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नेपाल पर्यटन बोर्यको िावषयक कार्यक्रमहरुको 
प्रगसि



• विसिन्न Virtual Platformको माध्र्मबाट अन्िरायविर्
िथा नेपाली बजारमा नेपालको प्रिधयन गररएकको ।
 Virtual PATA Travel Mart 2020,
 BUZZ Expo China

 World Travel Mart (WTM) Virtual 2020

 We Love Travel – a recovery B2B event

organized by ITB Berlin organizer

 Gulf Travel Mart Dubai

 WeChat Registration for NTB

 Nepal Awaits Campaign (East West Cycle Rally)

पर्यटन प्रबधयन िथा बजार ब्र्बस्थापन अन्िगयिका कार्यहरु



• विदेशक्षस्थि कुटसनसिक सनर्ोग र दिुािािहरुिाट Travel, Trade, Media

िथा Bloggers िम्िक्षन्ध database िंकलनका गररएकको ।नेपालको
परँ्टन िेरको िियमान अिस्थाको िारेमा जानकारी प्रदान गररएकको।

• PATA Nepal Chapter/SKALको िहर्ोगमा पर्यटन िेरिँग िम्िक्षन्धि
सनजी िेरको िमेि िंलग्निामा कोसिर् पसिको Recovery िम्िक्षन्ध
कसमटीको गठन गरी कार्य िरुु गररएकको।

• नेपाल पर्यटन बोर्य र नेपाल िार्िेुिा सनगमबीच नेपालको पर्यटन
प्रबधयनमा िहकार्य लासग िम्झौिा।

• लकु्षम्िनीको Branding िथा पर्यटन प्रियद्घनको लासग सनजी िेरिवहिको
िहकार्यमा कसमटीको गठन गरी कार्य अक्षि बढेको ।

पर्यटन प्रबधयन िथा बजार ब्र्बस्थापन अन्िगयिका कार्यहरु



• विद्यमान विसिन्न िेििाईटहरुलाई एककीकृि र स्िरोन्निीको 
लासग कार्य अक्षि बढाइएकको।

• विसिन्न ७ िाषामा Website िंचालनमा रहेको, थप ३ िाषाको 
कार्य जारी रहेको, थाई िाषा translation को लासग काम 
िइरहेको, अन्र् (अरेसबक र कोररर्न) िाषाका लासग पहल 
िइरहेको।

• दशै लगार्ि विसिन्न चार्पियहरुलाई लक्षिि गरर चार्पिय 
िम्िक्षन्ध फोटो प्रसिर्ोसगिा िम्पन्न। 

• िंविधान ददििलाई लक्षिि गरर जानकारीमूलक सिसर्र्ोको 
सनमायण गररएकको।अन्र् ८ िटा सिसर्र्ो सनमायण िम्पन्न िएकको 

• Digital Media माफय ि सिसिन्न जारा, पिय एकिं उत्ििलाई 
लक्षिि गरी जानकारीमूलक िचुना िंप्रशेन गररएकको । 

• नेपाल पर्यटन बोर्यको ििेिाईट लगार्ि social media लाई 
update गने कार्य सनरन्िर िइरहेको।

• Online Tourism Recovery Campaign अन्िगयि Nepalnow.org 
माफय ि ५० िटा िकारात्मक िन्देश प्रिाह गरेको।

जनिम्पकय  िथा प्रचारप्रिार अन्िगयिका कार्यहरु



Digital Database for Tourism Planning
• नेपालमा िएकका िम्पूणय सबश्वसबध्र्ालर् माफय ि कार्यन्िर्न गनय प्रवक्रर्ा 

थालनी गररएकको।
• Terms of Reference िथा RFP Document िर्ार िएकको।
• सरििून सबश्वसबध्र्ालर् अन्िगयिको केन्रीर् िगूोल सबिाग माफय ि 

िंचालन गनय िम्झौिा हनेु क्रममा।

Tourism Satellite Accounts
• आन्िररक पर्यटन िम्बक्षन्ध िरधरुी ििेिणको प्रस्नािाली िर्ार गरी

