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पररचर्
िुलनात्मक र प्रतिस्पधायत्मक लाभका दृविले नेपालको आतथयक ववकासको प्रमुख आधार रहे को
पर्यटन क्षेरले ववदे शी मुद्रा आियन, रोिगारी तसियना, आतथयक कृर्ाकलाप अतभवृवि र समग्र आतथयक
ववकास र समुन्नतिमा टे वा पुर्ायउैदै आोको

दे शमा रहेका सम्पूण य ऐतिहातसक, प्राकृतिक र

साैस्कृतिक सम्पदाहरुको सं रक्षण र ववकास गरी तिनको आतथयक उपर्ोग गदै पर्यटनलाई
ु को आतथयक आधारको रुपमा ग्रामीण िहसम्म ववकास र ववस्िार गरी र्सको प्रतिफल
मुलक
िनिीवनको िल्लो िहसम्म पुर्ायउन सं स्कृति र पर्यटन क्षेरको ववववतधकरण, ववस्िार र प्रवियन
गररनु आवश्र्क
पर्यटकहरुको आवागमन शुरुवािसैगै नेपालमा पर्यटन क्षेरका कार्यिमहरुलाई व्र्वजस्थि रुपले
अगातड बढाउन सवयप्रथम वव.सं . २०१६ सालमा पर्यटन बोडयको स्थापना भोको तथर्ो

वव.सं .

२०१८ सालमा तनमायण िथा र्ािार्ाि मन्त्रालर् अन्त्िगयि पर्यटन ववभाग गठन भोकोमा पर्यटन
गुरुर्ोिना र प्रशासन सुधार आर्ोग, २०३२ को तसफाररस समेिका आधारमा पर्यटन क्षेरको
र्ोिनाबि ववकास िथा प्रबियन गनय केन्त्द्रीर् पर्यटन प्रशासतनक तनकार्को रुपमा वव.सं . २०३४
सालमा पर्यटन मन्त्रालर्को स्थापना भोको हो

वव.सं . २०३९ सालमा तनमायण िथा र्ािार्ाि

मन्त्रालर् अन्त्िगयिको हवाई ववभागलाई समावेश गरी पर्यटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्
स्थापना गररर्ो

ु ले अवलम्बन गरे को खुला बिारमुखी अथयिन्त्रमा सरकारको भूतमका र
मुलक

कार्यक्षेरलाई व्र्वजस्थि गनय वव.सं . २०५५ सालमा पर्यटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्
अन्त्िगयिका २ (दुई) वटा ववभागहरु हवाई ववभाग र पर्यटन ववभागलाई खारे ि गरी िमशः
नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण र नेपाल पर्यटन बोडयको स्थापना गररर्ो

वव.सं . २०५७

सालदे जख सं स्कृति क्षेरको समेि कार्य गने गरी सं स्कृति, पर्यटन िथा नागररक उड्डर्न
मन्त्रालर्को रुपमा अगातड बढाइर्ो

पर्यटन उद्योगको व्र्वस्थापन, पर्यटन पूवायधार ववकास,

पर्यटकको सुरक्षा लगार्ि कार्यहरु गनय नेपाल सरकार (मजन्त्रपररषद्) को तमति २०७१ श्रावण
२ गिेको तनणयर्नुसार तमति २०७१ भाद्रदे जख पर्यटन ववभागको स्थापना गररोको
नेपालको

आतथयक

ववकासमा

पर्यटन

क्षेरको

महत्व

बढ्दै

गो

अनुरुप

र्सलाई

प्रमुख

प्राथतमकिाको क्षेरमा राजखोको, नेपालको सांस्कृतिक ववववधिा अनुपम रहे कोले र्सलाई सं रक्षण,
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ववकास र प्रबियन गदै र्सको आतथयक उपर्ोग ोवम् पर्यटनको मुख्र् उत्पादन र गन्त्िव्र्को
रुपमा ववकास गनय आवश्र्क भोको, साथै हवाई सेवाले भौगोतलक ववषमिामा र्ािार्ाि सेवा
उपलब्ध गराउनुको अतिररक्त बाह्य र आन्त्िररक रुपमा पहुैच ववस्िार भै पर्यटन सेवामा समेि
पर्ायप्त र्ोगदान पुर्ायउने भोकोले र्ी िीनैटै क्षेरलाई ोकृकृि रुपमा अगातड बढाउन ोउटै
मन्त्रालर्को कार्यक्षेरमा राजखोको पाइन्त्

1. मन्त्रालर्को कार्य क्षेर
नेपाल सरकारको कार्य ववभािन तनर्मावली, २०७४ बमोजिम र्स मन्त्रालर्को कार्यक्षेर
दे हार्बमोजिम रहे को

ः

१. सं स्कृति, लतलिकला, धमय, सभ्र्िा र सम्पदा सम्बन्त्धी नीति, कानून, मापदण्ड
२. पुरािाजत्वक महत्वका स्थान र प्राचीन स्मारक सम्बन्त्धी नीति

कानून

मापदण्ड र

तनर्मन
३. राविर् सं ग्रहालर्

अतभलेखालर्

४. अन्त्िरायविर् ोवं राविर्स्िरका ऐतिहातसक

पुरािाजत्वक

धातमयक ोवं सांस्कृतिक महत्वका

स्थल ोवं ववश्व सम्पदा सूचीकृि सम्पदा सम्बन्त्धी नीति
सम्भार अध्र्र्न
५. प्राकृतिक

अनुसन्त्धान

धातमयक सांस्कृतिक

उत्खनन

कानून मापदण्ड

सं रक्षण

पुनतनयमायण र प्रचार प्रसार

पुरािाजत्वक

साहतसक पर्यटन सम्बन्त्धी नीति

मापदण्ड

र तनर्मन
६. केन्त्द्रीर्स्िरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्त्धी नीति िथा कानून
७. ववदे शी तमर रािहरुसं ग भोका सन्त्धी सम्झौिा लगार्ि राविर् महत्वका दस्िावेि सं रक्षण
८. पर्यटन सम्बन्त्धी नीति
९. क्यातसनो सम्बन्त्धी नीति
१०. पवयिारोहण

