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पृष्ठभूतम 

अद्वििीर् प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको वैभव र ववववििार्कु्त मुुलकु नेपालको सवोच्च ब्शखर, ववश्व 
शाब्न्त्िकोउद्गमभमूी िथा अतिथब्ुमैरी नेपाली समदुार्को कारण ववश्व पर्यटन बजारमा आकर्यक गन्त्िव्र्को रुपमा 
ववब्शष्ट पवहचान कार्म रहेको छ । 

वव.सं. २००७ साल पतछ ववदेशी पर्यटकहरुको लातग आवागमन खलुा भएको नेपालमापर्यटनलाई प्रथम पञ्चबर्ीर् 
र्ोजना देखुीनै प्रचरु सम्भावनाकोके्षरको रूपमा उल्लेख गरीदै आएको छ। पर्यटन क्षेरको ववकास र प्रवर्द्यनलाई 
व्र्वब्स्थि ढंगले अगातड बढाउन सवयप्रथम वव.सं. २०१६ सालमा पर्यटन बोडयको स्थापनासु गै शरुु भएको संस्थागि 
र्ारावव.सं. २०३४ सालमा पर्यटन मन्त्रालर्को स्थापनास गै थप व्र्वब्स्थिभएको तथर्ो। संस्कृति, पर्यटन र नागरीक 
उड्डर्न क्षरेको एकुीकृि र सन्त्ितुलि ववकासले समग्र लक्ष्र् हातसल गनय सवकन ेर्थाथयबोिस गै वव.सं. 2071 मा 
हालको संस्कृति, पर्यटन िथा नागरीक उड्डर्न मन्त्रालर्को स्वरूप प्राप्त गरी नेपाल सरकार (कार्य ववभाजन) 
तनर्मावलीले तनद्वदयष्ट गरे बमोब्जमका कार्यहरू सम्पादन हु दै आएका छन।् 

पर्यटन के्षरलाईनेपालको अथयिन्त्रको अतभन्न एवं महत्वपूणय सम्वाहकको रुपमा ववकास गनय संस्कृति, पर्यटनर नागरीक 
उड्डर्न के्षरको सन्त्ितुलि ववकास हनु ुअतनवार्य रहेको छ। िसथय, सावयजतनक तनजी साझेदारीको एवं सरकारीस्िरमा 
समतनकार् र अन्त्िर िहबीचको सहकार्यमा उक्त क्षरेहरूको एकुीकृि र वृहि ववकास सम्बन्त्िीि र्ोजनाहरू सञ्चालन 
हु दै आएका छन।् हाल, संघीर् शासनको ममय अनरुूप नेपालको संवविान एवं प्रचतलि कानून बमोब्जम प्रदेश िथा 
स्थानीर् िहले सम्पादन गनय सक्ने ब्जम्मुवेारीहरू क्रमश: उनीहरूलाई हस्िान्त्िरण गरीएको छ। 

पन्त्िौं र्ोजना 2076/७७-80/८१ का उद्देश्र्हरू िथा नेपालले प्रतिवर्द्िा जनाएको ववश्वव्र्ापी दीगो ववकासका 
लक्ष्र्हरू हातसल गनय मन्त्रालर्को के्षरातिकारमा रहेका ब्जम्मेवारीहरू कुशलिापूवयक एवं उत्तरदार्ी ढंगले सम्पादन 
हु दै आएका छन।् पर्यटनलाई प्रतिस्पिायत्मक लाभकुो क्षेरको रुपमा ववकास गदै ववश्व वजारमा खरो उरन र 
त्र्सका लाभहरू समदुार्स्िरसम्म परुुर््ाउन ेगरी आवतिक र्ोजनालेसमेि प्राथतमकिुाप्राप्त क्षेरको रुपमा पवहचान 
गरेको छ। नेपाल सरकारले तलएको समरृ्द् नेपाल सखुी नेपाली" को लक्ष्र् हातसल गनय संस्कृति, पर्यटन र नागरीक 
उड्डर्नको के्षरमा सवक्रर् सरकारी, तनजी एवं गैरसरकारी के्षरका प्रर्ासहरूलाई गतिब्शलरूपमापररचालन गरी र्ोगदान 
द्वदन र्स मन्त्रालर्ले महत्वपूणय भतूमका तनवायह गरेको छ । 

नेपालको संवविानको ममय, पन्त्रौ र्ोजनाको सोच र द्वदगो ववकासको लक्ष्र्को प्रातप्तका लातग ठोस र्ोगदान पगु्ने गरी 
मन्त्रालर्ले सम्वर्द् के्षरको नीति िथा र्ोजना तनमायण गरी सो बमोब्जम कार्यक्रम िथा आर्ोजना कार्ायन्त्वर्नमा 
ल्र्ाएको छ ।मन्त्रालर्िारा ववकास कार्यमा गरीएको लगानीको प्रतिफल मापन गनय र सेवा प्रवाहमा भएको सिुारको 
पक्षको आ कलन गरी भावी द्वदनमा पषृ्ठपोर्ण माफय ि थप सिुार गनय िथा उत्तरदावर्त्व अतभवृवर्द् गनय प्रभावकारी 
अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन पर्द्तिको अवलम्वन अपररहार्य हनु्त्छ ।र्सै सन्त्दभयमाआ.व. २०७७/०७८ मा संस्कृति, पर्यटन 
िथा नागरीक उड्डर्न क्षरेमा सम्पन्न भएका मखु्र्-मखु्र् उपलब्धिहरुलाई देहार्बमोब्जम उल्लेख गरीएको छ ।  
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१. ववतनर्ोब्जि बजेट र खचयको ब्स्थति 

आतथयक बर्य २०७७/०७८ मा र्समन्त्रालर्लाई २६ अवय ९२ करोड ८४  
लाख ववतनर्ोजन भएको तथर्ो । जसमध्रे् चालिुफय  ३ अवय ८४ करोड ३८ 

लाख,२ अवय १२ करोड ८१ लाख  र २० अवय ९५ करोड ६५ लाख  
ववत्तीर्व्र्वस्थािफय  ववतनर्ोजन भएको तथर्ो । 

 

 

 
 
 
 

ववतनर्ोब्जि बजेटबाट चाल ुिफय  ७२.08 प्रतिशि, पु जीगि िफय   
82.65 प्रतिशि, ववत्तीर् व्र्वस्थािफय  56 प्रतिशि र समग्रमा 
 70.24 प्रतिशि खचय भएको छ । 

 

 
 
 
 

 

 

२. मन्त्रालर्का मखु्र् कार्यक्रम िथा आर्ोजनाहरुको प्रगतिको सारांश 

मन्त्रालर्को कार्यके्षर तभर रहेका संस्कृति, पर्यटन िथा नागरीक उड्डर्न क्षेर अन्त्िगयि आ.व.२०७७/०७८ मा 
भएका प्रमखु उपलब्धिहरुलाई देहार्को िातलकामा उल्लेख गररएको छ।  

तस.नं. कार्यक्रम िथा आर्ोजना 207६/७७को  
सम्मको अवस्था 

207७/७८को   हालसम्मको 
कुल प्रगति लक्ष्र्  प्रगति 

1. प्रति पर्यटक प्रतिद्वदन खचय(डलर) ४८ ४८ ६१ 

 
६१ 

2. प्रति पर्यटक औसि बसाई(द्वदन) १२.७ १२.७ १५.१ १५.१ 
3. तरभवुन अन्त्िरायविर् ववमानस्थल 

ववस्िार िथा स्िरोन्नति (प्रतिशि) 

