
नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्

पर्यटन विभाग

आ.ब.२०७७।७८ को प्रथम चौमातसक प्रगति समीक्षा



आ.ि. २०७७।७८ को प्रथम चौमातसक िजेट र खचयको वििरण

2

प ूँजीगि िर्य ि. उ. शी. न. िजेट खचय रु. भौतिक प्रगति वितिर् प्रगति 

रु. (लाखमा) (लाखमा) (प्रतिशि) (प्रतिशि) 
पर्यटन प िायधार 
विकास आर्ोजना ३२५०११०६ ३८२२ २२०० ८१.६६ ५७.५६

चाल ुिथा प ूँजीगि
िर्य

ि. उ. शी. न. िजेट खचय रु. भौतिक प्रगति वितिर् प्रगति 
रु. (लाखमा) (लाखमा) (प्रतिशि) (प्रतिशि) 

विभाग ३२५०१०११
५८६ ४६५ ९४.१७ ७९.३५



होटल िथा ररसोटयको वििरण (विभाग)
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होटलको स्िर जम्मा संख्र्ा बेडसंख्र्ा

पाूँच िारे  १५ ३५५४

चार िारे १६ २१६३

िीन िारे  ३३ ३४०६

दईु िारे ४३ ३०२९

एक िारे ३४ १३०६

ररसोटय ५६ २१९९

क लजम्मा १९७ १५६५७



नेपालमा संचातलि क्यातसनोहरु
1. एच.एस.एल. काठमाडौं, होटल सांग्रीला
2. क्यातसनो माजोङ्ग, होटल सोल्टी, काठमाडौं 
3. क्यातसनो प्राइड नेपाल, होटल ह्याि, काठमाडौं 
4. टाइगर प्र्ालेस क्यातसनो, होटल टाइगर िन, भैरहिा 
5. एट्लान्न्त्टक ररविएसन, होटल डेला अन्नप णय, काठमाडौं 
6. बेल्लीज नेपाल प्रा.तल., मल्ल होटल काठमाडौं 
7. इम्पेररर्ल इन्त्टरटेनमेण्ट प्रा.तल. होटल सोल्टी न्शबविम, नेपालगन्त्ज 
8. श्री डेल्टइन नेपाल प्रा.तल, होटल मेररर्ट 
9. क्यातसनो रोर्ल , होटल र्ाक एण्ड र्िी काठमाडौं  
10. क्यातसनो र् र्ाड (भेनस), होटल र   र्ातडसन, काठमाडौं  
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तमतन क्यातसनो

1. र्ोर क्िीन क्यातसनो, होटल इच्छा, तसमरा 
2. ज्र्ाकपोट ग्र्ातमङ्ग सेन्त्टर प्रा.तल., भ्र् ुतसद्दाथय होटल, नेपालगन्त्ज  
3. क्यातसनो रक (तमनी) : ४ स्थानहरु: होटल साथी धनगढी, होटल सरुज 

विरगञ्ज, होटल नान्त्स भैरहिा, होटल ररर्ाज काूँकडतभट्टा 
4. क्यातसनो ह्याप्पी आिर: ४ स्थानहरु: होटल स्िीटड्रीम, महेन्त्रनगर होटल 

लाकौल भैरहिा, होटल स्नेहा नेपालगन्त्ज, होटल ढाका काूँकडतभट्टा 
5. तस.एम.जी. क्लब : ४ सथानहरु: होटल ओपेरा महेन्त्रनगर, होटल तभस्िा 

तबरगन्त्ज, होटल रत्ना विराटनगर, होटल प्लावटनम काठमाडौं 
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आ.ि. ०७७/७८ को प्रथम चौमातसक आम्दानी
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 पियिारोहण रोर्ल्टी िापि रु. ८५,२०,५२०।००
 एजेन्त्सी रन्जषे्ट्रzg b:t'/ रु=१९,४२,४००।००
क्यातसनो रोर्ल्टी रु. २,००,०००।००
 प्रशासतनक दण्ड जररिाना र जर्ि रु. ३३,१५,७३६।००
 अन्त्र् प्रशासतनक सेिा शलु्किर्य रु. ११,७४,०००।००

कुल जम्मा: रु. १,५१,५२,६५६।००



िेरुज ुर्र्छ्यौटको अिस्था
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जम्मा
िेरुज ु

रु. हजारमा

र्स आ. ि. मा र्छयर्ौट
भएको रकम रु.