ट्राभल

कानून र मापदण्ड
कानून

मापदण्ड र तनर्मन

ट्रेवकङ्ग सम्बन्त्धी नीति

११. पर्यटन शुल्क तनधायरण सम्बन्त्धी नीति

कानून मापदण्ड र तनर्मन

कानून
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मापदण्ड र तनर्मन

१२. भाषा आर्ोग

नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान

नेपाल लतलिकला प्रतिष्ठान िथा नेपाल सं गीि िथा

नाट्यकला प्रतिष्ठान
१३. पशुपति क्षेर ववकास कोष

लुजम्बनी ववकास कोष वृहत्त िनकपुर क्षेर ववकास पररषद्

१४. ववतभन्न िाि

सम्प्रदार्

धमय

िाति

भाषा

भावषकाको सावहत्र्

सं स्कृति र चलजचरको सं रक्षण िथा ववकास सम्बन्त्धी नीति

सं गीि

तलपी

कला

कानून र मापदण्ड

१५. तनकासी गररने पुरािाजत्वक वस्िुहरुको िाैच र अनुमति
१६. वार्ुर्ान तनमायण िथा तडिाइन
सं चालन

सं चालन र ममयि सं भार

ववमानस्थल तनमायण िथा

ोर्र नेतभगेसन सेवा िथा उड्डर्न िातलम सं स्था आददको इिािि र तनर्मन

१७. हवाइभाडा

ववमानस्थल शुल्क

१८. वार्ुसेवा कार्यसंचालन अनुमति
१९. नागररक उड्डर्न सम्बन्त्धी नीति

ोर्र नेतभगेसन सेवाशुल्क र तनर्मन
इिािि र उडान अनुमति
कानून

मापदण्ड र तनर्मन

२०. नागररक उड्डर्न व्र्वसार् िथा पेशाववदहरुको अनुमतिपर

स्िर तनधायरण र तनर्मन

२१. हवाइ सुरक्षा सम्बन्त्धी अन्त्िरायविर् सं गठनबाट प्रतिपाददि स्िर

मापदण्ड

मागयदशयन र

कार्ायन्त्वर्न
२२. ोर्र नेतभगेशन र ोर्र ट्रावफक सेवा
२३. हवाईक्षेर व्र्वस्थापन
२४. उड्डर्न सेवाको लातग मौसम सम्बन्त्धी सूचना से वा
२५. उड्डर्न खोि िथा उिार कार्यमा सहर्ोग िथा समन्त्वर्
२६. अन्त्िरायविर्

क्षेरीर् र आन्त्िररक ववमानस्थल तनमायण

सं चालन र व्र्वस्थापन

२७. वार्ुर्ान दुर्ट
य ना िाैच सम्बन्त्धी
२८. अल्ट्रालाइट

प्र्ाराग्लाइतडङ्ग

ह्याङ्गलाइतडङ्ग िस्िा हवाई खेल

मनोरञ्जनात्मक उड्डर्न विर्ाकलाप सम्बन्त्धी नीति र मापदण्ड
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साहतसक उड्डर्न

२९. प्रतितलपी अतधकार सम्बन्त्धी नीति

कानून

मापदण्ड कार्ायन्त्वर्न र तनर्मन

३०. मन्त्रालर् सम्बन्त्धी राविर् अन्त्िरायविर् सं र्सं स्थासं ग सन्त्धी सम्झौिा

अतभसन्त्धी

सम्पकय

र समन्त्वर्
३१. मन्त्रालर् सम्बन्त्धी सावयितनक सं स्थान

प्रातधकरण

सतमति

प्रतिष्ठान

कम्पनी आददको

सं चालन र तनर्मन
३२. नेपाल जशक्षा सेवा अन्त्िरय गि आवकयर्ोलिी समूहको सं चालन
३३. नेपाल इजञ्जतनर्ररङ्ग सेवा अन्त्िगयि दे हार्का समूहो सं चालनः
क. तसतभल इजञ्जतनर्ररङ्ग समूह अन्त्िगयि ोर्रपोटय उपसमूह
ख. ोरोनोवटकल इजञ्जतनर्ररङ्ग समूह
ग. तसतभल ोतभोसन अपरे शन ोण्ड इजञ्जतनर्ररङ्ग समूह

2. कमयचारी सं ख्र्ा र वववरण
सं स्कृति, पर्यटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्को सं गठन सं रचना दे हार् बमोजिम रहे को
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जचर १. सं स्कृति पर्यटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्को सं गठन सं रचना
lghL ;lrjfno
pk;lrj/f=k|=l4=-k|_ –!
zf.c, /f=k=t[=-k|_–!

dGqL
;lrj–!

k|zf;g tyf of]hgf dxfzfvf

;x;lrj /f=k=k|=-k|_=–!

of]hgftyf j}b]lzs ;xfotf zfvf
pk;lrj /f=k=l4=-k|_ –!
zfvfclws[t /f=k=t[=-k|_ –@
sDKo"6/ clws[t /f=k=t[=-lj_ –!
k|zf;g zfvf
pk;lrj/f=k=l4=-k|_–!
zfvfclws[t/f=k=t[=-k|_–@, s=clws[t
/f=k=t[ -lj_–!, sDKo'6/
Ol~hlgo//f=k=t[ -lj_–!, 5ljsf/
/f=k|=t[ -lz_–!, k':tsfno c=/f=k=t[
-lz_ – !, gf=;'=-k|_–!), s=c=–४
,k|f=;=-k'/ftTj_–!
x=;=rf–(, sf=;=–@!

;lrjfno

Zffvfclws[t /f=k=t[[ -k|_–!,

gful/s p8\8og
dxfzfvf

ko{6g dxfzfvf

;x;lrj /f=k=k|=-k|_=–!

;x;lrj/f=k=k|=
-OlGh=_ –!

ko{6g k|j4{g zfvf
pk;lrj /f=k=l4=-k|_ –!
zfvfclws[t /f=k=t[=-k|_ –@

xjfO{ pBf]u tyf cGt/f{li6«o
;DaGw zfvf
l;=P=l6=l;=c=/f=k=l4=-OlGh_ –!
P=l6=l;=c=/f=k=t[=-OlGh_–!