३७ १०० ९९ ९९ 

४. गौिमबरु्द् अन्त्िरायविर् ववमानस्थल १८ १०० ९७.३३ ९७.३३ 

१४%

८%

७८%

विनियोजित बिेट

चालु
प ूँजीगत
वित्तीय

०

५०

१००

चा
ल ु

प  ूँज
ीग
त

वि
त्ती
य

जम्
मा

७२ ८३
५६ ७०

खचय प्रतिशि

खचच प्रततशत
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(प्रतिशि) 
५. पोखरा अन्त्िरायविर् ववमानस्थल 

(प्रतिशि) 
१९ १०० ८१ ८१ 

6. सम्पदा पनुःतनमायण (संख्र्ा) ७३ २०० १३८ ५८९ 

७. पर्यटक आगमन (जना) ११,९७,१९१(
सन२०१९) 

८,५०००० २,३०,०८
५(सन ्
२०२०) 

२,३०,०८५(स
न ्२०२०) 

८. सञ्चालनमा रहेका ववमानस्थल (वटा) ३२  ३५ ३५ 

९. बरै्भरर सञ्चालन र्ोग्र् 
ववमानस्थल(वटा) 

३५  ३७ ३७ 

१०. रारीकालीन उडान सञ्चालनमा 
आएका ववमानस्थल (वटा) 

१  ८ ८ 

११. नेपाल आउने अन्त्िरायविर् ववमान 
सेवा (वटा) 

२  २७ २७ 

१२. पर्यटकस्िरका होटल (संख्र्ा) ३५  १३१३ १३१३ 
१३. तनतमयि नर्ा  पदमागयको लम्बाई 

(GHT समेि) (वक.मी.) 
७७  २२८ ५५० 

 

३.पन्त्रौं र्ोजनाको नतिजा सूचकका प्रगतिहरुः 
प्रमखु नतिजा क्षरे नतिजा सूचक एकाई आ.व. 

२०७७/७८ 
को लक्ष्र् 

आ.व. २०७६/७७ 
सम्मको 
प्रगति 

आ.व. 
२०७७/७८ 
को प्रगति 

३. सवयसलुभ 
आितुनक पूवायिार 
एवम ्सघन अन्त्िर 
आबर्द्िा 

३२. द्विपक्षीर् हवाई 
सम्झौिा भएका मलुकु 

संख्र्ा ४१ ४० ४० 

३३. अन्त्िराविर् िथा  
क्षेरीर् ववमानस्थल 

संख्र्ा ३ १ १ 

३४. आन्त्िररक 
ववमानस्थलको स्िरोन्नति 

संख्र्ा ३७ ३५ ३७ 

४. उच्च र द्वदगो 
उत्पादन िथा 
उत्पादकत्व 

 

२. अथयिन्त्रमा पर्यटन 
क्षेरको र्ोगदान 

प्रतिशि ६ 
२.०५ २.०५ 

२८.ववदेब्श पर्यटन 
आगमन संख्र्ा 

(लाखमा) 
२००० 

११.९७ २.३०( 
२०१९ को 
भन्त्दा ८० % 

ले घटेको) 
२९. ववदेशी पर्यटकको 

औसि बसाई  
द्वदन १३.५ 

१२.७ १५.१ 
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३०.प्रति पर्यटक खचय 
(प्रति द्वदन) 

अमेररकी डलर ६१ 
४८ ६५ 

४. उच्च र द्वदगो 
उत्पादन िथा 
उत्पादकत्व 

 

६३.नेपाल आउने 
अन्त्िरायविर् 
ववमानमा 
उपलधि तसट 

संख्र्ा लाखमा 

१२० ८० ७८ 

३१. पर्यटन क्षेरमा थप 
प्रत्र्क्ष रोजगारी 
तसजयना 

संख्र्ा 
(हजारमा) 

७५ ३.८ ३.८ 

६४.पर्यटन स्िरको होटल बेड –१ देब्ख ५ िारे होटल र हेररटेज ववुटक होटल िथा 
ररसोटय समेि १८१५१ 

िारे होटल होटल संख्र्ा २१६ १३८ १४२ 

बेड संख्र्ा २०९४० १३२०० १३९०० 

अन्त्र् होटल होटल संख्र्ा १४९७ ११५१ (२०१९मा) 

प्रदेशमा 
हस्िान्त्िरण 
भएको । 

बेड संख्र्ा ४४९१० ३०७९९ 

होमस्टे र क्षमिा संख्र्ा ३५९ ३८९ (२०१९मा) 

बेड संख्र्ा १४४० १०८८(२०१९मा) 

६५. पदमागय वक.तम. ५५६ ३३२ २२८ 

६६. पवहचान िथा 
ववकास भएका 
पर्यटकीर् 
गन्त्िव्र्स्थल 

संख्र्ा २०८ १९२ प्रदेश नमनुा 
गन्त्िव्र् ७, 

स्थावपि १०० 
र नर्ा  १४८ 
सवहि कुल 
२५५  

६७. पर्यटन क्षेरमा 
उत्पाद्वदि दक्ष 
जनशब्क्त 

संख्र्ा १५००० ९१२८ २०५४ 

६. सरुब्क्षि, सभ्र् र 
न्त्र्ार्पूणय समाज 

२७.सा स्कृतिक सम्पदाको 
तडब्जटाइजेसन 

संख्र्ा १४५०० २०,००० २०,००० 

२८. प्रतितलवप अतिकार 
संरक्षण 

संख्र्ा २३०० १९७४ २०४२ 

 
 

४.मन्त्रालर् र मािहिका तनकार्हरुको प्रगतिः 
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तस. नं. 

  

आर्ोजना/कार्यक्रम वावर्यक बजेट 
रु लाखमा 

आ.व 
०७५/७६ 
को प्रगति 

आ.व 
०७६/७७को 
प्रगति 

  आ.व ०७७/७८ को प्रगति 

(%)  

भौतिक भौतिक भौतिक ववब्त्तर् 

१. संस्कृति,पर्यटन िथा नागररक 
उड्डर्न मन्त्रालर्   

३६७२ ९२.५७ १०० ९७ ६२.०४ 

२. पर्यटन ववभाग १४६७ ९४.५४ ९२ ९०.८५ ८९.९९ 

३. परुाित्व ववभाग १८९१ १०० ६६ १०० ८४.३२ 

४. केन्त्रीर् सांस्कृतिक सम्पदा 
संरक्षण प्रर्ोगशाला 

५७ १००  ८१.८१ ८२.९० 

५. राविर् अतभलेखालर्  ५७३ १०० ६७ ८४ ८० 

६. राविर् संग्रहालर्  ४०९ १०० ९८ ९३ ७८ 

७. 
नेपाल प्रतितलवप अतिकार 
रब्जिारको कार्ायलर्  

 

१३७ १०० ७२ ६६.८४ ६६.८४ 

८. नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान १५५० ९८.७ ९८ ९०.२१ ९५.५० 

९. नेपाल लतलिकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ५४२ ८५ ९४ ८५.१२ ९६.१८ 

