ 

18.  सूचना अङ्झधकायी प्रशासकृम 
अङ्झधकृत 

श्री ङ्ञचयङ्ञन्जिी ढङ्टंगाना िहृिय जनकऩङ्टय ऺेत्र ङ्जिकास ऩङ्चयषद्  ९८४९०९६२४२ 

19.  सूचना अङ्झधकायी  श्री ङ्ञशि प्रसाद जआशी नेऩार ऩ. तथा हो. व्म. प्रङ्झतष्ठान ९८४१३३५२०८ 
20.  सूचना अङ्झधकायी ना.सङ्ट.  श्री दङ्टगााप्रसाद ढकार ऩमाटन कामाारम, काकयङ्झबट्टा  ०२३५६२०३५ 

21.  सूचना अङ्झधकायी का.प्र.  श्री शाङ्ञन्तदेङ्जि दाहार ऩमाटन कामाारम, नाम्चे ९८४१२६३६९२ 

22.  सूचना अङ्झधकायी ना.सङ्ट.  श्री ङ्जिन्देश्वय साह ऩमाटन कामाारम, ङ्जियगञ्ज ९८४५८०८७३३ 

23.  सूचना अङ्झधकायी ना.सङ्ट. श्री गङ्टञ्जशे्वय प्र. चौधयी ऩमाटन कामाारम, जनकऩङ्टय ९८४२८२३५५३ 

24.  सूचना अङ्झधकायी शा.अ.  श्री टंकनाथ रम्सार ऩमाटन कामाारम, ऩोखया ९८६६३४६४२ 

25.  सूचना अङ्झधकायी ना.सङ्ट.  श्री प्रभेनायामण ऩन्थी ऩमाटन कामाारम, बआयहिा ९८४९०२८१४५ 

26.  सूचना अङ्झधकायी का.प्र.  श्री ङ्छदऩक फ. फङ्टढाथोकृ ऩमाटन कामाारम, कोहरऩङ्टय ९८४२५९६६७८ 

27.  सूचना अङ्झधकायी प्रा.अ.  श्री. उदेशरार शे्रष्ठ याङ्जिम संग्रहारम, छाउनी ९८४१३७५८२४ 

28.  सूचना अङ्झधकायी सं.अ.  श्री शायदा ङ्झसिाकोटी भङ्टद्रा संग्रहहारम, छाउनी ९८४१६६१४०९ 

29.  सूचना अङ्झधकायी सं.अ.  श्री प्रङ्झतभा यङ्ञञ्जत याङ्जिम करा संग्रहारम, बक्तऩङ्टय ९८४१६२४५८० 

30.  सूचना अङ्झधकायी सं.अ.  श्री सङ्टयेशभान राखे धात ङ्टकरा संग्रहारम, ऩाटन ९८५१०१३७४३ 

31.  सूचना अङ्झधकायी ग्मा.गा.  श्री प्रभे याई ऺेत्रीम संग्रहारम, धनकङ्ट टा  ९८४२०८१०३५ 

32.  सूचना अङ्झधकायी सं.प्र.  श्री करुणा याई गोयखा संग्रहारम, गोयखा ९८४१८८२५१० 

33.  सूचना अङ्झधकायी सं.अ.  श्री सन्दीऩ खनार ऺेत्रीम संग्रहारम, ऩोखया ९८५१००९०६७ 

34.  सूचना अङ्झधकायी ना.सङ्ट. श्री ङ्जिष्णङ्ट खनार ऩाल्ऩा दयफाय संग्रहारम, ऩाल्ऩा  

35.  सूचना अङ्झधकायी सं. अ.  श्री सङ्टिासकृष्ण डंगोर कङ्जऩरिस्तङ्ट संग्रहारम, कङ्जऩरिस्तङ्ट ९८४१४७४५३३ 

36.  सूचना अङ्झधकायी सं. अ.  श्री नियाज अङ्झधकायी ऺेत्रीम संग्रहारम, सङ्टखेत ९८४१५९७९६० 

37.  सूचना अङ्झधकायी इङ्ञन्ज.  श्री भोहनकृष्ण शे्रष्ठ स्भायक सं.द.हे.का, बक्तऩङ्टय ९८४१३३४७०३ 

38.  सूचना अङ्झधकायी सं. अ. श्री काजीभान प्माकङ्ट येर स्भायक सं.द.हे.का, रङ्झरतऩङ्टय ९८५११७४६९० 

39.  सूचना अङ्झधकायी ऩथ.सं. अ.  श्री भामादेिी अमाार हनङ्टभानढोका, द.हे.का, हनङ्टभानढोका ९८४१५००३८० 

40.  सूचना अङ्झधकायी प्रा.स.  श्री अजङ्टानप्रसाद पैूमार स्भायक सं.द.हे.का, नङ्टिाकोट ९८५१२३१९२७ 

41.  सूचना अङ्झधकायी गा.स.अ.  श्री गणेश बट्टयाई गो.द.ह. अड्डा, गोयखा ९८४६०७०१४२ 
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42.  सूचना अङ्झधकायी खङ्चयदाय  श्री ङ्जकशोय हभार स्भायक सं.द.हे.का, रभजङ्टङ ९८४१९८३३१६ 

43.  सूचना अङ्झधकायी उ.स.प्रा. श्री कञ्चन कङ्ट . नामक के.सा.स.सं. प्रमोगशारा, रङ्झरतऩङ्टय  

44.  सूचना अङ्झधकायी प्र.छ.  श्री कङ्ट भाय शे्रष्ठ याङ्जिम अङ्झबरेखारम, याभशाहऩथ ९८५११२१२५५ 

45.  सूचना अङ्झधकायी खङ्चयदाय श्री सङ्टयेश कङ्ट भाय शे्रष्ठ ङ्जिदेह ङ्झभङ्झथरा ऺेत्र ऩमाटन प्रफद्र्धन 
ङ्जिकास सङ्झभङ्झत 

९८४४०४३७९५ 

 

 

१४.  भन्त्रारम अन्तगातका संस्थान, प्राङ्झधकयण, फोडा, ङ्झनगभ, प्रङ्झतष्ठान तथा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतहरुका 
अध्मऺ य कामाकायी ङ्झनदेशकहरुको ङ्जिियण 

 

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

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

 याज कङ्ट भाय ऺेत्री उऩ भहाङ्झनदेशक २ श्री नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयण,  फफयभहर द 9851067834 
 याजन ऩोखयेर उऩ भहाङ्झनदेशक ३ श्री नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयण,  फफयभहर द 9851071814 

 देिने्द्र के.सी. उऩ भहाङ्झनदेशक ४ श्री नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयण,  फफयभहर द 9851152022 

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

९८५१०२००२० 

 यभेश फहादङ्टय शाह उऩभहाप्रफन्धक ९८५१०७३२७२ 

३ ङ्छदऩक याज जोशी कामाकायी प्रभङ्टख श्री नेऩार ऩमाटन फोडा,  बकृङ्ट टीभण्डऩ द 9851091757 

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

 

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 द 

 

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 द 

 

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 द 

९८५१०५९२८ 

 अङ्ञजतभान ताभाङ सदस्म सङ्ञचि ९८५११६१३३३ 

 भा.भन्त्री,  
सं.ऩ.तथा ना.उ. भं. 

अध्मऺ श्री ऩशङ्टऩङ्झत ऺेत्र ङ्जिकास कोष,  देिऩतन,  
काठभाण्डौ द 

 

  

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

९ याभ कङ्ट भाय शभाा अध्मऺ श्री फृहिय जनकऩङ्टय ऺेत्र ङ्जिकास ऩङ्चयषद,  जनकऩङ्टय, 
नेऩार द 

९८४९१२१८७४ 

 उभेश मादि सदस्म सङ्ञचि ९८५४०२५३७६ 

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

 

९८६०३६८८४४, 
९८५१०४५०९० 

 याजेश थाऩा भहाप्रफन्धक ९८५११८४६४६ 

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

९८४१३२७६३० 

   सदस्म सङ्ञचि   
१२ सङ्ञचि, सं.ऩ.तथा ना.उ. 

भं. 
अध्मऺ श्री ऩाटन संग्रहारम ङ्जिकास सङ्झभङ्झत,  ऩाटन द 

 

  

 भन्दाङ्जकनी शे्रष्ठ कामाकायी ङ्झनदेशक ९८४१३९२४८२ 

१३ सङ्ञचि,  
सं.ऩ.तथा ना.उ. भं. 

अध्मऺ श्री नेऩार ऩमाटन तथा होटर व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत,  

यङ्जिबिन, काठभाण्डौ द 
 

  

 च ङ्टडाभङ्ञण शभाा कटे्टर कामाकायी प्रभङ्टख ९८५१०२६८१६ 
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क्र.सं. नाभ थय ऩद ङ्झनकामहरु सम्ऩका  पोन नं. 
१४ बीभ फहादङ्टय के.सी. अध्मऺ ङ्ञचसाऩानी ऺेत्र ऩमाटन प्रिधान ङ्जिकास सङ्झभङ्झत ९८५८०३२५०५ 

 ङ्छदऩक कङ्ट भाय फङ्टढाथोकृ 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 ऩमाटन प्रिधान ङ्जिकास सङ्झभङ्झत 

 

९८५१०३७५५९ 

 केशि कङ्ट भाय धौयारी का. ङ्झनदेशक  ९८५२६८०२३४ 

१७ प्रदङ्टभन प्र. चौहान अध्मऺ ङ्झसभयौनगढ ऺेत्र ऩमाटन प्रिधान ङ्जिकास सङ्झभङ्झत, 
फीयगञ्ज 

९८६०३४२५६० 

 गजेन्द्र मादि का. ङ्झनदेशक  ९८४५०९२५३६ 

१८ सम्ऩूणा 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 कामाकायी ङ्झनदेशक ९८५१११३५६ 

२० नायद कङ्ट भाय रङ्टइटेर अध्मऺ तायागाैउ 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 शभाा अध्मऺ कणाारी ऺेत्र ऩमाटन प्र. ङ्जिकास सङ्झभङ्झत, जङ्टम्रा ९८४१४५७०१४ 

९७४८९००३१८ 

 बयत फहादङ्टय फङ्टढथाऩा स. सङ्ञचि ९८४३४१८५२१ 

२३  अध्मऺ बानङ्ट जन्भस्थर ङ्जिकास सङ्झभङ्झत, तनहङ्टै द  
 

 

 शंकय यानाबाट का. ङ्झनदेशक  ९८४३०३५३१७ 

२४ ङ्झडङ्ञल्र याभ शभाा 
अङ्झधकायी  

अध्मऺ ङ्जियाट ऺेत्र ऩमाटन प्रिद्र्धन सङ्झभङ्झत 

 

९८५२६७१३६९ 

 गणेश प्रसाद ङ्झतङ्ञम्सना का. ङ्झनदेशक  ९८५२६६२०३५ 

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

९८५४०२०५७७ 

 सत्मनायामण शाह का. ङ्झनदेशक  9754205317 

२६ भागआन काभआत अध्मऺ सरहेश ऺेत्र ऩमाटन प्रिधान ङ्जिकास सभीङ्झत,   

 

9852832885 

 सत्मनायामण शाह का. ङ्झनदेशक  9754205317 

२७  अध्मऺ देिघाट ऺेत्र ङ्जिकास 

 
 

 जमकृष्ण शभाा का. ङ्झनदेशक  ९८५५०५९४४८ 

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

 

९८५७०६४९६४ 

 नयेश कङ्ट भाय बण्डायी का. ङ्झनदेशक  ९८५७०६१९६६ 

२९ ऩूणायाज जोशी  अध्मऺ खप्तड ऺेत्र ऩ.ङ्जि. सङ्झभङ्झत 

 

९८४१३६५४५६ 

 मभयाज कङ्ट िय का. ङ्झनदेशक  ९८४९४०८०६० 

३० सन्तोष थाऩाभगय अध्मऺ श्री ऩिातीम प्रङ्ञशऺण ङ्जिकास सङ्झभङ्झत,  सातदोफाटो, 
रङ्झरतऩङ्टय द 