;+:s[lt zfvf
pk;lrj=/f=k=l4=-k|zf;g_ – !
k'/ftTjclws[t=/f=k=t[=-lzIf, k'/ftTj_ – !
zfvfclws[t /f=k=t[=-k|_– !

k'/ftTj tyf ;Dkbf zfvf
k|=k'=clws[t /f=k=l4=-lzIf, k'/ftTj_ –!
k'/ftTjclws[t /f=k=t[=-lzIf, k'/ftTj_– !

tYof+s tyf cg';Gwfg zfvf

jl/i7tYof+sclws[t /f=k=l4-t_–!
tYof+sclws[t /f=k=t[=-t_–!

xjfO{ ;'/Iff tyf b'3{6gf hfFr zfvf
l;=l8=O{=P/f]gl6sn, /f\=k=l4=-OlGh_–!
P/f]gl6sn O{=/f\=k=t[=-OlGh_ –!
P=l6=l;=c=/f=k=t[=-OlGh_ –!
sDKo"6/ clws[t /f=k=t[=-ljljw_–!

cg'udg tyf d"Nof+sg zfvf
pk;lrj /f=k=l4=-k|_ –!
zfvfclws[t /f=k=t[=-k|_–!

gful/s p8\8og ;'kl/j]If0f zfvf
l;=l8=O{= /f=k=l4lto O{l~h=
/f=k=t[=l;len,
b/jGbL
t]/LhxfOj] –!
On]S6«f]lgsOlGhlgo/ /f=k=t[= -OlGh_ –!
/fhkqf+
lst
Ol~h= /f=k=t[=l;lenxfOj] –!

cfly{s Joj:yfkg zfvf
pk ;lrj /f=k=l4= -n]vf_– !
n]vfclws[t /f=k=l4 -n]vf_ – !
n]vfkfn /f=k=cg+= k|= -n]vf_–!
sfg"g zfvf
pk;lrj /f=k=l4= -sf_–!
sfg"gclws[t /f=k=t[= -sf_–!

;+:s[lt dxfzfvf

;x;lrj/f=k=k|=lzIff
k|f=–!
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– %^
/fhkqcg+lst /
>]0fLljlxg – *$
hDdf
– !$)
b/jGbL t]/Lh
/fhkqf+lst
– %^
/fhkqcg+lst / >]0fLljlxg
– *$

सं स्कृति, पर्यटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्को दरवन्त्दी िे ररि

ि.सं

पद

श्रे णी

सेवा

समूह

उपसमूह

िम्मा कार्म दरवन्त्दी

१

सजचव

ववजशि

२

सहसजचव

रा.प.प्रथम

प्रशासन

३

सहसजचव

रा.प.प्रथम

ईजन्त्ि

तस.ो.अ.इ.

४

सहसजचव

रा.प.प्रथम

न्त्र्ार्

कानुन

०

५

सहसजचव

रा.प.प्रथम

जशक्षा

पूराित्व

१

६

उपसजचव

रा.प.दििीर्

प्रशासन

सा.प्र.

६

७

उपसजचव

रा.प.दििीर्

न्त्र्ार्

कानुन

१

८

वररष्ठ िथर्ांक

रा.प.दििीर्

आ.र्ो. िथा िथर्ांक

िथर्ांक

९

प्रमूख पूराित्व

रा.प.दििीर्

जशक्षा

पूराित्व

१०

प्रमूख लेखा

रा.प.दििीर्

प्रशासन

ले खा

अतधकृि
अतधकृि

१
२
तस.ो.अ

१
१
१

तनर्न्त्रक
११

तस.ो.वट.तस.अ.

रा.प.दििीर्

ईजन्त्ि

तस.ो.अ.ई.

१२

तस.तड.ई.

रा.प.दििीर्

ईजन्त्ि

ईजन्त्ि ोन्त्ड
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१

तस.ो.अ

१
०

ि.सं

पद

श्रे णी

सेवा

समूह

उपसमूह

िम्मा कार्म दरवन्त्दी

टे तलकम.
१३

तस.तड.ई.

रा.प.दििीर्

ईजन्त्ि

तसतभल

हाइवे

१

१४

तस.तड.ई.

रा.प.दििीर्

ईजन्त्ि

ोरोनवटकल

१५

शाखा अतधकृि

रा.प.िृिीर्

प्रशासन

सा.प्र.

१०

१६

कानुन अतधकृि

रा.प.िृिीर्

न्त्र्ार्

कानुन

१

१७

िथर्ांक अतधकृि

रा.प.िृिीर्

आ.र्ो. िथा िथर्ांक

िथर्ांक

१

१८

ले खा अतधकृि

रा.प.िृिीर्

प्रशासन

ले खा

१

१९

पुराित्व अतधकृि

रा.प.िृिीर्

जशक्षा

पूराित्व

२

२०

कम्प्र्ू टर अतधकृि

रा.प.िृिीर्

ववववध

२१

ो.वट.तस.अ.

रा.प.िृिीर्

ईजन्त्ि

तस.ो.अ.ई.

२२

ई. ईजन्त्ि

रा.प.िृिीर्

ईजन्त्ि

ईजन्त्ि.ोन्त्ड

१

३
तस.ो.अ

२
१

टे तलकम
२३

ोरोनवटकल इजञ्ज.

रा.प.िृिीर्

ईजन्त्ि

ोरोनवटकल

२४

ईजञ्ज.

रा.प.िृिीर्

ईजन्त्ि

तसतभल

२५

कम्प्र्ुटर इजञ्ज.

रा.प.िृिीर्

इजञ्ज

कम्प्र्ुटर

१

२६

पूस्िकालर् अतधकृि

रा.प.िृिीर्

जशक्षा

पू.वव.

१

रा.प.िृिीर्

जशक्षा

कला

२७

ववकार
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१
हाइवे

ववकला

१

१

ि.सं

पद

श्रे णी

सेवा

समूह

उपसमूह

िम्मा कार्म दरवन्त्दी

२८

ना.सू.

रा.प.अ.प्रथम

प्रशासन

सा.प्र.

१०

२९

प्राववतधक सहार्क

रा.प.अ.प्रथम

जशक्षा

पूराित्व

३०

कम्प्र्ू टर अपरे टर

रा.प.अ.प्रथम

ववववध

३१

ले खापाल

रा.प.अ.प्रथम

प्रशासन

ले खा

१

३२

टा.ना.सू.

रा.प.अ.प्रथम

प्रशासन

सा.प्र.

०

३३

खररदार

रा.प.अ.दििीर्

प्रशासन

सा.प्र.

०

३४

ह.स.चा.

श्रे णीववहीन

प्रशासन

सा.प्र.

९

३५

का. स.

श्रे णीववहीन

प्रशासन

सा.प्र.

