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संस्कृतत, पययटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्रीको तजम्मेवारीप्राप्त भएपश्चात 

हालसम्म हातसल भएका प्रमखु उपलतधधहरु 

(श्रावण ३१, २०७५) 
 

-रविन्द्र अवधकारी, मन्द्री 

 

नागररक उड्डयन: 

१. तरभवुन अन्त्तरायतरिय तवमानस्थल लाई दतैनक २१ घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको छ 

यसबाटअन्त्तरायतरिय तबमान सामान्त्यतया होल्डमा रहन नपनेअवस्था रहकेोछ । 

२. वतयमान सरकार गठनह ुँ दा गौतम बदु्ध अन्त्तरायतरिय तवमानस्थलको कायय प्रगतत जम्मा २७ 

प्रततशत मार रहकेोमातनमायण सम्बन्त्धी  तववादहरु समाधान ग द ैतनमायणको गततलाई ततब्रता 

तदईहाल यसकोप्रगतत ५० प्रततशत भन्त्दा बढी भएको छ । आगामी एक वषय तभर सम्पणूय कायय 

सम्पन्त्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने गरी आवश्यक सबै कामहरुलाई समन्त्वयात्मकरुपमा अगातड 

बढाइएको छ। 

३. नीजगढ अन्त्तरायतरिय तवमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मलू्यांकन  (EIA) स्वीकृत भएको छ। 

तवमानस्थल तनमायण एवं सञ्चालनको मोडातलतट तय गने कायय भईरहकेो छ । 

४. उडान सरुक्षा सपुररवेक्षणको के्षरमा ICAO को गम्भीर सरुक्षा चासो रहकेोमा यस क्षेरमा 

उल्लेख्य सधुार गरे अनरुुप ICAO ले नेपाललाई उडान सरुक्षा सम्बन्त्धमा उठाएको गम्भीर 

सरुक्षा चासो ( Significant Safety Concern) को सचूीबाट हटाएको र नेपालको प्रगतत 

तवश्वस्तरमा सरदरभन्त्दा बढी भएकोले ICAO बाट नेपाललाई ICAOCouncil President 

Certificateप्राप्त भएको छ । 

५. हवाई यारहुरुको अतधकारलाई थप सदुृढ बनाउने सम्बन्त्धमा तयार भई लाग ूभएको वायसेुवा 

सञ्चालन संस्थाहरुको दातयत्व सम्बन्त्धी अन्त्तरायतरिय महासन्त्धी ( Montreal Convention, 

1999) को नेपाल पक्ष रारि बन्त्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव नेपाल सरकार मतन्त्रपररषद्बाट स्वीकृत भई 

अनमुोदनको लातग व्यवस्थातपका संसदमा पेश भैसकेको छ । 

६. सन ्२०२१ मा सम्पन्त्न गने लक्ष्य तलइएको पोखरा अन्त्तरायतरिय तवमानस्थलाई सन ्२०१९ तभरै 

Runway सम्पन्त्न गने गरीतनमायण गततलाई ततब्रता तदइएको छ । यसको हालसम्म  १५ प्रततशत 

तनमायण कायय सम्पन्त्न भएको छ। 
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७. नेपाल वायसेुवाका लातग  २ वटा वाइड बडी (Airbus330-200) तवमान नेपालआईसकेको र 

धयवसातयक उडान सरुु भएकोछ । आन्त्तररक उडानका  हाल भएका तवमानहरुको ममयतसम्भार 

गरी सञ्चालनमा ल्याउने र थप जहाज खररद गने प्रकृया अतघ बढाइएको छ ।  

८. भारतबाट नेपाल आउने एक मार हवाई प्रवेश मागय ( Air Route)रहकेोमा अब तबराटनगर , 

जनकपरु, नेपालगञ्ज र महने्त्रनगर गरी थप ४ स्थानबाटप्रवेश गनय  सक्ने  गरीभारतसुँग 

प्रातवतधकरुपमा सहमतत भएको र अन्त्य केही प्रकृयागत चरण पार गरेपश्चात उक्त मागयहरु 

औपचारीक प्रयोगमा आउने भएका छन ्।  

९. नेपाल-जापान बीचको हवाई सम्झौता लाई समय सापेक्ष नेपालको तहत ह नेगरी पनुरावलोकन 

गरीएको छ । पररमातजयत सम्झौता बमोतजम नेपालका वायसेुवाले जापानका तवतभन्त्न 

तवमानस्थलमा हप्तामा १४ उडान गनय सक्ने भएका छन ्। 

१०. काठमाडौं बाहकेका अन्त्य हब तवमानस्थलहरु (जस्तै भैरहवा, नेपालगञ्ज, सखेुत, पोखरा  र  