९८४११८३७११ 

 राक्ऩा पङ्ट टी शेऩाा का. ङ्झनदेशक  ९८५१०२१९२१ 

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

 9842660425 

 उदम बट्टयाई का. ङ्झनदेशक   9842660482 

३२  ङ्जिष्णङ्ट बट्टयाई अध्मऺ श्री फयाह ऺेत्र ङ्जिकास सङ्झभङ्झत,  चतयाधाभ, सङ्टनसयी द 

 

 9852063133 

  गोङ्जिन्द काकी का. ङ्झनदेशक   9852059877 

३३ खडेन्द्र याई अध्मऺ श्री हरेसी भहादेिस्थान ङ्जिकास सङ्झभङ्झत,  हरेसी, 
खोटाङ द 

  

 सभय फहादङ्टय ब ङ्टजेर का. ङ्झनदेशक  ९७५३००४४७१ 

३४ तङ्टरसी प्रसाद चौधयी अध्मऺ श्री रङ्टङ्ञम्फनी ऺेत्र ऩमाटन प्रफिान ङ्जिकास सङ्झभङ्झत,  
बआयहिा द 

९८५७०२४५५७ 

३५ ख्माभ फहादङ्टय थाऩा का. ङ्झनदेशक  ९८५५०५१५६४ 

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

 



59 

 

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

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

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

1 
शंकयप्रसाद 

अङ्झधकायी 
;lrj   

kb]g cWoIf 

g]kfn ko{^g af]*{ 

9851124753 

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 

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 

SAMARTH 

h])*/ 

Coordinator  (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 

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

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

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 

;"rgf clwsf/L MoCTCA 

9851173705 

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

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  

;+rfns ;b:o नेऩार िामङ्टसेिा ङ्झनगभ 

9841978928 
Focal person 

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

7 
आरोकचन्द्र 

शे्रष्ठ 
;=;= 

कानून 

भहाशाखा 

;~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 ;"=c= ;+= 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 
कृष्णकङ्ट भाय 
ङ्झनयौरा 

p=;= 

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

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

9851147167 
Safeguard Officer SATIDP 

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

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

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

zfvf 
Focal Person SAARC WG ICT 

9841249154 
;b:o ;f+:s[lts ;+:yfg kbk"lt{ ;ldlt 

12 
lg/fhg 
l#ld/] p=; c= tyf d"= 

zfvf ;b:o NATHM kbk"lt{ ;ldlt  9841617575 

13 
/fdk|;fb 
;fksf]^f p=; ;+:s[lt 

zfvf 

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

9741151819 ;b:o g]kfn rnlrq ;]G;/ af]*{ 

k|ltlglw a[xQ/ hgsk'/ If]q ljsf; kl/ifb\ 

14 
l^sf/fd 
kf)*] 

p; 
sfg"g 

sf= tyf km}= 
sf= zfvf ;b:o tf/fufp ljsf; ;ldlt kbk"lt{ ;ldlt 9841373180 

15 
lbks 
!jfnL 

p=; n]]vf 
cf= k|= 
zfvf ;b:o n'lDagL ljsf; sf]if kbk"lt{ ;ldlt  9841860544 

16 
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 

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

Focal person climate change  
9841362676 

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

18 xl/ k|;fb zf=c of]= tyf ;b:o vKt* If]q ko{^g ljsf; ;ldlt 9841295121 



61 

 

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

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

pkfWofo j}=;=zfvf 

19 
/fh]Gb| /fh 
(sfn k'=c= k':tsfno  ;b:o ?? /];'Ëf I]fq ko{^g ljsf; ;ldlt 9841362697 

20 

d'Qmf 
af:sf]^f 
z]kf{ 

zf=c c= tyf d"= 
zfvf ;b:o xn];L  ljsf; ;ldlt 9741002209 

21 
c'giff 
sf]O/fnf zf=c c= tyf d"= 

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

22 
/]vf kf)*] 
s]=;L= zf=c k|zf;g 

zfvf ;b:o dgsfdgf ljsf; ;ldlt 9841712791 

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

24 
/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 

25 
n]vf kg]? 
dxt zf=c k|zf;g 

zfvf k|ltlglw a'(fgLns)& ljsf; ;ldlt 9841546018 

26 
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 
 

27 
lgd{nf 
cof{n zf=c ;+:s[lt 

zfvf k|ltlglw ;xn]z If]q ko{^g k|j${g ljsf; ;ldlt 9849874145 

28 
hLjgrGb| 
/fO{ zf=c 

ko{^g 
k|jå {g 
zfvf 

k|ltlglw kfyLe/f If]q ljsf; ;ldlt 9843098645 

29 lagf >]i& s=c of]hgf zfvf k|ltlglw l;d|f}gu( If]q ko{^g k|j${g ljsf; ;ldlt 9841205585 

30 
nIdL cfrfo{ 
k/fh'nL zf=c k|=tyf h= 

Jo= zf= 
k|ltlglw la/f^ If]q ko{^g k|j${g ljsf; ;ldlt 9851140724 

31 
lbks 
sf]O/fnf t=c tYof+s 

zfvf k|ltlglw n'lDagL If]q ko{^g k|j${g ljsf; ;ldlt 9841363128 

32 
/fwf zdf{ 
e \̂^/fO{ zf=c 

jfo'ofg 
;+rfng 
zfvf 

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

33 
laGbf 
cfrfo{ 

zf=c of]hgf 
zfvf 

k|ltlglw a[xQ/ a/fx If]q ljsf; ;ldlt 9841263692 

34 
dgf]hs'df/ 
kf]v/]n zf=c df=dGqLHo"sf] 

gLlh ;lrjfno k|ltlglw /fli^«o tfn ;+/If)f ljsf; ;ldlt  9841558378 

 

१६. भन्त्रारमभा कामायत कभाचायी ङ्जिियण 

ऩद नाम, थर कार्ाालर् Int. 
मोवाईल 
नम्फर ऩद नाम, थर कार्ाालर् Int. मोवाईल नम्फर 

मा मन्त्री जीवनफहादरु शाही ४२११८७९ २०३ ९८५१०४२५७६ तथर्ाॊक तथा अनुसन्त्धान शाखा 
मा मन्त्रीज्रू्को नीजज सचिवालर् वॊ.त.अ. ससतायाभ घघसभये ४२११५९६ ४१६ ९८४१४०१९७३ 
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ऩद नाम, थर कार्ाालर् Int. 
मोवाईल 
नम्फर ऩद नाम, थर कार्ाालर् Int. मोवाईल नम्फर 
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रे ऩा  याभकुभाय गौतभ     ९८४१४२०२८९ शा अ  घनभणरा अमाणर ४२११८४६ ३१६ ९८४९८७४१४५ 
रे ऩा  ऩूणणप्रसाद जैसी     ९८४९५५५२८० शा अ  गणेश फहादयु कटवार ४२११८४६ ३१६ ९८५१०९९९७३ 
रे ऩा -s_ भुना ऩोखयेर   ३२४ ९८४९९३४९०८ ना सु  सन्चचदानन्द्द शभाण     ९८४१२०९३७० 
का स -s_ प्रेभा देवी खिी     ९८४३७५३५६५ ना सु  ऻानेन्द्र शे्रष्ठ   ३१६ ९८५१२१५७५२ 
र्ोजना तथा मूलर्ाॊकन महाशाखा ऩुरातत्व तथा सम्ऩदा शाखा 
सहसगचव डडडुयाज घघसभये ४२११६२० ४०३ ९८५११७७२९८ उ स प्रा   ४२११५९६ ३०५   

ना सु  सॊगीता गौतभ ऩौडरे   ४०१ ९८४१७२७८११ ऩु अ  जमन्द्ती शे्रष्ठ   ३०४ ९८४१५७९७९० 
ना सु  बीभ प्रसाद ऩन्द्थी   ४१४ ९८४७०७६१६१ ऩु अ  करुणा नकभी   ३०४ ९८४९११२३०० 
ह स चा  ससतायाभ साही ठकुयी     ९८४९४९९७३३ छववकाय याभकृष्ण भहजणन   ३०४ ९८४१३३८४३८ 
का स  इन्न्द्दया सुवेदी     ९८६०१८६८९५ जजन्त्सी पाॉट  
अनुगमन तथा मूलर्ाॊकन शाखा  ना सु  धाताभणण ऩोखयेर ४२११६१४ १२१ ९८५१०२११६९ 
उऩसगचव घनयाजन घघसभये   ४०६ ९८४१४५३३९६ ना सु  हरय ढकार   १२१ ९७४१०४८४४४ 
शा अ  भुक्ता फास्कोटा शऩेाण   ४१२ ९७४१००२२०९ का स  ववष्णुफहादयु भहजणन   १२१ ९८१३५०७८२८ 
शा अ  सुयेन्द्र प्रसाद ससग्देर   ४१२   क्मान्द्टीन रार फहादयु खड्का   १२२ ९८४१५५४७७४ 
र्ोजना तथा वैदेसशक सहार्ता शाखा केन्त्रीर् ऩुनननामााण आर्ोजना कार्ाान्त्वर्न इकाई 
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ऩद नाम, थर कार्ाालर् Int. 
मोवाईल 
नम्फर ऩद नाम, थर कार्ाालर् Int. मोवाईल नम्फर 

उऩसगचव कृष्णकुभाय घनयौरा   ३१२ ९८५११४७१६७ शा अ  कृष्ण प्रसाद साऩकोटा   ४१४ ९८४५७२२५५५ 
शा अ  ववन्द्दा आचामण   ४१४ ९८४१२६३६९२ ई= घनशा साऩकोटा   ३२० ९८४१३८७१९३ 
शा अ  रक्ष्भण कुइॉकेर   ४१४ ९८४१३५४४५४ ई= घनयज चौंरागाईं   ३२० ९८४१०९५७३१ 
शा अ  अनुषा कोइयारा   ४१४ ९८४१९६१६६५ सफ ई= सन्द्तोष बडडायी ऺेिी   ३२० ९८४६७७७६०४ 
क अगधकृत फीना शे्रष्ठ   ४१२ ९८४१२०५५८५ सफ ई= अनुनम ववक्रभ खड्का   ३२० ९८४३९३८४४९ 

     

क अ ववजम याई   ३०१ ९८०८३९०७४३ 

     

का.स. कौसशरा शे्रष्ठ     ९८६७३१७०४४ 

१७. भन्त्रारम अन्तगात ङ्झनकामहरुका टेङ्झरपोन नम्िय 

क्र. 
सं. 

संस्थाको नाभ ठेगाना पोन 

1. ऩमाटन 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 

6. ऩशङ्टऩङ्झत ङ्जिकास कोष िनकारी 4470575, 4470574 

7. रङ्टङ्ञम्फनी ङ्जिकास कोष रङ्टङ्ञम्फनी 071-580189 

8 िहृिय जनकऩङ्टय ऺेत्र ङ्जिकास ऩङ्चयषद जनकऩङ्टयधाभ 041-531731 

9 ऩमाटन ऩूिााधाय ङ्जिकास आमोजना ङ्झसंहदयिाय 4211711 

10 नेऩार प्रङ्झतङ्झरऩी अङ्झधकाय यङ्ञजिाय कामाारम काङ्झरकास्थान 4431155 

11 नायामणङ्जहटी दयिाय संग्रहारम नायामणङ्जहटी 4227607 

12 नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयण िियभहर 4262387, 4262516 

13 नेऩार ऩमाटन फोडा 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 कामाारम बक्तऩङ्टय 6610144, 6611055 

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

27 ऩमाटन कामाारम, काैकयङ्झबट्टा काैकयङ्झबट्टा 023-562035 

28 ऩमाटन कामाारम, जनकऩङ्टय जनकऩङ्टय 051-522083 



64 

 

क्र. 
सं. 