१५

पुराित्व

१
४

िम्मा

८४

४. प्रदान गररने सेवा



सं स्कृति, पर्यटन िथा नागररक उड्डर्न सम्बन्त्धी सं र्ीर् नीति, र्ोिनाको ििुम
य ा, मापदण्ड र तनर्मन सम्बन्त्धी कार्य
सं स्कृति, पर्यटन िथा नागररक उड्डर्न सम्बन्त्धी ववकास र्ोिना िथा कार्यिमहरुको ववश्ले षण,
मूल्र्ांकन सम्बन्त्धी कार्य




पर्यटन ववकास सम्बन्त्धी पूवायधारहरुको ववकास गनय आवश्र्क र्ोिनाहरु कार्ायन्त्वर्न सम्बन्त्धी कार्य

मन्त्रालर् र अन्त्ियगि
य का तनकार्हरुको बिेट िथा कार्यिम ििुम
य ा, चौमातसक ववभािन सवहिको कार्यिम स्वीकृति
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नौट, कार्ायन्त्वर्न र अनुगमन िथा



वैदेजशक सहार्िा र आन्त्िररक स्रोिबाट सं चातलि आर्ोिनाहरुको तनरीक्षण, अनुगमन िथा मूल्र्ांकन सम्बन्त्धी कार्य



पर्यटन व्र्वसार् सम्बन्त्धी कार्यको अनुगमन िथा सुपररवेक्षण सम्बन्त्धी कार्य



पर्यटन सम्बन्त्धी सम्भाव्र्िा अध्र्र्न, अनुसन्त्धान, पर्यटकृर् स्थलहरुको खोिी, सूचना सं कलन, डकुमेन्त्टे सन र प्रकाशन सम्बन्त्धी कार्य



पर्यटन प्रबियनका लातग सरकारी, गैरसरकारी, ोवं स्थानीर् तनकार्हरुसैग समन्त्वर् र सहकार्य सम्बन्त्धी कार्य



पर्यटन प्रवियनका लातग अन्त्िराविर् िगिसैग सम्पकय र समन्त्वर् गने कार्य



पर्यटन क्षेरको लातग आवश्र्क पुवायधार ववकास गने सम्बन्त्धमा सरकारी, गैरसरकारी, ोवं स्थानीर् िहहरुसैग समन्त्वर् सम्बन्त्धी कार्य



पर्यटन ववषर्क सम्झौिाहरु सम्बन्त्धी कार्य



पर्यटन सम्बि िथर्ाङ्कहरुको सं कलन, ववश्लेषण र प्रवियन सम्बन्त्धी कार्य



नागररक उड्डर्न व्र्वसार् िथा पेशाववद्हरुको स्िर तनधायरण र तनर्मन सम्बन्त्धी कार्य



वार्ुर्ान तनमायण िथा तडिाइन, सं चालन र ममयि सम्भार, ववमानस्थल तनमायण िथा सं चालन, ोर्र नेतभगेसन सेवा िथा उड्डर्न िातलम सं स्था
आददको मापदण्ड र तनर्मन सम्बन्त्धी कार्य



हवाइ भाडा, ववमानस्थल शुल्क, ोर्र नेतभगेशन सेवा शुल्क र तनर्मन सम्बन्त्धी कार्य



वार्ुसेवा कार्यसंचालन सम्बन्त्धी नीति, कानून, मापदण्ड र तनर्मन सम्बन्त्धी कार्य



हवाइ सुरक्षा सम्बन्त्धी अन्त्िरायविर् सं गठनबाट प्रतिपाददि स्िर, मापदण्ड, मागयदशयन कार्ायन्त्वर्न र तनर्मन सम्बन्त्धी कार्य



ोर्रनेतभगेसन र ोर्र ट्रावफक सेवा तनर्मन सम्बन्त्धी कार्य
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उड्डर्न सेवाको लातग मौसम सम्बन्त्धी सूचना से वा



उड्डर्न खोि िथा उिार कार्यमा सहर्ोग समन्त्वर् िथा वार्ुर्ान दुर्ट
य ना िाैच सम्बन्त्धी कार्य



अन्त्िरायविर्, क्षेरीर् र आन्त्िररक ववमानस्थल तनमायण, सञ्चालन र व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी नीति, मापदण्ड र तनर्मन सम्बन्त्धी कार्य



ु हरुसैग हवाईसेवा सम्झौिा वािाय र हवाई सम्झौिा सम्बन्त्धी कार्य
ववतभन्त्न मुलक



नागररक उड्डर्न सम्बन्त्धी अन्त्िरायविर् सं र्, सं स्था, सं गठनसैग सम्पकय, सहभातगिा र िी सं गठनबाट पाररि महासन्त्धी/प्रोटोकलहरुको अनुमोदन
सम्बन्त्धी कार्य



वार्ुसेवाहरुलाई सेवा सं चालन अनुमति सम्बन्त्धी कार्य



तनषेतधि क्षेरमा हवाई उडान र अविरणको तसफाररश सम्बन्त्धी कार्य



मौिुदा हवाई रुट र नर्ाै स्थापना हुने रुटहरुमा ोर्र नेतभगेशन सुववधाहरुको पवहचान, समन्त्वर् र तनणयर् सम्बन्त्धी कार्य



भाषा, कला, सावहत्र् र सं स्कृति सम्बि आर्ोग, कोष, ववकास सतमति, प्रतिष्ठन, पररषद्हरु

सम्बन्त्धी नीति, कानून, मापदण्ड र तनर्मन

सम्बन्त्धी कार्य


ववतभन्न धमय, िाििािी, सम्प्रदार्, भाषाभावषकाको सावहत्र्, सं गीि, तलपी, कला, सं स्कृति र चलजचरको सं रक्षण िथा ववकास सम्बन्त्धी नीति, कानून र
मापदण्ड सम्बन्त्धी कार्य



प्रतितलपी अतधकार सम्बन्त्धी नीति, कानून, मापदण्ड, कार्ायन्त्वर्न र तनर्मन सम्बन्त्धी कार्य



सं ग्रहालर् र अतभले खालर् सुढृढीकरण सम्बन्त्धी नीति, र्ोिना र कार्यिमको ििुम
य ा ोवं कार्ायन्त्वर्न सम्बन्त्धी कार्य



अमूिय साैस्कृतिक सम्पदाको खोि, अध्र्र्न, सं रक्षण, प्रबियन, सूचीकरण सम्बन्त्धी कार्य
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सं स्कृतिसैग सम्बि ववतभन्त्न समूह, गुठी सं र् सं स्थाहरुलाई आवश्र्क सहर्ोग िथा समन्त्वर् सम्बन्त्धी कार्य



सं स्कृति िथा पुराित्व सम्बन्त्धी अन्त्िरायविर् सं र् सं स्थासं ग सजन्त्ध सम्झौिा सम्बन्त्धमा सम्पकय र समन्त्वर् गने कार्य