१०. 
नेपाल संविि िथा नाट्य प्रज्ञा 
प्रतिष्ठान 

८०० ७२.१ ९७ ७९.४२ ६२.०३ 

११. सांस्कृतिक संस्थान १८० १०० ९९ ७५ १०० 

1२. नारार्णवहटी दरबार संग्रहालर्   ७७१ १०० १०० १०० ९७.१ 

1३. भार्ा आर्ोग  ६३९ ८१.४७ ७० १०० ८६.७६ 

1४. 
बौर्द् दशयन प्रवर्द्यन िथा गमु्बा 
ववकास सतमति 

७६२ ९२  ९२.५५ ८२.६३ 

१५. 
नेपाल पर्यटन िथा होटल 
व्र्वस्थापन प्रतिष्ठान 

४४० १०० ८७.६ ८९.४४ ८०.४८ 

१६. क्षेरीर् संग्रहालर्, कवपलवस्ि ु १३३ १०० २० ७०.७१ ७१.४ 

१७. संग्रहालर्हरु २८५  ६८ ९९ ८०.०६ 

१८. ऐतिहातसक दरवारहरु ८१६  १०० ९८ ७६.३७ 
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१९. राविर् कला संग्रहालर् भक्तपरु १८५   ९० ७२.४१ 

२०. 
स्मारक संरक्षण िथा दरवार 
हेरचाह कार्ायलर् भक्तपरु 

१३२ 

  १०० ८० 

२१. िारागाउ  ववकास सतमति ३४६  १०० ८१.१० ९०.७४ 

 
 

५. राविर् गौरवका आर्ोजनामा प्राप्त प्रमुख उपलब्धिहरुः  

(क) गौिमबरु्द् अन्त्िरायविर् ववमानस्थलुः 
गौिमबरु्द् अन्त्िरायविर् ववमानस्थलको आ.व. २०७७/७८ सम्मको भौतिक प्रगति ९७.३३ प्रतिशि र ववत्तीर् 
प्रगति ७७ प्रतिशि रहेको छ।सन ्२०२१ को तडसेम्वर सम्ममा सम्पन्न गने लक्ष्र् सवहि तनमायण कार्य अगाडी 
बवढरहेको िावन मागय, ट्याक्सी वे, पावकय ि क्षेर (एप्रोन) को तनमायण कार्य सम्पन्न भई ववद्यिुीर् काम समेि सम्पन्न 
। प्रशासवकर् भवन, कन्त्रोल टावर को तनमायण कार्य सम्पन्न EquipmentInstallation Work समेि सम्पन्न । 
अन्त्िरायविर् टतमयनल भवनमा वफतनतसि िथा EquipmentInstallation को काम अब्न्त्िम चरणमा । पेररतमटर रोड, 

डे्रनजे, फेब्न्त्सि, पानी ट्याङ्की, कार पावकय ि, फार्र ववब्ल्डि, पेररतमटर रोडको काम सम्पन्न । सञ्चार उपकरणहरुको 
जडान कार्य सम्पन्न भएको छ ।उक्त ववमानस्थलमा प्राववतिक जा च गरी Callibration र test flight गररसञ्चालनमा 
ल्र्ाउन िर्ारी कार्य अब्न्त्िम चरणमा रहेको छ । 

 

ख)पोखरा अन्त्िरायविर् ववमानस्थलुः 

पर्यटकीर् शहर पोखरामा अन्त्िरायविर् ववमानस्थल तनमायण कार्य िोवकएको समर्भन्त्दा अगातड नै सन ् 2020 
सम्ममासम्पन्न गनेगरी कार्य अब्घ बढाइएकोमा कोतभड संकटका कारण लक्ष्र् पूरा हनु सकेन । आ.व. 
२०७७/७८सम्ममा र्स आर्ोजनाको भौतिक प्रगति ८१ प्रतिशि र  ववत्तीर् प्रगति ५८ प्रतिशि रहेको छ। 
२५०० तमटरको िावनमागय, ट्याक्सी वे , एप्रोन, आइसोलेटेड पावकय ङ एवंम ्Access Road को तसतभल तनमायण 
िफय को कार्य सम्पन्न भई ववद्यिुीकरण सम्बन्त्िी कार्य चालु।ू अन्त्िरायविर् टतमयनल भवन, ह्यािर, प्रशासतनक भवन 
एवंम ्कन्त्रोल टावर लगार्ि सम्पुणूय १४ वटा भवनहरु सम्वन्त्िुी कार्यको संरचना तनमायणको कार्य सम्पन्न भई 
हाल वफतनतसि सम्वन्त्िुी कार्य चालु।ूथप जग्गा अतिग्रहणको ९९% कार्य सम्पन्न भएको छ ।पोखरा 
ववमानस्थलको उडानको लातग ररठे्ठ पानी डा डा कटानको प्रकृर्ा अगातड बढाइएको छ । 

(ग)तनजगढ अन्त्िरायविर् ववमानस्थलुः 
आ.व ०७७/७८ सम्ममा र्स आर्ोजनाको साइट ब्क्लर्रेन्त्स,नदी तनर्न्त्रण लगार्िका कार्य  भइरहेको छ । 
हालसम्म नदी तनर्न्त्रण कार्य अन्त्िगयि बकैर्ा खोलामा ९७५ तमटर नद्वद तनर्न्त्रण कार्य भएको । पसाहा 
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खोलामा नदी तनर्न्त्रण कार्य सम्पन्न भएको ।मआुधजा वविरणको कार्य अन्त्िगयिआ. व. २०७७।०७८ मा 
ज.वव. ४-६-८-५ क्षरेफल नामसारी भएको र हालसम्म ७०-१-९-४ के्षरफल नेपाल नागरीक उड्डर्न 
प्रातिकरण (दोस्रो अन्त्िरायिर् ववमानस्थल आर्ोजना) को नाममा नामसारी भएको छ।र्स ववमानस्थल तनमायण 
एवम लगानी पर्द्तिका  बारेमा छलफल भैरहेको छ । 

घ)पशपुति के्षर ववकासकोर्ुः 
िातमयक पर्यटनको एक प्रमखु गन्त्िव्र्को रुपमा रहेको पशपुतिनाथ के्षरमा गरुुर्ोजना अनसुार ववकासका ववतभन्न 
कार्यहरु र्ोजनाबर्द् रुपमा सम्पन्न हु दै आएको छ। आ.व. २०७७/७८ सम्ममा र्स कोर्को भौतिक प्रगति ८५ 
प्रतिशि र ववत्तीर् प्रगति ७० प्रतिशि रहेको छ ।आरध्र्देव पशपुतिके्षरको वृहि गरुुर्ोजना प्राप्त भइ छलफलको 
क्रममा रहेको छ। पशपुति के्षर तभरका महत्वपूणय तनमायण कार्य (Civil works)  सम्पन्न अवस्थामा रहेको, पनु 
तनमायण गनुयपने र ममयि गनुयपने कार्य परुाित्व ववभागको सहकार्यमा अब्घ बढाइएको छ।कोतभडको उच्च 
संक्रमणको समर्मा १० शवदाह स्थल थप भएको र हाल पूवयवि अवस्थामा १८ वटा ब्चिा रहेको छ ।पशपुति 
क्षेर वरपरको बागमिी नदीको सरसफाईको अतभर्ान सञ्चालनगरीएको ।मगृस्थलीमा भ-ूक्षर् तनर्न्त्रण कार्य ८० 
प्रतिशि सम्पन्न भएको ।श्रीपशपुतिनाथको भान्त्छाघर पनुतनयमायण कार्य,तसफल घ्र्ाम्पेपावट जीणोिार कार्य,ववतभन्न 
मब्न्त्दरमा गजरु राख्न ेकार्यसम्पन्न भएको ।श्रीपशपुतिनाथ मब्न्त्दरमा कोर् बाट रू.५० करोड समेि जम्मा रू.८० 
करोडमा १०८ के.जी को सनुको जलहरी जडान कार्य सम्पन्न भएको छ । 