संस्थाको नाभ ठेगाना पोन 

29 ऩमाटन कामाारम, फीयगञ्ज फीयगञ्ज 041-520755 

30 ऩमाटन कामाारम, ऩोखया ऩोखया 061-520028 

31 ऩमाटन कामाारम, बआयहिा बआयहिा 071-520304/523519 

32 ऩमाटन कामाारम, नेऩारगञ्ज नेऩारगञ्ज 081-523507 

33 ऩमाटन कामाारम, नाम्चे नाम्चेफजाय  

34 भेचीऩहाडी ऺेत्र प्रफिान ङ्जिकास सङ्झभङ्झत इराभ 027-520868 

35 याङ्जिम तार संयऺण ङ्जिकास सङ्झभङ्झत िानेश्वय 01-4104143 

36 नेऩार ऩिातीम प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान ङ्जिशारनगय 4418399, 499 

37 तायागाउै ङ्जिकास सङ्झभङ्झत ताहाचर 4672797 

38 खप्तड ऺेत्र ऩमाटन ङ्जिकास सङ्झभङ्झत डोटी 094-420486 

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

40 ङ्ञचसाऩानी ऺेत्र ऩमाटन प्रफिान ङ्जिकास सङ्झभङ्झत नेऩारगंज 081-523507 

41 रङ्टम्फीनी ऺेत्र ऩमाटन प्रफिान ङ्जिकास सङ्झभङ्झत बआयहिा 071-520304 

42 ङ्जियाट ऺेत्र ऩमाटन प्रफिान ङ्जिकास सङ्झभङ्झत काकडङ्झबट्टा 023-562035 

43 सहरेश ऺेत्र ऩमाटन प्रफिान ङ्जिकास सङ्झभङ्झत जनकऩङ्टय 041-520755 

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

45 ङ्झसम्रौन ऺेत्र ऩमाटन प्रफिान 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  



65 

 

TTDC Thamel Tourism Development Council 01-4420568 7d]n 
TURGAN Tourist Guide Association of Nepal 01-4225102 sdnfbL, ;fu/ lgjf; 
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g]kfn ;/sf/ 

;+:s[lt, ko{6g tyf gful/s p8\8og dGqfno 

gful/s j8fkq (Citizen Charter) 
cf=j= @)&#.&$ 

s_ hgzlQm Joj:yfkg tyf ko{6g k|a4{g dxfzfvf 

c_ k|zf;g tyf hgzlQm Joj:yfkg zfvf 

l;=g+= k|bfg ul/g] ;]jfx? cfjZos sfuhft 

 

nfUg] 

z'Ns 

;do ;Dks{ clwsf/L u'gf;f] ;'Gg] clwsf/L 

!= lgo'lQm÷kb:yfkgf  nf]=;]=cf=sf]  l;kmfl/z kq,  

 ;f=k|=d=sf] l;kmfl/z kq,   

 lg/f]lutfsf] kq 

 ;?jfkq 

 lgo'lQmkq 

 /dfgfkq 

 
 

lgz'Ns 

 

cfjZos 

sfuhft k"/f 

ePdf ! lbg 

 

k|zf;g tyf 

hgzlQm 

Joj:yfkg 

zfvf k|d'v 

;lrj / hgzlQm 

Joj:yfkg tyf ko{6g 

k|j2{g  

dxfzfvf k|d'v 

 

@= ;?jf÷sfh  lg=;] P]g tyf lgodfjnL adf]lhd tf]lsPsf] 

cjlw k"/f ePsf] 

 ;dofjlw k"/f gePsf] xsdf ;DalGwt 

sd{rf/Lsf] lgj]bg, 

  ;f=k|=d=sf] ;xdtL kq  

 sfhsf] xsdf lg=;]= P]g lgod adf]lhd 

 
 

lgz'Ns 

 

 

cfjZos 

sfuhft k"/f 

ePdf ! lbg 

 

k|zf;g tyf 

hgzlQm 

Joj:yfkg 

zfvf k|d'v 

 

Æ 

#= cjsfz÷/fhLgfdf  lghfdtL lstfavfgfsf] cjsfzkq, lg=;]= P]g 

tyf lgodfjnL adf]lhd tf]lsPsf] pd]/ k"/f 

ePsf]  

 /fhLgfdfsf] xsdf ;DalGwt sd{rf/Ln] 

;gfvt u/]sf] lgj]bg 

 
 

lgz'Ns 

 

cfjZos 

sfuhft k"/f 

ePdf ! lbg 

 

 

k|zf;g tyf 

hgzlQm 

Joj:yfkg 

zfvf k|d'v 

 

Æ 
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l;=g+= k|bfg ul/g] ;]jfx? cfjZos sfuhft 

 

nfUg] 

z'Ns 

;do ;Dks{ clwsf/L u'gf;f] ;'Gg] clwsf/L 

$= dGqfno / cGtu{tsf lgsfodf l/Qm 

/x]sf kb dfu ug]{ ;DaGwL 

 ;fdfGo k|zf;g=dGqfnosf] kq, 

  dGqfno cGtu{t lgsfoaf6 kb l/Qm ePsf]  

k'i6\ofO{ ;lxtsf] kq / dfu cfs[lt kmf/fd 

 
 

lgz'Ns 

;f=k=d= n] 

tf]s]sf] cjlw 

leq 

k|zf;g tyf 

hgzlQm 

Joj:yfkg 

zfvf k|d'v 

 

Æ 

%= a9'jf ;DaGwL  ;DalGwt pDd]bjf/sf] kmf/fd  

 a9'jf l;kmfl/z ;ldltsf] l;kmfl/z lg0f{o  

 /fh:j a'memfPsf] /l;b  

 
lgz'Ns 

;f=k=d= n] 

tf]s]sf] cjlw 

leq 

k|zf;g tyf 

hgzlQm 

Joj:yfkg 

zfvf k|d'v 

 

Æ 

^= cWoog labf÷c;fwf/0f labf ;DaGwL  dgf]gog kq  

 ;DalGwt sd{rf/Lsf] lgjb]g, tLg jif{ :yfoL 

;]jf cjlw k"/f ePsf] -lgo'lQm kq_ 

 c;fwf/0f labfsf] xsdf plrt sf/0f ;lxtsf] 

sd{rf/Lsf] lgj]bg,  

 % jif{ :yfoL ;]jf cjlw k"/f ePsf]  

 

lgz'Ns  
 

cfjZos 

sfuhft k"/f 

ePdf k]z 

ePsf] # 

lbgleq 

 k|zf;g tyf 

hgzlQm 

Joj:yfkg 

zfvf k|d'v 

 

Æ 

&= ljsf; ;ldltsf kbflwsf/Lx?sf] 

lgo'lQm 

 g]kfnL gful/stfsf] k|df0fkq 

 lgj]bssf] lgj]bg 

 ;DalGwt u7g cfb]zdf of]Uotf tf]lsPsf]df 

;f]lx cg'?k k]z ePsf] x'g'kg]{ 

lgz'Ns  k|zf;g tyf 

hgzlQm 

Joj:yfkg 

zfvf k|d'v 

Æ 

*= ;"rL btf{  sDkgL btf{ k|df0fkq 

 Eof6÷Kofg btf{sf] k|df0fkq 

 k|aGw kq 

 sfnf] ;"rLdf gk/]sf] :j3f]if0ff 

? !) sf] 

x'nfs 

l6s6 

cfjZostf 

adf]lhd yk 

ug{ ;lsg] 

k|zf;g tyf 

hgzlQm 

Joj:yfkg 

zfvf k|d'v 

Æ 

(= l;naGbL b/efpkq÷af]nkq  !%÷#) lbgsf] ;"rgf k|sfzg 

 ? #))÷!))) /fh:j a'emfPsf] /l;b 

 sDkgL btf{ k|df0fkq 

 Eof6÷Kofg btf{sf] k|df0fkq 

 s/ r'Qmf k|df0fkq 

l;naGbL

÷af]nkq 

kmf/fd 

vl/b 

ug{  ? 

tf]lsP 

adf]lhd 

k|zf;g tyf 

hgzlQm 

Joj:yfkg 

zfvf k|d'v 

Æ 
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l;=g+= k|bfg ul/g] ;]jfx? cfjZos sfuhft 

 

nfUg] 

z'Ns 

;do ;Dks{ clwsf/L u'gf;f] ;'Gg] clwsf/L 

 sfnf] ;"rLdf gk/]sf] :j3f]if0ff #))÷!)

)) 

!) ;xdtL :jLs[tL tyf /fo ;'emfj 

pknAw u/fpg] 

 ;xdtL :jLs[tL tyf /fo;'emfj dfu ugf{sf] 

sf/0f ;lxtsf] ;DalGwt lgsfosf] lg0f{o 

 sfo{ljwL lgb]{lzsf adf]]lhd 

gnfUg] # lbg leq pk;lrj 

k|zf;g 

Æ 

!! ph'/L u'gf;f] km5\of}{6 ug]{  x]nf] ;/sf/sf] Portal af6 k|fKt ph"/L  

 ph"/L÷lgj]bg k|df0fx? . 

gnfUg] ;f]xL lbg 

ljifoj:t'sf] 

ulDe/tf 

cg';f/ 

pk;lrj 

k|zf;g 

Æ 

!@ ;"rgf ;Dkfbg Pj+ k|sfzg ;+nUg lg0f{o kmfOn gnfUg] – pk;lrj 

k|zf;g 

Æ 

!# ;"rgf pknAw u/fpg]  ;"rgfsf] xs;DaGwL P]g adf]lhd  

 gful/stf ;lxtsf] lgj]bg 

tf]lsPa

df]lhd 

!% lbgleq pk;lrj 

k|zf;g 

Æ 

!$ dfl;s k|ult k7fpg] dfl;s k|ltj]bg 

 

gnfUg] tf]lsPadf]lhd pk;lrj 

k|zf;g 

Æ 

!% vl/b ;fdfu|Lsf] e"QmfgL ug]{  lan ljhs,  

 e'QmfgL cg'/f]w 

gnfUg] sfuhft k]z 

ePsf] ldltn] 

# lbg leq 

pk;lrj 

k|zf;g 

pk;lrj n]vf 

/  

lhG;L 

Æ 

!^ lnnfd tyf sfuh w'Nofpg] lg0f{osf] kmfOn gnfUg] tf]lsPadf]lhd pk;lrj 

k|zf;g 

Æ 

!& ;/;kmfO{ b}lgs ;dotflnsf adf]lhd gnfUg] lgoldt pk;lrj 

k|zf;g 

Æ 

!* au}rf Joj:yfg  b}lgs ;dotflnsf adf]lhd gnfUg] lgoldt pk;lrj 

k|zf;g 

Æ 
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cf_ ko{6g k|a4{g zfvf 

 

l;=g+= k|bfg ul/g] ;]jfx? cfjZos sfuhft 

 

nfUg] 

z'Ns 

;do ;Dks{ clwsf/L u'gf;f] ;'Gg] clwsf/L 

! = ko{6g k|j4{g ug]{  tf]lsP adf]lhd  

 

gnfUg] – ko{6g k|j4{g 

zfvf k|d'v 

Æ 

@= ko{6g lqmofsnf lj:tf/ ;DaGwL sfo{ tf]lsP adf]lhd gnfUg] – ko{6g k|j4{g 

zfvf k|d'v 

Æ 

#= ko{6g k"jf{wf/ ljsf; ;DaGwL sfo{ cfjZostf adf]lhd gnfUg] – ko{6g k|j4{g 

zfvf k|d'v 

Æ 

$= k|rf/ ;fdfu|Lsf] pko'Qmtf, ko{6g 

pkhsf] klxrfg Pj+ pkof]u Pj+ 

;dGjo ;DaGwL sfo{ 

tf]lsP adf]lhd gnfUg] – ko{6g k|j4{g 

zfvf k|d'v 

Æ 

%= lkmNdfÍg sfo{sf] /fo, k/fdz{ Pj+ 

cg'dlt ;DaGwL sfo{ 

tf]lsP adf]lhd gnfUg] – ko{6g k|j4{g 

zfvf k|d'v 

Æ 

^= g]kfn ko{6g af]8{;Fu ;dGjo cfjZostfg';f/ gnfUg] – ko{6g k|j4{g 

zfvf k|d'v 

Æ 

 

O_ cfly{s k|zf;g zfvf 

qm=;+= k|bfg ul/g] ;]jfx? cfjZos sfuhftx? 