मन्त्रालर्, ववभाग वा अन्त्िग
य ि
य का कार्ायलर्हरुको लातग आवश्र्क िनशजक्तको व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी कार्य



मन्त्रालर्, अन्त्ियगिका तनकार्हरुको पदपूतियका लातग तनर्ुजक्त िथा पदस्थापना, सरुवा, बढु वा, राजिनामा िथा तबभागीर् कारबाही सम्बन्त्धी कार्य



कार्य सम्पादन मूल्र्ांकन र प्रोत्साही पुरस्कार सम्बन्त्धी कार्य



नेपाल इजितनर्ररङ्ग सेवा अन्त्ियगि
य पने ोरोनवटकल इजितनर्ररङ्ग समूह र तसतभल ोतभोशन अपरे शन इजितनर्ररङ्ग समूहको कमयचारी प्रशासन सम्बन्त्धी
कार्य



आतथयक प्रशासन सम्बन्त्धी कार्य



आवश्र्किानुसार ऐन, तनर्म, गठन (आदे श), सम्झौिा िर्ार गने सम्बन्त्धी कार्य

५. महाशाखा, शाखा र जिम्मेवार अतधकारी
ि.सं.
( क)

महाशाखा / शाखा
प्रशासन िथा र्ोिना महाशाखा

जिम्मेवार अतधकारी
सहसजचव श्री िारानाथ अतधकारी

१

प्रशासन शाखा

उपसजचव श्री प्रेम सुवेदी

२

र्ोिना िथा वैदेजशक सहार्िा शाखा

उपसजचव श्री खीमादे वी लङ्वा
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३

अनुगमन िथा मूल्र्ांकन शाखा

उपसजचव श्री प्रल्हाद पुडासै नी

४

आतथयक व्र्वस्थापन शाखा

उपसजचव (लेखा) श्री सूर्म
य णी गौिम

५

कानून शाखा

उपसजचव (कानून) श्री रािन नेपाल

६

जिन्त्सी शाखा

ना.सु. श्री सं िर् नेपाल

(ख)

पर्यटन महाशाखा

सहसजचव श्री लक्ष्मी कुमारी बस्नेि

७

पर्यटन प्रवियन शाखा

उपसजचव श्री नरहरर जर्तमरे

८

िथर्ाङ्क िथा अनुसन्त्धान शाखा

उपसजचव श्री सीिाराम जर्तमरे

(ग)

९

नागररक उड्डर्न महाशाखा

सहसजचव श्री बुविसागर लातम ाने

हवाई उद्योग िथा अन्त्िराविर् सम्बन्त्ध उपसजचव श्री प्रमोद नेपाल
शाखा

१०

हवाई सुरक्षा िथा दुर्ट
य ना िाैच शाखा

ोरोनवटकल इजन्त्ितनर्र श्री िनुिा पोखरे ल
ोटीसी अवफसर श्री सुवणयराि भट्टराई

११

नागररक उड्डर्न सुपरीवेक्षण शाखा

इजन्त्ितनर्र श्री नतसव आचार्य
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शा.अ. श्री मोहन कुमार जर्तमरे
(घ)

सं स्कृति महाशाखा

सहसजचव श्री लक्ष्मी कुमारी बस्नेि

१२

सं स्कृति शाखा

उपसजचव श्री पुण्र्मार्ा गुरागाईं

१३

पुराित्व िथा सं स्कृति शाखा

उपसजचव श्री मंगला प्रधान

६. सेवा प्राप्त गनय लाग्ने दस्िुर र अवतध
मन्त्रालर्का अतधकांश कार्यहरु दस्िुर नलाग्ने र अवतध िोक्न नसवकने प्रकृतिका (नीति, कानून िथा मापदण्ड तनमायण, र्ोिना, बिेट िथा कार्यिम
ििुम
य ा, अनुगमन, मूल्र्ांकन र तनर्मन गने) भोको

७. तनणयर् गने प्रविर्ा र अतधकारी
(क) तनणयर् प्रविर्ा
 मन्त्रालर्ले उपलब्ध गराउने सेवा सम्बन्त्धमा : सरकारी तनणयर् प्रविर्ा सरलीकरण तनदे जशका, २०६५ बमोजिम
 सूचनाको हक सम्बन्त्धी ऐन, २०६४ बमोजिम माग गररने सूचना सम्बन्त्धमा : उक्त ऐनको दफा ७ बमोजिम
(ख) तनणयर् गने अतधकारी
 मन्त्रालर्ले सम्पादन गने नीतिगि ोवं अन्त्र् कार्यहरु सम्बन्त्धमाः मजन्त्रपररषद्मा प्रस्िाव पठाोर / माननीर् मन्त्री स्िरबाट / सजचवस्िरबाट
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 माननीर् मन्त्रीबाट प्रत्र्ार्ोजिि अतधकार बमोजिम
 सुशासन (व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ बमोजिम प्राप्त अतधकार बमोजिम
 सजचवले प्रत्र्ार्ोिन गरे को अतधकार बमोजिम िोवकोको कमयचारीले
 सूचनाको हक सम्बन्त्धी ऐन, २०६४ बमोजिम माग गने सूचना सम्बन्त्धमा सजचवले

८. तनणयर् उपर उिुरी सुन्ने अतधकारी
(क) मन्त्रालर्ले उपलब्ध गराउने सेवा सम्बन्त्धमाः प्रचतलि ऐन कानूनमा िोवकोको व्र्वस्था बमोजिम
(ख) सूचनाको हक सम्बन्त्धी ऐन, २०६४ बमोजिम परे को उिुरी सम्बन्त्धमाः राविर् सूचना आर्ोग

९. सम्पादन गरे को कामको वववरणः
(क) संस्कृति क्षेर :प्रमुख उपलब्धीहरू


कवपलबस्िु तिलौराकोट क्षेरको िग्गा प्रातप्त २५ ववर्ा ितमन अतधग्रहण भोको

थप ७२ ववर्ा अतधग्रहण गनय बाैकृ रहे को



पुरािाजत्वक क्षेरको सं रक्षण गनय १२४ वटा कार्यिमहरु मध्र्े तनरन्त्िर रहे को ४२ वटा कार्यिम मध्र्े ३५ वटा सम्पन्न भोको
८० वटा नर्ाै कार्यिमहरुको DPR िर्ार सवहि खररद कार्य सम्पन्न गरी सं रक्षण कार्य शुरु गररने