तवराटनगर तवमानस्थल)मा समेत NightStayगरी  अन्त्तरप्रदशे र क्षेरीय उडान तथा पहाडी 

उडान सञ्चालन ह नसक्ने गरी कायय अतघ बढाइएको छ ।  

११. कणायली प्रदशेको राजधानी सखेुतबाटकाठमाडौं दतैनक तनयतमत उडानको प्रवन्त्धतमलाईएको छ। 

१२. झापाको चन्त्रगढी तवमानस्थलमा प्रतवतध स्तरोन्त्नतत गरी  भ-ूउपग्रहमा आधाररत उडान अवतरण 

प्रणाली २०७५ आषाढ दतेख सरुुवात भएको छ । 

१३. सप्तरीकोराजतवराज तवमानस्थल २२ बषय पतछसञ्चालनमाआई उल्लेख्य Occupancyमा 

उडानहरु भइरहकेो छ। 

१४. आन्त्तररक तवमानस्थल हरुको स्तरोन्त्नतत गरी  ईलामको फाल्गणुानन्त्द, गलु्मीको  रेसुंगा, 

अछामको साुँफेवगर तवमानस्थलमा परीक्षण उडान भएकोर अन्त्य पवूायधारका कामहरु सञ्चालन 

भइरहकेा छन ्। 

१५. तरभवुन अन्त्तरायतरिय  तवमानस्थलको सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सधुार आएको एवंतवमानस्थलको 

स्तरोन्त्नतत कायय उल्लेख्यरुपमा अगातड बढेको छ । जस्तै-अन्त्तरायतरिय आगमन तफय का यारहुरुले 

बढीमा एक घण्टातभर Baggage Collectionगनय सक्ने व्यवस्था तमलाईएक 

१६. तवमानस्थल तबहान ६:०० दतेख सञ्चालनमा आएको छ। 

१७. तरभवुन अन्त्तरायतरिय तवमानस्थलको चाप कम गनय आन्त्तररक उडानका लातग बैकतल्पक 

तवमानस्थलको रुपमा काभे्रको नागीडाुँडामा प्रारतम्भक अध्ययन कायय सम्पन्त्न भएकोछ । 
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१८. नेपाल वायसेुवाकोअन्त्तरायतरिय सेवा तफय  Online Bookingसञ्चालनमा आएको र आन्त्तररक 

सेवा तफय  समेत Online Booking को सम्पणूय तयारी सम्पन्त्न भएको छ । 

 

 

पययटन प्रिधयन: 

१९. नेपाल भ्रमण वषय२०२ ० को घोषणा भई दीगो रुपमा वातषयक कतम्तमा २० लाख पययटक 

तभत्र्याउने योजना का साथ Visit Nepal Year2020 का लातग प्रमखु स्रोत मलुकुका ९ 

भाषामालोगो तयार, सतचवालय स्थापना र तवकासकाकाययहरु प्रारम्भ भएकाछन।् 

२०. Nepal- India Tourism Group को बैठकबाट भारतीय सवारी साधनहरु  नेपाल प्रवेश गदाय 

प्राप्त गने सतुवधा सरह नै नेपाली सवारीका साधनहरु ले भारत प्रवेश गदाय सतुवधा प्राप्त गने गरी  

समानतामा आधाररत  ( on the basis of reciprocity) सम्झौता भएको  छ । साथै आपसी 

सहयोग र साझेदारीमावतुद्ध ष्ट सतकय ट , रामायण सतकय टको तवकास र प्रवद्धयन गने एवंजनकपरुमा 