 

nfUg] 

z'Ns 

;do ;Dks{ clwsf/L u'gf;f] ;'Gg] clwsf/L 

! clVtof/L k7fpg]  cy{ dGqfnosf] clVtof/L 

 :jLs[t sfo{qmd 

 clVtof/L k7fpg] ;lrj:t/Lo lg0f{o 

gnfUg] # lbg cfly{s k|zf;g 

zfvf k|d'v 

k|zf;g dxfzfvf k|d'v 

@ cGo ;+:yfnfO{ cg'bfg  

 

 ;+:yfgsf] tkm{jf6 lgsf;sf] nflu k|fKt 

cg'/f]wkq 

 sfo{qmdsf] ?k/]vf 

 ;+:yfsf] btf{ k|df0fkq / gjLs/0fsf] k|ltlnlk 

 ;+:yfsf] ljwfgsf] k|ltlnlk = 

gnfUg] # lbg cfly{s k|zf;g  

zfvf k|d'v 

k|zf;g  dvfzfvf 

k|d'v 
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 ;+:yfgsf] ut cf=j sf] n]vfkl/If0f k|ltj]bg 

 kF'hLut sfo{qmdsf] xsdf clgjfo{ ?kdf nfut 

cg'dfg, 8«Oª l8hfOg, gS;f cflb 

 jflif{s sfo{qmdsf] k|ltlnlk . dGqLkl/ifbsf] 

lg0f{ofg'';f/ lbO{g] cg'bfgsf] xsdf  

dGqLkl/ifbsf lg0f{osf]] k|ltlnlk 

 cl3Nnf] cfly{s jif{df klg ;f]xL sfo{qmdsf 

nflu cg'bfg  ;xof]u kfPsf] ;+:yf eP ut 

jif{sf]  vr{sf] ljj/0f ;lxtsf] k|ult k|ltj]bg 

/ n]vfkl/If0f k|ltj]bg 

 cg'bfg lbg] lg0f{osf] k|ltlnlk 

 lgwf{l/t ;Demf}tfsf] 9Ffrf adf]lhd ;f] ;+:yf 

;+u ;DalGwt zfvfn] l4klIfo ;Demf}tf u/]sf] 

;Demf}tfkq . 

# ljsf; ;ldlt tyf k|lti7fgnfO{ 

rf}dfl;s lgsf;f  

 ;DjlGwt ;ldlt jf k|lti7fgsf] rf}dfl;s 

lgsf;f dfu kq 

 k|yd rf}dfl;s lgsf;f dfu ubf{ ut cf=j sf] 

k|ult ljj/0f / j]?h' km5\of}6sf] k|ult ljj/0f 

/ vr{ jf8kmfF8sf] cg'/f]w kq 

 bf];|f] / t];|f] rf}dfl;s lgsf;fsf] nflu ;f] 

cjlw;Ddsf] ef}lts k|ult Go'gtd %) k|ltzt 

x'g' kg]{5 . 

 a]?h' k5\of}6sf] k|ult ljj/0f 

 rf}dfl;s cg'bfg lbg] lg0f{osf] k|ltlnlk 

gnfUg] # lbg cfly{s k|zf;g  

zfvf k|d'v 

k|zf;g  dvfzfvf 

k|d'v 
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v_ ;+:s[lt dxfzfvf 

  

s|=;+ k|bfg ul/g] ;]jfx? cfjZos sfuhftx? 
nfUg] 

z'Ns 
;do ;Dks{ clwsf/L u'gf;f] ;'Gg] clwsf/L 

!= ;+:s[lt cGt{ut /x]sf k|1f 

k|lti7fgx?, ljleGg ljsf; ;ldltx?, 

j[xt/ hgsk'/ ljsf; kl/ifb\ 

nufotsf lgsfox?nfO{ rfn' / 

k"Flhut cg'bfgsf] rf}dfl;s lgsf;f 

pknJw u/fpg] . 

 :jLs[t sfo{qmd 

 ut cf=a=sf] vr{sf] ljj/0f 

 ut cf=a=sf] k|utL k|ltj]bg 

 ;ldltsf] lg0f{o 

 ut cf=a=sf] n]vf kl/If0f 

 j]?h' km:of}6sf] k|utl ljj/0f 

 rf}dfl;s dfu kmf/fd 

 lgsf;f dfukq 

  

lgz'Ns k]z ePsf] Ps 

xKtf 
;x;lrj 

e/tdl0f ;'j]bL 

;+:s[lt, ko{6g tyf 

gful/s p8\8ogsf 

>Ldfg\ ;lrjHo" 

@= 

ljleGg k'/:sf/ ljt/0f -/fli6|o tyf 

If]qLo k|tlef k'/:sf/, dxfslj 

b]jsf]6f k'/:sf/,k'iknfn k'/:sf/,eut 

;j{lht dfgj dof{bf /fli6«o k'/:sf/ _ 

 jfof]8f6f / kmf]6f] 

 k|sflzt s[lt  

 sfo{ljlwsf] 9fFrfdf ljj/0fkq 

lgz'Ns cfly{s jif{leq  ;x;lrj 

e/tdl0f ;'j]bL 

;+:s[lt, ko{6g tyf 

gful/s p8\8ogsf 

>Ldfg\ ;lrjHo" 

#= 

b]zleq /x]sf ljleGg hflt ;d'bfosf] 

cd't{ ;f+:s[lts ;Dkbf ;+/If0f Pj+ 

;Dj4{g sfo{s|d 

 :jLs[t sfo{qmd 

 nut O{li6d]6 

 sfo{zt{ (TOR) 

jf]nkq 

b/efpkq 

v/Lbdf 

lgodfg';f

/ nfUg] 

z'Ns 

cfly{s jif{leq  ;x;lrj 

e/tdl0f ;'j]bL 

;+:s[lt, ko{6g tyf 

gful/s p8\8ogsf 

>Ldfg\ ;lrjHo" 

$= 

n'lDjgLdf ljleGg ldq/fi6«x?n] 

jgfPsf] ljxf/x? /xg] ljb]zL 

gful/sx?sf] leiff l;kmfl/; ;DjGwL 

sfo{ . 

 n'lDjgL ljsf; sf]ifsf] lg0f{o ;lxt   

l;kmfl/;kq . 

 n'lDjgL ljsf; sf]if / ljb]zL ljxf/ jLr 

ePsf] ;+emf}tfsf] k|ltlnlk 

 Valid Date ePsf] Passport sf] k|ltlnlk 

 ;Ssn leiff cfj]bg kmf/fd–# k|lt 

 kmf]6f] ;lxt jfof]8f6f –% k|lt 

lgz'Ns k]z ePsf] Ps 

xKtf 
;x;lrj 

e/tdl0f ;'j]bL 

;+:s[lt, ko{6g tyf 

gful/s p8\8ogsf 

>Ldfg\ ;lrjHo" 
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 ljxf/df /x]sf gful/ssf] ljj/0f 

 Visa Recommendation Form 

 Work Progress Report 

%= 

ljleGg ;+3 ;+:yfx? btf{sf] /fo dfu 

;DjGwdf . 

 ;+:yfsf] k|:tfljt ljwfgsf] ;Ssn k|lt  

 If]qLo k|zf;g sfof{nosf] kq 

lgz'Ns k]z ePsf] Ps 

xKtf 
;x;lrj 

e/tdl0f ;'j]bL 

;+:s[lt, ko{6g tyf 

gful/s p8\8ogsf 

>Ldfg\ ;lrjHo" 

^= 

g]kfnsf k|d'v k|lti7fgx?nfO{ k"lhut 

cg'bfg lbg]  

 :jLs[t sfo{qmd 

 n]vf kl/If0f k|ltj]bg 

 ut cf=a=sf] k|utL k|ltj]bg 

 ;+:yfsf] ljwfg 

 ;+:yfsf] lg0f{o 

 k|:tfljt sfo{qmd 

lgz'Ns k]z ePsf] Ps 

xKtf 
;x;lrj 

e/tdl0f ;'j]bL 

;+:s[lt, ko{6g tyf 

gful/s p8\8ogsf 

>Ldfg\ ;lrjHo" 

&= 

;+:s[lt k|j4{g;+u ;DjlGwt hfqf kj{  

d]nfx?sf nflu /sd pknJw u/fpg]  

 g]kfn ;/sf/sf] d=k=sf] lg0f{o 

 n]=k=k|ltj]bg 

 ut cf=a=sf] k|utL k|ltj]bg 

 ;+:yfsf] ljwfg 

 ;+:yfsf] lg0f{o 

 k|:tfljt sfo{qmd 

lgz'Ns k]z ePsf] Ps 

xKtf 
;x;lrj 

e/tdl0f ;'j]bL 

;+:s[lt, ko{6g tyf 

gful/s p8\8ogsf 

>Ldfg\ ;lrjHo" 
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u_ xjfO{ pBf]u Joj:yfkg dxfzfvf 

 

qm= 

;+= 

k|bfg ul/g] ;]jfx? cfjZos sfuhftx? nfUg] z'Ns ;do ;Dks{ clwsf/L u'gf;f] ;'Gg] 

clwsf/L 

! cGt/f{li6«o 

jfo';]jf ;+rfngsf] 

Ohfht–kq lng . 

 lgj]bg b:t'/ ?= %),))).– sf] lgj]bg 

b:t"/ afktsf] /l;b -Pe/]i6a}+s, 

l;+xb/af/sf] vftf g+= %@)!@^% 

sfof{no sf]8 g+= @&–#@%–)#/fh:j 

zLif{s g+= !$@@%_ 

 lglb{i6 9fFrfdf lgj]bg -:ki6 ?kdf 

pNn]v ePsf]_ 

 lgj]bgsf ;fydf ;dfj]z ePsf ;Dk"0f{ 

sfuhftx? ;+rfnsaf6 k|dfl0ft 

ePsf] 

 ;Dk"0f{ z]o/wgL jf nufgLstf{sf] 

gful/stfsf] k|dfl0ft k|ltlnlk 

 z]o/wgL tyf nufgLstf{x?sf] Police 

Report 
 z]o/wgL tyf nufgLstf{x? Black 

List df k/]sf] jf gk/]sf] ljifodf 

g]kfn ;/sf/sf] cflwsfl/s lgsfosf] 

l;kmfl/; kq . 

 ;Dk"0f{ z]o/wgL jf nufgLstf{sf] Bio-

Data 

 ;+:yfsf] tkm{af6 sfo{ ug]{ JolQm ePdf 

cflwsfl/s kq 

 ;+rfng ug{ rfx]sf] Joj;fosf] If]qut 

;DefJotf cWoog k|ltj]bg 

(Feasibility Report) @ k|lt 

lgj]bg b:t'/M  

krf; xhf/ ?k}ofF 

Ohfht b:t'/M 

 ;]8\o'n cGt/f{li6«o p8fg ;+rfng ug{ 

k|lt p8fg If]qsf nflu kfFr nfv 

?k}ofF, 

 cGt/f{li6«o gg\–;]8\o'n tyf rf6{/ 

ofq' ;]jf ;+rfng ug]{ Ps ;o eGbf 

jl9 l;6 Ifdtf ePsf h]6 ljdfgsf 

nflu k|lt p8fg If]q krf; xhf/ 

?k}ofF, 

 cGt/f{li6«o gg\–;]8\o'n tyf rf6{/ 

ofq' ;]jf;+rfng ug]{ Ps ;o eGbf 

sd l;6 Ifdtf ePsf h]6 ljdfgsf 

nflu k|lt p8fg If]q kRrL; xhf/ 

?k}ofF, 

 cGt/f{li6«o gg\–;]8\o'n tyf 

rf6{/ofq';]jf;+rfng ug]{ 6jf]{–k|f]k  

(Turbo Prop) ljdfg / x]lnsK6/sf 

nflu k|lt p8fg If]qsf nflu bz 

xhf/ ?k}ofF, 

a}+s Uof/]G6L -w/f}6L_ bflvnfM 

b'O{ jif{sf] cjlw sfod ul/ krf; nfv 

?k}ofF 

# dlxgf dxfzfvf k|d'v >Ldfg\ ;lrjHo" 
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 ;DefJotf cWoog k|ltj]bg tof/ ug]{ 

;+:yfsf] lj:t[t ljj/0f 

 sDtLdf ?= %) s/f]8 ?k}ofFsf] 

r'Qmfk'FhL v'Ng] k|dfl0ft z]o/ nutsf] 

k|ltlnlk 

 k|:tfjsf ;fydf gub w/f}6L ?= %) 

nfv ;d]t bflvnf ug’{ kg]{ 
 sDkgL btf{sf] k|df0f kq 

 sDkgLsf] lgodfjnLsf] k|lt ! yfg 

 sDkgLsf] k|jGw kqsf] k|ltlnlk ! yfg 

 

 

 

 

 
@ cfGtl/s jfo';]jf 

;+rfngsf] 

Ohfht–kq lng 

 lgj]bg b:t'/ ?= !),))).– sf] lgj]bg 

b:t"/ afktsf] /l;b -Pe/]i6 a}+s, 

l;+xb/af/sf] vftf g+= %@)!@^% 

sfof{no sf]8 g+= @&–#@%–)# /fh:j 

zLif{s g+= !$@@%_ 

 lglb{i6 9fFrfdf lgj]bg -:ki6 ?kdf 

pNn]v ePsf]_ 

 lgj]bgsf ;fydf ;dfj]z ePsf ;Dk"0f{ 

sfuhftx? ;+rfnsaf6 k|dfl0ft 

ePsf] 

 ;Dk"0f{ z]o/wgL jf nufgLstf{sf] 

gful/stfsf] k|dfl0ft k|ltlnlk 

 z]o/wgL tyf nufgLstf{x?sf] Police 

Report 
 z]o/wgL tyf nufgLstf{x? Black 

List df k/]sf] jf gk/]sf] ljifodf 

g]kfn ;/sf/sf] cflwsfl/s lgsfosf] 

l;kmfl/; kq . 