लुजम्वनीमा तनमायणाधीन ५ हिार व्र्जक्त क्षमिाको ध्र्ान केन्त्द्र िथा सभाहलको पवहलो चरणको तनमायण कार्यको सम्पन्न भोको
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र अरु बाैकृ




ध्र्ान केन्त्द्र िथा सभाहलको दोस्रो चरणको तनमायण कार्य ३५ प्रतिशि सम्पन्न भोको

काष्ठकला, प्रस्िरकला, मूतियकलाको सं र्ोिनमा PPP अवधारणामा राविर् प्रतिमूतिय सं ग्रहालर् स्थापना गनयका लातग अवधारणा पर TOR स्वीकृति
भोको

सखरापुर नगरपातलकाको िरतसं ह पौवामा स्थान

नौटको सहमति भोको

 गुरुर्ोिना िर्ारी को कार्य अजन्त्िम चरणमा रहे को र गुरुर्ोिना स्वीकृि भोपश्चाि गुरुर्ोिना अनुरुप तनमायण कार्य सं चालन हुने
 िनकपुर क्षेरको पञ्चकोशी पररिमा पथमा पूवायधार तनमायण (9 वक.मी मध्र्े ३ वकमी) को कार्य सम्पन्न

भोको

(ख) पर्यटन क्षेर प्रमुख उपलब्धीहरुः


ईन्त्द्रसरोवर, सन्त्दकपुर, पञ्चासे, भादागाैउ, तनजग्लहवा र धनुषाधामको प्रथम चरणको कार्य ९७ % सम्पन्न र दोस्रो चरणको 60% कार्य सम्पन्न भोको



रारा क्षेरको प्रथम चरणको 90% सम्पन्न भोको



मुजक्तनाथ क्षेरको आतन गुम्बा तनमायण, कागबेनीको वपण्डस्थान पुनतनयमायणको प्रथम चरणका कार्य 80% सम्पन्न भोको



प्रदे श िथा स्थानीर् िहसं गको लागि साझेदारी तनदे जशका स्वीकृि



२१६ वटा स्थातनर् िहका साझेदारी कार्यिमहरु



ग्रेट वहमालर्न ट्रेल तनमायण (मकालु, कञ्चनिङ्गा, र्ासायट्रेल, च् ो रोल्पा लगार्िका क्षेरमा १३० वक.तम.सम्पन्न भोको



सगरमाथा हे ररटे ि ट्रेल, धाचे मनास्लु, हेलम्बु लाङटाङ ट्रेल लगार्िका स्थानमा दोश्रो चरणको तनमायणका कार्य ५० वक.तम.सम्पन्न सम्पन्न भोको



बाैकृ क्लिरको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न कार्य Upper GHT को Concept plan सम्पन्न भोको िथा Lower GHT को अध्र्र्न कार्य ८०% सम्पन्न भोको



सािवटै प्रदे शमा ोक ोक स्थानमा वहल स्टे शनको लातग आवश्र्क पर्यटकृर् पूवायधार तनमायण गनय DPR िर्ार भै टे न्त्डर आव्हान गने िर्ारी भोको

नौट भई दुइ पक्ष सम्झौिा भोको
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उपत्र्का वररपरी प्रमुख हाईवकङ्ग गन्त्िव्र्हरु िथा ोडभेञ्चर साईजक्लङ्ग रुट ववकास गनय सम्झौिा भई तनमायण कार्य शुरु भोको



फेवािाल वरपर Cycle Lane तनमायण िथा Lighting व्र्वस्थाको तनमायण कार्य

Lighting िथा Fountain कार्यको Design िथा ल इ िर्ार भोको ठे क्का

व्र्वस्थापनको कार्यको िर्ारी भोको


नारार्णी नदद वकनार (नारार्णी पुलदे खी उत्तरपूव)य सौन्त्दर्ककरण िथा Lighting व्र्वस्थाको लागी समझौिाभै तनमायण कार्य सुरु भोको



वकतियपरु (T.U) र लै नचौर मध्र्े ोक स्थानमा GEO Park तनमायण स्थापना गनय स्थान पवहचान भोको



कृवष, स्वास्थर् र खेल पर्यटनको अवधारणा पर िर्ार भोको



नेपाल पर्यटन िथा होटल व्र्वस्थापन प्रतिष्ठानको शाखा ववस्िार गने िममा अध्र्ापन कार्य सं चालन गनय झापा जिल्लाको वविायमोड, महोत्तरी
जिल्लाको बददयबास र बाैके जिल्लाको नेपालगन्त्िमा शाखा कार्ायलर् स्थापना गररोको

शाखा कार्ायलर् स्थापना भइ िातलम कार्यिमहरु सं चालन

भइरहेको




ु ागढीको ३० प्रतिशि कार्य सम्पन्न भोको
मकवानपुरगढीको ५० प्रतिशि कार्यभोको र दुगन
पर्यटक िथर्ाङ्क
प्रमुख सूचकहरु
कूल पर्यटक आगमन

२०७4 पौष सम्म (सन्

२०७५ पौष सम्म (सन्

२०७६ पौष सम्म

२०७7 पौष सम्म

२०१७ ) को उपलजब्ध

२०१८) को उपलजब्ध

(सन् २०१९) को उपलजब्ध

(सन् २०20) को उपलजब्ध

९४०२१८

११७३०७२

११९७१९१

230085

12.6

12.4

12.7

१५.१

5852

6709

7580

2495

सं ख्र्ा
प्रजत्त पर्यटक बसाइ
अवतध (औषि ददन)
पर्यटन क्षेरबाट प्राप्त
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आियन (रु. करोड)
प्रति पर्यटक प्रतिददन

54

44

48

६५

२.06

2.24

2.26

1.70

30

29

29

27

खचय (अमेररकृ डलर)
कूल ग्राहस्थ
उत्पादनमा पर्यटन
क्षेरको अनुपाि (%)
तनर्तमि उडानमा
नेपाल आउने
अन्त्िरायविर् वार्ुसेवाको
सं ख्र्ा

* होटल र रे िुरे ण्टहरुको र्ोगदान मार
(ग) नागररक उड्डर्न क्षेर –
मुख्र् प्रमुख उपलब्धीहरुः


ु न अन्त्िरायविर् ववमानस्थलको धावनमागयको उत्तर िफयको ोप्रोन तनमायण अन्त्िगयि तनमायण व्र्वसार्ी पूणरु
तरभव
य पमा मोववलाईि भइसकेको

Top soil

removing कार्य चालू रहेको


ु न अन्त्िरायविर् ववमानस्थल पूणरु
तरभव
य प मा बुवटक ोर्रपोटयको रुपमा रुपान्त्िरणका लातग Domestic and International Terminal Building
Renovation -कार्य सम्पन्न भोको