हजारमा

र्र्छ्योट हनु बाूँकी रकम
रु.

हजारमा

र्र्छ्योट 
प्रगति

प्रतिशिमा

६७४५१२ ० ६७४५१२ ०

• क्यातसनो रोर्ल्टी को िेरुज ुरु ५,६४,८९० 
• मािहाि पर्यटन कार्ायलर्को िेरुज ु।पर्यटन कार्ायलर्हरु प्रदेश अन्त्िगयि गएको । 



विभागबाट सम्पाददि प्रमखु कार्यहरू
आ.ि. २०७७/७८ मा पियिारोहणः

• वितभन्न ४ िटा ११ िटा पियिारोहण दलको लातग ६८ पर्यटकहरू
• रु. ८५,२०,५२० रोर्ल्टी संकलन भएको,
• सन २०१० देन्ख सन २०१९ सम्म को अतभलेख व्र्िस्थापन सम्बन्त्धी कार्य
• पदर्ारा र पियिारोहण सम्बन्त्धी प्रोटोकल बनेको 
• प्रोटोकलको पालना गरी बरुन्त्चे, ग्र्ाल्जेन,  आमादब्लम, वहमलङु्ग, मनास्लु
लगार्िका वहमालका लातग वितभन्न एघार िटा आरोहण अनमुति पर वििरण 
गरेको,
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होटल/क्यातसनो
र्स आ.ि. दिाय भएका  िारास्िरका होटल/ क्यातसनोहरूः
 चार िारास्िर- ४             शय्र्ा- ४७६

 िीन िारास्िर- १             शय्र्ा- ९७

 दईु िारास्िर- १             शय्र्ा- ६२
जम्माः- ६            ६३५

 होटल/ररसोटय निीकरणः- ८/११

 क्यातसनो २ िथा तमतन क्यातसनो १ दिाय भएको

क्यातसनो/तमतन क्यातसनो निीकरणः- १०/१
9



IEE र EIA

• IEE को ToR स्िीकृि - २०

• IEE को अन्न्त्िम प्रतििेदन स्िीकृि - २६

• EIA को SD/ToR स्िीकृि तसर्ाररस -०४

• साहतसक पर्यटकीर् व्र्िसार् दिायः १ िटा
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िावषयक नीति िथा कार्यिमको हालसम्मको कार्ायन्त्िर्नको अिस्था 

क्रियाकलाप प्रथम चौमासिक िम्मको प्रगति
क्रियाकलाप नं १ 

पययटन विभागबाट िञ्चासलि िमागि एक प्रदेश एक पययटकीय पूिायधार विकाि, रारा क्षेत्रको 
बहृि गुरुयोजना ियार गने

माइलस्टोन १ र २
पहहलो चौमासिकिम्ममा िन्दकपुर, धनुषाधाम,  

ईन्रिरोिर, पञ्चािे, तनग्ललहिा, भादागााँउको प्रथम 
चरणको कायय िम्पन्न गने िथा दोस्रो चरणको 

कायय शरु गने

प्रथम चरणको भौतिक प्रगति सम्पन्न भई 
भुक्िानी हुन बााँकी िथा दोस्रो चरणको 
समझौि भै तनमााण कार्ा शुरु भएको

माइलस्टोन ३ 
यि आ ि को अग्न्िम िम्ममा रारा क्षेत्रको प्रथम 
चरणको कायय ७० प्रतिशि िम्पन्न भएको हुने।

प्रथम चरणको कार्ा ८०% सम्पन्न भएको

माइलस्टोन ४ 
जेष्ठ िम्मा रारा िाल के्षत्रको िहृि गुरुयोजना 

ियार गने
DPR तथा IEE तयार गर्न आवश्धक TOR तयार भै खररद

प्रकृयामा रहेको

माइलस्टोन ५
यि आ ि को अग्न्िम िम्ममा मुग्तिनाथ क्षेत्रको 
आतन तिाटर तनमायण, कागबेनीको वपण्डस्थान 
पुनतनयमायणको प्रथम चरणका कायय िम्पन्न हुने 