(ङ)लबु्म्बनी ववकासकोर्ः 
ववश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृि भगवान गौिमबरु्द्को पववर जन्त्मस्थल लबु्म्बनीको र्ोजनाबर्द् ववकास गरी र्सलाई 
प्रमखु पर्यटकीर् एवं िातमयक गन्त्िव्र्को रुपमा ववकास गनय  तनरन्त्िर प्रर्ास जारी रहेको छ ।र्ो सम्पदा स्थलमा 
संर्कु्त राि संघसवहिको पहलमा प्रा. केञ्जो टािेिारा िर्ार गरी नेपाल सरकारले स्वीकृि गरेको लबु्म्बनी 
गरुुर्ोजना कार्ायन्त्वर्नमा रहेको छ।सो गरुु र्ोजना अनसुार हालसम्मको भौतिकिफय को तनमायण कार्य प्रगति ८६ 
प्रतिशि र ववत्तीर् प्रगति ८५ प्रतिशि रहेको छ।लबु्म्बनी ववकास कोर्तभर ५०००मातनस अट्ने हल िथा ध्र्ान 
सािना केन्त्र भवन तनमायणको पवहलो फेज तनमायण सम्पन्न गरी दोस्रो फेजको तनमायण कार्य ३५प्रतिशि सम्पन्न 
भएको छ। ववतभन्न ववरुवा िथा फुलहरु उत्पादनका लातग नसयरी ववकास र ववस्िार सम्बन्त्िमा ववरुवाहरु 
उत्पादनको कार्य सम्पन्न भएको ।तिलौराकोट परुािाब्त्वक साइट र कुदानको सरुक्षा पखायल तनमायण िथा ममयि 
कार्य सम्पन्न भएको ।लबु्म्बनी गरुुर्ोजना अनसुारको पववर उद्यानमा रहेका गोलाई पोखरीको कररव २५प्रतिशि 
कार्य सम्पन्न भई क्रमागिरुपमा कार्य चालू रहेको । गौिमबरु्द् फलफुल वाटीका तनमायण िथा सौन्त्दवर्यकरण गने, 

ल्र्ान्त्डस्केप गने कार्य अन्त्िगयि फलफुल बकृ्षारोपण कार्यको ६०प्रतिशि र सडक दार्ा  बार्ा  ल्र्ाण्डस्केप गने 
कार्यको ५० प्रतिशि कार्य सम्पन्न भएको  ।गरुुर्ोजनाका बा की कार्यहरु आगामी ३ वर्यतभर सम्पन्न गने गरी 
पवहलो चरणको बोलपर आव्हान भएको छ ।   
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६.तरभवुन अन्त्िरायविर् ववमानस्थलको प्रमखु उपलब्धिुः 

तरभवुन अन्त्िरायविर् ववमानस्थलः 
िावनमागयको उत्तर िफय को एप्रोन तनमायण:- 

• तनमायण व्र्वसार्ी पूणयरुपमा मोववलाईज भइसकेको । 

• Top soil removing कार्य चालू । 

• तनमायण व्र्वसार्ीले हालसम्म 83,635 घ.मी.loose माटो ल्र्ाई 51,635 घ.मी. Laying and compaction गरर 
सकेको Sub Surface drainage को कार्य 892 मी. सवकएको िथा कार्य चालू रहेको । 

• नेपाल आमीको गल्फ क्लबको साि होलहरु स्थानान्त्िरण गनय पटक पटक बैठक िथा समन्त्वर् भई नेपाल 
आमी होल साने प्रकृर्ामा रहेको । 

• दब्क्षण िफय  समानान्त्िर ट्याक्सी वे ववस्िार कार्य तमति २६ फेब्रअुरी २०२१ मा ववड खोली मूल्र्ाङ्कन 
कतमवटबाट मूल्र्ाङ्कन कार्य शरुु भई प्राववतिक मूल्र्ाङ्कन अब्न्त्िम चरणमा रहेको । 

तरभवुन अन्त्िरायविर् ववमानस्थल पूणयरुप मा बवुटक एर्रपोटयको रुपमा रुपान्त्िरण:गने कार्य देहार् बमोब्जम हदैु 
गरेकोः- 

• Domestic and International Terminal Building Renovation –कार्य सम्पन्न भएको  

• Canopy Construction (63% कार्य सम्पन्न)Design review गरी नर्ा  design अनसुार कार्य भैरहेको छ। 

 

७.पर्यटनसम्बन्त्िीः- 

िलुनात्मक लाभको दृवष्टले अग्रस्थानमा रहेको नेपालको पर्यटन के्षर मलुकुको अथयिन्त्रको एक प्रमखु आिार हो। 
समरृ्द् नेपाल सखुी नेपालीको दीघयकालीन सोच प्राप्त गने रुपान्त्िरणको सम्वाहक पतन हो पर्यटन ।ववश्वमा एक 
आकर्यक पर्यटकीर् गन्त्िव्र्को रुपमा नेपाललाई ववकास गनय नर्ा  पर्यटकीर् गन्त्िव्र्को पवहचान, ववकास, ववस्िार र 
प्रवर्द्यन गरीपर्यटकीर् सेवालाई गणुस्िरीर् बनाउन े ध्रे्र्का साथ पर्यटकीर् पूवयिारहरुको तनमायण र प्रबर्द्यनात्मक 
कार्यक्रमहरु अगातड बढाइएको छ।  

क.पर्यटन पूवायिारः 

 एक प्रदेश एक पर्यटकीर् पूवायिार ववकास कार्यमा कररव ७५% सम्पन्न भएको । 

 पर्यटन सम्वन्त्िी पूवायिार िर्ार गनय २१६ स्थातनर् तनकार्लाइ साझेदारी कार्यक्रम गनय सम्झौिा भई क्रमागि 
र्ोजना शरुु भएको । 

 दगुयम स्थानमा ५ िारे होटल स्थापना गदाय ववतभन्न वकतसमका सहतुलर्ि लगार्िका व्र्वस्था गररएको । 

 आरोहणका लागी खलेुका वहमाल ४१४ र २०२१ को ब्शब्शर ऋिमुा ७५७ जनालाई पवयिारोहण गनय अनमुति 
प्रदान गररर्ो । 

 वंगलादेशमा पर्यटन प्रवर्द्यन लगार्िका काम गनय सा स्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न भएको। 
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 पदमागय र पवयिारोहणको लागी नमनुा र्ोजनाको रुपमा GPS Tracking deviceको प्रर्ोगको ल्र्ाइएको । 

 पर्यटन प्रवर्द्यनका लागी िाप्लेजिुको सिुा पोखरीमा पदमागय एवम सौन्त्दवर्यकरण सम्पन्न । 

 दोलखामा मन्त्जशु्री पाकय  देब्ख तभमेश्वर मब्न्त्दर सम्म जाने पर्यटकीर् पदमागय तनमायण । 

 कन्त्चनपरुको राना थारु संग्रहालर् तनमायण सम्पन्न गररएको । 

 तसरहाको वावा िाल बन्त्दीपरुview tower िथा पाकय  तनमायण गरीएको । 

 लतलिपरुको िापाखेल नागदह के्षरमा walkway िथा Railing तनमायण गरीएको । 

 िाप्लेजिुको सोिपोखरी, फुिफुिे झरना के्षरमा पदमागय िथा सौन्त्दवर्यकरण सम्पन्न। 

 रम्भादेवी मब्न्त्दर िालपोखरा पाल्पा िाल संरक्षण िथा सौन्त्दर्ीकरण एवम पाकय  तनमायण । 

 र्स आ.व मा ववतभन्न के्षरमा २२८ वक.तम पदमागयको तनमायण सम्पन्न भएको । 

 स्र्ाङ्जाको घनौसा पर्यटकीर् स्थलमा, स्वरेक मन्त्साकोट प्र्ाराग्लाइतडि क्षरेमा,रामडा डा क्षरेमा रतसिलटार 
के्षरमा पर्यटकीर् पाकय  तनमायण सिुार कार्य सम्पन्न गररएको  ।  