प्रश्नािली परीिण िम्पन्न िएकको। सनदेक्षशका िर्ारीको कार्य जारी
रहेको।

• अन्िरायक्षस्िर् पर्यटकहरुको खचयको अध्र्र्नको लासग प्रश्नािली िथा 
म्र्ानअुल िर्ारी िएकको।

• Supply Use Table लाई update गनय िथा पर्यटनमा रोजगारी िम्बक्षन्ध 
िम्बक्षन्ध अध्र्र्न जारर रहेको।

• ििे िरुु गनय उपर्कु्त िमर् िरुु हनेु सबक्षिकै िरुु गररने ।

Sustainable Tourism Observatory
• अिधारणापर िर्ार गररएकको।
• प्रारक्षम्िक अध्र्र्न जारी रहेको।

अनिुन्धान र्ोजना िथा अनगुमन अन्िगयिका कार्यहरु
Tourism Statistics Management
• मासिक रुपमा पर्यटक आिागमनको िथर्ांक िंकलन िथा विश्लषेण 

गररएकको।
• स्थलमागयबाट नेपाल भ्रमण गने िारिीर् पर्यटकको गणना गनयको 

लासग अबधारणा पर िर्ार गररएकको ।

अन्र् अध्र्र्न 
• पन्िी अबलोकन पर्यटन िम्बक्षन्ध अध्र्र्न िम्पन्न ।
• रुकुम क्षजल्ला अन्िगयि िमेू िथा सिस्ने गाउँपासलकामा रहेको र्दु्ध 

िंघ्रालर्को DPR िर्ार िएकको ।

सबसबध
• विद्यमान िम्पूणय पर्यटन शलु्कहरुलाई एककद्घार प्रणाली माफय ि 

िंञ्चालन गने प्रारक्षम्िक प्रसििेदन िर्ार गरी मन्रालर्मा पेश 
गररएकको।

• एकक प्रदेश एकक पर्यटन गाँउ को अिधारणा अन्र्िरगि sample
गाँउहरुको Simulation गने कार्य िम्पन्न ।

• महामारी पश्चािको पूिय िर्ारी िम्बन्धमा सनजी िेरको 
िमन्िर्ािामक लगानी िम्बन्धमा एकसिर्ाली सबपि पूिय िर्ारी केन्र 
(ADPC) िंगको िहकार्यमा अन्िरवक्रर्ा र्ोजना गररएकको ।



• पर्यटन िरको Health Hygiene and Sanitation Protocol िर्ार गरी अनािरण गररएकको 
िाथै उक्त Protocol लाई नेपालीमा रुपान्िरण गरर वििरण गररएकको ।

• पर्यटन िम्बन्धी विसिन्न िंििंस्था आिद्ध कररि ६०० जना कमयचारीहरुलाइ{ Health 

Hygiene and Sanitation Protocol (HHS Protocol) िम्िक्षन्ध िासलम प्रदान गररएकको ।

• महामारी पश्चाि ्व्र्ििार् पनुःिंञ्चालनका लासग पर्यटन िेरिँग िम्िक्षन्धि 
िरोकारिालाहरुिँग िमिा असििवृद्घ िम्िक्षन्ध िासलम िंञ्चालनका िम्िन्धमा आिश्र्क 
िलफल िथा अन्र्िरकृर्ा िम्पन्न ।

• विश्व पर्यटन ददिशको अििरमा श्री िंस्कृसि, पर्यटन िथा नागररक उड्डर्न मन्रालर् िथा 
अन्र् प्रमखु पर्यटन िम्बद्ध िरोकारिालाहरुिँगको िहकार्यमा िेसिनार, ििृारोपण, 
Heritage virtual tour लगार्ि कार्यक्रमहरुको िफल आर्ोजना गररएकको । 

• नेपाल पर्यटन बोर्यले PUM Netherlands िँगको िहकार्यमा पर्यटन ब्र्ििार्ीहरुलाई 
अनलाईन क्षशिण विसधद्धारा Digital marketing िासलम कार्यक्रमको आर्ोजना गररएकको । 