 ;Dk"0f{ z]o/wgL jf nufgLstf{sf] Bio-

lgj]bg b:t'/M  

bz xhf/ ?k}ofF 

Ohfht b:t'/M 

k|lt p8fg If]qsf] nflu tL; xhf/ 

?k}ofF,t/ lglZrt p8fg If]q gtf]lsPsf] 

rf6{/ ;]jf k|bfg ug]{ jf b'u{d If]qdf 

/x]sf] sRrL ljdfg:yn (STOL) df 

jfo';]jf ;+rfng ug{sf nfuL k|lt p8fg 

If]qsf] jL; xhf/ ?k}ofF, 

 

a}+s Uof/]G6L -w/f}6L_ bflvnfM 

b'O{ jif{sf] cjlw sfod ul/ jL; nfv 

?k}ofF 

 

@ 

dlxgf 

dxfzfvf k|d'v >Ldfg\ ;lrjHo" 
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Data  

 ;+:yfsf] tkm{af6 sfo{ ug]{ JolQm ePdf 

cflwsfl/s kq 

 ;+rfng ug{ rfx]sf] Joj;fosf] If]qut 

;DefJotf cWoog k|ltj]bg 

(Feasibility Report) @ k|lt  

 ;DefJotf cWoog k|ltj]bg tof/ ug]{ 

;+:yfsf] lj:t[t ljj/0f 

 sDtLdf ?= !% s/f]8 ?k}ofFsf] 

r'Qmfk"FhL v'Ng] k|dfl0ft z]o/ nutsf] 

k|ltlnlk 

 sDkgL btf{sf] k|df0f kq 

 sDkgLsf] lgodfjnLsf] k|lt ! yfg 

 sDkgLsf] k|jGw kqsf] k|ltlnlk ! yfg 

 

# 

xjfO{ p8fg 

k|lzIf0f ;+:yf 

;+rfngsf] 

Ohfht–kq lng 

 lgj]bg b:t'/ ?= %,))).– sf] lgj]bg 

b:t"/ afktsf] /l;b -Pe/]i6 a}+s, 

l;+xb/af/sf] vftf g+= %@)!@^% 

sfof{no sf]8 g+= @&–#@%–)# /fh:j 

zLif{s g+= !$@@%_ 

 lglb{i6 9fFrfdf lgj]bg -:ki6 ?kdf 

pNn]v ePsf]_ -btf{ u/L >Ldfg\ 

;lrjHo" / dxfzfvf k|d'vHo"af6 

tf]sfb]z ;d]t ePsf]_ 

 lgj]bgsf ;fydf ;dfj]z ePsf ;Dk"0f{ 

sfuhftx? ;+rfnsaf6 k|dfl0ft 

ePsf] 

 ;Dk"0f{ z]o/wgL jf nufgLstf{sf] 

gful/stfsf] k|dfl0ft k|ltlnlk 

 z]o/wgL tyf nufgLstf{x?sf] Police 

lgj]bg b:t'/M  

kfFr xhf/ ?k}ofF Ohfht b:t'/M 

 l;d'n]6/ j]u/ -gg\–l;d'n]6/_ k|lzIf0f 

lbg] ePdf Psd'i7 Ps nfv ?k}ofF, 

 l;d'n]6/ ;lxt sIff ;+rfng ug]{ u/L 

k|lzIf0f lbg] ePdf -l;Ën OlGhg 

lkmS; jf /f]6/  b'j}_ Psd'i7 b'O{ nfv 

?k}ofF, 

 l;d'n]6/ ;lxt sIff ;+rfng ug]{ u/L 

k|lzIf0f lbg] ePdf -dN6L OlGhg 

lkmS; jf /f]6/  b'j}_ Psd'i7 tLg 

nfv ?k}ofF, 

 l;d'n]6/ ;lxt sIff ;+rfng ug]{ u/L 

k|lzIf0f lbg] ePdf -h]6 OlGhg eP_ 

Psd'i7 rf/ nfv ?k}ofF . 

@ 

dlxgf 

dxfzfvf k|d'v >Ldfg\ ;lrjHo" 
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Report 

 z]o/wgL tyf nufgLstf{x? Black 

List df k/]sf] jf gk/]sf] ljifodf 

g]kfn ;/sf/sf] cflwsfl/s lgsfosf] 

l;kmfl/; kq . 

 ;Dk"0f{ z]o/wgL jf nufgLstf{sf] Bio-

Data  

 ;+:yfsf] tkm{af6 sfo{ ug]{ JolQm ePdf 

cflwsfl/s kq 

 ;+rfng ug{ rfx]sf] Joj;fosf] If]qut 

;DefJotf cWoog k|ltj]bg 

(Feasibility Report) @ k|lt  
 ;DefJotf cWoog k|ltj]bg tof/ ug]{ 

;+:yfsf] lj:t[t ljj/0f 

 sDtLdf ?= !) s/f]8 ?k}ofFsf] 

r'Qmfk"FhL v'Ng] k|dfl0ft z]o/ nutsf] 

k|ltlnlk 

 sDkgL btf{sf] k|df0f kq 

 sDkgLsf] lgodfjnLsf] k|lt ! yfg 

 sDkgLsf] k|jGw kqsf] k|ltlnlk ! yfg 

a}+s Uof/]G6L -w/f}6L_ bflvnfM 

b'O{ jif{sf] cjlw sfod ul/ bz nfv 

?k}ofF 

 

$ jfo'ofgsf kf6k'hf{ 

dd{t ;Def/ 

;DjlGw ;+:yf 

;+rfngsf] 

Ohfht–kq lng 

 lgj]bg b:t'/ ?= %,))).– sf] lgj]bg 

b:t"/ afktsf] /l;b -Pe/]i6 a}+s, 

l;+xb/af/sf] vftf g+= %@)!@^%  

 sfof{no sf]8 g+= @&–#@%–)# 

 /fh:j zLif{s g+= !$@@%_ 

 lglb{i6 9fFrfdf lgj]bg -:ki6 ?kdf 

pNn]v ePsf]_ 

 lgj]bgsf ;fydf ;dfj]z ePsf ;Dk"0f{ 

sfuhftx? ;+rfnsaf6 k|dfl0ft ePsf] 

lgj]bg b:t'/M  

kfFr xhf/ ?k}ofF 

 

Ohfht b:t'/M 

Psd'i7 kfFr nfv ?k}of 

 

a}+s Uof/]G6L -w/f}6L_ bflvnfM 

b'O{ jif{sf] cjlw sfod ul/ bz nfv 

?k}ofF 

@ 

dlxgf 

dxfzfvf k|d'v >Ldfg\ ;lrjHo" 
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 ;Dk"0f{ z]o/wgL jf nufgLstf{sf] 

gful/stfsf] k|dfl0ft k|ltlnlk 

 z]o/wgL tyf nufgLstf{x?sf] Police 

Report 

 z]o/wgL tyf nufgLstf{x? Black List 

df k/]sf] jf gk/]sf] ljifodf g]kfn 

;/sf/sf] cflwsfl/s lgsfosf] 

l;kmfl/; kq . 

 ;Dk"0f{ z]o/wgL jf nufgLstf{sf] Bio-

Data  
 ;+:yfsf] tkm{af6 sfo{ ug]{ JolQm ePdf 

cflwsfl/s kq 

 ;+rfng ug{ rfx]sf] Joj;fosf] If]qut 

;DefJotf cWoog k|ltj]bg 

(Feasibility Report) @ k|lt  
 ;DefJotf cWoog k|ltj]bg tof/ ug]{ 

;+:yfsf] lj:t[t ljj/0f  

 sDtLdf ?= % s/f]8 ?k}ofFsf] r'Qmfk"FhL 

v'Ng] k|dfl0ft z]o/ nutsf] k|ltlnlk 

 sDkgL btf{sf] k|df0f kq 

 sDkgLsf] lgodfjnLsf] k|lt ! yfg 

 sDkgLsf] k|jGw kqsf] k|ltlnlk ! yfg 

 

% dgf]/~hgfTds 

jfo';]jf tyf 

dgf]/~hgfTds 

jfo';]jf k|lzIf0f 

;+:yf ;+rfng ug]{ 

;DalGw Ohfht–

kq lng 

 lgj]bg b:t'/ ?= %,))).– sf] lgj]bg 

b:t"/ afktsf] /l;b -Pe/]i6 a}+s, 

l;+xb/af/sf] vftf g+= %@)!@^% 

sfof{no sf]8 g+= @&–#@%–)#/fh:j 

zLif{s g+= !$@@%_ 

 lglb{i6 9fFrfdf lgj]bg -:ki6 ?kdf 

pNn]v ePsf]_ 

lgj]bg b:t'/M  

kfFr xhf/ ?k}ofF 

 

Ohfht b:t'/M 

krf; xhf/ ?k}ofF, 

 

 

@ 

dlxgf 

dxfzfvf k|d'v >Ldfg\ ;lrjHo" 
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 lgj]bgsf ;fydf ;dfj]z ePsf ;Dk"0f{ 

sfuhftx? ;+rfnsaf6 k|dfl0ft 

ePsf] 

 ;Dk"0f{ z]o/wgL jf nufgLstf{sf] 

gful/stfsf] k|dfl0ft k|ltlnlk 

 z]o/wgL tyf nufgLstf{x?sf] Police 

Report 

 z]o/wgL tyf nufgLstf{x? Black 

List df k/]sf] jf gk/]sf] ljifodf 

g]kfn ;/sf/sf] cflwsfl/s lgsfosf] 

l;kmfl/; kq . 