 िनहकुोवेदव्र्ास के्षरमा मब्न्त्दर पररसर सिुार कार्य सम्पन्न गररएको । 

 कास्कीकोहररहर गफुामा ववश्राम स्थल तनमायण कार्य सम्पन्न गररएको । 

 गोसांईकुण्ड र पांचपोखरी के्षरमा पदमागय िथा changing Room कार्य सम्पन्न गररएको। 

 िालपोखरा पर्यटन के्षर पाल्पा िाल संरक्षण िथा सौन्त्दर्ीकरण कार्य सम्पन्न गररएको । 

 र्स आव मा वृहिर ववराट के्षर, वृहिर जनकपरु के्षर,  वृहिर गौरीशंकर के्षर, बहृत्तर रारा क्षेर, वृहिर खप्तड 
क्षेरमा पने ववतभन्न १० स्थान गरी जम्मा ५० मखु्र् स्थानहरुको DPR िर्ार गरी ववभागको Project Bank िर्ार 
गररएको।  

  र्स आ.व मा २२५ शैर्ाको ४ िारे होटेल र ६२ शैर्ाको २ िारे होटेल दिाय भएका । 

ख.पर्यटन प्रबर्द्यनुः 

• HealthandHygieneप्रोटोकल िर्ार गरी स्वीकृि भएको । नेपाली िथा अंग्रजेी भार्ामा प्रोटोकल छपाई गरी 
वविरण गरेको । MountainTourismProtocol,Spa, Night LifeTourismProtocolिर्ार िर्ार 
गरब्ुएको।अनलाइन िथा सामाब्जक संजाल माफय ि प्रोटोकलको पहुु  च अतभवरृ्द्ब्ुगरीएको । 

• देश दशयन कार्यक्रम प्र्ाकेज स्वीकृि िथा कार्ायन्त्वर्नका लातग साि प्रदेशमा कतमवट गठन गरीआवश्र्क 
समन्त्वर् सरुु गरब्ुएको। ववतभन्न तनजुी क्षेरस ग सम्बन्त्िीि संघ संस्था िथा प्रदेश हरुसंग छलफल गरी 
उब्चि  DomesticTourismका प्र्ाकेजको आवुह्ान गरी प्र्ाकेज प्राप्त भएको ।    

• देशधर्ापी रुपमा आन्त्िररक पर्यटनको पनुयरुत्थानका लातग पररचर्ात्मक िथा अवलोकन भ्रमणहरु सम्पन्न 
गरब्ुएको । 
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• रारा िाल क्षेरमा हाल सम्म ववतभन्न तनकार्हरुले िर्ार गरेका गरुुर्ोजना िथा व्र्वस्थापकीर् र्ोजनाहरुको 
अध्र्र्न कार्य सम्पन्न गरीएको।िाल क्षेर DPRसवहिको  वृहत्तर गरुुर्ोजना िर्ार गने कार्यको TOR िर्ार 
गररएको । 

ग.जनशब्क्त ववकासुः 

• नेपाल पर्यटन िथा होटेल व्र्वस्थापन प्रतिष्ठानको झापा ब्जल्लाको वविायमोड, महोत्तरी ब्जल्लाको बद्वदयबास र 
बा के ब्जल्लाको नेपालगन्त्जमा शाखा कार्ायलर् स्थापना भइ िातलम कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेको । 

• मातनि ववश्वववद्यालर्को सट्टा नेपाल पर्यटन िथा पवयिारोहण अध्र्र्न प्रतिष्ठानको व्र्वस्था गनय बनेको 
ववदे्यर्कको मस्र्ौदा सम्बन्त्िी अविारणा पर कानून मन्त्रालर्बाट सैद्दाब्न्त्िक सहमति प्राप्त भई मब्न्त्रपररर्दमा 
पेश भएको । 

• नेपाल पवयिीर् प्रब्शक्षण प्रतिष्ठानबाट ५३९ जनालाइ िातलम प्रदान गररएको  ।नेपाल पर्यटन िथा होटल 
व्र्वस्थापन प्रतिष्ठानबाट शैब्क्षक िफय  MHM, BHM, BTTMजस्िा ववर्र् क्षेरहरुमा अध्र्र्न अध्र्ापन गरीदै 
आएको छ भने प्रतिष्ठानले आ.व. २०७७/७८ मा शैब्क्षक िफय   १६२६ जना र िातलम िफय  ४४९ जना 
गरी कुल २०७५ जनशब्क्त उत्पादन गरेको छ ।सामदुावर्क होमस्टेहरुमा होमस्टे (घरबास) पर्यटन ववकास 
सम्वन्त्िी आिारभिू िातलम कार्यक्रम सञ्चालन। ररभर गाइड िातलम २०२१ िर्ार भएको छ । 

घ.अन्त्र् उपलब्धिहरुः- 

 रारीकालीन काठमाण्डौं उपत्र्का सम्पदा र्ारा सञ्चालनसम्बन्त्िी अविारणा पर िर्ार गरी वकतियपरु, भक्तपरु, 

लतलिपरु र काठमाडौँमा सम्पदा र्ाराको रुट पवहचान भएको। तमस नेपाल िथा अन्त्र् सहभागीहरुिारा पाटन 
िथा काठमाडौँमा सम्पदा र्ारा सम्पन्न गररएको। 

८.संस्कृति िफय : 
 ववतभन्न मब्न्त्दर गमु्बा, मदरसा लगार्ि ऐतिहातसक परुािाब्त्वक वस्िहुरुको पनु: तनमायण, अध्र्र्न, संरक्षण, गरुु 

र्ोजना िजुयमा लगार्िका कार्यहरु सम्पन्न भएको । 

 पशपुतिनाथ मब्न्त्दरमा १०८ केजी सनुको जलहरी जडान गने कार्य सम्पन्न । 

 बौद दशयन प्रवर्द्यन िथा गमु्बा ववकास सतमति, पातथभारा के्षर ववकास सतमति, बौर्द्नाथ के्षर ववकास सतमति, 
मनकामना क्षेर ववकास सतमति, देवघाट के्षर ववकास सतमति, बहृि बराह के्षर ववकास सतमति, हलेसी 
महादेवस्थान ववकास सतमति, िारागाउ  ववकास सतमति, नेपाल पञचाि तनणायर्क सतमति, नारार्णवहटी दरबार 
संग्रहालर् िथा गणिन्त्र स्मारक व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन ववकास सतमतिहरुबाट त्र्स क्षरेको पूवायिार 
ववकास संरक्षण लगार्िका काम सम्पन्न भएको । 

 भकूम्पबाट क्षति पगेुका ऐतिहातसक एवम परुािाब्त्वक १३८ वटा सम्पदाहरुको पनु:तनमायण भएको । 



12 

 जानकी मब्न्त्दरको संरक्षण कार्य, बारा तसम्रोनगढ परुािाब्त्वक स्थलमा भ-भौतिक सवेक्षण गने कार्य 
सम्पन्न,   कीतियपरु चम्पादेवीब्स्थि राविर् सांस्कृतिक संग्रहालर्को गरुुर्ोजना अनसुार पवुायिार सवहिको 
तनमायण कार्य सम्पन्न भएको ।                                                                                                     

 पर्यटकीर् एवं िातमयक स्थलको सरुक्षाका लातग सरुक्षा पखायल लगाउने, मजार बाबाको र जमु्लाको 
कनकासनु्त्दरी मब्न्त्दरको संरक्षण कार्य सम्पन्न ।                                                                                                                                                           