आतन (भभक्षुणी) आवासको ५०% तनमााण 
कार्ा सम्पन्न भएको िथा पपण्डस्थान तनमााण 

कार्ा सम्पन्न भएको
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िावषयक नीति िथा कार्यिमको हालसम्मको कार्ायन्त्िर्नको अिस्था 

क्रियाकलाप ३
गे्रट हहमालयन टे्रल तनमायण कायय

क्रियाकलाप प्रथम चौमासिक िम्मको प्रगति

माइलस्टोन १ 
यि आिको अग्न्िम िम्मा गे्रट हहमालयन टे्रल 
अन्िगयि (मकालु, कञ्चनजङ्गा, यािायटे्रल, च्छो 
रोल्पा लगायिका क्षेत्रमा 100 क्रकमी) िम्पन्न 

भएको हुने (%)

मकाल ु१२ क्रकसम िम्पन्न, कन्चनजङ्गा १५ क्रक सम 
िम्पन्न, यािाय टे्रल १५ क्रक सम िम्पन्न, च्छो रोल्पा 

२० क्रक सम िम्पन्न

माइलस्टोन २
मंसिर िम्मा िगरमाथा हेररटेज टे्रल, धाचे 

मनास्लु, हेलम्बु लाङटाङ टे्रल लगायिका स्थानमा 
दोश्रो चरणको तनमायणका लागग खररद िम्झौिा

दोस्रो चरणको िमझौिा भएको िथा तनमायण कायय 
शरुु भएको । 
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िावषयक नीति िथा कार्यिमको हालसम्मको कार्ायन्त्िर्नको अिस्था 
क्रियाकलाप ४ 

िाि प्रदेश एक एक स्थानमा हहल स्टेशनको लाग आिश्यक पययटक्रकय पूिायधार तनमायण 
शरुु गने 

क्रियाकलाप प्रथम चौमासिक िम्मको प्रगति

माइलस्टोन १ 
फाल्गुनिम्ममा िम्भाव्यिा अध्ययन िथा

डडवपआर ियार गने
परामशयदािािाँग िम्झौिा भ ैअध्ययन कायय भरहेको 

In c e p tio n R e po rt प्राप्ि भएको

क्रियाकलाप ५
उपत्यका िररपरर प्रमुख हाईक्रकङ्ग गन्िव्यहरु िथा एडभेञ्चर िाईग्तलङ्ग रुट विकाि 

गने
माइलस्टोन १ 

भदौिम्ममा हाईक्रकङ्ग गन्िव्यहरु िथा 
िाईग्तलङ्ग रुटमा हुने तनमायण काययको िुचना 
प्रकाशन

िम्पन्न

माइलस्टोन २ 
मंसिर िम्मा तनमायण काययको िम्झौिा भई 

कायायन्ियन
कायय शरुु हुने
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िावषयक नीति िथा कार्यिमको हालसम्मको कार्ायन्त्िर्नको अिस्था 

क्रियाकलाप ६
GEO Park तनमायण, फेिािाल िररपरर िथा नारायणी नहद क्रकनारमा पययटक्रकय पुिायधार 

तनमायण

क्रियाकलाप प्रथम चौमासिक िम्मको प्रगति

माइलस्टोन १
फाल्गुनिम्ममा फेिािाल िरपर Cycle Lane 

तनमायण िथा Lighting व्यिस्थाको खररद िमझौिा 
डडवपआर ियार हंुदै गरेको

माइलस्टोन २
फाल्गुनिम्ममा नारायणी नहद क्रकनार (नारायणी 
पुलदेखी उत्तरपूिय) िौन्दयीकरण िथा Lighting 

व्यिस्था

िाइट अिलोकन िम्पन्न िथा खररद काययको ियारी 
हंुदै गरेको
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िावषयक नीति िथा कार्यिमको हालसम्मको कार्ायन्त्िर्नको अिस्था 