 ;Dk"0f{ z]o/wgL jf nufgLstf{sf] Bio-

Data  

 ;+:yfsf] tkm{af6 sfo{ ug]{ JolQm ePdf 

cflwsfl/s kq 

 ;+rfng ug{ rfx]sf] Joj;fosf] If]qut 

;DefJotf cWoog k|ltj]bg 

(Feasibility Report) @ k|lt  
 ;DefJotf cWoog k|ltj]bg tof/ ug]{ 

;+:yfsf] lj:t[t ljj/0f. 

 sDtLdf ?= ! s/f]8 ?k}ofFsf] r'Qmfk"FhL 

v'Ng] k|dfl0ft z]o/ nutsf] k|ltlnlk 

 sDkgL btf{sf] k|df0f kq 

 sDkgLsf] lgodfjnLsf] k|lt ! yfg 

 sDkgLsf] k|jGw kqsf] k|ltlnlk ! yfg 

a}+s Uof/]G6L -w/f}6L_ bflvnfM 

Ps jif{sf] cjlw sfod ul/ kfFr nfv 

?k}ofF 

 

^ jfo'ofg dd{t 

;Def/ k|lzIf0f 

;+:yf ;+rfng ug]{ 

;DalGw Ohfht–

 lgj]bg b:t'/ ?= %,))).– sf] lgj]bg 

b:t"/ afktsf] /l;b -Pe/]i6 a}+s, 

l;+xb/af/sf] vftf g+= %@)!@^% 

sfof{no sf]8 g+= @&–#@%–)# /fh:j 

lgj]bg b:t'/M  

kfFr xhf/ ?k}ofF 

 Ohfht b:t'/M 

krf; xhf/ ?k}ofF, 

@ 

dlxgf 

dxfzfvf k|d'v >Ldfg\ ;lrjHo" 
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kq lng  

 

zLif{s g+= !$@@%_ 

 lglb{i6 9fFrfdf lgj]bg -:ki6 ?kdf 

pNn]v ePsf]_ 

 lgj]bgsf ;fydf ;dfj]z ePsf ;Dk"0f{ 

sfuhftx? ;+rfnsaf6 k|dfl0ft ePsf] 

 ;Dk"0f{ z]o/wgL jf nufgLstf{sf] 

gful/stfsf] k|dfl0ft k|ltlnlk 

 z]o/wgL tyf nufgLstf{x?sf] Police 

Report 

 z]o/wgL tyf nufgLstf{x? Black List 

df k/]sf] jf gk/]sf] ljifodf g]kfn 

;/sf/sf] cflwsfl/s lgsfosf] 

l;kmfl/; kq . 

 ;Dk"0f{ z]o/wgL jf nufgLstf{sf] Bio-

Data  
 ;+:yfsf] tkm{af6 sfo{ ug]{ JolQm ePdf 

cflwsfl/s kq 

 ;+rfng ug{ rfx]sf] Joj;fosf] If]qut 

;DefJotf cWoog k|ltj]bg 

(Feasibility Report) @ k|lt  
 ;DefJotf cWoog k|ltj]bg tof/ ug]{ 

;+:yfsf] lj:t[t ljj/0f. 

 sDtLdf ?= ! s/f]8 ?k}ofFsf] r'Qmfk"FhL 

v'Ng] k|dfl0ft z]o/ nutsf] k|ltlnlk 

 sDkgL btf{sf] k|df0f kq 

 sDkgLsf] lgodfjnLsf] k|lt ! yfg 

 sDkgLsf] k|jGw kqsf] k|ltlnlk ! yfg 

a}+s Uof/]G6L -w/f}6L_ bflvnfM 

b'O{ jif{ cjlw sfod u/L kfFr nfv ?k}of 

& jfo';]jf 

;+:yfx?sf] Ohfht 

 Safety Audit Report -jfo';]jf 

;+:yfsf] xsdf_ sDkgLsf] Operational 

Ohfht b:t'/sf] cfwf !% 

lbg 

dxfzfvf k|d'v >Ldfg\ ;lrjHo" 
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gjLs/0f ug{ Audit / checklist ;lxt  
-dgf]/GhgfTds jfo';]jfsf] xsdf_ 

 ;]jfsf] :t/ tyf Ifdtf d"Nof+sg 

 cfo–Joo ljj/0f 

 pks/0fx?sf] ljj/0f 

 ef}lts ;+/rgf 

 a}b]lzs hgzlQm ljj/0f 

 k|ljlw x:tfGt/0f l:ylt 

 g]kfn gful/s p8\8og k|flws/0fsf] 

l;kmfl/z kq 

 Ohfht kq -;Ssn÷gSsn_ 

 sDkgLsf] s/ r'tmf ljj/0f 

 k|ult ljj/0f 

* jfo';]jf 

;+:yfx?sf] 

pks/0f (Fleet) 

yk jf kl/jt{g 

ug{ 

 cWofjlws ;+rfng k|df0f–kq (AOC) 

 O{hfht kqdf pNn]lvt Fleet dWo] s] 

slt ;+rfngdf /x]sf]< jfo'ofgsf] xsdf 

;+rfngdf /x]sf Fleet s'g s'g 

Registration df pl8/x]sf] xf]< / cj 

Fleet yk ePdf in operation fleet 

;+Vof slt k'Ug hfg] xf]< ;f] v'n]sf] 

sfuhft k]z ug'{kg]{ . 

 yk x'g] ljdfg p8fpg] Sectors sf] 

ljj/0f  

 yk ug{ rfx]sf] jfo'ofgsf] Type 

 Certificate and Specification k]z 

ug'{kg]{ .  
 sDkgLn] cfos/ lt/]sf] s/ sfo{nojf6  

k|dfl0ft sfuhft .  

 Safety Audit Report  

z'Ns gnfUg]  & 

lbg 

dxfzfvf k|d'v >Ldfg\ ;lrjHo" 
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 sDkgLsf] cfo–Joosf] ljj/0f 

( jfo';]jf ;+:yfsf] 

w/f}6L km's'jf ug{ 
 g]kfn gful/s p8\8og k|flws/0faf6 

w/f}6L km's'jfsf] l;kmfl/z –sfo{ljlw, 

@)^^ sf] v08 & cg';f/ ;]jfsf zt{ 

k"/f ePsf] l;kmfl/z_ 

 ;+:yfsf] k|fljlws ;+k/Lif0f sfuhft  

 ;]jfsf] :t/ tyf Ifdtf v'n]sf] k|df0f 

 cfo–Joo ljj/0f 
 ef}lts ;+/rgfsf] ljj/0f 
 pks/0fx?sf] ljj/0f –jfo'ofgsf]_ 
 cfWofjlws s/ r'tmf ljj/0f 

z'Ns gnfUg] & 

lbg 

dxfzfvf k|d'v >Ldfg\ ;lrjHo" 

 

 

 

 

 

 

!) Overfly sf nflu 

l;kmfl/z dfu ug{ 

 Jffo';]jf ;+:yfsf] lgj]bg 

 g]kfn gful/s p8\8og k|flws/0fsf] 

l;kmfl/z 

 p8fg ug]{ ldlt / Route sf] ljj/0f 

 Jffo'ofgsf] ljj/0f 

 Flight Crew ljj/0f 

 Jffo'ofg ljlqm ePsf] sf/0fn] 

Overflying dfu u/]sf] eP Export C 

of A 

 ;+:yfsf] cWofjlws s/ r'tmf ljj/0f 

 Valid AOC ,  Safety Audit Report 

z'Ns gnfUg] & 

lbg 

dxfzfvf k|d'v >Ldfg\ ;lrjHo" 

!! u}/ ko{6s leiff 

l;kmfl/; dfu ug{ 
 g]kfn gful/s p8\8og k|flws/0fsf] 

l;kmfl/; kq, 

 ljb]zL hgzlStsf] Valid kf;kf]6{sf] 

k|df0fLt k|ltlnkL 

 ljb]zL hgzlStsf] Valid ko{6s leiff 

sf] k|df0fLt k|ltlnkL 

z'Ns gnfUg] # 

lbg 

dxfzfvf k|d'v >Ldfg\ ;lrjHo" 
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 ljb]zL hgzlStsf] Appointments  

Paper / lgh;+u ul/Psf] s/f/gfdfsf] 

k|ltlnkL 

 k|fljlws hgzlSt eP lghsf] License 

(pilot, engineer  etc) sf] k|ltnLkL 

 g]kfnL jfo';]jf sDkgLdf sfo{ ug]{ u/L 

lgo'St ePsf ljb]zL gful/ssf] xsdf 

kbk"lt{ ;DjGwL lj1fkg, 

 ljb]zL hgzlStsf] klxrfg v'Ng] 

Biodata 

 klxn] klg g]kfndf sfd u/]sf] eP sfo{ 

k|ult ljj/0f 

 lgj]bsn] sfd ug]{ ;+:yf -jfo'ofg tyf 

dgf]/+hgfTds jfo' ;]jf cflbsf]_ sf] 

Ohfht kqsf] k|ltlnkL 
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3_ xjfO{ ;'/Iff tyf k|flws/0f ;'kl/j]If0f dxfzfvf 

 

ङ्झस.नं. प्रदान गङ्चयन ेसेिाहरु आिश्मक कागजातहरु राग्ने 
शङ्टल्क 

सभम सम्ऩका  
अङ्झधकायी 

गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायी 

१ F.M. Transmitting Site को सहभङ्झत 
प्रदान गने सम्फन्धी द 

 सूचना तथा संचाय भन्त्रारमको अनङ्टयोध  
ऩत्र द  

 सम्फङ्ञन्धत कम्ऩनीराई ङ्छदइोको इजाजत 
ऩत्रको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ द  

 कम्ऩनीको कय च ङ्टक्ता प्रभाण–ऩत्रको प्रभाङ्ञणत  
 F.M. Transmitting Station Tower को 

प्रभाङ्ञणत नक्शा द  
 नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयणको याम 

सहभङ्झत द  

नराग्न े सोङ्जह ङ्छदन शाखा प्रभङ्टख भहाशाखा प्रभङ्टख 

२ नमाै ङ्जिभानस्थर ङ्झनभााण गना सआद्दाङ्ञन्तक 
स्िीकृती प्रदान गने 

 प्रचङ्झरत हिाई नीङ्झत य ङ्जिभानस्थर ङ्झनभााण 
सम्फन्धी भाऩदण्ड ऩङ्टया हङ्टने गयी नेऩार 
नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयणको याम ङ्झसपाङ्चयस 
सङ्जहतको ऩत्र द  

 प्रायङ्ञम्बक य ङ्जिस्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन 
प्रङ्झतिेदन द  

 ङ्जिभानस्थर ङ्झनभााण गना आिश्मक ऩने 
जग्गाको उऩरब्धता सम्फन्धी ङ्ञजल्राङ्जिकास 
सङ्झभङ्झत÷नगयऩाङ्झरका÷गा.ङ्जि.स.को प्रङ्झतफिता 
ऩत्र 

नराग्न े ३ ङ्छदन शाखा प्रभङ्टख भहाशाखा प्रभङ्टख 
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 स्थानीम उद्योग फाङ्ञणज्म संघ, उऩबोक्ता 
सङ्झभती, प्रभङ्टख याजनीङ्झतक दरहरुको भागऩत्र  

३ ङ्जिभानस्थर ङ्झनभााण सङ्टधाय आमोजनाभा 
कामायत ङ्जिदेशी ङ्जिशषेऻ काभदायराई 
गआह्र ऩमाटक ङ्झबषा ङ्ञशपाङ्चयस सम्फन्धी 

 सम्फङ्ञन्धत आमोजनाको ऩत्र द  
 नेऩार नागङ्चयक उड्डमन प्राङ्झधकयणको 

ङ्झसपाङ्चयस ऩत्र द  
 ऩासऩोटाको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,  
 नेऩार प्रिेश गयेको प्रभाण द  
 Valid Visa को प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ द  
 उक्त आमोजनाभा काभभा रगाउने ङ्झनमङ्टङ्ञक्त 

ऩत्र द  

नराग्न े गहृ 
भन्त्रारमफाट 
कामा सहभङ्झत य 
श्रभ ङ्जिबागफाट 
श्रभ ङ्ञस्िकृती 
प्राप्तबो  

ऩङ्झछ द  

शाखा प्रभङ्टख भहाशाखा प्रभङ्टख 
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ङ) मोजना तथा भूल्माकंन भहाशाखा 
 

क्र.सं प्रदान गङ्चयन ेसेिाहरु आिश्मक कागजातहरु राग्न े
शङ्टल्क 

सभम सम्ऩका  
अङ्झधकायी 

गङ्टनासो सङ्टङ्ङ ेअङ्झधकायी 

१ संस्कृङ्झत, ऩमाटन तथा हिाई मातामात 
ङ्जिकास नीङ्झत, मोजनाको तजङ्टाभा य 
कामाान्िमन सम्फन्धी कामा द 