 चाल ुआ.ब मा ववतनर्ोब्जि बजेट मध्रे्बाट  १५ वटा घरहरु, ५ ववगाहा जतमन खररद कार्य सम्पन्न 
कवपलवस्िमुा गरीएको । शरुुदेब्ख हालसम्म ३० ववगाहा जतमज र १५ वटा घरहरु नेपाल सरकार 
परुाित्व ववभागको नाममा आइसकेको छ । 

 ववतभन्न राविर् परुस्कार : ४५ वविामा राविर् जीवनमा महत्वपूणय र्ोगदान गनुय हनु ेव्र्ब्क्तहरुलाइ 
परुस्कारर्द्ारा सम्मान गरीर्ो । 

 रािव्र्ापी कला, कृतिहरु समेटेर राविर् लतलिकला पदयशनी २०७८ सम्पन्न । 

 तिधबिी ग्रन्त्थहरुको सूब्च िर्ार पारी प्रकाशन गने कार्य  तडब्जटल इमेज म्र्ानजेमेन्त्ट,  ब्शलालेख एवं 
िाम्रपरका उत्तारहरुको  तलप्र्ान्त्िरण र भार्ान्त्िरण, नेपालका  ववतभन्न भागमा छररएर रहेका अतभलेखहरु 
संकलन िथा तडब्जटाइजेसनको कार्य, भकूम्पबाट क्षति भएका स्मारकहरुको अतभलेख वववरण संकलनकार्य 
सम्पन्न भएको । 

 प्रतितलवप अतिकार कानून सम्वन्त्िी ववतभन्न सरोकारवालाका लातग ववतभन्न वकतसमका िातलम एवम 
अन्त्िरकृर्ा सम्पन्न  । 

९. नागरीक उड्डर्न:- 
 

• आन्त्िररक ववमानस्थलहरुको तनमायण सिुार, ववस्िार एवम र्ाब्न्त्रकरण कार्य अन्त्िरगि चन्त्रगढी, िबु्म्लिटार, 

राजतबराज, ईलाम, बझांग, बैिडी, डोटी िथा तसतमकोट ,जनकपरु ,नेपालगंज , रारा (मगु)ु,रामेछाप ,लकु्ला 
,मतसनचेौर लगार्िका ववमानस्थलहरुको स्िरोन्नति एवम सिुार गररर्ो । 

• हवाई सरुक्षा व्र्वस्था प्रभावकारी एवम गणुस्िररर् बनाउन वार्सेुवा कम्पनीहरुको अतडट कार्य लगार्ि 
आवश्र्क कार्यववति संसोिन गने काम सम्पन्न गररएको । 

• अन्त्िरायविर् नागरीक उड्डर्न संगठनको मापदण्ड पूरा गरी सम्बन्त्िीि वार्सेुवा, वार्रु्ान ममयि संस्था लगार्ि 
प्रातिकरणबाट जारी वार्सेुवा सञ्चालनसंग सम्वब्न्त्िि जनशब्क्तको इजाजिपरको स्िरीकरण गरी लागू 
गरीएको। उडान सरुक्षामा उल्लेख्र् सिुार गरी वार्रु्ान दघुयटनाका दर न्त्रू्तनकरण गररएको । 
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• तरभवुन अन्त्िरायविर् ववमानस्थलमा अब्ग्नतनवारण िथा जीवनोर्द्ार सेवाको लातग Watch Tower Console 

Replacementगरी सञ्चालनमा ल्र्ाईएको ।  

• नेपालगंज, तबराटनगर, तसमरा, भरिपरु लगार्ि १० वटा ववमानस्थलहरुमा ATC Console Replacementगरी 
सञ्चालनमा ल्र्ाइएको छ । 

• ववतभन्न १७ वटा आन्त्िररक ववमानस्थलहरुमा Meteorological System and Accessories (WMO 

Certified)जडान कार्य सम्पन्न भएको छ। 

 

क) नपेाल वार् ुसेवा तनगमः- 
 चार वटा (२ वाइडबडी र २ न्त्र्ारोबडी)जहाजबाट नौवटाअन्त्िरायविर् गन्त्िव्र् (नररिा, दोहा, दवुई, क्वालालम्परु,   

हङकङ, बैंकक, द्वदल्ली, ममु्वई र बैंग्लोर) मा उडान सेवा सञ्चालनभएको। 

 आन्त्िररकगन्त्िव्र्िफय  १७गन्त्िव्र्मा उडान सेवा सञ्चालनभएको । 

 आन्त्िररक उडानका लातगअनलाइन वटकेवटङ प्रणाली कार्ायन्त्वर्नमा रहेको छ । 

 तरभवुनअन्त्िरायविर् ववमानस्थलमा आन्त्िररक ववक्रीकक्षको शभुारम्भ । ज्रे्ष्ठ नेपालीनागरीककालागीआन्त्िररक 
उडानको भा डामा ५० प्रतिशि छुट,क्यान्त्सर पीतडिलाई तनःशलु्क वटकटको व्र्वस्था ।तनगमले प्रदानगने 
सेवालाई सहज सरल र पहु च र्ोग्र्बनाउ दै Mobile App सञ्चालनमाल्र्ाएको छ । 

 परम्परागिFlight DispatchOffice बाट N–tracking/N–RAIM/ACARS/VHF AOCC२४ घण्टे तसफ्टमा Flight 

Dispatcher खटाई ICAO को मापदण्ड अनसुार पररणि गरेको । 

 तनगमका पाइलटहरुको मापसे जा चको लातगBiometric sensing, Recording capability भएको ISO 9001 

certified अत्र्ाितुनक बे्रथलाइजर को स्थापनािथालागूगररएको । 

 

ख) अन्त्र् उपलधिीहरुः- 
 COVID 19 को कारण सबृ्जि अप्ठर्ारो पररब्स्थतिमा वार्सेुवा कम्पनीहरु िथा ववमानस्थल पररसरमा 

सञ्चातलि व्र्वसार् समेिलाई छुट/सहतुलर्ि द्वदने सम्बन्त्िी प्रस्िाव नेपाल सरकार (मब्न्त्रपररर्द)मा पेश 
गररएको । 

१०.नीतिगिसिुारकाप्रर्ासहरुः- 

क.संस्कृति सम्बन्त्िीः- 
 प्रतितलवप अतिकार ऐन, २०५९ लाई संशोिन गनय बनेको वविेर्क राविर्सभामा पेश गररएको । 

 अतभलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोिन गनय बनेको वविेर्क राविर् सभामा पेश गररएको । 

 सामाब्जक ववववििाको संरक्षण र प्रवर्द्यन गनय नर्ा  राविर् संस्कृति संरक्षण िथा प्रवर्द्यन नीतिको मस्र्ौदा गने 
कार्य अन्त्िगयि संस्कृति प्रवर्द्यन नीतिको मस्र्ौदा िर्ार । 

ख.पर्यटन सम्बन्त्िीः- 
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 नर्ा  पर्यटन वविेर्क, २०७७ को मस्र्ौदामा नेपाल सरकार मब्न्त्रपररर्दबाट ऐन िजूयमाका लातग सैर्द्ब्न्त्िक 
सहमति प्राप्त भएको र मब्न्त्रपररर्दबाट स्वीकृि तलन ेिर्ारी अवस्थामा रहेको । 

 पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह तनदेब्शका, २०७० मा संशोिन भएको । 