क्रियाकलाप ७
पदयात्रा िथा हहमाल आरोहणमा जाने पययटकको GPS Tracking System लागु गने 

क्रियाकलाप प्रथम चौमासिक िम्मको प्रगति

माइलस्टोन १ र २
िैशाख िम्मा परामशय काययको लागग प्रस्िाि 

आहिान गने काययन्ियनमा ल्याउने 

परामशयको कायय िम्पन्न भएको यि काययको लागग 
आिश्यक specification िथा Cost Estimate ियार 

भएको यि अनिुारको System खररद प्रकृयामा रहेको

क्रियाकलाप ८
पदयात्रा  ऐतिहासिक क्रकल्ला र गहिहरुको पुनतनमायण िम्बन्धी कायय गने । 

माइलस्टोन ३ 
नेपाली िेनािंगको िम्नियमा एक्रककरण मागय 
तनमायण गनय स्थान एक्रकन गरी MOU गने

िमझौिा हुन निकेको



समस्र्ा िथा चनुौतिहरु
पियिारोहण िर्य  :
• पियिारोहणमा आउने पर्यटकहरुलाई सरुक्षात्मक प्रणाली मार्य ि 
आरोहणका गतिवितध सञ्चालन गररने बारे तनन्िन्त्ि बनाउन,ु

• वर्क्स रोप सम्बन्त्धी: खमु्ब ुआइसर्ल र वर्क्स रोप आिश्र्क पने 
वहमालहरुमा रोप वर्क्स सम्बन्त्धी कान नी संरचना िर्ार गनुय र 
समर्मा नै रोप वर्क्स गनुय,

• आधतुनक उपकरणका माध्र्मबाट आरोहीको तनगरानी गने प्रणाली 
िर्ार गरी लाग ुगनुय,
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समस्र्ा िथा चनुौतिहरु

• चोर् वहमाल आरोहण गने South West Ridge को बाटोको सम्भाव्र्िा
अध्र्र्न गरी आरोहणर्ोग्र् बाटो िर्ार गनुय,

• पदर्ारा र पियिारोहण सम्बन्त्धी प्रोटोकलमा व्र्िस्था भए बमोन्जमको
कोतभड विमा र साि ददनको होटल क्िारेन्न्त्टनको अनगुमन गनुय,

• वहमालहरुको वििरण/अतभलेख सच्र्ाउन,ु

• आरोहण अनमुतिपर तलई सकेका पर्यटकहरुले स्थानीर् िह बझुाउनु
पने थप शलु्क र र्सले पर्यटकमा पाने नकारात्मक असर अन्त्त्र् गनुय,
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समस्र्ा िथा चनुौतिहरु
• आरोहणमा गएको दलको नेिाको मतृ्र्ु भएमा, हराएमा िा
िेहोस भई तनज उपचारको लातग नेपाल बावहर गएको
अिस्थामा तडतिवर्ङ्ग नहनेु र उक्त दलका सर्ल आरोहीले
आरोहणको प्रमाणपर प्राप्त नगरेको अिस्था रहेको,

• सन २०२० को िसन्त्ि ऋिकुा लातग आरोहण अनमुति पर
वििरण भएका र कोतभड १९ का कारण आरोहण स्थतगि गनय
लगाइएका पर्यटकलाई सोही रोर्ल्टीमा आरोहण अनमुति पर
उपलब्ध गराउनु ।

18



समस्र्ा िथा चनुौतिहरु
• होटल/ररसोटय िथा क्यातसनो िर्य  :
• अदालिको आदेशबाट सञ्चातलि क्यातसनोहरुबाट नेपाल
सरकारलाई बझुाउनपने िक्यौिा अस ल उपरमा समस्र्ा,

• होटलहरुको निीकरण गने बाध्र्कारी व्र्िस्था नभएको,

• निीकरण शलु्क तलने कान नी व्र्िस्था नहनु,ु

19



समस्र्ा िथा चनुौतिहरु
• होटल / ररसोटयको ठ लो संख्र्ालाई विभागमा दिाय र तनर्मनमा

समेट्न नसवकनु ।
• क्यातसनो तनर्मन सम्बन्त्धी सबल कान नी व्र्िस्थाको अभाि हनु।ु
• होटल मापदण्डलाई समसामवर्क नहनु।ु
• कोतभड-१९ को संिमण पिाि होटल/ररसोटय सम्बद्ध पर्यटकीर् 