 

भातहत ङ्झनकामको ङ्झसपाङ्चयस नराग्न े िाङ्जषाक मोजना तथा 
भूल्मांकन 
भहाशाखा 
प्रभङ्टख 

सङ्ञचि 

२ मोजना तथा िाङ्जषाक कामाक्रभको 
तजङ्टाभा य कामाान्िमन सम्फन्धी कामा द 

 नराग्न े िाङ्जषाक मोजना तथा 
भूल्मांकन 
भहाशाखा 
प्रभङ्टख 

सङ्ञचि 

३ प्रधानभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदको 
कामाारम, अथा भन्त्रारम य याङ्जिम 
मोजना आमोगफाट प्राप्त भागादशान तथा 
ङ्झनदेशन अनङ्टरुऩ कामाक्रभ तजङ्टाभा, 
स्िीकृङ्झत, कामाान्िमन, प्रगङ्झत प्रङ्झतफेदन, 

चौभाङ्झसक, अधा िाङ्जषाक तथा िाङ्जषाक 
प्रगङ्झत सभीऺा सम्फन्धी कामा द 

 नराग्न े भाङ्झसक/ 

चौभाङ्झसक/ 
िाङ्जषाक 

मोजना तथा 
भूल्मांकन 
भहाशाखा 
प्रभङ्टख 

सङ्ञचि 

४ िआदेङ्ञशक सहामताको सभन्िम, प्राङ्झप्त, 

अङ्झबरेख य कामाान्िमन सम्फन्धी  

कामा द 

 नराग्न े ङ्झनमङ्झभत मोजना तथा 
भूल्मांकन 
भहाशाखा प्रभङ्टख 

सङ्ञचि 
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क्र.सं प्रदान गङ्चयन ेसेिाहरु आिश्मक कागजातहरु राग्न े
शङ्टल्क 

सभम सम्ऩका  
अङ्झधकायी 

गङ्टनासो सङ्टङ्ङ ेअङ्झधकायी 

५ आमोजना कामाान्िमनभा देखाऩयेका 
सभस्माहरु सभाधान सम्फन्धी कामा द 

 नराग्न े ङ्झनमङ्झभत मोजना तथा 
भूल्मांकन 
भहाशाखा 
प्रभङ्टख 

सङ्ञचि 

६ संस्कृङ्झत, ऩमाटन तथा हिाई मातामात 
सम्फन्धी ङ्जिकास मोजना तथा 
कामाक्रभहरुको ङ्जिश् रेषण य छनौट 
सम्फन्धी कामा द 

 नराग्न े ङ्झनमङ्झभत मोजना तथा 
भूल्मांकन 
भहाशाखा 
प्रभङ्टख 

सङ्ञचि 

७ आिश्मकता अनङ्टसाय कामाक्रभ संशोधन 
सम्फन्धी कामा द 

कामाान्िमन गने ङ्झनकामको ङ्झसपाङ्चयस नराग्न े ङ्झनमङ्झभत मोजना तथा 
भूल्मांकन 
भहाशाखा 
प्रभङ्टख 

सङ्ञचि 

८ ऩमाटन सम्फन्धी सम्बाव्मता अध्ममन, 

अनङ्टसन्धान, ऩमाटकृम स्थरहरुको 
खोजी, सूचना संकरन, डकङ्ट भेन्टेसन य 
प्रकाशन सम्फन्धी कामा द 

 नराग्न े ङ्झनमङ्झभत मोजना तथा 
भूल्मांकन 
भहाशाखा 
प्रभङ्टख 

सङ्ञचि 

९ ऩमाटन ङ्जिकास सम्फन्धी ऩूिााधायहरुको 
ङ्जिकास गना आिश्मक मोजनाहरु 
कामाान्िमन सम्फन्धी कामा द 

 नराग्न े ङ्झनमङ्झभत मोजना तथा 
भूल्मांकन 
भहाशाखा 
प्रभङ्टख 

सङ्ञचि 
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क्र.सं प्रदान गङ्चयन ेसेिाहरु आिश्मक कागजातहरु राग्न े
शङ्टल्क 

सभम सम्ऩका  
अङ्झधकायी 

गङ्टनासो सङ्टङ्ङ ेअङ्झधकायी 

१० ऩमाा–ऩमाटन, साहङ्झसक ऩमाटन, खेरकङ्ट द 
ऩमाटन आङ्छदको ङ्जिकास सम्फन्धी  

कामा द 

 नराग्न े ङ्झनमङ्झभत मोजना तथा 
भूल्मांकन 
भहाशाखा 
प्रभङ्टख 

सङ्ञचि 

 

अ) मोजना तथा िआदेङ्ञशक सहामता शाखा 
 

क्र.सं. प्रदान गङ्चयन ेसेिाहरु आिश्मक कागजातहरु राग्न े
शङ्टल्क 

सभम सम्ऩका  
अङ्झधकायी 

गङ्टनासो सङ्टङ्ङ ेअङ्झधकायी 

१ फाङ्जषाक तथा आिङ्झधक मोजना तजङ्टाभा य 
कामाान्िमन सम्फन्धी कामा द 

 

भातहत ङ्झनकामको ङ्झसपाङ्चयस नराग्न े िाङ्जषाक मोजना तथा 
िआदेङ्ञशक 
सहामता शाखा 
प्रभङ्टख 

मोजना तथा भूल्मांकन 
भहाशाखा प्रभङ्टख 

२ भन्त्रारम य अन्तागातका ङ्झनकामहरुको 
फजेट तथा कामाक्रभ तजङ्टाभा, चौभाङ्झसक 
ङ्जिबाजन सङ्जहतको कामाक्रभ  

स्िीकृङ्झत द 

 नराग्न े िाङ्जषाक मोजना तथा 
िआदेङ्ञशक 
सहामता शाखा 
प्रभङ्टख 

मोजना तथा भूल्मांकन 
भहाशाखा प्रभङ्टख 

३ आमोजना य ऩङ्चयमोजना कामाान्िमनभा 
देखाऩयेका सभस्माहरु सभाधान 
सम्फन्धी कामा द 

 

 नराग्न े ङ्झनमङ्झभत मोजना तथा 
िआदेङ्ञशक 
सहामता शाखा 
प्रभङ्टख 

मोजना तथा भूल्मांकन 
भहाशाखा प्रभङ्टख 
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क्र.सं. प्रदान गङ्चयन ेसेिाहरु आिश्मक कागजातहरु राग्न े
शङ्टल्क 

सभम सम्ऩका  
अङ्झधकायी 

गङ्टनासो सङ्टङ्ङ ेअङ्झधकायी 

४ स्िीकृत कामाक्रभ संशोधन सम्फन्धी 
कामा द 

कामाान्िमन गने ङ्झनकामको ङ्झसपाङ्चयस नराग्न े ङ्झनमङ्झभत मोजना तथा 
िआदेङ्ञशक 
सहामता शाखा 
प्रभङ्टख 

मोजना तथा भूल्मांकन 
भहाशाखा प्रभङ्टख 

५ भन्त्रारम य अन्तागातका ङ्झनकामहरुका 
आमोजनाको छनौट तथा ङ्जिश् रेषण 
सम्फन्धी कामा द 

 

 नराग्न े ङ्झनमङ्झभत मोजना तथा 
िआदेङ्ञशक 
सहामता शाखा 
प्रभङ्टख 

मोजना तथा भूल्मांकन 
भहाशाखा प्रभङ्टख 

६ िआदेङ्ञशक सहामताफाट संचाङ्झरन 
आमोजनाहरुको सभन्िम सम्फन्धी 
कामा द 

 

 नराग्न े ङ्झनमङ्झभत मोजना तथा 
िआदेङ्ञशक 
सहामता शाखा 
प्रभङ्टख 

मोजना तथा भूल्मांकन 
भहाशाखा प्रभङ्टख 

७ ऩमाा-ऩमाटन, जआङ्झफक ऩमाटन, साहङ्झसक 
ऩमाटन, खेरकङ्ट द ऩमाटन ङ्जिकास 
सम्फन्धी कामा द 

 

 नराग्न े ङ्झनमङ्झभत मोजना तथा 
िआदेङ्ञशक 
सहामता शाखा 
प्रभङ्टख 

मोजना तथा भूल्मांकन 
भहाशाखा प्रभङ्टख 
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आ) तथ्माकं तथा अनङ्टसन्धान शाखा 
 
क्र.सं. प्रदान गङ्चयन ेसेिाहरु आिश्मक कागजातहरु राग्न े

शङ्टल्क 

सभम सम्ऩका  
अङ्झधकायी 

गङ्टनासो सङ्टङ्ङ ेअङ्झधकायी 

१ ऩमाटन सम्फन्धी आिङ्झधक तथ्मांक 
ऩङ्टङ्ञस्तका प्रकाशन सम्फन्धी कामा द 

 िाङ्जषाक 
फजेट 

िाङ्जषाक तथ्मांक शाखा 
प्रभङ्टख 

मोजना तथा भूल्मांकन 
भहाशाखा प्रभङ्टख 

२ ऩमाटकृम स्थरको खोजी तथा ङ्जिियण 
संकरन सम्फन्धी कामा द 

 नराग्न े ङ्झनमङ्झभत तथ्मांक शाखा 
प्रभङ्टख 

मोजना तथा भूल्मांकन 
भहाशाखा प्रभङ्टख 

३ ऩमाटक रक्ष्म प्रऺेऩण सम्फन्धी  

कामा द 

 नराग्न े ङ्झनमङ्झभत तथ्मांक शाखा 
प्रभङ्टख 

मोजना तथा भूल्मांकन 
भहाशाखा प्रभङ्टख 

४ डकङ्ट भेन्टेशन केन्द्रको स चारन 
सम्फन्धी कामा द 

 नराग्न े ङ्झनमङ्झभत तथ्मांक शाखा 
प्रभङ्टख 

मोजना तथा भूल्मांकन 
भहाशाखा प्रभङ्टख 

५ ऩमाटकृम स्थरहरुको ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण 
संकरन गयी बौगोङ्झरक सूचना प्रणारी 
अन्तागात सूचना प्रिाह  सम्फन्धी  

कामा द 

 नराग्न े ङ्झनमङ्झभत तथ्मांक शाखा 
प्रभङ्टख 

मोजना तथा भूल्मांकन 
भहाशाखा प्रभङ्टख 

६ ऩमाटन सम्बाव्मता अध्ममन तथा 
कामाान्िमन सम्फन्धी कामा । 

 नराग्न े ङ्झनमङ्झभत तथ्मांक शाखा 
प्रभङ्टख 

मोजना तथा भूल्मांकन 
भहाशाखा प्रभङ्टख 

७ ऩमाटनसंग सम्फङ्ञन्धत तथ्मांक संकरन 
तथा ङ्जिश् रेषण सम्फन्धी कामा द 

 नराग्न े ङ्झनमङ्झभत तथ्मांक शाखा 
प्रभङ्टख 

मोजना तथा भूल्मांकन 
भहाशाखा प्रभङ्टख 

८ ऩमाटकहरुरे बने इम्िाकेशन, 

ङ्झडसइम्िाकेशन काडा तथा नऩेारीहरुरे 
 नराग्न े ङ्झनमङ्झभत तथ्मांक शाखा 

प्रभङ्टख 

मोजना तथा भूल्मांकन 
भहाशाखा प्रभङ्टख 
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बने आगभन तथा गभन काडा छऩाई 
गयी ऩमाटक प्रिेश हङ्टन ेङ्जिन्दङ्टहरुभा 
आिश्मकता अनङ्टसाय ङ्जितयण य बयेका 
काडाहरु संकरन सम्फन्धी कामा द 

९ Tourism Satellite Account सम्फन्धी 
कामा द 

 

 नराग्न े ङ्झनमङ्झभत तथ्मांक शाखा 
प्रभङ्टख 

मोजना तथा भूल्मांकन 
भहाशाखा प्रभङ्टख 

 