 पवयिारोहण तनर्मावली २०५९को संसोिन मस्र्ौदा स्वीकृतिको लातग नेपाल सरकार मब्न्त्रपररर्दमा पेश गने 
क्रममा रहेको   । 

 नेपाल होटल मापदण्ड २०७६ मा संशोिन गररएको । 

 नेपाल पर्यटन िथा पवयिारोहण अध्र्र्न  प्रतिष्ठानको व्र्वस्था गने वविेर्क, २०७७ को मस्र्ौदा िजुयमा गनय 
सैर्द्ब्न्त्िक स्वीकृतिको लातग नेपाल सरकार मब्न्त्रपररर्दमा प्रस्िाव पेश गररएको । 

 रारीकालीन पर्यटन व्र्वसार् सम्बन्त्िी स्वास््र् सरुक्षा मापदण्ड, २०७७ िजुयमा गररएको । 

 मातनि ववश्वववद्यालर्को सट्टा नेपाल पर्यटन िथा पवयिारोहण अध्र्र्न प्रतिष्ठानको व्र्वस्था गनय बनेको 
वविेर्क मब्न्त्रपररर्दमा पेश भएको । 

ग.नागरीक उड्डर्न सम्बन्त्िीः- 
 

 नर्ा  हवाई नीति मब्न्त्रपररर्दमा पेश भएको । 

 नेपाल हवाई सेवा प्रातिकरण वविेर्क, २०७७ िथा नेपाल नागरीक उड्डर्न प्रातिकरण वविेर्क, २०७७ 
राविर् सभामा पेश भएको । 

 साववकको गैह सैतनक हवाई उडान (तसतभल एतभर्शन) ऐन, २०१५ लाई प्रतिस्थापन गनय नेपाल 
नागरीक उड्डर्न ववदे्यर्क िजुयमा गरी सरोकारवाला मन्त्रालर्को सहमतिको लातग पठाइएको । 

 गैह्र सैतनक हवाई उडान (दघुयटना जा च) तनर्मावली, २०७१ पररमाजयनको प्रारब्म्भक मस्र्ौदा िर्ार 
भएको । 

 ववमानस्थल दस्िरु तनर्मावली, २०६७ लाई संशोिन पररमाजयन सवहि नर्ा  तनर्मावली िजुयमाको लातग 
मब्न्त्रपररर्दमा प्रस्िाव लैजान ेअब्न्त्िम िर्ारीमा रहेको । 

११. अन्त्र् तनकार्हरुको प्रगतिः- 
 

क.नपेाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानः- 
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले आ.व.२०७७/०७८ मा अध्र्र्न/अनसुन्त्िानिफय  ८३ ओटा शीर्यकमा अनसुन्त्िान कार्यका तनब्म्ि 
सम्झौिा भई अतिकाशं कार्य सम्पन्न भएका छन ्। र्स आ.व. मा ३६ ओटा गोष्ठीहरू सम्पन्न भएका छन ्। र्स 
सन्त्दभयमा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले आ.व. २०७७/०७८ मा सम्पन्न गरेको अध्र्र्न/अनसुन्त्िान, गोष्ठी, सम्मेलन िथा 
प्रकाशनस ग सम्बन्त्िीि मखु्र्–मखु्र् कार्यको प्रगति देहार् बमोब्जम रहेको छ।  

१.  डाटाबेस तनमायण । 

२.  महाकवव लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सङ्ग्रहालर् तनमायण प्रारम्भ । 
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३. नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको वेबसाइट पनु:तनयमायण । 

४. इ–लाइबे्ररीको स्थापना । 

५.  प्रज्ञा नेपाली–अङ्ग्रजेी शधदकोशको संशोिन । 

६. कणायली के्षरमा प्रचतलि खस भार्ाका उखान–टुक्काहरू । 

७.  नेपाली संस्कृतिको वववेचना । 

८.  कणायली प्रदेशमा प्रचतलि दशयन परम्परा । 

९.  पाश्चात्र् दशयन । 

१०. िस्वीरमा नेपाल । 

११.नेपालमा तलच्छवव शासन । 

१२. कोर्ी–नेपाली–अङ्ग्रजेी शधदकोश । 

१३. नेपाली कवविाको प्रादेब्शक इतिहास । 

१४. प्रतितनति नेपाली समालोचनाहरूको सङ्कलन र वहन्त्दी भार्ामा । 

१५. कथा दशयन । 

१६. आख्र्ानिेर गद्य वविाको सैर्द्ाब्न्त्िक स्वरूप । 

१७. समालोचनाको सैर्द्ाब्न्त्िक स्वरूप । 

१८. नेवाः लोकसावहत्र् । 

१९. थारू लोकसावहत्र् । 

२०. नेपाली लोकववश्वास । 

२१. लोकवािाय कोश । 

२२. उत्तर अमेररकी नेपाली कवविा । 

२३. राविर् कवविा महोत्सव । 

२४. मािभृार्ा राविर् कवविा महोत्सव । 

२५. ववतभन्न गोष्ठी सम्पन्न । 

२६.महत्वपूणय पसु्िकहरूको प्रकाशन  

ख.नपेाल सिीििथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका मखु्र्  उपलव्िीहरुः- 
१.“नेपाल सिीििथा नाट्य राविर् प्रज्ञा परुस्कार–२०७७”ववगिकावर्यहरुझैं र्स वर्य पतनसिीि, नाट्य िथा नतृ्र् 

वविाका ६ जनावररष्ठ शािकहरुलाई जनही रु १,००,००१। नगद सवहिसम्मानसमपयण गरेको । 

२.  नाट्य सम्राट वालकृष्ण समको ११९ औ ंजन्त्मजर्न्त्िी, नेपाली राविर् गानका सिीिकार एवं पूवय कुलपतिअम्बर 
गरुुिको  ८३औ ंजन्त्मजर्न्त्िीिथा प्रज्ञा प्रतिष्ठनको वावर्यकोत्सव प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको प्रािणमा मनाइएको । 

४. सामाब्जक सञ्जालका माध्र्मवाट सप्प्ताहव्र्ापीशास्त्रीर् सिीि सम्मेलनआर्ोजनागररएको । 
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५. नेपालीमौतलकबाजाहरु टुिना, सारंगी, सनाई–तिमे, खैजडी, मादल, च्र्ाब्रङुको आिारभिु पाठ्यपसु्िकतनमायण गने कार्य 
सम्पन्न । 

६. ५० वटा  नेपाली राविर् गीिहरुकोपूवीर् र पाश्चात्र् स्वर तलवप सवहि पसु्िकप्रकाशनकार्य सम्पन्न । 

७.  ओलािचिुगोला र घमु्सा भेग, थारु समदुार् र सौका समदुार्को भाकाअतभलेब्खकरण गने कार्य सम्पन्न । 

८.  नवप्रतिभाहरु लाई समावेश गराई नाटक लेखन कार्यक्रम सञ्चालन गरी मलु्र्ाङ्कनपश्चािउत्कृष्ठ ठहररएका 
नाटकलाई पाररश्रतमकप्रदानगरीएको । 

९. वेज प्रा.तल. नवलपरासीिारा क्लाउन नाटक “स ग स गै वहडौं न”ववर्र्क नाटक िर्ारी गरी तभडीर्ो तनमायण 
िथाआरोहण गरुुकुलववराटनगरबाट सन्त्थालजातिको नाटकको तभतडर्ो तनमायण कार्य सम्पन्न । 

१०. वररष्ठ श्रष्टा पषु्परत्निलुािर र जे.वव. टुहरेुको कृतित्विथाव्र्ब्क्तत्व सवहिको दैतनकी समेि झल्कने गरी ववस्ििृ 
अन्त्िवािायको छार्ाङ्कन कार्य सम्पन्न । 