सेिाहरूले पालना गनुयपने स्िास््र् सम्बन्त्धी प्रोटोकल पालनामा 
कमजोरी रहेको।

20



समस्र्ा िथा चनुौतिहरु
प िायधार के्षरिर्य :
• कोतभड-१९ को संिमण पिाि चालु आ.ि.को पवहलो चौमातसकमा

समेि असर परेको,
• भौगोतलक विकटिाका कारण प िायधार तनमायण स्थलमा सबै मौसममा

एकरूपले कार्य गनय नसक्नु र साइट सपुरतभजन िथा अनगुमन कार्य
खन्चयलो र जवटल हनु,ु

• िन िथा रावष्ट्रर् तनकुञ्ज र संरन्क्षि क्षेरतभर प िायधार तनमायणका कार्यमा
अन्त्र् तनकार्को सहमति तलने कार्य जवटल हनुकुा साथै समर् लाग्ने
गरेको

• प्रावितधक जनशन्क्त पर्ायप्त नरहेको 21



समस्र्ा िथा चनुौतिहरु
अन्त्र् समस्र्ाहरूः
• ट्राभल/टे्रवकङ्ग/-र्ान्टटङ/पर्यटक र्ािार्ाि सेिा व्र्िसार् प्रदेश
िहबाट तनर्मन भएपतन पर्यटन ऐन,२०३५ र अन्त्र् कान नी व्र्िस्था
साविक बमोन्जम नै रहेकोले दिाय निीकरण लगार्िका विषर्मा
कान नी व्र्िस्थामा प्रदेश िहबाट काननु निन्नु।

• पर्यटकहरूको अनलाइन ट्रर्ावकङ्ग पद्दतिको विकास र विस्िार गनुय,
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समाधानका उपार्हरु
• पियिारोहणका कार्य गदाय पालना गनुय पने सरुक्षात्मक प्रणाली सम्बन्त्धी

प्रोटोकल बनाई लागु गनुयपने ।
• आउूँदै गरेको आरोहण तसजनका लातग विगिको पद्धतिलाई तनरन्त्िरिा

ददने र आगामी ददनमा रोप वर्क्स सम्बन्त्धी कार्यवितध बनाई लागु गररनु
पने ।

• GPS लगार्िका आधतुनक प्रणाली मार्य ि तनगरानी गररने कार्यका लातग
सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी सोको तनष्कषयका आधारमा भरपदो ट्रर्ावकङ्ग
पद्धति अिलम्बन गनय आिश्र्क स्रोि साधनको व्र्िस्था गररनु पने ।
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समाधानका उपार्हरु
 चोर्ु वहमाल आरोहण गने South West Ridge को बाटो सम्भाव्र्िा
अध्र्र्नको मोडातलटी िर् र आिश्र्क स्रोिको व्र्िस्थापन गनुयपने
।

आरोहणमा गएको दलको नेिाको मतृ्र्ु भएमा, हराएमा िा िेहोस
भई तनज उपचारको लातग नेपाल बावहर गएको अिस्थामा तडतिवर्ङ्ग
नभई आरोहणको प्रमाणपर प्राप्त गनय नसकेका सर्ल आरोहीहरुको
समस्र्ा समाधानका लातग सम्बन्न्त्धि एजेन्त्सी, सरदार र सम्पकय
अतधकृिले पेश गरेको प्रतििेदनका आधारमा आरोहणको प्रमाणपर
उपलब्ध गराउन मन्न्त्रपररषद् बाट तनणयर् हनुपुने । 24