Canopy Construction -(63% कार्य सम्पन्न भोको )

भैरहेको
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Design review गरी नर्ाै design अनुसार कार्य



गौिमबुि अन्त्िरायविर् ववमानस्थलको २०७८ आषाढ मवहना सम्मको भौतिक प्रगति 97.33% भोको
प्राववतधक िाैच भै सं चालनमा ल्र्ाउन िर्ारी भै



हाल ववशेष ववमानबाट उडान परीक्षण र

रहे को

पोखरा क्षेरीर् अन्त्िराविर् ववमानस्थलको तनमायण कार्य सम्पन्न गने आर्ोिनाको हालसम्मको समविगि भौतिक प्रगति: ८१% र र्स मवहनाको प्रगति
२% रहेको



तनिगढ अन्त्िराविर् ववमानस्थलको हवाई क्षेर तभरको वस्िी स्थानान्त्िरण गने र पररपथ तनमाणय गनय गुरुर्ोिना िर्ार सम्बन्त्धी कार्य ५० प्रतिशि
सम्पन्न भोको



नर्ाै हवाई नीति मन्त्रीपररषदमा पेश भोको



दाङ्गको नारार्णपुरमा ववमानस्थल तनमायणको Detail Survey गनेको तनतमत्त परामशयदािाको टोतल वफल्डको काम सम्पन्न



कातलकोट ववमानस्थल कालोपरे तनमायण कार्य गने आर्ोिनाको 75% कार्य सम्पन्न भोको



गुल्मी ववमानस्थल कालोपरे तनमायण कार्य गने आर्ोिनाको 77% कार्य सम्पन्न भोको



भरिपुर ववमानस्थलको धावन मागय ववस्िार गनय िग्गा प्राप्त गनयको लागी िग्गा वफल्डमा नापिाचै भईरहे को

र्स अबतधमा िारी गररोका/स्वीकृि भोका/सं शोधन भोका ऐन, तनर्मावली, कार्यतबतध, मापदण्ड िथा तनदे जशकाहरुको वववरणः
ि.सं .
१

वववरण

नर्ाै/सं शोधन

नर्ाै पर्यटन ववधेर्क, २०७७ को मस्र्ौदामा मन्त्रालर्गि सहमति तलई

नर्ाै

कानून मन्त्रालर्मा पररमाियन िथा रार्/सहमतिका लातग पठाइोको
२

प्राजचन स्मारक संरक्षण ऐन, 2013 को

ै ठौ सं शोधनका लातग सं र्ीर्

सं सदमा पेश गनय ववधेर्क मजन्त्रपररषदबाट स्वीकृि भोको
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सं शोधन

३

राविर् सैस्कृति नीति २०७७ को मस्र्ौदा िर्ार गनय सतमति गठन भई

नर्ाै

मस्र्ौदा िर्ार गने कार्य भै रहे को
४

प्रतितलवप अतधकार ऐन, २०५९ लाई सं शोधन गनय बनेको ववधेर्क राविर्

सं शोधन

सभामा पेश गररोको
५

नेपाल हवाई सेवा प्रातधकरण ववधेर्क, २०७७ िथा नेपाल नागररक उड्डर्न

नर्ाै

प्रातधकरण ववधेर्क, २०७७ लाई मजन्त्रपररषद्को स्वीकृति पश्चाि राविर्
६

सभामापेश गरी ववधार्न सतमतिमा दफावार

लफल पूरा गरी प्रतिवेदन

अतभले
संरक्षण ऐन, २०४६ लाई सं शोधन गनय बनेको ववधेर्क राविर्
िर्ार ख
गररोको

सं शोधन

हवाई नीतिको मस्र्ौदा िर्ार भई स्वीकृतिका लातग मजन्त्रपररषदमा पेश

सं शोधन

सभामा पेश गररोको
७

भोको
७

पर्यटकहरुको आवागमनलाई ब्र्बजस्थि गने सम्बजन्त्ध मापदण्ड २०७७ िर्ार

नर्ाै

भोको
८

नेपाल पञ्चाङ्ग तनणायर्क सतमति (गठन) आदे श, २०७७ स्वीकृि भोको

नर्ाै

९

आददकवव भानुभक्त िन्त्मस्थल ववकास सतमति (गठन) आदे श, २०७७

नर्ाै

स्वीकृि भोको
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केचना कञ्चनिंर्ा पर्यटन ववकास सतमति (गठन) आदे श, २०७७ स्वीकृि

१०

नर्ाै

भोको

१०. सूचना अतधकारी र प्रमुखको नाम र पद
(क) प्रमुखको नामः सजचव श्री र्ादव प्रसाद कोइराला
(ख) सूचना अतधकारीको नामः उपसजचव श्री प्रेम सुवेदी

११. सम्बजन्त्धि नीति, ऐन, तनर्म, गठन आदे श, ववतनर्म वा तनदे जशकाको सूची
नीतिहरुः
 पर्यटन नीति, २०६५
 राविर् हवाई नीति, २०६३
 राविर् सं स्कृति नीति, २०६७

ऐनहरुः
 प्राचीन स्मारक सं रक्षण ऐन, २०१३
 गैर सैतनक हवाई उडान (तसतभल ोतभोशन) ऐन, २०१५
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 नेपाल वार्ुसेवा तनगम ऐन, २०१९
 पर्यटन ऐन, २०३५
 लुजम्वनी ववकास कोष ऐन, २०४२
 पशुपति क्षेर ववकास कोष ऐन, २०४४
 अतभलेख सं रक्षण ऐन, २०४६
 नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४
 नेपाल सङ्गीि नाट्य प्रतिष्ठान ऐन, २०६४
 नेपाल लतलिकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४
 नेपाल पर्यटन वोडय ऐन, २०५३
 नेपाल नागाररक उड्डर्न प्रातधकरण ऐन, २०५३
 वृहत्तर िनकपुर क्षेर ववकास पररषद ऐन, २०५५
 प्रतितलवप अतधकार ऐन, २०५९