पर्यटन िम्पदा िथा िंिाधन सबकाि अन्िगयिका कार्यहरु



• नेपाल पर्यटन बोर्यको प्रादेक्षशक कार्ायलर् विस्िार गनयको 
लासग िम्पूणय प्रदेशहरुमा स्थलगि भ्रमण िथा अध्र्र्न 
गरर प्रदेश िरकार, प्रदेश मन्रालर्, स्थानीर् िह िथा 
सनक्षज िेरिंग अन्िरवक्रर्ा गरर िम्झौिा गररएकको।

• अन्िररक गहृकार्य जारीरहेको।

नेपाल पर्यटन बोर्यको प्रादेक्षशक कार्ायलर् विस्िार 
प्रदेश प्रदेश मन्रालर् स्थानीर् िह 
१ उद्योग पर्यटन बन िथा 

बािाबरण मन्रालर् 
धरान 
उपमहानगरपासल
का

२ उद्योग पर्यटन बन िथा 
बािाबरण मन्रालर् 

जनकपूर 
महानगरपासलका

लकु्षम्बनी उद्योग पर्यटन बन िथा 
बािाबरण मन्रालर् 

नेपालगंज 
उपमहानगरपासल
का

कणायली उद्योग पर्यटन बन िथा 
बािाबरण मन्रालर् 

सबरेन्रनगर 
नगरपासलका

िदुरुपक्षश्चम सिमदि 
नगरपासलका 



अन्िरायविर् िंचार माध्र्ममा नेपालको पर्यटन   



नीसि िथा कार्यक्रम र बजेटको प्रगसि 
(Milestone Progress)



नीसि िथा कार्यक्रम र बजेटको प्रगसि

क्र.ि वक्रर्ाकलाप प्रगसि कैवफर्ि

पनुकय जाय िवुिधा उपलब्धिाको 
tracking िथा िहजीकरण 

माइलस्टोन १
• नेपाल राि बैंक लाई िझुाि 

प्रस्िाि

• नेपाल राि बैंक को
कार्यविधी बमोक्षजमको
िवुिधा उपलब्धिाको 
tracking प्रारम्ि।

मौदरक नीसि २०७७/७८ िम्बन्धमा पर्यटनिँग 
िम्बक्षन्धि िरोकारिालाहरुिंग नेपाल राि बैंकको 
िमेि िहिासगिामा अन्िरवक्रर्ा आर्ोजना गरर 
पनुकय जाय िथा ब्र्बिार् सनरन्िरिा कजाय प्रबाह 
कार्यविसध िम्बन्धमा प्रस्ट पानय िहजीकरण 
गररएकको।

पनुाकय जाय िवुिधा उपलब्धिाको tracking प्रारम्ि 
गनयको लासग आिस्र्क वििरण खलुाई राि 
बैंकलाई पराचार गररएकको।



नीसि िथा कार्यक्रम र बजेटको प्रगसि
क्र.ि वक्रर्ाकलाप प्रगसि कैवफर्ि

Health and

Hygiene

प्रोटोकल 

• माइलस्टोन१ 
आिश्र्क प्रोटोकल 
िर्ार गरी स्िीकृि

• माइलस्टोन २ 
प्रोटोकल 
कार्ायन्िर्न िथा 
िहजीकरण

• Health and Hygiene प्रोटोकल िर्ार गरर स्िीकृि
िएकको ।

• नेपाली िथा अंग्रजेी िाषामा प्रोटोकल िपाई गरर वििरण 
गरेको ।

• Mountain Tourism Protocol िर्ार गररएकको ।

• पर्यटन िम्बन्धी विसिन्न िंििंस्था आिद्ध कमयचारीहरुलाई 
Health Hygiene and Sanitation Protocol (HHS Protocol) 
िम्िक्षन्ध िासलम िम्पन्न गररएकको ।

• अनलाइन िथा िामाक्षजक िंजाल माफय ि प्रोटोकलको पहचु 
असििदृ्धी गररएकको।

• पूिय देक्षख पक्षश्चमिम्मका पर्यटन ब्र्बिार्ी िंगको 
िहकार्यमा प्रोटोकल कार्ायन्िर्न िथा िहजीकरण िथा
प्रोटोकलको पहचु असििदृ्धी  एकबं िसमल गनय िरुु 
गररएकको।