समाधानका उपार्हरु
 सन २०२० को िसन्त्ि ऋिकुा लातग आरोहण अनमुति पर तलई
वहमाल आरोहण गएका आरोहीहरुलाई कोतभड १९ का कारण वर्िाय
पठाइएको हुूँदा तनन्िि अितधतभर तनजहरुको अनकु ल अिस्थामा
नेपाल आई सोही रोर्ल्टीका आधारमा आरोहण अनमुति पर
उपलब्ध गराउन मन्न्त्रपररषद् बाट तनणयर् हनुपुने ।
 पियिारोहण सम्बन्त्धी प्रोटोकलमा रहेको साि ददन अतनिार्य होटल
क्िारेन्न्त्टन र USD पाूँच हजार डलरको बराबरको कोतभड विमा
सम्बन्त्धी प्रािधानमा प वियचार गररनु पने,
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समाधानका उपार्हरु

• प्रस्िाविि पर्यटन ऐनमा होटलहरुको निीकरण सम्बन्त्धमा स्पष्ट
व्र्िस्था गरी निीकरण शलु्क समेि तनधायरण गने।

• आतथयक ऐन,२०७७ ले ददएको क्यातसनो िक्यौिा अस ली सम्बन्त्धी
व्र्िस्था (२०७७ चैर मसान्त्िसम्म) िक्यौिा बझुाउन त्र्स्िा
क्यातसनोहरूलाई प्रोत्सावहि गरी ऐनको प्रभािकारी कार्ायन्त्िर्न
गने।

• होटल/ररसोटयलाई सम्बन्न्त्धि तनर्ामक तनकार्मा दिाय/ निीकरण
कार्यलाई विशेष प्र्ाकेज मार्य ि प्रोत्साहन गने।

• क्यातसनो तनर्मन सम्बन्त्धी सबल कान नी व्र्िस्थाको अभाि
26



समाधानका उपार्हरु
• होटल मापदण्डलाई समसामवर्क बनाउनु पने,
• कोतभड-१९ को संिमण पिाि होटल/ररसोटय/रेषु्टरेन्त्ट सम्बद्ध पर्यटकीर्

सेिाहरूले पालना गनुयपने स्िास््र् सम्बन्त्धी प्रोटोकललाई समसामवर्क र
सरल बनाउने,

• कोतभड-१९ को संिमण पिाि स्थानीर् प्रशासनसूँग आिश्र्क समन्त्िर्
गरी बाूँकी समर्मा तनधायररि प िायधार तनमायण कार्य सम्पन्न गने,

• कोतभड-१९ को संिमण पिाि होटल र सोसंग सम्बन्न्त्धि मनोरन्त्जन
स्थल न्जम, न्स्ितमङ्ग पलु, सामवुहक खेल, स्पा, िैंकेट र क्यातसनोहरु
िमश खोल्दै लैजानु पने ।
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समाधानका उपार्हरु
• भौगोतलक अिन्स्थतिका आधारमा प िायधार तनमायणको कार्यलाई 
प्राथतमकिा ददने र सपुरतभजन िथा अनगुमन कार्यलाई प्रभािकारी 
बनाउने।

• िन िथा रावष्ट्रर् तनकुञ्ज र संरन्क्षि क्षेरतभर प िायधार तनमायणका
कार्यमा अन्त्र् तनकार्को सहमति तलने कार्यको मन्त्रालर् िहबाट
समेि आिश्र्क समन्त्िर् हनुपुने,
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समाधानका उपार्हरु
• प्रदेश िहबाट तनर्मन हनेु पर्यटन सेिा व्र्िसार्हरूलाई
सहजीकरण गनय तनर्मािली/तनदेन्शकामा आिश्र्क
संशोधन गनुयपने,
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पर्यटन प िायधारिर्य  भरहेको कार्यहरुको 
िस्िीर सवहिको प्रगति
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राना थारु संग्रहालर्
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पर्यटक स चना केन्त्र
लकु्ला 
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दोलखा-न्जरी-चौरीखकय
सगरमाथा पदमागय
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राराताल क्षेत्र



खारे सोतली च्छो रोल्पा टे्रल तथा पोर्नर हाउस
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नर्मानणाधीर् कञ्चर्जङ्घा पदमागन
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नर्मानणाधीर् यासान टे्रल रूकुम
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मकालु क्षेत्र पदमार्ग



धन्त्र्िाद ! 
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