११.सिीि, नाटक िथा नतृ्र् वविाकाववतभन्नशोिमलुक लेख रचना सवहिको अिय-वावर्यक जनयल ‘रिराग’ 

२अंकप्रकाशन। 

ग.राविर् अतभलेखालर्ः- 

१.  कुमारीचोकका १२,५०० पाना अतभलेखहरुको Archival Boxमा संरक्षण कार्य सम्पन्न । 

२.  राविर् अतभलेखालर्को संकलनमा रहेको ३०० थान भक्तपरुका ब्शलालेखहरुको वववरण सवहि नेपाली भार्ा िथा 
देवनागरी तलपीमा अनवुाद गने कार्य सम्पन्न भर्ो । 

३. ऐतिहातसक सम्पदा के्षरमा रहेका ६९२ थान सवहिको लगि िर्ार गरी काठमाडौ उपत्र्का िीनै वटा ब्जल्लाका 
अतभलेखहरुको ववस्ििृ वववरण सवहिको लगि िर्ार गने कार्य सम्पन्न । 

४.  १, ३०,२३२ अतभलेख िथा माइक्रोवफल्मको तडब्जटाइजेशन गने कार्य सम्पन्न । 

६. २,५०,००० तडब्जटल इमेजहरुलाई Tagging and Digital cataloguingगरीImage Management System मा upload 
गने कार्य सम्पन्न । 

७. राविर् अतभलेखालर्मा रहेको ग्रन्त्थहरुको अध्र्र्न गरी भार्ान्त्िर र तलप्र्ान्त्िर सवहि ईश्वरवाद र ब्शविमय सम्बन्त्िी 
दईु ववर्र्को पसु्िक सम्पादन गने कार्य भर्ो । 

८.  ववगिमा सम्पाद्वदि ग्रन्त्थहरु मध्रे् वैिब्जवनम ् र प्र्ाप्र्संग्रह नामक आर्ुयवेद सम्बन्त्िी पसु्िक, तिधबेतिर्न 
क्याटलग र अतभलेख सवहि ४ वटा पसु्िक प्रकाशन गने कार्य भर्ो । 

९. वृहि आध्र्ाब्त्मक पररर्द्का असरुब्क्षि, जीणय अवस्थामा रहेका  १५,५५३ थान पसु्िक िथा ३५० थान ग्रन्त्थहरुको 
सरसफाई गरी सूचीकरण गरीर्ो । 
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१०. नारार्णवहटी संग्रहालर् श्री सदनमा थपुाररएका कागजािहरु मध्रे्बाट ८०० थान कागजािहरु संकलन गरी  
प्रारब्म्भक संरक्षण िथा सूचीकरण गने कार्य गररएको । 

घ.बौर्द् दशयन िथा गमु्बा ववकास सतमतिः- 

(क)  संस्कृति, पर्यटन संरक्षण िथा ब्जणोर्द्ार सम्बन्त्िी (गमु्बा/ववहारहरु)लाई आतथयक सहर्ोग सम्बन्त्िमा। 

(ख)  ईन्त्टरनेट एप्स बौर्द् पारो तनमायण। 

(ग) ईन्त्टरनेट/वेवसाईट अध्र्ावतिक। 

(घ) प्राब्चन थाङ्का संरक्षण िातलम। 

(ङ)  सोररग (आम्ची) िातलम। 

(च) प्राचीन मूतिय संरक्षण िातलम। 

(छ) गमु्बा व्र्वस्थापन िातलम कार्यक्रम 

(ज) ऐतिहातसक िातमयक पसु्िक (छ्योई) संरक्षण सम्बर्द्यन एवं अनवुादन कार्यक्रम। 

(झ) िमयदेशना (प्रवचन) कार्यक्रम। 

(ञ) गोष्ठी िथा कार्यशाला (आनीहरुलाई सामाब्जक गतिववतिहरुमा सररक गराउने) कार्यक्रम। 

(ट) तरवपटक (बौर्द् िमयको प्रमखु ग्रन्त्थ) खररद। 

(ठ) गमु्बा/ववहार वतगयकरण। 

(ड) गमु्बा/ववहार संस्कृतिक सम्पदनको संरक्षण िथा श्रव्र् दृश्र् तनमायण िथा प्रशारण। 

(ढ) पसु्िक िथा सामाग्री खचय (गमु्बा ब्शक्षाको लातग पसु्िक र वावर्यक प्रतिवेदन प्रकाशन। 

(ण) प्राचीन गमु्बाहरुको अध्र्र्न अनसुन्त्िान सम्बन्त्िी इन्त्टनयशीप कार्यक्रम। 

(ि) गमु्बा/ववहार ब्शक्षा कार्यक्रम। 

ङ.बौर्द्नाथ क्षरे ववकास सतमति :- 

 ववश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृि र्स बौर्द् महास्िूपको मलु प्रवेशिारा तभर ववछ्याएको ढुिा पररवियन साथै  
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 (केधस मागय/घ्र्ोई तलसाङ मागय) पैदलमागयमा तबछ्याउन ेकार्य सम्पन्न । 

 चचु्चेपाटी ब्स्थि शभुारम्भ पाकय मा बोब्घ चैत्र् (ज्र्ाङछुप छ्योिेन) तनमायण कार्य सम्पन्न । 

 बौर्द् िीनचलुीमा रहेको नाम्ग्र्ाल ज्र्ाङछुप छोईतलि गमु्बा, वागमिी कोररडोरबाट सवेश्वर मब्न्त्दर प्रवेश गने र 
बौर्द्नगर ववकास के्षर प्रवेश गने स्थानहरुमा प्रवेशिारहरुको तनमायण कार्य सम्पन्न गररएको छ । 

 कामपा –६ तसमलटार महामतु्र्ञु्जर् मब्न्त्दर पररसरमा सिल तनमायण, तसवर्द्नगरमा तसर्द्शे्वर मब्न्त्दर पररसरको वाल, 

रेतलि िथा ढुिा तबछ्याउन ेकार्य सम्पन्न । 

 कामपा वडा नं. ६ बौर्द्, नर्ा बस्िीमा ३ थान बौर्द् मूतियहरु तनमायण र िमयचक्र (माहे्न) स्थापना गने कार्य सम्पन 
। 

च.नपेाल पञ्चाि तनणायर्क सतमतिकामखु्र्  उपलव्िीहरु 

१)  र्स सतमतिले सतमतिको मखुपर “पञ्चाि भाष्कर” नामक पतरका प्रकाब्शि गररर्ो । 

२)   ववतभन्न संग संस्थाहरूबाट माग भए अनसुार  चाडपवयहरुको साइि द्वदने कार्य गररर्ो । 

३)   ज्र्ोतिर् िथा कमयकाण्ड सम्वन्त्िी प्रब्शक्षण सञ्चालनगररर्ो । 

४)   र्स सतमतिमा स्वीकृतिका लातग पेश भएका तबतभन्न पञ्चािहरूलाई अनगुमन गरी  पञ्चािलाई स्वीकृति प्रदान 
गररर्ो ।  

५)  गहृ मन्त्रालर् र सूचना ववभागलाई २०७८ सालको डेट प्र्ाड सतमतिमा व्र्ापक छलफल र तनणयर् गराई 
प्रदान गररर्ो।  

६)  रािलाई आवश्र्क पने ववतभन्न महूुियहरूको तनणयर् िथा ववतभन्न िमय, जािजािी र सम्प्रदार्का चाडपवयहरू तनणयर् 
गररर्ो ।  

  