नीसि िथा कार्यक्रम र बजेटको प्रगसि

क्र.ि वक्रर्ाकलाप प्रगसि कैवफर्ि

देश दशयन कार्यक्रम

माइलस्टोन ४ 
देश दशयन कार्यक्रम 
प्र्ाकेज स्िीकृि िथा 
कार्ायन्िर्न

• Domestic Tourism Revival Comittee गठन 
िएकको।

• िाि प्रदेशमा िंर्ोजक िथा िहिंर्ोजक 
िनोट गरर आिस्र्क िमन्िर् िरुु 
गररएकको।

• देश दशयन कार्यक्रमको लासग विसिन्न सनक्षज 
िेर िँग िम्बक्षन्धि िंि िंस्था िथा प्रदेश 
हरुिंग िलफल गरर उक्षचि Domestic 
Tourism का प्र्ाकेजको आिाहान गरर 
प्र्ाकेज प्राप्त िएकको।



नीसि िथा कार्यक्रम र बजेटको प्रगसि

क्र.ि वक्रर्ाकलाप प्रगसि कैवफर्ि

रारा िाल िेरको िहृिर 
गरुुर्ोजना 

माइलस्टोन ४-
रारा िाल िेरको िहृिर 
गरुुर्ोजना िर्ार गने

• रारा िाल िेरमा हाल िम्म विसिन्न 
सनकार्हरुले िर्ार गरेका गरुुर्ोजना 
िथा ब्र्बस्थापकीर् र्ोजनाहरुको
अध्र्र्न कार्य िम्पन्न गररएकको।

• िाल िेरको DPR िवहिको िहृिर 
गरुुर्ोजना िर्ार गने कार्यको ToR िर्ार 
गररएकको।

• परामशयदािाको िनोट कार्य अक्षन्िम 
चरणमा रहेको।



नीसि िथा कार्यक्रम र बजेटको प्रगसि

क्र.ि वक्रर्ाकलाप प्रगसि कैवफर्ि

Geological पाकय  सनमायण 

• माइलस्टोन १ 
स्थान एकवकन गने

• माइलस्टोन २ 
३ िटा Ecological Zone मध्रे् 
कक्षम्िमा १ स्थानको नमनुा 
िंकलन िम्पन्न गने

Geological पाकय  सनमायण िम्बन्धमा
अबधारणा पर िथा ToR िर्ार गररएकको।

िम्िाव्र् स्थान एकवकन गररएकको। सरििुन 
सबश्वसबध्र्ालर् अन्िगयिको केन्रीर् िगूबय 
सबिाग, वकसियपरु  पररिर सिर अथिा 
खानी िथा िगूिय सबिाग, लैनचौर पररिर 
सिर मध्र् बाट कुनै एककमा  GeoPark 

स्थापना गनय स्थान पवहचान गररएकको।



नीसि िथा कार्यक्रम र बजेटको प्रगसि
क्र.ि वक्रर्ाकलाप प्रगसि कैवफर्ि

माइलस्टोन १ कृवष, स्िास्थर् र 
खेल पर्यटनको अिधारणा 
िर्ार िथा स्थान पवहचान

कृवष, स्िास्थर् र खेल पर्यटनको अिधारणाको 
मस्र्ौदा िर्ार गररएकको।

माइलस्टोन १ लसलिपरु र
काठमार्ौँमा िम्पदा र्ाराको 
पूिायधार िर्ार

रासरकालीन काठमाण्र्ौं उपत्र्का िम्पदा र्ारा 
िंचालन िम्बक्षन्ध अिधारणा पर िर्ार गरर वकसियपरु, 
िक्तपरु र लसलिपरुमा िम्पदा र्ाराको रुट 
पवहचान हनेु क्रममा रहेको िएकको।