तमतथला सांस्कृततक संग्रहालयस्थापना गने सहमतत भएको छ ।  

२१. भारत सरकारको Leave Travel Concession (LTC) को गन्त्तव्य सचूीमा नेपाललाई 

समावेश गने र भारतका तहमालहरु आरोहण गने नेपालीहरुलाई सहज रुपमा आरोहण प्रमाणपर 

उपलधध गराउने सम्झौता भएको छ । 

२२. लतुम्वनीमा रहकेो ३००० व्यतक्त अट्ने Conference Hall तनमायण भई२५ दशेका तभक्ष ुतथा 

Buddhist Scholarsको सहभातगतामालतुम्वनी अन्त्तरायतरिय वौद्ध सम्मेलन र२५६२ औ ंवदु्ध 

जयन्त्ती सम्माननीय रारिपतत र प्रधानमन्त्रीज्यकूो समपुतस्थततमा भव्यताका साथ सम्पन्त्न भएको 

छ । 

२३. लतुम्वनीमा ५००० व्यतक्त अट्ने क्षमता भएको सम्मेलन गहृ तनमायणको तशलान्त्यास भई कायय 

अगातड बढेको छ । 

२४. रारा भ्रमण वषय २०७५ को भव्य उद्घाटन भई राराको वहृत पययटन पवूायधार तवकास कायय शरुु 
भएको छ ।  

२५. तवश्वका ५० बढी अन्त्तरायतरिय तमतडया तथा धलगर सतम्मतलत अन्त्तरायतरियस्तरको तहमालयन 

िाभल माटय २०१८ नेपालमा सम्पन्त्न भएकोछ । 

२६. नेपालको पययटन प्रवधयनात्मक वेवसाईट चीतनयाुँ भाषामा समेतसञ्चालनमा ल्याइएको छ । 
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२७. फरक क्षमताका व्यतक्तहरुले समेत प्रयोग गनय तमल्ने गरी कास्कीमा Accessible Trail तनमायण 

भई सञ्चालनमा आएको छ । 

२८. ग्रेट तहमालयन िेलमा पने दोलखाको टासीनाम वेतदङ्,  रसवुाको पावयतीकुण्ड सोमदाङ खण्डको 

२० की.तम. पदमागय साथै हलेम्ब,ु लाङटाङ, मकाल ुबरुण, दोलखा क्षेरको पदमागय तनमायण कायय 

सम्पन्त्न भएको छ । 

२९. दोलखा र रामेछापको सीमा के्षरमा भ्यटुावर तनमायण कायय सम्पन्त्न भई सञ्चालनमा आएकोछ । 

३०. सातवटै प्रदशेको पययटन प्रवधयन सम्बन्त्धी Infographic Videos तथा Short Videos तयार 

भएकाछन।् 

३१. दशेको तसतमत के्षरमा केतन्त्रकृत भएको पययटन गतततवतधलाई तवस्तार गनय ७ वटै प्रदशेमा पनेगरी 
प्रदशे नं. १ मा इलामको सन्त्दकपरू, प्रदशे नं. २ मा धनषुाको धनषुाधाम, प्रदशे नं. ३ मा 

मकवानपरूको कुलेखानी, गण्डकी प्रदशेमा कास्कीको पञ्चास,े प्रदशे नं. ५ मा कतपलवस्तकुो 

तनतललहवा, कणायली प्रदशेमा मगुकुो रारा, प्रदशे नं. ७ मा कञ्चनपरूको भादागाउुँमा Tourism 

DevelopmentAreaतनमायणको गरुुयोजना तयार भएको छ । 

३२. सबै तजल्लामा पने गरी नयाुँ १०० वटा पययटकीय गन्त्तव्यस्थल तवकास गनय बजेट तवतनयोजन 
भई स्थल तसफाररसकोलातग सावयजतनक सचूना आव्हान भईसकेको छ । 

३३. पवयतारोहण र पदयारामा ह ने बीमा सम्बन्त्धी समस्यासमाधान गनय र यसमा दतेखएको 

अतनयतमतता अन्त्त्य गनय आवश्यक  छानतवन गरी कारबाही प्रकृया अतघ बढेको छ । यस 

सम्बन्त्धी काययतवतध तनमायण भइरहकेोछ ।  

 

साांस्कृविक, धावमयक िथा ऐविहावसक सम्पदाहरु: 