इ) अनङ्टगभन तथा भूल्माकंन शाखा 
 

क्र.सं. प्रदान गङ्चयन ेसेिाहरु आिश्मक कागजातहरु राग्न े
शङ्टल्क 

सभम सम्ऩका  
अङ्झधकायी 

गङ्टनासो सङ्टङ्ङ ेअङ्झधकायी 

१ चौभाङ्झसक तथा िाङ्जषाक सङ्झभऺा गोष्ठी 
गने 

 िाङ्जषाक 
फजेट 

चौभाङ्झसक/िा
ङ्जषाक 

अनङ्टगभन तथा 
भूल्मांकन 
शाखा प्रभङ्टख 

मोजना तथा भूल्मांकन 
भहाशाखा प्रभङ्टख 

२ प्रदेश स्तयीम अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺण 
गने द  

 नराग्न े ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन तथा 
भूल्मांकन 
शाखा प्रभङ्टख 

मोजना तथा भूल्मांकन 
भहाशाखा प्रभङ्टख 

३ ऩिातायोहण योमल्टीफाट संचारन बोका 
कामाक्रभहरुको अनङ्टगभन 

 
 

 नराग्न े ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन तथा 
भूल्मांकन 
शाखा प्रभङ्टख 

मोजना तथा भूल्मांकन 
भहाशाखा प्रभङ्टख 
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क्र.सं. प्रदान गङ्चयन ेसेिाहरु आिश्मक कागजातहरु राग्न े
शङ्टल्क 

सभम सम्ऩका  
अङ्झधकायी 

गङ्टनासो सङ्टङ्ङ ेअङ्झधकायी 

४ प्रधानभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को 
कामाारम, याङ्जिम ऩङ्टन:ङ्झनभााण प्राङ्झधकयण, 

संसदीम सङ्झभङ्झत, याङ्जिम मोजना 
आमोगभा ङ्झनमङ्झभत प्रङ्झतिेदन गने 

 नराग्न े ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन तथा 
भूल्मांकन 
शाखा प्रभङ्टख 

मोजना तथा भूल्मांकन 
भहाशाखा प्रभङ्टख 

 

  



92 

 

सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ फभोङ्ञजभ सूचना भागकतााराई उऩरब्ध गयाईोको सूचनाको ङ्जिियण 

क्र. 
सं. 

दताा नं./ङ्झभङ्झत ङ्झनिेदन/ ऩत्रको 
ङ्झभङ्झत  

सूचना भागकेो ङ्जिषम सूचना भागकतााको 
नाभ, ठेगाना 

सूचना ङ्छदोको ङ्झभङ्झत सूचना ङ्छदोको ङ्जिियण कआ ङ्जपमत 

१ १/२०७३द९द४ २०७३द९द३ नेऩार सयकायफाट कङ्ट न ङ्झभङ्झतभा के 
का आधायभा कङ्ट न कङ्ट न सङ्टङ्जिधा 
उऩरब्ध गयाउने गयी कसराई 
जगतगङ्टरुको भान्मता ङ्छदोको छ ? 

सूचना ऩाउै द  

नियाज शभाा 
दाहार, चािङ्जहर 
७, काठभाडौं द  

२०७३द९द१७ सूचना भागेको ङ्जिषमसैग सम्फङ्ञन्धत 
ऩाना संख्मा १८ यहेको ङ्जिियणको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 

२ २/२०७३द९द४ २०७३द९द४ हिाई बाडा िङृ्जिसम्फन्धी २०७३ 
सारको प्रङ्झतिेदनहरु, बाडा 
ऩङ्टनयािरोकन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणाम य 
मस सम्फन्धभा संघसंस्थाहरुराई 
गयेको ऩत्राचायको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 ऩाउै द  

कङ्ट भायी खयेर, 

अध्मऺ, उऩबोक्ता 
ङ्जहत संयऺण भञ्च, 

काठभाडौं,  
नेऩार द  

२०७३द९द१७ सूचना भागेको ङ्जिषमसैग सम्फङ्ञन्धत 
ऩाना संख्मा ३३ को प्रङ्झतिेदन य 
ऩाना संख्मा ३ को ङ्झनणामको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ  

 

३ ३/२०७३द९द११ २०७३द९द६ आ.ि. २०७३द७४ भा 
भन्त्रारमफाट ङ्जिङ्झबङ्ङ संघसंस्था य 
स्भङृ्झतप्रङ्झतष्ठानहरुराई आङ्झथाक 
सहमोग स्िरुऩ ङ्जिङ्झनमोजन बोको 
फजेट, संघसंस्थाको नाभ सङ्जहतको 
ङ्जिियणको सूचना ऩाउै द  

यङ्ञन्जत ताभाङ, 

प्रफन्ध सम्ऩादक, 

स्थानीम खफय 
डटकभ द  

२०७३द९द१७ सूचना भागेको ङ्जिषमसैग सम्फङ्ञन्धत 
ऩाना संख्मा ९ यहेको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩको 
ङ्जिियण  

 

४ ४/२०७३द९द१९ २०७३द९द१९ नेऩार सयकायफाट जगतगङ्टरुको 
भान्मता ऩाोका श्री 
भोहनशयणज्मूराई कङ्ट न ङ्झभङ्झत देङ्ञख 
के का आधायभा कङ्झत आङ्झथाक 

नियाज शभाा 
दाहार, चािङ्जहर 
७, काठभाडौं द 

२०७३द९द२७ सूचना भागेको ङ्जिषमसैग सम्फङ्ञन्धत 
आङ्झथाक सङ्टङ्जिधा ङ्झरोको मस 
भन्त्रारमफाट नदेङ्ञखइोको य सङ्टयऺा 
सम्फन्धी ङ्जिषम गहृ भन्त्रारमसैग 
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क्र. 
सं. 

दताा नं./ङ्झभङ्झत ङ्झनिेदन/ ऩत्रको 
ङ्झभङ्झत  

सूचना भागकेो ङ्जिषम सूचना भागकतााको 
नाभ, ठेगाना 

सूचना ङ्छदोको ङ्झभङ्झत सूचना ङ्छदोको ङ्जिियण कआ ङ्जपमत 

सङ्टङ्जिधा ोिं सङ्टयऺा व्मिस्था 
उऩरब्ध गयाइोको छ ? सो को 
ङ्झरङ्ञखत सूचना ऩाउै द  

सम्फङ्ञन्धत देङ्ञखोको बनी सूचना  

ङ्छदइोको द  

५ ५/२०७३द९द१८ २०७३द९द०३ बायतीम यािऩङ्झत प्रणि भङ्टखजॉ 
नेऩार भ्रभणभा आउैदा मस 
भन्त्रारमअन्तगात बोको खचा य 
फङ्टि ोअयको ङ्जिभान चाटाय सम्फन्धी 
खचाको ङ्जिियणको सूचना ऩाउै द  

याजेश बण्डायी, 
खङ्झनमाऩानी ९, 

याभेछाऩ द  

२०७३द९द२७ सूचना भागेको ङ्जिषमसैग सम्फङ्ञन्धत 
भ्रभणको अिसयभा जनकऩङ्टय य 
ऩोखयाका राङ्झग फङ्टिोअय प्रा.ङ्झर.का 
२ िटा िामङ्टमान ऩययाि भन्त्रारमको 
अनङ्टयोध फभोङ्ञजभ चाटाय गङ्चयोको य 
सो िाऩतको ङ्जिर ब ङ्टक्तानीको 
व्मिस्था हङ्टन ऩययाि भन्त्रारमभा 
रेखी ऩठाइोको हङ्टैदा ङ्जिरको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ संरग्न गयी सूचना 
ङ्छदइोको द  

 

६ २०७३द५द२७ २०७३द५द२६ शङ्टबोअय प्रा.ङ्झर.को हिाई इजाजत 
ऩत्र खायेज सम्फन्धी ङ्छदोको 
ङ्झनिेदन, इजाजत खायेज गङ्चयंदा 
बोको ङ्झनणामको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ अन्म 
कागजातहरुको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
ऩाउै द   

सगङ्टन ऩाण्डे, 

प्रफन्ध ङ्झनदेशक, 

शङ्टबोअय 
प्रा.ङ्झर.काङ्झरभाटी, 
काठभाडौं द 

२०७३द९द२० सूचना भागेको ङ्जिषमसैग सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनिेदन रगामतका कागजातहरु 
ऩाना संख्मा ५ यहेको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 

७ ७/२०७३द९द२८ २०७३द९द२८ प्रङ्झतष्ठानका राङ्झग िजेट ङ्जिङ्झनमोजन 
गने भाऩदण्ड, २०७३ कङ्ट न 
आधायभा छङ्टट्याइोको हो ? सो को 
नक्कर उऩरब्ध गयाई ऩाउै द 

ङ्जिद्यानन्द रेखी, 
प्रब ङ्टनायामण चौधयी 
स्भङृ्झत प्रङ्झतष्ठान 

२०७३द१०द०९ सूचना भागेको ङ्जिषमसैग सम्फङ्ञन्धत 
भाऩदण्डका कागजातहरु ऩाना संख्मा 
३ यहेको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
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क्र. 
सं. 

दताा नं./ङ्झभङ्झत ङ्झनिेदन/ ऩत्रको 
ङ्झभङ्झत  

सूचना भागकेो ङ्जिषम सूचना भागकतााको 
नाभ, ठेगाना 

सूचना ङ्छदोको ङ्झभङ्झत सूचना ङ्छदोको ङ्जिियण कआ ङ्जपमत 

८ ८/२०७३द१०द२ २०७३द९द२८ चन्द्राङ्झगङ्चय ऺेत्रको कयीि ३६ 
हेक्टय िनऺेत्र चन्द्राङ्झगङ्चय ङ्जहल्स 
ङ्झर.राई बाडाभा ङ्छदने, ऩमाटकृम 
ऺेत्र फनाउन होटर ङ्चयसोटा रगामत 
केफरकाय सभेत ङ्झनभााण गना 
ङ्छदैदाको कयाय, त्मसका शता य 
बाडाभा ङ्छदने ङ्झनणाम य उक्त ऺेत्रभा 
कङ्ट न स्थानभा के कस्ता संयचना 
ङ्झनभााण गना ङ्छदने सम्झौता बोको छ 
? सोको प्रङ्झतङ्झरऩी ऩाउै द 

अङ्झधफक्ता 
ङ्छदऩकङ्जिक्रभ ङ्झभश्र 

२०७३द१०द१० सूचना भागेको ङ्जिषमसैग सम्फङ्ञन्धत 
ङ्जिषम मस भन्त्रारम िा अन्तगात  

नबोको द िन तथा बसंूयऺण 
भन्त्रारम अन्तगात िन ङ्जिबागसंग 
सम्झौता बोको बङ्ङे फङ्टङ्ञझोकारे 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामफाट सूचना ङ्झरनङ्टहङ्टन 
जानकायी  

गयाइोको द 

 

९ ९/२०७३द१०द६ ङ्झनिेदन/ ऩत्रको 
ङ्झभङ्झत  

देशबयका ङ्जिङ्झबङ्ङ प्रङ्झतष्ठानहरुराई 
मस भन्त्रारमफाट उऩरब्ध 
गयाइोको उऩदान य त्मसको 
ङ्जिियण साथआ अनङ्टदान ङ्छदने 
कामाङ्जिङ्झधको प्रङ्झतङ्झरऩी उऩरब्ध 
गयाइ ऩाउै द 

ङ्ञशि प्रसाद 
सत्मार 

२०७३द१०द११ सूचना भागेको ङ्जिषमसैग सम्फङ्ञन्धत 
प्रङ्झतष्ठान संस्थाहरुराई ऩूङै्ञजगत 
अनङ्टदान उऩरब्ध गयाउने सम्फन्धी 
भाऩदण्ड २०७३, संस्कृङ्झत प्रफद्र्धन 
कामाक्रभ अन्तगात ङ्जिङ्झबङ्ङ संघसंस्था 
य स्भङृ्झत प्रङ्झतष्ठान आङ्छदराई आङ्झथाक 
सहमोग स्िरुऩ ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत फजेट, 

संघसंस्थाको नाभ य फजेट यकभको 
ङ्जिियणको ऩाना संख्मा ९ उऩरब्ध 
गयाइोको द 

 

 