तनर्महरुः
 होटल, लि, रे िुराै वार िथा पथ प्रदशयक तनर्मावली, २०३८
 ट्राभल र ट्रेवकङ्ग ोिेन्त्सी तनर्मावली, २०६२
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 िलर्ारा तनर्मावली, २०६३
 अतभलेख सं रक्षण तनर्मावली, २०६३
 गैर सैतनक हवाई उडान (तसतभल ोतभोशन) तनर्मावली, २०५२
 प्राचीन स्मारक सं रक्षण तनर्मावली, २०४६
 पवयिारोहण सम्बन्त्धी तनर्मावली, २०५९
 प्रतितलवप अतधकार तनर्मावली, २०६१
 नेपाल पर्यटन बोडय तनर्मावली, २०५५
 नेपाल नागररक उड्डर्न प्रातधकरण तनर्मावली, २०५८
 ववमानस्थल दस्िुर तनर्मावली, २०३८ खारे ि गने तनर्मावली २०६७
 क्यातसनो तनर्मावली, २०७०
 गैर सैतनक हवाई उडान (दुर्ट
य ना िाैच) तनर्मावली, २०७१
 नागररक उड्डर्न सुरक्षा तनर्मावली, २०७३
गठन आदे शहरुः
 नेपाल पर्यटन िथा होटल व्र्वस्थापन सतमति (गठन) आदे श, २०२९
 िारागाउं ववकास सतमति (गठन) आदे श, २०३४
 दे वर्ाट क्षेर ववकास सतमति (गठन) आदे श, २०५०
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 आददकवव भानुभक्त िन्त्मस्थल ववकास सतमति (गठन) आदे श, २०७७
 वुढातनलकण्ठ क्षेर ववकास सतमति (गठन) आदे श, २०५३
 मनकामना क्षेर ववकास सतमति (गठन) आदे श, २०५३
 वौिनाथ क्षेर ववकास सतमति (गठन) आदे श, २०५३
 बौि दशयन प्रवियन िथा गुम्बा ववकास सतमति (गठन) (पवहलो सं शोधन) आदे श, २०७५
 पाटन सं ग्रहालर् ववकास सतमति (गठन) आदे श, २०५३
 पाथीभरा क्षेर ववकास सतमति (गठन) आदे श, २०५३
 हलेसी महादे वस्थान ववकास सतमति (गठन) आदे श, २०५३
 पवयिीर् प्रजशक्षण ववकास सतमति (गठन) आदे श, २०५९
 ववराट क्षेर पर्यटन प्रबियन ववकास सतमति (गठन) आदे श, २०६६
 वृहत्तर वराहक्षेर ववकास सतमति (गठन) आदे श, २०६६
 हनुमानढोका दरवार सं ग्रहालर् ववकास सतमति (गठन) आदे श, २०६७
 नेपाल पञ्चाङ्ग तनणायर्क सतमति (गठन) आदे श, २०७७
 आददकवव भानुभक्त िन्त्मस्थल ववकास सतमति (गठन) आदे श, २०७७
 केचना कञ्चनिंर्ा पर्यटन ववकास सतमति (गठन) आदे श, २०७७
तनदे जशका िथा कार्यववतधहरु
 प्राचीन स्मारक सं रक्षण सम्बन्त्धी कार्यववधी, २०६४
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 नागररक उड्डर्नसं ग सम्बजन्त्धि सं स्थालाई ईिािि ददने सम्बन्त्धी कार्यववतध, २०६६
 (मजन्त्रस्िरीर् तमति २०७२ १२ १६ को तनणयर्ानुसार थप र सं शोतधि )
 होमस्टे सं चालन कार्ववयतध, २०६७
 पर्यटक र्ािार्ाि सेवा व्र्वसार् दिाय िथा सञ्चालन कार्यववतध,२०६८
 सर् िनाभन्त्दा बढी ववदे शी पर्यटक तभत्र्र्ाउने अनुदान कार्यववतध, २०६८
 महाकवव दे वकोटा पुरस्कारसम्बन्त्धी कार्यववतध
 ोकिारे होटल दे जख पाैच िारे तडलक्स स्िरसम्मका होटल र पर्यटक आवास (ररसोटय) सम्बन्त्धी मापदण्ड
 पुष्पलाल राविर् पुरस्कार मापदण्ड िथा कार्यववतध (सं शोधन सवहि) २०६९
 पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह तनदे जशका,२०७०
 पवयिारोहण रोर्ल्टी बाैडफाैड िथा पररचालन तनदे जशका, २०७०
 उपभोक्ता सतमतिबाट पर्यटन पुवायधार तबकास तनमायणसम्बन्त्धी कार्य गराउने कार्यववतध, २०७१ (सं शोधन सवहि)
 कम उचाई वहमालच ुलीको आरोहण अनुमति प्रदान गने सम्बन्त्धी तनदे जशका, २०७२
 राविर् प्रतिभा पुरस्कार कार्यववतध िे स्रो सं शोधन सवहि २०७२
 दुगम
य क्षेरका हवाई उडानमा भाडा सहुतलर्ि प्रदान गने सम्बन्त्धी मापदण्ड, २०७३
 कार्य सम्पादन व्र्वस्थापन तनदे जशका, २०७३
 आन्त्िररक व्र्वस्थापन तनदे जशका, २०७३
 भेटीर्ाटी व्र्वस्थापन तनदे जशका, २०७३
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 ववदा पर्यटन कार्यववतध,२०७३
 पर्यटनसैग सम्वि व्र्जक्त िथा सं स्थालाई सम्मान गने सम्वन्त्धी कार्यववतध, २०७३
 भगि सवयजिि मानव मर्ायदा राविर् पुरस्कार मापदण्ड िथा कार्यववतध, २०७३
 सावयितनक तनकार्का पदातधकारी िथा सदस्र्को तनर्ुजक्त र मनोनर्न सम्बन्त्धी मापदण्ड,२०७३
 पर्यटकहरुको आवागमनलाई ब्र्बजस्थि गने सम्बजन्त्ध मापदण्ड, २०७७
 ववदे शबाट नेपाल आगमन हुने र्ारुहरूको व्र्वस्थापनसम्बन्त्धी आदे श, २०७८

१२. आम्दानी, खचय िथा आतथयक कारोवारको अद्यावतधक वववरणः
रकम (रु) लाखमा
ि.स.

विर्ाकलाप

िम्मा बिेट

हालसम्मको खचय
रकम (रु)

प्रतिशि

ै ीगि बिेट अन्त्िगयिका कार्यिम
१ पूि

३८,४३८

२७,७०५

७२.०८ %

२ चालू बिेट अन्त्िगयिका कार्यिम

२१,२८१

१७,५८९

८२.६५ %

३ ववजत्तर्

२०९,५६५

११७,३५६

५६.०० %

३ िम्मा

२६९,२८४

१६२,६५०

७०.२४ %
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