३४. हनमुानढोकाको गद्दी बैठक, लक्ष्मीनारायण मतन्त्दर, कागेश्वर मतन्त्दर, सरस्वती र महादवे मतन्त्दरको 

पनुतनयमायण कायय सम्पन्त्न भएको छ ।  

३५. पशपुततनाथको भरमेश्वर सत्तल, शंकराचायय मतन्त्दर लगायतका ६ वटा सम्पदा पनुतनयमायण सम्पन्त्न 

भएको छ । 

३६. चाुँगनुारायणको बलम्ब ुपाटी र तछन्त्नमस्ताको मतन्त्दर , गोतपनाथ मतन्त्दर, भक्तपरूको महामञ्जशु्री 

सत्तल, तलेज ुभवानी, सयूयतवनायक गणेश आमा मतन्त्दर, स्वयम्भकूो अनन्त्तपरूको संरक्षण, 

तकमाडोल गमु्वा, आनन्त्दकोटी तवहार पनुतनयमायण कायय सम्पन्त्न भएको छ । 
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३७. भकूम्पबाट क्षततग्रस्त भएका दशेभरका सम्पदाहरु मध्ये हालसम्म १७५ सम्पदाहरुको पनुतनयमायण 
कायय सम्पन्त्न भएको छ । 

३८. पशपुततनाथ के्षरमा तभक्षा मालनेहरुको अललगै स्थानमा खानपानको प्रवन्त्ध गरीयस के्षरलाई 

Beggar Free Zone कोरुपमाव्यवतस्थत गरीएको र १०० रोपनी क्षेर फैलावटको बगैंचा 

तनमायण सम्पन्त्न गरी थप आकषयक बनाइएकोछ । 

३९. मतुक्तनाथ के्षर तवकास सम्बन्त्धी गरुुयोजना तयार भएको छ । 

४०. मोरङमा मदन भण्डारी संग्रहालय, सनुसरीमा माझी संग्रहालय, स्याङ्जामा गरुुङ संग्रहालय र 

कास्कीमा लेखनाथ संग्रहालयको तनमायण कायय अतन्त्तम चरणमा पगेुको छ । 

४१. रातरिय अतभलेखालयमा संकतलत ३१ हजार हस्ततलतखत ग्रन्त्थहरु मध्ये ११, ५५० ग्रन्त्थको 

करीव ६ लाख ५५हजार इमेजको क्याटलतगङ, ट्यातगंङ र सफ्टवेयरमा अपलोड गने कायय 

सम्पन्त्न भएको छ । 

४२. सहकाययको नयाुँ तथा नमनूा अभ्यासको रुपमा पाल्पाको रानीमहलको संरक्षण, संवधयन तथा 

व्यवस्थापनकाययको तजम्मेवारी तानसेन नगरपातलकालाई हस्तान्त्तरणगररएकोछ ।  

४३. स्रष्टा तथा सातहत्यकारहरुको आदर र सम्मान स्वरुप यस वषय गोपाल प्रसाद ररमाल रातरिय 

परुस्कार स्थापना गरीएको छ । 

 

पययटन जनशवि विकास: 

४४. पययटन सम्बन्त्धी तवषयहरुमा तवश्वस्तरीय गणुस्तरयकु्त जनशतक्त उत्पादन ह नेगरीमातनत पययटन 

तवश्वतवद्यालय सञ्चालन गने सम्बन्त्धी काननूको मस्यौदा तजुयमा गरीएको छ । 

४५. पवयतीय पययटनमा दक्ष जनशतक्त उत्पादन गने उद्दशे्यका साथ १०+२ को पाठ्यक्रममा पवयतारोहण 

अध्ययन अध्यापन सरुु गररएको छ ।  

 

समग्र पययटन के्षरमा संरचनागत एवं काययगत सधुार सतहत पययटनलाई रोजगारी र तवकासको अग्रणी तथा 

दीगो क्षेरको रुपमा तवकास गने 'स्पष्ट कायययोजना सतहतकोपाुँच वषीय प्राथतमकता प्राप्त काययक्रम 'तनमायण 

गरी कायायन्त्वयन प्रारम्भ गररएकोछ ।  