COVID 19 िंक्रमणको अिस्थालाई लक्षिि गरर
गररएकका UNDP िथा IFC िंगको िहकार्यमा िंचासलि 

कार्यहरु 



१. UNDP िंगको िहकार्यमा िंचासलि कार्यहरु 
१. Short Term Employment for Informal 
Tourism Workforce  कार्यक्रम
• सनम्नसलक्षखि स्थानीर् िरकारको िहकार्यमा कार्यक्रम 

िंचालन िइरहेको

 अन्नपणुय गाउँपासलका 
 मादी गाउँपासलका 
 खमु्ब ुपािंगल्हाम ुगाउँपासलका
 पोखरा महानगरपासलका 
 जनकपरुधाम उपमहानगरपासलका 

• कुल २५० जना अनौपचाररक पर्यटन कामदार 
हरुललाई कररब ४५ ददनको लासग Cash for Work 
मोर्ासलटीमा रोजगारर सिजयना गररएकको



१. UNDP िंगको िहकार्यमा िंचासलि कार्यहरु 
२. Sustainable Tourism for livelihood 
Recovery (STLR) पररर्ोजना 

• नेपाल पर्यटन िोर्य िथा UNDP को िंर्कु्त 
िाजेदारीिामा Sustainable Tourism for 
livelihood Recovery पररर्ोजनाको अिधारणा
पर िथा पररर्ोजना दस्िािेज िर्ार िएकको।

• पररर्ोजनाको स्िीकृिी िथा िहमसिको लागी 
िंस्कृसि, पर्यटन िथा नागररक उर्र्र्न मंरालर् 
िथा अथय मन्रालर्मा पेश गरेको।

• िहमसि हनुे क्रममा रहेको ।

Project Summary
Project Title Sustainable Tourism for Livelihood Recovery

Implementation 
Modality 

National Implementation Modality (NIM)

Implementation 
Partner

Nepal Tourism Board
MoCTCA
Provincial and local governments, 
Tourisms associations/private sector

Time frame 2021 January to 2023 June 
(two and half years)

Total Budget USD 2 million 
(UNDP – 1M, NTB - 1M)



२. IFC िंगको िहकार्यमा िंचासलि कार्यहरु 

Crisis Management Snapshot Meter. Source:IFC

१. Mountain Tourism 

Protocol िर्ार गररएकको

२. Crisis Communication Strategy 

िर्ार गररएकको।

nepalnow.org  website  माफय ि 
नेपालको िकारात्मक िंदेश िम्पेषण 
गररएकको 

३. सबश्व िर रहेका नपेाली
पर्यटन िेरका शिुक्षचन्िक हरुको 

database िम्मेसलि 
friendsofnepal.travel Portal 

िंचालन गररएकको  



पर्यटन िेरमा परेका िमस्र्ाहरु िथा िमाधानका 
उपार्हरु



पर्यटन िेरमा परेका िमस्र्ाहरु िथा िमाधानका उपार्हरु

पर्यटन क्षेत्रमा परेका 
समस्र्ाहरु तथा 

समाधानका उपार्हरु

िमस्र्ाका विषर्हरु
• नेपाल पर्यटन िोर्यले अन्िरायविर् िंचार माध्र्महरु जस्िै BBC, CNN मा गने प्रचार प्रिारका कार्यहरु गने खररद 

प्रवक्रर्ा।
• अन्िरायविर् प्रबधयनका लासग गररने खररद कार्यहरुलाई िमर् िापेक्ष्र् बनाउन ुपने ।
• िारिीर् ििारीहरुको आगमनको कदठनाई जस्िै धेरै ठाउँमा सलइने शलु्कहरु।
• बंगलादेशी िथा श्रीलंकन मरुाको िटही।
• Corporate Sectors मखु्र्िः बैंक िथा वििीर् िंस्थाहरुले गने CSR खचयलाई पर्यटनका िेरमा िमेि गने व्र्िस्था 

गराउन ुपने ।
• नेपालका प्रमखु विमानस्थलहरुमा Prayer Room िथा Breast Feeding Room हरुको ब्र्िस्था गनुयपने ।



धन्र्िाद!!!


